Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

E-Məqalələr
➢ Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin 2022-ci ilin yekunlarına dair Hesabatı //
Azərnaycan.- 2022.- 30 dekabr.- № 287.- S. 7.
➢ Tağıyev, Tahir. Uğurlu xarici siyasət Azərbaycanın beynəlxalq mövqeyini daha güclü hala gətirir // Bakı
Xəbər. - 2022. - 28 dekabr. - № 238. - S. 10.
➢ Mirzəbəyli, İttifaq. Azərbaycan üçün yeni üfüqlər açan xarici səfərlər: Dövlət başçımız 2022-ci ildə 24 dəfə
xarici səfərdə olub // Xalq qəzeti. - 2022.- 24 dekabr. - № 282. - S. 7.
➢ Əliyeva, Mehparə. Diplomatik münasibətlərin gücləndirilməsində atılan daha bir uğurlu addım //
Respublika. - 2022.- 7 dekabr. - № 267. - S. 1,3.
➢ Sadayoğlu, Pərviz. Azərbaycanın çoxvektorlu siyasəti…: İsraildə səfirlik, Fələstində diplomatik
nümayəndəliyimiz açılacaq // Yeni Azərbaycan.-2022.-19 noyabr.-№212.-S.5.
➢ Eyyubova, Günel. Türk Dövlətləri Təşkilatı: Dünyanın yeni güc mərkəzi: Azərbaycan Zəngəzur dəhlizinin
yaradılmasını fəal şəkildə təşviq edir və onunla bağlı öz ərazisində genişmiqyaslı fəaliyyət həyata keçirir //
İki sahil.-2022.-12 noyabr.-№207.-S.9.
➢ Adıgözəlov, Kamal. Cənubi Qafqazda Azərbaycanın geosiyasi liderliyinin növbəti təsdiqi // 525-ci qəzet. 2022. - 4 noyabr. - № 202. - S. 8-9.
➢ Cəfərli, Rəşad. Azərbaycan diplomatiyasının Soçi zəfəri: Qarabağ münaqişəsinin başa çatdığı bütün
müzakirə formatlarında qəbul edilir // Azərbaycan. - 2022.- 2 noyabr. - № 240. - S. 1,6.
➢ Kamalqızı, Rəfiqə. Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatına sədrliyindən üç il ötür. İlham Əliyev:
"Qoşulmama Hərəkatına sədrliyin verilməsi və sonra da onun uzadılması ilə bağlı yekdil qərar ölkələrin
Azərbaycana olan münasibətini aydın nümayiş etdirirdi" // Səs.-2022.-27 oktyabr.-№197.-S.5.
➢ Hüseynov, İlyas. Postmüharibə reallıqlarında Azərbaycan diplomatiyasının uğurlarını şərtləndirən amillər //
Xalq Cəbhəsi. - 2022. - 20 oktyabr. - № 40. - S. 6-7.
➢ Kamalqızı, Rəfiqə. Praqa görüşü - Qalib Liderin növbəti diplomatik uğuru:Ermənistanla münasibətlərin
normallaşdırılması üzrə aparılan danışıqların daha bir raundu Azərbaycanın qələbəsi ilə başa çatdı // Səs.2022.-14 oktyabr.-№188.-S.8-9.
➢ Mirzəbəyli, İttifaq. Bakının siyasi-diplomatik fəaliyyəti öz nəticələrini verməkdədir: Oktyabrın sonunadək
Brüsseldə daha bir görüş keçiriləcək // Xalq qəzeti. - 2022.- 9 oktyabr. - № 220. - S. 1-2.
➢ Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının 77-ci sessiyasının ümumi müzakirələri çərçivəsində
bəyanatla çıxış edib // Xalq qəzeti. - 2022.- 27 sentyabr. - № 209. - S. 9.
➢ Nəcəfxanlı, Əli. Xarici siyasətimizin uğurları qürur doğurur // Xalq qəzeti. - 2022.- 25 sentyabr. - № 208. S. 3.
➢ Məmmədov, Səbuhi. Azərbaycan–ŞƏT münasibətlərində yeni səhifə açılır: Nüfuzlu təşkilatla çoxtərəfli
əməkdaşlıq formatı milli maraqlarımıza xidmət edir // Xalq qəzeti. - 2022.- 17 sentyabr. - № 201. - S. 8.
➢ Məmmədov, Səbuhi. Qoşulmama Hərəkatındakı fəaliyyəti Azərbaycanın beynəlxalq mövqeyini daha da
möhkəmləndirir // Xalq qəzeti. - 2022.- 31 avqust. - № 186. - S. 3.
➢ Abdullayev, Məsaim. Azərbaycanın uğurlu xarici siyasət modeli formalaşıb // Xalq qəzeti. - 2022. - 9
avqust. - № 167. - S. 3.
➢ Şahtaxtı, Sabir. Nazir Ceyhun Bayramov Ankarada keçirilən “Müdrik və mərhəmətli türk diplomatiyası”
mövzusunda səfirlər konfransında çıxış edib // AZƏRTAC.- 2022.- 8 avqust.
➢ Məmmədov, Səbuhi. Azərbaycanın “D-8”ə üzvlüyü İslam təşkilatını daha da gücləndirəcək // Xalq qəzeti.
- 2022. – 3 avqust. - № 162. - S. 5
➢ Mirzəbəyli, İttifaq. Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas istiqaməti sülh və əməkdaşlıqdır // Xalq qəzeti. 2022. - 29 iyul. - № 158. - S. 1,3
➢ Mirzəbəyli, Elçin. Xarici siyasətdə milli güc amili // Xalq Cəbhəsi. - 2022. - 21 iyul. - № 27. - S. 5.
➢ Baxşəliyev, Rəşad. İlham Əliyevin qlobal təşəbbüsləri Avropa İttifaqının təhlükəsizliyinə etibarlı təminatdır:
Azərbaycanla Aİ arasında enerji sahəsində Strateji Tərəfdaşlığa dair Anlaşma Memorandumunun
imzalanması əlaqələrə yeni impuls verəcək // Azərbaycan. - 2022. - 20 iyul. - № 150. - S. 1,5
1

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

➢ Mirzəbəyli, İttifaq. Azərbaycan bu il xarici siyasətdə önəmli addımlar atıb // Xalq qəzeti. - 2022. - 19 iyul.
- № 149. - S. 5
➢ Qocayev, İsmayıl. Xarici siyasət həmişə prioritetdir: Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələri
gücləndirməklə etibarlı tərəfdaşa çevrilir // Şərq. - 2022. - 19 iyul. - № 124. - S. 6.
➢ Adıgözəlov, Kamal. Postmüharibə mərhələsində xarici siyasət: yeni çağırışlar va sülh perspektivləri:
[davamı] // Şərq. - 2022. - 15 iyul. - № 122. - S. 4.
➢ Adıgözəlov, Kamal. Postmüharibə mərhələsində xarici siyasət: yeni çağırışlar və sülh perspektivləri // Şərq.
- 2022. - 9 iyul. - № 120. - S. 5.
➢ Nəcəfxanlı, Əli. Azərbaycan – ABŞ: münasibətlər uğurla inkişaf edir // Xalq qəzeti. - 2022.- 6 iyul. - № 141.
- S. 1,3.
➢ Bayramov, Vaqif. Azərbaycan dünyada sülhün və sabitliyin təmin olunmasına layiqli töhfələr verir // Xalq
qəzeti. - 2022.- 3 iyul. - № 139. - S. 1,4.
➢ Baxşəliyev, Rəşad. Uğurlu, ədalətli, səmərəli sədrlik: Prezident İlham Əliyevin Qoşulmama Hərəkatının
rəhbəri kimi irəli sürdüyü daha bir təşəbbüs reallığa çevrildi // Azərbaycan.- 2022.- 3 iyul. - № 139. - S. 1-2.
➢ Cəfərli, Rəşad. Azərbaycanın növbəti tarixi töhfəsi: Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə Qoşulmama
Hərəkatı Parlament Şəbəkəsinin təsis olunması təşkilata üzv dövlətlər tərəfindən təqdir olunur // Azərbaycan.
- 2022.- 2 iyul. - № 138. - S. 1,5.
➢ Mirzəbəyli, İttifaq. Azərbaycan Xəzərə dostluq, təhlükəsizlik, sülh və əməkdaşlıq dənizi kimi baxır // Xalq
qəzeti. - 2022.- 2 iyul. - № 138. - S. 3.
➢ Adıgözəlov, Kamal. Brüssel müzakirələri: İlham Əliyevin tarixi-geosiyasi və diplomatik nailiyyəti // Şərq.2022.-17 iyun.-№105.-S.4.
➢ Qasımov, Emin. Azərbaycan-Avropa İttifaqı: uğurlu perspektivlər vəd edən tərəfdaşlıq // Respublika. 2022.- 7 iyun. - № 118. - S. 5.
➢ Qurbanqızı, Zümrüd. Azərbaycanın enerji diplomatiyası ölkənin iqtisadi potensialını gücləndirir:
Beynəlxalq səviyyəli sərgi və forumlar bu məqsədə çatmaq üçün real zəmin yaradır // Respublika. - 2022.- 3
iyun. - № 115. - S. 1-2.
➢ Mirzəbəyli, İttifaq. Ağ ev Azərbaycandakı demokratik idarəetməni və islahatları yüksək qiymətləndirir:
Cozef Baydenin Bakıya göndərdiyi məktublarda görülən işlər təqdir olunur // Xalq qəzeti. - 2022.- 3 iyun. № 115. - S. 4.
➢ Abdullayev, Məsaim. Azərbaycan–ABŞ əməkdaşlığı keyfiyyətcə yeni mərhələyə daxil olur // Xalq qəzeti.
- 2022.- 21 may. - № 106. - S. 3.
➢ Bədəlov, Əliqismət. Azərbaycan nüfuzlu beynəlxalq qurumlara uğurla sədrlik edir // Xalq qəzeti. - 2022.20 may. - № 105. - S. 5.
➢ Bayramov, Vaqif. Azərbaycan İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatında etibarlı tərəfdaş kimi qəbul edilir // Xalq
qəzeti. - 2022.- 19 may. - № 104. - S. 12.
➢ Talıbov, Rza. Xarici siyasətdə böyük strateji addımlar // Azərbaycan. - 2022.- 8 may. - № 95. - S. 7.
➢ Əmircanov, Paşa. Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında tərəfdaşlıq strateji səviyyəyə qaldırılır // Xalq
qəzeti. - 2022.- 28 aprel. - № 88. - S. 3.
➢ Nəsirov, Elman. Müzəffər Prezident və onun xarici siyasət doktrinası // Xalq qəzeti. - 2022.- 13 aprel. - №
75. - S. 6.
➢ Cəfərli, Rəşad. Zəfər diplomatiyası: İlham Əliyev Brüsseldə Azərbaycanın milli maraqlarını qətiyyətlə
təmin etdi // Azərbaycan. - 2022.- 7 aprel. - № 70. - S. 1,3.
➢ Abdullayev, Məsaim. Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələri genişlənir // Xalq qəzeti. - 2022.- 5 aprel. - № 68.
- S. 4.
➢ Bayramov, Vaqif. Azərbaycan–BMT tərəfdaşlığı yüksələn xətt üzrə inkişaf edir // Xalq qəzeti. - 2022.- 20
mart. - № 61. - S. 1,3.
➢ Bayramova, Zümrüd. Azərbaycan-Böyük Britaniya əlaqələri tarixi və strateji əhəmiyyətə malikdir // Səs.2022.-16 mart.-№48.-S.4.
➢ Əliyev, İmran. Xalqın maraqlarını təmin edən xarici siyasət // Xalq qəzeti. - 2022.- 4 mart. - № 49. - S. 4.
2

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

➢ Mirzəbəyli, İttifaq. Azərbaycan–BMT: 30 illik əməkdaşlığın bəhrələri // Xalq qəzeti. - 2022.- 3 mart. - №
48. - S. 3.
➢ Cəfərli, Rəşad. BMT-nin nüfuzlu üzvü: 30 il əvvəl bu təşkilatın sıralarına qoşulan Azərbaycan artıq qlobal
proseslərdə söz sahibi olan dövlətlərdəndir // Azərbaycan. - 2022.- 3 mart. - № 48. - S. 1,5.
➢ Bədəlov, Əliqismət. Milli təhlükəsizliyimiz xarici siyasətimizin prioritetini təşkil edir // Xalq qəzeti. - 2022.20 fevral. - № 39. - S. 1,4.
➢ İsmayılqızı, Xuraman. NATO-Azərbaycan əlaqələri: Ölkəmizə yüksək etimad diplomatiyamızın uğurudur
// İki sahil.-2022.-17 fevral.-№30.-S.3.
➢ Bədəlov, Əliqismət. Azərbaycanın haqq işi beynəlxalq aləmdə təqdir edilir: Diplomatik uğurlarımız
ölkəmizin mövqeyini daha da möhkəmləndirir // Xalq qəzeti. - 2022.- 1 fevral. - № 22. - S. 11.
➢ Baxşəliyev, Rəşad. Cənubi Qafqazın güc və beyin mərkəzi. İlham Əliyev diplomatiyası Azərbaycanı qlobal
müzakirələrin aparıldığı beynəlxalq platforma və unikal məkana çevirib // Azərbaycan. - 2022.- 25 yanvar. № 16. - S. 1,4.
➢ Nəcəfxanlı, Əli. Azərbaycanın xarici siyasət sahəsində uğurları ilbəil genişlənir // Xalq qəzeti. - 2022.- 22
yanvar. - № 14. - S. 4.
➢ Mirzəbəyli, İttifaq. ATƏT-in Təhlükəsizlik üzrə Əməkdaşlıq Forumunun 1000-ci sessiyası Azərbaycanın
sədrliyi ilə keçiriləcək // Xalq qəzeti. - 2022.- 22 yanvar. - № 14. - S. 7.
➢ Məmmədli, Bəxtiyar. Çoxvektorlu müstəqil xarici siyasət // Kaspi.-2022.-22 yanvar.-№3.-S.4.
➢ Cəfərli, Rəşad. Qlobal siyasi uğur: İlham Əliyev 2021-ci ildə Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının
və Qoşulmama Hərəkatının səmərəli fəaliyyətini təmin etdi // Azərbaycan. - 2022.- 14 yanvar. - № 8. - S. 6.
➢ Həsənova, Şəbnəm. Xarici siyasətimizin prioritet istiqaməti // Xalq qəzeti. - 2022.- 12 yanvar. - № 6. - S. 4.
➢ Cəfərli, Rəşad. Hərbi zəfərin diplomatik təntənəsi: Prezident İlham Əliyev ötən il Moskva, Soçi və Brüsseldə
keçirilən üçtərəfli görüşlərdə Azərbaycanın maraqlarını layiqincə təmin etdi // Azərbaycan. - 2022.- 9 yanvar.
- № 4. - S. 1,3.
➢ Əliyev, İmran. Ötən il xarici siyasətdə böyük uğurlar qazanmışıq // Xalq qəzeti.- 2022.- 8 yanvar.- № 4.- S.
3.
➢ Nəcəfxanlı, Əli. Diplomatiyamızın uğurlar ili // Xalq qəzeti. - 2022.- 8 yanvar. - № 3. - S. 1,5.
➢ Xarici İşlər Nazirliyi 2021-ci ilin yekunlarına dair mətbuat buraxılışını təqdim edib // Xalq qəzeti. 2021. – 30 dekabr. - № 285. - S. 12-13.
➢ İsmayılbəyli, Süleyman. Azərbaycanın uğurlu xarici siyasət kursu // Olaylar. - 2021.- 24 dekabr-6 yanvar.
- № 128. - S. 11.
➢ Bayramov, Vaqif. Azərbaycan Avropa İttifaqı və NATO-nun etibarlı tərəfdaşıdır // Xalq qəzeti. - 2021.- 18
dekabr. - № 275. - S. 1,3.
➢ Baxşəliyev, Rəşad. BMT İlham Əliyevin daha bir qlobal təşəbbüsünü dəstəklədi: Beynəlxalq ictimaiyyət
Azərbaycan Prezidentinin “peyvənd millətçiliyi”nə qarşı mübarizəsini təqdir edir // Azərbaycan. - 2021.- 19
dekabr. - № 276. - S. 1,3.
➢ Bayramov, Vaqif. Avropa İttifaqı Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması üçün
zəmin yaradılmasına ciddi töhfə verir // Xalq qəzeti. - 2021. – 16 dekabr. - № 273. - S. 5.
➢ Əliyeva, Yeganə. Azərbaycan Avropa üçün strateji əhəmiyyət daşıyan ölkədir: Prezident İlham Əliyevin
Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toivo Klaarı qəbulunda Şərq Tərəfdaşlığı
Sammitinin gündəliyinin əsas müzakirə mövzusu olması ölkəmizin söz sahibliyinin təsdiqidir // Səs.-2021.7 dekabr.-№223.-S.10.
➢ Əliyeva, İradə. Hərbi zəfərin diplomatik təntənəsi: Azərbaycanın milli maraqları beynəlxalq birlik
tərəfindən etibarlı təmin edilir // Azərbaycan. - 2021.- 3 dekabr. - № 262. - S. 1,6.
➢ Mirzəbəyli, İttifaq. Zamanın çağırışlarına cavab verən xarici siyasət // Xalq qəzeti. - 2021.- 2 dekabr. - №
261. - S. 3.
➢ Sevdimalıyev, Ramiz. Vətən müharibəsinin beynəlxalq hüquq müstəvisində səbəb və nəticələri // Xalq
qəzeti. - 2021.- 14 noyabr. - № 246. - S. 5.
➢ Bayramov, Ceyhun. Böyük qələbənin mükəmməl diplomatiyası // Azərbaycan. - 2021.- 7 noyabr. - № 242.
- S. 1,4.
3

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

➢ Əmircanov, Paşa. Azərbaycan beynəlxalq əməkdaşlıq üçün açıq ölkədir // Xalq qəzeti. - 2021.- 2 noyabr. № 237. - S. 10.
➢ Nəcəfxanlı, Əli. Xarici siyasətin möhtəşəm təntənəsi: Azərbaycan on il bundan əvvəl BMT Təhlükəsizlik
Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilmişdir // Xalq qəzeti. - 2021- 24 oktyabr. - № 230. - S. 7.
➢ Məmmədli, Atamoğlan. Azərbaycan-Koreya əməkdaşlığı möhkəm zəminə əsaslanır // Azərbaycan. - 2021.3 oktyabr. - № 212. - S. 6.
➢ Bayramov, Vüqar. Qlobal enerji təhlükəsizliyində Azərbaycanın rolu getdikcə möhkəmlənir // Xalq qəzeti.
- 2021- 18 sentyabr. - № 199. - S. 3.
➢ Abdullayev, Mübariz. Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində güclü və nüfuzlu dövlət kimi tanınan
Azərbaycan BMT-nin fəal üzvüdür // Yeni Azərbaycan.-2021.-28 avqust.-№154.-S.4.
➢ Adıgözəlov, Kamal. Avropa İttifaqının “Şərq Tərəfdaşlığı”na yeni yanaşması: İlham Əliyev
diplomatiyasının strateji uğuru // Xalq qəzeti. - 2021.- 20 avqust. - № 174. - S. 3.
➢ Əliyeva, İradə. Mədəniyyət diplomatiyası: İlham Əliyevin bu sahədə yürütdüyü siyasət xalqımızın bəşəri
miqyasda tanınmasında mühüm rol oynayır // Azərbaycan. - 2021.- 12 avqust. - № 167. - S. 1,6.
➢ İmanquliyev, Bahadur. Azərbaycan daha bir beynəlxalq reytinqdə liderdir // Azərbaycan. - 2021.- 6 avqust.
- № 162. - S. 1,6.
➢ Bədəlov, Əliqismət. Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında tərəfdaşlıq strateji xarakter alır // Xalq qəzeti. 2021.- 24 iyul. - № 151. - S. 5.
➢ Əliyev, İmran. Qoşulmama Hərəkatına uğurlu sədrlik Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunu artırır // Xalq
qəzeti. - 2021.- 16 iyul. - № 147. - S. 5.
➢ Əmircanov, Paşa. Xarici diplomatlar erməni vəhşiliyinin hər üzünü gördülər // Xalq qəzeti. - 2021.- 13 iyul.
- № 144. - S. 4.
➢ Hacıyev, Hikmət. Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh və əməkdaşlığın xeyrinə arqumentlər // Səs. 2021. - 6 iyul. - № 117. - S. 9.
➢ Mirzəbəyli, İttifaq. Ölkəmizin uğurlarının təməlində mükəmməl xarici siyasət kursu dayanır // Xalq qəzeti.
- 2021.- 4 iyul. - № 137. - S. 1-2.
➢ Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev Amerikanın nüfuzlu nəşri vasitəsilə
Ermənistanı sülhə çağırıb: Amerikada çıxan “The Washington Times” nəşrində Azərbaycan Prezidentinin
köməkçisi, Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevin
“Ermənistan ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq və sülh haqqında” sərlövhəli məqaləsi dərc olunub. //
AZƏRTAC.- 2021.- 2 iyul.
➢ Əhmədov, Elçin. Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra yeni xarici siyasət kursu formalaşdırıldı
// Xalq qəzeti. - 2021.- 1 iyul. - № 134. - S. 5.
➢ Bədəlov, Əliqismət. Beynəlxalq və regional təşkilatlarla fəal əməkdaşlıq Azərbaycanın mövqeyini daha da
möhkəmləndirir // Xalq qəzeti. - 2021.- 11 iyun. - № 120. - S. 4.
➢ Adıgözəlov, Kamal. Avropa İttifaqı – Azərbaycan münasibətləri: Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsləri yeni
perspektivlər açır // Xalq qəzeti. - 2021.- 9 iyun. - № 118. - S. 3-4.
➢ Nəcəfxanlı, Əli. Azərbaycanın diplomatik uğurları qürur doğurur // Xalq qəzeti. - 2021.- 6 iyun. - № 116. S. 3.
➢ Paşasoy, Elşad. Azərbaycan-NATO əməkdaşlığında yeni mərhələ: Prezident köməkçisi Hikmət Hacıyevin
Brüssel səfərinin əhəmiyyəti və NATO ilə bundan sonrakı əməkdaşlığın perspektivləri haqda şərhlər;
“Mövcud şəraitdə ölkəmizin NATO ilə əlaqələrini genişləndirmək üçün hər hansı bir maneə yoxdur” // Yeni
Müsavat. - 2021. - 19 may. - № 85. - S. 9.
➢ Abdullayev, Məsaim. Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıq Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritetlərindəndir //
Xalq qəzeti. - 2021.- 4 may. - № 93. - S. 4.
➢ Hikmət Hacıyev: İsrail-Azərbaycan münasibətləri xalqlarımızın dostluğuna əsaslanır // Xalq qəzeti. 2021.- 27 aprel. - № 87. - S. 2 .
➢ Kamalqızı, Rəfiqə. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı İlham Əliyevin liderliyini alqışlayır: Bu, Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev diplomatiyasının düşünülmüş və proqmatik xarici siyasətinin reallığıdır // Səs.2021.-9 aprel.-№61.-S.8-9.
4

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

➢ Adıgözəlov, Kamal. Postmüharibə mərhələsi: Azərbaycanın xarici siyasət kursunun əsas məqamları: II yazı
// Xalq qəzeti. - 2021.- 9 aprel. - № 72. - S. 3.
➢ Adıgözəlov, Kamal. Postmüharibə mərhələsi:Azərbaycanın xarici siyasət kursunun əsas məqamları // Xalq
qəzeti. - 2021.- 20 mart. - № 62. - S. 3.
➢ Mirzəbəyli, İttifaq. Azərbaycanla ABŞ-ın çox güclü tərəfdaşlıq münasibətləri var // Xalq qəzeti. - 2021.- 19
mart. - № 61. - S. 1.
➢ Adıgözəlov, Kamal. Cənubi Qafqaz: yeni geosiyasi konfiqurasiya və Azərbaycanın liderliyi // Xalq qəzeti.2021.- 14 mart. - № 57. - S. 3.
➢ Nurəddinoğlu, Rövşən. Avropa İttifaqının Azərbaycana baxışı dəyişir: Bakının da Brüsselə öz diktəsi və
tələbləri var // Səs.-2021.-11 mart.-№45.-S.7.
➢ Binyatoğlu, Vaqif. Prezident İlham ƏLİYEV: Azərbaycan İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərlə
münasibətlərinə böyük əhəmiyyət verir // Xalq qəzeti. - 2021.- 6 mart. - № 51. - S. 8.
➢ Adıgözəlov, Kamal. Qarabağın yenidən qurulması: regional və qlobal geosiyasi kontekst // Xalq qəzeti. 2021.- 20 fevral. - № 39. - S. 2.
➢ Mirzəbəyli, İttifaq. Azərbaycanın xarici siyasəti ölkəmiz, region və hamı üçün geniş imkanlar yaradır //
Xalq qəzeti. - 2021.- 18 fevral. - № 37. - S. 1,4.
➢ Münxen zəfərindən bir il ötdü: Ardıcıl diplomatik uğurlar Azərbaycanın möhtəşəm tarixi qələbəsini
təmin edən strateji amillərdən biridir // Yeni Azərbaycan.-2021.-16 fevral.-№29.-S.5.
➢ Məmmədov, Səbuhi. Avropa dövlətləri ilə əlaqələrin genişləndirilməsi xarici siyasətin prioritetlərindəndir
// Xalq qəzeti. - 2021.- 14 fevral. - № 34. - S. 5.
➢ Yeni geosiyasi vəziyyət Azərbaycanın maraqlarına cavab verir: Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili
Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Fərid Şəfiyev "Sputnik Azərbaycan" Beynəlxalq İnformasiya Agentliyinə
müsahibəsi // Xalq Cəbhəsi. - 2021.- 9 fevral. - № 14. - S. 5.
➢ Zeynalov, Əsgər. Vətən müharibəsi diplomatiya və informasiya məkanında: Qərəzli suallar və sərrast siyasi
cavablar // Respublika. - 2021.- 5 fevral. - № 26. - S. 4-5.
➢ Mirzəbəyli, İttifaq. Bütün istiqamətlərdə beynəlxalq hüquqa istinad edən xarici siyasət // Xalq qəzeti. 2021.- 2 fevral. - № 23. - S. 8.
➢ Mehdiyev, Allahverdi. Azərbaycan diplomatiyası keçən il zirvədə oldu // Azərbaycan. - 2021.- 9 yanvar. № 4. - S. 3.
➢ Azərbaycan XİN 2020-ci ilin yekunlarına dair mətbuat buraxılışını təqdim edib // Xalq qəzeti. - 2020.
- 30 dekabr. - № 276. - S. 8.
➢ Hikmət Hacıyev: Mədəni irsin qorunması ümumbəşəri öhdəlikdir və UNESCO tərəfindən siyasi
məqsədlər üçün istifadə olunmamalıdır: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – Prezident
Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev AZƏRTAC-a məxsusi
müsahibə verib // Xalq qəzeti. - 2020.- 29 dekabr. - № 275. - S. 4.
➢ Kamalqızı, Rəfiqə. Azərbaycan beynəlxalq aləmdə güclü dövlət, etibarlı tərəfdaş kimi tanınır. Prezident
İlham Əliyev: "Əfqanıstan Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsində hər zaman açıq mövqe nümayiş
etdirib" // Səs. - 2020. - 22 dekabr. - № 229. - S. 8-9.
➢ İmanquliyev, Bahadur. İlham Əliyevdən diplomatiya dərsi // Azərbaycan.- 2020.- 20 dekabr.- № 268.- S.
1-2.
➢ Kamalqızı, Rəfiqə. Azərbaycan beynəlxalq münasibətlərdə etibarlı ölkədir. Prezident İlham Əliyev: “Bu
səfərlər ikitərəfli əlaqələrimizin çox möhkəm zəmində olmasını göstərir” // Səs. - 2020. - 9 dekabr. - № 220.
- S. 4.
➢ Fransanın “Le Point” jurnalı Azərbaycanın xarici işlər nazirinin müsahibəsini yayıb: Azərbaycan
Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Fransanın “Le Point” jurnalına müsahibə verib // Xalq
qəzeti. - 2020.- 26 noyabr. - № 247. - S. 6.
➢ Bayramov, V. BMT Baş Assambleyasının xüsusi sessiyasının keçirilməsi ölkəmizin koronavirus
pandemiyasına qarşı mübarizədə fəal rolunun təsdiqidir // Xalq qəzeti. - 2020.- 14 noyabr. - № 237. - S. 1.
➢ Adıgözəlov, Kamal. Vətən müharibəsi: Azərbaycan regionun geosiyasi mənzərəsini dəyişmək əzmindədir
// Səs.-2020.-4 noyabr.-№196.-S.5.
➢ Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev “Al Jazeera” kanalına müsahibə verib: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin
5

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢

Azərbaycan
diplomatiyası

müdiri Hikmət Hacıyev “Al Jazeera” kanalına müsahibə verib // Xalq qəzeti.- 2020.- 28 oktyabr.- № 223.S. 6.
Azərbaycanın Xarici İşlər naziri “Nasionalnaya oborona” jurnalına müsahibə verib // Xalq qəzeti. 2020.- 28 oktyabr. - № 223. - S. 7.
Cəfərli, Rəşad. İlham Əliyevin növbəti siyasi-diplomatik zəfəri: BMT Təhlükəsizlik Şurasında
Azərbaycanın maraqlarına cavab verməyən bəyanatın layihəsi geri götürülüb // Azərbaycan. - 2020.- 25
oktyabr. - № 221. - S. 1-2.
Tağıyev, Tahir. Azərbaycan Ermənistanı həm də diplomatik nokauta saldı // Bakı Xəbər. - 2020. - 23
oktyabr. - № 183. - S. 10.
Adıgözəlov, Kamal. Aİ-Azərbaycan münasibətləri: Cənubi Qafqazın geosiyasi ziddiyyətləri fonunda // Xalq
qəzeti. - 2020.- 17 oktyabr. - № 214. - S. 7.
Paşayeva, Qənirə. Diplomatiyamızın təntənəsi // Xalq qəzeti. - 2020.- 10 oktyabr. - № 208. - S. 8.
Məlikli, Günel. Zaman göstərdi ki, Ermənistan diplomatik danışıqları pozaraq status-kvonu saxlamağa
çalışır // Xalq qəzeti. - 2020.- 9 oktyabr. - № 207. - S. 6.
Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev Ermənistanın təxribatları ilə bağlı “Russia Today Arabic”
kanalına müsahibə verib: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – Prezident
Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev “Russia Today Arabic”
kanalına müsahibə verib // Xalq qəzeti.- 2020.- 4 oktyabr.- № 203.- S. 5.
Baxşəliyev, Rəşad. Diplomatiya məharətinin zirvəsi: Prezident İlham Əliyev Paşinyanın yalanlarını da,
özünü də ifşa etdi // Azərbaycan. - 2020.- 1 oktyabr. - № 200. - S. 1,11.
Azərbaycanın xarici siyasəti: sürətlə dəyişən geosiyasi şərtlər daxilində yeni məzmun çalarları // Səs.2020.-24 sentyabr.-№167.-S.8-9.
Sadıqov, Bəxtiyar. “Mən Azərbaycan adından çıxış edirəm!”: İlham Əliyev BMT-nin tribunasını
Azərbaycanın tribunasına çevirdi // Azərbaycan. - 2020.- 23 sentyabr. - № 193. - S. 1,4.
Bədəlov, Əliqismət. Uğurlu xarici siyasət ölkəmizin tərəfdaşlarının sayını getdikcə artırır // Xalq qəzeti.2020.-12 sentyabr.-№184.-S.3.
Baxşəliyev, Rəşad. İlham Əliyev diplomatiyası Azərbaycanın geosiyasi çəkisini artırır: Prezidentin milli
maraqlara əsaslanan xarici siyasəti ölkəmizi strateji önəmi birmənalı etiraf olunan dövlətə çevirib //
Azərbaycan. - 2020.- 10 sentyabr. - № 182. - S. 1,3.
Baxşəliyev, Rəşad. İlham Əliyevdən növbəti diplomatiya dərsi, qətiyyət və cəsarət örnəyi: Prezident
Yunanıstanın Azərbaycana və Türkiyəyə qarşı mövqeyini sərt tənqid etdi, münasibətlərin müsbət məcraya
yönəlməsinin konturlarını göstərdi // Azərbaycan.-2020.- 4 sentyabr.-№177.-S.1,3.
Mirzəbəyli, İttifaq. Azərbaycanın xarici siyasəti açıq və birmənalıdır // Xalq qəzeti. - 2020.- 4 sentyabr. № 177. - S. 4.
Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsləri Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunu artırır / Hazırladı: İttifaq
Mirzəbəyli // Xalq qəzeti. - 2020.- 30 avqust. - № 173. - S. 1.
Məmmədov, Səbuhi. Azərbaycanın çoxaspektli siyasi kursu dövrün tələblərinə cavab verir // Xalq qəzeti.2020.- 23 avqust. - № 167. - S. 1-2.
Cəfərli, Rəşad. Hücum diplomatiyasının böyük uğuru. İlham Əliyev: "Biz düşmənə növbəti dəfə sarsıdıcı
zərbə vurandan sonra yenə də gördük ki, onlar nə qədər acizdirlər və heç özləri-özlərinə hörmət etmirlər” //
Azərbaycan. - 2020.- 9 avqust. - № 155. - S. 1-2.
"Ermənistanın təxribatı onun üçün tam məğlubiyyətlə başa çatdı": Rusiyanın “Nasionalnaya oborona”
jurnalının avqust buraxılışında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası
Prezidenti Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevin bu il iyulun 12də Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin Tovuz rayonu istiqamətində törətdiyi
hərbi təxribat barədə müsahibəsi dərc olunub // Xalq qəzeti. - 2020.- 5 avqust. - № 150/2. - S. 4.
Adıgözəlov, Kamal. Xarici siyasətin prioritetləri və hücum diplomatiyası: Azərbaycan Prezidentinin qarşıya
qoyduğu yeni vəzifələr kontekstində // Xalq qəzeti. - 2020.- 23 iyul. - № 143. - S. 4.
Ağayev, Rövşən. XX əsrin əvvəllərində xarici ölkələrin Bakıdakı diplomatik nümayəndəlikləri: I hissə //
525-ci qəzet. - 2020.- 22 iyul. - № 73. - S. 10-11.
İbrahimov, Əlimusa. Azərbaycan diplomatiyasında yeni mərhələ // 525-ci qəzet. - 2020.- 21 iyul. - № 72.
- S. 6.
Qurbanlı, Mübariz. Azərbaycan diplomatiyasının növbəti uğuru // Azərbaycan. - 2020.- 1 iyul. - № 124. S. 1,5.
6

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

➢ Mirzəbəyli, İttifaq. 130 dövlətin Azərbaycan Prezidentinin təşəbbüsünü dəstəkləməsi diplomatiyamızın
növbəti böyük uğurudur // Xalq qəzeti. - 2020.- 1 iyul. - № 124. - S. 3.
➢ Hüseynli, Qabil. Diplomatiyamızın parlaq qələbəsi // Respublika. - 2020.- 18 iyun. - № 115. - S. 5.
➢ Adıgözəlov, Kamal. Prezidentin növbəti Avropa zəfəri: "Şərq Tərəfdaşlığı"nda yeni mərhələ: I yazı // Səs.
- 2020.- 22 may. - № 87. - S. 11-12.
➢ ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafı: Trampın məktubunun geosiyasi məqamları / Newtımes.az
// Xalq qəzeti.-2020.-20 may.-№98.-S.5.
➢ Novruzov, Rafiq. Regional liderlikdən beynəlxalq liderliyə döğru // Xalq qəzeti.-2020.-13 may.-№92.S.13.
➢ Mirzəbəyli, İttifaq. Azərbaycan BMT Baş Assambleyasının sessiyasının videokonfrans vasitəsilə
keçirilməsini də təklif etdi // Xalq qəzeti.-2020.- 7 may.- № 89.- S. 7.
➢ Həsənova, Şəbnəm. Azərbaycan beynəlxalq aləmdə mövqeyini möhkəmləndirmək üçün bütün imkanlardan
istifadə edir // Xalq qəzeti.-2020.-3 may.-№86.-S.5.
➢ Strateji təfəkkürlü lider: İlham Əliyev çoxqütblü dünya modeli haqqında / Newtimes.az // Xalq qəzeti.
- 2020.- 15 aprel. - № 70. - S. 7.
➢ Mürəkkəb geosiyasi şəraitdə Azərbaycanın müstəqil, çoxşaxəli və milli maraqlara əsaslanan xarici
siyasəti: [professor, siyasi elmlər doktoru Elçin Əhmədovun məqaləsi] // Səs.- 2020.- 18 mart.- № 52. - S. 89.
➢ Məmmədov, Səbuhi. Azərbaycan–İtaliya münasibətlərində yeni mərhələ başlanır: Prezident İlham Əliyevin
Romaya uğurlu səfəri ikitərəfli əlaqələrə müsbət təsirini göstərəcək // Xalq qəzeti.-2020.-23 fevral.-№41.S.3,5.
➢ İlham Əliyevin Münxen qələbəsi: erməni baş nazirin növbəti iflası / Newtimes.az // Xalq qəzeti.-2020.21 fevral.-№39.-S.7.
➢ Mirzəbəyli, İttifaq. Münxen Təhlükəsizlik Konfransı Ermənistan rəhbərliyi üçün heç zaman
unudulmayacaq bir dərs oldu // Xalq qəzeti.-2020.-18 fevral.-№36.-S.1.
➢ Baxşəliyev, Rəşad. İlham Əliyev diplomatiyasının növbəti təntənəsi: Azərbaycan Prezidenti Davosda
dünyanın diqqətini bir daha ölkəmizə yönəltdi // Azərbaycan.-2020.-25 yanvar.-№15.-S.1,4.
➢ Cəfərli, Rəşad. 40-dan artıq dövlət və hökumət başçısı, 15 parlament sədri...: 2019-cu ildə Azərbaycanın
beynəlxalq mövqeləri daha da möhkəmləndi // Azərbaycan. - 2020.- 12 yanvar. - № 5. - S. 1,3.
➢ Xarici siyasət: Azərbaycan yeni mərhələdə / Newtimes.az // Səs. - 2020.- 10 yanvar. - № 3. - S. 3.
➢ Azərbaycanın xarici siyasəti Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə milli maraqlarımıza uyğun olaraq
uğurla həyata keçirilir: [Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarov 2019-cu ilin
yekunları ilə əlaqədar kütləvi informasiya vasitələrinin suallarını cavablandırıb.] // Azərbaycan. - 2019. -31
dekabr. - № 293. - S. 6.
➢ Mehdiyev, Allahverdi. Müstəqil dövlətin müstəqil xarici siyasəti: Prezident İlham Əliyev: "Milli maraqlar
nəyi diktə edirsə, biz xarici siyasətdə onu da etməliyik və edirik” // Azərbaycan. - 2019.- 25 dekabr. - № 287.
- S. 8.
➢ İsmayılbəyli, Süleyman. Uğurlu xarici siyasət kursu və dünya dövlətləri ilə qurulan səmərəli əməkdaşlıq //
Olaylar. - 2019. - 5-6 dekabr. - № 156. - S. 11.
➢ Mirzəbəyli, İttifaq. Bizim tam müstəqil və milli maraqlara söykənən xarici siyasətimiz var // Xalq qəzeti.2019.-3 noyabr.-№245.-S.1-2.
➢ Bakı sammiti: Azərbaycan diplomatiyasının Qoşulmama Hərəkatında növbəti böyük uğuru /
Newtimes.az // Xalq qəzeti.-2019.-1 noyabr.-№243.-S.9.
➢ Əhmədov, Elçin. Azərbaycan növbəti mühüm diplomatik uğura imza atdı: Ermənistan 120 dünya dövləti
tərəfindən işğalçı kimi tanındı // Xalq qəzeti.-2019.-29 oktyabr.-№240.-S.1,10.
➢ Baxşəliyev, Rəşad. İlham Əliyev diplomatiyasının növbəti təntənəsi: 158 ölkə və beynəlxalq təşkilatın
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➢ Hüseynova, Rəfiqə. Azərbaycan dövlətinin diplomatiyasının növbəti təntənəsi: Prezident İlham Əliyev
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➢ Əmircanov, Paşa. Prezident İlham Əliyev: Türkdilli dövlətlər arasında əməkdaşlığın inkişafı Azərbaycanın
xarici siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir // Xalq qəzeti.-2019.-20 oktyabr.-№233.-S.3.
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siyasətinə göstərilən etimaddır // Azərbaycan.-2019.-2 avqust.-№167.-S.1,4.
➢ Hikmət Hacıyev: Qoşulmama Hərəkatına sədrlik böyük siyasi iradə, məsuliyyət, diplomatik güc və
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Çəmənzəminli, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Abbas Abdulla, Xeyrəddin Qoca, Səyyad Aran, Hidayət və...
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➢ Məmmədəliyeva, Leyla. Azərbaycan-BMT əməkdaşlığı: tarix və müasirliyin vəhdətində // İki sahil.- 2019.11 iyil.- №123.- S.4,11.
➢ Abdullayev, Mehdi. Yubileyə layiqli töhfə // Xalq qəzeti.-2019.-10 iyul.-№147.-S.6.
➢ Azərbaycan diplomatiyası: dir əsrlik inkişaf yolu / Newtimes.az // Xalq qəzeti.-2019.- 10 iyul.-№ 147.S.4.
➢ Azərbaycanın diplomatik xidmət orqanlarının yaradılmasından 100 il keçir // AZƏRTAC.- 2019.- 9
iyul.
➢ Elmar Məmmədyarov: Əlamətdar yol keçən milli diplomatiyamız Azərbaycanın tarixi inkişaf yolunu
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orqanlarının 100 illik yubileyi ilə əlaqədar AZƏRTAC-a müsahibəsi // AZƏRTAC.- 2019.- 8 iyul.
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Forumunda iştirak edən qonaqlar ölkəmizdə vətəndaşlara xidmətlərin göstərilməsi istiqamətində görülən
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nəticələrinə dair AZƏRTAC-a müsahibəsi // Xalq qəzeti.- 2019.- 25 iyun.- № 135.- S. 5.
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➢
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9

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

➢

Cəfərli, Rəşad. Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşı: İtaliya // Azərbaycan. – 2019.- 27 yanvar. – № 21. – S.
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➢ Elmar Məmmədyarov: Azərbaycan müstəqil, çoxşaxəli, tarazlaşdırılmış və fəal xarici siyasətini davam
etdirəcək // Xalq qəzeti.- 2018.- 26 dekabr.- № 292.- S. 8.
➢ Prezident İlham Əliyevin xarici siyasətində ərazi bütövlüyümüzün təmin edilməsi prioritet
istiqamətdir // İki sahil.- 2018.- 25 dekabr.- № 244.- S. 16,17.
➢ Hacıyev, Hikmət. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın uğurlu xarici siyasət xətti 2018-ci
ildə də davam etdirilib // Xalq qəzeti. – 2018.- 23 dekabr. – № 290. – S. 1-2.
➢ Əliyeva, Yeganə. Azərbaycanın xarici siyasət kursu: birmənalı, açıq, aydın və müstəqil // İki sahil. – 2018.22 dekabr. – № 243. – S. 4,8.
➢ Abdullayeva, Sevinc. Azərbaycan-NATO əməkdaşlığı: Ermənistanın daha bir qorxu mənbəyi // İki sahil.–
2018.- 20 dekabr. – № 241. – S. 12.
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İki sahil.– 2018.- 8 dekabr. – № 233. – S. 2.
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➢
➢
➢
➢
➢
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Baxşəliyev, Rəşad. Avropa İttifaqı Azərbaycanın əsas investoru vəticarət tərəfdaşıdır // Azərbaycan.- 2018.30 noyabr. – № 270. – S. 1-2.
Əhmədov, Elçin. Azərbaycan dövlətinin çoxvektorlu siyasəti öz bəhrəsini verir // Xalq qəzeti. – 2018.29 noyabr. – № 269. – S. 2.
Azərbaycan-Belarus münasibətləri: dostluq əlaqələrindən strateji əməkdaşlığa doğru / “Səs” Analitik
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Əliyeva, Yeganə. Xarici siyasətimizin əsas prinsipləri: mehriban qonşuluq, dostluq, qarşılıqlı hörmət və milli
maraqlar // İki sahil. – 2018.- 24 noyabr. – № 223. – S. 2.
Adıgözəlov, Kamal. Dövlət idarəçiliyində siyasi varislik və yaradıcı diplomatiyanın vəhdəti // Xalq qəzeti.
– 2018.- 22 noyabr. – № 263. – S. 4.
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Ağalaroğlu, Məhərrəm. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi: Minsk qrupunun fəaliyyətsizliyi və ya ikili standartlar
siyasəti // İki sahil.- 2018.- 21 noyabr.- №220.- S.18.
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Vətən müharibəsi diplomatiya və informasiya məkanında
(Qərəzli suallar və sərrast siyasi cavablar)
Əsgər Zeynalov,
filologiya elmləri doktoru, professor
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin başçılığı altında 30 il işğal
altında qalan torpaqlarımızı Azərbaycan ordusu parlaq qələbə ilə azad etdi. Noyabr ayının 10-da Moskvada
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol
Paşinyanın iştirakı ilə Ermənistanın təslim aktı imzalandı. Dekabr ayının 10-da Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin və Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın
iştirakı ilə çox yüksək səviyyədə hərbi parad keçirildi. Müharibənin gedişini izləyənlər yaxşı bilir ki,
Ərdoğanın buna əvəzsiz haqqı var idi. Prezident İlham Əliyevin dediyi bu sözlər də həmin fikri əsaslı surətdə
təsdiq edir. “Əziz qardaşım Rəcəb Tayyib Ərdoğanın bu toqquşmaların ilk saatlarında verdiyi dəstək sabitliyi
qorudu. Bəziləri bəlkə bunu anlamırlar. Əgər o sözlər olmasaydı, əgər mənim qardaşım deməsəydi ki,
Azərbaycan tək deyil, Türkiyə Azərbaycanın yanındadır, bəlkə də vəziyyət burada qarışardı”.
Paradda maraqlı məqamlar çox olsa da, xüsusilə prezidentlərin çıxışları və qürurverici anlardan biri
Ermənistan ordusunun “iti qovan kimi qovduğumuz vaxt” onlardan götürülmüş müxtəlif hərbi texnikanın
nümayiş etdirilməsi idi.
Bu müharibə haqqında müxtəlif bucaq baxışından çoxlu kitablar yazılacaqdı. Vətən müharibəsinin
gedişində ən çox diqqətçəkən, ən yaddaqalan hadisələrdən biri Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin
özünün qeyd etdiyi kimi dünyanın 40-a qədər qəzet və televiziya kanalının müxbirlərinə verdiyi müsahibə idi.
Xarici mətbuat nümayəndələrinin əksəriyyətinin verdiyi suallar bir çox hallarda qərəzli, ikibaşlı və kinli olduğu
üçün ona baxan, yaxud mətbuatda izləyən tamaşaçılar əsəbləşirdi. Müsahibə zamanı verilən suallar bəzən
“ittiham” xarakteri daşıyırdı.Sualları dinlədikcə belə qənaətə gəlmək olurdu ki, bunlar təkcə bir jurnalistin
deyil, müəyyən bir qrupun, ermənipərəst siyasətçilərin hazırladığı suallardır. Ancaq bu bir nəfərin tərəfindən
təqdim olunurdu.
Bu müsahibələr Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin nə qədər yüksək səviyyəli və hərtərəfli
siyasətçi olduğunu əyani surətdə təsdiq etdi. Prezident İlham Əliyevin fikirlərini birbaşa ingilis və rus
dillərində ifadə etməsi, diplomatiya və informasiya məkanında suallara məntiqlə cavab verməsi, onu müasir
dünyanın əksər ölkə başçılarından, xüsusilə üzdə olan dövlət rəhbərlərindən fərqləndirən əsas müsbət
cəhətlərdən biridir.
Onu da ayrıca qeyd etmək lazım gəlir ki, müxtəlif ölkələrin jurnalistlərinin, televiziya kanallarının
suallarında Azərbaycana qarşı qərəzli fikir eyni olduğu üçün bəzən onlar üst-üstə düşürdü. Bunlar əsasən guya
Azərbaycan ordusunda türk, suriyalı, liviyalı döyüşçülərin iştirakı, müharibənin nə qədər davam edəcəyi və
yaxud müharibədən sonra Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərin taleyinin necə olacağından ibarət idi.
İmkan daxilində bəzi müsahibələrə xronoloji ardıcıllıqla münasibəti bildirmək istərdik.
Prezident İlham Əliyev oktyabrın 14-də “France-24” televiziya kanalına verdiyi müsahibədə müxbir
sualı birbaşa oktyabrın 10-da elan edilmiş atəşkəsdən başlayıb. “...bu atəşkəs rəsmən artıq etibarsız, bitmiş və
ləğv edilmiş hesab olunur?”—deyə müraciət etdikdə Azərbaycanın Prezidenti cavabında deyir: “Bu
Ermənistanın davranışlarından asılıdır, çünki biz həmişə öhdəliyimizə sadiq qalırıq. Bildiyiniz kimi, humanitar
zəmində atəşkəsin elan olunması qərarı Rusiyadan gəlmişdir və biz bunu dəstəklədik. Biz atəşkəs rejiminə
əməl edirdik. Lakin, bildiyiniz kimi, Ermənistan atəşkəsi kobud şəkildə pozdu və bu, təkcə Gəncədə baş
verməyib. Gəncədə mülki vətəndaşlara hücum onların təcavüzkar siyasətini əks etdirir. Həmçinin onlar hər
gün atəşkəsi pozurlar” . Prezident həmin gün səhər Tərtər və Ağdam şəhərlərinin 150 dəfədən çox artilleriya
atəşinə tutulduğunu əlavə edir.
“France-24” kanalının müxbiri də, Prezident İlham Əliyevin oktyabrın 28-də müsahibə verdiyi
Almaniyanın ARD televiziya kanalı da, noyabrın 6-da müsahibə verdiyi “BBC News” da qərəz və kinlə, həm
də demək olar ki, bir az da təkidlə guya Azərbaycan ordusunun Dağlıq Qarabağa raketlər atdığını, kasetli
raketlərdən istifadə etdiyini, mülki şəxslərə artilleriya zərbələri açılmasını söyləyib hətta, niyə bu növ
silahlardan istifadə edirsiniz? sualını verdikdə o, çox tutarlı cavab verir: “Biz onlardan istifadə etmirik. Biz
özümüzü müdafiə edirik...yaxud... biz işğal olunmuş ərazilərdə istənilən şəhərdə və kənddə qəsdən mülki
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şəxsləri heç vaxt atəşə tutmuruq. Bizim hədəflərimiz yalnız hərbi qurğular idi. Bizim hərbi hədəflərimiz çox
diqqətlə müəyyən olunmuşdur”.
Mülki şəxslərə gəlincə, İlham Əliyev bildirir ki, burada yaşayan çoxlu ermənilər var və biz onların
erməni olduğunu bilirik. “BBC News”un müxbirinə onu da əlavə edir ki, mən sizə deyə bilərəm və bir çoxları
bunları bilirmirlər. Ermənistanın sabiq nazirinin bacısı Azərbaycanda yaşayır. İstəsəniz onunla görüş təşkil edə
bilərik.
Yəni, Azərbaycanın heç vaxt mülki şəxsləri öldürmək niyyəti olmayıb, əgər olsaydı onlar burada
yaşaya bilməzdi. “Bu, erməni təbliğatıdır”.
Azərbaycana qarşı qərəzli olan, bəlkə də ermənilər tərəfindən ələ alınmış jurnalistlər, xüsusilə də
“France-24” televiziya kanalının, Almaniyanın ARD televiziya kanalının və “BBC News”-in müxbirlərinin
daha çox üstündə dayandıqları və israr etdikləri suallardan biri guya Azərbaycan ordusunun kilsələri
bombardman etməsidir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti qeyd edir ki, Azərbaycan dini tolerantlıq səviyyəsi çox yüksək
olan bir ölkədir və bu bütün aparıcı beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən BMT tərəfindən qeyd olunmuşdur.
Vatikan rəhbəri, Roma papası Fransis Bakıya səfəri zamanı Azərbaycanda mədəniyyətlərarası və dinlərarası
dialoqun səviyyəsinin çox yüksək olduğunu söyləyir. Bu məlumatlardan sonra Prezident İlham Əliyev bir faktı
xüsusi bir şəkildə onların diqqətinə çatdırır: “Siz yəqin ki, Bakının mərkəzində olan, tərəfimizdən bərpa
edilmiş erməni kilsəsini görmüsünüz. Biz onu erməni xalqının mirası kimi qoruyuruq. Bu kilsədə 5000-dən
artıq kitab saxlayırıq. Lakin Ermənistan bizim məscidlərimizə nə edib? Onlar Ağdamın, Füzulinin və Şuşanın
məscidlərinə nə ediblər? Demək olar ki, nəinki onları dağıdıblar, orada heyvan saxlayırlar. Onlar orada donuz
saxlayırlar və bununla təkcə bizim deyil, bütün müsəlmanların hisslərini təhqir edirlər”.
Prezident bu müsahibələrinin birində kilsəyə atəş açılması məsələsinə yenidən qayıdarkən bildirir ki,
ehtimal olunur ki, ermənilər bizi günahlandırmaq üçün özləri bunu ediblər. Prezident fikirini əsaslandırmaq
üçün müəyyən faktlar gətirdikdən sonra hər iki tərəfdəki mədəniyyət fərqini təqdim edir. O, göstərir ki, Bakıda
erməni kilsəsi bərpa olunur, orada onların minlərlə kitabı saxlanılır. Onlar isə işğaldan azad edilmiş Zəngilanda
məsciddə donuz saxlayırdılar. Fərq bundadır. Bəlli olduğu kimi ən böyük fərqlərdən biri də ondan ibarətdir ki,
bizim ordumuz döyüş meydanında öz hünərini göstərdi, erməni ordusunu darmadağın edib, diz çökdürüb,
təslim aktını bağlatdırdı, Ermənistan ordusu isə ballistik raketlərlə 100-ə yaxın mülki əhalini məhv edib, 400dən artığını isə yaraladı.
Prezident İlham Əliyev verdiyi müsahibələrdə dönə-dönə faktlarla diqqətə çatdırdı ki, biz mülki
şəxslərə qarşı döyüşmürük. Ancaq yaxın keçmişə qayıdaraq ritorik sualla müraciət edirdi ki, 1990-cı illərdə
müharibədə neçə mülki şəxsi ermənilər qətlə yetiriblər? Özü də həmin suala cavab verir: “Minlərlə. Xocalı
soyqırımında onlar 63 uşaq, 106 qadın olmaqla, 613 günahsız insanı qətlə yetiriblər, onların yalnız
azərbaycanlı olduqlarına görə. Xocalı soyqırımı çox yaxşı tanınan, sübuta yetirilmiş faktdır”.
Aparılan müşahidələrdən belə bir sual ortaya çıxır: “Bu müharibə olmaya bilərdimi?”
Azərbaycan Prezidentinin müsahibələrində sualın cavabı açıqlanır. Əgər Ermənistana qarşı sanksiya
tətbiq olunsaydı, necə ki, Səddam Hüseyn Küveyti işğal edəndə İraqa qarşı sanksiyalar var idi. Əgər eyni şey
Ermənistana edilsəydi, onda onlar qüvvələri geri çəkərdilər”. Bəli, bununla da məsələ həll oluna bilərdi.
Ermənistan qısa müddət ərzində üç dəfə Azərbaycana hərbi təxribat törətdi, itkilər oldu. İyul və avqust
aylarında ermənilərin aldığı əks- zərbələr onlara dərs olmadı. Nəhayət, üçüncü dəfə sentyabrın 27-də onlar
təmas xəttində yerləşən bəzi şəhər və kəndləri ağır artilleriya bombardmana tutanda Azərbaycan ordusu xarici
jurnalistin etiraf etdiyi kimi “çox tutarlı cavab verdi”. Ermənistanın baş nazirinin “Qarabağ Ermənistandır!”
sözləri torpaqlarımızın işğaldan azad olması üçün yeganə yolun hərbi yol olduğunu göstərdi. Beləliklə, Vətən
müharibəsi başlandı və cəsarətli, şanlı Azərbaycan ordusu Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında
44 gündən sonra parlaq qələbə qazandı.
İçində çirkin niyyəti, kin, qərəz olan bəzi ermənipərəst jurnalistlər guya Azərbaycanda media dövlətin
nəzarəti altındadır, azad müxalif medianın olmaması, jurnalistlərin təqiblərə məruz qalması, tənqidçilərlə
müxalifət üzvlərinin həbs olunması kimi uydurma ittiham xarakterli suallar verəndə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev onlara—öz ölkəsində iyrənclikləri görməyən bu “xəstə” jurnalistləri
sərt, tutarlı cavablarla sözün əsl mənasında yerlərində oturtmuşdur. Fikri əsaslandırmaq üçün Prezidentin bəzi
cavablarına müraciət etmək lazım gəlir: “Siz “sarı jiletlilərin” etirazlarında neçə nəfərin qətlə yetirildiyini
bilirsiniz, 10-dan çox adam qətlə yetirilib... Biz sizin Avropada etirazçıları döydüyünüzə baxırıq, siz onları
atlarla döyürsünüz, itləri gətirirsiniz və bu, demokratiya hesab olunur... Sizin xoşunuza yalnız ittiham etmək,
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hücum etmək gəlir”. Və yekun: “Amma güzgüyə baxın: Mən dəfələrlə demişəm, buraya gəlməmişdən və bizə
mühazirə oxumaqdan əvvəl baxın”.
Prezident İlham Əliyevin bu sözləri, daha dəqiq - sərt sözləri Bakıya içi üfunətlə dolu gəlmiş bəzi
jurnalistlərin üzlərinə bomba partlayışı kimi açılan sillə idi.
Müsahibələrdə ən çox gündəmə gətirilən məsələlərdən biri guya Azərbaycan ordusunun tərəfində
Suriya və Liviyadan, Livandan olan muzdla döyüşçülər problemi idi. “France-24” televiziya kanalı, Rusiyanın
TASS informasiya agentliyi “Rossiya seqodniya beynəlxalq informasiya agentliyi”, Media qrupunun
Yaponiyanın “Nikel” qəzetinin, Almaniyanın ARD televiziya kanalının “BBC News” müxbirlərinin
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə apardığı müsahibələrdə bu məsələdə daha israrlı idi.
Ancaq Prezident İlham Əliyev dönə-dönə vurğulayır ki, Azərbaycana hər hansı xarici iştiraka ehtiyac
yoxdur. Azərbaycan ordusunun 100 mindən artıq döyüşçüsü var. Onu da bildirir ki, zərurət yaranarsa,
səfərbərlik hesabına bir neçə dəfə artırıla bilər. Azərbaycan ordusu erməni hərbi texnikasını istənilən səviyyədə
məhv edə bilir. Ancaq heç bir muzdlunun bu dərəcədə ixtisaslı və texniki imkanları yoxdur. Prezident təkidlə
həmin jurnalistlərə bildirir ki, Azərbaycan ərazisində indiki hərbi toqquşmalarda iştirak edən xarici silahlı
dəstələrin mövcudluğu barədə heç kəs bizə heç bir sübut təqdim etməyib. Bizim rəsmi mövqeyimiz belədir ki,
bizdə heç bir əcnəbi muzdlu yoxdur.
Fransanın Prezidenti Emanuel Makronun jurnalistlərdən də irəli gedərək konkret şəkildə guya
Azərbaycan ordusunun tərkibində 300 suriyalı döyüşçünün vuruşmaq üçün gətirildiyini açıqlamışdır.
Azərbaycan Prezidenti ondan üzrxahlıq tələb etdikdə, ondan bu barədə dəlillərin təqdim olunmasını istədikdə,
heç bir dəlil tapılıb ortaya çıxmadı. Prezident bununla bağlı fikrini belə yekunlaşdırırdı: “Ona görə əgər heç
bir dəlil yoxdursa düşünürəm ki, bu şeylər keçmişdə qalmalıdır. Bizdə muzdlular yoxdur”.
Burada bir-iki məsələyə münasibəti bildirmək lazım gəlir. Birincisi, Qərbi Avropanın ən böyük dövləti
Fransanın Prezidenti Makronun heç bir əsası olmayan şayiələri beynəlxalq miqyasa çıxarması təəccüb doğurur.
Bu nə dərəcədə düzdür? Axı o, adi bir jurnalist, müxbir deyil.
İkincisi, biz dəfələrlə Fransada olmuşuq. Fransanın özü problemlərin içində itib-batır. Ancaq Vətən
müharibəsi sentyabrın 27-də başlayandan belə aşkar oldu ki, Fransanın heç bir problemi yoxdur, yalnız
ermənilərdir. Bu müharibədə—daha doğrusu, azadlıq müharibəsində işğalçı, torpaqlarımızı 30 il işğal altında
saxlayan ermənilərin taleyi necə olacaq? Bu, belə çıxır ki, Fransanın ən narahat, ən ağrılı yeri imiş. Noyabrın
sonlarında Fransa Senatının, bir həftə sonra Fransa Milli Assambleyasının qondarma, əslində heç mövcud da
olmayan Dağlıq Qarabağ Respublikasını tanıması həmin fikirləri əyani surətdə təsdiq etdi. Qondarma, sözün
heç mənasını bilmədikləri “Artsakı”—”Arsaqı” qəbul edirlər, səs verirlər, guya müstəqil dövlət kimi. Bəlkə
də səs verənlərin əksəriyyəti Dağlıq Qarabağın harada yerləşdiyini də bilmirlər. Ancaq kor-koranə, nəyinsə
xətrinə əl qaldırırlar. Ən azı Arsaq sözünün mənasını bilmək üçün nəhəng şərqşünas alim V.V.Bartoldu
oxumaq lazımdır. Bu, geniş mövzu olduğu üçün ona gələcəkdə qayıdılacaq.
Müsahibələrdə ən çox toxunulan məsələlərdən biri də Türkiyə məsələsi idi. Demək olar ki, müsahibə
götürən bütün jurnalistlər, xüsusilə qərəzli niyyətlə Bakıya gələnlər bu məsələnin üstündə canfəşanlıqla
dayanırdılar.
Bu məsələyə keçməzdən əvvəl Prezident İlham Əliyevin Türkiyənin “Haber Türk” televiziya kanalına
verdiyi müsahibədən bir epizodu təqdim etmək istərdik: “ Bu gün Türkiyə bölgədə və yeni coğrafiyada çox
önəmli sabitləşdirici rol oynayır. Əziz qardaşım Rəcəb Tayyib Ərdoğanın bu toqquşmaların ilk saatlarında
verdiyi dəstək sabitliyi qorudu. Bəziləri bəlkə bunu anlamırlar. Əgər o sözlər olmasaydı, əgər mənim qardaşım
deməsəydi ki, Azərbaycan tək deyil, Türkiyə Azərbaycanın yanındadır, bəlkə də burada vəziyyət qarışardı.
Bəlkə də başqa kimsə burada, necə deyərlər, bulanıq suda balıq tutmağa çalışardı”. Əlbəttə, bu sözlər görünən
və görünməyən çox məsələdən xəbər verir.
Prezidentə sual verilir ki, Siz Türkiyənin Qafqazdakı məsələlərlə bağlı daha çox söz sahibi və bu
danışıqlar prosesində daha fəal olmağını istəyirsinizmi? Prezident çox məntiqli cavab verərək deyir ki, Türkiyə
Qafqazın 3 ölkəsi ilə sərhədi olan yeganə ölkədir. Başqa heç bir ölkənin onların hər üçü ilə sərhədi yoxdur.
Əlbəttə ki, Türkiyə fəal şəkildə cəlb olunmalıdır. Türkiyə fəal şəkildə cəlb olunub və biz bunu möhkəm
dəstəkləyirik.
Prezident onu da bildirir ki, Türkiyənin cəlb olunması sabitlik gətirəcək.
“Müharibədə Türkiyənin çox güclü dəstək verdiyini, bunun həqiqətən də həlledici olduğunu iddia
edənlərə nə deyərdiniz? sualına qəti etirazını bildirir: -”Xeyr, qətiyyən. Yeri gəlmişkən Türkiyənin hərbi
iştirakı haradadır?” Bunu kim təsdiqləyə bilər. Hər hansı türk əsgərini kim görüb?”
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Almaniyanın ARD televiziya kanalının müxbirinin səviyyəsiz surətdə guya Bakıda türk əsgərlərini
gördüyünü bildirdikdə İlham Əliyev çox haqlı olaraq kinayəli bir tərzdə “İndi burada alman əsgərləri də ola
bilər” deyə cavab verir.
Prezident İlham Əliyev müsahibələrində Vətən müharibəsi başlayan gündən Türkiyənin, Pakistanın,
onlardan sonra Əfqanıstanın, Bosniya və Hersoqovinanın və digər ölkələrin Azərbaycana dəstək olduqlarını
açıq şəkildə bəyan etmişdir. Ancaq kimlərinsə ağ yalan, böhtanla dolu Azərbaycan ordusunun tərəfində
Türkiyə, Pakistanın vuruşduğunu Suriyadan, Liviyadan olan əsgərlərin vuruşduğunu müxtəlif ölkələrin
televiziyalarına verdiyi müsahibələrində söyləməsinə Prezident yenə də kəskin etirazını bildirərək bunların
hamısının yalan olduğunu bəyan edirdi. Onu da əminliklə bildirirdi ki, bu yalanı ifşa etmək o qədər də çətin
deyil.
Fransa televiziya kanalının müxbiri isə öz ölkəsinin ermənipərəst ənənəsi ilə bir az da guya təşviş
yarada biləcək sualla deyib: “Fransanın Xarici İşlər naziri Jan-İv Le Drian deyib ki, Türkiyənin hərbi iştirakı
mövcuddur və bu da münaqişənin beynəlmiləlləşdirilməsinə gətirib çıxara bilər. O, bu məsələdə səhv edir?”
sualına Prezident İlham Əliyev çox təmkinlə və eyni zamanda sərt şəkildə bildirərək:— Bəli, o, bu məsələdə
səhv edir. Türkiyənin hərbi iştirakı daha bir feyk xəbərdir... Türkiyə heç bir halda prosesdə iştirak etmir, deyə
cavab verir.
Prezident onu da qeyd edir ki, Türkiyənin F-16-ları buradadır, lakin onlar burada hərbi təlimdən sonra
qalıblar. Onlar havada deyil, yerdədirlər. Yəni məsələ, həqiqət heç də qərb siyasətçilərinin, mətbuatının,
televiziya kanalının yaydığı yalan, böhtan kimi deyil.
“France-24” televiziya kanalının müxbirinin gülünc olan “Siz Türkiyə istehsalı olan neçə dron cəlb
etmisiniz?” sualına Prezident lakonik şəkildə cavab verir: “Hədəflərimizə çatmağımız üçün kifayət qədər
varımızdır. Zənnimcə, məni başa düşə bilərsiniz ki, bu,mənim açıqlamamağa üstünlük verdiyim məlumatdır”.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ali Baş Komandan İlham Əliyevin xarici ölkələrin
jurnalistlərinə verdiyi müsahibələrdə bir ən vacib, ən mühüm məsələni də dünyaya bəyan etdi: ermənilər
Dağlıq Qarabağın yerli əhalisi deyil, onlar nəinki bu əraziyə, eyni zamanda keçmiş İrəvan xanlığına XİX əsrin
əvvəllərində Rusiyanın Azərbaycanın, daha doğrusu Şimali Azərbaycanın işğalından sonra İrandan,
Türkiyədən köçürüldüyünü təkzibolunmaz faktlarla sübut etdi.
Prezident Yaponiyanın “Nikel” qəzetinə verdiyi müsahibədə deyir ki, bugünkü Ermənistan
Respublikasının ərazisində bir zamanlar yaşayan bütün millətləri qovdular. Ən böyük icma azərbaycanlılar idi.
XX əsrin əvvəllərində İrəvan şəhərinin əhalisinin 70 faizi azərbaycanlılar idi... Onlar təkcə İrəvanda deyil,
bugünkü Ermənistanın bir çox regionlarında Azərbaycanın izlərini siliblər.
Prezident onu da xüsusi diqqətə çatdırır ki, 1918-ci il mayın 28-də yaradılmış Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti, əfsuslar olsun ki, mayın 29-da, bu, haqq qazandırılması mümkün olmayan bir səhv idi,—İrəvanı
paytaxt kimi Ermənistana verməyi qərara aldı.
Prezident İlham Əliyev hələ Vətən müharibəsinə qədər müxtəlif illərdə, ayrı-ayrı tədbirlərdə dönədönə vurğulamışdır: “Biz hamımız yaxşı bilirik ki, bugünkü Ermənistan dövləti tarixi Azərbaycan
torpaqlarında yaradılıbdır. İrəvan xanlığı, Zəngəzur mahalı, digər bölgələr bizim tarixi torpaqlarımızdır”.
Yeri gəlmişkən onu da qeyd etmək istərdik ki, Prezidentin həmin fikri bu sətirlərin müəllifinin SanktPeterburq (2011), Moskva (2013) və ABŞ-da rus və ingilis dillərində nəşr olunmuş “İrəvan ziyalıları”
kitablarında öz əksini tapmış, iyirmidən artıq dövlətə yayılan bir mesaj kimi təqdim olunmuşdur: İrəvan
azərbaycanlıların şəhəridir. Azərbaycan torpağıdır.
Erməni Sovet Ensiklopediyasının 3-cü cildinin 571-ci səhifəsində İrəvanın hansı azərbaycanlı şəxslər
tərəfindən idarə olunması xronoloji ardıcıllıqla göstərilmişdir—təxminən 1390-cı ildən 1828-ci ilə qədər.
Prezident İlham Əliyev Rusiyanın RİA Novosti agentliyi üçün “Rossiya seqodniya Beynəlxalq
İnformasiya Agentliyi” mediya qrupunun baş direktoru S.Kiselyova verdiyi müsahibədə Qarabağın kimə
məxsusluğun çox aydın şəkildə bəyan edir. Prezident göstərir ki, Qarabağ xanı İbrahim Xəlil Qarabağ
xanlığının Rusiya tərkibinə daxil olması barədə general Sisiyanovun şəxsində çar Rusiyası ilə müqavilə
bağlayır. Kürəkçay müqaviləsi adlanan bu sənədin mətni internetdə yerləşdirilib. Onunla hər kəs tanış ola bilər.
Prezident müsahibəsində onu xüsusi vurğulayır ki, bu müqavilədə Qarabağ xanlığının erməni əhalisi
barədə bircə kəlmə də deyilməyib. Erməni əhalisinin bu regiona kütləvi şəkildə köçürülməsi 1813 və 1828-ci
illərdə iki Rusiya-İran müharibəsindən sonra başlanıb və o vaxtlar müasir İran ərazisindən və qismən Şərqi
Anadoludan ermənilərin Qarabağ regionuna kütləvi şəkildə köçürülməsi başlayıb.
Həmin torpaqların kimə məxsus olması barədə deyən Prezident fikrini davam etdirərək yenidən
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulmasının və ertəsi günü İrəvan şəhərinin paytaxt kimi Ermənistana
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verilməsi barədə qərarı diqqətə çatdırır. “Bu da tarixi faktdır”-söyləyən Prezident Dağlıq Qarabağın 1920-ci
illər tarixinə ekskurs edir.
Prezident İlham Əliyev nəzərə çatdırır ki, 1921-ci ildə Qafqaz Bürosu Dağlıq Qarabağın bəzi yalançı
tarixçilərin dedikləri kimi, Azərbaycana verilməsi deyil, onun Azərbaycan tərkibində saxlanılması haqqında
qərar qəbul etdi.Bu regionun tarixi belədir, deyir.
Professor Teymur Əhmədovun bu yaxınlarda arxivdən aşkar edib təqdim etdiyi sənədlərdə (
“Respublika” qəzeti 16 oktyabr 2020) Dağlıq Qarabağın kimə məxsusluğu tam çılpaqlığıyla təsdiq olunur.
Təqdim olunan 2 N-li sənəddən aydın olur ki, BKP MK Qafqaz Bürosu Plenumunun 1921-ci il iyulun 5-də
keçirilmiş iclasından 12 nömrəli protokol təqdim olunmuşdur. İclasda RKP MK üzvü Stalin, Qafqaz
Bürosunun üzvləri Orconikidze, Maxaradze, Kirov, Nazaretyan, Oraxaşvili, Fiqanter, Nərimanov, Miyasnikov
və ASSR-in xalq komissarı Hüseynovun adı əlavə olunur. 4 nəfər lehinə səs verir, 3 nəfər isə bitərəf qalır.
Bu səsvermə ilə Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkibində qalır. Ancaq mövzu ilə əlaqədar burda iki
məsələyə də münasibət bildirmək lazım gəlir:
Birincisi, həmin sənəddə göstərildiyi kimi, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkibinə adi bir vilayət kimi
daxil olmuşdur. Nəriman Nərimanov 1923-24-cü illərdə Mərkəzi Komitədə “Ucqarlarda inqilabımızın tarixinə
dair” adlı tarixi məktubunda yazmışdır: “Dağlıq Qarabağ Mirzoyanın güclü təsiri altında Muxtar Vilayət elan
edilmişdir.
... Mənim vaxtımda bu mümkün olmamışdır.
... Mirzoyan bu müddət ərzində erməni daşnak müəllimlərin köməkliyi ilə hazırladı və məsələni
Zaqafqaziya Diyar Komitəsinə keçirdi”.
Bəli, 1921-ci ildə vilayət kimi Azərbaycanın tərkibində qalan Dağlıq Qarabağ ermənilərin öz vasitəsi
ilə iki il sonra Muxtar Vilayətə çevrilmişdi. Necə ki, Meğrini 1929-cu ildə Mirzoyanın Azərbaycana rəhbərliyi
dövründə Ermənistana verdilər.
İkinci acınacaqlı hal ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın ərazi məsələsi həll olunur, ancaq Büronun 8
üzvündən 7-si başqa millətin nümayəndələridir. Necə acınacaqlı vəziyyət?..
Bunları nəzərdən keçirdikcə bir həqiqəti mütləq vurğulamaq lazım gəlir: Azərbaycan son 200 ildə
bugünkü kimi öz torpağının, ərazisinin sahibi olmayıb.
Bu yığcam təqdimatdan sonra yenidən qərəzli müsahibələrə və sərt cavablara qayıdaq. Özlərinə
hörmət etməyən bu rüsvayçı jurnalistlər bu sərt, tutarlı, bəzən “sillə” kimi açılan cavablara layiq idilər. Onlar
yəqin ki, kiminlə müsahibə aparacaqlarını dərindən bilmirdilər. “Gedin güzgüyə baxın”. Şübhə yeri yoxdur ki,
onlar “güzgüyə” baxa-baxa özlərinin peşmançılıq hisslərini keçirir, Bakıya müsahibəyə gəldikləri günə lənətlər
yağdırırlar. Əlbəttə, söhbət içi üfunətlə dolu jurnalistlərdən gedir.
Prezident İlham Əliyev bəzi elmdən uzaq, Qafqazdan, onun tarixindən xəbəri olmayan ermənilərin
yalan təbliğatlarının altında “manqurta”, bəlkə də oyuncağa çevrilmiş jurnalistlərə sözün əsl mənasında səliqəli
dərs vermişdi.
Almaniyanın ARD televiziya kanalının nümayəndəsi Prezident İlham Əliyevə belə bir sualla müraciət
edir: “Siz qəbul edirsiniz ki, bu regionda insanların əksəriyyəti dünya üzrə əksər tarixçilərin dediyi kimi
ermənilər olub?”
Prezident İlham Əliyevin təkzibolunmaz faktlarla verdiyi cavab onun tarixi də yaxşı bildiyini təsdiq
edir. O, nəzərə çatdırır ki, ermənilər bu torpağa XİX əsrin əvvəlində Qarabağ xanlığı ilə Rusiya imperiyası
arasında sülh sazişindən sonra ermənilər bu ərazilərə köçürülüb və ya gətirilmişdir. Onu xatırladır ki, bu saziş
İbrahim Xəlil xanla rus generalı Sisiyanov arasında imzalanmışdır.
Burada fikir öz-özünə aydınlaşır: əgər bu ərazidə ermənilər yaşasaydılar, müqaviləni də onlar
bağlayardılar.
Prezidentin inamlı, tarixi faktlara söykənmiş cavabı, sözün əsl mənasında jurnalisti şok vəziyyətinə
salır və təəccüb içərisində soruşur:—Qarabağda əsrlər boyu yaşamırlar?
Prezident qəti şəkildə “Xeyr, Xeyr” deyib, ermənilərin Dağlıq Qarabağa 1805, 1813 və 1828-ci illərdə
imzalanmış Kürəkçay, Gülüstan və Türkmənçay sülh sazişlərindən sonra çar Rusiyası tərəfindən Şərqi
Anadolu və İrandan regional etnik və dini tərkibini dəyişdirmək məqsədilə gətirildiyini tam dəqiqlik və
çılpaqlığı ilə bildirir.
Ermənilərin yalan təbliğatı o qədər jurnalistlərin beyninə yeridilmişdir ki, görünür onların özləri də
buna meyilli olmuşlar—indi Azərbaycan Prezidentinin cavabının qarşısında çaşbaş, aciz qalmışdılar.
Jurnalistin:—Belə çıxır ki, tarixçilərin Qafqaz regionu üzrə ekspertlərinin əksəriyyəti səhv edirlər? sualına
Prezidentin əminliklə verdiyi cavab fikirləşməyə heç bir yer qoymur. “Bəli, əlbəttə çünki sənədlərə baxın!
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Tarixçilər, hansı tarixçilər? Müxtəlif tarixçilər var və bəzən tarix siyasi üstünlüklərlə motivasiya olunur, lakin
həmin sənədlərə baxın, internetdə var və siz görə bilərsiz. Əgər siz erməni əhalisi ilə bağlı hər hansı bir qeyd
tapsanız, deyərsiniz ki, mən səhv edirəm”.
Azərbaycan Prezidentinin tarixi həqiqəti bu qədər dərindən bilməsi, özünə inamla, cəsarətlə təqdim
etməsi, bu ərazinin kimə məxsusluğunun, kimin bu döyüşlərdə nə üçün, nə məqsədlə vuruşduğunu başa salırdı.
Hətta, Prezident Qarabağın Azərbaycan sözü olduğunu, erməni sözü olmadığını diqqətə çatdırır. Əgər Qarabağ
Ermənistan ərazisidirsə, niyə Qarabağ adlanır.
Prezident onu da bəyan edir ki, ermənilər 200 ildir ki, Dağlıq Qarabağda yaşayırlar, 1978-ci ildə burada
yaşayan ermənilər Dağlıq Qarabağda gəlişlərinin 150 illiyi münasibətilə abidə ucaltdılar. Bu, faktdır.
Ancaq bu da bəllidir ki, Azərbaycan əraziləri işğal olunduqdan sonra, ermənilər həmin abidəni
dağıtdılar. Guya onlar dədə-babalıqla bu yerlərdə məskunlaşmışlar.
Prezident İlham Əliyev ermənilərin 100 ildən də artıq bir müddətdə apardığı yalan, uydurma, bütün
dünyanı aldadan, çaşbaş salan təbliğatını xarici ölkələrin jurnalistlərinə verdiyi müsahibələrlə darmadağın etdi.
Tutarlı faktlarla sübut etdi ki, ermənilər yerli xalq deyil, onlar Azərbaycan torpağına son 200 ildə gəlmişlər.
Bununla da qətiyyətlə demək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan
İlham Əliyev təkcə döyüş meydanında deyil, informasiya cəbhəsində də özünün dediyi kimi ermənilərin belini
qırdı.
Prezident İlham Əliyev xarici jurnalistlərə verdiyi müsahibələrdə təkcə Dağlıq Qarabağın deyil, eləcə
də indiki Ermənistanın da Azərbaycanın əski torpaqları olduğunu bildirərək, dönə-dönə həmin mövzuya
qayıdaraq ermənilərin yalan təbliğatına ağır bir zərbə vurdu. Çünki onların bu fikirləri heç bir gerçək tarixi
həqiqətə söykənmirdi.
Dönə-dönə vurğulandığı kimi: Ermənistanın 30 ilə yaratdığı istehkamları, bunkerləri yerlə yeksan
etdik.
İndi yekun olaraq soruşula bilər: İşğal, torpaq iddiası, böyük Ermənistan xülyası ermənilərə nə verdi?
Bu sualın cavabı Prezidentin müsahibələrində tam şəkildə aydınlaşır. Prezident bildirir ki, əgər onlar
işğal olunmuş torpaqları azad etsəydilər, boru kəməri Azərbaycandan Ermənistana sonra Naxçıvana və oradan
Türkiyəyə keçə bilərdi. Bu, ən qısa marşrut idi. Onlar boş xəyallara aludə olub “yox” dedilər. Prezidentin
“Hesab edirəm ki, indi onlar buna çox peşmandırlar. İşğala görə dalana dirənirdilər” sözləri fikri məntiqi
surətdə yekunlaşdırır.
Ermənilər boş xülyalarının ağrılarını qovrula-qovrula çəkib, hələ kim bilir nə qədər müddət
zarıyacaqlar. Müharibənin gedişində xarici ölkələrin televiziya kanallarına, qəzetlərinə verilən müsahibələr
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müasir dünyanın ən güclü siyasətçilərindən biri
olduğunu bir daha təsdiq etdi. İndiyə kimi bəlli olmayan yalanlarla üstü örtülmüş bir çox məsələlərə aydınlıq
gətirib, nə qədər tarixi həqiqətləri dünyaya bəyan etdi.
Öz ölkələrindəki rüsvayçılıqları görməyib, nəyisə mikroskopla axtarıb Azərbaycana irad tutmaq
istəyən bir sıra ermənipərəst jurnalistləri dövlət başçısı tutarlı, sərt cavabları ilə layiqincə yerində oturtdu.
Nə qədər qərəzli, kinli suallarla Bakıya gəlmiş, bəlkə də göndərilmiş jurnalistlərə Azərbaycan Lideri
sözün əsl mənasında dərs verdi.
Apardığı misilsiz siyasət, yüksək səviyyəli təşkilatçılığı ilə, qazandığı tarixi qələbə ilə bütün dünyaya
“Qarabağ Azərbaycandır!” deyən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevlə bütün xalq fəxr edir,
qürur duyur.
Respublika. - 2021.- 5 fevral. - № 26. - S. 4-5.
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Müstəqil dövlətin müstəqil xarici siyasəti
Prezident İlham Əliyev: "Milli maraqlar nəyi diktə edirsə, biz xarici siyasətdə onu da etməliyik
və edirik”
Allahverdi Mehdiyev
Tarixin hansı mərhələsində olursa-olsun, dünyanın siyasi xəritəsində meydana çıxan yeni müstəqil
dövlət ayaq üstə qalmaq üçün bir-birindən çətin sınaqlarla üz-üzə gəlir. Bəzən bu proses obyektiv və subyektiv
səbəblərdən uzun illər davam edir, ictimai-siyasi kataklizmlərlə müşayiət olunur. Bu baxımdan Azərbaycanın
milli müstəqilliyini bərpa etməsi dövründə yaşadığı sarsıntılar ibrətamizdir.
Məmləkətimiz müstəqil inkişaf yoluna qədəm qoyar-qoymaz güclü havadarlara arxalanan Ermənistanın
hərbi təcavüzünə məruz qalmışdı. Torpaqlarımız işğal edilir, yüz minlərlə həmvətənimiz yurd-yuvasından
didərgin düşürdü. Yeni müstəqil dövlətə rəhbərlik edənlərin səriştəsizliyi üzündən cəmiyyətdə yaranmış
çoxsaylı problemlərə əlac tapılmır, ölkə ümummili böhrana sürüklənirdi. Üstəlik, xaricdən dəstək alan ayrıayrı qruplaşmalar dövlətin və xalqın taleyini kənara qoyub hakimiyyət uğrunda mübarizəyə girişmişdi.
Çoxlarına elə gəlirdi ki, Azərbaycan dövlətçiliyi baş tutmayacaq, ölkə daim böhran burulğanında çapalayacaq.
Belə bir ağır şəraitdə təcrübəli dövlət xadimi Heydər Əliyevin siyasətə qayıdışı qaranlıq tuneldə işıq
kimi göründü. Mahir siyasətçi cəmi bir neçə il ərzində cəmiyyətdə hərc-mərcliyə son qoyub daxili sabitliyi
bərpa etməyə və ölkəni davamlı inkişaf yoluna çıxarmağa nail oldu. Çox keçmədi ki, karbohidrogenlərlə
zəngin Azərbaycan beynəlxalq inkişaf layihələrinin təşəbbüskarı və icraçısı kimi çıxış etməyə başladı. 1994cü ildə aparıcı xarici neft şirkətləri ilə imzalanmış "Əsrin müqaviləsi” ölkəmizin dünya iqtisadiyyatına
inteqrasiyasının yolunu açdı. Ardınca Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda neft-qaz yataqlarının istismarı
haqqında xarici tərəfdaşlarla çoxsaylı müqavilələr bağlandı, dövlətimizin beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
sistemində çəkisi artdı.
Öz növbəsində Prezident İlham Əliyev dövlət siyasətində varisliyə sadiq qalaraq düşünülmüş daxili və
xarici siyasət xəttini uğurla davam etdirdi. Ötən 16 il ərzində dövlət başçısı bu xətdən bir addım belə kənara
çıxmadı, qarşıya qoyulmuş sabit inkişaf strategiyasını reallaşdırmaq naminə səylərini əsirgəmədi.
Bir vaxtlar dünyada tanınmayan Azərbaycan indi beynəlxalq aləmdə layiqli yer tutur. İlk növbədə milli
neft strategiyasının ardıcıl olaraq reallaşdırılması sayəsində Azərbaycan dünya iqtisadiyyatına sıx inteqrasiya
olmuşdur.
Ölkəmizin yerləşdiyi Cənubi Qafqaz-Xəzər regionu planetdə strateji mövqeyi ilə diqqəti cəlb edir. Lakin
bu yalnız dünyanın siyasi xəritəsində belədir. Real həyatda isə vəziyyət tamamilə fərqlidir: supergüclər və
regional aktorlar bu regionda mövqelərini möhkəmlətməyə çalışır, məqsədlərinə nail olmaq üçün hər cür
vasitələrə əl atır, burada qovşaq rolu oynayan Azərbaycan isə həmişə risklərlə qarşı-qarşıya qalır. Odur ki, belə
bir mürəkkəb regionda müstəqil siyasət yürütmək elə də asan deyil və dövlət rəhbərliyindən xüsusi məharət
tələb edir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti siyasi məharəti ilə milli müstəqilliyə qənim kəsilmiş xarici
qüvvələrin istəklərini puç edir. Müasir Azərbaycan böyük tarixlə müqayisədə qısa zaman kəsiyində beynəlxalq
aləmdə etibarlı tərəfdaş imicinin sahibi olmuş və nəticə etibarilə dünya adlı ailədə layiqli yer tutmuşdur. Bu
gün ölkəmizin beynəlxalq aləmdə çəkisi mütəmadi olaraq artır.
Hər bir dövlət kimi, Azərbaycan da təcavüzkar Ermənistan istisna olmaqla bütün qonşu ölkələrlə
mehriban münasibətlər yaratmağa xüsusi əhəmiyyət verir. Özü də dövlətimiz bu işdə təşəbbüskar kimi irəli
çıxır. Regional iqtisadi inkişaf naminə həm ikitərəfli formatda, həm də üçtərəfli və hətta dördtərəfli formatda
qonşuluq əlaqələri keyfiyyətcə yeni səviyyəyə yüksəlmişdir. Azərbaycanın Türkiyə, İran, Rusiya, Gürcüstan
və Türkmənistanla çoxtərəfli formatda əməkdaşlığı bəhrəsini verir, mehriban qonşuluq münasibətində olan
ölkələrin inkişafına əhəmiyyətli töhfə verir. Ölkəmiz Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizlərinin
yaradılmasında qovşaq kimi fəal iştirak edir. Bu gün sözügedən nəqliyyat dəhlizlərində 10-dan çox ölkə
əməkdaşlıq edir. Yalnız bir ölkə - Azərbaycan hər iki layihədə iştirak edir. Coğrafi mövqedən səmərəli
istifadənin nəticəsidir ki, Azərbaycan artıq Avrasiyanın nəqliyyat mərkəzinə çevrilmişdir.
Lakin Azərbaycan təkcə qonşularla əməkdaşlığı genişlətməklə kifayətlənmir. Dövlətimiz uzaq ölkələrlə
də müxtəlif sahələrdə əlaqələri inkişaf etdirməyi hədəfləyir. Bu baxımdan Avropa ilə əməkdaşlıq xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir. Köhnə dünya ilə işbirliyində aparıcı istiqamət energetikadır. Azərbaycan zəngin təbii qaz
yataqlarını istismar edib dünya bazarına mavi yanacaq nəql etməkdə maraqlı idi, potensial alıcı isə Avropa
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İttifaqı (Aİ) idi, çünki Aİ enerji təhlükəsizliyini təmin etmək üçün alternativ yollar axtarırdı. Bu məqsədlə
tammiqyaslı "Cənub qaz dəhlizi” layihəsini reallaşdırmaq məsələsi gündəliyə gəlmişdi. Əvvəllər Azərbaycan
bu dəhliz vasitəsilə yalnız Gürcüstan və Türkiyəni qazla təchiz edirdi. 2014-cü il sentyabrın 20-də isə
tammiqyaslı dəhlizin təməli qoyuldu.
Özü də "Cənub qaz dəhlizi” adi layihə deyil. "Əsrin müqaviləsi” XX əsrin layihəsi olduğu kimi, "Cənub
qaz dəhlizi” də XXI yüzilliyin layihəsidir. Yeni layihəyə 45 milyard dollar investisiya qoymaq nəzərdə
tutulmuşdur. Boru kəməri sistemi 3600 kilometrlik məsafə qət edərək Xəzər dənizini Avropanın mərkəzi ilə
birləşdirəcək. İndiyədək Azərbaycanın neft-qaz layihələrində cəmi üç ölkə - Azərbaycan, Gürcüstan və
Türkiyə iştirak edirdi. Bundan sonra isə iştirakçı ölkələr çox olacaq, cənub-şərqi Avropanın bir çox ölkələri Yunanıstan, Bolqarıstan, Albaniya, İtaliya, perspektivdə isə Monteneqro, Bosniya, Xorvatiya və başqaları
Xəzərdə başlamış əməkdaşlıq prosesinə qoşulacaq. Yeni qaz kəmərinin inşası Xəzər, Qara dəniz və Aralıq
dənizi hövzələrinin ölkələri üçün yeni imkanlar yaradacaq, geniş bir coğrafiyada regional iqtisadi inkişafa
böyük töhfə verəcək. Bununla bərabər, "Cənub qaz dəhlizi” gələcəkdə Yaxın Şərqin təbii qaz hasil edən
ölkələrinin Avropa bazarına çıxmasına şərait yaradacaq. Artıq tammiqyaslı "Cənub qaz dəhlizi” layihəsinin
reallaşdırılması başa çatmaq üzrədir. Layihənin əsas hissəsi - Türkiyə ərazisindən keçən Trans-Anadolu Təbii
Qaz Boru Kəməri artıq hazırdır. Layihənin son komponentinin - Trans-Adriatik Boru Kəmərinin inşasının
gələn il başa çatacağı gözlənilir.
Belə bir məqamı da vurğulamaq lazımdır ki, Prezident İlham Əliyevin xarici siyasəti prinsipiallığı ilə
seçilir. Təkcə bir faktı xatırlatmaq kifayətdir. Azərbaycan regional əməkdaşlığı dərinləşdirmək məqsədilə
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsini reallaşdırmaq təklifini irəli sürəndə rəsmi Bakıya təzyiq artmağa
başladı. Dəmiryolu xəttinin inşası 2005-ci ildə başlamalı idi. O vaxt ABŞ və Aİ yeni dəmir yolunun
Ermənistandan kənar keçdiyinə görə layihəyə qarşı çıxıb layihəni maliyyələşdirməkdən imtina etdilər. Onlar
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun inşası əvəzinə, Qars-Gümrü-Tbilisi dəmir yolu xəttini açmağı tələb edirdilər.
Lakin bu tələb Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməməsi üzündən rədd edildi və Azərbaycan tərəfi
layihənin maliyyələşdirilməsini öz üzərinə götürdü. Bu məqsədlə Azərbaycan Gürcüstana güzəştli şərtlərlə
220 milyon dollar kredit verdi. 2007-ci ildə təməli qoyulmuş layihənin icrası 10 il çəkdi. Ləngiməyə səbəb
2008-ci il Rusiya-Gürcüstan müharibəsi və qlobal maliyyə böhranı idi. İki il əvvəl işə düşmüş Bakı-TbilisiQars marşrutu ilə yük daşımalarının həcmi ildən-ilə artır. Gələn il bu marşrutla sərnişin daşınması başlayacaq.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinə münasibətdə də Prezident İlham Əliyevin mövqeyi
prinsipialdır. Dövlət başçısı dəfələrlə bəyan etmişdir ki. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz tərkib
hissəsidir, münaqişənin həlli yalnız və yalnız ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində mümkündür. Problemin
nizama salınması üçün yetərli hüquqi baza yaranmışdır. Bu, BMT Təhlükəsizlik Şurasının, ATƏT-in,
Qoşulmama Hərəkatının, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının və digər təşkilatların qəbul etdiyi qərar və
qətnamələrdir. Aİ ilə Azərbaycan arasında imzalanmış Tərəfdaşlıq Prioritetləri sənədində ölkəmizin ərazi
bütövlüyünə, suverenliyinə və sərhədlərinin toxunulmazlığına dəstək ifadə olunmuşdur.
Prezident İlham Əliyevin rəhbərlik etdiyi müstəqil Azərbaycan heç kimdən asılı olmayan xarici siyasət
yürüdür, başqa ölkələrlə əlaqələrində ədalətə və beynəlxalq hüquqa əsaslanır. Bunun nəticəsidir ki, dövlətimiz
2011-ci ildə 155 ölkənin dəstəyi ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilmişdir. Təhlükəsizlik
Şurasına üzvlük müddətində Azərbaycan beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsinə, ədalətin
təmin edilməsinə layiqli töhfə vermiş və beynəlxalq siyasi həyatın fəal iştirakçısı kimi prinsipial mövqe
nümayiş etdirmişdir. İndi ölkəmiz iki beynəlxalq təşkilata - Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasına və
Qoşulmama Hərəkatına sədrlik edir.
Bu gün Azərbaycan Respublikası tarixin son dərəcə mürəkkəb mərhələsində müstəqil xarici siyasətini
uğurla həyata keçirir. Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, "Biz xarici siyasətimizlə öz milli
maraqlarımızı qoruyuruq və mümkün olan riskləri azaldırıq. Bizim xarici siyasətimiz məhz milli maraqlar
üzərində qurulub. Milli maraqlar nəyi diktə edirsə, biz xarici siyasətdə onu da etməliyik və edirik”.
Azərbaycan. - 2019.- 25 dekabr. - № 287. - S. 8.
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Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarovun Vaşinqtonda ermənistanlı həmkarı ilə keçirdiyi görüşün
nəticələrinə dair AZƏRTAC-a müsahibəsi
Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarov AZƏRTAC-a müsahibəsində ermənistanlı
həmkarı Zöhrab Mnatsakanyan ilə Vaşinqtonda keçirdiyi görüşün nəticələrinə dair sualları cavablandırıb.
Müsahibəni təqdim edirik.
-Cənab nazir, Vaşinqtonda ermənistanlı həmkarınızla ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin
vasitəçiliyi ilə növbəti görüşünüz baş tutdu. Bu görüşün nəticələrini ümumilikdə necə
qiymətləndirərdiniz?
- Hər zaman qeyd etmişəm ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üzə aparılan
danışıqlar prosesində keçirilən hər bir görüş, ilk növbədə, prosesin irəli aparılması baxımından nəzərdən
keçirilir. Görüşlər yalnız görüşlər keçirmək naminə deyil, konkret nəticələrə hədəflənməlidir. Bu baxımdan,
biz substantiv danışıqların tərəfdarı olduğumuzu dəfələrlə bəyan etmişik. Fikir versəniz, həmsədrlərin verdiyi
sonuncu bəyanatlarda da substantiv danışıqların aparılması məsələsinə xüsusi diqqət verilir. Çünki məlum
məsələdir ki, əgər məqsəd adından da göründüyü kimi, həlli uzadılmış münaqişəni həll etməkdirsə, burada
nəticəyə yönəlik addımlar atılmalıdır, siyasi iradə və qətiyyət nümayiş etdirilməlidir. Təəssüf ki, bu dediklərim
Vaşinqton görüşünün nəticəsi kimi təqdim edilə bilməz. Bu görüş daha çox bundan öncəki Paris və Moskva
görüşlərinin razılaşmalarının həyata keçirilməsi məsələləri ətrafında müzakirələr kimi xarakterizə edilə bilər.
Əlbəttə, müzakirələr hər zaman faydalıdır, lakin onu da vurğulamaq istərdim ki, nəticə olmayanda, hətta
faydalı müzakirələrin belə labüdlüyü sual doğura bilir. Ümumilikdə, Vaşinqtonda görüş faydalı oldu, lakin o,
bir daha göstərdi ki, əgər biz münaqişənin diplomatik yollarla həllinə nail olmaq niyyətimizdə səmimiyiksə, o
zaman danışıqlar prosesinin hazırkı mərhələsində və bundan sonra konkret nəticələrə yönəlik addımlardan
boyun qaçırmaq çətin olacaq, hətta mümkün olmayacaq.
-Görüşdən sonra verilən açıqlamalarda qeyd edildi ki, həmsədrlər hər iki tərəfin diqqətinə
təkliflər təqdim ediblər. Bu barədə daha ətraflı nə deyə bilərsiniz?
-Burada, ilk növbədə, nəzərə almaq lazımdır ki, münaqişənin həlli çərçivəsində bu günədək müzakirə
olunan bütün sənədlərin ən mühüm elementləri sırasına Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin boşaldılması
və bu ərazilərə azərbaycanlı məcburi köçkünlərin geri qayıtması daxildir. Məntiqidir ki, münaqişənin səbəbini
Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın ərazilərini işğal etməsi təşkil edirsə və BMT TŞ-nin 1993-cü il
tarixli 4 qətnaməsində işğalçı qüvvələrin dərhal, tam və qeyd-şərtsiz Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərindən
çıxması tələb olunursa, nəticə olaraq, hərbi işğal amili aradan qaldırılmalıdır ki, bölgədə sülh və
təhlükəsizliyin, rifahın təmin olunmasından danışaq.
Vaşinqton görüşündə həmsədrlərin təqdim etdiyi təkliflərə gəldikdə, burada bundan öncəki görüşlərin
bəyanatlarında əks olunduğu kimi, humanitar və təhlükəsizlik sahəsində konkret təşəbbüslərin reallaşdırılması,
eləcə də hazırda bölgədə mövcud olan vəziyyətin dəyərləndirilməsi baxımından maraqlı təşəbbüslər var. Ən
önəmlisi odur ki, bu təşəbbüslərin reallaşdırılması və münaqişənin həlli istiqamətində nəticəyə yönəlik
addımlar atmaq üçün siyasi iradə nümayiş etdirilsin.
-Cənab nazir, Vaşinqton görüşü ərəfəsində cəbhə bölgəsində gərginlik artdı. Erməni silahlı
qüvvələri təxribatlar törətdilər, müdafiə naziri əsassız bəyanat və hərəkətləri ilə diqqəti çəkdi. Erməni
həmkarınız Vaşinqton görüşündən sonra gərginliyin artdığı bir mühitdə danışıqların aparılmasının
mürəkkəbliyini qeyd edib və bunun danışıqlar prosesinə mənfi təsir etdiyini söyləyib. Bununla bağlı
sizin fikirlərinizi öyrənmək istərdik.
-Doğrudur, Vaşinqton görüşü öncəsi təmas xəttində gərginlik yüksək idi və Ermənistan müdafiə
nazirinin bəyanatları bu gərginliyin niyyətini aşkar edirdi. O da doğrudur ki, cəbhə bölgəsindəki təxribatlar
münaqişənin həlli üzrə aparılan danışıqlara xələl gətirir. Lakin qeyd etmək istərdim ki, cəbhə bölgəsindəki
gərginliklə müzakirələrin aparılmasının qeyri-mümkünlüyü fikri ilə razı deyiləm. Xatırladım ki, istər Madrid
prinsipləri, onların yenilənmiş variantı, istər Kazan sənədi və ya “Lavrov planı” adlandırılan sənəd olsun, bu
sənədlərin hamısı üzrə danışıqlar aparılarkən cəbhə bölgəsində heç də tam sakitlik hökm sürmürdü, biz
gərginlik olduğu müddətdə belə danışıqlara, sənədlər üzərində işləməyə davam etmişik. Yəni, bu iki məsələni
bir-biri ilə süni şəkildə əlaqələndirmək doğru deyil. Əsas məsələ, bir daha təkrar edirəm, siyasi iradə nümayiş
etdirmək və danışıqları cəbhə bölgəsindəki vəziyyətin girovuna çevirməməkdir.
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-Ermənistan tərəfi danışıqlara qondarma separatçı rejimin cəlb edilməsi məsələsini davamlı
olaraq gündəmə gətirir. Əlbəttə, Azərbaycan tərəfinin bu məsələdə mövqeyi aydındır, lakin Ermənistan
xarici işlər nazirinin Vaşinqton görüşündən sonra bu mövzunu təkrarən səsləndirdiyini nəzərə alaraq,
sizin bu xüsusda şərhinizi eşitmək istərdik.
-Mövqeyimiz bəllidir, danışıqların iki birbaşa iştirakçısı var: Ermənistan və Azərbaycan. Səbəbi də
bəllidir, bu gün Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın beynəlxalq tanınmış ərazilərində qanunsuz
mövcudluğunu davam etdirir, bu, hərbi işğaldır. Hərbi işğalın qurbanları sırasında Dağlıq Qarabağda yaşayan
və etnik təmizləməyə məruz qalan yüz minlərlə insan, daxili məcburi köçkünlər var. Ermənistanın hər hansı
rəsmisi Dağlıq Qarabağ əhalisindən danışırsa, unutmamalıdır ki, bu əhalinin tərkibinə erməni icması ilə yanaşı,
azərbaycanlı icma da daxildir. Bir bölgədə etnik təmizləmə həyata keçirib, insanları yaşadıqları evlərindən zor
gücünə qovub, sonra da “xalqların öz müqəddəratını müəyyən etməsi” prinsipindən danışmaqla erməni tərəfi
bunu hansı etik və hüquqi çərçivəyə sığdırmağa çalışır? Dağlıq Qarabağın hər iki icması münaqişənin həllində
maraqlı tərəflərdir və danışıqların müvafiq mərhələsində onların da danışıqlara cəlb edilməsi məsələsi
danışıqların əsas iştirakçıları tərəfindən nəzərdən keçirilə bilər. İndiki mərhələdə bunu davamlı gündəmə
gətirmək isə substantiv danışıqlardan boyun qaçırmaq və müəyyən bəhanələr axtarmağa bənzəyir. Əks
təqdirdə, əgər Ermənistan rəhbərliyi Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejim adından danışa bilmirsə, o zaman
Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazilərində nə işi var?
-Vaşinqton görüşündə nazirlərin yaxın aylarda yeni görüşünün keçirilməsinin razılaşdırıldığı
bəyan edildi. Sizcə qarşıdan gələn görüşdən konkret nəticə gözləmək olarmı?
-Hər bir görüşdə nəticənin əldə edilməsinə çalışmalıyıq, ən azından Azərbaycan tərəfi bunu istəyir və
danışıqlar prosesinin irəli aparılmasında qətiyyətlidir. Nəticəsi olmayan hər bir görüş itirilmiş fürsətdir.
Təəssüflə qeyd edim ki, bu illər ərzində çox fürsətlər itirilib. Səbəbini soruşsanız, məncə, bu dar çərçivədə
düşünmək, uzaqgörən olmamaq, öz ölkəsinin və bölgənin gələcəyini və rifahını düşünməmək və müstəqil qərar
vermək iqtidarında olmamaqla əlaqəli olub. Münaqişənin beynəlxalq hüquq müstəvisində tez bir zamanda həll
edilməsi qısa müddətdə bölgəmizə çoxdan gözlənilən sülh, sabitlik, dayanıqlı inkişaf və rifahı gətirəcəkdir.
Azərbaycan tərəfi bütün bu reallıqları anlayır, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə birgə işləyir.
Beynəlxalq ictimaiyyət BMT və digər beynəlxalq təşkilatlar səviyyəsində müvafiq qərar və qətnamələr qəbul
etməklə bizim mövqeyimizlə həmrəydir. Ermənistan rəhbərliyi nə qədər tez siyasi iradəsini əməli olaraq
nümayiş etdirməyə və münaqişənin həlli üzrə çoxdan gözlənilən nəticələrin əldə olunması məqsədilə
substantiv danışıqların irəli aparılması istiqamətində konkret addımlar atmağa qadir olarsa, biz bir o qədər tez
bölgənin təhlükəsiz və sabit inkişafı yoluna çıxa bilərik.
Xalq qəzeti.- 2019.- 25 iyun.- № 135.- S. 5.
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Qurtuluşdan yeni xarici siyasətə
Elçin ƏHMƏDOV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının professoru,
“Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı İcması” İctimai Birliyinin sədr
müavini
Azərbaycan Respublikası demokratik dövlət kimi bütün dövlətlərlə bərabərhüquqlu münasibətlər
yaratmalıdır. Hansı dövlətin daxili quruluşu, daxili siyasəti hansı istiqamətlə getməsindən asılı olmayaraq,
biz normal münasibətlər yaratmalıyıq. Birinci növbədə, bizim yaxın qonşularımızla lazımi mədəni, iqtisadi,
dövlət münasibətləri yaradılmalıdır.
Heydər Əliyev
Ümummilli lider
Sovet dönəmində və müstəqillik dövründə Azərbaycan üçün, xalqımız üçün ən həlledici anlarda
Heydər Əliyevin liderlik keyfiyyətləri, onun müdrikliyi, düşünülmüş siyasəti və cəsarətli addımları xalqımızı
böyük bəlalardan xilas etmişdir. Xalq ona inanırdı, onu sevirdi və bütün dövrlərdə ona arxa-dayaq
olmuşdur.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Azərbaycan Respublikası 1991-ci il oktyabrın 18-də dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra
dövlətçiliyini möhkəmləndirmək üçün tarixi fürsət əldə etdi. Belə bir şəraitdə milli dövlətçilik
prinsiplərinə uyğun olaraq yeni xarici siyasət kursunun formalaşdırılması və həyata keçirilməsi ən vacib
məsələ kimi qarşıda dururdu. Ermənistanın Azərbaycana qarşı əsassız ərazi iddiaları ilə Dağlıq
Qarabağda başlayan erməni separatizmi, eləcə də hərbi təcavüzün genişlənməsi ölkəmizi ciddi siyasi və
iqtisadi problemlərlə üz-üzə qoymaqla yanaşı, dövlətimizin xarici siyasət fəaliyyətində də mühüm
vəzifələrin yerinə yetirilməsini ön plana çəkdi. Bu dövrdə, yəni Azərbaycan müstəqillik əldə etdiyi
ərəfədə və ondan sonra Ermənistanın hərbi təcavüzü ilə qarşılaşdı və torpaqlarımız işğal altına düşdü.
AXC-Müsavat hakimiyyəti dövründə ölkə çətin vəziyyətdə idi, ordu formalaşmamışdı, hansı
istiqamətdə addımlar atılacağı bilinmirdi. Ölkədə sabitlik yox idi, xaos, hakimiyyətsizlik hökm sürürdü.
Bu baxımdan, Ermənistanın ölkəmizə qarşı hərbi təcavüzünün qarşısını almaq, onun ağır nəticələrini
aradan qaldırmaq, dövlətimizin ərazi bütövlüyünü və təhlükəsizliyini təmin etmək, dünyaya siyasi və
iqtisadi inteqrasiya olmaq zərurəti düşünülmüş, ardıcıl və fəal xarici siyasət tələb edirdi.
1993-cü ildə respublikada artıq həyatın bütün sahələrini böhran bürümüşdü. Səriştəsiz rəhbərlik
nəticəsində müstəqilliyimiz süquta uğramaq təhlükəsi ilə üzləşmişdi. Yalnız, 1993-cü ilin ikinci yarısında
ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı Azərbaycanda müstəqil dövlətçilik ideyalarının
bərqərar olmasına şərait yaratdı. Bundan sonra Azərbaycanın xarici siyasət kursunda mövcud reallıqları nəzərə
alan və ölkəmizin milli mənafelərinin qorunmasına yönəlmiş əməli dəyişikliklər edildi. Bu dövrdən
başlayaraq, həyata keçirilən xarici siyasətimiz məhz ümummilli liderin adı və onun fəaliyyəti ilə bağlıdır.
Özünün zəngin dövlətçilik təcrübəsinə əsaslanaraq, dövlətimizin yeni xarici siyasət kursunun əsas
istiqamətlərini müəyyənləşdirən Prezident Heydər Əliyevin bu yeniləşmiş xarici siyasət xəttində ilk növbədə
bir sıra ən mühüm və təxirəsalınmaz vəzifələrin yerinə yetirilməsi qarşıya qoyulmuşdu.
Həmin vəzifələrdən biri və ən əsası Azərbaycanı beynəlxalq aləmdəki təcrid vəziyyətindən çıxarmaq,
ölkəmiz haqqında yaradılmış mənfi ictimai rəyi dağıtmaq və xalqımızın haqq işini dünya ictimaiyyətinə olduğu
kimi çatdıraraq respublikamız ətrafındakı informasiya blokadasını yarmaqdan ibarət idi. Ona görə də yeni
xarici siyasət xətti üçün, hər şeydən əvvəl, müharibə dayandırılmalı və dinc şərait təmin edilməli idi. Bu
məqsədlə 1994-cü ilin mayından Ermənistanla təmas xəttində atəşkəsə nail olunması, qanunsuz hərbi
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birləşmələrin buraxılması və ölkə daxilində sabitlik yaratmaq yolunda atılan addımlar sayəsində yeni xarici
siyasət xəttinin ardıcıllıqla həyata keçirilməsi üçün lazım olan əlverişli dinc şərait yarandı.
Müstəqillik əldə etdikdən sonra demokratik dövlət quruculuğu yoluna qədəm qoymuş Azərbaycan
Respublikasının üzləşdiyi sosial iqtisadi və siyasi problemlərin müvəffəqiyyətlə həll olunması ölkəmizin
beynəlxalq aləmdəki mövqeyi və ayrı-ayrı dövlətlərlə milli dövlət maraqlarına cavab verən qarşılıqlı faydalı
əlaqələri və dünya birliyinə inteqrasiyası prosesinin intensivliyi ilə sıx bağlı idi. Bu mənada Azərbaycanın
beynəlxalq münasibətlər sistemində layiqli yer tutması üçün dünya siyasətinin formalaşmasında aparıcı rol
oynayan dövlətlərlə və beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı münasibətlərin tənzimlənməsi və inkişaf etdirilməsi
mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. Eyni zamanda, bu dövrdə bəzi qonşu dövlətlərlə müstəqilliyin ilk iki ilində
əsassız yaradılmış soyuqluğun aradan qaldırılması istiqamətində bir sıra zəruri tədbirlər görüldü.
Məhz buna görə də dünya birliyinə bərabərhüquqlu üzv kimi daxil olmağa çalışan və müstəqilliyinin ilk
addımlarını atan, eləcə də Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində ərazi bütövlüyü pozulmuş Azərbaycan
Respublikasının xarici siyasətində dünya birliyinə inteqrasiyası, ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlər, o
cümlədən beynəlxalq və regional təşkilatlarla əlaqələrin yaradılması və inkişaf etdirilməsi ümummilli lider
Heydər Əliyevin fəaliyyətinin başlıca istiqamətlərindən birini təşkil etmişdir. Bütün bu problemlərin həyata
keçirilməsi istiqamətində ümummilli lider çox bacarıqlı, son dərəcə təcrübəli dövlət başçısı və yetkin siyasi
xadim kimi bu cətin və mürəkkəb vəzifələrin öhdəsindən müvəffəqiyyətlə və böyük ustalıqla gəlmək bacarığı
nümayiş etdirdi. Ölkəmizin sistemli şəkildə dünya birliyinə inteqrasiya olunmasında ikitərəfli və çoxtərəfli
siyasi münasibətlərin genişlənməsi istiqamətində atılan addımlar mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Bu baxımdan, Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı neft yataqlarının istismarına dair 1994-cü il
sentyabrın 20-də imzalanmış “Əsrin müqaviləsi” ölkəmizin dünya dövlətləri ilə qarşılıqlı əlaqələrinin
dərinləşməsi və beynəlxalq mövqelərinin möhkəmləndirilməsinə güclü təkan verdi. “Əsrin müqaviləsi” və
sonrakı illərdə imzalanmış çoxsaylı neft müqavilələri Azərbaycanın dünya birliyinə inteqrasiyasını
sürətləndirdi. 1998-ci il sentyabrın 7-8-də 32 dövlətin və 13 beynəlxalq təşkilatın nümayəndələrinin iştirakı ilə
tarixi “Böyük İpək Yolu”nun bərpası üzrə keçirilmiş Bakı beynəlxalq konfransı və onun nəticələri
Azərbaycanın xarici siyasətinin qazandığı ən mühüm nailiyyətlərindən biridir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin xarici siyasət xəttində beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığın
genişləndirilməsi məsələlərinə çox böyük diqqət yetirilmişdir. Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlara üzv olmaqla
yanaşı, onların işlərində müntəzəm, eləcə də fəal surətdə iştirak etmək və səmərəli əməkdaşlıq ölkəmizin
problemlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Bu baxımdan, 1994-cü il mayın 4-də Prezident Heydər Əliyevin NATO-nun “Sülh naminə tərəfdaşlıq”
proqramının çərçivə sənədini imzalaması Azərbaycanın beynəlxalq mövqelərinin möhkəmlənməsi
istiqamətində atılan mühüm addımlardan biri oldu. Bu proqramın Azərbaycan üçün əhəmiyyəti ondan ibarətdir
ki, NATO-nun hərbi strukturları ilə Azərbaycan Ordusunun sülh naminə əməkdaşlıq etmək, birgə təlim və
manevrlər keçirmək, onların ordu quruculuğu təcrübəsindən bəhrələnmək, kadr hazırlığı və s. sahədə birgə
hərəkət etmək imkanı verməklə yanaşı, ölkəmizin bu proqramda iştirakı qarşıya qoyulan məqsədlərin həyata
keçirilməsi üçün də əlverişli şərait yaratmışdır. Azərbaycan çoxtərəfli Transatlantik təhlükəsizlik əməkdaşlığı
proqramlarını inkişaf etdirərək Avropa qitəsində, eləcə də onun sərhədlərindən kənarda təhlükəsizlik və
sabitliyə töhfə verir.
Bunun ardınca, 1996-cı il aprelin 22-də Lüksemburqda Avropa İttifaqı və Azərbaycan Respublikası
arasında ticarət, sərmayə, iqtisadiyyat, qanunvericilik, mədəniyyət, immiqrasiya və qeyri-qanuni ticarətin
qarşısının alınması sahəsində əməkdaşlığı nəzərdə tutan “Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi”(TƏS)
imzalanmışdır. Bu müqavilənin imzalanması Azərbaycanın xarici siyasətinin ən uğurlu səhifələrindən biri kimi
qiymətləndirilir. Dövlətimiz və xalqımız üçün mühüm tarixi əhəmiyyət kəsb edən bu müqavilə Azərbaycanın
Avropa strukturları və institutları ilə əlaqələrinin genişlənməsi, xüsusilə inteqrasiya istiqamətində hüquqi baza
rolunu oynayır.
Azərbaycanın Avropa institutlarına inteqrasiyası istiqamətində Avropa Şurasının bərabərhüquqlu üzvü
olması – respublikamızın mühüm problemlərinin dünya ictimaiyyətinin diqqətinə obyektiv çatdırılması üçün
yeni və çox mötəbər tribuna vermiş oldu. Belə ki, Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin 2001-ci il yanvarın 17də nümayəndələr səviyyəsində keçirilmiş iclasında Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasına tamhüquqlu
üzv qəbul edilməsinə dair qərar qəbul edildi. Bu qərar ümummilli liderin uzaqgörən, xarici siyasətinin və bu
istiqamətdə görülmüş məqsədyönlü fəaliyyətinin nəticəsi idi. Az sonra, yəni yanvarın 25-də Azərbaycan
Prezidenti Heydər Əliyevin iştirakı ilə Strasburqda ölkəmizin bu təşkilata üzv qəbul edilməsi münasibətilə
rəsmi mərasim keçirilmiş və dövlətimizin üçrəngli bayrağı ucaldılmışdır. Bu hadisəni ümummilli lider Heydər
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Əliyev yüksək qiymətləndirərək demişdi: “Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul edilməsi nəinki müstəqil,
suveren, demokratik, dünyəvi dövlət kimi tanınmasıdır, həm də Avropa ailəsinin bərabərhüquqlu üzvü kimi
Azərbaycan dövlətinin inkişafında yeni mərhələnin başlanğıcıdır”.
Heydər Əliyev Avropa Şurasının tribunasından Azərbaycanın mənafeyinə uyğun şəkildə istifadə edilməsi
üçün uğurlu bir addım atdı. Belə ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı Azərbaycan nümayəndə
heyətinə Milli Məclisin deputatı İlham Əliyevin rəhbərlik etməsi və AŞ PA-dakı fəaliyyəti ümummilli
liderimiz Heydər Əliyevin qarşıya qoyduğu bütün vəzifələri reallaşdırdı. Bütün bunların məntiqi davamı kimi
2003-cü il yanvarın 27-də siyasi qabiliyyəti, diplomatik məharəti və prinsipiallığı ilə xüsusi seçilən
Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri cənab İlham Əliyevin AŞ PA-nın vitse-prezidenti və qurumun büro
üzvü seçilməsi ilə müstəqil Azərbaycan tarixinə yeni səhifə yazmış oldu.
Qazanılan bu uğurlarla yanaşı, Azərbaycanın ən ağrılı problemi olan Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması ümummilli lider Heydər Əliyevin xarici siyasət fəaliyyətində başlıca
yer tutmuşdur. Bu məqsədlə 1993-cü ilin ikinci yarısından başlayaraq Prezident Heydər Əliyev
respublikamızın təhlükəsizlik problemlərini, xüsusilə, Ermənistanın ölkəmizə qarşı əsassız ərazi iddiaları və
hərbi təcavüzü məsələlərini beynəlxalq aləmə çıxararaq, regionda sülhün bərqərar olması üçün beynəlxalq
təşkilatların təsirini artırmağa çalışmışdır. Bu məqsədlə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev ən yüksək
səviyyədə dövlət başçıları və nümayəndə heyətləri ilə ikitərəfli, eləcə də çoxtərəfli görüşlərində ATƏT-in zirvə
toplantılarında, Minsk qrupunun həmsədrləri ilə aparılan müzakirələrdə, eyni zamanda, Ermənistan prezidenti
ilə danışıqlarda göstərdiyi səylər ümummilli liderin apardığı məqsədyönlü siyasətin mühüm tərkib hissəsini
təşkil etmişdir.
Belə ki, Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinc vasitələrlə nizama salınması
istiqamətində məhz Prezident Heydər Əliyevin qətiyyətli və gərgin fəaliyyəti nəticəsində 1994-cü il mayın 12də atəşkəs haqqında razılıq əldə edildi və bundan sonra ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində müntəzəm olaraq
danışıqlar aparılmağa başlandı. Daha sonra 1994-cü ilin dekabrın 5-6-da ATƏT-in Budapeştdə keçirilən zirvə
toplantısında Prezident Heydər Əliyevin çevik diplomatiyasının təsiri ilə “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə
əlaqədar ATƏT-in fəaliyyətinin intensivləşdirilməsi” barədə qərar qəbul olundu.
1996-cı il dekabrın 2-3-də ATƏT-in Lissabonda keçirilən zirvə toplantısında qəbul edilən və münaqişənin
nizama salınmasının beynəlxalq-hüquqi bazasını təşkil etmiş olan sənəd Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsini ədalətlə aradan qaldırmaq yolunda böyük siyasi nailiyyət sayıla bilər. Zirvə toplantısı
zamanı ümummilli liderin siyasi iradəsi və diplomatik fəaliyyəti sayəsində münaqişənin həllinin siyasi-hüquqi
çərçivəsini müəyyənləşdirən xüsusi bir sənəd qəbul edildi. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllinə dair
3 əsas prinsipi özündə əks etdirən və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, İsveçrənin xarici işlər naziri Flavio
Kottinin adından verilən bu bəyanat Ermənistan istisna olmaqla, dünyanın 53 dövləti tərəfindən müdafiə
olundu və Lissabon sammitinin Yekun sənədlərinə əlavə edildi.
Ümumiyyətlə, Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi və Dağlıq Qarabağ probleminin dinc vasitələrlə
nizama salınması ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin xarici siyasət fəaliyyətində mühüm yer tutmuşdur.
Yalnız onu qeyd etmək kifayətdir ki, 1993-2003-cü illər ərzində Azərbaycanın dövlət başçısı Heydər Əliyev
Ermənistan prezidenti ilə 23, ATƏT-in rəhbərliyi və Minsk qrupunun nümayəndələri ilə 150-yə qədər görüş
keçirmişdir. Azərbaycan Prezidenti bu dövrdə 80-dək ölkənin dövlət başçıları ilə keçirdiyi 500-dən çox
görüşdə, eləcə də nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların ən yüksək səviyyəli nümayəndələri ilə, ATƏT-in, NATOnun, Avropa Şurasının, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının, MDB-nin, GUAM-ın, İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatının, Türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının zirvə görüşlərində Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi müzakirə olunmuşdur.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin xarici siyasət kursunu novatorcasına və dinamik şəkildə inkişaf etdirən
Prezident İlham Əliyev yüksək diplomatik istedadı sayəsində ölkəmizin dünyanın siyasi-iqtisadi mənzərəsini
müəyyən edən aparıcı dövlətlərlə və beynəlxalq təşkilatlarla münasibətləri keyfiyyətcə yeni müstəvidə daha
da inkişaf etdirmişdir. Nəticədə, Azərbaycan yalnız beynəlxalq regionda gedən proseslərə deyil, eyni zamanda,
beynəlxalq aləmdə cərəyan edən proseslərə də təsir göstərmək imkanı qazanmışdır. Ona görə də bu gün
dünyanı narahat edən və həyati əhəmiyyətli bir sıra problemlərdə aparıcı dövlətlərin başçıları Azərbaycan
rəhbərinin mövqeyi ilə hesablaşırlar. Azərbaycan artıq Cənubi Qafqaz regionunda əsas söz sahibi olan dövlət
kimi çətin geosiyasi şəraitdə müstəqil xarici siyasət həyata keçirir. Artıq ölkəmiz bütün regional məsələlərdə
əsas iştirakçıdır və dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi “regiondakı strateji əhəmiyyətli heç
bir layihə Azərbaycanın razılığı olmadan reallaşa bilməz” .
41

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Ümummilli lider tərəfindən müəyyənləşdirilmiş prinsiplərə sadiq qalan dövlət başçısı İlham Əliyev
ölkəmizin xarici siyasətinin əsas prioriteti olan Ermənistan --Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
yalnız beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri çərçivəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi
şərti ilə nizama salınmasının vacibliyini bildirmiş və beynəlxalq təşkilatların bu sahədə səylərini
gücləndirməsinin zəruriliyini bəyan etmişdir. Azərbaycan Prezidenti bütün xarici səfərlərdə, eləcə də Bakıda
keçirdiyi çoxsaylı görüşlərdə Ermənistanın hərbi təcavüzü məsələsini daim önə çəkərək Azərbaycan xalqının
öz torpaqlarının işğalı ilə heç zaman razılaşmayacağını, ehtiyac yarandığı halda hərbi əməliyyatların
başlanmasına qərar verəcəyini vurğulamış və bu məsələdə yalnız respublikamızın milli və dövlətçilik
maraqlarını daim üstün tutduğunu nümayiş etdirmişdir.
Göründüyü kimi, artıq bu il 28 illiyini qeyd edəcəyimiz müstəqil dövlətimiz bütün sahələr üzrə inkişafını
davam etdirir, beynəlxalq aləmdə müqavilələrini daha da möhkəmləndirir, xarici siyasət sahəsindəki uğurlarını
intensivləşdirir. Məhz bunun nəticəsidir ki, Ermənistan –Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
nizamlanması istiqamətində dövlət başçısı İlham Əliyevin mövqeyi dünyanın aparıcı dövlətləri və nüfuzlu
beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri tərəfindən yüksək qiymətləndirilir və müdafiə olunur. Bununla yanaşı,
Azərbaycan müasir dövrün hədə və təhdidlərinin əlaqələndirilmiş şəkildə qarşısının alınması, eləcə də aradan
qaldırılması üçün beynəlxalq birliyin səylərini səfərbər etmək məqsədilə qlobal və regional təşkilatların işində
fəal iştirak edir. Ölkəmiz sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasında universal beynəlxalq təşkilat kimi
BMT-nin mərkəzi rolunun daha da artırılması istiqamətində göstərilən səyləri dəstəkləməklə təşkilatın
müxtəlif təsisatları və ixtisaslaşdırılmış qurumlarında təmsilçiliyini daha da artırmışdır.
Münaqişənin nizama salınmasında Azərbaycanın tutduğu mövqe birmənalıdır. Problem yalnız ölkəmizin
ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri çərçivəsində həllini tapmalıdır. Bu mövqe
beynəlxalq hüquq normaları və prinsipləri, BMT Nizamnaməsi, Helsinki Yekun Aktı və münaqişənin
nizamlanması istiqamətində qəbul edilmiş çoxsaylı beynəlxalq sənədlərə əsaslanır. Dövlət başçısı İlham
Əliyevin dəfələrlə və birmənalı olaraq “Azərbaycan torpaqları danışıqların mövzusu ola bilməz” -- fikrini irəli
sürməsi ölkəmizin ərazi bütövlüyü təmin olunmaqla münaqişənin ədalətli şəkildə həll olunacağı ilə bağlı
ümidləri daha da artırmışdır. Eyni zamanda, Prezident İlham Əliyev bəyan etmişdir ki, Dağlıq Qarabağa heç
vaxt müstəqillik verilməyəcək, dünya birliyi heç vaxt Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımayacaqdır.
Prezident İlham Əliyev bu işğal, etnik təmizləmə siyasəti və torpaqlarımızı azad etmək üçün əsasımızın
olduğunu və bunun beynəlxalq hüquq normaları ilə təsdiq edildiyini vurğulamışdır. Ona görə ancaq
Azərbaycan xalqının iradəsinə, gücünə arxalandığını bildirən dövlət başçısı bu məqsədlə iqtisadiyyatımızı və
ordumuzu gücləndirməyin vacibliyini bildirməklə yanaşı qeyd etmişdir ki, “Biz danışıqlar aparırıq, ancaq
bununla bərabər, hər an torpaqlarımızı işğalçılardan hərbi yolla azad etməyə hazır olmalıyıq”.
Bütün yuxarıda göstərilənlər onu deməyə əsas verir ki, bu gün Azərbaycanın xarici siyasət strategiyasının
uğurla həyata keçirilməsi respublikamızın dünya miqyasında nüfuzunu xeyli artırmış, ölkəmizin Cənubi
Qafqaz regionunda lider dövlətə çevrilməsini şərtləndirmişdir. Əsası ümummilli lider Heydər Əliyev
tərəfindən qoyulmuş xarici siyasət strategiyasının uğurlu davamı perspektivdə müstəqil dövlətimizin dünya
birliyində mövqelərinin yüksələcəyinə olan ümidləri daha da artırmışdır.
Xalq qəzeti.-2019.-12 iyun.-№126.-S.5.
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Milli maraqlara hesablanmış müstəqil xarici siyasət
ABŞ Prezidenti Donald Tramp: Azərbaycan özünün tarixində bugünkü qədər
firavan və qlobal iqtisadiyyata bağlı olmamışdır
Əliqismət Bədəlov
Cənub Qaz Dəhlizi daxil olmaqla, Azərbaycanda hasil olunan neft və qaz dünya enerji bazarlarında
sabitliyi artırmaqda davam edir...
Amerika Birləşmiş Ştatları xarici sərmayələrin cəlb edilməsi və innovasiyaların təşviqinə xidmət
edəcək iqtisadi islahatların davam etdirilməsində səylərinizi dəstəkləyir. Azərbaycanın iqtisadi uğuru bütün
regiona sabitliyin gətirilməsinə yardım edəcəkdir.
ABŞ Prezidenti Donald Trampın Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz Sərgisinin keçirilməsinin 26-cı
ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə ünvanladığı 29 may 2019-cu il tarixli
təbrik məktubundan
Azərbaycanın fəal, prinsipial, milli maraqlara hesablanmış müstəqil xarici siyasət yürütməsi beynəlxalq
aləmdəki nüfuzunu getdikcə yüksəldir. Hazırda ölkəmiz regionun siyasi, iqtisadi, humanitar mərkəzi rolunu
oynayır, bir sıra səmərəli təşəbbüslərin, yeni əməkdaşlıq formatlarının müəllifi və fəal iştirakçısına çevrilib.
Azərbaycan xarici əlaqələrini daim genişləndirir, dünyada etibarlı tərəfdaş kimi tanınır, beynəlxalq təşkilatlarla
səmərəli əməkdaşlığını inkişaf etdirir, bölgədə və dünyada sülhün, sabitliyin, təhlükəsizliyin qorunmasına öz
töhfəsini verir. Təsadüfi deyildir ki, bu gün Bakı mühüm beynəlxalq tədbirlərin keçirildiyi məkandır.
Azərbaycanın beynəlxalq təhlükəsizliyə verdiyi töhfələr dünya birliyində yüksək dəyərləndirilir. ABŞ
Prezidenti Donald Trampın 28 May – Respublika Günü münasibətilə Prezident İlham Əliyevə ünvanladığı
təbrik məktubunda bu məqam xüsusi olaraq vurğulanır. ABŞ Prezidenti təbrik məktubunda 1918-ci ildə həmin
gün Azərbaycanın müstəqilliyinin elan olunduğunu və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradıldığını qeyd
edib. Vurğulayıb ki, yüz ildən artıq bir vaxt keçdikdən sonra Amerika Birləşmiş Ştatları bütün
azərbaycanlılarla birlikdə bu nailiyyətləri qeyd etməkdən məmnundur. Təbrik məktubunda daha sonra qeyd
edilir: “Dövlətlərimiz arasında bir çox ortaq maraqlar üzərində qurulmuş güclü tərəfdaşlıq mövcuddur.
Azərbaycanın beynəlxalq təhlükəsizliyə verdiyi töhfələri və Cənub Qaz Dəhlizi təşəbbüsünü irəli sürməklə
Avropanın enerji təhlükəsizliyinin gücləndirilməsində Sizin liderliyinizi dəyərləndirirəm. Azərbaycanda
islahatlar istiqamətində, xüsusilə də qanunun aliliyi sahəsində Azərbaycan xalqının mənafeyinə xidmət edəcək
və əməkdaşlığımızın dərinləşməsi üçün imkanlar yaradacaq bütün addımları alqışlayırıq. Həmçinin Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə və dayanıqlı həlli istiqamətində ATƏT-in Minsk qrupu prosesində Sizin
şəxsi iştirakınızı təqdir edirik”.
Bundan bir gün sonra ABŞ konqresmeni Henri Kuelların dövlətimizin başçısına ünvanladığı təbrik
məktubunda da Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanı etibarlı müttəfiq hesab etməsi öz əksini tapıb.
Konqresmen Azərbaycanın terrorizmə qarşı qlobal mübarizədə ABŞ-a öz qəti dəstəyini vermiş ilk ölkələr
sırasında olduğunu bildirib. Qeyd edib ki, ABŞ ölkələrimiz arasında sülhməramlı əməliyyatlar və enerji
təşəbbüsləri sahələrindəki davamlı əməkdaşlığımızı, eləcə də mühüm əhəmiyyət daşıyan ticari tərəfdaşlığımızı
yüksək qiymətləndirir.
Konqresmenin “Sizə və Azərbaycan xalqına tərəfdaşlığınıza və azadlıq ideallarına daimi sadiqliyinizə
görə minnətdarlığımı bildirirəm” -- deməsi dünyanın super gücü olan dövlətinin ölkəmizə inam və etibarının
göstəricisidir.
Onu da qeyd edək ki, son illər ölkəmizlə əməkdaşlığı genişləndirmək dünyanın inkişaf etmiş digər
dövlətlərinin də maraq dairəsindədir. Bu fakt diqqətçəkən məqamlardan biridir. Bir həftə əvvəl ölkəmizə rəsmi
səfərə gəlmiş Çin Xalq Respublikasının xarici işlər naziri Van Yinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə
Prezident İlham Əliyevin görüşü zamanı aparılan danışıqlar da bunu təsdiqlədi. Qeyd olundu ki, Çin –
Azərbaycan əlaqələri strateji xarakter daşıyır və bu ölkə Azərbaycanın müstəqilliyini, suverenliyini və ərazi
bütövlüyünü dəstəkləyir.
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Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda siyasi və sosial sabitliyin təmin olunduğunu,
ölkəmizin iqtisadi baxımdan davamlı inkişaf etdiyini, əhalinin rifah halının ardıcıl surətdə yüksəldiyini
dəyərləndirən Van Yi Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfuzunun daim artdığını və möhkəmləndiyini xüsusi
vurğulamışdı. Ölkəmizin uğurlarının Çində maraqla izlənildiyini bildirən qonaq əldə olunan bu nailiyyətlər və
eyni zamanda, qarşıdan gələn 28 May -- Respublika Günü münasibətilə Çin Xalq Respublikasının Sədri Si
Cinpinin təbriklərini Prezident İlham Əliyevə çatdırmışdı.
Prezident İlham Əliyevin Çinə son səfəri zamanı bu ölkənin rəhbəri və digər dövlət rəsmiləri, habelə
şirkət rəhbərləri ilə keçirilən görüşlər və aparılan səmərəli müzakirələr əlaqələrimizin strateji xarakter
daşıdığını bir daha təsdiq etdi. İkitərəfli münasibətlərin, xüsusilə siyasi əlaqələrimizin yüksək səviyyədə
olması, iqtisadi-ticari sahədə əməkdaşlığımızın yaxşı perspektivlərdən xəbər verməsi xarici siyasətimizin
növbəti uğurlarındandır.
Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin dövlətimizin başçısına ünvanladığı təbrik
məktubunda da ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişaf yolunda inamla irəlilədiyi, beynəlxalq gündəlikdəki aktual
məsələlərin həllində mühüm rol oynadığı öz əksini tapıb. V. Putin öz ölkəsində Azərbaycan ilə münasibətlərin
yüksək qiymətləndirildiyini diqqətə çatdırıb və bütün sahələrdə səmərəli ikitərəfli əlaqələrin, regional
sabitliyin və təhlükəsizliyin təmin edilməsində konstruktiv qarşılıqlı fəaliyyətin bundan sonra da birgə səylərlə
uğurla inkişaf etdiriləcəyinə əminliyini bildirib.
Azərbaycanın yeganə problemi olan Ermənistan -- Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə
gəlincə isə ABŞ, Çin Xalq Respublikası, Rusiya Federasiyası, ümumiyyətlə, dünyanın inkişaf etmiş əksər
dövlətləri problemin aradan qaldırılmasında Prezident İlham Əliyevin mövqeyini dəstəklədiklərini bəyan
ediblər. Bu mövqe münaqişənin beynəlxalq hüququn prinsip və normaları, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
əsasında həllindən ibarətdir. Həmin istiqamətdə prinsipial siyasət yürüdən dövlətimizin başçısı dəfələrlə bəyan
edib ki, heç bir qüvvə onu öz mövqeyindən çəkindirə bilməz.
Prezident İlham Əliyevin ölkəyə rəhbərlik etdiyi dövrün sabitlik, təhlükəsizlik və inkişaf mərhələsi kimi
xarakterizə edilməsi təsadüfi deyildir. Son 16 il ərzində, sözün həqiqi mənasında, ölkəmizdə sabitlik və əminamanlıq hökm sürməkdədir. Azərbaycan bu gün müsəlman dünyasında “sabitlik adası” kimi tanınır. Dövlətin
xaos və anarxiyaya yuvarlanmasını şərtləndirən əsas amillərdən biri sabitliyin, ictimai-asayişin təmin
olunmaması kifayətdir. Qonşu regionlarda və dünyada baş verən qanlı münaqişələr, toqquşmalar, müharibələr,
risklər, təhdidlər, miqrant axını fonunda ölkəmizdə həyat tərzinə çevrilmiş sabitlik mühiti uğurlu xarici
siyasətin bariz nümunəsidir. Bu, bizim tarixi nailiyyətimiz və sərvətimizdir. Sabitliyimiz təhlükəsizliyimizi
şərtləndirir.
Sabitlik və təhlükəsizliyimizin təminatçısı Azərbaycan xalqı və onun hakimiyyətlə olan monolit birliyi,
düzgün müəyyənləşdirilmiş daxili və xarici siyasət, dövlət idarəçiliyindəki yeni idarəetmə, ardıcıl aparılan
islahatlar, səfərbər olunmuş cəmiyyət və vətəndaş həmrəyliyidir. Bütün bunların kökündə dayanan əsas amil
xalqın Prezident İlham Əliyevə olan inamı, etimadı və etibarı,”iqtidar-xalq” vəhdətinin sarsılmaz birliyidir.
Prezidentin öz xalqının etibarını qazanması, ilk növbədə, milli maraqların, adət-ənənələrin, milli-mənəvi
dəyərlərin, dövlətçiliyin qorunub saxlanılmasından irəli gəlir.
Son 16 ildə dövlət başçımızın ayrı-ayrı beynəlxalq siyasi dairələrin və dövlətlərin diktəsi ilə deyil, məhz
Azərbaycan xalqının milli mənafeyindən irəli gələn müstəqil, düşünülmüş xarici siyasət həyata keçirməsi
beynəlxalq aləmdəki mövqelərimizi daha da möhkəmləndirib. Bu müddət ərzində ölkəmizə qarşı təhdid və
təzyiq vasitələrinə, qərəzli şəkildə aparılan piar kampaniyalarına baxmayaraq, bizi milli dövlətçilik
maraqlarımıza uyğun gəlməyən heç bir beynəlxalq kampaniyalara cəlb etmək mümkün olmamışdır.
Azərbaycanın xarici siyasəti hər hansı beynəlxalq siyasi dairənin və ya böyük dövlətin diktəsi altında deyil,
məhz öz xalqının mənafeyindən irəli gələn milli maraqlar, dövlətçiliyin daha da möhkəmləndirilməsi üzərində
qurulmuşdur.
Prezident İlham Əliyevin bütün dünyada müstəqil xarici siyasət həyata keçirən lider kimi tanınması
onun 16 illik olduqca çətin, mürəkkəb, lakin şərəfli fəaliyyətinin nəticəsidir. Dövlət başçısının özünün qeyd
etdiyi kimi, ən asan olan hər hansı bir böyük dövlətin qanadları altına sığınıb öz siyasətini həyata keçirməkdir.
İşğalçı Ermənistan kimi. Lakin bu siyasət heç bir halda hakimiyyətin mənbəyi olan xalqın milli mənafeyini
nəzərə ala bilməz. Dövlətimizin başçısı üçün ən əsas və prioritet məsələ məhz milli maraqlar və
dövlətçiliyimizin mövqeyinin daha da möhkəmləndirilməsidir. Məhz bu yol yeganə düzgün yoldur və həmin
yol Azərbaycanı uca zirvələrə aparır.
Xalq qəzeti.-2019.-31 may.-№118.-S.7.
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“Azərbaycanda biz Ermənistanın yeni rəhbərliyinin sağlam düşüncə
nümayiş etdirəcəyinə ümid bəsləyirik”
Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov Yerevan ilə Dağlıq Qarabağa dair danışıqlar
haqqında
Rusiyanın nüfuzlu “Kommersant” qəzetinin 27 may tarixli nömrəsində Azərbaycanın xarici işlər
naziri Elmar Məmmədyarovun geniş müsahibəsi dərc olunub. AZƏRTAC müsahibəni təqdim edir.
Ermənistanın hakimiyyət orqanları iddia edirlər ki, qondarma “Dağlıq Qarabağ Respublikası”nın
nümayəndələri danışıqlara cəlb edilmədən Dağlıq Qarabağda münaqişənin həlli mümkün deyil. Azərbaycan
XİN rəhbəri Elmar Məmmədyarov “Kommersant” qəzetinin suallarına yazılı şəkildə cavab verərək bunun nəyə
görə mümkün olmadığını, Nikol Paşinyan başda olmaqla Ermənistan hökumətindən Bakının nə gözlədiyini,
habelə danışıqlar prosesində nəzərəçarpacaq tərəqqi olmadan xalqlar arasında qarşılıqlı etimadı bərpa etməyin
mümkün olub-olmamasını izah edib.
– Ermənistanda hakimiyyətin dəyişməsindən bir il keçib. Nikol Paşinyan hökumətinin Dağlıq
Qarabağ məsələsinə daha konstruktiv yanaşacağı barədə Bakının gözləntiləri doğrulubmu?
– İlk növbədə, qeyd etmək istərdim ki, Ermənistanın əvvəlki hökumətləri özlərinin bilavasitə beynəlxalq
öhdəliklərini yerinə yetirməkdən hər vasitə ilə yayınmağa çalışırdı. BMT-nin üzvü olan Ermənistan həm də bu
qlobal təşkilatın nizamnamə müddəaları, beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri ilə bağlıdır. Ərazilər
tutulması məqsədilə güc tətbiq edilməsinin yolverilməzliyi, ərazi bütövlüyünə hörmət və dövlət sərhədlərinin
toxunuzmalığı, beynəlxalq mübahisələrin dinc vasitələrlə həlli və sair tələblərin təsbit olunduğu bu universal
ümumi çərçivələrlə yanaşı, BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən 1993-cü ildə qəbul edilmiş, Azərbaycan
ərazilərinin işğal edilməsi ilə bilavasitə bağlı olan dörd məlum qətnaməsi var.
Məlum olduğu kimi, yuxarıda sadalanan bütün prinsiplərin və BMT Təhlükəsizlik Şurasının
qətnamələrinin müddəti yoxdur və onlar imperativ xarakter daşıyır, yəni onlara riayət edilməlidir. Təəssüf ki,
Ermənistan Respublikasının rəhbərliyi uzun illər ərzində beynəlxalq birliyin bu birmənalı tələblərinin yerinə
yetirilməsi üçün xeyirxah siyasi iradə nümayiş etdirməyib, bu da nəticə etibarilə Yerevanın genişmiqyaslı
regional əməkdaşlıqdan təcrid olunmasına, ölkədə durğunluğa və dərin sosial-siyasi böhrana gətirib çıxarıb.
Nəticədə sizin xatırlatdığınız hadisələr baş verdi və Nikol Paşinyanın hökuməti hakimiyyətə gəldi.
Əlbəttə, Azərbaycanda biz müəyyən dərəcədə ümid edirik ki, qonşu ölkənin yeni rəhbərliyi sağlam
düşüncə nümayiş etdirəcək, başa düşəcək ki, Ermənistan təcavüz və işğal siyasəti yürütməklə özünü çıxılmaz
vəziyyətə salıb və Azərbaycan ilə münasibətlər nizamlanmadan, genişmiqyaslı regional əməkdaşlığa
inteqrasiya olunmadan Ermənistanı bu vəziyyətdən xilas etmək qeyri-mümkündür. Biz öz tərəfimizdən
müəyyən zaman fasiləsi verdik ki, Ermənistanın yeni siyasi rəhbərliyi danışıqlar prosesinin detalları ilə tanış
olsun. Bu keçid dövrü başa çatıb, həm iki ölkənin liderləri səviyyəsində, həm də xarici siyasət idarələrinin
rəhbərləri səviyyəsində danışıqlar bərpa olunub. Belə ki, mən bu il ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin
(Rusiya, Fransa və ABŞ-ın - “Kommersant”) vasitəçiliyi ilə iki dəfə - yanvar ayında Parisdə və aprel ayında
Moskvada erməni həmkarımla (Zoqrab Mnatsakanyanla - “Kommersant”) görüşmüşəm. Bizim görüşümüz
Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovun iştirakı ilə üçtərəfli formatda keçdi. Mövcud formatda dialoq
məlum gündəlik üzrə aparılır və bu, müəyyən optimizm doğurur.
Bununla bərabər, bəzən praktiki olaraq danışıqlar prosesi çərçivəsində keçirilən görüşlərlə eyni vaxtda
Ermənistan tərəfindən heç də birmənalı olmayan və siyasi nizamlamanın bütün konstruksiyasına kölgə salan
bəyanatlar səslənir. Təəssüf ki, bu bəyanatlar heç də təsadüfi xarakter daşımır və əlbəttə, təşviş doğurur.
Buna görə deyə bilərəm ki, keçən il hadisələrlə zəngin və ziddiyyətli olub. İndi isə biz danışıqlar
prosesini irəlilətmək üçün ilk növbədə Ermənistan Respublikasının rəhbərliyi tərəfindən siyasi iradə nümayiş
etdirilməsini gözləyirik.
– Siz bu yaxınlarda Parisdə erməni həmkarınızla humanitar əlaqələri nizamlamaq – jurnalistlərin və
məhbusların qohumlarının qarşılıqlı səfərlərini təşkil etmək barədə razılığa gəlmisiniz. Bu razılaşmaların
reallaşması necə gedir?
– Azərbaycan hər iki tərəfdən saxlanılan şəxslərin “hamının hamıya” prinsipi üzrə mübadilə olunmasını
dəfələrlə təklif edib. Saxlanılan şəxslərin və hərbi əsirlərin “hamının hamıya” prinsipi üzrə mübadilə olunması
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dünya praktikasında qəbul edilmiş ümumi prinsipdir və o cümlədən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr
ölkələri tərəfindən dəstəklənir.
Biz əminik ki, bu, danışıqlar prosesində daha da irəliləmək və hər iki ölkənin cəmiyyətlərini sülhə
hazırlamaq üçün daha əlverişli emosional fon yarada bilər.
Real səfərlərin həyata keçirilməsinə gəldikdə isə, burada, ilk növbədə, konkret, necə deyərlər ölçülübbiçilmiş təkliflər istiqamətində işləmək, bunun hər iki cəmiyyət üçün çox həssas mövzu olmasını başa düşmək,
başqa sözlə desək, sülhün ziyanına deyil, onun xeyrinə işləmək lazımdır.
– Yerevanda eşitdim ki, 2016-cı ildə Dağlıq Qarabağda münaqişənin əsas səbəbi 2012-ci ildə Ramil
Səfərovun (2004-cü ildə erməni zabit Qurgen Marqaryanı öldürmüş və öz vətənində qəhrəman olmuş
azərbaycanlı hərbçi - “Kommersant”) təltif edilməsi olub. Bunu siz necə şərh edərsiniz?
– Biz qəti əminik və yeri gəlmişkən, praktiki olaraq bütün beynəlxalq birlik də belə hesab edir, bir sıra
beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul edilmiş çoxsaylı qətnamə və qərarlar da bunu sübut edir ki, problemin
əsas səbəbi – dönüş nöqtələri ilə və onlarsız – ermənilər tərəfindən həyata keçirilmiş təcavüz aktları,
Azərbaycan ərazilərinin işğal edilməsi və oradakı bütün azərbaycanlı əhalinin etnik təmizləməyə məruz
qalması, o cümlədən Dağlıq Qarabağdakı Xocalı şəhərində (1992-ci ildə - “Kommersant”) törədilmiş dəhşətli
soyqırımı aktı, erməni hərbçilər tərəfindən bu şəhərin dinc əhalisinin yalnız azərbaycanlı olduğuna görə məhv
edilməsi olub.
2016-cı il aprel hadisələrinə gəldikdə isə, onlar əyani şəkildə sübut etdi ki, hazırda mövcud olan,
Azərbaycan torpaqlarının işğalına əsaslanan, artıq dediyim kimi qəddar etnik təmizləmələrlə müşayiət olunan
status-kvo çox böyük riskdir və istənilən anda mövcud münaqişənin silahlı şəkildə eskalasiyasına gətirib çıxara
bilər.
Başqa sözlə desək, bütün problemlərin, o cümlədən müharibənin yenidən başlanması riski ilə atəşkəs
rejiminin pozulmasının səbəbi məhz Ermənistan Respublikasının işğalçı qüvvələrinin Azərbaycan
Respublikasının işğal edilmiş və zorla əldə saxlanılan ərazilərində qeyri-qanuni şəkildə olmasının davam
etməsidir. Bu səbəbdən yüz minlərlə azərbaycanlı məcburi köçkünlər, o cümlədən Ramil Səfərovun Cəbrayıl
rayonundan qovulmuş ailəsi oraya qayıda bilmir.
– Ekspertlər arasında belə bir fikir var ki, ərazilərin qaytarılması, Dağlıq Qarabağın gələcək statusu
və qaçqınların qayıtması kimi məsələlərin indiki şəraitdə müzakirə edilməsi, sadəcə, mənasızdır və bu
səbəbdən həmin müzakirələri təxirə salmaq, qarşılıqlı etimadın bərpa edilməsi ilə məşğul olmaq lazımdır.
– Mən düşünürəm ki, məhz bunun əksi olmalıdır. Bu qədər insan öz doğma şəhərlərindən və
kəndlərindən qovulmuş olduğu halda qarşılıqlı etimadı necə bərpa edə bilərik? Əgər etimadı bərpa etmək üçün
göstərilən cəhdlər danışıqlar prosesində real addımlarla və münaqişənin nizamlanması, onun ağır nəticələrinin
aradan qaldırılması üçün aşkar siyasi iradə nümayiş etdirilməsi ilə təsdiqlənmirsə, bu cəhdlərin hamısı
uğursuzluğa məhkumdur. Buna görə də biz məhz addım-addım nizamlama istiqamətində hərəkət etməliyik,
bu hərəkətin başlanğıcı isə işğalçı qüvvələrin Azərbaycan ərazisindən çıxarılması və bundan sonra məcburi
köçkünlərin oraya qaytarılması olmalıdır. Məhz bu halda etimadın bərpası üçün nəzərəçarpacaq şərait yaranar.
Bir-birinə etimad göstərmək üçün ən azı daim əlaqədə olmaq lazımdır. Məsələn, Azərbaycan
Respublikasının Dağlıq Qarabağ regionunun azərbaycanlılar icması tərk etdikləri yurdlarına qayıtmağa və
regionun erməni icması ilə birlikdə əlaqələri nizamlamağa, etimadı bərpa etməyə və sülhü qaytarmağa hazırdır.
– Sizin erməni həmkarınız danışıqların formatına qondarma “Dağlıq Qarabağ Respublikası”nın
hakimiyyət orqanlarının daxil edilməsi zərurətini əsaslandırmaq üçün bəyan edib ki, onlar Yerevana tabe
deyildir, yəni Yerevan sizinlə Zoqrab Mnatsakanyanın danışıqlarda əldə edə biləcəyiniz hipotetik qərarı
onlara zorla qəbul etdirə bilməz. Siz bu arqumentə necə cavab verə bilərsiniz?
– Bəs siz Yerevanda soruşmadınız ki, Ermənistan Respublikasının ali siyasi rəhbərliyinin bəzi
nümayəndələrinin oğlanları müddətli hərbi xidməti harada keçirlər? Bu ölkənin indiki prezidenti və baş naziri
tez-tez haraya gedirlər? Sizin xatırlatdığınız oyuncaq qurumun büdcəsi əsasən kimin vergi ödəyiciləri hesabına
formalaşır?
Hər şey çox sadədir – münaqişə tərəfi kimi Ermənistan Respublikasının tərəf-müqabili Azərbaycan
Respublikasıdır. Bu format Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müşavirəsinin Nazirlər Şurasının 24 mart
1992-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilib. Reallıq belədir. Bütün qalan məsələlər ya yozumdur, ya da uydurma
bəhanələr altında nizamlama prosesini uzatmaq cəhdləridir.
– Nikol Paşinyan bu yaxınlarda bəyan edib ki, o, danışıqlar prosesini uzatmaq və ya tormozlamaq
niyyətində deyil. Bu barədə siz nə fikirləşirsiniz?
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– Biz belə yanaşmanı yalnız dəstəkləyə bilərik. Azərbaycan münaqişənin tezliklə nizamlanmasında
birmənalı olaraq maraqlı tərəfdir. Biz hələ də ümid edirik ki, münaqişəni məhz danışıqlar yolu ilə nizamlamaq
mümkündür.
Fikrimcə, erməni tərəfi də bunda maraqlı olmalıdır. Axı münaqişənin uzanması erməni xalqına da
saysız-hesabsız iztirablar gətirib. Azərbaycan ərazilərinin tutulması və bütün bu illər ərzində onların işğalının
davam etdirilməsi Ermənistana hər hansı nəzərəçarpacaq dividendlər gətirməyib. Əvəzində bu, yoxsulluq
səviyyəsinin, işsizliyin artmasına, əhalinin ölkədən kənara axmasına və böhranın digər təzahürlərinə gətirib
çıxarıb. Necə deyərlər, siyasətçi seçkilər haqqında, dövlət lideri isə gələcək nəsillər haqqında düşünür.
Əgər erməni tərəfinin məqsədi münaqişəni nizamlamaqdırsa, o, lüzumsuz bəhanələr axtarmaq əvəzinə
birmənalı şəkildə siyasi iradə nümayiş etdirməli və bu istiqamətdə praktiki addımlar atmalıdır. Biz isə öz
tərəfimizdən bu cür yanaşmanı hərtərəfli alqışlayacağıq, bu yanaşmanı təkcə bəyan etmək yox, həyata
keçirmək lazımdır.
Xalq qəzeti.-2019.-28 may.-№116.-S.4.
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Azərbaycanın dinamik daxili və xarici siyasəti ölkənin milli maraqlarına əsaslanır
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan inkişaf, tərəqqi, sabitlik ölkəsidir. Dünyada və bölgədə gedən
proseslərdən asılı olmayaraq Azərbaycan öz müstəqil yolu ilə, inkişaf yolu ilə uğurla gedir və gedəcək
Mübariz Abdullayev
Son 15 ildə Azərbaycan ölkənin potensialına və milli maraqlarına əsaslanan, eyni zamanda, qlobal
miqyasda meydana çıxan çağırışlarla adekvatlıq təşkil edən, gözlənilən bütün riskləri önləməyə hesablanan
məqsədyönlü praqmatik siyasət həyata keçirib. Nəticədə isə ölkəmizin bütün dünyada böyük maraqla izlənilən
hər cəhətdən nümunəvi inkişaf modeli formalaşıb. Bütövlükdə respublikamızın daxili və xarici siyasəti kifayət
qədər dinamik və intensiv xarakter daşıyır. Bir-birini tamamlayan bu siyasət ölkənin iqtisadi-maliyyə
imkanlarının genişlənməsinə və bu əsasda insanların həyat səviyyəsinin daha da yüksəlməsinə, eləcə də
Azərbaycanın beynəlxalq miqyasda mövqelərinin möhkəmlənməsinə hesablanıb.
Sevindirici haldır ki, son 15 ildə beynəlxalq miqyasda iqtisadi baxımdan Azərbaycan kimi dinamik
inkişaf edən ikinci bir dövlət olmayıb. Ölkəmiz öz inkişafını inamla davam etdirir. Bunu 2019-cu ilin birinci
rübündə qazanılan uğurlar da təsdiqləyir. Respublikamızda yanvar-mart ayları üzrə ümumi daxili məhsul
istehsalında 3 faizlik artıma nail olunub ki, bu da son illərin ən yaxşı göstəricisidir. Prezident İlham Əliyev
Nazirlər Kabinetinin 2019-cu ilin birinci rübünün sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran
vəzifələrə həsr olunan iclasındakı nitqində vurğulayıb ki, əsas iqtisadi və sosial göstəricilər müsbətdir,
dinamika təmin edilir.
Eyni zamanda, ölkəmizin xarici siyasətdə qazandığı uğurlar da kifayət qədər çoxdur. Respublikamız
regional və qlobal əməkdaşlığa getdikcə daha sanballı töhfələr verir. Azərbaycan artıq mötəbər beynəlxalq
tədbirlərə uğurla ev sahibliyi edən və bu tədbirlərdə özünün yüksək standartlarını müəyyənləşdirən bir məkana
çevrilib. Bu tədbirlərdə bir qayda olaraq ölkəmizin müsbət reallıqları təqdim olunur və beynəlxalq birliyə
əməkdaşlıqla, təhlükəsizliklə bağlı çox mühüm mesajlar ünvanlanır. Deyilənlərin təsdiqi olaraq vurğulamaq
yerinə düşər ki, təkcə cari ilin birinci rübündə respublikamızda bir neçə mötəbər beynəlxalq tədbir keçirilib.
Onların arasında VII Bakı Qlobal Forumunu qeyd edə bilərik. Bu, hazırda dünya miqyasında ən mötəbər
forumlardan biridir. Bakıda keçirilən forumda 50 ölkəni təmsil edən 500-dən çox qonaq iştirak edib. Cari ilin
birinci rübündə Bakıda Azərbaycanın təşəbbüsü ilə OPEC+ görüşü keçirilib. Respublikamız həmçinin ənənəvi
olaraq keçirilən Cənub Qaz Dəhlizinin Məşvərət Şurasının tədbirinə ev sahibliyi edib. Bakıda keçirilən
“Formula-1” yarışları ilə bağlı həyəcanlı anlar da hələ yaddaşlardan silinməyib. Mayın əvvəlində şəhərimizdə
“Ayrı-seçkilik, qeyri-bərabərlik və zorakı münaqişəyə qarşı fəaliyyət naminə dialoq quraq” şüarı altında
keçirilən V Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu da kifayət qədər mötəbər tədbirdir. Azərbaycan
hökumətinin təşkilatçılığı, UNESCO, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı, Dünya Turizm Təşkilatı, Avropa
Şurası və ISESCO-nun tərəfdaşlığı ilə keçirilən tədbirdə 100-dən çox ölkənin və 30-dan çox beynəlxalq
təşkilatın yüksək səviyyəli rəsmiləri iştirak ediblər. Yeri gəlmişkən, Prezident İlham Əliyev V Ümumdünya
Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun açılışında söylədiyi nitqində Azərbaycanın həyata keçirdiyi daxili və
xarici siyasətin müsbət nəticələrindən ətraflı bəhs edib. “Bizim fəal xarici siyasətimiz var. İqtisadi siyasətimiz
ölkə əhalisinin yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına imkan yaradıb”, - deyə dövlət başçısı vurğulayıb.
Azərbaycan xalqı öz gələcəyini sabitlik şəraitində qurur
Hazırda biz qlobal miqyasda müxtəlif, bir sıra hallarda isə arzuolunmaz proseslər getdiyinin şahidi
oluruq. Kütləvi informasiya vasitələrində yayılan xəbərlərdən, televiziya süjetlərindən görürük ki, dünyada,
bizim regionumuzda, Yaxın Şərqdə, Avropada vəziyyət getdikcə gərginləşir. Təəssüf doğuran haldır ki, qlobal
miqyasda risklər, sülhə, təhlükəsizliyə, inkişafa qarşı yönələn təhdidlər getdikcə daha geniş miqyas alır.
Dünyanın ayrı-ayrı regionlarında yaşanan gərginliklərlə müqayisədə Azərbaycandakı vəziyyət tamam
fərqli bir rakursdan diqqəti çəkir. Belə ki, respublikamız sabitlik və inkişaf adası kimi fərqlənir. Xalqımız öz
gələcəyini əmin-amanlıq şəraitində qurur, gələcəyə ümidlə baxır. Möhkəm sabitlik ölkənin perspektiv inkişafı
üçün fundamental amil rolunda çıxış edir. Təsadüfi deyil ki, Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin 2018ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasındakı nitqində
ölkəmizin öz yolu ilə gedərək sabitlik şəraitində uğurlara imza atmasını xüsusi vurğulayıb. “Azərbaycan
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inkişaf, tərəqqi, sabitlik ölkəsidir. Dünyada və bölgədə gedən proseslərdən asılı olmayaraq Azərbaycan öz
müstəqil yolu ilə, inkişaf yolu ilə uğurla gedir və gedəcək”, - deyə dövlət başçısı bildirib.
Müstəqil Azərbaycanın dünyada böyük maraqla izlənən nümunəvi inkişaf modelinin ən səciyyəvi
cəhətlərindən biri odur ki, ölkəmizdə aparılan məqsədyönlü siyasət iqtidar-xalq vəhdəti prinsipinə əsasən
müəyyənləşdirilir. Azərbaycan iqtidarı reallaşdırdığı siyasətdə bir qayda olaraq milli maraqları əsas götürür,
daim xalqın mənafeyindən çıxış edir. Öz növbəsində, cəmiyyət də iqtidarın ölkənin daha da güclənməsinə,
insanların rifah halının yaxşılaşmasına yönələn siyasətinə yüksək səviyyədə dəstək verir. Azərbaycan
cəmiyyətinin monolitliyinin, iqtidar ətrafında sıx birləşməsinin nəticəsidir ki, respublikamızda
dövlətçiliyimizə, vətəndaş həmrəyliyinə qarşı yönələn bütün daxili risklər tam şəkildə aradan qaldırılıb.
Radikal müxalifətin ölkədə bərqərar olan daxili sabitliyi pozmaq cəhdləri bir qayda olaraq fiaskoya uğrayır.
Eyni zamanda, Azərbaycan cəmiyyəti xaricdəki bəzi qüvvələrin ölkəmizə qarşı yönələn fəaliyyətlərinin
dəf edilməsində də iqtidarla yüksək həmrəylik nümayiş etdirir. Məlumdur ki, “beynəlxalq” sözü altında
pərdələnən bəzi qeyri-hökumət təşkilatları Azərbaycana qarşı iddialar sərgiləyən imperialist güc
mərkəzlərinin, ermənipərəst dairələrin ruporuna çevriliblər. Təəssüf doğuran haldır ki, bir sıra “sapı
özümüzdən olan baltalar” da respublikamızdakı möhkəm daxili sabitliyin pozulmasına yönələn ssenarilərdə
yer alırlar. Respublikamızdakı radikal müxalifət düşərgəsində cəmləşən qüvvələrin xaricdəki anti-Azərbaycan
dairələrlə sinxron, əlaqələndirilmiş fəaliyyəti bununla bağlı qənaətlərimizi daha da möhkəmləndirir. Ancaq bu
kimi cəhdlər əbəsdir. Prezident İlham Əliyevin dəfələrlə bildirdiyi kimi, Azərbaycan cəmiyyəti kifayət qədər
yetkin cəmiyyətdir. İnsanlar ağı qaradan seçməyi, hər kəsə layiq olduğu qiyməti verməyi yaxşı bacarırlar.
Azərbaycan cəmiyyətinin ovqatına, ab-havasına istinadən qətiyyətlə demək mümkündür ki, respublikamızda
daxili sabitliyin pozulmasına yönələn cəhdlər heç bir halda reallaşmayacaq və ölkəmiz əmin-amanlıq
şəraitində özünün inamlı inkişafını bundan sonra da davam etdirəcək. Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri
Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə və Heydər Əliyev Fondunun yaradılmasının 15 illiyinə
həsr olunmuş təntənəli mərasimdəki nitqində Azərbaycan cəmiyyətinə və xalqına dərin inamını ifadə edən
Prezident İlham Əliyev “Azərbaycan xalqı heç vaxt imkan verməz ki, antimilli, xəyanətkar ünsürlər
Azərbaycanda nə isə əldə etsinlər. Azərbaycan xalqı müdrik xalqdır və hər şeyi yaxşı bilir”, - deyə vurğulayıb.
Yeni sosial paketin reallaşdırılması nəticəsində Azərbaycanda 3 milyondan çox vətəndaşın maddi
vəziyyəti daha da yaxşılaşacaq
Azərbaycanın mənzərəsini səciyyələndirən əsas cəhətlərdən biri də odur ki, ölkənin dinamik iqtisadi
inkişafı genişməzmunlu sosial siyasətlə tamamlanır. Respublikamızın iqtisadi gücü artdıqca sosial məsələlər
daha da geniş miqyasda öz həllini tapır. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri
Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə və Heydər Əliyev Fondunun yaradılmasının 15 illiyinə
həsr olunmuş təntənəli mərasimdəki nitqində ölkəmizdə əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi üçün
geniş imkanlar yarandığına diqqət çəkərək deyib: “İqtisadi sahədə aparılan islahatlar hər bir vətəndaşın
həyatında öz əksini tapmalıdır və tapır. Biz əməkhaqlarını, pensiyaları, müavinətləri nəyin hesabına artırırıq?
Ona görə ki, daha da səmərəli işləyirik, ona görə ki, büdcə daxilolmaları artır və artacaq”.
Dövlət başçısının siyasi iradəsi əsasında müəyyənləşdirilən strateji kursa uyğun olaraq ölkəmizdə cari
ilin əvvəlindən sosial sahədə çox ciddi addımlar atılıb. Prezident İlham Əliyev 2019-cu ilin arxada qalan dövrü
ərzində bilavasitə insanların rifah halının yaxşılaşmasına, gəlir imkanlarının artırılmasına hesablanan çoxsaylı
Fərman və sərəncamlar imzalayıb. Bəhs olunan sənədlərə əsasən deyə bilərik ki, Azərbaycan hakimiyyətinin
yürütdüyü sosial siyasət inqilabi xarakter daşıyır.
Ölkəmizdə Prezident İlham Əliyev tərəfindən ötən il elan edilən və 2019-cu ilin əvvəlindən aktiv şəkildə
icrasına başlanan böyük sosial paketin əhatə dairəsi kifayət qədər genişdir. Məlum olduğu kimi, cənab İlham
Əliyev ötən il keçirilən seçkilərdə dövlət başçısı seçildikdən sonra Öz vədinə sadiq qalaraq 2018-ci il 19 aprel
tarixində “Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş, ölmüş və hərbi əməliyyatlarla
əlaqədar xəbərsiz itkin düşdüyünə görə ölmüş elan edilmiş hərbi qulluqçuların ailə üzvlərinin sosial
müdafiəsinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” müvafiq Fərman imzalayıb. Bəhs olunan
Fərmanın icrasına ötən il noyabrın 14-dən başlanılıb. Dövlət başçısının 28 yanvar 2019-cu il tarixində
imzaladığı digər Fərmanla birdəfəlik ödəmə veriləcək şəhid ailələrinin əhatə dairəsi daha da genişlənib. Belə
ki, sənədə əsasən Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda 1997-ci ilin avqust ayının 2-dək şəhid
olmuş əlavə 2725 şəhidin (o cümlədən 11000 manatdan az sığorta ödənişi almış 2264 şəhid hərbi qulluqçunun
və 461 şəhid polisin) vərəsələrinə də birdəfəlik ödəmənin verilməsi tapşırılıb. Yeni Fərmanla birdəfəlik
50

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

ödəmənin verilməsi prosesi artıq 12268 şəhidin vərəsələrini əhatə edir və bu məqsədlər üçün ümumilikdə 135
milyon manat vəsait nəzərdə tutulur.
Xəbər verildiyi kimi, Prezident İlham Əliyev cari il fevralın 28-də “Azərbaycan Respublikasında fiziki
şəxslərin problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Fərman imzalayıb. Fərmana əsasən,
devalvasiya nəticəsində insanlara dəyən ziyan dövlət tərəfindən ödənilir. Fərmanın əhatə dairəsinə 800 mindən
çox insan düşür. Bunun üçün dövlət tərəfindən 700 milyon manatdan çox vəsait ödəniləcək. Bütövlükdə,
problemli kreditlərin həlli Azərbaycan hakimiyyətinin ciddi sosial təşəbbüsüdür.
Dövlət başçısının imzaladığı “Bəzi çoxmənzilli binaların istismarına icazə verilməsinin
sadələşdirilməsi” haqqında Fərman mənzil idarəçiliyi baxımından problemlərin həllinə gətirib çıxaracaq,
vətəndaşların mənzil və yaşayış şəraitinin yaxşılaşmasına, o cümlədən sosial rifahının daha da yüksəlməsinə
müsbət təsir göstərəcək. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı “Əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi
sahəsində əlavə tədbirlərə dair” Sərəncamla sosial müavinətlər əhəmiyyətli dərəcədə artırılıb.
Respublikamızda əməkhaqlarının artırılması tendensiyası 2019-cu ildə də davam etdirilir. Qeyd edək
ki, minimum əməkhaqqının və minimum pensiyanın artırılması 830 minə yaxın insanı əhatə edir.
Ümumiyyətlə, ölkəmizdə Prezident İlham Əliyev tərəfindən ötən il elan edilən və 2019-cu ilin əvvəlindən
aktiv şəkildə icrasına başlanan böyük sosial paketin əhatə dairəsi kifayət qədər genişdir. Yeni sosial paketin
reallaşdırılması nəticəsində Azərbaycanda 3 milyondan çox vətəndaşın maddi vəziyyəti daha da yaxşılaşacaq.
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həllinə nail olunması ölkəmizin
xarici siyasətinin prioritetini təşkil edir
Ölkəmizin milli maraqlara əsaslanan xarici siyasətinin əsas prioriteti Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlıdır. Azərbaycan ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin olunması üçün
ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində, eləcə də digər beynəlxalq platformalarda prinsipial mövqe sərgiləyir və
tarixi ədalətin bərpa olunması naminə ardıcıl səylər göstərir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev keçirdiyi
müxtəlif səviyyəli görüşlərdə dəfələrlə bəyan edib ki, münaqişə ilə bağlı aparılan danışıqlar yalnız danışıqlar
xatirinə aparılmamalıdır, bu danışıqlar substantiv nəticələrə yönəlməlidir. “O ki qaldı Ermənistan-Azərbaycan
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə, bizim mövqeyimizdə heç bir dəyişiklik yoxdur. Prinsipial mövqeyimiz
ondan ibarətdir ki, bu məsələ ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində, beynəlxalq təşkilatların qəbul etdikləri
qərar və qətnamələr əsasında, Helsinki Yekun Aktına, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə uyğun həll
olunmalıdır. Başqa yanaşma yoxdur. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü heç vaxt danışıqlar mövzusu olmayıb və
olmayacaq”, - deyə Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin 2019-cu ilin birinci rübünün sosial-iqtisadi
inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasındakı nitqində vurğulayıb.
Qeyd edək ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələrdə, eləcə
də bu ali qurumun sədrinin bəyanatlarında Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi və sərhədlərinin
toxunulmazlığının zəruriliyi bildirilib. Təhlükəsizlik Şurasının bəhs olunan sənədlərində işğalçı qüvvələrin
Azərbaycan ərazilərindən qeyd-şərtsiz çıxarılması vurğulanıb.
Ümumiyyətlə, əksər beynəlxalq təşkilatlar Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli
ilə bağlı respublikamızın ədalətli mövqeyini dəstəkləyir. Təkcə onu demək kifayətdir ki, son 15 il ərzində bir
çox mötəbər beynəlxalq təşkilatlar münaqişə ilə bağlı respublikamızın haqlı mövqeyini dəstəkləyərək çox
önəmli qətnamələr qəbul ediblər.
Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında səmimi, işgüzar, faydalı əməkdaşlıq əlaqələri mövcuddur
Milli maraqlara əsaslanan çoxvektorlu xarici siyasət həyata keçirən Azərbaycan həmçinin beynəlxalq
təşkilatlarla əlaqələrini qarşılıqlı maraqlar əsasında daha da dərinləşdirməyə çalışır. Bu baxımdan
Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasındakı əlaqələr də istisna deyil. Avropa İttifaqı ilə əlaqələrin
genişləndirilməsi Prezident İlham Əliyev tərəfindən Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritetlərindən biri kimi
müəyyən edilib. Dövlət başçısının müəyyənləşdirdiyi bu strateji kursa uyğun olaraq Azərbaycanla Avropa
İttifaqı arasında səmimi, işgüzar, faydalı əməkdaşlıq əlaqələri qurulub. Prezident İlham Əliyev V Ümumdünya
Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun açılış mərasimindəki nitqində Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasındakı
münasibətlərin getdikcə daha da möhkəmləndiyini diqqətə çatdırıb. “Bizim Avropa İttifaqı ilə yaxın
münasibətlərimiz var. Avropa İttifaqının 9 üzvü ilə Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq haqqında sənədlər
qəbul edilib”, - deyə dövlət başçısı bildirib.
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Azərbaycan Avropa İttifaqı üçün əhəmiyyətli tərəfdaşdır. İndiyədək respublikamızla Avropa İttifaqı
arasında bir çox sahələrdə qarşılıqlı faydalı əlaqələr qurulub. Bu, özünü daha qabarıq şəkildə enerji sahəsində
əməkdaşlıqda göstərir. Azərbaycan Aİ-nin enerji təhlükəsizliyinə mühüm töhfə verir. Təsadüfi deyil ki,
Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Donald Tusk Prezident İlham Əliyevlə görüşü zamanı Azərbaycanı
Avropa İttifaqının etibarlı, məsuliyyətli tərəfdaşı kimi dəyərləndirib və Azərbaycanın regionda oynadığı rolun
Aİ tərəfindən müsbət qiymətləndirildiyini vurğulayıb.
Azərbaycan-Avropa İttifaqı münasibətlərində diqqəti çəkən mühüm məqamlardan biri də ondan
ibarətdir ki, qurum ölkəmizin ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə dəstək verir. Aİ-nin bu mövqeyi qəbul
edilmiş ikitərəfli sənədlərdə, o cümlədən də ötən il imzalanan “Tərəfdaşlıq prioritetləri”ndə açıq şəkildə ifadə
olunub.
Deyilənlərdən çıxış edərək vurğulamaq yerinə düşər ki, yekun bəyanatın qəbul olunması ilə əlaqədar
irəli sürülən bəzi iddiaların əsası yoxdur. Şərq Tərəfdaşlığı Proqramının 10 illik yubiley tədbirində ilkin olaraq
tezislərdən ibarət yekun bəyanat verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Sonra isə bütün iştirakçı dövlətlərin rəyi də
nəzərə alınmaqla Aİ-nin Xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə Ali Komissarının adından ümumi
yekun qeydlər sənədinin qəbul olunması qərara alınıb. Bu sənəddə də Aİ-nin əvvəlki illərdə qəbul olunmuş
sənədləri, o cümlədən 2017-ci il Brüssel sammitinin yekunları ilə bağlı sənədin müvafiq müddəaları da
diqqətdə saxlanılıb.
Prezident İlham Əliyevin Brüsseldə Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin dövlət və hökumət başçılarının
şərəfinə verilən şam yeməyində çıxışı zamanı qeyd etdiyi kimi, Azərbaycan Aİ-nin Şərq Tərəfdaşlığı
Proqramında ən fəal iştirak edən ölkələrdən biridir. Hazırda Aİ ilə Azərbaycan arasında tərəfdaşlığa dair sənəd
hazırlanır. Bu sənəddə əsas müzakirə mövzusu enerji və ticarət məsələləridir. Azərbaycan Aİ ilə
bərabərhüquqlu tərəfdaşdır və buna görə də öz vətəndaşlarının və şirkətlərinin maraqlarını qorumalıdır və
bərabərhüquqlu rəqabət mühitinin formalaşdırılmasına səylər göstərilir. Bu məqam qəbul olunması nəzərdə
tutulan tərəfdaşlıq sənədinin əsas qayələrindən birini təşkil edir. Ümumiyyətlə, Prezident İlham Əliyevin
Brüsselə səfəri və keçirdiyi görüşlər Azərbaycanla Aİ arasında tərəfdaşlığın möhkəmlənməsi baxımından
böyük əhəmiyyət daşıyır. Dövlət başçısının Brüsseldə keçirdiyi görüşlərdə ayrı-ayrı sahələr üzrə əməkdaşlıq
prioritetləri bir daha nəzərdən keçirilib və faydalı fikir mübadiləsi aparılıb.
Yeni Azərbaycan. - 2019.- 22 may. - № 92. - S. 4.
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Azərbaycan İslam ölkələri ilə əməkdaşlığa xüsusi önəm verir
İttifaq Mirzəbəyli
Azərbaycan İslam həmrəyliyi işinə böyük töhfə verir, biz İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının fəal üzvüyük.
Azərbaycanın təşəbbüsü ilə İƏT Gənclər Forumu, İƏT Əmək Mərkəzi və İƏT-ə üzv dövlətlərin Jurnalistlər
Assosiasiyası yaradılmışdır. 2017-ci il Azərbaycanda “İslam Həmrəyliyi ili” elan edilib. Azərbaycan
islamofobiyaya qarşı fəal mübarizə aparan ölkələrin ön sırasındadır. 2017-ci ildə Azərbaycanda IV İslam
Həmrəyliyi Oyunları keçirilib. Bu möhtəşəm idman, dostluq, qardaşlıq bayramı bir daha bütün dünyaya
göstərdi ki, İslam sülh, mərhəmət, bərabərlik dinidir.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müqəddəs Ramazan ayı münasibətilə müsəlman
ölkələrinin Azərbaycandakı səfirlərini və diplomatik nümayəndəliklərinin rəhbərlərini qəbul etməsi artıq ənənə
şəklini alıb. Bu ənənə, sözün həqiqi mənasında, xarici siyasətimizin əsas istiqamətlərindən olan İslam
həmrəyliyinə verilən töhfələrdəndir. Dövlət başçımızın həmin görüşlərdəki çıxışları isə “İslam həmrəyliyinin
gücləndirilməsi zamanın çağırışıdır” tezisinin həyata keçirilməsi kimi qiymətləndirilir.
Cənab Prezident builki görüşdə xatırlatdı ki, müsəlman ölkələri ilə bizim çox sıx əməkdaşlığımız var:
“Siyasi sahədə fəal dialoq aparılır. ƏIbəttə, çox istərdik ki, iqtisadi sahədə daha da fəal əməkdaşlıq olsun.
Ticarət dövriyyəsinin artırılması, qarşılıqlı sərmayə qoyuluşu, digər sahələrdə birgə fəaliyyətimiz xalqlarımız
üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edə bilər. Müsəlman ölkələrinin rəhbərləri ilə çoxsaylı görüşlərimdə bu
məsələlər daim gündəlikdədir. Əlbəttə, biz çox istərdik ki, təmsil etdiyiniz ölkələrdən olan şirkətlər
Azərbaycanda müxtəlif layihələrdə daha fəal iştirak etsinlər”.
Qeyd edək ki, bu qəbildən olan tədbirlər haqqında söz açarkən, xüsusilə vurğulanmalı məqamlardan biri
də əməkdaşlıq etdiyimiz müsəlman ölkələri ilə müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində də əməkdaşlıq və
tərəfdaşlıq əlaqələrimiz mövcuddur və biz həmin əlaqələrin səmərəsini daim görürük. Dövlət başçımızın da
dediyi kimi, BMT-də, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında bir-birimizə qarşılıqlı dəstək göstəririk. Bu qarşılıqlı
dəstək bizim əlaqələrimizin yüksək səviyyədə olmasının təzahürüdür.
Dövlət başçımız bütün beynəlxalq təşkilatların tribunasından çıxış edərkən və ya istənilən ictimai-siyasi
tədbirdəki kimi, dindaşımız olan ölkələrin diplomatları ilə görüşdə də Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsini yada saldı və bu münaqişənin həlli ilə bağlı müsəlman ölkələrinin dəstəyinin bizim
üçün çox əhəmiyyətli olduğunu vurğuladı: “Bildiyiniz kimi, Ermənistan Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan
Dağlıq Qarabağı və onun ətrafında yerləşən 7 rayonu uzun illərdir işğal altında saxlayır. Bu münaqişə və etnik
təmizləmə siyasəti nəticəsində 1 milyondan artıq azərbaycanlı öz doğma torpağında qaçqın-köçkün
vəziyyətinə düşmüşdür. Bu, beynəlxalq hüququn pozulmasıdır. Baxmayaraq, beynəlxalq təşkilatlar bu məsələ
ilə bağlı müxtəlif qərar və qətnamələr qəbul etmişlər, əfsuslar olsun ki, işğalçı dövlətə lazımi təzyiqi
göstərmirlər. BMT Təhlükəsizlik Şurası – dünyanın ali orqanı 4 qətnamə qəbul edib və bu qətnamələrdə
göstərilir ki, işğalçı qüvvələr işğal edilmiş torpaqlardan qeyd-şərtsiz çıxarılmalıdır. Ancaq bu qətnamələr kağız
üzərində qalıb və bu, ikili standartların təzahürüdür. Bütün dünya Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır...
Beynəlxalq təşkilatlarda bizə göstərilən dəstəyə görə müsəlman ölkələrinə bir daha təşəkkürümü bildirirəm”.
Bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər və qeydə alınan faktlar çox olsa da, birini xatırlatmaq istərdik.
Məsələn, 2018-ci il mayın 5-də Banqladeş Xalq Respublikasının paytaxtı Dəkkə şəhərində keçirilmiş İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici İşlər Nazirlər Şurasının 45-ci iclasının nəticələri bizim milli maraqlarımız
baxımından səmərəli olmuşdur. Belə ki, ölkəmizlə bağlı ənənəvi qətnamələr (Ermənistan Respublikasının
Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzü”, “Xocalı qırğınının qurbanları ilə həmrəylik”, “Azərbaycana
iqtisadi yardımın göstərilməsi”, “Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzü
nəticəsində Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarında İslam dininə aid tarixi və mədəni abidələrin və izlərin
dağıdılması və təhqir olunması”, “Dialoq və Əməkdaşlıq üzrə Gənclər Forumu”na dair qətnamələr) qəbul
edilmişdir.
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Xatırladaq ki, Azərbaycan da öz növbəsində, beynəlxalq təşkilatlarda müsəlman ölkələrini daim
dəstəkləyir. Dövlətimiz İslam həmrəyliyinin gücləndirilməsinə çox böyük əhəmiyyət verir və bu istiqamətdə
əməli addımlar atılır. Azərbaycanda keçirilmiş çoxsaylı tədbirlər İslam həmrəyliyinin möhkəmlənməsinə
xidmət göstərir.
Bu istiqamətdə olan faktlar da çoxdur. Ancaq onlardan da birini yada salmaq istərdik. Belə ki, 2017-ci
il dekabrın 13-də İstanbulda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının o vaxtkı sədri Türkiyə Respublikasının təşəbbüsü
ilə Qüds məsələsinə dair fövqəladə Zirvə toplantısı keçirilmişdi. “Qüdslə həmrəylik üçün birlikdə hərəkət”
devizi altında keçirilən Zirvə toplantısına 50-dək ölkədən dövlət və hökumət başçıları qatılmışdı.
Müsəlmanlar İslamın ilk qibləsi və üç müqəddəs məscidindən biri olan Əl-Aqsanın yerləşdiyi Qüds
şəhərinin tarixi və hüquqi statusuna edilən təcavüzü müzakirə etmək üçün bir araya gəlmişdilər. Həmin Zirvə
sammitində çıxış edən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin dilə gətirdiyi fikirlər bütün müsəlman
dünyasında qəzetlərin manşetinə çıxarılmışdı: “Azərbaycan ardıcıl olaraq Fələstin-İsrail münaqişəsinin sülh
yolu ilə, Şərqi Qüdsün Fələstin Dövlətinin paytaxtı olmaqla iki dövlət prinsipi əsasında həllini dəstəkləyir. Bir
neçə il bundan əvvəl Azərbaycan Fələstin Dövlətinə yardım məqsədilə İslam Maliyyə Təhlükəsizlik
Şəbəkəsinin təsis konfransına və Qüds şəhərinin inkişafına dəstək məqsədilə donor konfransına ev sahibliyi
etmişdir. 2017-ci ilin iyul ayında Azərbaycanda BMT-nin Fələstin xalqının ayrılmaz hüquqlarının həyata
keçirilməsinə dair komitənin, BMT-nin humanitar məsələlər üzrə əlaqələndirmə ofisinin, İƏT və müxtəlif
qeyri-hökumət və vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının iştirakı ilə Qüds məsələsinə dair beynəlxalq konfrans
keçirilmişdir. Konfransda Şərqi Qüdsün işğalı və Əl-Aqsa məscidində ibadət edənlərə qarşı tətbiq olunan
məhdudiyyətləri qınayan bəyanat qəbul edilmişdir. Biz hər zaman olduğu kimi, bu gün də Fələstin xalqının
yanındayıq”.
Yeri gəlmişkən, mayın 17-də Prezident İlham Əliyevin müsəlman ölkələrinin Azərbaycandakı səfirlərini
və diplomatik nümayəndəliklərinin rəhbərlərini qəbul edərkən Fələstin Dövlətinin Azərbaycan
Respublikasındakı səfiri Nasir Əbdül Kərim Əbdül Rəhim çıxış edərək dedi: “Müsəlman ümmətinin əziz,
ayrılmaz və vacib bir üzvü kimi, Azərbaycan müsəlman aləminin Dağlıq Qarabağdan tutmuş Əl-Qüds, ƏlŞərif, Kəşmirə qədər və digər işğal olunmuş müsəlman əraziləri ilə bağlı məsələlərdə ədalətli haqq işini böyük
səylə dəstəkləmiş, habelə bu günün çoxsaylı çağırışları ilə mübarizədə birgə səylərin önündə olmuşdur.
Bunlardan biri də məkrli və yanlış məfhum olan islamofobiya ilə mübarizə aparmaqdır”.
Bütün bunlar isə sübut edir ki, Azərbaycan dövləti xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən olan İslam
ölkələri ilə əməkdaşlığa xüsusi önəm verir və bu önəmin qarşılığı olaraq müsəlman dünyasından möhtəşəm
dəstək alır.
Xalq qəzeti.-2019.-19 may.-№109.-S.1.
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Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıq Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritetlərindəndir
Əliqismət Bədəlov
Ölkəmiz hazırda dünyanın aparıcı güc mərkəzləri, qonşu dövlətlərlə qarşılıqlı maraqlara əsaslanan sıx
əməkdaşlıq qurmuş, bir sıra regional formatların təşəbbüskarı və fəal iştirakçısı olmuş və nüfuzlu beynəlxalq
qurumlarla əlaqələri daha da genişləndirmişdir. Azərbaycanın bu il dünyanın 120-dən artıq ölkəsini birləşdirən
Qoşulmama Hərəkatına rəhbərlik etməsi hər birimizdə qürur hissi yaradır və bu fakt ölkəmizin dünya
birliyində nüfuzunun daha da artmasından xəbər verir. Qarşıdan gələn 3 il ərzində – 2022-ci ilə qədər
Azərbaycan 120 ölkənin adından beynəlxalq tribunadan danışmaq hüququ əldə edəcək.
Ölkəmizin beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələri yüksək səviyyədədir. Azərbaycan beynəlxalq təşkilatların
üzvü kimi, BMT, AŞPA, Aİ və ATƏT-də söz sahibidir. Buna baxmayaraq, bütün beynəlxalq təşkilatlarla
bərabərhüquqlu tərəfdaşlıq şəraitində əməkdaşlığı davam etdirir. Məhz bu baxımdan Azərbaycanın dünyada
gedən proseslərdə Cənubi Qafqazın lider dövləti olaraq enerji və Şimalla Cənubu, Şərqlə Qərbi birləşdirən -böyük bir nəqliyyat dəhlizini özündə ehtiva edən bir ölkə kimi Avropa üçün çox önəmlidir. Bu baxımdan,
Azərbaycan bu gün Avropanın enerji təhlükəsizliyində xüsusi yerə və rola malikdir. Bütün bunlar ölkəmizin
Avropa İttifaqı kimi nüfuzlu qurumla əlaqələrinin inkişafında mühüm rol oynayıb.
Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə münasibətlərinin yaranması 1991- ci ilə təsadüf edir. 1996- cı ildə
imzalanmış Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi -- bu sənəd 1999-cu ildə qüvvəyə minmişdir-- siyasi dialoq,
ticarət, sərmayə, qanunvericilik, elm və mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığı əhatə etmişdir. Həmin dövrdən
etibarən Avropa İttifaqının Azərbaycana yardımlarının miqyası və həcmi tədricən artmağa başlamışdır. 1998ci ildə Avropa İttifaqı Azərbaycana xüsusi elçisini təyin etmiş, 2000-ci ildə isə Azərbaycanın Avropa İttifaqı
yanında Nümayəndəliyi təsis edilmişdir. 2004- cü ildə Azərbaycan Avropa Qonşuluq Siyasətinə, 2009-cu ildə
isə onun Şərq istiqaməti üzrə çoxtərəfli əməkdaşlıq formatı olan Şərq Tərəfdaşlığı proqramına daxil edilmişdir.
2014-cü ildə tərəflər arasında Azərbaycanın Avropa İttifaqı proqramlarında və agentliklərində iştirakına
dair Protokol imzalanmışdır.
Bəzi ermənipərəst dairələrin ölkəmizin əleyhinə apardıqları qarayaxma, şər-böhtan kampaniyası, bir
müddət Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında münasibətlərdə durğunluq yaratmış və bu, çox davam
etməmişdir. 2017-ci ildə bu qurumla yeni hərtərəfli sazişin imzalanması üçün aparılan danışıqlar prosesi ilə
qarşılıqlı əməkdaşlıq dinamik vüsət aldı. Münasibətlərin yeni müstəviyə qədəm qoyması tərəflər arasında
etimadın, qarşılıqlı anlayışın və hörmətin daha da inkişaf etdirilməsini qoruyub saxlamağa və
möhkəmləndirməyə təkan verdi. Bu istiqamətdə Azərbaycan və Avropa İttifaqı münasibətlərin fundamental
bazasını möhkəmləndirmək üçün əsl strateji tərəfdaşlar kimi bütün məsələləri açıq dialoq formatında uğurla
davam etdirirlər.
2018-ci il iyulun 11- də Brüsseldə “Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında tərəfdaşlığın prioritetləri
haqqında” sənədin imzalanması ölkəmizin bu qurumla əməkdaşlığında yeni səhifə açıldı. Bu tarixi sənəd
Avropa İttifaqının prezidenti Donald Tusk və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin iştirakı ilə imzalanıb.
Bu, ilk növbədə, qurumun rəsmiləri tərəfindən irəliyə doğru atılan mühüm addım kimi dəyərləndirilib.
Avropa İttifaqının xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti xidmətinin mətbuat katibinin Tvitterdə yaydığı
məlumatdan: “Tərəfdaşlıq prioritetləri” sənədi Avropa İttifaqı və Azərbaycan arasında ikitərəfli gündəliyə yeni
təkan verib”.
Avropa Komissiyasının Qonşuluq Siyasətinin Baş Direktorluğunun Tvitterində qeyd edilib: “Avropa
İttifaqı və Azərbaycan birgə daha güclüdürlər. Bu gün Avropa İttifaqı və Azərbaycan “Tərəfdaşlıq prioritetləri”
sənədi üzrə danışıqları başa çatdırıb, münasibətlər gündəliyinə yeni təkan verilib”.
Siyasi şərhçilər və tanınmış ictimai-siyasi xadimlər tərəfindən yüksək dəyərləndirilən bu sənəd
aşağıdakı prioritetləri müəyyən edib:
-- İnstitutların möhkəmləndirilməsi və korrupsiyaya qarşı mübarizə, dövlət idarəetməsində islahat,
cinayətkarlığa və terrorçuluğa qarşı mübarizə üçün potensial yaradılmasından ibarət olan yaxşı idarəçilik;
-- iqtisadi inkişaf və iqtisadiyyatın sabit şəkildə şaxələndirilməsini, Ümumdünya Ticarət Təşkilatına
üzvlüyün dəstəklənməsini, işgüzar və investisiya mühitinin yaxşılaşdırılmasını nəzərdə tutan bazar imkanları;
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-- Cənub Qaz Dəhlizinin həyata keçirilməsi nəzərə alınmaqla, Azərbaycanın ticarət, logistika və
nəqliyyat qovşağı kimi fəaliyyət göstərmək imkanına dəstəkdən ibarət olan enerji səmərəliliyi, ətraf mühit və
iqlim;
-- təhsil və insan kapitalına dəstək, Avropa İttifaqı və Azərbaycan vətəndaşları üçün görüşməsi və
təcrübələrini bölüşməsi üçün daha çox imkan verilməsini əhatə edən mobillik və insanlar arasında əlaqə.
Tərəfdaşlığın prioritetləri həm də 2018-2020-ci illərdə maliyyə əməkdaşlığı üçün əsas olacaq.
Bu prioritetlər çərçivəsində Avropa İttifaqı və Azərbaycan Avropa Qonşuluq Siyasətinin dəyərlərinə və
prinsiplərinə, o cümlədən insan hüquqlarına riayət olunmasına, demokratiyaya, qanunun aliliyinə və vətəndaş
cəmiyyəti ilə dialoqu əks etdirən ambisiyalı və hərtərəfli gündəliyə sadiq olduqlarını təsdiq edirlər.
Azərbaycanın dünya birliyində söz sahibinə çevrilməsi, Aİ ölkələri ilə əlaqələrini daha da
genişləndirməsi, bu nüfuzlu qurumla strateji tərəfdaşlıq sazişinin hazırlanması ölkəmzin Avropa İttifaqı ilə
münasibətlərinin yeni mərhələyə qədəm qoymasından xəbər verir.
Dövlətimizin başçısı Azərbaycanla Avropa İttifaqı əlaqələrinin genişlənməsi baxımından Şərq
Tərəfdaşlığı təşəbbüsünün əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirərək, Azərbaycanın təşkilata üzv olan 10-dan çox
ölkə ilə strateji tərəfdaşlığa dair sənədlərin imzalanmasını əlaqələrimizin yaxşı göstəricisi kimi dəyərləndirib.
Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında sazişə münasibət bildirən dövlətimizin başçısı bu sahədə də işlərin çox
müsbət istiqamətdə irəlilədiyini bildirib. Prezident İlham Əliyev bu qurumla siyasi əlaqələrimizin uğurla
inkişaf etdiyini, əməkdaşlığımızın çoxşaxəli olduğunu diqqətə çatdırıb. Bildirib ki, bu əməkdaşlıq geniş
sahələri, o cümlədən demokratik inkişaf, multikulturalizm, iqtisadi və digər sahələri əhatə edir. Avropanın
Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşı olduğunu vurğulayan dövlətimizin başçısı deyib ki, investisiya, enerji
təhlükəsizliyi, nəqliyyat, sosial müdafiə sahələrində də əlaqələr inkişaf edir.
Hazırda Azərbaycanla Avropa İttifaqı bir-birinin maraq dairəsindədirlər. Beynəlxalq aləmdə etibarlı
tərəfdaş imicini möhkəmləndirən Azərbaycan Avropa İttifaqına iqtisadi faydalı layihələr vəd edir.
Məlum olduğu kimi, ölkəmiz enerji sahəsində Avropa İttifaqının vacib tərəfdaşıdır və Xəzər dənizinin
enerji resurslarının Avropa İttifaqının bazarına daşınmasında əsas rol oynayır. Bu mötəbər qurum həm də neft
və qeyri-neft sektorunda Azərbaycanın ən böyük xarici investorudur. Bütün bunların qarşılığında isə
Azərbaycan dövləti xüsusi həssaslıq tələb edən məsələlərdə -- Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin birmənalı şəkildə
Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü prinsipi çərçivəsində həllini tapmasında real addımları gözləyir.
Bu addımlar artıq özünü büruzə verməkdədir. Avropa İttifaqının qəbul etdiyi bir sıra sənədlərdə ölkəmizin
ərazi bütövlüyü dəstəklənir. Məsələn, 2017-ci il noyabrın 24-də Brüsseldə keçirilən Avropa İttifaqının Şərq
Tərəfdaşlığı Sammitinin yekun Birgə Bəyannaməsində Azərbaycan Respublikası daxil olmaqla Şərq
Tərəfdaşlığı ölkələrinin ərazi bütövlüyü, suverenliyi Avropa İttifaqı tərəfindən birmənalı şəkildə dəstəklənir.
Bu, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ərazi bütövlüyü prinsipinin əhəmiyyətinin vurğulanması
Azərbaycanın növbəti nailiyyəti, Ermənistan diplomatiyasının isə məğlubiyyəti olaraq işğalçı tərəfə növbəti
zərbə olmuşdur.
Hazırda beynəlxalq aləmdə ölkəmizi gözləyən ən vacib məsələlərdən biri də Azərbaycanla Avropa
İttifaqı arasında strateji tərəfdaşlıq sazişinin imzalanmasıdır. Artıq bu sənədin hazırlanması yekun mərhələyə
çatıb. Həm Ermənistanı, həm ermənipərəst qüvvələri, həm də “sapı özümüzdən olan baltaları” –
xəyanətkarları, bütövlükdə antiazərbaycan dairələri təşvişə salan, ciddi narahat edən də bax elə budur.
Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında imzalanacaq yeni saziş, ölkəmizlə bu təşkilat arasında
münasibətlərin yeni mərhələyə qədəm qoyması, bu nüfuzlu quruma üzv dövlətlərlə strateji tərəfdaşlığı
genişləndirməyimizi gözü götürməyən qüvvələri ciddi təşvişə salıb. Prezident İlham Əliyev də bugünlərdə
Brüsselə səfəri zamanı Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Donald Tuskla görüşü zamanı imzalanacaq sənəd
barəsində söhbət aparmışlar. Yeni sazişdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün, suverenliyinin və sərhədlərinin
toxunulmazlığının təmin olunması da öz əksini tapıb.
Məlum olduğu kimi, Avropa İttifaqı hər ölkə ilə geniş şəkildə əməkdaşlığa razılıq vermir. Ancaq
Azərbaycan özünün hərtərəfli inkişafı, iqtisadi qüdrəti, enerji resursları ilə təkcə Avropanın yox, eləcə də
dünya birliyinin diqqət mərkəzindədir. Bu baxımdan, Avropa İttfaqı ilə əməkdaşlığın daha da inkişaf
etdirlməsi, əlaqələrin möhkəmləndirilməsi, həmçinin yeni sazişin imzalanması Azərbaycan üçün nə qədər
önəmlidirsə, Avropa İttifaqı üçün də ölkəmizlə yaxınlaşmaq bir o qədər vacibdir.
Xalq qəzeti.-2019.-18 may.-№108.-S.9.
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Azərbaycan–Avropa İttifaqı əlaqələri yeni inkişaf mərhələsində
Məlahət İbrahimqızı,
Milli Məclisin deputatı, Yeni Azərbaycan Partiyası Nəsimi rayon təşkilatının sədri
Hazırda Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunda əsas söz sahibi olan dövlət kimi çətin və mürəkkəb
geosiyasi şəraitdə müstəqil xarici siyasət həyata keçirir. Eyni zamanda, ölkəmizin həyata keçirdiyi enerji
layihələri, beynəlxalq inteqrasiyaya xidmət edən əməkdaşlıq formatları regionda sabitliyin təmin edilməsində
mühüm rol oynayır. Bununla yanaşı, Azərbaycan dünyada sülhyaratma prosesində də fəal iştirak edir, səmərəli
təklif və təşəbbüslərlə sülhün və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsinə dəyərli töhfələr verir.
Son illər ölkəmizin evsahibliyi etdiyi, eləcə də dövlətimizin başçısının təşəbbüsü ilə keçirilən bir sıra
mühüm əhəmiyyətli beynəlxalq tədbirlər Azərbaycanın dünyada nüfuzunun daha da yüksəlməsinin
göstəricisidir.
Avropa və Asiyanın qovşağında yerləşən Azərbaycanın strateji mövqeyi həm də Avropa İttifaqına üzv
dövlətlərlə siyasi və iqtisadi münasibətləri daha da inkişaf etdirməkdən ibarətdir. Avropa İttifaqı tərəfindən
irəli sürülmüş Vahid Avropa Birliyi formulu Azərbaycan üçün də önəmlidir. Bu model region dövlətləri ilə
nüfuzlu qurum arasında əməkdaşlığın ən müxtəlif istiqamətlərdə möhkəmləndirilməsinə yönəldilib. 1993-cü
ildə bu mötəbər qurumla əsası qoyulmuş diplomatik münasibətlər son 16 ildə daha da inkişaf etdirilmiş,
əlaqələr getdikcə möhkəmləndirilmişdir.
Avropa İttifaqı ilə çoxşaxəli əməkdaşlıq Azərbaycanın xarici siyasət kursunun prioritetlərindən biri kimi
müəyyənləşdirilmişdir. Prezident İlham Əliyev 2017-ci il noyabrın 24-də Şərq Tərəfdaşlığı Sammitinin plenar
sessiyasındakı çıxışında səsləndirdiyi fikirlər də bu təşkilatla münasibətlərin yeni mərhələyə qədəm
qoymasından xəbər verir: “...Avropa İttifaqı ilə tərəfdaşlıq Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas
prioritetlərindən biridir. Bu ilin fevralında biz yeni sazişlə bağlı fəal danışıqlara başladıq. Bu, ölkələrimiz
arasında əməkdaşlığı davam etdirmək üçün imkanlar yaradacaq. Avropa İttifaqı Azərbaycanın əsas ticarət
tərəfdaşıdır. Ticarətimizin demək olar ki, 50 faizini üzv ölkələrlə olan ticarət təşkil edir. Müstəqillik dövründə
Avropa İttifaqından Azərbaycan iqtisadiyyatına 20 milyard dollardan çox investisiya yatırılıb. Bu, bizim yaxşı
investisiya mühitinə malik olduğumuzu nümayiş etdirir. Avropa şirkətləri bizim iqtisadiyyatımızı dəstəkləmək
üçün çox maliyyə vəsaiti yatırmağa hazırdır. Eyni zamanda, biz üzv dövlətlərlə ikitərəfli formatda
əlaqələrimizi fəal şəkildə inkişaf etdiririk. Azərbaycan Avropa İttifaqına üzv 9 ölkə ilə strateji tərəfdaşlıq
bəyannamələri qəbul edib. Bu, o deməkdir ki, Avropa İttifaqına üzv ölkələrin üçdəbiri Azərbaycanı strateji
tərəfdaş hesab edir. Bu, gənc müstəqil ölkə üçün çox vacibdir və əlbəttə ki, biz Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan
arasında gələcək razılaşmanı strateji əlaqələrin gücləndirilməsində daha bir mühüm mərhələ hesab edirik”.
2018-ci il iyulun 11-də Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında imzalanmış “Tərəfdaşlıq prioritetləri”
adlı mühüm sənəd ikitərəfli münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsində əhəmiyyətli rol oynadı. Bu sənədin
imzalanması bir daha təsdiqlədi ki, Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə bərabərhüquqlu və qarşılıqlı faydalı
tərəfdaşlıq münasibətlərini daha da inkişaf etdirmək istəyir. Tərəfdaşlığımızın son ili Avropa İttifaqı ilə
əməkdaşlıq gündəliyinin daha da irəli aparılması baxımından olduqca faydalıdır. Ötən il iyulun 11-də Prezident
İlham Əliyev və Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Donald Tusk tərəfindən Brüsseldə paraflanmış, həmin il
oktyabrın 15-də isə Lüksemburqda keçirilən Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin nazirlər görüşü çərçivəsində qəbul
edilməsi rəsmiləşdirilən “Tərəfdaşlıq prioritetləri” sənədini vurğulamaq istərdim.
İkitərəfli əməkdaşlığımızda mühüm mərhələni açacaq Avropa İttifaqı və Azərbaycan arasında yeni
hərtərəfli sazişi və onun üzərində aparılan danışıqları da qeyd etmək lazımdır. Dövlət başçımız bu günlərdə
Brüsselə səfəri zamanı Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Donald Tuskla görüşərkən “Tərəfdaşlıq
prioritetləri” sənədinin əhəmiyyəti ilə yanaşı, tərəflər arasında üzərində danışıqlar aparılan tərəfdaşlıq sazişi
ilə bağlı da fikir mübadiləsi aparılmışdır. Söhbət zamanı Azərbaycanın istər Şərq Tərəfdaşlığı proqramı
çərçivəsində və istərsə də ikitərəfli formatda Avropa İttifaqı ilə yaxından əməkdaşlığı xüsusi qeyd olunmuşdur.
Bu sazişin ikitərəfli münasibətlərin hüquqi əsasını təşkil edəcəyi və qarşılıqlı tərəfdaşlığı daha da
möhkəmləndirəcəyinə əminlik ifadə olunmuşdur.
İnanırıq ki, bu saziş bərabərhüquqlu tərəfdaşlıq və birgə maraqlara əsaslanan strateji əhəmiyyətli sənəd
olacaq. Bu saziş, həm də Avropa İttifaqı üzv ölkələri üçün də əhəmiyyətlidir.
Xalq qəzeti.-2019.-17 may.-№107.-S.6.
58

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

59

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Azərbaycan “Bir kəmər, bir yol” layihəsinin cazibə mərkəzinə çevrilib
Rüstəm Kamal
Xəbər verildiyi kimi, Prezident İlham Əliyev aprelin 24-də Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpinin
dəvəti ilə Pekində keçirilən “Bir kəmər, bir yol” II Beynəlxalq Əməkdaşlıq Forumunda iştirak etmişdir.
Si Cinpin tədbirdən əvvəl dövlətimizin başçısı ilə görüşərək ölkəmizin layihəyə dəstək verdiyi üçün
minnətdarlığını bildirmiş, bu sahədə görülən işləri yüksək qiymətləndirərək qeyd etmişdir ki, Azərbaycan
böyük İpək yolu üzərində yerləşir və bu yolun bərpasında görülən işlərdən məmnundur.
Çin tərəfinin ölkəmizə verdiyi yüksək qiymət təsadüfi deyil. “Bir kəmər, bir yol” layihəsinə Azərbaycan
tərəfindən lazım olan siyasi və logistik dəstək verilib.
Belə ki, Çindən gələn malların Avropaya daşınması üçün Azərbaycanda mükəmməl infrastruktur
yaradılıb. Ölkəmizin Qazaxıstanın Aktau limanından yükləri daşımaq üçün 260 gəmidən ibarət güclü
donanması var. Eyni zamanda, bu yüklərin boşaldılması və yola salınması üçün Ələtdə beynəlxalq əhəmiyyətli
liman tikilib. Limandan yüklərin Avropa ölkələrinə daşınması üçün Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu fəaliyyət
göstərir.
Xüsusi vurğulayaq ki, ölkəmiz həm də “Bir kəmər, bir yol” layihəsinin ilk siyasi dəstəkçilərindən olub.
Azərbaycanla yanaşı, Türkiyə də layihəni dəstəkləyən keçid ölkəsidir. Həmin layihənin icrası dünya
ölkələrinin diqqət mərkəzindədir. Bu da səbəbsiz deyil. Çünki Çin hazırda dünyada Amerikadan sonra ən çox
məhsul istehsal edən ölkədir. Onun sürətli inkişafı yaxın gələcəkdə Amerikanı bu sahədə geri qoyacağına
şübhə yeri qoymur.
37 dövlət və hökumət başçısının iştirak etdiyi 2-ci “Bir kəmər, bir yol” Beynəlxalq Əməkdaşlıq
Forumunda Azərbaycana maraq böyük idi. Çünki ölkəmizin coğrafi mövqeyi, yaradılan mükəmməl
infrastruktur bu layihənin reallaşmasına önəmli töhfə verir. Prezident İlham Əliyev forumda “Bir kəmər, bir
yol” layihəsinin istifadəsində ölkəmizin oynayacağı rolun əhəmiyyətini vurğulayaraq demişdir: “2017-ci ildə
istifadəyə verilmiş Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryol xətti təkcə 3 ölkəni birləşdirən regional layihə deyil. O, eyni
zamanda, qitələri birləşdirir, Asiya və Avropa arasında vacib bağlantıdır. Bu dəmir yolu “Şərq-Qərb nəqliyyat
dəhlizi”nin mühüm hissəsidir. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun tikintisini tamamlamaq üçün tərəfdaşlarımızla
bizə çoxlu vaxt tələb olundu və bu gün bu dəmir yolu Avrasiyada nəqliyyatda çox mühüm rol oynayır.
Azərbaycanın sərmayə yatırdığı daha bir əhəmiyyətli nəqliyyat layihəsi Şimal-Cənub dəhlizidir. ŞərqQərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizlərində yerləşən ölkələr öz mallarını nəql etmək üçün Azərbaycanın
ərazisindən istifadə edirlər. Buna görə də müasir infrastrukturun yaradılmasına yatırdığımız investisiyalar
yalnız iqtisadi potensialımızın artırılmasına və bizim dost, tərəfdaş və qonşularımıza xidmət göstərməyimizə
kömək etmir, bu, həm də ticarət, turizm, nəqliyyat sahələrində nadir imkan yaradır və xalqları, ölkələri
birləşdirir. Ölkələr bir-birinə bağlanır və bu, sülh və sabitlik amalına xidmət edir. Beləliklə, Azərbaycan müasir
nəqliyyat infrastrukturuna malik vacib tranzit ölkəyə çevrilir”.
Trilyon dollarlıq dəyəri olan adıçəkilən layihənin məqsədi Çində istehsal edilən malların dünya bazarına
rahat çıxarılmasına hesablanıb. Bu layihəni Amerikadan başqa bütün dövlətlər dəstəkləyir. O cümlədən
Avropa ölkələri, ABŞ-ın təzyiqlərinə baxmayaraq, layihənin həyata keçməsi üçün siyasi dəstəyini əsirgəmir.
Çünki bu, hər iki tərəf üçün sərfəlidir. Çin böyük istehsalçı olmaqla bərabər, həm də böyük istehlakçıdır. Elə
bu səbəbdən Avropa ölkələri layihənin icrasına maraq göstərir və ona siyasi dəstək verir. Avropa da maraqlıdır
ki, milyarddan çox əhalisi olan, böyük istehlakçılara malik Çin bazarına öz mallarını göndərsin.
Dünya ölkələrinin layihəyə marağının əsas səbəbi isə Çinin yürütdüyü incə və bütün tərəfləri qane edən
siyasətdir. Çin digər ölkələrə öz mənafeyi üçün siyasi, iqtisadi, hərbi təzyiq göstərmir, məqsədinə çatmaq üçün
qarşılıqlı fayda gətirən əməkdaşlığa üstünlük verir. Yəni hər iki tərəfin qazanması ilə razılaşır. ABŞ isə öz
mənafeləri üçün hətta ən yaxın müttəfiqlərinə belə lazım gəldikdə təzyiq göstərir. Artıq dünya bununla
barışmaq istəmir. İndi bütün ölkələr öz mənafeləri uğrunda siyasi və iqtisadi mübarizə aparır. Məsələn,
Amerikanın yaxın müttəfiqi olan 17 ərəb ölkəsi “Yeni İpək yolu” layihəsində iştirak etmək üçün Çinlə
müqavilə bağlayıb. Bu dövlətlər adından sənədi Çin-Ərəb Reformu və İnkişaf Fondu imzalayıb. Varlı ərəb
ölkələri hər iki tərəfə fayda gətirən ticarət anlaşmasına üstünlük verir. Onu da vurğulayaq ki, Avropanın bu
layihənin reallaşmasında marağı Çininkindən az deyil. Qeyd etdiyimiz kimi, Çin böyük istehsalçı olmaqla
yanaşı, həm də böyük istehlakçıdır. Bu fürsəti əldən qaçırmamaq üçün Avropanın aparıcı ölkələri – Almaniya,
Fransa və Böyük Britaniya Çinlə bərabər layihənin icrasında fəal iştirak edir.
60

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Hazırda Asiyadan Avropaya yüklərin çox hissəsi dəniz yolu – Süveyş kanalı vasitəsilə daşınır. Əvvəllər
bu marşrutla daşınan yüklərin nəqliyyat xərcləri baha başa gəldiyi üçün istehsalçı və alıcılara sərf etmir,
narazılığa səbəb olurdu. Lakin bir-biri ilə ciddi rəqabət aparan gəmiçilik şirkətləri bu vəziyyətdən çıxmaq üçün
bir sıra tədbirlər həyata keçirdilər. Onlar daşınan malların maya dəyərini aşağı salmaq üçün iritonnajlı, daha
sürətli gəmilərdən istifadə etməyə başladılar. Nəticədə yükdaşımaların maya dəyəri 3 dəfə aşağı düşdü.
Hazırda 21 min kilometr məsafəni 30-35 sutkaya qət etməklə bir konteyneri sifarişçilərə 850 dollara çatdırmaq
mümkündür.
Rusiya isə bu istiqamətdə daşınan yüklərin bir hissəsinin öz ərazisindən keçməsini istəyir. Bu məqsədlə
Çin və digər Asiya ölkələrinə Transsibir marşrutundan istifadəni təklif edərək onun daha sərfəli marşrut
olduğunu sübut etməyə çalışır. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, şimal qonşumuzun təklif etdiyi marşrut dəniz
yolu ilə Süveyş kanalından keçən marşrutdan 10 min kilometr qısadır. Amma hazırda Asiyadan Avropaya
daşınan yüklərin cəmi 1 faizi Rusiya ərazisindən tranzit olunur. Rusiya isə bu rəqəmi 10-15 faizə çatdırmaq
niyyətindədir. Məqsəd ənənəvi marşrutla daşınan 250 milyard dollarlıq yükün bir hissəsinin öz ərazisindən
tranzitinə nail olmaqdır. Əgər bu istək baş tutarsa, daşımalardan Rusiya ildə milyardlarla dollar qazana bilər.
Lakin şimal qonşumuz bununla da kifayətlənmək fikrində deyil. O, Çinlə danışıqlar apararaq ikinci
Transsibir dəmir yolunun çəkilməsinə də nail olmaq istəyir. Ən maraqlısı budur ki, Rusiya Çinə ənənəvi
Süveyş kanalı marşrutu əvəzinə yüklərin Şimal Buzlu okeanı ilə daşınmasını da təklif edir. Bu marşrut isə il
boyu işləmir. Bu səbəbdən Rusiya Çinlə birgə elmi tədqiqatlar aparmaqla həmin marşrutdan il boyu istifadə
etməyin mümkün olduğunu sübut etməyə çalışır. Şimal Buzlu okeanı marşrutunun Süveyş kanalı
marşrutundan üstün cəhəti odur ki, malları bu yolla Çindən Avropaya ənənəvi marşrutdan 10 gün tez çatdırmaq
mümkündür. Bu, ticarətdə xüsusi önəm daşıyan haldır. Onu da bildirək ki, Misir də gözləmə mövqeyini
tutmayıb. Hiss edəndə ki Süveyş kanalının yükləri tez keçirmək imkanı getdikcə məhdudlaşır, ikinci kanalın
tikintisinə start verib.
İndi Bakı-Tbilisi-Qars (BTQ) dəmir yolunun əhəmiyyətini qeyd etmək üçün onun texniki imkanlarına
diqqət yetirək. Hazırda Çindən İngiltərə, Fransa, Almaniya kimi ölkələrə yükdaşıma müddəti təxminən 45-62
gündür. BTQ isə həmin yükləri 12-15 gün arasında Avropaya çatdırmaq imkanına malikdir. Bundan başqa,
dəmir yolu ilə yüklərin daşınmasının maya dəyəri də aşağıdır. Qeyd edilən faktor, sözsüz ki, BTQ-yə yaxın
zamanlarda marağın artacağını təmin edəcək.
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun əhəmiyyətini artıran növbəti hadisə isə Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin, İran Prezidenti Həsən Ruhaninin və Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin iştirakı ilə “Şimal-Cənub
nəqliyyat dəhlizi”nin yaradılması barədə qərar qəbul olunmasıdır. Bu yeni transmilli layihənin istifadəyə
verilməsi Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun əhəmiyyətini daha da artıracaq. Yəni Şimaldan və Cənubdan gələn
yüklər BTQ dəhlizi vasitəsilə Asiya və Avropa ölkələrinə daşına biləcək. Bu isə BTQ-nin əhatə dairəsinin daha
da genişlənməsi və yük dövriyyəsinin artması deməkdir.
Hazırda bu nəqliyyat dəhlizinin öz ölkələrinin ərazisindən keçməsi üçün gərgin mübarizə gedir.
Yüklərin Qazaxıstandan Azərbaycan üzərindən Avropaya daşınması ən sərfəli marşrutdur. Ölkəmiz də öz milli
maraqları naminə bu dəhlizdən daha çox yüklərin daşınması üçün tərəfdaş ölkələrlə danışıqlar aparır. Məqsəd
bu marşrutdan yüklərin sərfəli və vahid tariflə daşınmasına nail olmaqdır. Bu, iqtisadi rəqabətdə qalib gəlməyin
ən doğru yoludur.
Ölkəmizin bu sahədə ən böyük rəqibi isə Rusiyadır. Rusiya çalışır ki, həm Transsibir yolu ilə, həm də
Qazaxıstandan keçən yüklər dəmir yolu vasitəsilə Rusiya üzərindən Avropaya daşınsın. Düzdür, bu, ilk
baxışdan iqtisadi rəqabət kimi görünsə də, bunun siyasi dividendləri var. Heç kəsə sirr deyil ki, belə nəqliyyat
dəhlizlərinə sahib olan ölkələrin beynəlxalq aləmdə siyasi nüfuzu da artır.
Azərbaycan regionda yeganə ölkədir ki, onun İpək yolu üzərindən keçən yükləri daşımaq üçün
mükəmməl infrastrukturu var. Əvvəlcədən qeyd etdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyevin uzaqgörənliyi
sayəsində Azərbaycan bu işləri artıq həyata keçirmişdir. Türkiyə də bu işdə bizə böyük dəstəkçidir. Qardaş
ölkə bu dəhlizi Avropa ilə birləşdirmək üçün körfəzin altında dəmiryol xətti çəkib. İstəkləri isə gələcəkdə
körfəzin altından daha bir dəmiryol xətti çəkməkdir. Bu, Azərbaycandan Türkiyəyə gedən nəqliyyat dəhlizinin
yükdaşıma imkanını bir neçə dəfə artıracaq. Belə olan halda ölkəmiz “Bir kəmər, bir yol” layihəsinin cazibə
mərkəzinə çevriləcək.
Azərbaycan.-2019.-30 aprel.-№93.-S.1,4.
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Xarici siyasətdə milli maraqlar: Azərbaycan Prezidentinin dünyaya mesajı
Müasir mərhələdə müstəqil xarici siyasət yeritmək, heç şübhəsiz, asan iş deyil. Hazırda qlobal miqyasda
çox ziddiyyətli geosiyasi proseslər gedir. Dünyanın böyük dövlətləri öz maraqlarını təmin etmək üçün güc
tətbiq etməkdən belə çəkinmirlər. Bu zaman beynəlxalq hüququn normaları pozula bilir və beynəlxalq
təşkilatların iradəsi nəzərə alınmır. Belə bir şəraitdə müstəqilliyinə nail olmuş ölkələrin xarici siyasətlərini
hansı prinsiplər üzərində qurması məsələsi aktuallıq kəsb edir. Bundan başqa, artıq bir neçə ildir ki, gənc
müstəqil dövlətlər xarici siyasət kurslarını müəyyənləşdiriblər. Azərbaycanın xarici siyasətində başlıca prinsip
nədən ibarətdir? Müasir mərhələdə onun gözlənilməsi nə dərəcədə mümkündür? Bu kimi suallara dövlət
başçısı İlham Əliyev Real televiziyasına müsahibəsində ətraflı cavab verib.
Xarici siyasətin vahid xətti: Ulu öndərin yaratdığı sistemin uğurlu inkişafı
Azərbaycan Gəncləri Gününə həsr olunmuş respublika toplantısında Prezident İlham Əliyevin ölkənin
xarici siyasət kursu ilə bağlı ifadə etdiyi fikir ekspert dairələrində geniş rezonans doğurub. Dövlət başçısının
irəli sürdüyü tezis müxtəlif kontekstlərdə təhlil edilir. İlham Əliyev həmin tədbirdə ifadə etdiyi fikrin əsas
mənasını Real televiziya kanalına müsahibəsində geniş izah edib. Ölkə rəhbəri deyib: “…bəzi xarici mətbu
orqanlarda, ekspert cəmiyyətlərində belə bir fikir söylənilir ki, Azərbaycan balanslaşdırılmış, tarazlaşdırılmış
siyasət aparır və elə bil ki, bu regionda balans axtarır. Bu, belə deyil. Biz balans axtarmırıq. Biz, sadəcə olaraq,
xarici siyasətimizlə öz milli maraqlarımızı qoruyuruq və mümkün olan riskləri azaldırıq. Bizim xarici
siyasətimiz məhz milli maraqlar üzərində qurulub. Milli maraqlar nəyi diktə edirsə, biz xarici siyasətdə onu da
etməliyik və edirik. Deyə bilərəm ki, buna müvəffəq olmuşuq”.
Bu fikri analiz edən ekspertlər Prezidentin xarici siyasət kursuna yeni məzmun çaları verdiyini ifadə
edirlər. Məsələyə bir qədər geniş aspektdə yanaşdıqda isə, əslində, 1993-cü ildən başlayaraq Azərbaycanın
xarici siyasət kursunun düşünülmüş vahid bir sistem üzrə dəqiqliklə reallaşdığını görə bilərik. Bu siyasətin
təməl prinsiplərini ulu öndər Heydər Əliyev müəyyənləşdirib. Onlar qlobal geosiyasi trendləri ciddi surətdə
nəzərə almaqla milli maraqları maksimum təmin etməyə istiqamətlənib. Bu prizmadan baxdıqda, dövlət
başçısının müasir şəraitdə xarici siyasəti yaradıcılıqla inkişaf etdirmək zərurətini ifadə etdiyini görürük.
Məsələnin bu tərəfinin geniş analizinə ehtiyac vardır. Prezident açıq ifadə edir ki, Azərbaycan regionda
balans axtarmır. Rəsmi Bakı böyük güclərin maraqlarını tarazlaşdırmaqla məşğul olmur. Ümumiyyətlə, belə
bir mövqe tutmaqla müstəqil xarici siyasət yeritmək mümkün deyil. Çünki başlıca hədəf başqalarının
maraqlarını balanslaşdırmaq olduqda, onda məcburən həmin qüvvələrin maraqları təmin edilməli olur. Deyək
ki, Qərbin maraqları ilə Rusiyanın maraqlarını balanslaşdırmaq üçün birbaşa onların müəyyən etdiyi şərtlər
daxilində tarazlıq yaratmaq lazım gəlir. O halda xarici siyasətdə müstəqillik xətti itir. Onu daim başqalarının
şərtlərinə uyğunlaşdırmaq və hətta tabe etmək lazım gəlir. Belə bir kursun sistemliliyindən də söhbət gedə
bilməz. Çünki sistemlilik şərtləri daim kənar mühitdən asılı olur. Bu zaman hansı dəyişikliklərin baş verə
biləcəyini müəyyən etmək imkansızdır. Ən yaxşı halda dəyişikliyə çevik reaksiya vermək ola bilər. Bu da son
nəticədə milli dövlətçiliyə xidmət etmir.
Xarici siyasətdə balans axtarmağın potensial imkanları da çox məhdud olur. Səbəb odur ki, dövlət daim
başqalarına güzəşt etməyə çalışır. Bu halda müəyyən bir həddə dövlətçiliyin “qırmızı xətti” ilə kənar qüvvənin
maraqları arasında seçim etməli olursan. Onda bütövlükdə xarici siyasət dolaşığa düşür və onun nizamı
pozulur. Faktiki olaraq dövlət dalana dirənmiş olur. Cənubi Qafqazda Ermənistanın timsalında bunun
nümunəsi vardır. İrəvan əvvəlcə Rusiyanın maraqlarını təmin etməklə məşğul oldu. Bir neçə il sonra bu
çərçivənin manevr imkanları tükəndi. Kreml zərrə qədər də öz marağından kənara çıxmanı qəbul etmədi. Onda
Ermənistan Qərbin maraqları ilə Rusiyanın maraqlarını balanslaşdırmağa cəhd göstərdi. Bunun iki faciəvi
nəticəsini göstərə bilərik.
Birincisi, Ermənistan parlamentində terror hadisəsi törədildi. Bu hadisə ilə İrəvan balanslaşdırma
mövqeyindən xeyli çəkildi. İkinci hadisə Ermənistanın Avropa İttifaqına assosiativ üzv olmaq cəhdi ilə
əlaqədar baş verdi. Kremldən olan təpki S.Sarkisyanı dərhal Avrasiya İqtisadi İttifaqına daxil olmağa məcbur
etdi. Həmin hadisədən sonra Ermənistan rəhbərliyi “və-və” prinsipi üzrə siyasət yeridə biləcəyini bəyan etdi.
Yəni “ya-ya” güclərdən birini seçməkdirsə, “və-və” hər ikisini eyni zamanda seçmək deməkdir. Bunu
ekspertlər “eyni zamanda iki stulda oturmaq” kimi qiymətləndirdilər. Və Aİ rəsmiləri məcbur olub açıq bəyan
etdilər ki, bu, mümkün deyil, İrəvan çaşıb qalar. Bununla da kənar qüvvələrin maraqlarını balanslaşdırmağın
ikinci erməni ssenarisi də puç oldu. Nəhayət, N.Paşinyan birbaşa müstəqillik məsələsini qabardaraq Rusiya ilə
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yanaşı Qərblə də yaxın olmaq istəyini bəyan etdi. Bu cəhd də dalana dirənib. Kreml dəfələrlə erməni
rəhbərliyinə xəbərdarlıq göndərib. Şübhə yoxdur ki, son nəticədə üçüncü cəhd də nəticəsiz qalacaq. Çünki
müstəqilliklə başqalarının maraqlarını balanslaşdırmaq xətti bir-biri ilə ziddiyyət təşkil edir.
Yeni mərhələdə başlıca prinsip: öncə Azərbaycanın milli maraqları!
Bu müqayisələrin fonunda Azərbaycanın xarici siyasətinin milli maraqlar üzərində qurulduğunun
incəlikləri aydın olur. Faktlara nəzər salaq. Keçən əsrin 90-cı illərinin ikinci yarısında Azərbaycanın yeritdi
xarici siyasəti qəbul etmək istəməyən və onu öz maraqlarına tabe etdirməyə çalışan qüvvələr dövlət
çevrilişlərinə cəhd göstərdilər. Ancaq o zaman Ulu öndər Heydər Əliyev böyük qətiyyət, cəsarət və müdriklik
göstərək, apardığı kursu dəyişmədi. “Əsrin müqaviləsi” Azərbaycan rəhbərliyinin bu cür qətiyyətli mövqeyi
sayəsində imzalandı.
Bundan sonra bir sıra böyük qüvvələr Azərbaycanla münasibətlərini müsbət istiqamətdə yeniləşdirmək
istəmirdilər. Lakin yenə də ulu öndər milli dövlət maraqlarını əsas tutaraq onları diplomatiya dili ilə düz yola
gətirə bildi. Nəticədə, Azərbaycan tədricən regionun bütün böyük dövlətləri ilə bərabərhüquqlu əsasda
əlaqələri bərpa edib, inkişaf etdirməyə nail oldu. Deməli, burada başqalarının maraqlarının
balanslaşdırılmasından söhbət gedə bilməz. Aparıcı məqam Azərbaycanın milli maraqları çərçivəsində
müxtəlif böyük qüvvələrin burada ortaq mövqeyə gəlməsinə nail olmaqdan ibarət idi.
Azərbaycan gücləndikcə, bu xətt daha qabarıq şəkildə özünü göstərməyə başladı. Zaman-zaman rəsmi
Bakı qonşuluqda olan böyük dövlətlərlə bərabər Avropa İttifaqı və ABŞ-ın da milli maraqlarımızı nəzərə
alaraq siyasət yeritmələrinə nail oldu. Bunun təsdiqi enerji layihələri, nəqliyyat sahəsində dəhlizlərin
yaradılması, qarşılıqlı əlaqələrin Azərbaycanın maraqlarına uyğun sistemləşdirilməsi prosesidir. Aİ ilə
əlaqələrin Brüsselin təqdim etdiyi assosiativ üzvlük şərtləri çərçivəsində deyil, Azərbaycan rəhbərliyinin
işləyib hazırladığı xüsusi tərəfdaşlıq sənədi üzrə inkişaf etdirilməsi buna əyani misaldır.
Başqa nümunələr də gətirmək olar. Lakin yuxarıda vurğulanan məqamlar da göstərir ki, Azərbaycan
milli maraqlarından çıxış edərək daim öz mövqeyini qoruyub və regionda hansısa geosiyasi balans yaranıbsa,
bu, Azərbaycanın milli maraqlarına xidmət edən tarazlıqdan ibarət olub. Konkret ifadə etsək – Azərbaycanın
milli maraqları müxtəlif qüvvələr arasında maraqlar balansının yaradılması hesabına deyil, balansın özü milli
maraqlarımızın tələb etdiyi şərtlər daxilində reallaşıb.
İndi bu proses özünün yeni səviyyəsinə yüksəlir. Bunun da konkret səbəbləri vardır. Məsələ ondan
ibarətdir ki, hazırkı mərhələdə qlobal miqyasda geosiyasi proseslərin sürəti daha da artıb və eyni zamanda,
qeyri-müəyyənlik çoxalıb. Prezident İlham Əliyev onu vurğulayıb ki, indi bir sıra böyük dövlətlər güc
mövqeyindən çıxış edirlər. Deməli, regionda istənilən vaxt gözlənilməz hadisələr baş verə bilər. Azərbaycan
bu kimi hallara hazırdır və daim öz milli maraqlarından çıxış edəcək. Burada hər hansı böyük bir gücün
maraqlarına uyğun öz mövqeyindən çəkilmək kimi bir şey olmayacaq. Deməli, artıq açıq və qəti bir şəkildə
hər kəs bilməlidir: Azərbaycan öz milli maraqlarını kimsəyə güzəştə getməyəcək!
Newtimes.az
Xalq qəzeti.-2019.-22 fevral.-№43.-S.4.
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Elmar Məmmədyarov: Azərbaycan Respublikası UNESCO-nun dəyərlərinə və
prinsiplərinə sadiqdir
Fevralın 21-də UNESCO üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Komissiyasının yaradılmasının 25 ili
tamam olur. Komissiyanın sədri, Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov bununla
əlaqədar AZƏRTAC-a müsahibə verib. Müsahibəni təqdim edirik.
- Cənab nazir, məlum olduğu kimi, siz UNESCO üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli
Komissiyasının sədrisiniz. Bu il Milli Komissiyanın yaradılmasının 25 ili tamam olur. Milli
Komissiyanın yaranmasının tarixçəsi, əsas fəaliyyət istiqamətləri, UNESCO ilə uğurlu əməkdaşlıq və
gələcək planlar barədə məlumat verməyinizi xahiş edirik.
- UNESCO üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Komissiyası 1994-cü il fevralın 21-də ümummilli
lider Heydər Əliyevin müvafiq Sərəncamı ilə yaradılıb. Həmin Sərəncamla Milli Komissiya Xarici İşlər
Nazirliyi yanında fəaliyyətə başlayıb. 2005-ci il sentyabrın 15-dən isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamına uyğun olaraq, Milli Komissiya Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında statusu ilə fəaliyyətini davam etdirir.
Dövlətimizin başçısının 2018-ci il 29 avqust tarixli Sərəncamı ilə Milli Komissiyanın yeni tərkibi təsdiq
olundu. Hazırda Komissiyanın 17 üzvü var. Milli Komissiyanın iclaslarında Komissiyanın cari fəaliyyəti və
gələcək planları ətrafında fikir mübadiləsi aparılır. Milli Komissiyanın gündəlik fəaliyyəti Komissiyanın
Daimi Katibliyi tərəfindən həyata keçirilir.
Milli Komissiya aidiyyəti nazirliklərin, dövlət və ictimai təşkilatların UNESCO ilə elm, təhsil,
mədəniyyət, informasiya və kommunikasiya sahələrində əməkdaşlığın həyata keçirilməsində əlaqələndirici rol
oynayır, UNESCO-nun proqram və tədbirlərinin hazırlanmasında və reallaşdırılmasında Azərbaycan
Respublikasının fəal iştirakını təmin edir, bu təşkilata üzv ölkələrin Milli komissiyaları ilə əlaqələri inkişaf
etdirir və ölkəmizin mənafeyinə xidmət edən müştərək proqramlarda və tədqiqat işlərində iştirak edir. Milli
Komissiya yerli qurumların müvafiq layihələrinin həyata keçirilməsinə dəstək verir, bundan əlavə, xarici
ölkələrdəki diplomatik nümayəndəliklərimizlə birgə tədbirlər həyata keçirir.
Bu il Milli Komissiyanın yaradılmasının 25 ilinin tamam olmasını nəzərə alaraq, ölkə daxilində və
xaricində, o cümlədən UNESCO-nun baş qərargahında bir sıra tədbirlərin keçirilməsini planlaşdırırıq.
Vurğulamaq istərdim ki, Azərbaycan Respublikası UNESCO dəyərləri və prinsiplərinə sadiqdir və bu,
UNESCO ilə səmərəli əməkdaşlıq münasibətlərimizlə təsdiqlənir.
Azərbaycan-UNESCO əlaqələrinin təməlinin qoyulmasında ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin
böyük rolu olub. Hələ sovet dövründə Ulu Öndər UNESCO-nun Azərbaycan ilə bağlı təşkil etdiyi tədbirlərdə
yaxından iştirak edib.
Azərbaycan Respublikası müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra – 1992-ci il iyunun 3-də UNESCO-ya üzv
oldu. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 1993-cü ilin dekabrında UNESCO-nun baş
direktoru Federiko Mayorla keçirdiyi görüş UNESCO ilə uğurlu əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişafına təkan
verib.
Hazırda Azərbaycan ilə UNESCO arasında əməkdaşlıq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi siyasəti
Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir.
Ölkəmizlə UNESCO arasında əlaqələrin inkişafında və genişlənməsində Azərbaycan Respublikasının
Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO-nun xoşməramlı səfiri xanım
Mehriban Əliyevanın müstəsna xidmətləri olub. Xanım Mehriban Əliyevanın himayəsi ilə UNESCO
çərçivəsində mədəni irsin qorunması, mədəniyyətlərarası dialoqun təşviqi, gender bərabərliyi, təhsilin inkişafı
və digər sahələrdə əhəmiyyətli layihələr həyata keçirilib. Məhz xanım Mehriban Əliyevanın çoxşaxəli
fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycanın 2 maddi və 13 qeyri-maddi mədəni irs nümunələri UNESCO-nun müvafiq
siyahılarında yer alıb.
- Ölkəmiz UNESKO ilə əməkdaşlıq münasibətləri çərçivəsində bir sıra layihələri maliyyələşdirir.
Bununla əlaqədar nə deyə bilərsiniz?
- Bu əlaqələrə misal olaraq, Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti xanım Mehriban
Əliyevanın təşəbbüsü və dəstəyi ilə 2013-cü ildə imzalanmış, UNESCO-Azərbaycan əməkdaşlığının
genişlənməsində xüsusi rol oynayan “Azərbaycan hökuməti ilə UNESCO arasında təhsil, elm, mədəniyyət və
kommunikasiya sahələrində əməkdaşlıq üzrə Çərçivə Sazişi”ni göstərmək olar. Sazişə uyğun olaraq,
Azərbaycan hökuməti tərəfindən ayrılmış maliyyə vəsaiti hesabına UNESCO-nun xətti ilə bir sıra Afrika
ölkələrində (Uqanda, Keniya, Tanzaniya və Liberiyada) qızların təhsili, maarifləndirilməsi, gender bərabərliyi,
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Banqladeş və Qvatemalada davamlı inkişaf üzrə qeyri-maddi mədəni irsin qorunması ilə bağlı layihələr həyata
keçirilib. Bu, heç şübhəsiz ki, beynəlxalq səviyyədə ölkəmizin nüfuzunun artmasına xidmət edir və
Azərbaycanın yeni keyfiyyətdə – donor dövləti qismində UNESCO çərçivəsində müsbət imicinin daha da
möhkəmlənməsinə imkan yaradır.
- Təşkilatla əməkdaşlıq çərçivəsində son uğurlar barədə qısa məlumat verə bilərsinizmi?
- 2018-ci il UNESCO çərçivəsində ölkəmizin bir sıra nəzərəçarpan uğurları ilə yadda qaldı. Ötən il
iyunun 24-dən iyulun 4-dək Bəhreyn Krallığının paytaxtı Manama şəhərində keçirilən UNESCO-nun
Ümumdünya İrs Komitəsinin 42-ci sessiyası çərçivəsində Komitənin növbəti sessiyasının 2019-cu ildə Bakıda
keçirilməsinə dair qərar qəbul edildi və ölkəmiz Komitənin sədri seçildi. Qeyd etmək istərdim ki, Ümumdünya
İrs Komitəsinin sessiyası dünya mədəni irsinə töhfə verən ən nüfuzlu tədbirlərdən biri hesab olunur.
Ümumdünya İrs Komitəsi tərəfindən dünya xalqlarının kimliyini və tarixi yaddaşını ifadə edən maddi və təbii
irs nümunələrinə, ən dəyərli abidələrə dair qərarlar qəbul edilir.
Ölkəmizin əldə etdiyi digər bir uğur 2018-ci ilin iyununda UNESCO-nun Qeyri-maddi mədəni irsin
qorunması üzrə Hökumətlərarası Komitəsinə üzv seçilməyimiz oldu. Kəskin rəqabət şəraitində ölkəmizin
apardığı geniş təbliğat-təşviqat kampaniyası nəticəsində Azərbaycan 90 səslə 7 namizəd arasında ən çox səs
yığaraq Komitədə iki vakant yerdən birinə üzv seçildi. Bu, heç şübhəsiz ki, ölkəmizin böyük nailiyyətidir və
Azərbaycanın beynəlxalq arenada, o cümlədən UNESCO-dakı nüfuzunun göstəricisidir.
Bu Komitə dünya xalqlarının qeyri-maddi mədəni irsinin mühafizəsi, irs nümunələrinin UNESCO-nun
qeyri-maddi mədəni irs üzrə siyahılarına daxil edilməsi ilə bağlı qərarların qəbul olunduğu qurumdur.
Bundan əlavə, bildirmək istərdim ki, 2018-ci il noyabrın 26-dan dekabrın 1-dək Mavriki
Respublikasının paytaxtı Port-Luis şəhərində keçirilən UNESCO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İrsin Qorunması
üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin 13-cü sessiyasında Azərbaycan tərəfinin təqdim etdiyi “Çövkən – ənənəvi
Qarabağ atüstü oyunu” faylı ilə bağlı milli hesabat qəbul olundu. Eyni zamanda “Yallı (Köçəri, Tənzərə),
Naxçıvanın ənənəvi qrup rəqsləri” adlı nominasiyası Təcili Qorunmaya Ehtiyacı olan Qeyri-Maddi Mədəni İrs
Siyahısına və Azərbaycan, Türkiyə və Qazaxıstanın birgə “Dədə Qorqud/Korkyt Ata/Dede Korkut irsi: Dastan
mədəniyyəti, xalq nağılları və musiqisi” adlı çoxmillətli nominasiyası UNESCO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İrs
üzrə Reprezentativ Siyahısına daxil edildi.
- Ötən il “Bakı Prosesi”nin 10 ili tamam oldu. Bu proses çərçivəsində Azərbaycan ilə UNESCO
arasında həyata keçirilən əməkdaşlıqla əlaqədar fikirlərinizi bilmək istərdik.
- 2018-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü olan “Bakı Prosesi”nin
10 ili tamam oldu. Bu əlamətdar hadisə il ərzində milli və beynəlxalq səviyyədə qeyd edildi.
“Bakı Prosesi” çərçivəsində keçirilən Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun əsas tərəfdaşlarından biri
də məhz UNESCO-dur. Forum qısa müddət ərzində mədəniyyətlərarası dialoqun təşviqi üçün əsas qlobal
platformaya çevrilib. Bu forum çərçivəsində UNESCO-nun müxtəlif tədbirləri təşkil olunur. Vurğulanmalıdır
ki, UNESCO-nun baş direktoru BMT-yə təqdim etdiyi illik hesabatda “Bakı Prosesi”nin əhəmiyyətini və
mədəniyyətlərarası dialoqun inkişafında Azərbaycanın rolunu xüsusi qeyd edir. Ötən il oktyabrın 25-26-da
təşkil olunan VI Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu çərçivəsində “Bakı Prosesi”nin 10 illiyinə həsr edilən
plenar sessiya uğurla keçirildi. Qeyd olunanlar Azərbaycanın UNESCO üçün mədəniyyətlərarası dialoqun
təşviqində çox dəyərli tərəfdaş olduğunu sübut edir.
- Məlumdur ki, Ermənistanın yeritdiyi işğal siyasəti nəticəsində zəbt olunmuş ərazilərimizdə
mədəni sərvətlərimiz dağıdılıb. Ermənistan tərəfi Azərbaycanın mədəni irs nümunələrinin
mənimsənilməsi istiqamətində cəhdlərini davam etdirir. Bu məsələ ilə bağlı UNESCO çərçivəsində
həyata keçirilən fəaliyyət barədə nə deyə bilərsiniz?
- Qeyd etdiyiniz məsələlər Milli Komissiyanın fəaliyyətində əsas prioritet kimi daim diqqət
mərkəzindədir. Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində mədəni sərvətlərin dağıdılması məsələsi UNESCO
rəsmiləri ilə müxtəlif səviyyələrdə keçirilən ikitərəfli görüşlərdə mütəmadi olaraq qaldırılır. Ermənistan
tərəfindən Azərbaycan mədəni irs nümunələrinin mənimsənilməsi cəhdlərinin qarşısı qətiyyətlə alınır.
Milli sərvətlərimizin dağıdılması məsələsi, həmçinin UNESCO-nun aidiyyəti Komitə iclaslarında və
digər beynəlxalq tədbirlərdə gündəmə gətirilir. Çıxışlar zamanı ölkəmizin təbii, tarixi və mədəni sərvətlərinin
vəhşicəsinə dağıdılması vurğulanır və bunun qarşısının alınması üçün müvafiq tədbirlərin görülməsinə çağırış
edilir.
Bir az əvvəl qeyd etdiyim kimi, ötən il noyabrın 26-dan dekabrın 1-dək Mavriki Respublikasının
paytaxtı Port-Luis şəhərində UNESCO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İrsin Qorunması üzrə Hökumətlərarası
Komitəsinin 13-cü sessiyası keçirildi. Sessiya zamanı 2013-cü ildə UNESCO-nun siyahısına daxil edilmiş
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“Çövkən – ənənəvi Qarabağ atüstü oyunu” faylı ilə bağlı Azərbaycan tərəfinin təqdim etdiyi milli hesabat
qəbul olunub. Hesabatda Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ və 7 ətraf
rayonunun işğalı faktı və işğalın Azərbaycanın irsi üçün yaratdığı fəsadlar əks olunub.
Bundan əlavə, sessiya çərçivəsində “Yallı (Köçəri, Tənzərə), Naxçıvanın ənənəvi qrup rəqsləri” adlı
nominasiyasının müzakirələri zamanı Ermənistan tərəfi Komitədəki üzvlüyündən sui-istifadə edərək ölkəmizə
qarşı çirkin kampaniya aparır, xalqımızın mədəni irsinin mənimsənilməsi iddiaları ilə çıxış edir, Komitənin
işini siyasiləşdirir və aqressiv davranışı ilə Konvensiyanın məqsəd və prinsiplərinə ciddi xələl gətirirdi. Buna
baxmayaraq, Azərbaycan tərəfindən aparılmış iş nəticəsində erməni tərəfinin təhrikçi cəhdləri iflasa uğradı,
adıçəkilən nominasiyamız UNESCO-nun siyahısına daxil edildi.
Vurğulamaq istərdim ki, Azərbaycan artıq dörd çoxmillətli nominasiyanın (“Novruz bayramı”, “Lavaş”,
“Kamança”, “Dədə Qorqud”) UNESCO siyahısına daxil edilməsinə nail olub. Regional əməkdaşlıqdan bəhs
edən Ermənistanın heç bir çoxmillətli nominasiyası yoxdur. Bu, bir tərəfdən, Ermənistanın mədəni sahədə də
regionda təcrid olunduğunun, digər tərəfdən isə, ölkəmizin UNESCO çərçivəsində regional əməkdaşlıqda əldə
etdiyi uğurların göstəricisidir.
Ölkəmizin UNESCO çərçivəsində həyata keçirdiyi bu fəaliyyət, heç şübhəsiz ki, xalqımızın zəngin və
çoxəsrlik milli irsinin mühafizəsinə və beynəlxalq səviyyədə təbliğinə xidmət edir. Erməni yalanlarının ifşa
olunması, ermənilərin iddialarına son qoyulması istiqamətində səylər davam etdiriləcək.
Xalq qəzeti.-2019.-22 fevral.-№43.-S.3.
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Azərbaycanın uğurlu xarici siyasəti dünya miqyasında güclü ölkə kimi tanınmağımızı təmin edib
Əliqismət Bədəlov
Ulu öndər Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu xarici siyasət kursunda beynəlxalq təşkilatlarla
münasibətlərin qurulması və inkişaf etdirilməsi prioritet istiqamətlərdən biridir.
Bu siyasi kursun nəticəsi olaraq Azərbaycan dünyanın nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarının – BMT,
ATƏT, Avropa Şurası, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Qoşulmama Hərəkatı və digər mötəbər qurumların üzvü
kimi onların işində yaxından iştirak edir. Ötən illərdə ölkəmizin üzv olduğu və əməkdaşlıq etdiyi bütün
beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələri daha da genişlənib və möhkəmlənib. Bu əlaqələr ötən il də uğurla davam
etdirilib.
2018-ci il bir sıra uğurlarla, o cümlədən xarici siyasət sahəsində əldə olunan tarixi hadisələrlə yadda
qaldı. Azərbaycan yenə də mötəbər nüfuzlu qurumların tədbirlərini keçirildiyi məkana çevrildi.
Ötən il ərzində Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı bir sıra
beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən maraqlarımıza cavab verən önəmli sənədlərin qəbul edilməsinə nail olunub.
Hər il olduğu kimi, ötən il də həyata keçirilən xarici siyasət qarşılıqlı hörmət və bərabərhüquqluluq
əsasında iki və çoxtərəfli münasibətlərin inkişafı, təhlükəsizliyin, iqtisadi və sosial rifahın dayanıqlılığının
təmin edilməsi, eləcə də mədəni təşəbbüslərin artırılması istiqamətlərinə yönəldilib. Azərbaycanın uğurlu
xarici siyasəti güclü ölkə kimi dünya miqyasında özünü təsdiqləməsində böyük rol oynayıb.
Bu müddət ərzində dünya birliyindəki mövqelərimiz daha da möhkəmlənib. Dövlətimizin başçısının
ötən il 16 xarici ölkəyə səfər etməsi, həmçinin 16 dövlət və hökumət başçısının Azərbaycana rəsmi səfəri xarici
siyasətimizin uğurlarını əks etdirən faktlardır. Bu səfərlər çərçivəsində müzakirə olunan məsələlər, imzalanan
sənədlər ölkəmizlə əməkdaşlıq etmək istəyən dövlətlərin sayını daha da artırmış, əlaqələrimizi
genişləndirmişdir. Eyni zamanda, ölkəmiz beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində uğurla fəaliyyət göstərmişdir.
Bütün bunlar ikitərəfli əlaqələrimizin nə qədər geniş olmasından xəbər verir.
Dövlət başçısının düşünülmüş şəkildə həyata keçirilən xarici siyasət kursunun parlaq nəticəsi özünü açıq
şəkildə büruzə verir. Ötən ilin aprelində Bakı Konqres Mərkəzində “Davamlı inkişaf naminə beynəlxalq sülh
və
təhlükəsizliyin
təşviq
edilməsi”
mövzusunda
Qoşulmama
Hərəkatının
nazirlər
konfransının reallaşdırılması uğurlu xarici siyasətimizin daha bir nümunəsi oldu. Çünki bu təşkilat BMT-dən
sonra ən böyük və nüfuzlu bir qurumdur. Bu il ölkəmizin həmin qurumun Bakıda keçiriləcək Zirvə görüşünə
evsahibliyi, 2019-2022-ci illərdə Qoşulmama Hərəkatına sədrlik etməsi hər birimizdə qürur hissi yaradır.
Bununla da nüfuzlu qurumun məqsəd və məramlarının təşviq olunmasına, beynəlxalq sülhün, təhlükəsizliyin
və əməkdaşlığın güclənməsinə əsaslı töhfəsini verəcək.
Qoşulmama Hərəkatının 2019-cu ildə Bakıda keçiriləcək 18-ci Sammitinin böyük rəmzi mənası var.
Belə ki, Avropa qitəsi 1989-cu il Belqrad Sammitindən 30 il sonra Qoşulmama Hərəkatında iştirak edən
ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının görüşünə yenidən evsahibliyi edəcək. Bununla da Azərbaycan
Qoşulmama Hərəkatının ruhuna və prinsiplərinə sadiq olduğunu bir daha bütün dünyaya nümayiş
etdirəcək. Yeri gəlmişkən, xatırladaq ki, Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatına 2011-ci ildə tamhüquqlu üzv
olub. Qoşulmama Hərəkatında 120 dövlət iştirak edir. 17 dövlət və 10 beynəlxalq təşkilat isə Qoşulmama
Hərəkatı yanında müşahidəçi statusuna malikdir.
Əsas məqsədi beynəlxalq hüquqa hörmət əsasında dünyada sülh, təhlükəsizlik və inkişafa yardım etmək
olan Qoşulmama Hərəkatı müasir dünyada öz aktuallığını daha da artırır. Hərəkat daxilində razılaşdırılmış
mövqe BMT Baş Assambleyası çərçivəsində qərarların qəbuluna təsir baxımından əhəmiyyətli rola malikdir.
Onu da qeyd edək ki, Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatına sədrliyinə qədər də bir sıra mötəbər qurumlara
sədrlik edib. Yəni, respublikamızın bu sahədə zəngin təcrübəsi var. Xatırladaq ki, Azərbaycanın Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasında 2012-2013-cü illəri əhatə edən qeyri-daimi üzvlüyü dövründə
iki dəfə – 2012-ci ilin may ayında və 2013-cü ilin oktyabr ayında sədrlik vəzifəsi həyata keçirilib və bir sıra
əhəmiyyətli mövzular üzrə müzakirələr və yüksək səviyyəli tədbirlər təşkil edilib. Ümumiyyətlə,
Azərbaycanın Təhlükəsizlik Şurasında hər iki sədrliyi müddətində qurumun 59 açıq və qapalı iclası keçirilmiş,
7 qətnamə, Şura sədrinin 3 bəyanatı və 13 mətbuat bəyanatı qəbul edilmişdir.
Beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə əməl olunması, qanun aliliyi, münaqişələrin qarşısının
alınması və həll edilməsi, münaqişəli vəziyyətlərdə mülki əhalinin müdafiəsi, terrorçuluqla mübarizə, BMT
və regional təşkilatlar arasında əməkdaşlıq mövzuları ilə yanaşı, Yaxın Şərq sülh prosesi, Suriya, Əfqanıstan
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və Afrikanın bir sıra dövlətlərində vəziyyət ölkəmizin böyük əhəmiyyət verdiyi məsələlər sırasında olub.
Ölkəmizin daha bir nüfuzlu quruma da sədrlik etməsini xatırlatmaq yerinə düşərdi.
Azərbaycan 2001-ci ildə Avropa Şurasına üzv olduqdan sonra ilk dəfə 2014-cü il mayın 14-dən altı
aylıq dövr üçün təşkilatın Nazirlər Komitəsinə sədrlik edib. Sədrlik dövründə Avropa Şurasının fəaliyyətinin
əsas sütunlarını təşkil edən insan hüquqları, qanunun aliliyi və demokratiyanın daha da inkişafı istiqamətində
mühüm səylər göstərilmiş, bu xüsusda qurumun üzv ölkələri və müxtəlif təsisatları ilə qarşılıqlı anlaşma
şəraitində çalışmışıq. Respublikamızın sədrliyinin prioritetləri Avropa Şurasının gündəliyində duran aktual
məsələlər, üzv dövlətlərin üzləşdikləri təhdidlər, ölkəmizin müsbət təcrübəsi və fərqli üstünlükləri nəzərə
alınmaqla, korrupsiyaya qarşı mübarizə, mədəniyyətlər və dinlərarası dialoq, sosial həmrəylik və sosial
davamlılıq, gənclərin hüquqi maarifləndirilməsi kimi sahələr üzrə müəyyən edilmişdi. Həmin prioritetlərin
dəstəklənməsi məqsədilə Azərbaycanda 18 mühüm beynəlxalq tədbir keçirilib.
Bütün bunlar təsdiqləyir ki, Azərbaycan dünyanın 120 ölkəsinin heç bir hərbi blokda iştirak etməmək
prinsipi əsasında birləşdiyi Qoşulmama Hərəkatı kimi nüfuzlu bir quruma da layiqincə sədrlik edəcək, qarşıya
qoyulan vəzifələrin həyata keçirilməsinə nail olacaq. Dövlətimizin bu vaxta qədər həyata keçirdiyi xarici
siyasətin uğurlu əks-sədaları da bunu təsdiqləyir. Təkcə ötən il dövlət başçısının keçirdiyi görüşlərinin, xarici
səfərlərinin, həmçinin imzalanan sənədlərin də sayı bundan xəbər verir.
Ötən ilin nəticələri bir daha təsdiqlədi ki, ölkəmiz bütün dövlətlərlə əməkdaşlıq münasibətlərini inkişaf
etdirməyə yönəlmiş xarici siyasət kursu və heç bir hərbi bloka qoşulmadan tarazlı siyasət həyata keçirir.
Qonşu ölkələrlə əlaqələrimizə gəlincə, ötən il də bu istiqamətdə qətiyyətli addımlar atılıb. Qonşularla
münasibətlərin yüksək səviyyədə olması hər bir ölkə, o cümlədən Azərbaycan üçün üçün çox önəmlidir.
Qonşu dövlətlərlə bütün istiqamətlər üzrə aparılan işlər bölgədə sabitliyi daha da möhkəmləndirmişdir.
Beynəlxalq ekspertlər də təsdiqləyirlər ki, dünyada gərginliyin, risklərin, təhdidlərin, miqrasiya axınının və
qarşıdurmaların artdığı bir dönəmdə, Azərbaycan sabitlik məkanı olmuşdur. 2018-ci ildə də bu əmin-amanlıq,
sabitlik özünü büruzə vermişdir. Bunun isə əsas səbəbi və mənbəyi xalq-iqtidar birliyidir.
Ötən il Ermənistan –Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və
sərhədlərinin toxunulmazlığı prinsipi əsasında həll edilməsi bir sıra nüfuzlu qurumların keçirdiyi tədbirlərdə
müzakirə mövzusu olmuş və bu istiqamətdə müvafiq sənədlər qəbul olunmuşdur. 2018-ci ildə 117 ölkə və 16
beynəlxalq təşkilatın yüksək səviyyəli rəsmilərinin iştirakı ilə Bakıda keçirilmiş Qoşulmama Hərəkatının
Aralıq Nazirlər Konfransının, Düşənbə şəhərində keçirilmiş İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici İşlər
Nazirlər Şurası iclasının, Banqladeşin Dəkkə şəhərində keçirilmiş İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) Xarici
İşlər Nazirləri Şurasının 45-ci sessiyasının yekun sənədlərində, habelə Brüsseldə keçirilmiş NATO Zirvə
görüşünün
yekun
bəyannaməsində
Ermənistan
–
Azərbaycan,
Dağlıq
Qarabağ
münaqişəsinin ölkəmizin ərazi bütövlüyü və sərhədlərinin toxunulmazlığı prinsipi əsasında həll edilməsinin
vacibliyini vurğulayan bənd öz əksini tapıb. Həmçinin Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü və işğal
olunmuş ərazilərimizdə dini-mədəni irsin dağıdılmasına dair qətnamələr qəbul edilib.
Ötən ilin siyasi yekunlarından söhbət açanda Avropa İttifaqı ilə əlaqələrimiz xüsusi qeyd olunmalıdır.
Yola saldığımız ildə Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında imzalanmış “Tərəfdaşlıq Prioritetləri” sənədi bu
münasibətlərin nə qədər yüksək səviyyədə olmasının təzahürüdür. Bu sənəddə ölkəmizin ərazi bütövlüyü,
suverenliyi, sərhədlərimizin toxunulmazlığı haqqında çox aydın fikirlər öz əksini tapıb və bir daha onu göstərir
ki, Avropa İttifaqı Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllinə düzgün mövqedədir.
2018-ci ilin xarici siyasətinin yekunlarının uğurlarından biri də Xəzər dənizinin hüquqi statusunun
müəyyənləşdirilməsi məsələsinin öz həllini tapması oldu. Bu, diplomatik fəaliyyətdə tarixi nailiyyət hesab
olunur. Çünki uzun illər ərzində bu məsələ həll olunmamış qalmışdı. Nəhayət, ötən il bu məsələ də öz həllini
tapdı. Azərbaycan bu məsələnin həllinə öz dəyərli töhfəsini vermişdir.
2018-ci ildə xarici siyasətdə əldə olunmuş nailiyyətlərimiz çox olub. Təbii ki, bu uğurlar milli təcrübə
və ənənələr, ölkənin artan maddi-iqtisadi potensialı, eləcə də ölkədaxili sabitliyə əsaslanıb. Bu uğurlar, öz
növbəsində, daxili inkişafımıza da təkan verib. Dövlətimizin başçısının dediyi kimi: “Bizim uğurlu xarici
siyasətimiz bu gün daxili inkişafımıza da müsbət təsir göstərir”.
Bu il yanvarın 29-da ABŞ Prezidentinin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri Con Boltonun
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə telefonla zəng etməsi, söhbət zamanı qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra
məsələlər, o cümlədən, enerji təhlükəsizliyi, təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq və Ermənistan–Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqlar prosesinin müzakirə edilməsi xarici siyasətimizin növbəti
uğurudur. Bu ttelofon danışığı bir daha təsdiqlədi ki, ABŞ Azərbaycanla münasibətlərin daha da
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yaxşılaşdırılması istiqamətində əməli fəaliyyəti davam etdirir və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində
maraqlı tərəfdir.
Xalq qəzeti. – 2019.- 31 yanvar. – № 24. – S. 1,7.
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Azərbaycan öz milli maraqlarına əsaslanan müstəqil xarici siyasət yürüdür
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan təcrübəsi, bizim əldə etdiyimiz nəticələr siyasətimizin doğru olduğunu
nümayiş etdirir
Nurlan Qələndərli
Müasir dövrdə dünya siyasətində çox ciddi geostrateji dəyişikliklər baş verir. Məhz bu dəyişikliklər və
digər proseslərin fonunda beynəlxalq münasibətlər sistemi olduqca mürəkkəb xarakterə malikdir. Yeni
geostrateji şəraitdə milli dövlətlərin beynəlxalq münasibətlər sistemində yeri və rolu məhz həyata keçirilən
xarici siyasət kursunun səmərəliliyindən asılıdır. Səmərəli və praqmatik xarici siyasət kursu milli maraqları
təmin etməklə yanaşı, ölkələrin qarşısında yeni perspektivlərin yaranmasını da şərtləndirir. Belə bir situasiyada
müstəqil siyasət həyata keçirən, güclü siyasi iradəyə və maliyyə imkanlarına malik olan dövlətlər sabitlik və
inkişafa nail olur, beynəlxalq mövqelərini mütəmadi olaraq möhkəmləndirirlər. Bu kontekstdə müasir
beynəlxalq münasibətlər sisteminin müstəqil aktoru və Cənubi Qafqaz regionunun lider dövləti olan
Azərbaycanın təcrübəsi unikal, mütərəqqi nümunə kimi çıxış edir.
Cənubi Qafqaz regionunun lider dövləti olan Azərbaycan müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində
etibarlı tərəfdaş kimi tanınır
İnkaredilməz reallıqdır ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən uğurlu siyasətin
nəticəsində Azərbaycan böyük inkişaf yolu keçib, ölkəmizin qarşısında yeni perspektivlər açılıb. Bu hərtərəfli
inkişaf bütün sahələri əhatə etməklə yanaşı, ölkəmizin iqtisadi, siyasi və hərbi qüdrətinin, bütövlükdə isə milli
gücünün artmasını təmin edib. Bununla yanaşı, çoxvektorlu, tarazlaşdırılmış və milli maraqlara əsaslanan
xarici siyasət kursunun qanunauyğun nəticəsi kimi, Azərbaycanın beynəlxalq mövqeyi mütəmadi olaraq
möhkəmlənib. Hazırda regional güc mərkəzi olan, bölgədə sabitləşdirici aktor kimi çıxış edən Azərbaycan
müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində etibarlı tərəfdaş kimi tanınır və dünyada böyük etimad qazanıb.
Ölkəmiz xarici siyasətində milli maraqlar və beynəlxalq hüquq normaları ilə yanaşı, sülh, sabitlik, inkişaf,
qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq kimi meyarları da əsas götürür, beynəlxalq münasibətlər sisteminə yeni və daha
mütərəqqi dəyərlər təqdim edir. Bu isə həm də regional və qlobal inkişafa, sabitliyə, təhlükəsizliyə töhfə kimi
xarakterizə edilir. Digər tərəfdən, milli maraqlara uyğun olaraq reallaşdırılan xarici siyasət sayəsində ölkəmiz
həm ikitərəfli münasibətlərini, həm də beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində səmərəli və qarşılıqlı faydalı
əməkdaşlıq əlaqələrini uğurla davam etdirir. Hazırda Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sisteminin nüfuz
və güc iyerarxiyasında mütəmadi yüksəlişə malikdir.
Azərbaycan dünyada böyük etimad qazanan ölkədir
Bunlarla yanaşı, ölkəmiz regionda, eləcə də beynəlxalq səviyyədə əməkdaşlıq və təhlükəsizliyə mühüm
töhfələr verir. Azərbaycanın təşəbbüsü və liderliyi ilə gerçəkləşdirilən geostrateji layihələrin əhəmiyyəti və
nəticələri deyilənləri təsdiq edir. Azərbaycan nəinki yerləşdiyi regionda, həm də bütövlükdə Avrasiya
geosiyasi məkanında işbirliyinə, təhlükəsizliyə xidmət edən strateji əhəmiyyətli layihələrin reallaşdırılmasında
aparıcı rola malikdir. Təsadüfi deyil ki, açıq dənizə çıxışı olmayan Azərbaycan Avrasiyada mühüm nəqliyyat
mərkəzinə çevrilib. Bunun qanunauyğun nəticəsidir ki, dünya siyasətinin aparıcı aktorları, həmçinin mötəbər
regional və beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın mütərəqqi xarici siyasətini regional təhlükəsizlik və qlobal
inkişaf kontekstində olduqca yüksək qiymətləndirirlər. Azərbaycan hazırda regionda sülhün və təhlükəsizliyin
təmin olunması üçün dayaq nöqtəsi, ən perspektivli tərəfdaş hesab edilir. Ölkəmiz konstruktiv, beynəlxalq
hüququn norma və prinsiplərinə əsaslanan, regional və qlobal miqyasda sabitliyə xidmət edən siyasi xətt
yürüdür. Belə olan halda, Azərbaycanla qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa əsaslanan tərəfdaşlıq münasibətləri
beynəlxalq münasibətlər sisteminin aparıcı dövlətləri və güc mərkəzləri üçün də strateji əhəmiyyət daşıyır.
Təsadüfi deyil ki, bu gün dünyanın aparıcı dövlətləri və təşkilatları Azərbaycanı Cənubi Qafqazın təhlükəsizlik
qarantı və inkişaf mənbəyi adlandırırlar. Həmin geosiyasi subyektlər Azərbaycanın Cənubi Qafqaz və Xəzər
dənizi regionunda əvəzolunmaz tərəfdaş kimi böyük dəyərə malik olduğunu bəyan edirlər.
Digər tərəfdən, Avrasiyanın mühüm geostrateji məntəqələrindən biri olan Cənubi Qafqazın lider dövləti
kimi çıxış edən Azərbaycan öz çoxşaxəli və balanslaşdırılmış xarici siyasət kursu ilə regional əməkdaşlıq
məsələlərinə xüsusi diqqət yetirir. Bu sırada region dövlətləri ilə qarşılıqlı faydalı və bərabərhüquqlu
münasibətlər böyük əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycan öz xarici siyasət kursunda region ölkələri ilə, eləcə də
işğalçı Ermənistan istisna olmaqla, bütün qonşu dövlətlərlə qarşılıqlı hörmət, bərabərhüquqlu və faydalı
əməkdaşlıq prinsiplərinə əsaslanan münasibətlər qurub. Bu kontekstdə region ölkələri ilə münasibətlərin qeyd
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olunan amillər əsasında inkişafı bütövlükdə regionun tərəqqisi, həmçinin bölgədə sülhün və təhlükəsizliyin
təmin olunması baxımından strateji önəm daşıyır. Buna paralel olaraq qlobal əhəmiyyətli transmilli layihələrin
təşəbbüskarı və onların reallaşmasında lider mövqeyə malik Azərbaycan regionda ikitərəfli və üçtərəfli
əməkdaşlıq formatlarının da əsas təşəbbüskarı və aparıcı fiqurudur. Müxtəlif regional əməkdaşlıq formatları
məhz Azərbaycanın təşəbbüsü ilə yaranıb və səmərəli fəaliyyəti ilə regional əməkdaşlığın dərinləşməsinə
mühüm töhfələr verir. Yeri gəlmişkən, Prezident İlham Əliyev Çinin CGTN televiziyasına müsahibəsində bu
məqamlara toxunaraq deyib: “Düşünürəm ki, ölkələrlə, qonşularımızla, tərəfdaşlarımızla qarşılıqlı əlaqə
baxımından uğurlu siyasətin, bəzən tarazlaşdırılmış siyasətin səbəblərindən biri odur ki, biz həmişə işimizə
sadiq olmuşuq. Bəzən bizim tərəfdaşlar, qonşularımız bizimlə razılaşmaya bilər. Bəzən bizim işlərimiz onların
xoşuna gəlməyə bilər. Lakin onlar həmişə bilirlər ki, biz dediyimizi həmişə edirik. Onlar bilirlər ki, imzamızla
sözümüz eynidir. Biz heç vaxt heç kimi məyus etməmişik. Buna görə də bu, artıq etimad məsələsidir və
Azərbaycan böyük etimad qazanan ölkədir. Bayaq da qeyd etdiyim kimi, digər ölkələrlə qarşılıqlı fəaliyyətdə
bizim siyasətimiz müsbət ssenariyə əsaslanır. Biz müsbət tərəfdaş, dost olmaq istəyirik. Biz imkanımız
olduqda kömək etmək istəyirik. Bu kömək vasitəsilə biz çox güman ki, müəyyən çətinliklərdən fayda
götürməkdən daha çoxuna nail oluruq. Buna görə düşünürəm ki, Azərbaycan artıq müstəqil xarici siyasəti olan
ölkə kimi tanınır və daxili sabitlik, iqtisadi inkişaf bizə bu gücü verir. Eyni zamanda, biz hər hansı bir ölkəyə
zərər vurmuruq. Biz, sadəcə, daha yaxşı münasibətlər qurmaq, daha çox iş görmək, insanlarımıza daha yaxşı
şərait qurmaq istəyirik, sülh və harmoniya içində yaşamaq istəyirik”.
Azərbaycanın praqmatik xarici siyasəti səmərəli daxili siyasətin davamıdır
Müasir dövrdə qloballaşma şəraitində ayrı-ayrı ölkələrin və beynəlxalq münasibətlər sisteminin
durumunu xarakterizə edərkən ən çox maliyyə-iqtisadi və siyasi böhran hallarına rast gəlinir. Xüsusilə də, ayrıayrı regionlarda konfliktlərin, müharibələrin mövcud olması qlobal kataklizmlərin mövcudluğundan xəbər
verir. Dünya siyasətinin gələcəyinə təsir edən iqtisadi böhran isə siyasi kataklizmlərin dərinləşməsini
şərtləndirir ki, bu da nəticə etibarilə həm inteqrasiya və əməkdaşlığı zəiflədir, həm də siyasi münasibətlərdə
müəyyən qədər etimadsızlıq mühitinin, ziddiyyətlərin artmasına səbəb olur. Dolayısıyla, siyasi və iqtisadi
böhran müasir dünyanın əsas problemi kimi çıxış edir. Belə olan şəraitdə milli dövlətlərin səmərəli və
praqmatik xarici siyasət həyata keçirməsi strateji zərurət kimi çıxış edir. Azərbaycan məhz səmərəli xarici
siyasət həyata keçirərək öz beynəlxalq mövqeyini möhkəmləndirən, eləcə də regional sabitlik, təhlükəsizlik və
əməkdaşlığa strateji töhfələr verən ölkələrdəndir. Məhz bu səmərəli və məqsədyönlü strateji kurs ölkəmizin
daxili vəziyyətinə də müsbət təsir göstərir. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan beynəlxalq miqyasda sabitlik adası
kimi və özünəməxsus inkişaf modelinə malik olan – dinamik inkişaf edən ölkə olaraq tanınır. Ekspertlərin də
qeyd etdikləri kimi, səmərəli daxili və xarici siyasət bu bariz reallığı şərtləndirir. Yəni ayrı-ayrı regionlarda
ciddi siyasi kataklizmlərin, dağıdıcılıq meyillərinin, böhran və tənəzzül hallarının mövcud olmasına, hətta
şiddətlənməsinə baxmayaraq, Azərbaycan sabitlik adası kimi inamlı inkişafını davam etdirir, tərəqqi yolunda
əmin addımlarla irəliləyərək yeni zirvələr fəth edir. Digər tərəfdən, ölkəmizin milli mənafeyinə əsaslanan
müstəqil strateji kurs həyata keçirməsi Azərbaycanın ən mühüm üstünlüklərindən biridir. Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən müstəqil siyasət Azərbaycanın beynəlxalq müstəvidə öz maraqlarını
qətiyyətlə müdafiə etməsini təmin edir, prinsipial, ardıcıl və düşünülmüş strateji kurs respublikamızın
nüfuzunun daha da artmasını şərtləndirir. Bütün bunlar isə, nəticə etibarilə, dövlətimizin qüdrətinin daha da
artmasında öz əksini tapır.
Qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycanda dinamik inkişafın və sarsılmaz ictimai-siyasi sabitliyin
mövcudluğunu şərtləndirən çox mühüm amillərdən biri həyata keçirilən səmərəli, milli maraqlara əsaslanan
xarici siyasət kursudur. Bəllidir ki, dinamik inkişafa malik olan Azərbaycan ictimai-siyasi sabitliyin təmin
olunduğu, pozitiv beynəlxalq imicə sahib olan ölkələr sırasında yer alır. Ölkəmizin milli gücünü artıran
əhəmiyyətli amillərdən biri də möhkəm təməllərə söykənən ictimai-siyasi sabitlikdir. Bu məsələdə yerli və
xarici ekspertlərin ümumi rəyi odur ki, Azərbaycanda mövcud olan sabitliyin və müşahidə edilən davamlı
inkişafın əsasında duran başlıca faktor hakimiyyətin həyata keçirdiyi siyasi kursun milli maraqlara tam cavab
verməsidir. Bütövlükdə, Azərbaycan vətəndaşlarının layiqli həyat şəraitinin təmin edilməsində, sosial rifahın
yaxşılaşdırılmasında, inkişafın davamlı olmasında mühüm rol oynayan amillərdən biri etibarlı təhlükəsizlik və
sabitlik mühitidir. Təsadüfi deyil ki, beynəlxalq reytinq agentliklərinin hesabatlarında da ölkəmizdə hökm
sürən etibarlı sabitlik, təhlükəsizlik mühiti öz əksini tapır və yüksək qiymətləndirilir.
Şübhəsiz ki, respublikamızın timsalında səmərəli daxili və xarici siyasət, ölkə daxilində mövcud olan
etibarlı təhlükəsizlik və sabitlik mühiti, o cümlədən müsbət beynəlxalq imic Azərbaycana olan etimadın daha
da artmasını şərtləndirir. Təsadüfi deyil ki, qlobal əhəmiyyətli mötəbər beynəlxalq tədbirlər ölkəmizdə keçirilir
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və bu, Azərbaycana olan yüksək səviyyəli pozitiv münasibətin əyani ifadəsidir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın
beynəlxalq müstəvidə yeri və rolunu xarakterizə edən ekspertlər, analitik mərkəzlər ölkəmizin beynəlxalq
dialoq və əməkdaşlıq məkanı kimi çıxış etdiyini də diqqətə çatdırırlar. Ölkəmiz yeni geosiyasi şəraitdə
sivilizasiyalararası dialoqun inkişafına əhəmiyyətli töhfələr verməklə yanaşı, mühüm siyasi, iqtisadi, mədəni
və humanitar xarakterli beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi edir. Başqa sözlə, Azərbaycan qlobal və regional
səviyyəli tədbirlərə ev sahibliyi edən, bütün dünyanın diqqət mərkəzində olan mühüm məsələlərin müzakirə
olunduğu siyasi, iqtisadi və humanitar mərkəz kimi tanınır. Təsadüfi deyil ki, Bakı Beynəlxalq Humanitar
Forumu, Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu, Dini Liderlərin Zirvə toplantısı, Qlobal Bakı Forumu və digər
mühüm tədbirlər məhz Azərbaycanda keçirilir. Bu və digər faktlar öz növbəsində Azərbaycanın yüksək
nüfuzunu əks etdirir.
Azərbaycanın strateji tərəfdaşlıq əlaqələri güclənir, dostlarının və tərəfdaşlarının sayı artır
Qeyd etdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən tarazlaşdırılmış,
çoxvektorlu və praqmatik xarici siyasət Azərbaycanın beynəlxalq mövqeyinin mütəmadi olaraq
möhkəmlənməsini təmin edib. Reallıq budur ki, regional güc mərkəzi olan Azərbaycanın strateji tərəfdaşlıq
əlaqələri güclənir, dostlarının və tərəfdaşlarının sayı artır. Başqa sözlə, respublikamız tərəfdaş ölkələrlə
münasibətlərini müvəffəqiyyətlə davam etdirir ki, bu həm də regional və qlobal əməkdaşlıq, təhlükəsizlik
kontekstində müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Bütövlükdə, bəhs olunan reallıqlar Azərbaycanın müstəqil
siyasətinin ölkəmizin milli maraqlarına əsaslandığını göstərir. Eyni zamanda, bu strateji kurs respublikamızın
inkişafına, beynəlxalq müstəvidə davamlı nailiyyətlər əldə etməsinə xidmət edir, ölkəmizin qarşısında yeni
perspektivlər açır. Prezident İlham Əliyev bəhs olunan müsahibəsi zamanı bildirib: “Düşünürəm ki,
Azərbaycan təcrübəsi, bizim əldə etdiyimiz nəticələr siyasətimizin doğru olduğunu nümayiş etdirir. Biz o
qədər də sabit olmayan bir regionda yaşayırıq. Sərhədlərimizə yaxın zonada gərgin vəziyyət müşahidə olunur.
Biz yeni münaqişə mənbələrini, yeni risk mənbələrini görürük. Buna görə də bizim əsas məqsədimiz
Azərbaycanı potensial risklərdən qorumaqdır. Bunun üçün bayaq da qeyd etdiyim kimi, biz daxildə güclü
olmalıyıq. Bunun üçün bizim qonşularımızla yaxşı münasibətlərimiz olmalıdır və bizim belə münasibətlərimiz
var. Həmçinin dünyanın aparıcı mərkəzləri ilə də yaxşı münasibətlərimiz olmalıdır”.
“Mən aparıcı ölkələri, aparıcı iqtisadiyyatları, dünya gündəmini müəyyən edən ölkələri, beynəlxalq sülh
və təhlükəsizliyin asılı olduğu siyasət yürüdən ölkələri nəzərdə tuturam. Düşünürəm ki, biz milli
maraqlarımızın, milli kimliyimizin, müstəqilliyimizin çox güclü müdafiəsi və eyni zamanda, qeyd etdiyim
ölkələrlə yaxşı iş münasibətləri arasında balansı tapa bilmişik. Qonşularımızla münasibətlər prioritetdir, çünki
biz regionda yaşayırıq. Lakin, eyni zamanda, bizə daha böyük gündəlik lazımdır. Çünki Azərbaycan coğrafi
nöqteyi-nəzərdən böyük ölkə deyil. Lakin regionda edə bildiklərimiz, hansı töhfələri verə biləcəyimiz nöqteyinəzərindən biz coğrafiyamızdan daha böyüyük”, – deyə dövlətimizin başçısı vurğulayıb.
Şübhəsiz ki, Cənubi Qafqaz regionunun lider dövləti olan Azərbaycanla əməkdaşlıq geosiyasi və
geoiqtisadi perspektivlər nöqteyi-nəzərindən əhəmiyyətli dividendlər vəd edir. Bu kontekstdə ekspertlər bir
sıra mühüm məqamları diqqətə çatdırırlar. Əvvəla qeyd edilir ki, Azərbaycanın praqmatik enerji siyasəti
regional və qlobal işbirliyinə, beynəlxalq təhlükəsizliyə xidmət edən yeni əməkdaşlıq platformalarının
yaranmasını şərtləndirir. Bu gün Azərbaycan sahib olduğu zəngin enerji ehtiyatlarından səmərəli şəkildə
istifadə etməklə, beynəlxalq miqyasda enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm rol oynayan aparıcı
dövlətlərdəndir. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycanın iştirakı olmadan bu gün regionda heç bir layihə
gerçəkləşdirilə bilməz. Hazırda Azərbaycan sahib olduğu bütün bu üstünlüklərlə milli dövlətlərin, o cümlədən
güc mərkəzlərinin uzunmüddətli perspektiv üçün əməkdaşlıq münasibətlərini inkişaf etdirməyə can atdığı
tərəfdaş ölkələrdəndir. Ekspertlərin vurğuladıqları digər mühüm məqam odur ki, ölkəmizin əlverişli coğrafi
mövqedə yerləşməsi, azad bazar iqtisadiyyatına malik olması, xarici investorların fəaliyyətinə geniş şərait
yaratması, beynəlxalq nüfuzunun davamlı olaraq artması, praqmatik xarici siyasət həyata keçirməsi və digər
amillər dünya dövlətlərini respublikamızla əməkdaşlığa cəlb edən mühüm strateji faktorlar sırasında yer alır.
Nəticə etibarilə, həyata keçirilən səmərəli xarici siyasət kursunun qanunauyğun nəticəsi kimi,
Azərbaycanın beynəlxalq mövqeyi mütəmadi olaraq möhkəmlənir, bu isə respublikamızın ikitərəfli və
çoxtərəfli münasibətlərinin davamlı inkişafını şərtləndirir.
Yeni Azərbaycan. – 2019.- 26 yanvar. – № 17. – S. 2.
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Azərbaycanın xarici işlər naziri “İnterfaks” agentliyinə müsahibə verib
Fəridə Abdullayeva,
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov “İnterfaks” agentliyinə məxsusi müsahibə
verib.
Nazir Elmar Məmmədyarov agentliyə müsahibəsində Azərbaycan ilə Rusiya arasında əlaqələrin strateji
tərəfdaşlıq xarakteri daşıdığını və regionlararası səviyyədə qarşılıqlı fəaliyyətin inkişaf etdirilməsinin
münasibətlərimizin prioritetlərindən biri olduğunu bildirib. Bununla əlaqədar olaraq, ticari-iqtisadi, humanitar
və digər sahələrdə Sankt-Peterburq ilə işlənib hazırlanmış və uğurla davam edən əməkdaşlıq formatlarından
istifadə olunmasına xüsusi diqqət yetirilir.
Azərbaycanın xarici siyasət idarəsinin başçısı deyib: “2018-ci ilin dekabrında müvafiq hökumətlərarası
komissiyanın ikinci iclası keçirilib. İclasda tərəfdaşlığımızın vəziyyəti və qarşılıqlı faydalı əsasda
genişləndirilməsinin perspektivləri müzakirə edilib. Çox diqqətəlayiq haldır ki, 2020-ci ildə Azərbaycan
dünyanın mədəni həyatında ən sanballı tədbirlərdən biri olan Sankt-Peterburq Beynəlxalq Mədəniyyət
Forumunda “fəxri qonaq ölkə” statusunda iştirak edəcək. Əminəm ki, ölkəmizin Sankt-Peterburqdakı baş
konsulluğu Azərbaycan ilə Rusiyanın Şimal paytaxtı arasında ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafına bundan sonra
da töhfə verəcək və bu istiqamətdə səylər göstərəcək”.
Diplomat 2019-cu ildə Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritetlərinə toxunaraq bildirib ki, ötən il
olduğu kimi, 2019-cu ildə də ölkəmiz Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
milli maraqlara əsaslanan müstəqil, çoxşaxəli, tarazlaşdırılmış və fəal xarici siyasət yeridəcək və beynəlxalq
aləmdə onun mövqelərinin qorunub saxlanılmasına səy göstərəcək.
Elmar Məmmədyarov deyib: “2019-cu ildə xarici siyasətin prioritetləri, ilk növbədə, ölkəmizin
suverenliyinin və müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, ərazi bütövlüyümüzün beynəlxalq miqyasda tanınmış
sərhədlər çərçivəsində bərpa olunması, habelə irimiqyaslı layihələrin reallaşdırılmasının davam etdirilməsi,
bütün beynəlxalq aktorlarla qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi olacaq”.
Nazir vurğulayıb ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Azərbaycanın beynəlxalq
miqyasda tanınmış sərhədləri çərçivəsində onun ərazi bütövlüyü və suverenliyi əsasında nizamlanmalıdır.
Diplomat deyib: “Nizamlanmanın hüquqi bazasına müraciət edərkən xatırlatmaq lazımdır ki, onu, ilk növbədə,
BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən 1993-cü ildə qəbul edilmiş dörd qətnamə, digər beynəlxalq təşkilatların,
o cümlədən ATƏT-in, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının, GUAM-ın, NATO-nun, Avropa Parlamentinin və s.
qərarları, habelə ikitərəfli və çoxtərəfli formatlarda qəbul edilmiş birgə sənədlər təşkil edir. Təəssüf ki, uzun
illər davam edən danışıqlar heç bir nəticə verməyib. Lakin Ermənistanda baş verən son hadisələr, habelə
Düşənbədə və Sankt-Peterburqda MDB sammitləri müstəvisində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə
Ermənistan Respublikasının baş naziri arasında söhbətlər, eləcə də erməni həmkarımla üç görüşüm danışıqlar
prosesinin irəlilədilməsi nöqteyi-nəzərindən müəyyən nikbinlik üçün əsas verir”.
Nazirin sözlərinə görə, Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin nümayəndə heyətləri başçılarının,
Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin ATƏT-in Milanda nazirlər səviyyəsində keçirilən görüşü
çərçivəsində qəbul edilmiş 2018-ci il 6 dekabr tarixli birgə bəyanatında münaqişənin sülh yolu ilə ədalətli və
davamlı tənzimlənməsi üzrə danışıqları davam etdirməyə razılığın əldə olunması qeyd edilib. Bu isə o
deməkdir ki, danışıqların formatı dəyişməyib. Sənəddə, həmçinin Düşənbədə iki dövlətin rəhbərləri
səviyyəsində əldə olunmuş razılaşmaya riayət edilməsinə və hər iki ölkənin əhalisinin sülhə hazırlanması üçün
konkret addımların atılmasına çağırış əksini tapıb. Bundan əlavə, birgə bəyanatda yaxın gələcəkdə Azərbaycan
və Ermənistan rəhbərlikləri səviyyəsində intensiv danışıqların aparılmasının zəruriliyi barədə fikir ifadə
olunub.
E. Məmmədyarov deyib: “Münaqişənin nizamlanmasında irəliləyişin əldə olunması bütün regionda
sülh, təhlükəsizlik və sabitliyə şərait yaratmaqla, ilk növbədə, Ermənistanın özündə iqtisadi inkişafa imkanlar
açacaq. Ölkəmiz digər etnik qrupların nümayəndələri olan vətəndaşlarının təhlükəsizliyini təmin etdiyi kimi,
özünün beynəlxalq öhdəliklərinə uyğun olaraq Dağlıq Qarabağın erməni mənşəli vətəndaşlarına münasibətdə
də bunu etmək və onlara Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq miqyasda tanınmış sərhədləri çərçivəsində
yüksək səviyyədə özünüidarəetmə hüququ verməyə hazırdır”.
Nazir vurğulayıb ki, Azərbaycanı narahat edən problemlərə və beynəlxalq gündəliyin aktual
məsələlərinə dair ölkəmizin mövqeyi BMT Baş Məclisinin 73-cü sessiyasi çərçivəsində keçirilən bir sıra
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tədbirlərin gedişində böyük anlayışla qarşılanıb və dəstəklənib. Məsələn, BMT-nin Baş Məclisi Azərbaycanın
təklif etdiyi “İtkin düşmüş şəxslər” adlı qətnaməni dekabrın 17-də qəbul edib. Sənəddə beynəlxalq birliyin
diqqəti beynəlxalq humanitar hüququn müddəalarına hörmət və onlara riayət olunması, silahlı münaqişələr
şəraitində insanların itkin düşməsi hallarının qarşısının alınması, itkin düşmüş şəxslərin axtarışı üzrə bütün
zəruri tədbirlərin görülməsi, o cümlədən beynəlxalq öhdəliklərə müvafiq olaraq onların taleyinin müəyyən
edilməsi üçün əməkdaşlıq üzərində cəmləşdirilir.
Aprelin 3–5-də Bakıda Qoşulmama Hərəkatının üzvü olan ölkələrin nazirlərinin konfransı keçirilib.
Konfransın nəticələrinə əsasən qəbul edilmiş yekun sənədində və Bakı Bəyannaməsində Azərbaycanın
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə dair mövqeyinə birgə dəstək
ifadə olunub. Avropa Parlamenti dekabrın 12-də “Aİ-nin xarici siyasət və təhlükəsizlik sahəsində ümumi xarici
siyasətinin reallaşması haqqında” qətnamə qəbul edib. Qətnamə mövcud münaqişələrin ərazi bütövlüyü,
suverenlik və beynəlxalq miqyasda tanınmış sərhədlərin toxunulmazlığı prinsipləri əsasında tənzimlənməsini
təsdiq edib.
Nazir beynəlxalq birliyin Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə birmənalı
dəstəyinin artdığını xüsusi vurğulayaraq deyib: “Bizim ardıcıl səylərimiz nəticəsində “beynəlxalq miqyasda
tanınmış sərhədlər çərçivəsində ərazi bütövlüyünün dəstəklənməsi” formulundan diplomatiya leksikonunda
geniş istifadə olunmağa başlanıb”.
Azərbaycan XİN-in başçısı qeyd edib ki, beş Xəzəryanı ölkənin liderləri tərəfindən 2018-ci ilin
avqustunda imzalanmış Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında Konvensiya dövlətlərin əməkdaşlıq etməsi
üçün unikal imkanlar açıb. Nazir vurğulayıb: “Konvensiyanın imzalanması sözün həqiqi mənasında beş
sahilyanı dövlətin xoş məramını nümayiş etdirən tarixi hadisə olub. Ölkəmiz üçün bu sənədin əsas əhəmiyyəti
bundan ibarətdir ki, o, dənizin zəngin təbii ehtiyatlarından istifadə olunması üçün sahilyanı dövlətlərin suveren
və müstəsna hüquqlarını müəyyən edir. Beləliklə, Konvensiya neft-qaz sənayesi sahəsində, habelə dənizdə
digər təsərrüfat-iqtisadi fəaliyyətin həyata keçirilməsi sahəsində müxtəlif layihələrin reallaşdırılmasının
ardıcıllığını və təhlükəsizliyini təmin edir. O, dəniz gəmiçiliyinin sərbəstliyi və təhlükəsizliyi üçün şərait
yaradır. Bu da Xəzər dənizində ticarətin və ölkələrimizin iqtisadiyyatlarının inkişafında mühüm rol oynayır.
Nazir əlavə edib ki, tarixən Xəzərdə iri layihələrin həyata keçirilməsində cığıraçan ölkə olan Azərbaycan
sahilyanı dövlətlərlə əməkdaşlığı bundan sonra da genişləndirməyi planlaşdırır.
E. Məmmədyarov belə bir faktı diqqətəlayiq adlandırıb ki, ölkəmiz 2019-2022-ci illər ərzində
Qoşulmama Hərəkatına başçılıq etmək şərəfinə çox qısa müddətdə layiq görülüb. Diplomat deyib:
“Qoşulmama Hərəkatının üzvü olan ölkələrin nazirlərinin ötən ilin aprelində Bakıda keçirilən konfransının
yekun sənədində bizim xarici siyasət sahəsində bir sıra təşəbbüslərimizə dəstək ifadə olunub, habelə
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsinə
müvafiq olaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi və beynəlxalq miqyasda tanınmış sərhədləri
çərçivəsində nizamlanmasının zəruriliyi vurğulanıb. Ölkəmizin Qoşulmama Hərəkatında sədrliyi bizim
mövqeyimizin dünyaya çatdırılmasına əlavə imkanlar yaradacaq. Təşkilatın 120 üzvü BMT-nin üzvü olan
dövlətlərin üçdəiki hissəsini təşkil edir ki, bu da bu və ya digər qərarın qəbul edilməsinə təsir göstərməyə
imkan verir. Bununla belə, Hərəkatda sədrlik ölkəmiz tərəfindən irəli sürülən yeni təşəbbüslərin önə çəkilməsi
üçün rahat format ola bilər, onların reallaşdırılması isə dünyada Azərbaycanın siyasi nüfuzunun artmasının
rəhni olacaq”.
Elmar Məmmədyarov Rusiya agentliyinə müsahibəsində ölkəmizin Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığı
mövzusuna da toxunub. Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə bərabərhüquqlu və qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlıq
münasibətlərini inkişaf etdirmək istədiyini qeyd edən nazir deyib: “Tərəfdaşlığımızın sonuncu ili Aİ ilə
əməkdaşlıq gündəliyinin irəli çəkilməsi baxımından çox məhsuldar oldu. Odur ki, mən diqqəti Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Avropa İttifaqı Şurasının sədri Donald Tuskun iştirakı ilə ötən
il iyulun 11-də Brüsseldə paraflanan və yekun olaraq oktyabrın 15-də “Şərq Tərəfdaşlığı” ölkələri nazirlərinin
Lüksemburq görüşü çərçivəsində təsdiq edilən Azərbaycan və Aİ arasında “Tərəfdaşlıq prioritetləri” sənədi
üzərində cəmləşdirmək istəyirəm.
Aİ və Azərbaycan arasında yeni hərtərəfli sazişə dair danışıqlar prosesinin davam etdiyini diqqətə
çatdıran diplomat deyib: “Təbii ki, buna müəyyən vaxt lazımdır, çünki bizə də, Aİ-dən olan tərəfdaşlarımıza
da ikitərəfli münasibətlərin hüquqi əsaslarını təşkil edəcək, Azərbaycan ilə Aİ arasında qarşılıqlı tərəfdaşlığı
müxtəlif istiqamətlərdə uzun müddətə möhkəmləndirəcək ciddi və keyfiyyətli saziş lazımdır. Viza rejiminin
sadələşdirilməsi haqqında sazişə gəlincə isə xatırlatmaq istərdim ki, bu saziş artıq bir neçə ildir qüvvədədir.
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Onun məntiqi davamı Aİ ilə viza rejiminin tam ləğv edilməsi ola bilər. Yəni söhbət viza rejiminin
liderallaşdırılmasından gedir. Lakin bu, müəyyən vaxt tələb edir”.
Xalq qəzeti. – 2019.- 18 yanvar. – № 13. – S. 3.
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16 xarici səfər, 12 prezidentlə görüş
Prezident İlham Əliyevin ötənilki xarici səfərləri Azərbaycana mühüm diplomatik nailiyyətlər
qazandırıb
Rəşad Cəfərli
2018-ci il də Azərbaycanın xarici siyasət prioritetlərinin həyata keçirilməsi baxımından uğurlu oldu. İl
ərzində Azərbaycan beynəlxalq əlaqələrini daha da genişləndirdi, regional və dünya miqyasında ölkəmizin
milli maraqlarının effektiv şəkildə təmin edilməsi istiqamətində qətiyyətli addımlar atdı.
Prezident İlham Əliyevin xarici səfərləri, iştirak etdiyi beynəlxalq toplantılar Azərbaycanın siyasətinin
kifayət qədər uğurlu, düşünülmüş və çoxşaxəli olduğunu, dövlətin və xalqın maraqlarına layiqincə xidmət
etdiyini göstərir. Hər bir səfər Azərbaycanın ayrı-ayrı dövlətlərlə və təşkilatlarla ikitərəfli və çoxtərəfli
əlaqələrinin daha da genişlənməsinə təkan verdi.
Davos Forumu və Azərbaycana verilən dəyər
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr
olunan iclasında Prezident İlham Əliyev bu məsələyə münasibət bildirərək ötən ilin ölkəmizin xarici siyasət
prioritetlərinin reallaşması baxımından uğurlu dövr olduğunu deyib: “Keçən il xarici siyasət sahəsində də
uğurlu olubdur. Mən keçən il xarici ölkələrə 16 səfər etmişəm və Azərbaycana 16 dövlət və hökumət başçısı
səfər edib. Bu, bir daha onu göstərir ki, bizim xarici siyasətimiz çoxşaxəlidir və bizimlə əməkdaşlıq edən
ölkələrin sayı gündən-günə artır”.
Hər il olduğu kimi, ötən il də Prezident İlham Əliyev yanvar ayında ilk olaraq Dünya İqtisadi
Forumunun illik toplantısında iştirak etmək üçün İsveçrə Konfederasiyasına işgüzar səfər edib. Səfər
çərçivəsində dövlət başçısı İsveçrə Konfederasiyasının Prezidenti Alain Berset, İsrail Dövlətinin Baş naziri
Benyamin Netanyahu, Gürcüstanın Baş naziri Giorgi Kvirikaşvili, Dünya İqtisadi Forumunun prezidenti
Börge Brend, eləcə də 17 beynəlxalq təşkilat və şirkət rəhbəri ilə görüşlər keçirib.
Yanvarın 23-də Dünya İqtisadi Forumu çərçivəsində keçirilən “Strateji baxış: Avrasiya” mövzusunda
interaktiv iclasda iştirak edən Prezident ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafından, həyata keçirilən siyasi və
iqtisadi islahatların uğurlarından bəhs edib. Dövlət başçısı ona ünvanlanan suallara tutarlı arqumentlərlə cavab
verməklə bir daha liderlik, natiqlik qabiliyyətini nümayiş etdirib. Eyni zamanda Azərbaycan həqiqətləri barədə
geniş məlumat verib.
Prezident seçkisindən sonra ilk səfər
Aprel ayının 11-də Azərbaycanda keçirilən prezident seçkilərində yenidən xalqın mütləq əksəriyyətinin
etimadını qazanaraq dövlət başçısı seçilən İlham Əliyev ilk səfərini aprelin 24-də Türkiyə Respublikasına edib.
Aprelin 25-də dövlət başçısı Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla təkbətək görüşüb və görüş başa
çatdıqdan sonra prezidentlərin iştirakı ilə Azərbaycan-Türkiyə Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq
Şurasının VII iclası keçirilib. İclasdan sonra iki qardaş ölkənin rəhbəri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər.
Prezident İlham Əliyev səfər çərçivəsində Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sabiq sədri İsmayıl
Qəhrəman ilə də görüşüb.
Londonda hasilatın pay bölgüsü haqqında imzalanan yeni saziş
Aprelin 26-da Prezident İlham Əliyev Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığına səfər
edib. Bu ölkənin Baş naziri Tereza Mey görüş zamanı cənab İlham Əliyevi Prezident seçilməsi münasibəti ilə
təbrik edib və iki ölkə arasındakı əlaqələrin bundan sonra daha da genişlənəcəyini vurğulayıb. Səfər zamanı
Prezident İlham Əliyevin və Baş nazir Tereza Meyin iştirakı ilə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti
– SOCAR, “BP Exploration (Azerbaijan) Limited” şirkəti və SOCAR-ın Ortaq Neft Şirkəti arasında Xəzər
dənizinin Azərbaycan sektorunda D230 perspektiv blokunun birgə kəşfiyyatı və işlənilməsi üzrə hasilatın pay
bölgüsü haqqında saziş imzalanıb.
Dövlət başçısı səfər çərçivəsində həmçinin Böyük Britaniyanın ticarət və ixracın təşviqi üzrə dövlət
naziri, hökumətlərarası komissiyanın həmsədri Baronessa Rona Feyrhed, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya
Birləşmiş Krallığının Avropa və Amerika məsələləri üzrə dövlət naziri Alan Dunkan, BP şirkətinin baş icraçı
direktoru Robert Dadli və Britaniya parlamentinin bir qrup üzvü ilə görüşlər keçirib.
Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığının növbəti təzahürü
İyun ayının 12-də Türkiyədə TANAP kəmərinin istifadəyə verilməsi mərasimi keçirilib. Mərasimdə
iştirak etmək üçün Türkiyəyə səfər edən Prezident İlham Əliyev Əskişəhərdə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib
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Ərdoğan, həmçinin Ukrayna Prezidenti Petro Poroşenko, BP şirkətinin baş icraçı direktoru Robert Dadli ilə
görüşüb.
Həmin gün Əskişəhər şəhərində TANAP qaz kəmərinin istifadəyə verilməsi münasibətilə təntənəli
mərasimdə çıxış edən Azərbaycan Prezidenti bildirib ki, TANAP-ın istismara verilməsi Türkiyə-Azərbaycan
qardaşlığının təzahürüdür. Bu layihə Türkiyə ilə Azərbaycanın növbəti zəfəridir: “Bu gün biz XXI əsrin enerji
tarixini birlikdə yazırıq. Bu tarix işbirliyi tarixidir, bu tarix sabitlik tarixidir. Enerji layihələrimiz bölgəmizə
sabitlik gətirir. Bu layihələrdə iştirak edən bütün ölkələr, bütün şirkətlər fayda görür, xalqlar fayda görür.
TANAP kimi nəhəng layihənin həyata keçirilməsi Türkiyə-Azərbaycan liderlərinin birgə güclü siyasi iradəsi
nəticəsində mümkün olmuşdur”.
Rusiya-Azərbaycan münasibətləri yeni inkişaf mərhələsindədir
Elə həmin gün Azərbaycan Prezidenti Türkiyədən Rusiya Federasiyasına işgüzar səfər edib. Prezident
İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinlə görüşüb.
Rusiya Prezidenti vurğulayıb ki, iki ölkə arasında münasibətlər yeni inkişaf mərhələsindədir və çox
uğurla inkişaf edir. Ötən il ərzində əmtəə dövriyyəsinin artımı 34,4 faiz, bu ilin birinci rübü ərzində isə daha
19 faizə yaxın olub. Yəni, bu, çox yaxşı artım tempidir və bu proses dəstəklənməlidir: “Siyasi məsələlərə
gəlincə, burada da vəziyyət sabitdir. Parlamentlərin, ictimai təşkilatların xətti ilə daim əlaqə saxlanılır,
humanitar əlaqələr inkişaf edir” – deyə Vladimr Putin vurğulayıb.
Görüşdə həmçinin bəlli oldu ki, Rusiya tərəfi Azərbaycan Prezidentinin avqustun 30-da bu ölkəyə səfəri
ilə bağlı hazırlıqlar görür. Bu səfər çərçivəsində münasibətlər hərtərəfli və dərindən müzakirə ediləcək və çox
güman ki, yeni sazişlər də imzalanacaq.
Rusiyada səfərdə olan dövlət başçısı iyunun 14-də Moskvadakı “Lujniki” stadionunda futbol üzrə
növbəti dünya çempionatının təntənəli açılış mərasimində iştirak edib.
Avropa İttifaqı ilə “Tərəfdaşlıq prioritetləri” paraflandı
Müstəqil siyasət yürüdən Azərbaycan həm də beynəlxalq təşkilatlarla yüksək səviyyəli tərəfdaşlıq edir.
İyulun 10-da Prezident İlham Əliyev NATO-nun baş katibi Yens Stoltenberqin dəvəti ilə NATO-nun zirvə
toplantısında iştirak etmək üçün Belçika Krallığının paytaxtı Brüsselə səfəri də bunu bir daha təsdiqləyir.
Bu səfər çərçivəsində Azərbaycan Prezidenti çox mühüm görüşlər keçirdi və bu görüşlər Avropa İttifaqı
ilə Azərbaycan arasında yeni sazişin imzalanmasına mühüm töhfə verdi. Öncə Brüsseldə Avropa İttifaqı
Şurasının prezidenti Donald Tuskla görüşən dövlət başçısı ikitərəfli əməkdaşlığın daha da gücləndiyini bildirib
və qeyd edib ki, Azərbaycan qurumun əksər üzv dövlətləri ilə strateji tərəfdaşlıq sazişi imzalayıb.
Görüşdən sonra “Tərəfdaşlıq prioritetləri” sənədinin paraflanma mərasimi oldu. Bu sənədin
Azərbaycan-Avropa İttifaqı tərəfdaşlıq əlaqələrinin gələcək inkişafı üçün yeni imkanlar açacağını
müəyyənləşdirdi. “Tərəfdaşlıq prioritetləri” 2018-2020-ci illəri əhatə edir və tərəfdaşlığın bərabərhüquqlu,
qarşılıqlı xarakter daşıdığını özündə əks etdirir. Bu sənəd Avropa İttifaqı və Azərbaycan arasında ikitərəfli
gündəliyə yeni təkan vermiş oldu.
Azərbaycan-NATO əlaqələri yüksələn xətlə inkişaf edir
İyulun 12-də dövlət başçısı Brüsseldə NATO-nun müttəfiq və tərəfdaş ölkələrinin dövlət və hökumət
başçıları üçün təşkil olunan qəbulda iştirak edib. NATO-nun Əfqanıstanda həyata keçirdiyi əməliyyata töhfə
verən tərəfdaş ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının və potensial əməliyyat tərəfdaşlarının iştirakı ilə
Qətiyyətli Dəstək missiyası üzrə Şimali Atlantika Şurasının görüşündə isə
İlham Əliyev Azərbaycanın Əfqanıstana göstərdiyi dəstəyi, həmçinin Ermənistanın təcavüzkar siyasəti
ilə bağlı əsl həqiqətləri bu ali tribunadan bir daha dünyaya bəyan edib.
Brüssel səfəri çərçivəsində Prezident İlham Əliyevlə Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğan və Əfqanıstan İslam Respublikasının Prezidenti Məhəmməd Əşrəf Qaninin görüşü olub. Dövlət
başçısı həmçinin BMT baş katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini Rozmari Dikarlo ilə də danışıqlar aparıb.
Fransaya 13-cü səfər
İyul ayının 19-da dövlətimizin başçısı Fransa Prezidenti Emmanuel Makronun dəvəti ilə bu ölkəyə səfər
edib. Prezident İlham Əliyev bir sıra önəmli və vacib görüşlər keçirib. Dünyanın mühüm güc və siyasət
mərkəzlərindən biri olan Fransada Prezident Emmanuel Makron, eləcə də bu ölkədə fəaliyyət göstərən böyük
şirkətlərin rəhbərləri ilə keçirilən görüşlər əlaqələrin daha da dərinləşməsinə, yeni müstəviyə yüksəlməsinə
stimul verdi.
Onu da vurğulayaq ki, Prezident İlham Əliyev Fransaya ümumilikdə 13 dəfə səfər edib. Bütün səfərlərdə
olduğu kimi, bu dəfə də iki ölkə arasında mühüm sənədlər imzalanıb. “Azərkosmos” ASC ilə Fransa Milli
78

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Kosmik Tədqiqatlar Mərkəzi arasında kosmos sahəsində əməkdaşlıq fəaliyyətinə dair Çərçivə Sazişi, “Azərsu”
ASC və “SUEZ Group” arasında niyyət sazişi, “Azərbaycan Hava Yolları” QSC ilə “Modern Construction
Group” və “Thales” şirkətləri arasında anlaşma memorandumu, daha 3 müqavilə və niyyət məktubu imzalanıb.
Prezident İlham Əliyev Parisdə Fransa Senatının sədri Jerar Larşe, Fransa Milli Assambleyasının sədri
Fransua de Rüji və Fransa Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunun icraçı sədri Tyerri de Montbrial ilə görüşlər
keçirib.
Xəzərin hüquqi statusu ətrafında müzakirələr başa çatdı
Avqustda Qazaxıstanın Aktau şəhərində Xəzəryanı dövlətlərin dövlət başçılarının V Zirvə toplantısı
keçirilib. Bu məqsədlə avqustun 12-də Prezident İlham Əliyev bu ölkəyə səfər edib.
V Zirvə toplantısında Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında konvensiya imzalanıb. Konvensiyanı
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev, Rusiya Prezidenti
Vladimir Putin, İran Prezidenti Həsən Ruhani və Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov
imzalayıblar. Bu sənədin imzalanması ilə Xəzər hüquqi statusu ətrafında müzakirələr və həm də mübahisələr
birdəfəlik başa çatdı. Bu konvensiya Azərbaycanın milli maraqlarını tam ehtiva edir.
Bir ayda 4 səfər
Sentyabrın 1-də Prezident İlham Əliyev Rusiya Federasiyasına rəsmi səfər edib. Həmin gün Soçi
şəhərindəki “Boçarov Ruçey” dövlət iqamətgahında prezidentlər İlham Əliyev və Vladimir Putin arasında
görüş keçirilib. Azərbaycan Prezidentinin Vladimir Putinlə görüşü, apardığı danışıqlar bir daha iki ölkə
arasında əməkdaşlığın daim yüksələn xətt üzrə davam etdiyini göstərib.
Xatırladaq ki, bu, Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin il ərzində hələlik 3-cü görüşü idi. Rəsmi səfər
çərçivəsində imzalanan sənədlər əsasən iqtisadi məsələləri əhatə etdi. Bunun özü də iki ölkə arasında məhz
yüksək siyasi anlaşmanın olmasının təzahürüdür. Bu baxımdan Prezident İlham Əliyevin səfəri iki ölkə
arasındakı əlaqələrin dostluq və əməkdaşlıq ənənələrinə söykənərək inkişaf etdiyini göstərdi. Ən əsası, bir
daha təsdiq olundu ki, Azərbaycan Rusiyanın həm strateji, həm də Cənubi Qafqazdakı əsas siyasi-iqtisadi
tərəfdaşıdır.
Sentyabrın 3-də Qırğız Respublikasının Çolpon-Ata şəhərindəki Çingiz Aytmatov adına “Rux Ordo”
Mədəniyyət Mərkəzində Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının VI Sammiti keçirilib. Bu məqsədlə
Prezident İlham Əliyev Qırğız Respublikasına səfər edib. Sammitdə növbəti zirvə görüşünün Azərbaycanda
keçirilməsi qərara alınıb. Sammitdə Qırğızıstan, Özbəkistan, Qazaxıstan, Türkiyə prezidentləri və
Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban iştirak ediblər.
Sentyabrın 6-da Prezident İlham Əliyev Xorvatiyaya rəsmi səfər edib. Xorvatiya Respublikasının
Prezidenti xanım Kolinda Qrabar-Kitaroviç ilə görüşlərdə iki ölkə arasında siyasi, iqtisadi, humanitar və digər
sahələrdə əlaqələrin uğurla inkişaf etdiyi vurğulanıb. Prezident İlham Əliyevin Xorvatiyaya rəsmi səfərinin
əlaqələrin daha da möhkəmlənməsi baxımından əhəmiyyəti qeyd olunub. Səfər zamanı iki ölkə arasında iki
sənəd imzalanıb.
Sentyabrın 28-də Tacikistanın paytaxtı Düşənbə şəhərində MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclası
keçirilib. Bu məqsədlə Prezident İlham Əliyev Tacikistana səfər edib.
Azərbaycanın sərmayəsi ilə tikilən zavod
Oktyabrın 19-da Türkiyəyə işgüzar səfər edən Prezident İlham Əliyev bu ölkənin rəhbəri Rəcəb Tayyib
Ərdoğanla birlikdə İzmir şəhərində “Star” neft emalı zavodunun açılış mərasimində iştirak edib. “Star”
zavodunun ümumi neft emalı gücü 10 milyon ton təşkil edəcək və müəssisənin əsas xammal tədarükçüsü
SOCAR-dır. Zavod 5 milyon ton dizel yanacağı istehsal etmək imkanına malikdir və Türkiyənin idxalının 40
faizə düşməsinə səbəb olacaq. Həmçinin mayeləşdirilmiş qazın idxal səviyyəsi də 70 faizə enəcək. “Star”
neftin qiymətindən asılı olaraq hər il 6-8 milyard dollarlıq ticarət həcmi formalaşdıracaq.
“Star” zavodunda hər il 10 milyon ton xam neft emal ediləcək. Zavodda ildə 1,6 milyon ton nafta, 1,6
milyon ton təyyarə yanacağı, 4,8 milyon ton az kükürdlü dizel yanacağı, 700 min ton neft koksu, 420 min ton
qarışıq ksilen və 160 min ton kükürd istehsal olunacaq. Zavod “Petkim” neft-kimya kompleksinin nafta və
qarışıq ksilenə olan tələbatını tam ödəyəcək.
Rusiya Prezidenti ilə 6 görüş
Noyabr ayında Prezident İlham Əliyev Belarus və Türkmənistana rəsmi səfərlər edib. Bu səfərlər
ikitərəfli əlaqələrə əlavə impulslar vermək, genişmiqyaslı əməkdaşlıq üçün mövcud potensialdan hərtərəfli
yararlanmaq baxımından vacib əhəmiyyət kəsb edib. Azərbaycan Prezidentinin Aleksandr Lukaşenko və
Qurbanqulu Berdiməhəmmədovla görüşləri, imzalanan sənədlər bir daha bu ölkələrlərin Azərbaycanla sıx
münasibətlərinin təsdiqi oldu.
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Dekabrın 6-da isə Prezident İlham Əliyev MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşündə iştirak
etmək üçün Rusiyaya işgüzar səfər edib. Beləliklə, Prezident İlham Əliyevin son 3 səfəri göstərir ki, MDB
üzvü olan dövlətlərlə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı gücləndirmək, keçmiş sovetlər birliyi dövründən mövcud
olan çoxşaxəli əlaqələri müasir dövrün tələbləri səviyyəsində inkişaf etdirmək rəsmi Bakının xarici siyasətində
vacib məsələlərdən biri kimi nəzərdən keçirilir. Cənab İlham Əliyevin Rusiyaya işgüzar səfəri zamanı həm də
Azərbaycan və Rusiya prezidentləri arasında ötən il sayca 6-cı görüş baş tutub.
İl ərzində Prezident İlham Əliyev 12 ölkəyə (İsveçrə, Türkiyə, Böyük Britaniya, Rusiya, Belçika,
Fransa, Qazaxıstan, Qırğız Respublikası, Xorvatiya, Tacikistan, Belarus, Türkmənistan) 16 dəfə səfər edib, 12
prezident (İsveçrə, Türkiyə, Rusiya, Belçika, Fransa, Qazaxıstan, Qırğız Respublikası, Xorvatiya, Tacikistan,
Belarus, Türkmənistan, Ukrayna, Əfqanıstan), 5 baş nazir (Türkiyə, İsrail, Gürcüstan, Böyük Britaniya və
Macarıstan), o cümlədən NATO, Avropa İttifaqı, Dünya İqtisadi Forumu kimi təşkilatların rəhbərləri ilə
görüşüb.
Bütün bunlar göstərir ki, Azərbaycanın xarici siyasəti çoxşaxəli və müstəqildir. Prezident İlham
Əliyevin uğurlu diplomatiyası ilə Azərbaycan dünya birliyindəki mövqeyini getdikcə möhkəmləndirir və daha
nüfuzlu söz sahibinə çevrilir.
Azərbaycan. – 2019.- 16 yanvar. – № 11. – S. 1,4.
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Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə uğurlu xarici siyasətimiz 2019-cu ildə də
davam etdiriləcək
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri
Hikmət Hacıyev dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin sosialiqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclası ilə bağlı kütləvi informasiya
vasitələrinə müsahibə verib. AZƏRTAC müsahibəni təqdim edir.
– Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının
yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclası keçirildi. İclasda dövlətimizin başçısı xarici
siyasət məsələləri barədə ətraflı danışdı. Bununla bağlı nə deyərdiniz?
– Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə
həsr olunmuş iclasında dövlətimizin başçısı proqram xarakterli nitqində beynəlxalq aləmdəki vəziyyət, xarici
siyasətimizin gündəliyində olan məsələlər, ötən il əldə edilmiş nailiyyətlər və görülən işlər barədə əhatəli
danışaraq xarici siyasət sahəsində qarşıda duran yeni vəzifələri müəyyən etdi. Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə həyata keçirilən xarici və daxili siyasət biri digərini tamamlayır, Azərbaycanın siyasi və iqtisadi
müstəqilliyini, xalqımızın firavanlığını, ölkəmizin təhlükəsizliyini və daha da güclənməsini təmin edir.
İclasda 2018-ci ildə xarici siyasətimizin uğurlarını diqqətə çatdıran Prezident İlham Əliyev əsas
istiqamətləri təsnif etdi:
– Azərbaycanın xarici siyasəti çoxşaxəlidir və bizimlə əməkdaşlıq edən ölkələrin sayı gündən-günə
artır. 2018-ci il ərzində dövlətimizin başçısının xarici ölkələrə 16 səfəri, Azərbaycana 16 dövlət və
hökumət başçısının səfəri bunun əyani sübutudur;
– Azərbaycan qonşu dövlətlərlə əlaqələrini yüksək pilləyə qaldırıb. Ölkəmiz düşünülmüş siyasət
apararaq bütün qonşularla çox gözəl münasibətlər qurub. Hər bir ölkə üçün qonşu dövlətlərlə əlaqələrin inkişaf
etdirilməsi çox vacib amildir. Bu, ölkə ətrafında xoşməramlı mühitin formalaşmasına, nəqliyyat, enerji
layihələrinin icrasına və ticarət əlaqələrimizin inkişafına xidmət edir. Keçən il qonşu ölkələrin dövlət və
hökumət başçıları ilə Prezidentimizin çoxsaylı görüşləri olub, bu görüşlər nəticəyönümlü xarakter daşıyıb və
praktiki məsələlər həllini tapıb.
– Azərbaycan müsəlman aləmində böyük hörmət və nüfuza malikdir, İslam həmrəyliyinin inkişafı
istiqamətində ölkəmizin atdığı addımlar, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində irəli sürdüyü
təşəbbüslər İƏT-ə üzv dövlətlər tərəfindən yüksək qiymətləndirilir;
– Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə əlaqələrinin inkişafında keçən il Prezident İlham Əliyevin Brüsselə
səfəri və səfər əsnasında Aİ ilə Azərbaycan arasında Tərəfdaşlıq Prioritetləri sənədinin imzalanması mühüm
yer tutur. Bu sənəddə Avropa İttifaqı Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yolları ilə
bağlı öz mövqeyini birmənalı şəkildə ortaya qoyur. Eyni zamanda, keçən il NATO-nun Zirvə görüşündə də
qəbul edilmiş Yekun Bəyannamədə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə dəstək və hörmət əksini tapıb;
– Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında Konvensiya imzalanıb. Ölkəmizin uzun müddət
müəyyən etdiyi mövqe bu sənəddə öz əksini tapıb. Bu sənədin imzalanması bir daha göstərir ki, Xəzər
dənizi sülh, əməkdaşlıq, təhlükəsizlik dənizidir;
– Keçən il Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatının xarici işlər nazirlərinin toplantısına ev sahibliyi etdi.
Bu il ölkəmizdə Qoşulmama Hərəkatının Zirvə toplantısı təşkil olunacaq. 2019-2022-ci illərdə Azərbaycan
Qoşulmama Hərəkatına sədrliyi həyata keçirəcək;
– Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Azərbaycanın mövqeyi
dəyişməz olaraq qalır. Bu məsələ yalnız ölkəmizin ərazi bütövlüyü və suverenliyi çərçivəsində öz həllini
tapmalıdır. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri icra edilməli, Ermənistan silahlı qüvvələri işğal
edilmiş torpaqlardan tam və qeyd-şərtsiz çıxarılmalıdır;
– Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı olan məsələlər çox müsbət xarakter alır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə, suverenliyinə, sərhədlərimizin toxunulmazlığına dəstək və hörmətin ifadə
olunduğu mövqe daha da gücləndirilir və beynəlxalq sənədlərdə bu, öz təsbitini tapır;
– Danışıqların davam etdirilməsi prosesi başlanıb, baxmayaraq ki, ilkin mərhələdə Ermənistanın
yeni rəhbərliyi danışıqlardan boyun qaçırmaq istəyirdi. Hətta belə fikirlər səslənirdi ki, Azərbaycan
qondarma rejimlə danışıqlar aparmalıdır. Biz dərhal belə cəhdləri rədd etdik. Əlbəttə ki, münaqişənin
həlli ilə məşğul olan vasitəçilər də belə anlaşılmaz yanaşmanı heç cür dəstəkləyə bilməzdilər və öz
fikirlərini bildiriblər. Nəticə etibarilə, danışıqlar prosesi bərpa edildi;
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– Ermənistanda iyirmi il hakimiyyəti qanunsuz şəkildə zəbt etmiş kriminal xunta rejimi süqut etdi. Bu,
kriminal rejimin məntiqi acı sonu idi. Bu məsələdə əlbəttə ki, Ermənistanın işğalçılıq siyasəti də mühüm rol
oynayır. Çünki məhz bu siyasətə görə Ermənistan biz tərəfdən bütün regional layihələrdən təcrid edildi. Bu
işğalçılıq siyasətinə görə Ermənistan iqtisadiyyatı demək olar ki, çökdü. Ermənistan çox dərin demoqrafik
böhran içindədir və depopulyasiya, yəni, əhalinin azalması prosesi geniş vüsət alıb. Azərbaycan dünyaya sübut
etdi ki, onun apardığı siyasət düzgün siyasətdir. Ermənistan bütün layihələrdən təcrid edilib. Azərbaycan
Ermənistanı təcrid etmək üçün bütün vasitələrdən istifadə edir və edəcək, o vaxta qədər ki, torpaqlarımız azad
olunmayıb. Bu siyasət öz nəticəsini verdi, kriminal rejim çökdü və Ermənistanda yeni vəziyyət yarandı.
Müstəqil və uğurlu xarici siyasətimizin təməlində dövlətimizin başçısının müəyyən etdiyi uzaqgörən və
düşünülmüş siyasət, verdiyi məntiqi əsaslı və hədəfli tapşırıq və təlimatlar, digər dövlət başçıları ilə keçirdiyi
çoxsaylı və nəticəyönümlü görüşlər və səfərlər dayanır. Əminliklə deyə bilərik ki, 2019-cu ildə də Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə uğurlu xarici siyasətimiz davam etdiriləcək.
– Dövlətimizin başçısı Ermənistanın həyata keçirdiyi “konyak diplomatiyası”, Avropa Şurası,
Avropa Parlamenti və demokratiyadan danışan bir sıra beynəlxalq təşkilatların Ermənistandakı
saxtakarlığa göz yumması məsələlərinə də toxundu. Bu barədə nə deyərdiniz?
– Dövlətimizin başçısı tərəfindən qeyd olunduğu kimi, Ermənistan tərəfindən açıq şəkildə “konyak
diplomatiyası” həyata keçirilir. Bu yolla Avropa Parlamenti və Avropa Şurası Parlament Assambleyası,
həmçinin bəzi Qərb ölkələrinin qanunverici orqanlarındakı korrupsioner siyasətçilər ələ alınır və həmin şəxslər
tərəfindən də Azərbaycana qarşı iyrənc şəkildə şər-böhtan və saxta məlumatlar əsasında təxribat həyata
keçirilir. Məsələn bir nümunəni qeyd edək. Kriminal rejim tərəfindən 2017-ci ildə Ermənistanda keçirilmiş
parlament seçkilərini müşahidə edən sözügedən təsisatların müşahidəçiləri yekun hesabatlarında seçkilərdə
fundamental azadlıqların təmin olunduğunu iddia edirdilər. Həmin seçkilərdə kriminal xunta rejiminin
nümayəndələri 50 faizdən çox səs almışdılar, son parlament seçkilərində isə 5 faiz səs belə yığa bilmədilər.
Ermənistan xalqı sonradan həmin kriminal xunta rejimini siyasi səhnədən biabırçı şəkildə rədd etdi. Mənzərə
tam aydın olur ki, sözügedən təsisatlarda təmsil olunan bir çox siyasətçilər Ermənistanın kriminal rejimi ilə
müəyyən maddi maraqların, yəni, “konyak diplomatiyası”nın müqabilində şərik olaraq seçkilərin
saxtalaşdırılmasında iştirak edir, sonra saxta hesablarla ona “demokratik” don geyindirirlər. İndi hansı əsasla
həmin şəxslər demokratik dəyərlərdən danışırlar? Kriminal xunta rejiminə bu kimi hesabatlarla legitimlik
verən həmin siyasətçilərin bir qismi hələ də sözügedən təsisatlarda təmsil olunmaqda davam edirlər. Brüsseldə
Serj Sarkisyanla bir masa ətrafında oturub siyasi xarakterli kriminal əməlləri müzakirə edən, kriminal xunta
rejiminin seçkilərini dəstəkləyən, işğal olunmuş ərazilərimizə qanunsuz səfərlər edən Avropa Parlamentinin
üzvləri Yaroslav Stetina və Frank Engel kimi siyasətçilər indi hansı mənəviyyatdan danışa bilərlər?
Ermənistanın “konyak diplomatiyası”nın maliyyə mənbəyini isə kriminal pullar təşkil edir. Burada kriminal
fəaliyyətlə siyasi lobbizm bir-birini tamamlayacaq şəkildə inkişaf edir.
Bu gün Avropa ölkələrində, o cümlədən Almaniya, İspaniya, Çexiya və Belçikada “erməni mafiyası”
adı altında geniş mütəşəkkil cinayətkar qruplaşmalar aşkar edilib. Bu mütəşəkkil cinayətkar qruplaşmalar
yalnız kriminal fəaliyyətlə deyil, eyni zamanda, siyasi lobbizmlə də məşğul olublar. Həmin kriminal
qruplaşmaların bəzi üzvləri Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən verilən diplomatik pasportlarla həbs
olunublar. Erməni mafiyası ilə əlaqədar aparılan cinayət işində Azərbaycana qarşı kampaniya həyata keçirən,
işğal olunmuş ərazilərimizə qanunsuz səfər edən bir sıra siyasətçilərin adları hallanmaqdadır. Eyni zamanda,
bu proseslərdə Ermənistanın bir sıra səfirlərinin də adı keçir.
Hesab edirik ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası və Avropa Parlamentinin, həmçinin bir sıra
Qərb ölkələrinin parlamentlərinin etik komitələri parlament üzvlərinin və siyasətçilərin bu kimi qanunsuz və
korrupsiyalaşmış fəaliyyətlərini ifşa edən araşdırmalar aparmalıdırlar. Həmçinin bu çərçivədə antiazərbaycan
kampaniyaların kökləri araşdırılmalıdır. Əks təqdirdə, hər hansı ədalətdən və ya demokratik dəyərlərdən
danışmaq qeyri-mümkündür.
Xalq qəzeti. – 2019.- 13 yanvar. – № 9. – S. 1-2.
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Hücumçu diplomatiyamızın uğurları
Allahverdi Mehdiyev
Tarixə qovuşmuş 2018-ci il beynəlxalq münasibətlər sistemində gərginliyin artması ilə yadda qaldı.
Qlobal və regional güclər arasında artan ixtilaflar davam etdi, müstəqil dövlətlərin suverenliyinə və daxili
işlərinə müdaxilə, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə ikili yanaşma davam etdi, planetin ayrı-ayrı
regionlarında silahlı münaqişələr, etnik qarşıdurmalar, eləcə də birtərəfli iqtisadi sanksiyalar, dözümsüzlük və
humanitar böhran daha da kəskinləşdi.
Beynəlxalq aləmdə hökm sürən mürəkkəb şəraitə baxmayaraq, Azərbaycan Respublikası Prezident
İlham Əliyevin yürütdüyü məqsədyönlü xarici siyasət sayəsində ayrı-ayrı ölkələrlə ikitərəfli əlaqələrin
möhkəmləndirilməsi, beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi istiqamətində uğurlu addımlar atmış,
dövlətin beynəlxalq aləmdə siyasi çəkisinin artmasına və milli maraqların irəli aparılmasına nail olmuşdur.
Ötən il dövlət başçısı bir çox ölkələrdə, o cümlədən Türkiyə, Rusiya, Böyük Britaniya, Fransa, Belçika,
Xorvatiya, İsveçrə, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan və Türkmənistanda rəsmi və ya işgüzar
səfərdə olmuşdur. Bununla yanaşı, Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım
Əliyeva İtaliya və Fransaya səfər etmişdir. Eyni zamanda Türkiyə, Rusiya, İran, İtaliya, Serbiya, Monqolustan,
Benin, Tacikistan, Əfqanıstan, Moldova, Makedoniya və Albaniya prezidentləri, həmçinin Almaniya Kansleri
ölkəmizə səfərə gəlmişlər.
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan regional əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi naminə gerçəkləşdirdiyi
təşəbbüslərlə dünya miqyasında böyük nüfuz qazanmışdır. Xüsusilə Xəzərin Azərbaycan sektorunda
karbohidrogen ehtiyatlarının istismarı və xarici bazarlara ixracı, beynəlxalq əhəmiyyətli infrastruktur
layihələrinin icrası istər bölgə dövlətlərində, istərsə də avropalı tərəfdaşlarda böyük maraq doğurmuşdur.
Azərbaycanın təşəbbüsü ilə 2006-cı ildə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin, 2007-ci ildə Bakı-TbilisiƏrzurum qaz kəmərinin, 2017-ci ildə Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun açılışı regional əməkdaşlığın inkişafına
və regionda sabitliyin möhkəmlənməsinə misilsiz töhfələr vermişdir.
Bu baxımdan ötən ilin iyununda Türkiyənin Əskişəhər şəhərində Trans-Anadolu qaz kəmərinin
(TANAP) açılışı əlamətdar hadisə kimi tarixə yazılmış və Azərbaycanın yeritdiyi xarici siyasətin növbəti
uğuru kimi qeyd edilmişdir. Azərbaycanın siyasi-iqtisadi gücünün və Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin
olunmasında əhəmiyyətli rolunu təsdiqləyən möhtəşəm layihə həm də dövlətimizin beynəlxalq aləmdə
nüfuzunun artdığını nümayiş etdirmişdir.
TANAP layihəsi Azərbaycan qazının Avropaya böyük həcmdə nəqli mövzusunda aparılmış
müzakirələrin yekunu kimi reallaşdı. Bu qaz kəməri dörd böyük layihədən (“Şahdəniz-2” qaz yatağının
istismarı, Cənubi Qafqaz Kəməri, TANAP və TAP) ibarət olan “Cənub qaz dəhlizi”nin mərkəzi tərkib
hissəsidir. TANAP-ın işə salınması ilə üç layihə reallaşmışdır. TAP (Trans-Adriatik qaz kəməri) layihəsinin
70 faizindən çoxu isə icra olunmuşdur. Gözlənildiyinə görə, gələn il TAP-da istifadəyə veriləcək və bununla
40 milyard dollarlıq infrastruktur layihəsi – “Cənub qaz dəhlizi” həyata vəsiqə qazanacaq.
Bununla Azərbaycanın zəngin qaz ehtiyatlarını Türkiyə və Avropa bazarlarına qısa və təhlükəsiz yolla
nəql etmək mümkün olacaq. Eyni zamanda Türkiyə və Avropa qaz idxalını şaxələndirmək imkanı əldə edəcək.
Prezident İlham Əliyevin vurğuladığı kimi, “Cənub qaz dəhlizi” enerji təhlükəsizliyi layihəsidir. Enerji
təhlükəsizliyi isə hər bir ölkənin milli təhlükəsizliyi məsələsidir. “Cənub qaz dəhlizi”nin önəmi məhz bundadır
– enerji təhlükəsizliyi və enerji resurslarının şaxələndirilməsi. “Cənub qaz dəhlizi” vasitəsilə Azərbaycan qazı
yeni yollarla Türkiyəyə və Avropa bazarlarına çıxarılacaqdır. “Cənub qaz dəhlizi” həm yeni yollar, həm də
yeni mənbə layihəsidir. Bu, sözün əsl mənasında enerjinin şaxələndirilməsi məsələsinə xidmət göstərir”.
Keçən ilin başqa bir yaddaqalan hadisəsi Xəzər dənizinin hüquqi statusunun müəyyənləşdirilməsi oldu.
Mühüm hadisə avqustun 12-də Qazaxıstanın Aktau şəhərində baş verdi. Həmin gün Xəzəryanı ölkələrin dövlət
başçılarının V zirvə toplantısında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Qazaxıstan Prezidenti Nursultan
Nazarbayev, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, İran Prezidenti Həsən Ruhani və Türkmənistan Prezidenti
Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında konvensiya imzaladılar. Beləliklə,
Xəzərlə bağlı uzun illər davam edən danışıqlara yekun vuruldu və sututarın hüquqi statusu müəyyənləşdirildi.
Sututarın beynəlxalq hüquqi statusunu müəyyənləşdirmək məsələsi keçmiş SSRİ dağıldıqdan sonra
ortaya çıxmışdı. O vaxta qədər Xəzər hövzəsində beynəlxalq münasibətləri Sovet İttifaqı və İran
müəyyənləşdirirdi. SSRİ-nin tarixə qovuşması ilə sututarın ətrafında beş müstəqil dövlət ortaya çıxdı və
tamamilə yeni tarixi situasiya yarandı. Xəzərin təkində zəngin karbohidrogen ehtiyatlarının mövcudluğu
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sahilyanı dövlətlər arasında ziddiyyətləri qızışdırırdı. Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında konvensiyanın
hazırlanması işində sahilyanı dövlətlər beştərəfli formatda razılaşmaya gələ bilmirdi. Elə hallar olurdu ki,
tərəflər sənədin imzalanmasına yaxınlaşan vaxt yeni ziddiyyətlər ortaya çıxırdı, çünki hər bir dövlət milli
maraqlarını əsas gətirərək Xəzərin hüquqi statusuna fərqli yanaşırdı.
Belə olan təqdirdə ayrı-ayrı Xəzəryanı dövlətlər işi irəli aparmaq üçün təşəbbüslər irəli sürdü. 2003-cü
ilin mayın 14-də Astanada Azərbaycan, Rusiya və Qazaxıstan arasında Xəzərin dibinin orta xətt üzrə milli
sektorlara bölünməsi və su səthinin ümumi istifadəyə verilməsi haqqında üçtərəfli saziş imzalayıb Xəzərin
dibinin bölünməsinə dair yekun razılaşma əldə etdi. Nəhayət, 2017-ci il dekabrın 4-5-də Xəzəryanı dövlətlərin
xarici işlər nazirlərinin Moskvada keçirilmiş müşavirəsində konvensiya layihəsini razılaşdırmaq mümkün
oldu.
Konvensiyanın imzalanması Xəzərlə əlaqəli bütün problemləri həll etməsə də, onun qüvvəyə minməsi
hövzədə sahilyanı dövlətlər arasında münasibətləri yoluna qoydu. Prinsip etibarilə Xəzərin statusu məsələsi
daha çox nəzəri xarakter daşısa da, su səthinin və dənizin dibinin bölünməsi sırf praktiki əhəmiyyət kəsb edir.
Aktauda imzalanmış konvensiya bir sıra mübahisəli məsələlərə aydınlıq gətirdi. İlk növbədə sənəd hər
bir sahilyanı dövlətin ərazi sularını müəyyənləşdirdi. Sənədə görə, ərazi sularının eni 15 dəniz milindən çox
olmamalıdır və bu sulara eni 10 mil olan balıqçılıq zonası əlavə edilir. Hər bir sahilyanı dövlət balıqçılıq
zonasında müstəsna balıqtutma hüququna malikdir. Ərazi sularının xarici sərhədi dövlət sərhədi statusu alır.
Ərazi sularından kənardakı su məkanı dövlətlərin ümumi istifadəsinə verilir. Eyni zamanda başqa bir mühüm
məsələ – Xəzərin dibi ilə boru kəmərlərinin çəkilməsi problemi həllini tapmışdır. Konvensiya tərəflərin belə
bir iş görmək hüququnu tanıyır, amma kəmər qonşu, yaxud qarşı ölkənin ərazi sularından keçirsə, tras müvafiq
ölkə ilə razılaşdırılmalı və onun marşrutu barədə digər sahilyanı dövlətlər məlumatlandırılmalıdır. Beləliklə,
Türkmənistandan Azərbaycana Transxəzər boru kəmərinin çəkilməsi yalnız Aşqabad və Bakıdan asılı olacaq.
Sahilyanı dövlətləri, ilk növbədə Rusiya və İranı narahat edən başqa bir məqama – Xəzərdə kənar dövlətlərin
hərbi mövcudiyyəti məsələsinə aydınlıq gətirildi. Bundan sonra hansısa xarici hərbi qüvvənin Xəzər sularında
peyda olması istisna edilir.
Bununla yanaşı, konvensiya həllini tapmamış problemlərin həlli yollarını göstərir. Sənədə görə, qonşu
dövlətlərin ərazi suları arasında sərhəd ikitərəfli müqavilələr əsasında müəyyənləşdiriləcək.
Xəzərin hüquqi statusu haqqında konvensiyanın imzalanması sahilyanı ölkələr arasında əməkdaşlığın
möhkəmləndirilməsində mühüm mərhələ və baza sənədi kimi tarixə düşdü. Sututarın hüquqi statusunun
müəyyənləşdirilməsi bütün sahilyanı ölkələr üçün faydalı olacaq. Konvensiya hər şeydən əvvəl Xəzərin
təhlükəsizlik və sabitlik hövzəsinə çevrilməsi üçün hüquqi baza olaraq bədnam qüvvələrin istəklərini puç edir,
bu bölgədə mehriban qonşuluğu, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı möhkəmlətmək üçün zəmin yaradır.
Azərbaycanın yürütdüyü xarici siyasətin başlıca istiqamətini Ermənistanın işğalı altında olan ərazilərin
azad edilməsi naminə davamlı diplomatik səylərin göstərilməsi təşkil edir. Rəsmi Bakı hələ də hesab edir ki,
Ermənistan rejiminin ekspansionist planlarına, işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarını boşaltmaq istəməməsinə
baxmayaraq, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinc vasitələrlə həlli ən optimal tənzimləmə yolu olaraq
qalmalıdır. Dövlətimizin rəhbərliyi beynəlxalq təşkilatlarda Ermənistanın təcavüzkar siyasətini ifşa edir,
ölkəmizin ərazi bütövlüyünə beynəlxalq dəstəyi təmin edir, eyni zamanda işğalçı tərəflə müxtəlif səviyyələrdə
danışıqlar aparır. Digər tərəfdən, Azərbaycan işğalçı ölkəni təcridetmə siyasətini uğurla davam etdirir. Bununla
yanaşı, təcavüzkarın qızğın başını zaman-zaman soyutmaq lazım gəlir. Azərbaycan Ordusu atəşkəsdən bəri
artıq bir dəfə – 2016-cı ildə aprel döyüşləri zamanı düşmənə həddini göstərmişdir. Düşmənə keçən ilin
mayında daha bir cəza verilmişdir. Silahlı Qüvvələrimiz Naxçıvan Muxtar Respublikasının 11 min hektardan
artıq ərazisini və Şərur rayonunun Günnüt kəndini düşməndən azad edərək dövlət sərhədi boyunca əlverişli
mövqeləri nəzarət altına almışdır. Bu cür addımların atılması ilə təcavüzkar, nəhayət, başa düşməlidir ki,
problemi həll etməyin başqa bir yolu da var. Eləcə də işğalçı Ermənistana havadarlıq edən qüvvələr anlamalıdır
ki, hər bir müstəqil dövlət kimi Azərbaycanın da suverenliyini və ərazi bütövlüyünü bütün mümkün vasitələrlə
bərpa etmək hüququ var.
Azərbaycan. – 2019.- 10 yanvar. – № 6. – S. 1-2.
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Komandanın diplomat gedişi
İlham Əliyev Ermənistanı həm təcrid, həm də bütün imkanlardan məhrum edib
Elçin Cəfərov
Keçən zaman göstərir ki, Ermənistanın işğal siyasətinə son qoymaması və Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü tandımadığı təqdirdə onun iflası qaçılmazdır. Çünki Ermənistanın təcriddən xilas olması
yalnız Azərbaycandan asılıdır.
Əldə edilən nailiyyətlərdən məharətlə istifadə edən Prezident İlham Əliyev işğalçı Ermənistana həm
diplomatiya müstəvisində böyük zərbələr vurur, həm də bu ölkəni təcrid vəziyyətinə salmaqla onun sosialiqtisadi vəziyyətini ağırlaşdırır.
Ermənistanda hərbi xuntanın hakimiyyətinə son verilməsi işğalçı ölkədə ötən ilin ən mühüm hadisəsi
kimi tarixə yazıldı. Sarkisyan-Koçaryan koalisiyasından, onun yaratdığı xaosdan bezən xalq Ermənistanda
hakimiyyətin devrilməsində fəal iştirak etdi. Baş nazir vəzifəsini ələ keçirən sabiq prezident Serj Sarkisyana
qarşı kütləvi şəkildə çıxanlar onu devirə bildilər. 11 gün davam edən etiraz aksiyalarından sonra Serj Sarkisyan
baş nazir vəzifəsindən istefa verməli oldu.
Xalq hərbi xuntanı devirdi
Hələ ötən il aprelin 17-də Serj Sarkisyanın parlamentdə baş nazir kimi təsdiq edilməsindən sonra etiraz
aksiyalarına rəhbərlik edən Nikol Paşinyan bildirmişdi ki, minlərlə etirazçı Ermənistanda qeyri-zorakı
məxməri inqilabı təşkil edir. Aprelin 23-də Ermənistanın baş naziri Serj Sarkisyan ölkəni iflic edən kütləvi
etirazlarla istefa verməyə məcbur oldu.
“Vətəntaş müqaviləsi” partiyasına və “Mənim addımım” hərəkatına rəhbərlik edən Nikol Paşinyan
ultimatum şəklində bəyan etdi ki, o, mütləq baş nazir olmalıdır. Əks təqdirdə, Paşinyan hakimiyyəti daha
genişmiqyaslı etiraz aksiyaları ilə hədələdi. Baş verənlərə hakimiyyətin münasibəti isə onun özülünün nə qədər
zəif olduğunu aydın şəkildə üzə çıxardı. Hakimiyyət Serj Sarkisyan başda olmaqla Paşinyana təslim oldu.
Hərbi xuntanı devirmək istəyənlər məqsədlərinə nail oldular.
Bunun proqnozunu Prezident İlham Əliyev həmişə söyləyirdi. Dövlət başçısının böyük uzaqgörənliklə
söylədiyi “Erməni xalqının ən böyük düşməni ona rəhbərlik edən hərbi xuntadır. Xalq onu zəlil gününə qoyan,
dövləti dalana dirəyən cinayətkar rejimdən xilas olmalıdır” fikri Yerevanda artıq reallığa çevrildi.
İlham Əliyev Ermənistan rəhbərliyini “ofsayt”a salıb
Birmənalı həqiqətdir ki, Azərbaycan Prezidentinin həyata keçirdiyi uğurlu diplomatik fəaliyyət, çevik
siyasət Ermənistanı, onun sabiq baş naziri Serj Sarkisyanı şahmat dili ilə desək, həmişə mat vəziyyətində
qoyub. Prezident İlham Əliyevin siyasəti sayəsində Sarkisyan və onun hazırkı sələfi Paşinyan nə hadisələrin
iştirakçısı ola bilir, nə də onlara təsir etmək imkanlarına malikdir. İşğalçı ölkədə açıq bəyan edilir ki,
Azərbaycanın təzyiqləri, diplomatik gedişləri qarşısında keçmiş və hazırki iqtidar duruş gətirə bilmir və bu
səbəbdən rəsmi Yerevanın məğlubiyyətlərinin sayı durmadan artır.
Elə indinin özündə də həyata keçirdiyi işğal siyasəti Ermənistanın regional təcridinin daha da
dərinləşməsi ilə müşayiət edilməkdədir. Burada hakimiyyətdə kimin olmasından asılı olmayaraq, ölkənin
düşdüyü təcrid vəziyyətindən xilas olmaq istiqamətində edilən cəhdlər birmənalı şəkildə iflasa uğrayır. Ötən
zaman göstərir ki, Ermənistanın işğal siyasətinə son qoymaması və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü
tanımadığı təqdirdə onun iflası qaçılmazdır. Çünki Ermənistanın təcriddən xilas olması yalnız Azərbaycandan
asılıdır.
Digər tərəfdən, region dövlətlərin və beynəlxalq ictimaiyyətin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü
dəstəkləməsi də Ermənistanın işğalçılıq siyasətindən dünyada artan narazılığın real göstəricisidir. Belə
vəziyyətdə aydındır ki, Ermənistan bütün diplomatik cəbhələrdə uduzmaqda davam edir.
Artıq birmənalı həqiqətdir ki, bu gün Ermənistanın bir dövlət olaraq varlığını davam etdirə bilməsi
Azərbaycanla normal münasibətlərin qurulmasından, işğal siyasətindən əl çəkməsindən asılıdır. Əks təqdirdə,
Ermənistanın indiki çöküşü davam edəcək, ölkə daha böyük sürətlə tənəzzül girdabına yuvarlanacaq.
Bunu əslində, bütün dünyada, o cümlədən Ermənistanın özündə də kifayət qədər aydın dərk edirlər.
Bununla bağlı Ermənistanın “İravnuk” qəzeti yazır ki, Yerevan qonşu ölkələrin hamısı ilə münasibətlərini
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normallaşdırmasa, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll edilməsə, hakimiyyətdə kimin olmasından asılı olmayaraq,
ölkədə hansısa iqtisadi tərəqqidən danışmaq mümkün deyil.
Qəzet Nikol Paşinyanın hakimiyyətə gəlişi zamanı verdiyi vədlərin yerinə yetirilməsinin mümkünsüz
olduğunu, əslində, cəmiyyətdə baş nazirə inamın sürətlə əriyib getdiyini də xüsusi olaraq diqqətə çatdırır.
Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Azərbaycan uzun müddətdir ki, işğalçı ölkəyə çox aydın şəkildə
Ermənistanın xilasının Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllindən keçdiyini açıq şəkildə bildirir. Beləliklə,
Azərbaycan mövqeyini qəti şəkildə ortaya qoyur və bildirir ki, məsələnin sülh yolu ilə həlli üçün müvafiq
addımlar atılmasa, onda hərb qaçılmaz olacaq.
İşğala son qoyulmasa iflas qaçılmazdır
Hərb variantı işğalçı ölkə üçün daha böyük problemlər deməkdir və elə ötən il ərzində erməni tərəfi
buna bilavasitə şahidlik etdi. Belə ki, dünyanın ən güclü 50 ordusu sırasında yer alan Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri 2018-ci ildə də döyüş meydanında uğurlu əməliyyatlar həyata keçirdi. May ayında Naxçıvan Muxtar
Respublikasının 11 min hektardan çox ərazisi, o cümlədən Şərur rayonunun Günnüt kəndi düşməndən azad
edildi, dövlət sərhədi boyunca əlverişli yüksəkliklər ələ keçirildi, İrəvan-Gorus-Laçın yolu nəzarətə götürüldü.
Bunun özü Ermənistanda kifayət qədər ciddi təşvişə yol açdı və elə indinin özündə də düşmən ölkədə
ciddi rezonans yaratmaqda davam edir. Erməni ekspert David Şahnazaryan bu məsələyə toxunaraq bildirib ki,
Azərbaycan Ermənistanla sərhəddə, Naxçıvan istiqamətində minlərlə hektar ərazini nəzarəti altına alıb: “Ən
böyük təhlükə Qarabağı təhdid edir. Bu təhlükənin mənbəyi Azərbaycan, yaxud Türkiyə deyil, Ermənistanın
hakimiyyətidir. Bu gün danışıqlar prosesində artıq geri dönməyən itkilərlə üz-üzəyik, Ermənistan-Azərbaycan
sərhədində rəqib Naxçıvanda bir neçə min hektar ərazini nəzarəti altına alıb. Qoşunların təmas xəttində
Azərbaycan hücum xarakterinə malik yeni hərbi qurğular tikir. 2019-cu il Qarabağın müdafiəsi baxımından
hamımız üçün ağır olacaq”.
Ermənistanın rəsmi şəxslərinin uzun müddət bu faktı inkar etmələri fonunda Şahnazaryanın sərhəddəki
ərazilərin Azərbaycanın nəzarəti altına keçməsi haqqında bəyanatı diqqət çəkir. Nikol Paşinyan da bu
yaxınlarda nəhayət, etiraf etmişdi ki, mövqelərin yerdəyişməsi baş verib. Bu xüsusda Paşinyan bildirmişdi:
“Mən rəsmi olaraq bəyan edirəm ki, mayın 8-i tarixinə Ermənistanın nəzarəti altnda olan torpaqlar bu cür
olaraq qalır”.
Lakin Avstraliyadakı Holokost və qətliamların öyrənilməsi institutunun analitiki Masis İngilisyanın
məqaləsində peyk vasitəsilə çəkilmiş fotoşəkillərlə əyani olaraq nümayiş etdirilir ki, Azərbaycan Ordusunun
neytral ərazilərdə hərəkəti həm yayda, həm də payızda davam etdirilib. İngilisyanın hələ noyabr ayında dərc
edilmiş məqaləsində deyilirdi ki, Azərbaycanın ordu bölmələrinin yeni mövqelərdə möhkəmlənməsinin
nəticəsində ermənilər bir neçə postu qoyub gediblər, digər postları isə bir müddət sonra boşaltmağa məcbur
olublar. Ümumilikdə, 11 min hektara yaxın ərazi Azərbaycan tərəfdən nəzarət altına alınıb ki, bunun da 8 min
hektardan çox hissəsi əkinçilik üçün yararlıdır.
KTMT fiaskosu
Ötən il diqqət çəkən daha bir məqam isə Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının baş katibi Yuri
Xaçaturovun tutduğu vəzifədən azad edilməsi oldu.
Ermənistanın iddialarına və istəklərinə baxmayaraq, təşkilatın baş katibi postu Ermənistandan alındı.
Halbuki, işğalçı ölkə bu postu 2020-ci ilə qədər saxlamağa çalışırdı. Ermənistanda inqilab yolu ilə hakimiyyəti
ələ alan Nikol Paşinyan bu məsələdə kifayət qədər arxayın bir mövqe sərgiləyirdi. Elə bunun nəticəsi idi ki,
Paşinyan 2008-ci ilin martında Yerevanda prezident seçkilərinin nəticələrinə etiraz edən nümayişçilərə qarşı
ordunun tətbiq edilməsi işindən yapışdı, bir-birinin ardınca bu işdə əli olanlara, o cümlədən həmin dövrdə
Yerevan qarnizounun komandanı olmuş KTMT baş katibi, Rusiyaya sıx bağlı olan general Yuri Xaçaturova
cinayət işi qaldırılmasına getdi.
Paşinyanın hökuməti onun geri çağırılması və yerinə Ermənistanın başqa nümayəndəsinin göndərilməsi
mexanizmini tapmağa çalışsa da, Xaçaturov ötən ilin noyabrında keçirilən Astana sammiti ərəfəsində özü
istefa verdi. Baş nazir Nikol Paşinyan Astanaya yola düşməzdən əvvəl deyirdi ki, sammitdə Xaçaturovun
istefasını baş katib postunun fors-major situasiyada boşalması ilə eyniləşdirəcək. Və israr edəcək ki,
əsasnamədə bunun əksini göstərən heç bir müddəa olmadığından Ermənistan Xaçaturovun yerinə 2020-ci ilə
qədər öz nümayəndəsini, indiki halda keçmiş müdafiə naziri Mikael Arutyunyanı göndərə bilər.
Bütün bunlardan sonra KTMT-yə üzv ölkələrin başçıları Astanaya toplaşdılar və əsas məsələ – blokun
yeni baş katibinin seçilməsi barədə 3 saatdan çox bağlı qapılar arxasında müzakirə apardılar. Müzakirələrdən
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sonra Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev elan etdi ki, bu məsələdə yekdil mövqeyə gəlmək mümkün
olmayıb və dekabrın 6-da yenidən müzakirə aparılacaq. Amma Nazarbayev onu da elan etdi ki, daha
Ermənistanın öz nümayəndəsini göndərmək şansı yoxdur, bloka rotasiya qaydasına uyğun olaraq Belarus
nümayəndəsi başçılıq etməlidir.
Barəsində bəhs edilən tədbir həm də onunla yadda qaldı ki, Ermənistan tərəfinin bütün cəhdlərinə
baxmayaraq, KTMT çərçivəsində müşahidəçi və tərəfdaş dövlətin hüquqi statusunu müəyyən edən sənədə
imza atıldı. Belə vəziyyətdə maraq doğuran odur ki, qurum Azərbaycanı burada müşahidəçi qismində görməyi
planlaşdırır. Bu da o deməkdir ki, faktiki olaraq Azərbaycanın regiondakı yerini, çəkisini, əhəmiyyətini nəzərə
alaraq təşkilat öz nizamnaməsində dəyişiklik etdi. Beləliklə, Azərbaycan təşkilat yanında müşahidəçi dövlət
statusunu qazanır. Bu, Azərbaycan üçün hazırlanmış bir sənəddir. Ermənistan rəhbərliyi isə bu fonda gördü ki,
KTMT-də Azərbaycanın çox böyük nüfuzu var.
Bu da məlumdur ki, Azərbaycanın Ermənistanı çıxmaqla KTMT üzvləri ilə ikitərəfli formatda çox yaxşı
münasibətləri, Belarus və Qazaxıstanla isə xüsusi münasibətləri var. Məhz bu münasibətlər sayəsində iki il
əvvəl Ermənistanın KTMT baş katibi vəzifəsinə öz nümayəndəsini seçdirməsi xeyli müddət baş tutmamışdı.
Astanada sammitdə baş verənlərdə Azərbaycan Prezidentinin Qazaxıstan və Belarus liderləri ilə xüsusi
münasibətlərinin rolunu inkar etmək olmaz.
Ermənistanda da etiraf edirlər ki, Azərbaycan üzv olmasa da, KTMT-də çox güclü mövqeyə malikdir.
Elə bunun nəticəsidir ki, Ermənistan mətbuatı və işğalçı ölkənin ekspert dairəsi indi də KTMT-nin Astana
sammitində baş verənləri faciə kimi dəyərləndirir. 1995-1998-ci illərdə KTMT-nin baş katibi olmuş Stepan
Qriqoryan Astana sammitində baş verənləri ciddi böhran kimi səciyyələndirir. Onun qənaətinə görə,
Ermənistan üçün ən ciddi təhlükə Belarusun KTMT-nin baş katibi postuna irəli sürdüyü namizədlə bağlıdır.
Belə ki, Belarusun irəli sürdüyü namizəd hərbi akademiyanı Bakıda bitirib və Azərbaycanla sıx əlaqələri var.
Ermənistan müxalifətinin təmsilçisi, işğalçı ölkənin parlamentinin vitse-spikeri Eduard Şarmazanov isə
bildirir ki, Ermənistanın təhlükəsizlik sahəsində öz mövqelərini itirməsi göz qabağındadır: “Baş katib postunun
Belarusa keçəcəyinə artıq şübhə yoxdur və bu, Paşinyan hökumətinin növbəti iflasıdır”.
Ekspertlərin fikrincə, Eduard Şarmazanovun Ermənistanın yeganə istinad nöqtəsi olan KTMT-də də
iflasa uğramasının səbəblərini Paşinyan hökumətində axtarması təbiidir. Astana sammitində baş verənlərlə
bağlı “Moskovskiy komsomolets” qəzetində dərc olunan analitik şərhdə maraqlı bir məqama toxunulub. Qəzet
yazır ki, Ermənistanın planları Aleksandr Lukaşenkonun müqaviməti ilə toqquşub. Lukaşenko bildirib ki, əgər
Ermənistan öz təmsilçisini baş katib postundan geri çağırıbsa, o zaman bu məsələ, ümumiyyətlə, müzakirə
edilməməlidir və rotasiya prinsipinə uyğun olaraq KTMT-nin baş katibi Belarusun namizədi olmalıdır.
Total saxtakarlıqla baş tutan parlament seçkiləri
Ermənistanda son parlament seçkilərinin nəticələri isə bu ölkənin iflasının qaçılmaz olduğunu bir daha
sübut etdi. Ötən ilin dekabrında keçirilən növbədənkənar parlament seçkiləri də mahiyyət etibarı ilə
əvvəlkilərdən fərqlənməyərək total şəkildə çoxsaylı qanun pozuntuları ilə yadda qaldı. Özü də bu o şəraitdə
baş verdi ki, seçici fəallığı o qədər də yüksək olmadı. Səsvermə hüququna malik olan vətəndaşların 48,63 faizi
seçkilərdə iştirak etdi.
Ermənistanda rəsmi rəqəmlərə əsasən, səsvermə hüququna malik vətəndaşların sayı 2 milyon 573 min
779 nəfərdir. Seçkiyə onların yarıdan çoxu, yəni, 51,37 faizi qatılmayıb.
Bir sözlə, seçkilər göstərdi ki, erməni xalqı idarəedici elitanın nə müxalif, nə də iqtidar kəsiminə etibar
edir. Odur ki, seçici fəallığı həmişə olduğundan daha aşağı idi və küçələrə axışan kütlənin təzyiqilə oxlokratik
rejim qurmuş Paşinyan xalqın böyük əksəriyyətinin etimadını qazana bilmədi.
Bununla belə, Ermənistanda baş nazirin vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyanın alyansı parlament
seçkisində qalib gəlib. Alyans səslərin 70 faizindən çoxunu yığaraq, Paşinyanın sözlərilə desək, ölkəyə
“inqilabi çoxluğu” qazandırıb. Paşinyanın “Mənim addımım” alyansı səslərin 70,4 faizini qazanıb. Hakimiyyət
çevrilişi zamanı Paşinyana dəstək verən oliqarx Hagik Tsarukyanın rəhbəri olduğu “Çiçəklənən Ermənistan”
partiyası isə səslərin 8,3 faizini əldə edib.
Liberal, qərbyönümlü “İşıqlı Ermənistan” partiyası 6,4 faiz səslə üçüncü yeri tutub. Bu partiyaya
Paşinyanın müttəfiqi Edmon Marukyan başçılıq edir.
Sabiq prezident Serj Sarkisyanın sədri olduğu “Respublika” partiyası isə səslərin cəmi 4,7 faizini yığıb
ki, bu da parlamentə daxil olmaq üçün qoyulan 5 faizlik baryerdən azdır. “Daşnaktsütyun” partiyası 3,9 faiz
səs toplayıb.
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Mövcud qanunvericiliyə əsasən, parlamentdə minimum 3 partiya təmsil olunmalıdır. Eyni zamanda, heç
bir partiya parlamentdə yerlərin üçdə-ikisini, yaxud 66 faizindən çoxunu əldə edə bilməz. Səslərin heç olmasa
33 faizi müxalifət partiyasına verilməlidir.
Sosial-iqtisadi böhran dərinləşir
Sosial-iqtisadi sahədə böyük problemlər yaşayan Ermənistanda vəziyyətin getdikcə daha da pisləşməsi
müşahidə olunur. Hakimiyyətin dəyişməsi ilə nəticələnmiş inqilab eyforiyası bitdikdən sonra Ermənistanda
mövcud sosial-iqtisadi problemlər yenidən ön plana çıxıb. İndi cəmiyyət yeni hakimiyyətdən üzləşdikləri
sosial çətinliklərin həllini tələb edir. Lakin məlum hakimiyyət dəyişikliyinə rəğmən, qeyd olunan istiqamətlər
üzrə müsbətə doğru dəyişən nəsə yoxdur. Əksinə, düşmən ölkənin çöküşünün daha sürətli xarakter alacağı
proqnozlaşdırılır. Bunu Ermənistanın cari il dövlət büdcəsindən də görmək olar.
Büdcənin gəlirləri 1,5 trilyon dram, xərcləri 1,6 trilyon dram göstərilir. Qeyd edək ki, 1 dollar 480 drama
bərabərdir. Amma məsələ bundadır ki, bu fonda büdcədə sosial ödənişlərdə, maaşlarda hansısa artım yoxdur.
Bununla bağlı ekspert Babken Tunyan qeyd edir ki, ölkədə “məxməri inqilab” da hansısa nailiyyətə nail
olmadı. O bildirir ki, Ermənistanda təqaüd və maaşlar artmayacaq. Onun sözlərinə görə, bu gün ölkədəki
pensiyaçıların təqaüdləri 100 dram artırılarsa, bu, dövlət büdcəsinə çox böyük məbləğə başa gələ bilər: “Təbii
ki, belə bir addımın atılmasının ölkə əhalisinin rifahına elə də böyük bir təsir göstərməyəcəyini nəzərə alsaq,
bu halda, belə bir sual doğa bilər: hökumət tərəfindən belə bir addım atılmasına dəyərmi? Əslində,
pensiyaçıların təqaüdlərinin 1000 dram artırılması ölkədəki bugünkü qiymət artımı ilə müqayisədə heç nədir,
yəni, belə bir addımın atılması xalqın rifah səviyyəsinin yüksəlməsinə heç bir təsir göstərə bilməz. Əslində, bu
seçimi Nazirlər Kabineti etməlidir. Ermənistanda insanlar erkən seçkilərdən sonra “məxməri inqilab”ın iqtisadi
təsirləri haqqında tez-tez danışmağa başlayıblar. Əgər doğrudan da, deyildiyi kimi, ölkədə vergi gəlirləri
artırılacağı təqdirdə, pensiya və maaşların səviyyəsində artım olmayacaqsa, bunun əhali arasında hansı effekt
verəcəyini də anlamaq lazımdır”.
Bir daha xatırladaq ki, Ermənistan parlamentinin 2019-cu il üçün qəbul etdiyi dövlət büdcəsində
respublikada minimum əməkhaqqı və əmək pensiyalarının eyni səviyyədə qalacağı bildirilib. Bununla yanaşı,
əmək pensiyalarının hesablanmasında da heç bir dəyişiklik edilmir. Bu gün Ermənistanda pensiyaların miqdarı
16 min dram civarındadır.
Maraqlıdır ki, “Respublika” partiyasının mətbuat katibi Eduard Şarmazanov yeni hökumətin vergi
artımı hesabına ölkədəki pensiya və maaşların artırılacağı barədə dediklərinin populizmdən başqa bir şey
olmadığını bildirib. Ermənistanda sadəcə, bu ilin büdcəsində hərbi xərclərin artırılması nəzərədə tutulur ki,
bunun da reallaşması böyük sual altındadır.
Qeyd edək ki, Ermənistan 2019-cu ildə hərbi büdcəsini 647 milyon dollara qədər artırmaq niyyətinə
düşüb. İşğalçı ölkənin müdafiə büdcəsinin kəskin artımı ilk dəfə 2018-ci ildə olub. Həmin vaxt hərbi büdcə
2017-ci ildəkinə nisbətən 17,6 faiz artaraq 518 milyon dollar təşkil edib. Gələn il isə ermənilər bu göstəricini
təxminən 647 milyon dollara çatdırmaq niyyətindədirlər.
Hərbi büdcənin bu cür artırılması ümumi daxili məhsulda hiss ediləcək şəkildə əks olunub. Belə ki, bu
göstərici bu il 3,8 faizə yaxın olub, gələn il isə 4,5 faizə çatacaq. Hərbi büdcənin belə sürətli artımı əlbəttə ki,
Ermənistan üçün ciddi çətinliklər yaradacaq. Bu rəqəmin ümumi daxili məhsulda nisbəti 5-6 faizdən çox
olması ölkə iqtisadiyyatı üçün kifayət qədər ciddi təhlükədir. Amma bu artım Ermənistanın Azərbaycan ilə
ayaqlaşa biləcəyi demək deyil. Əksinə, hərbi büdcənin belə artımı Ermənistan iqtisadiyyatının daha böyük
problemlərlə üzləşməsi deməkdir. Digər tərəfdən isə hətta indiki artım nəzərə alınmaqla Ermənistanın hərbi
büdcəsinin Azərbaycandakına çatmasına hələ çox var. Bu baxımdan, Ermənistanın hərbi büdcəsini artırması
onun çöküşünü daha da sürətləndirəcək.
Ermənistan həmin vəsaitə ancaq sosial sahələrə ayrılan xərcləri azaltmaqla nail ola bilər. Əslində, artıq
müəyyən azalmalar özünü göstərir. Məsələn, Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyanın aparatı “Airbus”
təyyarəsindən məhrum edilib, dövlət başçısının xərcləri 741 milyon dram və ya 1,5 milyon dollar azaldılıb.
2019-cu il üçün prezidentin xərcləri 1,183 milyard dram və ya 2,4 milyon dollar təşkil edəcək. Bu da 2018-ci
ildəki analoji göstəricinin 61,5 faizini təşkil edir.
Yoxsulluq, işsizlik və miqrasiya problemi
Erməni mediası yazır ki, indiki hakimiyyət komandasının fəaliyyəti nəticəsində Ermənistanın boşalması
davam edəcək. Bunun əsas səbəbi kimi məhz Paşinyan iqtidarının yarıtmaz siyasəti, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həllinin uzanmasına görə təcrid vəziyyətinə düşmüş Ermənistanın inkişafdan geri qalması
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göstərilir. Bu durumda ölkədə əhalinin sayının ildən-ilə azalması elə bir həddə çatıb ki, daha nə vaxtsa artacağı
barədə qorxa-qorxa danışırlar.
Ekspert Naira Zohrabyan bu xüsusda bildirir: “Əgər Ermənistanda real iqtisadi artım olsaydı, yüksək
sürətli miqrasiya və vətəndaşlığı dəyişmək lazım gəlməzdi. Ermənistanın depopulyasiyası, yəni, əhalinin
ölkəni tərk etməsi aşkar faktdır. İndi iş qabiliyyəti olan gənc insanlar Ermənistanı tərk edir, çünki onlar burada
iş tapa bilmirlər. Rəsmi statistikaya görə, 30 faiz insan yoxsuldur, hərçənd bura işləyən, lakin aldığı maaşla
yaşaya bilməyən təbəqə daxil edilmir. Bunu nəzərə alsaq, faiz dərəcəsi daha da böyüyəcək. Digər tərəfdən,
maaşların azlığına, yüksək işsizliyə və alıcılıq qabiliyyətinin son dərəcədə aşağı olmasına baxmayaraq,
qiymətlər durmadan artır və vətəndaşlar sadəcə olaraq heç nə ala bilmirlər. Beynəlxalq səviyyədə ərzağın
qiyməti aşağı düşür, Ermənistanda isə artır. Bütün bunlar təbii olaraq miqrasiyaya təsir edir və insanlar öz
ölkəsini tərk edir”.
Rusiyanın Elmi Tədqiqatların Dəstəklənməsi Fondunun Ekspert Şurasının sədri Qriqori Trofimçuk isə
qeyd edir ki, yaranmış durumda Ermənistanda xaos yüksələn xətt üzrə inkişaf edir: “İndiyə kimi Ermənistanın
yeni baş naziri Nikol Paşinyana öz öhdəliklərini yerinə yetirməkdə heç kim mane olmurdu və o, bu müddətdə
əsas sahələrdə həyat səviyyəsini yaxşılaşdıra, o cümlədən tariflərin endirilməsinə nail ola bilərdi. Ancaq bu,
baş vermədi və parlamentin yeni tərkibi ilə də baş verə bilməzdi. Buna görə Ermənistanda xaos yüksələn xətt
üzrə inkişaf edir. Bu, o deməkdir ki, Ermənistana sabitliyin qayıtması üçün uzun müddət lazımdır. Və burada
kütlə istənilən anda Paşinyanı endirə bilər”.
Bütün bunlar bir daha Ermənistanda gərgin vəziyyətin davam edəcəyini aydın nümayiş etdirir.
Azərbaycan. – 2019.- 6 yanvar. – № 3. – S. 1-2.
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Xarici İşlər Nazirliyi 2018-ci ilin yekunlarına dair məlumat yayıb
Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi 2018-ci ilin yekunlarına dair məlumat yayıb.
AZƏRTAC məlumatı təqdim edir.
2018-ci ildə qlobal və regional güclər arasında artan ixtilaflar beynəlxalq münasibətlər sistemində
davam edən gərginliyi, o cümlədən dövlətlərin suverenliyi və daxili işlərinə müdaxilələri, beynəlxalq hüququn
norma və prinsiplərinə ikili yanaşmanı, həmçinin silahlı münaqişələr, etnik qarşıdurmalar, birtərəfli iqtisadi
sanksiyalar, dözümsüzlük və humanitar böhran vəziyyətini daha da kəskinləşdirib.
Yerləşdiyi region ətrafında cərəyan edən ziddiyyətli proseslər şəraitində ölkəmiz Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən uğurlu siyasət nəticəsində daxili
sabitlik və inkişafını təmin etmək, iqtisadiyyatını müsbət artım dinamikasına kökləmək və irimiqyaslı layihələr
həyata keçirməklə beynəlxalq səviyyədəki nüfuz və rəğbətini daha da möhkəmləndirməyə müvəffəq olub.
Cari ildə Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti qarşılıqlı hörmət və bərabərhüquqluluq əsasında
iki və çoxtərəfli münasibətlərin inkişafı, təhlükəsizliyin, iqtisadi və sosial rifahın dayanıqlılığının təmin
edilməsi və mədəni təşəbbüslərin artırılması istiqamətlərinə yönəlib. Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2017-ci il 16 may tarixli “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi haqqında”
sərəncamına uyğun olaraq xarici siyasətimizdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100-cü ildönümünün qeyd
edildiyi cari ildə milli istiqlaliyyət və dövlətçilik dəyərlərimizin beynəlxalq müstəvidə geniş təşviq olunmasına
xüsusi diqqət ayrılıb.
Xalqın iradəsinə əsaslanan ölkədəki sabit ictimai-siyasi vəziyyət, sosial-iqtisadi sahələrdə aparılan
səmərəli islahatlar və quruculuq işləri, habelə uğurla davam etdirilən müstəqil və çoxşaxəli xarici siyasət kursu
Azərbaycanı Cənubi Qafqaz regionunun aparıcı və ən inkişaf etmiş ölkəsi olaraq qalmasını təmin edib.
Dövlətimizin başçısı tərəfindən 2018-ci ildə çoxsaylı rəsmi və işgüzar səfərlər həyata keçirilib, o
cümlədən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Türkiyə, Rusiya, Böyük Britaniya, Fransa, Belçika,
Xorvatiya, İsveçrə, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan və Türkmənistana səfərləri reallaşdırılıb. Eyni
zamanda, Türkiyə, Rusiya, İran, İtaliya, Serbiya, Monqolustan, Benin, Tacikistan, Əfqanıstan, Moldova,
Makedoniya və Albaniyanın prezidentləri, həmçinin Almaniyanın federal kansleri ölkəmizə rəsmi və işgüzar
səfərlər ediblər.
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidentinin İtaliya və Fransaya rəsmi və işgüzar səfərləri
baş tutub.
Cari il ərzində Ermənistan – Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın suverenliyi, ərazi
bütövlüyü və beynəlxalq sərhədləri çərçivəsində həll olunması istiqamətində diplomatik səylərimiz davam
etdirilib.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə Ermənistan baş naziri arasında MDB-nin Düşənbə və SanktPeterburq zirvə görüşləri çərçivəsində söhbətlər baş tutub və Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri ilə
ermənistanlı həmkarı arasında son altı ay ərzində 3 görüş keçirilib. Cari il dekabrın 6-da ATƏT-in Milanda
keçirilmiş Nazirlər Görüşü çərçivəsində ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin nümayəndə
heyətlərinin rəhbərləri, Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin birgə bəyanatı qəbul olunub.
Bəyanatda münaqişənin sülh yolu ilə ədalətli və davamlı həlli üzrə danışıqların davam etdirilməsinin
razılaşdırıldığı qeyd olunur. Burada, həmçinin iki ölkənin rəhbərləri səviyyəsində Düşənbədə əldə edilən
razılaşmaya riayət olunması və hər iki ölkə əhalisinin sülhə hazırlanması üçün konkret addımların atılması
çağırışı əksini tapır. Vacib məqamlardan digəri isə birgə bəyanatda münaqişənin ədalətli və davamlı həllinin
təşviq edilməsi üçün yaxın gələcəkdə Azərbaycan və Ermənistan rəhbərliyi səviyyəsində intensiv nəticəyə
yönəlik danışıqların keçirilməsi fikrinin əks olunmasıdır. Bu yanaşma ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri
tərəfindən tam dəstəklənir.
Bu il ərzində Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı bir sıra beynəlxalq
təşkilatlar tərəfindən maraqlarımıza cavab verən aşağıdakı önəmli sənədlərin qəbul edilməsinə nail olunub.
2018-ci il aprelin 3-6-da 117 ölkə və 16 beynəlxalq təşkilatın yüksək səviyyəli rəsmilərinin iştirakı ilə
Bakıda keçirilmiş Qoşulmama Hərəkatının Aralıq Nazirlər Konfransının yekun sənədinə Ermənistan–
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və sərhədlərinin toxunulmazlığı
prinsipi əsasında həll edilməsinin vacibliyini vurğulayan bənd daxil edilib.
2018-ci il aprelin 16-17-də Düşənbə şəhərində keçirilmiş İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici İşlər
Nazirlər Şurası iclasının yekun sənədinə Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsinin regional iqtisadi
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əməkdaşlığa maneə törətdiyi və münaqişənin tezliklə dövlətlərin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə hörmət
prinsipləri əsasında həllinin vacibliyinə dair bənd daxil edilib.
2018-ci il mayın 5-6-da Banqladeş Xalq Respublikasının Dəkkə şəhərində keçirilmiş İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatının (İƏT) Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 45-ci sessiyasında Ermənistanın Azərbaycana qarşı
təcavüzü və işğal olunmuş ərazilərimizdə dini-mədəni irsin dağıdılmasına dair qətnamələr qəbul edilib.
İƏT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında “1992-ci il Xocalı qırğınının qurbanları ilə həmrəylik”
adlı qətnamə də qəbul olunub. Qətnamədə Azərbaycanın Xocalı şəhərində və digər işğal edilmiş ərazilərində
Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələri tərəfindən azərbaycanlı mülki əhaliyə və hərbi şəxslərə qarşı
törədilmiş kütləvi vəhşiliklər qəti şəkildə pislənilir və üzv dövlətlər münaqişə dövründə Azərbaycanın Xocalı
şəhəri və işğal edilmiş digər ərazilərində törədilmiş cinayətlərin müharibə cinayətləri, insanlıq əleyhinə
cinayətlər və soyqırımı kimi yerli və beynəlxalq səviyyədə tanınması istiqamətində lazımi səy göstərməyə
səslənib.
2018-ci ilin iyul ayında Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında qəbul olunmuş “Tərəfdaşlıq
prioritetləri” sənədində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi və sərhədlərinin toxunulmazlığı ilə bağlı
Avropa İttifaqından Azərbaycana önəmli dəstək ifadə olunub. Bununla yanaşı, 2018-ci il dekabrın 12-də
Avropa Parlamentinin qəbul etdiyi “Vahid Xarici və Təhlükəsizlik Siyasətin həyata keçirilməsi üzrə illik plan”
adlı qətnamədə Avropa İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığı ölkələri, o cümlədən Azərbaycanın suverenliyi və ərazi
bütövlüyünün dəstəkləməsi bir daha təsdiqlənib.
Eyni zamanda, 2018-ci il iyulun 11-12-də Brüsseldə keçirilmiş NATO Zirvə görüşünün yekun
bəyannaməsində Alyans üzvləri Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə davamlı dəstək ifadə edib və
regiondakı mövcud münaqişələrin məhz bu prinsiplər əsasında həll olunmasına çıxış ediblər.
2018-ci il oktyabrın 5-də keçirilmiş Demokratiya və İqtisadi İnkişaf naminə Təşkilat – GUAM
dövlətlərinin hökumət başçılarının iclasında qəbul edilmiş Birgə Bəyanatda Ermənistan –Azərbaycan
münaqişəsi və GUAM üzv ölkələri ərazisində həllini tapmamış digər münaqişələrin dövlətlərin suverenliyi,
ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığı prinsipləri əsasında həllinin
vacibliyi vurğulanıb və bu münaqişələrin beynəlxalq sülhə, təhlükəsizliyə və sabitliyə təhlükə təşkil etdiyini
nəzərə alınaraq, onların yuxarıda göstərilən prinsiplər əsasında tezliklə həlli məqsədilə beynəlxalq ictimaiyyətə
səylərin artırılması üçün çağırış edilib.
2018-ci ildə dövlətimizin dayanaqlı inkişafını təmin etmək məqsədi ilə beynəlxalq, regional və ikitərəfli
formatda məqsədyönlü xarici siyasət fəaliyyəti davam etdirilib. Ölkə iqtisadiyyatının potensialının xaricdə
təbliğ olunması, ixracının təşviqi və genişləndirilməsi, ölkəmizdə istehsal olunan məhsul və xidmətlərin
rəqabət qabiliyyətinin artırılması, həmçinin xarici ölkələrdə tətbiq olunan müasir texnologiyaların ölkəmizə
cəlb edilməsi aparılan xarici iqtisadi əməkdaşlığın əsas istiqamətlərini təşkil edib.
Həyata keçirilmiş kompleks tədbirlər nəticəsində əldə edilən iqtisadi uğurlarımız mötəbər beynəlxalq
iqtisadi qurumlar tərəfindən də yüksək qiymətləndirilib. Belə ki, dünyanın ən nüfuzlu iqtisadi forumu olan
Davos İqtisadi Forumunun qiymətləndirməsinə əsasən ölkəmiz rəqabətqabiliyyətliliyə görə dünya miqyasında
35-ci yerdə qərarlaşıb.
İkitərəfli ticari-iqtisadi əlaqələrin inkişafı məqsədilə Misir, İordaniya, İran, Avstriya, Mərakeş, İsrail,
Vyetnam, Hindistan, Qazaxıstan, Bolqarıstan, Belarus, Serbiya, Rumıniya, Rusiya və Sankt-Peterburq
hökumətləri daxil olmaqla, 15 Hökumətlərarası komissiyaların iclasları, həmçinin Azərbaycan ilə Pakistan
arasında ticarət sahəsində əməkdaşlıq üzrə birgə İşçi Qrupunun ilk görüşü, eyni zamanda, Çin, İran, Avstriya,
Pakistan, İsveçrə, İtaliya, Estoniya, Çexiya, Serbiya ilə biznes forumlar keçirilib. Çin, Polşa, Ukrayna və
Latviyada Azərbaycanın Ticarət evləri fəaliyyətə başlayıb.
2018-ci il ərzində Azərbaycan Respublikası insan hüquqları, demokratiya, qanunun aliliyi və yaxşı
idarəçiliyin təşviqi sahəsində beynəlxalq və regional təşkilatlarla səmərəli fəaliyyətini davam etdirib. 2018-ci
il martın 22-də BMT İnsan Hüquqları Şurasının 37-ci sessiyası çərçivəsində ölkəmiz tərəfindən irəli sürülmüş
“Dövlət xidmətlərinin səmərəli, şəffaf və məsuliyyətli çatdırılması vasitəsilə insan hüquqları və Dayanıqlı
İnkişaf Məqsədlərinin təşviqi” adlı qətnamə layihəsi yekdilliklə qəbul edilib. 2018-ci il aprelin 25-də Avropa
Şurası Parlament Assambleyasında qəbul olunmuş “Avropada məcburi köçkünlərin humanitar ehtiyacları və
hüquqları” adlı qətnamədə işğal edilmiş ərazilərin əhalisinin başqa yerə köçürülməsi və işğalçı qüvvə
tərəfindən bu ərazilərə digər əhalinin yerləşdirilməsi müharibə cinayəti kimi qeyd olunub. 2018-ci il dekabrın
17-də BMT Baş Assambleyasında Azərbaycan tərəfindən irəli sürülmüş və əsas məqsədi silahlı münaqişələr
şəraitində itkin düşmüş şəxslərin probleminə diqqətin daha da artırılmasından ibarət “İtkin düşmüş şəxslər”
adlı qətnamə yekdilliklə qəbul edilib.
91

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Demokratiya, insan hüquqları və qanunun aliliyi sahələrində beynəlxalq təsisatlarla aparılan səmərəli
əməkdaşlıqla yanaşı, cari ildə mədəniyyətlərarası dialoqun təşviq edilməsinə də böyük önəm verilib.
2018-ci il 26 noyabr–1 dekabr tarixlərində keçirilmiş UNESCO-nun Qeyri-maddi mədəni irsin
qorunması üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin iclasında Azərbaycan tərəfinin təqdim etdiyi “Çövkən-ənənəvi
Qarabağ atüstü oyunu” ilə bağlı milli hesabat qəbul olunub, həmçinin “Yallı (Köçəri, Tənzərə), Naxçıvanın
ənənəvi qrup rəqsləri” adlı nominasiya Qorunmaya Ehtiyacı olan UNESCO-nun Qeyri-maddi mədəni irs
siyahısına daxil edilib.
İl ərzində beynəlxalq təsisatların seçkili vəzifələrinə ölkəmizdən irəli sürülən namizədliklərin
müvəffəqiyyətlə irəliləməsi Azərbaycanın ikitərəfli və çoxtərəfli beynəlxalq münasibətlər müstəvisində
apardığı uğurlu siyasətinin bariz nümunəsini təşkil edib.
2018-ci il iyunun 4-6-da UNESCO-nun baş qərargahında keçirilmiş təşkilatın Qeyri-maddi mədəni irsin
qorunması üzrə Konvensiyasına üzv ölkələrin 7-ci Baş Assambleyasında Azərbaycan adıçəkilən Komitəyə üzv
seçilib.
2018-ci il iyunun 7-də Nyu-York şəhərində keçirilmiş BMT-nin qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin aradan
qaldırılması üzrə Konvensiyasına tərəf dövlətlərin iclasında Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq
Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin rəsmisi BMT-nin qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin aradan qaldırılması üzrə
Komitəsinin üzvlüyünə seçilib.
2018-ci il sentyabrın 17–21-də Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin (AEBA) Baş Konfransının
62-ci sessiyasında ölkəmiz AEBA-nın Müdirlər Şurasının 2018-2020-ci illər üzrə üzvü seçilib.
2018-ci ilin 26 oktyabr–17 noyabr tarixlərində keçirilmiş Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının
(BTİ) konfransında Azərbaycan 2019-2022-ci illər müddətinə BTİ Şurasına yenidən üzv seçilib, həmçinin
ölkəmizin təmsilçisi həmin müddət üzrə təşkilatın Radio Tənzimləmə Komitəsinə üzv seçilib.
2018-ci ildə VI Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu, VI Qlobal Bakı Forumu, Qoşulmama Hərəkatının
Xarici İşlər Nazirləri Konfransı, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici İşlər Nazirləri Şurasının
iclası, Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurasının Nazirlər toplantısı, Cənub Qaz Dəhlizinin rəsmi açılış mərasimi,
“Formula-1” Azərbaycan Qran-pri yarışları, XXV Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz-2018 sərgisi, ADEX-2018
III Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi və digər mötəbər beynəlxalq tədbirlərin Azərbaycanda yüksək səviyyədə
keçirilməsi ölkəmizin artan beynəlxalq nüfuzunun, ona bəslənilən yüksək etimadın, həmçinin zəngin təcrübə
və bacarıqlarının göstəricisini təşkil edib.
Cari ildə qonşu və region ölkələri ilə qarşılıqlı hörmət və etimad əsasında siyasi, iqtisadi və humanitar
sahələrdə tərəfdaşlıq münasibətləri inkişaf etdirilib. Müxtəlif regional əməkdaşlıq formatları çərçivəsində öz
təşəbbüskarlığı ilə seçilən Azərbaycan Respublikası ilk dəfə olaraq dövlət başçıları səviyyəsində keçirilmiş
Azərbaycan–Rusiya regionlararası forum və Azərbaycan-İran biznes forumu, həmçinin Azərbaycan,
Gürcüstan, İran və Türkiyənin xarici işlər nazirlərinin birinci dördtərəfli görüşünə ev sahibliyi edib, eyni
zamanda, “Azərbaycan-Türkiyə Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurası” və xarici işlər nazirləri
səviyyəsində baş tutmuş Azərbaycan–Türkiyə–Gürcüstan və Azərbaycan–Türkiyə–İran üçtərəfli
toplantılarında fəal iştirak edib.
2018-ci il avqustun 12-də Xəzər dənizinin hüquqi statusuna dair aparılan uzunmüddətli danışıqların
nəticəsi olaraq, Xəzəryanı Dövlətlərin Dövlət Başçılarının V Zirvə toplantısında “Xəzər dənizinin hüquqi
statusu haqqında Konvensiya” və Xəzər dənizində əməkdaşlığı təşviq edən digər saziş və protokollar
imzalanıb.
Cari il fevralın 21–22-də keçirilmiş Azərbaycan–Rusiya Birgə demarkasiya komissiyasının iclası
çərçivəsində ilk dəfə olaraq Azərbaycanın demarkasiya sərhəd nişanı Azərbaycan-Rusiya dövlət sərhədinin 49
nömrəli delimitasiya nöqtəsi sahəsində Samur çayının sahilində Qusar rayonu ərazisində quraşdırılıb.
Dövlətimizin xarici siyasət kursunun vacib istiqamətlərindən biri kimi xarici ölkələrdə yaşayan
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan soydaşlarımızın hüquqlarının müdafiəsi sahəsində konsulluqhüquqi yardım əməliyyatları uğurla davam etdirilib. İraqın Bağdad şəhərində uşaq evində saxlanılan, xüsusi
qayğıya ehtiyacı olan və Azərbaycan vətəndaşı olan kimsəsiz uşaqlara hüquqi yardım göstərilərək, həyata
keçirilən təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində onların Azərbaycana repatriasiyası uğurla baş tutub.
Ölkəmizdə turizmin təşviqi və inkişafı məqsədilə Azərbaycan Respublikasına səfər etmək istəyən
əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə elektron vizaların verilməsi prosedurunun sadələşdirilməsi
baxımından həyata keçirilmiş tədbirlər nəticəsində bir sıra xarici ölkə “ASAN viza” sistemi vasitəsilə elektron
viza verilən ölkələr siyahısına əlavə edilib. Eyni zamanda, 2018-ci ildə Serbiya Respublikası və Makedoniya
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Respublikası tərəfindən bu ölkələrə səfər etmək istəyən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına münasibətdə
viza tələbi birtərəfli qaydada ləğv edilib.
Cari il ərzində ikitərəfli və çoxtərəfli əsasda qarşılıqlı bir çox rəsmi və işgüzar səfərlər baş tutub.
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Fransa və Qazaxıstanda işgüzar səfərdə olub. Öz növbəsində, Türkiyə,
Bolqarıstan, Gürcüstan və Slovakiya hökumət başçıları, həmçinin Avstriya Respublikasının vitse-kansleri və
Türkmənistanın nazirlər kabinetinin sədr müavini ölkəmizə rəsmi və işgüzar səfərlər həyata keçiriblər.
2018-ci ildə Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Türkiyə, ABŞ, Çin, Bolqarıstan, Banqladeş,
Belarus, Fransa, Meksika, Türkmənistan və İtaliyaya rəsmi və işgüzar səfərlər edib. Eyni zamanda, Türkiyə,
İran, Yaponiya, Finlandiya, Macarıstan, Fransa, Serbiya, Bosniya və Herseqovina, Gürcüstan, Türkmənistan,
Kosta Rika, Monqolustan, Venesuela, Ekvador, Əfqanıstan, Hindistan, Banqladeş, Nepal, Şri-Lanka, Koreya
Xalq Demokratik Respublikası, Sent Vinsent və Qrenadin, Müqəddəs Taxt-Tac və San Marinonun xarici işlər
nazirləri, Kubanın xarici işlər nazirinin müavini, həmçinin ABŞ Prezidentinin milli təhlükəsizlik məsələləri
üzrə köməkçisi və Böyük Britaniya Baş nazirinin ticarət elçisi ölkəmizə rəsmi və işgüzar səfərlər həyata
keçiriblər.
Bununla yanaşı, il ərzində Beynəlxalq Qırmızı Xaç və Qırmızı Aypara Cəmiyyətləri Federasiyasının
baş katibi, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının baş direktoru,
Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatının baş katibi, Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının baş katibi,
BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyasının icraçı katibi, NATO baş katibinin müavini, UNESCO baş
direktorunun müavini, Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının baş direktorunun müavini, Beynəlxalq İslam
Xeyriyyə Təşkilatının sədri – humanitar məsələləri üzrə BMT Baş katibinin nümayəndəsi, Fəlakət Risklərinin
Azaldılması üzrə BMT Ofisinin (UNISDR) Avropa regional ofisinin rəhbəri Azərbaycana səfər ediblər.
Cari ildə Xarici İşlər Nazirliyinin Beynəlxalq İnkişafa Yardım Agentliyi (Azerbaijan International
Development Agency /AIDA) tərəfindən aparılmış birgə fəaliyyət nəticəsində “Azərbaycanın Əcnəbi
Məzunlarının Beynəlxalq Assosiasiyası” ictimai birliyi təsis edilib. Assosiasiyanın yaradılmasında əsas
məqsəd Azərbaycanda təhsil almış əcnəbi vətəndaşların bir araya gətirilməsi, qarşılıqlı əlaqələrin yaradılması
və ictimai faydalı məqsədlərə nail olunmasıdır. 2018-ci il oktyabrın 26-da Xarici İşlər Nazirliyinin Beynəlxalq
İnkişafa Yardım Agentliyinin dəstəyi ilə ADA Universitetində “Azərbaycanın Əcnəbi Məzunlarının
Beynəlxalq Assosiyasiyası”nın nümayəndələrinin iştirakı ilə “Gələcəyimizə sərmayə: dayanıqlı və inklüziv
inkişafa doğru” mövzusunda təşkil olunmuş dəyirmi masa da vaxtilə Azərbaycanda təhsil almış 25 ölkədən 65
yüksəkvəzifəli əcnəbi məzun iştirak edib.
2018-ci ildə Xarici İşlər Nazirliyi nəzdində fəaliyyət göstərən ADA Universiteti təhsil proqramlarını 8
bakalavr və 4 magistr proqramı vasitəsilə 43 ölkədən olan 2200 əcnəbi tələbə üçün davam etdirib. Xarici İşlər
Nazirliyi və ADA Universiteti tərəfindən maliyyələşdirilən Xəzər Hövzəsinin Araşdırılması Proqramı
çərçivəsində 38 ölkədən olan əcnəbi diplomatlara təlim keçirilib. Cari ildə ADA Universiteti yeni əməkdaşlıq
əlaqələri quraraq, Massaçusets Texnologiya İnstitutu, Vaterlo Universiteti, Venesiyanın Kofoskari
Universiteti, Macarıstanın Diplomatik Akademiyası, Latviya Universiteti, Hindistanın Diplomatik
Akademiyası, Qazax – Britaniya Texniki Universiteti, Türkmənistanın Diplomatik Akademiyası, Tacikistanın
Diplomatik Akademiyası və Rusiyanın Skolkovo İdarəçilik Məktəbi ilə anlaşma memorandumları imzalayıb.
Mayın 25-də ADA Universitetində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100-cü ildönümünə həsr olunmuş
beynəlxalq konfrans təşkil edilib.
Hesabat ili ərzində Azərbaycan Respublikası ilə Samoa Dövləti, Palau Respublikası, San-Tome və
Prinsipi Demokratik Respublikası arasında diplomatik münasibətlər qurulub.
2018-ci ildə Venesuela Bolivar Respublikası və Çili Respublikasının ölkəmizdə diplomatik
nümayəndəlikləri, həmçinin San Marino Respublikasının fəxri konsulluğu fəaliyyətə başlayıb.
Eyni zamanda, Avstriyanın Sankt Pölten və Klaqenfurt am Vörterse şəhərlərində Azərbaycanın fəxri
konsulluqlarının açılışı baş tutub, Ukraynanın Poltava şəhərində isə yeni fəxri konsulluğumuz işə başlayıb.
2018-ci ildə xarici siyasətdə əldə olunmuş nailiyyətlərimiz milli təcrübə və ənənələr, ölkənin artan
maddi-iqtisadi potensialı, eləcə də ölkədaxili sabitliyə əsaslanıb. Öz növbəsində, daxili potensial, milli imkan
və qabiliyyətlərin xarici siyasət fəaliyyətinə təkan verməsi münbit qarşılıqlı əlaqəni təmin edib ki, bu barədə
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev çıxışında qeyd edib: “Bizim uğurlu xarici siyasətimiz bu
gün daxili inkişafımıza da müsbət təsir göstərir”.
Növbəti ildə Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının milli maraqlarının beynəlxalq müstəvidə
layiqincə qorunması və təmin olunması, həmçinin Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin
müəyyən etdiyi xarici siyasət hədəflərinə nail olunması məqsədilə müstəqil, çevik, praqmatik və çoxşaxəli
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xarici siyasət fəaliyyətini davam etdirəcəkdir. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünə son qoyulması,
torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi və məcburi köçkünlərimizin öz yurd-yuvalarına qayıtması
diplomatiyamızın ən başlıca vəzifəsi olaraq qalacaqdır.
AZƏRTAC
Xalq qəzeti. – 2018.- 28 dekabr. – № 294. – S. 9
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Elmar Məmmədyarov: Azərbaycan müstəqil, çoxşaxəli, tarazlaşdırılmış və fəal xarici siyasətini
davam etdirəcək
Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov 2018-ci ilin yekunlarına
dair kütləvi informasiya vasitələrinin suallarını cavablandırıb. AZƏRTAC müsahibəni təqdim edir.
-Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli üzrə aparılan danışıqların cari il üzrə yekunları
nədən ibarətdir? Münaqişənin həlli üzrə danışıqların, xüsusilə son zamanlar səsləndirilən ümidverici
bəyanatlar fonunda gələcək perspektivlərini necə görürsünüz?
- Əvvəla qeyd etmək istərdim ki, ölkəmizin Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
həlli ilə bağlı mövqeyi dəfələrlə ən yüksək səviyyədə bütün platformalarda səsləndirilib. Münaqişə
Azərbaycanın beynəlxalq birlik tərəfindən tanınmış sərhədləri çərçivəsində ərazi bütövlüyü və suverenliyi
əsasında həll olunmalıdır. Münaqişənin həllinin hüquqi bazasına gəldikdə buraya, ilk növbədə, dünyada sülh
və təhlükəsizliyin təmin edilməsinə cavabdeh olan BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü il tarixli 4 qətnaməsi,
digər çoxsaylı beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən ATƏT, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Qoşulmama Hərəkatı,
GUAM, NATO, Avropa Parlamentinin qərar və qətnamələri, eləcə də ikitərəfli və çoxtərəfli formatlarda qəbul
edilmiş birgə sənədlər daxildir.
Təəssüf ki, uzun illərdir münaqişənin həlli üzrə aparılan danışıqlar öz nəticəsini verməmişdir.
Ermənistanda baş verən son hadisələr, eləcə də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə Ermənistan Baş
naziri arasında MDB-nin Düşənbə və Sankt-Peterburq zirvə görüşləri çərçivəsində baş tutan söhbətlər və
mənimlə ermənistanlı həmkarım arasında keçirilmiş üç görüş danışıqlar prosesinin irəli aparılması baxımından
müəyyən optimizm vəd edir. Bu il dekabrın 6-da ATƏT-in Milanda keçirilmiş Nazirlər görüşü çərçivəsində
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin nümayəndə heyətlərinin rəhbərlərinin, Azərbaycan və
Ermənistan xarici işlər nazirlərinin qəbul olunmuş birgə bəyanatında qeyd edilir ki, münaqişənin sülh yolu ilə
ədalətli və davamlı həlli üzrə danışıqların davam etdirilməsi razılaşdırılıb. Bu isə o deməkdir ki, danışıqların
formatı dəyişilməz olaraq qalır. Burada, həmçinin iki ölkənin rəhbərləri səviyyəsində Düşənbədə əldə olunan
razılaşmaya riayət olunması və hər iki ölkə əhalisinin sülhə hazırlanması üçün konkret addımların atılması
çağırışı əks olunur. Vacib məqamlardan digəri isə, birgə bəyanatda münaqişənin ədalətli və davamlı həllinin
təşviq edilməsi üçün yaxın gələcəkdə Azərbaycan və Ermənistan rəhbərliyi səviyyəsində intensiv nəticəyə
yönələn danışıqların keçirilməsi fikrinin əks olunmasıdır. Bildirmək istərdim ki, bu yanaşma ATƏT-in Minsk
qrupunun həmsədrləri tərəfindən tam dəstəklənir.
Ümumiyyətlə, qeyd etmək istərdim ki, bu ilin dekabrında keçirilən seçkilərdən sonra Ermənistanın
hazırkı rəhbərliyi, münaqişənin həlli istiqamətində siyasi iradəsini nümayiş etdirməli və mehriban qonşuluq
fəlsəfəsinə uyğun olaraq bölgədə sülh, sabitlik və davamlı inkişafın əldə olunması istiqamətində çalışmalıdır.
Ümid edirik ki, qarşıdan gələn 2019-cu ildə Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş
ərazilərindən çıxarılması və iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşması baxımından müəyyən irəliləyiş
əldə olunacaq. Münaqişənin həllində mümkün irəliləyiş bölgədə sülh, təhlükəsizlik və sabitliyə şərait
yaratmaqla, bütün regionda, ilk növbədə, Ermənistanın özündə davamlı iqtisadi inkişafa imkanlar açacaq.
Ölkəmiz digər etnik mənsubiyyətə malik Azərbaycan vətəndaşları kimi, öz beynəlxalq öhdəliklərinə uyğun
olaraq Dağlıq Qarabağdakı erməni əsilli vətəndaşlarının da təhlükəsizliyini təmin etməyə və onlara
Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq tanınmış sərhədləri çərçivəsində yüksək səviyyədə özünüidarəetmə
hüququ verməyə hazırdır. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı icması öz doğma yurdyuvalarına geri qayıtmağa hazırdır və icmanın bu yaxınlarda verdiyi bəyanatında qeyd olunan məsələ növbəti
dəfə səsləndirildi. Xatırlayırsınızsa, bir müddət əvvəl Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı və erməni icmaları
arasında təmaslar mövcud idi, lakin əfsuslar olsun ki, Ermənistanın keçmiş siyasi rəhbərliyinin “xidmətləri”
nəticəsində bu təmaslara son qoyuldu. Bilirsiniz, torpaqları götürüb başqa bir yerə köçmək mümkün deyil və
münaqişənin həllindən sonra, əlbəttə, sözügedən iki icma birgə yaşamalı olacaq. Məhz bu baxımdan Dağlıq
Qarabağın azərbaycanlı və erməni icmaları arasında təmasların bərpa edilməsi vacibdir və bu, təşviq
olunmalıdır.
- Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələrində hansı mühüm uğurları qeyd edə bilərsiniz?
- 2018-ci il beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq və fəal təmsilçilik xəttini yürüdən ölkəmizin
əldə etdiyi bir sıra nailiyyətlərlə yadda qalır. Bu sırada həm BMT və onun ixtisaslaşmış təşkilatları, həm də
digər regional təşkilatları qeyd etmək olar. Belə ki, bu ilin 25 sentyabr – 1 oktyabr tarixlərində keçirilmiş BMT
Baş Assambleyasının 73-cü sessiyası çərçivəsində baş tutan bir sıra tədbirlərdə və keçirilən görüşlərdə
Azərbaycanı narahat edən məsələlərlə bağlı, eləcə də beynəlxalq gündəliyin aktual məsələlərinə dair ölkəmizin
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mövqeyinə dəstək və anlayış nümayiş etdirildi. Dekabrın 17-də BMT Baş Assambleyası Azərbaycanın təklif
etdiyi, dünya ictimaiyyətinin diqqətini beynəlxalq hüququn müddəalarına hörmət edilməsinə yönəldən və
silahlı münaqişələr zamanı itkin düşmə hallarının qarşısının alınması, itkin düşmüş şəxslərin axtarışı ilə bağlı
bütün lazımi tədbirlərin həyata keçirilməsi, o cümlədən beynəlxalq öhdəliklərə uyğun olaraq itkin düşmüş
şəxslərin taleyinin müəyyənləşdirilməsi üçün əməkdaşlıq edilməsini nəzərdə tutan “İtkin düşmüş şəxslərə
dair” qətnamə qəbul edildi. Bu mühüm təşəbbüs Azərbaycanın xarici siyasətinin humanist xarakterini, onun
beynəlxalq hüquq və ondan irəli gələn öhdəliklərə sadiqliyini, eləcə də bu qaydalara BMT-nin üzv ölkələri
tərəfindən riayət edilməsinə nail olmaq qətiyyətini bir daha qabartmış oldu.
Aprelin 3-5-də Bakıda 117 ölkənin və 16 beynəlxalq təşkilatın nümayəndələrinin iştirak etdiyi
Qoşulmama Hərəkatının üzv ölkələrinin Nazirlər Konfransı keçirildi. Tədbir çərçivəsində qəbul edilmiş yekun
sənəd və Bakı Bəyannaməsi ölkəmizin Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə
həlli üzrə mövqeyinə birmənalı dəstək ifadə etdi.
Həmçinin bu il dekabrın 12-də Avropa Parlamentinin “Aİ-nin xarici siyasət və təhlükəsizlik sahəsində
ümumi xarici siyasətinin həyata keçirilməsi” adlı qətnaməsinin qəbulunu vurğulamaq istərdim. Belə ki, bu
qətnamə mövcud münaqişələrin ərazi bütövlüyü, suverenlik və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərin
toxunulmazlığı prinsipləri əsasında həllini təsdiq etdi.
Bu ilin 1 iyul – 31 dekabr tarixlərində ölkəmizin Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına sədrliyi
çox faydalı oldu. Sədrliyimiz dövründə nazirlər səviyyəsində dörd görüş, tematik işçi qruplarının 20-dən çox
iclası keçirildi, bizim təşəbbüsümüzlə müvafiq dəyərləndirmə sənədləri qəbul edildi.
İl ərazində beynəlxalq ictimaiyyətin Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə
münasibətdə artmaqda olan birmənalı dəstəyini xüsusilə vurğulamaq istərdim. Davamlı səylərimiz nəticəsində
diplomatik leksikonumuzda beynəlxalq tanınmış sərhədlər çərçivəsində ərazi bütövlüyünə dəstək ifadəsi daha
geniş istifadə olunmağa başladı. Keçirilmiş ikitərəfli və çoxtərəfli görüşlər nəticəsində qəbul olunmuş çoxsaylı
sənəd və bəyanatlarda, o cümlədən Qoşulmama Hərəkatının nazirlər görüşünün yekun sənədində, NATO-nun
zirvə görüşünün yekun bəyanatında, Avropa Parlamentinin sözügedən qətnaməsində, üçtərəfli formatlarda
keçirilmiş görüşlərin birgə bəyannamələrində, eləcə də ikitərəfli əsasda qəbul edilmiş bir sıra birgə
bəyanatlarda ölkəmizin suverenliyi və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri çərçivəsində ərazi
bütövlüyünə dəstək münaqişənin həlli ilə bağlı onsuz da mövcud olan geniş hüquqi bazanın daha da
möhkəmləndirilməsinə xidmət edib.
Bu il ərzində, həmçinin ölkəmizin bir sıra beynəlxalq təşkilatların seçkili orqanlarına üzvlük
müraciətləri də uğurlu olub. Məsələn, iyunun 6-da Azərbaycan UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irsi üzrə
Komitəsinin üzvü seçilib, bir gün sonra isə Nyu-Yorkda BMT-nin qadınlara münasibətdə ayrı-seçkiliyin
aradan qaldırılması üzrə Komitəsinə üzv olub, noyabr ayında Dubayda Beynəlxalq Telekommunikasiya
İttifaqının Şurasına 2019-2022-ci illər üzrə üzv seçilib, həmçinin ölkəmizin nümayəndəsi BTİ-nin Radio
Tənzimləmə Komitəsinə üzv seçilib.
Göründüyü kimi, 2018-ci il ərzində Azərbaycan müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində öz
maraqlarını daha da irəli aparmaq səylərini davam etdirib.
- Bu il Xəzəryanı ölkələr arasında Xəzər dənizinin hüquqi statusuna dair imzalanmış Konvensiya
yeni neft-qaz yataqlarının istismarı və TransXəzər qaz kəmərinin tikilməsi baxımından hansı
perspektivlər açır?
- Cari ilin avqustunda “Xəzəryanı beşliyin” liderləri tərəfindən Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında
imzalanan Konvensiya dövlətlərarası əməkdaşlıq üçün yeni, müstəsna imkanlar açdı. Konvensiya tərəflərin
Xəzər dənizindən və onun zəngin təbii ehtiyatlarından istifadəsi ilə bağlı hüquq və vəzifələrini tənzimləyir. Bu
sənəd Xəzər dənizinin delimitasiya parametrlərini müəyyənləşdirir.
Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında Konvensiyanın imzalanması beş sahilyanı dövlətin xoş
məramını bildirən əsl tarixi hadisə oldu. Bu sənədin ölkəmiz üçün əsas əhəmiyyəti sahilyanı ölkələrin dənizin
zəngin təbii sərvətlərindən istifadə edilməsi üzrə suveren və müstəsna hüquqlarının müəyyənləşdirilməsindən
ibarətdir. Beləliklə, Konvensiya neft-qaz sənayesi sahəsində müxtəlif layihələrin, habelə dənizdə digər iqtisadi
fəaliyyətlərin həyata keçirilməsinin davamlılığını və təhlükəsizliyini təmin edir. Xəzər dənizində ticarətin və
ölkələrimizin iqtisadiyyatının inkişafı baxımından mühüm rol oynayan naviqasiya azadlığı və təhlükəsizliyi
təmin olunur.
Ümumiyyətlə, Konvensiyanın müddəalarının yerinə yetirilməsi orada göstərilən məqsədə nail
olunmasını təmin edəcək, Xəzər dənizini sülh, mehriban qonşuluq, dostluq və əməkdaşlıq zonasına çevirəcək.
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Tarixən Xəzər dənizində nəhəng layihələrin həyata keçirilməsində fəallıq göstərən Azərbaycan gələcəkdə də
sahilyanı ölkələrlə əməkdaşlığı davam etdirməyi və genişləndirməyi planlaşdırır.
Uğurlu enerji siyasəti sayəsində Azərbaycan özünün iqtisadi təhlükəsizliyini təmin edən, eləcə də
Avropanın enerji təhlükəsizliyinə töhfə verən etibarlı tərəfdaş, istehsalçı və tranzit ölkə kimi nüfuz qazanmağa
müvəffəq olub. Hazırda Azərbaycanın təşəbbüsü və iştirakı ilə Cənub Qaz Dəhlizi kimi nəhəng enerji
layihəsinin reallaşdırılması davam etdirilir. Bu layihə Xəzər dənizindən təbii qazın Avropaya nəqli baxımından
mühüm rol oynayır. Ölkəmiz enerji resurslarının dünya bazarlarına çatdırılmasında yüksək potensiala malikdir
və biz Azərbaycanın ərazisindən keçən tranzit marşrutlarından istifadə etmək istəyən qonşu dost ölkələrə
imkanlarımızı təqdim etməyə həmişə hazırıq.
- Məlum olduğu kimi, gələn ildən etibarən Azərbaycan üç il ərzində Qoşulmama Hərəkatına
sədrlik edəcək. Bu mühüm hadisə ölkəmizə nələr vəd edir?
- Beynəlxalq əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsini qarşıya məqsəd qoyan ölkəmiz, bildiyiniz kimi, 2011ci ildə Qoşulmama Hərəkatına üzv oldu. Bu təşkilat öz sıralarında 120 üzv, 17 müşahidəçi ölkəni və 10
müşahidəçi təşkilatı birləşdirən ən böyük beynəlxalq qurumlardan biridir. Qoşulmama Hərəkatı keçmişin çox
tanınmış dövlət rəhbərləri olan İosip Broz Tito, Cəvahirləl Nehru, Fidel Kastro və digərlərinin iz qoyduğu
kifayət qədər uzun tarixə malik bir qurumdur. Təqdirəlayiq haldır ki, çox qısa zaman ərzində ölkəmiz təşkilat
çərçivəsində özünü tanıtmaqla yanaşı, Qoşulmama Hərəkatına 2019-2022-ci illər ərzində sədrlik etmək
imkanına sahib oldu.
Məlum olduğu kimi, bu ilin aprelində Qoşulmama Hərəkatının üzv ölkələrinin Bakıda keçirilmiş
Nazirlər görüşünün yekun sənədində Azərbaycanın bir sıra təşəbbüslərinə dəstək nümayiş etdirildi, həmçinin
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin BMT TŞ-nin 4 qətnaməsinə uyğun olaraq,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi və beynəlxalq tanınmış sərhədləri çərçivəsində həllinin vacibliyi
vurğulandı.
Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatına sədrliyi təşkilatın beynəlxalq nüfuzunun daha da artırılması
məqsədilə üç əsas prioritet üzərində qurulacaq və buraya Bandunq prinsiplərinin təşviqi, Hərəkat daxilində
birliyin möhkəmləndirilməsi və Hərəkatın effektivliyinin artırılması daxildir.
Əminliklə qeyd edə bilərəm ki, Qoşulmama Hərəkatında sədrliyimiz ölkəmizin mövqeyinin beynəlxalq
səviyyədə çatdırılması baxımından bizim üçün əlavə imkanlar yaradacaq. Təşkilatın üzvü olan 120 ölkə BMT
üzv dövlətlərinin üçdə ikisini təşkil edir, bu isə istənilən qərarın qəbuluna təsir imkanı deməkdir. Hərəkata
sədrliyimiz, həmçinin ölkəmizin irəli sürdüyü təşəbbüslərin reallaşdırılması baxımından müvafiq imkanlar
yaratmış olacaq. Bu təşəbbüslərin həyata keçirilməsi isə öz növbəsində, ölkəmizin beynəlxalq müstəvidə
nüfuzunun daha da artmasına xidmət edəcək.
- 2019-cu ildə Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında viza rejiminin sadələşdirilməsi də daxil
olmaqla yeni strateji tərəfdaşlıq haqqında sazişin imzalanması mümkündürmü? Bu Azərbaycana hansı
dividentlər gətirəcək?
- Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə bərabərhüquqlu və qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlıq münasibətlərini inkişaf
etdirmək istəyir. Tərəfdaşlığımızın son ili Aİ ilə əməkdaşlıq gündəliyinin daha da irəli aparılması baxımından
çox faydalı olub. Bu xüsusda, iyulun 11-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Aİ
Şurasının Prezidenti Donald Tusk tərəfindən Brüsseldə paraflanmış, oktyabrın 15-də isə Lüksemburqda
keçirilən Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin Nazirlər görüşü çərçivəsində qəbul edilməsi rəsmiləşdirilən
Azərbaycan-Aİ Tərəfdaşlıq Prioritetləri sənədini vurğulamaq istərdim. İkitərəfli əməkdaşlığımızda mühüm
mərhələ açacaq Aİ və Azərbaycan arasında yeni hərtərəfli sazişi və sənədlə bağlı aparılan danışıqları da qeyd
etmək lazımdır. Danışıqlar prosesi hələ də davam edir və bunun vaxt tələb etdiyi təbiidir, çünki bizə və Aİ
tərəfdaşlarımıza ciddi, keyfiyyətli saziş lazımdır. Bu saziş ikitərəfli münasibətlərin hüquqi əsasını təşkil edəcək
və qarşılıqlı sahəvi tərəfdaşlığımızı uzun müddətdə möhkəmləndirəcək. İnanırıq ki, bu saziş bərabərhüquqlu
tərəfdaşlıq və birgə maraqlara əsaslanan strateji əhəmiyyətli sənəd olacaq. Bu saziş təkcə bizə deyil, eləcə də
Aİ üzv ölkələrinə lazımdır.
Viza sadələşdirilməsi üzrə Saziş artıq bir neçə ildir ki, qüvvədədir. Bunun məntiqi davamı Aİ ilə viza
rejiminin tam ləğvidir. Yəni viza rejiminin liberallaşdırılması anlamına gəlir. Amma bu müəyyən vaxt tələb
edir.
- Azərbaycanın 2019-cu il üzrə xarici siyasət prioritetləri nədən ibarət olacaq?
- Ölkəmiz cari ildə olduğu kimi, növbəti il ərzində də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin birbaşa rəhbərliyi ilə ölkəmizin milli maraqlarına əsaslanan və milli mənafelərimizin beynəlxalq
97

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

müstəvidə qorunmasına xidmət edən müstəqil, çoxşaxəli, tarazlaşdırılmış və fəal xarici siyasətimiz davam
etdiriləcək.
Bu gün Azərbaycan bölgədə qlobal layihələrin təşəbbüskarı və iştirakçısı qismində regional əməkdaşlığı
inkişaf etdirən və beynəlxalq müstəvidə nüfuz sahibi olan dövlətdir. Bu gün etibarlı tərəfdaş kimi
dəyərləndirilən ölkəmizin xarici siyasət sahəsindəki nailiyyətləri, əlbəttə ki, onun qonşu ölkələr və dünyanın
digər dövlətləri ilə tarazlaşdırılmış əlaqələr qurmasına, qarşılıqlı maraqlara əsaslanan bərabərhüquqlu dialoq
və əməkdaşlıq münasibətlərini həyata keçirməsinə əsaslanır.
2019-cu ildə xarici siyasət prioritetlərinə, ilk növbədə, ölkəmizin suverenliyi və müstəqilliyinin
möhkəmləndirilməsi, Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzünün nəticələrinin aradan qaldırılması və
beynəlxalq tanınmış sərhədləri çərçivəsində ərazi bütövlüyümüzün bərpa edilməsi, eyni zamanda,
Azərbaycanın təşəbbüskarı və iştirakçısı olduğu irimiqyaslı infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsinin
davam etdirilməsi, bütün beynəlxalq aktorlar, o cümlədən dövlətlər, birliklər və beynəlxalq təşkilatlarla
qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi daxildir.
Xalq qəzeti. – 2018.- 26 dekabr. – № 292. – S. 8.
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Prezident İlham Əliyevin xarici siyasətində ərazi bütövlüyümüzün təmin edilməsi
prioritet istiqamətdir
Dağlıq Qarabağ heç vaxt Azərbaycanın suverenliyindən kənarda heç bir status almayacaq.
Heç vaxt Azərbaycan xalqı və dövləti imkan verməyəcək ki, onun əzəli, tarixi, hüquqi torpağı ondan
ayrılsın…
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü istənilən digər ölkənin ərazi bütövlüyü kimi eyni dəyərə malikdir…
Azərbaycan bütün dünya tərəfindən tanınan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəkdir.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin xarici siyasətində ərazi bütövlüyümüzün təmin edilməsi prioritet
istiqamətdir. Prezident İlham Əliyev Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yalnız
beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri çərçivəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi şərti
ilə nizama salınmasının vacibliyini bildirib və beynəlxalq təşkilatların bu sahədə səylərini gücləndirməsinin
zəruriliyini bəyan edib. Heç vaxt Azərbaycan xalqı və dövləti imkan verməyəcək ki, onun əzəli, tarixi, hüquqi
torpağı ondan ayrılsın. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü istənilən digər ölkənin ərazi bütövlüyü kimi eyni dəyərə
malikdir. Azərbaycan bütün dünya tərəfindən tanınan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək.
AZƏRTAC Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının
professoru, siyasi elmlər doktoru, “Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı İcması”
İctimai Birliyinin sədr müavini Elçin Əhmədovun “Prezident İlham Əliyevin xarici siyasətində ərazi
bütövlüyümüzün təmin edilməsi prioritet istiqamətdir” sərlövhəli məqaləsini təqdim edir.
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ağır nəticələrinin aradan qaldırılması və nizama
salınması ümummilli lider Heydər Əliyevin xarici siyasət fəaliyyətində mühüm yer tuturdu. Bu məqsədlə
1993-cü ilin ikinci yarısından başlayaraq Ümummilli Lider respublikamızın təhlükəsizlik problemlərini,
xüsusilə Ermənistanın ərazi iddiaları və hərbi təcavüzü məsələsini beynəlxalq aləmə çıxararaq regionda sülhün
bərqərar olması üçün nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların təsirini artırmağa çalışırdı. Ulu öndər Heydər Əliyevin
münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün ən yüksək səviyyədə dövlət başçıları və nümayəndə heyətləri ilə
ikitərəfli, çoxtərəfli görüşlərdə, ATƏT-in Zirvə toplantılarında, Minsk qrupunun həmsədrləri ilə aparılan
müzakirələrdə, eyni zamanda, Ermənistan prezidenti ilə birbaşa danışıqlarda göstərdiyi səylər dövlət başçısının
apardığı ardıcıl və məqsədyönlü siyasətinin mühüm tərkib hissəsini təşkil edirdi. Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin dinc vasitələrlə nizamlanması məqsədilə məhz Ümummilli Liderin qətiyyəti, əzmkarlığı və
gərgin fəaliyyəti sayəsində 1994-cü il mayın 12-də atəşkəs haqqında razılıq əldə edildikdən sonra ATƏT-in
Minsk qrupu çərçivəsində müntəzəm olaraq danışıqlar aparılmağa başlandı.
1994-cü ilin dekabrın 5-6-da ATƏT-in Budapeştdə keçirilən Zirvə toplantısında Prezident Heydər
Əliyevin çevik diplomatiyasının təsiri ilə “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar ATƏT-in fəaliyyətinin
intensivləşdirilməsi” barədə qərar qəbul olundu. 1996-cı ilin dekabrın 2-3-də ATƏT-in Lissabonda keçirilən
Zirvə toplantısında qəbul edilən və münaqişənin nizama salınmasının beynəlxalq-hüquqi bazasını təşkil etmiş
olan sənəd Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini ədalətlə aradan qaldırmaq yolunda böyük siyasi nailiyyət
sayıla bilər. Zirvə toplantısı zamanı Prezident Heydər Əliyevin gərgin əməyi və diplomatik istedadı sayəsində
münaqişənin həllinin siyasi-hüquqi çərçivələrini müəyyənləşdirən xüsusi bir sənəd qəbul edildi. ErmənistanAzərbaycan münaqişəsinin həllinə dair 3 əsas prinsipi özündə əks etdirən və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri,
İsveçrənin xarici işlər naziri Flavio Kottinin adından verilən bu bəyanat Ermənistan istisna olmaqla, dünyanın
53 dövləti tərəfindən müdafiə olundu və Lissabon sammitinin Yekun sənədlərinə əlavə edildi.
ATƏT-in Lissabon Zirvə görüşündən sonra Rusiya ilə yanaşı, Fransa və ABŞ nümayəndələri də Minsk
qrupunun həmsədrləri təyin olundu. 1997-ci ilin ikinci yarısından indiyə kimi Minsk qrupunun həmsədrləri
Lissabon prinsiplərinə əsaslanaraq iki hissədən ibarət – yəni, Dağlıq Qarabağın hüdudlarından kənarda
yerləşən işğal olunmuş 6 rayonun azad edilməsi və Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşdirilməsi ilə
əlaqədar 3 təkliflə çıxış etmişlər. Onların 1997-ci ilin iyununda təqdim etdikləri ilk təklif münaqişənin “paket”
(bu variantda Dağlıq Qarabağın statusu da daxil olmaqla bütün məsələlərə eyni vaxtda razılıq verilməsi
nəzərdə tutulurdu) həlli, 1997-ci ilin sentyabrında irəli sürdükləri ikinci təklif münaqişənin “mərhələli” (bu
variantda isə münaqişənin mərhələlərlə nizama salınması nəzərdə tutulurdu) həllindən ibarət idi. Azərbaycan
Prezidenti həmin planlarla tam razı olmasa da, həmsədrlərin bu iki təklifini qəbul etdiyi halda, Ermənistan
tərəfi qeyri-konstruktiv mövqedən çıxış edərək həmin təkliflərlə razılaşmadı. 1998-ci ilin noyabrın 9-da
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həmsədrlər beynəlxalq hüquq normalarına zidd, həmçinin Azərbaycan üçün qətiyyən qəbul edilməz olan və
danışıqların davam etdirilməsinə imkan yaratmayan üçüncü təklifi irəli sürdülər. Bu təklif dünya praktikasında
mövcud olmayan “ümumi dövlət” ideyasına əsaslanırdı. Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev tərəfindən
qətiyyətlə rədd edilən süni “ümumi dövlət” təklifi Azərbaycanın mənafeyinə zidd olmaqla yanaşı, ATƏT-in
Budapeşt və Lissabon Zirvə toplantılarında qəbul edilən sənədlərə də etinasız yanaşılması demək idi. Nəticədə,
danışıqlar prosesində bir durğunluq yarandı və münaqişənin nizama salınması istiqamətində müsbət irəliləyiş
əldə etmək mümkün olmadı. Həmsədrlər tərəfindən irəli sürülən və sonuncu olan “Ümumi dövlət” ideyası
iflasa uğradıqdan sonra Minsk qrupu praktik olaraq dalana dayandı.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında aparılan birbaşa danışıqlar və nəticələri
Danışıqlar prosesinə təkan vermək üçün 1999-cu il aprelin 26-da ABŞ-ın təşəbbüsü ilə Vaşinqtonda
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında artıq yeni formatda birbaşa danışıqlara başlandı və ATƏTin Minsk qrupu tərəfindən danışıqların bu formatı bəyənildi. Lakin bu görüşün nəticəsində də münaqişənin
nizama salınması istiqamətində konkret nəticə əldə edilmədi. Münaqişə tərəflərinin mövqelərində
ziddiyyətlərin qalması, xüsusilə, Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqedən çıxış etməsi səbəbindən ATƏT-in
1999-cu il noyabrın 18-19-da İstanbulda keçirilən Zirvə toplantısında qəbul edilən yekun bəyannamədə yalnız
Dağlıq Qarabağ problemi ətrafında yaranmış mövcud vəziyyəti özündə əks etdirən və Minsk qrupu
çərçivəsində münaqişə tərəflərini danışıqları davam etdirməyə çağıran 20-ci maddə öz əksini tapdı. Sənəddə
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin cəhdlərinə müsbət qiymət verilməklə yanaşı, Ermənistan və
Azərbaycan prezidentləri arasında intensivləşən danışıqlardan razılıq ifadə olunur və nizamlama formatına
daha çox uyğun gələn Minsk qrupu çərçivəsində müntəzəm olaraq sülh prosesinin davam etdirilməsi üçün
görüşlərin keçirilməsi dəstəklənirdi.
2001-ci ilin əvvəli iki dövlətin prezidentləri arasında keçirilən danışıqların intensivliyi ilə müşahidə
olundu. Belə ki, 2001-ci ilin yanvarın 26-da Parisdə əvvəlcə Marini sarayında, martın 5-də isə Yelisey
sarayında aparılan danışıqlar daha sonra aprelin 4-6-da ABŞ-ın Florida ştatının Ki-Vest şəhərində Minsk
qrupunun həmsədrlərinin iştirakı ilə davam etdirildi. Sonradan “Paris prinsipləri” adını almış bu variantda
əvvəllər irəli sürülmüş 3 təklifin (“paket”, “mərhələli” və “ümumi dövlət”) tərəfləri qane edən məqamlarının
ümumiləşdirilməsi nəzərdə tutulurdu. Daha sonra Minsk qrupu həmsədrləri bəyan etdilər ki, onlar münaqişənin
həlli ilə bağlı yeni təklif üzərində işləyirlər və onu iyul ayında Cenevrədə keçiriləcək növbəti görüşdə
prezidentlərə təqdim edəcəklər. Lakin adı çəkilən bu görüş Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi
nəticəsində baş tutmadı. ATƏT-in Nazirlər Şurasının 2001-ci il dekabrın 3-4-də Buxarestdə keçirilən iclasında
qəbul edilmiş bəyanatda sülh danışıqlarının davam etdirilməsinin vacibliyi bildirilmiş və tərəflərə münaqişənin
beynəlxalq hüquq normaları və prinsipləri əsasında tez bir zamanda həll edilməsi üçün səyləri artırmaq
məsləhət görülmüşdür.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi kursunu uğurla davam etdirərək Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizama salınmasına xüsusi diqqət yetirərək bu məsələdə yalnız
respublikamızın milli və dövlətçilik maraqlarını daim üstün tutduğunu nümayiş etdirmişdir. Azərbaycan
Prezidenti bütün xarici səfərlərdə, eləcə də Bakıda keçirdiyi çoxsaylı görüşlərdə Ermənistanın hərbi təcavüzü
məsələsini daim önə çəkərək Azərbaycan xalqının öz torpaqlarının işğalı ilə heç zaman razılaşmayacağını,
ehtiyac yarandığı halda, hərbi əməliyyatların başlanmasına qərar verəcəyini vurğulamışdır. Bununla yanaşı,
Azərbaycanın dövlət başçısı münaqişəni dinc vasitələrlə nizama salınmasının tərəfdarı olduğunu bildirmiş,
beynəlxalq təşkilatların bu sahədə səylərini gücləndirməsinin zəruriliyini bəyan etmişdir.
2004-cü il aprelin 16-dan başlayaraq Praqada Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri
səviyyəsində danışıqlar yenidən bərpa olundu. Sonradan “Praqa prosesi” adını almış danışıqların bu
mərhələsində 2005-ci ilin yayına qədər iki dövlətin xarici işlər nazirləri 11 görüş keçirərək münaqişənin
nizama salınmasına dair sülh planının yeni variantının detallarını müzakirə etdilər. 2005-ci il yanvarın 3-də
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakıda Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin aradan qaldırılması istiqamətində əlverişli şəraitin yarandığını və bu problemin “Praqa
prosesi” əsasında getdiyini bildirməklə danışıqlarda yeni mərhələnin başlandığını bəyan etdi.
Münaqişənin nizama salınması istiqamətində Azərbaycanın dövlət siyasəti
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması prosesini sürətləndirmək
üçün baza prinsipləri 2007-ci il noyabrın sonunda Madriddə tərəflərə təqdim olundu. Bundan sonra, 2008-ci il
100

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

iyunun 5-də Sankt-Peterburqda, noyabrın 2-də Moskvada, 2009-cu il yanvarın 28-də Sürixdə, mayın 7-də
Praqada, iyunun 4-də Sankt-Peterburqda, iyulun 17-18-də Moskvada, oktyabrın 8-9-da Kişinyovda, noyabrın
22-də Münhendə, 2010-cu il yanvarın 25-də Soçidə, iyunun 17-də Sankt-Peterburqda, oktyabrın 27-də
Həştərxanda, 2011-ci il martın 5-də Soçidə, iyunun 24-də Kazanda, 2012-ci il yanvarın 25-də Soçidə, 2013cü il noyabrın 19-da Vyanada, 2014-cü il avqustun 10-da Soçidə, sentyabrın 4-də Nyu-Portda, oktyabrın 27də Parisdə və 2015-ci il dekabrın 19-da Berndə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin 19 görüşü keçirilib.
Bu görüşlərdən 10-u Rusiya Prezidentinin vasitəçiliyi ilə keçirilib. Bu görüşlər zamanı danışıqların mahiyyəti
haqqında verilən məlumatlarda bildirilir ki, son beş ildə “Praqa prosesi” çərçivəsində işlənilməsi başlanılan və
Madrid sənədinə çevrilən baza prinsipləri mövcuddur. Bu prinsiplərin bəziləri üzrə müəyyən razılaşma əldə
edilib. Lakin hazırda prezidentlər səviyyəsində müzakirə olunan bir neçə prinsip üzrə anlaşmanın müəyyən
cizgiləri hiss olunur. Bu kontekstdə bütün məsələlərə dair ümumi razılıq əldə olunduqdan sonra yekun hər
hansı bir sənədin qəbul ediləcəyi bildirilir.
2016-cı il aprelin 2-dən 5-dək davam edən Azərbaycan ordusunun uğurlu əks-hücum əməliyyatları
ölkəmizə hərbi-strateji nöqteyi-nəzərdən çox böyük üstünlüklər verdi. İlk növbədə, Azərbaycan çox mühüm
psixoloji qələbə qazandı. Azərbaycan Ordusu düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirdi və Qarabağın şimal və cənub
hissələrində çox böyük strateji əhəmiyyətə malik yüksəklikləri azad etdi. Bununla da Azərbaycan öz
torpaqlarını azad etmək bacarığını, potensialını, döyüş əzmini nümayiş etdirdi. Nəticədə, 4 günlük döyüşlərin
beynəlxalq əks-sədası da dərhal eşidildi və Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarının 20 faizini işğal altında
saxlaması bir daha bütün dünyaya xatırladıldı.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin 2016-cı il mayın 17-də Vyanada və iyunun 20-də SanktPeterburqda, uzun fasilədən sonra 2017-ci il oktyabrın 16-da Cenevrədə daha 3 görüşü keçirilib. Bu
görüşlərdən 1-i Rusiya prezidentinin vasitəçiliyi ilə keçirilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev danışıqlar
masası üzərində bütün işğal edilmiş Azərbaycan torpaqlarının qaytarılması və məcburi köçkünlərin öz doğma
ev-eşiklərinə qayıdışı məsələlərinin mövcudluğunu bildirib. Bununla yanaşı, Ermənistanın danışıqlar prosesini
süni şəkildə uzatdığını və bu taktikanın heç bir perspektivinin olmadığını söyləyən dövlət başçısı İlham Əliyev
nə bu gün, nə on il, nə də yüz il sonra Dağlıq Qarabağın müstəqil olmayacağını vurğulayıb. Eyni zamanda,
Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, Azərbaycanın mövqeyi birmənalıdır və biz bütün təzyiqlərə baxmayaraq
sonadək öz mövqeyimizi müdafiə edəcəyik.
Buna baxmayaraq, Ermənistan tərəfi ermənilərin öz müqəddəratını təyinetmə prinsipini əsas gətirərək
Dağlıq Qarabağın müstəqil dövlət kimi tanınmasına çalışır. Ancaq ermənilər öz müqəddəratını təyinetmə
hüququndan hələ XX əsrin əvvəllərində ən yüksək səviyyədə istifadə edərək özlərinin müstəqil dövlətini –
Ermənistan Respublikasını yaratmışlar. Dövlət başçısı İlham Əliyev öz çıxışlarında dəfələrlə bəyan edib ki,
bugünkü Ermənistan dövləti 1918-ci ildə qurularkən tarixi Azərbaycan torpaqlarından İrəvan xanlığı və
Zəngəzur mahalı ərazilərində yaradılıb.
Dağlıq Qarabağ bölgəsinin erməniləri isə digər ölkələrdə yaşayan ermənilər kimi Azərbaycanda yaşayan
milli azlıqlardan biridirlər. Beynəlxalq hüquq normalarına görə milli azlıqlar öz müqəddəratlarını təyin edə
bilərlər. Lakin bu, müstəqillik formasında ola bilməz. Çünki müstəqil dövlətin ərazisində yaşayan milli
azlıqların belə hüquqları yoxdur. Eyni zamanda, xalqların öz müqəddəratını təyinetmə məsələsi beynəlxalq
hüququn əsas prinsiplərindən olan ərazi bütövlüyü prinsipini pozmamalı, bu prinsiplə ziddiyyət təşkil
etməməlidir. Bu baxımdan, ermənilərin öz müqəddəratını təyinetmə hüququnu bəhanə etməsi beynəlxalq
hüquq normalarının, xüsusilə, dövlətlərin suveren bərabərliyi, zor işlətməmək və zor işlətməklə hədələməmək,
sərhədlərin toxunulmazlığı, dövlətlərin ərazi bütövlüyü, mübahisələri dinc yolla nizama salmaq və başqa
dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamaq və beynəlxalq hüquqi öhdəlikləri vicdanla yerinə yetirmək kimi ATƏTin Helsinki prinsiplərinin kobud şəkildə pozulması deməkdir.
Dağlıq Qarabağa yalnız Azərbaycanın tərkibində hər hansı bir status verilə bilər. Lakin bu Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü çərçivəsində mümkündür. Bu prinsipdən kənarda heç bir məsələnin həll oluna bilməyəcəyini
bildirən dövlət başçısı Azərbaycanın bununla əlaqədar öz prinsipial mövqeyindən bir addım belə geri
çəkilməyəcəyini bəyan edib. Bundan əlavə, Ermənistan münaqişənin nizama salınması üçün aparılan
danışıqlarda Dağlıq Qarabağın erməni icmasının tərəf kimi iştirakının təmin olunmasını istəyir. Bu səbəbdən
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dəfələrlə bəyan etmişdir ki, Azərbaycan torpağında ikinci erməni
dövlətinin yaradılmasına Azərbaycan dövləti və xalqı heç vaxt imkan verməyəcək.
Artıq 26 ildən artıqdır ki, təcavüzkar Ermənistan aparılan danışıqlar prosesində həmişə qeyrikonstruktiv mövqedən çıxış edərək hər dəfə bu prosesi süni surətdə uzatmağa çalışır. Azərbaycan Prezidenti
bu taktikanın heç bir perspektivinin olmadığını bildirərək qeyd etmişdir ki, ilk növbədə, ermənilər Dağlıq
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Qarabağ ətrafında işğal etdikləri əraziləri mərhələli şəkildə azad etməli, məcburi köçkünlər öz doğma
yurdlarına qayıtmalıdırlar. Bununla yanaşı, dövlət başçısı İlham Əliyev bəyan etmişdir ki, Dağlıq Qarabağın
azərbaycanlı əhalisi öz doğma yurdlarına, o cümlədən Şuşaya qayıtdıqdan sonra status məsələsi müzakirə
oluna bilər. Heç şübhəsiz ki, bütün bunlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllini tapmalıdır.
Prezident İlham Əliyev qeyd etmişdir ki, gələcəkdə Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı və erməni icmaları yüksək
muxtariyyət şəraitində, Azərbaycan dövlətinin tərkibində yaşamalıdırlar.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dövlətimizin xarici siyasətinin əsas prioritetlərindən biri olan
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yalnız beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri
çərçivəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi şərti ilə nizama salınmasının vacibliyini bildirib
və beynəlxalq təşkilatların bu sahədə səylərini gücləndirməsinin zəruriliyini bəyan edib. Ölkəmizin artan bu
siyasi fəallığının nəticəsi kimi, 2004-cü il oktyabrın 29-da BMT Baş Məclisinin sessiyasında Azərbaycan
nümayəndə heyətinin təşəbbüsü ilə “Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində vəziyyət” adlı məsələ iclasın
gündəliyinə salınıb. Daha sonra BMT Baş Məclisinin 2006-cı il sentyabrın 7-də keçirilən 60-cı sessiyasının
98-ci və 2008-ci il martın 14-də keçirilən 62-ci sessiyanın 86-cı plenar iclaslarında “Azərbaycanın işğal edilmiş
ərazilərində vəziyyət” adlı qətnamələr qəbul edilib. Həmin sənədlərdə Azərbaycanın işğal olunmuş
ərazilərində ermənilərin məskunlaşdırılması, həmin ərazilərdə yanğınların törədilməsi pislənilir, Təhlükəsizlik
Şurasının məlum 4 qətnaməsinə istinad edilməklə erməni silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş Azərbaycan
ərazilərindən dərhal, tamamilə və qeyd-şərtsiz çıxarılması tələb olunurdu. Bununla yanaşı, qətnamələrdə
Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyünə hörmət ifadə olunur, eləcə də öz torpaqlarından qovulmuş
azərbaycanlıların doğma yurdlarına qayıtmaq hüququ bir daha təsdiqləndi.
Dövlət başçısı İlham Əliyev Ermənistanın sülh istəmədiyini, status-kvonu nə qədər çox mümkündürsə
saxlamaq istədiyini, işğal olunmuş torpaqlardan çəkilmək istəmədiyini vurğulayaraq, təcavüzkar dövlətin
yalnız vaxt uzatmaqla məşğul olduğunu və danışıqları sonsuz bir proses kimi gələcəkdə də görmək istədiyini
bildirib. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı heç bir irəliləyiş olmamasının əsas
səbəbinin təkcə təcavüzkar Ermənistan deyil, eləcə də onun himayədarlarının da rolunun böyük olduğunu
bildirib: “…Azərbaycan ictimaiyyəti də yaxşı bilir ki, bu məsələnin həll olunmaması təkcə Ermənistana görə
deyil. Ermənistanın böyük himayədarları var, biri ona pul, biri silah verir, biri lobbi yaradır, biri təbliğ edir.
Bax, budur məsələnin həll olunmamasının səbəbi… Ermənistan öz çirkin taktikasını işə salaraq və erməni
lobbisinin dəstəyinə arxalanaraq yenə də istəyir ki, bu məsələ dünya gündəliyindən çıxsın. Biz buna imkan
verməməliyik və məsələ tezliklə həllini tapmalıdır”.
Münaqişənin nizama salınmasında Azərbaycanın tutduğu mövqe birmənalıdır. Problem yalnız
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və ölkəmizin beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri çərçivəsində həllini
tapmalıdır. Bu mövqe beynəlxalq hüquq normaları və prinsipləri, BMT Nizamnaməsi, Helsinki Yekun Aktı
və münaqişənin nizamlanması istiqamətində qəbul edilmiş çoxsaylı beynəlxalq sənədlərə əsaslanır. Eyni
zamanda, münaqişənin dinc vasitələrlə nizama salınması istiqamətində bütün beynəlxalq təşkilatların qəbul
etdiyi sənədlər Azərbaycanın mövqeyinin bir daha gücləndirilməsi və məsələnin beynəlxalq hüquq prinsipləri
əsasında həllinin təsdiqlənməsi deməkdir. Bu baxımdan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi 4 qətnamə,
ATƏT, Avropa Şurası və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının qərarları da əhəmiyyətlidir və ölkəmizin ədalətli
mövqeyinin beynəlxalq səviyyədə müdafiəsi üçün hüquqi əsasdır.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin dəfələrlə və birmənalı olaraq “Azərbaycan ərazi bütövlüyü
danışıqların mövzusu ola bilməz” fikrini irəli sürməsi ölkəmizin ərazi bütövlüyü təmin olunmaqla münaqişənin
ədalətli şəkildə həll olunacağı ilə bağlı ümidləri daha artırıb: “Biz isə öz siyasətimizi davam etdirəcəyik.
Danışıqlarda bizim prinsipial mövqeyimiz tam əsaslıdır və biz bu siyasətdən bir millimetr də geri çəkilən
deyilik”.
Azərbaycan Prezidenti münaqişənin siyasi və hüquqi tərəflərindən başqa, məsələnin praktiki tərəfinin
də Azərbaycanın xeyrinə olduğunu və bu gün Ermənistanı Azərbaycan ilə müqayisə etməyin mümkün
olmadığını bəyan edib. Ermənistanın kommunikasiyalardan kənarda qalan, asılı vəziyyətdə olan, başqa
ölkələrin və dairələrin ianəsi ilə güclə dolanan bir dövlət olduğunu bildirən dövlət başçısı İlham Əliyev
Azərbaycanın çiçəklənən, qüdrətlənən, güclənən, müasir, dinamik inkişaf edən və öz resurslarına arxalanan
bir ölkə olduğunu vurğulayaraq deyib: “Ermənistandan fərqli olaraq, iqtisadiyyatımızı, ordumuzu Azərbaycan
xalqının iradəsi və zəhməti hesabına qururuq. Xalqımızın zəhməti hesabına qazanılmış gəlirlər Azərbaycan
üçün ən vacib olan ordu quruculuğu sahəsinə yönəldilir. Biz gələcəkdə də bu işləri davam etdirəcəyik.
Torpaqlarımız işğal altındadır. Ona görə Azərbaycan ictimaiyyəti və düşmən bilməlidir ki, Azərbaycan Ordusu
bundan sonra da güclənəcək və istənilən tapşırığı yerinə yetirməyə hazırdır. Yaxın tarix bunu göstərmişdir”.
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2016-cı il aprel ayının əvvəlində cəbhə xəttində Ermənistanın növbəti hərbi təxribatı ilə üzləşən
ordumuz əks-hücuma keçərək işğalçılara güclü zərbələr endirmiş və qısa müddətdə Ağdərə, Cəbrayıl, Füzuli
rayonlarında 2 min hektar ərazini düşməndən azad etmiş, işğal altında qalan torpaqlara nəzarət etmək imkanını
artırıb. 2018-ci ilin may ayında isə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 11 min hektardan çox ərazisi, o cümlədən
Şərur rayonunun Günnüt kəndi düşməndən azad edilmiş, dövlət sərhədi boyunca əlverişli yüksəkliklər ələ
keçirilmiş, Yerevan–Gorus–Laçın yolu nəzarətə götürülüb.
2016-cı ilin Aprel döyüşlərini tariximizin şanlı səhifəsi adlandıraraq dövlət başçısı İlham Əliyev deyib:
“…Azərbaycan böyük hərbi qələbə əldə etmişdir. Azərbaycan Ordusu Ağdərə, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarının
bir hissəsini işğalçılardan azad edib, o torpaqlarda Azərbaycan bayrağını ucaldıb. İki min hektardan çox torpaq
işğalçılardan təmizləndi, ondan bir neçə dəfə böyük olan ərazi tam bizim nəzarətimizə keçdi. Biz təmas
xəttində tam üstünlük əldə etmişik və bu gün düşmənin istənilən hədəfini məhv edə bilərik…Əgər Aprel
döyüşlərinə qədər onlar öz mifoloji fəaliyyətlərində müəyyən dərəcədə uğurlar qazana biliblərsə, Aprel
döyüşləri onların təbliğatına ciddi zərbə vurub, erməni cəmiyyətini sarsıdıb. O sarsıntının fəsadları bu günə
qədər orada hiss olunur. Aprel hadisələri orada dərin hərbi və siyasi böhrana gətirib çıxarıb. Bu, hələ
qısamüddətli döyüşlər idi. Ona görə onlar düzgün nəticə çıxarmalıdırlar və bilməlidirlər ki, biz bu vəziyyətlə
heç vaxt barışmayacağıq. Nəyin bahasına olursa-olsun ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik”.
İki sahil. – 2018.- 25 dekabr. – № 244. – S. 16,17.
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Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın uğurlu xarici siyasət xətti 2018-ci ildə də
davam etdirilib
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 2018-ci ildə də ölkəmizin
uğurlu xarici siyasət xətti davam etdirilib. Dövlətimizin başçısı xarici siyasət məsələlərini daim diqqət
mərkəzində saxlayır, diplomatiyamız qarşısında duran prioritet vəzifələri müəyyən edir, onların planlı
və ardıcıl surətdə həyata keçirilməsini təmin edir. Dünya xəritəsində olan heç də hər bir dövlət
Azərbaycan kimi müstəqil xarici siyasət yürütmək iqtidarında deyil. AZƏRTAC Azərbaycan
Respublikası Prezidenti Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət
Hacıyevin məqaləsini təqdim edir.
2018-ci ilin yanvarında Nazirlər Kabinetinin 2017-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və
qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasında çıxış edən Prezident İlham Əliyev bildirmişdi: “Azərbaycan
bu gün dünya miqyasında müstəqil siyasət aparan ölkələrdən biridir. Belə ölkələrin sayı çox deyil, xüsusilə
əhali və ərazi baxımından böyük olmayan ölkələrə bu, o qədər də xas deyil. Biz isə müstəqillik yolu ilə gedirik
və azad, müstəqil həyatımız bizim üçün hər şeydən üstündür”.
Qismən kiçik dövlət olan Azərbaycanın müstəqil xarici siyasət yürütmək imkanlarını Prezident İlham
Əliyevin güclü şəxsiyyət kimi qəti iradəsi, dərin və strateji baxışı və düşünülmüş, çevik qərarları və uzaqgörən
siyasəti şərtləndirir.
Azərbaycan müstəqil xarici siyasətini Ermənistanın Azərbaycana qarşı davam edən hərbi təcavüzü,
beynəlxalq münasibətlərdə ziddiyyətlərin kəskinləşməsi və gərginliyin artması, beynəlxalq hüququn norma və
prinsiplərinin kobud pozulması ilə müşayiət olunan fəaliyyətlər, Azərbaycana yaxın regionlarda yeni münaqişə
ocaqlarının yaranması, beynəlxalq terrorizm təhlükəsinin, dövlətlərin daxili işlərinə müdaxilə cəhdlərinin
artması, o cümlədən yerləşdiyimiz regionun geosiyasi çətinlikləri şəraitində həyata keçirir. Həmçinin ölkəmizə
qarşı davamlı şəkildə dezinformasiya və hibrid müharibə əməlləri aparılır.
Prezident İlham Əliyev tərəfindən qeyd olunduğu kimi, ölkəmizdə daxili təhlükə mənbələri mövcud
deyil. Potensial təhlükələr ölkəmizin xaricində formalaşır. Dövlətimizin başçısının yürütdüyü çevik, praqmatik
və tarazlaşdırılmış çoxşaxəli xarici siyasət ölkəmiz ətrafında xoşməramlı mühitin formalaşmasına, xaricdən
olan hədə və təhdidlərin preventiv əsaslarla neytrallaşdırılmasına xidmət edir. Ona görə də bu gün Azərbaycan
regionda sabitlik və təhlükəsizlik adası kimi tanınır.
Azərbaycanın milli maraqlarına əsaslanan müstəqil və çevik xarici siyasətin həyata keçirilməsində
Prezident İlham Əliyevin qonşu və digər dövlətlərin başçıları ilə görüşləri, yüksək səviyyəli dialoqu və
müzakirələri müstəsna əhəmiyyətə malik amildir. Daxili siyasətdə olduğu kimi, xarici siyasət məsələlərində
də dövlətimizin başçısının qrafiki gərgin və intensiv xarakter daşıyır, çoxsaylı səfərlər və görüşlərlə müşayiət
olunur. Yola salmaqda olduğumuz 2018-ci ildə Prezident İlham Əliyevin Türkiyə, Rusiya, Böyük Britaniya,
İsveçrə, Fransa, Xorvatiya, Belçika, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Belarus və Türkmənistan olmaqla 16 rəsmi və
işgüzar səfəri həyata keçirilib. Həmçinin Türkiyə, İran, Rusiya, İtaliya, Tacikistan, Makedoniya,
Monqolustan, Albaniyanın dövlət başçıları, Almaniyanın Kansleri, Bolqarıstan, Gürcüstan və
Slovakiyanın baş nazirləri, Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin üzvü ölkəmizdə rəsmi və işgüzar
səfərlərdə olublar.
Prezident İlham Əliyevin gündəliyində hər bir səfər nəticəyönümlü və praktiki xarakter daşıyır, strateji
maraqlara əsaslanan qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın inkişafına xidmət edir.
2018-ci ildə Prezident İlham Əliyevin qonşu dövlətlər olan Türkiyə, Rusiya və İranın dövlət başçıları
ilə dostluq şəraitində keçən görüşləri, ikitərəfli əsasda həyata keçirilən səfərləri və səmimi dialoqu mehriban
qonşuluq əlaqələrimizin daha da inkişafında mühüm əhəmiyyət kəsb edib. Prezident İlham Əliyevin Avropa
İttifaqının mənzil-qərargahına səfəri və Avropa İttifaqı (Aİ) Şurasının prezidenti Donald Tusk ilə görüşü, Aİ
ilə Tərəfdaşlıq Prioritetləri sənədinin paraflanması, ABŞ Prezidentinin dövlətimizin başçısına ünvanlandığı
məktublar və Birləşmiş Ştatların yüksək çinli nümayəndə heyətlərinin ölkəmizə səfərləri Azərbaycanın Aİ və
ABŞ-la əməkdaşlığının daha da inkişafına təkan verib.
Dövlətimizin başçısının iştirakı ilə 2018-ci ildə xarici ölkələrlə 90-dan çox müqavilə, birgə bəyanat və
digər bu qəbildən olan sənədlər imzalanıb. Bu sənədlər mahiyyət etibarilə digər ölkələrlə ikitərəfli
əməkdaşlığın müqavilə-hüquq bazasının genişlənməsinə xidmət edir. Prezident İlham Əliyev və digər
ölkələrin dövlət başçıları ilə birlikdə imzalanmış sənədlər sırasında bunları qeyd edə bilərik:
- Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında Konvensiya;
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- “Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq
Şurasının yeddinci iclasının Protokolu”;
- “Azərbaycan Respublikası ilə Serbiya Respublikası arasında strateji tərəfdaşlıq üzrə Birgə Fəaliyyət
Planı”;
- Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və Tacikistan Respublikasının Prezidentinin Birgə Bəyanatı;
- “Azərbaycan və Rusiya arasında iqtisadi əməkdaşlığın prioritet istiqamətləri haqqında Birgə Bəyanat”;
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və Belarus Respublikası Prezidentinin Birgə Bəyanatı;
- Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və Türkmənistan Prezidentinin Birgə Bəyanatı.
2018-ci ildə Xəzər dənizinin hüququ statusu haqqında Konvensiyanın imzalanması Azərbaycanın, o
cümlədən bütün Xəzəryanı dövlətlərin birgə nailiyyətidir. Region xalqları əsrlərboyu Xəzər dənizindən və
onun resurslarından yararlansalar da, dənizin hüquqi statusunu tənzimləyəcək sənəd bu günədək mövcud
olmamışdı. Məhz bu səbəbdən 2018-ci il avqustun 12-də Aktauda V Zirvə toplantısında dövlət başçıları
tərəfindən imzalanmış Konvensiya ilk dəfə Xəzər dənizinin hüquqi statusunu müəyyən edərək, sahilyanı
dövlətlərin dənizə münasibətdə hüquq və öhdəliklərini təsbit etdi. Zirvə toplantısında çıxışı zamanı
dövlətimizin başçısı tərəfindən qeyd edildiyi kimi, Konvensiya Xəzər dənizində hərtərəfli hüquqi rejimi
müəyyənləşdirmiş oldu.
İmzalanan sənədlərdə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə əlaqədar Azərbaycanın haqlı mövqeyinin
təsbit edilməsi Prezident İlham Əliyevin gündəliyində prioritet mövzulardan biridir. Belə ki, qeyd olunan digər
sənədlərdə ikitərəfli əməkdaşlığın prioritet istiqamətləri müəyyən olunmaqla bərabər, ölkəmizin ərazi
bütövlüyü, suverenliyi və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığına dəstək və
münaqişənin məhz bu prinsiplər, o cümlədən BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələri əsasında həll
edilməsi bir daha öz təsbitini tapıb.
İl ərzində Prezident İlham Əliyev tərəfindən ölkədə və ölkə xaricində əcnəbi nümayəndə heyətləri ilə
230-dan çox görüş keçirilib. Amma buraya hələ mədəniyyət, sosial və idman təyinatlı nümayəndə heyətləri ilə
görüşlər daxil deyil. Dövlətimizin başçısı dünyada iqtisadi-siyasi və maliyyə gündəliyinin
formalaşdırılmasında mühüm rol oynayan Davos İqtisadi Forumu kimi nüfuzlu çoxtərəfli platformada, NATOnun Brüssel Sammiti, həmçinin MDB və Türkdilli Ölkələrin Əməkdaşlıq Şurasının zirvə toplantılarında,
Qoşulmama Hərəkatının Bakıda keçirilmiş nazirlər toplantısında və digər mötəbər tədbirlərdə çıxış edərək
Azərbaycanın qlobal və regional problemlərlə əlaqədar fundamental baxışını ortaya qoyub.
Diplomatik münasibətlərin vacib tərkib hissələrindən biri də diplomatik yazışmalar və
korrespondensiyadır. İl ərzində Prezident İlham Əliyevlə dünya liderləri arasında olan məktub mübadiləsi və
digər bu qəbildən olan diplomatik yazışmaların sayı 750-dən çoxdur.
2018-ci il, həmçinin Ermənistanda Serj Sarkisyanın rəhbərlik etdiyi hərbi xunta rejiminin iflası ilə yadda
qalıb. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın yürütdüyü siyasət, Ermənistanın təcridi Serj
Sarkisyan rejiminin tarix səhnəsindən silinməsini şərtləndirən vacib amillərdən olub.
Ermənistanda baş verən siyasi böhrana münasibətdə Azərbaycan Prezident İlham Əliyevin şəxsində
strateji təmkinini və yüksək siyasi mədəniyyətini nümayiş etdirdi. Ermənistanın yeni siyasi rəhbərliyinin
danışıqlar prosesinin formatını dəyişmək və siyasi iddialar irəli sürmək cəhdlərinin qarşısı alındı. MDB-nin
Düşənbədə keçirilmiş Sammiti çərçivəsində Prezident İlham Əliyevlə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan
arasında baş tutmuş söhbət əsnasında danışıqların münaqişə tərəfləri olaraq Ermənistan və Azərbaycan
arasında aparılması və danışıqların davam etdirilməsi bir daha təsbit edildi. Həmçinin MDB-nin SanktPeterburqda keçirilmiş qeyri-rəsmi Sammitində dövlətimizin başçısının Ermənistan baş naziri ilə növbəti
söhbəti baş tutub. ATƏT-in Milanda keçirilmiş nazirlər toplantısında Minsk qrupunun həmsədrləri ilə birlikdə
Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin qəbul etdikləri birgə bəyanat danışıqların mövcud format
əsasında davam etdirilməsini bir daha təsdiq edərək Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü diplomatiyanın
qalibiyyətini nümayiş etdirir.
Bu xüsusda Prezident İlham Əliyevin nümayiş etdirdiyi konstruktiv siyasət və münaqişənin substantiv
danışıqlar yolu ilə həll edilməsi mövqeyi beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən dəstəklənir, ictimai açıqlamalarda
və keçirilən görüşlərdə bu dəstək açıq şəkildə ifadə olunur.
İl ərzində Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə əlaqədar Azərbaycanın haqlı mövqeyinə dəstəyin
gücləndirilməsi istiqamətində ardıcıl siyasət davam etdirilib. Prezident İlham Əliyev və Avropa İttifaqı
Şurasının prezidenti Donald Tuskun iştirakı ilə Brüsseldə paraflanmış Tərəfdaşlıq Prioritetləri sənədində
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığına
dəstək öz əksini tapıb. Dövlətimizin başçısının iştirak etdiyi NATO-nun Brüssel Zirvə toplantısının nəticəsi
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olaraq qəbul edilmiş yekun bəyanatda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə, suverenliyinə dəstək və münaqişənin
bu prinsiplər əsasında həllinə çağırış edən mövqe bir daha ifadə olunub.
Soydaşlarımız Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevin azad edilməsi və Vətənə qaytarılması məsələsini
Prezident İlham Əliyev daim diqqət mərkəzində saxlayır və davamlı şəkildə bu məsələni ATƏT-in Minsk
qrupunun həmsədrləri, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi və digər rəsmi nümayəndə
heyətləri ilə müzakirə edir. Dövlətimizin başçısının humanist xarakter daşıyan və “hamının hamıya” prinsipi
əsasında Ermənistan və Azərbaycan arasında saxlanılan şəxslərin qarşılıqlı dəyişdirilməsi təklifini bütün
beynəlxalq ictimaiyyət, o cümlədən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri dəstəkləyirlər.
Prezident İlham Əliyevin qəti və ardıcıl siyasəti Ermənistanın Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi
Təşkilatı çərçivəsində də marginal vəziyyətə düşməsini şərtləndirib. Azərbaycan bu təşkilatın üzvü deyil,
amma Ermənistanın bu təşkilatdakı statusundan sui-istifadə edərək yürütdüyü siyasətə münasibətdə ölkəmiz
biganə qala bilməzdi. Nəticə etibarilə, bu təşkilatın statusuna xələl gətirən Ermənistan nümayəndəsi baş katib
postundan uzaqlaşdırıldı və Ermənistanın bu vəzifəni əlində saxlamasına imkan verilmədi.
Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü strateji diplomatiyanın və məntiqli xarici siyasətin nəticəsidir ki,
Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu və çəkisi, regional liderlik rolu daha da yüksəlir və möhkəmlənir.
VI Qlobal Bakı Forumunun açılışında çıxış edən Prezident İlham Əliyev bildirmişdi: “Bütün səylərimiz
təhlükəsizliyin, sabitliyin və proqnozlaşdırmanın, eləcə də xalqlar arasında sülh şəraitində birgə yaşamanın və
anlaşmanın möhkəmləndirilməsinə yönəlib”.
Azərbaycan bu gün regional və qlobal problemlərin həllinə fəal şəkildə töhfə verən dövlətdir. Ölkəmiz
transregional nəqliyyat və enerji layihələri ilə region və onun hüdudlarından kənarda sülhün, sabitliyin
möhkəmlənməsinə əhəmiyyətli dəstəyini verir. Regional mənsubiyyət və məsuliyyət prinsiplərindən çıxış
edərək ikitərəfli və üçtərəfli əməkdaşlıq mexanizmləri ilə regionda sülhü, sabitliyi və əməkdaşlığı gücləndirir.
Azərbaycan beynəlxalq münasibətlərdə qanunun aliliyinə əsaslanan iqtisadi və siyasi düzənin
formalaşdırılmasının tərəfdarı kimi çıxış edir.
Dövlət başçısının müəyyən etdiyi strateji tapşırıqlara uyğun olaraq, Azərbaycan 2019-2022-ci illərdə
dünyanın 120 ölkəsinin təmsil olunduğu Qoşulmama Hərəkatına sədrlik edəcək. 2018-ci ilin aprelində
Qoşulmama Hərəkatı üzv dövlətlərinin Bakıda keçirilmiş xarici işlər nazirlərinin toplantısında çıxış edən
Prezident İlham Əliyev hərəkatın əsasını təşkil edən Banduq prinsiplərinə uyğun olaraq Azərbaycanın
sədrliyinin prioritetlərini, beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyi möhkəmləndirmək istiqamətində baxışını təqdim
etdi.
Yürüdülən siyasətin nəticəsidir ki, Azərbaycan bu gün həm də qlobal əhəmiyyətli strateji dialoq
platforması rolunda çıxış edir.
2017-ci ildən etibarən Bakıda ABŞ və Rusiya, NATO və Rusiya hərbi rəhbərliyinin görüşlərinin
keçirilməsi artıq ənənəvi xarakter daşıyır. Belə ki, 2017-ci ilin fevralında Amerika Birləşmiş Ştatlarının Baş
Qərargahlar rəisi ilə Rusiya Federasiyası Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi, 2017-ci ilin sentyabrında isə
NATO-nun hərbi komitəsinin sədri ilə Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi arasında Bakıda
görüşlər keçirilib.
Dünyada BMT-yə üzv olan 200-ə yaxın ölkə var və bu ölkələr arasında bu görüş məhz Azərbaycanda
keçirilir. Avropada 50-yə yaxın ölkə var, ancaq bu görüş Azərbaycanda keçirilir. Bu xüsusda Prezident İlham
Əliyev bildirmişdi: “Bunun bir neçə səbəbi var. İlk növbədə, bizə olan inam. Azərbaycan çox etibarlı
tərəfdaşdır, sözümüzlə əməlimiz arasında heç bir fərq yoxdur, verdiyimiz hər bir sözə əməl edirik və
sözümüzün arxasında dayanırıq. Digər tərəfdən, bizə olan hörmət. Bu gün apardığımız siyasət bizə dünyada
çox böyük hörmət qazandırıb, Azərbaycana çox böyük rəğbət var. Müstəqil siyasət apararaq, sözün əsl
mənasında, müstəqil ölkə kimi özümüzü təsdiq edə bilmişik. Üçüncü səbəb ondan ibarətdir ki, həm Rusiya,
həm də NATO ilə bizim sıx əlaqələrimiz var”.
Azərbaycan beynəlxalq ictimaiyyətin layiqli və məsuliyyətli üzvü olaraq, bu formatda görüşlərin
keçirilməsinə ev sahibliyi etməklə qlobal sülh və təhlükəsizliyin, silahlara nəzarət rejiminin
möhkəmləndirilməsinə, beynəlxalq səviyyədə gərginliyin azaldılmasına və strateji dialoq və qarşılıqlı etimad
mühitinin formalaşmasına öz töhfəsini verir.
Azərbaycanın beynəlxalq əməkdaşlığa verdiyi töhfələr çoxşaxəlidir. Onlardan biri mədəni körpülərin
qurulmasına yönələn səylərimizdir ki, bu da Asiya və Avropa, Avropa ilə müsəlman dünyası arasında daha
yaxşı anlaşmanın yaradılmasına xidmət edir.
2008-ci ilin dekabrında Bakıda Avropa Şurasına üzv dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin
“Mədəniyyətlərarası dialoq Avropa və onun qonşu regionlarında davamlı inkişafın və sülhün əsasıdır”
106

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

mövzusunda konfransında İslam və Qərb sivilizasiyaları, eləcə də xalqlar və mədəniyyətlər arasında dialoq və
əməkdaşlığın inkişafı məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən “Bakı Prosesi” təşəbbüsü irəli
sürülüb. Bu il 10 illiyini qeyd edən “Bakı Prosesi” qlobal səviyyədə mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalararası
dialoq prosesində mühüm rola malik nüfuzlu platformadır. Mütəmadi əsasda, o cümlədən 2018-ci ildə
ölkəmizdə keçirilmiş Humanitar Forum qlobal humanitar məsələlərin müzakirə edildiyi və həll yollarının
tapıldığı mühüm beynəlxalq formatdır.
Xarici siyasət uzunmüddətli strategiyaya hesablandığı üçün 2018-ci ildə dövlətimizin başçısı tərəfindən
irəli sürülən bir sıra təşəbbüslər var ki, onların nəticələri və uğurlarını Azərbaycan xalqı hələ qarşıdan gələn
illər ərzində görəcək.
2018-ci il Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın müstəqilliyi və suverenliyinin
güclənməsinə xidmət edən illərdən biri olub. Dövlətimizin başçısının dediyi kimi, “Bugünkü Azərbaycan bir
daha göstərir ki, müstəqillik ən böyük sərvətimizdir. Bu, həqiqətən də belədir. Müstəqillik ən böyük
sərvətimizdir, ən böyük nemətimizdir, ən böyük xoşbəxtliyimizdir. Azərbaycanın müstəqilliyi əbədidir”.
Xalq qəzeti. – 2018.- 23 dekabr. – № 290. – S. 1-2.
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Azərbaycanın xarici siyasət kursu: birmənalı, açıq, aydın və müstəqil
Yeganə Əliyeva
“Bu gün Heydər Əliyev siyasəti bütövlükdə bütün sahələrdə davam etdirilir. 2003-cü ildə Azərbaycan
xalqı mənə böyük etimad göstərərək Prezident vəzifəsinə seçdiyi gündən bu günə qədər bu siyasətə sadiqəm.
Mən 2003-cü ildə bu barədə sözümü demişəm. Mən bu siyasətə sadiq qalacağam və 2003-cü ildən bu günə
qədər Azərbaycanda gedən uğurlu inkişaf Heydər Əliyev siyasətinin təntənəsidir, müstəqil Azərbaycanın
təntənəsidir.” Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin bu günümüzdən dünənimizə baxış fonunda
səsləndirdiyi bu fikirlər 2003-cü ildə keçirilən andiçmə mərasimində bəyan etdiyi “Mən bu böyük etimadı
doğruldacağam, bu vəzifənin öhdəsindən layiqincə gələcəyəm, Heydər Əliyev siyasətini davam etdirəcəyəm”
vədinin təsdiqi, sabahımıza olan inam, ən əsası Ümummilli Liderin böyük əminliklə ifadə etdiyi “Azərbaycan
dünyaya günəş kimi doğacaq” tezisinin real həyatda göstəricisidir.
Təbii ki, hər bir ölkənin inkişafı onun daxili potensialının yüksəlməsi ilə yanaşı, beynəlxalq aləmdə
çəkisinin, yerinin və rolunun artmasında da ifadə olunur. Son 15 ilin xarici siyasət uğurlarından bəhs edərkən
bu fikri böyük inamla qeyd edirik ki, Sovetlər birliyinin dağılmasından sonra yaranan 15 dövlətdən yalnız
Azərbaycan dünyanın ən mötəbər qurumu olan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilib. 155
ölkənin dəstəyini qazanmaq böyük uğur, diplomatik qələbə kimi dəyərləndirildi. Bu mühüm hadisə
Azərbaycanın iqtisadi möcücəsinin beynəlxalq aləmdə çəkisinə nə qədər təsir göstərdiyinin aydın ifadəsini
yaratdı.
Son 15 ildə Azərbaycan bütövlükdə regionun iqtisadi mənzərəsinə ciddi təsir göstərən, dünyada əsl
söz sahibinə çevrilən bir dövlət kimi adını müasir tariximizə yazıb. Regional əməkdaşlığın aparıcı qüvvəsi
kimi Azərbaycanın töhfələri davamlılığı ilə diqqət çəkir. Azərbaycan sözün həqiqi mənasında ciddi regional
faktora çevrilib.
“Bizim xarici siyasətimiz də birmənalıdır, açıqdır, aydındır və müstəqildir” söyləyən dövlətimizin
başçısı İlham Əliyev bildirir ki, böyüklüyündən, kiçikliyindən asılı olmayaraq bütün dövlətlərlə əlaqələrimiz
qarşılıqlı hörmət və milli maraqlar prinsipi əsasında qurulur.
Təkcə 2018-ci ilin xarici siyasət uğurlarına diqqət yetirsək, 15 ildə əldə olunan nailiyyətlərin miqyasının
nə qədər geniş olduğunu aydın təsəvvür etmək mümkündür. Beynəlxalq aləmdə xoşbəxt ölkə kimi tanınan
Azərbaycan növbəti uğurları ilə bu xoşbəxtliyinə yeni əlavələr etdi. Bu əlavələr sırasında ölkəmizin sözünün
imzası qədər dəyərinin artması, etibarlı tərəfdaş kimi mövqeyinin möhkəmlənməsi öz növbəsində yeganə
problemimiz olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həllinə inamı daha da
artırdı. Bu inama əsas verən digər amillərdən biri də beynəlxalq qurumların bu il çərçivəsində qəbul
etdikləri qərar və qətnamələrində, həmçinin imzalanan sənədlərdə Azərbaycanın ədalətli mövqeyinin
dəstəklənməsi, həmçinin iqtisadi uğurlarımız fonunda ordumuzun artan gücü və qüdrətidir.
“Azərbaycan öz coğrafi vəziyyətindən bundan sonra da uğurla istifadə edəcək” söyləyən dövlətimizin
başçısı İlham Əliyev bu reallığı da böyük inamla qeyd edir ki, nəqliyyat mərkəzlərindən birinə çevrilməyimiz
artıq reallıqdır: “Şərq-Qərb, Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizləri Azərbaycan ərazisindən keçir. Keçməyə də
bilərdi, əgər biz bu coğrafiyaya böyük sərmayə qoymasaydıq, əgər qonşu ölkələrlə çox yaxşı münasibətlərimiz
olmasaydı. Əgər onun qonşularla münasibətləri yaxşı deyilsə, ölkə necə tranzit ölkəyə çevrilə bilər, bu,
mümkün deyil. Ona görə də xarici siyasətimiz daxili vəziyyətimizin daha da yaxşı olmasına hesablanıb.”
Bu fakt inkaredilməzdir ki, Azərbaycanın yerləşdiyi region geosiyasi, strateji və iqtisadi baxımdan
dünyanın siyasi xəritəsində əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan Azərbaycan həm qonşuluq siyasətində, həm
də digər region ölkələri ilə olan münasibətlərində balanslaşdırılmış siyasət yürütməkdədir.
Burada Azərbaycanın milli maraqları əsasdır. Xarici siyasətdə balanslaşdırma siyasətinin əsas olaraq
götürülməsi ölkəmizin yerləşdiyi bölgənin həssas olmasından irəli gəlir. Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev
çıxışlarında bu məqama da xüsusi diqqət yönəldir: “Xarici siyasətimiz, eyni zamanda, Azərbaycanda
təhlükəsizliyin təmin edilməsində də mühüm rol oynayır. Azərbaycanda daxildə təhlükə mənbələri yoxdur.
Mən bunu dəfələrlə demişəm. Biz özümüzü mümkün olan risklərdən isə öz siyasətimizlə, o cümlədən uğurlu
xarici siyasətimizlə qoruyuruq. Eyni zamanda, dünyada təhlükəsizliyə töhfəmiz də getdikcə artır. Təkcə
təhlükəsizliyə yox, biz təhlükəsizliyi böyük dərəcədə şərtləndirən insanlararası, dinlərarası dialoqa da böyük
töhfə veririk. Təsadüfi deyil ki, bu gün Azərbaycan dünya miqyasında multikulturalizmin mərkəzlərindən biri
kimi tanınır. İlk növbədə, bu siyasət bizə lazımdır. Azərbaycanda bütün xalqların, dinlərin nümayəndələri çox
rahat, bir ailə kimi yaşayırlar. Eyni zamanda, bu siyasət dünyaya lazımdır. Çünki bu gün dinlərarası məsələlər
108

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

getdikcə narahatlıq doğurur. Toqquşmalar, anlaşılmazlıq, ayrı-seçkilik, ksenofobiya – bütün bunları biz
dünyada görürük. Biz öz siyasətimizi ortaya qoyuruq, öz nümunəmizi göstəririk.
“Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə mövqeyinin möhkəmlənməsini təsdiqləyən biri-birindən önəmli
səfərlər, keçirilən görüşlər, beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərə ev sahibliyi etmək ənənəsinin formalaşması və
s. təbii ki, ölkəmizdə mövcud olan sabitlikdən qaynaqlanır. BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının Qlobal
Forumu, Dünya dinləri liderlərinin Zirvə görüşü, Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu, Bakı
Beynəlxalq Humanitar Forumu, 10 illiyi qeyd olunan “Bakı Prosesi” Azərbaycanı humanitar mərkəz kimi
tanıdıb. Müxtəlif mədəniyyətlərin, sivilizasiyaların arasında körpü rolunu oynayan Azərbaycan Cənubi
Qafqazın lider ölkəsi kimi əməkdaşlıq məkanına çevrilib. Diplomatik uğurlarımız sırasında bu məqamı xüsusi
qeyd etməliyik ki, Rusiya və NATO-nun ali hərbi rəhbərlərinin görüşlərinin mütəmadi olaraq ölkəmizdə
keçirilməsi artan nüfuzunun, siyasi çəkisinin, ən əsası inamın və etimadın göstəricisidir. “Bu çox əlamətdar
hadisədir. Dünyada BMT-yə üzv olan 200 ölkə var və bu ölkələr arasında bu görüş məhz
Azərbaycanda keçirilir. Avropada 50-yə yaxın ölkə var, ancaq bu görüş Azərbaycanda keçirilir” söyləyən ölkə
Prezidenti İlham Əliyev bildirir ki, bunun başlıca səbəbi çox etibarlı tərəfdaş, sözü ilə əməli eynilik təşkil
edən Azərbaycana inamdır. Bu inam isə ölkəmizə çox böyük hörmət, etimad qazandırıb.
Azərbaycanın regional əməkdaşlığa böyük töhfəsi kimi Xəzərin hüquqi statusunun müəyyənləşdirilməsi
ilə bağlı Konvensiyanın imzalanmasını qeyd etməliyik. İllərdən bəri davam edən bu məsələnin sonda uğurlu
həllini tapmasında son illərin əməkdaşlıq formatlarında yaranan yeniliklərin də öz rolu vardır. Azərbaycan
artıq üçtərəfli, eyni zamanda, dördtərəfli formatda əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulmasının təşəbbüsçüsü kimi
çıxış edir və səylər öz müsbət nəticəsini verir. İkitərəfli əlaqələrin yol açdığı Azərbaycan-İran-Rusiya,
Azərbaycan-İran-Türkiyə, Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə kimi üçtərəfli əməkdaşlıq formatlarının
təşəbbüskarı da məhz ölkəmizdir. Bu formatlar isə öz növbəsində əməkdaşlıqda yeni-yeni prioritetlərin
müəyyənləşdirilməsini, qarşıya qoyulan hədəflərə yüksək səviyyədə nail olmağı şərtləndirir. Dövlətimizin
başçısı İlham Əliyev bildirir: “İkitərəfli əməkdaşlıq çoxtərəfli əməkdaşlığa şərait yaradır. Çoxtərəfli
əməkdaşlıq da Azərbaycanın təşəbbüsü ilə baş verir. Bizim təşəbbüsümüzlə dörd qonşu ölkə ilə dörd çoxtərəfli
əməkdaşlıq formatı yaradılıbdır və bu, işlək formatlardır. Biz bu üçtərəfli və dördtərəfli görüşlərdə çox önəmli
məsələləri müzakirə edirik, həll edirik. Məsələlərin həlli bütün qonşu ölkələr, o cümlədən Azərbaycan üçün
böyük fayda verir, eyni zamanda, qonşularla isti münasibətlərimiz regional sabitliyə, təhlükəsizliyə də öz
müsbət təsirini göstərir.”
Bu ilin mühüm uğurları sırasında Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatının xarici işlər
nazirlərinin konfransına ev sahibliyi etməsi dayanır. Əsas məqsədi beynəlxalq hüquqa hörmət əsasında
dünyada sülh, təhlükəsizlik və inkişafa yardım etmək olan Qoşulmama Hərəkatı müasir dünyada öz
aktuallığını daha da artırır. Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatının xarici işlər nazirlərinin toplantısına və 2019cu ildə Zirvə görüşünə ev sahibliyi, 2019-2022-ci illərdə quruma sədrlik etməklə onun məqsəd və
məramlarının təşviq olunmasına, beynəlxalq sülhün, təhlükəsizliyin və əməkdaşlığın güclənməsinə əsaslı
töhfəsini verir və verəcək. Nazirlərin konfransında Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatının nisbətən yeni üzvü
olduğunu önə çəkən dövlətimizin başçısı İlham Əliyev bu məqamı mühüm uğurumuz, eyni zamanda, səylərin
birləşdirilməsinin vacibliyi kimi qeyd etmişdir. “Biz bu ailəyə 2011-ci ildə qəbul olunduq, dərhal təşkilatın
və onun üzvlərinin dəstəyini hiss etməyə başladıq” söyləyən cənab İlham Əliyev bildirmişdir: “Bu dəstək
Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvlüyünə seçilməsi proseduru zamanı nümayiş
olundu… Qoşulmama Hərəkatının və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının dəstəyi bizim ən mötəbər beynəlxalq
quruma üzv seçilməyimizdə həlledici rol oynadı. Bu, bir daha bizim gücümüzü nümayiş etdirir. Onu nümayiş
etdirir ki, birlikdə olanda nailiyyətlərimiz çox ola bilər. Bu, üzv dövlətlər arasında həmrəyliyin təzahürüdür.
Bu, eyni zamanda, təşkilatımızın imkanlarının göstəricisidir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü
seçilmiş Azərbaycan iki il ərzində orada təşkilatımızın bütün üzvlərini təmsil etdi. Bəyan etdik ki, biz uzun
illərdir bir çox hallarda pozulan ədalət və beynəlxalq hüququ müdafiə edəcəyik.” Qoşulmama Hərəkatının
qəbul etdiyi qətnamədə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün dəstəklənməsi cari ildə əldə etdiyimiz mühüm
diplomatik uğurlardandır.
Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə əlaqələri də yüksələn xətlə inkişaf etmişdir. Belə ki, cənab İlham
Əliyevin bu il Belçikaya reallaşdırdığı səfəri çərçivəsində Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında imzalanan
“Tərəfdaşlığın prioritetləri” adlı sənəddə bir çox önəmli məsələlər öz əksini tapmışdır. O cümlədən bu sənəddə
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı olan müddəalar qeyd olunub. Bu
sənəddə göstərilir ki, Azərbaycanın suverenliyi, sərhədlərinin toxunulmazlığı, ərazi bütövlüyü Avropa İttifaqı
tərəfindən dəstəklənir.
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Diplomatik uğurlarımız sırasında NATO-nun mövqeyində olan dəyişikliyi də qeyd etməliyik.
Baxmayaraq bu qurum dünyada təhlükəsizliyin, sabitliyin təminatçısı kimi çıxış edir, amma son illərə qədər
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə seyrçi mövqeyi ilə diqqət çəkib. Azərbaycan
dövlətinin uğurlu daxili və xarici siyasəti nəticəsində artıq NATO-nun Zirvə görüşlərində qəbul edilmiş
bəyannamələrdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə dəstək beynəlxalq münasibətlər sistemində mövqeyimizi
daha da möhkəmləndirir. Hərbi qüdrəti artan, dünya miqyasında 50 ən güclü ordu sırasında olan Azərbaycan
Ordusunun hazırlığı və döyüş qabiliyyəti NATO standartlarına cavab verir. Ölkəmizdə üç dəfə keçirilən
“ADEX” beynəlxalq müdafiə sərgiləri, möhtəşəm hərbi paradlar, Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin
müəssisələri tərəfindən mindən çox adda hərbi təyinatlı məhsulun istehsal olunması ordumuzun döyüş
qabiliyyətinin, hərbi diplomatiyamızın yüksək səviyyəsini göstərir.
Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin yuxarıda qeyd etdiyimiz fikirlərinə istinadən, Azərbaycanın xarici
siyasətində qonşu dövlətlərlə əlaqələrin qurulması və yüksələn xətlə inkişafı prioritet məsələlərdəndir. Səylərin
birləşdirilməsi qarşıya qoyulan məqsədlərə yüksək səviyyədə nail olmağa stimul verir. Cənab İlham Əliyevin
regional əməkdaşlığın inkişafına böyük töhfə olan BTQ dəmir yolunun açılışında səsləndiridyi bu fikirləri
xatırlatmaq istərdik: “Bizim güclü iradəmiz, qarşılıqlı dəstək, bir-birimizə inam olan yerdə bütün işləri görmək
mümkündür. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun tikintisi bunun əyani misalıdır. Əminəm ki, regional
əməkdaşlığa ən böyük töhfə verən ölkələr – Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə bundan sonra da daim bir yerdə
olacaqlar, bir-birini dəstəkləyəcəklər. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsi kimi nəhəng layihələr bizim
birliyimizi, dostluğumuzu daha da möhkəmləndirir.” Bu fikir də hər zaman qeyd edilir ki, əlaqələr öncə
regional əməkdaşlıq formatı şəklində qurulmuş, bu gün artıq çoxtərəfli əməkdaşlıq üçün möhkəm baza
mövcuddur.
Təkcə 2018-ci ilin ötən dövründə ölkə Prezidenti İlham Əliyevin xarici ölkələrə ondan artıq səfəri,
eyni zamanda, bu sayda da digər ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının Azərbaycana rəsmi və
işgüzar səfərləri olub. Təkcə region üçün deyil, bütünülükdə dünya siyasətinə təsir edən hər görüş, ikitərəfli
formatda əldə edilmiş razılaşmalar, imzalanan sənədlər Azərbaycanı dünyada etibarlı tərəfdaş kimi tanıdır.
İslam aləminin ayrılmaz parçası olan Azərbaycanın müsəlman ölkələri ilə olduğu kimi, Avropa dövlətləri ilə
də əlaqələri yüksələn xətlə inkişaf edir. Ölkəmizdə “Multikulturalizm İli”nin, “İslam Həmrəyliyi İli”nin elan
olunması ölkələrarası birlik, həmrəyliyin möhkəmləndirilməsinə töhfəsini verir və Azərbaycanın sülhün,
sabitliyin, qarşılıqlı əməkdaşlığın möhkəmlənməsinə yönələn təşəbbüsləri dünya ictimaiyyəti tərəfindən çox
yüksək qiymətləndirilir.
Bakıdan sonra Naxçıvanın İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı seçilməsi İslam aləminin ölkəmizə
hörmətinin təzahüri idisə, Birinci Avropa Oyunlarının ölkəmizdə keçirilməsi qitə dövətləri ilə
əməkdaşlığımızın tərəflər üçün böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini göstərir.
Əvvəldə də qeyd etdiyimiz, multikulturalizmin təbliğində böyük amil olan beynəlxalq humanitar
forumlar, dialoqlar, simpoziumlar dünya dövlətləri tərəfindən dəstəklənir. “Azərbaycanın beynəlxalq
əməkdaşlığa verdiyi töhfə çoxşaxəlidir. Qeyd etdiyim kimi, onlardan biri mədəni körpülərin qurulmasına
yönələn səylərimizdir ki, onlar Asiya və Avropa, Avropa ilə müsəlman dünyası arasında daha yaxşı anlaşmanın
yaradılmasına xidmət edir” söyləyən cənab İlham Əliyev bildirir ki, bizim apardığımız siyasət hər zaman
təhlükəsizlik, sabitlik və proqnozlaşdırıla bilməyə yönəlmiş qarşılıqlı əməkdaşlıq və dəstək üzərində qurulub.
Cənab İlham Əliyevin 2018-ci il çərçivəsində Belçika, Fransa, Xorvatiya və digər Avropa
dövlətlərinə səfərləri, imzalanan sənədlər, Almaniya Kansleri Angela Merkelin Cənubi Qafqaz regionuna
səfərinə Azərbaycanla yekun vurması ölkəmizin beynəlxalq münasibətlər sistemində yeri və roluna, eyni
zamanda, dövlətimizin xarici siyasətində Avropa dövlətləri ilə əməkdaşlığa verdiyi önəmin göstəricisidir.
Azərbaycanı ənənəsi olan ölkə kimi dəyərləndirən Angela Merkel ölkələrimiz arasında əlaqələrin inkişafı üçün
geniş imkanların olduğunu bildirmişdir.
Təbii ki, son 15 ilin xarici siyasət uğurlarını bir yazı çərçivəsində əhatə etmək qeyri-mümkündür. Başa
çatmaqda olan 2018-ci ilin mühüm uğurlarına nəzər salmaqla, bir daha bu reallığı diqqətə çatdırırıq
ki, Azərbaycanın dünyaya açıq və çevik xarici siyasəti davamlı uğurlara yol açır, dünya birilyinin layiqli
üzvünə, əsl söz sahibinə çevrilməsini şərtləndirir.
İki sahil. – 2018.- 22 dekabr. – № 243. – S. 4,8.
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Azərbaycan dövlətinin çoxvektorlu siyasəti öz bəhrəsini verir
Elçin Əhmədov,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının professoru,
siyasi elmlər doktoru
Əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş və bu gün Prezident İlham Əliyevin uğurla
həyata keçirdiyi xarici siyasət strategiyası dövlətlərarası regional və beynəlxalq əlaqələrə daha yaxından
qatılaraq, Şərq və Qərb dəyərlərinin sintezindən yaranmış cəhətləri əxz edərək, dünya birliyinə sıx inteqrasiya
olunmaq xəttini seçmişdir. Bu seçimi reallaşdırmaq üçün Azərbaycan dövləti bir tərəfdən dünya təcrübəsini
öyrənərək, özünün iqtisadi və siyasi inkişaf modelini müəyyənləşdirir, digər tərəfdən isə beynəlxalq aləmdə
qəbul edilmiş prinsiplərə uyğun olaraq, öz milli maraqlarını qoruyur və dövlətlərarası əlaqələrə girir.
Həm Belarus, həm də Türkmənistanla Azərbaycanın tarixi və ənənəvi dostluq əlaqələri mövcuddur.
Azərbaycan Prezidentinin noyabrın 19-da Belarusa rəsmi səfərinin əhəmiyyətindən danışarkən qeyd etmək
lazımdır ki, dövlət başçısı İlham Əliyevin Belarusa beşinci rəsmi səfəri və onların intensivliyi ölkələrimiz
arasında münasibətlərin yüksək səviyyədə olmasının göstəricisidir. Bununla yanaşı, Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko ilə apardığı danışıqlar, imzalanan 10-a yaxın sənəd,
xüsusilə, iki ölkə liderlərinin birgə bəyanatı strateji tərəfdaşlığımızın yüksək səviyyəsini, müxtəlif sahələr üzrə
əməkdaşlığımızın daha da genişləndiyini nümayiş etdirir.
Prezidentlərin mətbuata birgə bəyanatında Belarus Prezidenti bildirdi ki, keçirilən görüşlərdə
ölkələrimiz arasında tərəfdaşlığın strateji xarakterini, ikitərəfli münasibətlərdə problemlərin qətiyyən
olmadığını, yalnız xoş məramı və birgə əməkdaşlıq səylərimizi təsdiq etdik: “Cari ildə biz qarşılıqlı ticarətin
artımını müşahidə edirik. Bir vaxtlar təşəbbüskarları prezidentlər olan layihələr gücünü artırır. Məsələn, Gəncə
avtomobil zavodunda 11 il ərzində artıq 10 mindən çox “Belarus” traktoru və onların bazasında xüsusi texnika
yığılıb. Müəssisə, həmçinin 3500-dən çox MAZ avtomobili və qoşqular buraxıb… Belarus Azərbaycan
investisiyalarına və yüksək səviyyəli məhsullarına maraq göstərir. Bu gün sizin məhsullar ötən il Minskdə
açılan Azərbaycan Ticarət evində geniş təqdim edilir. Onların Belarus alıcılarında populyarlıq qazanmasına
görə Azərbaycan Prezidenti bu şəbəkənin vilayət mərkəzlərinə genişləndirilməsi haqqında qərar qəbul edib”.
Bununla yanaşı, 2019-cu ildə Belarusun Bakıdan sonra ikinci Avropa Oyunlarını qəbul edəcəyini
bildirən Prezident Aleksandr Lukaşenko həmkarı İlham Əliyevlə 2015-ci ildə belə miqyaslı tədbiri əla
keçirməyin öhdəsindən gələn Azərbaycanın təcrübəsini ətraflı müzakirə etdiyini də bildirib.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu iki dovlətin beynəlxalq təşkilatlarda fəal qarşılıqlı fəaliyyət
göstərdiyini, bütün məsələlərdə bir-birini dəstəklədiyini diqqətə çatdırıb: “Əgər hər hansı beynəlxalq təşkilatda
Belarusla, yaxud hər hansı rəhbər orqanlara namizədliyi irəli sürülən bu ölkədən olan namizədlə əlaqədar
məsələ qaldırılırsa, Azərbaycan qeyd-şərtsiz dəstək göstərir. Eyni münasibəti biz Belarus tərəfdən də görürük.
Bu, bizim münasibətlərimizin yüksək səviyyəsinin göstəricisidir. Biz, həmçinin ya Azərbaycanın, ya da
Belarusun iştirak etmədiyi, amma başqa ölkənin iştirak etdiyi təşkilatlarda da bir-birimizi dəstəkləyirik və bu
da təbiidir. Bu, bizim beynəlxalq siyasət, beynəlxalq münasibətlər, regional problemlər və beynəlxalq
təhlükəsizliklə əlaqədar məsələləri müzakirə etdiyimiz kimi təbiidir. Bütün bunlar dostlar arasında təbiidir”.
Dövlət başçısı qeyd edib ki, əməkdaşlığımızın istiqamətlərindən biri də hərbi-texniki sahədir və bu
əməkdaşlığın, məhsulların keyfiyyəti və səmərəliliyi çox yüksəkdir. Təsadüfi deyil ki, ölkələrimiz arasında
hərbi-texniki əməkdaşlığın artıq yaxşı tarixi, kifayət qədər böyük həcmləri və genişlənməyə yaxşı meyli var.
Prezident İlham Əliyev Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə
əlaqədar məsələlər üzrə Belarusun ədalətli mövqeyinə görə minnətdarlığını bildirib: “Birgə bəyanatda vurğular
dəqiq qoyulub və deyilir ki, bu münaqişə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, sərhədlərinin toxunulmazlığı, BMT
Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələri çərçivəsində beynəlxalq hüquq normalarına uyğun həll
edilməlidir. Biz Belarusa həm bizim, həm də bütün region üçün son dərəcə mühüm olan məsələdə belə
obyektiv mövqeyinə görə minnətdarıq”.
Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana rəsmi səfəri Azərbaycanla Türkmənistan arasındakı
münasibətlərin bugünkü inkişaf səviyyəsi, ilk növbədə, Prezident İlham Əliyevin çoxvektorlu diplomatik
fəaliyyətinin, sabit, ardıcıl, dövlətlərarası münasibətlərdə qarşılıqlı etimada söykənən uğurlu xarici siyasətinin
nəticəsidir. Azərbaycan – Türkmənistan münasibətlərinin inkişafı təkcə iki dövlət arasındakı əlaqələrin inkişafı
baxımından deyil, eyni zamanda, türkdilli ölkələrin münasibətlərinin yeni bir inkişaf mərhələsinə keçməsi və
birləşdirilməsi baxımından da müstəsna əhəmiyyət kəsb edir.
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Respublikamızın rəhbərinin Türkmənistana rəsmi səfəri çərçivəsində 20 sazişin və dövlət başçılarının
birgə bəyanatının imzalanması səfərin olduqca səmərəli, və perspektivli olduğunu göstərir. İmzalanan sənədlər
siyasi, nəqliyyat-logistika, tranzit daşımalar və onların idarə edilməsi, uzunmüddətli iqtisadi-sənaye
əməkdaşlığı, elm-təhsil və humanitar sahələri əhatə edir.
Türkmənistan və Azərbaycan xalqlarının qədim, zəngin mənəvi ənənələrinin mövcudluğunu, bütün
dövrlərdə çox böyük potensiala və imkanlara malik olduğunu bildirən Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu
Berdiməhəmmədov qeyd edib ki, həm Türkmənistan, həm də Azərbaycan müasir mərhələdə həmin
potensialdan istifadə edir: “Biz Birləşmiş Millətlər Təşkilatı kimi çox nüfuzlu beynəlxalq qurumların
üzvləriyik. Vurğulamaq istərdim ki, bu gün Türkmənistan və Azərbaycan BMT-nin Davamlı İnkişaf
Məqsədlərini həyata keçirir. Bizdə təkcə regionda deyil, bütün dünyada sabitlik və təhlükəsizlik kimi
məsələlərə ortaq münasibət var. Onu demək istərdim ki, biz öz imkanlarımızı nəzərə alaraq regional və
beynəlxalq səviyyədə iqtisadiyyat və iqtisadi inteqrasiya sahələrində əməkdaşlıq potensialından istifadə edə
bilərik. Buna görə biz, əlbəttə ki, Sizin səfərinizə çox böyük əhəmiyyət veririk. Artıq qeyd etdiyim kimi, bizim
çox yaxşı imkanlarımız var. Bizim köklərimiz, tariximiz, mentalitetimiz, milli xüsusiyyətlərimiz ortaqdır”.
Türkmənistan Prezidenti sənədlərin imzalanması mərasimindən sonra Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevlə mətbuata birgə bəyanatla çıxışı zamanı bildirmişdir ki, Xəzər dənizi sülh və
mehriban qonşuluq dənizidir: “Onu da demək istərdim ki, bu gün biz həm də bizi birləşdirən ümumi
məsələlərimiz üzrə fikir mübadiləsi apardıq. Bu, Xəzər dənizi məsələsidir. Bildiyiniz kimi, bu yaxınlarda
Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında Konvensiya qəbul olunub. Biz həmişə bildiririk ki, Xəzər dənizi sülh
və mehriban qonşuluq dənizidir. Buna görə də biz gələcəkdə də, əlbəttə, öz siyasətimizi aparacağıq”.
Dövlət başçımız sənədlərin imzalanması mərasimindən sonra Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu
Berdiməhəmmədovla mətbuata birgə bəyanatla çıxışı zamanı Türkmənistan və Azərbaycanın bütün beynəlxalq
təşkilatlarda həmişə bir-birini dəstəklədiyini bildirmişdir: “Bu, bizim münasibətlərimizin, əməkdaşlıq
həcminin və nailiyyətlərimizin, bir-birimizə qardaşlıq münasibətinin göstəricisidir. Yalnız yaxın ölkə ilə həyat
fəaliyyətinin bu cür müxtəlif istiqamətləri üzrə işləmək mümkündür. Biz gələcəkdə də bir-birimizə beynəlxalq
qurumlarda, beynəlxalq təşkilatlarda qarşılıqlı dəstək göstərməyə razılaşdıq. Türkmənistan və Azərbaycan
bütün beynəlxalq təşkilatlarda həmişə bir-birini dəstəkləyir. Bu, artıq adi hala çevrilib. Amma bu, bizim
münasibətlərimizin səmimiliyini göstərir”.
Prezident diqqətə çatdırıb ki, həm Türkmənistan, həm də Azərbaycan böyük təbii ehtiyatlara malik
ölkələrdir: “Əlbəttə ki, ölkələrimiz arasında energetika sahəsində əməkdaşlıq təbiidir. Azərbaycan
Türkmənistanın enerji ehtiyatları üçün tranzit imkanlar təqdim edir. Biz şadıq ki, Türkmənistan nefti BakıTbilisi-Ceyhan boru kəməri ilə nəql edilərək əməkdaşlığımızı möhkəmləndirir. Əlbəttə, bizim
münasibətlərimizin əsas mövzularından biri nəqliyyat sahəsidir”. Azərbaycan Prezidenti bildirdi ki, bu gün
həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli əməkdaşlıq bütün ölkələrə və xalqlara fayda gətirəcək regional əməkdaşlıq
üçün yaxşı perspektivlər yaradacaq.
Azərbaycan Prezidentinin Türkmənistana rəsmi səfərindən sonra ikitərəfli münasibətlərin daha da
genişlənəcəyinə böyük zəmin yaranıb. Xüsusilə, Türkmənistan Azərbaycanın irimiqyaslı layihələrindən
istifadə etməyə də hazırdır. Bu da enerji sahəsində münasibətlərimizin daha da inkişafından xəbər verir.
Bununla yanaşı, dövlət başçısı İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri çərçivəsində nəqliyyat, rabitə, yüksək
texnologiya və iqtisadi ticarət məsələləri ilə bağlı bir sıra imzalanan sazişlər ikitərəfli münasibətlərin daha da
inkişafına böyük təkan verəcəkdir.
Bu baxımdan, Azərbaycan Prezidentinin Belarusa və Türkmənistana səfərləri həm ikitərəfli, həm də
çoxtərəfli münasibətlərin inkişaf dinamikasını göstərir, eləcə də dövlət başçısının çoxvektorlu, uğurlu xarici
siyasətinin əyani sübutudur.
Xalq qəzeti. – 2018.- 29 noyabr. – № 269. – S. 2.
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Xarici siyasətimizin əsas prinsipləri: mehriban qonşuluq, dostluq, qarşılıqlı hörmət və
milli maraqlar
Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin Türkmənistana rəsmi səfəri çərçivəsində keçirilən görüşlərdə bu
prinsiplərin ikitərəfli əlaqələrin inkişafında əhəmiyyətli rolu bir daha diqqətə çatdırıldı
Yeganə Əliyeva
Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin “Gücümüz birliyimizdədir”” çağırışı bütün türk dünyasını bir araya
gətirməklə yanaşı, eyni zamanda, dünyaya bir mesajdır. Bu fikir də ölkə Prezidentinin çıxışlarında xüsusi yer
alır ki, bu birliyimizi möhkəmləndirəcək əsas amillərdən biri bir dövlətin digərinin problemlərini öz problemi
kimi qəbul edib, onun həlli istiqamətində ciddi səylər göstərməsidir. Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin
Türkmənistana səfəri çərçivəsində keçirdiyi görüşlərdə də bu mühüm məqam xüsusi qeyd olunmuşdur: “Bu
gün regional təhlükəsizliklə bağlı məsələlər xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Biz görürük ki, dünyanın
müxtəlif guşələrində toqquşmalar, qanlı hadisələr baş verir, dövlətlərin təməlini sarsıdan proseslər gedir.
Buna görə də düşünürəm ki, belə mürəkkəb vəziyyətdə həm Azərbaycanın, həm də Türkmənistanın yüksək
inkişaf səviyyəsi, sabitlik nümayiş etdirməsi xüsusilə əhəmiyyətlidir və bunlar bir daha ölkələrimizin getdiyi
yolun düzgün olmasından xəbər verir.”
Təkcə cari ilin mühüm hadisələrinə, dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin xarici ölkələrə səfərlərinə və
qatıldığı beynəlxalq səviyyəli tədbirlərə diqqət yetirsək, türkdilli dövlətlər arasında istər ikitərəfli, istərsə də
beynəlxalq təşkilatlar daxilində əlaqələrin inkişafını görmək mümkündür. Bu ilin mayında “Cənub Qaz
Dəhlizi”nin rəsmi açılışı, iyun ayında isə onun əsas seqmentlərindən olan TANAP-ın istifadəyə verilməsi,
həmçinin Azərbaycanın xarici siyasətində Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən sonra
ikinci əsas məsələ olan Xəzərin hüquqi statusuna dair Konvensiyanın imzalanması, Türkdilli Dövlətlərin
Əməkdaşlıq Şurasının VI Sammitinin keçirilməsi regionun təhlükəsizliyinin, sabitliyinin əsas təminatçısı olan
türk dünyasının birliyinə, həmrəyliyinə işıq salır. Eyni zamanda, bu etirafı da edək ki, türkdilli dövlətlər
arasında birlik, həmrəylik son illərdə möhkəmlənmiş və diqqətçəkən olmuşdur.
Hər bir çağırış mövqelərin yaxınlaşmasında stimulverici amil rolunu oynayır. Rəsmi Bakı türkdilli
ölkələr arasında birliyə, həmrəyliyə müəyyən addımları ilə xələl gətirən ölkələrin mövqeyinə sərt münasibətini
dəfələrlə bəyan edib. Ötən il İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 13-cü sammitində Qırğızıstan
hökumətinin qəbul olunan bəyanatın siyasi müddəalarına qoşulmaması Azərbaycan dövlətinin etirazına səbəb
olmuşdur. ECO-nun Zirvə toplantısının bəyanatında üzv dövlətlər tərəfindən açıq şəkildə bildirilmişdir ki,
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı məkanında münaqişələrin mövcudluğu iqtisadi inkişafa və əməkdaşlığa mane
olur. Bundan əlavə, həmin bəyanatda inkişaf, sülh və təhlükəsizliyin regionda davamlı çiçəklənmə və
sabitliklə birbaşa bağlı olduğu qeyd olunmuşdur. O da bildirilmişdir ki, ümumiyyətlə, iqtisadi inkişaf və
regional əməkdaşlığın sülh və təhlükəsizliklə üzvü bağlılığı bütün beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən qəbul
edilən prinsipdir və bu, BMT-nin Davamlı İnkişaf Konsepsiyasının təməlini təşkil edir. Qırğızıstanın bu
prinsiplərə önəm verməməsi müxtəlif versiyaların yaranmasına, ən əsası rəsmi Bakının haqlı narazılığına
səbəb olmuşdur. Bu xatırlatmanı da edək ki, Qırğızıstanın keçmiş prezidenti Əsgər Akayev vaxtilə İrəvana
səfər edərkən “soyqırım” abidəsinə gül-çiçək qoymuşdu. Amma bu addıma “protokol qaydalarına riayət” adı
altında haqq qazandırılmışdı. Sözsüz ki, belə “riayətlər” türk dünyasının birliyinə, həmrəyliyinə böyük
maneələr yaradır, ölkələr arasında soyuq küləklərin əsməsinə rəvac verir. Amma illər keçdikcə dövlətlər
arasında ikitərəfli müstəvidə əməkdaşlığın inkişafı bu maneələrin aradan qalxmasına, ümumi mövqenin
ortaya qoyulmasına geniş yol açdı.
Regional əməkdaşlığa böyük töhfə kimi dəyərləndirilən Xəzərin hüquqi statusuna dair Konvensiyanın
imzalanması da uzun illər aparılan danışıqların nəticəsidir. Azərbaycan Xəzər dənizinin dibinin və səthinin
beynəlxalq konvensiyalara uyğun olaraq orta xətt boyunca 5 sektora bölünməsinin tərəfdarı idi. Ölkəmiz bu
yanaşmada Rusiya və Qazaxıstanla ortaq mövqe nümayiş etdirirdi. İran və Türkmənistan isə illərdir Xəzər
dənizində sərhədlərin yalnız bütün tərəflərin razılığı əsasında müəyyən olunmasını istəyirdi. Ən əsası Xəzər
dənizinin tərəflər arasında 20 faiz üzrə bərabər bölüşdürülməsini tələb edirdilər. Ötən bu illər
ərzində sahilyanı dövlətlərin Prezidentləri, istərsə də xarici işlər nazirləri çərçivəsində iki və çoxtərəfli
formatda keçirilən görüşlər, əlaqələrin inkişafında müsbət meyillər sonda ümumi yanaşmanın ortaya
qoyulmasını şərtləndirdi.
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Ümumiyyətlə, Azərbaycan bütün türkdilli dövlətlərlə çox sıx etimada, qarşılıqlı, bərabərhüquqlu
maraqların nəzərə alınmasına, ərazi bütövlüyünə hörmətə və bütün ölkələrin suverenliyinə əsaslanan
münasibətlərə malikdir. Bu günümüzün çağırışı məhz onlar arasında qarşılıqlı etimadın möhkəmləndirilməsi,
regionda və dünyada sülhün bərqərar edilməsi, xarici siyasət məsələlərinə ortaq yanaşmanın təşviq edilməsi,
beynəlxalq terrorizm, separatçılıq, ekstremizm və transmilli cinayətkarlığa qarşı mübarizənin
əlaqələndirilməsi, ortaq maraq kəsb edən bütün sahələrdə regional və ikitərəfli əməkdaşlığın gücləndirilməsi,
ticarət əlaqələri və investisiyalar üçün əlverişli şəraitin yaradılması, hərtərəfli və balanslaşdırılmış iqtisadi
yüksəlişə, sosial və mədəni inkişafa səy göstərilməsi, elm, texnologiyalar, təhsil və mədəniyyət sahəsində
qarşılıqlı əlaqələrin genişləndirilməsi, kütləvi informasiya vasitələri arasında əlaqələrin, eləcə də daha geniş
miqyasda informasiya mübadiləsinin təşviq edilməsi kimi məsələlərdir.
Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov arasında
keçirilən görüşlərdə, həmçinin imzalanan 20-dən artıq sənəddə də bu kimi məsələlər öz əksini
tapıb. “Bizim mühüm nəqliyyat qovşaqları kimi gələcək uğurlu inkişafımız regional vəziyyətdən də asılıdır.
Buna görə də bizim qonşularımızla yaxşı münasibətlərimiz regionda təhlükəsizliyi, sabitliyi möhkəmləndirir,
eləcə də Azərbaycanla Türkmənistanı mühüm nəqliyyat qovşaqlarına çevirir” söyləyən cənab İlham Əliyev
diqqəti ötən ilin oktyabrında istifadəyə verilən Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yoluna yönəldərək bildirmişdir ki, bu,
dünya bazarlarına çıxmaq üçün daha bir əlavə marşrutdur. Əminəm ki, bu marşrut ölkələrimizə böyük mənfəət
gətirəcək, bütün nəqliyyat razılaşmaları paketi regionda təhlükəsizliyi möhkəmləndirəcək. Çünki nəqliyyat
sahəsi yeni iş yerlərinin yaradılmasına, iqtisadi fəallığa, Böyük İpək Yolu üzərində yerləşən ölkələrin həyat
səviyyəsinin yüksəlməsinə gətirib çıxaracaq. Bununla da sabitlik və təhlükəsizlik möhkəmlənəcək.
Dövlətimizin başçısının bu fikirlərinin davamı olaraq Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu
Berdiməhəmmədov bildirmişdir: “Bizim – həm Türkmənistanın, həm də Azərbaycanın beynəlxalq məsələlər
barədə baxışları eynidir, yaxud bənzərdir. Bunlar həm regionda, həm də bütün dünyada sabitliyin və
təhlükəsizliyin qorunub saxlanılması məsələləridir. Buna görə də bu gün biz beynəlxalq aləmdə xarici siyasi
kursumuzdan, yəni, Türkmənistanın bitərəf statusundan irəli gələn bütün təşəbbüslərini daim dəstəklədiklərinə
görə Azərbaycana minnətdar olmalıyıq. Eyni zamanda, biz də qardaş Azərbaycanı daim dəstəkləyirik.”
Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin hər bir səfərinin, çıxışının əsas müzakirə mövzularından biri
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir. Uzun illərdən bəri Ermənistanın işğalından əziyyət
çəkdiyimizi, 20 faiz torpağımızın işğal altında olduğunu, bir milyondan artıq soydaşımızın öz doğma yurdyuvasından didərgin düşdüyünü beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdıran cənab İlham Əliyev bütün türk
dünyasının birliyinin, həmrəyliyinin bu məsələnin beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsasında həllində
əhəmiyyətli rolunu vurğulayır.
İki sahil. – 2018.- 24 noyabr. – № 223. – S. 2.
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Dövlət idarəçiliyində siyasi varislik və yaradıcı diplomatiyanın vəhdəti
Kamal Adıgözəlov
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ölkə rəhbəri vəzifəsində fəaliyyətinin 15 ili tamam olub. Bu
müddət ərzində Azərbaycan rəhbəri çox böyük uğurlara imza atıb. Azərbaycanda müstəqil dövlət quruculuğu
prosesi 2003-cü ildən başlayaraq yeni dinamika alıb. Bütün istiqamətlər üzrə ciddi nailiyyətlər əldə edilib.
Daxili və xarici siyasətin tam vəhdəti təmin edilib. Ölkəmiz hazırda sabit şəraitdə sürətli inkişafını davam
etdirir. Özü də bu, bütün dünyada müxtəlif sahələrdə özünü göstərən böhranların fonunda baş verir. Deməli,
Azərbaycan Prezidenti çox düzgün, müasir, səmərəli və fayda gətirən kurs həyata keçirir. Bu kontekstdə
Prezident İlham Əliyevin 15 illik fəaliyyətinin bir sıra aspektləri üzərində geniş dayanmaq istərdik. Təbii ki,
bir məqalədə dövlət başçısının həyata keçirdiyi proqramların hamısını əhatə etmək mümkün deyildir. Bu
səbəbdən, biz müəyyən məsələləri vurğulamalı oluruq.
Ulu öndərin davamçısı: uğurlu dövlət başçısı
İlham Əliyevin Prezident kimi fəaliyyətə başlamasından 15 il keçdi. İlk dəfə 2003-cü ilin oktyabrın 15də ölkə rəhbəri seçilən İlham Əliyev göstərdiyi yüksək siyasi fəaliyyətinə görə sonra xalq tərəfindən iki dəfə
də Prezident seçildi. Bu müddətdə İlham Əliyevin daim milli və dövləti maraqlardan çıxış edərək, ulu öndər
Heydər Əliyevin siyasi kursunu rəhbər tutaraq yorulmadan Azərbaycan dövlətçiliyi və xalqı üçün çalışdığını
hər kəs etiraf edir. Dünyanın böyük dövlətlərinin başçıları Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan cəmiyyətində
yüksək nüfuza malik olmasını, ölkədə sabitliyin tam bərqərar olunduğunu və uğurlu idarəetməni nəzərə alaraq,
əməkdaşlığa can atırlar. Yalnız 2018-ci ildə bunu təsdiq edən bir neçə konkret fakt vardır.
İndi İlham Əliyevin Azərbaycan dövlətinə başçılıq etdiyi son 15 ilə nəzər salanda bütün sahələrdə nə
qədər böyük inkişafın getdiyinə əmin oluruq. Ulu öndər Heydər Əliyevin müstəqil dövlətin inkişaf kursunu
dəqiqliklə hazırlaması və Prezident İlham Əliyevin həmin kursa tam və uğurla əməl etməsi bütün nailiyyətlərin
təməlində dayanır. Azərbaycan Cənubi Qafqazın ən uğurlu müstəqil dövlətidir. Bu səbəbdəndir ki, Prezident
İlham Əliyev əminliklə deyir: “Regiondakı strateji əhəmiyyətli heç bir layihə Azərbaycanın razılığı olmadan
reallaşa bilməz”.
Şübhə yoxdur ki, Cənubi Qafqazın heç bir ölkəsi bu cür uğuru ilə fəxr edə bilməz. Çünki Azərbaycan
Prezidenti 15 il müddətində həm cəmiyyəti, həm də dövləti suverenlik və tərəqqi yolunda sürətlə inkişaf etdirə
bilib. Bunun nəticəsində Azərbaycan daxili siyasətdə olduğu kimi, xarici siyasətdə də elə zirvələr fəth edib ki,
istənilən müstəqil dövlət buna həsəd apara bilər. Faktlara müraciət edə bilərik.
Daxili siyasətdə Azərbaycan Prezidenti idarəetmədəki islahatları tamamilə sosial-iqtisadi, enerji,
nəqliyyat, elm, təhsil, mədəniyyət, ekologiya, sənaye, kənd təsərrüfatı, hərbi və başqa sferalardakı
yeniləşmələrlə, iri həcmli maliyyə tələb edən proqramlarla uyğunlaşdıra bilib. Bu iki aspekti isə cəmiyyətdə
həyata keçirilən və vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasına xidmət edən islahatlarla harmoniya halına sala bilib.
Mütəxəssislərin qənaətinə görə, sözügedən bu üç daxili aspekt sintez halında dövlətin dayanıqlı
inkişafını təmin edir. Faktlar da bunu tam təsdiq edir. Ötən 15 ildə bazar iqtisadiyyatına keçid prosesi başa
çatıb. Həmin müddətdə ÜDM-də özəl sektorun payı 80 faiz artıb. Azərbaycan rəqabətqabiliyyətliliyinə görə,
MDB məkanında birinci yerə yüksəlib. 2004-2018-ci illərdə iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi ilə bağlı üç
proqram icra olunub, hazırda dördüncü proqramın qəbul edilməsinə hazırlıq görülür.
“Azərbaycan Respublikasında sənayenin inkişafına dair 2015-2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nda
nəzərdə tutulan bütün şərtlərə uyğun olaraq lazımi addımlar atılır. O cümlədən innovativ istehsalın inkişaf
etdirilməsi üçün əhəmiyyətli tədbirlər həyata keçirilir. Aqrar sektorda reallaşan proqramlar sayəsində 360 min
hektar torpağın su təminatı və 264 min hektar sahədə meliorativ vəziyyət yaxşılaşdırılıb. Bunlardan başqa, 219
min hektar yeni suvarılan torpaq sahəsi əkin dövriyyəsinə daxil edilib. Bu sahədə islahatlar bütün sürəti ilə
davam edir.
Statistik məlumata görə, bütövlükdə ötən 15 il ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatı 3,2 dəfə artıb. Qeyrineft sektoru 2,8 dəfə böyüyüb. Sənaye istehsalı 2,6 dəfə, kənd təsərrüfatı 1,7 dəfə artıb, qeyri-neft ixracı isə
4,1 dəfə çoxalıb. Azərbaycanın valyuta ehtiyatları 46 milyard dollara çatdırılıb. Bu, 2004-cü ilin göstəricisi ilə
müqayisədə təqribən 40 dəfə (!) çoxdur! 15 ildə ölkə iqtisadiyyatına 250 milyard ABŞ dolları həcmində
sərmayə qoyulub.
Digər sosial-iqtisadi, enerji, nəqliyyat sferalarında da analoji uğurları əks etdirən çoxlu sayda rəqəmlər
vardır. Onlar KİV-də geniş təqdim olunub. Onların hamısının analizi göstərir ki, Azərbaycan 15 il müddətində,
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sözün həqiqi mənasında, nəhəng irəliləyiş əldə edib. Və bu irəliləyişin ən gözəl cəhəti ondan ibarətdir ki, həm
ayrı-ayrı sferalarda aparılan islahatlar bir-birini tamamlayırlar, həm də onların hər biri insanların həyat
səviyyəsinin yüksəlməsinə, maddi və mənəvi rifah halının yaxşılaşmasına xidmət edir. Konkret desək,
Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi proqramlar insan kapitalının inkişafı üçündür. Bizcə, Azərbaycanın
müstəqil dövlət kimi ən böyük gücü də məhz bundan ibarətdir!
XXI əsr mədəniyyət, elm, təhsil, intellektin milli sərvətə çevrilməsi əsridir. İnsanın kreativ inkişafı
olmadan heç bir cəmiyyət davamlı və dayanıqlı inkişaf edə bilməz. Bütün siyasi, iqtisadi və mədəni islahatlar
məhz bu əsas məqsədə xidmət etməlidir. Qürurla deməliyik ki, Cənubi Qafqazda ancaq Azərbaycanda insan
kapitalının inkişafı məsələsi dövlət səviyyəsində konseptual şəkildə və konkret proqramlar müstəvisində
qoyulub.
İlham Əliyev bu məqamı hələ 2003-cü ildə prezident seçkisi öncəsi ABŞ-ın “Assoşieyted Press”
agentliyinə verdiyi müsahibədə dolğun ifadə edib. Dövlət başçısı seçkiqabağı kampaniya ilə əlaqədar verilən
sualı belə cavablandırıb: “Mən xalqın arasına çıxanda insanlara çatdırmaq üçün özümlə ancaq bir müraciət
götürəcəyəm – müraciətdə deyiləcək ki, gələcək inkişaf üçün Prezident Heydər Əliyevin apardığı siyasətin
davam etdirilməsi son dərəcə vacibdir. Əgər bu siyasət davam etdirilməsə, ölkə yenidən anarxiya və qeyrisabitlik həddinə gəlib çıxacaqdır. Əminəm ki, seçicilər bunu gözəl başa düşürlər. Bu, indiki siyasəti davam
etdirəcək hökuməti onların dəstəkləməsinin səbəblərindən biridir. Bu da çox vacibdir. Biz çox layihələr həyata
keçirməliyik, çünki Azərbaycan iqtisadiyyatı sürətlə inkişaf edir, demokratikləşmə prosesi davam edir. Bütün
bunlar dayandırılmamalıdır. Xalqa müraciətimin mahiyyəti də məhz bundan ibarətdir”.
Bir-birini tamamlayan islahatlar: bütün sahələrin harmonik inkişafı
Bu kontekstdə ölkə başçısı İlham Əliyevin idarəetmədə həyata keçirdiyi islahatların tam olaraq digər
sferalardakı yeniləşmələrə uyğun gəldiyini xüsusi vurğulamalıyıq. Çünki müstəqil demokratik dövlət
quruculuğunda idarəetmənin təkmilləşməsi son dərəcə vacib faktordur. Bu sferada uğur əldə edə bilməyən
ölkədə müstəqil və suveren dövlət qurmaq, demək olar ki, imkansızdır. İlham Əliyev bu aspektdə də ulu
öndərin həyata keçirdiyi dövlət quruculuğu kursunu yaradıcılıqla inkişaf etdirməkdədir. Həmin bağlılıqda
idarəetmədə təkmilləşməyə ciddi töhfə verən vitse-prezidentlik institutunun yaradılmasını demək lazımdır.
Məlumdur ki, keçmiş sovet respublikaları içərisində bu institutu tətbiq etməyə cəhdlər çox olub.
Məsələn, Rusiya və Qazaxıstanda bunu müşahidə etmək olar. Ancaq Rusiya kimi böyük bir dövlətdə vitseprezidentlik institutu lazımi səmərə vermədi. Orada həmin idarəetmə elementi duruş gətirə bilmədi.
Qazaxıstanda da eyni nəticə alınıb. Mütəxəssislər bunun səbəbinin vitse-prezidentliyin bir idarəetmə
mexanizmi kimi vaxtında və yerli şəraitə uyğun tətbiq edilməməsi ilə əlaqələndirirlər. Digər səbəb kimi kadr
seçiminin düzgün aparılmaması göstərilir.
Azərbaycanda vitse-prezidentlik institutu tam vaxtında və olduqca səmərəli qaydada reallaşdırılır.
Ölkənin birinci vitse-prezidenti böyük uğurla Prezidentə idarəetmə və islahatlar sahələrində yardım göstərir,
dövlət başçısına etibarlı dəstək olur. Burada Prezidentin kadr seçimini də çox düzgün aparmasını vurğulamaq
gərəkdir.
Mehriban xanım Əliyeva bütün dünyada nüfuzu olan və dövlət idarəetməsini dərindən bilən insan kimi
tanınır. Mehriban xanım, eyni zamanda, dünya miqyasında xeyirxah proqramlar reallaşdıran, şəfqətli, çətinliyi
olanlara yaxından yardım edən, müxtəlif humanitar proqramlar həyata keçirən xadim olaraq qəbul edilir.
Mehriban xanımın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondu müxtəlif qitələrdə böyük layihələr həyata
keçirməkdədir. Mehriban xanım Əliyeva dünya qadınları üçün bir nümunədir.
Bütün yüksək mənəvi-əxlaqi keyfiyyətlərinə görə birinci vitse-prezident olmağa tam layiq olan
Mehriban xanım idarəetmədəki fəaliyyəti ilə dövlət başçısının ötən 15 ildə kadr siyasətinin olduqca səmərəli
olduğunu da təsdiqləmiş olur. Hazırda Azərbaycanın davamlı inkişaf və demokratiya yolunda dayanıqlı
irəliləməsində vitse-prezidentlik institutunun rolu son dərəcə böyükdür.
İlham Əliyevin ölkəyə rəhbərlik etdiyi son 15 ilin uğurlarına nəzər yetirdikdə xarici siyasətdə əldə edilən
nailiyyətləri mütləq vurğulamaq gərəkdir. Öncə qeyd etmək gərəkdir ki, xarici siyasət çoxşaxəli, prioritetlərin
düzgün müəyyənləşdirilməsi və diplomatik fəallıqla həyata keçirilib. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın
xarici siyasətinə xüsusi dinamika verib. Milli maraqların ciddi surətdə nəzərə alınması, sistemli və düşünülmüş
fəaliyyət, aktiv siyasi-diplomatik fəaliyyət, beynəlxalq təşkilatlarla geniş əməkdaşlıq, Ermənistanın
təcavüzünün dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılması, diplomatiyanın müasir metodlarından geniş istifadə
edilməsi burada əsas yerlərdən birini tutub.
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Bunların nəticəsində Azərbaycan xarici siyasətin bir çox istiqamətlərində – təhlükəsizliyin təminində,
dünya dövlətləri ilə əməkdaşlığın beynəlxalq hüquq çərçivəsində inkişafında, enerji siyasətini müasir dövrün
tələbləri səviyyəsində inkişaf etdirməkdə, nəqliyyat dəhlizlərinin yaradılmasında, Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində, Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun daha da
yüksəlməsində, yeni əməkdaşlıq formalarının yaradılmasında ciddi uğurlar əldə edib.
Azərbaycanın beynəlxalq miqyasda özünü göstərən məsələlər üzrə qəti mövqeyi mövcuddur. Bu
aspektdə 2012-2013-cü illərdə Azərbaycanın 155 dövlətin dəstəyi ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyridaimi üzvü seçilməsi tamamilə məntiqə uyğundur. Bu, həm də beynəlxalq ictimaiyyətin Azərbaycanın
yeritdiyi xarici siyasətə yüksək etimad göstərməsinin təsdiqidir. Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasının
qeyri-daimi üzvü kimi fəaliyyəti göstərdi ki, beynəlxalq ictimaiyyət etimadında yanılmayıb. Həmin müddətdə
Bakı beynəlxalq gündəm üçün aktual olan bir sıra məsələlər üzrə təşəbbüslərlə çıxış etdi.
Azərbaycana xarici siyasət sahəsində göstərilən yüksək etimad bununla məhdudlaşmır. Azərbaycan
Kimyəvi Silahların Qadağan olunması Təşkilatının, Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin İcraiyyə
Şurasının, 2017-2019-cu illər üzrə BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurasının üzvüdür. Bundan başqa, ölkəmiz
2018-2022-ci illər üzrə UNESCO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İrsin Qorunması üzrə Hökumətlərarası
Komitəsində təmsil olunur. Ayrıca vurğulamaq lazımdır ki, xarici siyasətdə 15 il ərzində həyata keçirilən
kursun birbaşa nəticəsidir ki, 2019-2022-ci illərdə Azərbaycan 120 dövlətin təmsil olunduğu Qoşulmama
Hərəkatına sədrliyi həyata keçirəcək.
Prezident İlham Əliyevin 15 il ərzində reallaşdırdığı xarici siyasət kursunda yeni əməkdaşlıq
formatlarının təşəbbüskarı kimi çıxış etməsi dünyada böyük maraq doğurub. Azərbaycan rəhbəri regional
miqyasda üçtərəfli əməkdaşlıq formatı təklif etdi və onun reallaşması üçün böyük fəallıq göstərdi. Nəticədə,
çox ciddi səmərələr verən Azərbaycan-Türkiyə-Gürcüstan, Azərbaycan-Rusiya-İran, Azərbaycan-TürkiyəRusiya əməkdaşlıq modelləri meydana gəldi. Bu istiqamətlərdə keçən müddətdə çoxlu sayda müzakirələr
aparılmış və Cənubi Qafqazda sülh, sabitlik və əməkdaşlığın bərqərar olması üçün əhəmiyyətli addımlar
atılmışdır.
Prezident İlham Əliyev beynəlxalq əməkdaşlıq məsələsinə daha geniş miqyasda baxaraq, müxtəlif
regionları əhatə edən layihələrin reallaşmasına ciddi töhfələr verib. Məhz siyasi və fəlsəfi əsası regional
üçtərəfli əməkdaşlıq modelində qoyulmuş kursun inkişaf etdirilməsi indi ekspertlərin daim əhəmiyyətini
vurğuladığı Şərq-Qərb, Şimal-Cənub və Cənub-Qərb nəqliyyat dəhlizlərinin yaradılmasına geniş imkanlar
yaradıb. Bu layihələr qlobal layihə olan “Bir Qurşaq, Bir Yol” (“Yeni İpək Yolu”) əməkdaşlıq modeli
kontekstində böyük əhəmiyyət kəsb edir. Çünki bu proyektin reallaşması üçün təhlükəsiz konkret nəqliyyat
dəhlizləri mövcud olmalıdır.
Məhz Azərbaycan həmin aspektdə ciddi fəallıq göstərərək və faydalı proqramlar həyata keçirərək “Bir
Qurşaq, Bir Yol” üçün sözün həqiqi mənasında, geniş bir geosiyasi məkanda yol açıb. Onu vurğulayaq ki,
Prezident İlham Əliyev bütün bu uğurların əsasında dayanan başlıca səbəbi açıq bəyan edib. Dövlət başçısı
deyib: “Bu gün biz Heydər Əliyev siyasətinə sadiq qalaraq bu siyasəti davam etdiririk. Bu illərdə biz Heydər
Əliyev siyasətinin təntənəsini görürük, onun fiziki yoxluğu şəraitində bu siyasət yaşayır və yaşayacaqdır”!
Cənubi Qafqazın geosiyasi lideri: sistemli xarici siyasət və yeni əməkdaşlıq formatları
Bütün bunların nəticəsində Azərbaycan hazırda Cənubi Qafqazın açar geosiyasi məkanı rolunu oynayır.
Ölkəmiz Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həmin istiqamətdə daha böyü zəfərlərə doğru inamla irəliləyir.
Bu kontekstdə xarici siyasətlə birbaşa bağlılığı olan iki məqamı da vurğulamaq yerinə düşərdi. Onlardan biri
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə, digəri isə Azərbaycanın
multikulturalizmə, sivilizasiyalararası dialoq, tolerantlıq və humanitar əməkdaşlığa verdiyi töhfələrlə
əlaqəlidir.
İlham Əliyev Ermənistanın sülh istəmədiyini, status-kvonu nə qədər çox mümkündürsə, saxlamağa
çalışdığını daim qətiyyətlə vurğulayır. Rəsmi İrəvanın işğal etdiyi torpaqlardan çəkilmək istəməməsini açıq
ifadə edir. Bununla da təcavüzkar dövlətin yalnız vaxt uzatmaqla məşğul olduğunu və danışıqları sonsuz bir
proses kimi gələcəkdə də görmək istədiyini dünyanın diqqətinə çatdırır. Dövlət başçısı onu da ayrıca
vurğulayır ki, bütün bu qanunsuzluqları törətməkdə, beynəlxalq hüquqa zidd olan addımları atmaqda
Ermənistan öz himayədarlarına arxalanır. Cənab Prezident həmin bağlılıqda dəqiq və konkret fikir ifadə edib.
Ölkə rəhbəri bəyan edib: “…Azərbaycan ictimaiyyəti də yaxşı bilir ki, bu məsələnin həll olunmaması təkcə
Ermənistana görə deyil. Ermənistanın böyük himayədarları var, biri ona pul, biri silah verir, biri lobbi yaradır,
biri təbliğ edir. Bax, budur məsələnin həll olunmamasının səbəbi… Ermənistan öz çirkin taktikasını işə salaraq
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və erməni lobbisinin dəstəyinə arxalanaraq yenə də istəyir ki, bu məsələ dünya gündəliyindən çıxsın. Biz buna
imkan verməməliyik və məsələ tezliklə həllini tapmalıdır”.
Təəssüf ki, bu reallıqdır. Ancaq Prezident İlham Əliyev ölkəyə rəhbərlik etdiyi 15 il müddətində bir an
da olsun, münaqişənin ədalətli həlli üçün dayanmayıb. Əksinə, hücum diplomatiyasını bir vəzifə olaraq qarşıya
qoyaraq, təcavüzkara bütün istiqamətlərdə – diplomatiyada, beynəlxalq təşkilatlarda, hərb meydanında ağır
zərbələr endirib. İndi Ermənistan rəhbərliyi öz himayədarlarına yalvarır ki, Azərbaycanın hərbi əməliyyatlar
keçirməsinə mane olsunlar. Artıq hamıya aydındır ki, Azərbaycan Ordusu erməni silahlı qüvvələrini çox qısa
zamanda darmadağın etməyə qadirdir. Təkcə 2016-cı il Aprel döyüşlərini və Naxçıvandakı əməliyyatı
xatırlamaq kifayətdir! Bu çox uğurlu hərbi əməliyyatların Ali Baş Komandanı Prezident İlham Əliyev idi!
Xarici siyasətin böyük uğurlarının digər nümunəsi Azərbaycanın sivilizasiyalar, xalqlar və
mədəniyyətlər arasında dialoq və əməkdaşlığa verdiyi töhfələridir. Prezident İlham Əliyev bütün dünyada
ciddi nüfuzu olan “Bakı prosesi”nin təşəbbüskarıdır. Bu proqram sivilizasiyalararası və mədəniyyətlərarası
dialoqa nail olunması üçün olduqca faydalı platformadır. Konkret olaraq, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə
Avropa Şurası arasında əməkdaşlıq və dialoqun yaradılması və inkişaf etdirilməsində ciddi rol oynayır. “Bakı
prosesi” çərçivəsində müzakirələrdə dünyanın müxtəlif guşələrindən nümayəndələr iştirak edirlər. Onların
sırasında dünya siyasətində böyük nüfuzu olan liderlər, mütəxəssislər və iş adamları da vardır.
Başqa nümunə olaraq Bakı Humanitar Forumunu göstərmək olar. Bu forum da müxtəlif mədəniyyətlər
arasında əlaqələrin inkişafına böyük töhfələr verməkdədir.
Prezident İlham Əliyevin sözün həqiqi mənasında multikulturalizmi dövlət siyasəti səviyyəsinə
yüksəldən lider olduğunu inamla deyə bilərik. Postsovet məkanında yalnız Azərbaycanda bu siyasət yüksək
dövlət siyasəti səviyyəsində həyata keçirilir və onun bir aspekti də xarici siyasətlə əlaqəlidir. Azərbaycan öz
cəmiyyətində multikultural mühit yaradır və onun dünyada təşviqini aparır. Bu fəaliyyətin xarici siyasət
kontekstində ciddi bəhrələrinin olacağına qətiyyən şübhə yoxdur.
Əlbəttə, bir məqalədə Prezident İlham Əliyevin 15 illik fəaliyyətini tam əhatə etmək mümkün deyildir.
Azərbaycanın dövlət başçısı çoxşaxəli, fəal, dərin məzmunlu, əhatəli siyasəti ilə çoxlu sayda zəfərlərə imza
atıb. Onların hər biri Azərbaycanın müstəqil və demokratik dövlət kimi dünyada öz layiqli yerini tutmasına və
insan kapitalının inkişafına xidmət edir. İlham Əliyev 15 il əvvəl başladığı işlərini ulu öndər Heydər Əliyevin
əsasını qoyduğu dövlət quruculuğu kursuna tam uyğun olaraq, böyük inamla inkişaf etdirir. Bu səbəbdəndir
ki, müstəqil Azərbaycanın daim nailiyyətlər əldə edəcəyinə və dünyanın ən yüksək inkişaf etmiş ölkələri
sırasında möhkəmlənəcəyinə şübhə etmirik!
Xalq qəzeti. – 2018.- 22 noyabr. – № 263. – S. 4.
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Azərbaycan çevik və çoxşaxəli xarici siyasət aparır
İttifaq Mirzəbəyli
Münaqişənin həlli üçün kifayət qədər geniş hüquqi baza vardır, eyni zamanda, yeni addımlar,
xüsusilə ölkəmizin suverenliyi, sərhədlərinin toxunulmazlığı, ərazi bütövlüyü ilə bağlı mötəbər beynəlxalq
təşkilatların qərar və qətnamələri, sazişlərdə əks olunan müddəalar bizim mövqeyimizi daha da
möhkəmləndirir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin doqquz
ayının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasındakı nitqindən
Bu bir həqiqətdir ki, gənc müstəqil Azərbaycan dövlətinin xarici siyasəti 1993-cü ilin iyun ayından
etibarən xalqın mənafeyini və müstəqil dövlətçiliyimizin maraqlarını ifadə edir. Heydər Əliyev siyasi
kursunun məhsulu olan bu siyasət son illərin sınağından uğurla çıxmış və Azərbaycanın dövlət
suverenliyinin əbədiləşdirilməsinə möhkəm zəmin yaratmışdır. Xalqın məmnuniyyətlə dilə gətirdiyi əsas
məqamlardan biri də odur ki, bu xarici siyasət son 15 ildə ölkəmizə daha böyük uğurlar gətirmiş,
Azərbaycanı regionun aparıcı dövlətlərindən birinə çevirmişdir.
Kütləvi informasiya vasitələri yazırlar ki, Prezident İlham Əliyevin milli maraqlara söykənən xarici
siyasəti nəticəsində Azərbaycan müstəqil mövqeyi ilə seçilən dövlət kimi tanınmış, onun beynəlxalq nüfuzu
getdikcə yüksəlmişdir. 2011-ci ildə Azərbaycan 155 dövlətin dəstəyi ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyridaimi üzv seçilmiş, 120 dövlətin təmsil olunduğu Qoşulmama Hərəkatına üzv qəbul edilmişdir. 2019-2022-ci
illər Azərbaycan Respublikasının bu hərəkata sədrlik dövrüdür. Azərbaycan Avropa İttifaqına üzv olan 9 ölkə
ilə strateji tərəfdaşlıq əlaqələri qurmuş və müvafiq sənədlər imzalamışdır.
Dövlət başçımızın son 15 ildə yeritdiyi xarici siyasətin əsas istiqamətlərindən birinin ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin olması da tamamilə təbiidir. Qeyd edilir ki, İlham Əliyev ölkə
Prezidenti seçildiyi ilk gündən etibarən Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı prinsipial mövqe nümayiş etdirmiş
və dəfələrlə demişdir ki, Azərbaycan heç vaxt öz ərazi bütövlüyünün pozulması ilə barışmayacaq,
torpaqlarında ikinci erməni dövlətinin yaradılmasına yol verməyəcəkdir: “Ölkəmizin ərazi bütövlüyü tam
bərpa edilməli, azərbaycanlılar əzəli yurdlarına qayıtmalıdırlar”.
Rəsmi məlumatlarda qeyd edilir ki, 2003-2018-ci illərdə ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində aparılan
danışıqlarla yanaşı, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair mühüm
qərarların qəbul edilməsi dövlət başçımızın qətiyyətinin nəticəsidir. BMT Baş Assambleyasının 60-cı (2006)
və 62-ci (2008) sessiyalarının qəbul etdiyi “Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində vəziyyət” adlı
qətnamələrdə zəbt olunmuş Azərbaycan ərazilərində ermənilərin məskunlaşdırılması, orada yanğınlar
törədilməsi faktları pislənilmiş, BMT Təhlükəsizik Şurasının məlum qətnamələrinin yerinə yetirilməsinin
vacibliyi vurğulanmışdır.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının “ATƏT-in Minsk Konfransının məşğul olduğu Dağlıq
Qarabağ bölgəsi üzərində münaqişə”, Avropa Parlamentinin “Avropa İttifaqının Cənubi Qafqazda
strategiyasına dair tələb” qətnamələrində, Avropa İttifaqının “Şərq tərəfdaşlığı” Sammitinin Bəyannaməsində
və Avropa İttifaqı – Azərbaycan “Tərəfdaşlıq Prioritetləri” razılaşmasında Azərbaycanın mövqeyi
dəstəklənmiş, ölkəmizin ərazi bütövlüyü və suverenliyinə, beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin
toxunulmazlığına hörmət ifadə edilmiş, münaqişənin məhz bu prinsiplər əsasında həllinin vacibliyi qeyd
olunmuşdur.
Yeri gəlmişkən, dövlət başçımız Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin doqquz ayının sosial-iqtisadi
inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasındakı giriş nitqində ölkəmizin xarici
siyasəti barədə də kifayət qədər əhatəli söz açmışdır: “Deyə bilərəm ki, 2018-ci ildə Azərbaycanın beynəlxalq
mövqeləri daha da möhkəmlənib. Mənim həmkarlarımla həm ikitərəfli, həm çoxtərəfli formatlarda bir çox
görüşlərim olub. Doqquz ay ərzində mən 12 xarici səfər etmişəm və 15 dövlət və hökumət başçısı Azərbaycana
səfərlər etmişdir. Bu, onu göstərir ki, Azərbaycanın çevik və çoxşaxəli xarici siyasəti vardır. İkitərəfli formatda
əldə edilmiş razılaşmalar icra edilir, Azərbaycan dünyada etibarlı tərəfdaş kimi tanınır və bizim sözümüzə
inanırlar. Çünki sözümüzlə əməlimiz arasında heç bir fərq yoxdur”.
Xatırladaq ki, Heydər Əliyev siyasi kursunun mühüm istiqamətlərindən olan xarici siyasətin daha çox
önəm verilən sahəsi məhz qonşu ölkələrlə əməkdaşlığın genişləndirilməsi və tərəfdaşlığın təmin edilməsi idi.
Sevindirici haldır ki, son 15 ildə də bu məsələ daim diqqət mərkəzində saxlanılmış və böyük uğurlar
qazanılmışdır.
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Nazirlər Kabinetinin məlum iclasında bu məsələyə toxunan Prezident demişdir: “Hesab edirəm ki, bu
il qonşu ölkələrlə əlaqələrimiz yeni pilləyə qalxıbdır. Mənim qonşu ölkələrin dövlət, hökumət başçıları ilə
çoxsaylı görüşlərim olub. Əldə edilmiş razılaşmalar həm ikitərəfli əlaqələrimizi möhkəmləndirir, eyni
zamanda, regionda sabitliyin, təhlükəsizliyin, əməkdaşlığın inkişafına xidmət göstərir. Müsəlman ölkələri ilə
bizim əlaqələrimiz həmişə olduğu kimi, diqqət mərkəzindədir. Bu, bizim xarici siyasətimizin prioritet
məsələlərindən biridir”.
Ölkəmizin xarici siyasətinin mahiyyətini və dəyərini ifadə edən məqamlardan biri də odur ki,
Azərbaycan yuxarıda adını çəkdiyimiz ATƏT, Avropa Birliyi, AŞ PA, Avropa Parlamenti, NATO və digər
Qərbi və Avropanı əhatə edən beynəlxalq təşkilatlarla yanaşı, Asiyanı, İslam ölkələrini və türk dünyası
ölkələrini birləşdirən beynəlxalq təşkilatlarla da sıx əməkdaşlq edir.
Prezident İlham Əliyev bu məsələyə toxunaraq demişdir: “Azərbaycan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının
fəal və dəyərli üzvüdür və bütün beynəlxalq təşkilatlarda, beynəlxalq tədbirlərdə biz İslam həmrəyliyini
göstəririk və bunu təbliğ edirik. Təsadüfi deyil ki, keçən il bizdə “İslam Həmrəyliyi ili” elan olunmuşdur.
Azərbaycanda, İslam aləmində birliyin, həmrəyliyin möhkəmləndirilməsi işində bizim fəaliyyətimiz
müsəlman dünyasında çox yüksək qiymətləndirilir. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı bizim fəaliyyətimizi yüksək
qiymətləndirir. Biz bu istiqamətdə səylərimizi davam etdiririk və etdirəcəyik. Təsadüfi deyil ki, bu il
Azərbaycanın ikinci şəhəri, Bakıdan sonra bu dəfə Naxçıvan şəhəri İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı adına layiq
görüldü. Biz bunu bütün müsəlman aləminin bizə olan hörmətinin təzahürü kimi qəbul edirik,
qiymətləndiririk”.
Xatırladaq ki, bu il Azərbaycanda Qoşulmama Hərəkatının xarici işlər nazirlərinin böyük konfransı
keçirilmişdir. Azərbaycan bu təşkilatda uğurla fəaliyyət göstərir və gələn ildən başlayaraq bu təşkilata –
dünyanın ən böyük təşkilatlarından biri olan Qoşulmama Hərəkatına sədrlik edəcəkdir. Bakıda Qoşulmama
Hərəkatının Zirvə görüşü keçiriləcəkdir.
Prezidentin fikrincə, səsləndirilən bu faktlar Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
həlli işində bizim mövqeyimizi daha da möhkəmləndirir. Amma biz bunlarla kifayətlənmir, münaqişənin
həllində əsas söz sahibi olacaq Silahlı Qüvvələrimizin maddi-texniki bazasının, əsgər və zabitlərin
peşəkarlığının, hər bir kəsin vətənpərvərliyinin, xalqın orduya inamının, ordunun xalqa dayaq olması barədə
həqiqətlərin möhkəmləndirilməsinə, artmasına nail oluruq.
Dövlət başçımız isə bütün bunlarla yanaşı, başqa bir həqiqətdən də söz açır: “Bu gün biz hərbi texnikanın
istehsalı işində uğurla inkişaf edirik. Azərbaycanda mindən çox adda hərbi təyinatlı məhsul istehsal olunur.
Hərbi texnikanın, sursatların istehsalı ilə bağlı bizim yeni planlarımız var və biz onları da həyata keçirəcəyik.
Bir sözlə, bu gün ölkəmizin hərbi potensialı ən yüksək səviyyədədir. Ordumuzun döyüş qabiliyyəti də yüksək
səviyyədədir. Bizim ordumuz bunu döyüş meydanında da göstərib və nümayiş etdirib”.
Fikrimizcə, xarici siyasətdə nümayiş etdirdiyimiz çeviklik və ordunun modernləşdirilməsi istiqamətində
atılan addımlar Azərbaycan dövlətinin yeganə problemi olan Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həllini sürətləndirir və yaxınlaşdırır.
Xalq qəzeti. – 2018.- 18 oktyabr. – № 234. – S. 1.
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Azərbaycan – Şərqin parlayan ulduzu
Prezident İlham Əliyevin uğurlu Şərq siyasəti ölkəmizin diplomatik nailiyyətlərinin artmasına mühüm
töhfə verir
Gövhər Baxşəliyeva,
Milli Məclisin deputatı, AMEA akademik Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun direktoru,
Akademik
Ötən 15 il ərzində Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmiz möhtəşəm, çoxəsrlik tariximizdə
görünməmiş inkişaf yolu keçib. Yüksək vətənpərvərlik, mahir idarəetmə qabiliyyəti, polad iradə, sarsılmaz
qətiyyət və uzaqgörənlik, yalnız milli maraqlara söykənən daxili və xarici siyasət bir həqiqəti ortaya qoydu:
15 il öncə müdrik xalqımız yeganə düzgün seçim edib.
İdarəetmə sisteminin bütün sahələri kimi müstəqil dövlətimizin beynəlxalq münasibətləri də daim
Prezidentin diqqət mərkəzindədir. Qüdrətli dövlətlərin mənafelərinin toqquşduğu mühüm geostrateji mövqeyi,
zəngin yeraltı və yerüstü sərvətləri ilə diqqəti çəkən Azərbaycanda bütün bu məsələlərin həlli böyük müdriklik,
uzaqgörənlik və polad siyasi iradə tələb edir. Dövlətin xarici siyasətinin istiqamətlərini, prinsiplərini,
xarakterini müyyənləşdirən Prezident İlham Əliyev ölkənin strateji maraqlarını region dövlətlərinin və
Qafqazda xüsusi təsiri olan ayrı-ayrı dövlətlərin maraqları ilə uzlaşdırmağa yönəlmiş siyasət yürütməyə
başladı. Onun tərəfindən formalaşdırılan xarici siyasət strategiyası ilk növbədə, respublikamızın milli
maraqlarının aydın və dəqiq şəkildə müəyyən edilməsini, bərabərhüquqlu, daxili işlərə qarışmamaq və
qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq prinsipləri əsasında qonşu dövlətlər və dünya birliyi ilə mehriban münasibətlərin
qurulmasını, uğurlu enerji və nəqliyyat infrastrukturları diplomatiyası vasitəsilə uzun müddətli perspektivdə
davamlı inkişafın əldə edilməsini, xarici siyasətimizin manevr imkanlarının və strateji dərinliyinin
artırılmasını, ən əsası, Ermənistana qarşı beynəlxalq siyasi təzyiqin gücləndirilməsini və son hədəf olaraq
Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyü və sərhədlərinin toxunulmazlığının təmin olunmasını özündə ehtiva
edir.
Ölkənin mənafelərini qorumaq istiqamətində hərtərəfli ölçülüb-biçilmiş addımlar atan Prezident
Azərbaycanın dövlətçilik mənafelərini hər şeydən uca tutaraq müxtəlif dövlətlərin bütövlükdə Qafqaz və
bilavasitə respublikamız üzərində qurulmuş iqtisadi maraq və nüfuz dairəsi uğrunda mübarizələrini nəzərə
alaraq, çevik manevrlər və xüsusi taktiki gedişlər edir. Şərq müdrikliyini və Qərb praqmatizmini özündə
birləşdirən Prezident İlham Əliyevin xarici siyasət konsepsiyası dövlətimizin xarici siyasətdə nəzərdə tutduğu
əsas vəzifələrdə öz əksini tapmışdır. Mənafeyi Azərbaycanın dövlətçilik və milli maraqları ilə uyğun gələn,
üst-üstə düşən dövlətlərlə tərəfdaşlıq və müttəfiqlik münasibətləri yaradılır, respublikamızın beynəlxalq
mövqelərinin möhkəmlənməsi üçün onların imkanlarından istifadə edilir. Dövlətimiz bütün beynəlxalq və
regional qurumlarda, iqtisadi, elmi-texniki, mədəni, humanitar və s. təşkilatlarda fəal iştirak edir, düşünülmüş
və xalqımızın mənafeyinə uyğun xarici iqtisadi siyasət yeridir, ölkə iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına
inteqrasiya olunması üçün bütün xarici və daxili amillərdən istifadə edir. Aparılan düzgün xarici siyasət bir
çox sahələrdə artıq konkret nəticə vermişdir. Xarici siyasət kursunda mövcud reallıqları nəzərə alan və ölkənin
köklü mənafelərinin qorunmasına yönəlmiş əməli iş görülür. İlk növbədə, müstəqil Azərbaycan dövlətinin
beynəlxalq münasibətlər sistemində yeri, Avropa ölkələri və ABŞ-la, yeni müstəqil dövlətlər və Rusiya ilə,
türkdilli dövlətlər və Türkiyə, müsəlman dünyası və İranla əlaqələrin prioritetləri müəyyənləşdirildi və həyata
keçirildi.
Şərq və Qərb arasındakı strateji mövqeyimizdən yararlanan ölkə Prezidenti öz xarici siyasətində
Azərbaycanın Şərqlə Qərb arasında siyasi, iqtisadi, elmi, mədəni və s. sahələrdə körpü rolunu oynamasından
maksimum istifadə etməyə çalışır. Prezidentin xarici siyasətində, Şərqə münasibətdə, qonşu ölkələrlə, xüsusilə
Türkiyə, İran və s. ölkələrlə münasibətlərdə uzaqgörənlik, müdriklik və mahir davranış həmişə duyulur.
Ölkəmizlə çoxsaylı dini, mədəni, etnik tellərlə bağlı olan Yaxın və Orta Şərq ölkələrinə münasibətdə
dünya siyasətinin istiqamətlərini və qanuna uyğunluqlarını çox gözəl dəyərləndirən Prezident bu ölkələrlə
düzgün münasibətlərin qurulmasına nail olmuşdur. Regionda yerləşən bütün dövlətlərlə yaxın əlaqələr
saxlamaq, bu əlaqələri inkişaf etdirib daha da möhkəmləndirmək Azərbaycan üçün çox vacibdir. Burada
əsasən dünyada geostrateji əhəmiyyətə malik olan, eyni zamanda, region problemləri ilə hər hansı bir əlaqəsi
olan və bizə coğrafi və siyasi cəhətdən yaxın olan ölkələrlə münasibətlərə daha çox diqqət yetirilir. Belə
ölkələrə birinci növbədə, Türkiyə, İran, Səudiyyə Ərəbistanı, Misir, Pakistan və digərləri aiddir. Bu və İslam
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Əməkdaşlıq Təşkilatına daxil olan digər ölkələrin Azərbaycana dəstəyi, mənəvi yardımı dövlətimiz üçün çox
vacibdir. Bütün bu amilləri nəzərə alan İlham Əliyevin apardığı siyasət nəticəsində bu sahədə böyük uğurlar
qazanılmış və qazanılmaqdadır.
Bu gün müstəqil Azərbaycan əksər Şərq ölkələri ilə qarşılıqlı siyasi, iqtisadi, mədəni və digər əlaqələrini
inamla inkişaf etdirir. Prezident İlham Əliyev diplomatik xidmət orqanları rəhbərləri ilə müşavirədə
inkişafımızın hazırkı mərhələsinə uyğun olaraq aşağıdakı istiqamətlər üzrə yeni tapşırıq və vəzifələr müəyyən
etmişdir:
- Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün nəticələrinin aradan qaldırılması, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü, suverenliyi və sərhədlərinin toxunulmazlığının təmin olunması;
- Xocalı soyqırımının dünya miqyasında tanıdılması istiqamətində fəaliyyətin daha aktiv şəkildə davam
etdirilməsi;
- Ermənistanın siyasi, iqtisadi, enerji və nəqliyyat layihələrindən təcridinin davam etdirilməsi;
- Azərbaycan haqqında həqiqətlərin dünya miqyasında yayılmasının daha da gücləndirilməsi, erməni
yalanlarının ifşa edilməsi və Azərbaycana qarşı olan məqsədyönlü əks-təbliğat əməllərinin qarşısının alınması;
- ikitərəfli əsasda dünya ölkələri ilə əlaqələrin inkişafına xüsusi önəm verilməsi və ikitərəfli siyasi,
iqtisadi, mədəni və humanitar əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi;
- Azərbaycanın üzv olduğu beynəlxalq təşkilatlarda ədalət və beynəlxalq hüququn prinsiplərinə uyğun,
ikitərəfli və çoxtərəfli çərçivələrdə çevik diplomatik fəaliyyətin davam etdirilməsi;
- xarici iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsinin dəstəklənməsi və Azərbaycan məhsullarının ixracı üçün
yeni bazarların müəyyən edilməsi;
- Azərbaycan xalqının əsrlərdən bəri formalaşmış zəngin irsi əsasında dünya miqyasında
multikulturalizm və tolerantlıq meyillərinin inkişafına töhfə verilməsi;
- mədəni diplomatiya siyasətinin davam etdirilməsi və dünya miqyasında Azərbaycan xalqının sahib
olduğu zəngin mədəni irsin tanıdılması;
- dünya azərbaycanlıları və diaspor təşkilatları ilə əlaqələrin daha da gücləndirilməsi və onların
fəaliyyətinin dəstəklənməsi.
Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün nəticələrinin aradan qaldırılması xarici siyasətimiz
qarşısında duran vəzifə və tapşırıqlar sırasında prioritet yer tutmaqla yanaşı, bu sahədə daim konstruktiv və
praqmatik yanaşma nümayiş etdirilir. Ümumiyyətlə, qeyd olunmalıdır ki, Azərbaycanın ümumi inkişaf və
xarici siyasət strategiyası yüz ildən artıq bir dövr ərzində erməni ideoloqları tərəfindən formalaşdırılan böyük
bir xülyanı tamamilə boşa çıxarmışdır. Məhz Azərbaycan dövlətinin güclənməsi fonunda erməni lobbisinin
ölkəmizə qarşı təxribatlarının qarşısı alınmış və yalanları ifşa olunmuşdur. Erməni lobbisinin sıx cəmləşdiyi
ölkələrdə belə, Azərbaycan haqqında həqiqətlər bu ölkələrin geniş ictimai dairələrinə sirayət etmişdir. Bu
istiqamətdə Şərq ölkələri ilə qurulan əlaqələr, hərtərəfli əməkdaşlıq Azərbaycan Respublikasının dövlətçilik
siyasətinin mühüm bir hissəsi kimi daim təkmilləşməkdədir.
Azərbaycan Respublikasının xarici Şərq siyasətində birinci yer Türkiyə Cümhuriyyətinə məxsusdur.
Din, dil, soy bağlılığına söykənərək yüksələn xətlə inkişaf edən əlaqələrimiz bütün sahələrdə əməkdaşlıq və
qardaşlıq bağlarının möhkəmlənməsinə şərait yaratmışdır. Prezident İlham Əliyev tərəfindən yürüdülən
siyasət, gerçəkləşən görüşlər, işgüzar səfərlər, bağlanan müqavilələr nəticəsində Azərbaycan-Türkiyə arasında
iqtisadi, mədəni, hərbi, elm və təhsil sahələrində əlaqələr durmadan inkişaf edir. Türkiyə ilə əməkdaşlığın ilk
dövrlərindən iki ölkə arasında hərtərəfli münasibətlərin hüquqi bazası yaradılmışdır. Bir çox sahələrə aid saziş,
protokollar imzalanmışdır. Müntəzəm surətdə hər iki dövlətin müxtəlif səviyyələrdə rəsmi nümayəndə
heyətləri Bakıda və Ankarada görüşür, birgə əməkdaşlıq məsələləri haqqında müzakirələr keçirirlər. Türkiyə
dünya dövlətləri arasında birinci olaraq Azərbaycanı suveren dövlət kimi tanımış, ölkəmizlə diplomatik
əlaqələr yaratmışdır. Müstəqilliyimizin ilk günlərindən Türkiyə bütün sahələrdə ölkəmizə dəstək vermiş,
dayaq olmuşdur. O, bəzən öz maraqlarından belə keçərək, Qarabağ probleminin həlli, beynəlxalq təşkilatlarda
Azərbaycanın dəstəklənməsi üçün çox işlər görmüşdür. Türkiyənin Ermənistanla münasibətləri məhz
Azərbaycana görə tam fərqlidir. Türkiyə Ermənistanı təcavüzkar kimi tanıyır və Azərbaycanın işğal olunmuş
torpaqları azad olunmayana qədər heç vaxt Ermənistanla əlaqələrini bərpa etməyəcəyini dəfələrlə bəyan edib.
Dövlətimizin məqsəd və maraqlarına uyğun olaraq elm və təhsil sahəsində əlaqələrin inkişaf etdirilməsi,
Türkiyədə Heydər Əliyevin adını daşıyan mərkəzlərin, məktəblərin, parkların yaradılması, birgə mədəni
tədbirlərin gerçəkləşməsi müasir əlaqələrə xüsusi məzmun verməkdədir. Son üç ildə Azərbaycan Prezidenti
dəfələrlə Türkiyəyə rəsmi və işgüzar səfərlər etmiş, Çanaqqala zəfərinin 100 illiyi mərasimində, burada
keçirilən Dünya Humanitar Sammitində, Dünya Neft Konqresində, Dünya Enerji Şurasının Konqresində,
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Əskişəhərdə TANAP layihəsinin açılış mərasimində, Azərbaycan-Türkiyə Yüksək Səviyyəli Strateji
Əməkdaşlıq Şurasının VII iclasında, “Star” neftayırma zavodunun açılışında iştirak etmişdir. Ölkələrimiz
arasında əməkdaşlıq haqqında bir çox yeni sənədlər imzalanmışdır. Eyni zamanda Türkiyə Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğan da Azərbaycana rəsmi və işgüzar səfərlər etmiş, “Asiyanın Qəlbi-İstanbul Prosesi”
çərçivəsində 7-ci Nazirlər konfransında, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun açılış mərasimində, AzərbaycanTürkiyə Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurasının 6-cı iclasında, Bakının azad edilməsinin 100 illiyinə
həsr edilmiş paradda iştirak etmiş, Prezident seçiləndən sonra ilk rəsmi səfərini daim Azərbaycana
gerçəkləşdirmişdir.
Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü xarici siyasətdə türkdilli xalqların inteqrasiyası, o sıradan
Türkmənistan, Özbəkistan, Qazaxıstan və Qırğızıstan respublikaları ilə qurulan hərtərəfli əlaqələr xüsusi önəm
daşıyır. Türkdilli ölkələrin dövlət başçıları ilə görüşlər, imzalanan bəyannamələr, bağlanan siyasi, iqtisadi,
mədəni, hərbi, hüquqi müqavilələr forma və məzmun baxımından mükəmməl və genişdir. Respublika
Prezidenti qazax, qırğız və digər türk xalqlarının görkəmli şəxsiyyətlərini qəbul edərək onların fəaliyyətini
yüksək qiymətləndirir. 2008-ci ildə Özbəkistan Prezidenti İslam Kərimovun Bakıya səfəri çərçivəsində özbək
mütəfəkkir-şairi Əlişir Nəvainin Bakıda heykəlinin, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin
büstünün və böyük şairimiz Nizami Gəncəvinin heykəlinin Daşkənd şəhərində ucaldılması, görkəmli qazax
ziyalısı Oljas Suleymenovu qəbul edərək 75-illik yubileyi münasibəti ilə “Dostluq” ordeni ilə təltif etməsi və
digər hadisələr mədəni əlaqələrdə böyük önəm daşıyır.
Azərbaycan Respublikasının dövlət siyasətində türkdilli ölkələr ilə qurulan əlaqələrdə beynəlxalq
təşkilatlarda Azərbaycanın təmsilçiliyi xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, beynəlxalq qurum və təşkilatların,
konfrans və digər tədbirlər çərçivəsində respublikamız türkdilli xalqlar ilə hərtərəfli və çoxşaxəli əlaqələrin
inkişaf etdirilməsində ciddi addımlar atmışdır. Türkdilli Ölkələrin Dövlət Başçılarının zirvə görüşləri, xüsusilə
2009-cu ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında gerçəkləşən IX zirvə görüşündə Türkdilli Dövlətlərin
Əməkdaşlıq Şurası haqqında sazişin imzalanması, Naxçıvan bəyannaməsinin qəbulu, 8 sentyabr 2008-ci ildə
“Azərbaycan və Türkmənistanın neft və qaz potensialı: energetika, iqtisadiyyat, ekologiya. Əməkdaşlığın
strategiyası”, Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Təşkilatının fəaliyyətində Azərbaycan dövlətinin və onun
Prezidentinin uğurlu siyasi fəaliyyəti türkdilli xalqların inteqrasiyasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Türkdilli
xalqların inteqrasiyası istiqamətində baş tutan digər bir çox önəmli hadisə – Türkdilli Dövlətlərin Parlament
Assambleyasının (Türk PA) təsisi və baş katibliyinin Bakıda yerləşdirilməsidir.
İran İslam Respublikası ilə qarşılıqlı faydalı qonşuluq münasibətlərinin saxlanması və inkişaf etdirilməsi
Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritet istiqamətlərindəndir. Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən əsası
qoyulmuş bu siyasət Prezident İlham Əliyev tərəfindən də davam etdirilir. Azərbaycan-İran qarşılıqlı
əməkdaşlığı kifayət qədər yüksək səviyyədədir.
Müsəlman ölkələri arasında həmrəyliyi və əməkdaşlığı möhkəmlətməyi, sülh şəraitini təmin etməyi,
islam mənəvi dəyərlərini, mədəniyyətini, ənənələrini qoruyub saxlamağı və inkişaf etdirməyi rəhbər tutan
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə yaxından əməkdaşlıq etmək, onun vasitəsi ilə müsəlman dünyasının haqq
işimizdə bizə dəstəyinə nail olmaq prinsipləri xarici siyasətimizin vacib istiqamətidir. İƏT ilə əlaqələr
Prezident İlham Əliyev tərəfindən inkişaf etdirilərək, yeni mərhələyə qədəm qoydu. 2005-ci ildə İƏT-nin
Məkkədə keçirilən fövqəladə sammitində Azərbaycan Prezidenti şəxsən iştirak etdi. Onun təşəbbüsü ilə 2006cı ildə (19-21 iyun) Təşkilata üzv Ölkələrin Xarici İşlər Nazirlərinin XXXIII konfransı Bakıda keçirildi. Bakıda
keçirilən İƏT Turizm Nazirlərinin V konfransının (10-11 iyun 2009) nəticəsi olaraq qəbul edilmiş yekun
bəyannamədə Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü pislənməklə yanaşı, işğal edilmiş ərazilərdə və habelə
Ermənistan daxilindəki mədəniyyət və islam abidələrinə qarşı həyata keçirilən vandalizm siyasəti, eləcə də
işğal olunmuş ərazilərin təbii resurslarından istifadə edilməsini pisləyən maddələr əksini tapıb.
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin nümayəndə heyəti İƏT Parlament İttifaqında müntəzəm
iştirak edərək, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, təcavüzkarı pisləyən, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü müdafiə edən bir sıra qətnamələrin qəbuluna nail olmuşdur.
Keçən illər ərzində beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul edilmiş çoxsaylı qərar və qətnamələr, o
cümlədən Qoşulmama Hərəkatı və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının son Qahirə sammitinin sənədləri artıq
münaqişənin həlli çərçivəsini, hüquqi bazasını və onun əsas elementlərini müəyyənləşdirmişdir. Beynəlxalq
ictimaiyyətin əsaslandığı bu sənədlər ATƏT-in Minsk qrupunun daha nəticə yönümlü fəaliyyəti üçün əsasdır.
Azərbaycan öz növbəsində təşkilatın qərarlarının qəbul edilməsində fəal iştirak edir. İslam dövlətlərində baş
verən proseslərə münasibətdə konstruktiv mövqe tutur. Təşkilatın bütün tədbirlərində Azərbaycan
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nümayəndələri birmənalı şəkildə Fələstin xalqının suverenlik hüququnu müdafiə edib, Qüdsdəki islam
abidələrinin toxunulmazlığına tərəfdar çıxıb.
Azərbaycan İƏT-nın aidiyyəti strukturları ilə də sıx əməkdaşlıq edərək, həmin qurumların işində, eyni
zamanda, üzv ölkələrdə keçirilən tədbirlərdə çox yaxından iştirak edir. Bu nöqteyi-nəzərdən Birinci vitseprezident, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın fəaliyyəti və onun ISESCO-nun
xoşməramlı səfiri təyin edilməsi və təşkilatın humanitar məsələlər üzrə xüsusi elçisi diplomu ilə təltif edilməsi
təqdirəlayiqdir.
2016-cı ilin aprel ayında Prezident İlham Əliyev İstanbulda İƏT XIII sammitində, 2017-ci ilin sentyabr
ayında Astanada İƏT-nin Elm və Texnologiya üzrə I sammitində, həmin il İstanbulda İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatının Qüds məsələsi ilə bağlı fövqəladə zirvə toplantısında iştirak və çıxış etmişdir.
Regionda strateji əhəmiyyət daşıyan ərəb ölkələri ilə də ikitərəfli əlaqələr yüksələn xətlə inkişaf edir.
Ərəb dünyasının nəhəngləri olan Səudiyyə Ərəbistanı, Misir Ərəb Respublikası, müsəlman dünyasının liderləri
olan İndoneziya, Pakistan, Malayziya və başqa dövlətlərlə də qardaşlıq və dostluq əlaqələri qurmaq
Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi Prezident İlham Əliyev
tərəfindən diqqətə alındı. Əlbəttə, regiondakı siyasi durum bu siyasətin taktika və strategiyasını qurmaqda
mühüm və başlıca amillərdən biri oldu.
Yaxın və Orta Şərq regionundakı bütün ictimai-siyasi ab-havanı müəyyənləşdirən əsas məsələ artıq 70
il davam edən İsrail – ərəb qarşıdurmasıdır. İslam dünyası və İsrail arasındakı gərginliyin hələ də qalması,
Fələstin probleminin bu günədək həll olunmaması hər iki tərəfə münasibətdə Azərbaycan Respublikasının
həyati maraqlarına cavab verən bir siyasətin aparılmasının vacibliyini göstərir. Bu siyasi xətt konstruktiv
olmalı, birtərəfli xarakter daşımamalıdır. Bir tərəfdən İsraillə əlaqələrimizdə ölkəmizdə böyük bir yəhudi
icmasının yaşayaraq fəaliyyət göstərdiyini, iqtisadi, mədəni, elmi və hərbi sahələrdə bu ölkə ilə əməkdaşlıq
etməyin bizim strateji maraqlarımıza cavab verdiyini nəzərə almalı, digər tərəfdən güclü potensiala malik olan
müsəlman aləminə məxsus olmamız, ənənəvi iqtisadi və mədəni əlaqələrimizin mövcudluğu yaddan
çıxarılmamalıdır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin apardığı xarici siyasət xətti bütün bunları incəlikləri
ilə nəzərə aldı. Düzgün ölçülmüş və tarazlaşdırılmış siyasi xəttin nəticəsidir ki, ölkəmiz həm İƏT çərçivəsində
böyük müvəffəqiyyətlər qazanmış, həm də İsraillə sabit və konstruktiv əməkdaşlıq edir.
Bu gün Azərbaycanın əksər ərəb dövlətləri ilə (Səudiyyə Ərəbistanı, Misir, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri,
Küveyt, Suriya, Qətər, İordaniya və s.) gözəl dostluq və əməkdaşlıq münasibətləri var. Ölkəmizdə bir sıra ərəb
ölkələrinin səfirlikləri fəaliyyət göstərir. Azərbaycanın Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı, Misir, BƏƏ, Suriya,
İordaniya, Liviya və s. ərəb ölkələrində səfirlikləri var.
2004-cü ildən başlayaraq Prezident İlham Əliyevin ərəb ölkələrinə bir sıra rəsmi dövlət səfərləri baş
tutdu: 2004-cü ildə Qətərə, 2005-ci ildə Səudiyyə Ərəbistanı Krallığına, 2006-cı ildə Birləşmiş Ərəb
Əmirliklərinə, 2007-ci ildə Misir Ərəb Respublikasına və İordaniya Haşimilər Krallığına, 2009-cu ildə
Küveytə. 2016-cı ilin fevralında BƏƏ-yə rəsmi səfər etdi. Növbəti ilin fevral ayında Qətər Əmiri Şeyx Təmim
əl-Tani Azərbaycana səfər etdi. Aparılmış böyük işlərin, yaradılmış mühüm əlaqələrin və qarşılıqlı faydalı
əməkdaşlığın nəticəsidir ki, 2008-ci il martın 14-də BMT-nin Baş Assambleyasının 62-ci sessiyasında
“Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət” adlı qətnamənin qəbul olunmasına dair keçirilən
səsvermədə müsəlman ölkələri Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləmişdir.
2017-ci il ölkəmizdə “İslam həmrəyliyi ili” elan olunmuş, Bakıda IV İslam Həmrəyliyi İdman Oyunları
keçirilmişdir. Həmin ilin may ayında dövlətimizin başçısı Ərəb-İslam-Amerika sammitində iştirak etmək üçün
Səudiyyə Ərəbistanına işgüzar səfər etmişdir. ISESCO ilə də əməkdaşlıq yüksələn xətlə inkişaf edir, təşkilatın
Baş Katibi Əbduləziz Tuveycri Bakıya müntəzəm səfər edir, burada ən müxtəlif mədəni layihələrin açılışında
iştirak edir, ölkə rəhbəri və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva ilə müntəzəm görüşlər keçirir,
qarşılıqlı əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edir. Son illərdə Bakının, daha sonra Naxçıvanın “İslam
mədəniyyəti paytaxtı” elan edilməsi bu əməkdaşlığın bariz nümunəsidir.
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində də böyük işlər görülüb. 2017-ci ilin mart ayında Azərbaycan
Prezidenti təşkilatın XIII sammitində iştirak etmək üçün Pakistana işgüzar səfər etmişdir.
Çin, Yaponiya, Koreya, Monqolustan, Pakistan, Hindistan, İndoneziya, Malayziya və digər ölkələrlə
əlaqələr möhkəmləndirilir, dövlət başçılarının qarşılıqlı səfərləri təşkil olunur, müqavilələr və digər sənədlər
imzalanır, müxtəlif sahələrə aid əməkdaşlıq edilir.
Bu gün Azərbaycanın 38 Asiya və 23 Afrika ölkəsi ilə diplomatik əlaqələri var. Bu ölkələrdəki
səfirliklərimiz ölkəmizin milli maraqlarının təmin olunmasında, xarici siyasətin həyata keçirilməsində, iqtisadi
əlaqələrimizin coğrafiyasının genişləndirilməsində, ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlərin inkişaf
124

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

etdirilməsində, eləcə də respublikamızın xarici ölkələrdə təbliği, xarici ölkələrdə yaşayan Azərbaycan
Respublikası vətəndaşlarının və soydaşlarımızın hüquqlarının müdafiə edilməsi işində onların qarşısında
qoyulan vəzifələri icra edirlər.
Etibarlı tərəfdaş olan və beynəlxalq münasibətlərə beynəlxalq hüququn prinsipləri çərçivəsində yanaşan
Azərbaycan ikitərəfli münasibətlərin fəlsəfəsinə, siyasi, hüquqi çərçivəsinə uyğun olaraq hər bir dövlət ilə olan
əlaqələrini üçüncü tərəfə qarşı istifadə etməkdən tamamilə uzaq, xoşməramlı, tarazlı siyasətinə görə dünya
dövlətlərinin etimad və rəğbətini qazanmışdır.
Çoxtərəfli diplomatiyamızın tərkib hissəsi kimi Azərbaycan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Türkdilli
Dövlətlər Şurası, ATƏT, Avropa Şurası, Qoşulmama Hərəkatı, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, Müstəqil
Dövlətlər Birliyi, GUAM, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı və digər bu kimi universal və regional
beynəlxalq təşkilatların üzvü olaraq bu təşkilatlar çərçivəsində də fəal iş aparır. Etiraf olunmalıdır ki, bir çox
hallarda məhz Azərbaycanın təklifləri bu təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığın yeni formalarının müəyyən
edilməsində başlıca rol oynayır.
İkitərəfli və çoxtərəfli qaydalar əsasında xarici siyasətimizin coğrafiyasının genişləndirilməsini
şərtləndirən vacib amillərdən biri də Azərbaycanın iqtisadi imkanlarının artmasıdır. Bu gün Azərbaycan
regionun aparıcı dövlətidir. Azərbaycan artıq investisiya qəbul edən ölkədən investisiya ixrac edən ölkəyə
çevrilmişdir. Yürütdüyü çoxistiqamətli siyasət nəticəsində Azərbaycan bu gün kəsişmə nöqtəsində yerləşdiyi
Xəzər, Qara və Aralıq dənizləri hövzələri, Mərkəzi Asiya, Yaxın Şərq və Avropa regionlarının siyasi-iqtisadi
proseslərində, onları birləşdirən enerji, nəqliyyat layihələrində yaxından iştirak edir və bir çox hallarda belə
layihələrin təşəbbüskarı kimi çıxış edir.
Sülh və təhlükəsizlik sosial-iqtisadi inkişafla bir-birinə sıx bağlıdır. Bu regional məsələlərin həllində
sülh və tərəqqi təşviqi baxımdan strateji əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan regionda sülh və təhlükəsizliyin
möhkəm və dayanıqlı olması üçün ciddi addımlar atmışdır və görülən işlər regionun inkişafına və dünya
birliyinə inteqrasiyasına öz töhfəsini vermişdir. Azərbaycanın təşəbbüsü ilə ərsəyə gətirilmiş Bakı-TbilisiCeyhan əsas neft və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz ixrac boru kəmərləri, eləcə də yaxın vaxtlarda inşası başa
çatdırılacaq Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsi, şübhəsiz ki, regionda iqtisadi, sosial inkişafa, ən əsası isə
qarşılıqlı inam və faydanın üzərində qurulan uzunmüddətli əməkdaşlığa səbəb olmuşdur. Bu sırada Avropanın
enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynayacaq TANAP və TAP layihələri üzrə əldə edilmiş razılıqlar da qeyd
olunmalıdır.
Çoxminillik tarixində multikulturalizm və tolerantlığın nəinki mümkünlüyünü, hətta inkişafını sübut
etmiş Azərbaycan bu xüsusda dünya üçün bir örnəkdir. Ona görə də Bakı bu gün sivilizasiyalararası dialoq və
multikulturalizm mövzusunda aparılan qlobal müzakirələrin mərkəzinə çevrilmişdir.
Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü və himayəsi sayəsində ərsəyə gələn Bakı Humanitar Forumunda
hazırlanan tövsiyə və təkliflər multikulturalizmin konseptual inkişafında mühüm rol oynayır, bu tövsiyələr
beynəlxalq təşkilatlar, dövlətlər və tədqiqat mərkəzləri tərəfindən ciddi şəkildə öyrənilir, tətbiq edilir.
Azərbaycan bu kimi fəaliyyəti ilə milli, dini, mədəni və irqi müxtəliflik şəraitində dünyada sülhün bərqərar
olmasına və sivilizasiyalararası dialoqun möhkəmlənməsinə əsaslı töhfəsini verir.
Multikulturalizm siyasətimizin tərkib hissəsi kimi Azərbaycan diplomatiyasının yeni istiqamətləri
meydana çıxmışdır ki, bu sırada da mədəni və humanitar diplomatiyamız diqqət çəkir. Bu xüsusda Birinci
vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın rolu xüsusilə qeyd edilməlidir. Dünyanın bir sıra ölkələrində
Azərbaycan tərəfindən həyata keçirilən humanitar layihələr beynəlxalq təşkilatlar və dövlətlər tərəfindən
böyük minnətdarlıqla qarşılanır. Buna nümunə kimi Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə Pakistan Qızlar
məktəbinin təmiri, Misirdə məktəbin tikintisini qeyd etmək olar. Humanitar diplomatiya siyasətimizin sistemli
şəkildə həyata keçirilməsi, qlobal səviyyədə aclıq və yoxsulluğa qarşı mübarizə aparılması, təbii və texnogen
fəlakətlərdən əziyyət çəkən dövlətlərə yardım göstərilməsi məqsədilə Xarici İşlər Nazirliyi daxilində
Azərbaycan Beynəlxalq İnkişafa Yardım Agentliyi təsis edilmişdir. BMT-nin müvafiq strukturları, Afrika
İttifaqı və İslam Əməkdaşlıq Bankı ilə yaxından əməkdaşlıq edən Azərbaycan Beynəlxalq İnkişafa Yardım
Agentliyi Afrika qitəsində, Əfqanıstanda, Fələstində uğurlu humanitar layihələr həyata keçirmişdir və bundan
sonra da bu nəcib missiya davam etdiriləcəkdir.
Xarici siyasət daxili siyasətdən doğur və onun məntiqi nəticəsidir. Prezident İlham Əliyevin Şərq
siyasətini, o cümlədən, İƏT ilə münasibətdə yeritdiyi siyasəti qısaca da olsa nəzərdən keçirəndə, onun etdiyi
səfərləri, reallaşdırdığı görüşləri, verdiyi müsahibələri, bağladığı müqavilələri, ölkə diplomatiyası üçün
müəyyənləşdirdiyi istiqamət və prinsipləri təhlil edəndə bir daha bu qənaətə gəlirik ki, Prezidentin apardığı
xarici siyasət də daxili siyasət kimi daim bir mərama, bir məqsədə, bir amala xidmət edir – müstəqil
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Azərbaycanı yaşatmaq, onu hərtərəfli inkişaf etdirmək, problemləri həll etmək, xalqımızın dünya xalqları
birliyində özünə layiq yer tutmasına nail olmaq.
Coğrafi baxımdan Qərb ilə Şərqin kəsişməsində, zəngin neft-qaz ehtiyatlarına malik olan, dünyanın
aparıcı dövlətlərinin maraqlarının kəsişdiyi bölgədə yerləşən Azərbaycan üçün xarici siyasətin düzgün
seçilməsi ölkənin müstəqilliyinin qorunub saxlanmasında və möhkəmləndirilməsində başlıca amillərdən biri
olaraq qalır. Azərbaycan kifayət qədər mürəkkəb, eyni zamanda, strateji əhəmiyyətli bölgədə yerləşdiyinə görə
xarici siyasət kursunu müəyyənləşdirərkən bir tərəfdən öz milli maraqlarını qorumaq və bölgənin aparıcı
dövlət statusunu saxlamaq, digər tərəfdən bölgədə maraqları olan bütün dövlətlərlə, habelə qonşularla
bərabərhüquqlu tərəfdaşlıq münasibətlərini saxlamaq prinsipindən çıxış edir. Bu gün müstəqil Azərbaycan
dünyanın əksər ölkələri ilə qarşılıqlı siyasi, iqtisadi, mədəni və digər əlaqələrini inkişaf etdirir. Bu istiqamətdə
Şərq ölkələri ilə qurulan əlaqələr, hərtərəfli əməkdaşlıq Azərbaycan Respublikasının dövlətçilik siyasətinin
mühüm bir hissəsi kimi daim təkmilləşməkdədir. Bu siyasət milli mənafeni təmin edir, xalqın cari və strateji
maraqlarına xidmət edir, ölkəmizin təhlükəsizliyinə qarşı yönələn istənilən təhdidə çevik müqaviməti təmin
edir.
Ötən müddət ərzində Azərbaycan ətrafında əlverişli xarici mühit formalaşdırmışdır. Xaricdən olan
təzyiqlər, hədə və təhdidlər zərərsizləşdirilmişdir. Azərbaycan öz milli maraqlarına xələl gətirmədən
bərabərhüquqlu və qarşılıqlı faydalı çoxtərəfli və ikitərəfli əməkdaşlıq prinsipləri əsasında bütün xoşniyyətli
tərəfdaşlar üçün unikal əməkdaşlıq məkanına çevrilmişdir.
Əsası ümummilli lider tərəfindən qurulan müstəqil Azərbaycan Respublikasının Şərq siyasəti daim
yüksələn xətlə inkişaf edir, xalqımızın haqq səsinin ucaldılmasında və mənafelərinin qorunmasında daha da
böyük rol oynayır.
Azərbaycan. – 2018.- 28 oktyabr. – № 243. – S. 1,3.
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2018-ci ildə Azərbaycanın beynəlxalq mövqeləri daha da möhkəmlənib
Prezident İlham Əliyev: Doqquz ay ərzində mən 12 xarici səfər etmişəm və 15 dövlət və hökumət başçısı
Azərbaycana səfərlər etmişdir. Bu, onu göstərir ki, Azərbaycanın çox çevik və çoxşaxəli xarici siyasəti
vardır
Mübariz Abdullayev
Milli maraqlara əsaslanan və ölkənin hərtərəfli inkişafını hədəfləyən məqsədyönlü daxili siyasət həyata
keçirən Azərbaycan, eyni zamanda, çoxvektorlu fəal xarici siyasət kursuna malikdir. Ölkəmiz öz ənənəsinə
sadiq qalaraq çoxvektorlu fəal xarici siyasət kursunu 2018-ci ildə də inamla davam etdirir. Belə ki, cari ilin 9
ayı ərzində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev bir sıra xarici ölkələrin və beynəlxalq
təşkilatların yüksək səviyyəli rəsmiləri ilə müxtəlif formatlarda çoxsaylı görüşlər keçirib, onlarla regional və
qlobal əməkdaşlığa dair aktual müzakirələr aparıb. Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin doqquz ayının sosialiqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasında söylədiyi nitqində Prezident
İlham Əliyev ölkəmizin xarici siyasətdə qazandığı uğurlara xüsusi diqqət çəkib. “2018-ci ildə Azərbaycanın
beynəlxalq mövqeləri daha da möhkəmlənib. Mənim həmkarlarımla həm ikitərəfli, həm çoxtərəfli formatlarda
bir çox görüşlərim olub. Doqquz ay ərzində mən 12 xarici səfər etmişəm və 15 dövlət və hökumət başçısı
Azərbaycana səfərlər etmişdir. Bu, onu göstərir ki, Azərbaycanın çox çevik və çoxşaxəli xarici siyasəti vardır.
İkitərəfli formatda əldə edilmiş razılaşmalar icra edilir, Azərbaycan dünyada etibarlı tərəfdaş kimi tanınır və
bizim sözümüzə inanırlar. Çünki sözümüzlə əməlimiz arasında heç bir fərq yoxdur”, – deyə dövlət başçısı
vurğulayıb.
Azərbaycanın qonşu ölkələrlə əlaqələri keyfiyyətcə yeni pilləyə yüksəlib
Azərbaycanın xarici siyasət kursunda regional əməkdaşlıq platformalarının yaradılmasına və praktiki
müstəvidə onların səmərəli fəaliyyətinin təmin edilməsinə göstərdiyi səyləri xüsusi qeyd etmək lazımdır. Bu
gün Azərbaycan regionda işğalçı Ermənistan istisna olmaqla bütün qonşu dövlətlərlə strateji tərəfdaşlıq
münasibətlərini uğurla inkişaf etdirir və bundan bütün tərəflər fayda götürür. Respublikamızın qonşu
dövlətlərlə əlaqələrinin yeni pilləyə yüksəldiyini nəzərə çatdıran Prezident İlham Əliyev deyib: “Hesab edirəm
ki, bu il qonşu ölkələrlə əlaqələrimiz yeni pilləyə qalxıbdır. Mənim qonşu ölkələrin dövlət, hökumət başçıları
ilə çoxsaylı görüşlərim olub. Əldə edilmiş razılaşmalar həm ikitərəfli əlaqələrimizi möhkəmləndirir, eyni
zamanda, regionda sabitliyin, təhlükəsizliyin, əməkdaşlığın inkişafına xidmət göstərir” .
Qeyd edək ki, qonşu dövlətlər olan Azərbaycanla Gürcüstanın siyasi və iqtisadi maraqları üst-üstə düşür.
Gürcüstan regionda respublikamızın moderatorluğu ilə reallaşdırılan enerji və nəqliyyat layihələrində yer alır.
Azərbaycanın enerji resursları bu ölkədən Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum, Bakı-Tbilisi-Supsa
xətləri ilə daşınaraq dünya bazarlarına çıxarılır. 2017-ci ildə istifadəyə verilən Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu
Asiya ilə Avropanı birləşdirir. İki ölkə Azərbaycanın zəngin “Şahdəniz” yatağının ehtiyatlarını Avropa
bazarlarına daşıyacaq Cənub Qaz Dəhlizi çərçivəsində də sıx əməkdaşlıq edir. İki ölkə arasında ticarət
dövriyyəsi getdikcə artır. Eyni zamanda, respublikamız Gürcüstanda genişmiqyaslı investisiya layihələri
həyata keçirir. Cari ildə Prezident İlham Əliyevlə Gürcüstan rəsmiləri arasında keçirilən görüşlərdə də
vurğulandığı kimi, Azərbaycan Gürcüstana sərmayə qoyan xarici ölkələrin arasında birinci yeri tutur.
Respublikamız 2012-ci ildən bu birinciliyi qoruyub saxlayır. Bundan başqa, Azərbaycanın dünya brendinə
çevrilən SOCAR şirkətinin Gürcüstanda çoxlu sayda pərakəndə yanacaqdoldurma məntəqəsi açılıb. SOCAR
həmçinin dost ölkənin “mavi yanacaq”la təchizatında, o cümlədən də burada paylayıcı şəbəkənin qurulmasında
və istismarında mühüm rol oynayır.
Türkiyə və Azərbaycan dünyada bir-birinə ən yaxın olan ölkələrdir. Yer üzündə bu iki qardaş xalqın və
ölkənin dostluğuna xələl gətirə biləcək güc, qüvvə yoxdur. Türkiyə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini ilk
tanıyan dövlətdir. Qardaş Türkiyə Ermənistanın Azərbaycana qarşı apardığı işğalçılıq siyasətinə cavab olaraq
bu ölkə ilə bütün siyasi-iqtisadi əlaqələri dayandırıb, eyni zamanda, 1993-cü ildən etibarən işğalçı ölkə ilə
sərhədlərini bağlayıb. Öz növbəsində Azərbaycan da ermənilərin Türkiyəyə qarşı irəli sürdükləri ərazi və
“soyqırımı” iddialarına layiqli cavab verilməsində daim qardaş ölkənin yanındadır.
Türkiyə ilə Azərbaycanı, eyni zamanda, müxtəlif layihələrdə fəal təmsilçilik, ortaq maraqlar birləşdirir.
Yuxarıda sadalanan enerji və nəqliyyat layihələri buna misaldır. Cari il iyunun 12-də isə Türkiyənin Əskişəhər
şəhərində TANAP qaz kəmərinin istifadəyə verilməsi də çox əlamətdar hadisədir.
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Azərbaycanla digər qonşumuz İran arasında münasibətlərin möhkəmlənməsi də regional əməkdaşlığın
dərinləşməsinə yaxşı nümunədir. Cari ildə Prezident İlham Əliyevin İran Prezidenti və bu ölkənin digər yüksək
səviyyəli rəsmiləri ilə keçirdiyi görüşlərdə ilk növbədə regional təhlükəsizlik, iqtisadi bloka aid məsələlərin
geniş spektri müzakirə olunub.
Son illərdə Azərbaycanla İran arasında qarşılıqlı investisiya qoyuluşu genişlənir. Məlumat üçün bildirək
ki, Azərbaycanın Pirallahı Sənaye Parkında İranın “TPİCO Holdinq” Şirkətlər Qrupunun iştirakı ilə “Caspian
Pharmed” əczaçılıq zavodunun təməli qoyulub. Azərbaycan və İran şirkətlərinin müştərək layihəsi əsasında
Neftçala Sənaye Məhəlləsində avtomobil zavodu yaradılıb və cari ildə müəssisədə avtomobil istehsalına
başlanıb. Enerji sektorunda əməkdaşlıq Azərbaycanla İran arasında münasibətlərin ənənəvi istiqamətidir. İki
ölkə həmçinin Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin yaradılmasında fəal əməkdaşlıq edir.
Ölkəmizin qonşu dövlətlərlə əməkdaşlığından danışarkən vurğulamaq yerinə düşər ki, AzərbaycanRusiya əlaqələri çoxşaxəli səciyyə daşıyır. Bura həm siyasi, həm də iqtisadi və humanitar sferalar daxildir.
Həyatın elə bir sahəsi yoxdur ki, Azərbaycanla Rusiya sıx əməkdaşlıq etməsinlər. Bu gün Azərbaycanda təhsil
prosesinin tamamilə rus dilində olduğu 340-dan çox məktəb var. Paytaxtımızda Azərbaycan Dövlət Rus Dram
Teatrı, Slavyan Universiteti, Rusiyanın aparıcı ali məktəblərinin filialları uğurla fəaliyyət göstərir.
Eyni zamanda, hazırda Rusiyada 11 mindən çox azərbaycanlı tələbə təhsilini davam etdirir. Onlardan
minə yaxını Rusiya Federasiyasının Federal büdcəsi hesabına təhsil alır.
Xüsusi olaraq vurğulamaq lazımdır ki, iki ölkə arasında ikitərəfli iqtisadi əlaqələr çox uğurla inkişaf
edir. 2017-ci ilin yekununa görə, Azərbaycanla Rusiya arasında əmtəə dövriyyəsi təxminən 35 faiz artaraq 2,5
milyard dollara çatıb. Hazırda Azərbaycan bazarında təxminən 700 birgə müəssisə var ki, onlardan da üçdəbiri
100 faizlik Rusiya kapitalı ilə fəaliyyət göstərir. Rusiya-Azərbaycan İşgüzar Şurası təkcə ötən il ümumi dəyəri
450 milyon dollar olan 42 birgə layihəyə dəstək verib. Hazırda iki ölkənin ayrı-ayrı regionları arasında əlaqələr
kifayət qədər yüksək səviyyədədir. Qeyd edək ki, Rusiya Federasiyasının 70-dən artıq subyekti Azərbaycanla
iqtisadi əlaqələr saxlayır.
Öz növbəsində Azərbaycan da qonşu ölkədə investisiya qoyuluşunu getdikcə artırır. Hazırda
Azərbaycan Rusiyada müxtəlif investisiya layihələri reallaşdırır. İndiyədək Azərbaycan tərəfindən Rusiya
iqtisadiyyatına 1 milyard ABŞ dollarından çox sərmayələr yönəldilib. Şübhə yoxdur ki, cari ilin sentyabrında
Azərbaycan Prezidentinin Rusiyaya və döst ölkənin dövlət başçısının respublikamıza səfərləri çərçivəsində
imzalanan sənədlər ikitərəfli münasibətlərin inkişafına yeni təkan verəcək.
Respublikamız Xəzərin hüquqi statusu ilə bağlı Konvensiyanın hazırlanmasına sanballı töhfələr verib
Azərbaycan öz imkanlarını təqdim edərək Xəzər hövzəsi regionunun qarşılıqlı əməkdaşlıq regionuna
çevrilməsinə də böyük səy göstərir. Xəbər verildiyi kimi, 2018-ci il avqustun 12-də Qazaxıstanın Aktau
şəhərində Xəzəryanı dövlətlərin dövlət başçılarının V Zirvə toplantısında Xəzər dənizinin hüquqi statusu
haqqında Konvensiya imzalanıb.
Beləliklə, artıq Xəzəryanı ölkələr arasında möhkəm hüquqi bazanın olduğunu söyləmək mümkündür ki,
bu platformanın yaradılmasında və funksionallığının təmin olunmasında Azərbaycanın rolu əvəzsizdir.
Məlumdur ki, Xəzərin hüquqi statusu ilə bağlı sahil dövlətlərinin görüşləri 1992-ci ildən etibarən keçirilir.
Bəhs olunan Konvensiyanın imzalanması ilə Xəzəryanı dövlətlərin keçirdikləri ikitərəfli və çoxtərəfli görüşləri
öz məntiqi yekununa yaxınlaşıb, çünki indiyədək Xəzərin hüquqi statusuna hər bir dövlət milli maraqlarından
çıxış edərək fərqli yanaşırdı. Azərbaycan tərəfi uzun illər ərzində Xəzərin beynəlxalq hüquqi normalar
çərçivəsində ədalətli bölgüsünü təklif etsə də, müəyyən süni maneələr yekun statusla bağlı razılaşma əldə
edilməsinə imkan vermirdi.
Sözügedən sənəd üzərində iş 1996-cı ildən aparılıb. 2003-cü il mayın 14-də Astanada Azərbaycan,
Rusiya və Qazaxıstan arasında “Xəzərin dibinin orta xətt üzrə milli sektorlara bölünməsi, su səthinin ümumi
istifadəsi” haqqında üçtərəfli saziş imzalanıb və tərəflər Xəzərin dibinin bölünməsinə dair yekun razılığa imza
atıblar. 2010-cu ildə Bakıda keçirilən III Zirvə toplantısı ölkələr arasında əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi
işinə xüsusi töhfə verib. Həmin toplantıda regionda təhlükəsizliyin və sabitliyin qorunub saxlanması
baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyan “Xəzər dənizində təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş”
imzalanıb. Bu sənəd qaçaqmalçılığa, brakonyerliyə, qanunsuz miqrasiyaya, insan alverinə, mütəşəkkil
cinayətkarlığa və terrorizmə qarşı mübarizə sahəsində sərhəd xidmətləri və digər dövlət qurumları arasında
əməkdaşlığın və qarşılıqlı fəaliyyətin mühüm mexanizmini özündə ehtiva edir. Bakı sammitində imzalanan
Sazişdə ilk dəfə konseptual olaraq suverenlik və balıqçılıq zonaları yüksək səviyyədə razılaşdırılıb. Sammitdə
həmçinin Xəzəryanı dövlətlərin Xəzər dənizində əməkdaşlığının əsas prinsipləri barədə anlaşma əldə olunub.
Bu prinsiplər dövlətlərin suverenliyi, müstəqilliyi və ərazi bütövlüyünə hörməti, Xəzərin sülh, mehriban
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qonşuluq və dostluq zonasına çevrilməsini ehtiva edir. Qeyd edilməlidir ki, həmin prinsiplər Aktauda
imzalanan “Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında Konvensiya”da da öz əksini tapıb.
Sonrakı mərhələdə Azərbaycan Xəzər dənizinin hüquqi statusu ilə bağlı müzakirələrin aparıldığı digər
zirvə görüşlərində də fəal iştirak edib və özünün beynəlxalq normalara əsaslanan konstruktiv təkliflərini irəli
sürərək əsaslandırıb. Qeyd edək ki, Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında Konvensiyanın layihəsi yekun
olaraq Xəzəryanı ölkələrin XİN rəhbərlərinin 4-5 dekabr 2017-ci il tarixində Moskvada keçirilən
müşavirəsində razılaşdırılıb.
Əksər ekspertlərin vurğuladıqları kimi, Qazaxıstanın Aktau şəhərində Xəzəryanı dövlətlərin dövlət
başçılarının V Zirvə toplantısında imzalanan Konvensiya sahil dövlətlərinin dənizin resurslarından
bərabərhüquqlu əsaslarla bəhrələnmələrinə zəmin yaradan çox mühüm bir sənəddir. Konvensiya fundamental
normativ sənəd kimi Xəzər dənizinin ümumi hüquqi rejimini müəyyən edir. Prezident İlham Əliyev sənədin
önəminə diqqət çəkərək bildirib: “Bu il bizim iştirakımızla bir neçə önəmli beynəlxalq hadisə baş vermişdir.
Onların arasında Xəzər dənizinin hüquqi statusuna dair Konvensiyanın qəbul edilməsini mən xüsusilə qeyd
etmək istərdim. Hesab edirəm ki, bu, tarixi sənəddir və bu sənəddə Azərbaycanın milli maraqları tam şəkildə
öz əksini tapıb”.
2018-ci ildə Azərbaycan-Avropa İttifaqı əlaqələrinin inkişafı istiqamətində növbəti ciddi addım
atılıb
Məqsədyönlü siyasət sayəsində Cənubi Qafqaz coğrafiyasının lider dövləti səviyyəsinə yüksələn
Azərbaycanın Avropa ölkələri üçün də önəmi getdikcə artır. Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan perspektivdə
münasibətlərin daha da dərinləşməsinə siyasi iradə nümayiş etdirirlər. Bunu tərəflərin yeni Saziş üzərində
işləməsi bir daha təsdiqləyir. Cari ildə Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında “Tərəfdaşlıq prioritetləri”
sənədinin paraflanması əməkdaşlığın gələcək inkişafı üçün önəmlidir. Bəhs olunan sənədin paraflanması
Azərbaycanın Avropa ilə əlaqələrə böyük əhəmiyyət verdiyini bir daha təsdiqləyir. Prezident İlham Əliyev
sənəddə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün Avropa İttifaqı tərəfindən dəstəkləndiyini nəzərə çatdıraraq deyib:
“Bu ilin yayında Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında “Tərəfdaşlıq prioritetləri” sənədi imzalanmışdır və
hesab edirəm ki, bu, çox önəmli addımdır, önəmli sənəddir. Bu sənəddə bir çox önəmli məsələlər öz əksini
tapır. O cümlədən bu sənəddə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı olan
müddəalar həm ədalətlidir, həm də bizim mövqeyimizi və maraqlarımızı tam şəkildə ifadə edir”.
Respublikamız, eyni zamanda, NATO-nun etibarlı tərəfdaşıdır. Azərbaycan əsgərləri 2002-ci ildən
NATO qüvvələri tərkibində Əfqanıstanda sülhyaratma əməliyyatlarında iştirak edirlər. Bu yaxınlarda isə
Azərbaycan Əfqanıstandakı hərbi kontingentini 120 hərbçiyə qədər artırıb. Qeyd edək ki, NATO Azərbaycanın
Əfqanıstandakı sülhməramlı əməliyyatlarda iştirakını yüksək qiymətləndirir.
Azərbaycanla Avropa ölkələri arasında münasibətlərin keyfiyyətcə yeni mərhələyə yüksəlməsində
qarşılıqlı səfərlərin və imzalanan yeni müqavilələrin də böyük rolu var. Xatırladaq ki, 2018-ci ilin aprel ayında
Prezident İlham Əliyevin Böyük Britaniyaya səfəri baş tutub. Səfər çərçivəsində Prezident İlham Əliyevin və
Baş nazir Tereza Meyin iştirakı ilə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti – SOCAR, “BP Exploration
(Azerbaijan) Limited” şirkəti və SOCAR-ın Ortaq Neft Şirkəti arasında Xəzər dənizinin Azərbaycan
sektorunda D230 perspektiv blokunun birgə kəşfiyyatı və işlənilməsi üzrə hasilatın pay bölgüsü haqqında saziş
imzalanıb.
Cari ilin iyul ayında Prezident İlham Əliyevin Fransaya səfəri də böyük uğurla keçib. Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevlə Fransa Prezidenti Emmanuel Makronun görüşündə aparılan müzakirələr zamanı
Azərbaycan ilə Fransa arasında ikitərəfli münasibətlərin siyasi, iqtisadi, energetika, ekologiya, nəqliyyat,
təhlükəsizlik, mədəni və digər sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi bildirilib, Azərbaycanda Fransız Liseyinin və
Azərbaycan-Fransız Universitetinin fəaliyyət göstərməsindən məmnunluq ifadə olunub, vurğulanıb ki,
Fransanın aparıcı şirkətləri Azərbaycanda fəaliyyətlərini daha da genişləndirməkdə maraqlıdır.
Cari ilin iyul ayında həmçinin İtaliya Respublikasının Prezidenti Sercio Mattarella Azərbaycanda
səfərdə olub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə İtaliya Prezidenti Sercio Mattarella arasında keçən
ikitərəfli görüşdə, həmçinin çoxtərəfli görüşdə, eləcə də prezidentlərin mətbuata bəyanatlarında iki ölkə
arasında siyasi və iqtisadi münasibətlərin dərinləşməsindən məmnunluq ifadə olunub.
Hazırda Azərbaycanla Avropanın önəmli dövləti olan Almaniya arasında siyasi və iqtisadi münasibətlər
yüksək səviyyədədir. Azərbaycan Almaniyanın regionda ən böyük ticarət tərəfdaşıdır. Ölkəmizdə 150 alman
şirkəti uğurla fəaliyyət göstərir. Ekspertlərin qənaətinə görə, siyasi nüfuzu və iqtisadi çəkisi baxımından bütün
dünyada önəmli mövqe tutan Almaniya Federativ Respublikasının Federal Kansleri xanım Angela Merkelin
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Cənubi Qafqaza səfəri çərçivəsində cari il avqustun 25-də Bakıya gəlməsi iki ölkə arasında əlaqələrin
inkişafına yeni təkan verəcək.
Azərbaycanın Xorvatiya ilə münasibətləri hər iki ölkənin qarşılıqlı maraqları əsasında uğurla inkişaf
edir. İki ölkə arasında siyasi dialoq kifayət qədər yüksək səviyyədədir. 2018-ci il sentyabrın əvvəlində
Prezident İlham Əliyevin dost ölkəyə növbəti səfəri baş tutub. Prezident İlham Əliyevin Xorvatiyaya səfəri
çərçivəsində aparılan müzakirələrdə, həmçinin dövlət başçılarının mətbuata verdikləri bəyanatlarda iki ölkənin
iqtisadi sahədə əməkdaşlığının genişləndirilməsinə xüsusi diqqət çəkilib.
Müsəlman ölkələri ilə əlaqələrin möhkəmləndirilməsi Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritet
məsələlərindən biridir
Azərbaycan özünün çoxvektorlu xarici siyasətində İslam aləmi ilə sıx münasibətlər qurulmasına da
xüsusi önəm verir. Prezident İlham Əliyev vurğulayıb ki, müsəlman ölkələri ilə bizim əlaqələrimiz həmişə
olduğu kimi diqqət mərkəzindədir. Bu, bizim xarici siyasətimizin prioritet məsələlərindən biridir.
Əlamətdar haldır ki, müstəqil Azərbaycanın ilk diplomatik missiyaları məhz müsəlman ölkələrində
fəaliyyətə başlayıb, dövlətimiz qısa zamanda bütün müsəlman dünyasını birləşdirən İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatının (İƏT) fəal üzvünə çevrilib. Azərbaycan İslam həmrəyliyinin möhkəmlənməsinə töhfə verən İƏT
Gənclər Forumu, İƏT Əmək Mərkəzi, İƏT-ə Üzv Dövlətlərin Jurnalistləri Assosiasiyası kimi yeni qurumların
yaradılmasının təşəbbüskarı kimi çıxış edib. Eləcə də ölkəmiz müsəlman dünyası ilə əlaqələrin
genişləndirilməsinə xidmət edən ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlıq formatları qurub. Bu çərçivədə həyata
keçirilən bir çox layihələr Azərbaycanla İslam ölkələri arasında qarşılıqlı münasibətlərin möhkəmlənməsinə
xidmət edir.
Azərbaycan dünyada İslam həmrəyliyinin möhkəmləndirilməsinə davamlı olaraq səy göstərir.
Respublikamızda Prezident İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamı ilə 2017-ci ildə elan olunan “İslam Həmrəyliyi
İli” çərçivəsində çoxsaylı tədbirlər keçirilib. 2017-ci ilin birinci yarısında Bakıda əksər İslam ölkələrinin
təmsilçilərinin iştirakı ilə baş tutan IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının başa çatmasından xeyli müddət ötsə də,
bu möhtəşəm tədbirlə bağlı təəssüratlar hələ də yaddaşlarda qalmaqdadır. Azərbaycan İslam aləminə böyük
rəğbətinin ifadəsi olaraq Oyunların yüksək səviyyədə keçməsinə nail olmaq üçün hər şeyi etdi. Təsadüfi deyil
ki, Bakıda əsl idman bayramına çevrilən Oyunlar İslam həmrəyliyinin güclənməsinə sanballı töhfə kimi
dəyərləndirilir. Azərbaycan İslam həmrəyliyinin gücləndirilməsi istiqamətində səylərini bundan sonra da
davam etdirəcək. “İslam aləmində həmrəyliyin, birliyin möhkəmlənməsi üçün səylərimizi davam etdirəcəyik,
eyni zamanda, İslam dəyərlərini dünyaya çatdırmaq üçün bundan sonra da addımlar atılacaqdır”, – deyə dövlət
başçısı vurğulayıb.
Azərbaycanın dünyada İslam həmrəyliyinin möhkəmlənməsinə verdiyi töhfələr müsəlman ölkələri
tərəfindən yüksək dəyərləndirilir. Təsadüfi deyil ki, 2018-ci il Azərbaycanın daha bir şəhəri, Bakıdan sonra bu
dəfə Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı elan olunub. Bu, bütün müsəlman aləminin Azərbaycana olan
böyük hörmətinin təzahürüdür.
Yeni Azərbaycan. – 2018.- 12 oktyabr. – № 193. – S. 4.
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İlham Əliyevdən beynəlxalq birliyə Qarabağ mesajı
Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa etmək üçün bütün imkanlarından istifadə edəcək, bunun sonu
isə Ermənistan üçün çox pis olacaq
Azərbaycan.– 2018.- 29 sentyabr. – № 218. – S. 1,3.
“Dağlıq Qarabağ heç vaxt Azərbaycanın suverenliyindən kənarda heç bir status almayacaq. Heç
vaxt Azərbaycan xalqı və dövləti imkan verməyəcək ki, onun əzəli, tarixi, hüquqi torpağı ondan ayrılsın.
Qoy Ermənistan bu xülyalarla yaşamasın. Qoy Ermənistan rəhbərliyi öz xalqını aldatmasın. Biz bütün
imkanlardan istifadə edirik və edəcəyik ki, ərazi bütövlüyümüzü bərpa edək və bu istiqamətdə çox
önəmli addımlar atılmışdır”.
Azərbaycan parlamentinin yaranmasının 100 illiyinə həsr edilmiş təntənəli iclasda ölkəmizin keçdiyi
müstəqillik yolundan və qısa müddətdə qazanılan böyük uğurlardan söz açan Prezident İlham Əliyev bir daha
həm işğalçı Ermənistana, həm də beynəlxalq birliyə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ciddi mesajlar
ünvanladı.
Azərbaycan öz prinsipial mövqeyindən geri dönməyəcək
İştirak etdiyi bütün beynəlxalq konfranslarda – BMT, NATO, Avropa Şurasının və digər qurumların
təşkil etdikləri iclaslarda, sessiyalarda, forumlarda hər zaman Azərbaycan gerçəkliklərini dünyaya bəyan edən,
haqq səsimizi beynəlxalq ictimaiyyətə çatdıran İlham Əliyev yubiley mərasimində öz prinsipial mövqeyini bir
daha ortaya qoydu. Azərbaycana təşrif buyurmuş yüzlərlə parlamentari, hökumət rəsmiləri qarşısında
qətiyyətli çıxışı ilə həm bəzi qüvvələrə xəbərdarlıq etdi, həm də xalqımızı bir daha əmin etdi ki, əzəli
torpaqlarımız düşmən tapdağında çox qalmayacaq. Azərbaycan hansı yolla olur-olsun öz ərazi bütövlüyünü
təmin edəcək.
Proqram xarakterli çıxışında şərəfli yolumuzun hansı çətinliklərdən keçdiyini diqqətə çatdıran dövlət
başçısı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin Azərbaycan üçün hər zaman prioritet istiqamət olduğunu və
ölkəmizin öz prinsipial mövqeyindən geri dönməyəcəyini qətiyyətlə söylədi.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ən böyük ədalətsizlikdir
Bu gün dünya birliyi də qəbul edir ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın əzəli və tarixi torpağıdır. Əsrlər
boyu Azərbaycan xalqı bu torpaqlarda yaşayıb, yaradıb. Bu torpaqların tarixi toponimləri, abidələri, milli
irsimiz bunu bir daha təsdiqləyir. Lakin bu gün həmin torpaqlar işğal altındadır. Nəinki Dağlıq Qarabağ, onun
ətrafında yerləşən yeddi rayon da Ermənistan tərəfindən işğal edilib.
İşğal altında olan şəhər və rayonlarımızdakı bütün infrastruktur dağıdılıb. Azərbaycan dövlətinə, xalqına
məxsus bütün milli sərvətlər talan olunub, tarixi abidələrimiz, məscidlərimiz yerlə yeksan edilib. Əksər
beynəlxalq təşkilatın hesabatlarında bu məlumatlar öz əksini tapsa da, bu günə qədər ermənilərə bir xəbərdarlıq
belə edilməyib. Səbəb isə hər kəsə bəllidir.
Ona görə də dövlət başçısı Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini ən böyük ədalətsizlik
adlandırır: “Bütün beynəlxalq təşkilatlar münaqişə ilə bağlı qərar və qətnamələr qəbul etmişlər. Onların
arasında əlbəttə ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsini xüsusilə qeyd etmək istərdim. Bu
qətnamələrdə açıq-aydın deyilir ki, erməni silahlı qüvvələri işğal edilmiş torpaqlardan dərhal və qeyd-şərtsiz
çıxarılmalıdır. Ermənistan 20 ildən çoxdur ki, bu qətnamələrə əməl etmir, onlara məhəl qoymur və beləliklə,
öz işğalçılıq siyasətini davam etdirir. Əfsuslar olsun ki, beynəlxalq təşkilatlar da Ermənistana qarşı heç bir
sanksiya tətbiq etmir. Hesab edirəm, bunun vaxtı gəlib çatıb ki, işğalçıya qarşı çox ciddi tədbirlər görülsün və
bu, ədalətli olardı”.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri nədən hələ də kağız üzərində qalır?
Azərbaycan Prezidenti bu məsələdə beynəlxalq təşkilatları da qınadı və bəyan etdi ki, özünü nüfuzlu
təşkilat hesab edən bəzi qurumların qəbul etdikləri qətnamələrin, qərarların kağız üzərində qalması sadəcə
təəssüf doğurur. Çünki bu təşkilatların başqa problemlə bağlı qəbul etdikləri qətnamələrə əsasən dərhal sərt
sanksiyalar tətbiq edilir, cəza kəsilir. Lakin Azərbaycan dövlətinin xeyrinə qəbul edilmiş sənədlər icrasız qalır.
Səbəb yenə bəllidir – ikili standartlar.
İlham Əliyev məsələ ilə bağlı beynəlxalq təşkilatların fəaliyyət mexanizmlərinə nəzər yetirilməsinin
vacibliyini bildirdi: “Əgər dünyanın ən ali orqanı olan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri yerinə
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yetirilmirsə, onda əlbəttə ki, bu orqanın nüfuzu o qədər də yüksək səviyyədə ola bilməz. Münaqişənin həllinin
bir yolu var. Ermənistan silahlı qüvvələri bizim torpaqlarımızdan çıxarılmalıdır, Azərbaycan öz ərazi
bütövlüyünü bərpa etməlidir və ondan sonra bölgədə sülh yarana bilər. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü isə bütün
dünya tərəfindən tanınır. Bütün ölkələr Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir və Dağlıq Qarabağ
Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir”.
İlham Əliyev Ermənistanın yeni rəhbərliyinə çıxış yolu göstərdi
Prezident İlham Əliyev bu məsələdə işğalçı Ermənistanın yeni rəhbərliyinə də sərt mesajlarını ünvanladı
və bir daha xatırlatdı ki, bu ölkəni hərbi-xunta kimi 20 il idarə edən rejimin çökməsi məhz erməni xalqının
artıq bu münaqişədən bezdiyini, işğal olunmuş torpaqların geri qaytarılaraq sülh sazişinin imzalanmasının
vacibliyini bir daha təsdiqlədi. Ona görə də ölkənin yeni rəhbərliyi siyasətində düzəlişlər etməlidir.
Təəssüf ki, bu gün Ermənistandan səslənən çox ziddiyyətli və bəzən cəfəng fikirlər münaqişənin həllinə
yox, onun dərinləşməsinə xidmət göstərir. Azərbaycan öz prinsipial mövqeyindən geri dönməyəcək. Dağlıq
Qarabağ əzəli və tarixi olduğu kimi həm də beynəlxalq hüquq baxımından da Azərbaycan torpağıdır. Lakin
yeni hökumət tərəfindən atılan addımlar onu göstərir ki, bu adamların heç bir biliyi, hazırlığı yoxdur və bu,
nəinki Ermənistan üçün, bölgə üçün böyük təhlükə mənbəyidir: “Yeni hökumət də eyni yolla getmək istəyir.
Bu ağır, çətin vəziyyətdən xilas üçün Ermənistanın yeganə yolu var, o da bizim torpaqlarımızdan çıxmaqdır.
Ondan sonra onların inkişafı üçün şərait yaradıla bilər. Əgər onlar işğalçılıq siyasətini davam etdirmək
istəyirlərsə, bilməlidirlər ki, bunun axırı olmayacaq. Bunun axırı onlar üçün çox pis olacaq”.
Beynəlxalq təşkilatların əksəriyyəti Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyir
Qəbul edilən sənədlərdən söz açan Prezident bir daha xatırlatdı ki, əksər beynəlxalq qurumlar – BMT
Təhlükəsizlik Şurası, BMT-nin Baş Assambleyası, ATƏT, AŞ PA, Qoşulmama Hərəkatı, İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatı, Avropa Parlamenti və digər təşkilatlar Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyirlər.
Bu il isə Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında imzalanan Tərəfdaşlıq Prioritetləri adlı sənəddə
Azərbaycanın suverenliyi, sərhədlərinin toxunulmazlığı, ərazi bütövlüyü məsələsinə də dəstək nümayiş
olunub. Bundan başqa, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı dəfələrlə münaqişə ilə bağlı qətnamələr qəbul edib.
Dövlət başçısı bu istiqamətdə Milli Məclisin deputatlarının da fəaliyyətini təqdir edərək bildirdi ki,
parlamentdə bir çox partiyaların nümayəndələri fəaliyyət göstərsə də milli maraqlarla bağlı məsələlərdə onlar
bir nöqtəyə vurur və vətənpərvərlik göstərirlər. Azərbaycan deputatları beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində çox
fəal iş aparırlar. Deputatların fəaliyyətinin əsas istiqaməti Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
ilə bağlı dünya birliyinə, öz həmkarlarına həqiqətlərin çatdırılmasıdır. Bu işdə çox böyük uğurlara nail olunub.
Son illərdə bir neçə təşkilat, o cümlədən AŞ PA, Avropa Parlamenti Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı
ədalətli, beynəlxalq hüquqa söykənən, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən qətnamələr qəbul ediblər.
Müharibə başlasa, ən ağır zərbəni Ermənistan alacaq
Prezident Azərbaycan və Ermənistan arasında qısa müqayisə də apardı. Əlbəttə ki, hər kəs işğalçı
ölkənin hansı durumda olduğunu çox yaxşı görür. Ermənistanla Azərbaycan arasında fərq yerlə-göy qədərdir.
Bu gün Azərbaycan iqtisadi cəhətdən inkişafda olan, Ermənistan isə yoxsul, başqasının əlinə baxan, ianələrlə
dolanan bir ölkədir. Bir sözlə, son 15 ildə Azərbaycanın əldə etdiyi uğurlar və bu müddətdə işğalçı ölkənin
düşdüyü durum göz önündədir.
2003-cü ildə 1,8 milyard dollar valyuta ehtiyatı olan Azərbaycan bu gün həmin rəqəmi 44,3 milyard
dollara yüksəldib. 15 ildə ölkə iqtisadiyyatına 250 milyard dollar sərmayə yatırılıb. Bunun yarısı xarici
sərmayədir. Yəni iqtisadi inkişaf tempinə görə dünyada son 15 ildə Azərbaycan qədər inkişaf edən ikinci ölkə
olmayıb.
Ermənistan isə uğursuz dövlətdir. Bu uğursuzluq, əslində, onların işğalçılıq siyasəti nəticəsində baş
verib. Əgər işğalçılıq siyasəti olmasaydı, Azərbaycanın imkanlarından faydalana bilərdilər: “Azərbaycansız
bölgədə heç bir təşəbbüs, heç bir layihə həyata keçirilə bilməz və getdikcə ölkəmizin gücü – siyasi çəkisi,
iqtisadi potensialı, hərbi gücü artır, beynəlxalq mövqeləri möhkəmlənir. Lakin buna baxmayaraq Ermənistanın
qeyri-adekvat addımları, hərəkətləri, yüksək kürsülərdən səslənən bəyanatları bu ölkəni daha da ağır vəziyyətə
salacaq. Onunla bizim işimiz yoxdur. Amma bu, münaqişənin həlli üçün indi böyük problemə çevrilir”.
Qətiyyətli, prinsipial siyasətin davam etdiriləcəyini vurğulayan İlham Əliyev bəyan etdi ki, uğurla
inkişaf edən Azərbaycan həm də öz ordusuna güvənir. Bu gün beynəlxalq reytinqlərə görə, Azərbaycan Ordusu
dünya miqyasında 50 ən güclü ordu sırasındadır. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri istənilən döyüş tapşırığını
yerinə yetirməyə, işğal altında olan torpaqları tez bir zamanda düşməndən azad etməyə qadirdir. Əgər
Ermənistanın bugünkü mövqeyi çox davam edərsə, Azərbaycan üçün müharibədən başqa çıxış yolu
qalmayacaq və yenə də ən ağır zərbəni Ermənistan alacaq.
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Prezidentin son səfərləri: sistemli və uğurlu kursun geosiyasi özəllikləri
Dövlət başçısı İlham Əliyevin Rusiya, Qırğız Respublikası və Xorvatiyaya olan səfərləri ekspertlərin
diqqət mərkəzində qalmaqda davam edir. Bu səfərlərə vahid mövqedən yanaşılaraq təhlillər aparılır. Doğrudan
da, coğrafi olaraq bir-birindən uzaq olan ölkələrə səfərlərin geosiyasi əhəmiyyətinin dərk edilməsi vacibdir.
Bundan başqa, həmin səfərlər zamanı müzakirə olunan məsələlər və onların strateji təyinatı üzərində
düşünəndə maraqlı qənaətlər əldə etmək olur. Aydın görünür ki, Azərbaycanın xarici siyasətdə sistemli və
davamlı addımları ilə uğurlar qazanması təsadüfi deyil. Burada daxili məntiq vardır. Xarici siyasət elə
qurulmalıdır ki, atılan hər bir addım dövlətçiliyə, milli maraqların təmininə xidmət etsin. Hazırda bu şərti heç
də bütün dövlətlər ödəyə bilmirlər. Uğursuzluğa düçar olanlar da vardır. Azərbaycan isə daim nailiyyət əldə
edir və yeni-yeni zirvələr fəth edir. Bu bağlılıqda Prezidentin Rusiya Federasiyası, Qırğız Respublikası və
Xorvatiyaya səfərlərinə geosiyasi prizmadan yanaşmağa ehtiyac duyuruq.
Milli mənafe uğrunda: xarici siyasətin mühüm şərti
Ulu öndər Heydər Əliyev daim vurğulayırdı ki, müstəqil dövlətin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri
milli mənafeyi dünya miqyasında müdafiə edə bilən səriştəli xarici siyasətin yeridilməsidir. Bu səbəbdən bizim
xarici siyasətimiz hər şeydən öncə “Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini təmin etməyə yönəldilməlidir”.
Prezident İlham Əliyev Ulu öndərin bu tövsiyəsinə daim əməl edir. İlham Əliyev həyata keçirdiyi çoxvektorlu
və səmərəli siyasəti ilə Azərbaycanın dünya miqyasında nüfuzunu yüksəkliklərə qaldırmaqdadır. Bu baxımdan
dövlət başçısının Rusiya, Qırğız Respublikası və Xorvatiyaya səfərləri maraq doğurur.
Öncə vurğulayaq ki, Azərbaycanın xarici siyasəti həmişə çoxvektorlu olub və balanslaşma prinsipinə
əsaslanıb. Bakı regional reallığı nəzərə alaraq dünyanın böyük dövlətləri ilə qarşılıqlı faydalı münasibətlər
qura bilib. Bu münasibətləri ölkə rəhbərliyi daim inkişaf etdirir, yeni çalarlar əlavə edir. Onu nəzərə almaq
lazımdır ki, müasir mərhələdə dayanıqlı və davamlı olaraq uğurlu xarici siyasət yeritmək proseslərə böyük
yaradıcı yanaşma tələb edir. Artıq hansısa əbədi davranış standartından danışmaq xeyli risklidir. Çünki qlobal
miqyasda müxtəlif təbiətli proseslər sürətlə cərəyan edir, qeyri-müəyyənliklər və risklərlə müşayiət olunur.
Təcrübə göstərir ki, dünyanın istənilən regionunda bir andaca geosiyasi mənzərə qarışa bilər.
Separatçılığı, təxribatı, terroru himayə edən dairələr müxtəlif bəhanələrlə cəmiyyətləri sabitlikdən çıxarar.
Cənubi Qafqaz bu baxımdan daha çox diqqət tələb edən məkandır. Səbəbi ondan ibarətdir ki, buraya böyük
dövlətlərin güclü təsiri ilə yanaşı, yerli ölkələr sırasında Ermənistan da qeyri-müəyyənliyin qalmasında
maraqlıdır. Bu örtük altında İrəvan işğal etdiyi ərazilərdə qalmağa çalışır.
Həm qlobal, həm də regional səviyyələrdən gələn bu cür riskli geosiyasi dinamika fonunda, əlbəttə,
dayanıqlı və uğurlu xarici siyasət yeritmək asan deyil. Azərbaycan rəhbəri bunun öhdəsindən çox bacarıqla
gəlməkdədir. Həmin kontekstdə İlham Əliyevin Rusiyaya səfərini tarixi adlandırmaq olar. Məsələ ondan
ibarətdir ki, Rusiya qlobal miqyasda çox fəal olan və coğrafi olaraq Azərbaycana qonşu olan qüdrətli dövlətdir.
Hazırda Rusiya ilə Qərb arasında geosiyasi nüfuz uğrunda gərgin mübarizə gedir.
Heç də hər bir regional dövlət bu mübarizənin fonunda balanslı mövqe tuta bilmir. Məsələn, Ermənistan
kifayət qədər təhlükəli addımlar atır. Yeni erməni iqtidarının düşünülməmiş və birtərəfli siyasəti həm ölkə
daxilində vəziyyəti qarışdırmaqda davam edir, həm də böyük dövlətlərlə münasibətlərdə ciddi qeyrimüəyyənliklər meydana çıxır. Nəticədə Ermənistanın özünün mövcudluğuna yeni təhdidlər yaranıb. Hazırda
bu vassal ölkədə siyasi qüvvələrin bir-birinə qarşı radikal davranışları yeni səviyyəyə yüksəlib. O cümlədən
R.Koçaryan N.Paşinyana əsl müharibə elan edib. Xatırladaq ki, R.Koçaryanı Rusiya, N.Paşinyanı isə Qərb
dəstəkləyir.
Təbii ki, Ermənistanın bu acınacaqlı vəziyyətə düşməsinin əsl səbəbi xarici siyasətin yarıtmazlığıdır.
Azərbaycan isə bunun əksinə – hər keçən gün daha uğurlu addımlar ataraq müstəqilliyini daha da
möhkəmləndirir və inkişafını davam etdirir. Məhz bu baxımdan Prezident İlham Əliyevin Rusiya Prezidenti
ilə görüşü və orada əldə etdiyi razılıqlar dövlətçilik baxımından prinsipial əhəmiyyət daşıyır. Moskva həm
Azərbaycanla əlaqələrin inkişafında maraqlıdır, həm də təhlükəsizliyin təminində Bakı ilə sıx əməkdaşlığın
əhəmiyyətini qəbul edir. Rusiya səfərinin əhəmiyyətinin digər aspekti bir sıra regional proseslərlə bağlıdır.
Bir-birini tamamlayan səfərlər: siyasi müdriklik nümunəsi
Məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycan türk dövlətləri ilə də yaxından əməkdaşlıq siyasətini davam
etdirir. Qırğız Respublikasında baş tutan sammit bu baxımdan çox vacibdir. Azərbaycan Prezidenti həmin
tədbirdəki çıxışı zamanı milli dövlətçiliyin strateji hədəflərinə tam uyğun olan fikirlər ifadə edib. Türk
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dövlətlərinin əməkdaşlığının regional və qlobal geosiyasi reallıqlarla uzlaşması zərurəti vurğulanıb. Burada
daha çox iqtisadi, enerji, mədəni və humanitar sferalarda rasional əməkdaşlıq modelinə üstünlük vermək
prinsipi yer tutur.
Belə çıxır ki, reallıqda Azərbaycanın Rusiya və türk dövlətləri istiqamətində yeritdiyi siyasət bir-birini
tamamlayır. Hər iki istiqamət qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq prinsipinə əsaslanır. Onun iki nümunəsini göstərə
bilərik. Azərbaycan Xəzərin hüquqi statusunun müəyyənləşməsində həm Rusiya, həm də Mərkəzi Asiya türk
dövlətləri ilə konstruktiv-pozitiv ruhda müzakirələr apardı. Hətta Türkmənistanın müəyyən səbirsizliyinə
təmkinlə yanaşdı. Rusiya və Qazaxıstanla isə tez anlaşdı. Məsələnin bu aspekti Azərbaycanın xarici siyasətinin
əməkdaşlığa istiqamətlənmiş olması ilə sıx bağlıdır. Rəsmi Bakı siyasi aspektdə ustalıqla milli maraqları qonşu
dövlətlərin maraqları ilə tarazlaşdıra bilir. Buna görədir ki, Xəzərin hüquqi statusunun müəyyənləşməsində
Azərbaycan Prezidentinin mühüm rol oynadığını ekspertlər açıq etiraf edirlər.
Digər nümunə kimi Rusiya ilə Türkiyə arasında münaqişə yarananda Azərbaycan Prezidentinin barış
naminə göstərdiyi fəallığı vurğulamaq olar. Azərbaycan həmin dövrdə faktiki olaraq iki böyük dövlətin bir
araya gəlməsi üçün ciddi işlər gördü. Nəticədə, böyük bir geosiyasi regionda Türkiyə-Azərbaycan-Rusiya
geosiyasi əməkdaşlıq modelindən danışmağa başladılar. İndi ermənilər bu gedişatdan bərk narahatdırlar.
Deməli, rəsmi Bakı davamlı olaraq Rusiya və türk dövlətləri istiqamətlərindəki siyasətinə rasional
məzmun verib və bu proses hazırda davam edir. Bu baxımdan İlham Əliyevin Rusiya və Qırğız Respublikasına
səfərləri bir-birini məzmunca və strateji olaraq tamamlayır, çoxvektorlu siyasi kursun inkişafına xidmət edir.
Həmin aspektdə Xorvatiyaya olan səfərin əvvəlki iki səfərlə uyğunluq təşkil etdiyini də vurğulamaq
gərəkdir. Ümumiyyətlə, Avropa istiqaməti Azərbaycanın xarici siyasətində mühüm yer tutur. Bakı Avropa
İttifaqının bir neçə üzvü ilə strateji tərəfdaşlıq sazişi imzalayıb. Aİ ilə isə ayrıca strateji əməkdaşlıq sənədi
hazırlanır. Avropanın siyasi liderləri dəfələrlə vurğulayıblar ki, Azərbaycan enerji təhlükəsizliyinin təminində
ciddi rol oynayır. Hətta Bakının təşəbbüsü ilə reallaşan enerji və nəqliyyat layihələri ümumən Avropanın enerji
xəritəsini yeniləşdirir.
Bunlar xarici siyasətdə çox önəmli məqamlardır. Ancaq Xorvatiya səfəri hazırkı mərhələdə enerji və
nəqliyyat üzrə əməkdaşlığını perspektivləri baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Və eyni zamanda,
Xorvatiya səfəri Rusiya və Qırğızıstan səfərini tamamlayan səfərdir. Çünki Zaqrebdə iki dövlət enerji və
nəqliyyat sahələri ilə yanaşı, təhlükəsizlik sahəsində də əməkdaşlığın gələcəyinə toxunublar. Bundan başqa,
Xorvatiya Prezidenti Xəzər hövzəsi ölkələri ilə əlaqələrə Şərqi Avropa-Xəzər hövzəsi təhlükəsizliyi
kontekstində qiymət verib.
Bu onu göstərir ki, Xorvatiyaya səfər geniş miqyasda beynəlxalq əməkdaşlığa xidmət edir. Bütövlükdə
böyük bir geosiyasi məkanda Azərbaycanın böyük rol oynadığı əməkdaşlıq şəbəkəsi meydana gəlir. Yuxarıda
vurğuladığımız səfərlər həmin şəbəkənin əhəmiyyətli punktlarını təşkil edir.
Beləliklə, Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyevin Rusiya, Qırğız Respublikası və Xorvatiyaya
səfərləri uğurlu xarici siyasətin gözəl nümunəsidir. Həm də burada onlar arasında sıx bağlılığın olması
əhəmiyyətlidir. Rəsmi Bakı əsaslandırılmış və düşünülmüş siyasəti ilə ölkənin beynəlxalq aləmdə nüfuzunun
yüksəlməsinə ciddi töhfələr verməkdədir. Şübhəsiz ki, bu siyasət davam edəcək. Azərbaycan dövlətinin qlobal
miqyasda geosiyasi proseslərdə rolunun artması yeni mərhələyə qədəm qoyacaq. Sistemli və ardıcıl şəkildə
həyata keçirilən xarici siyasət kursu milli dövlətçiliyin möhkəmlənməsi prosesində əvəzedilməz faktordur. Bu
həqiqət hər kəs tərəfindən qəbul edilir. Azərbaycan rəhbərliyi müstəqil demokratik dövlətin davamlı inkişafı
naminə xarici siyasətdə uğurlarını davamlı surətdə inkişaf etdirəcəkdir.
Newtimes.az
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Milli maraqların təmin olunmasına yönəlmiş uğurlu xarici siyasət davam etdirilir
Səbuhi Məmmədov
Xarici siyasətin mahiyyəti istənilən dövlətin hədəf götürdüyü konkret məqsədlərlə və dövlətin bu
hədəflərə nail olması üçün həyata keçirdiyi vasitələrlə müəyyən edilir. Aydındır ki, bu vasitələr hər bir dövlətin
ictimai-siyasi quruluşundan və onun sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsindən, eləcə də dövlətin beynəlxalq
problemlərin həllində nümayiş etdirdiyi fəallıq dərəcəsindən də asılıdır.
Bu gün Azərbaycanın hərtərəfli inkişaf səviyyəsi ölkəmizi beynəlxalq münasibətlərin mühüm aktoruna
çevirməklə yanaşı, həm də milli təhlikəsizliyimizin, o cümlədən ərazi bütövlüyümüzün təmin edilməsinə
yönəlmiş fəal diplomatik fəaliyyət göstərməyimizə də münbit şərait yaratmışdır. Prezident İlham Əliyevin
həyata keçirdiyi çoxaspektli xarici və daxili siyasət nəticəsində nəinki lokal sosial-iqtisadi məsələlər, eləcə də,
regional əhəmiyyətli bir sıra layihələrin həyata vəsiqə qazanmasına və dövlətlərarası əlaqələrin daha da
güclənməsinə gətirib çıxarmışdır.
Hər bir müstəqil dövlət milli maraqlarına uyğun müxtəlif istiqamətli daxili və xarici siyasət yürüdür.
Dövlətin daxili siyasəti xalqın maddi və mənəvi tələbatının fasiləsiz təmin edilməsinə yönəldilir, xarici siyasət
isə bu vəzifələrin yerinə yetirilməsinə xidmət edir. Başqa sözlə ifadə etsək, ölkə daxilində gedən proseslərdən
və qarşıya qoyulan vəzifələrdən irəli gələn siyasi xətt dövlətin beynəlxalq münasibətlər sahəsində mövqeyini
və həyata keçirdiyi xarici siyasətinin istiqamətlərini, habelə xarakterini və prinsiplərini müəyyənləşdirir. Bu
mənada xarici siyasəti dövlətin daxili inkişafının əsas vəzifələrindən irəli gələn, ölkənin milli mənfeləri ilə
xarici aləmin maraqları arasında sivil birgəyaşayış qaydaları və normaları əsasında uyğunlaşdırılmış,
uzlaşdırılmış münasibətlər sistemi yaratmağa xidmət edən məqsədyönlü fəaliyyət növü kimi xarakterizə etmək
olar.
Azərbaycan dövləti də xarici siyasətinin konseptual əsaslarını, Konstitusiyanın 10-cu maddəsində
yazıldığı kimi, başqa dövlətlərlə münasibətlərini hamılıqla qəbul edilmiş beynəlxalq hüquq normalarında
nəzərdə tutulan prinsiplər əsasında qurur. Ulu öndər Heydər Əliyev deyirdi ki, “respublikamızın qarşısında
duran əsas vəzifələrdən biri Azərbaycanın mənafeyini dünya miqyasında müdafiə edə bilən ağıllı, səriştəli
xarici siyasətin yeridilməsidir. Qarşıda böyük vəzifələr durur. Bizim xarici siyasətimiz birinci növbədə
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini təmin etməyə yönəldilməlidir”.
Ötən illər illər ərzində ümummilli liderin əsasını qoyduğu uğurlu xarisi siyasət konsepsiyası Prezident
İlham Əliyev tərəfindən müvəffəqiyyətlə həyata keçirir və belə siyasət nəticəsində Azərbaycan beynəlxalq
münasibətlərin nüfuzlu subyektinə çevrilmişdir.
Dövlət başçımız həmişə bildirir ki, xarici siyasətimiz daxili siyasətimizin davamıdır. Bu gün
Azərbaycanın xarici siyasətinin prinsipiallığı və müstəqilliyi ilə seçildiyini vurğulayan Prezident İlham Əliyev
bunun əsas səbəbini, əlbəttə ki, güclü siyasi iradənin mövcud olması ilə əlaqələndirir. Ölkə başçısının güclü
siyasi iradəsi sayəsində bu gün Azərbaycan müstəqil siyasət aparır. Bu siyasi iradə özünü həm daxili, həm
xarici siyasət məsələlərində göstərir. Son illər ərzində daxili və xarici siyasət sahələrində əldə olunmuş misilsiz
uğurlar Azərbaycan Prezidentinin məharətli diplomat və xalqın iradəsinin güclü ifadəçisi olduğunu bir daha
təsdiqləyir. Danılmaz faktdır ki, bu gün Azərbaycan istər daxili, istərsə də xarici siyasətini xalqın istəyinə
uyğun həyata keçirir. Ölkəmizin xarici siyasətdə əsas götürdüyü prioritetlər də məhz xalqımızın milli
mənafeyinə xidmət edir.
Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan bir sıra beynəlxalq təşkilatların fəal üzvü və qurucusudur. BMT, ATƏT,
Avropa Şurasının üzvü, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, MDB və digər beynəlxalq
təşkilatların fəal iştirakçısıdır. Eyni zamanda, Azərbaycan Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının
qurucularından biridir. Bu təşkilatlarda və regional təşəbbüslərdə iştirakı ilə dövlətimiz öz milli maraqlarını
gerçəkləşdirir. Ən əsası, sadalanan beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq və tərəfdaşlığın hərtərəfli
intensivləşməsi ölkəmiz üçün mühüm əhəmiyyət kəsb etməklə yanaşı, bir sıra transregional layihələrin
reallaşmasına və digər strateji əhəmiyyətli layihələrin perspektivinə işıq salmışdır.
Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü daxili və xarici siyasət nəticəsində Azərbaycan siyasi və iqtisadi
müstəqilliyini möhkəmləndirmiş və azad bazar prinsiplərinə əsaslanan iqtisadi modelini yaratmışdır.
Dövlətimizin dinamik sosial-iqtisadi inkişafı da fəal xarici siyasət yürüdülməsinə geniş təkan vermişdir və bu
gün Azərbaycan güc imkanları, o cümlədən malik olduğu coğrafi mövqe, hərbi-iqtisadi potensialı və siyasi
iradəsi sayəsində dünya siyasətinin müəyyənləşdirilməsində yaxından iştirak edir. Şərq və Qərb
sivilizasiyalarının dialoq platformasına çevrilmiş Azərbaycan, eyni zamanda, Avropa Şurası və İslam
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Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü kimi həm Qərb, həm də Şərq dəyərlərini özündə birləşdirən və inkişaf etdirən,
xüsusi əhəmiyyətə malik bir dövlətdir. Avrasiyanın strateji mövqeyində yerləşən Azərbaycan Avropa və Şərq
arasında siyasi, iqtisadi və ticarət əlaqələrinin, eləcə də humanitar-mədəniyyət münasibətlərinin inkişafına öz
töhfəsini verməklə də diqqət mərkəzindədir.
Mütəxəssislər vurğulayırlar ki, Prezident İlham Əliyevin milli inkişaf strategiyasının reallaşdırılmasına
yönəlmiş intensiv və səmərəli xarici siyasi fəaliyyəti, onun ən yüksək səviyyəli müxtəlif beynəlxalq forumlarda
iştirakı, Qərb və Şərq dövlətlərinin rəhbərləri ilə çoxsaylı rəsmi danışıqları, iri beynəlxalq energetika və
nəqliyyat layihələri barədə təşəbbüslər irəli sürməsi nəzərəçarpacaq əməli nəticələr verir, ölkənin gələcək
sosial-iqtisadi firavanlığına şərait yaradır.
Heç kimə sirr deyil ki, Azərbaycanın davamlı inkişafına təkan verən sosial-iqtisadi islahatlar uğurlu
inkişaf strategiyasının praktik nəticələridir. Bu gün Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə iqtisadi və siyasi
mövqeyini daha da möhkəmləndirməsi, beynəlxalq qurumların hesabatlarında islahatçı ölkə kimi yer tutması
bir daha təsdiqləyir ki, Prezident İlham Əlıyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən strateji kurs özündə millətin,
dövlətin mənafeyinə cavab verən ən ali prinsipləri və normaları ehtiva edir. Ötən illərin nəticələri və yekunları
bir daha sübut edir ki, dövlət başçısının rəhbərliyi ilə reallaşdırılan inkişaf strategiyası hər bir sahənin paralel
inkişafını ən yüksək səviyyədə təmin etmişdir və bu tendensiya dönməz xarakter almışdır.
Dövlət başçısının rəhbərliyi altında Azərbaycan müstəqil dövlət kimi nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarda
özünün maraq və mənafeyini maksimum dərəcədə təmin etmişdir. Azərbaycan tarazlaşdırılmış diplomatiya ilə
dünyanın əsas güc mərkəzlərinin regionda toqquşan maraqlarını optimal şəkildə uzlaşdıraraq, ayrı-ayrı
dövlətlərlə münasibətlərdə bərabərhüquqlu tərəfdaşa çevrilmiş və dövlətlərarası əlaqələrdə qarşılıqlı hörmətə
əsaslanan münasibətlər formalaşdırmağı bacarmışdır. Bu gün artıq bir reallıqdır ki, Azərbaycan çoxşaxəli,
balanslaşdırılmış xarici siyasət kursu həyata keçirərək beynəlxalq aləmə uğurla inteqrasiya olunmuş, region
və dünya ölkələri ilə səmimi, qarşılıqlı hörmətə və əməkdaşlığa əsaslanan çoxtərəfli və ikitərəfli əlaqələr
qurmuşdur. Beynəlxalq arenada tam müstəqil, milli maraqlara hesablanan xarici siyasət yürütməyimizə imkan
verən güclü potensialımızın formalaşması da məhz Prezident İlham Əliyevin siyasi məharətinin nəticəsində
mümkün olmuşdur.
Azərbaycanın qlobal təhdidlərə qarşı adekvat reaksiyasını təmin edən Prezident İlham Əliyev son illərdə
respublikamızın beynəlxalq arenada mövqeyini xeyli dərəcədə gücləndirmişdir. Avropa Şurasının tamhüquqlu
üzvü olan respublikamızın avrostrukturlara inteqrasiya prosesində BMT, ATƏT, Avropa Birliyi, NATO kimi
təşkilatlarla sıx əməkdaşlığı hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu prosesinin dönməzliyinə etibarlı
təminat kimi qiymətləndirilir. Ermənistanın dünya miqyasında təcavüzkar dövlət kimi tanınmasına nail olmaq
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin etmək, dünya siyasətini istiqamətləndirən böyük dövlətlərlə
qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı genişləndirmək Prezident İlham Əliyevin xarici siyasətinin prioritet məqsədləri
sırasında xüsusi yer tutur. Aparılan uğurlu diplomatiya nəticəsində artıq beynəlxalq təşkilatlar haqqın və
ədalətin Azərbaycanın tərəfində olduğunu etiraf edir, Ermənistanın təcavüzkar dövlət olduğunu anlayırlar.
Beynəlxalq aləmdə cərəyan edən mürəkkəb və ziddiyyətli proseslər fonunda respublikamızın müstəqilliyinin
və milli təhlükəsizliyinin daha da möhkəmləndirilməsinə yönəlmiş xarici siyasət kursu Azərbaycanın haqq
səsinin dünyaya çatdırılması baxımından uğurla davam etdirilmiş və nüfuzlu beynəlxalq qurumlarla faydalı
əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsinə müsbət təsir göstərmişdir.
Ölkə başçısının çevik çoxtərəfli diplomatik fəaliyyəti sayəsində Bakı artıq regionun “diplomatiya
paytaxtı”na çevrilir. Bakıda müxtəlif beynəlxalq forumların, eləcə də ABŞ və Rusiya Silahlı Qüvvələrinin
rəhbərlərinin dialoqunun keçirilməsi göstərir ki, Azərbaycan bölgədə bir sülh platformasına çevrilir.
Azərbaycan öz təcrübəsini bölüşərək dünyada məhz belə bir sistemin formalaşmasına çağırır. Həm bölgədə,
həm də dünyada kifayət qədər böyük nüfuza malik olan Azərbaycanın nümunəvi rolu bütün dünyada qəbul
edilir. Dünyanın siyasi və mədəni həyatında xüsusi çəkisi olan dövlətlərin və nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların
rəhbər şəxslərinin, siyasətçilərin, hökumət nümayəndələrinin, mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin iştirak
etdikləri forumlarda mühüm məsələlər müzakirə olunur. Prezident İlham Əliyevin məqsədyönlü və uzaqgörən
siyasətinin nəticəsidir ki, bu gün Azərbaycan tolerant və mehriban birgəyaşayış mədəniyyətinin güclü olduğu
ölkə olaraq, nümunə göstərilir. Bakıda keçirilmiş çoxsaylı beynəlxalq tədbirlər bir daha göstərdi ki,
multikultural və tolerant ənənələrə sadiq olan Azərbaycanın sivilizasiyaların, mədəniyyətlərin və dinlərin
dialoqunun inkişafı sahəsində zəngin təcrübəsi bütün dünya üçün yeni bir modeldir.
Bundan başqa, ikitərəfli və çoxtərəfli qaydalar əsasında yürüdülən xarici siyasət Azərbaycanın iqtisadi
imkanlarının artmasına şərait yaratmışdır. Regionun aparıcı dövləti sayılan Azərbaycan artıq investisiya qəbul
edən ölkədən investisiya ixrac edən ölkəyə çevrilmişdir. Azərbaycan bu gün kəsişmə nöqtəsində yerləşdiyi
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Xəzər, Qara və Aralıq dənizləri hövzələri, Mərkəzi Asiya, Yaxın Şərq və Avropa regionlarının siyasi-iqtisadi
proseslərində, onları birləşdirən enerji, nəqliyyat layihələrində yaxından iştirak edir. Azərbaycanın təşəbbüsü
ilə ərsəyə gətirilmiş Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz infrastruktur layihələri, eləcə də
TANAP və TAP layihələri, habelə Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu layihəsi, şübhəsiz ki, regionda iqtisadi, sosial
inkişafa, ən əsası isə qarşılıqlı inam və faydanın üzərində qurulan uzunmüddətli əməkdaşlığa səbəb olmuşdur.
Bu sırada Avropanın enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynayacaq Azərbaycanın tərəfdaşları ilə əldə edilmiş
razılıqları da qeyd olunmalıdır. Cənubi Qafqaz regionu üzərindən beynəlxalq nəqliyyat və kommunikasiya
dəhlizlərinin genişləndirilməsi və Azərbaycanın tranzit imkanlarının gücləndirilməsi ölkə iqtisadiyyatının və
qeyri-neft sektorunun inkişafının vacib elementidir. Bu mənada, Azərbaycan “Avropa-Qafqaz-Asiya
Transqafqaz nəqliyyat dəhlizi” (TRASECA) layihəsi, habelə Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin həyata
keçirilməsinə fəal cəlb olunmuşdur.
Bir sözlə, müasir mürəkkəb geosiyasi şəraitdə Azərbaycan beynəlxalq aləmlə münasibətlərində öz
xarici prioritetlərinə uyğun olaraq, daha çox qarşılıqlı etimada əsaslanan əlaqələrə üstünlük verir və bu
əlaqələri uğurla davam etdirir. Ən əsası, qlobal və regional məsələlərin həllində milli maraqların təmin
olunmasına yönəlmiş xarici siyasətin bundan sonra da davam etdirilməsi üçün Azərbaycanın böyük potensialı
var və heç bir şübhə yoxdur ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında ölkəmiz beynəlxalq arenada güclü
mövqeyini daha da möhkəmləndirəcəkdir.
Xalq qəzeti. – 2018.- 12 sentyabr. – № 203. – S. 1.
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Çoxvektorlu və praqmatik xarici siyasət həyata keçirən Azərbaycanın beynəlxalq mövqeyi mütəmadi
olaraq möhkəmlənir
Nurlan Qələndərli
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan bu gün beynəlxalq arenada öz mövqelərini gücləndirir, beynəlxalq
aləmdə çox böyük nüfuza malik olan bir ölkədir
Azərbaycan son 15 ildə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən uğurlu siyasətin
nəticəsində böyük inkişaf yolu keçib. Bu hərtərəfli inkişaf bütün sahələri əhatə etməklə yanaşı, ölkəmizin
iqtisadi, siyasi və hərbi qüdrətinin, bütövlükdə milli gücünün artmasını təmin edib. Bununla yanaşı,
çoxvektorlu, tarazlaşdırılmış və milli maraqlara əsaslanan xarici siyasət kursunun qanunauyğun nəticəsi kimi,
Azərbaycanın beynəlxalq mövqeyi mütəmadi olaraq möhkəmlənib. Cənubi Qafqaz regionunun lider dövləti
olan Azərbaycan müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində etibarlı tərəfdaş kimi tanınır. Milli maraqlara
uyğun olaraq reallaşdırılan xarici siyasət sayəsində ölkəmiz həm ikitərəfli münasibətlər, həm də beynəlxalq
təşkilatlar çərçivəsində səmərəli və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq əlaqələri formalaşdırıb. Regionda
sabitləşdirici aktor kimi çıxış edən ölkəmiz, eyni zamanda, beynəlxalq miqyasda əməkdaşlıq və təhlükəsizlik
məsələlərinə xüsusi diqqət yetirir.
Azərbaycan xarici siyasətində milli maraqlar və beynəlxalq hüquq normaları ilə yanaşı, sülh, sabitlik,
inkişaf, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq kimi meyarları da əsas götürür, beynəlxalq münasibətlər sisteminə yeni
və daha mütərəqqi dəyərlər təqdim edir. Bu isə daha çox regional və qlobal inkişafa, sabitliyə, təhlükəsizliyə
töhfə kimi xarakterizə edilir. Hazırda Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sisteminin nüfuz və güc
iyerarxiyasında mütəmadi yüksəlişə malikdir. Şübhəsiz, bütün bunların əsasında güclü siyasi iradəyə söykənən
müstəqil strateji kurs dayanır. Təsadüfi deyil ki, ayrı-ayrı milli dövlətlər, o cümlədən dünya siyasətinin güc
mərkəzləri kimi çıxış edən ölkələr Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər sistemində fəal rolunu, praqmatik
xarici siyasət kursunu yüksək qiymətləndirir. Yeri gəlmişkən, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik
yubileyi münasibətilə rəsmi qəbulda çıxışı zamanı bu məsələlərə toxunan Prezident İlham Əliyev qeyd edib
ki, Azərbaycan bu gün beynəlxalq arenada öz mövqelərini gücləndirir, beynəlxalq aləmdə çox böyük nüfuza
malik olan bir ölkədir: “Bizimlə əməkdaşlıq edən ölkələrin sayı getdikcə artır. Biz dünyanın ən mötəbər
qurumu olan BMT Təhlükəsizlik Şurasına iki dəfə sədrlik etmişik. Gələn il biz BMT-dən sonra ikinci böyük
təşkilata – Qoşulmama Hərəkatına sədrlik etməyə başlayacağıq. Biz bütün digər aparıcı beynəlxalq
təşkilatlarla çox sıx əməkdaşlıq edirik. Bəzi təşkilatların üzvüyük, bəzi təşkilatlarla əməkdaşlıq çərçivəsində
fəaliyyət göstəririk. Dünya birliyi Azərbaycana böyük hörmətlə, böyük rəğbətlə yanaşır. Bu gün dünyanın
siyasi xəritəsində Azərbaycanın yeri çox möhkəmdir”.
O da qeyd edilməlidir ki, Azərbaycanın xarici siyasəti dinamik və praqmatik xarakter daşıyır, ölkəmizin
milli maraqlarının təmin olunmasına xidmət edir. Məhz son zamanlar müşahidə edilən proseslər və intensiv
diplomatik təmaslar da bunu bariz şəkildə göstərir. Belə ki, Almaniya Kansleri Angela Merkelin Azərbaycana
səfəri, Prezident İlham Əliyevin Rusiya, Qırğızıstan və Xorvatiyaya səfərləri və əldə olunmuş nəticələr
Azərbaycanın xarici siyasətinin dinamikliyini, ölkəmizin yüksək beynəlxalq nüfuza malik ölkə olduğunu,
dünyada Azərbaycana hörmətlə yanaşıldığını, rəyi ilə hesablaşıldığını əyani şəkildə təsdiq edir. Şübhəsiz ki,
bu səfərlər nəticəsində dövlətlər arasında əldə olunmuş razılaşmalar Azərbaycanın strateji tərəfdaşlıq
əlaqələrinin güclənməsinə, dost və tərəfdaşlarının sayının artmasına xidmət edir.
Almaniyanın Federal Kansleri Angela Merkelin Azərbaycana səfəri iki ölkə arasında münasibətlərin
inkişafı baxımından strateji əhəmiyyətə malikdir
Azərbaycanın dinamik və praqmatik xarici siyasət kursunun uğurlarını daha aydın təsvir etmək üçün
yuxarıda qeyd edilən strateji əhəmiyyətli nüanslara ayrıca toxunmaq məqsədəmüvafiqdir. Əvvəla, qeyd edək
ki, Almaniyanın Federal Kansleri Angela Merkelin Azərbaycana səfəri iki ölkə arasında münasibətlərin
inkişafı baxımından xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və
Almaniya Federativ Respublikasının Federal Kansleri xanım Angela Merkelin birgə mətbuat konfransında
dövlətimizin başçısı bildirib: “Bu, Almaniya Kanslerinin Azərbaycana ilk səfəridir, bu, tarixi bir səfərdir. Biz
bu səfərə çox böyük əhəmiyyət veririk. Əminəm ki, bu səfər nəticəsində Almaniya-Azərbaycan əlaqələri
sürətlə inkişaf edəcək, bu səfər əlaqələrimizə yeni təkan verəcəkdir”.
Ümumiyyətlə, Prezident İlham Əliyev Almaniyanın Federal Kansleri ilə dəfələrlə görüşüb və iki ölkənin
rəhbərliyi arasında səmimi dialoq, eləcə də etimad mühiti yaranıb. Bu isə Azərbaycan-Almaniya
münasibətlərinin inkişafı və perspektivləri baxımından müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Başqa sözlə,
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Azərbaycan və Almaniya rəhbərləri arasında güclü siyasi əlaqələr bütün sahələr üzrə əməkdaşlığın inkişafına
müsbət təsir göstərir. O da qeyd edilməlidir ki, Almaniya Avropa İttifaqının (Aİ) lokomotiv ölkəsi sayılır və
Azərbaycan-Almaniya münasibətlərinin inkişafı ölkəmizlə Aİ dövlətləri arasında əlaqələrin daha da
güclənməsinə əhəmiyyətli töhfədir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan Avropa İttifaqının etibarlı tərəfdaşıdır, Aİ ilə
qarşılıqlı hörmət, bərabərhüquqlu tərəfdaşlıq və ümumi maraqlara əsaslanan münasibətlərin inkişaf etdirilməsi
istiqamətində qəti siyasi iradə nümayiş etdirir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bir müddət öncə Brüsselə
səfəri çərçivəsində keçirdiyi görüşlər, imzalanmış sənədlər ölkəmizlə Avropa İttifaqı arasında münasibətlərin,
siyasi, iqtisadi, energetika, nəqliyyat və digər sahələrdə uğurlu əməkdaşlıq əlaqələrinin daha da dərinləşməsinə
xidmət etdi. Tərəflər arasında paraflanmış “Tərəfdaşlıq prioritetləri” sənədinin də ikitərəfli tərəfdaşlıq
əlaqələrinin gələcək inkişafı üçün yeni imkanlar açdığı birmənalı şəkildə ifadə edilməkdədir.
Almaniyanın Federal Kansleri Angela Merkelin ölkəmizə səfəri zamanı regional təhlükəsizlik və
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələləri də diqqət mərkəzində oldu.
Almaniyanın Federal Kanslerinin Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin BMT qətnamələri
çərçivəsində həllinə tərəfdar olduğunu bəyan etməsi də Azərbaycanın uğurlu diplomatiyasının və prinsipial
mövqeyinin nəticəsidir. Bütövlükdə, Angela Merkelin regional təhlükəsizlik, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı açıqlamaları mühüm əhəmiyyətə malikdir.
Nəticə etibarilə, Almaniyanın Federal Kansleri Angela Merkelin ölkəmizə səfəri Azərbaycanla
Almaniya arasında ikitərəfli siyasi, iqtisadi və humanitar əlaqələrin inkişafı, eləcə də ölkəmizlə Avropa İttifaqı
əlaqələrinin sürətlənməsi, Azərbaycanın enerji layihələrinə siyasi dəstək ifadə edilməsi, ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Aİ-nin fəallığının artırılması baxımından xüsusi
əhəmiyyətə malikdir. Digər tərəfdən, bu səfər Azərbaycanın sülhsevər və dünyəvi dövlət kimi regional
əməkdaşlıq və təhlükəsizlik məsələlərində oynadığı rolun bəyan və etiraf olunması baxımından da mühüm
hadisə kimi qiymətləndirilə bilər.
Rusiya-Azərbaycan münasibətləri qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa əsaslanır və hər iki ölkənin milli
maraqlarına cavab verir
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Rusiya Federasiyasına rəsmi səfərinin nəticələri
də ölkəmizin praqmatik və çoxvektorlu xarici siyasətinin uğurlarını əks etdirir. Əvvəla, səfər çərçivəsində bir
daha aşkar oldu ki, Rusiya ilə Azərbaycanı möhkəm dostluq və əməkdaşlıq ənənələri bağlayır, iki ölkə arasında
münasibətlər strateji tərəfdaşlıq səviyyəsindədir. Ümumiyyətlə, qarşılıqlı səfər və görüşlər iki ölkə arasındakı
münasibətlərin inkişafına əhəmiyyətli töhfələr verir. Xüsusilə də, Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin
müntəzəm xarakter daşıyan görüşləri iki ölkə arasında münasibətlərin daha da dərinləşməsində mühüm rol
oynayır. Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin mətbuata bəyanatlarla çıxışları zamanı dövlətimizin başçısı qeyd edib ki, ölkələrimizin dövlət
başçıları arasında müntəzəm əlaqələr bizim çox möhkəm bazaya əsaslanan münasibətlərimizə dinamizm verir:
“Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlər strateji tərəfdaşların münasibətləridir”.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan ilə Rusiya arasında iqtisadi, hərbi-texniki, humanitar və digər sahələrdə
əlaqələr dinamik xarakter daşıyır və uğurla inkişaf edir. İki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlığın da böyük
potensialı mövcuddur və ötən il ölkələr arasında əmtəə dövriyyəsi artıb, müxtəlif sahələri əhatə edən
münasibətlər uğurla inkişaf etməkdədir. Rusiya idxala görə Azərbaycan üçün bir nömrəli tərəfdaşdır və qeyrineft sahəsinin azərbaycanlı ixracatçıları üçün birinci yerdədir. Səfər çərçivəsində müxtəlif sənədlərin
imzalanması da ayrı-ayrı sahələrdə əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi baxımından olduqca əhəmiyyətlidir.
Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin əhəmiyyəti və strateji əsaslarından bəhs edərkən bir məqama da
diqqət yetirmək lazımdır. Belə ki, Rusiya-Azərbaycan münasibətləri regional əməkdaşlıq və təhlükəsizlik
kontekstində də çox mühüm önəm kəsb edir. Hər iki ölkənin sıx əməkdaşlığı və tərəflər arasında
münasibətlərin inkişafı regional təhlükəsizliyə, əməkdaşlığa da əhəmiyyətli töhfələr verir. Prezident İlham
Əliyevin Rusiyaya rəsmi səfəri çərçivəsində regional təhlükəsizlik, eləcə də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
həlli məsələsi müzakirə predmetinə çevrildi. Dövlətimizin başçısı bəhs olunan çıxışı zamanı bildirib ki, Rusiya
münaqişənin nizamlanması ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi tənzimləmə işində
mühüm rol oynayır: “Rusiya bizim qonşumuz, tarixi tərəfdaşımız və dostumuzdur. Biz ümid edirik ki,
münaqişənin nizamlanmasında Rusiyanın səyləri davam edəcək”.
Bütövlükdə, səfərin nəticələri deməyə əsas verir ki, Rusiya-Azərbaycan münasibətləri qarşılıqlı faydalı
əməkdaşlığa əsaslanır və hər iki ölkənin milli maraqlarına cavab verir. Prezident İlham Əliyevin Rusiyaya
rəsmi səfəri iki ölkə arasında münasibətlərin inkişafına xidmət etməklə yanaşı, regional əməkdaşlığın
dərinləşməsinə mühüm töhfələr verir.
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Azərbaycan türkdilli dövlətlərlə müxtəlif sahələrdə sıx əməkdaşlıq əlaqələrinə malikdir
Qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan çoxvektorlu xarici siyasət həyata keçirir, həm ikitərəfli
münasibətlərini, həm də beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində çoxşaxəli əlaqələrini uğurla davam və inkişaf
etdirir. Milli maraqlara əsaslanan xarici siyasət həyata keçirən, beynəlxalq münasibətlər sistemində etibarlı
tərəfdaş kimi tanınan Azərbaycan türkdilli dövlətlərlə də həm ikitərəfli münasibətlər, həm də beynəlxalq
təşkilatlar çərçivəsində səmərəli və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq əlaqələrinə malikdir. Bu əlaqələr, əsas
etibarilə, siyasi, iqtisadi, nəqliyyat, energetika, ticarət və humanitar sahələri əhatə etməkdədir və bütün
istiqamətlərdə əhəmiyyətli nəticələr əldə olunub. Sentyabrın 3-də Qırğız Respublikasının Çolpon-Ata
şəhərində keçirilən Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının VI Zirvə görüşünün nəticələri də bunu deməyə
əsas verir. Bəhs olunan Zirvə görüşündə çıxış edən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev qeyd
edib ki, Azərbaycan bütün türkdilli dövlətlərlə sıx əlaqələr saxlayır: “Bu əlaqələr gündən-günə möhkəmlənir
və genişlənir. Bizim əlaqələrimiz siyasi, iqtisadi, ticarət, energetika, nəqliyyat, humanitar sahələri əhatə edir
və biz bütün istiqamətlər üzrə gözəl nəticələr görürük. Ölkələrimiz beynəlxalq təşkilatlarda da bir-birinə dəstək
verir və bu dəstək çox önəmlidir. Hesab edirəm ki, gələcək illərdə beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsindəki
fəaliyyətimizlə bağlı əlavə addımlar atılacaqdır”.
Azərbaycan türkdilli dövlətlər arasında iqtisadi əməkdaşlığın inkişafı və dərinləşdirilməsinə də xüsusi
əhəmiyyət verir. Şübhəsiz ki, bu, bütün türkdilli dövlətlər üçün strateji önəm kəsb edir. Dünya iqtisadiyyatında
ciddi dəyişikliklərin, eləcə də yeni qlobal çağırışların meydana çıxdığı şəraitdə türkdilli dövlətlər arasında
ticarət dövriyyəsinin artırılması, investisiya layihələrinin reallaşdırılması, qarşılıqlı investisiya qoyuluşunun
təşviqi üçun yeni mexanizmlərin işlənməsi böyük əhəmiyyətə malikdir. Xüsusi olaraq vurğulamaq gərəkdir
ki, çox əlverişli sərmayə mühitinə sahib olan Azərbaycan həm də qardaş ölkələrə, ilk növbədə, Türkiyəyə
böyük investisiyalar qoyur. Bu həm qarşılıqlı faydalı münasibətlərin, həm də iqtisadi əməkdaşlığın inkişafı
baxımından müstəsna əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycan bununla həm özünün iqtisadi maraqlarını təmin edir,
həm də sərmayə yatırdığı ölkələrdə yeni imkanlar yaradır.
Türkdilli dövlətlərin ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlərinin inkişafı ilə yanaşı, humanitar məsələlərlə
bağlı əməkdaşlıq kontekstində TÜRKSOY-un, Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun fəaliyyətinin də yüksək
səviyyədə olduğunu qeyd etmək lazımdır. Bu təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi,
humanitar sahələrdə işbirliyinin gücləndirilməsi strateji əhəmiyyət kəsb edir. Dövlətimizin başçısı sözügedən
çıxışında bununla bağlı qeyd edib: “Humanitar məsələlərə gəldikdə, xüsusilə TÜRKSOY-un və Türk
Mədəniyyəti və İrsi Fondunun fəaliyyətini yüksək qiymətləndirmək istərdim. Azərbaycan hər iki təşkilatda
fəal iştirak edir”.
Azərbaycan ilə Xorvatiya arasında çox fəal siyasi dialoq mövcuddur və strateji tərəfdaşlığa əsaslanan
münasibətlər yüksələn xətlə inkişaf edir
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Xorvatiya Respublikasına rəsmi səfəri də
mühüm strateji əhəmiyyət kəsb edir. Səfər çərçivəsində Prezident İlham Əliyevlə Xorvatiya Prezidenti xanım
Kolinda Qrabar-Kitaroviçin təkbətək və nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibdə görüşləri olub.
Prezidentlər əməkdaşlığın müxtəlif aspektlərinə dair məsələləri ətraflı müzakirə ediblər. Prezident İlham
Əliyev, eyni zamanda, bu ölkə parlamentinin sədri Qordan Yandrokoviç ilə görüşüb. Dövlətimizin başçısı
Zaqrebdə “Xorvatiya Qurbanlarının Səsi – Ağrı Divarı” abidəsini də ziyarət edib. Sənədlərin imzalanması
mərasimindən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Xorvatiya Respublikasının
Prezidenti xanım Kolinda Qrabar-Kitaroviç mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Səfər çərçivəsində
səsləndirilən fikirlər deməyə əsas verir ki, strateji tərəfdaşlığa əsaslanan Azərbaycan-Xorvatiya münasibətləri
uğurla inkişaf edir və tərəflər arasında çox fəal siyasi dialoq mövcuddur. Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin və Xorvatiya Respublikasının Prezidenti xanım Kolinda Qrabar-Kitaroviçin
mətbuata bəyanatları zamanı dövlətimizin başçısı qeyd edib ki, həm Avratlantik strukturlarla bizim
əlaqələrimiz, həm də ikitərəfli müstəvidə aparılan işlər onu göstərir ki, Xorvatiya və Azərbaycan, sözün əsl
mənasında, strateji tərəfdaşlardır.
Səfər zamanı iki ölkə arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığa dair sənədlərin imzalanması da olduqca
əhəmiyyətlidir. Şübhəsiz ki, Azərbaycan ilə Xorvatiya arasında aparılmış danışıqlar ölkələr arasında əczaçılıq,
kənd təsərrüfatı, kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı, gəmiqayırma və digər istiqamətlər üzrə iqtisadi
əməkdaşlıq əlaqələrinin genişlənməsinə şərait yaradacaq. Bundan başqa, iki ölkə arasında energetika sahəsində
əməkdaşlıq da diqqət mərkəzindədir. Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasına
müstəsna töhfələr verir. Yaxın 2 il ərzində Azərbaycan qazı ilk dəfə olaraq Avropa məkanına çatdırılacaq və
beləliklə, Avropanın enerji təhlükəsizliyinə növbəti töhfə veriləcək. Azərbaycan öz qaz potensialını daha da
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böyük həcmdə Avropaya təqdim edə bilər. Xorvatiya ilə İon-Adriatik qaz kəmərinin tikintisi ilə bağlı çox
əhəmiyyətli danışıqlar aparılmaqdadır. Təsdiq olunmuş 2,6 trilyon kubmetr qaz ehtiyatına malik olan
Azərbaycan qaz hasilatının artırılması ilə bağlı əlavə addımlar atmaq və ixrac coğrafiyasını daha da
genişləndirmək fikrindədir. Digər tərəfdən, Azərbaycanın təşəbbüsü ilə Xəzər hövzəsini Adriatik dənizi,
oradan isə Avropa ölkələri ilə əlaqələndirən Cənub Qaz Dəhlizi inşa olunur. İnvestisiya dəyəri 40 milyard
dollardan çox olan bu layihə 7 ölkəni birləşdirir. Xorvatiya da Cənub Qaz Dəhlizinə böyük maraq göstərir, bu
layihədə iştirak etmək istəyini ifadə edir. Bu ölkə Cənub Qaz Dəhlizinin Məşvərət Şurasının toplantılarında
mütəmadi olaraq iştirak edir. Bunlarla yanaşı, Azərbaycanın strateji tərəfdaşı olan Xorvatiya daim ölkəmizin
Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığını dəstəkləyir. Bütövlükdə, strateji tərəfdaşlığa əsaslanan, geniş perspektivlərə
malik olan Azərbaycan-Xorvatiya münasibətləri yüksələn xətlə inkişaf edir.
Nəticə etibarilə, uğurlu və praqmatik xarici siyasət Azərbaycanın beynəlxalq mövqeyinin mütəmadi
olaraq möhkəmlənməsini təmin edib. Reallıq budur ki, Cənubi Qafqaz regionunun lider dövləti olan
Azərbaycanın strateji tərəfdaşlıq əlaqələri güclənir, dostlarının və tərəfdaşlarının sayı artır.
Yeni Azərbaycan. - 2018.- 12 sentyabr. – № 171. – S. 2.
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3 ayda 3 görüş
Azərbaycan Rusiyanın Cənubi Qafqazda əsas siyasi-iqtisadi müttəfiqidir
Rəşad Cəfərli
Azərbaycanla Rusiya arasında əlaqələr son dövrlər daha da möhkəmlənən dövlətlərarası münasibətlərə,
dostluğa, mehriban qonşuluğa əsaslanır. Hər iki dövlətin prezidentlərinin intensiv qarşılıqlı rəsmi və işgüzar
səfərləri xüsusən son illərdə bərabərhüquqlu və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın daha da genişlənməsinə güclü
təkan verib. Bu səfərlər zamanı ikitərəfli iqtisadi-ticari əlaqələrin daha da gücləndirilməsini, qarşılıqlı
informasiya mübadiləsini, hərbi-texniki və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığın dərinləşdirilməsini nəzərdə
tutan mühüm sazişlər imzalanıb, yeni əməkdaşlıq tellərinin əsası qoyulub. Ən əsası, hər bir səfər
münasibətlərin strateji və dostluq xarakterini, iki ölkənin tərəfdaş olduğunu təsdiqləyib.
Yüksək siyasi anlaşma
Azərbaycanla Rusiya arasında diplomatik münasibətlər 1992-ci ilin aprelində qurulsa da, ilkin dövrlərdə
aradakı soyuqluq münasibətlərin normal məcrada inkişafını əngəlləmişdi. Ona görə Heydər Əliyevin ölkə
Prezidenti seçilməsindən sonra xarici siyasət kursunda etdiyi kardinal dəyişikliklərdən biri əvvəlki iqtidarın
dövründə yaranmış gərgin münasibətlərə son qoyulması, milli maraqlardan çıxış etməklə əlaqələrin
yaxşılaşdırılması idi. Məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi uzaqgörənliyinin nəticəsi olaraq Rusiya
ilə münasibətlərdə mövcud olan bütün problemlər aradan qaldırıldı və hər iki tərəf üçün qarşılıqılı anlaşmaya
əsaslanan faydalı tərəfdaşlığın əsası qoyuldu. Tədricən iki dövlət arasında bərabərhüquqlu prinsiplər üzərində
qurulan əlaqələr möhkəmləndirildi. Münasibətlərin normallaşması tezliklə özünü bir sıra sahələrdə, məsələn,
Xəzərin statusu məsələsində büruzə verdi. Əvvəl bununla bağlı fərqli mövqe sərgiləyən Rusiya münasibətlərə
gətirilən yeni nəfəsdən sonra Xəzərin statusu məsələsində Azərbaycanla eyni mövqedən çıxış etməyə başladı.
Bu yaxınlarda Xəzərin hüquqi statusu ilə bağlı imzalanan konvensiya hər iki dövlətin eyni maraqlardan çıxış
etdiyini göstərdi.
Azərbaycan və Rusiya arasında diplomatik münasibətlərin on illiyi ilə əlaqədar Bakıda Aleksandr
Puşkinin, Sankt-Peterburqda isə Nizami Gəncəvinin heykəllərinin qoyulması Heydər Əliyevin Rusiya
siyasətinin uğurlarından xəbər verirdi.
Xarici siyasətdə ölkəmizin milli maraqlarını layiqincə təmin edən Prezident İlham Əliyevin uğurlu
siyasəti nəticəsində Azərbaycanın dünyanın geosiyasi prinsiplərinin formalaşmasına təsir göstərmək imkanları
olan Rusiya ilə münasibətləri ölkəmizin milli maraqlarına uyğun daha da möhkəmlənib və genişlənib.
Prezidentlər İlham Əliyev və Vladimir Putin arasında olan əlaqələr münasibətlərin daha dinamik inkişafına
təkan verir. Bunun nəticəsidir ki, xüsusən son illər dövlətlərarası əlaqələrdə yeni səhifələr açılıb. Hər iki ölkə
rəhbərinin qarşılıqlı əlaqələrə böyük maraq göstərməsi nəinki siyasi, o cümlədən iqtisadi, mədəni, humanitar
və digər istiqamətlərdə yeni əməkdaşlıq tellərinin əsasını qoyub.
Dostluq ənənələrinə söykənərək inkişaf edən əməkdaşlıq telləri
Sentyabrın 1-də Rusiyaya rəsmi səfər edən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
Soçidə Prezident Vladimir Putinlə görüşü, apardığı danışıqlar bir daha iki ölkə arasında əməkdaşlığın yüksələn
xətt üzrə davam etdiyini göstərdi. Xatırladaq ki, bu, Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin son 3 ayda 3-cü
görüşü idi. Elə bu faktın özü iki ölkə arasındakı yüksək siyasi münasibətlərin bariz nümunəsi kimi nəzərdən
keçirilir. Prezident İlham Əliyev Soçidə mətbuata bəyanatla çıxışında Rusiya ilə Azərbaycan arasında
münasibətləri strateji tərəfdaşların münasibətləri adlandırıb: “Ölkələrimizin dövlət başçıları arasında
müntəzəm əlaqələr bizim çox möhkəm bazaya əsaslanan münasibətlərimizə dinamizm verir. Rusiya ilə
Azərbaycan arasında münasibətlər strateji tərəfdaşların münasibətləridir. Bu münasibətlər həyatımızın bütün
sahələrini əhatə edir və bu gün mənim səfərim zamanı biz ikitərəfli münasibətlərimizin bir çox aspektlərini,
beynəlxalq problemləri ətraflı şəkildə müzakirə etdik”.
Rusiya ilə Azərbaycan arasında olan yüksək siyasi münasibətlər iqtisadi sferaya da təsirsiz ötüşmür.
Məsələn, 2017-ci ilin yekununa görə, Rusiya və Azərbaycan arasında əmtəə dövriyyəsi 35 faiz artaraq 2,5
milyard dollara çatıb. Rusiyanın Azərbaycana birbaşa kapital qoyuluşu 1,5 milyard dollar təşkil edib.
Azərbaycan bazarında təxminən 700 birgə müəssisə fəaliyyət göstərir. Sahibkarlıq birlikləri arasında, o
cümlədən kiçik və orta biznes xətti ilə əlaqələr genişlənir. Rusiya-Azərbaycan İşgüzar Şurası təkcə ötən il
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ümumi dəyəri 450 milyon dollar olan 42 birgə layihəyə dəstək göstərib. Azərbaycanda Rusiyanın enerji
şirkətlərindən “Qazprom”, “Transneft” və “LUKoyl” uğurla işləyir. Bu ilin ötən dövründə Azərbaycanın qeyrineft ixracatında Rusiya ilk pillədə qərar tutub. Bu ölkədə Azərbaycanın kənd təsərrüfatı məhsullarına maraq
xüsusən çoxdur.
Regionlararası əməkdaşlıq da getdikcə dərinləşir. Hazırda Rusiyanın 70-dən artıq subyekti
Azərbaycanla iqtisadi əlaqələr saxlayır. Həm də onlardan 17-si ölkəmizlə ticari-iqtisadi və elmi-texniki
əməkdaşlıq barədə çərçivə sazişləri bağlayıb. Növbəti regionlararası forum bu ilin oktyabrında keçiriləcək.
Prezident İlham Əliyevin rəsmi səfəri çərçivəsində imzalanan sənədlər əsasən iqtisadi məsələləri əhatə
etdi. Bunun özü də iki ölkə arasında məhz yüksək siyasi anlaşmanın olmasının təzahürüdür.
Mədəni və humanitar sahələrdə də Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlər təqdirəlayiqdir. Hazırda
11 minə yaxın azərbaycanlı tələbə Rusiyada təhsil alır. Onlardan 1000-ə yaxını Rusiya büdcəsi hesabına
oxuyur. Hər il Azərbaycan vətəndaşlarına 200-dən çox təqaüd verilir. Azərbaycanda isə Rusiya ali
məktəblərinin filialları, o cümlədən rus dilində olduğu 340-dan çox məktəb fəaliyyət göstərir, Rusiyanın
aparıcı universitetlərinin iki filialı mövcuddur.
Ən nümunəvi əməkdaşlıq formatı isə Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumudur. Hələ 2010-cu ildə
Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin təşəbbüsü ilə Bakıda Humanitar əməkdaşlıq üzrə birinci AzərbaycanRusiya Forumu keçirilib. Sonradan bu forum beynəlxalq status alıb. Əlamətdar haldır ki, Bakı Humanitar
Forumunun işində dünyanın elmi-mədəni və siyasi elitasının görkəmli nümayəndələri, nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatların rəhbərləri iştirak edir.
Rusiya münaqişənin nizamlanmasına kömək göstərməkdə davam edəcək
Prezidentlərin danışıqlarında Dağlıq Qarabağ probleminin həlli və regional təhlükəsizlik məsələləri də
müzakirə olunub. Öncə onu qeyd edək ki, iki dövlət arasında regionda təhlükəsizliyin təmin edilməsi ilə bağlı
kifayət qədər əhatəli əməkdaşlıq mövcuddur. İndinin özündə də Rusiyanın cənubunda, Şimali Qafqazda terror
hadisələri, təhlükəsizlik qüvvələri ilə ekstremistlər arasında silahlı toqquşmalar baş verir. Ölkəmiz bunun
qarşısını almaqda daim dəstəyini əsirgəməmiş, öz ərazisindən Rusiyaya qarşı üçüncü tərəflərin, beynəlxalq
terror şəbəkəsinin, ayrı-ayrı separatçı qüvvələrin istifadəsinin, onların respublikamızdan keçərək Rusiyaya
sızmasının qarşısını qətiyyətlə almışdır. Rusiya və Azərbaycan terrorizm və ekstremizmin yayılmasının
qarşısının alınması məqsədilə birgə əməliyyatlar da keçirmişlər.
Təbii ki, Azərbaycanın Rusiyadan gözlədiyi ən vacib siyasi addım bu ölkənin Dağlıq Qarabağ
probleminin ədalətli həllinə yardım göstərməsidir. Ona görə prezidentlərin Dağlıq Qarabağ mövzusunda
apardığı danışıqların məzmunu Azərbaycan ictimaiyyətində maraqla izlənilir. Prezident İlham Əliyevin də
qeyd etdiyi kimi, müzakirə olunan məsələlər arasında ilk növbədə uzun müddət davam edən və Azərbaycan
xalqının iztirablarına gətirib çıxarmış Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması
məsələsi mühüm yer tutur. Rusiya münaqişənin nizamlanması ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun
həmsədri kimi tənzimləmə işində mühüm rol oynayır. Vladimir Putin bununla bağlı bəyan etdi ki, Minsk
qrupunun həmsədri kimi Rusiya bu münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanmasına bütün mümkün köməyi
göstərməkdə davam edəcək.
Prezident Vladimir Putinin qeyd etdiyi kimi, Azərbaycan-Rusiya münasibətləri qarşılıqlı faydalı
tərəfdaşlıq xarakteri daşıyır, mehriban qonşuluq və bir-birinin marağına hörmət prinsiplərinə əsaslanır. Bu
baxımdan Prezident İlham Əliyevin səfəri iki ölkə arasındakı əlaqələrin dostluq və əməkdaşlıq ənənələrinə
söykənərək inkişaf etdiyini göstərdi. Ən əsası, bir daha təsdiq olundu ki, Azərbaycan Rusiyanın həm strateji,
həm də Cənubi Qafqazdakı əsas siyasi-iqtisadi müttəfiqidir.
Azərbaycan. – 2018.- 4 sentyabr. – № 196. – S. 1,4.
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Avrasiyanın geostrateji mərkəzi, dialoq və əməkdaşlıq məkanı
Son 8 ayda Bakıda keçirilən beynəlxalq forumlar, konfranslar, sərgilər Azərbaycanın etibarlı
tərəfdaşlığa hər zaman açıq ölkə olduğunu təsdiqləyir
Rəşad Baxşəliyev
Əsrlər boyu dinlər, mədəniyyətlər və sivilizasiyaların bir araya gəldiyi məkan olan Azərbaycan
təkcə coğrafi deyil, həm də mədəniyyət körpüsü, dinlərarası münasibətlərin ideal göstəricilərinin olduğu
Cənubi Qafqaz ölkəsidir.
Nəinki Cənubi Qafqazda, əminliklə demək olar ki, bütün Yaxın və Orta Şərqdə ölkəmiz islam
mədəniyyətinin, tolerant mühitin formalaşdığı, radikal baxışlara ictimai qınağın və dövlət nəzarətinin olduğu
mükəmməl nümunələrdən biridir.
Mühüm layihələr və zəngin təcrübə
Tolerantlığın məkanı, multikultural ənənələrə sadiq müstəqil Azərbaycan mədəniyyətlərarası
dialoqunun inkişafına, mədəni müxtəlifliyin qorunub saxlanmasına və sivilizasiyalar arasındakı qarşılıqlı
münasibətlərin tənzimlənməsinə yönəlmiş mühüm layihələrin, mötəbər forumların gerçəkləşdirilməsi
sahəsində zəngin təcrübəyə malikdir. Ölkəmizdə keçirilən qlobal və mədəniyyətlərarası dialoq forumları,
beynəlxalq konfrans və sərgilər bunun əyani sübutudur. Bütün bunlar Azərbaycanın beynəlxalq tədbirlər
məkanı olduğunu təsdiqləyən faktlardır.
Nazirlər Kabinetinin son iclasında Prezident İlham Əliyev məhz bu konfransların, forumların,
beynəlxalq sərgilərin əhəmiyyətinə toxunaraq qeyd etdi ki, Azərbaycan dövləti nəinki ölkə daxilində
millətlərarası, dinlərarası münasibətləri ən yüksək səviyyədə tənzimləyir, hətta dünyaya nümunə göstərir. Bu
il Bakıda üzvlərinin sayına görə dünyanın ikinci böyük təşkilatının – Qoşulmama Hərəkatının xarici işlər
nazirlərinin konfransı keçirilib. Bu tədbirdə də Azərbaycanda həyata keçirilən daxili və xarici siyasətə dəstək
göstərilib. Gələn ildən Azərbaycan bu böyük mötəbər təşkilata sədrlik edəcək. 2019-cu ildə Azərbaycanda
zirvə görüşü keçiriləcək. Bu isə bir daha ölkəmizə olan hörmətin təzahürüdür.
Daim sülh və sabitliyə dəstək verən ölkə
Öz xarici siyasətini beynəlxalq hüquq norma və prinsipləri, o cümlədən dövlətlərin suverenliyinə və
ərazi bütövlüyünə hörmət, daxili işlərə müdaxilə edilməməsi prinsipləri əsasında quran Azərbaycan dövləti
heç vaxt bu sahədə qətiyyətli mövqeyindən çəkilmir.
Ölkəmizin dünyada sülh və sabitliyə dəstəyini ifadə edən mövqeyi Prezident İlham Əliyevin siyasi
fəaliyyətində tam əksini tapır. Dövlət başçısının həyata keçirdiyi məqsədyönlü siyasət dünyada irqi, milli, etnik
və digər zəmində baş verən qarşıdurmalar fonunda Qafqazda sülhə və onun qorunmasına xidmət edir.
Bu ilin son 8 ayında Azərbaycanda keçirilən beynəlxalq toplantılara nəzər yetirsək görərik ki, həqiqətən
də Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü siyasət ölkəmizi dünyada həm də beynəlxalq toplantıların keçirildiyi
məkan kimi tanıdıb.
Bu il ölkəmizdə fevral ayında “Cənub qaz dəhlizi” Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin dördüncü
iclası keçirildi. Heydər Əliyev Mərkəzində baş tutan toplantıda Prezident İlham Əliyev, Avropa
Komissiyasının enerji birliyi üzrə vitse-prezidenti, Məşvərət şurasının həmsədri Maroş Şefçoviç, həmçinin
“Cənub qaz dəhlizi”nin iştirakçısı olan ölkələrin energetika nazirləri və müxtəlif qurumların təmsilçiləri iştirak
etdilər.
Toplantıda çıxış edən dövlət başçısı vurğuladı ki, 2015-ci ildə Azərbaycan “Cənub qaz dəhlizi”
Məşvərət Şurasının yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış edib. Avropa Komissiyası bu təşəbbüsü dərhal dəstəkləyib
və dördüncü toplantı Avropa Komissiyası ilə Azərbaycan tərəfindən təşkil olunub. Artıq dördüncü dəfədir ki,
bu görüşlərin keçirildiyini söyləyən dövlət başçısı vurğuladı ki, bu əməkdaşlıq formatı səmərəli olduğunu və
çox yaxşı nəticələrə yol açacağını sübut edib: “ “Cənub qaz dəhlizi” layihəsi Azərbaycanın indiyədək çox
uğurlu olan və Azərbaycana öz iqtisadiyyatını şaxələndirməyə kömək edən enerji strategiyasının əsas
elementlərindən biridir. Biz enerji ehtiyatlarından istifadə edərək qeyri-neft sektoru, insan kapitalı və
infrastruktura investisiya yatırmışıq, bununla da iqtisadiyyatımızın uzunmüddətli davamlı inkişafını təmin
etmişik”.
Məşvərət şurasının həmsədri Maroş Şefçoviç isə dedi ki, Avropa İnvestisiya Bankı bu layihəyə maliyyə
vəsaiti ayırıb və bu, Avropa İnvestisiya Bankının tarixində bir layihəyə ayrılmış ən böyük maliyyə dəstəyidir.
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Dördüncü toplantının yekununda “Birgə Bəyannamə”, eləcə də “Albgaz” və “SOCAR Balkans”,
həmçinin “Plinacro”, “BH Gas” və “Montenegro Bonus” şirkətləri arasında niyyət məktubları imzalandı.
VI Qlobal Bakı Forumu – 50-dən çox ölkədən 500-dən artıq nümayəndə
Mart ayında isə Bakıda “İnklüziv cəmiyyətlərin qurulması üçün fərqliliklərin aradan qaldırılması”
mövzusunda VI Qlobal Bakı Forumu keçirildi. Martın 15-17-də təşkil olunan forumda Albaniya Prezidenti İlir
Meta, Makedoniya Prezidenti George İvanov, Moldova Prezidenti İqor Dodon, Bosniya və Herseqovinanın
Rəyasət Heyətinin üzvü Mladen İvaniç, Türkiyənin sabiq Baş naziri Binəli Yıldırım, xarici işlər naziri Mövlud
Çavuşoğlu, Fələstinin Baş nazirinin müavini Ziad Abu Amr, Bosniya və Herseqovinanın hökumət başçısının
müavini Mirko Sarovic, Rumıniya Baş nazirinin müavini Ana Birçall iştirak etdilər.
Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva təhsilin və mədəniyyətin inkişafındakı xidmətlərinə
görə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin qızıl medalı ilə təltif edildi.
Üç gün davam edən bu mötəbər tədbirə 50-dən çox ölkədən 500-dən artıq nümayəndə, o cümlədən
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvü olan 47 hazırkı və keçmiş dövlət və hökumət başçıları,
beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri, tanınmış ictimai-siyasi xadimlər, alimlər qatılmışdılar.
Açılış mərasimində çıxış edən dövlət başçısı İlham Əliyev bu forumun qlobal gündəlikdə duran
məsələlərin müzakirəsi məqsədilə kifayət qədər qısa müddət ərzində dünya platformalarından birinə
çevrildiyini söylədi. Bildirdi ki, Azərbaycan artıq bir çox beynəlxalq tədbirlərə evsahibliyi edib. Onların
arasında Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunu, mütəmadi olaraq keçirilən Ümumdünya Mədəniyyətlərarası
Dialoq Forumunu, Dünya Dini Liderlərinin Forumunu, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının Qlobal Forumunu
qeyd etmək olar. Daha sonra – 2015-ci ildə ilk Avropa Oyunları, 2017-ci ildə IV İslam Həmrəyliyi Oyunları
keçirilib. Bütün bu tədbirlər əməkdaşlığa xidmət edir, körpülər salır, müxtəlif ölkələrin və dinlərin təmsilçiləri,
fərqli fikirli insanlar arasında daha böyük anlaşmanı təmin edir.
İki gün davam edən VI Qlobal Bakı Forumunda dünyaya önəmli mesajlar çatdırıldı və hər zamankı kimi
bu dəfə də Azərbaycanda mövcud olan yüksək qonaqpərvərlik dəyərləndirildi.
Forum çərçivəsində martın 18-19-da VII Beynəlxalq Kitab Sammiti də təşkil olundu. ABŞ Konqres
Kitabxanasının və Misirin İsgəndəriyyə Kitabxanasının birgə təşəbbüsü ilə keçirilən sammitdə milli inkişafda,
mədəni irsin qorunmasında və ötürülməsində, gələcəyin formalaşmasında kitabın əhəmiyyəti, eləcə də milli
kitabxanaların rolu, kitabxanaların gələcəyi mövzuları müzakirə olundu.
Qoşulmama Hərəkatı dünyada öz aktuallığını daha da artırır
Aprelin 5-6-da Bakı Konqres Mərkəzində “Davamlı inkişaf naminə beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin
təşviq edilməsi” mövzusunda Qoşulmama Hərəkatının nazirlər konfransı keçirildi.
Nazirlər konfransında Qoşulmama Hərəkatında iştirak edən, həmçinin hərəkat yanında müşahidəçi
statusu almış dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri, xüsusi qonaq qismində dəvət olunan ölkə
və təşkilatların təmsilçiləri olmaqla ümumilikdə 800-dən artıq şəxs iştirak etdi. Əsas məqsədi beynəlxalq
hüquqa hörmət əsasında dünyada sülh, təhlükəsizlik və inkişafa yardım etmək olan Qoşulmama Hərəkatı
müasir dünyada öz aktuallığını daha da artırır. Hərəkat daxilində razılaşdırılmış mövqe BMT Baş
Assambleyası çərçivəsində qərarların qəbuluna təsir baxımından əhəmiyyətli rola malikdir. Azərbaycan
Respublikası da Qoşulmama Hərəkatının xarici işlər nazirlərinin toplantısına və 2019-cu ildə Bakıda
keçiriləcək zirvə görüşünə evsahibliyi, 2019-2022-ci illərdə Qoşulmama Hərəkatına sədrlik etməklə onun
məqsəd və məramlarının təşviq olunmasına, beynəlxalq sülhün, təhlükəsizliyin və əməkdaşlığın güclənməsinə
əsaslı töhfəsini verir.
Qoşulmama Hərəkatının 2019-cu ildə Bakıda keçiriləcək 18-ci sammitinin böyük rəmzi mənası var.
Belə ki, Avropa qitəsi 1989-cu il Belqrad sammitindən 30 il sonra Qoşulmama Hərəkatında iştirak edən
ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının görüşünə yenidən evsahibliyi edəcək. Bununla da Azərbaycan
Qoşulmama Hərəkatının ruhuna və prinsiplərinə sadiq olduğunu bir daha bütün dünyaya nümayiş etdirəcək.
Azərbaycan bu hərəkata 2011-ci ildə tamhüquqlu üzv olub. Qoşulmama Hərəkatında 120 dövlət iştirak edir.
17 dövlət və 10 beynəlxalq təşkilat isə hərəkat yanında müşahidəçi statusuna malikdir.
Bəşəri dəyərlərin təbliği
Konfransda çıxış edən Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, yarım əsrdən çoxdur Qoşulmama Hərəkatı
bəşəri dəyərlərin təbliği ilə məşğuldur. Dünyanın ən böyük təşkilatlarından olan Qoşulmama Hərəkatı dünyada
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sabitlik, sülh və təhlükəsizliyin bərqərar olmasında vacib rol oynayır. Hərəkat beynəlxalq hüququn
normalarına, ərazi bütövlüyü prinsiplərinə, bütün üzvlərin suverenliyinə və müstəqilliyinə sadiqdir.
Azərbaycanın bu hərəkatın nisbətən yeni üzvü olduğunu vurğulayan dövlət başçısı dedi ki, ölkəmiz
beynəlxalq hüququn və ədalətin pozulmasının şahidi olub və bunu öz üzərində hiss edib. İyirmi beş ildən
artıqdır ki, ölkəmizin ərazisinin bir hissəsi Ermənistanın işğalı altındadır və təəssüf ki, işğal bu günə qədər
davam edir. Lakin Ermənistandan fərqli olaraq, Azərbaycan mədəniyyətlərarası, sivilizasiyalararası və
dinlərarası dialoqun dünya səviyyəsində tanınmış mərkəzlərindəndir: “Biz multikulturalizm mərkəzlərindən
biriyik. Azərbaycanda multikulturalizm dövlət siyasətidir. 2016-cı il ölkəmizdə “Multikulturalizm ili” elan
edilib. Biz multikultural dəyərləri, dinlərarası sülh və əməkdaşlığı təbliğ edən çoxsaylı beynəlxalq tədbirlər
təşkil etmişik. BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının Qlobal Forumu, Dünya Dini Liderlərinin Forumu, Bakıda
mütəmadi qaydada təşkil olunan Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu və təşkil etdiyimiz digər beynəlxalq
tədbirlər multikulturalizmə öz töhfəsini verir”.
Prezident Azərbaycanın 10 il əvvəl “Bakı Prosesi”nin təşəbbüskarı olduğunu da xatırlatdı. Bildirdi ki,
Azərbaycanın təşəbbüsünə əsasən, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına və Avropa Şurasına üzv ölkələrin dövlət
rəsmiləri Bakıya dəvət edilib. Azərbaycan hər iki təşkilata üzv olan nadir dövlətlərdəndir. Bu iki təşkilatın
toplam olaraq yüzdən artıq üzvü var və məqsədimiz onları bir araya gətirərək mədəniyyətlərarası dialoq, etnik
və dini zəmində gərginliyin azalması, dünyada ksenofobiya hallarının ciddi şəkildə müzakirə olunması, habelə
qarşılıqlı anlaşma üçün platformanın yaradılması idi: “Bizim təşəbbüsümüz bundan ibarət idi və o, BMT
tərəfindən dəstəkləndi. Artıq “Bakı Prosesi” özünün onilliyini qeyd edir. Bu, misilsiz beynəlxalq platformadır
ki, müsəlman dünyasını və Avropa dövlətlərini birləşdirir, bütün ölkələr üçün açıqdır və məqsəd müxtəlif
dövlətlər, müxtəlif dinlər və etnik qrupların nümayəndələri arasında daha yaxşı anlaşma yaratmaqdır”.
Öz tarixi ilə qürur duyan Azərbaycan
Dövlət başçısı daha bir maraqlı məqama toxundu. Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatının yeganə üzvüdür
ki, “Expo 2025”ə öz namizədliyini irəli sürüb. Bu addımın özü göstərir ki, ölkəmiz bu cür mühüm qlobal
tədbiri keçirməyə qadirdir. Buna görə də Azərbaycan özünün tarixi ilə qürur duyur.
Müstəqilliyini cəmi 26 il öncə bərpa etmiş ölkə üçün həmin tədbir qazanılan nailiyyətləri, əldə edilə
biləcək nəticələri nümayiş etdirmək fürsəti olardı: “Əgər siz heç bir tərəfdən asılı deyilsinizsə, siz bir çox
nəticələri əldə edə bilərsiniz. Buna görə mən namizədliyimizə gəldikdə, üzv dövlətlərin dəstəyinə ümid edirəm
və bu, həmrəylimizin növbəti təzahürü olacaqdır. Biz bir-birimizi dəstəkləməliyik. Qarşımızda demək olar ki,
oxşar çağırışlar, problemlər dayanır. Keçmişimiz də, müəyyən dərəcədə, oxşardır. Hamımız öz həyatımızı,
müstəqil həyat sürməyi arzulayırıq. Biz hamımız istəmirik ki, kimsə bizdən nə etməyi tələb etsin, işlərimizə
müdaxilə etsin, bizə diktə etsin. Bunun üçün biz güclü olmalıyıq. Biz yalnız birlikdə olduqda güclü ola bilərik”.
20 ölkədən 277 şirkətin iştirak etdiyi “Bütün dünya – bir sərgi”
Aprelın 6-7-də Bakı Expo Mərkəzində “AITF-2018” XVII Azərbaycan Beynəlxalq turizm və səyahətlər
və “HOREX Caucasus-2018” XII Qafqaz Beynəlxalq mehmanxana, restoran, supermarketlər üçün avadanlıq
və ləvazimatlar sərgiləri təşkil olundu.
Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti
Leyla Əliyeva sərgidə iştirak etdilər. “Bütün dünya – bir sərgi” şüarı altında keçirilən builki sərgidə 20 ölkəni
təmsil edən 277 şirkət iştirak edirdi. İştirakçılar arasında Azərbaycan, Bolqarıstan, Çexiya, Dominikan,
Gürcüstan, İndoneziya, İtaliya, İsveçrə, Mərakeş, Rusiya, Sloveniya, Tailand, Türkiyə və digər ölkələri təmsil
edən şirkətlər yer almışdı. Ziyarətçilər 90-dan çox xarici turizm istiqaməti, eləcə də ölkə daxilində istirahət
imkanları ilə tanış ola bildilər. Budəfəki sərgidə müxtəlif hava yolları və hotel şəbəkələri, eləcə də turizm
sahəsi üzrə digər xidmət növləri təqdim edildi.
XII Qafqaz Beynəlxalq mehmanxana, restoran və supermarketlər üçün avadanlıq və ləvazimatlar sərgisi
məhsul və xidmətlərin təqdim olunması, aparıcı sənaye şirkətləri, eləcə də alıcı və tərəfdaşlarla səmərəli fikir
və təcrübə mübadiləsi aparmaq baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyırdı.
Həmrəyliyi, tərəfdaşlığı gücləndirəcək konfrans
Aprelin 18-də isə Bakıda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) ölkələrinin Gənclər və İdman Nazirləri
Konfransının 4-cü sessiyası keçirildi. Dördüncü sessiyada iştirak edən gənclər və idman nazirləri ilə görüşən
dövlət başçısı bildirdi ki, Azərbaycan hər zaman belə mühüm beynəlxalq tədbirə evsahibliyi edir. Bu görüş də
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ölkələrimiz arasında həmrəyliyi, tərəfdaşlığı gücləndirəcək və əməkdaşlığımızın inkişafında çox müsbət
dinamika yaradacaq.
Azərbaycanın İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının çox fəal üzvü olduğunu söyləyən Prezident bəyan etdi ki,
ölkəmiz hər zaman qardaş müsəlman dövlətlərinin dəstəyini hiss edir və öz növbəsində, bütün beynəlxalq
təşkilatlarda qardaşlarını dəstəkləyir və bundan sonra da həmrəyliyin və tərəfdaşlığın gücləndirilməsi
siyasətini davam etdirəcək.
Daha sonra İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər Forumu İdarə Heyətinin qərarına əsasən, İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər Forumunun yaranması və inkişafındakı təşəbbüs və roluna, İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatı gəncliyinin inkişafına yönəlmiş fəaliyyətlərə və quruma üzv ölkələr arasında həmrəyliyin
gücləndirilməsinə verdiyi daimi və müstəsna dəstəyə görə Prezident İlham Əliyevə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı
Gənclər Forumunun “Gənclərin hamisi” ilk fəxri nişanı və xatirə hədiyyəsi təqdim olundu.
Beynəlxalq idman yarışlarına yüksək səviyyəli evsahibliyi
Aprelin 27-29-da Bakıda “Formula-1” Azərbaycan qran-prisinin 3-cü mərhələsi baş tutdu. Prezident
İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva “Formula-1” üzrə dünya çempionatının dördüncü mərhələsinin
– Azərbaycan qran-prisinin əsas yarışına baxıblar. Yarışın qalibi olan Luis Hamiltona kuboku dövlət başçısı
təqdim etdi.
Dünyada yarım milyard tamaşaçı auditoriyası olan “Formula-1” yarışının növbəti dəfə Bakıda
keçirilməsi ölkəmizin beynəlxalq idman aləmində qazandığı uğurları bir daha əks etdirir. Son illərdə birinci
Avropa Oyunlarına, IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarına və bir çox nüfuzlu beynəlxalq yarışlara uğurla
evsahibliyi edən paytaxt Bakının “Formula-1” kimi mühüm yarışı da yüksək səviyyədə təşkil etməsi bir daha
Azərbaycanın idman dövləti olduğunu, bu missiyanın ölkəmizin timsalında hər zaman özünü doğrultduğunu
təsdiqləyir. Bütün bunlar ölkəmizin dünyada getdikcə artan nüfuzundan, siyasi və iqtisadi sahədə qazandığı
uğurların yetərincə olmasından qaynaqlanır. Bu həm də onu göstərir ki, qədim tarixə, zəngin mədəniyyətə,
milli mənəvi dəyərlərə, ən əsası da parlaq idman ənənələrinə malik ölkəmiz qarşıya qoyulan hər bir məqsədə,
hər bir niyyətə uğurla çatır.
Artıq 3-cü dəfə bu mötəbər yarışı qəbul edən Bakı dünya tamaşaçılarına və şəhərimizin qonaqlarına
maraqlı idman bayramı yaşatmaqla yanaşı, Azərbaycanın belə mötəbər yarışlara uğurla evsahibliyi etdiyini
nümayiş etdirdi. Qarşıda hələ neçə-neçə mötəbər beynəlxalq yarışların keçiriləcəyi paytaxtımız yenə də
dünyanın diqqət mərkəzinə çevrildi. “Formula-1” tamaşaçıları ölkəmizdə gedən inkişaf proseslərinin şahidi
oldular.
Real imkanların yaradıldığı etibarlı platforma
May ayının 16-da Bakı Expo Mərkəzində XXIV Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi “World Food
Azerbaijan 2018” və XII Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı “Caspian Agro 2018” sərgiləri, mayın 29da isə həmin məkanda XXV yubiley Beynəlxalq “Xəzər Neft və Qaz-2018” sərgisi təşkil olunub.
Bu sərgilərdə Prezident İlham Əliyev iştirak edib.
Ötən illə müqayisədə bu il “World Food Azerbaijan” və “Caspian Agro” sərgiləri həm iştirakçıların sayı,
həm də ekspozisiya sahəsi baxımından 12 faiz artım nümayiş etdirib. Sərgilərə dünyanın 34 ölkəsindən 402
şirkət qatılıb və bu şirkətlərin 70 faizini xarici, 30 faizini isə yerli istehsalçı və distribütorlar təşkil edib. Bu
ölkələrin ticarət və sənaye palatalarının dəstəyi ilə şirkətlərin böyük milli qruplarla iştirakı sərginin vizit kartına
çevrilib. Bu il sərgilərdə dünyanın 10 ölkəsini təmsil edən 12 milli və regional qrup iştirak edib.
Hər iki sərgi keçirildiyi illər ərzində özünü qida sənayesi üzrə avadanlığın, məhsul və xidmətlərin
nümayiş olunduğu, eləcə də müştərilər tapmaq, biznes tərəfdaşları ilə mövcud əlaqələri möhkəmləndirmək və
yeni satış bazarlarına çıxmaq üçün imkanların yaradıldığı etibarlı platforma kimi doğrultmağa müvəffəq olub.
“Xəzər Neft və Qaz” sərgisinə gəldikdə isə builki mərasim çox əlamətdar bir tarixə təsadüf edib. Həmin
gün “Cənub qaz dəhlizi”nin açılş mərasimi olub. Öncə onu vurğulayaq ki, birinci sərgi 1994-cü ildə, elə həmin
ilin sentyabr ayında Xəzər hövzəsində karbohidrogen ehtiyatlarının genişmiqyaslı işlənilməsinin əsas
istiqamətlərini müəyyən edən və ölkəmizin neft tarixində yeni səhifə açan “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması
ərəfəsində keçirilib. O vaxtdan etibarən “Xəzər Neft və Qaz” sərgisi neft, qaz və energetika sahəsinin aparıcı
mütəxəssislərinin görüşdüyü, əməkdaşlığa dair saziş və müqavilələrin imzalandığı platformaya çevrilib. Ötən
dövrdə sərgilərdə dünyanın 70-dən çox ölkəsini təmsil edən təxminən 7500 şirkət iştirak edib. Hər il sərginin
açılış mərasimində Prezident İlham Əliyevin iştirak etməsi bu beynəlxalq tədbirin yüksək statusunu bir daha
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təsdiq edir. Builki sərgidə 38 ölkədən 312 neft-qaz şirkəti iştirak edir. Belarus, İtaliya və Rusiya tədbirdə milli
qruplarla təmsil olunub.
Tarixi bir gündə reallaşan yubiley sərgisi
Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, may ayının 29-u həm də Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazılıb. Dəyəri
40 milyard dollar olan “Cənub qaz dəhlizi”nin rəsmi açılış mərasimi keçirildi.
Mərasimdə çıxış edən Prezident İlham Əliyev bu layihənin ərsəyə gəlməsində çəkilən əziyyətdən
tutmuş, onun necə reallaşması ilə bağlı geniş məlumat verdi. Bildirdi ki, Səngəçal terminalı dünyanın ən böyük
neft-qaz terminalıdır və məhz burada dörd il bundan əvvəl “Cənub qaz dəhlizi”nin təməli qoyulub. 25 il ərzində
ilk dəfə idi ki, Xəzər “Neft və Qaz Sərgisi”nin açılışı sərgi yerində yox, Səngəçal terminalında baş verib.
Sərginin Azərbaycanın enerji siyasətinin reallaşmasında çox böyük rolu olub. İlk sərgi 1994-cü ildə
keçirilmişdir. O vaxt Azərbaycan gənc müstəqil dövlət idi və riskli dövlət kimi sayılırdı. Bu sərginin
Azərbaycana investisiya qoyuluşu üçün çox önəmli rolu olmuşdur. Ötən 25 il ərzində bu sərgi dünya
miqyasında çox mötəbər sərgi kimi tanınır və sərgidə iştirak edən şirkətlərin, ölkələrin sayı getdikcə
artmaqdadır.
Prezident İlham Əliyev vurğuladı ki, bu layihənin reallaşması Azərbaycanın qarşısına qoyduğu bütün
hədəflərə çatdığını təsdiqləyən faktordur: “Bu gün müstəqil Azərbaycan və bizim uğurlu neft-qaz siyasətimiz
göstərir ki, ancaq müstəqillik şəraitində, müstəqillik dövründə Azərbaycan xalqı öz təbii ehtiyatlarından
istifadə edə bilər, ancaq müstəqillik dövründə Azərbaycan uğurla inkişaf edə bilər. Bu gün biz müstəqil dövlət
kimi ayaqda möhkəm dayanmışıq, ölkə qarşısında duran bütün vəzifələri uğurla icra edirik, belə nəhəng
layihələri tərəfdaşlarımızla birlikdə icra edirik və Avropanın enerji xəritəsini yenidən tərtib edirik”.
Çıxışlardan sonra Prezident İlham Əliyev “Cənub qaz dəhlizi”nin açılışını edib və 29 may tarixi Azərbaycan
neft-qaz sənayesinin şanlı tarixinə ən əlamatdar günlərdən biri kimi yazılıb.
Bütün bunlar Azərbaycanın dünyada təkcə enerji resursları ilə zəngin olan ölkə kimi deyil, həm də
humanizm prinsiplərinə sadiq, tolerant və multikultural ölkə kimi tanındığını təsdiqləyir. Əldə olunan
nailiyyətlər təkcə Azərbaycanın yerləşdiyi coğrafi mövqeyinə görə deyil, ən əsası, dövlət və onun lideri
tərəfindən aparılan məqsədyönlü, uzaqgörən və milli maraqlara söykənən siyasət nəticəsində mümkün
olmuşdur. 15 illik Prezidentliyi dövründə İlham Əliyevin yürütdüyü siyasi kurs ildən-ilə Azərbaycanın gücünə
güc qatıb, ölkəmizi dünyanın ən sürətlə inkişaf edən dövlətləri sırasına yüksəldib. Ölkəmizdə keçirilən
forumlara, konfranslara marağın yüksək olmasının əsas amillərindən biri Azərbaycanın inkişaf edən bir dövlət
kimi beynəlxalq imicinin yüksəlməsi ilə bağlıdır. Bu gün beynəlxalq ictimaiyyət ölkəmizi Avrasiya məkanının
əməkdaşlıq formatında həlledici dövlət kimi qəbul edir.
Azərbaycan. – 2018.- 1 sentyabr. – № 194. – S. 1,4.
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Azərbaycanın apardığı uğurlu xarici siyasət ölkəmizin beynəlxalq mövqeyinin möhkəmlənməsini
təmin edib
Prezident İlham Əliyev: Beynəlxalq birlik Azərbaycana böyük hörmətlə, böyük inamla yanaşır və
Azərbaycanda gedən demokratik proseslər dünya birliyi, dünyanın aparıcı dövlətləri tərəfindən yüksək
qiymətləndirilir
Mübariz Abdullayev
Dünyada müşahidə edilən proseslərə istinadən deyə bilərik ki, indiki dövrdə milli dövlətlərin uğurlu
inkişafı yalnız daxili faktorlarla şərtlənmir, burada ölkələrin xarici siyasət kursunun paradiqmalarını düzgün
müəyyənləşdirmələri, regional və qlobal əməkdaşlığa verdikləri töhfələr, beynəlxalq münasibətlər sistemində
tutduqları mövqe çox mühüm amillər qismində çıxış edir. Deyilənlər baxımdan Azərbaycanın çoxvektorlu
xarici siyasəti diqqətəlayiqdir. Dünya dövlətləri ölkəmizin xoş mərama əsaslanan xarici siyasətini, həmçinin
Azərbaycanda gedən demokratik prosesləri maraqla izləyirlər və regionda respublikamızın moderatorluğu ilə
reallaşdırılan qlobal əhəmiyyətli meqalayihələrin əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirirlər. Təsadüfi deyil ki,
Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin birinci yarısının sosial-iqtisadi inkişafının
yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasındakı nitqində beynəlxalq miqyasda ölkəmizə güclü
inam bəslənildiyinə xüsusi diqqət çəkib. “Beynəlxalq birlik Azərbaycana böyük hörmətlə, böyük inamla
yanaşır və Azərbaycanda gedən demokratik proseslər dünya birliyi, dünyanın aparıcı dövlətləri tərəfindən
yüksək qiymətləndirilir”, – deyə dövlət başçısı vurğulayıb.
Ölkəmizin uğurlu inkişafı üçün çox gözəl beynəlxalq mühit mövcuddur
Azərbaycan daim beynəlxalq miqyasda cərəyan edən proseslərə öz müsbət təsirini göstərməyə çalışır.
Məlumdur ki, respublikamız qlobal miqyasda sülhyaratma missiyalarında, terrorizmə qarşı birgə mübarizə
tədbirlərində fəal şəkildə iştirak edir. Avropa ilə Asiyanın qovşağında yerləşən Azərbaycan özünün əlverişli
coğrafi mövqeyindən bəhrələnməklə daim yeni qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq təşəbbüsləri irəli sürür. Son
illərdə Azərbaycanın humanitar və mədəniyyətlərarası dialoq forumlarına, beynəlxalq səviyyəli idman
yarışlarına ev sahibliyi etməsi bir ənənə halını alıb. Bütün bunlar beynəlxalq səviyyədə respublikamıza olan
yüksək inamın təzahürüdür. Təsadüfi deyil ki, qlobal miqyasda Azərbaycanın dostlarının sayı getdikcə artır və
ölkəmizin dünyanın əksər dövlətləri ilə diplomatik münasibətləri, iqtisadi-ticarət əlaqələri yüksələn xətlə
inkişaf edir. Respublikamızın qısa müstəqillik tarixində 155 dövlətin dəstəyini qazanaraq BMT TŞ-nin qeyridaimi üzvü seçilməsi son dərəcə qürurverici haldır. “Apardığımız uğurlu xarici siyasət nəticəsində
Azərbaycan, demək olar ki, bütün ölkələrlə, bütün güc mərkəzləri ilə çox səmərəli, işgüzar, bərabərhüquqlu
münasibətlər qura bilmişdir. Bu münasibətlər qarşılıqlı inam, hörmət, bir-birinin işinə qarışmamaq prinsipləri
əsasında qurulur. Beləliklə, ölkəmizin uğurlu inkişafı üçün çox gözəl beynəlxalq mühit mövcuddur”, – deyə
Prezident İlham Əliyev qeyd edib.
Azərbaycanın xarici siyasət kursunda regional əməkdaşlıq platformalarının yaradılmasına və praktiki
müstəvidə onların səmərəli fəaliyyətinin təmin edilməsinə göstərdiyi səyləri xüsusi qeyd etmək lazımdır.
Respublikamızın qonşu dövlətlərlə strateji tərəfdaşlıq əlaqələrinə malik olduğunu nəzərə çatdıran Prezident
İlham Əliyev deyib: “Qonşu dövlətlərlə bizim ənənəvi dostluq, strateji tərəfdaşlıq əlaqələri vardır. Altı ayda
qonşu ölkələrin dövlət və hökumət başçıları ilə mənim bir neçə görüşüm olmuşdur. İlin ikinci yarısında da
görüşlər nəzərdə tutulur”.
Bu gün Azərbaycan regionda işğalçı Ermənistan istisna olmaqla bütün qonşu dövlətlərlə strateji
tərəfdaşlıq münasibətlərini uğurla inkişaf etdirir və bundan bütün tərəflər fayda götürür. Qonşu dövlətlər olan
Azərbaycanla Gürcüstanın siyasi və iqtisadi maraqları üst-üstə düşür. Gürcüstan regionda respublikamızın
moderatorluğu ilə reallaşdırılan enerji və nəqliyyat layihələrində yer alır.
Türkiyə və Azərbaycan dünyada bir-birinə ən yaxın olan ölkələrdir. Yer üzündə iki qardaş xalqın və
ölkənin dostluğuna xələl gətirə biləcək güc, qüvvə yoxdur. Türkiyə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini ilk
tanıyan dövlətdir. Qardaş Türkiyə Azərbaycana qarşı apardığı işğalçılıq siyasətinə cavab olaraq Ermənistanla
bütün siyasi-iqtisadi əlaqələri dayandırıb, eyni zamanda, 1993-cü ildən etibarən bu ölkə ilə sərhədlərini
bağlayıb. Öz növbəsində Azərbaycan da ermənilərin Türkiyəyə qarşı irəli sürdükləri ərazi və “soyqırımı”
iddialarına layiqli cavab verilməsində daim qardaş ölkənin yanındadır.
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Türkiyə ilə Azərbaycanı, eyni zamanda, müxtəlif layihələrdə fəal təmsilçilik, ortaq maraqlar birləşdirir.
Yuxarıda sadalanan enerji və nəqliyyat layihələri buna misaldır. Cari il iyunun 12-də Türkiyənin Əskişəhər
şəhərində TANAP qaz kəmərinin istifadəyə verilməsi də çox əlamətdar hadisədir.
Azərbaycanın çoxvektorlu xarici siyasət kursunun əsas paradiqmalarından biri isə Xəzər hövzəsi
regionunda əməkdaşlığı daha da dərinləşdirməkdən ibarətdir. Respublikamız Prezident İlham Əliyevin siyasi
iradəsi əsasında daim o mövqedən çıxış edir ki, Xəzər hövzəsi sülh, iqtisadi çiçəklənmə, qarşılıqlı inam
regionuna çevrilsin, xalqlar əmin-amanlıq şəraitində yaşasınlar. Prezident İlham Əliyev Xəzəryanı dövlətlərin
dövlət başçılarının V Zirvə toplantısındakı çıxışında respublikamızın Xəzəryanı ölkələrlə münasibətlərinin
uğurla inkişaf etdiyini məmnunluq hissi ilə nəzərə çatdırıb. “Azərbaycanın Xəzəryanı ölkələrlə dostluq və
mehriban qonşuluq münasibətləri uğurla inkişaf edir. Ölkələrimiz arasında ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlıq
əlaqələri Xəzər dənizində sabitliyin və təhlükəsizliyin mühüm amilidir”, – deyə Azərbaycanın dövlət başçısı
bildirib.
Heç təsadüfi deyil ki, son illərdə məhz Azərbaycanın təşəbbüsləri və fəal iştirakı ilə Xəzər hövzəsi
regionunda bir sıra ikitərəfli və çoxtərəfli siyasi, iqtisadi əməkdaşlıq platformaları yaranıb. O cümlədən
Azərbaycan, Rusiya və İran qarşılıqlı maraqlar əsasında əlaqələrini getdikcə genişləndirirlər. 2016-cı il
avqustun 8-də Bakıda Azərbaycan, Rusiya və İran prezidentlərinin iştirakı ilə keçirilən Zirvə görüşündə əsası
qoyulan üçtərəfli format iqtisadi əməkdaşlığın daha yüksək səviyyəyə qaldırılması üçün geniş imkanlar açıb.
Azərbaycanın digər Xəzəryanı ölkələrlə – Türkmənistan və Qazaxıstanla da münasibətləri yüksək
səviyyədədir. Getdikcə dərinləşən əlaqələr sayəsində strateji səviyyəyə yüksələn Azərbaycan-Türkmənistan,
Azərbaycan-Qazaxıstan münasibətləri ikitərəfli çərçivədə uğurla inkişaf edir. Eyni zamanda, Azərbaycan,
Türkmənistan, Qazaxıstan çoxtərəfli platformada da daim bir-birinə dəstək nümayiş etdirirlər. Hər üç ölkə
BMT, İKT, MDB və digər beynəlxalq qurumlar çərçivəsində bir qayda olaraq konstruktiv mövqe nümayiş
etdirir və müxtəlif məsələlərdə bir-birlərinə dəstək verirlər.
Almaniya Kanslerinin Azərbaycana səfəri iki ölkə arasında əlaqələrin inkişafına yeni təkan verəcək
Xəbər verildiyi kimi, cari il avqustun 25-də siyasi nüfuzuna və iqtisadi çəkisinə görə dünyada önəmli
mövqe tutan Almaniya Federativ Respublikasının Federal Kansleri xanım Angela Merkel Cənubi Qafqaza
səfəri çərçivəsində Bakıda olub. Səfər çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və
Almaniya Federativ Respublikasının Federal Kansleri xanım Angela Merkelin nümayəndə heyətlərinin iştirakı
ilə geniş tərkibdə görüşü keçirilib. Prezident İlham Əliyev və Kansler xanım Angela Merkel birgə mətbuat
konfransına qatılaraq çıxış ediblər. Bəhs olunan səfər çərçivəsində həmçinin Heydər Əliyev Mərkəzində
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Almaniya Federativ Respublikasının Federal
Kansleri Angela Merkelin iş adamları ilə görüşü olub.
Qeyd edək ki, Azərbaycanla Almaniya arasında münasibətlər uğurla inkişaf edir. Bu ölkə Azərbaycanın
müstəqilliyini 1992-ci il 12 yanvar tarixində tanıyıb. İki ölkə arasında diplomatik münasibətlər 1992-ci ilin 20
fevralında qurulub. Azərbaycanla Almaniya arasında əlaqələrin tarixi isə daha qədimdir. Təkcə belə bir faktı
vurğulamaq yerinə düşər ki, respublikamızda ilk alman koloniyasının yaradılmasından 200 il ötür.
Hazırda Azərbaycanla Almaniya arasında siyasi münasibətlər yüksək səviyyədədir. Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevlə Almaniyanın Kansleri Angela Merkel beynəlxalq səviyyəli tədbirlərdə mütəmadi
olaraq görüşürlər və müzakirələr aparırlar.
Eyni zamanda, iki ölkə arasında iqtisadi sahədə əlaqələr də getdikcə genişlənir. Hazırda Azərbaycan
Almaniyanın regionda ən böyük ticarət tərəfdaşıdır. Ölkəmizdə Almaniyanın xarici ticarət palatası fəaliyyət
göstərir. Almaniyanın iş adamları ölkəmizdəki əlverişli investisiya mühitindən geniş şəkildə bəhrələnərək
müxtəlif sahələrə məmnuniyyətlə sərmayələr yönəldirlər. Vurğulamaq yerinə düşər ki, hazırda Azərbaycanda
150 alman şirkəti uğurla fəaliyyət göstərir və bu da ölkəmizə olan inamı ifadə edir. Prezident İlham Əliyev iş
adamları ilə keçirilən görüşdəki çıxışında Almaniyadan olan iş adamlarının respublikamızdakı uğurlu
fəaliyyətindən məmnunluq ifadə edib. “Almaniyadan olan şirkətlər Azərbaycanda uzun illərdir fəaliyyət
göstərir, onlar bir çox sahələrdə işləyiblər, müxtəlif layihələr icra ediblər. Yalnız dövlət vəsaiti hesabına
Almaniya şirkətləri dəyəri 1 milyard dollardan çox layihələr icra ediblər və əminəm ki, gələcəkdə bu rəqəm
daha da artacaq”, – deyə Prezident İlham Əliyev vurğulayıb.
Bütövlükdə, Almaniya Kansleri Angela Merkelin Azərbaycana səfəri çərçivəsində aparılan
müzakirələrin gündəliyi kifayət qədər geniş olub. O cümlədən iki ölkə rəsmiləri ikitərəfli münasibətlərin
müxtəlif aspektlərini – siyasi, iqtisadi, ticarət əlaqələrinin mövcud vəziyyətini və perspektivlərini, regional
məsələləri müzakirə ediblər. Prezident İlham Əliyev nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə keçirilən geniş
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tərkibdə görüşdə Almaniya Kansleri Angela Merkelin Azərbaycana səfərinin əlaqələrimizin inkişafına yeni
təkan verəcəyinə əminliyini ifadə edib.
Almaniya Kansleri Angela Merkellə Bakıda aparılan müzakirələrdə diqqət mərkəzində saxlanılan
məsələlərdən biri də Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasındakı münasibətlərlə bağlı olub. Prezident İlham
Əliyev Avropa İttifaqı-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafından razılığını diqqətə çatdırıb. Eyni zamanda,
Almaniya Kansleri Angela Merkel Azərbaycanı Avropanın enerji təminatının şaxələndirilməsində Avropa
İttifaqı üçün mühüm bir ölkə kimi səciyyələndirib. Kansler vurğulayıb ki, Cənub Qaz Dəhlizinin açılması
Avropanın enerji təminatında böyük rol oynayacaq.
Respublikamız Avropa İttifaqı ölkələri və ABŞ üçün böyük önəm daşıyır
Beləliklə, Almaniya Kansleri Angela Merkelin Azərbaycana səfəri çərçivəsində aparılan müzakirələrdə
də vurğulandığı kimi, Cənubi Qafqaz coğrafiyasının lider dövləti olan Azərbaycanın Avropa İttifaqı üçün
önəmi getdikcə artır. Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan perspektivdə münasibətlərin daha da dərinləşməsinə siyasi
iradə nümayiş etdirirlər. Bunu tərəflərin yeni Saziş üzərində işləməsi bir daha təsdiqləyir. Prezident İlham
Əliyev bu yaxınlarda Brüsselə səfərdə olub və Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Donald Tuskla görüşüb.
Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında “Tərəfdaşlıq prioritetləri” sənədinin paraflanması əməkdaşlığın gələcək
inkişafı üçün önəmlidir. Bəhs olunan sənədin paraflanması Azərbaycanın Avropa ilə əlaqələrə böyük
əhəmiyyət verdiyini bir daha təsdiqləyir. Azərbaycan, eyni zamanda, NATO-nun etibarlı tərəfdaşıdır və bu
təşkilat Azərbaycanın Əfqanıstandakı sülhməramlı əməliyyatlarda iştirakını yüksək qiymətləndirir. “Biz indi
Avropa İttifaqı ilə yeni Saziş üzərində işləyirik. Avropa İttifaqına üzv ölkələrin üçdəbir hissəsi ilə
Azərbaycanın strateji tərəfdaşlığı haqqında sənədlər vardır. Bu, əlbəttə, onu göstərir ki, Azərbaycan Avropa
üçün strateji əhəmiyyət daşıyan ölkədir”, – deyə Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin bəhs olunan
iclasındakı nitqində vurğulayıb.
Azərbaycanla Avropa İttifaqı ölkələri arasında münasibətlərin keyfiyyətcə yeni mərhələyə
yüksəlməsində qarşılıqlı səfərlərin və imzalanan yeni müqavilələrin də böyük rolu var. 2018-ci ilin aprel
ayında Prezident İlham Əliyevin Böyük Britaniyaya səfəri baş tutub. Kifayət qədər məhsuldar keçən səfər
çərçivəsində Azərbaycanın dövlət başçısının Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Baş
naziri xanım Tereza Mey və digər rəsmi şəxslərlə mühüm görüşləri olub.
Səfər çərçivəsində Prezident İlham Əliyevin və Baş nazir Tereza Meyin iştirakı ilə Azərbaycan
Respublikası Dövlət Neft Şirkəti – SOCAR, “BP Exploration (Azerbaijan) Limited” şirkəti və SOCAR-ın
Ortaq Neft Şirkəti arasında Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda D230 perspektiv blokunun birgə kəşfiyyatı
və işlənilməsi üzrə hasilatın pay bölgüsü haqqında saziş imzalanıb.
Əlaqələrin müsbət xarakterinə və dinamikasına istinadən demək mümkündür ki, Azərbaycanla Böyük
Britaniya və Şimali İrlandiya Krallığı arasında ikitərəfli münasibətlər nümunəvi xarakter daşıyır və dünyada
ən yaxşılardan biridir. Hazırda Azərbaycanda Böyük Britaniya sərmayəli 500-dən çox şirkət fəaliyyət göstərir.
İndiyədək Böyük Britaniya Azərbaycan iqtisadiyyatına 27 milyard ABŞ dollarından çox investisiya yatırıb.
Cari ilin iyul ayında Prezident İlham Əliyevin Fransaya səfəri də böyük uğurla keçib. Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevlə Fransa Prezidenti Emmanuel Makronun görüşündə aparılan müzakirələr zamanı
Azərbaycan ilə Fransa arasında ikitərəfli münasibətlərin siyasi, iqtisadi, energetika, ekologiya, nəqliyyat,
təhlükəsizlik, mədəni və digər sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi bildirilib, Azərbaycanda Fransız Liseyinin və
Azərbaycan-Fransız Universitetinin fəaliyyət göstərməsindən məmnunluq ifadə olunub, vurğulanıb ki,
Fransanın aparıcı şirkətləri Azərbaycanda fəaliyyətlərini daha da genişləndirməkdə maraqlıdır.
Səfər çərçivəsində Prezident İlham Əliyev Fransanın 11 şirkətinin nümayəndələri ilə səmərəli
müzakirələr aparıb. Prezident İlham Əliyev məmnunluq hissi ilə nəzərə çatdırıb ki, Fransa şirkətləri ilə 2
milyard dollardan çox dəyərində müqavilələr imzalanıb. Bu müqavilələr reallaşdırıldığı təqdirdə onların həcmi
daha da artacaq.
Cari ilin iyul ayında həmçinin İtaliya Respublikasının Prezidenti Sercio Mattarella Azərbaycanda
səfərdə olub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə İtaliya Prezidenti Sercio Mattarella arasında keçən
ikitərəfli görüşdə, həmçinin çoxtərəfli görüşdə, eləcə də prezidentlərin mətbuata bəyanatlarında iki ölkə
arasında siyasi və iqtisadi münasibətlərin dərinləşməsindən məmnunluq ifadə olunub. Qeyd edək ki, 2014-cü
ildə İtaliya ilə Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq haqqında Bəyannamə qəbul edilib. Sənəddə, əslində, iki
ölkə arasında əməkdaşlıq formatı müəyyən edilib.
Bu məqamda vurğulamaq yerinə düşər ki, İtaliya Azərbaycanın əsas xarici ticarət tərəfdaşıdır. Belə ki,
2017-ci ildə ölkəmizin xarici ticarət dövriyyəsində İtaliya 21 faiz paya malik olmaqla ilk yerdə qərarlaşıb və
bu ilin ilk 6 ayı ərzində də liderliyini qoruyub saxlayıb.
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Azərbaycanın dünyanın supergüc dövlətlərindən olan Amerika Birləşmiş Ştatları ilə siyasi və iqtisadi
əlaqələri də uğurla inkişaf edir. Prezident İlham Əliyev ölkəmizlə ABŞ arasında münasibətlərin yeni mərhələyə
yüksəldiyini xüsusi qeyd edərək vurğulayıb: “Deyə bilərəm ki, bu ilin birinci yarısında Amerika Birləşmiş
Ştatları ilə bizim əlaqələrimiz yeni mərhələyə qalxmışdır. Amerika Prezidenti cənab Donald Tramp aprel-may
aylarında mənə üç məktub ünvanlamışdır. Seçkilərlə, ondan sonra Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi və Cənub
Qaz Dəhlizinin rəsmi açılışı ilə bağlı göndərilən məktublar Amerika hökumətinin Azərbaycana olan
münasibətini, hörmətini göstərir”.
Azərbaycan müsəlman aləmində böyük nüfuza malik ölkədir
Müstəqillik dövründə İslam aləmi ilə münasibətlərin qurulması və inkişaf etdirilməsi Azərbaycanın
xarici siyasətinin prioritet istiqamətlərindən birini təşkil edib. Ölkəmiz bütün sahələrdə İslam dünyası ilə
qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq əlaqələrini inkişaf etdirməyə xüsusi önəm verir. Əlamətdar haldır ki, müstəqil
Azərbaycanın ilk diplomatik missiyaları məhz müsəlman ölkələrində fəaliyyətə başlayıb, dövlətimiz qısa
zamanda bütün müsəlman dünyasını birləşdirən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) fəal üzvünə çevrilib.
Azərbaycan İslam həmrəyliyinin möhkəmlənməsinə töhfə verən İƏT Gənclər Forumu, İƏT Əmək Mərkəzi,
İƏT-ə Üzv Dövlətlərin Jurnalistləri Assosiasiyası kimi yeni qurumların yaradılmasının təşəbbüskarı kimi çıxış
edib. Eləcə də ölkəmiz müsəlman dünyası ilə əlaqələrin genişləndirilməsinə xidmət edən ikitərəfli və çoxtərəfli
əməkdaşlıq formatları qurub. Bu çərçivədə həyata keçirilən bir çox layihələr Azərbaycanla İslam ölkələri
arasında qarşılıqlı münasibətlərin möhkəmlənməsinə xidmət edir. “Azərbaycan müsəlman aləmində çox böyük
hörmətə, nüfuza malik olan bir ölkədir. Keçən il elan olunmuş “İslam Həmrəyliyi İli” bu əlaqələri daha da
möhkəmləndirmişdir. Bildiyiniz kimi, bu il Naxçıvan İslam mədəniyyətinin paytaxtı şəhəridir. Müsəlman
ölkələri ilə ənənəvi dostluq, qardaşlıq əlaqələri möhkəmlənmişdir”, – deyə Prezident İlham Əliyev bildirib.
Azərbaycan dünyada İslam həmrəyliyinin möhkəmləndirilməsinə davamlı olaraq səy göstərir.
Respublikamızda Prezident İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamı ilə 2017-ci ildə elan olunan “İslam Həmrəyliyi
İli” çərçivəsində çoxsaylı tədbirlər keçirilib. 2017-ci ilin birinci yarısında Bakıda əksər İslam ölkələrinin
təmsilçilərinin iştirakı ilə baş tutan IV İslam Həmrəyliyi Oyunları ilə bağlı xoş təəssüratlar hələ də yaddaşlarda
qalmaqdadır. Azərbaycan İslam aləminə böyük rəğbətinin ifadəsi olaraq Oyunların yüksək səviyyədə
keçməsinə nail olmaq üçün hər şeyi etdi. Təsadüfi deyil ki, Bakıda əsl idman bayramına çevrilən Oyunlar
İslam həmrəyliyinin güclənməsinə sanballı töhfə kimi dəyərləndirilir.
Yeni Azərbaycan. – 2018.- 30 avqust. – № 162. – S. 3.
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Azərbaycanın regional liderliyi: geosiyasi, nəqliyyat və logistika aspektləri
Dünya miqyasında geosiyasi dinamika o dərəcədə mürəkkəbləşib ki, gənc müstəqil dövlətlərin
suverenliyi və inkişaf perspektivləri ciddi nəzəri-praktiki problemə çevrilib. Mütəxəssislər bütün bunları
nəzərə alaraq bir sıra dövlətlərin, məsələn, Ermənistanın müstəqil dövlətçiliyinin baş tutmadığını yazırlar.
Onlar hesab edirlər ki, müstəqil dövlət quruculuğu çoxlu sayda ciddi faktorun vəhdəti sayəsində baş tuta bilər.
Həmin çərçivədə Azərbaycanın Cənubi Qafqazın lider dövləti olaraq qəbul edilməsi çox aktual nəzəri və
praktiki faktor kimi diqqəti çəkir. Şübhəsiz, məsələnin bu aspekti geniş araşdırılmalıdır. Çünki Azərbaycan
özü üçün çox çətin olan geosiyasi mənzərəni ardıcıl atdığı addımlarla tamamilə yeniləşdirə bildi. Bir zamanlar
Azərbaycanı qəbul etmək istəməyən böyük dövlətlər indi onunla əməkdaşlığı genişləndirmək planları üzərində
çalışırlar. Bu səviyyəyə asan gəlinməyib. Ölkə rəhbərliyinin həyata keçirdiyi müstəqil dövlət quruculuğu kursu
əsas rol oynayıb. Müasir geosiyasi kontekstdə bu kimi məqamlar üzərində daha geniş dayanmağa ehtiyac
görürük.
Dəqiq düşünülmüş kurs: Azərbaycanın müstəqillik yolunda inamlı addımları
İndiki tarixi mərhələdə müstəqil dövlətin gücü daxili potensialı ilə beynəlxalq aləmdəki mövqeyinin
vəhdətində ifadə olunur. Bu iki aspekt bir-birini tamamladıqda, ölkə daha sabit inkişaf xəttinə çıxır. Ulu öndər
Heydər Əliyev milli dövlət quruculuğu kursunu işləyərkən, həmin məqamı çox ciddi surətdə nəzərə alıb.
Azərbaycan daxili iqtisadi inkişafını təmin etməklə yanaşı, beynəlxalq aləmdə mövqeyini möhkəmləndirən,
nüfuzunu artıran tədbirləri də davamlı surətdə həyata keçirib. Mütəxəssislər haqlı olaraq buna sübut kimi BakıTbilisi-Ceyhan neft boru kəmərini, Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu xəttini və başqa layihələri göstərirlər.
Prezident İlham Əliyev həmin istiqaməti çox böyük uğurla inkişaf etdirir. Son 15 ildə həyata keçirilən
layihələr Azərbaycanı yeni bir təkamül xəttinə çıxarıb. Artıq ölkə Cənubi Qafqazın geosiyasi, geoiqtisadi,
nəqliyyat və logistika mərkəzi kimi qəbul edilir. Bu, çox ciddi tarixi irəliləyiş, nailiyyətdir. Çünki hazırda
dünya miqyasında və regionda geosiyasi vəziyyət son dərəcə mürəkkəbdir və hətta böyük dövlətlər mövcud
mövqelərini saxlamaq üçün ciddi mübarizə aparırlar. Azərbaycan isə bütün istiqamətlərdə hər il yeni zirvələr
fəth edir.
Digər tərəfdən, Azərbaycanın geosiyasi, geoiqtisadi, nəqliyyat-logistika uğurları bir-birini üzvi şəkildə
tamamlayır. Bu, nəzəri baxımdan çox aktual məqamdır və həmişə dərin təhlilinə ehtiyac var. Başqa səbəblərlə
yanaşı, həm də ona görə ki, Azərbaycan müstəqilliyinə nail olan ölkə kimi bir inkişaf modeli ortaya qoyur. Bu
təcrübənin yalnız region dövlətləri üçün deyil, bütövlükdə, dünya üçün əhəmiyyəti dərk edilməlidir.
Məsələnin geosiyasi aspekti çox maraqlıdır. Azərbaycan keçən əsrin 90-cı illərində özü üçün yaranmış
mürəkkəb, ziddiyyətli və mənfi təsirli geosiyasi mənzərəni həyata keçirdiyi konkret proqramlar sayəsində
tamamilə dəyişə bildi. Bunu, obrazlı desək, kimsənin himayəsinə sığınmadan, öz “biləyinin gücü ilə” etdi. İndi
regionda geosiyasi mənzərə Azərbaycan üçün əlverişli istiqamətdə inkişaf etməkdədir. Və bu prosesdə
Azərbaycanın regional geosiyasi mərkəz olması ciddi rol oynamaqdadır.
Bunu təsdiq edən faktlar sırasında dünyanın böyük dövlətlərinin regional təhlükəsizlikdə və
əməkdaşlıqda Azərbaycanı əsas tərəfdaş kimi seçməsi xüsusi yer tutur. Rusiya rəhbərliyi dəfələrlə bu barədə
bəyanatlar verib və konkret addımları ilə də onu təsdiq edir. Müxtəlif təsirlərə baxmayaraq, Moskva Bakı ilə
əlaqələrə geosiyasi, iqtisadi, mədəni və təhlükəsizlik aspektlərində böyük önəm verilən məsələ olaraq
yanaşdığını açıq bildirir. Bu prosesi analiz edən bir sıra ekspertlər hətta Azərbaycanın hərbi-müdafiə sahəsində
Rusiyanın yaratdığı Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatına (KTMT) daxil ola biləcəyi fikrini irəli
sürürlər. Ancaq Azərbaycanın heç bir hərbi bloka qoşulmayacağı haqqında yüksək səviyyədə fikirlər dəfələrlə
ifadə edilib. Hər bir halda, burada Azərbaycan–Rusiya münasibətlərinin yüksək səviyyədə olması məqamı
daha önəmlidir.
Azərbaycanın İranla təhlükəsizlik sahəsində qarşılıqlı anlaşma içərisində olduğu məlumdur. Tehran
Azərbaycanın geosiyasi maraqlarını nəzərə alır və təhlükəsizliyin təminində ortaq hərəkət etməkdədir. Türkiyə
qardaş dövlət kimi zatən Azərbaycanın təhlükəsizliyi üçün əlindən gələni edir. ABŞ rəhbərliyinin bəyanatları
onu göstərir ki, Vaşinqton Azərbaycanda sabitlik və inkişafın olmasında maraqlıdır. Eyni qayda ilə Avropa
İttifaqının böyük dövlətlərinin hamısı Azərbaycanın geosiyasi təhlükəsizliyinin təmin edilməsində maraqlı
olduqlarını bildiriblər. Deməli, bütün böyük güclər faktiki olaraq Azərbaycanın Cənubi Qafqazın geosiyasi
mərkəzi olduğunu qəbul edirlər.
Çevik siyasət: bütün yollar Bakıdan keçir
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Geoiqtisadi və nəqliyyat-logistika aspektlərində də Azərbaycan regionun mərkəzi qovşağı halına gəlib.
Bu sırada öncə “Yeni İpək Yolu” layihəsi ilə Azərbaycanın coğrafi, iqtisadi, energetik və nəqliyyat-logistika
özəlliklərinin tam uyğunlaşdırılması vurğulanmalıdır. Sadalanan istiqamətlərdə sistemli fəaliyyət göstərmək
üçün Azərbaycanın strateji yol xəritələri hazırdır. Məsələn, “Azərbaycan Respublikasında logistika və ticarətin
inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi” 2020-2025-ci illər və 2025-ci ildən sonrakı dövr üçün qısa, orta və
uzunmüddətli perspektiv istiqamətləri müəyyən edir. Sənəddə logistika üzrə inkişaf perspektivini özündə əks
etdirən strateji məqsəd və hədəflər konkret ifadəsini tapıb. Eyni zamanda, həmin məqsəd və hədəflərə çatmaq
üçün prioritetlər də müəyyənləşdirilib. Daha konkret səviyyədə əsas və digər icraçıların, icra müddətlərinin,
nəticə indikatorlarının əks olunduğu təfsilatlı tədbirlər planı hazırlanıb.
Strateji yol xəritəsində mühüm faktorlardan biri kimi Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizlərində
Azərbaycanın rəqabətqabiliyyətliliyini təmin etmək məsələsi göstərilib. Bu iki istiqamətin işləməsinin
nəqliyyat və iqtisadi əhəmiyyətindən başqa, geosiyasi rolu da şübhəsizdir. Onlar faktiki olaraq Qərb, Rusiya,
İran və Çinin maraqlarının kəsişdiyi sahəyə aiddir. Bu səbəbdən Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat
dəhlizlərində Azərbaycanın rəqabətqabiliyyətliliyinin təmin edilməsi mühüm məsələdir. Bununla Azərbaycan
özünün geosiyasi dəyərini təsdiqləmiş olur. Çünki indi elə qüvvələr var ki, Azərbaycan miqyasında olan
ölkələri yalnız tranzit punktu statusunda görmək istəyirlər.
Geosiyasi və geoiqtisadi aspektlərin vəhdəti çərçivəsində məsələnin mahiyyəti də bundan ibarətdir.
Azərbaycan həm nəqliyyat dəhlizlərinin kəsişdiyi coğrafi məkan, həm də ciddi rəqabət qabiliyyətinə malik
dövlət olaraq bu prosesdə iştirak edirsə, onu hər kəs regionun geosiyasi, iqtisadi, kommunikasiya və logistika
mərkəzi kimi qəbul etməyə məcburdur. Bu aspektdə Prezident İlham Əliyevin 2016-cı il mart ayının 17-də
Bakı şəhəri Qaradağ rayonunun Ələt qəsəbəsində yeni Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının ərazisi daxil
olmaqla Azad Ticarət Zonası tipli xüsusi iqtisadi zonanın yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam
imzalaması xüsusi əhəmiyyəti olan hadisədir.
Sərəncamın əsas məqsədlərindən biri Azərbaycanın logistika və nəqliyyat mərkəzi kimi mövqeyinin
gücləndirilməsindən ibarətdir. Azad İqtisadi Zonanın yaradılması isə Bakının beynəlxalq qovşağa
çevrilməsinə böyük təkan verəcək. Bu bağlılıqda Prezident İlham Əliyevin aşağıdakı fikirləri çox maraqlıdır:
“Bu layihələr Azərbaycanın geosiyasi önəmini böyük dərəcədə artırır. Azərbaycan Avrasiya məkanında
regional əməkdaşlıq üçün əvəzolunmaz ölkə kimi öz fəaliyyətini davam etdirəcək”.
Bütün məsələlərin mahiyyəti ölkə başçısının ifadə etdiyi bu fikirlərlə sıx bağlıdır. Azərbaycan müstəqil
dövlət olaraq regionda geosiyasi statusunu daim yüksəltməlidir və bu bağlılıqda lider kimi rolunu tam yerinə
yetirməlidir. Azərbaycan öz geosiyasi, iqtisadi, energetik və logistika dəyərlərini yaratmaqla, əməkdaşlıq və
təhlükəsizliyə öz töhfəsini verməlidir. Bu səbəbdən də Azərbaycanın fəaliyyətində hər bir məqam incəliyinə
qədər işlənir, reallığa uyğun məzmun və formaya salınır.
Onu qeyd edək ki, həmin məqam xarici ekspertlərin fikirlərində də geniş yer tutur. Onlar Azərbaycanın
əsaslı və ardıcıl olaraq inkişaf kursunu həyata keçirdiyini açıq etiraf edirlər. Cənubi Qafqazda beynəlxalq
əhəmiyyətli layihələrin hamısında Bakının imzası var. Bunun region üçün çox gözəl nəticələrinin olacağına
şübhə yoxdur. Çünki Cənubi Qafqazda lider funksiyasını Azərbaycandan başqa heç bir ölkənin yerinə
yetirməyəcəyi artıq məlumdur. Digər dövlətlərin liderlik səviyyəsinə uyğun imkanları yox dərəcəsindədir.
Bunu reallıq açıq-aydın göstərir. Azərbaycan isə dövlətçilik xəttinə, inkişaf kursuna və əməkdaşlıq
formatlarının rəngarəngliyinə görə çox fərqlənir. O, sülhsevər, sivil, dinc yanaşı yaşama fəlsəfəsini
dövlətçiliyində böyük ölçüdə nəzərə alan və davamlı inkişaf edən ölkədir. Liderlik xüsusiyyəti Azərbaycan
dövlətçiliyinin mahiyyətindədir!
Newtimes.az
Xalq qəzeti.-2018.-26 avqust.-№189.-S.14.
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Azərbaycan beynəlxalq münasibətlərin fəal aktoruna çevrilib
Prezident İlham Əliyev 7 ayda 6 ölkəyə səfər edib, 6 dövlət, 4 hökumət başçısı,
40-dan çox beynəlxalq təşkilat və şirkət rəhbərləri ilə görüşlər keçirib
Rəşad Baxşəliyev
Bu gün müstəqil Azərbaycan dövləti dünya təhlükəsizlik sisteminin təməl daşı olan beynəlxalq hüququn
norma və prinsiplərinə əsaslanan xarici siyasət həyata keçirir. Dövlətlərin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və daxili
işlərinə qarışmamaq Azərbaycanın başqa ölkələrlə qarşılıqlı əlaqələrində əsas prinsiplərdir. Azərbaycanın
dünya siyasətində əsas söz sahibi olan bütün ölkələrlə, eləcə də beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələrini daha da
inkişaf etdirməsi, sülh, sabitlik və iqtisadi əməkdaşlıq təşəbbüslərini fəal şəkildə dəstəkləməsi artıq bir
reallıqdır. Bütün bunlar Azərbaycanın xarici siyasətinin kifayət qədər geniş, düşünülmüş və çoxşaxəli
olduğunu göstərir.
Uğurlu xarici siyasət strategiyası
Qüdrətli Azərbaycanın milli və dövlətçilik baxımından maraqlarına yüksək səviyyədə cavab verən xarici
siyasət strategiyasının əsas istiqamətlərini ulu öndər Heydər Əliyev müəyyənləşdirib. Bu kursun əsas vəzifəsi
dövlət müstəqilliyimizi qorumaq və möhkəmləndirmək, ölkənin təhlükəsizliyini, milli dövlətçilik maraqlarını
təmin etmək və bunu beynəlxalq təhlükəsizlik sistemi ilə bağlamaqdan ibarətdir. Bu prioritetlər bu gün də
Azərbaycanın xarici siyasət kursunun əsas istiqamətlərindən biridir.
Əminliklə deyə bilərik ki, Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi müstəqil xarici siyasət məhz bu
əsaslar üzərində qurulub, ölkəmizin beynəlxalq münasibətlər sistemində yeri daha da möhkəmlənib. Bütün
bunlar isə diplomatik reallıqlar fonunda respublikamızın imicini xeyli yüksəldib. Dövlət başçısının hər bir
xarici səfəri Azərbaycanın ayrı-ayrı dövlətlərlə, təşkilatlarla ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələrinin daha da
genişlənməsinə təkan verib.
Bu il də ölkəmizin xarici siyasət prioritetlərinin həyata keçirilməsi baxımından uğurlu olub. Son 7 ay
ərzində Azərbaycan beynəlxalq əlaqələrini daha da genişləndirib, regional və dünya miqyasında ölkəmizin
milli maraqlarının effektiv şəkildə təmin edilməsi istiqamətində qətiyyətli addımlar atıb.
Prezident İlham Əliyevin 7 ayda xarici səfərləri, iştirak etdiyi beynəlxalq toplantılar Azərbaycanın
siyasətinin kifayət qədər uğurlu, düşünülmüş və çoxşaxəli olduğunu, dövlətin və xalqın maraqlarına layiqincə
xidmət etdiyini göstərir. Hər bir səfər Azərbaycanın ayrı-ayrı dövlətlərlə və təşkilatlarla ikitərəfli və çoxtərəfli
əlaqələrinin daha da genişlənməsinə təkan verir.
Davos Forumu və Azərbaycana verilən dəyər
Hər il olduğu kimi, bu il də Prezident İlham Əliyev yanvar ayında ilk olaraq Dünya İqtisadi Forumunun
illik toplantısında iştirak etmək üçün İsveçrə Konfederasiyasına işgüzar səfər edib. Səfər çərçivəsində dövlət
başçısı İsveçrə Konfederasiyasının Prezidenti Alain Berset, İsrail Dövlətinin Baş naziri Benyamin Netanyahu,
Gürcüstanın Baş naziri Giorgi Kvirikaşvili, Dünya İqtisadi Forumunun prezidenti Börge Brend, eləcə də 17
beynəlxalq təşklat və şirkət rəhbəri ilə görüşlər keçirib.
Yanvarın 23-də Dünya İqtisadi Forumu çərçivəsində keçirilən “Strateji baxış: Avrasiya” mövzusunda
interaktiv iclasda iştirak edən Prezident İlham Əliyev ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafından, həyata keçirilən
siyasi və iqtisadi islahatların uğurlarından bəhs edib. Dövlət başçısı ona ünvanlanan suallara tutarlı
arqumentlərlə cavab verməklə bir daha liderlik, natiqlik qabiliyyətini nümayiş etdirib. Eyni zamanda
Azərbaycan həqiqətləri barədə geniş məlumat verib.
Yanvarın 24-də isə İlham Əliyev Davosda Dünya İqtisadi Forumu çərçivəsində keçirilən “Neft və qaz
sənayesi siyasəti üzrə liderlərin toplantısı” adlı sessiyada iştirak edib.
Prezident seçkisindən sonra ilk səfər
Aprel ayının 11-də Azərbaycanda keçirilən prezident seçkilərində yenidən xalqın mütləq əksəriyyətinin
etimadını qazanaraq dövlət başçısı seçilən İlham Əliyev ilk səfərini aprelin 24-də Türkiyə Respublikasına edib.
Aprelin 25-də dövlət başçısı Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla təkbətək görüşüb və görüş
başa çatdıqdan sonra prezidentlərin iştirakı ilə Azərbaycan-Türkiyə Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq
Şurasının VII iclası keçirilib. İclasdan sonra iki qardaş ölkənin rəhbəri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər.
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Səfər çərçivəsində iki ölkə arasında yeni sənədlər də imzalanıb. Dövlət başçıları “Azərbaycan
Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurasının yeddinci
iclasının Protokolu”nu imzalayıblar. Həmçinin iki ölkə arasında “Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə
Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında ətraf mühitin qorunması sahəsində əməkdaşlığa dair Sazişin tətbiqi
ilə bağlı ikiillik (2018-2019) İş Proqramı”, “Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək
Texnologiyalar Nazirliyi ilə Türkiyə Respublikasının Nəqliyyat, Dənizçilik və Rabitə Nazirliyi arasında
elektron imza sahəsində əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu”, “Azərbaycan Respublikası
Hökuməti ilə Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında preferensial ticarət sazişi üzrə müzakirələrə dair
Anlaşma Memorandumu”, “Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında
Mədəniyyət mərkəzlərinin təsis olunması, iş mexanizmi və fəaliyyətləri haqqında Saziş”, “Azərbaycan
Respublikası Hökuməti ilə Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında şəxsi heyətin mübadiləsinə dair Protokol”
imzalanıb.
Prezident İlham Əliyev səfər çərçivəsində Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sabiq sədri İsmayıl
Qəhrəman ilə də görüşüb.
Londonda hasilatın pay bölgüsü haqqında imzalanan yeni saziş
Aprelin 25-də Türkiyə səfərini başa vuran dövlət başçısı bir gün sonra Böyük Britaniya və Şimali
İrlandiya Birləşmiş Krallığının Baş naziri xanım Tereza Meyin dəvəti ilə bu ölkəyə səfərə yola düşüb.
Aprelin 26-da Prezident İlham Əliyevin Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Baş
naziri xanım Tereza Mey ilə görüşü olub. Tereza Mey İlham Əliyevi Prezident seçilməsi münasibətilə təbrik
edib və iki ölkə arasındakı əlaqələrin bundan sonra daha da genişlənəcəyini vurğulayıb.
Sonra Prezident İlham Əliyevin və Baş nazir Tereza Meyin iştirakı ilə Azərbaycan Respublikası Dövlət
Neft Şirkəti – SOCAR, “BP Exploration (Azerbaijan) Limited” şirkəti və SOCAR-ın Ortaq Neft Şirkəti
arasında Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda D230 perspektiv blokunun birgə kəşfiyyatı və işlənilməsi
üzrə hasilatın pay bölgüsü haqqında saziş imzalanıb.
Dövlət başçısı səfər çərçivəsində həmçinin Böyük Britaniyanın ticarət və ixracın təşviqi üzrə dövlət
naziri, hökumətlərarası komissiyanın həmsədri Baronessa Rona Feyrhed, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya
Birləşmiş Krallığının Avropa və Amerika məsələləri üzrə dövlət naziri Alan Dunkan, BP şirkətinin baş icraçı
direktoru Robert Dadli və Britaniya parlamentinin bir qrup üzvü ilə görüşlər keçirib.
Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığının növbəti təzahürü
İyun ayının 12-də dövlət başçısı TANAP layihəsinin açılış mərasimində iştirak etmək üçün qardaş
Türkiyə Respublikasına bu il ikinci səfərini edib. Səfər zamanı Prezident İlham Əliyev Əskişəhərdə Türkiyə
Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, həmçinin Ukrayna Prezidenti Pyotr Poroşenko, BP
şirkətinin baş icraçı direktoru Robert Dadli ilə görüşüb.
Həmin gün Əskişəhərdə TANAP qaz kəmərinin istifadəyə verilməsi münasibətilə təntənəli mərasimdə
çıxış edən Azərbaycan Prezidenti bildirib ki,
TANAP-ın istismara verilməsi Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığının növbəti təzahürüdür. Bu layihə
Türkiyə ilə Azərbaycanın növbəti zəfəridir: “Bu gün biz XXI əsrin enerji tarixini birlikdə yazırıq. Bu tarix iş
birliyi tarixidir, bu tarix sabitlik tarixidir. Enerji layihələrimiz bölgəmizə sabitlik gətirir. Bu layihələrdə iştirak
edən bütün ölkələr, bütün şirkətlər fayda görür, xalqlar fayda görür. TANAP kimi nəhəng layihənin həyata
keçirilməsi Türkiyə-Azərbaycan liderlərinin birgə güclü siyasi iradəsi nəticəsində mümkün olmuşdur”.
Dövlət başçısı xatırladıb ki, bu, birgə həyata keçirilən birinci layihə deyil. İki qardaş ölkə bundan əvvəl
2006-cı ildə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin, 2007-ci ildə Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin və ötən il
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun açılışını birlikdə edib. Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, iki ölkənin
təşəbbüsü ilə irəli sürülən istənilən layihə həyatda öz əksini tapır. Çünki bunun arxasında düşünülmüş siyasət,
güclü iradə və qardaşlıq dayanır.
Rusiya-Azərbaycan münasibətləri yeni inkişaf mərhələsindədir
Elə həmin gün Azərbaycan Prezidenti Türkiyədən Rusiya Federasiyasına işgüzar səfər edib. Prezident
İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinlə görüşüb.
Rusiya Prezidenti vurğulayıb ki, iki ölkə arasında münasibətlər yeni inkişaf mərhələsindədir və çox
uğurla inkişaf edir. Ötən il ərzində əmtəə dövriyyəsinin artımı 34,4 faiz, bu ilin birinci rübü ərzində isə daha
19 faizə yaxın olub. Yəni bu, çox yaxşı artım tempidir və bu proses dəstəklənməlidir: “Siyasi məsələlərə
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gəlincə, burada da vəziyyət sabitdir. Parlamentlərin, ictimai təşkilatların xətti ilə daim əlaqə saxlanılır,
humanitar əlaqələr inkişaf edir”, – deyə Vladimr Putin vurğulayıb.
Görüşdə həmçinin bəlli olub ki, Rusiya tərəfi Azərbaycan Prezidentinin avqustun 30-da bu ölkəyə səfəri
ilə bağlı hazırlıqlar görür. Bu səfər çərçivəsində münasibətlər hərtərəfli və dərindən müzakirə ediləcək və çox
güman ki, yeni sazişlər də imzalanacaq.
Rusiyada səfərdə olan dövlət başçısı iyunun 14-də Moskvadakı “Lujniki” stadionunda futbol üzrə
növbəti dünya çempionatının təntənəli açılış mərasimində iştirak edib.
Avropa İttifaqı ilə “Tərəfdaşlıq prioritetləri” paraflandı
Bu gün tam müstəqil siyasət yürüdən Azərbaycan həm də beynəlxalq təşkilatlarla yüksək səviyyəli
əməkdaşlıqla etibarlı tərəfdaşa çevrilib. İyulun 10-da Prezident İlham Əliyevin NATO-nun Baş katibi Yens
Stoltenberqin dəvəti ilə NATO-nun Zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Belçika Krallığının paytaxtı
Brüsselə səfəri də bunu bir daha təsdiqləyir.
Bu səfər çərçivəsində Azərbaycan Prezidenti çox mühüm görüşlər keçirdi və bu görüşlər Avropa İttifaqı
ilə Azərbaycan arasında yeni sazişin imzalanmasına mühüm töhfə verdi.
Öncə Brüsseldə Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Donald Tuskla görüşən dövlət başçısı ikitərəfli
əməkdaşlığın daha da gücləndiyini bildirib və qeyd edib ki, Azərbaycan qurumun əksər üzv dövlətləri ilə
strateji tərəfdaşlıq sazişi imzalayıb.
Görüşdən sonra “Tərəfdaşlıq prioritetləri” sənədinin paraflanma mərasimi oldu. Bu sənəd AzərbaycanAvropa İttifaqı tərəfdaşlıq əlaqələrinin gələcək inkişafı üçün yeni imkanlar açacaq. “Tərəfdaşlıq prioritetləri”
2018-2020-ci illəri əhatə edir və tərəfdaşlığın bərabərhüquqlu, qarşılıqlı xarakter daşıdığını özündə əks etdirir.
Bu sənəd Avropa İttifaqı və Azərbaycan arasında ikitərəfli gündəliyə yeni təkan vermiş oldu.
Azərbaycan-NATO əlaqələri yüksələn xətlə inkişaf edir
İyulun 12-də dövlət başçısı Brüsseldə NATO-nun müttəfiq və tərəfdaş ölkələrinin dövlət və hökumət
başçıları üçün təşkil olunan qəbulda iştirak edib. NATO-nun Əfqanıstanda həyata keçirdiyi əməliyyata töhfə
verən tərəfdaş ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının və potensial əməliyyat tərəfdaşlarının iştirakı ilə
Qətiyyətli Dəstək missiyası üzrə Şimali Atlantika Şurasının görüşündə cənab İlham Əliyev Azərbaycanın
Əfqanıstana göstərdiyi dəstəyi, həmçinin Ermənistanın təcavüzkar siyasəti ilə bağlı əsl həqiqətləri ali
tribunadan dünyaya bir daha bəyan edib.
Ümumiyyətlə, cənab İlham Əliyevin Brüsselə səfəri, keçirdiyi görüşlər, imzalanmış sənədlər
Azərbaycanla Avropa İttifaqı və Qərb arasında münasibətlərin, siyasi, iqtisadi, energetika, nəqliyyat və digər
sahələrdə uğurlu əməkdaşlıq əlaqələrinin daha da genişlənməsinə xidmət edir. Azərbaycan-NATO əlaqələri
ölkəmizin Avratlantik strukturlara inteqrasiyasının tərkib hissələrindən biridir. Bu əməkdaşlıq Azərbaycanın
1994-cü ildə “Sülh naminə tərəfdaşlıq” Proqramına qoşulması ilə başlayıb. Bununla Azərbaycan NATO hərbi
strukturları ilə əməkdaşlıq etmək, birgə təlimlər keçirmək, hərbi kadrlar hazırlanmasında blokun təcrübəsindən
bəhrələnmək imkanları qazanıb.
1994-cü ildən başlayaraq Azərbaycan-NATO əlaqələri yüksələn xətlə inkişaf edir. Təqdirəlayiq haldır
ki, Azərbaycanda dəfələrlə səfərdə olan NATO rəsmiləri əməkdaşlıqdan razılıqlarını ifadə ediblər. Digər
tərəfdən, Azərbaycanın regiondakı rolunun və mövqeyinin güclənməsi alyansın ölkəmizə olan marağını daim
artırır. Azərbaycanın yerləşdiyi bölgədə daha əhəmiyyətli rol oynamasını NATO rəhbərliyi də yaxşı bilir və
ona görə ölkəmizlə əməkdaşlığa böyük önəm verir.
Brüssel səfəri çərçivəsində Prezident İlham Əliyevlə Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğan və Əfqanıstan İslam Respublikasının Prezidenti Məhəmməd Əşrəf Qaninin görüşü olub. Dövlət
başçısı həmçinin BMT Baş katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini Rozmari Dikarlo ilə də danışıqlar aparıb.
Prezidentin Fransaya 13-cü səfəri
İyul ayının 19-da isə dövlət başçısı İlham Əliyev Fransa Respublikasının Prezidenti Emmanuel
Makronun dəvəti ilə bu ölkəyə səfər edib. Prezident İlham Əliyev bir sıra önəmli və vacib görüşlər keçirib.
Dünyanın mühüm güc və siyasət mərkəzlərindən biri olan Fransada Prezident Emmanuel Makron, eləcə də bu
ölkədə fəaliyyət göstərən böyük şirkətlərin rəhbərləri ilə keçirilən görüşlər əlaqələrin daha da dərinləşməsinə,
yeni müstəviyə yüksəlməsinə stimul verdi.
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Onu da vurğulayaq ki, 2003-cü ildə prezident seçilən İlham Əliyev xaricə ilk rəsmi səfərinə Fransadan
başlayıb. Cənab İlham Əliyev Prezident kimi 2004-cü (2 dəfə), 2006-cı (2 dəfə), 2007-ci (2 dəfə), 2009-cu,
2012-ci, 2014-cü (2 dəfə), 2015-ci, 2017-ci və builki səfərlə birlikdə Fransada ümumilikdə 13 dəfə olub.
Bütün səfərlərdə olduğu kimi, bu dəfə də iki ölkə arasında mühüm sənədlər imzalanıb. “Azərkosmos”
ASC ilə Fransa Milli Kosmik Tədqiqatlar Mərkəzi arasında kosmos sahəsində əməkdaşlıq fəaliyyətinə dair
Çərçivə Sazişi, “Azərsu” ASC və “SUEZ Group” arasında Niyyət Sazişi, “Azərbaycan Hava Yolları” QSC ilə
“Modern Construction Group” və “Thales” şirkətləri arasında Anlaşma Memorandumu, daha 3 müqavilə və
Niyyət Məktubu imzalanıb.
Prezident İlham Əliyev Parisdə Fransa Senatının sədri Jerar Larşe, Fransa Milli Assambleyasının sədri
Fransua de Rüji və Fransa Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunun icraçı sədri Tyerri de Montbrial ilə görüşlər
keçirib.
Müasir inkişaf və yüksələn nüfuz
Bu görüşlərdən səslənən fikirlərdən bəlli oldu ki, Fransa ilə Azərbaycan arasında mövcud münasibətlər,
aparılan müzakirələr Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında imzalanacaq sazişə öz müsbət töhfəsini verəcək.
Dövlət başçısı həmçinin Fransanın 12 tanınmış şirkətinin nümayəndəsi ilə görüşüb. Bu görüşlərdə
Azərbaycanın neft-qaz hasilatı, ölkəmizlə Fransa arasında hərbi sənaye sahəsi, eləcə də müxtəlif sahələr üzrə
əməkdaşlıq, birgə layihələrin icrası, investisiya qoyuluşu məsələləri ilə bağlı müzakirələr aparılıb.
Əlbəttə ki, dövlət başçısının son 7 ayda xarici ölkələrə etdiyi səfərlər, keçirdiyi görüşlər, beynəlxalq
toplantılardakı çıxışları müstəqil Azərbaycanın dünya birliyinin fəal aktoruna çevrildiyini bir daha təsdiqləyir.
Yəni dövlət başçısının uğurlu diplomatiyası ilə müstəqil Azərbaycan dünya birliyindəki mövqeyini getdikcə
möhkəmləndirir və söz sahibinə çevrilir.
Azərbaycan.-2018.-8 avqust.-№175.-S.1-2.
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Elmar Məmmədyarov: Azərbaycan diplomatiyası milli maraqlarımızın və
dövlətçiliyimizin keşiyindədir
Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov 9 iyul – diplomatik xidmət
orqanları əməkdaşlarının peşə bayramı günü münasibətilə AZƏRTAC-a müsahibə verib. Müsahibəni
təqdim edirik.
-Cənab nazir, bu il Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının 100 illik yubileyi qeyd edilir.
Müasir Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi hesab olunur. Sizcə hansı
məqamları əsas götürərək müasir Azərbaycanın xarici siyasətini 100 il əvvəlki Cümhuriyyət dövrünün xarici
siyasətinin varisi hesab etmək olar?
-Məlum olduğu kimi, 2018-ci il dövlətimizin başçısı tərəfindən ölkəmizdə “Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti İli” elan edilib. Bu qərar xalqımızın tarixinə, dövlətçilik ənənələrinə verilən yüksək dəyərdir.
Xalqımızın zəngin dövlətçilik tarixi olsa da, tarixin müxtəlif dövrlərində işğala məruz qalması
Azərbaycanı müstəqilliyin vacib atributlarından olan xarici siyasət fəaliyyətindən kənar salmışdı. Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin yaranması ilə Xarici İşlər Nazirliyi strukturunun təsis edilməsi, beynəlxalq
ictimaiyyətlə fəal diplomatik işin aparılması ölkəmizin xarici siyasət fəaliyyətinin əsasını qoydu.
Heç də təsadüfi deyil ki, Prezident İlham Əliyev 1919-cu il iyul ayının 9-da Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti Xarici İşlər Nazirliyinin Katibliyinə dair müvəqqəti təlimatın qəbul edilməsi tarixini əsas
tutaraq, 2007-ci il avqustun 24-də hər il iyulun 9-nun Azərbaycan Respublikası diplomatik xidmət orqanları
əməkdaşlarının peşə bayramı günü kimi qeyd edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.
Azərbaycan diplomatiyası ilk addımlarını atarkən – 1919-cu ildə Bakıda 16 xarici dövlətin, o cümlədən
ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa, İtaliya, İsveç, İsveçrə, Belçika, İran, Polşa və Ukraynanın diplomatik
nümayəndəlikləri fəaliyyət göstərirdi. 1920-ci ilin aprelinədək Azərbaycanın Gürcüstan, Ermənistan, İran,
Türkiyə, Ukrayna və başqa yerlərdə diplomatik nümayəndəlikləri və baş konsulluqları mövcud idi. Paris Sülh
Konfransında Azərbaycanın müstəqilliyinin yekdil de-fakto tanınmasına müvəffəq olundu və Azərbaycan
missiyası Paris Sülh Konfransının Ali Şurasına dəvət aldı.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrünə nəzər saldıqda xarici siyasətin məqsəd və məramları
baxımından da varisliyin özünü göstərdiyini görürük. İstiqlal Bəyannaməsində təsbit olunduğu kimi, bütün
millətlərlə, xüsusilə qonşu olduğu millətlər və dövlətlərlə dost münasibətlər yaratmaq Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin xarici siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri kimi müəyyən edilmişdi. Bu gün
Azərbaycan Respublikası da öz xarici siyasətində qonşu dövlətlərlə və bütövlükdə dünya birliyi ilə ikitərəfli
və çoxtərəfli əsasda dostluq münasibətlərinin inkişaf etdirilməsini, regionda və dünyada sülh, sabitlik və
təhlükəsizliyin gücləndirilməsini xarici siyasətinin təməl məqsədlərindən biri kimi müəyyən edib.
Amma təəssüflə onu da qeyd etməliyik ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üzləşdiyi təhdid və
təhlükələr, o cümlədən Ermənistanın ərazi iddiaları və Azərbaycana qarşı müharibəyə başlaması, mürəkkəb
geosiyasi fitnə-fəsadlar və neft amili 1991-ci ildə müstəqilliyini yenicə bərpa etmiş Azərbaycan Respublikasını
da əhatə etdi. Tarixin özünü təkrarlaması formasında sanki geosiyasi təhdidlərimiz sırasında da bənzərlik var.
Odur ki, istər institusional baza olaraq istinad mənbəyi kimi, istərsə də xarici siyasətin məqsəd və məramları
baxımından müasir Azərbaycan Respublikası ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici siyasət
fəaliyyətində varisliyi və ardıcıllığı aydın şəkildə görmək mümkündür.
-Bu gün Azərbaycanın xarici siyasətinin təməl prinsiplərini və qarşısında duran prioritet vəzifələri və
tapşırıqları necə təsnif edərdiniz?
-Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən tarixi təcrübə və yerləşdiyimiz regionun geosiyasi çətinlikləri kimi
amillər nəzərə alınaraq, Azərbaycanın çoxistiqamətli və tarazlaşdırılmış xarici siyasət strategiyası müəyyən
edilib. Bu gün Azərbaycanın milli maraqlarına əsaslanan çoxistiqamətli və dinamik xarici siyasət Prezident
İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir, ölkəmizin inkişafının yeni mərhələsinə, dövrün çağırış və
tələblərinə uyğun olaraq yeni strateji hədəflər müəyyən olunur və həyata keçirilir. Xarici siyasət daxili siyasətin
davamıdır. Daxili siyasətdə əminliyimiz və yalnız özümüzə güvənməyimiz xarici siyasətimizin müstəqilliyini
və çevikliyini təmin edir. Elmi-nəzəri dildə desək “praqmatik realizm” Azərbaycanın xarici siyasətinin bəlkə
də ən düzgün təsviri olardı.
Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti ölkəmizə xaricdən olan hədə və təhdidlərin qarşısının
alınması, Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüz və işğalının nəticələrinin aradan qaldırılması, zəbt
olunmuş ərazilərimizdə qeyri-qanuni əməllərin qarşısının alınması, Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə
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tanınmış sərhədləri daxilində ərazi bütövlüyü və suverenliyinin bərpa edilməsi, qonşu dövlətlərlə mehriban
qonşuluq əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi, ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunun və mövqeyinin daha da
gücləndirilməsi, Azərbaycan ətrafında xoşməramlı regional əməkdaşlıq mühitinin yaradılması, regionda
təhlükəsizlik, sabitlik və əməkdaşlığın təşviq edilməsi kimi məqsədlərə xidmət edir.
Bununla bərabər, diplomatiyamız qarşısında dünya dövlətləri ilə qarşılıqlı faydalı ikitərəfli dostluq və
tərəfdaşlıq əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi, enerji, nəqliyyat və iqtisadi diplomatiya strategiyamızın həyata
keçirilməsi, xaricdən ölkəmizə sərmayəçilərin və turistlərin cəlb edilməsi, Xəzər dənizi hövzəsində dostluq və
əməkdaşlığın təşviqi, dövlət qurumlarının beynəlxalq əməkdaşlığının əlaqələndirilməsi, beynəlxalq
təşkilatlarla fəal əməkdaşlıq, dövlətlərarası münasibətlərdə beynəlxalq hüququn aliliyinin təmin edilməsi,
beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə, terrorizmə qarşı mübarizəyə töhfə verilməsi kimi vəzifələr var.
Azərbaycan öz xarici siyasətində, həmçinin multikulturalizm, mədəniyyətlər və dinlərarası dialoqun
inkişaf etdirilməsi, humanitar və mədəni diplomatiya kursumuzun davam etdirilməsi, Azərbaycan
Respublikası vətəndaşlarının xarici ölkələrdə hüquqlarının müdafiə edilməsi və konsulluq dəstəyinin
göstərilməsi, dünya azərbaycanlıları ilə əlaqələrin və diaspor fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi kimi məsələlərə
xüsusi əhəmiyyət verir.
Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan öz xarici siyasətini hamar beynəlxalq müstəvidə həyata
keçirmir. Azərbaycan beynəlxalq münasibətlərdə ziddiyyətlərin kəskinləşməsi və gərginliyin artması,
beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin kobud pozulması ilə müşayiət olunan fəaliyyətləri Ermənistanın
Azərbaycana qarşı davam edən hərbi təcavüzü, dövlətlərin daxili işlərinə müdaxilə cəhdlərinin artması,
yerləşdiyimiz regionun geosiyasi çətinlikləri, Ermənistan və erməni lobbi dairələrinin beynəlxalq informasiya
məkanında Azərbaycana qarşı apardıqları təxribatçı əməllər şəraitində həyata keçirmək məcburiyyətindədir.
Bütün bunlara baxmayaraq, ayrıca bir müzakirə mövzusu olan hər bir istiqamət üzrə xarici siyasətimiz
ötən illər ərzində əsaslı uğurlar əldə edib.
-Azərbaycan diplomatiyasının uğurları, ölkəmizin dünya dövlətləri, beynəlxalq və regional təşkilatlar
ilə əlaqələrinin inkişafı barədə məlumat vermənizi xahiş edirik.
-Diplomatiyanın əsas mahiyyəti və fəlsəfəsi ölkə ətrafında xoşməramlı mühitin yaradılması, dostların
və tərəfdaşların artırılması və problemli məsələlərin danışıqlar yolu ilə həll edilməsinə nail olmaqdır.
Dövlətlərin qonşularını və coğrafi yerləşmə yerini dəyişmək kimi seçimləri yoxdur. Amma geosiyası
stereotipləri və reallıqları dəyişmək mümkündür. Ermənistan istisna olmaqla, əminliklə deyə bilərik ki,
Azərbaycan digər qonşu və tərəfdaş ölkələrlə birlikdə Cənubi Qafqaz və geniş mənada Xəzər hövzəsində
qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa, etimada və dostluğa əsaslanan yeni geosiyasi reallıq yaratmağa nail olub. Nəticə
etibarilə, ölkəmiz ətrafında xoşməramlı mühit formalaşdırılıb. Azərbaycan buna qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq,
şəffaf, müstəqil və proqnozlaşdırıla bilən xarici siyasət vasitəsilə nail olur. Regional əməkdaşlığın çevik və
unikal forması kimi üçtərəfli əməkdaşlıq formatını bəlkə də diplomatiya tarixində yenilik adlandırmaq olardı.
Azərbaycan-Türkiyə-İran, Azərbaycan-İran-Rusiya, Azərbaycan-Türkiyə-Türkmənistan, AzərbaycanGürcüstan-Türkiyə, Azərbaycan-Türkiyə-Pakistan və son olaraq Azərbaycan-Gürcüstan-İran-Türkiyə
formatlarında əməkdaşlıq mexanizmlərinin yaradılması Azərbaycanın qonşu dövlətlərlə uğurlu ikitərəfli
tərəfdaşlığını tamamlayaraq, üçtərəfli əsasda bu tərəfdaşlığın inkişafına və keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm
qoymasına təkan verir.
Bir qədər obrazlı şəkildə desək dənizlərə çıxışı olmayan Azərbaycan tarixi İpək Yolu vasitəsilə dost və
tərəfdaş ölkələrlə birlikdə Sakit və Hind okeanlarını Atlantik okeanı ilə birləşdirən layihələrlə çıxış edir. Yalnız
Çin və Avropa İttifaqı arasında ticarətin həcminin 500 milyard avro olduğunu nəzərə alsaq aydın olur ki, birbiri ilə münaqişə və ya rəqabətdə olan deyil, bir-birini tamamlayan etibarlı ticarət marşrutları
şaxələndirilməlidir. Azərbaycan əlverişli coğrafi mövqeyindən istifadə edərək buna Şərq-Qərb, Şimal-Cənub
və Cənub-Qərb istiqamətləri üzrə səmərəli və multimodal nəqliyyat dəhlizlərinin qurulması yolu ilə nail
olmağa çalışır. Bu layihələr regiondaxili və transregional infrastruktur uzlaşması yolu ilə davamlı iqtisadi
artıma və çiçəklənməyə töhfə verir. Artıq fəaliyyətə başlamış Cənub Qaz Dəhlizi və TANAP və onun daha bir
seqmenti olan TAP Xəzər, Qara, Aralıq və Adriatik dənizləri hövzəsində yeni əməkdaşlıq məkanı
formalaşdırır, enerji təhlükəsizliyinə töhfə verir, Azərbaycanla bu dəhliz boyunca yerləşən ölkələr arasında
uzunmüddətli sıx əməkdaşlıq qurulur.
Xəzəryanı dövlətlərin birgə səyi ilə Xəzər dənizində dostluq və əməkdaşlıq mühiti yaradılıb. 2017-ci il
dekabrın 4-5-də Moskva şəhərində keçirilmiş Xəzəryanı dövlətlərin xarici işlər nazirlərinin müşavirəsi zamanı
Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında Konvensiya layihəsi üzrə, eyni zamanda, Xəzər dənizi çərçivəsində
müxtəlif sahələr üzrə əməkdaşlığı nəzərdə tutan sahəvi sənəd layihələrinin hazırkı vəziyyəti barədə
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müzakirələr aparılıb və Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında Konvensiya layihəsi demək olar ki, tərəflər
arasında razılaşdırılıb.
2017-ci ildə Azərbaycan ilə 70-ə yaxın ölkə arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 25 illiyi
qeyd olunub. Ötən illər ərzində diplomatik təmsilçiliyimizin coğrafiyası genişlənib. Azərbaycanın 70 səfirliyi
və diplomatik ofisi, beynəlxalq təşkilatlar yanında 5 nümayəndəliyi, 9 baş konsulluğu və 14 fəxri konsulluğu
fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda 65 ölkənin səfirliyi, 20 beynəlxalq təşkilatın nümayəndəliyi və 12 fəxri
konsulluq akkreditasiya olunub. Son olaraq Portuqaliya, Venesuela, Peru və Kosta-Rikanın Azərbaycanda
səfirlikləri açılıb. Həmçinin ölkəmizdə 4 baş konsulluq fəaliyyət göstərir.
Dünya ölkələri və beynəlxalq təsisatlar ilə ikitərəfli əlaqələrimizin müqavilə-hüquq bazası
genişləndirilir və il ərzində müxtəlif sahələri əhatə edən təqribən 100-ə yaxın ikitərəfli və çoxtərəfli sənəd
imzalanıb.
Azərbaycan Respublikası 2019-2022-ci illərdə 120 dövlətin təmsil olunduğu Qoşulmama Hərəkatına
sədrlik edəcək və 2019-cu ildə 18-ci Zirvə toplantısına ev sahibliyi edəcək. 2018-ci il aprelin 3-6-da sədrliyə
və Sammitə hazırlıq məqsədi daşıyan Qoşulmama Hərəkatı nazirlər konfransı Bakıda keçirildi. Qlobal və
regional məsələlərin əks olunduğu yekun Bakı Bəyannaməsi qəbul olundu. Müxtəlif regionları və qitələri
təmsil edən 120 dövlət arasında ortaq məxrəc əldə olunaraq yekun Bəyannamənin hazırlanması Azərbaycan
diplomatiyasının yetkinliyini və mürəkkəb beynəlxalq məsələlərin həlli yollarını tapmaq qabiliyyətini göstərir.
2018-2022-ci illər üzrə Azərbaycan UNESCO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İrsin Qorunması üzrə
Hökumətlərarası Komitəsinə üzv seçilib. Komitəyə yenidən üzv dövlət olaraq Azərbaycan dünyada qeyrimaddi irsin qorunmasına öz töhfəsini vermək və zəngin təcrübəsini paylaşmaq, üzv dövlətlərlə əməkdaşlıq
ruhunda birgə fəaliyyət həyata keçirmək, Qeyri-Maddi Mədəni İrsin Qorunması üzrə Konvensiyadan irəli
gələn məqsədlərin həyata keçirilməsinə yaxından dəstək vermək kimi imkanlar əldə edib.
2018-ci ilin ikinci yarısından etibarən Azərbaycan Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına sədrlik
edəcək. Sədrlik dövründə Azərbaycanın prioriteti QDİƏT regionunda nəqliyyat qovşaqlarının inkişaf
etdirilməsi olacaq. Bununla bərabər, Azərbaycan öz sədrliyi dövründə turizm, kənd təsərrüfatı, bağlantı kimi
sahəvi əməkdaşlığın inkişafına da xüsusi əhəmiyyət verəcək. 2018-ci ilin sonunda Azərbaycan QDİƏT-in 39cu Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasına ev sahibliyi edəcək. 2017-2019-cu illər üzrə BMT-nin İqtisadi və
Sosial Şurasının (ECOSOC) üzvü kimi Azərbaycan beynəlxalq inkişaf məqsədləri naminə fəaliyyətini davam
etdirir.
Azərbaycanın təşəbbüsü ilə bu il BMT Baş Assambleyasının 72-ci sessiyasında münaqişə şəraitində
qadın və qızların əsir götürülməsinə qarşı dövrü qətnamə, habelə BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının 37-ci
sessiyası çərçivəsində insan hüquqları və Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin səmərəli ictimai xidmətlər vasitəsilə
təmin edilməsi adlı qətnamə qəbul edilib. Həmçinin Azərbaycanın təşəbbüskarı olduğu itkin düşmüş şəxslər
adlı dövrü qətnamənin də bu il ərzində BMT Baş Assambleyasında irəli sürülməsi nəzərdə tutulub.
Azərbaycan tamhüquqlu üzv olduğu regional təşkilatlar – ATƏT, Avropa Şurası, İƏT, MDB, Türkdilli
Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, GUAM, QDİƏT və digərləri ilə fəal əməkdaşlıq
edir. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatında dialoq üzrə tərəfdaş statusuna malik olan Azərbaycan əməkdaşlığı daha
da yüksək səviyyəyə qaldırmaq niyyətindədir.
Azərbaycanın mühüm beynəlxalq təşkilatlarda sədrlik funksiyasına və digər aparıcı komitələrinə
seçilməsi, mötəbər tədbirlərə ev sahibliyi etməsi ölkəmizin beynəlxalq səviyyədə artan nüfuzunun, dünya
dövlətləri tərəfindən ölkəmizə olan etimadın bariz göstəricisidir.
-Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli istiqamətində danışıqların hazırkı vəziyyəti və
perspektivləri barədə fikirlərinizi bilmək maraqlı olardı.
-2018-ci ilin əvvəlində əldə olunan razılıq ondan ibarət idi ki, mövcud gündəlik əsasında Ermənistanda
və Azərbaycanda keçiriləcək seçkilərdən sonra intensiv danışıqlar davam etdirilsin. Göründüyü kimi,
Ermənistanda labüd siyasi böhran baş verdi. Azərbaycan bunu daim bəyan edirdi ki, Sarkisyan rejiminin
yürütdüyü siyasət Ermənistanı uçuruma aparır. Ermənistandakı siyasi prosesləri təmkinlə və yaxından
izləyərək Azərbaycan tərəfi bildirdi ki, Ermənistanda hakimiyyətə gələn yeni qüvvələr sağlam düşüncəli
siyasət yürüdərlərsə, münaqişənin həllində irəliləyiş əldə etmək olar. Əgər onlar da Sarkisyan rejiminin yolu
ilə gedərlərsə, onları da eyni aqibət gözləyir. Ermənistan rəhbərliyi başa düşməlidir ki, münaqişənin həll
edilməsi onların ən çox ehtiyac duyduğu regional əməkdaşlıq imkanları yarada və regionda davamlı sülhü
təmin edə bilər.
Danışıqlar prosesində Azərbaycanın mövqeyi aydın, birmənalı və qətidir və bu, ilk növbədə, beynəlxalq
hüququn norma və prinsiplərinə, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə əsaslanır. ATƏT-in Minsk
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qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə aparılan danışıqlar prosesinin formatı və gündəliyi aydındır.
Münaqişənin mərhələli həlli prosesinin yol xəritəsini də hər kəs çox yaxşı bilir. Münaqişənin həllində irəliləyiş
əldə etmək üçün, ilk növbədə, işğal faktı aradan qaldırılmalı və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrində
tələb olunduğu kimi, Ermənistan qoşunları Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərindən çıxarılmalıdır.
İyulun 11-də Brüsseldə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə Azərbaycan və
Ermənistan xarici işlər nazirlərinin görüşü keçiriləcək. Seçim Ermənistan tərəfdədir. Qarşıdan gələn görüş
göstərəcək ki, Ermənistan, nəhayət, münaqişənin həllində konstruktiv rol oynamağa hazırdır, ya yox.
-Son vaxtlar Azərbaycanın təşəbbüsü və iştirakı ilə mühüm enerji layihələri reallaşır, Qafqazın
Cenevrəsinə çevrilən Bakı mötəbər beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi edir. Bu layihələrin və tədbirlərin
reallaşmasının Azərbaycanın dünyada nüfuzunun artmasına, mövqeyinin möhkəmlənməsinə nə kimi təsirləri
var?
-İlk növbədə, onu qeyd etmək istərdim ki, bu kimi tədbirlərin keçirilməsi Azərbaycanın artan nüfuzunun
və beynəlxalq səviyyədə ölkəmizə olan etimadın göstəricisidir. Bu, eyni zamanda, Azərbaycanda mövcud olan
sabitlik və təhlükəsizliyin və beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi üçün ölkəmizin müasir infrastruktur
imkanlarına malik olmasının nəticəsidir. Azərbaycan beynəlxalq siyasi, iqtisadi, humanitar, idman və digər
təyinatlı tədbirlərin keçirildiyi məkandır. Bakı şəhəri regionun diplomatik paytaxtı və dialoq məkanı rolunda
çıxış edir, fərqli baxışlara malik olan tərəflər beynəlxalq gündəliyə aid məsələləri müzakirə edir və həll yolu
tapmağa çalışırlar.
Tərəflərin müraciəti əsasında Bakı şəhəri ABŞ və Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisləri,
NATO-nun hərbi komitəsi və NATO-nun Müttəfiq Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı ilə Rusiya Baş qərargah
Rəisinin görüşlərinin keçirildiyi məkana çevrilib. Burada haşiyəyə çıxaraq bir maraqlı tarixi faktı qeyd etmək
istərdim. Ötən əsrin 80-ci illərinin əvvəllərində Azərbaycan SSR-in rəhbərliyində olan ulu öndər Heydər
Əliyev İran-İraq müharibəsi zamanı vasitəçi rolunda çıxış edən Yasir Ərəfat ilə İran rəhbərliyinin görüşünü
Azərbaycan-İran sərhədində təşkil etmişdi.
Bu gün Azərbaycan, eyni zamanda, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və Avropa Şurasının üzvlüyünə malik
nadir ölkələrdən biri olaraq, bu iki qurumu və bu əsasda onlara üzv olan dövlətləri bir araya gətirərək “Bakı
Prosesi” adlanan təşəbbüsün müəllifidir. Bu il “Bakı Prosesi”nin 10 illiyi tamam olur. Azərbaycan öz zəngin
milli təcrübəsi əsasında davamlı olaraq mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalararası dialoq prosesinə yaxından
töhfə verərək Bakı Humanitar Forumu, Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu kimi tədbirlərə ev sahibliyi edir.
2016-cı ilin sentyabrında Azərbaycana səfər edən Roma Papası Fransisk Azərbaycanı sivilizasiyalar
arasında körpü kimi səciyyələndirib. Azərbaycan multikulturalizm, sivilizasiyalararası dialoq kimi “yumşaq
güc” elementlərini beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin təmin olunmasının vacib komponenti hesab edir və bu
istiqamətdə sistemli fəaliyyətini bundan sonra da davam etdirəcək.
Beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik, terrorizmə qarşı mübarizə baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edən
dost Əfqanıstanda sabitliyin təmin olunması prosesinə də Azərbaycan öz töhfəsini verir. 2017-ci ilin
dekabrında paytaxt Bakı Əfqanıstan üzrə “Asiyanın ürəyi-İstanbul prosesi” xarici işlər nazirlərinin toplantısına
ev sahibliyi etdi. Bu ilin iyununda isə Əfqanıstan üzrə Beynəlxalq Təmas Qrupunun həmsədr ölkələri olan
Əfqanıstan və Almaniyanın təklifi ilə Bakı Beynəlxalq Təmas Qrupunun iclasına ev sahibliyi etdi.
Müstəqilliyinin ilk illərində ciddi siyasi-iqtisadi, sosial və təhlükəsizlik problemləri ilə üzləşən
Azərbaycan bu kimi tədbirlərə ev sahibliyi etməklə həm də özünün əldə etdiyi inklüziv inkişaf modelini,
Minilliyin İnkişaf Məqsədləri və Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin həyata keçirilməsi təcrübəsini bölüşür.
-Xarici İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarının əksəriyyətini gənclər təşkil edir. Gənc diplomatların
peşəkarlığının artırılması istiqamətində son zamanlarda görülən işlər barədə nə deyə bilərsiniz?
-Bu gün Xarici İşlər Nazirliyinin kollektivinin çox hissəsini gənclər təşkil etməklə bərabər, onların
sırasında da gənc qadınlar üstünlük təşkil edir. Nazirliyin mərkəzi aparatında işçilərin 50 faizdən çoxu
qadınlardır. Diplomatlarımız fərqli mədəniyyət, ənənələr, iqlim və sosial münasibətlərin mövcud olduğu
müxtəlif ölkələrdə layiqincə ölkəmizin maraqları naminə xidmət edirlər.
Xarici İşlər Nazirliyi sistemində dövlət başçısının xarici siyasət sahəsində göstəriş və tapşırıqlarını
layiqincə yerinə yetirməyə qadir olan, müasir diplomatiyanın incəliklərini dərk edən, regional və ölkələr üzrə
ixtisaslaşan, çoxtərəfli diplomatiyanın mürəkkəbliyinə və beynəlxalq hüquqi məsələlərə yaxından bələd olan,
hətta nadir dilləri bilən, dövlətinə və millətinə sadiq və əqidəli əməkdaşlar çalışır. Xarici İşlər Nazirliyi və
diplomatik nümayəndəliklərimizdə yeni bir terminə çevrilən “rəqəmsal diplomatiya” imkanlarından fəal
surətdə istifadə edilir. Bu xüsusda, sosial şəbəkə imkanlarından, həmçinin Tvitter diplomatiyasından istifadə
olunaraq xarici auditoriyalarla təmaslar qurulur və ölkəmizin həqiqətləri çatdırılır.
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Müasir təlim-tədris bazasına malik olan ADA Universiteti yerli və xarici mütəxəssislərin iştirakı ilə
Xarici İşlər Nazirliyi əməkdaşlarının müxtəlif sahələr üzrə peşə və dil hazırlığının artırılması üçün davamlı
olaraq kurslar və seminarlar təşkil edir. Azərbaycan diplomatları rəqabətli müsabiqələrdən keçərək öz
peşəkarlıqlarına görə BMT və onun ixtisaslaşmış təşkilatları, QDİƏT, İƏT, Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq
Şurası və digər beynəlxalq təşkilatların katibliyində çalışırlar.
Fürsətdən istifadə edərək, Azərbaycan Respublikası diplomatik xidmət orqanları əməkdaşlarının peşə
bayramı münasibətilə Xarici İşlər Nazirliyi sistemində və diplomatik nümayəndəliklərimizdə çalışan bütün
əməkdaşları təbrik edirəm. Dövlətimizin başçısı tərəfindən Xarici İşlər Nazirliyinə böyük diqqət və qayğı
göstərilir. Azərbaycan Prezidentinin etimadını doğrultmaq üçün diplomatiyamız milli maraqlarımızın və
dövlətçiliyimizin keşiyindədir.
Xalq qəzeti. – 2018.- 10 iyul. – № 150. – S. 7.
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Azərbaycan beynəlxalq təşkilatların üzvü kimi
Rəşid Rəşad
Azərbaycanın xarici siyasətində ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi xüsusi yer tutur. Müstəqil
Azərbaycan Respublikası Xəzər hövzəsinin dünyaya açılmasının ilk təşəbbüskarı olub.
“Əsrin müqaviləsi”nin bağlanmasından (1994) keçən dövrdə Azərbaycanın karbohidrogen yataqlarının
işlənilməsi üzrə sazışlər imzalanıb və onların gerçəkləşdirilməsi istiqamətində nəhəng işlər görülüb. ABŞ,
Böyük Britaniya, İtaliya, Fransa, Norvec, Rusiya, Səudiyyə Ərəbistanı, Türkiyə, Yaponiya və digər ölkələrin
şirkətləri ilə bağlanan bu sazişlər ölkəmizə böyük həcmdə sərmayə və gəlir gətirib.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası müstəqil dövlət kimi bir sıra beynəlxalq təşkilatlara üzv olub.
- Azərbaycanın xarici siyasətində onun 1992-ci ildən üzv olduğu BMT-yə müstəsna əhəmiyyətli
universal beynəlxalq təşkilat kimi yanaşılır. UNESCO, UNİCEF və BMT-nin digər xüsusiləşdirilmiş
təşkilatlarının fəaliyyəti də diqqətdən yayınmamalıdır.
- 1991-ci ildə İKT-yə üzv olduqdan sonra Azərbaycan bu təşkilat çərçivəsində fəal iştirakçıya çevrilmiş
və İslam Konfransı Təşkilatı ilə mühüm önəm kəsb edən münasibətlərinin daha da möhkəmləndirilməsinin
tərəfdarı kimi çıxış edir. İslam Konfransı Təşkilatı Ermənistanı təcavüzkar qismində tanıyan və pisləyən ilk
beynəlxalq təşkilatdır.
- Azərbaycanın 1992-ci ildən üzv olduğu Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı Avropa
qitəsinin bütün ölkələrini əhatə edən yeganə təşkilatdır. Azərbaycan Respublikası təşkilatın əsas sənədləri olan
ATƏM-in Helsinki Yekun Aktına 1992-ci, Paris Xartiyasına 1993-cü və Avropa Təhlükəsizliyi Xartiyasına
1999-cu ildə qoşulmuşdur. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həll edilməsindəki roluna görə, ATƏT
çərçivəsində əməkdaşlıq Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətində xüsusi yer tutur.
- Avropa institutlarına inteqrasiya Azərbaycanın xarici siyasətinin başlıca prioritetlərindən biridir. Bu
səbəbdən Azərbaycan 2001-ci ildən üzv olduğu Avropa Şurası ilə əməkdaşlıqda öz milli qanunvericiliyinin
yüksək beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması istiqamətində tədbirlər görür.
- Avropa məkanına daha sıx inteqrasiyanın zəruriliyi mövqeyindən çıxış edən Azərbaycan Avropa
Birliyilə çoxşahəli qarşılıqlı əlaqələr yaradıb. Azərbaycanın AB ilə münasibətləri TACİS, TRACECA və s.
kimi müxtəlif proqramlar çərçivəsində inkişaf etdirilir. 1996-cı ildə Azərbaycan ilə Avropa Birliyi arasında
1999-cu ildən qüvvəyə minmiş Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq sazişi imzalanmışdır. Bu saziş siyasi dialoq,
demokratiyanın qurulmasına kömək, eləcə də iqtisadi əməkdaşlıq və sərmayələrin qoyuluşunu nəzərdə tutur.
- Azərbaycanın Avro-Atlantika məkanında təhlükəsizliyinin başlıca elementlərindən olan NATO ilə
münasibətlərinə gəldikdə isə, qeyd etmək lazımdır ki, ölkəmiz “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramına elə onun
təqdim edildiyi 1994-cü ildə ilk qoşulanlardan olmaqla, Avro-Atlantika Tərəfdaşlıq Şurasında öz yerini tutub.
Azərbaycan – Antiterror koalisiyası- Həm nisbətən yaxın olmayan tarixdə, həm də müasir dövrdə
qarşılaşdığı erməni terrorçuluğu timsalında bu bəlanın nə olduğunu tam dərk edən Azərbaycan 2001-ci il
sentyabr ayının 11-dən ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi beynəlxalq antiterror koalisiyasının fəal üzvü olaraq,
terrorçuluğun qlobal təhdidlərinə qarşı mübarizəyə öz töhfəsini verməkdədir.
- Azərbaycan – GUAM- Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldovadan ibarət 1997-ci ildə GUAM
şəklində yaranmış, 1999-cu ildə Özbəkistanın daxil olması ilə isə ÖGUAM-a çevrilmiş bu trans-regional
qrupun təsisçilərdən biri olaraq, Azərbaycan həmin qurumun vasitəsilə həm özü, həm də digər iştirakçı
dövlətlər üçün vacib əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdə səylərin birləşdirilməsi məqsədi güdür.
- 1993-cü ildən MDB-nin üzvü olan Azərbaycan bu təşkilat çərçivəsində öz müstəqilliyini
möhkəmləndirmək və mehriban qonşuluq zonası yaratmaq məqsədi güdür. MDB həmçinin ətraf mühitin
qorunması, elmi və mədəni əməkdaşlıq, eləcə də qanunsuz dövriyyələrə və cinayətkarlığa qarşı mübarizədə
səylərin uyğunlaşdırılması və s. bu kimi sahələrdə fəaliyyətin nizama salınması üçün çərçivə kimi çıxış edir
(azerbaijan.az). Ekspertlərin fikrincə, müstəqillik illərində Avropa həyatına inteqrasiya ölkəmizin gələcək
inkişafı üçün mühüm amillərdən hesab olunurdu. Bu baxımdan “Azərbaycan Respublikasının Avropaya
inteqrasiyası üzrə Dövlət Komissiyasının yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005ci il 1 iyun tarixli sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2012-ci
il 13 dekabr tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının Avropaya inteqrasiyası üzrə Dövlət
Komissiyasının yeni tərkibi təsdiq edilib.
Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında insan hüquqları və demokratikləşdirmə sahəsində əməkdaşlığa
gəlincə, onlar aşağıdakılardan ibarətdir:
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- 12 sentyabr, 2007-ci il – Bakıda Aİ-Azərbaycan Parlamentlərarası Əməkdaşlıq Komitəsinin səkkizinci
iclası keçirilib.
- 28 sentyabr, 2007-ci il – Bakıda Aİ-Azərbaycan Əməkdaşlıq Komitəsinin səkkizinci iclası keçirilib.
- 16 oktyabr, 2007-ci il – Lüksemburqda Aİ-Azərbaycan Əməkdaşlıq Şurasının səkkizinci iclası
keçirilib.- 20 iyun, 2008-ci il – Brüsseldə Avropa İttifaqı-Azərbaycan Əməkdaşlıq Komitəsinin doqquzuncu
iclası keçirilib.
- 6-7 oktyabr, 2008-ci il – Brüsseldə Avropa İttifaqı-Azərbaycan Parlamentlərarası Əməkdaşlıq
Komitəsinin doqquzuncu iclası keçirilib.
- 25 sentyabr, 2009-cu il – Bakıda Avropa İttifaqı-Azərbaycan Əməkdaşlıq Komitəsinin onuncu iclası
keçirilib.
- 26 oktyabr, 2009-cu il – Brüsseldə Avropa İttifaqı – Azərbaycan Əməkdaşlıq Şurasının onuncu iclası
keçirilib.
- 2-3 dekabr, 2009-cu il – Brüsseldə Aİ-Azərbaycan Parlamentlərarası Əməkdaşlıq Komitəsinin 10-cu
iclası keçirilib.
- 16 dekabr, 2009-cu il – Brüsseldə Aİ-Azərbaycan Əməkdaşlıq Komitəsi çərçivəsində Ədliyyə, azadlıq,
təhlükəsizlik, insan hüquqları və demokratiya üzrə yeni alt-komitənin yaradılmasına hazırlıq məqsədilə ilk
texniki görüş keçirilib (xalqqazeti.com).
İqtisadçı Vüqar Bayramov qeyd edir ki, əgər Aİ ölkəmizin iqtisadi, sosial inkişafına və dünya
iqtisadiyyatına inteqrasiyasına dəstək olursa, Azərbaycan da Aİ-nın enerji təhlükəsizliyinə töhfəsini
verməkdədir: “TƏS-in imzalanmasında məqsəd ölkəmizin Aİ ilə münasibətlərinin dərinləşdirilməsi və
Azərbaycanda qanunvericiliyin Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması idi. Həmin saziş həyatın bütün
sahələrini, o cümlədən iqtisadi sahəni əhatə edirdi. Bu sahədə əməkdaşlığın təmin edilməsi məqsədilə
Əməkdaşlıq Komitəsinin nəzdində “Ticarət, iqtisadiyyat və əlaqədar hüquqi məsələlər üzrə Alt komitə” və
“Enerji, nəqliyyat və ətraf mühit məsələləri üzrə Alt komitə” yaradıldı. Bu komitələr Aİ və Azərbaycan
arasında ticarət, investisiya, iqtisadiyyat, ekologiya və enerji sahəsində əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi
istiqamətində ciddi işlər gördü. Azərbaycan və Aİ-nın əməkdaşlığı ənənəvi olaraq 3 illik, yaxud 5 illik müddəti
əhatə edən və hər iki tərəfin maraqlarını qorumaqla hazırlanan Fəaliyyət Proqramları çərçivəsində həyata
keçirilir. Qurumla ilk Fəaliyyət Proqramı 14 noyabr 2006-cı il tarixində Brüsseldə Əməkdaşlıq Şurası
tərəfindən qəbul edilib. AQS-ə qoşulmaqla Azərbaycan üçün AQTA (Avropa Qonşuluq və Tərəfdaşlıq Aləti)
çərçivəsində TAİEX (Tvinninq, Texniki yardım və Məlumat Mübadiləsi), Büdcəyə dəstək, Tempus, Erasmus
Mundus kimi mühüm proqramlarda iştirak imkanı yarandı” (AZƏRTAC).
Tədqiqatçıların fikrincə, Avropa bütün dövrlərdə dünyada baş verən hadisələrdə xüsusi geosiyasi,
iqtisadi, mədəni potensiala malik mərkəz rolunu oynayıb. Avropanın geosiyasi mahiyyəti onun əraziləri,
sərhədləri ilə dərk olunur. Bu mənada Avropanın ərazisi qədim Roma imperiyasının sərhədləri çərçivəsində
müəyyən edilir. Coğrafi anlamda Avropa ərazisi bütün qitəni əhatə etsə də, ictimai fikirdə bunun Qərbi, Şərqi,
Mərkəzi Avropa kimi başa düşülməsi qəbul edilib.
Tədqiqatçılar onu da qeyd edirlər ki, Azərbaycanla bu ərazilərdə mövcud mədəni əlaqələr aşağıdakı
ölkələrin timsalında görmək olar. Avropa Komissiyasının prezidenti X.M.Barrozu Berlində 2006-cı ildə
keçirilən konfransın memorandumunda bu barədə deyib: “Avropa İttifaqı öz inkişafında elə mərhələni qət
etmişdir ki, artıq mədəniyyət faktoruna biganə qala bilməz. Birliyimizin gələcəyi üçün mədəniyyəti
hərəkətverici qüvvə kimi inkişaf etdirməliyik. Avropanı birləşdirən inteqrasiya prosesləinə yalnız zahiri,
maddi irəliləyiş deyil, həm də mədəni-mənəvi tərəqqini, keyfiyyət yüksəlişini təmin etmək üçün ruh, qəlb
gərəkdir. Gələcək üçün Avropanın mədəni enerjisi səfərbər edilməlidir. Bunsuz sabitliyə nail olmaq qeyrimümkündür. Millət vəkili, fəlsəfə elmləri doktoru R.Aslanova yazır ki, tarixi təcrübənin heç vaxt təkrar
olunmaması arzusu, faşizm kabusunun külə döndərdiyi xarabalıqlar üzərində bu gün ölkələrarası
inteqrasiyanın unikal modelini – Avropa İttifaqını yaratmağı şərtləndirən ən mühüm amil olmuşdur. Avropa
xalqları Böyük İdeyanı – inteqrasiya ideyasını həyata keçirərək minillərin arzusu kimi mövcud olan layihəni
həyata keçirmək əzmini ortaya qoymuşdur. İkinci Dünya müharibəsindən sonra Qərbi Avropada
gerçəkləşməyə başlayan inteqrasiya prosesləri ötən yüzilliyin sonlarında müasir dünyanın bütün regionlarına
yayılmağa başladı. Nəinki Avropa bölgəsinin, hətta bütün dünyada inkişaf və qarşılıqlı əməkdaşlığın başlıca
– qlobal meyillərindən birinə çevrildi”.
Yeri gəlmişkən, Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ilk dövlət, Azərbaycanın mövqeyini
dəstəkləməkdə davam edən Türkiyə Cümhuriyyəti ilə münasibətlər son dərəcə mühümdür. Etnik, mədəniyyət
və dil baxımından bir-birilə sıx bağlı olan bu iki ölkə arasında qarşılıqlı münasibətlər strateji əməkdaşlıq
166

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

səviyyəsində daha da genişlənməkdə və dərinləşməkdədir. Azərbaycan və Türkiyənin bölgədə geosiyasi və
iqtisadi vəziyyətin inkişafına, transregional iqtisadi layihələrin gerçəkləşdirilməsinə münasibəti, eləcə də rəsmi
Ankaranın Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllinə yönəldilmiş səyləri, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar
çərçivəsində atdığı addımlar da daxil olmaqla, onların mövqelərinin tam uyğunluğunu və bu iki ölkə arasında
əməkdaşlığın keyfiyyət səviyyəsini nümayiş etdirir.
Azərbaycanla oxşar maraqları olan Gürcüstan və Ukrayna ilə əməkdaşlıq və tərəfdaşlığın hərtərəfli
intensivləşməsi ölkə üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir (files.preslib.az). Mərkəzi Asiya ölkələri ilə
münasibətlər də Azərbaycanın xarici əlaqələr sistemində əhəmiyyətli yer tutur. Azərbaycanın əsas
iştirakçılarından biri olduğu layihələrə Mərkəzi Asiya dövlətlərinin qoşulması onların Avropa məkanına və
bazarlarına çıxması üçün imkan yaradır və Azərbaycan bu işdə etibarlı körpü rolunu oynayır. Azərbaycanın
qonşu olmayan dövlətlərlə münasibətləri. Azərbaycanın onunla bilavasitə qonşu olmayan inkişaf etmiş Qərb
dövlətləri ilə münasibətləri xarici siyasətdə ən mühüm yerlərdən birini tutur.
Ekspress. - 2018.- 5 iyun. – № 100. – S. 10.
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Azərbaycanın xarici siyasəti: prioritetlərin və geosiyasi ziddiyyətlərin kontekstində
Dünyada baş verən sürətli və ziddiyyətli geosiyasi dəyişikliklər hər bir müstəqil dövlətin xarici siyasət
kursunu daha da aktuallaşdırır.
Newtimes. xəbər verir ki, o cümlədən müstəqilliyinə qovuşmuş ölkələrin yeni şəraitin tələblərinə cavab
verən kurs müəyyənləşdirməsi strateji mahiyyət kəsb edir. Bunun üçün isə həm milli-tarixi ənənədən
qaynaqlanan qaydalar gözlənilməli, milli maraqlar təmin edilməli, həm də diplomatiyanın müasir
metodlarından yararlanılmalıdır. Ümumi səviyyədə isə müasir qlobal dünyanın çağırışları çərçivəsində
fəaliyyət göstərilməlidir. Azərbaycanın xarici siyasət kursunun əsasları Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən
müəyyən edilib. Təcrübə göstərir ki, bu, çox uğurlu, səmərəli, demokratik məzmunlu və praktiki nəticələri
yüksək olan prinsiplər sistemidir. Xarici siyasətin prioritetlərinin ardıcıl surətdə həyata keçirilməsi nəticəsində
əldə olunan nəticələr həm də gələcəyə ümidlə baxmağa əsas verir. Bu bağlılıqda Prezident İlham Əliyevin
xarici siyasətin qarşısında duran yeni vəzifələri müəyyənləşdirməsi xüsusi əhəmiyyətli məsələ kimi göz önünə
gəlir. Həmin məqamların işığında Azərbaycanın xarici siyasətinin bir sıra aspektlərini təhlil etmək zərurətini
vurğulamaq istərdik.
Baza prinsiplər: ənənə və müasirliyin qovşağında
Azərbaycanın minilliklərə gedib çıxan dövlətçilik ənənəsi mövcuddur. Bu qədim ənənə siyasət və
diplomatiyanı da zənginləşdirib. Dövlətçilik tariximizdə kifayət qədər nümunələr vardır ki, xarici və daxili
siyasətin uğurlarını ifadə etmək mümkündür. Təkcə onu vurğulamaq vacibdir ki, hələ VII əsrdə Azərbaycan
ərazisində mövcud olmuş Albaniya dövlətinin hökmdarı Cavanşir mürəkkəb geosiyasi vəziyyətdə müxtəlif
maraqları tarazlaşdırmaqla dövlətin varlığını qoruya bilmişdi.
Qaraqoyunlu dövlətinin apardığı siyasətin incə məqamları indiki mərhələdə də liderlərin və
tədqiqatçıların maraq dairəsindədir. Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsən isə ənənəvi olan Şərq istiqaməti ilə
yanaşı, Avropa ölkələri ilə də əlaqələrə önəm verirdi. Hökmdarın anası Sara Xatun isə dövrünün ən parlaq
diplomatları sırasında idi.
Azərbaycanda dövlətçiliyin təkamülünə şübhəsiz ki, onun coğrafi mövqeyi də ciddi təsir göstərib.
Ölkəmiz tarixi İpək Yolunun üzərində strateji mövqeyə malikdir. O, daim böyük dövlətlərin maraq dairəsinə
daxil olub. Bundan başqa, Azərbaycanın özünün daxili mühiti olduqca zəngindir. Burada müxtəlif xalqların
və dinlərin nümayəndələri taleyin hökmü ilə yanaşı yaşamalı olublar.
Nəticədə, Azərbaycanda qədimdən multikultural mühit formalaşıb. Bu da öz növbəsində
azərbaycanlıların fərqli mədəniyyətlərə dözümlü və hörmətlə yanaşmasını formalaşdırıb. Təsadüfi deyildir ki,
bu regiona səfər edən siyasət və elm adamları Azərbaycan dilini Qafqazın fransız dili, dövləti isə Şərqlə Qərb
arasında ən etibarlı körpü kimi qiymətləndiriblər.
XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması ilə dövlətçilik baxımından Şərqdə
ilk demokratik quruluş, siyasətdə ədalətlilik və əməkdaşlıq prinsipinə əsaslanan sülhpərvər bir ölkə olduq. Qısa
müddətdə Azərbaycanda bir neçə Avropa ölkəsi və ABŞ-ın diplomatik korpusları fəaliyyətə başladı. Türkiyə
və İranla qarşılıqlı münasibətlər daha sistemli hal aldı. Azərbaycanın xarici siyasəti həmin dövrdə çox aktiv
rejimdə işləyirdi. Lakin bolşevik istilası hər şeyi yarımçıq qoydu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti süqut etdi.
SSRİ-nin tərkibində olduğu müddətdə Azərbaycan təbii ki, müstəqil xarici siyasət yeridə bilməzdi.
Ancaq xoşbəxtlikdən xalqın Heydər Əliyev kimi övladı SSRİ-nin idarə edilməsində yaxından iştirak edirdi.
Sovet dövründə Ulu Öndərin Azərbaycan üçün etdikləri ayrıca bir tarixdir. Heydər Əliyev siyasət və müxtəlif
sahələr üzrə kadrların yetişdirilməsi istiqamətində son dərəcə dahiyanə addımlar atırdı.
Uzaqgörən böyük siyasətçi hər kəsdən aydın görürdü ki, vaxt gələcək və müstəqil Azərbaycanı idarə
etməli olacaq kadrlara böyük ehtiyac yaranacaq. Həmin səbəbdən mərkəzi qıcıqlandırmadan ustalıqla milli
kadrları yetişdirir və eyni zamanda, milli mədəniyyətin bütün sahələrinin inkişafına böyük önəm verirdi.
Tarix Heydər Əliyevin tam haqlı olduğunu təsdiqlədi. SSRİ dövründə peşəkarlıqla həyata keçirilən milli
kadrların yetişdirilməsi və mədəni mühitin qorunaraq inkişaf etdirilməsi strategiyası XX əsrin 90-cı illərinin
əvvəllərində müstəqil dövlət quruculuğu, o cümlədən xarici siyasət üçün həyat əhəmiyyətli olduğunu nümayiş
etdirdi. Bu məqamı daha dolğun dərk etmək üçün 1991-1993-cü ilin iyununa qədər ölkədə yaranmış vəziyyətə
qısa nəzər salmağa ehtiyac vardır.
SSRİ-nin dağılması ilə müstəqillik əldə edən sovet respublikaları arasında Azərbaycan da vardı. Lakin
bu mərhələdə ən çox zərbə alan və praktiki olaraq parçalanmaq təhlükəsi ilə Azərbaycan qədər üzləşən ikinci
bir postsovet ölkəsi də yox idi. Havadarlarının aktiv dəstəyi və istiqamətləndirməsi ilə Ermənistan
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Azərbaycana durmadan hərbi təcavüz edirdi. Torpaqlar işğal olunur, insanlar öz yurdlarından didərgin
salınırdı.
Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti faktiki olaraq Bakının nəzarətindən çıxmışdı. Lakin düşmən bununla
kifayətlənmir, ölkənin digər bölgələrində də separatizmi alovlandırmağa çalışırdı. Azərbaycanlılara qarşı
həmin illərdə qanlı terror aktları törədildi. Getdikcə aydın olurdu ki, dost olmayan dairələrin əsas məqsədi
dünya xəritəsindən Azərbaycan adlı dövləti silməkdir.
Düşmən düşməndir – onun hərəkətləri arxasında duran məqamlar aydındır. Ən pisi o idi ki, o dövrdə
Azərbaycana rəhbərlik edənlər bütün bu təhlükələrə qarşı sanballı addımlar ata bilmirdilər. Onlar həm qeyripeşəkar siyasət yeridir, həm də hakimiyyət uğrunda bir-biri ilə savaşırdılar. Xarici siyasətdə uğur deyilən bir
şey yox idi. Əksinə, bir ifratçılıqdan digərinə keçilirdi. Bu da həm müstəqil dövlətin daxili və xarici siyasətini
sistemli-konseptual hala gətirməyə mane olurdu, həm də, ümumiyyətlə, müstəqil dövlətin mövcudluğunu
təhlükəyə atırdı.
Bu çətin illərdə Azərbaycan xalqı çox müdrik bir addım atdı – Ulu Öndər Heydər Əliyevin yenidən
ölkəyə rəhbərlik etməsi üçün təşəbbüs göstərildi. Bu, 1993-cü il iyunun 15-də baş verdi. Həmin tarix
Azərbaycanın qurtuluşu, siyasətimizin isə müasir tələblərə cavab verən forma, məzmun və məqsədlərlə təmin
edilməsinin başlanğıcı idi.
Xarici siyasət strategiyası: üç meyar və səkkiz faktorun işığında
Mütəxəssislər vurğulayırlar ki, Ulu Öndər müstəqil Azərbaycan dövlətinin xarici siyasət strategiyasını
üç əsas meyarı nəzərə alaraq müəyyən etdi. Onlar dövrün çağırışlarına cavab vermək, ölkəmizi əhatə edən
geosiyasi reallığı nəzərə almaq və xalqımızın zəngin dövlətçilik tarixindən nəticə çıxarmaqdan ibarət idi.
Bu, faktiki olaraq postsovet məkanında formalaşmış yeni geosiyasi şəraitdə müstəqil xarici siyasət kursu
modelini yaratmaq idi. Ulu Öndər həmin strategiyanı üç səviyyəni nəzərə almaqla müəyyənləşdirdi. Birinci
səviyyə Azərbaycan milli dövlətçilik ənənəsinin fəlsəfəsini xarici siyasətin təməlinə yerləşdirməkdən ibarət
idi. Bu meyar birbaşa xarici siyasətdə milli maraqlara üstünlük vermək prinsipini qəbul etməyi tələb edirdi.
İkinci meyar kimi Azərbaycanı əhatə edən geosiyasi reallığın nəzərə alınmasının müəyyənləşməsi
regional və qlobal miqyasda müşahidə edilən geosiyasi xarakterli proseslərin xarici siyasət modelində böyük
ölçüdə nəzərə alınmasını şərtləndirirdi.
Belə bir mövqe faktiki olaraq müasir nəzəri elmdə əsas prinsiplərdən biri sayılan sistemli yanaşmanın
xarici siyasətə uğurlu tətbiqi anlamına gəlir. Orada vurğulanır ki, istənilən, hətta ən mükəmməl struktura malik
olan sistem belə ətraf aləmdən olan təsirləri lazımi qaydada nəzərə almadan inkişaf edə bilməz. Hətta onun
mövcudluğu üçün böyük təhlükələr yaranar. Azərbaycanın xarici siyasətində mövcud geosiyasi dinamikanı
nəzərə almaq çox uğurlu və praqmatik bir seçim idi.
Üçüncü meyar müasir tarixi mərhələdə siyasətə yeni yanaşmanın göstəricilərindən biridir. Çağdaş
dövrün çağırışlarını diqqətə almaq xarici siyasətin ən incə və yüksək peşəkarlıq tələb edən aspektini təşkil edir.
Çünki burada qlobal miqyasda özünü göstərən problemlərin, beynəlxalq münasibətlərin və beynəlxalq
hüququn rastlaşdığı çətinliklərin fonunda müstəqil xarici siyasət yeritmək bacarığı tələb olunur.
Heydər Əliyev keçən əsrin 90-cı illərində BMT-nin yüksək tribunasından söylədiyi nitqlərində faktiki
olaraq, Azərbaycanın xarici siyasətinin dövrün çağırışlarına reaksiyasının təməl qaydalarını ifadə edib. Həmin
nitqlərdə həm Azərbaycanın üzləşdiyi problemlər, həm regional miqyasda müşahidə edilən ziddiyyətli və
təhlükəli hadisələrin arxasında duran məkrli məqsədlər, həm də dünya səviyyəsində özünü göstərən geosiyasi
qeyri-müəyyənliklər əks olunub. Azərbaycana olan hərbi təcavüzə bu və ya digər bəhanələrlə haqq
qazandırmağın bütövlükdə dünya üçün hansı təhlükələri ortaya qoya biləcəyi barədə ciddi xəbərdarlıqlar
edilib.
Bunlarla yanaşı, Ulu Öndər həmin dövrdə BMT-də ifadə etdiyi fikirlərdə bu beynəlxalq təşkilatın
islahatlara getməsinin zəruriliyini əsaslandırıb. Beynəlxalq hüquq və münasibətlər sistemini böhrana salan
davranışlardan uzaq durulmasını mükəmməl şəkildə çatdırıb.
Bütün bu çoxsaylı faktorları nəzərə alaraq Heydər Əliyev xarici siyasət strategiyasında səkkiz başlıca
amili irəli sürdü. Onlardan birincisi Azərbaycanın təbii-coğrafi, geosiyasi özəllikləri və yerləşdiyimiz ərazinin
geosiyasi əhəmiyyətini əhatə edir. İkinci faktor tarixi reallıq və ondan çıxarılan nəticələrdən ibarətdir. Üçüncü
tarazlaşdırılmış və çoxqütblü xarici siyasət zərurətidir. Dördüncü amil Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi
təcavüzü və ərazimizin 20 faizinin işğalı faktını əhatə edir. Beşinci məqam erməni lobbi dairələrinin ölkəmizə
qarşı apardığı düşmənçilik və qarayaxma siyasətinin diqqətə alınmasıdır. Altıncı faktor ölkəmizin zəngin enerji
resurslarına və nəqliyyat-logistika imkanlarına malik olması ilə bağlıdır. Yeddinci amil Azərbaycanın insan
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resursları və iqtisadi potensialı reallığından çıxış etməkdir. Səkkizinci faktor isə xalqımızın zəngin tarixi,
mədəniyyəti və multikultural ənənələrindən qaynaqlanır.
Təbii ki, bu amillərin hər birinin ayrılıqda və son olaraq birgə xarici siyasət kursunun məzmun və
dinamikasına öz təsiri vardır. Ulu Öndər onlara çox dərin məna verib və onların araşdırılması olduqca
əhəmiyyətlidir. Bu bağlılıqda vacib saydığımız bir özəlliyi vurğulamaq istərdik.
Məsələ ondan ibarətdir ki, tarixdə bir neçə dəfə milli dövlətçiliyin itirilməsində geosiyasi reallıqlar və
neft faktoru ciddi rol oynayıb. Azərbaycan böyük güclərin mübarizə meydanına çevrilib. Onlar bir-biri ilə
savaşaraq bizim dövlətçiliyimizə zərər veriblər. Ölkə bu səbəbdən işğal edilib. Onun sərvətlərini amansızlıqla
istismar ediblər.
Reallığa uyğun balanslaşdırılmış siyasət: mürəkkəb şəraitdə nailiyyətlər
Ulu Öndər faktiki olaraq bu prosesə son qoydu. Yuxarıda vurğulanan xarici siyasət amilləri
balanslaşdırılımış və reallığı nəzərə alan müstəqil siyasət yeritməyə imkan verdi ki, Azərbaycan müstəqil
dövlət kimi yaşadı, inkişaf etdi və bu proses bütün sürəti ilə indi də davam edir. Keçən müddətdə Azərbaycan
xalqının mənafeyi əsasında müəyyən olunan və milli maraqlardan qaynaqlanan yeni xarici siyasət strategiyası
öz səmərəliliyini sübut etdi. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının 25-ci
ildönümünə həsr olunmuş rəsmi qəbulda Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi xarici siyasət strategiyasından
bəhs edərkən xüsusi vurğulamışdı: “Xarici siyasət prioritetləri məhz o illərdə müəyyən edildi. Azərbaycan
müasir dünyəvi dövlət kimi öz inkişafına başladı. Yəni, məhz o illərdə ölkəmizin gələcəyi ilə bağlı strateji
addımlar atılmışdır. Bu gün tarix göstərir ki, bu, yeganə düzgün yol idi”.
Bu yolun düzgünlüyünün ən bariz və konkret sübutu Prezident İlham Əliyevin fəaliyyətində ifadə
olunub. Ayrıca ölkənin xarici siyasətinin son 15 ildə əldə etdiyi nailiyyətlər göz qabağındadır. Onlar Heydər
Əliyevin xarici siyasət kursunun uğurla inkişaf etdirildiyini, qlobal və regional miqyasda baş verən sürətli
dəyişikliklərə uyğun olaraq dinamik yeniləşmələrin həyata keçirildiyini göstərir. Bu tezis faktların işığında
tam təsdiqini tapır.
Öncə onu vurğulayaq ki, dövlət başçısı 2017-ci ilin may ayında çıxışlarının birində Azərbaycanın
müstəqillik dövrünün xarici siyasətini ümumi olaraq belə qiymətləndirmişdi: “Azərbaycan xarici siyasət
sahəsində böyük uğurlar əldə edib. Biz beynəlxalq arenada öz milli maraqlarımızı bundan sonra da müdafiə
edəcəyik. Biz bu gün dünyada çox böyük hörmətə malik olan ölkə kimi tanınırıq. Bizimlə əməkdaşlıq etmək
istəyən ölkələrin sayı artır…”. Bu siyasət milli maraqlara söykənir. Azərbaycan regionda və daha geniş
məkanda qa qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq mühiti formalaşdıra bilib. Burada mehriban qonşuluq
prinsipinin əsas yerlərdən birini tutduğunu xüsusi qeyd etmək istərdik. Təcavüzkar Ermənistan istisnadır.
Lakin onun işğal etdiyi ərazilərdən çəkilməsi halında da əməkdaşlıq üçün qapıların açıq olacağını Azərbaycan
tərəfi dəfələrlə vurğulayıb.
Son 15 ildə Azərbaycanın xarici siyasətdə əldə etdiyi mühüm nailiyyətlər sırasında Cənubi Qafqazda
təhlükəsizliyin yaradıcısı və təminatçısı olması böyük marağa səbəb olur. Geosiyasi aspektdə bu, çox ciddi
özəlliyi ifadə edir. Çünki Rusiyanı çıxmaq şərti ilə postsovet məkanında ikinci bir ölkə yoxdur ki, yerləşdiyi
regionda təhlükəsizlik modelinin yaradıcısı statusunda çıxış edə bilsin. Azərbaycan bu səviyyəyə çoxşaxəli və
balanslaşmış xarici siyasət kursu sayəsində çata bilib.
Belə ki, burada həm “yumşaq güc”, həm “sərt güc”, həm də enerji siyasəti strategiyası harmonik şəkildə
tətbiq edilib. “Yumşaq güc” ölkənin mədəni, elmi, diplomatik, yeni əməkdaşlıq formatlarının, sivilizasiyalar,
dinlər və mədəniyyətlərarası dialoqun təşkili mexanizmlərinin, multikulturalizmin, iqtisadi, mənəvi-əxlaqi
dəyərlər sisteminin tətbiqi sayəsində beynəlxalq aləmdə təsir dairəsinin artırılmasını əhatə edir. “Sərt güc”
regionda təxribat törətmək arzusunda olan destruktiv qüvvələrin cilovlanması naminə hərbi qüdrətin daim
artırılmasını ehtiva edir. Enerji siyasəti isə milli təhlükəsizliyi təmin edən faktorlardan biri kimi qlobal
əhəmiyyətli neft-qaz və nəqliyyat-daşınma layihələrinin, əməkdaşlıq dəhlizlərinin formalaşdırılmasını nəzərdə
tutur.
Cənubi Qafqazda bu cür sistemli, hərtərəfli, kreativ və mürəkkəb tərkibli xarici siyasət yeridən ikinci
bir dövlət yoxdur. Bu səbəbdəndir ki, bir sıra mütəxəssislər Azərbaycanın həyata keçirdiyi siyasəti “Smart
Power”dən (“ağıllı güc”, amerikalı tarixçi və publisist Cozef Nayın daxil etdiyi termindir) də dərin və yüksək
məzmuna malik olan “Intelligent Power” (“intellektual güc”) adlandırmağı təklif edirlər. Çünki ölkə başçısı
çətin, ziddiyyətli və təzadlarla xarakterizə olunan bir regionda dünyada maliyyə və hərbi böhranın baş alıb
getdiyi bir zamanda dövlətin təhlükəsizliyini yüksək səviyyədə təmin etməyə nail olub.
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Bu prosesdə beynəlxalq təşkilatlarda aparılan aktiv diplomatik fəaliyyət və həyata keçirilən mötəbər
beynəlxalq tədbirlər xüsusi rol oynayıb. Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində səmərəli çoxtərəfli
diplomatiya nümunəsini göstərib. 2003-cü ildən AŞPA-da Azərbaycanın fəallığı yeni səviyyəyə yüksəlib. Bu
təşkilatın iclaslarında çıxış edən İlham Əliyev Azərbaycanın xeyrinə sənədlərin qəbul edilməsinə nail olub.
Bu proses sonrakı illərdə də davam etdirilib. Nəticədə, qısa müddətdə Ermənistanın təcavüzkarlığını
təsdiq edən və bunu qınayan çoxlu sayda sənəd meydana gəlib. Həmin sənədlər XX əsrin 90-cı illərində BMT
Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi qətnamələri məzmunca tamamlayır.
XXI əsrin əvvəllərindən başlayaraq xarici siyasətdə baş verən müsbət dinamik dəyişikliklər
Azərbaycanın 2012-2013-cü illərdə BMT TŞ-nin qeyri-daimi üzvü olmasının real zəminini hazırladı. 2016-cı
ildə isə Azərbaycan BMT Baş Məclisində keçirilmiş səsvermədə iştirak edən 184 üzv dövlətdən 176-nın səsini
qazandı. Bu, 2017-2019-cu illər üçün BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurasına üzv seçilməyə imkan yaratdı.
2011-ci ildən Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatının üzvüdür. Bu Hərəkatın XVIII zirvə toplantısı 2019cu ildə Azərbaycanda keçiriləcək. Bütövlükdə isə 2019-2022-ci illərdə Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatına
sədrlik edəcək. Son 15 ildə Azərbaycan yalnız BMT ilə deyil, Avropa İttifaqı, NATO, Körfəz Əməkdaşlıq
Şurası, Ərəb Dövlətləri Liqası, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı, Afrika İttifaqı, Amerika Dövlətləri Təşkilatı və
başqaları ilə əlaqələrə də ciddi fikir verib.
Eyni zamanda, keçən müddətdə ATƏT, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı,
Türk Şurası, Müstəqil Dövlətlər Birliyi, GUAM, Avropa Şurası, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı və
digər qurumlarla əməkdaşlıq dinamik surətdə inkişaf etdirilib. Azərbaycanın sadalanan təsisatlarla əlaqələri
ədalətli və təhlükəsiz beynəlxalq münasibətlər sisteminin tələblərinə tam uyğun şəkildə həyata keçirilib.
Məlumdur ki, ədalətli və təhlükəsiz beynəlxalq mühitin formalaşmasının təməl prinsipləri sırasında
mədəniyyətlər və sivilizasiyalararası dialoqun, multikulturalizmin təşviqi xüsusi yer tutur. Bu sferalarda
Azərbaycanın öz təcrübəsi və fəaliyyət modeli vardır. Birinci Avropa Oyunları, BMT-nin Sivilizasiyalar
Alyansının Bakı Forumu, Mədəniyyətlərarası dialoq forumu və bütövlükdə “Bakı Prosesi”, IV İslam
Həmrəyliyi Oyunlarının keçirilməsi məhz həmin model çərçivəsində reallaşdırılıb. Bunu dünyanın yüksək
səviyyəli dairələrində açıq etiraf edirlər.
Yuxarıda vurğulanan kontekstdə “Bakı prosesi”nin xarici siyasətdəki yeri və rolunu ayrıca qeyd etmək
gərəkdir. Bu, Azərbaycan Prezidentinin 2008-ci ildə irəli sürdüyü təşəbbüsdür. Artıq 10 ildir ki, “Bakı prosesi”
fəaliyyətdədir və xeyli nüfuz qazanıb. Onun əsas ideyası sivilizasiyalar və dinlərarası dialoq mexanizmlərinə
real məzmun verməkdən ibarətdir. Konkret ifadə edilsə, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) ilə Avropa Şurası
(AŞ) arasında əlaqələrin qurulmasına xidmət edən bir addımdır. Daha geniş mənada bu, təbii ki, İslam dünyası
ilə Avropa arasında rasional dialoqu təmin etməyə xidmət edir. “Bakı prosesi”nin başqa bir siyasi anlamı
Azərbaycan Prezidentinin təklif etdiyi yeni əməkdaşlıq formatları kontekstində maraq doğurur.
Prezident İlham Əliyev regional miqyasda üçtərəfli əməkdaşlıq formatının təşəbbüskarıdır. Təcrübə
göstərdi ki, bu, çox uğurlu və səmərəli əməkdaşlıq formuludur. Nümunə kimi Azərbaycan-Rusiya-İran
əməkdaşlığında gəlinən nəticələri göstərə bilərik. Azərbaycanın dövlətçilik tarixində ilk dəfə olaraq Rusiya və
İran dövlət başçıları Bakıda öz azərbaycanlı həmkarları İlham Əliyevlə region əhəmiyyətli problemləri
müzakirə etdilər. Tərəflər bir çox istiqamətlərdə mühüm qərarlar alıblar. O cümlədən Cənubi Qafqazın
təhlükəsizliyi və Şimal-Cənub dəhlizinin reallaşdırılması ilə bağlı qəti mövqe bildiriblər.
Üçtərəfli əməkdaşlıq formatı digər dövlətlərlə də faydalı əlaqələri inkişaf etdirməyə geniş imkanlar açıb.
“Bakı prosesi”ni bu formatın daha geniş və əhatəli modeli kimi xarakterizə etmək olar. Lakin “Bakı prosesi”
çoxlu sayda ölkənin sivilizasiyalar, dinlər və mədəniyyətlər arasında əməkdaşlığa cəlb edilməsini nəzərdə
tutan ümumi formatdır. Məqsəd isə qlobal miqyasda sabitliyə, sülhə və qarşılıqlı əlaqələrin inkişafına nail
olmaqdır.
Yeni əməkdaşlıq formatları: qlobal çağırışlar fonunda
Deməli, Azərbaycan xarici siyasətdə üçtərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlıq modellərini dialoq platformasına
keçirməklə beynəlxalq münasibətlər üçün müstəsna xidmət göstərir. Bizcə, mütəxəssislər Azərbaycanın xarici
siyasətinin bu vacib aspektini geosiyasi-nəzəri kontekstdə geniş tədqiq etməlidirlər.
Burada son 15 ildə xarici siyasətdə enerji faktorundan uğurlu istifadə edilməsi vurğulanmalıdır.
Azərbaycan bu müddətdə həm yeni layihələr irəli sürüb, həm də beynəlxalq əməkdaşlıq formatı yaradıb. TAP,
TANAP, “Cənub Qaz Dəhlizi” Azərbaycan rəhbərliyinin təşəbbüsləri sayılır. Bu layihələrin reallaşdırılmasına
Qərbdə böyük ümidlə baxır, onları Avropanın enerji xəritəsini dəyişə biləcək proyektlər adlandırırlar.
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Avropa İnvestisiya Bankı “Cənub Qaz Dəhlizi” üçün böyük miqdarda vəsait ayırıb. Azərbaycan bu
layihənin reallaşması üçün beynəlxalq əməkdaşlıq formatı yaradıb ki, nazirlər səviyyəsində onun mütəmadi
müzakirələri aparılır. Bu uğuru xarici siyasətimizin parlaq nümunələrindən biri kimi qəbul etmək gərəkdir.
Ancaq məsələ bu layihələrlə məhdudlaşmır. Dövlət başçısının fəal diplomatik addımları sayəsində
Azərbaycan “Bir qurşaq, bir yol” (“Yeni İpək Yolu”) proyektinin əsas iştirakçıları sırasına daxil olub. Artıq
bu layihə çərçivəsində həyata keçirilən daşımalarda ölkəmiz iştirak edir. Ayrıca, Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu
xəttinin istifadəyə verilməsi ilə həmin istiqamətdə strateji bir addım da atılmış oldu. Bu barədə ekspertlər
müntəzəm olaraq təhlillər aparır, proqnozlar verirlər.
Rusiyalı mütəxəssislər hesab edirlər ki, Azərbaycan Uzaq Şərqdən Avropaya qədər geniş bir məkanın
mühüm nəqliyyat qovşağına çevrilib. Bu tezisi ümumiləşdirərək deyə bilərik ki, Azərbaycan Cənubi Qafqazın
“geosiyasi və nəqliyyat qovşağıdır”! Bu isə reallığı nəzərə almaqla düşünülmüş xarici siyasətin həyata
keçirilməsinin məntiqi nəticəsidir.
Təbii ki, bunlar son hədd deyil. Cənab Prezident Azərbaycan diplomatları qarşısında yeni dövrün
tələblərinə uyğun vəzifələr qoyub. Sürətlə dəyişən dünyada çevik və yeni situasiyaya uyğun hərəkət edilməsi
Azərbaycan xarici siyasətinin Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilmiş baza prinsiplərindən biridir. Bu
əsasda dövlət başçısı tarixi irsimizi və müasir beynəlxalq münasibətlər sisteminin təhdid və çağırışlarını nəzərə
alaraq xarici siyasətdə aşağıdakı istiqamətlərə ciddi diqqət yetirilməsini tapşırıb:
Birincisi, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüququn norma və
prinsipləri, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə uyğun olaraq ədalətli həll edilməsi. Burada ölkənin
ərazi bütövlüyünün bərpası və suverenliyinin təmin edilməsi başlıca şərt olaraq ifadə edilir.
İkincisi, əsas təhlükələrin Azərbaycanın xaricində formalaşdığını nəzərə alaraq, ölkənin xaricdən olan
risklərdən qorunması. Bu, hazırkı mərhələdə təhlükəsizliyin təmin edilməsinin ən vacib faktorlarından biridir.
Məlumdur ki, bir sıra dairələr Azərbaycanda daxili vəziyyəti gərginləşdirmək üçün təşəbbüslər göstərirlər. Bu
cəhdlərin qarşısı düzgün siyasət və zəruri tədbirlərlə alına bilər. Bu səbəbdən xarici siyasət üzərinə olduqca
məsuliyyətli vəzifələr düşür.
Üçüncüsü, xarici müdaxiləni qəbul etməyən dövlətlərarası münasibətlərin dəstəklənməsi. Həmin məsələ
son zamanlar bəzi böyük güclərin başqa ölkələrin daxili işlərinə daha çox qarışmağa başlaması səbəbindən
aktuallaşıb. Dünyanın bir sıra regionlarında müşahidə edilən proseslər bu tezisi təsdiq edir. Azərbaycan həmişə
müstəqil xarici siyasət yeridib. Bu kursun qorunub saxlanması üçün mütləq xarici müdaxilələr
neytrallaşdırılmalıdır. Ona görə də dövlət başçısının bu xətti çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Dördüncüsü, milli maraqlara əsaslanan siyasətin yeni səviyyəyə yüksəldilməsi. İndi milli müstəqil
dövlətçiliyi qorumaq strateji məsələdir. Xüsusilə xarici siyasətdə, beynəlxalq aləmdə elə incə addımlar
atılmalıdır ki, milli dövlətçiliyə zərər olmasın. Bunun üçün isə, heç şübhəsiz, milli mövqedən çıxış etməklə
yeni diplomatik metodlardan istifadə etmək lazımdır. Cənab Prezidentin diplomatlar qarşısında bu incə
məsələni bir daha qaldırması çox əhəmiyyətlidir.
Beşincisi, çoxtərəfli diplomatiyanın genişləndirilməsi kontekstində beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığı
daha da inkişaf etdirmək. Bu punktda həm fəaliyyət üsulunda, həm də beynəlxalq miqyasda yeni səviyyədə
uğurlar əldə edilməsi zərurəti ifadə edilib. Burada Azərbaycanın xarici siyasətində beynəlxalq hüquq
prinsiplərinə əsaslanmaq xəttinin davam etdiyini müşahidə etmək mümkündür.
Altıncısı, dinlər və mədəniyyətlərarası dialoqun və multikulturalizmin təşviq edilməsi. Bu prosesdə əsas
olaraq tarixi ənənələrimizə, milli-mənəvi dəyərlərimizə istinad etmək gərəkliyi vurğulanır.
Yeddincisi, milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin artırılması. Bu addımla bir tərəfdən ölkənin qlobal
maliyyə-iqtisadi böhrandan zərər görməməsinə, digər tərəfdən isə ixracatın genişləndirilməsi və yeni bazarlara
çıxış əldə edilməsinə nail olunur.
Səkkizincisi, TANAP və TAP layihələrinin qrafikə uyğun olaraq inşasının başa çatdırılması və “Cənub
Qaz Dəhlizi”nin fəaliyyətə başlaması.
Doqquzuncu, Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizləri üzrə işlərin yekunlaşdırılması.
Nəticə
Beləliklə, Azərbaycanın xarici siyasət kursu Ulu Öndər Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi başlıca
prinsiplər əsasında yeni şəraitə uyğun olaraq davam etdirilməkdədir. Hazırda dünyada müşahidə olunan sürətli
geosiyasi, iqtisadi və hərbi-təhlükəsizlik proseslərinin məntiqinə uyğun olaraq milli maraqlar çərçivəsində
xarici siyasətin qarşısında konkret vəzifələr qoyulub. Cənab Prezident onları dəqiq şəkildə tapşırıq kimi xarici
siyasətlə məşğul olan qurumlara çatdırıb.
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Yuxarıda sadalanan punktlardan görünür ki, yeni mərhələdə də Azərbaycan ərazi bütövlüyünün bərpa
edilməsi və suverenliyin təmin olunmasını başlıca tələb kimi ifadə edib. Buna nail olmaq üçün isə beynəlxalq
təşkilatlarla aktiv əməkdaşlığı davam etdirmək, yeni əməkdaşlıq formatlarını reallaşdırmaq, enerji
layihələrinin həyata keçirilməsini tamamlamaq, beynəlxalq layihələrdə iştirakı genişləndirmək, nəqliyyat
sahəsində mövcud potensialı daha dolğun reallaşdırmaq, Şərq-Qərb və Şimal-Cənub istiqamətlərində
beynəlxalq əməkdaşlığın əsas qovşağı kimi yeni məqsədlərə çatmaq kimi işlərin öhdəsindən gəlmək lazımdır.
Buradan görünür ki, dövlət başçısı xarici siyasətdə sistemlilik, davamlılıq, ardıcıllıq, reallığı nəzərə
almaqla yanaşı, ədalətlilik və beynəlxalq hüququn normalarına tam əməl etmək kimi amillərə də böyük önəm
verir. Azərbaycan dünyəvi, demokratik və ədalətli dövlət kimi beynəlxalq aləmdə fəaliyyətini yeni səviyyəyə
yüksəltməkdə qərarlıdır. Bu o deməkdir ki, xarici siyasətdə bizi yeni-yeni uğurlar gözləyir.
Azərbaycan xalqı şübhə etmir ki, bütün sahələr kimi, xarici siyasət də əmin əllərdədir. Ölkənin ərazi
bütövlüyü tam təmin ediləcək, işğalçılar ərazilərimizdən qovulacaq və insanlarımız öz yurdlarına dönəcəklər.
Azərbaycan Prezidenti bundan sonra da yüksək intellekti, diplomatik peşəkarlığı və əyilməz siyasi iradəsi ilə
Ulu Öndərin əsasını qoyduğu milli müstəqil dövlətçiliyin inkişafı üçün yorulmadan zəhmət sərf edəcək!
Newtimes.az
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Azərbaycan indi beynəlxalq əhəmiyyətli ölkədir
Rüstəm Kamal
Müasir dövrdə bu və ya digər ölkənin inkişafını müəyyən edən bir neçə şərt var. Onlardan biri də
infrastruktur sisteminin yaradılması və inkişafıdır. Bu baxımdan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra həyata
keçirilən infrastruktur layihələri sayəsində Azərbaycan dünya əhəmiyyətli tranzit ölkəyə çevrilib.
Hazırda Şərqlə Qərbi, Şimalla Cənubu birləşdirən nəhəng nəqliyyat dəhlizləri Azərbaycanda qovuşur.
Beynəlxalq yüklərin ölkəmizin üzərindən daşınması üçün logistik imkanlarımız var.
Təsadüfi deyil ki, tarixi İpək yolunun müasir dövrün tələblərinə uyğun yenidən bərpasının da
təşəbbüskarı Azərbaycandır. Biz bu layihənin həyata keçirilməsinin məsuliyyətini üzərimizə götürməklə
yanaşı, təşkilatçılığa da mühüm töhfə vermişik. Xatırlayaq: İpək yolunun bərpası ilə bağlı ilk toplantı Bakıda
keçirilib. Bu layihəni həyata keçirmək üçün fəaliyyət göstərən müştərək qurumun qərargahı paytaxtımızda
fəaliyyətə başlayıb. Bununla da Azərbaycan tədricən regional tranzit ölkəsindən beynəlxalq əhəmiyyətli tranzit
ölkəyə çevrilib.
Prezident İlham Əliyev həyata keçirilən uğurlu infrastruktur layihələrinin əhəmiyyətini vurğulayaraq
demişdir: “Son illər ölkə daxilində nəqliyyat infrastrukturu ilə çox ciddi məşğul olmuşuq. Demək olar ki,
nəqliyyat infrastrukturuna çox böyük vəsait qoyulubdur. Biz yeddi aeroport tikmişik, onlardan altısı
beynəlxalq statusa malikdir. O aeroportlar indi işləyir, xaricdən gələn turistlərin sayı artır. Ələtdə Xəzər
dənizində ən böyük yeni ticarət limanı tikilir, yaxın gələcəkdə istifadəyə veriləcəkdir. Dəmir yolu
infrastruktruru yeniləşir. Azərbaycan Xəzər dənizində ən böyük donanmaya malikdir. Burada biz liderliyi
möhkəmləndiririk. Gəmiqayırma zavodunun tikintisi artıq xaricdən gəmilərin alınmasına ehtiyac qalmadığını
göstərir”.
Qeyd edək ki, Ələt Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının birinci mərhələsi artıq fəaliyyət göstərir. Yaxın
gələcəkdə birinci fazada tikinti işləri tam başa çatacaq. Xəzər dənizinin 15 milyon ton yükdaşıma qabiliyyəti
olan ən böyük ticarət limanı məhz Ələt limanıdır. Tam fəaliyyət göstərdikdə, dünyanın ən böyük ticarət
limanlarından biri olacaq. Buradan yüklər Şərqdən Qərbə, Şimaldan Cənuba daşınacaq.
Üstəlik burada azad iqtisadi zonanın yaradılması da nəzərdə tutulur. Həmin layihələrin tam icrası daha
böyük ölçüdə yüklərin daşınmasına və ölkəmizin daha çox gəlir əldə etməsinə imkan yaradacaq.
Məhz bu cür iri layihələr hesabına ölkəmiz dünyanın nəqliyyat qovşaqlarından birinə çevrilir. Açıq
dənizlərə çıxışı olmayan Azərbaycan Avrasiyanın nəqliyyat mərkəzi funksiyasını üzərinə götürüb. Bu
funksiyanın yerinə yetirilməsini asanlaşdıran Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu artıq reallıqdır. Reallıq həm də
dəhlizdən daşınan yüklərin çəkisinin ildən-ilə artacağıdır. Çin və Avropa dövlətlərinin dəhlizə maraq
göstərməsi bunu bir daha təsdiq edir.
Bu da hələ hamısı deyil. Azərbaycan indi də Şimalla Cənubu birləşdirir. Belə ki, həyata keçirilməsi
nəzərdə tutulan “Şimal-Cənub” nəqliyyat dəhlizinin də açar ölkəsi Azərbaycandır. Bunun nəticəsidir ki, həmin
layihənin reallaşması üçün İran və Rusiyanın prezidentləri sənədlərə imza atmışlar.
Ölkəmizdə nəqliyyat infrastrukturu layihələri ilə yanaşı, digər sahələr üzrə də çox işlər görülüb. Son 15
il ərzində 30-dan çox elektrik stansiyası tikilib ki, onların generasiya gücü 3900 meqavata bərabərdir.
Müqayisə üçün qeyd edək ki, ölkə üzrə ümumi generasiya gücü təqribən 6,5 min meqavatdır. Onun 3,9 min
meqavatı son 15 ilin payına düşür. Hazırda Azərbaycan həm də elektrik enerjisi ixrac edən ölkədir. Halbuki
neçə il əvvəl biz ehtiyacımızı ödəmək üçün enerjini idxal edirdik.
Ölkəmizdə beynəlxalq əhəmiyyətli nəqliyyat infrastrukturları ilə yanaşı, yerli əhəmiyətli layihələr də
uğurla həyata keçirilir. Son illər kənd yollarının çəkilməsi ilə bağlı layihələr əhali tərəfindən rəğbətlə qarşılanır.
2004-cü ildən indiyədək ümumilikdə 15 min kilometr yol çəkilib. Hazırda bu istiqamətdə bir sıra layihələrin
icrası davam edir. Prezident İlham Əliyev çıxışlarında dəfələrlə qeyd edib ki, qarşıdakı illərdə də yerli
əhəmiyyətli yolların yenidən qurulması üçün dövlət büdcəsindən vəsait ayrılacaq. Təkcə cari ildə 2 min
kilometr yeni yol salınacaq. Ümumiyyətlə, yaxın bir neçə ildə ölkəmizin bütün kəndlərinə müasir dövrün
tələblərinə cavab verən yollar çəkiləcək.
Paralel olaraq sosial layihələrin icrası da həyata keçirilir. Cari ildə Qazax, Qobustan, Şəmkir, Quba,
Neftçala, Goranboy şəhərlərində yeni mərkəzi rayon xəstəxanalarının açılması nəzərdə tutulur. Füzuli
rayonunda və Qəbələ şəhərində müasir tipli xəstəxanaların tikintisi davam edir. Gələn il bu şəfa ocaqlarının
rayon sakinlərinin ixtiyarına verilməsi planlaşdırılır. Bunlardan əlavə, cari ildə bölgələrdə 137 modul tipli
məktəbin tikilməsi nəzərdə tutulub. Həmin məktəblərin tikintisi demək olar ki, bölgələrdə qəzalı vəziyyətdə
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olan təhsil ocaqlarının problemini birdəfəlik həll edəcək. Paytaxtda isə yay aylarında 10-dan çox məktəbdə
əsaslı təmir işləri aparılacaq.
Məcburi köçkünlərin məişət həyatının yaxşılaşdırılması üçün də layihələrin icrası davam edir. Bu il ən
azı 4 min ailə – 20 min köçkün yeni evlərlə, mənzillərlə təmin olunacaq. Xatırladaq ki, keçən il 2300 ailə –
yəni 12 min köçkün evlə təmin edilib.
Cari ilin dövlət büdcəsindən müxtəlif təyinatlı infrastruktur layihələrin icrası üçün lazım olan qədər
vəsait ayrılıb. Bu da yeni layihələrin icrası deməkdir. İstər iqtisadi, istərsə də sosial əhəmiyyətli layihələrin
həyata keçirilməsi ölkəmizin ümumi inkişafı deməkdir.
Azərbaycan. – 2018.- 24 may. – № 116. – S. 1,6.
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AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİNİN XARİCİ SİYASƏTİ
Könül Kərimova,
Azərbaycan Pedaqoji Universitetinin Şəki Filialının baş müəllimi
(əvvəli ötən saylarımızda)
Mayın 28-də Ə.M.Topçubaşovun ABŞ nümayəndə heyətinin üzvü Q.Morqentau ilə görüşündə isə ABŞın Azərbaycan hökumətinə maliyyə yardımı göstərməsinin mümkünlüyü məsələləri müzakirə olundu.
Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri üçün ən mühüm hadisə onların mayın 28-də ABŞ Prezidenti
V.Vilson tərəfindən qəbul edilməsi idi. Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Ə.M.Topçubaşov Prezident
V.Vilsona müraciət edərək Azərbaycanın Millətlər Cəmiyyətinə buraxılacağına və ABŞ tərəfindən
Azərbaycana yardım göstəriləcəyinə ümid etdiyini bildirdi.
Parisdə ermənilər azərbaycanlılar və Osmanlı dövləti əleyhinə geniş təbliğat kompaniyası aparırdılar.
ABŞ prezidenti Vilsona çoxlu sayda saxta məlumatlar ötürürdülər. Bütün bunlara baxmayaraq AXC
nümayəndə heyəti AXC-nin 1-ci il dönümü günü 1919-cu ilin 28 mayında V.Vilsonla görüşdülər. Görüş
zamanı AXC nümayəndələri öz mövqeyini Vilsona təqdim edə bildi. Azərbaycan nümayəndə heyəti V.
Vilsonla görüşdə 6 bənddən ibarət tələblər irəli sürərək, ABŞ Prezidentindən onların yerinə yetirilməsinə
köməklik göstərməsi xahiş olunurdu. Həmin tələblərdə Azərbaycanın müstəqilliyinin tanınması, Vilson
prinsiplərinin Azərbaycan Respublikasına da aid edilməsi, Azərbaycan nümayəndələrinin sülh konfransına
buraxılması, Azərbaycanın Millətlər Cəmiyyətinə qəbul edilməsi, ABŞ-ın hərbi departamentinin Azərbaycana
hərbi yardım göstərməsi, ABŞ və Azərbaycan Respublikası arasında diplomatik münasibətlərin yaradılması
məsələləri irəli sürülürdü. Azərbaycan nümayəndə heyəti bu tələblərin ABŞ tərəfindən qəbul ediləcəyi halda,
Azərbaycanın çar Rusiyasına olan borclarını tədricən ödəyəcəyinə də təminat verirdi.
Təəssüf ki, Azərbaycan tərəfinin bu tələbləri V. Vilson tərəfindən qəbul edilmədi və o, Azərbaycanın
istiqlaliyyətinin tanınması məsələsini açıq saxlayaraq, ABŞ-ın dünyanı kiçik hissələrə bölmək niyyətində
olmadığını bildirdi. V.Vilson Azərbaycanın Qafqaz Federasiyası yaratmaq niyyətini təqdir edərək, bu qurumun
Millətlər Cəmiyyətinin təklifi ilə hər hansı bir dövlətin köməyinə arxalana biləcəyini və Azərbaycan
Respublikasının müstəqilliyi məsələsinin hələlik həll edilməsinin qeyri-mümkünlüyünü qeyd etdi. V.Vilson
Azərbaycan nümayəndələrinə irəli sürdükləri tələblərini sülh konfransının katibliyinə çatdırmağı xahiş etdi.
14 bölmədən ibarət olan və özündə mühüm tarixi, siyasi və diplomatik məsələləri əks etdirən “Qafqaz
Azərbaycanı Respublikasının nümayəndəliyinin Paris sülh konfransına memorandumu” adlı sənəd mühüm
əhəmiyyət daşıyırdı.
Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri V. Vilsonla görüşlərində böyük ümidlərinin doğrulmamasına
baxmayaraq, ABŞ Prezidenti ilə təmas qurmağın mühüm hadisə olduğunu qeyd edirdilər. Ə.M.Topçubaşov
bildirirdi ki, “bizim nümayəndə 59 heyətinin Prezident Vilson tərəfindən qəbulunu çox böyük hadisə hesab
etmək lazımdır, çünki başqa Antanta dövlətlərinin başçıları kimi, o da nümayəndə heyətlərini qəbul etmir”.
Ermənilər isə Azərbaycana qarşı ərazi iddilarından əl çəkmir, ABŞ vasitəsilə bütün bunlara nail olmaq
istəyirdilər. 1919-cu ildə Naxçıvanda ABŞ general qubernatorluğunun yaratmaq planı da məhz buna xidmət
edirdi. AXC-nin qətiyyətli mövqeyi, Naxçıvan əhalisinin ciddi müqaviməti bu planların gerçəkləşdirilməsinə
imkan vermədi.
Parisdə olarkən Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzləşdiyi növbəti problem mayın 26-da Antanta
ölkələri və Yaponiya dövlət başçılarının admiral A. Kolçaka nota ilə müraciət etmələri və Omsk hökumətini
Ümumrusiya hökuməti kimi tanıdıqlarını bildirmələri oldu. Ə.M. Topçubaşov bu hadisəyə etiraz əlaməti
olaraq, mayın 31-də Azərbaycan nümayəndə heyəti adından bəyanat verdi və bildirdi ki, admiral A. Kolçakın
hökumətinin Ümumrusiya hökuməti kimi tanınması çar Rusiyasından ayrılaraq istiqlaliyyətini əldə etmiş
xalqların, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının milli maraqlarına ziddir və Azərbaycan Respublikasının
ərazisi gələcək Rusiya dövlətinin tərkibinə daxil edilməməlidir. Azərbaycan nümayəndə heyəti bununla
kifayətlənməyərək, iyunun 5-də sülh konfransının sədrinə və Antanta dövlətlərinin baş nazirlərinə etiraz notası
göndərdi. Sənəddə Kolçak hökumətinin keçmiş çar Rusiyasının hüdudlarında tanınmasına etiraz edilərək,
Azərbaycanın bu dövlətin ərazisindən birdəfəlik çıxdığı göstərilirdi. Notada qeyd olunurdu ki, “Rusiyada hansı
hökumətin tanınmasından asılı olmayaraq, yalnız öz parlament və hökumətini tanıyan Azərbaycan Rusiyanın
ərazisinə daxil edilməməlidir”. Eyni zamanda, iyunun 17-də admiral Kolçakın hökumətinə etiraz əlaməti
olaraq, Parisdə Azərbaycan, Estoniya, Gürcüstan, Latviya, Şimali Qafqaz, Belorusiya və Ukrayna
nümayəndələri adından bəyannamə imzalandı. Bəyannamədə bildirilirdi ki, “sənədi imzalayan respublikalar
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Sülh Konfransının qarşısında böyük dövlətlərin tezliklə onların siyasi müstəqilliyini tanıması xahişi ilə çıxış
edirlər”. Admiral Kolçakla yanaşı, Denikinin də son vaxtlardakı fəaliyyəti Qafqaz respublikalarının
müstəqilliyi üçün ciddi problemlər yaradırdı. Bunu nəzərə alaraq, iyunun 23-də Azərbaycan, Gürcüstan və
Şimali Qafqaz Respublikalarının nümayəndələri sülh konfransına 7 maddədən ibarət olan etiraz notası təqdim
etdilər. Notada Kolçakla yanaşı, Denikinin də Qafqaz respublikalarının istiqlaliyyətinə qarşı təhlükə törədə
biləcəyi vurğulanırdı. Sənəddə Qafqaz respublikalarına siyasi vahidlik kimi baxıldığı halda, Rusiya ilə bu
ərazilərin gələcək siyasi quruluşu haqqında saziş bağlamağın mümkün olduğu bildirilirdi. Onu da qeyd etmək
lazımdır ki, ermənilər Kolçak və Denikinlə gizli əlaqələr yaratdıqlarına görə, yuxarıda göstərilən sənədləri
imzalamaqdan boyun qaçırtdılar.
Həmin vaxt Azərbaycanla Böyük Britaniya və Fransa kimi dövlətlər arasında iqtisadi və ticarət
əlaqələrinin yaradılması istiqamətində mühüm addımlar atıldı. Xüsusilə, Fransa-Qafqaz Komitəsinin
təşəbbüsü ilə oktyabrın 4-də keçirilən və Azərbaycan, Gürcüstan, Fransa işgüzar dairələrinin iştirak etdiyi
Qafqaz konfransı mühüm əhəmiyyət daşıyırdı. Oktyabrın ortalarında Fransa Respublikasının Ticarət və
Sənaye Nazirliyinin nümayəndəsi Bakıya səfər edərək, Azərbaycanın xarici işlər naziri M.Y. Cəfərovla
danışıqlar apardı. Görüş zamanı Fransa tərəfinin nümayəndəsi öz ölkəsi ilə Azərbaycan arasında dostluq
əlaqələrinin yaradılmasının vacib olduğunu bildirdi. Həmin ərəfədə Azərbaycan hökuməti Böyük Britaniyanın
“Kosmos” kompaniyası ilə müqavilə imzaladı. Müqaviləyə görə, bu kompaniya Azərbaycan neftinin Qara
dəniz limanından daşınıb Avropaya satışını təşkil etməli idi.
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AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİNİN XARİCİ SİYASƏTİ
Könül Kərimova,
Azərbaycan Pedaqoji Universiteti Şəki Filialinın baş müəllimi.
Mövcud olduğu dövrdə Bakıda ABŞ, Belçika, Böyük Britaniya, Danimarka, Finlandiya, İsveç, İsveçrə,
İtaliya kimi dövlətlərin nümayəndəlikləri fəaliyyət göstərdi. AXC-nin ərazisi 147.629 kv.km, Paris Sülh
Konfransına təqdim olunmuş sənədlərə əsasən həmin vaxt Azərbaycanda 4. 617. 671 nəfər əhali yaşayırdı.
Onların 75,4%-ni, yəni 3 481 889 nəfərini azərbaycanlılar təşkil edirdi. AXC elan edildiyi gündən, dövlət
rəmzlərinin, xüsusilə dövlət bayrağının qəbul edilməsi məsələsinə, həssaslıqla yanaşıldı. Bu məsələdə
Ə.Hüseynzadənin “Türkləşmək, islamlaşmaq, müasirləşmək” şüarı əsas götürüldü. Cümhuriyyət Hökuməti
1918-ci ilin noyabrın 9-da mavi, qırmızı, yaşıl rənglərdən, ağ aypara və səkkizguşəli ulduzdan ibarət
bayrağının milli bayraq kimi təsdiq olunması haqqında qərar qəbul etdi.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, 1988-ci ildə müstəqillik uğrunda ümumxalq hərəkatı geniş vüsət alanda
AXC dövründə qəbul edilən hər iki bayraq həmin ilin 24 noyabrında Şəki Mərkəzi stadionunda keçirilən
mitinqində dalğalandırılmışdır. Həmin bayraqlar 70 il ərzində Şəkidə yaşayan vətənpərvər insanların evində
saxlanılmışdır. Bu isə insanların bayrağa olan sevgisinin göstəricisidir.
Pul vahidi əvvəlcə Bakı bonu, daha sonra Azərbaycan manatı müəyyən edildi.
100 illik yaşı olan Azərbaycan diplomatiyası mürəkkəb eyni zamanda şərəfli yol keçib. Müasir
diplomatiyamızın formalaşması müstəqilliyimizin bərpası ilə bağlıdır. Ə.Topçubaşov Azərbaycan diplomatiya
tarixində silinməz iz qoymuşdur. 1918-1920-ci illərdə AXC-nin beynəlxalq münasibətlərinin bir hissəsinə
çevrilməsi nəticəsində Azərbaycan diplomatiya məktəbinin formalaşması prosesi başlanmışdır. Ə.Topçubaşov
Azərbaycan Parlamentinin sədri və Xarici İşlər Naziri kimi 1918-ci ildən etibarən səlahiyyətli səfir kimi xarici
səfərlərə başlamışdır. 1934-cü ildə Parisdə mühacirətdə vəfat etmişdir. Məzarı da bu şəhərdədir. 1920-ci il
yanvarın 11-də Azərbaycanın Antanta tərəfindən de-fakto tanınması Azərbaycan nümayəndə heyətinin ən
böyük uğurlarındandır. Topçubaşova həmçinin xarici əlaqələrin qurulmasında məsul şəxs kimi fövqəladə
səlahiyyətli nazir statusu verilmişdi. 1919-cu il 28 mayda ABŞ prezidenti Vudro Vilsonla görüşən nümayəndə
heyətinə Topçubaşov başçılıq edirdi. Parisə Sülh Konfransına gedən qrup mövcud vəziyyətlə əlaqədar olaraq
vətənə geri dönə bilməyib. Topçubaşov siyasi mühacirətin görkəmli xadimlərindən biri kimi Fransa rəsmi
dairələrinin nümayəndələri ilə görüşərək Azərbaycanın işğalına son qoyulması uğrunda mübarizədə milli
qüvvələrə yardım edilməsi məsələsini qaldırıb.
1920-ci ildə bolşevik Rusiyasının Azərbaycanı işğal etməsindən sonra ilk xarici işlər naziri Nəriman
Nərimanov,daha sonra Mirzə Davud Hüseynov olub. SSRİ yaranandan sonra Azərbaycanın müstəqil xarici
siyasəti tamamilə dayandırılıb, hər şey vahid mərkəzin əlində cəmləşdirilib. Lakin bu da Azərbaycanın ittifaq
üçün əhəmiyyətini azaltmayıb. II Dünya müharibəsi illərində Azərbaycan SSRİ-nin xarici siyasətində mühüm
rol oynadı. Təkcə bir faktı qeyd etmək kifayət edər ki, II Dünya müharibəsi illərində SSRİ-nin beynəlxalq hava
xəttində yalnız Bakı-Tehran aviaxətti fəaliyyət göstərirdi. Dünya müharibəsinin sonlarına yaxın 1944-cü ildən
etibarən artıq respublikalarda Xarici işlər komissarlıqları bərpa edildi. 1946-cı ildə Azərbaycanda da Xalq
xarici işlər komissarlığı yaradıldı. 70-ci illər Azərbaycan diplomatlarının hazırlanmasında əhəmiyyətli dövr
hesab olunur. Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdiyi ərəfədə SSRİ Xarici İşlər Nazirliyinin sistemində
36 nəfər azərbaycanlı diplomat fəaliyyət göstərirdi.
1991-ci ildən etibarən Azərbaycan diplomatiyası yeni mərhələyə qədəm qoydu. Azərbaycan
diplomatiyası 27 ildə çox böyük yol keçib. Dünyanın 80-dən artıq ölkəsində Azərbaycanın diplomatik
nümayəndəliyi fəaliyyət göstərir.
Müasir diplomatiyamızın bir nömrəli diplomatı Ulu Öndər Heydər Əliyevdir. Müstəqilliyimizin ilk
illərində ölkədəki mürəkkəb siyasi şəraitdə diplomatiyanın formalaşması bu sahənin siyasi fəaliyyətinin həyata
keçirilməsinə uyğunlaşdırılması baxımından Heydər Əliyev məktəbi böyük əhəmiyyət daşıyır. Ümumilikdə
Azərbaycan diplomatiyasının tarixi orta əsrlərə gedib çıxır. Ağqoyunlu, Qaraqoyunlu, Səfəvilər dövləti
zamanında Azərbaycan diplomatiyasının önəmli addımları atılıb. Sara Xatun Azərbaycanın ilk diplomat qadını
sayılır. Uzun Həsən bütün xarici siyasət məsələlərini onunla məsləhətləşir, ən məsul diplomatik danışıqlar
üçün onu göndərirdi.
Cümhuriyyət Hökuməti yarandığı gündən isə çevik xarici siyasət xətti yeritməyə başlandı. Dövlət
müstəqilliyinin qorunması üçün təhlükəsiz beynəlxalq şəraitin yaradılması olduqca vacib idi. Cümhuriyyətin
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dünya birliyi tərəfindən tanınmasına nail olmaq lazım idi. qonşu dövlətlərlə normal münasibətlərin qurulması
böyük əhəmiyyət daşıyırdı.
Şərti olaraq AXC-nin xarici siyasətini bir neçə istiqamətə ayırmaq olar:
1. Azərbaycan – Osmanlı (Türkiyə) əlaqələri
2. Qonşuluq siyasət – Qafqaz dövlətləri – Gürcüstan, Ermənistan, Dağlı, İran, Rusiya ilə əlaqələr
3. AXC-nin qərbyönümlü xarici siyasəti – ABŞ, Böyük Britaniya, İtaliya və digər Avropa ölkələri ilə
əlaqələr
4. AXC-nin müstəqil dövlət kimi Paris Sülh Konfransında dünya birliyinə tanıdılması.
Osmanlı dövləti ilə 1918-ci il 4 iyunda Batum (Sülh və dostluq haqqında müqavilə) müqaviləsinin
imzalanması ilk uğurlu addım idi. Müqavilədə Azərbaycanla Osmanlı dövləti arasında daimi sülh və dostluq
əlaqələrinin bərqərar olacağı, əgər ehtiyac olarsa Osmanlı hökumətinin Azərbaycana hərbi yardım edəcəyi
göstərilmişdi. Sonralar Bakı-Batum neft kəməri ilə bağlı müqavilə imzalandı və razılığa gəldilər ki, neft
kəmərinin təhlükəsizliyini təmin etsinlər. Növbəti saziş dəmiryollarıyla bağlı idi. Osmanlı imperiyası
müstəqilliyimizi tanıyan ilk dövlət oldu. Həmçinin AXC yarandıldığı vaxt müxtəlif ölkələrdəki türk səfirlikləri
AR-nın yaradılması haqqında dünya ictimaiyyətinə məlumatın çatdırılmasında mühüm rol oynamışdır. 1918ci ilin avqustunda Berlində Sovet Rusiyası ilə Almaniya arasında gizli saziş (Brest-Litovsk) imzalanması
Bakının gələcək taleyi üçün böyük təhlükə yaratdı. Bu müqavilənin 14-cü maddəsi Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünə qarşı yönəlmişdi və onu təhlükə altına alırdı. Yalnız Azərbaycan və Osmanlı dövlətlərinin birgə
addımları bu sazişin reallaşmasına imkan vermədi. Sentyabrın 6-da İstanbulda Azərbaycan nümayəndələri
Tələt Paşa tərəfindən qəbul edildi və Bakının tezliklə azad olunmasının vacibliyi vurğulandı. Sentyabrın 12də isə İstanbulda Azərbaycan nümayəndələri Almaniyanın Osmanlı dövlətindəki səfirliyinə Azərbaycan
hökumətinin etiraz notasını təqdim etdilər.
(Ardı var)
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Azərbaycanın bugünkü beynəlxalq vəziyyəti
Rəşid Rəşad
Azərbaycanın xarici siyasəti tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn müddəalarla
məhdudlaşır və ölkənin xarici siyasətinin ən önəmli prioritetlərindən biri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli
ilə bağlıdır. Burada əsas olaraq Dağlıq Qarabağ probleminin beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində həllinə
nail olmaq götürülür.
Bu məsələ eyni zamanda, Azərbaycanın milli təhlükəsizlik siyasətinə bir başa daxildir. Hazırda
Azərbaycan Dağlıq Qarabağ problemini həll etmək üçün beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlıq edir, məsələnin
sülh yolu ilə həllinə nail olmaq istəyir.
Qeyd edək ki, Azərbaycanın xarici siyasətində dünya dövlətləri ilə ikitərəfli münasibətlərin inkişaf
etdirilməsi ilə yanaşı beynəlxalq və regional təşkilatlar çərçivəsində çoxtərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsi
də mühüm yer tutur.
1992-ci ildən BMT, ATƏT və İKT-nin üzvü olan ölkəmiz həyata keçirdiyi ardıcıl siyasət nəticəsində
2001-ci ildə Avropa Şurasına qəbul edildi, Avropa Birliyi, NATO və başqa təşkilatlarla sıx əlaqələr, 1994-cü
ildən başlayaraq isə NATO-nun “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramı çərçivəsində fəaliyyəti dünyanın qabaqcıl
ölkələri ilə onun əlaqələrinin inkişafına mühüm zəmin yaratdı. 1998-ci il sentyabrın sonunda NATO-nun baş
katibi H. Solananın Azərbaycana səfəri ərəfəsində verdiyi müsahibədə “Qafqaz regionunu NATO-nun birbaşa
maraqları olan regionlar” sırasında qeyd etməsi qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi və regional
təhlükəsizliyin qorunması sahəsində Şimali Atlantika təşkilatı ilə Azərbaycanın maraqlarının üst-üstə
düşdüyünü bir daha təsdiq etdi.
Ekspertlər qeyd edirlər ki, Azərbaycanın bugünkü beynəlxalq vəziyyəti xarici siyasət sahəsində hər
hansı bir qütbə və yaxud istiqamətə açıq nümayiş etdirilən üstünlük verilməsini miimkünsüzləşdirir,
balanslaşdırıcı və tarazlaşdırıcı siyasi kurs seçilməsini şərtləndirir. Ona görə ki, XX əsrin sonunda beynəlxalq
aləmdə yaranmış geostrateji maraqların kəskin rəqabəti, iqtisadi və hərbi-siyasi durum yenicə suverenlik əldə
etmiş, hələ nisbətən zəif olan ölkələrin müstəqil xarici siyasət yeritməsi sahəsində çoxsaylı problemlər ortaya
çıxarır. Bundan başqa dünyada öz ənənəvi təsir dairələri olan fövqəldövlətlər və dövlətlər birliyi yeni
müstəqillik əldə etmiş ölkələrin inkişaf modeli seçməsi, beynəlxalq aləmdə siyasi oriyentasiyasını
müəyyənləşdirməsi məsələsində yüksək həssaslıq nümayiş etdirirlər (files.preslib.az).
Ekspertlərə görə, ölkəmizin bugünkü beynəlxalq vəziyyəti bir daha onu göstərir ki, biz vaxtilə nə qədər
düzgün addımlar atmışıq. Çünki biz görürük ki, beynəlxalq hüquq normaları işləmir. Kimin gücü varsa, o da
haqlıdır və bu, reallıqdır. Bu, xoşagəlməyən reallıqdır, ancaq biz real dünyada yaşayırıq, biz virtual dünyada
yaşamırıq. Ona görə, hərbi güc gələcəkdə hər bir ölkənin maraqlarını ilk növbədə təmin edən amil olacaqdır.
Çünki beynəlxalq hüquq normaları sadəcə olaraq belə çıxır ki, o qədər də böyük olmayan ölkələr üçün yazılıb.
Prezident İlham Əliyevin sözlərinə görə, beynəlxalq davranış qaydaları dəyişilir, kim necə istəyir
beynəlxalq hüquq normalarını elə də yozur və nəticə etibarilə biz görürük ki, güc amili bir çox məsələləri həll
edir. “Biz də buna hazır olmalıyıq və hazırıq. Ona görə, gələcəkdə də ordu quruculuğu, hərbi potensialın
gücləndirilməsi bir nömrəli vəzifə olacaqdır. Nəzərə alsaq ki, biz müharibə şəraitində yaşayırıq, əlbəttə, bu,
daha da ciddi diqqətə malik olmalıdır”.
Ölkə başçısı (Respublika Günü münasibətilə keçirilən rəsmi qəbul-2017-ci il) onu da bildirib ki,
Azərbaycan iqtisadiyyatı rəqabət qabiliyyətliliyinə görə dünyada 37-ci yerdədir: “Bütün planlarımızı həyata
keçirmək üçün biz güclü iqtisadiyyata malik olmalıyıq. Bu istiqamətdə də çox böyük addımlar atılır.
Baxmayaraq ki, beynəlxalq maliyyə böhranı bizə də təsir etdi. Baxmayaraq ki, neftin qiymətinin aşağı düşməsi
təbii ki, gəlirlərimizə mənfi təsir etdi. Artıq Azərbaycan iqtisadiyyatı mövcud vəziyyətə adaptasiya olundu,
milli valyutamız sabitləşdi, qeyri-neft ixracımız artır. Bizim valyuta ehtiyatlarımız, ticarət dövriyyəsi artıb.
Ticarət dövriyyəsində müsbət saldo 1,2 milyard dollara çatıbdır. Ticarət dövriyyəsi 11 faiz, ixrac 41 faiz, qeyrineft ixracı 22 faiz, kənd təsərrüfatı ixracı 44 faiz artıb. Azərbaycanda bugünkü maliyyə və iqtisadi vəziyyət
sabitdir, dayanıqlıdır. Bütün büdcə proqnozları yerinə yetirilir. Mən nə bu il, nə gələn il ölkə iqtisadiyyatı üçün
heç bir problem görmürəm. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, bizim valyuta ehtiyatlarımız da artır, bu il də artıbdır.
Valyuta ehtiyatlarımız xarici borcdan 4-5 dəfə çoxdur. Ona görə, istənilən ölkə, bax, bu vəziyyəti özü üçün
arzulaya bilər” (“report.az”).
Ekspert Kamal Adıgözəlov XX əsrin son onilliyinin əvvəllərində dünyada yaranmış vəziyyəti yada
salaraq qeyd edir ki, SSRİ və onun müttəfiqlərinin “soyuq müharibə”də məğlubiyyəti beynəlxalq
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münasibətlərdə böyük dəyişikliklərlə nəticələndi: “Qərb cəmiyyəti çərçivəsində ABŞ alternativsiz və şəksiz
lider dövlətə çevrildi. Birləşmiş Ştatların maraq və məqsədləri qlobal səciyyə kəsb etməyə başladı. Qısa bir
zaman kəsiyində mühüm dəyişikliklər baş verdi. Bütün fəaliyyət sahələri sıçrayışşəkilli qloballaşdı.
Əksəriyyəti genetik və funksional baxımdan Qərbə bağlı olan dünya siyasətinin transmilli şirkətlər, transmilli
banklar kimi subyektlərinin beynəlxalq proseslərə təsiri hədsiz dərəcədə artdı. Beynəlxalq həyatın yeni
subyektləri olan dövlətlərarası və qeyri-hökumət təşkilatları xüsusi inadkarlıqla prosesləri istiqamətləndirməyə
girişdilər. Onların fəaliyyəti nəticəsində qlobal təşkilati-siyasi infrastruktur meydana gəldi ki, həmin
infrastrukturun əsasında da dövlətüstü iqtisadi tənzimləməni, hərbi-siyasi əlaqələndirməni və hətta siyasi
idarəetməni həyata keçirən inteqrasiya strukturları həddindən artıq fəallaşdı. NATO, Avropa Şurası, ATƏT,
Avropa İttifaqı və digər təşkilatlar beynəlxalq münasibətlərin aparıcı və istiqamətverici qüvvəsinə çevrildilər.
Yeni dünya nizamının formalaşması prosesi başladı. 1990-cı ildə Vaşinqton Beynəlxalq İqtisadiyyat
İnstitutunun aparıcı elmi əməkdaşı C.Uilyamson milli dövlətin ənənəvi rolunun zəiflədilməsi hesabına
iqtisadiyyatın liberallaşdırılmasını nəzərdə tutan “Vaşinqton konsensusu” terminini dövriyyəyə daxil etdi.
Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondu yeni dövlətlərə “Vaşinqton konsensusu”nu qəbul etməsi əsasında
borc ayrılması barədə razılığa gəldilər. Qeyri-qərb cəmiyyətləri sırasına daxil olmayan dövlətlər – “ikinci
dünya” ölkələri fövqəldövlətlərin maraqlarına uyğun olaraq beynəlxalq təşkilatların müəyyənləşdirdiyi
qaydalar əsasında neoliberal islahatlar aparmaq zərurəti qarşısında qaldılar”.
Adıgözəlov onu da qeyd edir ki, dövlətlərarası münasibətlərdə ilk dəfə olaraq konstruktiv əməkdaşlıq
elementləri üstünlük təşkil etməyə başladı, amma bu əməkdaşlıq birbaşa və ya dolayı təsirdən azad hesab edilə
bilmədi: “İkiqütblü planetin səciyyəvi xüsusiyyətlərindən ən başlıcası o idi ki, bütün beynəlxalq proseslər
tərəflərin maraqları müstəvisində gedən mübarizənin girovuna çevrilir və sonda ya o, ya bu tərəfin iradəsinə
uyğun həll olunurdu. Sosialist düşərgəsi, Varşava Müqaviləsi Təşkilatı dağılandan sonra bu problemin nəhayət
aradan qalxacağına ümidlər böyük olsa da, belə olmadı. Maraqlar uğrunda mübarizə davam etdi, lakin bu
mübarizə, demək olar ki, opponentsiz getməyə başladı. Proseslərin bu cür inkişafı isə beynəlxalq hüququn
praktikadan daha çox söz səviyyəsində qərar tapmasına gətirib çıxardı. Beləliklə də maraqlar uğrunda gedən
mübarizədə öz problemlərini həll etmək istiqamətində beynəlxalq hüquqa riayət edilməməsindən əziyyət
çəkən subyektlərin artıq müqavimət göstərməyə gücü qalmadı, beynəlxalq münasibətlərin demokratik təşkili
məsələsi bir tərəfin iradəsindən asılı vəziyyətə düşdü. Beynəlxalq münasibətlərdə bərabərhüquqluluq,
beynəlxalq demokratiya, yəni qərarların beynəlxalq hüquq əsasında qəbul edilməsi isə müasir dövrün
mübahisəsiz faktına çevrilmədi”(“xalqqazeti.com”).
Onu da qeyd edək ki, ölkəmizin geostrateji mövqeyi və enerji ehtiyatları təbii ki, Avropa İttifaqı
ölkələrinin diqqətini cəlb etməyə bilməz. Hətta Aİ ilə ikitərəfli münasibətlərin mərkəzində enerji sektorunda
əməkdaşlıq dayansa da, ötən illər ərzində iqtisadiyyatın digər sahələrində, o cümlədən sənaye, ticarət, kənd
təsərüfatı, nəqliyyat, maliyyə sektorlarında da əlaqələr dərinləşməkdədir. İqtisadi əlaqələrin inkişafı və
ticarətin genişlənməsi istiqamətində uğurlu siyasət izlənilmiş və nəticədə ölkəmizin ümumi ixracında Avropa
İttifaqının payı 40 faizdən yüksək olub.
Siyasi şərhçi Azər Həsrət qeyd edir ki, Avropaya inteqrasiyadansa, ayrı-ayrı Avropa ölkələri ilə
yaxınlaşma daha uğurlu alınıb (“bizimyol.info”): “Elə dövlətlər var ki, biz onlarla yetərincə isti
münasibətdəyik. Amma ümumilikdə Avropa Birliyi ilə münasibətlər haqqında bunu birmənalı deyə bilmərik.
Çünki o Birlik sadəcə Avropa dövlətlərinin ittifaqı deyil, həm də qlobal siyasətin əsas oyunçularından biridir.
O baxımdan Azərbaycanın bəzən həmin Birliklə problemləri yaşanır. Çünki dövlətimiz heç kimin, o cümlədən
Avropa Birliyinin xətrinə öz müstəqil siyasətindən əl çəkəsi, imtina edəsi deyil. Avropaya inteqrasiya, hər
şeydən öncə, Avropa ailəsinin tərkib hissəsinə çevrilmək deməkdir. Bütün anlamlarda. Burada mədəniyyət,
siyasət, iqtisadiyyat məsələlərində bir bütünə çevrilmək üçün atılan addımlar nəzərdə tutulur. Onların
dəyərlərini qəbul edib onlar kimi yaşamaqdır Avropaya inteqrasiya. Bütövlükdə Qərb dəyərlərinin
mənimsənilməsinə gəlincə, burada üstündə durulması gərəkən daha çox demokratiya, insan haqları, media,
azad bazar iqtisadiyyatı, liberal və açıq cəmiyyət faktorlarıdır”.
Ekspress. – 2018.- 15 may. – № 86. – S. 10.
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Azərbaycan son illərdə dünyadakı mövqeyini daha da möhkəmləndirmişdir
Elçin Əhmədov,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının professoru,
siyasi elmlər doktoru
Aprelin 11-də ölkə qanunlarına uyğun olaraq azad, demokratik, ədalətli və şəffaf şəkildə keçirilmiş
prezident seçkilərində Azərbaycan Respublikası vətəndaşları öz siyasi iradələrini bir daha ifadə edərək,
dövlət başçısı İlham Əliyevə yenidən çox böyük inam və etimad göstərdilər. Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev aprelin 18-də keçirilmiş andiçmə mərasimində ötən 15 il ərzində ölkəmizin keçdiyi yola nəzər salaraq
müasir dövrdə dövlət siyasətimizin prioritet istiqamətlərini açıqladı.
Dövlət başçısı prezident seçkilərində Azərbaycan xalqının görülən işlərə yüksək qiymət verdiyini,
xüsusilə inkişafa, tərəqqiyə, təhlükəsizliyə, gələcək inkişafımıza səs verdiyini bildirdi: “Seçkilər ədalətli və
şəffaf şəkildə keçirilmişdir. Seçkilərdən əvvəl yerli və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən keçirilmiş rəy
sorğuları, seçkilər günü yenə də beynəlxalq və yerli təşkilatlar tərəfindən keçirilmiş “exit-poll”lar seçkilərin
rəsmi nəticələri ilə üst-üstə düşür. Bu, bir daha onu göstərir ki, seçkilər xalqımızın iradəsini, onun fikirlərini
əks etdirir”.
Sabitlik ölkəsi
Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi kursuna sadiq qalaraq və ötən 15 il ərzində bu yolla gedərək
böyük uğurlara imza atdığımızı, Azərbaycan xalqının təhlükəsizlik, sabitlik şəraitində yaşadığını bildirən
Prezident İlham Əliyev bu dövr ərzində dünyanın müxtəlif bölgələrində, o cümlədən bizim bölgəmizdə, eləcə
də Avropada çox təhlükəli proseslərin – qanlı toqquşmalar, müharibələr, vətəndaş müharibələri və dövlət
çevrilişlərinin baş verdiyini diqqətə çatdırdı.
Təhlükəsizlik baxımından bu illərin gərgin keçdiyini, Azərbaycanda isə xalqımızın təhlükəsizlik
şəraitində yaşadıgını bildirən dövlət başçısı demişdir: “Biz daxili risklərin hamısını aradan qaldırdıq, xarici
risklərdən isə özümüzü qoruya bilmişik, bu gün də qoruyuruq, əminəm ki, bundan sonra da qoruyacağıq. Bu
da inkişafımız üçün əsas şərtdir”. Dövlət başçısı bildirmişdir ki, Azərbaycanda sabitliyin təminatçısı
Azərbaycan xalqıdır və bizim siyasətimizdir. Ona görə xalq-iqtidar birliyi bizim uğurlarımızın əsas şərtidir.
Azərbaycan bu gün dünya miqyasında sabitlik məkanı, sabitlik adası kimi tanınır və bu, bizim böyük
nailiyyətimizdir. Prezident İlham Əliyev diqqətə çatdırdı ki, sabitlik pozulanda inkişafdan söhbət gedə bilməz
və sabitlik pozulanda xarici müdaxilə baş verir, ölkələr idarəolunmaz vəziyyətə düşür, qardaş qanı tökülür və
dövlətlərin gələcəyi böyük sual altına düşür.
Azərbaycanda ötən 15 il ərzində demokratik inkişafın çox sürətlə getdiyini, ölkəmizdə bütün azadlıqların təmin edildiyini və demokratik inkişaf baxımından çox uğurlu illər olduğunu, siyasi islahatları
dərinləşdirərək bütün azadlıqları – söz, azadlığını, sərbəst toplaşma, siyasi fəaliyyət azadlığını təmin etdiyimizi
diqqətə çatdıran dövlət başçısı bu gün Azərbaycan vətəndaşlarının 80 faizinin internet istifadəçisi olduğunu
bildirmişdir.
Bununla yanaşı, dövlət başçısı son vaxtlar Azərbaycanda siyasi mübarizə mədəniyyəti istiqamətində də
müsbət meyillər müşahidə olunduğunu və prezident seçkiləri kampaniyasının bunu bir daha göstərdiyini
bildirərək demişdir: “Namizədlərin çıxışlarında kifayət qədər kəskin tənqidi fikirlər səslənmişdir, mən bunu
alqışlayıram, müsbət hal kimi qiymətləndirirəm. Bu, siyasi mübarizənin düzgün istiqamətdə inkişaf
etməsindən xəbər verir. Qeyd etməliyəm ki, prezident seçkiləri kampaniyası zamanı namizədlər tərəfindən
qaldırılmış məsələlərə diqqətlə baxılacaq və dəyərli təkliflər nəzərə alınacaqdır”.
Eyni zamanda, dövlət başçısı antimilli qruplaşmanın tam marginallaşmasını vurğulayaraq bildirdi ki, bu
seçkilər onların Azərbaycanın siyasi səhnəsində yerinin olmadığını bir daha göstərdi: “Xarici qrant, ianə
hesabına fəaliyyət göstərən, öz dövlətinə qarşı çıxış edən, bir çox hallarda milli satqınlıq nümayiş etdirən
ünsürlərə Azərbaycan xalqı bir daha öz yerini göstərdi. Seçkilərdən əvvəl və seçkilərdən sonra onların təşkil
etdikləri yığıncaqlar bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı heç vaxt imkan verməz ki, xaricdən idarə
olunan qruplaşma Azərbaycanda hansısa mövqeyə sahib olsun. Biz bundan sonra da demokratik inkişafla bağlı
səylərimizi artıracağıq, gələcək fəaliyyətimizdə də bu istiqamət önəmli yer tutacaqdır”.
Müasir multikulturalizm nümunəsi
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Son 15 il ərzində dünyada çox təhlükəli proseslərin cərəyan etdiyini, islamofobiya, ksenofobiya, ayrıseçkilik artıq bəzi ölkələrdə dövlət siyasətinə çevrildiyini, başqa millətlərin, dinlərin nümayəndələrinə mənfi
münasibət göstərildiyini diqqətə çatdıran Prezident İlham Əliyev azərbaycançılıq məfkurəsinin ölkəmizdə
bərqərar olduğunu bildirib. O, xalqımızın vahid milli ideya ətrafında birləşdiyini və ölkəmizin çox uğurla
inkişaf etdiyini, Azərbaycanda dinlərarası, millətlərarası münasibətlər nümunəvi xarakter daşıdığını diqqətə
çatdırdı.
Dövlət başçımız son illərdə qonşu dövlətlərlə daha sıx əlaqələrin qurulduğunu, ikitərəfli
münasibətlərimizin indi ən yüksək səviyyədə olduğunu bildirməklə yanaşı, çoxtərəfli əməkdaşlığın da
Azərbaycanın təşəbbüsü ilə baş verdiyini, bizim təşəbbüsümüzlə dörd qonşu ölkə ilə dörd çoxtərəfli
əməkdaşlıq formatı yaradıldığını və bunun işlək formatlar kimi bütün qonşu ölkələr, o cümlədən Azərbaycan
üçün böyük fayda verdiyini, eyni zamanda, qonşularla isti münasibətlərimizin regional sabitliyə, təhlükəsizliyə
də öz müsbət təsirini göstərdiyini qeyd etdi. Bununla yanaşı, Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, son 15 il
ərzində beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində çox fəal iştirak edirik və beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın
mövqeyini dəstəkləyir, xüsusilə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı bizim
ədalətli mövqeyimizi dəstəkləyir.
Beynəlxalq aləmdə nüfuz sahibi
Azərbaycan Prezidenti bildirdi ki, son 15 il ərzində bir sıra mötəbər beynəlxalq təşkilatlar münaqişə ilə
bağlı bizim təklifimizə uyğun olaraq, çox önəmli qətnamələr qəbul etmişlər. Münaqişənin ölkəmizin ərazi
bütövlüyü çərçivəsində həllini tapmalı olduğunu bildirən dövlət başçısı bir daha diqqətə çatdırdı ki, BMT-nin
Baş Assambleyası, Qoşulmama Hərəkatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avropa Şurası Parlament
Assambleyası, Avropa Parlamenti, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, GUAM və digər təşkilatlar münaqişə ilə
bağlı bizim mövqeyimizi dəstəkləyən qətnamələr qəbul etmişdir. Ondan əvvəlki dövrdə isə BMT
Təhlükəsizlik Şurası və ATƏT qətnamələr qəbul etmişdir ki, bu, münaqişənin həlli üçün hüquqi baza yaradır”.
Eyni zamanda, Ermənistanın işğalçılıq siyasətini ifşa etdiyimizi bildirən dövlət başçısı xüsusi olaraq vurğuladı
ki, Ermənistan bu gün bütün regional layihələrdən təcrid edilmiş vəziyyətdədir, həmçinin, erməni lobbi
təşkilatlarının bizə qarşı kampaniyalar aparmasına baxmayaraq, dünyaya bir daha sübut edə bilmişik ki, biz
haqlıyıq.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yalnız ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində
öz həllini tapmalı olduğunu bildirən möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev bir daha bəyan etdi: “Onu da biz
dünya birliyinə, ictimaiyyətinə çatdırırıq ki, nəinki Dağlıq Qarabağ, indiki Ermənistan bizim tarixi
torpaqlarımızdır. Təkcə sözlə yox, biz sübutlarla dünya birliyinə bunu çatdırırıq. Elmi əsərlər yazılır, arxivlər
qaldırılır, tarixi kitablar yazılır. Bunu sübut edən kifayət qədər tarixi sənəd var. XIX əsrin əvvəllərində İrəvan
xanlığının əhalisinin 80 faizini azərbaycanlılar təşkil edirdi. Biz bir neçə deportasiyaya məruz qalmışıq. Bütün
bunları biz çatdırmalıyıq, çatdırırıq və bu, öz səmərəsini verməkdədir”.
Eyni zamanda, Azərbaycan Prezidenti qeyd etdi ki, yaxın tarix və bölgədə gedən proseslər bir çox hallarda beynəlxalq hüquq normalarının işləmədiyini göstərir: “Kim güclüdür, o da haqlıdır. Biz bunu dəfələrlə
görmüşük, bu gün də görürük. Demək olar ki, son 15 il ərzində beynəlxalq davranış qaydaları dəyişdi,
beynəlxalq hüquq normaları arxa plana keçdi. Güc amili daha önəm qazandı. Bu, reallıqdır. Biz real həyatda
yaşayırıq və reallıqla hesablaşmalıyıq. Bu reallıq bir də onu göstərir ki, bizim ordu quruculuğu ilə bağlı
apardığımız siyasət yeganə düzgün siyasətdir. Bu siyasətin əvvəlində böyük işlər görüldü”.
Güclü ordu – güclü dövlət
Son 15 il ərzində ordu quruculuğu prosesinin sürətlə getdiyini bildirən dövlət başçısı bu gün Azərbaycan
Ordusunun dünya miqyasında təchizat, silah-sursat, texnika, döyüş qabiliyyəti baxımından güclü silahlı
qüvvələrin sırasında olduğunu qeyd etdi. Dövlət başçısı 2016-cı il aprel döyüşlərini şanlı tariximiz, böyük
qələbəmiz kimi dəyərləndirməklə yanaşı, Cocuq Mərcanlı qəsəbəsinin bizim dirçəliş rəmzimizə çevrildiyini
də bildirdi. Eyni zamanda, bildirdi ki, Azərbaycan Ordusu Ağdərə, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarının torpaqlarının
bir hissəsini işğalçılardan azad etmişdir, artıq minlərlə hektar torpağa biz nəzarət edirik. Azərbaycan Prezidenti
bizim hərbi qələbəmizin xalqımızın gücünü, yenilməz ruhunu göstərdiyini, eləcə də Azərbaycan xalqının bu
işğalla heç vaxt barışmayacağını və öz torpaqlarımızı azad edəcəyimizi vurğulayaraq bəyan etdi ki, buna nail
olmaq üçün daha da güclü olmalıyıq və olacağıq.
İqtisadi uğurlarinkişafın dayağıdır
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Prezident İlham Əliyev bütün sahələrdə qazanılan uğurlarla yanaşı, sənaye istehsalının 2,6 dəfə, valyuta
ehtiyatlarının 24 dəfə artdığını və bu gün 44 milyard dollara çatdığını bildirərək, ölkəmizə 230 milyard
dollardan çox sərmayə qoyulduğunu diqqətə çatdırdı. Bundan əlavə, dövlət başçısı qeyd etdi ki, Davos
Ümumdünya İqtisadi Forumunun Azərbaycanı rəqabətqabiliyyətliliyinə görə 35-ci yerə layiq görmüşdür.
İnkişaf etməkdə olan ölkələr arasında inklüziv inkişaf indeksinə görə respublikamız üçüncü yerdədir. Bu
göstəricilər özlüyündə hər şeyi açıq-aydın bildirir, onu göstərir ki, iqtisadi sahədə əldə edilmiş uğurlar tarixi
nailiyyətlərdir.
Eyni zamanda, Azərbaycan Prezidenti diqqətə çatdırdı ki, qazanılan uğurlar sırasında ümummilli lider
Heydər Əliyevin öz əlləri ilə təməlini qoyduğu Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri 2006-cı ildə istifadəyə
verilmiş, bir il sonra Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri Azərbaycanı qaz ixrac edən ölkəyə çevirmişdir. 2012ci ildən “Cənub” qaz dəhlizinə start verildiyini, hazırda bu layihənin icra edildiyini və bizim təşəbbüsümüzlə
həyata keçirildiyini vurğulayan Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, həm iqtisadi, həm texniki cəhətdən maliyyə
tutumlu bu layihəyə qoyulan sərmayə 40 milyard dollara bərabərdir.
Eyni zamanda, dövlət başçısı bizim artıq Avropanın, Avrasiyanın enerji xəritəsini dəyişdirdiyimizi
bildirərək qeyd etdi ki, “Cənub” qaz dəhlizi layihələrinin üçü bu il istifadəyə veriləcəkdir – “Şahdəniz-2”,
“Cənubi Qafqaz kəməri” və TANAP. Demək olar ki, neft-qaz sektorunda Azərbaycan istədiyinə artıq nail
olmuş və bir-iki ildən sonra “Cənub” qaz dəhlizi tam istifadəyə veriləcəkdir. Bununla yanaşı, keçən illər
ərzində “Azəri-Çıraq-Günəşli” yatağının gələcək işlənilməsi ilə bağlı önəmli addımların atıldığını, yeni
müqavilənin imzalandığını, kontraktın müddətinin 2050-ci ilə qədər uzadıldığını və öz payımızı artıra
bildiyimizi vurğuladı.
Eyni zamanda, qonşularla əməkdaşlıq edərək regional infrastruktur da yaratdığımızı, xüsusilə, 2017-ci
ilin oktyabrında Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun açılışının növbəti tarixi nailiyyətimiz olduğunu bildirən
dövlət başçısı bununla paralel olaraq, hazırda Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin yaradılması və Azərbaycan
ərazisində bütün işlərin tamamlandığını bildirdi: “Beləliklə, açıq dənizlərə çıxışı olmayan ölkə olan
Azərbaycan Avrasiyanın nəqliyyat mərkəzlərindən birinə çevrilir. Bu, real işlərin nəticələridir. Bizim coğrafi
yerləşməyimiz bir tərəfdən əlverişlidir, digər tərəfdən əlverişsizdir. Biz Avropa ilə Asiya arasında yerləşirik,
ancaq, eyni zamanda, bizim açıq dənizlərə çıxışımız yoxdur. Əgər olsa idi, onda heç neft və qaz kəmərlərini
tikməyə ehtiyac qalmazdı. Ona görə, belə qapalı şəraitdə Avrasiyanın nəqliyyat mərkəzlərindən birinə
çevrilməyimiz tarixi nailiyyətimizdir”.
Azərbaycan Prezidenti bütün bu uğurların ancaq müstəqillik dövründə mümkün olduğunu diqqətə
çatdıraraq demişdir: “Bu gün müstəqillik bizim üçün ən böyük sərvətdir, ən böyük nemətdir, ən böyük
xoşbəxtlikdir. Biz bundan sonra da müstəqillik və qələbələr yolu ilə gedəcəyik”.
Xalq qəzeti. – 2018.- 21 aprel. – № 89. – S. 4.
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Azərbaycanın tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr
Rəşid Rəşad
Hüquqi dövlət quruculuğu yolunu tutmuş Azərbaycan dövləti, demokratik prinsiplərə uyğun dünyəvi
dövlət qurmaqla bərabər, qüvvədə olan qanunvericiliyini Respublikanın Konstitusiyası və beynəlxalq
normalara uyğunlaşdırmaq kimi məqsədi qarşısına qoyub. Müasir dünyamızda iqtisadi, siyasi, sosial
səviyyələrin müxtəlifliyinə baxmayaraq bütün ölkələr insan hüquqları prinsiplərinə sadiqliyini bəyan edir.
Ekspertlərin fikrincə, siyasi liberalizasiya və demokratikləşmə prosesinin genişlənməsi bu dövlətlərin
fəaliyyətlərinin məhz bu prinsiplərə əsasən istiqamətləndirilməsini zərurətə çevirir. Azərbaycan
Respublikasında insan və vətəndaş hüquqların və azadlıqlarnın qorunması ölkə Konstitusiyasınm 12-ci
maddəsinə əsasən dövlətin ali məqsədi kimi bəyan edilib.
Azərbaycanda insan hüquqlarının inkişafına və təkmilləşdirilməsinə daima böyük diqqət yetirilir. Bu
proses ölkədə Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında aparılan hüquq
islahatlarımn əsas istiqamətlərindən birini təşkil edir (anl.az).
Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin bağlanması, icrası və ləğv edilməsi qaydaları
haqqında qanunun məqsədi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına, hamılıqla tanınan beynəlxalq hüquq
prinsiplərinə və normalarına müvafiq surətdə qanun, adından asılı olmayaraq, Azərbaycan Respublikasının
bütün yazılı beynəlxalq müqavilələrinin (müqavilə, saziş, konvensiya, pakt, protokol, məktubların və ya
notaların mübadiləsi və başqa adlı beynəlxalq müqavilələr) bağlanması, icrası və ləğv edilməsi qaydalarını
müəyyənləşdirir.
Bu baxımdan da Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqaviləsi, adından asılı olmayaraq,
Azərbaycan Respublikasının xarici dövlətlərlə və beynəlxalq təşkilatlarla bu Qanunda müəyyənləşdirilmiş
qaydada yazılı şəkildə bağlanan razılaşmasıdır və beynəlxalq müqavilələr Azərbaycan Respublikasının xarici
dövlətlərlə və beynəlxalq təşkilatlarla beynəlxalq müqavilələri Azərbaycan Respublikası adından
(dövlətlərarası müqavilələr) və Azərbaycan Respublikasının hökuməti adından (hökumətlərarası müqavilələr)
bağlanır (mfa.gov.az).
Hüquq elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Turqay Hüseynov qeyd edir ki, XX əsrin sonu Azərbaycan
Respublikası üçün müstəqilliyin bərpa olunması və onun beynəlxalq qanunvericilik prosesinə tam hüquqlu
iştirakçı kimi qoşulması ilə səciyələnir: “Bu proses dövlətimiz tərəfindən beynəlxalq hüququn subyekti olaraq
öz üzərinə öhdəliklərin götürülməsi və beynəlxalq hüquq normalarının dövlətdə tətbiq edilən normativ-hüquqi
aktlar sırasına daxil edilməsi ilə müşayət olunurdu. Bu beynəlxalq hüquq normaları ilə dövlətdaxili hüquq
normalarının qarşılıqlı əlaqəsini dahada aktuallaşdırmış və bunun üçün lazımi şəraitinin yaradılmasını
gündəmə gətirmişdir. Bundan əlavə beynəlxalq hüquq normalarının həyata keçirilməsi prosesinin mühüm
elementlərindən biri də real fəaliyyət göstərən milli təşkilatı sistemin olmasıdır, yəni bu normaların tətbiqinin
təmin edilməsi üçün hüquqi müstəvidə fəaliyyət göstərən orqanların mövcudluğudur. SSRİ-nin dağılması
dünya xəritəsində yeni müstəqil dövlətlərin yaranması ilə müşaiyət olunurdu və onların hər biri fərdi olaraq öz
hüquq sistemlərində beynəlxalq hüquq normalarının yerini və tətbiqi mexanizmlərini müəyyən edirdi. Burada
həm dövlətlər tərəfindən öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməsinin, həmçinin bu normaların
tətbiqinin əsasını təşkil edən milli normaların olmasının mahiyyətini qeyd etmək lazımdır. Belə ki, dövlətlər
tərəfindən müəyyən öhdəliklərin götürülməsi həmin öhdəliklərin tətbiqi mexanizmlərinin seçilməsini
gündəmə gətirirdi”.
T.Hüseynov onu da bildirir ki, dövlətin üzərinə götürdüyü öhdəliklərin hansı qaydada yerinə yetirməsi
və beynəlxalq hüquq normalarının realizə edilməsi prosedurunun müəyyən edilməsi məsələsi xüsusi yer tutur:
“Hazırda Azərbaycan qanunvericiliyində onun tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin həyata keçirilməsi
prosesini tənzimləyən bir sıra normativ-hüquqi aktlar mövcuddur ki, onların sırasında ən mühüm yerlərdən
birini 13 iyun 1995-ci il tarixli “Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin bağlanması, icrası
və ləğv edilməsi haqqında” Qanun tutur. Lakin, bu sahədə qanunvericilik sisteminin özəyini Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyasının 148 (II. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq
müqavilələr Azərbaycan Respublikasının hüquq sisteminin ayrılmaz tərkib hissəsidir.) və 151-ci maddələri
(“Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sisteminə daxil olan normativ hüquqi aktlar ilə (Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyası və referendumla qəbul edilən aktlar istisna olmaqla) Azərbaycan
Respublikasının tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavilələr arasında ziddiyyət yaranarsa, beynəlxalq
müqavilələr tətbiq edilir.”) tutur. Deyilənlərin fonunda Azərbaycan Respublikasında onun tərəfdar çıxdığı
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beynəlxalq müqavilələrin icrasının hüquqi əsaslarının müəyyən edilməsi ön plana çıxarılır və onların milli
hüquqla tənzimlənən münasibətlərə tətbiqi məsələsi gündəmə gəlir. 21 dekabr 2010-cu il tarixli “Normativhüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının yeni Qanununun (17 fevral 2011-ci il tarixdə qüvvəyə
minmiş) qəbul edilməsi və “Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin bağlanması, icrası və
ləğv edilməsi haqqında” Qanuna əlavə və dəyişikliklərin edilməsi beynəlxalq və milli hüququn qarşılıqlı
əlaqəsi məsələsini bir daha aktuallaşdırdı. Bu Qanunun qəbulu ilə qanunverici beynəlxalq və milli hüququn
qarşılıqlı əlaqəsi məsələsində qaranlıq qalan bəzi məsələlərə aydınlıq gətirdi”.
Hüquq elmləri üzrə fəlsəfə doktorunun sözlərinə görə, beynəlxalq müqavilələrin müddəalarının tətbiqi
onlara dövlətdaxili hüquqi sistemdə hüquqi qüvvə verən şərtə istinadla müşahidə olunmalıdır: “Məsələn,
hüquqi qüvvəyə minməsi üçün ratifikasiya tələb edilən beynəlxalq müqavilələrə istinad etmək üçün
ratifikasiyaya dair milli qanuna istinad zəruridir. Lakin, milli məhkəmələr tərəfindən bu şərtə əksər hallarda
demək olar ki, riayət edilmir və onların qərarlarında yalnız birbaşa müqavilələrin özlərinə istinad olunur.
Burada qeyd etmək yerinə düşərdi ki, beynəlxalq müqavilələrin müddəaları nəinki milli normativ aktları ilə
ziddiyyət təşkil etdikdə, o cümlədən milli qanunvericilikdə boşluq olduqda və qanunvericiliyin tərkib hissəsi
olmaqla əlavə dəlil kimi tətbiq edilməsi mümkündür” (lawreform.az).
Azərbaycanın xarici siyasəti Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən
irəli gələn müddəalarla məhdudlaşır. Bu da o deməkdir ki, ölkəmizdə müstəqil siyasət anlayışı SSRİ-nin
dağılması, imperiyanın tərkibində olan ölkələrin müstəqillik əldə etməsi ilə eyni vaxta təsadüf edir. Əvvəllər
isə digər müttəfiq respublikalarda olduğu kimi Azərbaycanda da siyasəti Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının
rəhbərliyi tərəfindən müəyyən edilirdi.
Tarix elmləri doktoru Pərvin Darabadi qeyd edir ki, dövlətin ictimai-siyasi quruluşu, onun sosial-iqtisadi
inkişaf səviyyəsi, beynəlxalq təşkilatlarda və dünya problemlərinin həllində iştirakının fəallıq dərəcəsi və bir
sıra başqa amillərdən asılıdır: “Dövlətin xarici siyasətinin ənənəvi məqsədləri isə bir-biri ilə sıx bağlı olan
aşağıdakı məsələlərdən ibarətdir: dövlətin milli təhlükəsizliyinin, onun suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün
təmin edilməsi; onun daxili işlərinə kənardan müdaxilənin yolverilməzliyi; pozitiv beynəlxalq imicin
yaradılması; beynəlxalq münasibətlərdə dövlətin rolunun və nüfuzunun artırılması; xarici aləmdə müəyyən
siyasi və iqtisadi mövqelərin qorunması.
Dövlət məhz özünün xarici siyasəti vasitəsilə dünya birliyinin digər aktyorları arasında möhkəm
beynəlxalq mövqeyə nail olmağa və nəticə etibarilə ölkənin səmərəli iqtisadi inkişafına, əhalinin həyat
səviyyəsinin yüksəldilməsinə şərait yarada bilər. Bu halda qarşıya qoyulmuş hədəflərə nail olmaq üçün xarici
siyasi fəaliyyət müxtəlif vasitələrlə – ilk növbədə diplomatiyanın daxil olduğu siyasi, habelə iqtisadi, hərbi,
informasiya-təbliğat vasitələri ilə həyata keçirilir.
Dövlətin xarici siyasətinin səmərəlilik parametrləri ilə əlaqədar qeyd etmək lazımdır ki, lokal, regional
və ya qlobal miqyaslı statusdan asılı olaraq bu parametrlər daxili siyasi mühitlə xarici beynəlxalq
mühitarasında yarana biləcək qarşıdurmanı minimuma endirmək, hər hansı, hətta ən əlverişsiz şəraitdə də arzu
edilən nəticələrə nail olmaq, öz sabit inkişaf dinamikasını qoruyub saxlamaq qabiliyyətindən ibarətdir”.
Yeri gəlmişkən, XXI əsrin əvvəlinə xas olan çox mürəkkəb beynəlxalq geosiyasi proseslər, planetin
müxtəlif regionlarında, o cümlədən Qafqaz-Xəzər regionunda getdikcə mürəkkəbləşən dövlətlərarası
münasibətlər şəraitində Azərbaycan Respublikasının xarici siyasi fəaliyyətinə həsr edilmiş elmi araşdırmalar
çox böyük elmi-nəzəri və praktiki əhəmiyyət kəsb edir. Son illərdə Cənubi Qafqazda regional liderə çevrilmiş
Azərbaycanın xarici siyasəti ilk növbədə ölkənin beynəlxalq aləmdə mövqelərinin daha da gücləndirilməsinə
yönəldilib.
P.Darabadi onu da qeyd edir ki, Prezidentin xarici siyasət məsələləri üzrə köməkçisi Novruz Məmmədov
“Xarici siyasət: reallıqlar və gələcəyə baxış” monoqrafiyasında məhz həmin problemə müraciət etməsi son
dərəcə aktual və vaxtında atılmış addımdır, çünki müasir mərhələdə müstəqil Azərbaycan Respublikasının
xarici siyasi fəaliyyətinin nəzəriyyə və praktikasına tam yiyələnmək zəruridir: “Azərbaycan politologiya
elmində ilk dəfə elmi dövriyyəyə buraxılmış, ABŞ-da və Avropanın aparıcı ölkələrində nəşr edilmiş, müasir
diplomatiya nəzəriyyəsinə və praktikasına, aparıcı beynəlxalq qurumların fəaliyyətinə aid sənədli materiallar
xüsusi maraq doğurur. Müəllif Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin təşəkkülü və möhkəmlənməsi
dövründə onun fundamental əsaslarının işlənib hazırlanmasında ümummilli lider Heydər Əliyevin rolunu,
habelə ölkənin xarici siyasət strategiyasının müasir mərhələdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev tərəfindən yaradıcılıqla inkişaf etdirilməsini xüsusi vurğulayır.
Bütün bunlar müəllifə ölkənin xarici siyasətini ümumi siyasi prosesin mühüm elementlərindən biri kimi
dərindən və hərtərəfli təhlil etməyə imkan vermişdir. Kitabın hər fəslinin sonunda əsas nəticələrin və onların
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məzmunundan məntiqi şəkildə irəli gələn ümumiləşdirmələrin dəqiq ifadə edilməsi bu əsərin fərqləndirici
cəhətidir”.
Son olaraq qeyd edək ki, Novruz Məmmədovun “Xarici siyasət: reallıqlar və gələcəyə baxış”
monoqrafiyasında dünya arenasında geosiyasi qüvvələrin indiki vəziyyətində dünyanın aparıcı dövlətləri olan
ABŞ, Çin, Böyük Britaniya, Fransa, Yaponiya, Rusiya və başqalarının yeri və rolu hərtərəfli xarakterizə edilib
(anl.az).
Azərbaycanın xarici siyasətinin transformasiyası və dinamik inkişafı kitabda liberal-mühafizəkar
prinsiplər əsasında dövlət quruculuğunun modernləşmə kursunun mərhələləri ilə üzvi əlaqəli şəkildə təhlil
edilib.
Ekspress. – 2018.- 29 mart. – № 54. – S. 10.
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Azərbaycan müstəqil xarici siyasət aparır
Yeganə Əliyeva
Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin 2018-ci ili “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İli” elan etməsi zəngin
tarixə malik olan Azərbaycanın müstəqillik tarixində ayrı-ayrı sahələrdə qazandığı uğurlara bir baxış keçirməyi
zərurət kimi ortaya qoyur. Ulu öndər Heydər Əliyev “1918-ci ildə yaranmış ilk Azərbaycan Demokratik
Cümhuriyyəti də bizim milli sərvətimizdir. Ondan sonrakı illər, onilliklər də həyatımızın böyük mərhələləridir,
parlaq səhifələridir, böyük nailiyyətləridir. Məhz bunlar hamısı birlikdə indiki müstəqil Azərbaycanın həm
iqtisadi, elmi, intellektual, həm də mədəni potensialını yaradıbdır” fikirləri ilə Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin rolunu yüksək dəyərləndirmişdir. Ölkə Prezidentinin Sərəncamında da bu reallıqlar öz
əksini tapıb ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bütün ölkə vətəndaşlarına eyni hüquqlar verərək irqi, milli,
dini, sinfi bərabərsizliyi ortadan qaldırdı. Cümhuriyyət Parlamentinin il yarımlıq fəaliyyəti boyunca qəbul
etdiyi qanunlar milli dövlətin müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsinə, siyasi və iqtisadi inkişafa, mədəniyyət
və maarif sahələrində sürətli irəliləyişə imkan verdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti daim sülhsevər siyasət
apararaq bütün dövlətlərlə qarşılıqlı əməkdaşlıq əlaqələri yaratmağa və bir-birinin hüquqlarına hörmət
prinsipləri əsasında münasibətlər qurmağa cəhd göstərirdi. Dünya birliyi tərəfindən tanınmış Xalq
Cümhuriyyətinin fəaliyyəti sayəsində Azərbaycanın beynəlxalq hüququn subyekti olması 1920-ci ilin aprel
ayındakı bolşevik işğalından sonra Azərbaycanın bir dövlət kimi dünyanın siyasi xəritəsindən silinməsinin
qarşısını aldı.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti təcavüzə məruz qaldığı üçün qarşıya qoyduğu məqsədlərə tam
müvəffəq ola bilmədən süquta uğrasa da, onun şüurlarda bərqərar etdiyi müstəqillik ideyası unudulmadı. Məhz
bu istək 1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycanın öz dövlət müstəqilliyini yenidən bərpa etməsinə yol açdı.
Lakin ilk illər tariximizə xaos, anarxiya, özbaşınalıq, iqtisadi böhran illəri kimi yazıldı. Həmin dövrdə ölkəyə
rəhbərlik edənlərin səriştəsizliyi, idarəçilik qabiliyyətlərinin yoxluğu ucbatından Azərbaycan parçalanmaq,
dağılmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalmışdı. Belə çətin zamanda xalqın çağırışına cavab verən ulu öndər Heydər
Əliyev hakimiyyətə qayıdışı ilə Azərbaycanı yenidən qurdu, bugünkü uğurlarımıza yol açdı. Ümummillli lider
Heydər Əliyev bildirmişdir: “Əgər XX əsrin əvvəlində xalqımız milli azadlıq, dövlət müstəqilliyi yolunda ilk
dəfə böyük addım atıbsa, XX əsrin sonunda milli azadlığa, dövlət müstəqilliyinə nail olubdur.”
Ümummilli lider Heydər Əliyevin düzgün müəyyənləşdirdiyi siyasət və bu xəttin son 15 ildə Prezident
İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsi Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə yeri və rolunun artmasını,
əsl söz sahibinə çevrilməsini şərtləndirdi. Dövlət başçısı İlham Əliyev ötən dövr ərzində ölkəmizin xarici
siyasət sahəsində əldə etdiyi uğurlara diqqəti yönəldərək bildirir ki, bu gün ölkəmizin xarici siyasəti
prinsipiallığı və müstəqilliyi ilə seçilir: “Bunun əsas səbəbi, əlbəttə ki, güclü siyasi iradənin mövcudluğudur.
Çünki güclü siyasi iradə olmasa, heç bir ölkə müstəqil siyasət apara bilməz. Bu siyasi iradə vardır. Bu siyasi
iradə özünü həm daxili, həm xarici siyasət məsələlərində göstərmişdir. Eyni zamanda, ölkəmizin uğurlu
inkişafı və son illərdə iqtisadi müstəqilliyimizin tam şəkildə təmin olunması bizə imkan verir ki, xarici arenada
da öz sözümüzü deyək, öz maraqlarımızı müdafiə edək.”
İqtisadi qüdrətini günbəgün artıran Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə artan nüfuzu göz qabağındadır.
Prezident İlham Əliyev bu fikri də xüsusi qeyd edir ki, bizim təşəbbüslərimiz regional əməkdaşlığın
dərinləşməsinə xidmət edir. Azərbaycan bu gün bölgədə elə böyük rol oynayır ki, maraqlarımızı nəzərə
almadan heç bir təşəbbüs irəli sürülə bilməz. Bu gün Azərbaycanın müxtəlif istiqamətləri əhatə edən
beynəlxalq səviyyəli tədbirlərə ev sahibliyi etməsi də artan nüfuzundan qaynaqlanır. Dövlətimizin başçısı
İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, əgər əvvəlki illərdə ölkəmizlə bağlı həqiqətlərin təbliği üçün bu və ya digər
xarici ölkələrə səfər etməyə böyük zərurət duyulurdusa, bu gün artıq Azərbaycan ev sahibliyi etdiyi tədbirlər
sayəsində bu istəyini gerçəkləşdirir. Dövlətimizin başçısı çıxışlarında bütün dövrlər üçün aktuallığını saxlayan
başqa dövlətlərin daxili işinə müdaxilə məsələsinin yolverilməz olduğuna diqqət yetirir və bu çağırışı edir:
“Hesab edirəm ki, əgər hər bir ölkə müstəqil xarici siyasət aparsa, onda dünyada müharibələr də az olar,
anlaşılmazlıq da azalar. Hər bir ölkə digər ölkəyə hörmətlə yanaşmalıdır. Hər bir ölkə digər ölkənin seçiminə
də hörmətlə yanaşmalıdır- həm beynəlxalq müstəvidə, həm dinlərarası dialoq, humanitar sahədə.”
Azərbaycanın nüfuzu əməkdaşlıqda maraqlı olan dövlətlərin sayının günbəgün artmasında da özünü
göstərir. Birgə əməkdaşlıq, səylərin birləşdirilməsi, təcrübə mübadiləsinin aparılması qarşıya qoyulan
məqsədlərə yüksək səviyyədə nail olmağa əsas verir. Cənab İlham Əliyev bildirir: “Biz Azərbaycanda çalışırıq
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ki, yaşadığımız bölgədə regional əməkdaşlıq inkişaf etsin, millətlərarası münasibətlər daha da yaxşılaşsın,
dinlərarası dialoq güclənsin.”
Təşəbbüsçüsü və iştirakçısı olduğu biri-birindən əhəmiyyətli layihələrlə həm iştirakçı, həm də dünya
dövlətlərinin iqtisadi imkanlarının genişlənməsinə yol açan Azərbaycan, eyni zamanda xalqlar, dövlətlər
arasında əlaqələrin inkişafında körpü rolunu oynayır. Məhz ölkəmizin artan nüfuzu yeganə problemimiz olan
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı beynəlxalq birliyin dəstəyində də özünü
qabarıq şəkildə büruzə verir. 2011-ci ildə 155 ölkənin dəstəyini qazanaraq BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyridaimi üzv seçilən ölkəmiz bu reallığı ortaya qoydu ki, Azərbaycanın gələcəyinə inam böyük olmaqla yanaşı,
ədalətli, prinsipial mövqeyi dəstəklənir. Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev bildirir: “Azərbaycan dünyada,
beynəlxalq arenada özünü etibarlı tərəfdaş və etibarlı dost kimi təsdiq edə bilmişdir. Təsadüfi deyildir ki,
beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycana olan rəğbət göz qabağındadır. Bunun əyani sübutu BMT Təhlükəsizlik
Şurasına seçilməyimiz idi. Bu, tarixi bir hadisə idi. Dünyanın birinci aparıcı qurumu olan BMT Təhlükəsizlik
Şurasına seçilməyimiz gənc müstəqil dövlət üçün böyük diplomatik və siyasi uğurumuzdur. Əslində, bu,
ölkəmizin imicini, qısa müddət ərzində nə qədər böyük yol keçdiyini göstərir. Beynəlxalq ictimaiyyətin mütləq
əksəriyyəti – 155 ölkə bizim namizədliyimizi dəstəkləmişdir, bizə inanmışdır və bilirəm ki, bu inama görə
peşman olmamışdır. Çünki biz bəyan etdiyimiz kimi, iki il ərzində BMT Təhlükəsizlik Şurasında beynəlxalq
hüququ və ədaləti müdafiə etmişik. Bu gün də müdafiə edirik və hər zaman müdafiə edəcəyik.”
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində hüquqi baza mövcuddur, bizim
prinsipial mövqeyimiz dəyişməz olaraq qalır: “Bu mövqe beynəlxalq birlik tərəfindən tanınır. Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü dünya birliyi tərəfindən tanınır və Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yalnız
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində öz həllini tapmalıdır… Bu münaqişənin həlli üçün BMT
Təhlükəsizlik Şurası 4 qətnamə qəbul etmişdir. Bunlar məsələnin həlli üçün əsas sənədlərdir. Digər beynəlxalq
təşkilatlar da müvafiq qərar və qətnamələr qəbul etmişlər. Yəni hüquqi cəhətdən bizim mövqeyimiz kifayət
qədər möhkəmdir.”
Məsələnin həllində sülh variantına üstünlük verən ölkəmiz hərb yolunun da istisna edilmədiyini ən
yüksək tribunalardan bəyan edir. İqtisadi qüdrətini günbəgün artıran Azərbaycanın ordu quruculuğuna
yönəltdiyi diqqət və qayğı davamlılığı ilə diqqət çəkir. Hər bir ölkənin ərazi bütövlüyünün, suverenliyinin,
sərhədlərinin toxunulmazlığının təmini üçün güclü ordusu olmalıdır. Müharibə şəraitində yaşayan ölkə üçün
bunun nə dərəcədə vacib olduğunu geniş şərh etməyə ehtiyac yoxdur.
Qeyd etdiyimiz kimi, Dağlıq Qarabağ probleminin həllində beynəlxalq dəstəyin rolu daim önə çəkilir,
bu və ya digər təşkilatların reallığı özündə əks etdirən qərar və qətnamələri diqqətə çatdırılır. BMT
Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsində Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olduğu,
erməni silahlı qüvvələrin torpaqlarımızdan qeyd-şərtsiz çıxarılmasını vacibliyi öz əksini tapıb. Bir məqamı da
xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, 1992-ci ildə məsələnin nizamlanmasında vasitəçilik missiyasının yerinə
yetirmək məqsədilə yaradılan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr dövlətləri – Rusiya, ABŞ və Fransa BMT
Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləridir. Dünyanın iri dövlətlərinin bu günə qədər işğalçını adı ilə
çağırmaqdan imtina etmələri, buna “problemin həllinə mane ola bilər” adı altında bəraət qazandırmağa
çalışmaları ikili siyasətin əsas göstəricisidir ki, bu məsələ rəsmi Bakı tərəfindən daim bəyan edilir. Problemin
həllinin bu günədək uzanmasında bu yanaşmanın rolu inkaredilməzdir. İşğalçı adı ilə çağrılmır, amma ədalətli
mövqe nümayiş etdirəcəkləri bildirilir. Bunu normal qəbul etmək mümkündürmü? Məhz işğalçı dövlətə bu və
ya digər adlar altında maddi və mənəvi dəstəyin göstərilməsinin nəticəsidir ki, daha böyük iddialarla yaşayır,
beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə məhəl qoymur, beynəlxalq təşkilatların qərar və qətnamələrinin
icrası barədə düşünmür.
Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev məsələnin həlli istiqamətində göstərilən səylərin fonunda bu əminliyi
ifadə edir ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək. Heç vaxt Azərbaycan ərazisində ikinci erməni
dövləti yaradıla bilməz.
Azərbaycan müharibə şəraitində yaşasa da, iqtisadi qüdrəti günbəgün artmaqdadır. Bu gün işğalçı
Ermənistan heç bir sahədə ölkəmizlə rəqabət aparmaq imkanında deyil: “İqtisadi cəhətdən əlbəttə ki,
Ermənistanı Azərbaycanla müqayisə etmək mümkün deyil. Azərbaycan zənginləşən, güclənən müstəqil bir
dövlətdir. Əlbəttə ki, güclər nisbəti bizim xeyrimizə dəyişir, dəyişəcək. Bizim aramızda uçurum daha da
dərinləşəcək. Ermənistanın uğurlu inkişafı üçün heç bir amil yoxdur. Çünki ölkə tənəzzülə uğrayıbdır. Nə
qədər ki, Ermənistanda kriminal diktatura rejimi hökm sürür, bu ölkə öz müstəqilliyini tamamilə bir o qədər
də tez itirəcəkdir. İndi də Ermənistanı müstəqil ölkə adlandırmaq mümkün deyil.” Bu reallıq da hər zaman önə
çəkilir ki, bu gün erməni lobbisi üçün bir nömrəli hədəf Azərbaycandır. Bütün səylərini birləşdirib
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Azərbaycana qarşı kampaniya aparırlar. Ancaq buna baxmayaraq, bizim uğurlu inkişafımıza təsir edə
bilmirlər. Yaxşı olardı ki, onlar indi Ermənistanın acınacaqlı vəziyyətini daha dərindən dərk etsinlər və sual
versinlər ki, nə üçün Ermənistan belə bərbad vəziyyətdədir, nə üçün bu ölkə getdikcə tamamilə öz
müstəqilliyini itirir və müstəqil siyasət aparmaq imkanı yoxdur, sadəcə olaraq, ona-buna qulluq etməklə
məşğul olur və öz gələcəyini bunda görür?
Uğurlarımızın fonunda qarşıda illər üçün müəyyənləşdirilən hədəflər də aydındır. Hədəfimiz inkişaf
etmiş ölkəyə çevrilməkdir. Bizim hədəfimiz ərazi bütövlüyümüzün bərpası, Azərbaycan xalqının bundan sonra
da uzun illər ərzində gözəl həyatının təmin edilməsidir. Azərbaycanın iqtisadi imkanlarının genişlənməsi
uğurlu sosial siyasət həyata keçirməsinə stimul verir. Azərbaycan artıq özünü dünyaya sosial dövlət kimi
təqdim edib. Ölkəmizin yeni iqtisadi və sosial çağırışların müzakirəsi üçün əsas məkan seçilməsi də uğurlu
inkişaf konsepsiyasına əsaslanır. Dövlətimizin başçısı bildirir: “Bir sözlə, ölkəmizin hərtərəfli inkişafı imkan
verir ki, biz gələcək planlarımızı da müəyyən edək. Bu planlar ictimaiyyət üçün aydındır, bəllidir.
Azərbaycanın gələcək inkişafı ilə bağlı düşünülmüş proqramı, konsepsiyası – “2020 konsepsiyası” var və
əlbəttə ki, bu layihələrin, infrastruktur layihələrinin icrası imkan verəcək ki, dinamik inkişaf davam etsin.”
Ölkə Prezidenti İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının VII qurultayında “Bizim əsas dəyərimiz,
ən böyük nemətimiz müstəqilliyimizdir. Biz müstəqil ölkə kimi yaşayırıq. Müstəqilliyimizin də banisi ulu
öndər Heydər Əliyevdir. Məhz onun hakimiyyətə gəlməsindən sonra Azərbaycan, sözün əsl mənasında,
müstəqillik yoluna qədəm qoydu.
1993-cü ilə qədər bizim müstəqilliyimiz şərti və yarımçıq xarakter daşıyırdı. Xarici ölkələr, onların
Azərbaycandakı nümayəndələri burada hakimiyyətə göstərişlər, təlimatlar verirdi. Əlbəttə ki, bu, tariximizin
bəlkə də ən biabırçı səhifələrindən biridir. O ağır vəziyyətdə məhz Heydər Əliyevin cəsarəti, müdrikliyi, – o
vaxt bizim hələ ordumuz, iqtisadiyyatımız, pulumuz yox idi, – onun dəmir iradəsi, xalqın ona olan sevgisi,
rəğbəti Azərbaycanı, bax, bu müstəqillik yoluna çıxarıbdır. Biz də bu müstəqil yol ilə gedirik və gedəcəyik”
fikirləri ilə tariximizin parlaq, eyni zamanda faciəli səhifələrinə diqqət yönəldərək, müstəqilliyimizin əbədi,
dönməz olduğunu böyük inam və qətiyyətlə bildirmişdir.
İki sahil. – 2018.- 17 mart. – № 51. – S. 6.
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Azərbaycan başqa dövlətlərlə və xarici aləmlə əlaqələrini beynəlxalq hüquq normaları əsasında
qurur
1995-ci ilin 12 noyabrında Konstitusiyanın qəbulundan sonra müstəqil Azərbaycanda çoxpartiyalı
sistem, siyasi plüralizm, söz azadlığı bərqərar olmuş, dövlət idarəçilik sistemi tamamilə yenidən qurulmuş,
məhkəmə-hüquq islahatları uğurla davam etdirilib.
Ölkənin idarəetmə sistemində siyasi mədəniyyət elementləri güclənib, icra hakimiyyəti orqanlarının
işinin dinamikliyi artıb, yerli özünüidarə orqanları formalaşıb. Konstitusiyada Azərbaycanın xarici siyasətinə
də toxunulub. Bu barədə Milli Məclisin üzvü Hikmət Babasoölu bildirib: “ Azərbaycan Respublikasının xarici
siyasətinin başlıca prinsipləri mövcuddur. Bu prinsiplər bir qayda olaraq daxili-siyasi reallıqların təsiri altında
müəyyənləşir. Biz artıq əsaslandırmışdıq ki, xarici siyasət daxili siyasətin beynəlxalq münasibətlər sistemində
davamıdır. Yəni ölkənin daxili həyatında cərəyan edən siyasi proseslərlə və həyata keçirilməli olan vəzifələrlə
əlaqəli olan siyasi kurs dövlətin beynəlxalq arenada mövqeyinin və xarici siyasətinin prinsiplərini,
istiqamətlərini müəyyənləşdirir. Bu mənada, xarici siyasəti dövlətin daxili inkişafının əsas vəzifələrindən irəli
gələn, ölkənin milli mənafeləri ilə xarici aləmin maraqları arasında sivil birgəyaşayış qaydaları və normaları
əsasında uyğunlaşdırılmış, uzlaşdırılmış münasibətlər sistemi yaratmağa xidmət edən məqsədyönlü fəaliyyət
növü kimi nəzərdən keçirmək lazımdır.
Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin başlıca prinsipləri 1995-ci il noyabrın 12-də qəbul
edilmiş Konstitusiyasında və ümummilli lider Heydər Əliyevin çıxışlarında öz əksini tapmışdır. Ölkə
Konstitusiyasının 10-cu maddəsində Azərbaycanın xarici siyasətinin başlıca prinsipi önə çəkilərək qeyd olunur
ki, Azərbaycan başqa dövlətlərlə və xarici aləmlə əlaqələrini beynəlxalq hüquq normaları və ölkənin
maraqlarını nəzərdə tutan prinsiplər əsasında qurur. Ölkənin ali qanununa uyğun olaraq, Azərbaycan
Respublikası konkret sahələr üzrə xarici siyasətini reallaşdırarkən konkret prinsiplərə əsaslanır. Bu
Azərbaycan Respublikasının xarici siyasi kursunun özünəməxsusluqlarını səciyyələndirən əlamətlərdəndir.
Belə ki, siyasi, iqtisadi, mədəni və digər sahələrin xarakterinə uyğun olaraq konkret prinsiplər rəhbər tutulur.
Məsələn, Azərbaycan Respublikasının siyasi müstəvidə xarici siyasətinin mahiyyəti beynəlxalq hüquq
normaları və prinsipləri ilə tənzimlənən sivil dövlətlərarası münasibətlərə hörmət bəsləməkdən, beynəlxalq,
regional və dövlətlərarası münaqişələri sülh və danışıqlar yolu ilə həll etməkdən, bütün dövlətlərin suveren
hüquqlarına, dövlət sərhədlərinə və ərazi bütövlüklərinə hörmətlə yanaşmaqdan ibarətdir. Uyğun olaraq
iqtisadi sahədə də xarici siyasətin əsas mahiyyətini qarşılıqlı-faydalı əməkdaşlıq etmək, iqtisadi maraqların
uzlaşdırılması, uyğunlaşdırılması, qarşılıqlı təminat mexanizminin yaradılması və onun qorunması təşkil edir.
Mədəni sahədə Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin mahiyyəti dövlətlərarası əlaqələrə və
ünsiyyətlərə mane olan hər cür məhdudiyyətləri aradan qaldırmaqdan, mənəvi sərvətlərin maneəsiz, azad və
demokratik mübadiləsindən, digər xalqların mədəni-mənəvi irsinə hörmətlə yanaşmaqdan və s. ibarətdir.
Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin səciyyəvi xüsusiyyətləri vardır. Xarici siyasətimizin səciyyəvi
xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sisteminin faktorları arasındakı
münasibətlərin inkişaf istiqamətlərinə və dinamikliyinə uyğun olaraq, praqmatik və tarazlı xarici siyasəti
həyata keçirir, qonşu dövlətlərlə hərtərəfli sıx əlaqələrin qurulmasına və inkişaf etdirilməsinə böyük önəm
verir”.
Bu gün xarici siyasətimiz bu prinsiplər üzrə qurulur. Məhz Azərbaycan rəhbərliyinin yürütdüyü uğurlu
daxili və xarici siyasət bir-birini tamamlayaraq Azərbaycanın milli maraqlarının maksimum dərəcədə təmin
olunmasına yönəlib. Həm ölkə daxilində gedən proseslər, həm də Azərbaycanın dünya ölkələri ilə ikitərəfli və
çoxformatlı əlaqələrinin daim genişlənməsi deməyə əsas verir ki, indiyədək aparılmış və bu gün də dönmədən
davam etdirilən siyasi kurs düzgün istiqamətdədir. İqtisadi və siyasi islahatların paralel şəkildə aparılması
ölkəmizə böyük uğurlar gətirib. Məhz bunun nəticəsidir ki, müstəqil Azərbaycan dövləti dünyanın qabaqcıl ,
inkişaf etmiş dövlətlərindən biridir. Bu barədə Prezident İlham Əliyev deyib: “Mən Azərbaycanın xoşbəxt
gələcəyinə inanıram. Əminəm ki, ölkəmiz bundan sonra da inkişaf edəcək, daha da güclənəcəkdir.
Azərbaycanda demokratiya daha da inkişaf edəcək, siyasi plüralizm, söz azadlığı təmin olunacaqdır. Ölkəmiz
müasir dövlətə çevriləcəkdir. Bütün bunları etmək üçün Azərbaycanda çox işlər görmək lazımdır. Ancaq bütün
bunları həyata keçirmək və Azərbaycanı qüdrətli dövlətə çevirmək üçün ən başlıcası, ölkədə Heydər Əliyevin
siyasəti davam etdirilməlidir… Mən Azərbaycan xalqına söz verirəm ki, bu siyasətə sadiq qalacağam, heç vaxt
bu yoldan dönməyəcəyəm, Heydər Əliyevin siyasətini davam etdirəcəyəm”.
Bu gün bu siyasətin nəticəsidir ki, çoxtərəfli diplomatiyamızın tərkib hissəsi kimi Azərbaycan İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatı, Türkdilli Dövlətlər Şurası, ATƏT, Avropa Şurası, Qoşulmama hərəkatı, İqtisadi
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Əməkdaşlıq Təşkilatı, Müstəqil Dövlətlər Birliyi, GUAM, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı və digər
bu kimi universal və regional beynəlxalq təşkilatların üzvü olaraq bu təşkilatlar çərçivəsində də fəal iş
aparır. Xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov qeyd edib ki, bir çox hallarda məhz Azərbaycanın təklifləri
bu təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığın yeni formalarının müəyyən edilməsində başlıca rol oynayır. “Çevik
çoxtərəfli diplomatik fəaliyyətimizin, Azərbaycanın təşəbbüskarlığı və ev sahibliyi ilə Bakıda keçirilən
çoxsaylı mötəbər beynəlxalq tədbirlərin nəticəsidir ki, Bakı artıq regionun “diplomatik paytaxtı”na
çevrilməkdədir.İkitərəfli və çoxtərəfli qaydalar əsasında xarici siyasətimizin coğrafiyasının
genişləndirilməsini şərtləndirən vacib amillərdən biri də Azərbaycanın iqtisadi imkanlarının artmasıdır. Bu
gün Azərbaycan regionun aparıcı dövlətidir. Azərbaycan artıq investisiya qəbul edən ölkədən investisiya ixrac
edən ölkəyə çevrilmişdir. Yürütdüyü çoxistiqamətli siyasət nəticəsində Azərbaycan bu gün kəsişmə nöqtəsində
yerləşdiyi Xəzər, Qara və Aralıq dənizləri hövzələri, Mərkəzi Asiya, Yaxın Şərq və Avropa regionlarının
siyasi-iqtisadi proseslərində, onları birləşdirən enerji, nəqliyyat layihələrində yaxından iştirak edir və bir çox
hallarda bu kimi layihələrin təşəbbüskarı kimi çıxış edir. Ölkəmizin ilbəil artan iqtisadi qüdrəti bizə imkan
verəcəkdir ki, regionlararası inkişaf üçün gələcəkdə də fəaliyyətimizi daha intensiv şəkildə quraq. Sülh və
təhlükəsizlik sosial-iqtisadi inkişafla bir-birinə sıx bağlıdır. Bu regional məsələlərin həllində sülh və tərəqqi
təşviqi baxımdan strateji əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan regionda sülh və təhlükəsizliyin möhkəm və
dayanıqlı olması üçün ciddi addımlar atmışdır və görülən işlər regionun inkişafına və dünya birliyinə
inteqrasiyasına öz töfhəsini vermişdir”
Nazirin sözlərinə görə. Azərbaycanın təşəbbüsü ilə ərsəyə gətirilmiş Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft və BakıTbilisi-Ərzurum qaz infrastruktur layihələri, eləcə də yaxın vaxtlarda inşası başa çatdırılacaq Bakı-Tbilisi-Qars
dəmiryolu layihəsi, şübhəsiz ki, regionda iqtisadi, sosial inkişafa, ən əsası isə qarşılıqlı inam və faydanın
üzərində qurulan uzunmüddətli əməkdaşlığa səbəb olmuşdur. Bu əməkdaşların bünövrəsində isə hüquqi
sənədlər durur.
Üç nöqtə. – 2018.- 15 mart. – № 49. – S. 9
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Region ölkələrlə münasibətlərin balanslaşdırılması
Rəşid Rəşad
Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas prioritetləri sırasına ölkənin müstəqilliyinə qarşı yönələn bütün
təhlükələrin aradan qaldırılması, milli təhlükəsizliyin təmin edilməsi, Ermənistan tərəfindən həyata keçirilən
separatizm və işğalçılıq siyasətinin qarşısının alınması və bu məqsədlə bölgədə və dünyada müttəfiqlərin
qazanılması daxildir. Bundan başqa, region dövlətlərlə maraqların üst-üstə düşməsini təmin etmə və qarşılıqlı
əməkdaşlıq çərçivəsində hərəkət etmək.
Bütün bunlar bu regionun həssas olmasından və digər super güc sayılan ABŞ və Rusiyanın bölgədəki
ortaq maraqlarını nəzərə alaraqdan həyata keçirilir. Məhz bu baxımdan balanslaşdırılmış siyasətin yürüdülməsi
hal-hazırda məqsədə uyğun hesab edilir. Çünki bu regionda hər hansı bir gərginliyin və ya münaqişənin
yaranması, ilk növbədə, böyük enerji ehtiyatlarına və layihələrinə malik olan Azərbaycan üçün arzu olunmaz
haldır. Belə hallarda həmçinin ölkənin suverenliyi və milli təhlükəsizliyi təhdid altına düşmüş olur. Bu, nəinki
Azərbaycan üçün, həmçinin regionun digər qonşu dövlətləri üçün də səciyyəvi xarakter daşıyır. Eyni zamanda
Azərbaycanın Avropa Birliyi (AB) sisteminə siyasi, iqtisadi, mədəni sahələrdə inteqrasiyası da əsas təşkil edir.
Burada məqsəd xalqın rifahının təhlükəsiz təmin etmə, xarici kapital və investisiyaların, həmçinin yeni
texnologiyaların ölkə iqtisadiyyatına daxil olmasıdır. Həmçinin Dünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu,
Dünya Ticarət Təşkilatı ilə səmərəli əməkdaşlıqların qurulması da əsas prioritet təşkil edir. Bu da o deməkdir
ki, ölkəmizin xarici siyasət prioritetləri sırasında həmçinin sivil birgə yaşayış normalarının bərqərar olması,
eyni zamanda regionda və dünyada sülhü və təhlükəsizliyi təmin edən BMT, ATƏT, NATO kimi beynəlxalq
qurumların fəaliyyətinin artırılmasında yaxından iştirak etmək durur. Ayrı-ayrı regionlarda yaşayan
azərbaycanlılarının hüquqlarının qorunması və bunun beynəlxalq hüquq normaları ilə təmin olunmasını
prioritetlər sırasındadır. Və xarici siyasətinin ən önəmli prioritetlərindən biri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
həlli ilə bağlıdır. Burada əsas olaraq Dağlıq Qarabağ probleminin beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində
həllinə nail olmaq götürülür. Bu məsələ həmçinin Azərbaycanın milli təhlükəsizlik siyasətinə bir başa daxildir.
Hazırda Azərbaycan Dağlıq Qarabağ problemini həll etmək üçün beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlıq edir,
məsələnin sülh yolu ilə həllinə nail olmaq istəyir. Ancaq bu günə qədər bu məqsədə nail olunmayıb
(wikipedia.org).
Ekspert Ramin Səmədovun fikrincə, müasir qloballaşan dünyada geosiyasi sabitliyə, balanslaşdırılmış
siyasətə əsaslanmadan beynəlxalq səviyyədə istənilən zəruri qarşılıqlı fəaliyyətə nail olmaq mümkünsüzdür:
“Azərbaycan kifayət qədər mürəkkəb və strateji əhəmiyyətli regionda yerləşdiyinə görə xarici siyasət kursunu
müəyyənləşdirərkən, bir tərəfdən, öz milli maraqlarını qorumaq, bölgənin aparıcı dövləti statusunu
möhkəmlətmək, digər tərəfdən, bölgədə maraqları olan bütün dövlətlərlə, eləcə də qonşu dövlətlərlə
bərabərhüquqlu tərəfdaşlıq münasibətlərini saxlamaq və genişləndirmək kriteriyalarından çıxış edir. Bu
baxımdan Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin əsasını balanslaşdırılmış siyasət, müstəqilliyimizin
beynəlxalq dayaqlarını daha da möhkəmləndirməyə istiqamətlənmiş qlobal layihələrin həyata keçirilməsi,
dünyanın güclü dövlətləri və aparıcı beynəlxalq təşkilatları ilə əlaqələrin daha da genişləndirilməsi təşkil edir.
Tam əminliklə deyə bilərik ki, Azərbaycan bütün ölkələrlə qarşılıqlı anlaşma, hörmət və heç bir dövlətin daxili
işlərinə qarışmadan və bütün dünyada qəbul edilmiş demokratik prinsiplərə əsaslanan müstəqil siyasət həyata
keçirir. Bu gün Azərbaycanın istər daxili, istərsə də xarici siyasəti xalqın istəyinə uyğundur. Ölkəmizin xarici
siyasətdə əsas götürdüyü prioritetlər də məhz xalqımızın milli mənafeyinə xidmət edir. Qərb siyasi dairələri
də artıq etiraf edirlər ki, Azərbaycanın iştirakı və razılığı olmadan regionda irimiqyaslı layihələr həyata
keçirmək mümkünsüzdür. Azərbaycan dövləti bir sıra beynəlxalq təşkilatların fəal üzvü və qurucusudur.
Dövlətimiz BMT, ATƏT, Avropa Şurasının üzvü, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı,
MDB və digər beynəlxalq təşkilatların fəal iştirakçısıdır. Ölkəmiz eyni zamanda Qara Dəniz İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatının qurucularından biridir”
Səmədov qeyd edir ki, Azərbaycan dünyada müşahidə olunan qlobal siyasi və iqtisadi böhran fonunda
günü-gündən inkişaf etməklə yanaşı, həm də bütün dünyada etibarlı tərəfdaş və sülhsevər ölkə kimi tanınır:
“Əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş xarici siyasət kursu bu gün Prezident İlham Əliyev
tərəfindən əzmlə davam etdirilir. Ölkə prezidentinin xarici siyasət konsepsiyasında Dağlıq-Qarabağ
münaqişəsinin sülh yolu ilə və ədalətli şəkildə həlli mühüm yer tutur. Dövlət başçısının münaqişənin həlli
yönündə apardığı siyasi mübarizəyə əsaslanan diplomatiya nəticəsində erməni saxtakarlığı dünya səviyyəsində
ifşa edilir və nəticə etibarilə bir sıra dövlətlər və nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar Ermənistanı təcavüzkar və
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terrora rəvac verən bir dövlət kimi tanıyırlar. Bütün əhəmiyyətli beynəlxalq layihələrdən kənarda qalan,
iqtisadi və siyasi böhranla üz-üzə duran Ermənistan bu günə kimi BMT-nin 4 qətnaməsini hələ də yerinə
yetirmir, bu rəsmi sənədlərin tələblərinə əməl etmir, AŞPA və ATƏT-in qətnamələri və hesabatlarına məhəl
qoymur, qeyri-konstruktiv mövqe sərgiləyərək münaqişənin həlli istiqamətində danışıqlar prosesini bilərəkdən
uzadır, verdiyi öhdəlikləri yerinə yetirməməklə bərabər, təmas xəttində təxribatlar törətməklə özünün
təcavüzkar mövqeyini nümayiş etdirməkdən çəkinmir.2011-ci il oktyabrın 24-də Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasına 2012-2013-cü illər üçün qeyri-daimi üzvlük üçün keçirilən seçkilərdə
Azərbaycan 155 ölkənin dəstəyini qazanaraq böyük tarixi uğura imza atmışdır. Azərbaycan Cənubi Qafqaz və
Mərkəzi Asiya ölkələri arasında bu mötəbər quruma qeyri-daimi üzv seçilən ilk, bütün MDB məkanında isə
ikinci ölkədir. Dünyada iqtisadi və siyasi böhranın tüğyan etdiyi bir vaxtda Azərbaycan tarixi köklərindən
qaynaqlanan və həyat tərzinə çevrilmiş multikulturalizm ideyalarını ortaya qoyaraq bu siyasətin alternativinin
olmadığını əyani şəkildə sübuta yetirmiş, dünyada sülhün və təhlükəsizliyin qarantına çevrilib. Hazırda
Azərbaycan müxtəlif millətlərə və dinlərə məxsus insanların birgə və mehriban yaşadığı tolerant bir ölkə kimi
tanınır, Qərblə İslam dünyası arasında bir körpü olaraq, mədəniyyətlər və sivilizasiyalararası dialoqa böyük
töhvələr verir”.
R.Səmədov onu da qeyd edir ki, Azərbaycanda 2016-cı ilin “Multikulturalizm İli” və 2017-ci ilin “İslam
Həmrəyliyi İli” elan olunması Prezident İlham Əliyevin uzaqgörən siyasətinin nəticəsi, ölkə rəhbərinin növbəti
humanist addımıdır: “Dövlətimizin başçısı bu sülhsevər təşəbbüslə İslam aləmini bir masa ətrafında
əyləşməyə, mövcud təhdidlərə və təhlükələrə qarşı birgə mübarizəyə, tərəqqi naminə sıx əməkdaşlığa və
həmrəyliyə səsləyib. Qərbdə İslamafobiya, ksenofobiya, antisemitizm meyllərinin çoxaldığı bir dövrdə
ölkəmizdə “İslam Həmrəyliyi İli” elan edən cənab prezident bu sərəncamla müsəlman ölkələrinin
həmrəyliyinin möhkəmlənməsinin vacibliyini önə çəkib. Beynəlxalq səviyyədə tanınan siyasi və ictimai
xadimlərin, nüfuzlu alim və tədqiqatçıların, aparıcı mütəxəssislərin iştirakı ilə Bakıda mədəniyyətlərarası
dialoqa dair beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi də ölkəmizin dünya arenasında nüfuzunun artmasına böyük
təsir göstərib. Ötən il BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumunun, bu il “Mədəniyyətlərarası
dialoqun inkişafı: insan təhlükəsizliyi, sülh və davamlı inkişaf üçün yeni imkanlar” mövzusunda IV
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun Bakıda keçirilməsi bir daha göstərdi ki, multikultural və
tolerant ənənələrə sadiq olan Azərbaycanın sivilizasiyaların, mədəniyyətlərin və dinlərin dialoqunun inkişafı
sahəsində zəngin təcrübəsi bütün dünya üçün yeni bir modeldir. Azərbaycanın xarici siyasətinin
istiqamətlərindən biri kimi çox mühüm məsələlərdən biri də ölkəmizin beynəlxalq terrorizmə və kütləvi qırğın
silahlarının istifadəsinə qarşı mübarizədə fəal iştirak etməsidir. Bu sahədə dövlətimiz çoxtərəfli və ikitərəfli
çərçivədə beynəlxalq əməkdaşlığa cəlb olunub. Beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizə ilə əlaqədar Azərbaycan
bütün beynəlxalq təşəbbüslərə qoşulur və bu sahəyə dair müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə layiqincə təmsil
olunur. Bizim sülhməramlılar beynəlxalq birliyin digər üzvlərindən olan əsgər və zabitlərlə bərabər Kosovo,
Əfqanıstan və İraqda şərəflə xidmət göstərmişlər” (azadinform.az).
İqtisadiyyat naziri Şahin Mustafayev bildirir ki, Azərbaycan MDB ölkələri arasında qabaqcıl yerlərdən
birini tutur: “Hətta inkişaf etmiş ölkələrin ciddi maliyyə və sosial problemlərlə qarşılaşmasına baxmayaraq,
Azərbaycanda davamlı iqtisadi inkişaf müşahidə edilir, xarici borcun ÜDM-ə nisbəti 8,3 faiz, büdcə kəsirinin
ÜDM-ə nisbəti 0,3 faiz, valyuta ehtiyatları isə ÜDM-in 70 faizini təşkil edir. Bu gün Cənubi Qafqaz
iqtisadiyyatının 75 faizi Azərbaycanın payına düşür. Dünyada etibarlı tərəfdaş kimi tanınan və beynəlxalq
müqavilələrdən irəli gələn öhdəliklərini tam şəkildə və vaxtında yerinə yetirən Azərbaycanın təşəbbüskarı
olduğu transmilli layihələr Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm rol oynayır. BakıTbilisi-Ceyhan neft, Cənubi Qafqaz qaz kəməri vasitəsilə Xəzər dənizinin enerji resursları region ölkələrinə
və Avropaya nəql edilir. Transanadolu və Transadriatik qaz kəmərləri isə enerji əməkdaşlığımızı
genişləndirərək Azərbaycanı Avropanın böyük təbii qaz təchizatçılarından birinə çevirəcək”
(economy.gov.az).
Nazir onu da qeyd edir ki, ölkəmizin gələcək inkişafının davamlılığının təmin edilməsi üçün təsdiq
olunmuş “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasında çox iddialı, eyni zamanda, real hədəflər
müəyyənləşdirilib: “Belə ki, 2020-ci il üçün neft amilindən asılılıq minimuma endiriləcək, qeyri-neft
sektorunun inkişafı hesabına ÜDM 2 dəfə artacaqdır. Azərbaycanın iqtisadi qüdrətinin artması, həyata
keçirilən diversifikasiya siyasəti, müasir texnologiyalara əsaslanan və rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsal edən
yüzlərlə müəssisənin fəaliyyətə başlaması təbii ki, ölkənin xarici ticarətində də müsbət meyillərə təkan verib.
Belə ki, xarici ticarətin coğrafiyası genişlənmiş, onun əmtəə strukturu təkmilləşib”.
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Azərbaycanın xarici siyasət xəttini milli maraqlar diktə edir
Ölkəmizin beynəlxalq aləmdə nüfuzu artır
Allahverdi Mehdiyev
Nə qədər acınacaqlı olsa da, XXI əsr bəşər tarixinə çoxsaylı insan tələfatına gətirib çıxaran silahlı
münaqişələrlə, aparıcı dövlətlər arasında münasibətlərin gərginləşməsi və beynəlxalq birliyin çat verməsi ilə
daxil olmuşdur.
Ötən yüzilliyin axırlarında sosializm sisteminin dağılması və soyuq müharibənin başa çatması bir
tərəfdən müstəmləkəçilik əsarəti altında olan millətlərin azadlığa qovuşub milli dövlətlərini qurmasına şərait
yaratmış, digər tərəfdən isə güc mərkəzlərinin öz mənafeyi naminə dünyanın siyasi xəritəsini yenidən tərtib
etmək, daha doğrusu, bütöv ölkələri parçalamaq iştahasını qabartmışdır.
Dünyanın gözü qarşısında insanlıq dramı yaşanır. İnsan qardaşı insanın qəniminə çevrilib. Bütün Yer
kürəsini nəzarət altına almaq səyləri yeni-yeni faciələrə yol açır, yüz minlərlə insan həyatla vidalaşmalı olur,
milyonlarla insan yurd-yuvasından didərgin düşür. Bəşəriyyətin gələcəyi ilə oynayan neoimperializm ilk hədəf
kimi İslam dünyasını seçmişdir. “Ərəb baharı”nın “çiçək”ləri qana bürünmüş şəkildə açıldı, Şimali Afrika və
Yaxın Şərq qan gölünə çevrildi. Qan axıdılmasını dayandırmaq barədə fikirləşən də yoxdur. Neoimperialistlər
müsəlman dünyasını tapdaq altında saxlamaq üçün bütün mümkün vasitələri işə salırlar. İslam dinini
terrorizmlə əlaqələndirmək cəhdləri səngimir, Məhəmməd ümməti “azad, mədəni dünya”nın düşməni kimi
təqdim olunur, müsəlman sivilizasiyasını məhv etmək üçün ən müasir silahlar işə salınır.
Belə bir ağır şəraitdə nəinki yenicə müstəqillik yoluna qədəm qoymuş müsəlman dövlətlərinin, hətta
oturuşmuş dövlətlərin varlığını qoruyub saxlaması ümdə vəzifə kimi qarşıya çıxır. Azərbaycan Respublikası
da İslam dünyasının bir parçası kimi gah birbaşa, gah da dolayı yolla neoimperializmin təzyiqlərinə məruz
qalır. Xüsusilə ölkədə keçirilən siyasi, yaxud da müxtəlif səpkili beynəlxalq tədbirlər zamanı antiazərbaycançı
şəbəkə dərhal fəallaşır.
Antiazərbaycançılar rəsmi Bakıya təzyiq göstərmək üçün hətta idman tədbirlərini də kənara qoymur,
idmanla heç bir əlaqəsi olmayan məsələləri gündəliyə çıxarmağa cəhd edirlər. Bakının 2015-ci ildə evsahibliyi
etdiyi I Avropa Oyunlarını xatırlamaq kifayətdir. Qitənin ilk böyük idman tədbirini təşkil etmək kimi son
dərəcə məsuliyyətli işi öhdəsinə götürən Azərbaycan o vaxt qarayaxma kampaniyası ilə üz-üzə qalmışdı. İddia
olunurdu ki, Azərbaycanda guya insan hüquqları pozulduğuna, ətraf mühitin mühafizəsi və antikorrupsiya
qaydalarına əməl olunmadığına görə belə mötəbər idman tədbirini ölkəmizdə keçirmək olmaz. İş o yerə gedib
çatmışdı ki, bəzi avropalı siyasətçilər avropalı idmançıları oyunları boykot etməyə çağırırdılar. Avropa
Parlamenti, Almaniya Bundestaqı və Avropa Şurası Parlament Assambleyası da qarayaxma kampaniyasına
qoşulmuşdu. Lakin Azərbaycana hücum çəkənlər əliboş qaldılar, Avropanın idman ictimaiyyəti siyasi
dairələrin idmanı siyasi alətə çevirmək cəhdini rədd etdi və qitənin ilk olimpiadası ən yüksək səviyyədə təşkil
olunub keçirildi.
Bütün təzyiqlərə baxmayaraq, Azərbaycan rəhbərliyinin yürütdüyü xarici siyasət xətti dönməz xarakter
almışdır. Diplomatiyamızın fəaliyyəti ölkənin beynəlxalq münasibətlər sisteminə sıx inteqrasiyası, dövlətin
beynəlxalq aləmdə nüfuzunun möhkəmlənməsi, ayrı-ayrı xarici ölkələrlə əməkdaşlıq əlaqələrinin
genişləndirilməsi, həmçinin rəsmi Bakının regional və beynəlxalq əhəmiyyətli problemlərin müzakirəsi və
həllində yaxından iştirakı ilə səciyyələnir.
Bu məsələlərə yanaşmada milli maraqlar ön plana çəkilir, dövlətin təhlükəsizliyi ilə əlaqəli məqamlar
diqqət mərkəzində saxlanılır.
Milli müstəqilliyin bərpasından bəri ən əlamətdar hadisələrdən biri Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik
Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilməsi idi. Məlum olduğu kimi, ölkəmiz 2011-ci ilin oktyabrında BMT Baş
Assambleyasının 66-cı sessiyasının iclasında BMT Təhlükəsizlik Şurasının 2012-2013-cü illər üçün qeyridaimi üzvlüyünə keçirilən seçkilərdə 155 üzv-dövlətin dəstəyi ilə Şərqi Avropa qrupundan BMT Təhlükəsizlik
Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilmişdir. 2012-ci ilin may və 2013-cü ilin oktyabr aylarında Azərbaycan
rotasiya qaydasına uyğun olaraq BMT Təhlükəsizlik Şurasında sədrlik etmişdir. Bu iki ay müddətində
Təhlükəsizlik Şurası 30 ictimai və fərdi iclas, 29 qapalı müşavirə keçirmiş, 7 qətnamə və sədrin 3 bəyanatını
qəbul etmiş, mətbuat üçün 13 bəyanat vermişdir.
Dövlətimizin BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzvlüyü dövründə diplomatiyamız milli maraqların qlobal
səviyyədə irəli aparılması istiqamətində fəal səylər göstərdi. Ölkəmizin üzləşdiyi ən böyük problem olan
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Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün müxtəlif aspektləri Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq iclaslarında
mütəmadi olaraq diqqətə çatdırıldı. Bundan əlavə, dövlətlərin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq
səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığına hörmət, həmçinin münaqişələr zamanı müharibə və
insanlığa qarşı cinayətlər törətmiş şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsinin vacibliyi məsələsi ardıcıl olaraq
qaldırılırdı və müvafiq müddəalar Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi sənədlərdə əksini tapdı.
Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasında sədrlik etməsi ölkəmiz üçün başqa bir cəhətdən də
əhəmiyyətli oldu. Diplomatlarımız bu missiyanı həyata keçirərkən BMT-nin üzvü olan digər dövlətlər,
Təhlükəsizlik Şurasının bütün üzvləri, beynəlxalq təşkilatın rəhbərliyi, eləcə də qeyri-hökumət təşkilatları və
KİV nümayəndələri ilə sıx təmasda oldular ki, bu da qarşılıqlı münasibətlərin inkişafına imkan yaratdı. BMT
Təhlükəsizlik Şurasına üzvlük və sədrlik Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə mövqeyini möhkəmlətdi və haqq
işimizi dəstəkləyən dövlətlərin sayını artırdı.
Energetika diplomatiyası Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritet istiqamətlərindəndir. Son illər dövlət
bu sahədə yeni uğurlara imza atmışdır. İlk növbədə XXI əsrin layihəsinin – “Cənub qaz dəhlizi”nin
reallaşdırılmasını qeyd etmək lazımdır. 2014-cü il sentyabrın 20-də Bakıda Avropanın enerji təhlükəsizliyinə
mühüm töhfə verəcək möhtəşəm layihənin – 45 milyard dollara başa gələcək “Cənub qaz dəhlizi”nin
təməlqoyma mərasimi keçirildi. Ümumiyyətlə, bu layihə dörd hissədən ibarətdir: “Şahdəniz” qaz-kondensat
yatağı, Cənubi Qafqaz qaz kəməri, TANAP və TAP. 2015-ci il martın 17-də “Cənub qaz dəhlizi”nin
birləşdirici komponenti olan TANAP layihəsinin, bir il sonra isə TANAP-ı tamamlayan TAP layihəsinin təməli
qoyuldu.
Beləliklə, əsrin layihəsinin icrası istiqamətində konkret iş başladı. Beş il ərzində reallaşdırılması nəzərdə
tutulan “Cənub qaz dəhlizi” layihəsi mərhələ-mərhələ həyata keçirilir və ilk mərhələ bu il başa çatacaq. 2020ci ildə “Şahdəniz” yatağından bu kəmərlə nəql olunacaq qazın həcmi ildə 16 milyard, 2023-cü ildə 23 milyard,
2026-cı ildə isə 31 milyard kubmetrə çatacaq. İlk dövrdə kəmərlə nəql olunacaq 16 milyard kubmetrlik
Azərbaycan qazının 6 milyard kubmetri Türkiyəyə, 10 milyard kubmetri isə Avropa ölkələrinə satılacaq.
Hazırda layihənin üzvləri Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə, Bolqarıstan, Yunanıstan, Albaniya və
İtaliyadır. Sonrakı mərhələdə Balkan ölkələrinin də “Cənub qaz dəhlizi”nə qoşulacağı gözlənilir. Beləliklə,
Azərbaycan tezliklə Cənubi Avropa ilə energetika sahəsində uzunmüddətli əməkdaşlıq yoluna qədəm qoyacaq
və qitənin yeni enerji xəritəsinin çəkilməsində yaxından iştirak edəcək.
Keçən ilin payızında Azərbaycan daha bir tarixi gün yaşadı. Sentyabrın 14-də Bakıda 23 il əvvəl
bağlanmış “Əsrin müqaviləsi”nin davamı olaraq dünyanın aparıcı neft şirkətlərinin iştirakı ilə Xəzər dənizinin
Azərbaycan sektorunda “Azəri”, “Çıraq” yataqlarının və “Günəşli” yatağının (AÇG) dərinlikdə yerləşən
hissəsinin birgə işlənməsi və neft hasilatının pay bölgüsü haqqında düzəliş edilmiş və yenidən tərtib olunmuş
saziş imzalandı. Beləliklə, “Əsrin müqaviləsi”nin müddəti 2050-ci ilədək uzadıldı.
1994-cü ildə “Əsrin müqaviləsi” imzalananda AÇG-də 511 milyon ton neft olduğu ehtimal edilirdi.
Amma ehtiyatlar proqnozları üstələdi. Ötən ilədək AÇG-də 436 milyon ton neft çıxarılmışdır. Hazırda yataqlar
blokunda hələ hasil edilməmiş 500 milyon ton neft var. “Yeni əsrin müqaviləsi”nə əsasən, Azərbaycan
Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin iştirak payı 25 faiz təşkil edəcək. Azərbaycana çatacaq mənfəət neftinin
səviyyəsi 75 faiz olacaq. Saziş çərçivəsində qoyulacaq sərmayənin məbləği 40 milyard dolları ötəcək. Bütün
bunlar ölkəmizin gələcək inkişafına əsaslı zəmin yaradır.
2016-cı ildə Azərbaycan üçün regional və beynəlxalq əməkdaşlıq baxımından diqqətçəkən hadisə baş
verdi: Azərbaycan-İran-Rusiya əməkdaşlıq formatı yaradıldı. Həmin ilin avqust ayında üç dövlətin başçılarının
Bakıda keçirilmiş görüşü və üçtərəfli sammit çərçivəsində əldə olunmuş razılaşmalar fövqəladə əhəmiyyəti ilə
yadda qaldı. Yeni regional əməkdaşlıq formatı yaratmaq təşəbbüsü məhz Azərbaycan rəhbərliyinə məxsus idi.
Belə bir formatın meydana çıxması üç ölkənin ikitərəfli əlaqələrinin yüksəldiyi səviyyəni əks etdirirdi. Belə
ki, həm Rusiya, həm də İranla həmsərhəd olan yeganə ölkə – Azərbaycan milli müstəqilliyini bərpa edəndən
bəri hər iki qonşusu ilə müxtəlif sahələrdə qarşılıqlı əlaqələri yüksək səviyyədə qurmuşdur. Öz növbəsində
Rusiya-İran əlaqələri nəzərəçarpacaq şəkildə inkişaf etmişdir. Bütün bunlarla yanaşı, yeni əməkdaşlıq
formatının iştirakçısı olan ölkələri bir araya gətirən təkcə sırf coğrafi yaxınlıq – qonşuluq yox, həm də onların
oxşar maraqları bölüşməsi, regional və beynəlxalq problemlərə münasibətdə ortaq məxrəcə gəlmək istəyidir.
Azərbaycan-İran-Rusiya formatı regional əməkdaşlıqda konkret olaraq bir sıra mühüm nəticələr vəd
edir. Söhbət ilk növbədə regional təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi məsələsindən gedir. Məlum olduğu
kimi, beynəlxalq terrorizm və ekstremizmin ən əcaib formalarda təzahür etdiyi Yaxın Şərq regionumuzdan
çox da uzaq deyil. Suriya və İraqda cərəyan edən hadisələr Azərbaycan, Rusiya və İranı da ciddi narahat edir.
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Odur ki, yeni regional formatın üzvü olan ölkələr beynəlxalq terrorizmlə mübarizədə uğurun yalnız birgə səylər
hesabına təmin ediləcəyinə əmindirlər.
Bununla yanaşı, üç ölkə başqa bir mühüm inkişaf layihəsini – “Şimal-Cənub” nəqliyyat dəhlizini
reallaşdırmaq əzmindədir. Ümumi uzunluğu 7200 kilometr olan beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi Hindistan, İran
və Fars körfəzi ölkələrindən Azərbaycan və Rusiya ərazisinə, daha sonra Şimali və Qərbi Avropaya tranzit
yüklərin və sərnişinlərin daşınması üçün optimal imkanlar yaradır.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan-İran-Rusiya əməkdaşlıq formatı təkcə qeyd olunan istiqamətlərlə
məhdudlaşmır, istisnasız olaraq bütün sahələrdə üçtərəfli əlaqələri ən yüksək səviyyəyə çatdırmaq məqsədi
güdür. Sözsüz ki, qarşıya qoyulmuş vəzifələrin reallaşdırılması nəticə etibarilə regional və beynəlxalq
əməkdaşlığa əhəmiyyətli töhfə verəcək.
Bütövlükdə Azərbaycan diplomatiyası son illər xarici siyasət xəttinin prioritet istiqamətlərini rəhbər
tutaraq dövlətin maraqları naminə geniş fəaliyyəti ilə diqqəti cəlb edir. Rəsmi Bakı yaxın və uzaq ölkələrlə
qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq əlaqələrini dərinləşdirir, nəticə etibarilə dövlətin beynəlxalq aləmdə nüfuzunun
artmasına nail olur.
Azərbaycan.-2018.-2 mart.-№48.-S.1,6.
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Azərbaycanın beynəlxalq yardım əməkdaşlığı
Vasif Cəfərov
Azərbaycan dövləti xarici fəaliyyətində beynəlxalq yardım əməkdaşlığına böyük önəm verir. Ölkəmizin
iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşması beynəlxalq yardım əməkdaşlığının güclənməsinə, daha çox ölkəyə
yardımlar etməyə imkan yaradır.
2011-ci ildə Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) tərkibində yaradılan Azərbaycan Respublikasının
Beynəlxalq İnkişafa Yardım Agentliyi (Azerbaican International Development Agency /AİDA/) bu baxımdam
əhəmiyyətli qurumdur. AİDA dünyanın inkişaf etməkdə olan ölkələrində ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlıq
çərçivəsində yoxsulluğun azaldılması, elmin, mədəniyyətin və səhiyyənin inkişafı, rabitə və informasiya
texnologiyalarının tətbiqi, enerci resurslarından səmərəli istifadə, müxtəlif təyinatlı təqaüd proqramlarının,
habelə humanitar və texniki təyinatlı digər layihələrin həyata keçirilməsini dəstəkləyir. Artıq 40-dan çox
Afrika, Asiya və Latın Amerikası ölkələri Agentliyin həyata keçirdiyi proqramlardan faydalanıb.
XİN-nin məlumatına əsasən, Azərbaycan Prezidentinin tapşırığına müvafiq olaraq Rohinqya
müsəlmanlarına yardım məqsədilə 9 sentyabr 2017-ci ildə Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən
göndərilən ərzaq mallarından ibarət humanitar yardım AİDA və Azərbaycanın Hindistandakı səfirliyi
tərəfindən ünvanına çatdırılıb. Həmçinin, BMT Baş katibi Antonio Quterreşin müraciəti əsasında dövlət
başçısının tapşırığı ilə Azərbaycan tərəfindən AİDA vasitəsilə Somali, Yəmən, Cənubi Sudan və Nigeriyanın
şimal-şərq hissəsində yaranan humanitar böhranla bağlı qida çatışmazlığından əziyyət çəkən insanlara və
BMT-nin Yüksək Səviyyəli Donor Konfransı çərçivəsində Yəmənə BMT xətti ilə humanitar yardım göstərib.
Agentliyin məlumatına əsasən, AİDA 14 sentyabr 2011-ci il tarixində yaradılıb. AİDA-nın
yaradılmasında əsas məqsəd dünyanın müxtəlif bölgələrində hökm sürən sosial problemlərlə mübarizədə
beynəlxalq ictimaiyyətin göstərdiyi səylərə ölkəmiz tərəfindən dəstəyin verilməsini təmin etməkdir. Eyni
zamanda, Azərbaycanda müşahidə edilən iqtisadi inkişaf nəticəsində xarici ölkələrdən daxil olan və getdikcə
artan müraciətlərə Azərbaycanın zamanında və əlaqələndirilmiş şəkildə beynəlxalq yardımını təşkil etmək
AİDA-nın əsas vəzifəsi kimi müəyyən olunub.
Xarici dövlətlərə yardımların göstərilməsi zamanı əməkdaşlıq, səmərəlilik, şəffaflıq və hüquq
bərabərliyi prinsiplərini əsas götürərək, AİDA təsis olunduğu vaxtdan etibarən öz fəaliyyətini əsasən iki
istiqamət üzərində qurub: humanitar yardımın göstərilməsi və beynəlxalq inkişafa dəstək. Hal-hazırda, AİDA
“Minilliyin İnkişaf Məqsədləri”ni rəhbər tutaraq, dünyanın inkişaf etməkdə olan ölkələrində iki və çoxtərəfli
əməkdaşlıq çərçivəsində yoxsulluğun azaldılması, elmin, mədəniyyətin və səhiyyənin inkişafı, rabitə və
informasiya texnologiyalarının tətbiqi, enerci resurslarından səmərəli istifadə, müxtəlif təyinatlı təqaüd
proqramlarının, habelə humanitar və texniki təyinatlı digər layihələrin həyata keçirilməsini dəstəkləməkdədir.
AİDA BMT-nin İnkişaf Proqramı (UNDP), İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, İslam İnkişaf Bankı,
Kolumbiyanın Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyi (APC Colombia) və bir sıra nüfuzlu beynəlxalq donor
təşkilatları ilə əməkdaşlıq edir və birgə layihələrin həyata keçirilməsi məqsədi ilə tərəfdaşlıq əlaqələrini
genişləndirir.
Ölkələr arasında siyasi, iqtisadi, mədəni və digər sahələrdə beynəlxalq əməkdaşlığın, sülhün və
bərabərliyin gücləndirilməsi məqsədilə xarici dövlətlərə Azərbaycan xalqının yardımını çatdıran AİDA,
ölkəmizin xarici siyasət prioritetlərinin uğurla həyata keçirilməsinə xidmət edir və bu istiqamətdə öz səylərini
günü-gündən artırır.
AİDA humanitar yardım və inkişafa yardım sahələrində müxtəlif proqram və layihələr həyata keçirir.
Humanitar yardım sahəsində həyata keçirilən proqramların əsas məqsədi dünyanın müxtəlif
bölgələrində baş verən böhranların fəsadlarının aradan qaldırılması və zərərçəkən insanların həyat şəraitinin
bərpa edilməsindən ibarətdir. Bir çox hallarda, humanitar yardım fəlakətlə üzləşmiş xarici ölkənin müraciəti
əsasında təcili humanitar yardım şəklində göstərilir. Digər hallarda isə, humanitar yardımlar əvvəlcədən qəbul
edilmiş yardım təyinatlı proqramlar çərçivəsində, davamlı olaraq humanitar yardıma ehtiyac duyan xarici
ölkəyə göstərilir.
İnkişafa yardım sahəsində həyata keçirilən layihələr daha çox inkişaf etməkdə olan ölkələrdə sosialiqtisadi inkişafın stimullaşdırılması üçün bu ölkələrin prioritetlərinə uyğun olaraq, maliyyə və texniki yardım
şəklində, insan kapitalının artırılması və ölkələr arasında beynəlxalq əməkdaşlığın və sülhün
möhkəmləndirilməsi məqsədilə həyata keçirilir.
199

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

İndiyədək, Agentlik tərəfindən göstərilən beynəlxalq yardımlardan ümumilikdə Latın Amerikası, Afrika
və Asiyanın 40-dan çox ölkəsi faydalanıb və yaxın gələcəkdə bu coğrafiyanın getdikcə genişləndirilməsi
nəzərdə tutulub.
AİDA-nın son fəaliyyətlərindən bir neçəsini qeyd etmək olar. Ötən ilin aprelində İsveçrənin Cenevrə
şəhərində Yəməndə davam edən humanitar böhranla əlaqədar yardımın göstərilməsi məqsədilə BMT-nin
Yüksək Səviyyəli Donor Konfransı keçirib. Tədbirdə ölkəmizi AİDA rəhbəri Əşrəf Şıxəliyev təmsil edib.
Azərbaycanda “İslam həmrəyliyi ili” elan edildiyi və ölkəmizin müsəlman ölkələri ilə İslam həmrəyliyi
prinsipinə sadiqliyini nəzərə alaraq, genişmiqyaslı humanitar böhranın yaşandığı Yəmənə Azərbaycan
tərəfindən Donor Konfransı çərçivəsində maliyyə yardımı göstərilib.
Hazırda Yəmən dünyada yardıma ən çox ehtiyacı olan ölkələrdən biridir. Bu ölkədə 2015-ci ilin
martından etibarən getdikcə artan münaqişə milyonlarla insanın həyat təhlükəsizliyini və fundamental
haqlarını risk altına qoyaraq geniş böhranının yaranmasına səbəb olub. Yəməndə təxminən 19 milyon insanın
yardıma ehtiyacı var.
Azərbaycan İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının İnkişafa Yardım üzrə Komitəsində (OECD
DAC) qonaq statusu əldə edib. Bu hadisə 2017-ci ilin aprelində olub.
AİDA tərəfindən 2015-ci ildən bəri aparılan məqsədyönlü işin nəticəsi olaraq, Azərbaycan artıq dünyada
inkişafa yardım sahəsində ən nüfuzlu və presticli beynəlxalq qurum sayılan OECD İnkişafa Yardım üzrə
Komitəsində DAC qonaq statusunda təmsil olunacaq.
Dünyada insanların sosial rifahının yaxşılaşdırılmasına yönələn fəaliyyət göstərən və ənənəvi donor
ölkələrini bir araya gətirən OECD/DAC ilə əməkdaşlıq donorlar ailəsinin yeni üzvünə çevrilən Azərbaycan
üçün olduqca böyük əhəmiyyət daşıyır. Belə ki, bu presticli təşkilatın iclaslarında iştirak Azərbaycanın
beynəlxalq arenada nüfuzunun daha da artmasına, ölkəmiz tərəfindən həyata keçirilən donor fəaliyyətinin
səmərəliliyinin artırılmasına və yeni siyasi tərəfdaşlıqların əldə edilməsinə xidmət edəcəkdir.
Qeyd edək ki, 1961-ci ildən Parisdə fəaliyyət göstərən, 35 ölkənin üzv olduğu İqtisadi Əməkdaşlıq və
İnkişaf Təşkilatı hökumətlərin birgə səy göstərməklə dünyada mövcud problemlərin aradan qaldırılması
yollarını müzakirə etdiyi və təcrübələrini bölüşdüyü bir platformadır. İnkişafa Yardım üzrə Komitədə isə
OECD-yə üzv ölkələrlə yanaşı, inkişaf üzrə əməkdaşlığa önəmli töhfə verən digər ölkələr də təmsil olunur.
Hal-hazırda OECD/DAC iclaslarında qonaq statusunda təmsil olunan ölkələrə Braziliya, Bolqarıstan, Çin,
Kolumbiya, Kosta-Rika, Xorvatiya, Hindistan, Latviya, Litva, Peru, Rumıniya, Rusiya Federasiyası,
Qazaxıstan və Cənubi Afrika daxildir.
2015-ci ildə AİDA tərəfindən İordaniyada məskunlaşan suriyalı qaçqınlara humanitar yardım göstərilib.
7-10 dekabr və 15-18 dekabr 2015-ci il tarixlərində, AİDA və ölkəmizin İordaniyadakı Səfirliyi tərəfindən
İordaniyada məskunlaşan suriyalı qaçqınlara iki mərhələdən ibarət humanitar yardım göstərilib. Bu tədbir
çərçivəsində ərzaq və gigiyena məhsullarından ibarət yardım bağlamaları 800 suriyalı ailəyə (təqribən 4000
nəfər) paylanılıb.
Sözügedən tədbirin açılış mərasimində İordaniya Parlamentinin hər iki palatasında fəaliyyət göstərən
İordaniya-Azərbaycan Qardaşlıq Komitələrinin sədrləri, İordaniya-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin İdarə
heyətinin üzvləri və Azərbaycan icmasının nümayəndələri iştirak edib.
Tədbirin açılışında çıxış edən səfir Sabir Ağabəyov Suriya münaqişəsinin hazırda dünyada hökm sürən
ən ciddi humanitar böhranlardan birinin yaranmasına səbəb olduğunu, münaqişə nəticəsində milyonlarla
insanın, o cümlədən qaçqın və məcburi köçkünlərin ağır şəraitə düçar olduğunu və 20 ildən artıqdır oxşar
problemləri yaşayan Azərbaycanın Suriya xalqının əzab və əziyyətlərini daha yaxından hiss etdiyini qeyd edib.
Eyni zamanda, səfir Azərbaycanın artıq beynəlxalq aləmdə yeni donor ölkəsi kimi çıxış etdiyini və dünyada
baş verən iqtisadi böhranlara baxmayaraq, AİDA vasitəsilə Afrika, Asiya və Latın Amerikasının 30-dan çox
ölkəsində humanitar və inkişaf məqsədli layihələri həyata keçirdiyini diqqətə çatdırıb. Həmçinin, o bildirib ki,
AİDA bu nəcib missiyanın davamı kimi Suriyalı qaçqınlara yardım etmək məqsədilə bu humanitar aksiyanı
təşkil edib. AİDA və Səfirlik tərəfindən göstərilən bu yardım İordaniyanın Əl-Ğəd, Cordan Times, Uruba, ƏlDustur, Əl-Diyar kimi aparıcı qəzetləri və “Petra” dövlət xəbər agentliyi tərəfindən geniş işıqlandırılıb.
2015-ci ildə AİDA Pakistanda fiziki qüsurlu məktəblilərə yardım edib. 28 oktyabr 2015-ci il tarixində
AİDA və Azərbaycanın Pakistandakı Səfirliyi və Azərbaycan-Pakistan Gənclər Forumu tərəfindən Pakistanın
Nazirlər Kabineti nəzdində fəaliyyət göstərən, əlil uşaqların təhsil aldığı İslamabad Əl-Fərabi Mərkəzində əlil
arabaları və uşaqların reabilitasiyası üçün zəruri olan xüsusi avadanlıq və ləvazimatların təqdim etmə mərasimi
keçirilib.
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Tədbirdə Pakistanın paytaxt idarəçiliyi və inkişaf naziri, Pakistan Milli Məclisinin üzvü Usman İbrahim,
Pakistan Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri xanım Nuzhat Sadiq, senatorlar Nacma Həmid, Fərəh
Aqil, həmçinin Pakistan Təhsil Nazirliyi, Pakistanda akkreditə olunmuş diplomatik korpusun və yerli KİV-in
nümayəndələri, mərkəzin rəhbərliyi və təhsil alan əlil uşaqlar iştirak edib.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinə Dəstək Fondunun
maliyyə dəstəyi ilə çap olunur
Ekspress.-2018.-24-26 fevral.-№37.-S.10.
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Azərbaycanın xarici siyasət kursu milli maraqlara və beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanır
Nurlan Qələndərli
Müasir dövrdə beynəlxalq münasibətlər sistemi olduqca mürəkkəb xarakterə malikdir. Dünya
siyasətinin başlıca aktorları olan milli dövlətlərin beynəlxalq münasibətlər sistemində yer və rolu məhz həyata
keçirilən xarici siyasət kursunun səmərəliliyindən asılıdır. Səmərəli və praqmatik xarici siyasət kursu milli
maraqları təmin etməklə yanaşı, ölkənin qarşısında yeni perspektivlərin yaranmasını da şərtləndirir. Bu
kontekstdə Azərbaycan təcrübəsi unikal və mütərəqqi nümunə kimi çıxış edir.
Praqmatik xarici siyasət kursu Azərbaycanın beynəlxalq mövqeyinin daha da möhkəmlənməsini
şərtləndirir
Azərbaycan özünün çoxvektorlu və balanslaşdırılmış xarici siyasət strategiyası ilə həm ikitərəfli
münasibətlər kontekstində, həm də çoxşaxəli əlaqələr fonunda regional miqyaslı, qlobal xarakterli
əməkdaşlıqlar platformasının mərkəzi oyunçusu rolunu oynamaqdadır. Ən əhəmiyyətlisi isə odur ki, bütün
bunlar Azərbaycanın beynəlxalq mövqeyinin möhkəmlənməsinə, əməkdaşlığa əsaslanan tərəfdaşlıq
münasibətlərinin inkişafına təkan verir, eyni zamanda, perspektiv nailiyyətlər üçün strateji zəmin rolunu
oynayır. Həm də ölkəmizin milli maraqlarına uyğun olmaqla bərabər, Azərbaycanın suverenlik səviyyəsini,
heç bir dövlətdən, təşkilatdan asılı olmadığını da təsdiq edir.
Digər tərəfdən, Azərbaycanın xarici siyasəti müstəqillik və suverenlik prinsiplərinə əsaslanır.
Respublikamız xarici siyasi əlaqələrini, siyasi, iqtisadi, hərbi, humanitar və digər sahələrdə müttəfiqlərini,
əməkdaşlıq etdiyi ölkə və beynəlxalq təşkilatları özü seçir. Azərbaycan müxtəlif sahələri əhatə edən
əməkdaşlıq əlaqələrini dövlət maraqları və qarşılıqlı faydalılıq prinsipləri əsasında reallaşdırır. İkitərəfli və
çoxşaxəli münasibətlərin əsasında duran strateji amil məhz ölkəmizin milli maraqlarıdır. Azərbaycan
reallaşdırılan bütün strateji əhəmiyyətli layihələrdə öz müstəqil siyasi iradəsi əsasında – milli mənafelərə
müvafiq olaraq təmsil olunur və ölkəmizlə əməkdaşlıq etmək istəyən dövlətlər mütləq mənada Azərbaycanın
maraqlarını nəzərə alırlar.
Bütövlükdə, çoxşaxəli, tarazlaşdırılmış, milli maraqlara əsaslanan xarici siyasət kursuna malik olan
Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunun lider dövləti olmaqla yanaşı, müasir beynəlxalq münasibətlər
sistemində etibarlı tərəfdaş kimi tanınır. Milli maraqlara müvafiq surətdə reallaşdırılan xarici siyasət sayəsində
ölkəmiz həm ikitərəfli münasibətlər, həm də beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində səmərəli və qarşılıqlı faydalı
əməkdaşlıq əlaqələri formalaşdırıb.
Ölkəmiz Cənubi Qafqazın təhlükəsizlik qarantı və inkişaf mənbəyi kimi səciyyələndirilir
Azərbaycanın xarici siyasət kursunun xarakterik xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, ölkəmiz regionda
və beynəlxalq səviyyədə əməkdaşlıq və təhlükəsizliyə mühüm töhfələr verir. Bu kontekstdə son dönəmlərdə
ölkəmizin iştirakı ilə gerçəkləşdirilən enerji layihələrinin əhəmiyyəti deyilənləri təsdiq edir. Məhz bütün
bunlara görə dünya siyasətinin aparıcı aktorları, həmçinin mötəbər beynəlxalq təşkilatlar da Azərbaycanın
mütərəqqi xarici siyasətini regional təhlükəsizlik və qlobal inkişafa mühüm töhfə kimi qiymətləndirirlər. Eyni
zamanda, müstəqil siyasət yürütməsi, sivilizasiyalararası dialoqa mühüm töhfələr verməsi, regional və
beynəlxalq təhlükəsizliyin təmin olunmasında strateji tərəfdaş qismində əhəmiyyətli rol oynaması
Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunu artıran əhəmiyyətli faktorlar kimi çıxış edir.
Bu gün beynəlxalq miqyasda əminliklə ifadə olunur ki, regional və beynəlxalq təhlükəsizliyə mühüm
töhfələr verən Azərbaycanla əməkdaşlıq əhəmiyyətli strateji dividendlər vəd edir. Azərbaycan hazırda mühüm
geosiyasi aktor kimi regionda sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunması üçün dayaq nöqtəsi, ən perspektivli
tərəfdaş hesab edilir. Azərbaycan öz xarici siyasətini, dövlət siyasətini dünya dövlətlərinin siyasəti ilə
uzlaşdırır, konstruktiv, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə əsaslanan, regional və qlobal miqyasda
sabitliyə xidmət edən siyasi xətt yürüdür. Belə olan halda, Azərbaycanla qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa
əsaslanan tərəfdaşlıq münasibətləri beynəlxalq münasibətlər sisteminin aparıcı dövlətləri üçün də strateji
əhəmiyyət daşıyır. Təsadüfi deyil ki, bu gün dünyanın aparıcı dövlətləri və təşkilatları Azərbaycanı Cənubi
Qafqazın təhlükəsizlik qarantı və inkişaf mənbəyi adlandırırlar. Aparıcı dövlətlər Azərbaycanın siyasi
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əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirir, ölkəmizin Cənubi Qafqaz və Xəzər dənizi regionunda əvəzolunmaz
tərəfdaş kimi böyük dəyərə malik olduğunu qəbul edirlər.
Azərbaycanın xarici siyasəti həyata keçirilən səmərəli daxili siyasətə uyğundur
Bütövlükdə, Azərbaycanın xarici siyasəti həyata keçirilən səmərəli daxili siyasətə uyğundur, başqa
sözlə, bu kursu tamamlayır. Qeyd etdiyimiz kimi, həyata keçirilən uğurlu daxili və xarici siyasətin fonunda
Azərbaycanın dinamik inkişaf strategiyası rasional səciyyə daşıyır, eləcə də ölkəmiz heç bir beynəlxalq
qurumdan, milli dövlətdən asılı olmayan müstəqil siyasət kursuna malikdir. Yəni Azərbaycanda həyata
keçirilən siyasət sırf ölkənin milli maraqlarına söykənir və əsas strateji hədəf uzunmüddətli inkişafın təmin
olunmasıdır. Bundan başqa, ölkəmizin beynəlxalq mövqeyi davamlı olaraq möhkəmlənir, Azərbaycan
beynəlxalq münasibətlər sisteminin nüfuz və güc iyerarxiyasında mütəmadi yüksəlişə malikdir. Rasional
inkişaf strategiyasının həyata keçirilməsi bütün sahə və sektorların inkişafını təmin etməklə yanaşı,
Azərbaycan iqtisadiyyatının beynəlxalq iqtisadi sistemə uğurlu inteqrasiyasına təkan verir. Ölkə iqtisadiyyatı
dünyanın rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyatları pilləsində davamlı surətdə irəliləyir.
Şübhəsiz, bütün bunların əsasında güclü siyasi iradəyə söykənən müstəqil strateji kurs dayanır. Başqa
sözlə, müstəqil milli inkişaf Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər sistemində nüfuzunu artıran əhəmiyyətli
amildir. Sahib olduğu resurslardan səmərəli istifadə edərək qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq əlaqələri
formalaşdıran ölkəmiz həm beynəlxalq təşkilatlarda, həm də ayrı-ayrı əməkdaşlıq platformaları çərçivəsində
öz mövqeyini gücləndirir. Bu isə Azərbaycanın pozitiv beynəlxalq imicinə müstəsna töhfələr verir.
Azərbaycan sivilizasiyalararası dialoqa mühüm töhfələr verir
Ölkəmizin beynəlxalq müstəvidə yeri və rolunu xarakterizə edən ekspertlər, analitik mərkəzlər
Azərbaycanın beynəlxalq dialoq və əməkdaşlıq məkanı kimi çıxış etdiyini diqqətə çatdırırlar. Ümumiyyətlə,
ölkəmiz sivilizasiyalararası dialoqun inkişafına əhəmiyyətli töhfələr verməklə yanaşı, mühüm siyasi, iqtisadi,
mədəni və humanitar xarakterli beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi edir. Başqa sözlə, Azərbaycan qlobal və
regional səviyyəli tədbirlərə ev sahibliyi edən, bütün dünyanın diqqət mərkəzində olan mühüm məsələlərin
müzakirə olunduğu siyasi, iqtisadi və humanitar mərkəz kimi tanınmağa başlayıb. Təsadüfi deyil ki, Bakı
Beynəlxalq Humanitar Forumu, Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu, Dini Liderlərin Zirvə toplantısı, Qlobal
Bakı Forumu və digər tədbirlər məhz Azərbaycanda keçirilir. Bu kontekstdə son olaraq Azərbaycanda IV İslam
Həmrəyliyi Oyunlarının keçirilməsi xüsusi olaraq qeyd edilməlidir. Ötən il mayın 5-də isə UNESCO, BMTnin Sivilizasiyalar Alyansı, Dünya Turizm Təşkilatı, Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı, Avropa Şurası,
ISESCO-nun tərəfdaşlığı ilə Bakıda “Mədəniyyətlərarası dialoqun inkişafı: İnsan təhlükəsizliyi, sülh və
davamlı inkişaf üçün yeni imkanlar” mövzusunda keçirilən IV Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq
Forumunu ayrıca qeyd etmək lazımdır. Bu və digər tədbirlər öz növbəsində Azərbaycanın yüksək nüfuzunu
əks etdirir. Eyni zamanda, bir çox nüfuzlu beynəlxalq mədəniyyət müsabiqələrinin, tədbirlərinin
respublikamızda keçirilməsi Azərbaycanın beynəlxalq inteqrasiya prosesində uğurla iştirak etməsindən xəbər
verir.
Beləliklə, Azərbaycan özünün çoxşaxəli və mütərəqqi xarici siyasət kursu ilə müasir dünyanın,
xalqlararası əməkdaşlığın inkişafında və sivilizasiyalararası dialoqda mühüm rol oynayır. Ölkəmizin
timsalında, sözün əsl mənasında, multikulturalizmin təntənəsi və nümunəsi müşahidə edilməkdədir.
Azərbaycan təcrübəsi onu deməyə əsas verir ki, multikulturalizmin alternativi yoxdur və bu, mədəniyyətlər,
sivilizasiyalararası dialoqun inkişafına özünəməxsus töhfələr bəxş edir. Eyni zamanda, bununla xalqlar öz
mədəniyyətləri və mənəvi dəyərlərini inteqrasiya etdirir, mövcud mədəni sərvətlər sintez olunmuş formada
dünya xalqlarına yeni dəyərlər kimi təqdim olunur. Müasir dövrdə multikulturalizmin əksinə olaraq
özünütəcrid mövqeyi seçən xalqlar və dövlətlər nəinki inteqrasiya prosesindən kənarda qalırlar, eyni zamanda,
bəşəri dəyər və normalardan təcrid olunurlar.
Ölkəmizin beynəlxalq nüfuzu mütəmadi olaraq artır
Mühüm məqamlardan biri budur ki, ölkəmiz beynəlxalq birliyin müstəqil və tamhüquqlu subyekti kimi
öz milli mənafelərini qarşılıqlı hörmət prinsipi çərçivəsində həyata keçirir. Bu isə Azərbaycanın müstəqil
inkişafını təmin etməklə yanaşı, ölkəmizə olan etimadı daha da artırır. Nəticə etibarilə, əldə edilən nailiyyətlər
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Azərbaycanın beynəlxalq mövqeyinin möhkəmlənməsinə, ölkəmizin milli gücünün artmasına strateji töhfələr
verir. Öz xarici siyasətində milli maraqlar və beynəlxalq hüquq normaları ilə yanaşı, sülh, sabitlik, inkişaf,
qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq kimi meyarları da əsas götürən Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sisteminə
yeni və daha mütərəqqi dəyərlər təqdim etməkdədir. Bu isə daha çox regional və qlobal inkişafa, sabitliyə,
təhlükəsizliyə töhfə kimi xarakterizə edilir. Nəticə etibarilə, ötən müddət ərzində ölkəmiz uğurlu xarici
siyasətini davam etdirib, ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlər inkişaf etdirilib, bütün bunlar isə Azərbaycanın
beynəlxalq nüfuzunun artmasında ifadə olunub.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına
Dövlət Dəstəyi Fondunun keçirdiyi müsabiqəyə təqdim etmək üçün
Yeni Azərbaycan.-2018.-24 fevral.-№37.-S.7.
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Azərbaycanın xarici siyasəti ölkəmizin beynəlxalq aləmdəki yerini möhkəmləndirir
Murad Məmmədli
Müasir qloballaşan dünyada geosiyasi sabitliyə, balanslaşdırılmış siyasətə əsaslanmadan
beynəlxalq səviyyədə istənilən zəruri qarşılıqlı fəaliyyətə nail olmaq mümkünsüzdür.
Azərbaycan kifayət qədər mürəkkəb və strateji əhəmiyyətli regionda yerləşdiyindən xarici siyasət
kursunu müəyyənləşdirərkən, bir tərəfdən, öz milli maraqlarını qorumaq, bölgənin aparıcı dövləti statusunu
möhkəmlətmək, digər tərəfdən, bölgədə maraqları olan bütün dövlətlərlə, eləcə də qonşu dövlətlərlə
bərabərhüquqlu tərəfdaşlıq münasibətlərini saxlamaq və genişləndirmək kriteriyalarından çıxış edir. Bu
baxımdan Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin əsasını balanslaşdırılmış siyasət, müstəqilliyimizin
beynəlxalq dayaqlarını daha da möhkəmləndirməyə istiqamətlənmiş qlobal layihələrin həyata keçirilməsi,
dünyanın güclü dövlətləri və aparıcı beynəlxalq təşkilatları ilə əlaqələrin daha da genişləndirilməsi təşkil edir.
Azərbaycan Respublikasında müstəqil siyasət anlayışı SSRİ-nin dağılması, imperiyanın tərkibində olan
ölkələrin müstəqillik əldə etməsi ilə eyni vaxta təsadüf edir. Buna qədər digər müttəfiq respublikalarda olduğu
kimi Azərbaycan SSR-də də siyasəti Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının rəhbərliyi müəyyən edirdi. Ancaq
1984-cü ildən SSRİ-də başlayan yenidənqurma layihəsinin nəticəsində sərbəstlik Azərbaycana da çatdı. 1991ci ilin 18 oktyabrında Azərbaycan müstəqil dövlət elan edildi. Bununla da müstəqil ölkənin daxili və xarici
siyasətinin əsası qoyuldu.
Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra ölkədə qısa müddətdə hakimiyyət dəyişiklikləri baş verirdi
ki, bu da xarici siyasətə təsirsiz ötüşmürdü. İlk müstəqillik illərində Azərbaycan BMT, ATƏT kimi mötəbər
qurumların üzvü idi. Eyni zamanda hakimiyyət beynəlxalq neft şirkətləri ilə Xəzər dənizinin karbohidrogen
ehtiyatlarının dünya bazarına çıxarılması istiqamətində danışıqlar aparırdı. Müstəqilliyin ilk illərində
Azərbaycanda ilk siyasi təsisatlar, partiyalar, qeyri-hökumət təşkilatları yarandı. Azərbaycan müstəqillik əldə
etdikdən sonra ölkə SSRİ-dən qalma Azərbaycan SSR Konstitusiyası ilə idarə olunurdu və bu zaman
Konstitusiyaya müstəqillik haqqında akt əlavə olunmuşdu. Lakin 1995-ci ilin 12 noyabrında yeni Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyası qəbul edildi, Azərbaycanda dövlət quruculuğu, qanunların qəbulu, daxili və
xarici siyasətin təsniflatlaşdırılması həyata keçirildi. Azərbaycanın yerləşmiş olduğu region geosiyasi, strateji
və iqtisadi baxımdan dünyanın siyasi xəritəsində əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan Azərbaycan həm qonşuluq
siyasətində, həm də digər region ölkələri ilə olan münasibətlərində balanslaşdırılmış siyasət yürütməkdədir
(wikipedia.org). Burada bütün dövlətlərlə eyni cür məsafə saxlamaq, ilk olaraq Azərbaycanın milli maraqlarını
önə çəkmək əsas olaraq götürülür. Xarici siyasətdə balanslaşdırma siyasətinin əsas olaraq götürülməsi
Azərbaycanın yerləşmiş olduğu regionun həssas olmasından irəli gəlir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Əli Həsənov “Müasir beynəlxalq münasibətlər və
Azərbaycanın xarici siyasəti” kitabında yazır ki, Azərbaycan Respublikasının 1991-ci il oktyabrın 18-də öz
dövlət müstəqilliyini bəyan etməsi və 80-ci illərin sonu – 90-cı illərin əvvəllərində beynəlxalq aləmdə baş
verən dəyişikliklər milli dövlətçilik prinsiplərinə uyğun yeni xarici siyasət kursunun formalaşdırılması və
həyata keçirilməsini ən vacib məsələ kimi ön plana çəkdi. Qısa müddət ərzində dünyanın bir sıra dövlətləri
tərəfindən rəsmi surətdə tanınmış Azərbaycan Respublikası 1992-ci il martın 2-də BMT-nin üzvlüyünə qəbul
edildi. Azərbaycan dövlətinin xarici siyasət fəaliyyətinin Dağlıq Qarabağda erməni separatizmi və
Ermənistanın hərbi təcavüzü ilə dərinləşən ciddi siyasi və iqtisadi problemlərlə müşayiət olunması onun
diplomatiyası qarşısında çox mühüm vəzifələr qoyurdu. Təcavüzün və millətçi separatizmin qarşısını almaq,
onların ağır nəticələrini aradan qaldırmaq, dövlətin ərazi bütövlüyünü və təhlükəsizliyini təmin etmək, dünya
birliyi ilə siyasi və iqtisadi inteqrasiyaya girmək zərurəti məqsədyönlü, ardıcıl və fəal xarici siyasətin həyata
keçirilməsini tələb edirdi. Həsənov bildirir ki, beynəlxalq birliyi Azərbaycan ilə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq
əlaqələrinin qurulması zəruriliyinə inandırmaq, milli maraqları dünya dövlətlərinin kəsişən və toqquşan
mənafeləri ilə uzlaşdırmaq, Azərbaycanın müstəqilliyinə və təhlükəsizliyinə beynəlxalq təminat almaq üçün
çox ciddi səylər edilməli və gərgin fəaliyyət göstərilməli idi. “Azərbaycanın müstəqilliyinin
möhkəmləndirilməsi və dövlətçilik mənafelərinin qorunmasında ölkənin zəngin iqtisadi potensialı və əlverişli
geosiyasi mövqeyi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu amillər Azərbaycanın milli dövlətçilik maraqlarına cavab
verən səmərəli və məqsədyönlü xarici siyasət kursunun həyata keçirilməsi üçün ilkin əlverişli zəmin yaradır.
Lakin mövcud ilkin potensialı və əlverişli zəmini reallaşdırmaq, onlardan maksimum bəhrələnmək beynəlxalq
aləmdə cərəyan edən proseslərin ciddi araşdırılmasını, Azərbaycanın maraqlarına uyğun düşünülmüş,
hərtərəfli əsaslandırılmış və bütün incəlikləri nəzərə alan addımların atılmasını tələb edirdi.
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Müasir dövrdə strateji inkişaf xətti kimi demokratik cəmiyyət quruculuğu və bazar iqtisadiyyatı yolunu
seçən Azərbaycan Respublikası dünya təcrübəsində uğurla sınaqdan keçmiş ümumbəşəri dəyərlərdən
faydalanmağa çalışır, özünün geniş iqtisadi potensialını hərəkətə gətirmək məqsədilə inkişaf etmiş ölkələrin
qabaqcıl texnologiyasını və maliyyə imkanlarını cəlb edir, onlarla qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq əlaqələrini
inkişaf etdirir”. Kitabda qeyd olunur ki, 1991-ci ilin sonu-1992-ci ildə Azərbaycanın dünya dövlətləri
tərəfindən ardıcıl şəkildə tanınması və diplomatik münasibətlərin yaradılması onun dünya birliyinə sistemli
surətdə inteqrasiyasına geniş yol açdı. İkitərəfli siyasi münasibətlərin qurulması iqtisadi və mədəni əlaqələrin
inkişafına əlverişli zəmin yaradırdı.
Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətində dünya dövlətləri ilə ikitərəfli münasibətlərin inkişaf
etdirilməsi ilə yanaşı beynəlxalq və regional təşkilatlar çərçivəsində çoxtərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsi
də mühüm yer tutur. 1992-ci ildən BMT, ATƏT və İKT-nin üzvü olan Azərbaycan Respublikası həyata
keçirdiyi ardıcıl siyasət nəticəsində 2001-ci ildə Avropa Şurasına qəbul edilmiş, Avropa Birliyi, NATO və
başqa təşkilatlarla sıx əlaqələr yaratmış, bu qurumlar çərçivəsində qarşılıqlı faydalı münasibətlərin inkişaf
etdirilməsi üçün fəal xarici siyasət yeridir. Çox mühüm coğrafi-strateji məkanda yerləşən Azərbaycan malik
olduğu mövqedən həm özünün, həm də tərəfdaşlarının maksimum bəhrələnməsi üçün hərtərəfli şərait yaradır,
milli mənafelərinin və təhlükəsizliyinin təmin olunması istiqamətində zəruri tədbirlər həyata keçirir”.
Prezidentin köməkçisi yazır ki, Azərbaycanın xarici siyasətinin müəyyən edilməsi və həyata
keçirilməsində əsasən ölkə Prezidenti, Milli Məclis, Baş nazir, Prezident Administrasiyası və Xarici İşlər
Nazirliyi və digər mərkəzi icra orqanları iştirak edirlər. Dövlətin xarici siyasətini xarakterizə etmək
baxımından məhz bu strukturların rolunun, səlahiyyətlərinin, vəzifələrinin (Konstitusiya və qanunlara uyğun
olaraq), xarici siyasət idarəsinin strukturunun, iş formalarının, səfirliklərin, nümayəndəliklərin fəaliyyətinin
öyrənilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan Respublikasında daxili və xarici siyasət sahəsində ali
icra hakimiyyəti funksiyasını Azərbaycan Prezidenti həyata keçirir. Ölkə Konstitusiyasına görə (maddə 8),
dövlət başçısı Azərbaycanın xarici siyasətinə rəhbərlik edir, dövlətin adından danışıqlar aparır, müqavilələr
bağlayır, xarici ölkə səfirlərinin etimadnamələrini qəbul edir, xarici işlər nazirini, xarici ölkələrdəki ölkə
səfirlərini və nümayəndələrini təyin edir, səfirlik və nümayəndəlikləri təsis etmək üçün Milli Məclisə təqdimat
verir, ayrı-ayrı vəzifəli şəxslərə ölkə adından danışıqlar aparmağa, müqavilə və sazişlər imzalamağa
səlahiyyətlər verir və başqa funksiyaları həyata keçirir. Prezident dövləti xarici aləmdə, beynəlxalq
münasibətlər sistemində təmsil edir, ölkənin xarici aləmlə gündəlik ali təmaslarını yaradır, dövlət başçıları ilə
əlaqə qurur, vacib sənədləri, xarici siyasət aktlarını, bəyanatları, teleqram və məktubları imzalayır. Dövlətin
xarici siyasət fəaliyyətinin və ölkə başçısının müəyyən etdiyi xarici siyasət kursunun əsas icraçı orqanı Xarici
İşlər Nazirliyidir. Bu orqan ölkənin xarici aləmlə gündəlik təmaslarını qurur, ölkə başçısının tapşırıqlarını icra
edir, xarici ölkələrdəki səfirlik və nümayəndəliklərin işinə rəhbərlik edir, Azərbaycanda akkreditasiya olunmuş
xarici ölkə səfirlikləri və nümayəndəliklərinin fəaliyyətinə, onların hökumətlə təmaslarına şərait yaradır.
Azərbaycanın xarici siyasət fəaliyyətində iştirak edən orqanlardan biri ali qanunverici hakimiyyət – Milli
Məclisdir. Konstitusiyaya görə, Milli Məclisin xarici siyasət fəaliyyətinin həyata keçirilməsindəki birbaşa rolu
əsasən diplomatik nümayəndəliklərin yaradılması, diplomatik fəaliyyət haqqında qanunların qəbulu, xarici
ölkələrlə bağlanan dövlətlərarası müqavilələrin ratifikasiyası, yaxud ləğv edilməsi, ölkənin beynəlxalq
konvensiya və sazişlərə qoşulması haqqında qərar qəbul edilməsindən ibarətdir (Maddə 95). Xarici İşlər
Nazirliyi ilə birlikdə Milli Məclis beynəlxalq münasibətlər sistemində, bilavasitə də iştirak edir, xüsusən xarici
ölkələrin qanunverici hakimiyyət orqanları ilə əlaqələrin qurulması və əməkdaşlıq sahəsində mütəmadi
fəaliyyəti qeyd etmək lazımdır. Milli Məclis beynəlxalq və regional parlament təşkilatlarında dövləti təmsil
edir, üzv dövlətlər üçün məcburi xarakter daşıyan mühüm qərarların qəbul edilməsində, Beynəlxalq
Konvensiyalara qoşulmaqda və öhdəliklərin götürülməsində iştirak edir. Milli Məclis dolayı yolla da ölkənin
xarici siyasət fəaliyyətində iştirak edir. Belə iştirak büdcənin qəbulu zamanı Xarici İşlər Nazirliyinə, xarici
nümayəndəliklərə və səfirliklərə ayrılan vəsaitlərin təsdiq edilməsi, xarici siyasətə aidiyyatı olan qanunların
qəbul edilməsi, mühüm beynəlxalq hadisə və aksiyalara münasibət bildirilməsi və s. şəklində özünü göstərir.
Azərbaycanın xarici siyasəti və beynəlxalq əlaqələrində Xarici İşlər Nazirliyi ilə yanaşı digər nazirliklər,
komitələr, şirkətlər və idarələr də iştirak edir. Ölkədə fəaliyyət göstərən 65 mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanlarının demək olar ki, hamısı xarici aləmlə, ayrı-ayrı dövlətlərin müvafiq idarələri, beynəlxalq, regional
qurumlarla, hökumətlərarası regional qurumlarla, hökumətlərarası və qeyri-hökumət təşkilatları ilə əlaqələrə
girirlər. Bundan başqa, Azərbaycanın yerli icra hakimiyyət orqanları qonşu dövlətlərin, ayrı-ayrı xarici
ölkələrin şəhərləri, rayonları, quberniya və vilayətləri ilə iqtisadi, sosial, mədəni və ticarət əlaqələrinə girir,
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qardaşlaşmış şəhər-rayon münasibətləri yaradır, sərhədyanı və müştərək ticarət mərkəzləri və s. əlaqələrdə
iştirak edirlər.
Hazırda regionda və dünyada baş verən əsas iqtisadi, siyasi, mədəni hadisə və proseslərdə Azərbaycan
dövləti layiqincə təmsil olunur, öz mövqeyini bildirir və mənafelərini qoruyur. Respublikamızda həyata
keçirilən demokratik islahatlar və iqtisadi dəyişikliklər, fəal xarici siyasət bu gün dünyanın ən qüdrətli
dövlətlərinin, nüfuzlu təşkilat və qurumlarının diqqətini Azərbaycana yönəltmiş, beynəlxalq hüquq
normalarına uyğun qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın qurulmasına və inkişafına əlverişli zəmin yaradıb.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinə Dəstək Fondunun
maliyyə dəstəyi ilə çap olunur
Ekspress.-2018.-20 fevral.-№33.-S.11.
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Azərbaycan güclü beynəlxalq əməkdaşlıq formatı yaradıb
“Cənub Qaz Dəhlizi” Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin dördüncü toplantısı ölkəmizin qarşıdakı
onilliklərdə dünya bazarlarının etibarlı enerji təchizatçısı olacağını bir daha bəyan etdi
Xəbər verdiyimiz kimi, “Cənub Qaz Dəhlizi” Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin dördüncü
toplantısı keçirildi. Tədbirə Azərbaycanın ev sahibliyi etməsinin ənənəvi hal alması ölkəmizin “Cənub
Qaz Dəhlizi” kimi mühüm bir layihənin təşəbbüskarı və lideri olduğunu təsdiqləyir.
Növbəti toplantı da Azərbaycanın güclü beynəlxalq əməkdaşlıq formatı yaratdığını və qarşıdakı
onilliklərdə dünya bazarlarının etibarlı enerji təchizatçısı olacağını bir daha bəyan etdi. 2015-ci ilin fevral
ayında Məşvərət Şurasının ilk toplantısı keçirildi. Layihənin həyata keçirilməsi üçün səylərin
əlaqələndirilməsinə başlamaq əsas şərt idi. Məşvərət Şurasının toplantısı bu istiqamətdə mühüm rol oynadı.
Uğurlu əməkdaşlıq növbəti illərdə də davam etdirildi və Məşvərət Şurasının ikinci iclası 2016-cı ilin, üçüncü
toplantısı 2017-ci ilin fevral aylarında keçirildi. Bu il fevralın 15-də keçirilən dördüncü toplantıda “Cənub Qaz
Dəhlizi” layihəsi üzrə ötən bir il ərzində görülən işlər müzakirə olundu və qeyd edildi ki, layihə uğurla
irəliləyir.
Xatırladaq ki, “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsi dörd mühüm seqmentdən ibarətdir. İlk iki hissə Xəzərin
Azərbaycan sektorundakı “Şahdəniz” yatağının işlənməsinin ikinci mərhələsindən hasilata başlanması,
“Şahdəniz-1” qazını Gürcüstan-Türkiyə sərhədinədək daşıyan Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin yeni həcmləri
qəbul etmək üçün genişləndirilməsidir. Dəhlizin “onurğa sütunu” adlandırılan TANAP Türkiyənin ərazisi
boyu 1850 kilometr məsafə qət edir. Bu kəmər Gürcüstan-Türkiyə sərhədindən başlayaraq, TürkiyəYunanıstan sərhədinədək uzanır. Sonuncu seqment isə TAP-dır. Bu boru xətti TANAP-la birləşərək
Yunanıstanın, Albaniyanın ərazisindən, Adriatik dənizinin altından keçir və İtaliyanın cənubunda quru sahəyə
çıxır.
Bu il layihə üçün əlamətdar bir il olacaq. Belə ki, hazırda “Şahdəniz-2”nin ilk qazını qarşılamaq üçün
son addımlar atılır. CQBK-nın həm Azərbaycandan, həm də Gürcüstandan keçən hissələrində genişləndirmə
işləri, demək olar ki, yekunlaşıb. Cari ildə, eləcə də, “Cənub Qaz Dəhlizi”nin ən böyük hissəsi olan TANAPın istifadəyə veriləcəyi gözlənilir. TAP-ın çəkilişində işlər uğurla davam edir. Odur ki, Məşvərət Şurasının
toplantısında bütün dəhliz boyu yaxın vaxtlarda görüləcək işlər geniş müzakirə olunub və layihənin icra
vəziyyəti qaneedici sayılıb. Toplantıda Azərbaycan tərəfi yaranmış əməkdaşlıq formatının səmərəli olduğunu
və bunun daha yaxşı nəticələrə yol açacağını bəyan edib: “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsi Azərbaycanın
indiyədək çox uğurlu olan və Azərbaycana öz iqtisadiyyatını şaxələndirməyə kömək edən enerji strategiyasının
əsas elementlərindən biridir. Biz enerji ehtiyatlarından istifadə edərək qeyri-neft sektoru, insan kapitalı və
infrastruktura investisiya yatırmışıq, bununla da, iqtisadiyyatımızın uzunmüddətli davamlı inkişafını təmin
etmişik. Sözsüz ki, bizim əvvəlki illərdə Azərbaycanda həyata keçirdiyimiz layihələr “Cənub Qaz Dəhlizi”nin
reallaşması üçün güclü bünövrə yaradıb”.
Avropa Komissiyasının enerji birliyi üzrə vitse-prezidenti, Məşvərət Şurasının həmsədri Maroş
Şefçoviçin budəfəki toplantıda da iştirak etməsi tədbirin əhəmiyyətini vurğulayan amillərdəndir. M. Şefçoviç
layihənin uğurla həyata keçirilməsində Məşvərət Şurasının toplantılarının əhəmiyyətini bir daha qeyd etmişdir:
“Bu layihəni ilk dəfə müzakirə etdikdən sonra “Cənub Qaz Dəhlizi”nin əhəmiyyəti artdı. Biz bu layihənin
Avropada daha da çoxsaylı ölkələr üçün necə də cəlbedici olduğunu gördük, istər Mərkəzi, istər Şərqi Avropa
olsun, istərsə də Qərbi Balkan ölkələri. Buna görə, bu layihənin ötən ilin noyabr ayında qəbul olunan Şərq
Tərəfdaşlığı Sammitinin Bəyannaməsində strateji əhəmiyyət daşıyan layihə kimi göstərilməsi də çox aydın idi.
Avropa İttifaqı adından biz bu uzun boru kəmərinin bütün əsas komponentlərinin ümumi maraq dairəsi
statusuna malik olan layihə çərçivəsində işlənilməsini və Avropa qurğularının birləşməsindən faydalanmasını
təmin etməklə bu layihənin strateji əhəmiyyətini vurğulamaq istəyirik”. Məşvərət Şurası çərçivəsində
nazirlərin toplantısı işini plenar sessiya ilə davam etdirdi. Azərbaycanın energetika naziri Pərviz Şahbazov
bütün seqmentlər üzrə işlərin cədvələ uyğun getdiyini qeyd etdi. Layihənin əhatə etdiyi bütün ölkələrdə sosial
inkişafa təkan verdiyini, yeni iş yerlərinin yaradıldığını diqqətə çatdırdı. Türkiyənin enerji və təbii ehtiyatlar
naziri Berat Albayrak ötən aydan TANAP boru xəttinə sınaq məqsədilə təbii qaz vurulduğunu bildirdi.
Gürcüstanın Baş nazirinin birinci müavini, iqtisadiyyat və davamlı inkişaf naziri Dmitri Kunsişvili “Cənub
Qaz Dəhlizi”nin Gürcüstanın inkişafında müstəsna rola malik olduğunu vurğulamaqla yanaşı, layihənin icrası
ilə bağlı tərəfdaş ölkələrin göstərdiyi səyləri yüksək qiymətləndirdi.
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İtaliyanın iqtisadi inkişaf nazirinin müavini İvan Skalfarotto enerji marşrutlarının şaxələndirilməsi
baxımından, layihənin önəmini vurğuladı. Əsas seqmentlərdən biri olan TAP-ın İtaliya və Balkan regionu üçün
əhəmiyyətini bir daha qeyd etdi. ABŞ Dövlət Departamentinin Enerji Ehtiyatları Bürosunun beynəlxalq enerji
məsələləri üzrə xüsusi elçisi və əlaqələndiricisi vəzifəsini icra edən xanım Syu Saarnio bildirdi ki, Amerika
Birləşmiş Ştatları hökuməti Avropanın enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynayan “Cənub Qaz Dəhlizi”
layihəsini hər zaman qəti surətdə dəstəkləyib.
Gələcəkdə interkonnektorların tikilməsi Azərbaycan qazının təkcə “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsində
iştirak edən ölkələrə deyil, digər ölkələrə də çatdırılmasına imkan yaradacaq. Böyük Britaniyanın Baş nazirinin
ticarət elçisi xanım Baronessa Emma Nikolson Azərbaycanın Avropa qaz bazarında etibarlı təchizatçı
olduğunu dedi. Eləcə də, Birləşmiş Krallıqla Azərbaycan arasında, o cümlədən, BP ilə SOCAR arasında enerji
əməkdaşlığından qürur duyduqlarını söylədi.
Məşvərət Şurasının budəfəki toplantısına, ilk dəfə olaraq, Türkmənistan nümayəndəsi də qatılmışdı. Bu
ölkəni Türkmənistan prezidentinin müşaviri Yaxşıgəldi Kakayev təmsil edirdi. O da layihənin uğurla
irəliləməsindən məmnunluğunu bildirdi. Tədbirdə iştirak edən BP-nin Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə üzrə
regional prezidenti Qəri Counz, TANAP-ın baş direktoru Saltuk Düzyol, TAP-ın icraçı direktoru Luka Şirati
və başqaları layihə üzrə görülmüş işlər və qarşıda duran vəzifələr ətrafında geniş müzakirələr apardılar.
Tədbirin sonunda “Cənub Qaz Dəhlizi” Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin dördüncü toplantısının
iştirakçıları görüşün yekunlarına dair “Birgə Bəyannamə” də imzaladılar.
“Səs” Analitik Qrupu
Səs.-2018.-20 fevral.-№33.-S.3.
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Azərbaycanın xarici siyasətinin istiqamətləri
Rəşid Rəşad
Vaxtilə ulu öndər Heydər Əliyev deyirdi ki, respublikamızın qarşısında duran əsas vəzifələrdən
biri Azərbaycanın mənafeyini dünya miqyasında müdafiə edə bilən ağıllı, səriştəli xarici siyasətin
yeridilməsidir. Qarşıda böyük vəzifələr durur. “Bizim xarici siyasətimiz birinci növbədə Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyini təmin etməyə yönəldilməlidir”.
Bu gün ölkə başçısı İlham Əliyevin xarici siyasət konsepsiyasında da Heydər Əliyev kursunun davamlı
inkişafı və təkmilləşdirilməsi məsələləri ilə yanaşı, eyni zamanda Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin ədalətli həlli mühüm yer tutur. Azərbaycan bir tərəfdən siyasi, iqtisadi və müdafiə potensialının
möhkəmləndirilməsi, ictimai-siyasi sabitliyin bərqərar olunması, digər tərəfdən, xarici siyasət sahəsində əldə
edilən mühüm nailiyyətlər, bir sıra dövlətlərlə möhkəm əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq əlaqələrinin qurulması
sayəsində Azərbaycanın ədalətli mövqeyi dəstəklənmiş, bütün regional və beynəlxalq layihələrdən getdikcə
daha çox tədric olunan Ermənistan isə təcavüzkar dövlət kimi tanınmış və bu gün də tanınmaqdadır (sam.az).
Qeyd edək ki, Azərbaycanın xarici siyasəti Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq
müqavilələrdən irəli gələn müddəalarla məhdudlaşır. Ölkəmizdə müstəqil siyasət anlayışı SSRİ-nin dağılması,
imperiyanın tərkibində olan ölkələrin müstəqillik əldə etməsi ilə eyni vaxta təsadüf edir. Əvvəllər isə digər
müttəfiq respublikalarda olduğu kimi Azərbaycanda da siyasəti Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının
rəhbərliyi tərəfindən müəyyən edilirdi.
1984-cü ildən SSRİ-də başlayan yenidənqurma layihəsinin nəticəsində sərbəstlik Azərbaycana da çatdı.
1991-ci ilin 18 oktyabrında Azərbaycan müstəqil dövlət elan edildi. Bununla da müstəqil ölkənin daxili və
xarici siyasətinin əsası qoyuldu.
Ekspertlərin fikrincə, müstəqillik əldə etdikdən sonra ölkədə qısa müddətdə hakimiyyət dəyişikliklərinin
baş verməsi xarici siyasətə təsirsiz ötüşməyib. Müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycanda ilk siyasi təsisatlar,
partiyalar, qeyri-hökumət təşkilatları yarandı. Ölkə müstəqillik əldə etdiyi illərdə həm də daxildə Dağlıq
Qarabağ problemi yaradıldı. 1995-ci ilin 12 noyabrında yeni Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası qəbul
edildi, Azərbaycanda dövlət quruculuğu, qanunların qəbulu, daxili və xarici siyasətin təsniflatlaşdırılması
həyata keçirildi. Azərbaycanın yerləşmiş olduğu region geosiyasi, strateji və iqtisadi baxımdan dünyanın siyasi
xəritəsində əhəmiyyət kəsb edir.
O da qeyd olunur ki, Azərbaycan həm qonşuluq siyasətində, həm də digər region ölkələri ilə olan
münasibətlərində balanslaşdırılmış siyasət yürüdülür ki, bu da bütün dövlətlərlə eyni cür məsafə saxlamaq, ilk
olaraq Azərbaycanın milli maraqlarını önə çəkmək əsas olaraq götürülür.
Ümumiyyətlə isə Azərbaycanın xarici siyasətinin ən önəmli prioritetlərindən biri Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həlli ilə bağlıdır. Burada əsas olaraq Dağlıq Qarabağ probleminin beynəlxalq hüquq normaları
çərçivəsində həllinə nail olmaq götürülür. Bu məsələ eyni zamanda Azərbaycanın milli təhlükəsizlik siyasətinə
bir başa daxildir.
Hazırda Azərbaycan Dağlıq Qarabağ problemini həll etmək üçün beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlıq
edir, məsələnin sülh yolu ilə həllinə nail olmaq istəyir (wikipedia.org).
Yeri gəlmişkən, Azərbaycan Prezidenti Administrasiyası rəhbərinin müavini, xarici əlaqələr şöbəsinin
müdiri Novruz Məmmədovun yazdığı “Xarici siyasət: reallıqlar və gələcəyə baxış” adlı kitabı ölkəmizin elmi
ictimaiyyətinin böyük marağına səbəb olub.
Tarix elmləri doktoru Pərvin Darabadi Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin əsas istiqamətləri və
prioritetləri nəzərdən keçirilən bu fundamental əsərə həsr olunmuş məqaləsində qeyd edir ki, hər bir dövlətin
xarici siyasətinin mahiyyəti onun öz qarşısına qoyduğu konkret məqsədlərlə və onlara nail olmaq vasitələri ilə
müəyyən edilir: “Bu, dövlətin ictimai-siyasi quruluşu, onun sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsi, beynəlxalq
təşkilatlarda və dünya problemlərinin həllində iştirakının fəallıq dərəcəsi və bir sıra başqa amillərdən asılıdır.
Dövlətin xarici siyasətinin ənənəvi məqsədləri isə bir-biri ilə sıx bağlı olan aşağıdakı məsələlərdən ibarətdir:
dövlətin milli təhlükəsizliyinin, onun suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi; onun daxili işlərinə
kənardan müdaxilənin yolverilməzliyi; pozitiv beynəlxalq imicin yaradılması; beynəlxalq münasibətlərdə
dövlətin rolunun və nüfuzunun artırılması; xarici aləmdə müəyyən siyasi və iqtisadi mövqelərin qorunması.
Dövlət məhz özünün xarici siyasəti vasitəsilə dünya birliyinin digər aktorları arasında möhkəm beynəlxalq
mövqeyə nail olmağa və nəticə etibarilə ölkənin səmərəli iqtisadi inkişafına, əhalinin həyat səviyyəsinin
yüksəldilməsinə şərait yarada bilər. Bu halda qarşıya qoyulmuş hədəflərə nail olmaq üçün xarici siyasi
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fəaliyyət müxtəlif vasitələrlə – ilk növbədə diplomatiyanın daxil olduğu siyasi, habelə iqtisadi, hərbi,
informasiya-təbliğat vasitələri ilə həyata keçirilir. Dövlətin xarici siyasətinin səmərəlilik parametrləri ilə
əlaqədar qeyd etmək lazımdır ki, lokal, regional və ya qlobal miqyaslı statusdan asılı olaraq bu parametrlər
daxili siyasi mühitlə xarici beynəlxalq mühit arasında yarana biləcək qarşıdurmanı minimuma endirmək, hər
hansı, hətta ən əlverişsiz şəraitdə də arzu edilən nəticələrə nail olmaq, öz sabit inkişaf dinamikasını qoruyub
saxlamaq qabiliyyətindən ibarətdir.
XXI əsrin əvvəlinə xas olan çox mürəkkəb beynəlxalq geosiyasi proseslər, planetin müxtəlif
regionlarında, o cümlədən Qafqaz-Xəzər regionunda getdikcə mürəkkəbləşən dövlətlərarası münasibətlər
şəraitində Azərbaycan Respublikasının xarici siyasi fəaliyyətinə həsr edilmiş elmi araşdırmalar çox böyük
elmi-nəzəri və praktiki əhəmiyyət kəsb edir”.
Qeyd edək ki, son illərdə Cənubi Qafqazda regional liderə çevrilmiş Azərbaycanın xarici siyasəti ilk
növbədə ölkənin beynəlxalq aləmdə mövqelərinin daha da gücləndirilməsinə yönəldilib. Novruz
Məmmədovun həmin problemə müraciət etməsi son dərəcə aktual və vaxtında atılmış addımdır, çünki müasir
mərhələdə müstəqil Azərbaycan Respublikasının xarici siyasi fəaliyyətinin nəzəriyyə və praktikasına tam
yiyələnmək zəruridir.
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr edilən “Xarici siyasət:
reallıqlar və gələcəyə baxış” kitabında (“Qanun” nəşriyyatı, 2013-cü il) müəllif son iyirmi ildə Azərbaycan
Respublikasının xarici siyasətinin təşəkkülü və inkişafı prosesinin, onunşəksiz uğurlarının və gələcək
perspektivlərinin dolğun mənzərəsini yarada bilib. Təbiii ki, bu, külli miqdarda ilk mənbələrin, demək olar ki,
bütün mövcud müasir yerli və xarici elmi ədəbiyyatın, problemə aid yüzlərlə sənədli və monoqrafik
araşdırmaların, o cümlədən müvafiq internet saytlarından birsıra analitik materialların yaradıcı şəkildə
öyrənilməsi sayəsində mümkün olub.
P.Darabadi qeyd edir ki, Azərbaycan politologiya elmində ilk dəfə elmi dövriyyəyə buraxılmış, ABŞda və Avropanın aparıcı ölkələrində nəşr edilmiş, müasirdiplomatiya nəzəriyyəsinə və praktikasına, aparıcı
beynəlxalq qurumların fəaliyyətinə aid sənədli materiallar xüsusi maraq doğurur: “Müəllif Azərbaycan
Respublikasının xarici siyasətinin təşəkkülü və möhkəmlənməsi dövründə onun fundamental əsaslarının
işlənib hazırlanmasında ümummilli lider Heydər Əliyevin rolunu, habelə ölkənin xaricisiyasət strategiyasının
müasir mərhələdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən yaradıcılıqla inkişaf
etdirilməsini xüsusi vurğulayır.
Bütün bunlar müəllifə ölkənin xarici siyasətini ümumi siyasi prosesin mühüm elementlərindən biri kimi
dərindən və hərtərəfli təhlil etməyə imkan verib. Kitabın hər fəslinin sonunda əsas nəticələrin və onların
məzmunundan məntiqi şəkildə irəli gələn ümumiləşdirmələrin dəqiq ifadə edilməsi bu əsərin fərqləndirici
cəhətidir”.
Xatırladaq ki, monoqrafiyada dünya arenasında geosiyasi qüvvələrin indiki vəziyyətində dünyanın
aparıcı dövlətləri olan ABŞ, Çin, Böyük Britaniya, Fransa, Yaponiya, Rusiya və başqalarının yeri və rolu
hərtərəfli xarakterizə edilib.
Azərbaycanın xarici siyasətinin transformasiyası və dinamik inkişafı kitabda liberal-mühafizəkar
prinsiplər əsasında dövlət quruculuğunun modernləşmə kursunun mərhələləri ilə üzvi əlaqəli şəkildə təhlil
edilir. P.Darabadi kitabın elmi redaktoru olaraq onu da qeyd edib ki, XX əsrin sonu – XXI əsrin əvvəlində
postsovet məkanında geosiyasi reallıqlar, müstəqilliyin ilk illərində əlverişsiz daxili və xarici siyasi proseslər,
1993-cü ilin yayında yaranmış böhranlı vəziyyət nəzərə alınmaqla, habelə dövlət quruculuğunun təməlini
təşkil edən milli-mədəni ənənələr əsasında müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurulması strategiyasının işlənib
hazırlanması və praktikada həyata keçirilməsi Heydər Əliyevin tarixi xidmətidir (anl.az). Onu da qeyd edək
ki, müstəqil dövlət quruculuğu prosesində Rusiya ilə əlaqələrdən bəhrələnmək, bəzi imperiyapərəst qurumları
bitərəfləşdirmək taktikası Azərbaycanın xarici siyasət kursunda müstəqil bir istiqamət kimi həyata keçirilməyə
başlandı. 1993-cü il sentyabrın 6-da Heydər Əliyev Moskvada Rusiya Prezidenti Boris Yeltsin və Rusiyanın
başqa rəhbər şəxsləri ilə görüşüb iki ölkə arasında münasibətlərin yaxşılaşdırılması məsələlərini müzakirə etdi,
sentyabrın 24-də isə Azərbaycan MDB-yə daxil oldu.
Siyasi ekspertlər bildirirlər ki, müstəqil dövlətçilik problemlərini həll etmək, bu yolda qarşıya çıxan
təzyiqlərə birgə sinə gəlmək, yeni iqtisadi və dövlətlərarası münasibətlərə uyğun ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələr
yaratmaq məqsədilə digər MDB dövlətləri, Ukrayna, Belorusiya, Gürcüstan, Moldava və xüsusən 1993-cü ilin
sonuna qədər Azərbaycanla kəskin münasibətlərə malik olan Orta Asiya Respublikaları ilə münasibətlərin
köklü şəkildə yenidən qurulması üçün yeni forma və vasitələrdən istifadə edilib.
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1994-cü ildə Ermənistan-Azərbaycan cəbhəsində atəşkəsin əldə olunması, 1996-cı il martın 8-də
Azərbaycan respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Gürcüstana rəsmi səfəri zamanı “Qafqaz bölgəsində
sülh, sabitlik və təhlükəsizlik haqqında” Azərbaycan-Gürcüstan Bəyənnaməsinin imzalanması
Respublikamızın Qafqazda həyata keçirdiyi xarici siyasətin mühüm uğuru idi. Tiblisidə iki dövlət başçısının
imzaladığı birgə Bəyənnamə “Ümumi Qafqaz evi” ideyasının əməli olaraq həyata keçirilməsinin başlanğıcını
qoydu.Bundan başqa, Azərbaycan hökuməti Türkiyə ilə münasibətlərin normal, sivil, qarşılıqlı faydalı iqtisadisiyasi əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq müstəvisi üzərinə keçirmək üçün çox ciddi və məqsədyönlü iş apararaq
tezliklə müsbət nəticələrə nail oldu (siyasielmler.wordpress.com). Bu da o demək idi ki, region dövlətlərini və
beynəlxalq qurumları iki ölkə arasındakı münasibətlərin əvvəlki dövrdə olduğu kimi sırf etnik amillər əsasında
deyil, iki müstəqil dövlətin beynəlxalq birgəyaşayış normalarına söykənən qarşılıqlı mənafeyi üzərində
qurulduğuna inandırmaq mümkün oldu. Bu da Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər sisteminə daha uğurlu
inteqrasiyası qarşısında əlverişli imkanlar açdı.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinə Dəstək Fondunun
maliyyə dəstəyi ilə çap olunur
Ekspress. – 2018.- 18 yanvar. – № 10. – S. 10.
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14 ölkə, 21 səfər
Prezident İlham Əliyevin ötən il intensivləşən xarici səfərləri Azərbaycan diplomatiyasının uğurlu
səhifələri oldu
Rəşad Cəfərli
2017-ci il Azərbaycan üçün mühüm nailiyyətlərlə yadda qaldı. Ötən il ölkəmizin xarici siyasət
prioritetlərinin həyata keçirilməsi baxımından da kifayət qədər uğurlu dövr oldu. Bu zaman kəsiyində
Azərbaycan beynəlxalq əlaqələrini daha da genişləndirdi, həmçinin regional və dünya miqyasında ölkəmizin
milli maraqlarının effektiv şəkildə təmin edilməsi istiqamətində qətiyyətli addımlar atıldı.
Prezident İlham Əliyevin 2017-ci il ərzində etdiyi xarici səfərlər Azərbaycanın siyasətinin kifayət qədər
uğurlu, düşünülmüş və çoxşaxəli olduğunu, dövlətimizin və xalqımızın maraqlarına layiqincə xidmət etdiyini
göstərir. Hər bir səfər Azərbaycanın ayrı-ayrı dövlətlərlə və təşkilatlarla ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələrinin
daha da genişlənməsinə təkan verdi.
Dünya İqtisadi Forumunda Azərbaycana maraq böyükdür
Azərbaycan Prezidentinin ötən il ilk xarici səfəri Dünya İqtisadi Forumunda iştirak etmək üçün İsveçrə
Konfederasiyasına olub. Yanvarın 16-dan başlayan işgüzar səfəri zamanı dövlət başçısı bir neçə tanınmış
şirkətin rəhbərlərini, o cümlədən dövlət başçılarını qəbul edib. Belə ki, yanvarın 17-də Davosda Azərbaycan
Prezidenti İsveçrə Konfederasiyasının Prezidenti xanım Doris Löythardla görüşüb. İsveçrə Prezidenti
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının 25 illiyi münasibətilə təbriklərini çatdıraraq iki ölkə arasında
əlaqələrin müxtəlif sahələr üzrə uğurla inkişaf etdiyini bildirib. Azərbaycanla İsveçrə arasında əməkdaşlığın
yeni sahələri əhatə etdiyini deyən xanım Doris Löythard maliyyə sektorunda artıq uğurlu əlaqələrin
qurulduğunu vurğulayıb, ölkələrimizin enerji sahəsində də səmərəli əməkdaşlıq etdiyini diqqətə çatdırıb.
Xanım Doris Löythardın Azərbaycana səfərini məmnunluqla xatırlayan Prezident İlham Əliyev
ölkəmizlə İsveçrə arasında uğurlu tərəfdaşlıq əlaqələrinin olduğunu bildirib. Dövlət başçısı Azərbaycanda
müxtəlif sahələrdə həyata keçirilən islahatlardan, dünyada neftin qiymətinin kəskin şəkildə aşağı düşməsinin
təsirlərinin aradan qaldırılması və iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi, həmçinin iqtisadiyyatın və ixracatın
şaxələndirilməsi ilə bağlı görülən işlərdən danışıb. Prezident İlham Əliyev ölkəmizin böyük tranzit
imkanlarının olduğunu, Azərbaycanın bu istiqamətdə mühüm mərkəzə çevrildiyini bildirdi.
Görüşdə ölkələrimiz arasında dəmir yolu sahəsində yaxşı əməkdaşlığın yaradıldığı vurğulanıb, TAP və
TANAP layihələri, investisiya, maliyyə-kredit, kənd təsərrüfatı, əczaçılıq və digər sahələrdə əməkdaşlığın
perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb.
Yanvarın 18-də isə Prezident İlham Əliyev Davosda Ukrayna Prezidenti Petro Poroşenko ilə görüşüb.
Görüşdə ölkələrimiz arasında siyasi, iqtisadi və digər sahələrdə əlaqələrin inkişafından məmnunluq ifadə
edilib, Ukrayna Prezidentinin Azərbaycana səfərinin əlaqələrimizin genişləndirilməsi baxımından önəmi qeyd
olunub. Ölkələrimizin beynəlxalq təşkilatlarda fəal əməkdaşlıq etdiyi, daim bir-birinin suverenliyini və ərazi
bütövlüyünü dəstəklədiyi vurğulanıb, investisiya, energetika, kənd təsərrüfatı, infrastruktur və digər sahələrdə
əməkdaşlığın genişləndirilməsi ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
Davosa səfəri çərçivəsində Prezident İlham Əliyev Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, Dünya
İqtisadi Forumu kimi mötəbər təşkilatların rəhbərləri ilə də görüşüb.
Qərb dövlətləri və təsisatları ilə uğurlu əməkdaşlıq
Fevral ayında Prezident İlham Əliyev Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Donald Tuskun dəvəti ilə
Belçika Krallığına səfər edib. Əvvəlcə fevralın 6-da Brüsseldə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və
Belçika Kralı Filipin görüşü olub. Görüşdə Azərbaycan ilə Belçika Krallığı arasında ikitərəfli münasibətlərin
müxtəlif sahələrdə uğurlu inkişafından məmnunluq ifadə edilib. Bu səfərin həm Azərbaycan-Belçika ikitərəfli
münasibətlərinin genişlənməsi, həm də ölkəmizin Avropa İttifaqı ilə əlaqələrinin möhkəmlənməsi işinə xidmət
edəcəyinə əminlik bildirilib.
Həmin gün Prezident İlham Əliyev Brüsseldə Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Donald Tusk və
Avropa Komissiyasının prezidenti Jan-Klod Yunker ilə də görüşüb. Görüşlərdə Azərbaycanla Avropa İttifaqı
arasında əməkdaşlıqdan məmnunluq və əlaqələrin bundan sonra da inkişaf etdiriləcəyinə əminlik ifadə olunub.
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Prezident İlham Əliyev 53-cü Münxen Təhlükəsizlik Konfransında iştirak etmək üçün fevralın 16-da
Almaniyaya işgüzar səfər edib. Bu səfər zamanı dövlət başçısı konfransda iştirakla yanaşı, ayrı-ayrı ölkələrin
rəhbərləri ilə də görüşüb. Belə ki, fevralın 17-də Münxendə Azərbaycan Prezidentinin Xorvatiya Prezidenti
Kolinda Qrabar-Kitaroviç və Əfqanıstan Prezidenti Məhəmməd Əşrəf Qani ilə görüşüb. Görüşlərdə əlaqələrin
uğurla inkişaf edərək müxtəlif sahələri əhatə etdiyi, ikitərəfli münasibətlərin daha da genişlənməsi üçün
imkanların olduğu bildirilib.
Prezident İlham Əliyev fevralın 18-də Münxendə BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş ilə də görüşüb.
Söhbət zamanı Prezident İlham Əliyev Antonio Quterreşi BMT-nin Baş katibi seçilməsi münasibətilə bir daha
təbrik edib, onun Bakıya səfərini məmnunluqla xatırlayıb.
Müsəlman dünyası ilə əlaqələr prioritetlərdən biridir
Fevralın 26-da Prezident İlham Əliyev Qətər Dövlətinə rəsmi səfər edib. Qətər Dövlətinin Əmiri Şeyx
Təmim bin Həməd Al Tani ilə görüşdə ölkələrimiz arasında münasibətlərin müxtəlif sahələrdə uğurla inkişaf
etdiyi vurğulanıb. Azərbaycan Prezidentinin səfərinin əlaqələrimizin daha da genişləndirilməsi və
əməkdaşlığın perspektivlərinin müəyyən edilməsi baxımından əhəmiyyəti qeyd edilib.
Səfər zamanı “Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Qətər Dövləti Hökuməti arasında mədəniyyət
sahəsində əməkdaşlıq haqqında”, “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Qətər Dövləti Hökuməti arasında
gənclər və idman sahələrində əməkdaşlıq haqqında”, “Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC və Qətər
Limanları İdarəetmə Şirkəti “MWANİ Qatar” arasında, Azərbaycan Respublikası Dövlət Mülki Aviasiya
Administrasiyası və Qətər Dövləti Mülki Aviasiya Administrasiyası arasında, “Azərbaycan Respublikası
Hökuməti və Qətər Dövləti Hökuməti arasında kökü kəsilmək təhlükəsi qarşısında olan vəhşi təbiətin
qorunması və onun təbii mühitinin mühafizəsi sahəsində əməkdaşlığa dair” anlaşma memorandumları,
“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Qətər Dövləti Hökuməti arasında hava daşımalarına dair” Sazişə əlavə
Protokol imzalanıb.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev fevralın 28-də Pakistan İslam Respublikasına səfər edib. Həmin
gün Prezident İlham Əliyev Pakistan Prezidenti Məmnun Hüseynlə görüşüb. Görüşdə Pakistan İslam
Respublikasının Prezidenti Məmnun Hüseynin 2015-ci ildə Azərbaycana səfəri məmnunluqla xatırlanıb.
Pakistan Prezidenti Azərbaycana bu səfərindən xoş təəssüratlarla ayrıldığını bildirib. Söhbət zamanı
ölkələrimiz arasında siyasi əlaqələrin yüksək səviyyədə olduğu qeyd edilib, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi və Kəşmir problemi ilə bağlı iki ölkənin bir-birinin ədalətli mövqeyini dəstəkləməsində
qətiyyət göstərdikləri vurğulanıb.
Martın 1-də Pakistanın paytaxtı İslamabadda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının XIII Sammiti keçirilib.
Sammitdə iştirak edən Prezident İlham Əliyev İslamabadda Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla da
görüşüb.
Martın 5-də Prezident İlham Əliyev İrana rəsmi səfər edib. İran Prezidenti Həsən Ruhani ilə görüşdə
Prezident İlham Əliyevin İrana rəsmi səfərinin əlaqələrimizin inkişafında böyük rolu olduğu qeyd edilib.
Əməkdaşlığın inkişafında yüksəksəviyyəli qarşılıqlı səfərlərin əhəmiyyəti xüsusi vurğulanıb.
Səfər zamanı cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və
terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində əməkdaşlığa dair və “Azərbaycan Dəmir
Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti ilə İran İslam Respublikasının Dəmir Yolları Şirkəti arasında dəmir yolu
əlaqəsinin birləşdirilməsinə dair anlaşma memorandumları imzalanıb.
Aİ üzvü olan ölkələrlə münasibətlər strateji səviyyəyə yüksəlir
Mart ayında Prezident İlham Əliyev Fransaya rəsmi səfər edib. Səfər zamanı Prezident İlham Əliyev
martın 14-də Fransa Milli Assambleyasının sədri Klod Bartolon və Fransa Senatının sədri Jerar Larşe ilə
görüşüb. Həmin gün Prezident İlham Əliyev Prezident Fransua Ollandla da görüşüb.
Səfər zamanı “Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə Fransa
Respublikasının Ətraf Mühit, Enerji, Dəniz və İqlim üzrə Beynəlxalq Əlaqələr Nazirliyi arasında Anlaşma
Memorandumu”, “Fransanın İnkişaf Agentliyi ilə Azərbaycan Respublikası arasında Kredit Müqaviləsi”,
“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət
Agentliyi ilə Fransa Respublikasının Baş naziri yanında Dövlət İslahatları və Asanlaşdırma üzrə Dövlət
Katibliyi arasında dövlət xidmətlərinin göstərilməsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Anlaşma
Memorandumu”, “Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi ilə
Fransa Respublikasının İqtisadiyyat, Sənaye və Rəqəmsal Nazirliyi arasında innovasiya, informasiya və
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kommunikasiya texnologiyaları sahələrində əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu”, “Azərbaycan
Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi ilə Fransa Respublikasının Mənzil və Davamlı
Yaşayış Nazirliyi arasında Niyyət Protokolu” imzalanıb.
Mayın 20-də Prezident İlham Əliyev Ərəb-İslam-Amerika Sammitində iştirak etmək üçün Səudiyyə
Ərəbistanı Krallığına səfər edib.
İyunun 26-da Prezident İlham Əliyev Polşa Respublikasına rəsmi səfər edib. İyunun 27-də geniş
tərkibdə görüş başa çatdıqdan sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Polşa Prezidenti Andjey
Dudanın iştirakı ilə sənədlərin imzalanması mərasimi olub. Prezident İlham Əliyev və Prezident Andjey Duda
“Azərbaycan Respublikası ilə Polşa Respublikası arasında Strateji Tərəfdaşlıq və İqtisadi Əməkdaşlığa dair
Yol Xəritəsi haqqında Birgə Bəyannamə” daxil olmaqla iki ölkə arasında 6 sənəd imzalayıblar.
ABŞ Azərbaycanın təşəbbüslərini dəstəkləyir
Prezident İlham Əliyev İstanbulda keçirilən 22-ci Dünya Neft Konqresində iştirak etmək üçün iyulun
9-da Türkiyə Respublikasına səfər edib. Həmin gün Prezident İlham Əliyev İstanbulda Türkiyə
Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ilə görüşüb. Görüşdə Türkiyə-Azərbaycan dostluq və
qardaşlıq münasibətlərinin uğurla inkişaf etdiyi vurğulanıb, siyasi, iqtisadi və digər sahələrdə əlaqələrin yüksək
səviyyədə olduğu bildirilib.
İyulun 10-da isə Prezident İlham Əliyev İstanbulda ABŞ-ın dövlət katibi Reks Tillersonla görüşüb.
Görüşdə ikitərəfli əlaqələrin müxtəlif sahələrdə, o cümlədən siyasi və enerji sahələrində uğurla inkişaf etdiyi
qeyd olunub. Söhbət zamanı həmçinin Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı
məsələlər, “Cənub qaz dəhlizi” layihəsinin icrası ilə bağlı görülən işlər müzakirə edilib. Reks Tillerson qeyd
edib ki, ABŞ bu layihənin həyata keçirilməsinə bundan sonra da dəstək verəcək.
Prezident İlham Əliyev XXIV Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz Sərgi və Konfransının açılışı münasibətilə
göndərdiyi təbrik məktubuna görə ABŞ Prezidenti Donald Trampa minnətdarlığının çatdırılmasını Reks
Tillersondan xahiş edib. Dövlət başçısı bu məktubu ABŞ-ın Azərbaycanın enerji siyasətinə, xüsusilə “Cənub
qaz dəhlizi” layihəsinə dəstəyi kimi dəyərləndirdi.
ABŞ-ın dövlət katibi Azərbaycanın Əfqanıstandakı sülhməramlı əməliyyatlarda fəaliyyətini, eyni
zamanda, ölkəmizin bu əməliyyatlarda logistik və nəqliyyat dəhlizi rolunu yüksək qiymətləndirib.
Prezident İlham Əliyev iyulun 16-da Latviya Respublikasına rəsmi səfər edib. İyulun 17-də geniş
tərkibdə görüş başa çatdıqdan sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Latviya Prezidenti Raymonds
Veyonisin iştirakı ilə ikitərəfli sənədlər imzalanıb. “Azərbaycan Respublikası ilə Latviya Respublikası
arasında strateji tərəfdaşlığın yaradılması haqqında Birgə Bəyannamə”, beynəlxalq kombinə edilmiş
yükdaşımaları haqqında anlaşma memorandumu, tikintidə təhlükəsizliyə dövlət nəzarəti sahəsində əməkdaşlıq
və təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqında sazişlər iki ölkə arasındakı əməkdaşlığın hüquqi bazasını daha da
möhkəmləndirib.
Rusiya və İranla dostluq münasibətləri möhkəmlənir
İyulun 21-də Prezident İlham Əliyev Rusiya Federasiyasına işgüzar səfər edib. Soçidə Rusiya
Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinlə görüşdə iki ölkə arasında əlaqələrdən söhbət açılıb, müxtəlif
sahələrdə əməkdaşlığın səviyyəsindən razılıq ifadə olunub.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Elm və texnologiya üzrə birinci
Sammitində iştirak etmək üçün sentyabrın 9-da Qazaxıstana işgüzar səfər edib. Səfər zamanı Astanada
Prezident İlham Əliyev İran Prezidenti Həsən Ruhani ilə görüşüb. Görüşdə Prezident İlham Əliyev Həsən
Ruhanini yenidən İran İslam Respublikasının Prezidenti vəzifəsinə seçilməsi münasibətilə təbrik edib. Söhbət
zamanı əlaqələrin inkişafından, o cümlədən nəqliyyat sahəsində əməkdaşlıqdan söz açılıb, Azərbaycan-İran
dostluğunun bundan sonra da möhkəmlənəcəyinə əminlik ifadə olunub.
Sentyabr ayında Prezident İlham Əliyev BMT-nin Baş Assambleyasının 72-ci sessiyasında iştirak etmək
üçün ABŞ-a səfər edib. Sentyabrın 19-da Nyu Yorkda Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti Donald
Trampın və xanımının adından BMT-nin Baş Assambleyasının 72-ci sessiyası ilə əlaqədar təşkil olunan
qəbulda Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva iştirak ediblər.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Nyu Yorkda BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş ilə də görüşüb.
Oktyabrın 11-də Rusiya Federasiyasının Soçi şəhərində MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud
tərkibdə iclası olub. İclasda iştirak etmək üçün Prezident İlham Əliyev bu ölkəyə səfər edib.
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Oktyabrın 16-da isə Cenevrədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan prezidenti Serj
Sarkisyan arasında ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri tərəfindən təşkil edilmiş görüş keçirilib.
Oktyabrın 20-də İstanbulda inkişaf etməkdə olan səkkiz ölkənin İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (D-8)
“Əməkdaşlıq yolu ilə imkanları artırmaq” devizi altında IX Zirvə görüşü keçirilib. Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın dəvəti ilə xüsusi qonaq qismində zirvə görüşündə
iştirak edib.
Noyabrın 1-də Tehranda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin, İran Prezidenti Həsən Ruhaninin və
Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin üçtərəfli zirvə görüşü keçirilib. Bundan başqa, Prezident İlham Əliyevlə
Rusiya və İran prezidentləri arasında ayrı-ayrılıqda görüş keçirilib.
Noyabr ayında Prezident İlham Əliyev Belçika Krallığına işgüzar səfər edib. Noyabrın 23-də Prezident
İlham Əliyev NATO-nun baş katibi Yens Stoltenberqlə görüşüb. Həmçinin NATO-nun Şimali Atlantika
Şurasının iclasında iştirak edib.
Noyabrın 24-də isə Prezident İlham Əliyev Brüsseldə Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Donald
Tuskun dəvəti ilə Avropa İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığı Sammitində iştirak edib.
Dekabrın 13-də İstanbulda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının hazırkı sədri Türkiyə Respublikasının
təşəbbüsü ilə Qüds məsələsinə dair fövqəladə zirvə toplantısı keçirilib. Prezident İlham Əliyev Türkiyə
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın dəvəti ilə zirvə toplantısında iştirak edib.
Azərbaycanın xarici siyasəti çoxşaxəli olub
Dekabrın 26-da Moskvada MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşü keçirilib. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev görüşdə iştirak edib.
2017-ci il ərzində Prezident İlham Əliyev 14 ölkəyə (İsveçrə, Belçika Krallığı, Almaniya, Qətər,
Pakistan, İran, Fransa, Səudiyyə Ərəbistanı, Polşa, Türkiyə, Latviya, Rusiya, Qazaxıstan, ABŞ) 21 dəfə səfər
edib. Bu səfərlər zamanı Prezident İlham Əliyev 15 ölkənin, o cümlədən BMT, Avropa İttifaqı, NATO, Avropa
Komissiyası kimi nüfuzlu təşkilatların rəhbərləri ilə görüşüb. Bütün bunlar Azərbaycanın xarici siyasətinin
kifayət qədər geniş, düşünülmüş və çoxşaxəli olduğunu göstərir.
Azərbaycan.-2018.-9 yanvar.-№4.-S.1,3.
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Azərbaycan milli maraqlarımıza uyğun müstəqil xarici siyasət kursu həyata keçirir
Səbuhi Məmmədov
2017-cı il yekunlaşdı. Yola saldığımız ildə də Azərbaycan dövləti milli maraqlarımızın qorunmasına
yönəlmiş fəal xarici siyasət yürütmüşdür. Regional və qlobal əhəmiyyətli sosial-siyasi və humanitarmədəniyyət layihələrin həyata keçirilməsində səmərəli addımlar atılmış, beynəlxalq münasibətlər sisteminin
müstəqil və suveren aktoru kimi, Avrasiyada cərəyan edən proseslərdə xüsusi çəkiyə və mühüm rola malik
olduğu bir daha təsdiqlənmişdir. 2018-ci ildə də xarici siyasətin beynəlxalq hüquq normaları əsasında
xalqımızın milli maraqlarına uyğun həyata keçiriləcəyi şübhə doğurmur.
Ümumiyyətlə, Xarici İşlər Nazirliyinin ilin yekunlarına dair mətbuat konfransında bildirilmişdir ki,
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən müəyyən edilən xarici siyasət prioritetləri, ölkə başçısının
tapşırıq və təlimatları, eləcə də, ölkəmizin müvafiq qanunları əsasında beynəlxalq hüququn norma və
prinsiplərinə uyğun olaraq, 2017-ci il ərzində Azərbaycanın müstəqil, çoxistiqamətli, tarazlaşdırılmış və fəal
xarici siyasəti davam etdirilmişdir. Azərbaycanın xarici siyasəti milli maraqların beynəlxalq səviyyədə həyata
keçirilməsi və qorunması, ölkəmizə xaricdən olan hədə və təhdidlərin qarşısının alınması, Ermənistanın hərbi
təcavüz və işğalının nəticələrinin aradan qaldırılması, dövlətimizin beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri
daxilində ərazi bütövlüyü və suverenliyinin bərpa edilməsi, ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunun və mövqeyinin
daha da gücləndirilməsi, respublikamızın ətrafında xoşməramlı regional əməkdaşlıq mühitinin yaradılması,
regionda təhlükəsizlik, sabitlik və əməkdaşlığın təşviq edilməsi, dünya dövlətləri ilə qarşılıqlı faydalı ikitərəfli
dostluq və tərəfdaşlıq əlaqələrinin inkişaf etdirilməsini təmin edir. Buraya enerji, nəqliyyat və iqtisadi
diplomatiya siyasətimizin həyata keçirilməsi, Xəzər dənizi hövzəsində dostluq və əməkdaşlığın təşviqi,
beynəlxalq təşkilatlar və çoxtərəfli əsasda fəal diplomatik işin aparılması, dövlətlərarası münasibətlərdə
beynəlxalq hüququn aliliyinin təmin edilməsi, terrorizmə qarşı mübarizəyə töhfə verilməsi, multikulturalizm,
mədəniyyətlər və dinlərarası dialoqun inkişaf etdirilməsi, humanitar və mədəni diplomatiya kursumuzun
davam etdirilməsi, dövlət qurumlarının beynəlxalq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi, vətəndaşlarımızın xarici
ölkələrdə hüquqlarının müdafiə edilməsi və konsulluq dəstəyinin göstərilməsi, dünya azərbaycanlıları ilə
əlaqələrin və diaspor fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi kimi məsələləri də əlavə etmək olar.
2017-ci ildə xarici siyasət sahəsində Azərbaycanın milli maraqlarının qorunması, beynəlxalq
mövqelərimizin möhkəmləndirilməsi və ölkə həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılıması istiqamətində
müvəffəqiyyətlər əldə olunmuşdur. Prezident İlham Əliyev Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və
Yeni il münasibətilə Azərbaycan xalqına ünvanladığı təbrikində bildirmişdir ki, 2017-ci ilin əvvəlində
qarşımıza qoyduğumuz bütün vəzifələr icra olunmuş və Azərbaycanda sabitlik təmin edilmişdir. Sabitliyin
mənbəyinin xalq-iqtidar birliyi olduğunu vurğulayan ölkə başçısı əlavə etmişdir: Dünyada gedən xoşagəlməz
proseslər, qanlı toqquşmalar, müharibələr, münaqişələr göstərir ki, sabitlik olmayan yerdə inkişafdan söhbət
gedə bilməz. Azərbaycan xalqı 2017-ci ildə sabitlik şəraitində yaşamışdır. Beynəlxalq əlaqələrimizin 2017-ci
ildə daha da genişləndiyini diqqətə çatdıran ölkə başçısı bildirmişdir ki, Azərbaycanla əməkdaşlıq etmək
istəyən ölkələrin sayı gündən-günə artır. “Azərbaycan dünyada özünü ləyaqətli və etibarlı tərəfdaş kimi
göstərir. Qonşu ölkələrlə əlaqələrimiz daha yüksək pilləyə qalxmışdır. Bu əlaqələr hər bir ölkə üçün çox
önəmlidir, bizim üçün də”, – deyən ölkə başçısı əlavə etmişdir ki, bütün qonşularımızla qarşılıqlı hörmət
əsasında qurulan dostluq əlaqələrimiz regional sabitliyə müsbət təsir göstərir.
Bu gün heç kimə sirr deyil ki, tarazlaşdırılmış xarici siyasət strategiyası sayəsində rəsmi Bakı ikitərəfli
və çoxşaxəli münasibətlər müstəvisində bərabərhüquqlu və qarşılıqlı hörmətə əsaslanan əməkdaşlıq əlaqələri
formalaşdırmağı bacarmışdır. 2017-ci il də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin çoxsaylı
xarici səfərləri, bir çox dövlət və hökumət başçılarının ölkəmizə səfərləri və aparılan ikitərəfli danışıqlar
tərəflər arasında strateji əməkdaşlığa dair sənədlərin imzalanması ilə nəticələnmişdir. Bununla bərabər,
Prezident İlham Əliyev bir çox beynəlxalq tədbirlərdə iştirak edərək, Azərbaycanın qazandığı uğurları və
Dağlıq Qarabağ problemini dəfələrlə dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmışdır. Etibarlı tərəfdaş olan və
beynəlxalq münasibətlərə beynəlxalq hüququn prinsipləri çərçivəsində yanaşan Azərbaycan 2017-ci ildə də
hər bir dövlətlə münasibətlərində əlaqələrini üçüncü tərəfə qarşı istifadə etmədən, xoşməramlı, tarazlı
siyasətini davam etdirmiş və bu siyasətinə görə də dünya ictimaiyyətinin etimad və rəğbətini qazanmışdır.
Çoxaspektli xarici siyasət yürüdən Azərbaycanın əsas hədəflərini suverenliyimizin, ərazi
bütövlüyümüzün və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərimizin bərpa edilməsi və qorunması, ölkənin
davamlı inkişafı üçün əlverişli xarici mühitin yaradılması, dünya birliyi ilə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın və
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iqtisadi-ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi, enerji və nəqliyyat strategiyamızın inkişafının dəstəklənməsi,
ölkəmiz haqqında həqiqətlərin dünya birliyinə çatdırılması və beynəlxalq arenada nüfuzunun artırılması,
Azərbaycan xalqının zəngin maddi-mədəni irsinin dünya miqyasında tanıdılması, xaricdə yaşayan
həmvətənlərlə əlaqələr, beynəlxalq səviyyədə vətəndaşlarımızın hüquqlarının təmin edilməsi, beynəlxalq sülh
və təhlükəsizliyə, regional inkişafa və tərəqqiyə, mədəniyyətlər və sivilizasiyalararası dialoq prosesinə töhfə
verilməsi və beynəlxalq humanitar layihələrin dəstəklənməsi təşkil edir. Qarşılıqlı səfərlərin intensivliyi 2017ci ildə də davam etmiş və Azərbaycanın ikitərəfli əlaqələrinin inkişafı baxımından məhsuldar və faydalı
olmuşdur. Beynəlxalq münasibətlər sistemində tanınmış və hesablaşılan güclü ölkə kimi Azərbaycan Cənubi
Qafqaz regionunda baş verən istənilən məsələ ilə əlaqədar lider mövqeyini nümayiş etdirmiş və nəinki regional
layihələrin iştirakçısı, həmçinin təşəbbüskarı və lokomotivi kimi fəaliyyətini davam etdirmişdir.
Prezident İlham Əliyevin və hökumət nümayəndələrinin xarici ölkələrə çoxsaylı səfərləri, o cümlədən,
dövlət və hökumət başçılarının, xarici işlər nazirlərinin və digər səviyyədə olan nümayəndə heyətlərinin
Azərbaycana səfərləri ikitərəfli əlaqələrimizi daha da möhkəmləndirmişdir və keçirilən tədbir və səfərlər
əlaqələrimizin ikitərəfli və çoxtərəfli əsasda inkişaf etdirilməsi, ölkəmizin qlobal siyasi, iqtisadi, təhlükəsizlik
və humanitar məsələlərə dair mövqeyinin beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılması baxımından xüsusi
əhəmiyyət daşımışdır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ötən il ərzində yaxın və uzaq ölkələrdə təşkil
olunan beynəlxalq tədbirlərə qatılaraq, müxtəlif məsələlər üzrə ölkəmizin mövqeyini səsləndirmiş və
beynəlxalq tədbirlər zamanı mövcud olan imkanlardan yararlanmış və digər ölkələrdən olan həmkarları ilə
çoxsaylı görüşlər keçirmişdir.
İkitərəfli səviyyədə olan əlaqələrimizin üçtərəfli formatda regional əməkdaşlıq mexanizmləri vasitəsilə
daha da inkişaf etdirildiyi 2017-ci ildə də Azərbaycan-Rusiya-İran prezidentlərinin, Azərbaycan-GürcüstanTürkiyə, Azərbaycan-İran-Türkiyə, Azərbaycan-Rusiya-İran xarici işlər nazirlərinin üçtərəfli formatda
görüşləri keçirilmişdir və bu görüşlərin keçirilməsi regionda təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi,
ölkələrimizin əlaqələrinin genişləndirilməsi və dərinləşdirilməsi baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır. Bakıda
keçirilmiş Azərbaycan, Rusiya və İran dövlət başçılarının üçtərəfli görüşü və yekunda qəbul edilmiş Birgə
Bəyannamə siyasi, iqtisadi, ticarət, nəqliyyat və digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişafı üçün mühüm zəmin
yaratmışdır. Politoloqların fikrincə, bu formatda əməkdaşlıq, eləcə də Cənub və Cənub-Şərqi Asiyadan Şimali
Avropaya qədər uzanan xətt üzrə transregional əməkdaşlığı təşviq edən strateji əhəmiyyətə malikdir.
Azərbaycanın ən ağrılı problemi olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
nizamlanması 2017-ci ildə də xarici siyasət fəaliyyətində başlıca yer tutmuşdur. Bu sahədə diplomatik səylər
davam etdirilmiş, səfirliklərin bu istiqamətdə fəaliyyəti məqsədyönlü olmuş, Qarabağ məsələsinə dair ədalətli,
milli maraqlarımızı təmin edən mövqe ilboyu sərgilənmişdir. Ermənistanın xoşniyyətli danışıqlar aparmaq
əvəzinə, münaqişənin sülh yolu ilə həllinə yönəlmiş bütün cəhdləri açıq şəkildə pozması hamıya
məlumdur. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin tələblərinə məhəl qoymayan və beynəlxalq hüququ
kobud şəkildə pozan Ermənistan öz qoşunlarını işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən çıxarmaqdan imtina
edir, qanlı etnik təmizləmə nəticəsində məcburi köçkünə çevrilmiş yüz minlərlə azərbaycanlının öz doğma
yurd-yuvasına geri qayıtmasının qarşısını alır və işğal olunmuş ərazilərin fiziki, demoqrafik və mədəni
xarakterini dəyişdirməklə mövcud status-kvonu daha da gücləndirməyə çalışır. Azərbaycan hazırkı statuskvonun dəyişməsində ən maraqlı tərəfdir və bu istiqamətdə güclü fəaliyyət göstərir.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan xalqına təbrikində xarici siyasətimizin əsas məsələsinin
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həll edilməsindən ibarət olduğunu
açıqlamışdır: “Bu istiqamətdə nəticələr olmasa da, hesab edirəm ki, 2017-ci ildə bizim mövqelərimiz daha da
möhkəmləndi. Birinci onu qeyd etməliyəm ki, separatist rejim tərəfindən keçirilmiş qondarma “referendum”
dünya ictimaiyyəti tərəfindən qəbul edilmədi. Nə qonşu ölkələr, nə Avropa İttifaqı, nə də ki, bütün başqa
ölkələr bu qondarma “referendum”u tanımadılar və beləliklə, bir daha göstərdilər ki, bütün dünya birliyi Dağlıq
Qarabağı Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanıyır. Bu da təbiidir. Çünki Dağlıq Qarabağ bizim əzəli tarixi
torpaqlarımızdır. Prezidentin sözlərinə görə, mənfur qonşular tərəfindən Azərbaycanın tarixi, dini abidələri
məhv edilmişdir və uzun illərdir ki, bu torpaqlar işğal altındadır.
Prezident İlham Əliyev xarici siyasətdə ikinci önəmli məsələnin Ermənistanın qeyd-şərtsiz danışıqlara
qoşulmasından ibarət olduğunu açıqlamışdır. Aprel məğlubiyyətindən sonra Ermənistan tərəfindən irəli
sürülmüş heç bir şərtin Azərbaycan tərəfindən qəbul edilmədiyini diqqətə çatdıran ölkə başçısı bildirmişdir ki,
danışıqlar qeyd-şərtsiz bərpa edildi. Prezident İlham Əliyev ümid etdiyini də açıqlamışdır ki, danışıqlar
nəticəsində məsələnin həllinə nail ola bilərik. “Əlbəttə ki, danışıqlarda bizim mövqeyimizi güclü iqtisadi və
hərbi potensial daha da gücləndirir. Aprel məğlubiyyətindən sonra Ermənistan hələ də özünə gələ bilməyib, –
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deyən ölkə başçısı açıqlamışdır ki, bu məğlubiyyət ermənilər üçün yaxşı dərs olmalıdır, bir daha bütün dünyaya
göstərməlidir ki, Azərbaycan xalqı heç vaxt işğalla barışmayacaq.
Rəsmi Bakı ötən il də Azərbaycanın ən ağrılı problemi olan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dünyanın
siyasi-iqtisadi mənzərəsini müəyyən edən aparıcı dövlətlərlə və beynəlxalq təşkilatlarla münasibətləri
çərçivəsində müzakirəsini davam etdirmişdir. Ermənistanın işğalçı siyasətinin ifşası, münaqişənin beynəlxalq
hüququn norma və prinsipləri əsasında, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunması
istiqamətində həyata keçirilən düşünülmüş strategiya artıq öz təsirini göstərməkdədir. Prezident İlham
Əliyevin il boyu gerçəkləşdirdiyi səfərlər zamanı Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün
münaqişənin həlli üzrə aparılan danışıqların predmeti olmadığı birmənalı olaraq, bütün görüşlərdə tərəfmüqabillərimizin diqqətinə çatdırılmışdır.
Əlbəttə, xarici siyasətlə daxili siyasətin bir-birini uğurla tamamlaması Azərbaycanın əldə etdiyi
nailiyyətləri şərtləndirən mühüm amillərdən biridir. Həyata keçirilən sosial-iqtisadi humanitar və digər
sahələrdə əldə olunan uğurların xarici siyasətdə də davam etdirilməsi Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
yürüdülən siyasi kursun praqmatik xarakterini bir daha təsdiqləyir. Bu gün davamlı inkişaf edən, dünyada sülh
və təhlükəsizliyə, mədəniyyətlər və sivilizasiyalararası dialoqa mühüm töfhələr verən, ən əsası, müstəqil xarici
siyasət yürüdən Azərbaycan 2017-ci ildə də bir çox mühüm beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi etmişdir. Belə
ki, cari ildə ölkəmizdə beynəlxalq humanitar forumlar, iqtisadi, siyasi mövzuda konfranslar, idman sahəsində
mühüm yarışlar, İslam Həmrəyliyi Oyunları ən yüksək səviyyədə təşkil olunmuş və bütün bu proseslər
Azərbaycanın müasir və dinamik inkişaf edən güclü ölkə olduğunu beynəlxalq ictimaiyyətə nümayiş
etdirmişdir. Prezident İlham Əliyev təbrikində bu məqama toxunaraq demişdir ki, Bakıda ən yüksək səviyyədə
keçirilmiş IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarında Azərbaycan idmançıları birinci yerə layiq görüldülər.
“Bütün müsəlman aləmində birinci yeri qazanmaq çox böyük tarixi nailiyyətdir. Əgər biz 2015-ci il
Avropa Oyunlarını yada salsaq, orada da Azərbaycan komandası ikinci yerdə idi. Yəni, bu, bir daha onu
göstərir ki, Azərbaycan güclü idman dövlətidir”, – deyən ölkə başçısı əlavə etmişdir ki, 2017-ci il
Azərbaycanda “İslam Həmrəyliyi ili” elan olunmuşdu və hər zaman olduğu kimi, Azərbaycan bütün
məsələlərdə İslam həmrəyliyinin güclənməsinə öz töhfəsini verir. Ötən il də istisna olmamışdır.
2017-ci ildə Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə bərabərhüquqlu və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığını davam
etdirmişdir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ötən ilin fevral ayında Brüsselə çox uğurlu səfər həyata
keçirməklə bu marağı bir daha təsdiqləmişdi. Həmin səfərdən bir gün sonra Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə
danışıqlara başlamış və tərəflər arasında yeni saziş üzərində rəsmi danışıqlara start verilmişdi. Prezident İlham
Əliyev ötən il oktyabrın 4-də Avropa İttifaqının Brüsseldə akkreditə olunmuş səfirlərinin daxil olduğu Avropa
İttifaqı Şurasının Siyasi və Təhlükəsizlik Komitəsinin nümayəndə heyəti ilə keçirdiyi görüşdə aparılan
danışıqların daha tez yekunlaşdırmaq istədiyimizi açıqlamış və Avropa İttifaqı ilə münasibətlərdə yeni bir
səhifənin açılışını etmək istədiyimizi vurğulamışdır. Avropa Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşlarından biridir
və ölkəmizin Avropa ilə ənənəvi əlaqələri mövcuddur. Ötən müddət ərzində Avropa İttifaqına üzv ölkələrlə
ikitərəfli formatda fəal çalışmış rəsmi Bakı hazırda Azərbaycanın Avropa İttifaqına üzv olan ölkələrin
üçdəbirindən çoxu ilə strateji tərəfdaşlıq formatı var. Belə bir əməkdaşlıq formatı Avropa İttifaqı və
Azərbaycan arasında gələcək saziş üçün yaxşı zəmin yaratmışdır və 2018-ci ildə tərəflərin münasibətlərində
yeni imkanlar açılacağına inam böyükdür.
Beləliklə, 2017-ci il Azərbaycan Respublikasının həyatında, xüsusən də ölkəmizin beynəlxalq
münasibətlər sistemində mövqeyi baxımından əlamətdar il oldu. Diaspor fəaliyyətinin gücləndirilməsi,
diplomatik nümayəndəliklərlə diaspor təşkilatları arasında əlaqələndirmənin artırılması ilə əlaqədar ardıcıl
fəaliyyətlər həyata keçirilmişdir. İl ərzində Azərbaycanda Peru və Kosta-Rikanın səfirlikləri açılmışdır.
Azərbaycanda 64 ölkənin səfirliyi, 12 beynəlxalq təşkilatın nümayəndəliyi və 4 Baş Konsulluq fəaliyyət
göstərir. Azərbaycanın Avstriya, Sudan və Cibutiyə fəxri konsulları, Efiopiyanın isə Azərbaycana fəxri
konsulu təyin olunmuşdur. Bir sözlə, uğurlu siyasi strategiyanın həyata keçirilməsi Azərbaycanın
müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün bərpa olunması məqsədi daşıyan
xarici siyasət kursunun müvəffəqiyyətlə davam etdirilməsinə şərait yaratmışdır. Şübhə yoxdur ki, dövlətimizin
milli maraqları əsasında müstəqil və çoxistiqamətli xarici siyasət kursu 2018-ci ildə də davam etdiriləcək və
Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi, cari il də ölkəmiz üçün uğurlu olacaqdır.
Xalq qəzeti.-2018.-6 yanvar.-№2.-S.1.
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Azərbaycan diplomatiyası böyük qələbələrə imza atdı
Allahverdi Mehdiyev
Tarixə qovuşmaqda olan 2017-ci il ölkəmizin beynəlxalq əlaqələrinin genişlənməsi baxımından bir sıra
mühüm hadisələrlə yadda qaldı. Azərbaycan diplomatiyası il ərzində dövlətin beynəlxalq aləmdə mövqeyinin
möhkəmlənməsi, beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığın sıxlaşdırılması, ayrı-ayrı ölkələrlə qarşılıqlı faydalı
əlaqələrin dərinləşdirilməsi naminə geniş fəaliyyət göstərmiş, həmçinin regional və beynəlxalq əhəmiyyətli
problemlərin müzakirəsi və həllində yaxından iştirak etmişdir. Bütün bu məsələlərə yanaşmada milli maraqlar
həmişə ön plana çəkilmiş, dövlətin beynəlxalq aləmdə mövqeyinin möhkəmlənməsi naminə ardıcıl səylər
göstərilmişdir.
İl ərzində Prezident İlham Əliyev çoxsaylı xarici səfərlər etmiş, eyni zamanda, xarici ölkələrin dövlət
və hökumət rəhbərləri, eləcə də digər yüksək vəzifəli nümayəndələri Bakıda qəbul olunmuşlar. Danışıqlarda
ikitərəfli əlaqələrin genişləndirilməsi, əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi üçün yeni istiqamətlərin
müəyyənləşdirilməsi, eləcə də qarşılıqlı maraq doğuran regional və beynəlxalq problemlər əsas müzakirə
mövzusu olmuşdur. Bütün bu təmasların nəticəsi olaraq Azərbaycan yeni tərəfdaşlar qazanmış, regional
səviyyədə və beynəlxalq aləmdə nüfuzunu artırmağa nail olmuşdur. Dövlət başçısının dünya ölkələrinin
liderləri ilə apardığı danışıqlarda Ermənistanın ölkəmizə qarşı hərbi təcavüzünün ağır nəticələri daim diqqətə
çatdırılmış, münaqişənin beynəlxalq hüquq normaları əsasında tənzimlənməsinin vacibliyi vurğulanmışdır.
Beynəlxalq tədbirlərdə belə bir məqam həmişə qeyd olunmuşdur ki, dövlətlərin suverenliyinə, ərazi
bütövlüyünə və hamı tərəfindən tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığına hörmət qlobal sabitliyin rəhnidir, əks
təqdirdə, dünya xaos girdabına yuvarlana bilər. Prezident İlham Əliyev Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi məsələsinə toxunarkən rəsmi Bakının dəyişməz mövqeyini təkrartəkrar ortaya qoymuşdur: ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsindən kənar heç bir qərar qəbul edilə bilməz,
Azərbaycan heç vaxt Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinə razı olmayacaq!
Energetika diplomatiyası Azərbaycanın xarici siyasət xəttinin prioritetlərindəndir. Bu istiqamətdə əldə
edilən uğurlar diqqəti daha çox cəlb edir. Məlum olduğu kimi, hələ 1994-cü ildə dünyanın 11 aparıcı şirkətinin
iştirakı ilə Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda “Azəri”, “Çıraq” yataqlarının və “Günəşli” yatağının
(AÇG) dərinsulu hissəsinin birgə istismarı və neft hasilatının pay bölgüsü haqqında beynəlxalq müqavilə –
“Əsrin müqaviləsi” imzalandı. Ardınca xarici tərəfdaşlarla bağlanmış sazişlər digər karbohidrogen yataqlarının
istismarına şərait yaratdı. Beləcə, Azərbaycan neftinin tarixində yeni mərhələ başladı, həm də Xəzərdə
beynəlxalq əməkdaşlığın əsası qoyuldu. Daha sonra Azərbaycanın “qara qızıl”ının dünya bazarlarına ixracı
məsələsi həll olundu. Nəticədə Xəzərin Azərbaycan sektorunda hasil olunan neftin ixracı üçün boru kəmərləri,
o cümlədən Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac kəməri inşa edilib istifadəyə verildi. Beləliklə, Azərbaycanın dünya
iqtisadiyyatına inteqrasiyası istiqamətində mühüm mərhələ qət edildi, həm də ölkənin inkişafı üçün geniş
üfüqlər açıldı.
Bu il sentyabrın 14-də “Əsrin müqaviləsi” yenidən gündəmə gəldi. Bu dəfə müqavilənin müddəti 2050ci ilədək uzadıldı. Yeni saziş 30 il müddətinə bağlanmış “Əsrin müqaviləsi”nin düzəliş edilmiş və yenidən
tərtib olunmuş formasıdır. Müqavilənin icra olunduğu 23 il ərzində layihəyə 33 milyard dollar investisiya
qoyulmuş, təxminən 436 milyon ton neft hasil olunmuşdu. Azərbaycanın layihədən əldə etdiyi birbaşa mənfəət
125 milyard dollardan çox idi.
“Əsrin müqaviləsi” imzalananda AÇG-də 511 milyon ton neft olduğu ehtimal edilirdi. Amma ehtiyatlar
proqnozları üstələdi. Hazırda yataqlar blokunda hələ hasil edilməmiş 500 milyon ton neft olduğu
təsdiqlənmişdir. “Yeni əsrin müqaviləsi”nə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin
layihədə iştirak payı 25 faiz təşkil edəcək. Ölkəmizə çatacaq mənfəət neftinin səviyyəsi 75 faiz olacaq. Saziş
çərçivəsində qoyulacaq investisiyanın məbləği 40 milyard dolları ötəcək. Bununla yanaşı, xarici tərəfdaş
şirkətlər Azərbaycan Dövlət Neft Fonduna 3,6 milyard dollar bonus ödəyəcək. Beləliklə, milli iqtisadiyyatın
lokomotivi olan neft sənayesinın tarixində yeni mərhələ başladı. Saziş Azərbaycanın ixracat potensialını və
nəticə etibarilə gəlirlərini artıracaq.
“Əsrin müqaviləsi”nin müddəti başa çatmamış yeni sazişin imzalanması tamamilə zəruri idi. Hər şeydən
əvvəl ona görə ki, indiki Azərbaycan artıq 1994-cü ildəki ölkə deyil. O vaxt riskin səviyyəsi son dərəcə yüksək
idi və bu, müqavilənin şərtlərinə də təsirini göstərmişdi. İndi isə Azərbaycan Respublikası kifayət qədər
oturuşmuş, maliyyə baxımından imkanlı, regionda və beynəlxalq aləmdə nüfuz sahibi olan dövlətdir. Odur ki,
Azərbaycanın maraqlarına tamamilə cavab verən yeni müqavilə bağlamaq lazım idi. Rəsmi Bakı doğru addım
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ataraq yeni sazişin bağlanmasına nail oldu. Ölkəmizin gələcək inkişafına əsaslı zəmin yaradan “Yeni əsrin
müqaviləsi” Azərbaycan energetika diplomatiyasının möhtəşəm qələbəsi kimi tarixə düşdü.
Azərbaycan Asiya ilə Avropa arasında körpü rolu oynayaraq bu missiyanı müvəffəqiyyətlə həyata
keçirir. Bu baxımdan ölkəmizin iştirakı ilə “Şərq-Qərb” və “Şimal-Cənub” nəqliyyat dəhlizlərinin yaradılması
həm regional, həm də beynəlxalq ticarətin fəallaşmasına böyük töhfə verəcək. “Şərq-Qərb” dəhlizi artıq
fəaliyyət göstərir. Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin Azərbaycan hissəsində daşınan yüklərin həcmi
ilbəil artır. Bu il oktyabrın 30-da dünyada dəmir yolu nəqliyyatının inkişafı naminə daha bir layihənin icrası
başa çatmışdır. Həmin gün Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanında Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun açılış
mərasimi keçirildi və yeni polad magistral istifadəyə verildi. Dəmir yolu xəttinin ümumi uzunluğu 846
kilometr təşkil edir ki, bunun da 504 kilometri Azərbaycanın, 263 kilometri Gürcüstanın və 79 kilometri
Türkiyənin payına düşür.
Qeyd edək ki, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun inşası bir sıra obyektiv səbəblərdən yubanmışdı. Belə
ki, Ermənistanın Qərbdəki havadarları işğalçı dövlətin növbəti iri inkişaf layihəsindən kənarda qalmasını
istəmir və onun reallaşmasına cidd-cəhdlə mane olurdu. Beynəlxalq maliyyə təsisatları yeni dəmir yolunun
inşasına kredit verməkdən boyun qaçırmışdı, Qərb KİV-i isə layihənin perspektivsiz olacağını iddia edərək hər
cür dezinformasiya yayırdı. Lakin bütün bunlar əbəs idi. Layihənin təşəbbüskarı olan Azərbaycan Türkiyə və
Gürcüstanla birgə qəti iradə nümayiş etdirdi və nəhayət, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu – Avropa ilə Asiyanı
birləşdirən ən qısa və etibarlı yol işə düşdü. Bu yol vasitəsilə birinci mərhələdə 5 milyon ton, ondan sonrakı
mərhələdə 17 milyon ton, daha sonra isə bundan da böyük həcmdə yüklərin daşınması nəzərdə tutulur.
Diqqətəlayiq haldır ki, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu Asiya ilə Avropa arasında ən qısa yol olmaqla yanaşı,
Avrasiyada bütün polad magistrallarını birləşdirmək imkanına malikdir. Prezident İlham Əliyevin vurğuladığı
kimi, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu Avrasiyanın nəqliyyat xəritəsinin önəmli hissəsinə çevrilir. Bu yolun
fəaliyyəti nəticəsində yol boyunca yerləşən ölkələr arasında ticarət dövriyyəsi və qarşılıqlı sərmayə qoyuluşu
artacaq. Eyni zamanda, bu yol sabitliyə və təhlükəsizliyə xidmət edəcək. Bundan başqa, Bakı-Tbilisi-Qars
dəmir yolunun uğurlu fəaliyyəti layihənin iştirakçısı olan ölkələrin geosiyasi əhəmiyyətini artıracaq və onlar
üçün əlavə imkanlar yaradacaq.
2017-ci ildə Azərbaycan üçün regional və beynəlxalq əməkdaşlıq baxımından ən çox diqqətçəkən
hadisələrdən biri Azərbaycan-İran-Rusiya əməkdaşlıq formatının formalaşması istiqamətində atılmış addımlar
oldu. Xatırladaq ki, keçən ilin avqust ayında üç dövlətin başçıları – İlham Əliyev, Həsən Ruhani və Vladimir
Putin arasında Bakıda keçirilmiş görüş və üçtərəfli sammit çərçivəsində əldə olunmuş razılaşmalar fövqəladə
əhəmiyyəti ilə yadda qalmışdı. Azərbaycan rəhbərliyinin təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş yeni regional əməkdaşlıq
formatının meydana çıxması üç ölkənin ikitərəfli əlaqələrinin yüksəldiyi səviyyəni əks etdirirdi. Belə ki, həm
Rusiya, həm də İranla həmsərhəd olan yeganə ölkə – Azərbaycan milli müstəqilliyini bərpa edəndən bəri hər
iki qonşusu ilə müxtəlif sahələrdə qarşılıqlı əlaqələri yüksək səviyyədə qurmuşdur. Öz növbəsində Rusiyaİran əlaqələri xüsusilə son illər nəzərəçarpacaq şəkildə inkişaf etmişdir. Bütün bunlarla yanaşı, yeni
əməkdaşlıq formatının iştirakçısı olan ölkələri bir araya gətirən təkcə sırf coğrafi yaxınlıq – qonşuluq yox, həm
də onların oxşar maraqları bölüşməsi, regional və beynəlxalq problemlərə münasibətdə ortaq məxrəcə gəlmək
istəyidir.
Azərbaycan-İran-Rusiya formatı regional əməkdaşlıqda konkret olaraq bir sıra mühüm nəticələr vəd
edir. Söhbət ilk növbədə regional təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi məsələsindən gedir. Məlum olduğu
kimi, beynəlxalq terrorizm və ekstremizm ən əcaib formalarda təzahür etdiyi Yaxın Şərq regionumuzdan çox
da uzaq deyil. Burada cərəyan edən hadisələr Azərbaycan, Rusiya və İranı da ciddi narahat edir. Odur ki, yeni
regional formatın üzvü olan ölkələr beynəlxalq terrorizmlə mübarizədə uğurun yalnız birgə səylər hesabına
təmin ediləcəyinə əmindirlər. Digər tərəfdən, üç ölkə başqa bir mühüm infrastruktur layihəsini – “ŞimalCənub” nəqliyyat dəhlizini reallaşdırmaq əzmindədir. Ümumi uzunluğu 7200 kilometr olan beynəlxalq
nəqliyyat dəhlizi Hindistan, İran və Fars körfəzi ölkələrindən Azərbaycan və Rusiya ərazisinə, daha sonra
Şimali və Qərbi Avropaya tranzit yüklərin və sərnişinlərin daşınması üçün optimal imkanlar yaradır.
Bu il üç ölkənin liderləri növbəti dəfə bir araya gəldilər. II Azərbaycan-İran-Rusiya sammiti noyabrın
1-də İranın paytaxtı Tehranda keçirildi. Zirvə görüşü hər şeydən əvvəl onu göstərdi ki, yeni regional
əməkdaşlıq formatı tamamilə ciddi təşəbbüsdür və iştirakçı ölkələr onu reallaşdırılmaq əzmindədir. Sammitin
iştirakçıları əvvəllər əldə olunmuş razılaşmaların icrasının vəziyyətini müzakirə etdilər. İlk növbədə, “ŞimalCənub” nəqliyyat dəhlizi layihəsinin gerçəkləşdirilməsi istiqamətində görülmüş işlər nəzərdən keçirildi.
Bildirildi ki, nəqliyyat dəhlizinin Azərbaycan sahəsində bütün inşaat işləri artıq başa çatmışdır. 2017-ci ilin ilk
doqquz ayı ərzində “Şimal-Cənub” nəqliyyat dəhlizi ilə dəmir yolu vasitəsiylə 4,7 milyon ton yük daşınmışdır
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ki, bu da 2016-cı ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 21,6 faiz çoxdur. Liderlər qarşıda duran vəzifələri də
müzakirə etdilər. Onların fikrincə, üçtərəfli əməkdaşlığı reallığa çevirmək üçün görüləsi işlər də az deyil. Belə
ki, qarşılıqlı ticarəti yaxşılaşdırmaq üçün gömrük prosedurlarını sadələşdirmək, malların və xidmətlərin sərbəst
hərəkəti yolunda mövcud maneələri ləğv etmək lazımdır. Həmçinin üç ölkə “yaşıl gömrük” dəhlizi yaratmaq
və vahid gömrük standartlarına riayət etmək niyyətindədir. Prezidentlər həlli vacib olan digər məsələləri də
nəzərdən keçirdilər.
Beləcə, Azərbaycan-İran-Rusiya əməkdaşlıq formatı zaman keçdikcə reallığa çevrilir. Üçtərəfli
formatın iştirakçısı olan ölkələr bu formatın regional təhlükəsizliyə, regional və beynəlxalq əməkdaşlığa
əhəmiyyətli töhfə verəcəyinə, sabitləşdirici amilə çevriləcəyinə əmindir. Növbəti sammit isə gələn il Rusiyada
keçiriləcək.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanın Avrasiyada əməkdaşlığın genişləndirilməsi məqsədilə irəli sürdüyü
təşəbbüslər, reallaşdırdığı infrastruktur layihələri onu regionun aparıcı dövlətinə çevirmişdir. Ölkəmizin
coğrafi mövqeyi onun belə bir rol oynamasına imkan verir. Lakin coğrafiya hər şeyi həll etmir. Əsas məsələ
coğrafiyanın verdiyi imkanlardan səmərəli istifadədir. Bu baxımdan Azərbaycanın gördüyü işlər
diqqətəlayiqdir. Rəsmi Bakı regional əməkdaşlığın inkişafını təmin etmək üçün heç bir fürsəti fövtə vermir.
Elə bu yaxınlarda Azərbaycan paytaxtı daha bir mühüm regional tədbirə evsahibliyi etmişdir. Dekabrın 2-də
Bakıda “Asiyanın Qəlbi – İstanbul Prosesi” çərçivəsində “Gücləndirilmiş Asiyanın Qəlbi regionuna doğru
təhlükəsizlik və iqtisadi bağlantılar” mövzusunda VII Nazirlər Konfransı keçirilmişdir. Azərbaycan və
Əfqanıstan prezidentləri İlham Əliyev və Məhəmməd Əşrəf Qaninin iştirak etdikləri foruma xarici ölkələrin
və beynəlxalq təşkilatların 250-dən çox nümayəndəsi qatılmışdı. 2011-ci ildə təsis edilmiş “Asiyanın Qəlbi –
İstanbul Prosesi” platformasının əsas vəzifəsi Əfqanıstanda inkişafa yol açan sülhün və sabitliyin bərqərar
edilməsinə dəstək verməkdir. Məlum olduğu kimi, bu dost ölkə uzun illərdir silahlı münaqişədən,
terrorizmdən, narkoticarətdən əziyyət çəkir. Aydındır ki, “Asiyanın Qəlbi” kimi geniş bir regionda yerləşən
Əfqanıstanın qarşılaşdığı ciddi problemlər həll edilmədən tammiqyaslı regional inkişafdan söhbət gedə bilməz.
Odur ki, regionun ölkələri sözügedən problemlərin tənzimlənməsi üçün bütün mümkün səyləri göstərməlidir.
Bu baxımdan Azərbaycanın atdığı addımlar diqqətəlayiqdir. Yeri gəlmişkən, Nazirlər Konfransında
çıxış edənlər bu məqamı xüsusi olaraq vurğuladılar. Azərbaycan hər şeydən əvvəl, dost ölkə ilə inkişaf yolunda
əldə etdiyi təcrübəni bölüşür. Əfqanıstan da Azərbaycanın inkişaf təcrübəsinə yaxından maraq göstərir və iki
ölkə arasında qarşılıqlı əlaqələrin genişlənməsinə böyük əhəmiyyət verir. Öz növbəsində Azərbaycan
Əfqanıstanla idarəçilik, hərbi, hüquq-mühafizə və minaların təmizlənməsi sahələri üzrə təlimlər vasitəsilə
təcrübəsini paylaşır.
Başqa bir mühüm vəzifə Əfqanıstanın mövcud vəziyyətdən çıxması üçün onun həm qonşu ölkələrlə,
həm də uzaq xarici bazarlarla bağlantısını gücləndirməkdir. Azərbaycanın bu işə verdiyi töhfə də diqqəti cəlb
edir. Belə ki, ölkəmiz “Şərq-Qərb” və “Şimal-Cənub” nəqliyyat dəhlizlərinin yaradılmasında iştirak edir.
Əfqanıstan da bu nəqliyyat dəhlizlərindən, eləcə də Azərbaycan ilə İran arasında dəmir yolu nəqliyyatının
birləşdirilməsindən, bu yaxınlarda istismara verilmiş Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolundan, yeni Bakı Beynəlxalq
Dəniz Ticarəti Limanından yararlana biləcək. Həmçinin Azərbaycan, Əfqanıstan, Gürcüstan, Türkiyə və
Türkmənistanın yenicə imzaladığı “Lapis-Lazuli” müqaviləsi Əfqanıstanı birbaşa Avropa ilə bağlayacaq
beynəlxalq ticarət və nəqliyyat dəhlizinin yaradılmasına imkan verəcək.
Aydındır ki, Əfqanıstanda daxili sabitliyi təmin etmədən ölkənin inkişafından söhbət gedə bilməz.
Azərbaycan uzun illərdir bu sahəyə də diqqət yetirir. Ölkəmiz “Beynəlxalq Təhlükəsizliyə Dəstək
Qüvvələri”ndən sonrakı “Qətiyyətli Dəstək Missiyası”na qüvvə, təlim və maliyyə yardımı edir, Əfqanıstan
milli ordusuna köməyini əsirgəmir. İki ölkə arasında əməkdaşlığın müqavilə-hüquq bazası get-gedə
möhkəmlənir. Elə Nazirlər Konfransının keçirildiyi gün iki dövlətin rəhbərlərinin iştirakı ilə bir neçə
hökumətlərarası müqavilə imzalanmışdır.
Azərbaycan diplomatiyasının əsas fəaliyyət istiqaməti Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin ədalətli həllinə nail olmaqdır. Təəssüf ki, işğalçı dövlətin qeyri-konstruktiv mövqeyi və ATƏTin Minsk qrupu timsalında beynəlxalq vasitəçilərin passivliyi üzündən problemin nizamlanması prosesini “ölü
nöqtə”dən çıxarmaq mümkün olmur. Bu il də hansısa irəliləyişdən danışmaq mümkün deyil. Bununla belə,
diplomatiyamız Ermənistan rejiminin ekspansionist siyasətinin mahiyyətini, bu siyasətin regionda sülhə və
təhlükəsizliyə ciddi təhdid yaratdığını təkrar-təkrar beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırır. Öz növbəsində
təcavüzkarın vəkili kimi çıxış edən Avropa dairələri münaqişənin nizamlanmasına münasibətdə ikili
standartlar nümayiş etdirir, Ukrayna, Moldova və Gürcüstan kimi xarici hərbi təcavüzə məruz qalmış
dövlətlərin ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir, Azərbaycana gəldikdə isə eyni mövqedən çıxış etmirdi. Avropa
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İttifaqının noyabrın 24-də Brüsseldə keçirilmiş növbəti “Şərq Tərəfdaşlığı” sammitində isə vəziyyət dəyişdi.
Ermənistan rejiminin canfəşanlığına baxmayaraq, Azərbaycan nümayəndə heyətinin təkidi ilə sammitin
yekunlarına dair qəbul olunmuş birgə bəyannamədə “Şərq Tərəfdaşlığı”nın üzvü olan dövlətlərin ərazi
bütövlüyü, müstəqilliyi və suverenliyi birmənalı şəkildə dəstəkləndi. Eyni zamanda, “Şərq Tərəfdaşlığı”
proqramının iştirakçısı olan ölkələrdə münaqişələrin beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsasında həlli
məsələsi də sənəddə əksini tapdı. Xatırlatmaq yerinə düşər ki, əvvəlki sammitlərin yekun sənədlərində
münaqişələrin həlli yolu kimi dövlətlərin ərazi bütövlüyü ilə yanaşı, xalqların öz müqəddəratını təyin etməsi
hüququ, güc tətbiq edilməməsi prinsipi yer alırdı. Belçikanın paytaxtında qəbul olunmuş birgə bəyannamədə
isə xalqların öz müqəddəratını təyin etməsi hüququndan söhbət getmir. Brüssel sammitinin nəticələri,
şübhəsiz, Azərbaycan diplomatiyasının böyük uğuru kimi qiymətləndirilməlidir.
Azərbaycan.-2017.-30 dekabr.-№290.-S.5.
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2017-ci ildə Azərbaycanda müstəqil, çoxistiqamətli, balanslaşdırılmış xarici siyasət kursu
davam etdirilib
Prezident İlham Əliyev tərəfindən müəyyən edilən xarici siyasət prioritetləri, tapşırıq və təlimatlar,
Azərbaycanın müvafiq qanunları əsasında, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə uyğun olaraq,
2017-ci il ərzində ölkəmizin müstəqil, çoxistiqamətli, balanslaşdırılmış və fəal xarici siyasəti davam etdirilib.
Bu fikri Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hikmət Hacıyev Azərbaycanın 2017-ci ildə
həyata keçirdiyi xarici siyasətin yekunlarına dair mətbuat konfransında deyib.
H.Hacıyev bildirib ki, Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti milli maraqların beynəlxalq
səviyyədə həyata keçirilməsi və qorunması, ölkəmizə xaricdən olan hədə və təhdidlərin qarşısının alınması,
Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüz və işğalının nəticələrinin aradan qaldırılması, Azərbaycanın
beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri daxilində ərazi bütövlüyü və suverenliyinin bərpa edilməsi, işğal
olunmuş ərazilərimizdə qeyri-qanuni əməllərin qarşısının alınması, ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunun və
mövqeyinin daha da gücləndirilməsi, Azərbaycan ətrafında xoşməramlı regional əməkdaşlıq mühitinin
yaradılması, regionda təhlükəsizliyin, sabitliyin və əməkdaşlığın təşviq edilməsi, dünya dövlətləri ilə qarşılıqlı
faydalı ikitərəfli dostluq və tərəfdaşlıq əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi, enerji, nəqliyyat və iqtisadi diplomatiya
siyasətimizin həyata keçirilməsi, Xəzər dənizi hövzəsində dostluq və əməkdaşlığın təşviqi, beynəlxalq
təşkilatlar və təşkilat olmayan beynəlxalq platformalarla çoxtərəfli əsasda fəal diplomatik işin aparılması,
dövlətlərarası münasibətlərdə beynəlxalq hüququn aliliyinin təmin edilməsi, beynəlxalq sülhə və
təhlükəsizliyə, terrorizmə qarşı mübarizəyə töhfə verilməsi, multikulturalizm, mədəniyyətlər və dinlərarası
dialoqun inkişaf etdirilməsi, humanitar və mədəni diplomatiya kursumuzun davam etdirilməsi, dövlət
qurumlarının beynəlxalq əməkdaşlığının əlaqələndirilməsi, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xarici
ölkələrdə hüquqlarının müdafiə edilməsi və konsulluq dəstəyinin göstərilməsi, dünya azərbaycanlıları ilə
əlaqələrin və diaspor fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi kimi məqsədlərə xidmət edib.
Qeyd edilib ki, Azərbaycan müstəqil xarici siyasətini beynəlxalq münasibətlərdə ziddiyyətlərin
kəskinləşməsi və gərginliyin artması, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin kobud pozulması ilə
müşayiət olunan fəaliyyətlər, Ermənistanın Azərbaycana qarşı davam edən hərbi təcavüzü, Azərbaycana yaxın
regionlarda yeni münaqişə ocaqlarının yaranması, beynəlxalq terrorizm təhlükəsinin artması, dövlətlərin daxili
işlərinə müdaxilə cəhdlərinin artması, yerləşdiyimiz regionun geosiyasi çətinlikləri, Ermənistan, həmçinin
erməni lobbi dairələri və onları dəstəkləyən bəlli qüvvələrin beynəlxalq informasiya məkanında Azərbaycana
qarşı apardıqları dezinformasiya, təxribatlar və hibrid müharibə əməlləri şəraitində həyata keçirir.
O deyib: “Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü və Azərbaycan ərazilərinin işğalını davam
etdirməsi ölkəmizin təhlükəsizliyi üçün ən başlıca təhdid olaraq qalır.
Ermənistanın siyasi və hərbi təxribatlar vasitəsilə danışıqlar prosesini pozmaq, danışıqlarda iştiraka şərt
qoymaq və nəticə etibarilə, Azərbaycan ərazilərinin işğalına əsaslanan mövcud status-kvonu saxlamaq kimi
destruktiv siyasətinin nəticəsi olaraq Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin siyasi həllində
irəliləyişə nail olmaq mümkün olmayıb.
Ermənistanın siyasi təxribat məqsədilə 2017-ci il 20 fevral tarixində Azərbaycanın müvəqqəti işğal
altında olan ərazilərində yaradılmış qeyri-qanuni rejimdə “konstitusiyaya dəyişikliklər edilməsi ilə bağlı”
qanunsuz referendum keçirməsi beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən rədd edildi, Azərbaycanın beynəlxalq
səviyyədə tanınmış sərhədləri daxilində ərazi bütövlüyü və suverenliyinə bir daha dəstək ifadə olundu.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bu qondarma referendum, Xocalı soyqırımı, aprel hadisələri, Şuşa
şəhərinin işğalının 25-ci ildönümü ilə əlaqədar bəyanatları və digər açıqlamaları Ermənistanın silahlı
münaqişənin siyasi həllində həqiqətən maraqlı olmamasının bir daha aydın şəkildə ifşa edilməsinə,
münaqişənin həllində Azərbaycanın haqlı və ədalətli mövqeyinə münasibətdə beynəlxalq ictimaiyyətin qəti və
birmənalı dəstəyinin daha da gücləndirilməsinə xidmət edib”.
Hikmət Hacıyev vurğulayıb ki, iyun və iyul aylarında Azərbaycanın ATƏT-in Minsk qrupunun
həmsədrləri ilə birlikdə münaqişənin həlli istiqamətində səylərini artırması, həmsədrlərin regiona səfərləri və
beynəlxalq ictimaiyyətin substantiv danışıqlara ciddi çağırışlarının fonunda Ermənistan hərbi təxribatlara əl
ataraq, qoşunların təmas xətti boyunca vəziyyəti gərginləşdirməyə çalışdı. Nəticədə Ermənistan silahlı
qüvvələrinin atəşi nəticəsində iyulun 4-də Azərbaycanın işğal edilmiş Füzuli rayonunun Alxanlı kəndində
mülki şəxslər olan 51 yaşlı Allahverdiyeva Sahibə və onun 2 yaşlı nəvəsi Quliyeva Zəhra qətlə yetirildi, 52
yaşlı Quliyeva Sərvinaz isə ağır yaralandı.
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Ermənistanın mülki insanları və obyektləri qəsdən hədəfə alması və onların fiziki məhvini güdən siyasəti
beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən kəskin şəkildə qınanıldı. Beynəlxalq ictimaiyyət bir daha şahidi oldu ki,
Ermənistan münaqişənin siyasi həllində maraqlı deyil, bu kimi təxribatlar vasitəsilə danışıqları pozmaq və
Azərbaycan ərazilərinin işğalını davam etdirmək siyasətini yürüdür. Həmçinin Ermənistan cəzasız qaldığını
görərək yeni hərbi avantüralara əl atır.
XİN-in mətbuat xidmətinin rəhbəri qeyd edib ki, Azərbaycanın ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri
və beynəlxalq ictimaiyyət ilə birlikdə həyata keçirdiyi ardıcıl tədbirlər və siyasi-diplomatik təzyiqlər
nəticəsində Ermənistanın danışıqları pozmaq, danışıqlara qeyd-şərt qoymaq cəhdlərinin qarşısı alındı və
Ermənistan danışıqlar masasına qayıtmağa vadar edildi.
Oktyabrın 16-da Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin
vasitəçiliyi ilə Cenevrədə görüşü keçirildi. Görüşün nəticəsi olaraq Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər
nazirləri və ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin birgə bəyanatında danışıqların müsbət atmosferdə
keçdiyi qeyd olunaraq, intensiv və substantiv əsasda danışıqların davam etdirilməsi üçün xarici işlər nazirləri
qarşısında tapşırıqlar qoyuldu. Bundan çıxış edərək müvafiq olaraq noyabrın 14-də və 16-da Ermənistan və
Azərbaycan xarici işlər nazirlərinin Moskvada ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşləri keçirildi.
Həmçinin dekabrın 6-da ATƏT-in Vyanada keçirilən nazirlər şurasının iclası çərçivəsində Azərbaycan və
Ermənistan xarici işlər nazirlərinin görüşü baş tutdu.
Azərbaycan tərəfi danışıqların intensiv, substantiv və konkret əsasda aparılmasını dəstəkləyir. Noyabrda
Moskvada, dekabrda isə Vyanada keçirilmiş görüşlərdə hazırda danışıqlar masasında olan bütün təkliflər
ətrafında substantiv və məntiqi müzakirələr aparılıb. Azərbaycan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə
birlikdə həmsədrlərin mandatını təşkil edən beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri, BMT Təhlükəsizlik
Şurasının müvafiq qətnamələri, Helsinki Yekun Aktı əsasında münaqişənin tezliklə həll edilməsi və həmsədr
ölkələrin dövlət başçıları səviyyəsində dəfələrlə bəyan edilmiş qəbuledilməz və qeyri-davamlı olan statuskvonun dəyişdirilməsi üçün səylərini davam etdirəcək.
Vurğulanıb ki, BMT-nin baş katibi il ərzində bir neçə dəfə bəyanatla çıxış edərək ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üzrə substantiv danışıqlara çağırış edib.
“Münaqişənin mərhələli həllinin siyasi-hüquqi əsasları artıq hər kəsə bəllidir. BMT Təhlükəsizlik
Şurasının Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar 822 (1993), 853 (1993), 874
(1993) və 884 (1993) saylı qətnamələri beynəlxalq hüquq, o cümlədən beynəlxalq humanitar hüququn müvafiq
prinsipləri əsasında münaqişənin həlli üzrə siyasi prosesin əsasını təşkil edən hüquqi çərçivəni müəyyən
edib. Qətnamələr Azərbaycan ərazilərinin işğalını pisləyib, güc tətbiq edərək ərazi əldə edilməsinin
qəbuledilməzliyini vurğulayıb, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi və sərhədlərinin toxunulmazlığını
təsdiq edib və işğalçı qüvvələrin bütün işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən dərhal, tam və qeyd-şərtsiz
çıxarılmasını tələb edib. BMT Təhlükəsizlik Şurası qətnamələrinin vaxt məhdudiyyəti yoxdur. Bu qətnamələr
icra edilməyənə qədər aktualdır və gündəmdədir”, – deyə H.Hacıyev bildirib.
Diqqətə çatdırılıb ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin mandatına dair 1995-ci il 23 mart tarixli
sənədə görə, həmsədrlər öz fəaliyyətlərində BMT TŞ-nin müvafiq qətnamələrini, ATƏT-in Budapeşt
Sammitinin qərarlarını, Helsinki Yekun Aktını əsas götürməlidirlər.
İl ərzində Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini güc tətbiq edərək işğalının, Ermənistanın Azərbaycana
qarşı təcavüzünün ağır sosial-humanitar nəticələrinin, işğal olunmuş ərazilərimizdə qeyri-qanuni əməllərin
beynəlxalq gündəliyə çıxarılması davam etdirilib.
Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT-ECO) bu ilin martında
İslamabadda keçirilmiş 13-cü Zirvə toplantısında qəbul olunmuş bəyanatında ECO regionunda həll edilməmiş
münaqişələr, xüsusilə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin mövcud olmasının iqtisadi inkişaf və regionun
potensialının tam şəkildə istifadəsinə, regional və daha geniş əməkdaşlığa ciddi şəkildə maneə olmasına
münasibətdə narahatlıq ifadə olunub, bu kimi münaqişələrin beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri,
xüsusilə dövlətlərin ərazi bütövlüyü və suverenliyi əsasında tezliklə həlli üçün səylərin artırılmasının vacibliyi
qeyd edilib.
2017-ci il 27 mart tarixində keçirilmiş Demokratiya və İqtisadi İnkişaf naminə Təşkilat – GUAM üzv
ölkələri Baş nazirlərinin görüşündə qəbul olunmuş Birgə bəyanatda GUAM-a üzv dövlətlərin ərazisində həlli
uzadılmış münaqişələrin dövlətlərin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri
çərçivəsində tezliklə həll edilməsinin vacibliyi vurğulanıb, eləcə də gücdən istifadə etmə yolu ilə bir ölkə
tərəfindən digər ölkənin ərazisinin işğal edilməsi qətiyyətlə pislənilib.
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Bildirilib ki, GUAM-ın təsis olunmasının 20 illiyinə həsr edilən xarici işlər nazirlərinin Tbilisi
toplantısının bəyanatında, həmçinin BMT Baş Assambleyasının 72-ci sessiyası çərçivəsində keçirilmiş
GUAM-ABŞ, GUAM-Yaponiya nazirlər şurasının iclasının yekununda qəbul edilmiş açıqlamalarda
beynəlxalq hüququn hamılıqla qəbul olunan norma və prinsipləri, xüsusilə dövlətlərin suverenliyi, ərazi
bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığına hörmət prinsipləri bir daha təsdiq
edilib.
Kot-Divuar Respublikasının Abidcan şəhərində iyulun 10-11-də keçirilmiş İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatının (İƏT) Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 44-cü sessiyasında “Ermənistan Respublikasının
Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzü”, “Xocalı qətliamının qurbanları ilə həmrəylik”, “Ermənistanın
Azərbaycana qarşı təcavüzü nəticəsində işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərində İslam tarixinə və
mədəniyyətinə aid abidələrin dağıdılması” adlı qətnamələr qəbul edilib.
BMT Baş Assambleyasının 72-ci sessiyasının gündəliyinə GUAM ərazisində həlli uzadılmış
münaqişələr və onların beynəlxalq sülh, təhlükəsizlik və inkişaf üçün təsirləri adlı bənd daxil edilib.
Prezident İlham Əliyevin rəhbərlik etdiyi Azərbaycan nümayəndə heyətinin BMT Baş Assambleyasının
72-ci sessiyasının ümumi müzakirələrində iştirakı çərçivəsində İƏT-in Ermənistan Respublikasının
Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzü ilə bağlı Kontakt qrupunun ikinci iclası keçirilib.
Hikmət Hacıyev diqqətə çatdırıb ki, noyabrın 24-də dövlətimizin başçısının iştirakı ilə Avropa
İttifaqının Brüsseldə keçirilmiş Şərq Tərəfdaşlığı Sammitinin yekun Birgə Bəyannaməsində Azərbaycan
Respublikası daxil olmaqla Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi və suverenliyinin
dəstəklənməsinə dair Aİ-nin öhdəliyi, həmçinin Şərq Tərəfdaşlığı regionundakı münaqişələrin həllində
beynəlxalq hüququn prinsiplərinə əsaslanan vahid mövqe əks olunub. Aİ üzv ölkələrinin oxşar mövqeyi
Avropa Parlamentinin 2017-ci il 13 dekabr tarixində qəbul etdiyi “Vahid xarici siyasət və təhlükəsizlik
siyasətinin həyata keçirilməsinə dair illik hesabat” adlı qətnaməsində də təsbit olunub. Burada Avropa
Parlamentinin bütün Şərq Tərəfdaşlığı dövlətlərinin beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri çərçivəsində
müstəqilliyi, suverenliyi və ərazi bütövlüyünə sadiq olduğu vurğulanır.
“Avropa Qonşuluq Siyasəti (AQS) çərçivəsində Avropa İttifaqı (Aİ) – Azərbaycan münasibətlərinə dair
hesabat” üzrə Avropa Komissiyası tərəfindən verilmiş mətbuat açıqlamasında Azərbaycan Aİ-nin mühüm
tərəfdaşı kimi qiymətləndirilir və ölkəmizin ərazi bütövlüyü, suverenliyi və müstəqilliyinin Aİ tərəfindən
dəstəkləndiyi bildirilir.
2017-ci il dekabrın 12-də İnsan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi Çıraqov və başqaları Ermənistana
qarşı işi üzrə Ermənistan hökumətini münaqişə zamanı vurulan maddi və mənəvi ziyana görə sözügedən
məhkəmə işinin hər bir iddiaçısına müvafiq maddi təzminatın ödəməsinə dair yekdil qərar qəbul edib. Bu
qərarla Azərbaycana qarşı təcavüz törətmiş tərəf kimi məsuliyyət daşıyan tərəfin məhz Ermənistan olduğu bir
daha təsbit olunub.
Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Parlament Assambleyasının yaradılmasının 25 illiyi ilə
əlaqədar qəbul olunmuş bəyanatda QDİƏT regionunda davam edən münaqişələr ilə əlaqədar dərin narahatlıq
ifadə olunub. Bu münaqişələrin QDİƏT ölkələrinin ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi və suverenliyinə hörmət
əsasında həll edilməli olduğu və QDİƏT ölkələrinin beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri daxilində ərazi
bütövlüyünün bərpa edilməsinin vacibliyi vurğulanır.
Qeyd olunub ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasətinin tərkib hissəsi olaraq, Ermənistan
tərəfindən mülki Azərbaycan əhalisinə qarşı törədilən hərbi və insanlıq əleyhinə cinayət, soyqırımı əməllərinin
və bu xüsusda Xocalı soyqırımının beynəlxalq səviyyədə tanıdılması istiqamətində “Xocalıya ədalət!”
kampaniyası çərçivəsində ardıcıl tədbirlər davam etdirilib.
Cibuti Respublikasının Milli Assambleyası (parlamenti) plenar iclasında mütləq səs çoxluğu ilə Xocalı
soyqırımına dair qətnamə qəbul edib. Kolumbiya Respublikası Senatının Xarici Əlaqələr Komissiyası Xocalı
soyqırımının 25-ci ildönümü ilə əlaqədar sənəd qəbul edib. Paraqvay Respublikasının Deputatlar Palatası
1992-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ regionunun Xocalı şəhərində törədilmiş
soyqırımının pislənilməsi və 25-ci ildönümünün anılması münasibətilə həmrəyliyin ifadə edilməsi barədə
bəyanat qəbul edib. İƏT-in Abidcanda keçirilmiş 44-cü sessiyasında isə “Xocalı qətliamının qurbanları ilə
həmrəylik” adlı qətnamə qəbul edilib. ABŞ-ın Arizona ştatının nümayəndələr palatası Xocalı soyqırımının
tanınmasına dair bəyannamə qəbul edib.
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının təşkilatçılığı ilə fevralın 22-də Ankarada “Xocalı soyqırımı,
insanlıq əleyhinə cinayətlər və terrorizm” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib. Konfransda Türk
Şurasının baş katibi, Azərbaycan və Türkiyənin xarici işlər nazirləri çıxış ediblər.
226

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

XİN-in mətbuat xidmətinin rəhbəri deyib ki, Azərbaycan tərəfindən münaqişənin hüquqi aspektləri ilə
bağlı çoxsaylı hesabatlar hazırlanıb, BMT və digər beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində yayılaraq beynəlxalq
ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılıb. Bu istiqamətdə növbəti addım kimi Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində
qeyri-qanuni iqtisadi və digər fəaliyyətlərlə bağlı üçüncü tərəflərin məsuliyyətinə dair hüquqi rəy adlı sənədin
BMT Baş Assambleyası və Təhlükəsizlik Şurasının sənədi kimi yayılması həyata keçirilib. Sənəddə
Ermənistanın Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində qeyri-qanuni iqtisadi və digər fəaliyyətləri təsnif
olunur, Ermənistanın əməllərinin qeyri-qanuniliyinin hüquqi əsaslandırılması və üçüncü tərəflərin hüquqi
məsuliyyətinə dair beynəlxalq hüquqi rəy təmin edilir.
Azərbaycan Respublikası ilə Aİ arasında ticarət, iqtisadi və əlaqədar hüquqi məsələlər üzrə altkomitənin 16-cı iclasının gündəliyinə işğal olunmuş ərazilərimizdə qeyri-qanuni iqtisadi fəaliyyət ilə bağlı
müvafiq bənd daxil edilib və məsələ iclasın protokolunda əks olunub. Bundan başqa, Avropa Komissiyasının
Ticarət Direktorluğunun (DG Trade) internet səhifəsində Azərbaycan qanunvericiliyinə istinad edilərək, Aİ
şirkətlərinin işğal altında olan Dağlıq Qarabağ və ətraf ərazilərdə birbaşa və ya dolayı yolla hər hansı ticarət
və işgüzar fəaliyyətinin cinayət məsuliyyəti ilə nəticələnəcəyi barədə xəbərdarlıq dərc edilib.
Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərində qanunsuz fəaliyyət göstərən “Karabakh
Telekom” şirkətinin fəaliyyətinin dayandırılması və Ermənistanın həmin ərazilərdə qeyri-qanuni fəaliyyətinin
qarşısının alınması məqsədilə Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı (BTİ-İTU) ilə davamlı iş aparılıb və
bunun nəticəsi olaraq Azərbaycanın müvafiq mövqeyi və tələbləri İTU-nun əməliyyat bülletenində dərc
edilərək bütün üzv dövlətlər arasında yayılıb.
Vurğulanıb ki, əvvəlcədən əldə edilmiş məlumatlar əsasında Ermənistanın əcnəbi vətəndaşları aldadaraq
Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində təşkil edilən tədbirlərə cəlb etməsinin qarşısı alınıb, bir çox
dövlətlərin Xarici İşlər nazirliklərinin rəsmi internet səhifəsində Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə
səfərlərin qeyri-qanuniliyi və hüquqi məsuliyyət ehtiva etməsi barədə xəbərdarlıqlar yerləşdirilib.
Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə qanunsuz səfər edən, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün pozulmasına
açıq çağırış edən və işğal olunmuş ərazilərdə yaradılmış qondarma rejimi təbliğ edən bəzi əcnəbi fiziki şəxslərə
qarşı hüquqi təqib xarakterli addımlar atılıb və adları arzuolunmaz şəxslər siyahısına daxil edilib. Ermənistanın
təbliğatının qurbanı olaraq Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə qanunsuz səfər etmiş bir sıra şəxs
Azərbaycan tərəfinə üzrxahlıq məktubu ilə müraciət edərək adının arzuolunmaz şəxslər siyahısından
çıxarılmasını xahiş edib. Bununla bərabər, erməni lobbi təşkilatlarının dəstəyi ilə Avropa ölkələrində
Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində yaradılmış qondarma rejimin təbliği məqsədilə keçirilməsi
planlaşdırılan bir sıra tədbirlərin qarşısı alınıb.
Hikmət Hacıyev qeyd edib ki, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın işğal olunmuş
Kəlbəcər rayonu ərazisində ata-analarının qəbirlərini ziyarət edərkən girov götürülmüş soydaşlarımız Dilqəm
Əsgərov və Şahbaz Quliyevin girovluqdan azad edilməsi Rusiya Federasiyası, o cümlədən ATƏT-in Minsk
qrupunun digər həmsədr ölkələri, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi ilə daim müzakirə edilən mövzu olub.
Bununla bərabər, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü nəticəsində itkin düşmüş hesab olunan 4000
nəfərdən çox azərbaycanlının taleyi məsələsi daim gündəmdə saxlanıb.
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin erməni və azərbaycanlı icmaları arasında dialoqa və təmaslara
xidmət edən təşəbbüslər və etimad quruculuğu tədbirləri dəstəklənib.
Bildirilib ki, Azərbaycana qarşı təcavüz və işğalına görə Ermənistan istisna olmaqla, Azərbaycan qonşu
dövlətlərlə mehriban qonşuluq və dostluq əlaqələrinə malikdir. Qonşu dövlətlərlə əlaqələr xalqlarımızın rifahı,
regionda sabitlik, təhlükəsizlik və çiçəklənmənin təmin olunması naminə strateji əsasda inkişaf edir.
Qardaş Türkiyə ilə ikitərəfli əlaqələr strateji müttəfiqlik zəminində “Bir millət, iki dövlət” prinsipi ilə
uğurla inkişaf edib. İl ərzində yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlər, ölkələrimizin liderləri səviyyəsində səmimi
dostluq şəraitində keçirilən görüşlər, beynəlxalq səviyyədə qarşılıqlı dəstək əlaqələrimizin daha da inkişafında
mühüm rol oynayıb. Bu il iki ölkənin imza atdığı növbəti uğurlu transregional layihə olan Bakı-Tbilisi-Qars
dəmir yolu xəttinin açılması, hər iki ölkənin dövlət başçısının iştirakı ilə Azərbaycan Respublikası və Türkiyə
Respublikası arasında Yüksək səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurasının iclasının keçirilməsi ilə əlamətdar olub.
TANAP layihəsinin tezliklə istifadəyə verilməsi üçün birgə səylər davam etdirilir.
Diqqətə çatdırılıb ki, Rusiya Federasiyası ilə Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq müstəvisində
qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq inkişaf edir. Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin dostluq münasibətləri və
mütəmadi görüşləri iki ölkə arasında əlaqələrin inkişafında xüsusi rola malikdir. Bu iki ölkə arasında
diplomatik əlaqələrin qurulması münasibətilə Moskvada və Bakıda tədbirlər keçirilib, xarici işlər nazirləri
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səviyyəsində qarşılıqlı rəsmi səfərlər olub. İqtisadi-ticarət, humanitar və regionlararası əməkdaşlığın inkişafı
üçün bir sıra uğurlu layihələr həyata keçirilib.
İran İslam Respublikası ilə mehriban qonşuluq və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq prinsipləri əsasında
dostluq əlaqələri inkişaf edib. Dövlət başçıları səviyyəsində qarşılıqlı səfərlər və beynəlxalq tədbirlər
çərçivəsində səmimi görüşlər ikitərəfli əlaqələrimizin inkişafına xüsusi təkan verir. İl ərzində ölkələrimiz
arasında iqtisadi-ticarət əlaqələrinin genişlənməsi və müxtəlif səviyyələrdə qarşılıqlı səfərlər əməkdaşlığın
daha da inkişafına öz töhfəsini verib.
Gürcüstanla əlaqələrin strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıdığını qeyd edən H.Hacıyev bildirib ki, bu il
Bakı-Tbilisi-Qars layihəsinin fəaliyyətə başlaması ikitərəfli əlaqələrdə əlamətdar hadisələrdən biri olub.
Azərbaycan şirkətləri Gürcüstan bazarında əsas investor statusuna malikdirlər.
Qeyd olunub ki, ortaq tarix, etnik köklər, mədəni və dini dəyərlər əsasında Azərbaycan dost Mərkəzi
Asiya ölkələri ilə əməkdaşlığın inkişafına xüsusi əhəmiyyət verir. Ümumi tarixi keçmişi bölüşdüyümüz MDB
ölkələri ilə əlaqələr hərtərəfli inkişaf edir.
İl ərzində Azərbaycanın ev sahibliyi ilə Azərbaycan-Türkiyə-Türkmənistan, Azərbaycan-GürcüstanTürkiyə, Azərbaycan-Türkiyə-Pakistan, Azərbaycan-Türkiyə-İran formatlarında xarici işlər nazirləri
səviyyəsində üçtərəfli görüşlərin keçirilməsi Azərbaycanın qonşu dövlətlərlə uğurlu ikitərəfli tərəfdaşlığını
tamamlayaraq, üçtərəfli əsasda bu tərəfdaşlığın inkişafına və keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoymasına
təkan verib. Görüşlərin yekununda Bakı Bəyannaməsi qəbul olunaraq, üçtərəfli formatda əməkdaşlığın
prioritet istiqamətləri, qarşılıqlı şəkildə tərəflərin bir-birilərinin ərazi bütövlüyü, suverenliyi və sərhədlərinin
toxunulmazlığına hörməti və dəstəyi təsbit olunub.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təşəbbüsü ilə yaradılan Azərbaycan-Rusiya-İran formatında
uğurlu əməkdaşlıq 2016-cı ilin avqustunda dövlət başçıları səviyyəsində keçirilmiş Bakı görüşünün ardınca
2017-ci il noyabrın 1-də Tehranda keçirilmiş növbəti Zirvə Toplantısı ilə xarakterizə olunub. Görüşün
yekununda Birgə Bəyannamə qəbul olunub.
Regional və üçtərəfli əməkdaşlıq məsələləri ilə bərabər Azərbaycan-Rusiya-İran formatı Hind okeanı
ilə Şimali Avropanı birləşdirən Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin inkişaf etdirilməsi baxımından xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir.
Vurğulanıb ki, Azərbaycanın dünya ölkələri ilə ikitərəfli əlaqələrinin inkişafında Prezident İlham
Əliyevin xarici ölkələrə səfəri, digər ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının Azərbaycana səfərləri və bu
əsnada aparılan yüksək səviyyəli siyasi dialoq müstəsna rol oynayır. İl ərzində dövlətimizin başçısı Qətər
Dövlətinə, İran İslam Respublikasına, Polşa, Latviyaya rəsmi, Rusiya Federasiyasına rəsmi və işgüzar, Fransa
Respublikasına, Belçika, Türkiyə, Pakistan, Səudiyyə Ərəbistanı, Qazaxıstan, ABŞ və İsveçrəyə işgüzar
səfərlər edib. Bununla bərabər, Prezident İlham Əliyevin beynəlxalq tədbirlər çərçivəsində digər ölkələrin
dövlət və hökumət başçıları ilə keçirdiyi çoxsaylı görüşləri, Azərbaycana səfər edən digər yüksək vəzifəli
nümayəndə heyətlərinin qəbulu və apardığı danışıqlar ikitərəfli əlaqələrimizin inkişafına xüsusi təkan verib.
Qazaxıstan, Moldova, Türkmənistan, Bolqarıstan prezidentləri, Bosniya və Herseqovinanın rəyasət
heyətinin sədri rəsmi səfərlə, Əfqanıstan Prezidenti isə işgüzar səfərlə Azərbaycanda olub. Makedoniya,
Monteneqro, Albaniya, Gürcüstan, Latviya dövlət başçıları V Bakı Qlobal Forumunda, Mali Prezidenti IV
Ümumdünya mədəniyyətlərarası dialoq forumunda, Türkiyə Prezidenti Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun açılış
mərasimi və Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası arasında Yüksək səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq
Şurasının iclasında iştirak etmək məqsədilə ölkəmizə səfər ediblər. Qazaxıstan, Gürcüstan və Özbəkistanın
Baş nazirləri Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin açılış mərasimində iştirak etmək üçün Azərbaycanda
səfərdə olublar.
İl ərzində Qətər, Gürcüstan, Latviya, Cibuti, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Estoniya, Kolumbiya, Laos,
Kosta-Rika, Boliviya, Ukrayna, Polşa, Monteneqro, Braziliya və Rusiya xarici işlər nazirləri ölkəmizdə rəsmi
səfərdə olub. Türkiyə, Əfqanıstan, İran, Pakistan xarici işlər nazirləri, Hindistan Hökumətinin xarici işlər üzrə
Dövlət naziri işgüzar səfər ediblər.
Azərbaycan Respublikası xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov Rusiya Federasiyasına rəsmi və
işgüzar, Polşa, Malta, İtaliya, Litva, Kolumbiya, Kosta-Rika, Macarıstan, Vyetnam, Laos, İsveç, Efiopiyaya
rəsmi, Qazaxıstan, ABŞ və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə işgüzar səfərləri olub. Sözügedən səfərlər nəticə
yönümlü xarakter daşıyaraq ikitərəfli siyasi, iqtisadi, ticarət, humanitar əlaqələrin inkişafı, beynəlxalq
təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq və müqavilə-hüquq bazasının genişləndirilməsinə təkan verib.
H.Hacıyev qeyd edib ki, 2017-ci il Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə əlaqələrinin inkişafı baxımından
əlamətdar olub. Dövlətimizin başçısı tərəfindən Avropa İttifaqı ilə əlaqələrin inkişaf etdirilməsi prioritet
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istiqamətlərdən biri kimi müəyyən olunub. Azərbaycanın Avropa İttifaqının 9 üzv ölkəsi ilə strateji tərəfdaşlıq
əlaqələrinə malik olması Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığımızın inkişafı üçün əlavə stimul verir. Azərbaycan
Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin bu ilin fevralında Brüsselə səfəri və Avropa İttifaqının rəhbərliyi ilə
keçirdiyi görüşləri əlaqələrimizin inkişafına xüsusi təkan verib və rəsmi olaraq Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan
arasında tərəfdaşlığa dair yeni saziş layihəsi üzrə danışıqlar başlayıb. Tərəflər arasında qarşılıqlı anlaşma
şəraitində saziş layihəsi üzrə konstruktiv danışıqlar davam etdirilir. “Avropa İttifaqı və onun üzv dövlətləri ilə
Azərbaycan Respublikası arasında vahid aviasiya məkanına dair Saziş” layihəsinin yekunlaşdırılması üzrə
danışıqlar aparılıb.
“Azərbaycanın ticarət dövriyyəsində ən böyük pay sahibi Avropa İttifaqıdır. Siyasi, iqtisadi, ticarət,
enerji, investisiyalar, nəqliyyat və humanitar sahələrdə tərəflər arasında daha sıx əməkdaşlıq üçün geniş və
əlverişli imkanlar vardır. TAP layihəsinin müəyyən edilmiş qrafikə uyğun olaraq həyata keçirilməsi üçün
Avropa İttifaqı, o cümlədən İtaliya tərəfi və digər tərəfdaşlarla qarşılıqlı anlaşma şəraitində birgə səylər davam
etdirilir. Fəaliyyətə başladıqdan sonra yeni enerji mənbəyi və marşrutu olaraq TAP layihəsi və bütövlükdə
Cənub Qaz Dəhlizi Avropanın enerji təhlükəsizliyinə öz əsaslı töhfəsini verəcək”, – deyə H.Hacıyev
vurğulayıb.
Bildirilib ki, Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətləri inkişaf xətti ilə davam etdirilib. Bu
çərçivədə, ABŞ Prezidenti Donald Tramp Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevə 28 may –
Respublika Günü münasibətilə təbrik məktubu, həmçinin 31 may-3 iyun tarixlərində Bakıda keçirilmiş 24-cü
illik Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz Sərgisi və Konfransı ilə əlaqədar xoş arzularını ifadə edən məktub
ünvanlayıb. Prezident İlham Əliyev ABŞ-ın milli bayramı olan 4 iyul – Müstəqillik Günü münasibətilə
Prezident Donald Trampa təbrik məktubu göndərib.
10 iyul tarixində İstanbulda keçirilmiş 22-ci Dünya Neft Konqresi çərçivəsində Prezident İlham Əliyev
ABŞ-ın dövlət katibi Reks Tillerson ilə görüşüb. Görüş zamanı ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişaf
perspektivləri müzakirə olunub. Ölkələrimiz arasında enerji, nəqliyyat, investisiyalar, terrorizmə qarşı
mübarizə, aviasiya, turizm kimi sahələrdə əməkdaşlıq üçün geniş imkanlar vardır. Azərbaycan ABŞ-ın
TANAP/TAP layihəsinin inkişafına göstərdiyi dəstəyi yüksək qiymətləndirir.
Çin Xalq Respublikası Kommunist Partiyasının yüksək vəzifəli rəhbər şəxslərinin Azərbaycana səfəri,
Azərbaycanın müxtəlif səviyyəli nümayəndə heyətlərinin Çinə səfəri və bu əsnada aparılan müzakirələr
ikitərəfli siyasi, iqtisadi və ticarət əlaqələrimizin inkişafı baxımından mühüm rol oynayır. Azərbaycan Çinin
təşəbbüskarı olduğu “Bir yol – bir kəmər” layihəsini dəstəkləyir və Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti və
ölkəmizdə yaradılan multimodal nəqliyyat infrastrukturu bu layihə çərçivəsində əməkdaşlıq üçün böyük
imkanlar vəd edir.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamı ilə 2017-ci ilin Azərbaycanda “İslam
Həmrəyliyi ili” elan edilməsi və ölkəmizdə İslam Həmrəyliyi Oyunlarının keçirilməsi İslam dünyası ölkələri
ilə əlaqələrin inkişafına xüsusi təkan verib. 2017-ci ilin “İslam Həmrəyliyi ili” elan olunması dövrün
tələblərinə və ehtiyaclarına cavab verərək İƏT-in üzv ölkələri və beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən yüksək
qiymətləndirilib. “İslam Həmrəyliyi ili” İslam dünyası ilə digər mədəniyyətlər və sivilizasiyalar arasında
dialoqun və qarşılıqlı anlaşmanın gücləndirilməsinə öz mühüm töhfəsini verib. İl ərzində Azərbaycan
Respublikası BMT, Qoşulmama Hərəkatı, İƏT və digər beynəlxalq platformalarda İslam dünyası ölkələrini
narahat edən problemlərin müzakirəsində yaxından iştirak edib.
2017-ci
il
20-21
may
tarixlərində
Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev Ər-Riyadda keçirilən Ərəb-İslam-Amerika Sammitində iştirak etmək məqsədilə
Səudiyyə Ərəbistanı Krallığında səfərdə olub.
İl ərzində Xarici İşlər nazirlikləri səviyyəsində Fələstin, İtaliya, Fransa, Xorvatiya, Sloveniya, Çin,
Böyük Britaniya, Cənubi Koreya və Yaponiya ilə siyasi məsləhətləşmələr aparılıb.
Malayziyanın ev sahibliyi ilə keçirilən İƏT xarici işlər nazirlərinin fövqəladə iclası çərçivəsində xarici
işlər naziri Elmar Məmmədyarov Malayziyanın xarici işlər naziri, həmçinin beynəlxalq tədbirlər çərçivəsində
Fələstin, Səudiyyə Ərəbistanı, İordaniya, Bəhreyn, Avstriya, İtaliya, Finlandiya, Macarıstan, Belçika xarici
işlər nazirləri ilə görüşüb. Elmar Məmmədyarov BMT Baş Assambleyasının 72-ci sessiyası çərçivəsində
Vanuatu Respublikasının xarici əlaqələr, beynəlxalq əməkdaşlıq və xarici ticarət naziri ilə görüşüb. Söhbət
zamanı Azərbaycan Respublikası və Vanuatu Respublikası arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasına
dair birgə kommunike imzalanıb. 2017-ci ildə Azərbaycanla Baham Adaları Birliyi arasında da diplomatik
əlaqələr qurulub. İndoneziya və Avstraliya ilə müxtəlif səviyyələrdə qarşılıqlı səfərlər həyata keçirilib.
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Hikmət Hacıyev deyib ki, 2017-ci ildə Azərbaycan ilə 70-ə yaxın ölkə arasında diplomatik
münasibətlərin qurulmasının 25 illiyi qeyd olunur. Bu münasibətlə bu ölkələrlə dövlət başçıları və xarici işlər
nazirləri səviyyəsində qarşılıqlı məktub mübadiləsi həyata keçirilib, birgə bəyanatlarla çıxış edilib, həmçinin
ölkələrimiz arasında dostluğa həsr olunmuş sərgi, seminar və konfranslar təşkil edilib.
İkitərəfli əməkdaşlıq əsnasında il ərzində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin xarici
dövlətlərə dövlət, rəsmi və işgüzar səfərləri, habelə xarici ölkələrin dövlət başçılarının Azərbaycan
Respublikasına müvafiq səviyyəli səfərləri, Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrlə müxtəlif sahələrdə
əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyalarının iclasları, o cümlədən digər səviyyələrdə baş tutmuş
səfərlər nəticəsində 90-dan çox ikitərəfli beynəlxalq sənədin imzalanması təmin edilib. Qeyd olunan səfərlər
çərçivəsində imzalanmış sənədlər siyasi, iqtisadi, sosial, humanitar, mədəni və digər sahələri əhatə edir. Həmin
sənədlərdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə ölkəmizin suverenliyi, ərazi bütövlüyü
və beynəlxalq sərhədlərinin toxunulmazlığına dair mühüm müddəaların əks olunması təmin edilib.
Qeyd edilib ki, parlament diplomatiyası dünya ölkələri ilə ikitərəfli əlaqələrimizin inkişafında mühüm
rola malikdir. Bu əsasda parlamentlərarası əlaqələrin inkişafına dəstək verilib.
İkitərəfli əlaqələrin tərkib hissəsi kimi xarici iqtisadi-ticarət əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi və iqtisadi
diplomatiya gündəliyinin təşviq edilməsi prioritet istiqamətlərdən biridir. 2017-ci il ərzində Azərbaycan
Respublikasının xarici iqtisadi əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi, ölkənin ticari-iqtisadi potensialının xaricdə
təşviq olunması, qeyri-neft sektoru məhsullarının ixracının təşviqi və genişləndirilməsi, yeni sərmayə
imkanlarının araşdırılması, Azərbaycanın və xarici ölkələrin dövlət və işgüzar dairələrinin nümayəndələrinin
qarşılıqlı səfərlərinin təşkili, iqtisadi əməkdaşlıq üzrə birgə hökumətlərarası komissiya və işçi qruplarının
iclaslarının keçirilməsi, işğal edilmiş ərazilərimizdə qeyri-qanuni istehsal olunan məhsulların istehsalının və
xarici bazarlara çıxışının qarşısının alınması, Avropa İttifaqı ilə, həmçinin qlobal və regional iqtisadi təşkilatlar
çərçivəsində səmərəli əməkdaşlığın genişləndirilməsi və dərinləşdirilməsi xarici iqtisadi siyasət sahəsində XİN
tərəfindən həyata keçirilən fəaliyyətin əsas istiqamətləri olub.
Hesabat ili ərzində Azərbaycanın 10 ölkə ilə birgə hökumətlərarası iqtisadi komissiyalarının (Böyük
Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı, Latviya, Litva, Estoniya, Xorvatiya, Birləşmiş Ərəb
Əmirlikləri, Qətər, Tacikistan, Vyetnam və Qazaxıstan) və 1 ölkə ilə işçi qrupunun (Almaniya) iclasları
keçirilib.
2017-ci il 30 noyabr–1 dekabr tarixində Moskva şəhərində Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında
Konvensiyanın razılaşdırılması üzrə Xəzəryanı dövlətlərin xarici işlər nazirlərinin müavinləri səviyyəsində
Xüsusi İşçi Qrupunun növbəti iclası və 2017-ci il 4-5 dekabr tarixlərində Moskva şəhərində keçirilmiş
Xəzəryanı dövlətlərin xarici işlər nazirlərinin müşavirəsi zamanı “Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında
Konvensiya” layihəsi üzrə, eyni zamanda, Xəzər dənizi çərçivəsində müxtəlif sahələr üzrə əməkdaşlığı nəzərdə
tutan sahəvi sənəd layihələrinin hazırkı vəziyyəti barədə müzakirələr aparılıb. “Xəzər dənizinin hüquqi statusu
haqqında Konvensiya” layihəsi tərəflər arasında razılaşdırılıb. Həmin layihəyə əsasən tərəflər Xəzər dənizində
öz suverenliyini, suveren və müstəsna hüquqlarını, eləcə də yurisdiksiyasını həyata keçirirlər. Xəzər dənizində
əməkdaşlıq dövlətlərin suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə və müstəqilliyinə qarşılıqlı hörmət, zor tətbiq
etməmək və zor işlətməklə hədələməmək, əməkdaşlıq və bir-birinin daxili işlərinə qarışmamaq, həmçinin
tərəflərin maraqları nəzərə alınmaqla və bir-birinin təhlükəsizliyinə xələl gətirmədən Xəzər dənizində hərbi
balansın və dəniz gəmiçiliyinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, hərbi sahədə etimad tədbirlərinə riayət
olunması, eləcə də Xəzər dənizində ətraf mühitin və onun bioloji resurslarının qorunması, bərpası və rasional
istifadəsi prinsipləri əsasında qurulacaq. Eyni zamanda, Konvensiya layihəsinin məqsədi dəniz gəmiçiliyi, su
bioloji resurslarının mühafizəsi və istifadəsi, dəniz dibinin və təkinin ehtiyatlarının istismarı və Konvensiyaya
və milli qanunvericiliyə uyğun olaraq digər məsələlərin tənzimlənməsindən, eləcə də Xəzər dənizi
akvatoriyasının bölünməsi, hərbi gəmilərin sahilyanı ölkənin ərazi sularından keçidi, xəzəryanı dövlətlərin
bayraqları altında üzən gəmilərin digər dənizlərə və dünya okeanına tranzit keçidi, sualtı naqillərin və boru
kəmərlərinin çəkiliş və dəniz elmi tədqiqatlarının aparılmasının şərtləri və qaydalarından ibarətdir.
Hikmət Hacıyev vurğulayıb ki, beynəlxalq təşkilatlar və təşkilat olmayan beynəlxalq platformalarla
çoxtərəfli əsasda fəal diplomatik iş davam etdirilib. Azərbaycan Respublikası universal beynəlxalq təşkilat
kimi 2017-ci ildə BMT-nin işində fəal iştirak edib və beynəlxalq sülh, təhlükəsizlik və inkişafın təmin edilməsi
istiqamətində BMT Nizamnaməsinin məqsədlərinin yerinə yetirilməsinə öz töhfəsini verib. BMT çərçivəsində
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə fəaliyyət prioritet təşkil edib.
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan nümayəndə heyəti sentyabrın 21-də BMT Baş
Assambleyasının 72-ci sessiyasının ümumi müzakirələrində iştirak edib. Dövlətimizin başçısı BMT Baş
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Assambleyasında çıxış edərək ölkəmizin siyasi, sosial-iqtisadi və humanitar inkişaf modeli, Dayanıqlı İnkişaf
Məqsədlərinin həyata keçirilməsində əldə etdiyi nailiyyətləri, BMT strukturlarının islahatı, mədəniyyətlər və
dinlərarası dialoqun təşviqi və Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həlli üzrə Azərbaycanın prinsipial mövqeyini və strateji baxışını beynəlxalq
ictimaiyyətin diqqətinə təqdim edib, bir sıra yüksək səviyyəli tədbirlər və ikitərəfli görüşlərdə iştirak edib.
Azərbaycanın BMT-yə üzvlüyünün 25 illiyi münasibətilə bu ilin mayında xarici işlər naziri Elmar
Məmmədyarov BMT-nin mənzil-qərargahına səfər edib və BMT-nin baş katibi ilə görüş keçirib. Bu əsnada
Nyu-Yorkda Azərbaycanın BMT-yə üzvlüyünün 25 illiyi münasibətilə təntənəli tədbir keçirilib.
“Paytaxt Bakı şəhərinin “Ekspo-2025” sərgisinə ev sahibliyi etməsi üçün namizədliyi irəli sürülüb.
BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri ilə əlaqəli şəkildə Azərbaycan tərəfindən “İnsan kapitalını inkişaf
etdirək, daha yaxşı gələcək quraq” mövzusu təqdim edilib. Azərbaycan Respublikasının Birinci vitseprezidenti Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi altında Azərbaycanın “Ekspo-2025”ə namizədliyi ilə
əlaqədar təbliğat-təşviqat kampaniyası aparılır”, – deyə H.Hacıyev qeyd edib.
Bildirilib ki, 2017-2019-cu illər üzrə BMT Sosial-İqtisadi Şurasının (ECOSOC) üzvü kimi Azərbaycan
beynəlxalq inkişaf məqsədləri naminə fəaliyyətini davam etdirib.
BMT-nin Asiya və Sakit Okean üzrə İqtisadi və Sosial Komissiyasının (UNESCAP) “Regional
əməkdaşlıq üçün dayanıqlı enerji” mövzusunda 2017-ci il 15-19 may tarixlərində Banqkok şəhərində
keçirilmiş 73-cü illik sessiyasında layihəsi Azərbaycanın təşəbbüsü ilə hazırlanan və daha sonra Rusiya
Federasiyasının qoşulduğu “Asiya və Sakit okean regionunda dayanıqlı enerjinin inkişafı üzrə regional
əməkdaşlığın gücləndirilməsi” adlı qətnamə yekdilliklə və 8 ölkənin həmmüəllifliyi ilə (Əfqanıstan,
Banqladeş, Kamboca, Çin, İran, Qazaxıstan, Monqolustan və Pakistan) qəbul olunub.
İl ərzində ölkəmiz terrorçuluğa, mütəşəkkil cinayətkarlığa, narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə, kiber
cinayətkarlığa və çirkli pulların yuyulmasına, eləcə də digər yeni təhdid və çağırışlara qarşı mübarizə sahəsində
beynəlxalq əməkdaşlıqda fəal iştirak edib.
Azərbaycan Respublikası 2017-ci il ərzində silahlara nəzarət və kütləvi qırğın silahlarının və onların
komponentlərinin yayılmaması sahəsində beynəlxalq öhdəliklərini yerinə yetirməkdə davam edib. Qeyd edilən
sahələrdə beynəlxalq tərəfdaşlarla birgə müvafiq işlər həyata keçirilib, beynəlxalq qətnamələrin və sənədlərin
hazırlanmasına töhfə verib, ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlıq inkişaf etdirilib. 2017-ci ilin may ayından
etibarən ilk dəfə olaraq Azərbaycan Respublikası Kimyəvi Silahların Qadağan olunması Təşkilatının (KSQT)
əsas icraedici orqanı olan İcraiyyə Şurasında üzvlüyə başlayıb.
Azərbaycan Respublikası Qoşulmama Hərəkatına qoşulduğu qısa müddət ərzində bu qurumun siyasi
məsləhətləşmələr və praktiki əməkdaşlıq imkanlarından dərindən faydalanmaq imkanı əldə edib. Azərbaycan
2019-2022-ci illər üzrə Qoşulmama Hərəkatına sədrlik edəcək. Azərbaycanın 2018-ci ildə Qoşulmama
Hərəkatının növbəti nazirlər konfransına ev sahibliyi etməklə bağlı təklifi hərəkata üzv dövlətlər tərəfindən
dəstəklənib. 2018-ci il aprelin 3-6-da Bakıda keçirilməsi nəzərdə tutulan Qoşulmama Hərəkatının ortamüddətli
nazirlər konfransına hazırlıq işləri görülür.
Beynəlxalq təşkilatların seçkili orqanlarında təmsilçilik baxımından diqqət çəkən məqam 2017-ci ildə
Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin ilk dəfə olaraq Beynəlxalq Əmək
Təşkilatının Rəhbər Orqanının 2017-2019-cu illər üçün üzvlüyünə seçilməsi olub.
Azərbaycan tamhüquqlu üzv olduğu regional təşkilatlar olan ATƏT, Avropa Şurası, İƏT, MDB,
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, GUAM, QDİƏT və digərləri ilə fəal
əməkdaşlıq edib. Dünya Gömrük Təşkilatının baş katibi, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi, Türkdilli
Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının baş katibi, Dünya Turizm Təşkilatının baş katibi, Parlamentlərarası İttifaqın
baş katibi, Körfəz Ərəb Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Şurasının baş katibi, İqtisadi Əməkdaşlıq təşkilatının baş
katibi, Cənubi Asiya regional əməkdaşlıq təşkilatının baş katibi, ISESCO-nun baş katibi, Beynəlxalq
Telekommunikasiya İttifaqının baş katibi, UNESCO-nun baş direktoru və ATƏT Parlament Assambleyasının
sədri ölkəmizə səfər ediblər.
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası ortaq etnik köklərə, mədəni əlaqələrə malik olduğumuz dost
və qardaş ölkələrlə əlaqələrimizin inkişaf etdirilməsi baxımdan mühüm platformadır. Beynəlxalq tədbirlər, o
cümlədən BMT Baş Assambleyasının 72 sessiyası çərçivəsində Türk Şurası üzv ölkələrin xarici işlər
nazirlərinin görüşü keçirilib.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 10-da İƏT-in Qazaxıstanda keçirilən Elm
və Texnologiyalar üzrə birinci Sammiti, eləcə də İƏT-in hazırkı sədri Türkiyənin təşəbbüsü ilə dekabrın 12də Əl-Qüds məsələsi ilə bağlı fövqəladə Zirvə Toplantısında iştirak edib. Həmçinin Azərbaycan nümayəndə
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heyəti İƏT-in Kot-Divuarda keçirilmiş 44-cü nazirlər toplantısı, BMT Baş Assambleyasının 72-ci sessiyası
çərçivəsində keçirilən nazirlər iclasına, İƏT informasiya nazirləri toplantısına qatılıb.
2017-ci il iyulun 20-21-də Bakıda BMT-nin Fələstin Xalqının Ayrılmaz Hüquqlarının İcrası üzrə
Komitə və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə “Yerusəlim və beynəlxalq cəmiyyət: siyasi və
iqtisadi dəstəyin təmin edilməsi” mövzusunda “Yerusəlim Məsələsi üzrə Beynəlxalq Konfrans” keçirilib.
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının martın 1-də İslamabadda keçirilmiş 13-cü Zirvə Toplantısında iştirak
məqsədilə Pakistana səfər edən Prezident İlham Əliyev səfər çərçivəsində Prezident Məmnun Hüseyn və Baş
nazir Məhəmməd Nəvaz Şərif ilə görüşlər keçirib.
Prezident İlham Əliyev Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın dəvəti ilə xüsusi
qonaq qismində oktyabrın 20-də İstanbulda keçirilən İnkişaf etməkdə olan səkkiz ölkənin İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatının (D-8) “Əməkdaşlıq yolu ilə imkanları artırmaq” devizi altında IX Zirvə görüşündə iştirak edib.
Qeyd edilib ki, Azərbaycan təsis edilməsinin 20 illiyi qeyd olunan GUAM təşkilatının işində və sahəvi
əməkdaşlıq istiqamətlərinin inkişafında fəal iştirak edib. Tbilisidə GUAM-ın təsis olunmasının 20 illiyi ilə
əlaqədar oktyabrın 9-da keçirilmiş nazirlər toplantısında xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov iştirak edib.
2017-ci il mayın 22-də İstanbul şəhərində keçirilmiş Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının
(QDİƏT) 25 illik Yubiley Zirvə Görüşünün Birgə Bəyannaməsinə ölkəmizin maraqlarını əks etdirən bir sıra
müddəalar daxil edilib. 2018-ci ilin ikinci yarısından etibarən QDİƏT-də sədrlik Azərbaycan Respublikasına
keçəcək.
Dekabrın 1-də “Asiyanın Qəlbi” – İstanbul Prosesi çərçivəsində “Güclü Asiyanın Qəlbi regionu naminə
təhlükəsizlik və bağlılıq” mövzusunda 7-ci nazirlər konfransı Bakıda keçirilib. İclasın açılış mərasimində
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Əfqanıstan Prezidenti Məhəmməd Əşrəf Qani çıxış
ediblər. İclasda İstanbul Prosesində iştirak edən və bu prosesi dəstəkləyən ölkə və beynəlxalq təşkilatlardan
250-dən çox nümayəndə iştirak edib. İclasın yekununda Bakı Bəyannaməsi qəbul edilib.
2017-ci il ərzində Azərbaycan Respublikası və NATO arasında tərəfdaşlıq uğurla davam etdirilib.
Azərbaycan Respublikası 2017-ci ildə NATO-nun rəhbərliyi altında Əfqanıstanda Qətiyyətli Dəstək
Missiyasında iştirakını və töhfələrini davam etdirib.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 23-də NATO-nun mənzil qərargahında
olub, NATO-nun baş katibi Yens Stoltenberq ilə görüşüb və NATO-nun ali orqanı olan Şimali Atlantika
Şurasında çıxış edib.
Polşaya səfər əsnasında xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov aprelin 12-də Varşavada keçirilən
Vışeqrad qrupu və Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin iclasında iştirak edib.
Afrika İttifaqı və Ərəb Dövlətləri Liqası ilə müşahidəçi statusunda əməkdaşlıq aparılıb. Xarici işlər
naziri Elmar Məmmədyarov Efiopiyaya səfəri çərçivəsində Afrika İttifaqı Komissiyasının sədri, Sülh və
Təhlükəsizlik və İqtisadi məsələlər üzrə Komissarları ilə görüşüb. Afrika İttifaqının mənzil-qərargahında
Azərbaycanın milli brendinə çevrilmiş “ASAN” konsepsiyasının təqdimatı keçirilib. Körfəz Əməkdaşlıq
Şurası ilə əməkdaşlıq inkişaf etdirilib, KƏŞ-in katibliyinin dəstəyi ilə üzv dövlətlərlə Azərbaycan arasında
biznes forum təşkil olunub. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə dialoq üzrə tərəfdaş statusunda əlaqələr davam
etdirilib.
Çoxtərəfli əməkdaşlıq çərçivəsində il ərzində BMT, onun ixtisaslaşmış qurumları, digər beynəlxalq və
regional təşkilatlarla müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığa dair sənədlərin beynəlxalq-hüquqi ekspertizası aparılıb,
müvafiq arayışlar hazırlanıb, bir sıra sənəd layihələrinin razılaşdırılması istiqamətində tədbirlər həyata
keçirilib.
2017-ci il ərzində Azərbaycan Respublikası insan hüquqları, demokratiya, qanunun aliliyi və eləcə də
yaxşı idarəçilik prinsiplərinin təşviqinə cavabdeh olan beynəlxalq təşkilatlar ilə yaxından əməkdaşlığı davam
etdirib. İl ərzində ölkəmiz Avropa Şurası, ATƏT və BMT-nin əlaqədar təsisatlarının işində yaxından iştirak
edib və həyata keçirilən fəaliyyətlərə öz töhfələrini verib.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) insan hüquqları üzrə müqavilə qurumlarına dövri hesabatlarla
birlikdə təqdim edilən ölkəmizin “Ümumi icmal sənəd”i Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 28
aprel tarixli 2826 nömrəli Sərəncamına uyğun olaraq hazırlanıb və Azərbaycan Respublikası adından BMTnin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığına təqdim edilib.
Qeyd edilib ki, il ərzində Azərbaycan BMT Baş Assambleyasının üçüncü komitəsində və İnsan
Hüquqları Şurasında (İHŞ) müxtəlif məsələlər üzrə aparılan müzakirələrdə ardıcıl şəkildə iştirak edib və o
cümlədən bir sıra qətnamələrə həmmüəlliflik edib. Bundan əlavə, “ASAN” konsepsiyasının BMT-nin insan
hüquqları üzrə təsisatları və BMT üzv dövlətləri arasında təşviq edilməsi istiqamətində fəal iş aparılıb.
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İnsan ölçüsü sahəsində ATƏT öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi istiqamətində təşkilatın Demokratik
Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu (DTİHB) və digər qurumları ilə əməkdaşlıq davam etdirilib.
2017-ci ildə Avropa Şurasının 2014-2017-ci illər üzrə Azərbaycan üçün Fəaliyyət Planının (FP) icrası
uğurla davam etdirilib və yekunlaşdırılıb. Hər iki tərəfin qarşılıqlı razılığı əsasında növbəti fəaliyyət planının
tərtibi üzrə işə başlanılıb.
Hikmət Hacıyev bildirib ki, 2017-ci ildə UNESCO üzrə Azərbaycan Respublikası Milli Komissiyası
fəaliyyətini davam etdirərək müxtəlif sahələr üzrə bir sıra layihə və tədbirlər həyata keçirib. Azərbaycan ilə
UNESCO arasında uğurlu əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsində, xalqımızın zəngin mədəniyyətinin beynəlxalq
səviyyədə təbliğ edilməsində Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım
Əliyevanın əvəzsiz xidmətləri var.
İl ərzində ölkəmiz UNESCO-nun Baş Konfransının 39-cu sessiyasında, komitə iclaslarında, UNESCO
üzrə milli komissiyaların tədbirlərində fəal təmsil olunub.
Cari ildə Azərbaycanın UNESCO-ya üzvlüyünün 25 illiyi münasibətilə ölkədə və UNESCO-nun baş
qərargahında bir sıra tədbirlər keçirilib.
2017-ci il dekabrın 4-9-da Koreya Respublikasının Jeju adasında UNESCO-nun Qeyri-maddi mədəni
irsin qorunması üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin 12-ci sessiyası keçirilib. Ölkəmizin UNESCO-nun Qeyrimaddi mədəni irs üzrə reprezentativ siyahısına təqdim olunmuş iki nominasiyası – “Mədəni kimliyin
göstəricisi dolmanın bişirilməsi və paylaşılması ənənəsi” və “Simli musiqi aləti kamança, onun düzəldilməsi
və ifaçılığı sənəti” (İran İslam Respublikası ilə birgə irəli sürülüb) Komitə tərəfindən nəzərdən keçirilərək
qəbul edilib.
BMT Baş Assambleyasında dekabrın 11-də qəbul edilmiş “Sülh naminə dinlərarası və
mədəniyyətlərarası dialoq, qarşılıqlı anlaşma və əməkdaşlığın təşviqi” adlı qətnamədə Bakıda iki ildən bir
keçirilən Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumuna istinad olunur və bu tədbir mədəniyyətlərarası
dialoqun təşviqi üçün aparıcı qlobal platforma kimi təsvir edilir. Bundan başqa, BMT baş katibi tərəfindən
sentyabrın 19-da BMT Baş Assambleyasının 72-ci sessiyasına təqdim edilmiş “Sülh naminə sülh mədəniyyəti
və dinlər və mədəniyyətlərarası dialoq, anlaşma və əməkdaşlığım təşviqi” adlı hesabatda da 2008-ci ildən
etibarən həyata keçirilən “Bakı prosesi”nin mədəniyyətlərarası dialoqun təşviqi sahəsində öncül yer tutduğu,
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun isə bununla bağlı əsas qlobal platforma kimi özünü
təsdiqlədiyi vurğulanıb.
Regionun diplomatik mərkəzi kimi mötəbər və nüfuzlu beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi edən
Azərbaycanın rolu və nüfuzu daha da artıb. İl ərzində Rusiya və ABŞ silahlı qüvvələrinin Baş qərargah
rəislərinin, eləcə də NATO-nun hərbi komitəsinin rəhbərinin Rusiya silahlı qüvvələrinin Baş qərargah rəisi ilə
görüşünün keçirilməsi üçün Bakının seçilməsi bunun daha bir nümunəsidir.
Vurğulanıb ki, 2011-ci ildə Xarici İşlər Nazirliyinin tərkibində yaradılmış Azərbaycan Respublikasının
Beynəlxalq İnkişafa Yardım Agentliyi (Azerbaijan International Development Agency /AIDA/) dünyanın
inkişaf etməkdə olan ölkələrində ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlıq çərçivəsində yoxsulluğun azaldılması,
elmin, mədəniyyətin və səhiyyənin inkişafı, rabitə və informasiya texnologiyalarının tətbiqi, enerji
resurslarından səmərəli istifadə, müxtəlif təyinatlı təqaüd proqramlarının, habelə humanitar və texniki təyinatlı
digər layihələrin həyata keçirilməsini dəstəkləməkdədir. Artıq 40-dan çox Afrika, Asiya və Latın Amerikası
ölkələri Agentliyin həyata keçirdiyi proqramlardan faydalanıb.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin tapşırığına müvafiq olaraq Rohingiya müsəlmanlarına yardım
məqsədilə 2017-ci il sentyabrın 9-da Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən
göndərilmiş ərzaq mallarından ibarət humanitar yardımın AİDA və Azərbaycan Respublikasının
Hindistandakı səfirliyi tərəfindən ünvanına çatdırılması təmin edilib. Həmçinin BMT baş katibi Antonio
Quterreşin müraciəti əsasında dövlətimizin başçısının tapşırığı ilə Azərbaycan tərəfindən AİDA vasitəsilə
Somali, Yəmən, Cənubi Sudan və Nigeriyanın şimal-şərq hissəsində yaranmış humanitar böhranla bağlı qida
çatışmazlığından əziyyət çəkən insanlara və BMT-nin Yüksək Səviyyəli Donor Konfransı çərçivəsində
Yəmənə BMT xətti ilə humanitar yardım göstərib.
Qeyd edilib ki, il ərzində XİN və diplomatik nümayəndəliklərimiz vasitəsilə xarici ölkələrdə
Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarının müdafiəsi və zəruri konsulluq yardımının göstərilməsi təmin olunub.
2017-ci ildə Liviyada girovluqda saxlanılan üç nəfər Azərbaycan vətəndaşının azad edilərək ölkəyə gətirilməsi
təmin olunub.
Xarici ölkələrdə yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, onlara
mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi yardım göstərilməsi istiqamətində tədbirlərin görülməsi məqsədilə
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Azərbaycan və Xorvatiya, Azərbaycan və Rusiya XİN-lərarası ikitərəfli, Ukraynada (Kiyev) Demokratiya və
İqtisadi İnkişaf naminə Təşkilat – GUAM çərçivəsində çoxtərəfli konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib.
“Rəqəmsal Ticarət Qovşağı kimi Azərbaycan Respublikasının mövqeyinin gücləndirilməsi və xarici
ticarət əməliyyatlarının genişləndirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Prezidentinin 2017ci il 22 fevral tarixli 1255 saylı Fərmanına müvafiq olaraq, “Azərbaycan Respublikasının diplomatik
nümayəndəlikləri və konsulluqları vasitəsilə qeyri-rezidentlərə elektron imza sertifikatının verilməsi Qaydası”
hazırlanıb və Azərbaycan Prezidentinin 2017-ci il 12 sentyabr tarixli 1598 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilib.
Həmçinin XİN-in “ASAN ödəniş” sisteminə qoşulması təmin edilib.
“ASAN Viza” sistemi vasitəsilə elektron vizaların verilməsi və onlardan istifadə edilməsi şərtləri” XİN
və Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət
Agentliyi ilə birgə hazırlanıb və bu iki dövlət qurumu tərəfindən təsdiq edilib.
Ölkəmizdə turizmin təşviqi və inkişafı məqsədilə Azərbaycan Respublikasına səfər etmək istəyən
əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə elektron vizaların verilməsi prosedurunun sadələşdirilməsi
baxımından görülmüş aidiyyəti tədbirlər nəticəsində daha 14 xarici ölkə “ASAN Viza” sistemi vasitəsilə
elektron viza verilən ölkələr siyahısına əlavə edilib. Səfirliklərimiz tərəfindən vizaların rəsmiləşdirilməsinin
səmərəliliyinin artırılması, həmçinin elektron turistik vizaların rəsmiləşdirilməsinin təşviqi və təbliği
istiqamətində müvafiq işlər görülüb. Eyni zamanda, müxtəlif ölkələrlə diplomatik və xidməti pasporta malik
şəxslərin qarşılıqlı olaraq vizasız səfərlərinin həyata keçirilməsi üzrə müvafiq sazişlər imzalanıb.
2017-ci ildə Azərbaycanda keçirilən IV Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu, İslam
Həmrəyliyi Oyunları, Formula-1 yarışları, Avropa Olimpiya Komitəsinin icraiyyə komitəsinin iclası, MDB,
Baltikyanı ölkələr və Gürcüstan Forumu, Voleybol üzrə qadınlar arasında Avropa çempionatının final
mərhələsi, 13-cü Dünya Skaut Gənclər Forumu, 41-ci Dünya Skaut Konfransı, “Asiyanın ürəyi – İstanbul
prosesi” VII nazirlər toplantısı kimi beynəlxalq tədbirlərdə iştirak üçün Azərbaycana səfər etmiş əcnəbilərə
ölkəmizin beynəlxalq hava limanlarında giriş vizalarının rəsmiləşdirilməsi yüksək səviyyədə təmin edilib.
Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırmaqla “Diplomatik xidmət əməkdaşlarının
və diplomatik xidmət orqanlarının inzibati-texniki xidmətini həyata keçirən inzibati vəzifə tutan şəxslərin
xidməti attestasiyasının keçirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin Qərarı layihəsi hazırlanıb və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 17 noyabr
tarixli 499 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilib.
ADA Universitetinin beynəlxalq əlaqələri genişlənib, digər ölkələrin diplomatik təhsil müəssisələri ilə
yeni əlaqələr qurulub. Hazırda ADA Universiteti 20-dən artıq diplomatik tədris və təlim mərkəzi ilə
əməkdaşlığa malikdir. Bununla bərabər, ADA Universiteti dünyanın 40-a yaxın aparıcı ali təhsil müəssisəsi
ilə tələbə mübadilə proqramı həyata keçirir. ADA Universitetində XİN və digər dövlət qurumlarından olan
mütəxəssislər üçün davamlı xüsusi ixtisasartırma kursları təşkil olunub.
Diaspor fəaliyyətinin gücləndirilməsi, diplomatik nümayəndəliklərlə diaspor təşkilatları arasında
əlaqələndirmənin artırılması və diasporumuzun təşkilatlanması ilə bağlı ardıcıl fəaliyyətlər həyata keçirilib.
Vurğulanıb ki, il ərzində Azərbaycanda Peru və Kosta-Rikanın səfirlikləri açılıb. Azərbaycanda 64
ölkənin səfirliyi, 12 beynəlxalq təşkilatın nümayəndəliyi və 4 baş konsulluq fəaliyyət göstərir. Azərbaycanın
Avstriya, Sudan və Cibutiyə Fəxri konsulları, Efiopiyanın isə Azərbaycana Fəxri konsulu təyin olunub.
Azərbaycanın xarici və daxili siyasətinin, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
həqiqətlərinin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması üçün beynəlxalq kütləvi informasiya vasitələri, tədqiqat
mərkəzləri və qeyri-hökumət təşkilatları ilə fəal əməkdaşlıq aparılıb. Beynəlxalq mətbuat orqanlarında ardıcıl
surətdə məqalələr və müsahibələrlə çıxış edilib. XİN-in sosial şəbəkə profilləri vasitəsilə fəal və interaktiv
“rəqəmsal diplomatiya” siyasəti həyata keçirilib. Bəzi qərəzli beynəlxalq KİV-də Azərbaycan əleyhinə çıxan
dezinformasiya xarakterli materialların ifşa edilməsi və cavab hüququndan istifadə edərək mövqeyimizi əks
etdirən materialların dərc edilməsi təmin edilib. Dünyanın aparıcı çap və televiziya qurumları ilə əməkdaşlıq
çərçivəsində digər dövlət qurumları ilə əlaqəli şəkildə Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti, incəsənəti, mətbəxi
və turizm potensialı haqqında verilişlər hazırlanıb.
Yerli KİV-lərlə sıx əməkdaşlıq şəraitində Azərbaycanın xarici siyasətinə aid olan məsələlərin ölkə
ictimaiyyətinə çatdırılması və müvafiq sorğuların operativ cavablandırılması təmin edilib.
Qoşunların təmas xəttində vəziyyət və orada yaşayan mülki əhalinin, o cümlədən məcburi köçkünlərin
həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün Azərbaycan hökuməti tərəfindən görülən tədbirlərlə yaxından tanış
olmaq məqsədilə Azərbaycanda akkreditə olunan diplomatik nümayəndəliklərin rəhbərlərinin Cəbrayıl
rayonunun Cocuq Mərcanlı və Tərtər rayonunun Şıxarx kəndlərinə səfəri təşkil olunub. Hərbi attaşelər və
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ölkəmizdə fəaliyyət göstərən xarici KİV nümayəndələrinin də qoşunların təmas xəttinə səfərləri həyata
keçirilib. Ölkəmizin regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı və turizm imkanları ilə tanış etmək üçün diplomatik
korpusun Şəki və Qax rayonlarına səfərləri təşkil olunub.
Ölkəmiz üçün əlamətdar olan 28 may – Respublika Günü, ümummilli lider Heydər Əliyevin anım günü,
20 Yanvar faciəsi və Xocalı soyqırımı və digər tədbirlərin diplomatik nümayəndəliklərimiz tərəfindən xarici
ölkələrdə il ərzində keçirilməsi təmin olunub.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən xarici siyasətimiz qarşısında qoyulmuş
vəzifə və tapşırıqlara uyğun olaraq, qarşıdan gələn ildə də Azərbaycan Respublikasının milli maraqlarına
əsaslanan müstəqil və çox istiqamətli xarici siyasəti davam etdiriləcək.
Xalq qəzeti.-2017.-29 dekabr.-№289.-S.4-5.
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Diplomatik məharətin və siyasi qətiyyətin təntənəsi
Prezident İlham Əliyevin xarici siyasət strategiyası Azərbaycanı müasir beynəlxalq münasibətlər
sisteminin fəal aktoruna çevirib
Rəşad Baxşəliyev
“Azərbaycan Qloballaşan dünyada müstəqil siyasət yürüdən, qlobal siyasi proseslərə və beynəlxalq
münasibətlər sisteminə öz baxışı olan, mövqeyi nəzərə alınan müstəqil Azərbaycan region ölkələri, dünyanın
aparıcı dövlətləri və üzvü olduğu beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı etimada əsaslanan münasibətlərini inkişaf
etdirməklə yanaşı, xarici siyasətin yeni vektorlarına uyğun olaraq fəal diplomatiya nümayiş etdirir.
Bərabərhüquqlu və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq
Müstəqil xarici siyasət suverenliyin təminatıdır. Qlobal miqyasda geosiyasi mənzərənin sürətlə
dəyişdiyi bir vaxtda bu məsələ daha da aktuallaşır. Çünki hər bir müstəqil dövlətin həyata keçirdiyi
özünəməxsus siyasətin əsas istiqamətini milli maraqlar təşkil edir. Son illər Azərbaycanda həyata keçirilən
uğurlu xarici siyasət sayəsində həm onun ətrafında əlverişli xarici mühit formalaşdırılıb, həm də milli
maraqlarına xələl gətirmədən bərabərhüquqlu və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq prinsipləri əsasında bütün
xoşniyyətli tərəfdaşlar üçün unikal əməkdaşlıq məkanına çevrilib.
Bütün bunlar Prezident İlham Əliyevin mövcud beynəlxalq təhlükəsizlik sisteminin təməl daşı olan
beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə əsaslanan xarici siyasət həyata keçirməsi ilə səciyyələnir. Əldə
edilən nəticələr Azərbaycanın qarşısına növbəti yeni vəzifələr qoyur və ölkənin uzunmüddətli maraqlarının
reallaşması baxımından yeni imkanlar açır. Ötən həftə Azərbaycanın siyasi həyatında baş verən iki mühüm
hadisə isə ölkə diplomatiyasının növbəti uğurları sırasına yazılmaqla barabər milli maraqların reallaşması
baxımından da önəmli gerçəklik oldu.
NATO-nun mənzil-qərargahına altıncı səfər
Noyabrın 23-də Prezident İlham Əliyev altıncı dəfə NATO-nun mənzil-qərargahına səfər etdi. Dövlət
başçısı öncə təşkilatın baş katibi Yens Stoltenberqlə görüşərək 23 illik tarixə malik Azərbaycan-NATO
tərəfdaşlığının uğurlu nəticələri və gələcək planlarla bağlı ətraflı müzakirə apardı. Sonra cənab İlham Əliyev
baş katiblə birlikdə mətbuata bəyanatla çıxış etdi.
Yens Stoltenberq Əfqanıstandakı Qətiyyətli Dəstək Missiyasına qoşunlar, tranzit imkanları və
Əfqanıstan milli təhlükəsizlik qüvvələrinə maliyyə dəstəyi formasında Azərbaycanın verdiyi davamlı dəstəyə
görə cənab İlham Əliyevə minnətdarıq edərək bildirdi ki, NATO ilə Azərbaycan arasındakı tərəfdaşlığın
başlanğıcı uzun illər bundan öncəyə təsadüf edir. Bu tərəfdaşlığın təməli demokratik dəyərlərə və prinsiplərə
sadiqlik əsasında qoyulub. Baş katib həmçinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə də toxunaraq NATO-nun
münaqişənin həllinin danışıqlar yolunun davam etdirilməsini və vəziyyətin gərginləşməsinə yol verilməməsini
dəstəklədiyini vurğuladı.
Həmin gün Prezident İlham Əliyev NATO-nun Şimali Atlantika Şurasının iclasında da iştirak etdi.
Şuradakı 29 müttəfiq ölkənin nümayəndələrinin qarşısında çıxış edən Azərbaycan Prezidenti bir daha
münaqişənin həlli istiqamətində aparılan danışıqlara toxunaraq Ermənistanın işğal edilmiş torpaqlarımızda
törətdiyi hərbi cinayətlər, Xocalı soyqırımı, günahsız insanların qətlə yetirilməsi barədə ətraflı məlumat verdi.
Prezident bir daha BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistanın işğalçı qüvvələrinin Azərbaycan ərazilərindən
çıxarılmasını tələb edən 4 qətnaməsinin icra edilmədiyini və Ermənistanın status-kvonu saxlamaq niyyətində
olduğunu diqqətə çatdırdı.
Dövlət başçısı ölkəmizlə NATO arasında əməkdaşlığın böyük potensialının olduğunu deyərək
Azərbaycanın regionda sülhü, təhlükəsizliyi və sabitliyi təmin etmək üçün bu tərəfdaşlığı davam etdirdiyini
vurğuladı.
Avropa İttifaqı ilə tərəfdaşlıq əsas prioritetlərdən biridir
Noyabrın 24-də isə Prezident İlham Əliyev Brüsseldə keçirilən Avropa İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığı
Sammitinə qatıldı.
Öncə onu qeyd edək ki, Şərq Tərəfdaşlığı Avropa İttifaqının qonşuluq siyasəti çərçivəsində MDB
ölkələri ilə münasibətlərin yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş təşəbbüsdür. Şərq Tərəfdaşlığı Azərbaycan da daxil
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olmaqla, Avropa İttifaqının altı qonşu ölkəsini əhatə edir. Budəfəki sammitdə Avropa İttifaqına üzv dövlətlər
altı Şərq tərəfdaşı ölkəsinin dövlət və hökumət başçıları ilə gələcək əməkdaşlığı müzakirə ediblər. Onlar
həmçinin Riqa sammitindən sonrakı nailiyyətləri qiymətləndiriblər. Artıq Şərq Tərəfdaşlığına doğru nəticələrə
yönəlmiş yanaşmanı dəstəkləmək üçün Avropa İttifaqı 2020-ci ilədək əldə olunacaq 20 əsas nəticəni
müəyyənləşdirib. Əsas mərhələlərin isə məhz Brüssel sammitində müəyyənləşdirilməsi nəzərdə tutulmuşdu.
Avropa İttifaqı ilə tərəfdaşlıq Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas prioritetlərindən biridir. Bu ilin
fevralında Azərbaycan yeni sazişlə bağlı fəal danışıqlara başlayıb. Yaxın zamanlarda danışıqların uğurla başa
çatacağı gözlənilir. Bu isə Aİ ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığı davam etdirmək üçün yaxşı imkanlar
yaradacaq.
20 milyard dollardan çox investisiya, strateji tərəfdaşlıq bəyannamələri
Sammitdə çıxış edən dövlət başçısı bildirdi ki, Avropa İttifaqı Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşıdır:
“Ticarətimizin, demək olar ki, 50 faizini üzv ölkələrlə olan ticarət təşkil edir. Müstəqillik dövründə Avropa
İttifaqından Azərbaycan iqtisadiyyatına 20 milyard dollardan çox investisiya yatırılıb. Bu, bizim yaxşı
investisiya mühitinə malik olduğumuzu nümayiş etdirir. Avropa şirkətləri bizim iqtisadiyyatımızı dəstəkləmək
üçün çox maliyyə vəsaiti yatırmağa hazırdır”.
Azərbaycanın üzv dövlətlərlə ikitərəfli formatda əlaqələrini fəal şəkildə inkişaf etdirdiyini bildirən
Prezident vurğulayıb ki, ölkəmiz Avropa İttifaqına üzv 9 dövlət ilə strateji tərəfdaşlıq bəyannamələri qəbul
edib. Bu isə o deməkdir ki, Avropa İttifaqına üzv ölkələrin üçdə biri Azərbaycanı strateji tərəfdaş hesab edir:
“Bu, gənc müstəqil ölkə üçün çox vacibdir və əlbəttə ki, biz Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında gələcək
razılaşmanı strateji əlaqələrin gücləndirilməsində daha bir mühüm mərhələ hesab edirik”.
İqtisadiyyatın inkişafı müstəqillik üçün güclü təməldir
Dövlət başçısı Azərbaycanın siyasi və iqtisadi islahatlar siyasətini davam etdirdiyini, demokratiyanın
inkişafına, insan haqlarının qorunmasına böyük önəm verdiyini və buna ciddi şəkildə sadiq olduğunu diqqətə
çatdırdı: “Eyni zamanda, biz iqtisadiyyatımızı dəyişdiririk. Azərbaycan iqtisadiyyatının uğurlu inkişafı həm
də bizim müstəqilliyimiz üçün güclü təməldir.
İqtisadi cəhətdən müstəqil olanda, sözsüz ki, daha müstəqil xarici siyasət yürütmək olar. Azərbaycan
iqtisadiyyatı sürətlə inkişaf edir. 2004-cü ildən ümumi daxili məhsul 3 dəfədən çox artıb. Biz işsizlik
səviyyəsini 5 faizə endirməyə nail olmuşuq. Xarici borc ümumi daxili məhsula nisbətdə 20 faizdən də aşağı
səviyyədədir. Bizim yaxşı kredit reytinqlərimiz var. Davos Dünya İqtisadi Forumu iqtisadiyyatımızın
rəqabətqabiliyyətliliyinə görə ölkəmizi 35-ci yerə layiq görüb”.
Avropanın enerji xəritəsini əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdirəcək layihə
Prezident İlham Əliyev sammitdə Azərbaycanın enerji siyasəti, həmçinin təşəbbüskarı və iştirakçısı
olduğu beynəlxalq layihələr barədə də məlumat verdi. Qeyd etdi ki, genişmiqyaslı enerji layihəsi olan “Cənub
qaz dəhlizi” uğurla inkişaf edir. Dəyəri 40 milyard dollardan artıq olan bu layihə əlavə həcmdə təbii qaz hasil
etməyə və bunu Azərbaycandan Avropa bazarlarına nəql etməyə imkan verəcək. 3500 kilometrlik qaz xətti
yeni marşrut olacaq və Avropa bazarlarına yeni mənbədən qaz nəql edəcək. Bu, enerji təhlükəsizliyi siyasəti
ilə bərabər, enerji şaxələndirilməsi siyasətidir, çünki Azərbaycanın qaz yataqlarından hasil ediləcək qaz
Avropanın yeganə yeni təbii qaz mənbəyi olacaq və sözsüz ki, Avropa qitəsinin enerji xəritəsini əhəmiyyətli
dərəcədə dəyişdirəcək. Azərbaycanın təsdiq olunmuş qaz ehtiyatları 2,6 trilyon kubmetrə bərabərdir və bu,
qarşıdakı onilliklərdə Avropaya təbii qaz nəql etmək üçün yetərli olacaq: “Azərbaycan “Cənub qaz dəhlizi”
layihəsinin həyata keçirilməsi təşəbbüsünü irəli sürdü və biz layihəyə verdiyi davamlı dəstəyə görə Avropa
Komissiyasına minnətdarıq. Bu dəstək və layihənin Avropa maliyyə institutları tərəfindən maliyyələşdirilməsi
onun uğurla həyata keçirilməsi üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir”.
Dövlət başçısı oktyabrın 30-da Bakıda təntənəli açılış mərasimi ilə istifadəyə verilən Bakı-Tbilisi-Qars
dəmir yolunun əhəmiyyətindən də söz açaraq vurğulayıb ki, Azərbaycan həm də Avropanı Asiya ilə dəmir
yolu ilə birləşdirən ölkəyə çevrilib. Enerji təhlükəsizliyi, nəqliyyat təhlükəsizliyi, iqtisadi inkişaf – bütün
bunlar ölkəmiz üçün vacib maraq kəsb edən və əsas prioritet olan sahələrdir.
Azərbaycanın Avropa dəyərlərini paylaşan bir ölkə olduğunu deyən Prezident əminliklə vurğulayıb ki,
qarşıdakı illərdə ölkəmizlə Avropa İttifaqı arasındakı əməkdaşlıq uğurla davam edəcək və tezliklə müstəqil
Azərbaycanın qarşısında yeni imkanlar açacaq saziş imzalanacaq.
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İşğalçı Ermənistanın daha bir acı məğlubiyyəti
Son illərdə beynəlxalq birlik tərəfindən ciddi təpkilər alan işğalçı Ermənistana Avropa İttifaqı da ağır
zərbə vurdu. Sammitin Birgə Bəyannaməsində bu ölkənin işğalçı siyasəti qətiyyətlə pislənildi.
Qeyd edək ki, sammitdən bir neçə gün əvvəl Ermənistanın və Avropa Parlamentində antiazərbaycançı
qüvvələrin dəstəyi ilə tövsiyə xarakterli sənəd qəbul olunmuşdu. Ermənistan tərəfi gülünc formada
ermənipərəst lobbi dairələrinin dəstəyi ilə ərsəyə gələn bu tövsiyə sənədini Ermənistan diplomatiyasının
qələbəsi kimi təqdim edirdi. Brüssel sammitində qəbul olunan Birgə Bəyannamədə bu “tövsiyə”lərin heç biri
öz əksini tapmadı. Ermənistanın və erməni lobbi dairələrinin cidd-cəhdlərinə baxmayaraq, imzalanan Birgə
Bəyannamədə Şərq Tərəfdaşlığının bütün dövlətlərinin ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi və suverenliyi birmənalı
olaraq bir daha dəstəkləndi. Bəyannamədə deyilir: “Avropa İttifaqı bütün tərəfdaşların ərazi bütövlüyü,
müstəqilliyi və suverenliyini dəstəkləməyə dair öhdəliklərinə sadiqdir”.
Sənəddə regionun bir çox bölgələrində beynəlxalq hüququn prinsiplərinin pozulmasına narahatlıq ifadə
olunur və mövcud münaqişələrin beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsasında həllinə dəstək ifadə edilir.
Xüsusi vurğulanmalıdır ki, Birgə Bəyannamədə Avropa İttifaqının Xarici Siyasət və Təhlükəsizlik
Qlobal Strategiyasına istinad edilib. Xatırladaq ki, bu Qlobal Strategiyada Avropa İttifaqının üzv və qonşu
dövlətlərinin ərazi bütövlüyü beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlər çərçivəsində qeyd edilib.
Birgə Bəyannamənin digər bəndində Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin ərazilərində baş verən bütün
münaqişələrin beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsasında həll olunması vurğulanıb. Ermənistan
tərəfinin bu bəndə onun işğalçı maraqlarına cavab verən maddələrin əlavə edilməsi cəhdləri puça çıxıb.
Əlbəttə ki, hər bir beynəlxalq təşkilat tərəfindən Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarının geri
qaytarılması faktının vurğulanması Prezident İlham Əliyevin diplomatik qələbəsidir. Çünki dövlət başçısının
rəhbərliyi altında aparılan uğurlu xarici siyasət dünya birliyinin, çox mötəbər beynəlxalq təşkilatların
münaqişənin həll olunması ilə əlaqədar beynəlxalq hüquqa uyğun qərarın qəbul olunması istiqamətində
fikrinin formalaşmasına ciddi şəkildə təsir göstərir. Bütün bunlar isə cənab İlham Əliyevin xarici siyasət
strategiyasının uğurlu davamının və müstəqil dövlətimizin dünya birliyindəki mövqelərinin getdikcə
möhkəmləndiyinin bariz təcəssümüdür.
Azərbaycan.-2017.-28 noyabr.-№262.-S.1,5.
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Azərbaycan diplomatiyası 25 ildə: riskli və mürəkkəb şəraitdə uğurun sirri
Novruz Məmmədov,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xarici siyasət məsələləri üzrə köməkçisi-şöbə müdiri,
fövqəladə və səlahiyyətli səfir
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xarici siyasət məsələləri üzrə köməkçisi-şöbə müdiri,
fövqəladə və səlahiyyətli səfir Novruz Məmmədov Azərbaycan diplomatiyasının 25 ildə əldə etdiyi uğurlar
barədə analitik məqalə yazıb. AZƏRTAC məqaləni təqdim edir.
Diplomatiya tarix boyu hər bir dövlət üçün xüsusi əhəmiyyətli fəaliyyət sahəsi olub. Dövlətçilik tarixi
müəyyən mənada diplomatiya tarixi ilə sıx bağlıdır. Diplomatik fəaliyyət dövlətin suverenliyinin, ərazi
bütövlüyünün və təhlükəsizliyinin təmin olunmasında, beynəlxalq miqyasda yerinin, rolunun, ümumiyyətlə,
imicinin və mövqeyinin formalaşdırılmasında olduqca mühüm rol oynayır.
Danılmaz faktdır ki, bu gün müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyi öz varlığına görə ulu öndər Heydər
Əliyevə borcludur. Xalqın təkidli tələbi ilə ümummilli liderin yenidən hakimiyyətə gəlişi dövlətin nəzəripraktiki əsaslarının formalaşdırılmasına imkan yaratdı. Ümummilli lider ərazi bütövlüyü pozulmuş, müharibə
şəraitində olan və müxtəlif istiqamətlərdən gələn təhlükələrlə üz-üzə qalmış ölkənin qarşısında duran çoxsaylı
vəzifələrin həllini təmin etdi. Heydər Əliyev müstəqil dövlət quruculuğunun bütün incəliklərini dəqiq
müəyyənləşdirdi, böyük uzaqgörənliklə xarici siyasətin əsas prinsiplərini və istiqamətlərini konkretləşdirdi.
Hazırda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev həmin kursu uğurla inkişaf etdirməkdədir. Azərbaycan
diplomatiyasının qısa zaman ərzində beynəlxalq səviyyədə əldə etdiyi uğurların əsas səbəbi də məhz xarici
siyasətdə varisliyin təmin edilməsi və Heydər Əliyev kursunun müasir reallıqlara uyğunlaşdırılmaqla tətbiq
olunmasıdır.
Bu gün dövlətimizin başçısının xüsusi diqqət yetirdiyi sahələrdən biri də diplomatik fəaliyyətdir.
Prezident İlham Əliyevin 2007-ci il avqustun 24-də imzaladığı sərəncamla hər il iyulun 9-u Azərbaycanın
diplomatik xidmət orqanları əməkdaşlarının peşə bayramı günü kimi qeyd edilir. Bu il 28 May – Respublika
Günü münasibətilə təşkil edilmiş rəsmi qəbuldakı dərin məzmunlu və proqram xarakterli nitqində dövlətimizin
başçısı Azərbaycan diplomatları qarşısında yeni vəzifələr müəyyənləşdirib. Bu vəzifələrin reallaşdırılması
Azərbaycanın son 25 il ərzində qazandığı uğurları daha da gücləndirməyə imkan verəcəkdir. Bütün bunların
fonunda müstəqil Azərbaycan diplomatiyasının keçdiyi yolun təhlili ötən illər ərzində əldə olunmuş
nailiyyətlərin qiymətləndirilməsi və perspektivlərin müəyyənləşdirilməsi baxımından faydalı olardı.
Diplomatiyada ənənə və varislik: Heydər Əliyev imzası
Hər bir xalq özünün dahi şəxsiyyətləri və siyasətçiləri ilə fəxr edir. Nümunə üçün, türklər Atatürk,
ingilislər Çörçil, fransızlar de Qol, amerikalılar Ruzvelt, almanlar Adenauer ilə qürur duyurlar.
Azərbaycan xalqı isə özünün ümummilli lideri Heydər Əliyevlə fəxr edir. Heydər Əliyev bütövlükdə
dünya diplomatiyası tarixində xüsusi imzası olan lider olub. Bu böyük şəxsiyyət çox çətin və mürəkkəb tarixigeosiyasi şəraitdə Azərbaycanın müstəqil dövlət quruculuğu konsepsiyasını işləyib, onun xarici siyasətinin
strateji məqamlarını müəyyənləşdirib və diplomatik fəaliyyəti ilə onu reallaşdırmağın səmərəli nümunəsini
göstərib.
Özünəməxsus ənənələrə malik olan Azərbaycan diplomatiyasının zəngin tarixi vardır. Qafqaz
Albaniyasının balanslaşmış diplomatiyası, Atabəylər, Şirvanşahlar, Qaraqoyunlu və Səfəvi dövlətlərinin
diplomatik fəaliyyətləri Azərbaycanın diplomatiya tarixinin şərəfli səhifələrindəndir. Nəzərə almaq lazımdır
ki, Azərbaycan coğrafi baxımdan mühüm mövqedə yerləşdiyindən daim gərgin geosiyasi mübarizələrin
meydanı olub. Tarixi İpək Yolu üzərində yerləşməsi ölkənin beynəlxalq maraq dairəsində olmasını
şərtləndirib. Bunu təsdiq edən maraqlı faktlardan biri Ağqoyunlu Uzun Həsənin dövründə Azərbaycanın
Şərqlə Qərb arasında körpü rolunu oynamasıdır. Bu prosesdə həmin dövrdə bütün Şərqdə yeganə qadın
diplomat Sara Xatunun əvəzsiz xidmətləri olub.
Azərbaycan ərazisindəki xanlıqlar da ciddi diplomatik fəaliyyət göstərmişlər. Onlar bu üsulla bir müddət
varlıqlarını qoruya bildilər. Lakin bütövlükdə dünyada cərəyan edən geosiyasi proseslərin xarakteri və
formaları sürətlə dəyişirdi. Azərbaycan ərazisindəki xanlıqlar müxtəlif səbəblərdən birləşə bilmədilər.
Azərbaycanın çar Rusiyasının tərkibində olduğu dövrdə isə hər hansı diplomatik fəaliyyət mümkün deyildi.
Yalnız 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması ilə bu fəaliyyət bərpa olundu.
Artıq 1919-cu ildə Bakıda 16 xarici dövlətin diplomatik nümayəndəlikləri fəaliyyət göstərirdi.
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Azərbaycanın SSRİ tərkibinə daxil edilməsi ilə diplomatiya tariximizin də tənəzzül dövrü başladı.
Müəyyən formal istisnaları çıxmaq şərti ilə 1991-ci ilədək Azərbaycanın müstəqil diplomatik fəaliyyətindən
danışmaq olmur. Lakin onu da unutmaq olmaz ki, sovet dövrü Azərbaycana Heydər Əliyev kimi böyük siyasi
xadim, əvəzsiz lider və mahir diplomat yetişdirdi. Məsələnin bu tərəfinin ayrıca tədqiqə ehtiyacı vardır.
Beləliklə, XX əsrdə yenidən müstəqilliyinə qovuşan Azərbaycanın qarşısında dövrün tələblərinə uyğun
xarici siyasət kursunu müəyyənləşdirmək və onu reallaşdırmaq üçün əsaslandırılmış diplomatik fəaliyyət
konsepsiyası formalaşdırmaq vəzifəsi dururdu. Bu vəzifənin öhdəsindən ümummilli lider Heydər Əliyev
böyük ustalıqla gəldi. Azərbaycan diplomatiyasının son 25 ilini əhatə edən təcrübəyə nəzər saldıqda, bunu
aydın görə bilərik. Azərbaycan diplomatiyasının 25 ildə keçdiyi yolu təhlil edən mütəxəssislər vurğulayırlar
ki, ölkəmiz bu istiqamətdə ciddi uğurlar əldə edib. Bu nailiyyətlərin obyektiv və elmi təhlili bir çox maraqlı
məqamları üzə çıxarır.
İlk növbədə, dövlətçilik baxımından çox əhəmiyyətli sayılan bir incə məqamı vurğulamaq istərdik.
Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etmiş ölkələr sırasında siyasi-diplomatik fəaliyyətdə varislik prinsipini həyata
keçirən nadir ölkələrdəndir. Müstəqil siyasi-diplomatik fəaliyyətin prinsipləri və çərçivələri ulu öndər Heydər
Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilmişdir. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, indiki tarixi mərhələdə geosiyasi,
iqtisadi, energetik, hərbi, diplomatik, siyasi mühit sürətlə dəyişir və bu vəziyyətdə çevik və düzgün qərarlar
qəbul etmək böyük ustalıq tələb edir. Bu vəzifənin öhdəsindən yalnız yüksək siyasi hazırlığı, liderlik
keyfiyyəti, qətiyyəti, diplomatik məharəti, strateji təfəkkürü olan siyasətçi gələ bilər. Prezident İlham Əliyev
məhz həmin keyfiyyətləri sayəsində istənilən mürəkkəb şəraitdə varislik prinsipinə tam əməl etməklə ən
düzgün addımları atır.
Bu özəlliyin Azərbaycan dövlətçiliyinə verdiyi böyük töhfələr göz qabağındadır. İlham Əliyevin
diplomatik məharəti neft strategiyasının qüsursuz reallaşmasında və bütövlükdə dövlətçilik mənafelərinin
təmin olunmasına yönəlmiş müstəqil xarici siyasətin daim uğurla həyata keçirilməsində müstəsna rol
oynamaqdadır. Dövlətimizin başçısı nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların tribunalarından, müxtəlif yüksək
səviyyəli sammit və konfranslarda böyük diplomatik ustalıqla Azərbaycanın milli maraqlarını qətiyyətlə ifadə
və müdafiə edir. Belə fəallıq sayəsində beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanın mövqeyi birmənalı şəkildə
dəstəklənir, Ermənistanın təcavüzkarlığını təsdiq edən sənədlər qəbul olunur.
Bütün bunlar bir daha göstərir ki, siyasi-diplomatik fəaliyyətdə varislik ciddi nailiyyətlərə yol açır.
Burada həm ənənə davam etdirilir, həm də meydana çıxan istənilən situasiyada milli dövlətçilik xəttinə və
reallığa uyğun addımlar atmaq mümkün olur. Azərbaycanın müstəqillik dövründə diplomatik fəaliyyət
istiqamətlərini təhlil edərkən bu mühüm təməl prinsipini qətiyyən yaddan çıxarmaq olmaz. Heydər Əliyev
uzaqgörənliyini, milliliyini, dövlət quruculuğu prosesinin bütün sahələrini dərindən bilən bir dühanın yaratdığı
siyasi-diplomatik fəaliyyət kursunu ancaq onun layiqli varisi inkişaf etdirə bilər.
İlham Əliyev mərhələsi: əsas prinsiplərin inkişafı
Prezident İlham Əliyev ən yüksək tribunalardan Heydər Əliyevin dövlət quruculuğu xəttini, müstəqil
dövlətçilik strategiyasını daim inkişaf etdirəcəyini söyləyib. İndi Azərbaycan rəhbərliyinin əsas vəzifəsi həmin
xətti qorumaqla onu dəyişən dünyanın tələblərinə uyğun reallaşdırmaqdan ibarətdir. Dövlətimizin başçısının
həmişə bu mövqeni ifadə etməsi, onun, sözün həqiqi mənasında, layiqli varis və müasir tələblərə cavab verən
siyasi lider olduğunu sübut edir.
Son 25 il ərzində Azərbaycan uğurlu və şərəfli yol keçib. Ölkə bu müddətdə beynəlxalq hüququn
müstəqil subyekti və suveren dövlət kimi formalaşıb. Məhz bunun nəticəsidir ki, bu dövrdə Azərbaycanın əldə
etdiyi nailiyyətlər ölkəmizin dünyada nüfuzunu artırıb.
Bu, heç də təsadüfi deyildir. Bu gün Azərbaycanın həyata keçirdiyi balanslaşdırılmış, çoxvektorlu,
bərabərhüquqlu əməkdaşlığın, milli maraqlara əsaslanan praqmatik siyasi kursun əsasını Heydər Əliyev
qoyub. Bu prinsipləri daha da inkişaf etdirən Prezident İlham Əliyev isə artıq bütün dünya üçün maraqlı olan
yeni inkişaf modeli təqdim edir. Bu modelin əsas xüsusiyyəti inkişafın yeni mərhələsində “qara qızıl”ın insan
kapitalına çevrilməsindən ibarətdir.
Xarici siyasət sahəsində əldə edilən uğurlar ayrıca vurğulanmalıdır. Bu kontekstdə bir məqama daha çox
diqqət yetirilməlidir. Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, Azərbaycan dünyanın nadir ölkələrindəndir
ki, həm İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının, həm də Avropa Şurasının üzvüdür. Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik
Şurasına qeyri-daimi üzv seçilməsi ölkəmizin əldə etdiyi ən böyük uğurlardan biridir. Bu, o deməkdir ki,
Azərbaycan apardığı həm daxili, həm də xarici siyasət ilə beynəlxalq arenada böyük rəğbət qazanıb. Ölkəmiz
BMT-dən sonra ən böyük beynəlxalq təşkilat olan Qoşulmama Hərəkatına da üzv olub, Avropa Şurasının
Nazirlər Komitəsinə uğurla sədrlik edib. Beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasında etibarlı
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tərəfdaş kimi çıxış edən Azərbaycan antiterror koalisiyasının fəal iştirakçısıdır. Hərbçilərimiz bu gün
Əfqanıstanda NATO-nun komandanlığı altında xidmət edirlər. Həmçinin Azərbaycanın Əfqanıstana
yükdaşımalara çox böyük töhfəsi var.
Göründüyü kimi, Azərbaycan diplomatiyası ötən 25 ildə çoxşaxəli fəaliyyət göstərib. Onun
fəaliyyətində beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq, regional təhlükəsizliyin təmin olunması, terrora qarşı
mübarizədə beynəlxalq koalisiyanın tərkibində fəal iştirak və nəqliyyat-enerji sahəsində sıx əməkdaşlıq
məsələləri prioritet olub. Bu sırada diplomatiya tariximizə qızıl hərflərlə yazılmalı olan Azərbaycanın BMT
Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv seçilməsini xüsusi qeyd etmək gərəkdir. Müəyyən dairələrin
əngəllərinə baxmayaraq, ölkəmiz BMT-nin 155 üzvünün səsini ala bilib! Şübhə yoxdur ki, bu uğurun arxasında
gərgin və geniş əhatəli diplomatik fəaliyyət durur.
Azərbaycan diplomatiyasının özəlliyi aspektində bir sıra mütəxəssislərin vurğuladığı bir məqam da
maraqlıdır. Prezident İlham Əliyev ölkənin müsəlman dünyası ilə xristian dünyası arasında bir körpü rolunu
oynadığına dair müxtəlif kontekstlərdə fikir bildirib. O cümlədən Azərbaycanın həm İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatı, həm də Avropa Şurasının üzvü olmasına diqqəti yönəldib. Bu fakt özlüyündə çox məqamlardan
xəbər verir. Belə ki, müstəqilliyini yenicə bərpa etmiş bir müsəlman ölkəsi iki mühüm beynəlxalq təşkilatda
ciddi və səmərəli fəaliyyət göstərə bilir. Sivilizasiyalar arasında müəyyən ziddiyyətlərin mövcud olduğu bir
mərhələdə bu, asan iş deyil.
Məsələ ondan ibarətdir ki, əsas məqsəd sadəcə beynəlxalq qurumlara üzv olmaqla məhdudlaşmır. Hər
bir təşkilatda fəallıq göstərmək, təşəbbüslər irəli sürmək və dünya təhlükəsizliyinə töhfə vermək lazım gəlir.
Azərbaycan diplomatiyası bu çətin vəzifənin öhdəsindən uğurla gəlir. Bakıda bir-birinin ardınca
sivilizasiyalar, mədəniyyətlər və dinlər arasında əməkdaşlığa və dialoqun təşkilinə aid mötəbər beynəlxalq
tədbirlər təşkil edilir.
Ayrıca olaraq, Azərbaycanın təşəbbüsü ilə “Bakı prosesi”, Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq
Forumu, Bakı Humanitar Forumu keçirilir. Bu, Azərbaycanın multikulturalizm dəyərlərinə, beynəlxalq dialoq
və dinlərarası anlaşmaya nə qədər böyük önəm verdiyini nümayiş etdirir. Eyni zamanda, Heydər Əliyev
Fondunun bu istiqamətdə çox böyük əhəmiyyəti olan proqramları reallaşıb ki, bütün dünya bunu etiraf edir.
Həmin kontekstdə UNESCO xətti ilə həyata keçirilən tədbirlərin xüsusi yeri vardır.
Bütün bunlar ötən 25 ildə Azərbaycanın dünyanın 179 ölkəsi ilə diplomatik münasibətlər qurması, xarici
ölkələrdə və beynəlxalq təşkilatlar yanında 91 diplomatik missiya təsis etməsi fonunda baş verib. Hazırda
Bakıda 53 səfirlik, 4 baş konsulluq, 12 fəxri konsulluq və 12 beynəlxalq təşkilatın daimi nümayəndəliyi
fəaliyyət göstərir. Azərbaycan Avropa ölkələri ilə əlaqələri genişləndirir, həmçinin Latın Amerikası, Afrika
ölkələri ilə münasibətlərə böyük əhəmiyyət verir və bu əlaqələri inkişaf etdirir.
Mürəkkəb və riskli şəraitdə diplomatiya: İlham Əliyev uzaqgörənliyi
Yuxarıda vurğulanan faktlar fonunda Azərbaycan diplomatiyasının uğurlarından bəhs edərkən,
Prezident İlham Əliyevin bilavasitə rəhbərliyi ilə regional əməkdaşlığın yeni formatlarının həyata
keçirilməsini xüsusi qeyd etmək lazımdır. Beynəlxalq səviyyədə də etiraf edilib ki, İlham Əliyevin bu
təşəbbüsləri qlobal siyasət üçün olduqca əhəmiyyətlidir. Üçtərəfli əməkdaşlıq formatı regional miqyasda həm
geosiyasi maraqları uyğunlaşdırmağa imkan yaradır və regional inteqrasiyaya töhfə verir, həm də ümumi
miqyasda balansı təmin edir. Məhz bunun nəticəsidir ki, Cənubi Qafqazda Rusiya, Türkiyə və İran kimi böyük
dövlətlərin qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı yeni səviyyəyə yüksəlməkdədir. Eyni zamanda, Azərbaycanın digər
region ölkələri ilə əlaqələrində bütün imkanlardan istifadə olunmaqdadır. Bunlar müstəqil siyasətə əsaslanan
diplomatik fəaliyyətin birbaşa nəticələridir. Burada təkcə diplomatik peşəkarlıqla deyil, həm də zamanın
tələblərinə uyğun olan diplomatik prinsiplərlə yüksək səviyyədə işləmək bacarığı da özünü göstərir.
Bu kontekstdə çox vacib olan bir cəhəti də vurğulamağa ehtiyac duyuruq. Biz müasir geosiyasi şəraitdə
diplomatiyanın mürəkkəb situasiyalarla üzləşməsini və bunun nəticəsi olaraq yeni diplomatik fəaliyyət
metodlarının formalaşdırılmasını nəzərdə tuturuq.
Belə ki, hazırda diplomatiyada “şəbəkə diplomatiyası”, “xalq diplomatiyası”, “paradiplomatiya” və s.
bu kimi yeni terminlərdən istifadə edirlər. Onların hər biri müasir şəraitdə meydana gələn diplomatik fəaliyyət
formalarıdır. “Şəbəkə diplomatiyası” dövlətin bir neçə beynəlxalq təşkilatla birgə fəaliyyətini nəzərdə tutur.
Burada mövcud vəziyyətin həm mürəkkəbliyinə, həm də çoxşaxəliliyinə işarə edilir. Qlobal miqyasda
geosiyasi vəziyyət daha mürəkkəb dinamika aldıqca meydana yuxarıda vurğulanan vəzifələr çıxır. Onların
öhdəsindən gəlmək üçün isə yeni diplomatik yanaşmadan istifadə etmək lazım gəlir. Bunun konkret nümunəsi
kimi Azərbaycanın eyni zamanda, həm regional, həm də qlobal səviyyəli beynəlxalq təşkilatlarla uğurlu
əməkdaşlığını göstərmək olar.
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“Xalq diplomatiyası”ndan da Azərbaycan geniş istifadə edir. Azərbaycan xalqlar arasında əməkdaşlığın
inkişafına geniş meydan açır. Məlumdur ki, “xalq diplomatiyası”ndan müasir şəraitdə cəmiyyətlər arasında
dialoqun təşkilində, mədəniyyətlərarası əməkdaşlığın tərəqqisində istifadə olunur. Lakin bu zaman dövlətin
maraqlarının maksimum dərəcədə gözlənilməsi mühüm şərtdir. “Xalq diplomatiyası” adı altında cəmiyyətləri
parçalamaq cəhdləri də məlumdur. Buna görə də hər bir dövlətin vəzifəsi toplumun bütövlüyünü qorumaq şərti
ilə müxtəlif sosial təbəqələrin cəmiyyətdə daha fəal rol oynamasını təmin etməkdən ibarətdir. Bu istiqamətdə
Azərbaycan nümunə ola bilər.
Müstəqil dövlət üçün mühüm diplomatik vəzifələrdən biri də müxtəlif formalarda özünü göstərən
separatizmə qarşı mübarizədir. Sirr deyil ki, Qərbin akademik dairələri bir sıra yeni terminlər ortaya ataraq
diplomatik fəaliyyətə fərqli məzmun verməyə çalışırlar. Məsələn, “paradiplomatiya” anlayışı bu qəbildəndir.
Burada müəyyən separatçı məzmun çaları vardır. Müstəqil dövlətin bu kimi bölücü məqamlara uymaması və
ölkənin bütövlüyünün təmin edilməsi üçün ciddi fəaliyyət göstərməsi lazım gəlir. Təəssüflər olsun ki, son bir
neçə onillikdə beynəlxalq münasibətlərdə gah üstüörtülü, gah da açıq formada separatizmə meyilliyin nümayiş
etdirilməsi artıq bumeranq effekti verməyə və böyük problemlər yaratmağa başlayıb. Belə ki, separatizmin
Avropada və Qərbdə reallığa çevrilməsi göz qabağındadır.
Azərbaycan diplomatiyası isə ulu öndər Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi kurs çərçivəsində fəaliyyət
göstərərək hər cür separatçı tendensiyaları neytrallaşdırmaqdadır. Separatizmin bütün növlərinə qarşı
Azərbaycanda ciddi müqavimət göstərilir. Bu prosesdə xalq iqtidarın yanındadır. Azərbaycan cəmiyyəti öz
Prezidentini tam dəstəkləyir və ölkənin ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi istiqamətində atılan bütün
addımlarda rəhbərliyin yanında olduğunu ifadə edir.
Qərb diplomatik dairələri də Azərbaycanın bu uğurlarını yüksək qiymətləndirir. Şahidi olduğum bir
hadisəni xatırlayıram. Avropalı bir nümayəndə görüşlərin birində Prezident İlham Əliyevə xitabən demişdi:
“Siz ərazi və əhali baxımından kiçik olsanız da, böyük dövlətsiniz, elə böyük işlər də görürsünüz”. Bu sözlərdə
böyük bir həqiqət vardır. Bu gün Azərbaycan bütün istiqamətlərdə fəallığı ilə seçilir. Son 10 ildə heç bir dövlət
Azərbaycan qədər beynəlxalq tədbir keçirməyib. Azərbaycanın fəaliyyəti müasir beynəlxalq həyatın bütün
sferalarında hiss olunur. Ölkənin siyasi rəhbərliyi və diplomatik korpusu ən mürəkkəb vəzifələrin həllinə nail
olur. Nəticə də göz qabağındadır.
Azərbaycanın bu dərəcədə böyük uğurlara imza atmasının səbəbləri barədə düşünərkən, ilk olaraq,
yuxarıda vurğuladığımız bir məqam yada düşür. Bu da ondan ibarətdir ki, müstəqil dövlət quruculuğunun
bütün incəlikləri ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilib. Ümummilli lider xarici siyasət
strategiyasını formalaşdırarkən, aşağıdakı 3 başlıca prinsipi əsas götürüb: 1) müasir dövrün çağırışları; 2)
ölkəmizi əhatə edən geosiyasi reallıq; 3) Azərbaycanın zəngin dövlətçilik tarixi.
Şərti olaraq üç pilləni təşkil edən bu prinsiplər faktiki surətdə xarici siyasətin əsas hədəflərini və
diplomatik fəaliyyətin məzmununu təşkil edir. Bu isə öz növbəsində bir neçə amili diqqətdə saxlamağı tələb
edir. Bunlara ölkəmizin təbii-coğrafi şəraitini, tarixi reallıqları, tarazlaşdırılmış və çoxqütblü xarici siyasət
zərurətini, Azərbaycanın zəngin enerji və insan resurslarını aid etmək olar. Eyni zamanda, Ermənistanın
təcavüzkarlığı və erməni lobbisinin düşmənçilik fəaliyyəti də nəzərdən qaçırılmamalıdır. Bu kontekstdə
xalqımızın mədəni və multikultural dəyərlərinin də rolu ayrıca qeyd edilməlidir. Təəssüf ki, Qərbdə
sivilizasiyalararası dialoq, multikulturalizm barədə səsləndirilən fikirlərin sözdən və bəyanatdan başqa bir şey
olmadığı da zəmanəmizin reallığıdır. Son dövrlərdə baş verən hadisələr, cərəyan edən proseslər bunu sübut
edir. Planetimizdə müşahidə olunan onlarla qaynar nöqtə, münaqişə, təhlükəli qarşıdurmalar və gərginliklər
bunun qabarıq göstəricisidir.
Dəqiq strateji kurs diplomatiyamıza tarixi baxımdan qısa bir müddətdə Azərbaycan ətrafında müsbət
geosiyasi mühit formalaşdırmağa imkan verdi. Bu mənada 1994-cü ildə imzalanmış “Əsrin müqaviləsi”nin
xüsusi yeri var. Bu hadisə, ümumiyyətlə, diplomatiya tarixində yüksək məharət nümunələrindən biri kimi
qəbul edilir. Müqavilənin imzalanması məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin xüsusi müdrikliyi və
diplomatik ustalığı sayəsində mümkün olmuş və Azərbaycanın dövlətçilik tarixində ilk dəfə olaraq neft
strategiyasının tamamilə müstəqil dövlət quruculuğu kursuna xidmət etməsinə nail olunmuşdu. Bu böyük
diplomatik uğurun əslində çox tərəfləri var. Çünki həmin mürəkkəb dövrdə meydana o qədər problemlər
çıxırdı ki, bunları həll etmək yüksək siyasi-diplomatik peşəkarlıq tələb edirdi. Prezident İlham Əliyevin
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının 25-ci ildönümünə həsr olunmuş rəsmi qəbulda səsləndirdiyi
fikirlər bunu bir daha sübut edir: “Xarici siyasət prioritetləri məhz o illərdə müəyyən edildi. Azərbaycan müasir
dünyəvi dövlət kimi öz inkişafına başladı. Yəni, məhz o illərdə ölkəmizin gələcəyi ilə bağlı strateji addımlar
atılmışdır. Bu gün tarix göstərir ki, bu, yeganə düzgün yol idi”.
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XXI əsrin çağırışları: “Intelligent Power” və Azərbaycan diplomatiyasının yeni vəzifələri
Bəli, təcrübə tam təsdiq etdi ki, həmin strateji kurs yeganə düzgün yol idi. İndi Prezident İlham Əliyevin
yürütdüyü uğurlu xarici siyasət nəticəsində Azərbaycan beynəlxalq münasibətlərin tamhüquqlu subyektidir.
Ölkənin beynəlxalq nüfuzu gündən-günə artır. Bu gün dövlətlərin heç də hamısı müstəqil xarici siyasət
aparmağa qadir deyildir. Məsələn, erməni ekspertlər daim şikayətlənirlər ki, Ermənistan müstəqil xarici siyasət
kursuna malik deyil. Danışıqlar aparılır, müəyyən tədbirlər keçirilir, ölkə beynəlxalq təşkilatlarda təmsil
olunur. Ancaq son nəticədə atılan addımlar Ermənistanın müstəqil qərarlar qəbul edə bilmədiyini göstərir.
Ermənistan direktivləri kənardan alır.
Azərbaycan isə müstəqil xarici siyasət xətti həyata keçirir. Bu, hər şeydən əvvəl ulu öndərin
müəyyənləşdirdiyi xarici siyasət kursunun xalqın milli maraqlarına əsaslanması sayəsində mümkün olmuşdur.
Hazırda isə Prezident İlham Əliyev həmin xətti yüksək məharət və bacarıqla, qətiyyət və ardıcıllıqla davam
etdirir. Məsələnin mahiyyəti bundan ibarətdir.
Azərbaycanın son 25 ildə yeritdiyi xarici siyasət üçün regionda və bütövlükdə dünyada mehriban
qonşuluq və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq mühitinin yaradılması əsas hədəflərdən olub. Azərbaycan
diplomatiyası məhz bu istiqamətdə davamlı olaraq fəaliyyət göstərib. Ölkəmiz heç bir hərbi-siyasi bloka daxil
olmayıb. Nəticədə, regionda təhlükəsizliyin yaradıcılarından və təminatçılarından birinə çevrilib. Bunun tarixi
əhəmiyyəti göz qabağındadır. Azərbaycan geosiyasi nəzəriyyədə “yumşaq güc” adlanan üsuldan istifadə
etməklə həm də regionun aparıcı dövlətinə çevrilib.
Azərbaycan üçün səciyyəvi olan bir məqamı da vurğulamaq lazımdır. Məsələ ondan ibarətdir ki,
ölkəmiz olduqca mürəkkəb geosiyasi bir məkanda – Şərqlə Qərb, Şimalla Cənub, İslam dünyası ilə Xristian
dünyası arasında yerləşir. Belə bir şəraitdə yalnız “yumşaq güc”dən istifadə etmək yetərli deyil. Təcrübə
göstərir ki, Azərbaycan siyasi-diplomatik fəaliyyətdə intellekt amilindən geniş şəkildə yararlanır. Bir sıra
mütəxəssislərin “Intelligent Power” kimi müəyyən etdikləri anlayışın nəzəri-metodoloji yükü hələ ciddi təhlil
tələb edir.
İntellektual fəaliyyətin müasir diplomatiyaya tətbiqi “ağıllı güc”dən fərqli olaraq, əsas məqsəd kimi
yalnız rəqib qarşısında üstün strategiyaya malik olmağı nəzərdə tutmur. Burada həm də bir xoşməramlılıq,
ədalətə, haqqa əsaslanmaq və faydalı əməkdaşlıq məqamı mövcuddur. Konkret desək, “Intelligent Power”
anlayışı ağılla yanaşı, həm də ümumi barışa, əməkdaşlığa və sülhə can atmağı nəzərdə tutur. Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev siyasi-diplomatik fəaliyyətində məhz bu özəllikləri nümayiş etdirir.
Nümunə kimi 2011-ci ildə Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilməsini
göstərə bilərik. Bu hadisə diplomatiyada yüksək ağıl və intellektin sintezinə nail olmaqla baş tutub. Əslində,
bu, uzunmüddətli səmərəli xarici siyasət kursunun nəticəsi idi. Çünki Azərbaycan davamlı olaraq həm
beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıqda, həm də ikitərəfli və üçtərəfli əməkdaşlıq istiqamətində uğurlar əldə edir.
Bu sırada Prezident İlham Əliyevin müxtəlif beynəlxalq təşkilatlardakı fəaliyyəti, göstərdiyi təşəbbüslər, irəli
sürdüyü tezislər xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. BMT Təhlükəsizlik Şurasında aparılmalı olan islahatları dərin
geosiyasi təhlillə əsaslandıran dövlətimizin başçısı məhz intellektual güc nümayiş etdirir.
Belə fəaliyyət sayəsində BMT-də Azərbaycanın xarici siyasəti və diplomatiyası barədə yüksək fikir
formalaşıb və nəticə etibarilə ölkənin beynəlxalq nüfuzu artıb. Şübhə yoxdur ki, 2011-ci ildə BMT-də
səsvermə zamanı bu amil öz rolunu oynayıb.
Diplomatik aspektdə əhəmiyyətli olan digər amil kimi Azərbaycanın davamlı surətdə yeniləşməyə
meyilliyi, meydana çıxan və sürətlə dəyişən situasiyalarda ağıl və intellekt sayəsində düzgün qərar qəbul etmək
məharəti nəzərə alınmalıdır. Bu kontekstdə Prezidentin xarici siyasət qarşısında müəyyən etdiyi yeni vəzifə və
tapşırıqları ayrıca vurğulamağa ehtiyac var. Həmin vəzifə və tapşırıqlar beynəlxalq münasibətlər sisteminin
bütün cəhətləri, müasir təhdid və çağırışlar nəzərə alınaraq formalaşdırılıb. Burada bir neçə əsas müddəanı
qeyd etmək olar.
Şübhəsiz ki, ilk yerdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həlli məsələsi
durur. Prezident İlham Əliyev münaqişənin Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri daxilində,
ərazi bütövlüyü və suverenliyi əsasında həll edilməsini vacib şərt kimi irəli sürür. Bu tezis indiki mərhələdə
dünya siyasətində müşahidə edilən ziddiyyətlər fonunda ciddi əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, ən mürəkkəb
situasiyada da Azərbaycan diplomatiyası sivil üsullara, beynəlxalq münasibətlər sisteminin qaydalarına uyğun
fəaliyyət göstərir. Ermənistan və onun havadarlarının çoxsaylı təxribatlarına baxmayaraq, Azərbaycan sülh və
barış xəttindən çəkilmir.
Digər vəzifə müasir dövrdə böyük əhəmiyyət daşıyan geosiyasi təhlükələri neytrallaşdırmaq üsulu ilə
bağlıdır. Bir sıra ölkələrdən fərqli olaraq, Azərbaycanda daxili təhlükə mənbələri mövcud deyil. Bu, həyata
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keçirilən dərindən düşünülmüş daxili siyasət sayəsində mümkün olub. Lakin xarici mühitdə olan təhlükə
mənbələri hələ də var və onlar azalmaq bilmir. Bu təhlükə mənbələrini zərərsizləşdirmək üçün düzgün siyasət
yeritmək və zəruri tədbirlər görmək tələb olunur. Bu isə yaranmış vəziyyətə sistemli yanaşmağı, ağıl və
intellektin imkanlarından maksimum dərəcədə yararlanmağı nəzərdə tutur. Azərbaycan diplomatiyası təhlükəli
situasiyalarda, qeyri-müəyyənliklərin hökm sürdüyü vəziyyətlərdə səmərəli fəaliyyət sistemini formalaşdırıb
və həmin istiqamətdə fəaliyyətini davam etdirməkdədir.
Başqa bir vəzifə əvvəlkini nəzəri cəhətdən tamamlayır. Azərbaycan diplomatiyası dövlətlərin daxili
işlərinə qarışmamağı və xarici müdaxiləni inkar edən dövlətlərarası münasibətlərin dəstəklənməsinə xüsusi
diqqət yetirməlidir. Cənab Prezidentin qarşıya qoyduğu bu vəzifənin ayrıca əhəmiyyəti vardır. Məsələ
bundadır ki, indi bəzi böyük dövlətlər başqalarının daxili işlərinə müdaxilə edir, onlara öz iradələrini
yeritməyə çalışırlar. Belə bir vəziyyət getdikcə daha da genişlənir. Nəticədə dünya miqyasında mürəkkəb və
ziddiyyətli geosiyasi situasiya yaranır. Digər tərəfdən, Azərbaycan xarici təcavüzün obyektidir. Ermənistan
işğal etdiyi torpaqları tərk etmək istəmir və eyni zamanda, təxribatlar həyata keçirir. Azərbaycan hətta bu
vəziyyətdə xarici müdaxiləni inkar edən dövlətlərarası münasibətləri dəstəkləmək xəttini seçirsə, bu, kifayət
qədər humanist və ədalətli mövqedir.
Dövlətimizin başçısı Azərbaycan diplomatiyası qarşısında duran digər mühüm vəzifə kimi ölkənin milli
maraqlarına və xalqın mənafeyinə cavab verməyən beynəlxalq davranışlardan və təşəbbüslərdən imtina etməyi
müəyyənləşdirib. Bu, milli maraqlara əsaslanan siyasətin davam etdirilməsi sayəsində mümkündür. Bu siyasət
milli təhlükəsizliyin təmin edilməsinə birbaşa təsir göstərir. Tarixi təcrübə sübut edir ki, böyük dövlətlərin
gərgin mübarizə apardığı mürəkkəb geosiyasi məkanda Azərbaycan kimi ölkələrin öz milli maraqlarına
söykənən müstəqil xətt yeritməsi daha doğrudur. Bu məqam strateji əhəmiyyət kəsb edir.
Məsələnin digər tərəfi ondan ibarətdir ki, ölkə rəhbəri Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlarla uğurlu
əməkdaşlığının və çoxtərəfli diplomatiyamızın genişləndirilməsini mühüm vəzifələrdən biri kimi qarşıya
qoyub. Bu kontekstdə müasir mərhələdə beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq məsələləri önə çıxır.
Yuxarıda vurğuladığımız kimi, indi istənilən müstəqil dövlət üçün beynəlxalq təşkilatlar böyük
əhəmiyyət daşıyır. Çünki beynəlxalq münasibətlərin tənzimlənməsində beynəlxalq təşkilatların üzərinə böyük
yük düşür. Dövlətlər öz mövqelərini, maraqlarını, hüquqlarının qorunmasını həmin qurumlar vasitəsilə həyata
keçirirlər. Təbii ki, burada ikitərəfli, üçtərəfli və qrup halında əməkdaşlıq formatlarını kənara atmaq olmaz.
Məsələnin bu cəhəti çoxtərəfli diplomatiyanın genişləndirilməsində öz əksini tapır.
Dövlətimizin başçısı beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığı çoxtərəfli diplomatiyanın müxtəlif aspektləri
ilə sıx əlaqələndirmək kimi vacib vəzifə müəyyənləşdirib. Bu, birbaşa Azərbaycanın hakimiyyət orqanlarının
daha dinamik, çevik və səmərəli fəaliyyət göstərməsini tələb edir. Söz yox ki, bu prosesdə ən çox məsuliyyət
Xarici İşlər Nazirliyinin üzərinə düşür. Azərbaycan diplomatları bunu çox gözəl anlayırlar.
Prezident İlham Əliyev dünya maliyyə-iqtisadi böhranının dərinləşdiyi və neftin qiymətinin aşağı
düşdüyü indiki vəziyyətdə Azərbaycan diplomatiyası qarşısında yeni vəzifələr qoymuşdur. Konkret olaraq,
milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin artırılması, ixracın genişləndirilməsi, yeni bazarlara çıxışın əldə
edilməsi, TANAP və TAP layihələrinin inşasının vaxtında yekunlaşdırılması, “Cənub” qaz dəhlizinin istismara
verilməsi, Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizləri üzrə işlərin yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub.
Azərbaycan Prezidentinin qarşıya qoyduğu bu vəzifələr enerji və nəqliyyat layihələri ilə milli
iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi və yeni bazarlara çıxışın reallaşdırılması arasında sıx
əlaqəni təmin edir. Bu cür xəttin seçilməsi strateji əhəmiyyət daşıyır. Belə ki, burada milli təhlükəsizlik
məsələsi enerji təhlükəsizliyi və nəqliyyat amili ilə sıx əlaqədə götürülür. Hesab edirik ki, Rusiya istisna
olmaqla, postsovet məkanında heç bir ölkənin diplomatik korpusu qarşısında bu cür vəzifə qoyulmayıb. Bu
məqamda da Prezident İlham Əliyevin intellektual gücü özünü bütün parlaqlığı ilə göstərir.
Yuxarıdakı kontekstdən aydın olur ki, enerji və nəqliyyat layihələri milli iqtisadiyyatın rəqabət
qabiliyyətinin artırılmasında təkanverici və təminedici rol oynamalıdır. Ölkənin maddi sərvətləri, energetik
resursları, coğrafi üstünlükləri bunu təmin etməyə yönəldilib.
Ölkənin maddi-mənəvi ehtiyatlarının daha da dinamik surətdə hərəkətə gətirilməsi isə ilk növbədə, insan
kapitalının inkişaf etdirilməsinə yönəlib. Bütün bunlar XXI əsrin çağırışlarına cavab verə biləcək, demokratik,
güclü dövlət quruculuğunun mahiyyətinə tam uyğun olan və vətəndaş cəmiyyəti formalaşdırılması prosesində
vacib mərhələ kimi qəbul edilə bilən vəzifələrdir.
Dövlətimizin başçısı milli-mənəvi və dini dəyərlərin bu prosesdə rolunu dəqiq müəyyən etmişdir. Əsrlər
boyu formalaşan tarixi təcrübə əsasında milli-mənəvi və dini dəyərlərə sadiq qalmaqla dinlər və
mədəniyyətlərarası dialoqun və multikulturalizmin təşviq edilməsi mühüm vəzifələrdən biri kimi
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göstərilmişdir. Bununla Azərbaycan müasir dünyəvi dövlət olmaq niyyətini bir daha ifadə edir. Hazırda dünya
üçün mədəniyyətlər, sivilizasiyalar və dinlər arasında dialoqun təşkili olduqca vacib məsələdir. Lakin hətta
böyük dövlətlər də bu istiqamətdə real addımlar atmırlar. Onlar bir qayda olaraq nəyin bahasına olursa-olsun
öz maraqlarını təmin etməyə çalışırlar. Bu da çoxlu sayda ziddiyyətlər, ixtilaflar, münaqişələr və bir sıra
hallarda silahlı toqquşmalar meydana gətirir. Nəticədə bütün dünya mürəkkəb və qeyri-müəyyən vəziyyətə
düşür.
Bununla yanaşı, bir sıra regionlarda elə dövlətlər də var ki, fəaliyyətləri ilə müxtəlif sahələrdə
münaqişələr yaradırlar. Cənubi Qafqazda Ermənistan bu “funksiya”nı yerinə yetirir. Erməni təcavüzkarlar
qonşu xalqların ərazisinə, mədəniyyətinə, dininə aqressiv münasibət göstərməkdədirlər. Onlar əsasən
Azərbaycanı hədəfə alıblar. Belə bir şəraitdə Azərbaycanın mədəniyyətlər, dinlər və sivilizasiyalar arasında
dialoqa, əməkdaşlığa və qarşılıqlı yardımlara xidmət edən fəaliyyətə üstünlük verməsi nəinki region, həm də
bütün dünya üçün bir nümunədir.
Ulu öndər ölkənin inkişaf strategiyasını müəyyənləşdirərkən, dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların
necə davranmasından asılı olmayaraq, Azərbaycan hakimiyyətinin demokratik və sivil qaydalar əsasında
fəaliyyət göstərməli olduğunu qəti müəyyənləşdirib. Prezident İlham Əliyevin başçılığı ilə Azərbaycan
diplomatiyası bu yolla inamla irəliləyir və bütün məsələlərdə öz humanist prinsiplərini, ədalətli mövqeyini
ortaya qoyur.
Nəticə
Ümummilli lider Heydər Əliyev xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə yenidən gəldikdən sonra
Azərbaycanın xarici siyasət strategiyasının əsas istiqamətlərini formalaşdırdı. Ulu öndər ölkəyə rəhbərlik
etdiyi dövrdə bu xətti gerçəkləşdirdi, diplomatik korpusun dövlət quruculuğunda rolunu və yerini
müəyyənləşdirdi. Bütün bunların sayəsində 25 il ərzində Azərbaycan diplomatiyası ciddi uğurlar qazandı.
Prezident İlham Əliyevin tam bir vəhdət təşkil edən daxili və xarici siyasəti nəticəsində Azərbaycan dünya
miqyasında böyük layihələrin müəllifinə və ev sahibinə çevrildi.
Təkcə onu qeyd etmək kifayətdir ki, 2011-ci ildə Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi
üzvü seçildi, 2012-ci ildə ölkəmizdə “Avroviziya” musiqi yarışı yüksək səviyyədə təşkil olundu. 2015-ci ildə
Azərbaycan tarixdə ilk Avropa Oyunlarının – Avropiadanın, 2016-cı ildə “Formula-1” yarışlarının, elə həmin
ildə Şahmat Olimpiadasının, 2017-ci ildə İslam Həmrəyliyi Oyunlarının məkanı oldu. Azərbaycan iqtisadiyyat,
enerji-nəqliyyat, mədəniyyət, din, elm, təhsil və təhlükəsizliyə aid çox mötəbər beynəlxalq layihələrin aparıcı
qüvvəsinə çevrildi. Böyük İpək Yolu üzərində yerləşən Azərbaycan Respublikası bu gün Şərqlə Qərb, Şimalla
Cənub, Avropa ilə Asiya, İslam aləmi ilə Xristian aləmi arasında siyasi, iqtisadi, mədəni, nəqliyyat və digər
sahələrdə beynəlxalq əhəmiyyətli körpüdür. Bu körpüyə beynəlxalq birliyin ehtiyacı var. Eyni zamanda,
Azərbaycan Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum, Bakı-Tbilisi-Qars, Azəri-Çıraq-Günəşli, TANAP,
TAP kimi beynəlxalq layihələrin təşəbbüskarı və mühüm iştirakçısıdır. Bu gün Azərbaycan mədəniyyətlərarası
dialoq, tolerantlıq, multikulturalizm ünvanıdır, öz multikultural və tolerant cəmiyyəti ilə dünya miqyasında
nümunəvi ölkədir.
Bütün bunlar Azərbaycanın ötən 25 ildə xarici siyasət sahəsində böyük nailiyyətlərin müəllifi olduğunu
təsdiq edir. Prezident İlham Əliyevin diplomatlar qarşısında qoyduğu yeni vəzifələr Azərbaycanı növbəti
nailiyyətlərə istiqamətləndirir. Azərbaycan diplomatiyasının bu vəzifələri yerinə yetirəcəyinə şübhə yoxdur.
Xalq qəzeti.-2017.-21 noyabr.-№256.-S.6-7.
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Uğurlu xarici siyasət xətti
Allahverdi Mehdiyev
Azərbaycan milli müstəqilliyini bərpa edib beynəlxalq hüququn subyektinə çevrildikdən sonra gənc
dövlət bir-birindən çətin problemlərlə qarşılaşmışdı. Hələ keçmiş sovet imperiyası dağılmamışdan əvvəl
Ermənistanın ölkəmizə qarşı ərazi iddiaları irəli sürməsi ilə əlaqədar qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası
məsələsi ortaya atılmışdı.
Zaman keçdikcə süni problem Moskvadakı mərkəzi hökumətin təhriki ilə silahlı qarşıdurmaya
çevrilmiş, SSRİ süqut edəndən dərhal sonra Rusiya qoşunlarının dəstəyi ilə Ermənistanın Azərbaycan
torpaqlarına genişmiqyaslı hərbi təcavüzü başlamışdı. Beləcə Azərbaycan müstəqil dövlət kimi dünya
siyasətinin səhnəsinə çıxar-çıxmaz müharibə aparmalı olmuşdu. Qüvvələr nisbəti qeyri-bərabər idi və ona görə
də düşmən qısa müddət ərzində havadarlarının köməyi ilə ərazimizin 20 faizini işğal etmiş, 1 milyondan çox
həmvətənimizi yurd-yuvalarından didərgin salmışdır. Eyni zamanda ölkə ümummilli böhrana yuvarlanmışdı.
Cəmiyyət həyatının istisnasız olaraq sahələri tənəzzül keçirirdi. Üstəlik, o vaxt gənc dövlətə rəhbərlik
edənlərin səriştəsizliyi, bacarıqsızlığı vəziyyəti daha da ağırlaşdırırdı.
Beləliklə, Azərbaycan milli müstəqilliyinin ilk illərində heç bir xalqın arzulamadığı mürəkkəb vəziyyətə
düşmüşdü. Bir çoxlarına elə gəlirdi ki, dərin böhrandan çıxış yolu tapmaq mümkün olmayacaq və gənc dövlət
beşiyindəcə boğulacaq. Lakin hər gecənin bir səhəri olduğu kimi, Azərbaycan xalqı da zülmətdən işığa çıxa
bildi. 1993-cü ildə təcrübəli siyasətçi, bacarıqlı dövlət xadimi Heydər Əliyev xalqın təkidli tələbi ilə
hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra vəziyyət dəyişməyə, tənəzzülü tərəqqi əvəzləməyə başladı. Gənc Azərbaycan
Respublikası böyük tarixlə müqayisədə son dərəcə qısa zaman kəsiyində inqilabi dəyişikliklərə imza atdı:
cəbhə xəttində atəş dayandırıldı, ölkədə hərc-mərclik yaradan qüvvələr zərərsizləşdirildi, daxili siyasi sabitlik
bərqərar edildi, dördrəqəmli inflyasiya cilovlandı, genişmiqyaslı islahatlar başladı. Üç il keçdikdən sonra, daha
doğrusu, 1996-cı ildə ölkə davamlı inkişaf yoluna qədəm qoydu.
Milli iqtisadiyyatın lokomotivi – neft sənayesi dirçəlməyə başladı. 1994-cü ildə “Əsrin müqaviləsi”nin
imzalanması ilə xarici sərmayədarların ölkə iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrinə marağının artması müşahidə
olundu. Bütövlükdə yenicə müstəqillik qazanmış ölkənin hərtərəfli inkişafı üçün əsaslar yarandı. Sonrakı illər
müstəqil Azərbaycanın sürətli inkişaf dövrü kimi yadda qaldı. 2003-cü ildə cənab İlham Əliyev dövlət başçısı
seçildikdən sonra siyasi varislik davam etdi, ümummilli lider Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi milli inkişaf
strategiyası ardıcıllıqla həyata keçirildi.
Son 14 ildə Azərbaycan Respublikasının reallaşdırdığı xarici siyasət xətti ölkənin beynəlxalq
münasibətlər sisteminə sıx inteqrasiyası, dövlətin beynəlxalq aləmdə nüfuzunun möhkəmlənməsi, ayrı-ayrı
xarici ölkələrlə əməkdaşlıq əlaqələrinin genişləndirilməsi, həmçinin rəsmi Bakının regional və beynəlxalq
əhəmiyyətli problemlərin müzakirəsi və həllində yaxından iştirakı ilə səciyyələnir.
Bütün bu məsələlərə yanaşmada milli maraqlar ön plana çəkilir, dövlətin təhlükəsizliyi ilə əlaqəli
məqamlar diqqət mərkəzində saxlanılır.
Ötən dövrün ən əlamətdar hadisələrindən biri Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi
üzvü seçilməsi idi. Məlum olduğu kimi, ölkəmiz 2011-ci ilin oktyabrında BMT Baş Assambleyasının 66-cı
sessiyasının iclasında BMT Təhlükəsizlik Şurasının 2012-2013-cü illər üçün qeyri-daimi üzvlüyünə keçirilən
seçkilərdə 155 üzv-dövlətin dəstəyi ilə Şərqi Avropa qrupundan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi
üzvü seçilmişdir. 2012-ci ilin may ayında və 2013-cü ilin oktyabr ayında Azərbaycan rotasiya qaydasına uyğun
olaraq BMT Təhlükəsizlik Şurasında sədrlik etmişdir. Bu iki ay müddətində Təhlükəsizlik Şurası 30 ictimai
və fərdi iclas, 29 qapalı müşavirə keçirmiş, 7 qətnamə və sədrinin 3 bəyanatını qəbul etmiş, mətbuat üçün 13
bəyanat vermişdir.
Sədrlik dövründə ilk mühüm beynəlxalq tədbir mayın 4-də Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə
“Terrorizmlə mübarizə sahəsində öhdəliklərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı beynəlxalq əməkdaşlığın
gücləndirilməsi” mövzusunda BMT Təhlükəsizlik Şurasında keçirilmiş yüksək səviyyəli görüş oldu. Görüşdə
BMT-nin baş katibi və Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olan dövlətlərin yüksək vəzifəli nümayəndələri iştirak və
çıxış etdilər. Dövlətimizin başçısı çıxışında Azərbaycanın xaricdən dəstəklənən terrora məruz qaldığını
bildirdi, Ermənistanın ölkəmizə qarşı həyata keçirdiyi işğalçılıq və terror siyasəti barədə ətraflı məlumat verdi,
işğal altında olan ərazilərimizin terrorçuluq, separatçılıq, ekstremizm və mütəşəkkil cinayətkarlığın müxtəlif
formaları arasında əlaqələr baxımından ciddi narahatlıq mənbəyi olduğunu qeyd etdi. Prezident İlham Əliyev
dünya ictimaiyyəti tərəfindən münaqişələrin beynəlxalq hüquq normaları və prinsipləri çərçivəsində, xüsusilə
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dövlətlərin ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərin pozulmazlığı şərti əsasında həll
edilməsi və dövlətlərə öz əraziləri üzərində suverenliyinin bərpa edilməsinə yardım göstərilməsinin
əhəmiyyətini vurğuladı.
Görüşün yekunlarına dair BMT Təhlükəsizlik Şurası sədrinin bəyanatı qəbul edildi. Sənəddə
Azərbaycan üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən məqamlar, xüsusilə dövlətlərin ərazi bütövlüyü və siyasi
müstəqilliyinə qarşı güc tətbiq etməmək prinsipi vurğulanmış, terrorun bütün forma və təzahürləri pislənmiş,
terrorçuluqla mübarizədə beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi və dövlətlərin fərdi imkanlarının
artırılmasının əhəmiyyəti qeyd olunmuşdur.
Ölkəmizin Təhlükəsizlik Şurasında ikinci sədrliyi də səmərəli keçmişdir. Azərbaycan 2013-cü il
oktyabrın 28-də Təhlükəsizlik Şurasının sədri kimi BMT və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) arasında
əməkdaşlığın genişləndirilməsi mövzusunda yüksək səviyyəli görüş təşkil etmişdir. İƏT-in baş katibi
Əkmələddin İshanoğlu və BMT-nin baş katibi Pan Gi Mun ilə bərabər Təhlükəsizlik Şurası üzvlərinin yüksək
səviyyəli nümayəndələrinin iştirak etdiyi konfransın əsas məqsədi beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin təmin
olunması və iki təşkilat arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi üçün BMT ilə İƏT arasında əlaqələrin nəzərdən
keçirilməsi olmuşdur. İclasın yekun sənədi kimi qəbul edilmiş Təhlükəsizlik Şurası sədrinin bəyanatında BMT
ilə İƏT arasında əməkdaşlığın hazırkı vəziyyəti alqışlandı və onun gücləndirilməsinin vacibliyi, həmçinin
münaqişələrin BMT-nin Nizamnaməsi və Təhlükəsizlik Şurasının qərarları əsasında həll edilməsinə dair hər
iki təşkilatın eyni mövqedən çıxış etdiyi bildirildi.
Azərbaycan Təhlükəsizlik Şurasında üzvlüyü dövründə dövlətimizin milli maraqlarının qlobal
səviyyədə irəli aparılması istiqamətində fəal səylər göstərdi. Ölkəmizin üzləşdiyi ən böyük problem olan
Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün müxtəlif aspektləri Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq iclaslarında
mütəmadi olaraq diqqətə çatdırıldı. Bundan əlavə, dövlətlərin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq
səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığına hörmət, həmçinin münaqişələr zamanı müharibə və
insanlığa qarşı cinayətlər törətmiş şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsinin vacibliyi ardıcıl olaraq qaldırılırdı
və müvafiq müddəalar Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi sənədlərdə əksini tapdı.
Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasında sədrlik etməsi ölkəmiz üçün başqa bir cəhətdən də
əhəmiyyətli oldu. Diplomatlarımız bu missiyanı həyata keçirərkən BMT-nin digər üzv-dövlətləri,
Təhlükəsizlik Şurasının bütün üzvləri, beynəlxalq təşkilatın rəhbərliyi, eləcə də qeyri-hökumət təşkilatları və
KİV nümayəndələri ilə sıx təmasda oldular ki, bu da qarşılıqlı münasibətlərin inkişafına imkan yaratdı. BMT
Təhlükəsizlik Şurasına üzvlük və sədrlik Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə mövqeyini möhkəmlətdi və haqq
işimizi dəstəkləyən dövlətlərin sayını artırdı.
Energetika diplomatiyası Azərbaycanın xarici siyasət xəttinin prioritet istiqamətlərindəndir. Ötən 14 il
ərzində diplomatiyamız bu sahədə böyük uğurlara imza atmışdır. İlk növbədə XXI əsrin layihəsinin – “Cənub
qaz dəhlizi”nin reallaşdırılmasını qeyd etmək lazımdır. 2014-cü il sentyabrın 20-də Bakıda Avropanın enerji
təhlükəsizliyinə mühüm töhfə verəcək möhtəşəm layihənin – 45 milyard dollara başa gələcək “Cənub qaz
dəhlizi”nin təməlqoyma mərasimi keçirildi. Ümumiyyətlə, bu layihə dörd hissədən ibarətdir: “Şahdəniz” qazkondensat yatağı, Cənubi Qafqaz qaz kəməri, TANAP və TAP. 2015-ci il martın 17-də “Cənub qaz dəhlizi”nin
birləşdirici komponenti olan TANAP layihəsinin təməli qoyuldu. Bir il sonra isə TANAP-ı tamamlayan TAP
layihəsinin təməli qoyuldu. Beləliklə, əsrin layihəsinin icrası istiqamətində konkret iş başladı. Beş il ərzində
reallaşdırılması nəzərdə tutulan “Cənub qaz dəhlizi” layihəsi mərhələ-mərhələ həyata keçirilir və ilk mərhələ
gələn il başa çatacaq. 2020-ci ildə “Şahdəniz” yatağından bu kəmərlə nəql olunacaq qazın həcmi ildə 16
milyard, 2023-cü ildə 23 milyard, 2026-cı ildə isə 31 milyard kubmetrə çatacaq. İlk dövrdə kəmərlə nəql
olunacaq 16 milyard kubmetrlik Azərbaycan qazının 6 milyard kubmetri Türkiyəyə, 10 milyard kubmetri isə
Avropa ölkələrinə satılacaq.
Hazırda layihənin üzvləri Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə, Bolqarıstan, Yunanıstan, Albaniya və
İtaliyadır. Sonrakı mərhələdə Balkan ölkələrinin də “Cənub qaz dəhlizi”nə qoşulacağı gözlənilir. Beləliklə,
Azərbaycan tezliklə Cənubi Avropa ilə energetika sahəsində uzunmüddətli əməkdaşlıq yoluna qədəm qoyacaq
və qitənin yeni enerji xəritəsinin çəkilməsində yaxından iştirak edəcək.
Ötən ay isə Azərbaycan daha bir tarixi gün yaşadı. Sentyabrın 14-də Bakıda 23 il əvvəl imzalanmış
“Əsrin müqaviləsi”nin davamı olaraq dünyanın aparıcı neft şirkətlərinin iştirakı ilə Xəzər dənizinin
Azərbaycan sektorunda “Azəri”, “Çıraq” yataqlarının və “Günəşli” yatağının (AÇG) dərinlikdə yerləşən
hissəsinin birgə işlənməsi və neft hasilatının pay bölgüsü haqqında düzəliş edilmiş və yenidən tərtib olunmuş
saziş imzalandı. Başqa sözlə, “Əsrin müqaviləsi”nin müddəti 2050-ci ilədək uzadıldı.
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“Əsrin müqaviləsi” imzalananda AÇG-də 511 milyon ton neft olduğu ehtimal edilirdi. Amma ehtiyatlar
proqnozları üstələdi. İndiyədək AÇG-də 436 milyon ton neft çıxarılmışdır. Hazırda yataqlar blokunda hələ
hasil edilməmiş 500 milyon ton neft var. “Yeni əsrin müqaviləsi”nə əsasən, Azərbaycan Respublikası Dövlət
Neft Şirkətinin iştirak payı 25 faiz təşkil edəcək. Azərbaycana çatacaq mənfəət neftinin səviyyəsi 75 faiz
olacaq. Saziş çərçivəsində qoyulacaq sərmayənin məbləği 40 milyard dolları ötəcək. Bütün bunlar ölkəmizin
gələcək inkişafına əsaslı zəmin yaradır.
Ötən il Azərbaycan üçün regional və beynəlxalq əməkdaşlıq baxımından ən çox diqqətçəkən
hadisələrdən biri Azərbaycan-İran-Rusiya əməkdaşlıq formatının yaradılması oldu. Həmin ilin avqust ayında
üç dövlətin başçılarının Bakıda keçirilmiş görüşü və üçtərəfli sammit çərçivəsində əldə olunmuş razılaşmalar
fövqəladə əhəmiyyəti ilə yadda qaldı. Yeni regional əməkdaşlıq formatı yaratmaq təşəbbüsü məhz Azərbaycan
rəhbərliyinə məxsus idi. Belə bir formatın meydana çıxması üç ölkənin ikitərəfli əlaqələrinin yüksəldiyi
səviyyəni əks etdirirdi. Belə ki, həm Rusiya, həm də İranla həmsərhəd olan yeganə ölkə – Azərbaycan milli
müstəqilliyini bərpa edəndən bəri hər iki qonşusu ilə müxtəlif sahələrdə qarşılıqlı əlaqələri yüksək səviyyədə
qurmuşdur. Öz növbəsində Rusiya-İran əlaqələri xüsusilə son illər nəzərəçarpacaq şəkildə inkişaf etmişdir.
Bütün bunlarla yanaşı, yeni əməkdaşlıq formatının iştirakçısı olan ölkələri bir araya gətirən təkcə sırf coğrafi
yaxınlıq – qonşuluq yox, həm də onların oxşar maraqları bölüşməsi, regional və beynəlxalq problemlərə
münasibətdə ortaq məxrəcə gəlmək istəyidir.
Azərbaycan-İran-Rusiya formatı regional əməkdaşlıqda konkret olaraq bir sıra mühüm nəticələr vəd
edir. Söhbət ilk növbədə regional təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi məsələsindən gedir. Məlum olduğu
kimi, beynəlxalq terrorizm və ekstremizm ən əcaib formalarda təzahür etdiyi Yaxın Şərq regionumuzdan çox
da uzaq deyil. Suriya və İraqda cərəyan edən hadisələr Azərbaycan, Rusiya və İranı da ciddi narahat edir. Odur
ki, yeni regional formatın üzvü olan ölkələr beynəlxalq terrorizmlə mübarizədə uğurun yalnız birgə səylər
hesabına təmin ediləcəyinə əmindirlər.
Digər tərəfdən, üç ölkə başqa bir mühüm inkişaf layihəsini – “Şimal-Cənub” nəqliyyat dəhlizini
reallaşdırmaq əzmindədir. Ümumi uzunluğu 7200 kilometr olan beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi Hindistan, İran
və Fars körfəzi ölkələrindən Azərbaycan və Rusiya ərazisinə, daha sonra Şimali və Qərbi Avropaya tranzit
yüklərin və sərnişinlərin daşınması üçün optimal imkanlar yaradır.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan-İran-Rusiya əməkdaşlıq formatı təkcə qeyd olunan istiqamətlərlə
məhdudlaşmır, istisnasız olaraq bütün sahələrdə üçtərəfli əlaqələri ən yüksək səviyyəyə çatdırmaq məqsədi
güdür. Sözsüz ki, qarşıya qoyulmuş vəzifələrin reallaşdırılması nəticə etibarilə regional və beynəlxalq
əməkdaşlığa əhəmiyyətli töhfə verəcək.
Bütövlükdə Azərbaycan diplomatiyası son 14 il ərzində xarici siyasət xəttinin prioritet istiqamətlərini
rəhbər tutaraq dövlətin maraqları naminə geniş fəaliyyəti ilə diqqəti cəlb etmişdir. Rəsmi Bakı yaxın və uzaq
ölkələrlə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq əlaqələri qurmuş, dövlətin beynəlxalq aləmdə mövqeyinin
möhkəmlənməsinə nail olmuşdur. Prezident İlham Əliyevin yeritdiyi xarici siyasət qarşıda duran bütün
vəzifələrin icrasını təmin etmişdir.
Azərbaycan.-2017.-25 oktyabr.-№234.-S.1,3.
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Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələrində yeni mərhələ
Vaqif Bayramov
Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu, bizimlə əməkdaşlıq etmək istəyən ölkələrin sayı getdikcə artır.
Azərbaycan dünyada, beynəlxalq arenada özünü etibarlı tərəfdaş və etibarlı dost kimi təsdiq edə
bilmişdir.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Son illərdə Azərbaycanın iqtisadi potensialının güclənməsi, reallaşdırılan diversifikasiya siyasəti,
müasir texnologiyalara əsaslanan və rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsal edən yüzlərlə müəssisənin
fəaliyyətə başlaması, təbii ki, ölkəmizin xarici ticarətində də müsbət meyillərə təkan verib. Belə ki, xarici
ticarətin coğrafiyası genişlənib, onun əmtəə strukturu təkmilləşib. Bunun nəticəsidir ki, Azərbaycanın
iqtisadiyyatına 200 milyard dollardan çox investisiya yatırılıb. Eyni zamanda, 76 milyard dollardan çox
birbaşa xarici investisiya cəlb olunub.
Azərbaycanın iqtisadi ticarət partnyorlarının sayı hazırda 180 ölkəyə çatır. Ötən illər ərzində ölkəmizdə
ümumi məhsul buraxılışı 22 dəfədən, dövlət büdcəsi isə 26 dəfədən çox artıb. Bu, o deməkdir ki, Azərbaycan
xarici investisiyalar üçün cəlbedici məkana çevrilib. Ölkə iqtisadiyyatına 200 milyard dollardan çox investisiya
yatırılıb, o cümlədən 76 milyard dollar həcmində birbaşa xarici investisiya cəlb olunub. Görülən tədbirlər
nəticəsində Azərbaycanın planlı sosialist iqtisadiyyatından liberal bazar iqtisadiyyatına keçidi təmin edilib. Bu
uğurlar beynəlxalq maliyyə qurumları ilə əməkdaşlıq çərçivəsində mümkün olub. Məsələn, Dünya Bankının
dəstəyilə Azərbaycanda həyata keçirilən layihələr çərçivəsində qabaqcıl beynəlxalq təcrübənin tətbiq
olunması, ən qabaqcıl texnologiya və yeniliklərin respublikamıza gətirilməsi mühüm önəm
daşıyır. Azərbaycan və Dünya Bankı arasında əməkdaşlıq çoxşaxəlidir, infrastruktur, kənd təsərrüfatı və
sosial sahələri əhatə edir. Dünya Bankı ölkəmizə 53 layihə üzrə 4,15 milyard ABŞ dolları vəsait ayırıb. Artıq
41 layihə üzrə işlər başa çatıb, 11 layihə üzrə tədbirlər isə davam etdirilir.
Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (AYİB) da Azərbaycanda infrastruktur, enerji, su təchizatı,
nəqliyyat sahələrində müxtəlif layihələri maliyyələşdirir, banklara kredit xətti açır. Xatırladaq ki, AYİB
indiyədək Azərbaycanda özəl sektorda 151 layihənin maliyyələşdirilməsinə 1,7 milyard ABŞ dolları
məbləğində kredit ayırıb. Bu isə ölkəmizlə AYİB arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün böyük
imkanlar yaradıldığından xəbər verir.
Bu qısa informasiya onu göstərir ki, Azərbaycan xarici investisiyalar üçün cəlbedici məkana çevrilib.
Eyni zamanda, respublikanın iqtisadi potensialının güclənməsi, reallaşdırılan diversifikasiya siyasəti, müasir
texnologiyalara əsaslanan və rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsal edən yüzlərlə müəssisənin fəaliyyətə
başlaması təbii ki, ölkənin xarici ticarətində də müsbət meyillərə təkan verib. Belə ki, xarici ticarətin
coğrafiyası genişlənib, onun əmtəə strukturu təkmilləşib. Bunun nəticəsidir ki, ölkəmizin iqtisadiyyatına 200
milyard dollardan çox investisiya yatırılıb. Eyni zamanda, 76 milyard dollardan çox birbaşa xarici investisiya
cəlb olunub.
Azərbaycanın iqtisadi ticarət tərəfdaşlarının sayı 180 ölkəyə çatıb. Ötən illərdə Azərbaycanda ümumi
məhsul buraxılışı 22 dəfədən çox, dövlət büdcəsi 26 dəfədən çox artıb. Ticarət əlaqələri genişlənib. Təkcə cari
ilin yanvar–iyul aylarında Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxsləri dünyanın 176 ölkəsindəki
tərəfdaşları ilə ticarət əməliyyatları həyata keçirib, 107 ölkəyə məhsul ixrac edilib, 169 ölkədən idxal olunub.
Həmin dövrdə xarici ticarət dövriyyəsi 12872,2 milyon ABŞ dolları, o cümlədən ixracın dəyəri 8502,5
milyon dollar, idxalın dəyəri 4369,7 milyon dollar təşkil edib, nəticədə 4132,8 milyon dollarlıq müsbət ticarət
saldosu yaranıb. 2016-cı ilin yanvar–iyul ayları ilə müqayisədə xarici ticarət dövriyyəsi faktiki qiymətlərlə 6,2
faiz artıb. Ticarət dövriyyəsinin 37,3 faizi Avropa İttifaqı ölkələri, 13,2 faizi MDB üzvü dövlətləri, 49,5 faizi
isə dünyanın digər ölkələrinin payına düşüb.
İxracın dəyərinin 22,6 faizi İtaliyaya, 12,5 faizi Türkiyəyə, 5,5 faizi Çinə, 5,3 faizi Rusiyaya, 4,6 faizi
Gürcüstana, hər biri 4,3 faiz olmaqla Tayvan (Çinin əyaləti) və Portuqaliyaya, 4 faizi İsrailə, hər biri 3,7 faiz
olmaqla Almaniya və Çexiyaya, 3,6 faizi Hindistana, 3,3 faizi Kanadaya, qalan 22,6 faizi isə digər ölkələrə
göndərilən məhsullar əsasında formalaşıb.
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İdxal olunan məhsulların dəyərinin 18 faizi Rusiyanın, 15,7 faizi Türkiyənin, 10 faizi Çinin, 8,7 faizi
ABŞ-ın, 4,6 faizi Almaniyanın, 4,5 faizi Ukraynanın, 3,8 faizi İtaliyanın, 3,2 faizi İranın, 3 faizi Birləşmiş
Krallığın, 1,7 faizi Fransanın, hər biri 1,6 faiz olmaqla Belarus və Qazaxıstanın, 23,6 faizi isə digər ölkələrin
payına düşüb.
Bu ilin yanvar–iyul aylarında 855 milyon dollar dəyərində qeyri-neft məhsulları ixrac edilib ki, bu da
keçən ilin yanvar–iyul aylarına nisbətən faktiki qiymətlərlə 29,7 faiz, real ifadədə isə 27 faiz çoxdur.
Ölkəmizin beynəlxalq arenada formalaşan müsbət imicinin digər göstəricisi də son dövrlər xarici
ölkələrin özəlləşdirmə və investisiya layihələrində Azərbaycanın iştirakına dair dəvətlərin, eləcə də xarici
dövlətlər tərəfindən ölkəmizə bu məqsədlə həyata keçirilən səfərlərin sayının artmasıdır.
Prezident İlham Əliyevin verdiyi tapşırığa uyğun olaraq, ticarət və investisiya fəaliyyəti sahəsində
başlıca vəzifə Azərbaycan məhsullarının yeni bazarlara çıxışını təmin etməkdən, dost ölkələrdə investisiya
fəaliyyətini genişləndirməkdən ibarətdir. Bu məqsədlə müntəzəm olaraq xarici ölkələrə səfərlər edilir, milli
sərgilər, biznes forumlar, görüşlər təşkil olunur.
Həyata keçirilən iqtisadi siyasətin ən mühüm istiqamətlərindən biri xarici investisiyaların, qabaqcıl
texnologiyaların, idarəetmə təcrübəsinin cəlb olunmasıdır. Azərbaycanda bərqərar olan siyasi və makroiqtisadi
sabitlik, investorların hüquqlarının etibarlı qorunması, əlverişli coğrafi mövqe, zəngin təbii ehtiyatlar, yüksək
ixtisaslı işçi qüvvəsi respublikamızı xarici investisiyalar üçün cəlbedici ölkələrdən birinə çevirib. İndiyədək
Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə xarici dövlətlər arasında investisiyaların təşviqi və qarşılıqlı qorunması
haqqında 60-dan çox saziş imzalanıb. Avropa İttifaqının 23 üzv ölkəsi ilə respublikamız arasında ikiqat
vergitutma aradan qaldırılıb.
Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondu xarici investorlara və tərəfdaşlara təqdim
edilməsi məqsədilə xarici investisiyaların cəlbi üçün nəzərdə tutulan layihələrin sahibkarlıq subyektlərindən
qəbuluna xüsusi önəm verir. Bu zaman investisiya layihələrində əsas diqqət maliyyə baxımından əsaslandırılan
və iqtisadi cəhətdən səmərəli olan, beynəlxalq standartlara uyğun gələn müəssisələrin yaradılmasına və həmin
obyektlərdə ixracyönümlü və idxaləvəzləyici məhsulların istehsal edilməsinə yetirilir.
Bu gün Azərbaycan iqtisadiyyatının qeyri-neft sektoruna investisiya qoyan xarici qurumlar arasında
İslam İnkişaf Bankı və Özəl Sektorun İnkişafı üzrə İslam Korporasiyası daha çox diqqət çəkir. Hər iki struktur
ölkəmizdə bir sıra yeni layihələrdə fəal iştirak edir, qeyri-neft sahələrinin inkişafına maliyyə dəstəyi göstərir.
İqtisadiyyat Nazirliyindən aldığımız məlumata görə, indiyədək İslam İnkişaf Bankı tərəfindən ölkəmizə
iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri üzrə layihələr çərçivəsində 1 milyard ABŞ dollarına yaxın vəsait ayrılıb. Özəl
Sektorun İnkişafı üzrə İslam Korporasiyası tərəfindən isə Azərbaycana kiçik və orta sahibkarlığın
dəstəklənməsi ilə bağlı 130 milyon ABŞ dolları məbləğində investisiya yatırılıb.
İnvestisiya qoyuluşuna marağın getdikcə artması ölkəmizin sabit olması, milli, dini və irqi tolerantlığı
baxımından seçilməsi ilə bağlıdır. Bununla yanaşı, respublika hökuməti tərəfindən həyata keçirilən iqtisadi
siyasət, aparılan islahatlar nəticəsində ölkədə güclü iqtisadi potensial mövcuddur. Son 10 il ərzində
iqtisadiyyatın 3 dəfə artması, müasir infrastruktur yaradılması, yüzlərlə müəssisənin fəaliyyətə başlaması
bunun göstəricisidir. Yaradılan əlverişli biznes və investisiya mühiti, Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə etibarlı
tərəfdaş kimi tanınması, regionda əlverişli mövqeyə malik olan mühüm tranzit mərkəzi olması, insan
kapitalının inkişafı da ölkəmizin investisiya qoyuluşu baxımından cəlbediciliyini artırıb.
Ölkəmizin iqtisadi uğurlarının xaricdə geniş təbliği Azərbaycanın xarici siyasətinin vacib istiqamətlərindəndir. Bu məqsədlə sosial-iqtisadi inkişaf sahəsində əldə edilən uğurlar, yaradılan əlverişli biznes mühiti,
investisiya imkanları geniş şəkildə nümayiş etdirilir. Bununla bərabər, Azərbaycanın tranzit və turizm
imkanlarının geniş təşviq edilməsi istiqamətində işlər aparılır.
TAP, TANAP, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihələri, Şimal-Cənub, Şərq-Qərb magistral avtomobil
yolları, yeni hava limanları, geniş turizm infrastrukturu ilə bağlı təbliğatın aparılması Azərbaycanın artan
tranzit və turizm imkanlarından xarici tərəfdaşların faydalanması işinə də öz müsbət töhfəsini verib.
Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələrinin inkişafı daim diqqətdə olan məsələlərdəndir. Belə ki, yerli
məhsulların xaricə, o cümlədən qeyri-ənənəvi bazarlara ixracının genişləndirilməsi məqsədilə hazırda zəruri
tədbirlər görülür. Azərbaycan Prezidentinin bu istiqamətdə tapşırıqlarına uyğun olaraq, dövlət dəstəyi ilə
potensial ixrac ölkələrində logistik mərkəzlərin yaradılması üzrə tədbirlər reallaşdırılır. Bununla bərabər,
qarşılıqlı investisiya fəaliyyətinin təşviq edilməsi istiqamətində işlər də sürətləndirilir. Bu, ilk növbədə,
investorlar üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən investisiyaların qarşılıqlı qorunmasını, təşviqini, eləcə də ikiqat
vergitutmanın aradan qaldırılmasını nəzərdə tutan hüquq-müqavilə bazasının yaradılması işlərini əhatə edir.
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Paralel olaraq, Azərbaycanda prioritet istiqamətlərə, xüsusilə sənaye parklarına, kənd təsərrüfatına, İKT,
turizm və digər sahələrə xarici investisiyaların cəlb olunmasına maraq yaradılır, müvafiq sahələr üzrə yeni
texnologiyaların və rəqabətqabiliyyətli idarəetmə sistemlərinin tətbiqi istiqamətində tədbirlər görülür.
Azərbaycanın xaricdəki dövlət və özəl investisiyalarının müdafiəsi daha da gücləndirilir, iqtisadi
maraqlarımıza cavab verən layihələrdə şirkətlərimizin iştirakının təmin edilməsi üçün tərəfdaş ölkələrlə bu
sahədə əməkdaşlıq getdikcə genişləndirilir.
İqtisadi əlaqələrimizin genişlənməsində xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən azərbaycanlı iş adamlarının
bir araya toplanılması, fəaliyyətlərinin dəstəklənməsi məqsədilə birliklərinin yaradılması da önəmli
məsələlərdəndir. Artıq bir sıra dövlətlərdə belə birliklər fəaliyyət göstərir və bu sahədə işlər davam etdirilir.
Prezident İlham Əliyevin uğurlu daxili və xarici siyasəti nəticəsində dünyanın siyasi və iqtisadi
məkanında öz layiqli yerini tutan, etibarlı tərəfdaşa, regionun siyasi, iqtisadi və mədəni mərkəzinə çevrilən
Azərbaycan daha böyük nailiyyətlərə doğru inamla irəliləyir. Artıq indidən tam əminliklə demək mümkündür
ki, əldə olunan bu nailiyyətlər və daha sürətli inkişaf üçün yaradılan münbit şərait qarşıya qoyulan əsas hədəfin
– Azərbaycanın inkişaf etmiş dövlətə çevrilməsi məqsədinin reallaşmasına əsaslı təminat yaradır.
Xalq qəzeti.-2017.-7 oktyabr.-№219.-S.1.
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Diplomatiyamızın qarşısında duran yeni vəzifələr: tarixi irsdən gələcəyə doğru
Elmar Məmmədyarov,
Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri
İyulun 9-u diplomatik xidmət orqanları əməkdaşlarının peşə bayramıdır. AZƏRTAC bu münasibətlə
Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarovun qeydlərini təqdim edir.
Minilliklərlə ölçülən dövlətçilik ənənələrinə malik Azərbaycanın zəngin diplomatiya tarixi var. Qafqaz
Albaniyasının hökmdarı Cavanşirin çətin geosiyasi mühitdə balanslaşdırılmış diplomatiyası, Atabəylər,
Şirvanşahlar, Qaraqoyunlu dövlətlərinin diplomatik fəaliyyətləri diplomatiya tariximizin unudulmaz və şanlı
səhifələridir.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanın tarixi İpək Yolunun üzərindəki strateji mövqeyi onun zəmanənin
beynəlxalq münasibətlərinin, diplomatik və ticarət əlaqələrinin əsas subyektlərindən biri olmasını
şərtləndirirdi. Ağqoyunlu Uzun Həsənin dövründə Azərbaycanın Şərq-Qərb əlaqələrindəki rolu daha da
artmışdı. Azərbaycan ənənəvi əlaqələr saxladığı Şərq ölkələrindən başqa, Avropa dövlətləri ilə də geniş
diplomatik münasibətlər yaratmağa müvəffəq olmuşdu. Xarici ölkələrlə aparılan danışıqlarda Uzun Həsənin
anası – o zaman bütün Şərqdə yeganə qadın diplomat olan Sara Xatun mühüm rol oynayırdı.
Xanlıqlar dövrü siyasi pərakəndəliklə müşayiət olunsa da, Azərbaycan ərazisindəki xanlıqlar öz
maraqlarından çıxış edərək yaxın və uzaq dövlətlərlə əlaqələr saxlayır və diplomatik danışıqlar aparırdılar.
XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın Çar Rusiyasının tərkibinə daxil edilməsi onu sərbəst diplomatik
fəaliyyətdən məhrum etmişdi. 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması ilə
ölkəmiz yenidən müstəqil şəkildə beynəlxalq münasibətlər sisteminə qoşuldu. Azərbaycan diplomatiyası ilk
addımlarını atarkən – 1919-cu ildə Bakıda 16 xarici dövlətin, o cümlədən ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa,
İtaliya, İsveç, İsveçrə, Belçika, İran, Polşa və Ukraynanın diplomatik nümayəndəlikləri fəaliyyət göstərirdi.
1920-ci ilin aprelinədək Azərbaycanın Gürcüstan, Ermənistan, İran, Türkiyə, Ukrayna və başqa
yerlərdə diplomatik nümayəndəlikləri və Baş konsulluqları mövcud idi. Həmin il yanvarın 11-də Paris Sülh
Konfransında Xalq Cümhuriyyətinin müstəqilliyi de-fakto tanınandan sonra Azərbaycan hökuməti tərəfindən
Qərbi Avropa və Amerikada diplomatik nümayəndəliklərin təsis edilməsinə dair qanun layihəsi hazırlandı.
Azərbaycanın bolşevik Rusiyası tərəfindən işğalının ardınca 1922-ci il dekabrın 30-da Moskvada Birinci
Ümumittifaq Sovetlər Qurultayında SSRİ-nin yaradılması haqqında müqavilə imzalandı və Azərbaycanın
müstəqil xarici siyasət fəaliyyəti tamamilə dayandırıldı. 1923-cü il oktyabrın 8-də Azərbaycan SSR Xalq
Komissarları Sovetinin əmri ilə Türkiyə və İran istisna olmaqla, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün
diplomatik nümayəndəliklər ləğv edildi.
Yalnız İkinci Dünya müharibəsinin sonlarına yaxın – 1944-cü ildə sovet hakimiyyəti özünün geniş
strateji maraqlarını əsas götürərək digər respublikalarla yanaşı, Azərbaycan SSR Xalq Xarici İşlər
Komissarlığını da yaratdı. Lakin bu orqan uzun illər boyu yalnız formal mövcud oldu.
SSRİ-nin dağılması nəticəsində XX əsrdə yenidən öz müstəqilliyini əldə edən Azərbaycan
suverenliyinin mühüm atributlarından biri kimi xarici siyasət fəaliyyətini müəyyənləşdirməyə başladı.
Keşməkeşli tarixi dövrdə ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqının israrlı təkidi ilə
hakimiyyətə qayıdışından sonra bütün sahələrdə həyata keçirilən milli dövlətçiliyin qurulması prosesi Xarici
İşlər Nazirliyi sistemini də əhatə etdi. Strateji baxışa, uzaqgörənliyə və dərin düşüncəyə malik olan ulu öndər
tərəfindən tarixi irsdən və yerləşdiyimiz geosiyasi mövqeyin özəlliklərindən çıxış edərək Azərbaycanın
çoxistiqamətli və tarazlaşdırılmış xarici siyasət strategiyası formalaşdırıldı.
Heydər Əliyev irsi əsasında Prezident İlham Əliyev tərəfindən bu gün Azərbaycanın milli maraqlarına
əsaslanan çoxistiqamətli və dinamik xarici siyasəti uğurla davam etdirilir, ölkəmizin inkişafının yeni
mərhələsinə, dövrün çağırış və tələblərinə uyğun olaraq yeni strateji hədəflər müəyyən edilir və həyata
keçirilir.
Dövlətimizin başçısı diplomatik fəaliyyəti daim diqqət mərkəzində saxlamaqla bərabər, bu sahəyə
xüsusi qayğı göstərir. Bu mənada heç də təsadüfi deyil ki, Prezident İlham Əliyev 1919-cu il iyul ayının 9-da
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Xarici İşlər Nazirliyinin Katibliyinə dair müvəqqəti təlimatın qəbul edilməsi
tarixini əsas tutaraq, 2007-ci il avqustun 24-də hər il iyulun 9-nun Azərbaycan Respublikası diplomatik xidmət
orqanları əməkdaşlarının peşə bayramı günü kimi qeyd edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.
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Bu il 28 may - Respublika Günü münasibətilə rəsmi qəbulda məzmunlu və əhatəli nitq ilə çıxış edən
Prezident İlham Əliyev müsəlman dünyasında ilk demokratik respublika olaraq Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin yaranması və xarici müdaxilə nəticəsində süqutu, Sovet İttifaqının dağılması ilə
Azərbaycanın yenidən öz müstəqilliyinə qovuşması, xalqın təkidi ilə ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə
yenidən qayıdışı kimi xalqımız üçün taleyüklü məsələlərə nəzər salaraq xarici siyasətimizi belə
səciyyələndirib: “Azərbaycan xarici siyasət sahəsində böyük uğurlar əldə edib. Biz beynəlxalq arenada öz milli
maraqlarımızı bundan sonra da müdafiə edəcəyik. Biz bu gün dünyada çox böyük hörmətə malik olan ölkə
kimi tanınırıq. Bizimlə əməkdaşlıq etmək istəyən ölkələrin sayı artır. Ermənistandan başqa heç bir ölkə ilə
ikitərəfli formatda bizim problemimiz yoxdur. Biz bir çox üçtərəfli əməkdaşlıq formatları irəli sürdük”.
Milli maraqlara söykənən bu xarici siyasət əsasında Azərbaycan regionda və onun hüdudlarından
kənarda mehriban qonşuluq, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq mühiti formalaşdırmağa nail olub.
Hərbi-siyasi blokların üzvü olmayan Azərbaycan bu xoşməramlı siyasət vasitəsilə “yumşaq” təhlükəsizlik
mühiti yaradıb, kənar qüvvələrin hesabına təhlükəsizliyin “istehlakçısı” kimi deyil, öz gücü hesabına regionda
təhlükəsizliyin “istehsalçısı” və təminatçısı rolunda çıxış edir. Azərbaycan layiqli və etibarlı tərəfdaş kimi
qəbul olunur. Ölkəmizin Latın Amerikası, Afrika və Cənub-Şərqi Asiya ölkələri ilə genişlənən əməkdaşlığı və
həyata keçirilən qarşılıqlı səfərlər Azərbaycan ilə tərəfdaşlıq etmək istəyən ölkələrin sayının artmasının aydın
göstəricisidir.
Siyasi nəzəriyyəçi Cozef Nayın təbirincə desək, Azərbaycanın yürütdüyü bu siyasət “Smart Power”
adlandırıla bilərdi. Amma bu cür çətin regionda və siyasi, iqtisadi, hərbi böhranların tüğyan etdiyi nizamsız
dünya düzənində Azərbaycanın milli maraqlara əsaslanan müstəqil xarici siyasət həyata keçirməsini və
təhlükəsizliyini təmin etmə qabiliyyətinin mahiyyət və leksik baxımdan “İntelligent Power” adlandırılması
bəlkə daha düzgün olardı.
Proqram və konsepsiya xarakterli nitqində dövlətimizin başçısı tarixi irsimizi və müasir beynəlxalq
münasibətlər sisteminin təhdid və çağırışlarını nəzərə alaraq xarici siyasətimiz qarşısında yeni vəzifə və
tapşırıqlar müəyyən edib ki, bunlar da aşağıdakı şəkildə təsnif oluna bilər:
– Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüququn norma və
prinsipləri, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə uyğun olaraq Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə
tanınmış sərhədləri daxilində ərazi bütövlüyü və suverenliyi əsasında həll edilməsi;
– Azərbaycanda daxili risk mənbələrinin mövcud olmadığını və əsas təhlükələrin ölkəmizin xaricində
formalaşdığını nəzərə alaraq, düzgün siyasət və zəruri tədbirlərlə ölkəmizin xaricdən olan risklərdən
qorunması və təhlükəsizliyin təmin edilməsi;
– Dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamaq və xarici müdaxiləni inkar edən dövlətlərarası
münasibətlərin dəstəklənməsi;
– Azərbaycanın milli maraqlarına və xalqın mənafeyinə cavab verməyən beynəlxalq hərəkətlərdən və
təşəbbüslərdən kənar durulması və milli maraqlarımıza əsaslanan siyasətin davam etdirilməsi;
– Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlarla uğurlu əməkdaşlığının və çoxtərəfli diplomatiyamızın
genişləndirilməsi;
– Milli-mənəvi və dini dəyərlərimizə sadiq olaraq və əsrlər boyu formalaşan zəngin təcrübəmizdən
çıxış edərək dinlər və mədəniyyətlərarası dialoq və multikulturalizmin təşviq edilməsi;
– Dünya maliyyə-iqtisadi böhranı və neftin qiymətinin aşağı düşməsi fonunda milli iqtisadiyyatın
rəqabət qabiliyyətinin artırılması, ixracın genişləndirilməsi və yeni bazarlara çıxışın əldə edilməsi;
– TANAP və TAP layihələrinin qrafikə uyğun olaraq inşasının başa çatdırılması və Cənub Qaz
Dəhlizinin fəaliyyətə başlaması;
– Şərq – Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizləri üzrə işlərin yekunlaşdırılması.
Dünyada hökm sürən böhran və münaqişələrin, “soyuq müharibə” dövrü üçün xarakterik geosiyasi
çəkişmələrin gərginləşməsi, terrorizmin yeni forma və təzahürlərinin meydana çıxması, habelə asimmetrik
hədə və təhdidlərin fonunda dövlətimizin başçısı tərəfindən xarici siyasət sahəsində müəyyən olunan strateji
hədəflər dövrün tələblərini özündə ehtiva edir və uzunmüddətli perspektivdə ölkəmizin davamlı inkişaf və
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi daşıyır.
Dövlət başçısının proqram xarakterli nitqində qeyd olunduğu kimi, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həlli xarici siyasətimizin əsas prioriteti olmaqda davam edir. 200 ildən artıq bir dövr
ərzində formalaşdırılan “böyük Ermənistan” ideologiyasının siyasi-hərbi müstəviyə keçirilərək Ermənistanın
Azərbaycana qarşı gücdən istifadə etməklə müharibəyə başlaması və nəticə etibarilə, ərazilərimizin 20 faizini
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işğal etməsi və bir milyondan artıq soydaşımızı etnik təmizləməyə məruz qoyması təhlükəsizliyimiz üçün ən
başlıca təhdiddir.
Münaqişənin həllində Azərbaycanın mövqeyi qəti və prinsipial xarakter daşıyır – Dağlıq Qarabağ
Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Azərbaycan işğal faktı ilə heç zaman barışmayacaq, heç zaman öz ərazisində
ikinci erməni dövlətinin yaradılmasına imkan verməyəcək. Azərbaycan xalqının iradəsi əsasında dövlətimizin
başçısı tərəfindən danışıqlar prosesində Azərbaycanın strateji mövqeyi məhz bu şəkildə qoyulub. İyulun 4-də
Füzuli rayonunun Alxanlı kəndində mülki insanları ağır silahlardan hədəfə alaraq, azyaşlı qızcığazın, onun
nənəsinin ölümünün və digər qadının yaralanmasının səbəbkarı olan Ermənistan əslində bir daha özünün əsl
xislətini, təxribatlar yolu ilə danışıqlar prosesini və həmsədrlərin səylərini pozmaq siyasətini sübut etmiş oldu.
Ötən müddət ərzində proaktiv strategiya əsasında siyasi-diplomatik, hərbi, informasiya, humanitar və
digər sahələrdə Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin qarşısının alınması və ifşa edilməsi üçün mühüm tədbirlər
görülüb. Bu tədbirlər aşağıdakı uğurları təmin edib:
– Ermənistan istisna olmaqla, bütün beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə
tanınmış sərhədləri daxilində ərazi bütövlüyü və suverenliyini tanıyır, dəstəkləyir və hörmətlə yanaşır. Bu
mövqe BMT Təhlükəsizlik Şurasının məlum qətnamələri, ATƏT, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avropa
Şurası, NATO, Qoşulmama Hərəkatı və digər beynəlxalq təşkilatların qətnamə və qərarları, habelə ikitərəfli
əsasda digər dövlətlərin bəyanatlarında və ikili sənədlərində təsbit olunub;
– Ermənistanın Azərbaycan ərazilərinin hərbi işğalını siyasi müstəviyə daşımaq və hətta işğala öz
müqəddəratını təyin etmək donu geyindirərək legitimləşdirmək cəhdləri iflasa uğrayıb. Beynəlxalq
ictimaiyyət Ermənistanın gücdən istifadə edərək Azərbaycan ərazilərini hərbi yolla işğal etməsinin
nəticələrini tanımayıb və heç zaman da tanımayacaq. Əksinə, BMT TŞ-nin məlum qətnamələrində, İƏT-in
qətnamə və bəyanatlarında və digər beynəlxalq qurumların sənədlərində Azərbaycan ərazilərinin işğalı və
gücdən istifadə edərək dövlətlərin tanınmış sərhədlərinin dəyişdirilməsi cəhdləri pislənilir;
– ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri və bütün beynəlxalq ictimaiyyət işğala əsaslanan mövcud
status-kvonu qəbuledilməz və qeyri-davamlı hesab edir və onun dəyişdirilməsinə ciddi çağırışlar edir.
Status-kvonun dəyişdirilməsi, ilk növbədə, işğal faktının aradan qaldırılmasını nəzərdə tutur;
– Münaqişənin mərhələli şəkildə həllinin siyasi-hüquqi əsasları formalaşdırılıb və bu, bütün
beynəlxalq ictimaiyyətə məlumdur. Bu, beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri, BMT TŞ-nin məlum
qətnamələri, Helsinki Yekun Aktına əsaslanaraq, Ermənistan qoşunlarının Azərbaycanın işğal olunmuş
ərazilərindən çıxarılması, Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri daxilində ərazi bütövlüyü
və suverenliyinin təmin olunması, azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünlərin, o cümlədən Dağlıq
Qarabağın azərbaycanlı icmasının öz doğma torpaqlarına qayıtması və Azərbaycanın sərhədləri daxilində
Dağlıq Qarabağın erməni və azərbaycanlı icmasının muxtar şəkildə birgə yaşayışını nəzərdə tutur;
– Ermənistan danışıqlar prosesində dalana dirənmiş vəziyyətdədir. Ermənistanın işğal olunmuş
Azərbaycan ərazilərindən öz qoşunlarını çıxarmaqdan başqa yolu yoxdur. Ona görə də Ermənistan
çabalayaraq siyasi-hərbi təxribatlarla diqqəti əsas hədəfdən yayındırmağa və texniki məsələlərə yönəltməyə
çalışaraq danışıqlara əngəl yaratmağa cəhd göstərir;
– Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan tərəfindən müvəqqəti və taktiki işğalı Ermənistanın geosiyasi
və geoiqtisadi təcridini və strateji məğlubiyyətini şərtləndirərək, onu regional layihələrdən kənarda qoyub
və bu ölkənin siyasi, hərbi, iqtisadi, sosial və demoqrafik resurslarını tükətməkdədir. Həmçinin suveren
dövlət kimi Ermənistan öz mövcudluğunu ciddi sual altına qoyub;
– Siyasi-hüquqi vasitələrlə Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində Ermənistanın həyata keçirdiyi
qeyri-qanuni əməllərin qarşısı alınır və beynəlxalq səviyyədə Ermənistanın bu kimi hərəkətləri ifşa olunur.
Milli və beynəlxalq hüquqi təqib mexanizmləri ilə bu sahədə ciddi nailiyyətlər əldə edilib;
– Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüz, işğal və etnik təmizləmə siyasəti, həmçinin işğal edilmiş
ərazilərdə mülki Azərbaycan əhalisinə qarşı dövlət səviyyəsində törətdiyi terror, hərbi və bəşəriyyət əleyhinə
cinayət əməllərinin ifşası nəticəsində erməni yalanları üzə çıxarılıb və Ermənistanın bir dövlət olaraq
beynəlxalq səviyyədə mənəvi dayaqları və imici əsaslı şəkildə sarsılıb. Beynəlxalq ictimai rəydə
Ermənistanın işğalçılıq siyasəti və erməni yalanları barədə aydın fikir formalaşdırılıb. Alxanlı kəndində
törətdiyi təxribatla Ermənistan növbəti dəfə özünü ifşa etdi.
Qeyd olunan istiqamətlərdə qazanılan nailiyyətlərdən çıxış edərək və münaqişənin həlli ilə əlaqədar
dövlətimizin başçısı tərəfindən qoyulmuş vəzifələrə uyğun olaraq, Ermənistanın işğalının nəticələrinin aradan
qaldırılması və ölkəmizin beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri daxilində ərazi bütövlüyü və
suverenliyinin təmin olunması üçün ardıcıl və proaktiv fəaliyyət bundan sonra da davam etdiriləcək.
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Ermənistanın təcavüz və işğalının timsalında ənənəvi təhlükə ilə üzləşən Azərbaycan müasir dövr üçün
xarakterik olan və xaricdən qaynaqlanan yeni və asimmetrik risk və təhdidləri də ciddi surətdə nəzərə alır və
onların qarşısını almaq üçün zəruri tədbirlər görür. Bu gün Azərbaycanda daxili risk mənbələri mövcud deyil.
Ölkəmizin hüquq-mühafizə və xüsusi xidmət orqanlarının yüksək peşəkarlığı ilə bərabər, Prezident İlham
Əliyev tərəfindən qeyd edildiyi kimi, Azərbaycandakı sabitliyin fundamental əsasını düzgün sosial-iqtisadi
siyasət, inklüziv, multikultural cəmiyyətin qurulması və bu xüsusda atılan davamlı və düzgün addımlar təşkil
edir. Həmçinin Azərbaycanda statik, məhz ölkənin inkişafını, xalqın rifahının günbəgün yaxşılaşmasını, hüquq
və azadlıqların qorunmasını şərtləndirən təhlükəsizlik siyasəti yürüdülür.
Daxili və xarici siyasət bir-biri ilə üzvi şəkildə bağlı olduğu üçün xarici siyasətimiz milli müdafiənin ön
xətti kimi qlobal təhlükə və təhdidlərin artdığı şəraitdə xaricdən olan risklərin vaxtında müəyyən edilməsi,
diplomatik metod və vasitələrlə onların qarşısının alınması, ölkəmiz ətrafında xoş mühitin formalaşdırılması
və düzgün təhlil və proqnozlarla Azərbaycanın maraqlarımıza cavab verməyən beynəlxalq hərəkət və
təşəbbüslərə qoşulmamasını təmin etməkdə davam edir.
Azərbaycan təhlükəsizliyin bölünməzliyi prinsipindən çıxış edərək, beynəlxalq təhlükəsizliyin
gücləndirilməsi, terrorizm və onun bütün forma və təzahürləri, radikalizm və ekstremizm, kütləvi qırğın
silahlarının yayılması və bu kimi hallara münbit şərait yaradan münaqişələrin köklü həll edilməsi istiqamətində
beynəlxalq birliyin ikitərəfli və çoxtərəfli əsasda olan kollektiv səylərini yaxından dəstəkləyir. Azərbaycan bu
istiqamətdə mövcud beynəlxalq mexanizm və vasitələrin gücləndirilməsi və effektivliyinin artırılması işinə də
öz töhfəsini verir.
Dövlətdaxili münasibətlərdə olduğu kimi, dövlətlərarası münasibətlərdə də qanunun aliliyi təmin
edilməli, bütün dövlətlər BMT nizamnaməsi və beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsasında üzərinə
düşən öhdəliklərini yerinə yetirməlidirlər. Azərbaycan qanunun aliliyinə əsaslanan beynəlxalq münasibətlər
sisteminin qurulmasının tərəfdarıdır və bu kimi səyləri dəstəkləyir. II Dünya müharibəsindən sonra BMT-nin
yaradılması və ümumiyyətlə beynəlxalq münasibətlərin sürətlə təsisatlanması, beynəlxalq hüququn norma və
prinsiplərinin məcəllələşdirilməsi müharibə riski və təhlükələrini azaltsa da, tam şəkildə aradan qaldıra
bilməyib. Təəssüflər olsun ki, II Dünya müharibəsində olduğu kimi, qonşu dövlətə qarşı güc tətbiq edərək
onun ərazisini işğal edən Ermənistan kimi dövlət hələ də var. Həmçinin digər dövlətlərin daxili işlərinə
müdaxilə olunması və öz iradəsinə tabe etdirilməsi, yeni qeyri-sabitlik ocaqlarının və münaqişələrin
yaranmasına gətirib çıxarıb. Azərbaycan heç bir dövlətin daxili işinə qarışmır və öz daxili işlərinə də digər
dövlətlərin qarışmasını qəbul etməyəcək.
Bununla bərabər, ədalətli və təhlükəsiz beynəlxalq münasibətlər sisteminin qurulmasının mühüm
təməllərindən birini mədəniyyətlər və sivilizasiyalararası dialoqun, multikulturalizmin təşviqi təşkil edir.
Təəssüflər olsun ki, müasir dünyada sivilizasiyaların toqquşmasını nəzəriyyədən praktikaya keçirmək istəyən
şəxslərin sayı artmaqdadır. Çoxəsrlik tolerantlıq ənənələri və uğurlu dövlət siyasəti ilə multikulturalizmin
nəinki mövcudluğunu, hətta inkişafını təmin edən Azərbaycan bu təcrübə və model əsasında qlobal səviyyədə
sivilizasiyalar və mədəniyyətlərarası dialoq prosesini yaxından dəstəkləyir. Birinci Avropa Oyunları, BMTnin Sivilizasiyalar Alyansının Bakı Forumu, Mədəniyyətlərarası dialoq forumu və bütövlükdə Bakı Prosesi,
IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının keçirilməsi Azərbaycanın bu məqsəd və məramın inkişafı naminə verdiyi
töhfələrdir.
Xarici siyasətimiz qarşısında dövlət başçısı tərəfindən qoyulan növbəti tapşırıqlardan biri də beynəlxalq
təşkilatlarla əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi və genişləndirilməsidir. Beynəlxalq münasibətlər sistemində
çoxtərəfli diplomatiya birtərəfli addımları üstələməli, ərazisindən və əhalisinin sayından asılı olmayaraq, bütün
dövlətlərin səsi eşidilməli və kollektiv qərarlar qəbul edilməlidir. Bu baxımdan Azərbaycan çoxtərəfli
diplomatiyanın və beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığının daha da inkişaf etdirilməsinə çalışacaq. Universal
beynəlxalq təşkilat kimi burada əsas hədəf BMT və onun ixtisaslaşmış təşkilatlarıdır. 25 illik dövr ərzində
Azərbaycan və BMT arasında faydalı və səmərəli əməkdaşlıq qurulub. Bundan və Azərbaycanın 2012-2013cü illərdə BMT TŞ-nin qeyri-daimi üzvlüyü təcrübəsindən çıxış edərək, Azərbaycan BMT sistemində
islahatlar aparılması və müasir dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılması istiqamətində səyləri yaxından
dəstəkləməkdə davam edəcək. 2016-cı ilin iyun ayında Azərbaycan BMT Baş Məclisində keçirilmiş
səsvermədə iştirak edən 184 üzv dövlətdən 176-nın səsini qazanmaqla, 2017-2019-cu illər üçün BMT-nin
İqtisadi və Sosial Şurasına üzv seçildi. ECOSOC davamlı inkişafa dair peşəkar müzakirələr aparmaq üçün
mərkəzi platforma olmaqla, bizə beynəlxalq inkişafa töhfə vermək üçün əlavə imkan yaradacaq.
BMT Baş Məclisindən sonra 120 dövlətin iştirak etdiyi Qoşulmama Hərəkatı ən böyük beynəlxalq
platformadır. 2011-ci ildə Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatına üzv oldu. Qoşulmama Hərəkatı yarandığı
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vaxtdan bəri beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin gücləndirilməsində əsaslı rol oynayır. Qoşulmama Hərəkatına
üzv ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının bu il sentyabrın 13-18-də Venesuela Bolivar Respublikasının
Marqarita adasında keçirilmiş XVII Sammitinin yekun sənədində 2019-cu ildə XVIII Zirvə toplantısının
Azərbaycanda keçirilməsi barədə qərar qəbul olunub. 2019-cu ildə Bakıda keçiriləcək XVIII Sammit həm də
rəmzi xarakter daşıyacaq. Belə ki, Avropa qitəsi 1989-cu il Belqrad Sammitindən 30 il sonra Qoşulmama
Hərəkatına üzv ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının görüşünə yenidən ev sahibliyi imkanı qazanacaq.
2019-2022-ci illər ərzində Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatına sədrlik edəcək.
Bundan əlavə, Azərbaycan üzv olmadığı, amma müvafiq mexanizmlərlə əməkdaşlığa malik olduğu
Avropa İttifaqı, NATO, Körfəz Əməkdaşlıq Şurası, Ərəb Dövlətləri Liqası, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı,
Afrika İttifaqı, Amerika Dövlətləri Təşkilatı və digər təsisatlarla əlaqələrini daim inkişaf etdirəcək. Həmçinin
Azərbaycan üzv olduğu regional təşkilatlar, o cümlədən ATƏT, İƏT, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, Türk
Şurası, Müstəqil Dövlətlər Birliyi, GUAM, Avropa Şurası, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı və digər
qurumlar çərçivəsində əməkdaşlıq imkanlarının genişləndirilməsi üçün səylərini artıracaq.
Müstəqillik illərində Azərbaycanın beynəlxalq problemlərə yaxından bələd olan peşəkar diplomatları
yetişib. Onların sırasında gənclər üstünlük təşkil edir. Qarşıdakı dövr ərzində üzv olduğumuz beynəlxalq
təşkilatların idarəetmə sistemində peşəkar kadrlarla təmsil olunmaq və bu yolla onların işinə verdiyimiz
töhfələri daha da artırmaq niyyətindəyik.
Ölkəmizdə aparılan köklü iqtisadi islahatlar və qeyri-neft sektorunun inkişafı fonunda iqtisadi
diplomatiya konsepsiyamız daha böyük aktuallıq kəsb etməkdədir. Bu mənada Azərbaycanın xarici iqtisadi
əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi, ölkənin iqtisadi potensialının xaricdə təşviq olunması, qeyri-neft sektorunun
şaxələndirilməsi, ixracın təşviqi və genişləndirilməsi, xarici sərmayələrin ölkəmizə cəlb edilməsi, tərəfdaş
ölkələrə Azərbaycan sərmayələrinin yatırılmasının təşviqi, işgüzar dairələrin nümayəndələrinin səfərlərinin
təşkili, iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Azərbaycanın xarici dövlətlərlə birgə hökumətlərarası komissiya və işçi
qruplarının iclaslarının keçirilməsi, ölkəmizdə istehsal olunan məhsul və xidmətlərin yeni bazarlara
çıxarılması, eyni zamanda, xarici ölkələrdə tətbiq olunan müasir texnologiyaların ölkəmizə cəlb edilməsi
iqtisadi diplomatiyamızın gündəliyində əsas istiqamətlərdir. Bu xüsusda Xarici İşlər Nazirliyi İqtisadiyyat
Nazirliyi və digər aidiyyəti dövlət qurumları ilə birlikdə Hökumətlərarası Birgə Komissiyaların iclaslarının
keçirilməsi, biznes forumların təşkil edilməsi üçün iş aparır. İkitərəfli iqtisadi əlaqələrin inkişaf etdirilməsində
turizm sahəsində əməkdaşlıq da mühüm yer tutur. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və ölkəmizin diplomatik
nümayəndəlikləri Azərbaycanın turizm imkanlarının tanıdılması üçün turizm baxımından cəlbedici ölkələrdə
birgə iş aparırlar.
Azərbaycanın təşəbbüskarı olduğu və həyata keçirdiyi enerji və nəqliyyat layihələri regional
əməkdaşlığa töhfə verib. Biz Şimal-Cənub və Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizlərinin həyata keçirilməsində fəal
şəkildə iştirak edirik. Transxəzər beynəlxalq marşrutunun yaradılması və tezliklə istifadəyə verilməsi, BakıTbilisi-Qars dəmir yolunun tikintisi əhəmiyyətli layihələr sırasındadır. Çinin İpək Yolu İqtisadi Kəməri
konsepsiyasının tam reallığa çevrilməsi Bakı-Tbilisi-Qars layihəsini regionun ən vacib infrastrukturları
sırasına qoşacaq. Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin tərkib hissəsi olan Qəzvin-Rəşt-Astara (İran)–Astara
(Azərbaycan) dəmir yolu layihəsinin iqtisadi artıma yeni stimul verəcəyinə, layihəyə cəlb olunan ölkələr, eləcə
də bütün region üçün nəqliyyat imkanlarını genişləndirəcəyinə əminik.
Azərbaycan irimiqyaslı enerji layihəsi olan Cənub Qaz Dəhlizinin təşəbbüskarıdır. TANAP/TAP
layihələri bu dəhlizin mühüm tərkib hissələridir. Bu, enerji əməkdaşlığı və enerji təhlükəsizliyi layihəsidir.
Amma enerji və nəqliyyat dəhlizləri yalnız enerji və yüklərin daşınması demək deyil. Bu, hərtərəfli əməkdaşlıq
dəhlizləridir. “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsinin üzvləri Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə, Bolqarıstan,
Yunanıstan, Albaniya və İtaliyadır. Əminik ki, sonrakı mərhələdə digər Balkan ölkələri də layihəyə qoşulacaq.
Qarşıda qoyulan vəzifəyə uyğun olaraq məqsədimiz TANAP/TAP layihələrinin qrafikə uyğun olaraq vaxtında
istismara verilməsinin təmin olunmasıdır.
Dövlətimizin başçısı tərəfindən milli maraqlarımıza uyğun olaraq xarici siyasətimiz qarşısında qoyulan
strateji tapşırıqlar orta və uzunmüddətli dövr ərzində müstəqilliyimizin və suverenliyimizin
möhkəmləndirilməsi, təhlükəsizliyimizin təminatı və Azərbaycan xalqının rifahının daha da yaxşılaşdırılması,
regionda sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunması, iqtisadi inkişaf, ölkəmizin beynəlxalq səviyyədə
nüfuzunun və çəkisinin daha da artırılmasına xidmət edən vahid dövlət siyasətinin tərkib hissələridir. Bu
vəzifələrin həyata keçirilməsi müstəqil, çoxistiqamətli və tarazlaşdırılmış xarici siyasətimizin qarşılıqlı hörmət
və bir-birinin daxili işlərinə qarışmamaq təməl prinsipləri əsasında davam etdirilərək ikitərəfli əsasda və
beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində tərəfdaşlarla birgə fəaliyyətimizin daha da artırılmasını və yeni
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təşəbbüslərlə çıxış edilməsini, həmçinin dövrün tələblərinə uyğun olaraq fəal humanitar, enerji, nəqliyyat,
iqtisadi və rəqəmsal diplomatiya tədbirlərini özündə ehtiva edir.
Əmin etmək istərdim ki, Xarici İşlər Nazirliyi Prezident İlham Əliyev tərəfindən göstərilən etimadın və
xarici siyasətimiz qarşısında qoyulan vəzifə və tapşırıqların layiqincə yerinə yetirilməsi üçün qarşıdan gələn
dövr ərzində də səylərini əsirgəməyəcək.
Diplomatik xidmət orqanları əməkdaşlarının peşə bayramı münasibətilə bütün XİN kollektivini təbrik
edirəm.
Xalq qəzeti.-2017.-9 iyul.-№145.-S.3.
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Azərbaycan xarici siyasət sahəsində böyük uğurlar əldə edib
Ölkəmizin dünya miqyasında nüfuzu daha da yüksəlib
Elnur Hacalıyev
Prezident İlham Əliyev beynəlxalq hüquq prinsiplərini əsas tutaraq praqmatizmə, qarşılıqlı faydalı
əməkdaşlığa əsaslanan xarici siyasət xətti yürüdür.
Ölkə diplomatiyası regional əməkdaşlıq, enerji təhlükəsizliyi, habelə beynəlxalq təşkilatlarda təmsilçilik
kimi məsələlərdə milli maraqların prioritetliyini maksimum səviyyədə təmin edir, bölgədə müşahidə olunan
neqativ geosiyasi dəyişiklik meyillərinə rasional və təmkinli münasibət göstərir. Müstəqil xarici siyasət aparan
respublikamız özünün Cənubi Qafqaz regionunda əhəmiyyətli ərazi, geostrateji və geoiqtisadi
üstünlüklərindən maksimum şəkildə yararlanaraq uğurlarının miqyasını artırmaqdadır.
Son 14 ildə ölkəmizin rəhbəri respublikamızın qlobal siyasi arenada müsbət imiclə tanınmasını, regional
və beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlıq mərkəzinə çevrilməsini təmin edib. Beləliklə, hücum xətti üzərində qurulan
çevik və səmərəli xarici siyasət yürütmək imkanı qazanan cənab İlham Əliyev “güclü dövlət – müstəqil
siyasət” devizini praktik olaraq gerçəkləşdirib. Başqa sözlə, iqtisadi, siyasi və hüquqi islahatların uğurlu
nəticələri ümumən səmərəli xarici siyasət üçün də etibarlı zəminə çevrilir. Ötən müddətdə xarici siyasətdə
öhdəliklərə sadiqlik, şəffaflıq, başqa dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamaq kimi aparıcı istiqamətlər önə
çəkilmişdir.
Beynəlxalq aləmə çoxşaxəli inteqrasiyanın təmini, iqtisadi və geostrateji maraqların ödənməsi,
vətəndaşların firavan, təhlükəsiz yaşayışının təmin olunması həyata keçirilən xarici siyasətin prioritet
məqsədləridir. Dünyanın fövqəlgüc mərkəzlərinin regionda toqquşan maraqlarının optimal şəkildə
uzlaşdırılması, ayrı-ayrı dövlətlərlə münasibətlərdə bərabərhüquqlu tərəfdaşlıq, beynəlxalq təşkilatlarla
qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulması müsbət nəticələrin əldə olunmasını şərtləndirib. Son illər
mühüm beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi üçün Bakı şəhərinin seçilməsi, eyni zamanda qlobal əhəmiyyətli
tədbirlərə ölkəmizin dəvət olunması Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunu daha da yüksəldir. 2017-ci ilin ötən
beş ayında da Azərbaycan rəhbərliyinin beynəlxalq tədbirlərdə iştirakı və xarici dövlətlərə səfərləri ölkəmizin
dünya miqyasında nüfuzunun yüksəldiyini bir daha sübuta yetirdi.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın milli bayramı – Respublika Günü münasibətilə keçirdiyi rəsmi
qəbulda bildirib: “Azərbaycan xarici siyasət sahəsində böyük uğurlar əldə edib. Bunu artıq Azərbaycan
ictimaiyyəti bilir. Biz beynəlxalq arenada öz milli maraqlarımızı bundan sonra da müdafiə edəcəyik. Biz bu
gün dünyada çox böyük hörmətə malik olan ölkə kimi tanınırıq. Bizimlə əməkdaşlıq etmək istəyən ölkələrin
sayı artır. Ermənistandan başqa heç bir ölkə ilə ikitərəfli formatda bizim problemimiz yoxdur. Biz bir çox
üçtərəfli əməkdaşlıq formatları irəli sürdük.
Bu gün bizim beynəlxalq təşkilatlarla da çox yaxşı münasibətlərimiz var və biz bu təşkilatlarda fəal rol
oynayırıq. Mən onların içərisində ilk növbədə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatını qeyd etmək istərdim. Azərbaycan
bu təşkilatın fəal üzvüdür. Bu təşkilat erməni təcavüzü ilə bağlı keçən il Kontakt Qrupu yaratmışdır. Erməni
təcavüzü, ötən ilin aprel ayında onların törətdikləri təxribat hadisələri İslam Əməkdaşıq Təşkilatı tərəfindən
pislənildi. Azərbaycan dövlətinə, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycanın
mövqeyinə daim dəstək göstərilir”.
Prezident İlham Əliyevin xaricə səfərləri çərçivəsində dövlət və hökumət başçıları ilə keçirdiyi yüksək
səviyyəli görüşlər Azərbaycanın tanıdılması baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ermənistanın dünya
miqyasında təcavüzkar dövlət kimi tanınmasına nail olmaq və ölkəmizin ərazi bütövlüyünü təmin etmək,
dünya siyasətini istiqamətləndirən böyük dövlətlərlə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı genişləndirmək dövlət
başçısı İlham Əliyevin xarici siyasətinin prioritet məqsədləri sırasında xüsusi vurğulana bilər. Aparılan uğurlu
diplomatiya nəticəsində artıq beynəlxalq təşkilatlar haqqın və ədalətin Azərbaycanın tərəfində olduğunu etiraf
edir, Ermənistanın təcavüzkar dövlət olduğunu anlayırlar. Azərbaycan danışıqlar prosesində ədalətli, prinsipial
və beynəlxalq hüquqa əsaslanan mövqe nümayiş etdirir. Bu dəyişməz mövqeyi Prezident İlham Əliyev xarici
səfərlərində, eləcə də ölkəmizə gələn nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların və dövlətlərin rəhbərlərinin diqqətinə
dəfələrlə çatdırır.
Azərbaycanın sülh danışıqları nəticə verməyəcəyi təqdirdə münaqişənin hərb yolu ilə həlli barədə
verdiyi bəyanatlar həm regionun, həm də Qərbin aparıcı dövlətlərini ciddi şəkildə narahat edir. Müdafiə
məqsədilə ayrılan hərbi xərclərin ildən-ilə artması, eləcə də ölkədə hərbi təyinatlı məhsulların istehsalını həyata
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keçirən sənaye müəssisələrinin yaradılması da ordu quruculuğu baxımından vacib əhəmiyyətə malikdir.
Azərbaycan müxtəlif xarici ölkələrdən müasir hərbi texnikalar alır, ordunun arsenalında olan bir sıra
texnikaların modernləşdirilməsini həyata keçirir. Əvvəllər xaricdən alınan bəzi hərbi texnika və döyüş
sursatları artıq Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin tabeliyində olan müəssisələrdə istehsal olunur. Azərbaycanın
yerli istehsal hesabına ordusunun müxtəlif hərbi ləvazimatlara və döyüş sursatlarına olan ehtiyacını ödəməsi
ölkəmizin Ermənistan qarşısında üstünlüyünü daha da artırır.
Ötən il aprelin əvvəllərində cəbhə bölgəsində yaşanan məlum hadisədən sonra rəsmi Bakının danışıqlar
prosesindəki hərbi-siyasi, psixoloji mövqeyinin təmin edilməsi, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin, habelə
dünyanın əsas güc mərkəzlərinin münaqişə ilə bağlı səylərinin gücləndirilməsi baxımından əhəmiyyətli sayıla
bilər. Azərbaycan qısamüddətli hərbi əməliyyatlarda qazandığı real zəfərlərlə münaqişənin həllini süni şəkildə
uzatmaq yolu tutmuş qüvvələrə ciddi və sərt mesaj verdi: danışıqlar prosesi sonsuz və mənasız şəkildə uzadıla
bilməz və Azərbaycan beynəlxalq hüquq normalarına söykənərək ən qısa müddətdə öz torpaqlarını azad etmək,
ərazi bütövlüyünü və suverenliyini təmin etmək əzmindədir.
Ermənistanı destruktiv mövqedən çıxış etməyə şirnikləndirən başlıca səbəblərdən biri məhz danışıqlarda
vasitəçilik edən ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin təcavüzkar dövlətə təsir göstərmək üçün zəruri təzyiq
vasitələrindən istifadə etməməsidir. Ərazi və milli-etnik separatizm zəminində baş qaldıran münaqişələrin həlli
ilə bağlı beynəlxalq hüquqda konkret normalar və sivil tənzimləmə presedentləri mövcud olsa da, nədənsə
həmsədrlər hələ də “Ermənistan və Azərbaycanın siyasi razılığa gəlməsi” kimi gülünc mövqeyi önə çəkir,
işğalçıya və işğala məruz qalan tərəfə eyni mövqedən yanaşırlar. Belə süni balans siyasəti isə son nəticədə
beynəlxalq hüquq normalarının praktik təsir gücünə əsaslı şübhə yaradır. Dünya nizamını müəyyənləşdirən
fövqəlgüclərin işğal faktına liberal yanaşması, dolayısı ilə təcavüzkarlığa göz yumması bu qənaəti gücləndirir
ki, hazırda dünyada etnik-milli konfliktlərin həllində hüquqi deyil, məhz siyasi vasitə və maraqlar önə çəkilir.
Buna görə də işğalçı tərəf indiyə qədər müəyyən bəhanələrlə danışıqlar prosesini uzatmağa, vaxt udmağa
çalışır.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə ədalətsiz və ikili standart yanaşma müşahidə
olunmaqdadır. BMT ilə yanaşı, ATƏT-in, AŞ PA-nın, İƏT-in sənədlərində də Ermənistanın Azərbaycan
torpaqlarını işğal etməsi faktı birmənalı qeyd olunub. Bütün bunlar hüquqi və siyasi baxımdan xeyrimizə olsa
da, reallıqda vəziyyət dəyişmir. Sözdə münaqişənin tez bir zamanda həllini arzulayan dövlətlər təcavüzkar
Ermənistanı BMT-nin münaqişə ilə bağlı qəbul etdiyi 4 məlum qətnamənin icrasına məcbur etmirlər. Lakin
son hadisələr göstərir ki, müasir dünyada ikili standartların nəticəsi olan “dondurulmuş münaqişələr” həmin
aparıcı dövlətlərin öz maraqları üçün də böyük təhdidlər doğurur. Eyni zamanda, BMT-nin üzvü olan dövlətin
ərazi bütövlüyünün pozulmasına biganə münasibət göstərmək, işğal faktının aradan qaldırılması istiqamətində
təxirəsalınmaz tədbirlər görməmək ilk növbədə beynəlxalq hüquqa qarşı da açıq qəsddir. Azərbaycan
qətiyyətli addımları, uğurlu hərbi əməliyyatları ilə ədalətsiz yanaşmaya üstünlük verənləri bərk silkələdi. İndi
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri başa düşürlər ki, Azərbaycanın iqtisadi cəhətdən qüdrətlənməsi, hərbi
büdcəsinin əhəmiyyətli dərəcədə artması fonunda danışıqlar prosesində dönüşün baş verməsi qaçılmazdır.
Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazisinin 20 faizinin Ermənistan tərəfindən davam edən
işğalı və azərbaycanlılara qarşı aparılmış etnik təmizləmə siyasəti səbəbindən ölkəmizin öz sərhədlərinin
müəyyən hissəsinə lazımi səviyyədə nəzarət etmək imkanı yoxdur. Bu cür vəziyyət transmilli mütəşəkkil
cinayətkarlığa, nüvə və radioaktiv materialların qeyri-qanuni daşınmasına, həmçinin radioaktiv tullantı
materiallarını basdırmaqla Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin Ermənistan tərəfindən zəhərləndirilməsinə
şərait yaradır. Ermənistan faktiki olaraq dünya üçün də başlıca problemə çevrilib. Azərbaycanın Ermənistan
üzərində hərbi və diplomatik üstünlüyü tam ələ alması Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı mövqeyini
gücləndirir və münaqişənin beynəlxalq hüquq norma və prinsipləri çərçivəsində həlli üçün ciddi zəmin yaradır.
Azərbaycan.-2017.-9 iyul.-№145.-S.1-2.
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Xarici siyasətimizin əsas istiqaməti Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həllidir
İttifaq Mirzəbəyli
İşğal böyük ədalətsizlikdir, beynəlxalq qanunların pozulması deməkdir. Ancaq əfsuslar olsun ki,
dünyada ikili standartlar mövcuddur. BMT Təhlükəsizlik Şurası dörd qətnamə qəbul edib ki, erməni silahlı
qüvvələri Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqlarından dərhal və qeyd-şərtsiz çıxsın. Ermənistan buna əməl
etmir. Bu qətnamələri qəbul edənlər də Ermənistanı məcbur etmir ki, o, buna əməl etsin. Bax, bu problem
bundan ibarətdir.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Cəbrayıl rayonu, Cocuq Mərcanlı kəndi
14 iyun 2017-ci il
Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əsas istiqamət olduğunu
sübut edən faktları Prezident İlham Əliyevin istənilən çıxış və bəyanatlarında görürük. Dövlət
başçımızın ötən ayın son günlərində reallaşdırdığı Polşa səfəri də bu baxımdan istisna təşkil
etmədi. İyunun 27-də Polşa Prezidenti Andjey Duda ilə birlikdə mətbuat üçün bəyanatla çıxış edən
Azərbaycan Prezidenti dedi: “Prezident qeyd etdiyi kimi, bu gün bir çox önəmli sənədlər imzalanmışdır.
Bu sənədlər əməkdaşlığımızın perspektivlərini müəyyən edir. Mən onların arasında əlbəttə ki,
prezidentlər tərəfindən imzalanmış strateji tərəfdaşlığa və iqtisadi əməkdaşlığa dair Birgə Bəyannaməni
qeyd etmək istərdim. Bu, çox ciddi siyasi sənəddir. Bu bəyannamə əlaqələrimizin demək olar ki, bütün
istiqamətlərini, həmçinin siyasi, iqtisadi, enerji, nəqliyyat məsələlərini ehtiva edir. Bu bəyannamədə
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında da deyilir və göstərilir ki, bu münaqişə
ölkələrin suverenliyi, ərazi bütövlüyü, sərhədlərinin toxunulmazlığı və BMT Təhlükəsizlik Şurasının
qətnamələri əsasında öz həllini tapmalıdır”.
Dövlət başçımızın bu istiqamətdəki fəaliyyəti barədə söz açarkən əvvəlcə türk dünyasının müxtəlif
qütblərini təmsil edən iki qələm sahibinin fikirlərini yada salmaq istəyirəm. Birinci, Qırğızıstan Dövlət
Teleradio Şirkəti sədrinin müavini Kayrat İmanəliyevlə söhbətimiz zamanı o, demişdi ki, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin Prezident İlham Əliyev üçün bir nömrəli məsələ olduğunu deməyə ehtiyac yoxdur. Çünki
Azərbaycan Prezidenti nəinki siyasi-diplomatik görüşlərdə və ya beynəlxalq tədbirlərin tribunalarından çıxış
edərkən, hətta, elm, təhsil, mədəniyyət, səhiyyə, idman və digər sahələrə aid söhbətlərdə belə mütləq Dağlıq
Qarabağ münaqişəsindən söz açır və həmin problemin ədalətli şəkildə həll ediləcəyi barədə qətiyyətlə
danışır. İkinci fikirin müəllifi isə türkiyəli ədəbiyyat tədqiqatçısı, şair-publisist, Ankara Milli Təhsil İdarəsinin
əməkdaşı, Azərbaycan xalqının ən sədaqətli dostlarından olan Osman Baş idi. Osman bəy dövlət başçımızın
ötən ilin sonunda Lələtəpəyə, bu il Qurtuluş Günü ərəfəsində isə Cocuq Mərcanlıya etdiyi səfərlərinə işarə
edərək yazmışdır: “ Ermənilər Prezident Əliyevin Dağlıq Qarabağ məsələsindəki qətiyyətini Lələtəpədə və
Cocuq Mərcanlıda gördülər”.
Bu məqamda Prezidentin Cocuq Mərcanlıda söylədiyi başqa bir fikiri də yada salmaq yerinə düşür: “Bu
gün Lələtəpədə və işğaldan azad edilmiş digər torpaqlarda Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Gün gələcək ki,
bizim bayrağımız Şuşada da qaldırılacaq”. Tam qətiyyətlə deyə bilərik ki, İlham Əliyev bu qətiyyəti təkcə
Prezident seçildikdən sonra deyil, eləcə də Azərbaycan parlamentinin Avropa Şurası Parlament
Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri olarkən və ondan əvvəl də dönə-dönə nümayiş etdirirdi.
Həmin qənaətimizi əsaslandırmaq üçün dövlət başçımızdan müxtəlif tarixlərdə eşitdiyimiz iki çıxışdan sitat
seçmişik.
Yəqin ki, hamının yadındadır. BMT Təhlükəsizlik Şurasının Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
sədrliyi ilə keçən “Terror aktlarının beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə yaratdığı təhdidlər” mövzusundakı
iclasında dövlət başçımız dünya ictimaiyyətini Dağlıq Qarabağ münaqişəsi kimi problemlərin həllində əlbir
fəaliyyət göstərməyə çağırmışdı: “Əminəm ki, terrorçuluğa qarşı mübarizənin aparılması işində bütün
səylərimizi birləşdirməliyik. Terrorçuluğun hazırkı siması və onun beynəlxalq sülh və sabitliyə təhlükə olan
digər hədələrlə bağlılığı dövlətlər arasında daha sıx əməkdaşlığı, o cümlədən BMT-nin daha yaxşı,
əlaqələndirilmiş, ahəngdar və sistemli yanaşmasını tələb edir. Bununla belə, dövlətlər arasında münaqişələrin
olması, xarici hərbi təcavüz və təcavüzkar separatizm terrorçuluq üçün münbit şərait yaradır. Buna görə,
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beynəlxalq ictimaiyyət beynəlxalq hüququn ümumi qaydada qəbul edilmiş normaları və prinsipləri əsasında
münaqişələrin, xüsusən ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi və dövlətlərin beynəlxalq səviyyədə tanınmış
sərhədlərinin toxunulmazlığına aid məsələlərin həllinə çalışmalı və ölkələrə öz əraziləri üzərində suverenliyin
bərpa edilməsinə yardım etməlidir”.
İndi isə ikinci və tarix etibarilə daha yeni olan başqa bir nitqə diqqət yetirək. Fikrimizcə,
dövlətimizin xarici siyasətində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əsas istiqamətlərdən biri olduğunu
söyləməkdən ötrü dövlət başçımızın bu il mayın 26-da “Buta” sarayında Azərbaycanın milli bayramı –
Respublika Günü münasibətilə keçirilən rəsmi qəbuldakı nitqinə nəzər salmaq kifayətdir. Çünki Prezident
həmin nitqdə müasir Azərbaycanın xarici siyasətinin mühüm istiqamətlərini hamı üçün anlaşıqlı şəkildə
xarakterizə edir: “Azərbaycan xarici siyasət sahəsində böyük uğurlar əldə edib. Bunu artıq Azərbaycan
ictimaiyyəti bilir. Biz beynəlxalq arenada öz milli maraqlarımızı bundan sonra da müdafiə edəcəyik. Biz bu
gün dünyada çox böyük hörmətə malik olan ölkə kimi tanınırıq. Bizimlə əməkdaşlıq etmək istəyən ölkələrin
sayı artır. Ermənistandan başqa heç bir ölkə ilə ikitərəfli formatda bizim problemimiz yoxdur. Biz bir çox
üçtərəfli əməkdaşlıq formatları irəli sürdük. Bu gün bizim beynəlxalq təşkilatlarla da çox yaxşı
münasibətlərimiz var və biz bu təşkilatlarda fəal rol oynayırıq. Mən onların içərisində, ilk növbədə, İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatını qeyd etmək istərdim. Azərbaycan bu təşkilatın fəal üzvüdür. Bu təşkilat erməni
təcavüzü ilə bağlı keçən il Kontakt Qrupu yaratmışdır. Erməni təcavüzü, ötən ilin aprel ayında onların
törətdikləri təxribat hadisələri İslam Əməkdaşıq Təşkilatı tərəfindən pislənildi. Azərbaycan dövlətinə,
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyinə daim dəstək
göstərilir”.
Bu ümumi məlumatdan sonra isə konkret fakta keçən dövlət başçımız əlavə edir: “Xarici siyasətimizin
əsas istiqaməti Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllidir. Bu istiqamətdə bizim
prinsipial mövqeyimizdə heç bir dəyişiklik yoxdur. Dağlıq Qarabağ əzəli Azərbaycan torpağıdır. Bu gün də
belədir, sabah da belə olacaqdır. Münaqişə beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə uyğun ölkələrin ərazi
bütövlüyü çərçivəsində, Helsinki Yekun Aktının qərarlarına uyğun şəkildə öz həllini tapmalıdır. Azərbaycan
heç vaxt imkan verməyəcək ki, bizim tarixi torpağımızda ikinci qondarma erməni dövləti yaradılsın. Elə
mövcud olan erməni dövləti bizim torpağımızda yaradılıbdır. Biz yaxşı bilirik ki, 1918-ci ildə İrəvan
Ermənistana hədiyyə kimi verilmişdir. Ona görə, torpağımızda ikinci qondarma erməni dövlətinin yaradılması
mümkün deyil. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri icra edilməlidir, işğalçı qüvvələr torpaqlarımızdan
qeyd–şərtsiz çıxarılmalıdır”.
Dünya ictimaiyyətinin Ermənistan –Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə münasibətinin Bakıda
və İrəvanda yaranan əks-sədası da Prezidentin nitqində özünəməxsus yer tuturdu: “Beynəlxalq təşkilatların
qərar və qətnamələri bizi qane edir. Bu, münaqişənin həlli üçün hüquqi əsasdır. Eyni zamanda, son müddət
ərzində səslənən bəyanatlar və atılan addımlar da yüksək qiymətləndirilməlidir. Xüsusilə həm Minsk qrupuna
həmsədrlik edən ölkələr, həm Avropa İttifaqı, digər qurumlar artıq birmənalı şəkildə deyirlər ki, status-kvo
qəbuledilməzdir, dəyişdirilməlidir. Düzdür, hələ ki, bu bəyanatlardan sonra heç bir addım atılmır. Gözləyirik
ki, bu addım da atılacaq və işğalçıya təzyiq göstəriləcək. Onlara qarşı sanksiya tətbiq olunacaq və mütləq
olmalıdır. Əgər Ermənistana bu işğalçı siyasətinə görə sanksiyalar tətbiq edilməsə, bu, ikili standartların
növbəti əlaməti olacaqdır. Buna baxmayaraq, belə bəyanatların özü də hesab edirəm ki, müsbət addımdır”.
İşğalçı Ermənistanın mövcud status-kvonu qoruyub saxlamaq və danışıqlar prosesindən yayınmaq
istəyinə münasibət bildirən Prezident xatırlatdı ki, biz heç zaman öz prinsipial mövqeyimizdən
çəkinməyəcəyik: “ Dağlıq Qarabağda keçirilmiş qondarma “referendum”a çox sərt reaksiya verildi, həm qonşu
ölkələr tərəfindən, həm Minsk qrupundan, həm Avropa İttifaqından və digər ölkələrdən. Heç kim bu qondarma
yığıncağı, bu biabırçılığı qəbul etmədi, əksinə bunu pislədi. Bir daha sübut etdilər və göstərdilər ki, Dağlıq
Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz torpağıdır, ölkəmizin ayrılmaz hissəsidir. Biz isə öz siyasətimizi davam
etdirəcəyik. Danışıqlarda bizim prinsipial mövqeyimiz tam əsaslıdır və biz bu siyasətdən bir millimetr də geri
çəkilən deyilik”.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin xarici siyasətimizdə tutduğu yer barədə fikirlərimizi yekunlaşdırmaq
üçün cənab Prezidentin yazının mətnində verilmiş iki cümləsini sonda mütləq təkrarlamaq zərurəti hiss olunur:
“Gün gələcək ki, bizim bayrağımız Şuşada da qaldırılacaq”. İkinci cümlə isə belə idi: “Danışıqlarda bizim
prinsipial mövqeyimiz tam əsaslıdır və biz bu siyasətdən bir millimetr də geri çəkilən deyilik”.
Dövlət başçımızın həmin qətiyyətinin nəticələrini artıq ölkəmizdə, regionda, eləcə də bütün dünyada
hamı görür və eşidir.
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Azərbaycanın xarici siyasətinin təməl prinsipləri haqqın, ədalətin və tolerantlığın təntənəsinə
xidmət edir
BMT Sivilizasiyalar Alyansı və Azərbaycan hökuməti gələn il dünya diplomatlarına
“Bakı Prosesi Mükafatı” verəcəklər
İttifaq Mirzəbəyli
Gələn il biz “Bakı prosesi”nin 10-cu ildönümünü qeyd edəcəyik. Azərbaycan hökuməti və BMT-nin
Sivilizasiyalar Alyansı tərəfindən mədəniyyətlərarası dialoq sahəsində liderlik xidmətlərinə görə “Bakı
Prosesi Mükafatı”nın təsis edilməsi təşəbbüsü irəli sürülüb ki, həmin mükafat mədəniyyətlərarası və
sivilizasiyalararası dialoqun təşviqində olduqca fəal rol oynamış şəxslərə təqdim ediləcəkdir.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,
Bakı, 5 may 2017-ci il
Fikrimizcə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi kimi həlli düyünə düşmüş problemi olan bir ölkənin
istənilən vətəndaşı bu xəbəri eşidəndə məmnunluq hissi keçirmiş, xarici siyasətimizin təməl prinsiplərini
hazırlamış ulu öndərimizə rəhmət oxumuşdur. Çünki adıçəkilən münaqişənin kökündə
düşmənlərimizin Azərbaycan xalqı haqqında uydurduğu cəfəng və böhtanlar dayanırdı. Onlar bütün
dünyanı inandırmağa çalışırdılar ki, azərbaycanlılarla bir yerdə yaşamaq mümkün deyil. “Bakı
prosesi” isə sübut etdi ki, nəinki azərbaycanlılarla bir məkanda yaşamaq olar, hətta bu xalqın milli, dini
dözümlülüyünü bütün dünya üçün nümunə də göstərmək olar. Doğrudur, ermənilərin himayədarları
da çoxdur, dünyada ikili standartlardan öz marağı üçün istifadə edənlər də. Azərbaycanın isə işi haqq,
mübarizəsi ədalətli, tutduğu yol həqiqət yoludur. “Bakı prosesi” bu haqqın, ədalətin və həqiqətin təsdiqi
kimi dünyanın hər yerində müsbət qarşılandı.
Bəs “Bakı prosesi” nədir? Məlum olduğu kimi, bu ideya Azərbaycan Respublikasının təşəbbüsü ilə
2008-ci ildə mədəniyyətlər və sivilizasiyalar arasında səmərəli və effektiv dialoqun qurulması məqsədilə irəli
sürülmüşdür. Azərbaycanın belə bir qlobal hərəkatın təşəbbüskarı kimi çıxış etməsinin əsasında ərazisində
tarixən fərqli dini mənsubiyyəti olan icmaların, milli-etnik qrupların və zəngin mədəni müxtəlifliyin olması
dayanır.
Prezident İlham Əliyevin 2008-ci ilin noyabrında imzaladığı sərəncama uyğun olaraq, həmin il dekabrın
2-3 də Bakıda Avropa Şurası üzvü olan dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin konfransı keçirilmiş və bununla
da “Bakı prosesi”nin əsası qoyulmuşdu. Bu təşəbbüs sonrakı illərdə özünün çoxsaylı təəssübkeşini tapmış və
qlobal prosesə çevrilmişdir. “Bakı prosesi” dünyanı narahat edən qlobal məsələlərin müzakirə olunduğu bir
platformaya çevrilib. Burada dünyanın bir çox ölkələrindən məşhur siyasətçilər, nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatların nümayəndələri, nüfuzlu ictimai-siyasi xadimlər bir araya gəlir və dünyanı narahat edən məsələlər
ətrafında fikir mübadiləsi aparır, yaranmış problemlərin həlli yollarını axtarırlar.
Ötən ayın əvvəlində Azərbaycan paytaxtında keçirilmiş IV Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq
Forumunun sessiyalarında dünyanı ən çox narahat edən qlobal problemlər, bəşəriyyətin gələcək inkişaf
istiqamətlərini müəyyənləşdirən məsələlər, insan təhlükəsizliyi, davamlı inkişaf, miqrasiya, mədəniyyətlər və
dinlərarası dialoq, ekstremizmə qarşı mübarizə, qaçqın və miqrantlara münasibət, gənclərin və təhsilin
mədəniyyətlərarası dialoqda rolu, ərzaq təhlükəsizliyi və digər məsələlər müzakirə olunub. Həmin forum
göstərib ki, “Bakı prosesi” getdikcə daha geniş məsələləri əhatə edir, beynəlxalq aləmdə nüfuz sahibi olan
iştirakçıların sayı artır. Bu, onu göstərir ki, dünyanı narahat edən problemlərin dinc yolla, danışıqlar vasitəsilə
həllini tapmaq mümkündür. Forum iştirakçıları dönə-dönə deyirdilər ki, dünyada bu dəyərlərə inanan qüvvələr
daha çoxdur. Azərbaycanın bir dövlət olaraq bu proseslərin fəal iştirakçısı, təşkilatçısı kimi beynəlxalq aləmdə
nüfuzu getdikcə daha da artır.
“Bakı prosesi” çərçivəsində keçirilən forumların gündəliyindəki məsələləri xatırlatdıq. İndi götürüb
BMT başda olmaqla istənilən mütərəqqi beynəlxalq təşkilatın nizamnamə və ya əsasnaməsinə nəzər salsaq,
görərik ki, həmin məsələlərin hamısı beynəlxalq təşkilatların da daim diqqət mərkəzindədir. Bu isə o deməkdir
ki, Azərbaycan dövləti özünün xarici siyasətini sırf öz maraqları üçün deyil, bilavasitə bəşəri dəyərlərin
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qorunub saxlanılması, mədəniyyətlərin inkişaf etdirilməsi, birgəyaşayış imkanlarının genişləndirilməsi
prinsipləri əsasında qurub.
Bu məqamda xüsusilə vurğulanmalı faktlardan biri də odur ki, “Bakı prosesi”nə start verildiyi tarixdən
bu günə qədər həmin təşəbbüsün tərəfdarları gündən-günə artmaqdadır. Bunu paytaxtımızda keçirilmiş IV
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun açılışında geniş nitq söyləyən Prezident İlham Əliyev
daha aydın şəkildə ifadə etmişdir: “Biz fəxr edirik ki, forumun tərəfdaşlarının, həm də təşkilatçı qurumların
sayı artmaqdadır. Azərbaycan hökuməti bu forumu UNESCO, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı, ISESCO,
Avropa Şurası, Dünya Turizm Təşkilatı və BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı ilə birlikdə təşkil
etmişdir. Əminəm ki, forum çərçivəsində aparılacaq müzakirələr və fikir mübadiləsi mədəniyyətlərarası
dialoqun təşviqinə töhfə verəcəkdir”.
Bu, bir faktdır ki, ölkəmizin xarici siyasətində bu qəbildən olan tədbirlərə xüsusi önəm verilir. Məsələn,
Azərbaycan artıq 5 dəfə Beynəlxalq Humanitar Forum təşkil edib, bir neçə il əvvəl Dünya Dini Liderlərinin
Zirvə görüşü Bakıda keçirilib. Ötən il Bakı BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumuna uğurla
ev sahibliyi edib. Nəhayət, bu ilin mayında 4-cü dəfə mədəniyyətlərarası dialoq məsələləri müzakirə olunub.
Xatırladaq ki, ölkəmizin sivilizasiyaların və mədəniyyətlərin qovuşuğunda yerləşməsi Azərbaycan
dövlətinin üzərinə xüsusi öhdəliklər qoyur və dövlətimiz həmin vəzifələrin öhdəsindən kifayət qədər ustalıqla
gəlir. Məsələn, Azərbaycan rəsmiləri 2008-ci ildə Bakıda Avropa Şurası ölkələrinin nazirlərinin toplantısını
təşkil edərkən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin müvafiq nazirlərini də dəvət etmişdilər. Yəni, ilk
dəfə idi ki, belə böyük tədbir təşkil edilmiş və 100-dən artıq dövlətin nümayəndələri mədəniyyətlərarası
münasibətlər mövzusunu müzakirə etmək üçün bir araya gəlmişdilər.
Ölkəmiz 2009-cu ildə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü kimi nazirlər səviyyəsində toplantıya ev
sahibliyi edərkən isə Avropa Şurasına üzv dövlətlərin nazirlərini Bakıya dəvət etmişdi. Sonradan “Bakı
prosesi” adlandırılan bu bu format Azərbaycana böyük üzağlığı gətirmişdir.
Rəsmi Bakının xarici siyasətinin tərkib hissələri olan bu səylər və çağırışlar nədən qaynaqlanır? Təbii
ki, müasir dünyada gedən ictimai-siyasi proseslərə adekvat cavab vermək zərurətindən. Xüsusən, beynəlxalq
aləmdə tüğyan edən terrorçuluq, təxribatçılıq və seperatçılıq kimi mənfi təzahürlərə qarşı hamılıqla, birgə
mübarizə aparmaq istəyindən. Bu məsələyə Azərbaycan Prezidentinin münasibəti olduqca maraqlıdır:
“Təəssüf ki, terrorçuluqdan ən çox əziyyət çəkən məhz elə müsəlman dövlətləridir. Azərbaycan İslam
dəyərlərinin təbliği baxımından çox vacib rol oynayır. Biz Avropa paytaxtlarında müxtəlif beynəlxalq tədbirlər
– təqdimat və sərgilər təşkil edərək qədim İslam mədəniyyətini təbliğ edirik. Azərbaycan islamofobiya və
İslamı terrorçuluqla əlaqələndirmə əleyhinə ən fəal mübarizə aparan ölkələrdəndir. Yəni, regionumuzu daha
təhlükəsiz etmək üçün bizim müsəlman dünyasında birliyə ehtiyacımız var. Eyni zamanda, gərginliyin
azaldılması üçün bizim İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avropa Şurası və digər beynəlxalq təsisatlar arasında
əlaqələndirməyə ehtiyacımız var”.
Fikrimizcə, məhz elə dövlət rəhbərliyimizin bu səylərinin, təşəbbüs və təkliflərinin, eləcə də ölkə
daxilində aparılan dərin islahatların nəticəsi idi ki, bir neçə il bundan əvvəl 155 ölkə Azərbaycana səs verərək
onu BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçmişdi.
Sözsüz ki, xarici siyasətimizin uğurları nə qədər çox olsa da, qarşıda duran vəzifələr ondan da çoxdur.
Dövlət başçımız İlham Əliyev həmin məqamı 28 May Respublika Günü münasibətilə keçirilən rəsmi
qəbuldakı nitqində daha aydın ifadə edib: “Azərbaycanda daxili risk mənbələri mövcud deyil. Mümkün olan
risklər xaricdə formalaşır. Belə olan halda biz ölkəmizi bundan sonra da xarici risklərdən qorumalıyıq, həm
fiziki nöqteyi-nəzərdən, eyni zamanda, düzgün siyasət aparmaqla”.
Bəli, düzgün siyasət aparılmasının nəticəsidir ki, 1993-cü ilin yayından etibarən inkişafda olan, yeni
əsrin ilk illərindən sonra isə daha böyük uğurlara imza atan Azərbaycan Respublikası artıq regionun lider
ölkəsinə, dünyanın isə sözü eşidilən, səsi hamıya çatan, BMT Təhlükəsizlik Şurası kimi mötəbər beynəlxalq
qurumun iclaslarına sədrlik edən dövlətlərindən birinə çevrilib.
Xalq qəzeti.-2017.-13 iyun.-№126.-S.1.
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Azərbaycan diplomatiyası Ermənistanı diz çökdürür…
Nahid Salayev
Son illər ərzində Azərbaycanın diplomatik müstəvidə atdığı addımlar bu gün dünya miqyasında
Ermənistanın işğalçı siyasətinin tam ifşa olunması ilə müşayiət edilir. Artıq beynəlxalq ictimaiyyət
birmənalı şəkildə Ermənistanı təcavüzkar dövlət kimi tanıyır və bunu təsdiq edən çoxsaylı qərarlar,
qətnamələr qəbul olunub.
Digər tərəfdən, həmin sənədlərdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında mövcud status-kvonun
qəbuledilməzliyi, işğal altındakı ərazilərin dinc yolla azad edilməsinin zəruriliyi ilə bağlı məsələlər də əks
olunub. Bütün bunlara qarşı çıxmaq isə artıq Ermənistanın imkanları xaricindədir. Əksinə, Azərbaycanın
diplomatik gedişləri Ermənistanın təcavüzkar dövlət statusunu daha da möhkəmləndirir, ölkəmizin ərazi
bütövlüyünə isə birmənalı dəstək ifadə edilir. Bunun daha bir təsdiqi NATO Parlament Assambleyasının
Tiflisdə keçirilən yaz sessiyasında özünü aydın surətdə göstərdi.
Azərbaycandan da nümayəndə heyətinin qatıldığı tədbirdə ölkələrin ərazi bütövlüyünün
toxunulmazlığının NATO üçün əsas məqamlardan biri olduğu diqqətə çatdırıldı. NATO Parlament
Assambleyasının prezidenti Paolo Alli bu xüsusda qurumun mövqeyini növbəti dəfə kifayət qədər açıq şəkildə
ifadə etdi: “Dövlətlərin ərazi bütövlüyü, sərhədlərin toxunulmazlığı bizim üçün ən vacib şərtlərdən biridir.
Ərazi bütövlüyü NATO ilə əməkdaşlığın əsas prinsipidir”. Bu isə o deməkdir ki, NATO bu mövqeyi ilə həm
də Ermənistana aydın mesaj verir ki, onunla əməkdaşlıq üçün İrəvan işğal siyasətinə son qoymalı, ərazi
bütövlüyü prinsipinə hörmət etməlidir. Ümumiyyətlə onu da qeyd edək ki, NATO Parlament Assambleyasının
Tiflis iclasında Ermənistanın işğal siyasəti xüsusi diqqət mərkəzində saxlanıb. Qurumun Elm və texnologiya
komitəsinin iclasında isə Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki ekoloji vəziyyət diqqət mərkəzinə
gətirilib. Bildirilib ki, Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarında – Dağlıq Qarabağda və ona bitişik
7 rayonun ərazisində ekoloji sistem tam pozulub. Ermənilər bu bölgələrdə mədəniyyət abidələri, təbii sərvətləri
talan edib, ekoloji sistemə ciddi ziyan vurublar. O da qeyd olunub ki, Ermənistandakı “Metsamor” Atom
Elektrik Stansiyasının radioaktiv tullantıları işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərində basdırılır. Bu cür
tullantıların təkcə Azərbaycan üçün deyil, bütövlükdə Cənubi Qafqaz və Avropanın özü üçün ciddi təhlükə
mənbəyi olduğu da nəzərə çatdırılıb. Qeyd edilib ki, işğal olunmuş ərazilərdə yetişdirilən narkotik Avropaya
daşınır. Bütün bunlar fonunda Azərbaycanın NATO Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin
rəhbəri, Milli Məclis sədrinin birinci müavini Ziyafət Əsgərov qurumun Tiflis iclasının nəticələrini yüksək
qiymətləndirib və bunu Ermənistanın işğal siyasətinin ifşa olunmasında daha bir addım adlandırıb: “Biz
çalışırıq ki, Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafı, dünyada artan nüfuzu, bununla belə üzləşdiyi problemlər,
xüsusən də Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə dünya ictimaiyyətini, parlamentariləri daha çox
məlumatlandıraq. Tiflisdə müzakirələr zamanı biz Ermənistanın regiondakı pozuculuq fəaliyyəti, ballistik
raketlərlə silahlanması və bunun təkcə region üçün deyil, bütövlükdə NATO üçün yaratdığı təhlükə barədə
ətraflı məlumatlar verdik. Bəzi hallarda biz Ermənistanın işğalçı dövlət olduğunu sübut edə bilirik. Bununla
belə, mübarizəmizi davam etdiririk”.
Bütün bunlar, aydındır ki, NATO çərçivəsində Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə qarşı qəti mövqenin
formalaşmasına əlverişli zəmin yaradır və belə vəziyyət Azərbaycanın düşmən üzərində diplomatik qələbəsinə
yeni töhfələr verir. Bununla NATO və digər beynəlxalq qurumlar aydın şəkildə görür ki, hərb müstəvisində
Ermənistandan dəfələrlə üstün olmasına rəğmən, Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin suverenlik, ərazi
bütövlüyü və beynəlxalq sərhədlərin toxunulmazlığı prinsipi əsasında siyasi həllinə sadiq qalır. Dünya bu
fonda görür ki, ərazilərinin işğalından və yüz minlərlə vətəndaşının zorla qaçqın və məcburi köçkün
vəziyyətinə düşməsindən əziyyət çəkən ölkə olsa da, Azərbaycan regionda sülh, stabillik və inkişaf naminə
Qarabağ münaqişəsinin ən qısa müddətdə həllində əsas maraqlı tərəfdir. Belə vəziyyətdə Ermənistanın
problemin çözümünü sürətləndirmək üçün hansısa addım atmaması onun işğalçı obrazını daha da gücləndirir.
Bu gün tək NATO yox, digər beynəlxalq qurumlarda da aydın görülür ki, Qarabağ münaqişəsi bilavasitə
Ermənistanın mövqeyi üzündən həllini tapmır. Elə bu səbəbdən həmin təşkilatlar status-kvonun dəyişməsinin
əsas məsuliyyətini məhz Ermənistanın üzərinə qoyur. Həmçinin, açıq bəyan edirlər ki, status-kvo mütləq
dəyişməlidir. Bunu Avropa Parlamentinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin rəhbəri Devid Makallisterin
açıqlamalarından da görmək olar. O qeyd edir ki, Avropa ölkələri Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında insan
itkisi ilə nəticələnən silahlı insidentlərdən narahatdır. Onun sözlərinə görə, Avropa İttifaqı münaqişə tərəflərini
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ATƏT Minsk Qrupunun təklifləri əsasında danışıqları qeyd-şərtsiz bərpa etməyə çağırıb: “Dağlıq Qarabağdakı
münaqişənin hərbi yolla həlli yoxdur. Beynəlxalq hüququn əsasında uzunmüddətli nizamlanma gərəkdir.
Avropa İttifaqı tərəfləri atəşkəs rejiminə və münaqişənin dinc yolla nizamlanmasına dair öhdəliklərinə riayət
etməyə çağıraraq, Minsk Qrupunun bu istiqamətdə səylərini dəstəkləyir”. Maraqlıdır ki, Ermənistanın əsas
hamisi sayılan Rusiya da Qarabağ münaqişəsində status-kvonun dəyişməsinin vacibliyini önə çəkir. Bunu
Rusiyanın xarici işlər nazirinin müavini Qriqori Karasin də təsdiq edir və status-kvonun dəyişməsinin zəruri
olduğunu bildirir: “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ümumi acımızdır. Münaqişənin həlli hələ ki, istənilən kimi
getmir. Münaqişəni, əlbəttə ki, siyasi və diplomatik vasitələrlə həll etmək lazımdır. Münaqişənin
nizamlanmasına fəal töhfə vermək Rusiyanın xarici siyasət prioritetləri sırasına daxildir. Bu prosesə yardım
etmək üçün beynəlxalq platformalarda, ATƏT-in Minsk Qrupu çərçivəsində bizdən asılı olan nə varsa
edəcəyik”.
Artıq Ermənistanın özündə də etiraf olunur ki, beynəlxalq tələbin artması fonunda status-kvonun
qorunması gedərək daha mümkünsüz hala gəlir. Bunu erməni politoloq Manvel Sarkisyan da təsdiq edir:
“Bütün dünya Qarabağda mövcud status-kvonun təhlükəli olduğu haqda danışır və bunu dəyişdirməyin lazım
olduğunu bildirir. Həmçinin, Minsk Qrupu da status-kvonu qəbul etmir”. Onun sözlərinə görə, 25 il ərzində
Ermənistan Qarabağ məsələsində irəliləyiş əldə edə bilməyib: “Çünki bu torpaqlar Azərbaycanın suveren
ərazisidir və beynəlxalq hüquqda bu belədir. Azərbaycan da bu vəziyyətdən istifadə edir”. Manvel Sarkisyan
əlavə edib ki, Ermənistan Qarabağın müstəqilliyini heç vaxt tanımayacaq:”Hakimiyyət fasiləsiz danışır ki,
lazım olsa, Qarabağın müstəqilliyini tanıyacağıq. Müxtəlif anlar yaşandı, tanınma ilə bağlı hakimiyyətə ciddi
tələblər səsləndi, hətta prezidentin istefa verməsi şəraiti yarandı. Lakin sonra Serj Sarkisyan möhtəkirlik
etməyə başladı. Bildirdi ki, “müharibə olacaqsa, biz tanıyacağıq”. Müharibə də oldu, lakin o tanımadı. Bu heç
vaxt olmayacaq da. Çünki Azərbaycan burada üstün hüquqa malikdir. Biz yalnız o vaxt qalib gələ bilərik ki,
Azərbaycan öz hüquqlarından məhrum olsun. Halbuki, 25 il ərzində onun hüquqları daha da möhkəmlənib.
Aprel müharibəsi də göstərdi ki, Azərbaycan beynəlxalq hüquqda haqlıdır. Heç kim Bakını ittiham etmədi.
Çünki Azərbaycan bəyan edir ki, bu mənim ərazimdir. Nə qədər ki, Azərbaycanın bu hüququ qalır, biz heç nə
edə bilmərik”. Bu durumda Sarkisyan təklif edir ki, vəziyyəti dəyişmək üçün ən azından gərək Qarabağ
ətrafındakı ərazilər qaytarılsın: “Yalnız o halda Qarabağın statusu həll olunar. Başqa cür biz heç nə edə
bilmirik”. Manvel Sarkisyan onu da bildirir ki, Qarabağ məsələsində yeniliklər olmasa, erməni tərəfinin itkiləri
daha da artacaq. Özü də belə itkilər son dövrlərdə sürətlə artır. Bu durumda məlum olub ki, Ermənistan
ordusunda itkiləri gizlətmək üçün yeni üsula əl atılıb. Belə ki, İrəvan təmas xəttində verdiyi itkilərin sayını
açıqlamamaq, həmçinin vurulan obyektlər haqda məlumat verməmək barədə qərara gəlib. Ermənistan hərbi
rəhbərliyi bu qərarını onunla əsaslandırmağa çalışır ki, bu məlumatların açıqlanması Azərbaycana artilleriya
atışları və snayper vuruşlarının dəqiqliyindən əmin olmağa kömək edir. Bununla yanaşı, atəşkəsin pozulması
haqda məlumatlar yayılmayacaq. Ermənistanın baş qərargah rəisi Movses Akopyan iddia edib ki, atəşkəsin
pozulması haqda məlumat müharibənin davam etməsi deməkdir: “Bu isə investisiyaları ölkədən qaçırır”.
Erməni jurnalist Tevos Arşakyan bunun ordudakı itkiləri gizlətmək gedişi olduğunu yazıb. Onun
sözlərinə görə, Ermənistan Şimali Koreya yolu ilə gedir: “Guya ordudakı məlumatları gizlətməklə rəqib
Azərbaycanı informasiya mənbəyindən məhrum etmək mümkün olacaq? Onda kəşfiyyat sistemləri, izləmə
cihazları kimi avadanlıqlar var və istədiyi informasiyanı əldə edəcək. Deməli, bizim ordu rəhbərliyimiz
dəhşətli itkiləri cəmiyyətdən gizlətmək üçün yeni vasitəyə əl atır və bunu Azərbaycanla əlaqələndirir.
İtkilərimiz haqda isə heç bir məlumat verilməyəcək. Bu, ordudakı özbaşınalığın, əsgərlərin öldürülməsinin
sayını daha da çoxalda bilər”. Bütün bunlar Ermənistanın həm diplomatik, həm də hərb müstəvsində böyük
fərqlə Azərbaycana uduzmasının faktiki təsdiqidir. Belə vəziyyətdə erməni tərəfinin cəbhədə vəziyyəti
gərginləşdirmək, təxribat törətmək cəhdlərinin Ermənistana ağır başa gələcəyinə dair də xəbərdarlıqlar artır.
Ermənistanın “politiko” saytı da erməni hərbi birləşmələrinin Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini atəşə
tutmasının ağır nəticələrinin olacağını yazıb. Sayt Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin “Ermənistan silahlı
qüvvələri bölmələrinin bu cür təxribatları təkrarlanarsa, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri uzaq məsafədəki
hədəfləri vuran artilleriya sistemlərini tətbiq etməklə düşmən müdafiəsinin dərinliyindəki yaşayış
məntəqələrini atəşə tutacaq” xəbərdarlığını xatırladaraq, cavabın ağır olacağını qeyd edib: “Azərbaycan
xəbərdarlıq etdi və onların cavabı ağır olacaq”. Bütün bunlar isə həm də Azərbaycanın düşmən üzərində
psixoloji üstünlüyünün göstəricisidir.
Bakı Xəbər.-2017.-1 iyun.-№96.-S.10.
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Uğurlu xarici siyasətin banisi
Novruz MƏMMƏDOV,
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının rəhbərinin müavini,
Xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri, YAP Siyasi Şurasının üzvü
Müasir tarixi dövrdə uğurlu xarici siyasət kursu müəyyənləşdirmək və həyata keçirmək olduqca
çətindir. Burada həm dövrün geosiyasi, iqtisadi, mədəni, sivilizasiya mürəkkəbliklərini və
ziddiyyətlərini, həm regionun özəlliklərini, həm də konkret ölkənin tarixi təkamül xüsusiyyətlərini
nəzərə almaq lazım gəlir. Lakin bu da kifayət etmir. Sadalanan sahələrin hər biri özlüyündə mürəkkəb
sistem təşkil edir və çoxlu amillərdən asılıdır.
Xarici siyasət kursunu formalaşdırmaq prosesində isə bu mürəkkəb sistemləri daha geniş sistemdə
koordinasiya etmək lazımdır. Elmdə buna metasistem deyilir. Mürəkkəb sistemlərə daxil olan yüzlərlə element
arasında metasistem miqyaslı qanunauyğunluqlar tapmaq, onları uzlaşdırmaq böyük hazırlıq və təcrübə tələb
edir. Başlıca məqam vahid məqsədi müəyyənləşdirmək və çoxlu sayda elementdən ibarət nəhəng sistemi
həmin məqsədə xidmət istiqamətində çalışdırmaqdır.
Təcrübə göstərir ki, nəzəri olaraq hamının qəbul etdiyi məsələlərin praktiki reallaşmasında problemlər
yaranır. 1991-1993-cü illərdə Azərbaycana rəhbərlik etmiş şəxslərin mövcud reallıqları nəzərə ala bilməməsi
səbəbindən yanlış xarici siyasət kursu yeritməsi və ifrat mövqe nümayişi Azərbaycan dövlətçiliyini təhlükə
altına atmış və ölkəni uçurum qarşısında qoymuşdu. Dövlət öz maraqlarını qorumaq imkanlarını itirmişdi.
Bütün bu sınaqlardan uğurla çıxan və dövlət quruculuğunu inkişaf etdirmək üçün əlverişli geosiyasi mühit
formalaşdıran xarici siyasət kursu yaradılmalı idi. Dövlətçilik üçün çox çətin olan bu məqamda məhz ulu öndər
Heydər Əliyev fenomeni öz sözünü dedi. 1993-cü il iyunun 15-də xalqın tələbi ilə Heydər Əliyevin
Naxçıvandan Bakıya qayıdışı fundamental dəyişikliklərin əsasını qoydu.
Qlobal səviyyədə gedən geosiyasi proseslərin ümumi məntiqi, postsovet məkanının geosiyasi
xüsusiyyətləri, Cənubi Qafqazda yaranmış ümumi vəziyyət və Azərbaycanın öz daxili siyasi mühitinin
ziddiyyətləri sistem halında ölkənin strateji seçimini xeyli çətinləşdirmişdi. Bu cür iyerarxik maraqlar sistemini
nəzərə almadan ümumi inkişaf strategiyası və onun tərkib hissəsi olan xarici siyasət kursu seçilə bilməzdi.
Heydər Əliyev bu mürəkkəb vəziyyətdə xarici siyasətin qarşısında duran vəzifələri və onun prioritetlərini
dəqiq müəyyənləşdirdi.
Həmin vəzifələr barədə yığcam şəkildə ulu öndər 1993-cü il oktyabr ayının 10-da Prezident seçilməsi
ilə bağlı keçirilən andiçmə mərasimində danışmışdır. Ulu öndər bəyan edirdi: “Respublikamızın qarşısında
duran əsas vəzifələrdən biri Azərbaycanın mənafeyini dünya miqyasında müdafiə edə bilən ağıllı, səriştəli
xarici siyasətin yeridilməsidir. Qarşıda böyük vəzifələr durur. Bizim xarici siyasətimiz birinci növbədə
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini təmin etməyə yönəldilməlidir”. Bu tezisin geosiyasi mənası dərindir.
Mərkəzə dövlətin müstəqilliyinin təmin edilməsi gətirilir. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan bundan sonra
müstəqilliyini heç kimə güzəştə getməyəcək.
Bu məqsəd fonunda, heç şübhəsiz, xarici siyasətin vəzifələri içərisində ilk sırada Azərbaycanın
müstəqilliyinə və suverenliyinə təminat almaq dururdu. Həmin dövrü Azərbaycanın suverenliyi və
müstəqilliyinin təmininin ən böhranlı mərhələsi adlandırmaq olar. Bu məqamda Heydər Əliyevin siyasidiplomatik peşəkarlığı ilə bir insan kimi güclü iradəsi həlledici rol oynadı. Məhz ulu öndərin dəqiqliklə işləyib
hazırladığı enerji siyasəti sayəsində ölkə beynəlxalq aləmdən suverenliyinə və müstəqilliyinə təminat ala bildi
və iki istiqamətdə strateji dividend əldə etdi. Birincisi, Qərblə strateji əməkdaşlığa hazır olduğuna dünyanı
inandırdı. İkincisi, bu strateji əməkdaşlığın imkanlarından yararlanaraq öz iqtisadiyyatının gələcək inkişafını
təmin etmək imkanı qazandı.
Enerji amilini xarici siyasətin aktual məsələsinə çevirməklə Azərbaycan özünün təhlükəsizliyini
regional və beynəlxalq təhlükəsizlik sistemi ilə sıx əlaqələndirirdi. Həmin bağlantını yaratmaq Azərbaycanın
xarici siyasəti üçün olduqca əhəmiyyətli idi. Çünki torpaqlarının müəyyən hissəsi işğal edilmiş ölkənin ərazi
bütövlüyünə təminat şansı əldə etməsi üçün bütövlükdə dövlət kimi təhlükəsizliyinə təminat lazım idi. Bu
təminatı yalnız regional və beynəlxalq təhlükəsizlik sistemində Azərbaycanın yerini dəqiq
müəyyənləşdirməklə əldə etmək mümkün idi.
Azərbaycan suverenliyini və təhlükəsizliyini təmin etmək üçün xarici siyasət vasitəsi ilə regional və
qlobal səviyyədə uyğun siyasi mühit yaratmalı idi. Bu məqsəd geniş spektrli və şaxəli xarici siyasət yeritməyi
qarşıya vəzifə kimi qoyurdu. Xarici siyasətin vəzifələrini həmin bucaq altında bir neçə qrupda birləşdirmək
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olar. Birinci qrupa Azərbaycanın beynəlxalq və regional təşkilatlarda təmsil olunmasını, dünyanın bütün
dövlətləri ilə bərabərhüquqlu və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq əlaqələri yaratmasını, dövlətlərlə tərəfdaşlıq və
müttəfiqlik münasibətləri qurmasını aid etmək olar. İkinci qrupa ölkənin azad bazar iqtisadiyyatı yolu ilə
irəliləməsi üçün müvafiq beynəlxalq şəraitin yaradılmasını, Azərbaycanın bütün beynəlxalq təşkilatlarda, o
cümlədən iqtisadi təşkilatlarda fəal iştirakının təmin edilməsini, ölkənin mənafeyinə tabe edilmiş xarici iqtisadi
siyasət yeridilməsini, ölkə iqtisadiyyatının dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiyasının təmin edilməsini aid edə
bilərik. Nəhayət, üçüncü qrupa əhalinin əsas hüquq və azadlıqlarının qorunmasına yönəlmiş beynəlxalq
normaların həyata keçirilməsinə şərait yaradılması, regionda mehriban qonşuluq münasibətlərinə üstünlük
verilməsi, Azərbaycana qarşı xarici təzyiqlərin qarşısını alan beynəlxalq himayənin və xarici ölkələrlə geniş
informasiya mübadiləsinin mexanizmlərini formalaşdırmaq daxildir.
Təbii ki, bu bölgü şərtidir, çünki reallıqda xarici siyasət vahid sistemdir, onun komponentləri bir-birini
tamamlayır. Belə bir təsnifat bizə güclü dövlət quruculuğu prosesində Azərbaycanın xarici siyasətinin önəmli
istiqamətlərini aydın təsəvvür etmək üçün lazımdır. Göründüyü kimi, 1993-cü ilin ikinci yarısından
Azərbaycan sistemli bir xarici siyasət kursu götürmüşdür. Onun tərkibində qlobal geosiyasi mühitin nəbzini
tutan, beynəlxalq münasibətlər sistemində dövlətimiz üçün əlverişli şərait yaradan, ölkənin bütün regionlarda
yerləşən dövlətlərlə əməkdaşlığını təmin edən istiqamətlər var.
Xarici siyasətin istiqamətlərinin birinci qrupu müasir geosiyasi şəraitdə qlobal dəstəyə nail olmağı
nəzərdə tutur. Bunun üçün dünyanın bütün dövlətləri ilə bərabərhüquqlu və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq
qurmaq vacibdir. Azərbaycan üçün bunun ən optimal mexanizmi beynəlxalq və regional təşkilatlarda təmsil
olunmaq idi. Müasir dövrün xüsusiyyəti bundadır ki, əsas geosiyasi və geoiqtisadi problemlərin həlli məhz bu
cür təşkilatlardakı fəaliyyət zamanı reallaşa bilər. Azərbaycanın BMT, Avropa Şurası, UNESCO, İƏT, MDB,
QDİƏT və digər beynəlxalq qurumlara üzvlüyü onun təsir imkanlarını xeyli artırdı. Sirr deyil ki, Azərbaycan
keçən əsrin 90-cı illərində dünyada az tanınırdı. Ölkəmizin həqiqi simasının tanınmasına nail olmaq lazım idi.
Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlara üzv olmaq və orada fəallaşmaq istiqamətində atdığı addımların
müşahidəsi göstərir ki, Azərbaycan diplomatiyası böyük səylər hesabına beynəlxalq təşkilatlarda mövqeyini
möhkəmləndirdi. Xarici siyasətin ardıcıl və sistemli aparılması bu prosesdə həlledici rol oynadı. Ulu öndər
Heydər Əliyev xarici siyasətin ardıcıl yeridilməsinə və səmərəliliyinə daim diqqət yetirirdi. Proses dəqiq
mexanizmlə həyata keçirilirdi. Buna görə də qısa zamanda Azərbaycan diplomatiyası beynəlxalq təşkilatlarda
ölkəmizə olan münasibəti müsbətə doğru dəyişdi. Azərbaycanın beynəlxalq strukturlarda üzvlüyünün, onun
bu strukturlar çərçivəsində fəaliyyətinin əsas məqsədlərindən biri ümummilli problemimizin həllinin
dəstəklənməsinə nail olmaqdan ibarət idi. Bu sahədə böyük uğurlarımız var. Bu gün BMT, ATƏT, Avropa
Parlamenti, Avropa Şurası, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Qoşulmama Hərəkatı kimi təşkilatlar Ermənistanı
işğalçı dövlət kimi tanıyan və erməni silahlı dəstələrinin Azərbaycan ərazilərindən çıxarılmasını, qaçqınların
və məcburi köçkünlərin öz torpaqlarına qaytarılmasının təmin olunmasını tələb edən qərarlar və qətnamələr
qəbul ediblər.
Təbii ki, dövlətlərin elə strateji maraqlar dairəsi var ki, buraya beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində nüfuz
etmək çətindir. Bu halda konkret ölkələrlə ikitərəfli münasibətlər ön plana çıxır. Azərbaycanın yerləşdiyi
coğrafi mövqeyi, zəngin təbii ehtiyatları nəzərə alınarsa, xüsusən bir-biri ilə geosiyasi ziddiyyətləri olan
dövlətlərlə eyni dərəcədə bərabərhüquqlu, qarşılıqlı faydalı münasibətlərin qurulmasının nə qədər çətin
olduğunu təsvir etməyə ehtiyac yoxdur. Yalnız ulu öndər Heydər Əliyevin strateji təfəkkürü və siyasi
peşəkarlığı dövlətçiliyimiz üçün tarixi əhəmiyyətli həmin vəzifənin öhdəsindən gəldi.
Heydər Əliyev Azərbaycanın düşdüyü konkret geosiyasi və tarixi şəraiti nəzərə alaraq xarici siyasət
kursunun əsas ruhunu formalaşdırmağa başlamışdı. Əvvələn, nəzərə alınırdı ki, qlobal səviyyədə geosiyasi
mühit Qərbin xeyrinə ciddi surətdə dəyişmişdi. İkincisi, Rusiya ilə əlaqələri kəsmək çox təhlükəli və tarixi
gerçəklik baxımından perspektivsiz idi. Üçüncüsü, məlum səbəblərdən Türkiyə bölgədə strateji tərəfdaş
statusuna yiyələnməli idi. Dördüncüsü, İran böyük qonşumuz və ortaq tarixə malik olduğumuz cəmiyyət kimi
xarici siyasətdə ciddi yer almalı idi. Buna görə də İranla dostluq və sıx əməkdaşlıq xətti seçilməli idi. Beşincisi,
strateji istiqamət olaraq Qərbə yaxınlaşma xətti götürülməli idi. Çünki proseslər göstərirdi ki, yaxın
perspektivdə dünya miqyasında geosiyasi, hərbi, mədəni, iqtisadi və siyasi inkişaf baxımından Qərbə
alternativi bir müddət gözləmək lazım idi.
Bu konsepsiyanın fonunda Heydər Əliyev Azərbaycanın regionda olan digər dövlətlərə yönəlik xarici
siyasət kursunu müəyyənləşdirdi. Bununla da balanslaşmış xarici siyasət dərin təhlil əsasında dəqiq
hesablanmış siyasi proqnozlara uyğun olaraq qurulurdu.
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Dövlətin beynəlxalq geosiyasi mühitdə dayanıqlı yer tutması və uğurlu siyasət aparması üçün dünya
iqtisadi sisteminə inteqrasiya mühüm şərtdir. Bunun üçün isə Azərbaycan dünyanın nüfuzlu iqtisadi təşkilatları
ilə əlaqələr qurmalı idi. Xarici siyasətin ikinci istiqamətinə daxil olan vəzifələrin öhdəsindən bu yolla gəlmək
olardı. Azərbaycan bazar iqtisadiyyatı yolu ilə getməyi qərara almışdı. Bu istiqamət olduqca vacib sayılır.
Dövlətin iqtisadi gücü olmasa, onun güclü dövlət kimi formalaşması mümkün deyildir. Güclü dövlətin
təşəkkülü ilə güclü xarici siyasətin formalaşması problemi daha çox bu sahədə bir-birini tamamlamalıdır. Onu
nəzərə almalıyıq ki, intensiv və hərtərəfli xarici siyasət yeritmək üçün lazımi iqtisadi təminat olmalıdır.
Dövlətin maliyyə gücü və informasiya təminatı səviyyəsi xarici siyasətin səmərəliliyinin əsas şərtlərindən
biridir. Azərbaycan hələ 1992-ci ildə Beynəlxalq Valyuta Fonduna, Dünya Bankına, Avropa Yenidənqurma
və İnkişaf Bankına, İslam İnkişaf Bankına üzv olmuşdu. Lakin ölkəmiz yalnız 1993-cü ilin ikinci yarısından
etibarən xarici siyasətdə azad bazar iqtisadiyyatı sisteminə keçidin təmin edilməsi yönündə ciddi addımlar
atmağa başladı. Burada əsas məqsəd ölkə iqtisadiyyatının dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiyasını təmin
etməkdən ibarət idi.
Bunun üçün Azərbaycan xarici siyasətində lazımi addımlar atmalı idi. Hər şeydən əvvəl, yeni neft
strategiyasının verə biləcəyi geosiyasi və geoiqtisadi dividendlərdən xarici siyasətdə maksimum yararlanmaq
gərək idi. Ona görə də xarici siyasətin əsas vəzifələrindən biri Azərbaycanın beynəlxalq iqtisadi qurumlar və
şirkətlərlə əlaqələrini maksimum intensivləşdirmək və bu əsasda dünya iqtisadi sisteminə daxil olmaq idi.
Tarixi baxımdan qısa müddətdə ölkə iqtisadiyyatına 20 milyard ABŞ dolları həcmində sərmayə qoyuluşuna
məhz xarici siyasətdə neft strategiyasının dividendləri ilə dövlət maraqlarının sintezi sayəsində nail olundu.
Bu sahədə 1993-1995-ci illərdə görülən ciddi işlərin nəticəsində iqtisadi tənəzzülün qarşısı alındı. 1995-ci
ildən isə yeni mərhələ – bərpa və dinamik inkişaf dövrü başladı.
Bərpa və dinamik inkişaf mərhələsinin iki əsas hədəfi vardı. Birincisi, diversifikasiya olunmuş iqtisadi
infrastruktur yaratmaq. İkincisi, Azərbaycan iqtisadiyyatını dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiya etmək. Hər iki
hədəf reallaşdı və artıq XXI əsrin əvvəllərində Azərbaycan müasir iqtisadi infrastruktur yarada bildi. Xarici
siyasətin bu aspektində əldə edilən uğurlar nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında öz əksini tapmışdır.
Təsadüfi deyil ki, beynəlxalq iqtisadi təşkilatların reytinq cədvəllərində Azərbaycan əksər göstəricilər üzrə
MDB-də lider idi.
Bütün bunlar Azərbaycanın xarici siyasətinin ölkə iqtisadiyyatının dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiyası
üçün səmərəli fəaliyyət göstərdiyini təsdiq edir. Faktiki olaraq, ölkənin azad bazar iqtisadiyyatı yolu ilə
irəliləməsi üçün müvafiq beynəlxalq şəraitin yaradılmasına nail olunur. Azərbaycanın bütün beynəlxalq
təşkilatlarda, o cümlədən iqtisadi yönümlü təşkilatlarda fəal iştirakı təmin edilir. Dövlətin mənafeyinə uyğun
olan xarici iqtisadi siyasətin yeridilməsi reallaşır. Ölkə iqtisadiyyatının dünya iqtisadi sisteminə
inteqrasiyasının təmin edilməsi ilə bağlı qarşıya qoyulmuş vəzifələrin öhdəsindən gəlinir.
Azərbaycanın xarici siyasətinin qarşısında duran və üçüncü istiqamətə aid etdiyimiz vəzifələr də uğurla
yerinə yetirildi. Bunların arasında əhalinin əsas hüquq və azadlıqlarının qorunmasına yönəlmiş beynəlxalq
normaların həyata keçirilməsi xüsusi yer tutur. Azərbaycanın ərazisinin bir hissəsi Ermənistan tərəfindən işğal
edildiyindən, xarici siyasət kursunda münaqişənin həlli prosesi ilə insan haqlarının təmini məsələləri əlaqəli
şəkildə nəzərə alınmalıdır. Bu mənada beynəlxalq normaların həyata keçirilməsi məsələsi ölkənin ərazi
bütövlüyünün təmin edilməsi kimi əsas vəzifənin tərkib hissəsinə çevrilir.
Situasiyanı mürəkkəbləşdirən amillərdən biri həmin istiqamətdə səmərəli fəaliyyət göstərməyimizə
xaricdən daim maneələrin olmasıdır. Burada müəyyən mənada qapalı dairə yaratmaq cəhdləri hiss olunur: bir
tərəfdən, Azərbaycandan əhalinin əsas azadlıq və hüquqlarının təmin edilməsi tələb edilir, digər tərəfdən isə,
bunun üçün əlverişli beynəlxalq mühit yaratmaq cəhdlərimizə əngəl yaradılır. Müstəqillik əldə etdiyimiz
dövrdən bu yana həmişə süni problemlərin yaradıldığının şahidi olmuşuq. Onların sırasında “Azadlığa Dəstək
Aktı”na olan məlum 907-ci düzəlişi, Ticarət Aktına edilən Cekson-Venik düzəlişini, Avropa Şurasının söz
azadlığı və “siyasi məhbuslar”la bağlı daha çox keçən əsrin 90-cı illərinin ikinci yarısından başlayaraq aparılan
kampaniyanı, milli azlıqlarla əlaqəli sayı bitməyən monitorinqlərin təşkilini (Cənubi Qafqazın digər ölkələrinə
bu cür münasibət bəslənilmir) və başqalarını misal gətirə bilərik.
Bu proseslərin fonunda Azərbaycana qarşı xarici təzyiqlərin qarşısının alınmasına yönəlmiş beynəlxalq
mexanizmin yaradılmasına ehtiyac aydın hiss edilirdi. Həmin məqam xarici siyasət kursunda xüsusi yer tutmalı
idi. Özlüyündə bu məsələ strateji xarakterlidir. O, müxtəlif aspektləri özündə birləşdirir, o cümlədən
azərbaycanlıların diaspor fəaliyyətini də əhatə edir. Ulu öndər Heydər Əliyev diaspor məsələsinə son dərəcə
diqqətlə yanaşırdı. Bu baxımdan, Dünya Azərbaycanlılarının Qurultayının keçirilməsi ənənəsinin əsası məhz
2001-ci ildə Heydər Əliyev tərəfindən qoyuldu. Diaspor məsələsi müasir dövrdə beynəlxalq himayə
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mexanizmlərinin yaradılmasında iki aspektdə prinsipial rol oynaya bilərdi. Birincisi, diaspor vətəndən kənarda
xalqın mədəniyyətini təmsil edir. Azərbaycanlılar yaşadıqları ölkələrdə yerli mədəni mühitə uyğunlaşmaqla
yanaşı, öz milli-mənəvi dəyərlərini qorumalı və təbliğ etməlidirlər. İkincisi, diaspor mövcud olduğu ölkədə
cəmiyyətin yüksək təbəqələri ilə münasibətləri inkişaf etdirməli və rəsmi orqanlarda nümayəndələrlə təmsil
olunmalıdır.
Beynəlxalq himayə mexanizminin yaradılmasının başqa mühüm tərəfini dünyanın müxtəlif ölkələrində
yerli qurumlarla fəal işin aparılması təşkil edir. Bu qurumlar hökumət və ya qeyri-hökumət təşkilatları, rəsmi
orqanlar, media ola bilər. Müasir dövrdə informasiyadan maksimum yararlanmaq prinsipi adi qaydaya
çevrilmişdir. O cümlədən dövlətlər ehtiyac yarandıqda xaricdə lobbiçilik fəaliyyəti ilə məşğul olurlar. Bu isə
müəyyən həssas məqamlarda Azərbaycanın maraqlarının qorunması, ona ədalətli mövqe formalaşdırılması
baxımından çox əhəmiyyətlidir. Məsələn, son zamanlar erməni siyasətçiləri və rəsmi şəxsləri Azərbaycanın
ABŞ Konqresində və Avropa parlamentlərində lobbiçiliklə bağlı fəaliyyətini genişləndirdiyindən narahatlıq
keçirdiklərini dilə gətirirlər.
Keçən müddət xarici siyasət kursunun bu aspektinin nə dərəcədə səmərəli olduğunu tam təsdiq etdi.
Proseslərin gedişatı göstərir ki, artıq dünyanın müxtəlif ölkələrində Azərbaycan xalqı və dövlətinin maraqlarını
müdafiə edə biləcək beynəlxalq himayə mexanizmi yaranıb. Dövlətin xarici siyasətində indi də bu prosesi
inkişaf etdirmək mühüm yer tutur.
Ulu öndər Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu xarici siyasət kursunun, onun müəyyən etdiyi məqsəd və
vəzifələrin ardıcıl və davamlı şəkildə həyata keçirilməsi nəticəsində Azərbaycan böyük uğurlar əldə edib.
Ölkəmiz demək olar ki, bütün beynəlxalq qurumlarda intensiv fəaliyyət göstərir. Bu fəaliyyətin
nəticəsində dünyada Azərbaycanın dövlət kimi müsbət obrazı formalaşmış və bu təsəvvür artıq oturuşmuşdur.
Hesab etmək olar ki, bu, Azərbaycanın xarici siyasətinin ən sanballı uğurlarından biridir.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının və Baş Assambleyasının, Qoşulmama Hərəkatı, ATƏT, Avropa
Parlamenti, Avropa Şurası Parlament Assambleyası, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və digər beynəlxalq
təşkilatların Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən qətnamələr qəbul etməsi, Azərbaycanın 2012-ci ildə
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv seçilməsi və Prezident İlham Əliyevin TŞ-nin iclasına
sədrlik etməsi beynəlxalq təşkilatlarda aparılan siyasətin konkret bəhrələrindəndir. Azərbaycan yeritdiyi xarici
siyasətin əsl mahiyyətini yüksək tribunalardan izah edir, dövlətin sülhpərvər obrazını tam açıqlayır, xalqımızın
gerçək mənəvi-əxlaqi keyfiyyətləri haqqında geniş məlumatlar verir.
Azərbaycanın xarici siyasəti qarşısında duran vəzifələrin yerinə yetirilməsi nəticəsində regionda və
qlobal miqyasda əsas geosiyasi güclərin maraqlarının tarazlaşdırılması addım-addım reallaşır. Bu, həmin
dövlətlərin heç birinin təsiri altına düşmədən Azərbaycanın dövlət maraqlarını təmin etmək şansı verir. Hətta
Cənubi Qafqazın ən böhranlı dövrlərində belə Azərbaycan çevik reaksiyalar hesabına həmin tarazlığı saxlaya
bilib. Bu da xarici siyasətin qlobal təhlükəsizlik meyarları ilə regional təhlükəsizlik meyarları arasında uzlaşma
nöqtələrini tapa bildiyini sübut edir.
Xarici siyasətin çevikliyi Azərbaycanı ötən müddət ərzində Cənubi Qafqazın lider dövləti səviyyəsinə
qaldırıb. Ölkə 20 ildən bir qədər artıq müddətdə enerji sahəsində beynəlxalq əhəmiyyətli iki layihənin təməlini
qoyub, regional və qlobal miqyasda enerji təhlükəsizliyinin təminatçılarından birinə çevrilib. Azərbaycan
perspektivli iqtisadi əməkdaşlığın, multikulturalizmin, mədəniyyətlər və dinlərarası dialoqun sivil modelini
təklif edən dövlət kimi qəbul edilir.
Heç şübhəsiz, bütün bu uğurların təməlində dayanan ən mühüm faktor lider amilidir. Ulu öndər Heydər
Əliyev Azərbaycan dövlətçiliyinin və gələcək inkişafının əsaslarını, dövlətin müstəqilliyini və suverenliyini
təmin edən xarici siyasəti formalaşdırıb. Prezident İlham Əliyev isə ulu öndərin siyasi kursunu yaradıcılıqla
davam etdirərək Azərbaycanı siyasi, sosial və iqtisadi inkişafın daha yüksək pilləsinə qaldırıb və müasir
beynəlxalq münasibətlər sisteminin əhəmiyyətli iştirakçısına çevirib.
Dünyada geosiyasi situasiya sürətlə dəyişdiyindən xarici siyasətin metodlarında da yeniləşmələr baş
verir. Artıq qeyd etdiyimiz kimi, XXI əsrin başlanğıcı risklərin və böhranların yaranması ehtimalının artması
ilə xarakterizə olunur. Buna uyğun olaraq, mümkün təhlükə və riskləri nəzərə alan çevik xarici siyasət
strategiyasının daha da inkişaf etdirilməsinə ehtiyac yaranır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev məsələnin
bu aspektinə daim ciddi diqqət yetirir və ölkəmizin son vaxtlar beynəlxalq miqyasda əldə etdiyi böyük uğurlar
çevik xarici siyasət kursunun inkişaf etdiyini təsdiqləyir.
Nəticədə, Azərbaycanın xarici siyasəti XXI əsrə qlobal miqyasda baş verən geosiyasi proseslərə,
regional vəziyyətə və dünyanın enerji təhlükəsizliyi sisteminin qurulması dinamikasına çevik reaksiya verən
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sistem kimi daxil oldu. Bu sistem daim özünü yeniləşdirir, meydana çıxan gözlənilməz situasiyalara adekvat
və konstruktiv reaksiya verir.
Azərbaycan.-2017.-20 aprel.-№82.-S.3.
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Azərbaycanın siyasi-hərbi üstünlüyü diplomatik uğurlarını şərtləndirir
Elnur HACALIYEV
Dünyanın ən müxtəlif bölgələrində yaşanan ciddi siyasi, iqtisadi və hərbi kataklizmlər fonunda Cənubi
Qafqazdakı münaqişə ocaqlarının söndürülməmiş qalması da ümumi siyasi mənzərəyə mənfi təsir göstərir.
Münaqişənin həlli məsələsinin regional müstəvidən çıxaraq beynəlxalq səciyyə daşıması da məhz bu amillə
şərtlənir. Ermənistanın dünya miqyasında təcavüzkar dövlət kimi tanınmasına nail olmaq və Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünü təmin etmək dövlət başçısı İlham Əliyevin xarici siyasətinin prioritet məqsədləri
sırasındadır.
Azərbaycan dövləti münaqişənin sülh yolu ilə həll olunmasına tərəfdar olduğunu dəfələrlə bəyan edib.
Buna baxmayaraq, təcavüzkar Ermənistan bütün beynəlxalq hüquq normalarını pozmaqda davam edir, BMT
Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə məhəl qoymur, Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxlayır.
Azərbaycan rəhbərliyi proses görüntüsü yaradan və heç bir problemi həll etməyən danışıqların aparılmasında
maraqlı olmadığını zaman-zaman müxtəlif səviyyəli görüşlərdə bildirib.
Ermənistanın cəzasızlıq şəraitində olması tələb edir ki, ATƏT-in Minsk qrupu ölkələri, o cümlədən
həmsədr dövlətlər səmərəli danışıqlar vasitəsilə ciddi nəticələr əldə etsin. Təcavüzkar dövlətin rəhbərliyi 2014cü il Paris danışıqlarından sonra Minsk qrupu çərçivəsində davam etdirilən sülh müzakirələrini pozub, hər dəfə
danışıqlarda irəliləyişə ümid yarananda cəbhə xəttində təxribatlara əl atıb. Ötən il aprelin əvvəllərində də
işğalçı Ermənistan ordusu təmas xəttində gərginliyi artırmağa cəhd etsə də, ciddi uğursuzluğa düçar oldu.
Dördgünlük müharibənin ermənilər üçün sarsıdıcı nəticələri rəsmi Bakının son illər faktiki dalana
dirənmiş danışıqlar prosesindəki hərbi-siyasi, psixoloji mövqeyinin təmin edilməsi, ATƏT-in Minsk qrupu
həmsədrlərinin, habelə dünyanın əsas güc mərkəzlərinin münaqişə ilə bağlı səylərinin gücləndirilməsi
baxımından əhəmiyyətli sayıla bilər. Azərbaycan qısamüddətli hərbi əməliyyatlarda qazandığı real zəfərlərlə
münaqişənin həllini süni şəkildə uzatmaq yolu tutmuş qüvvələrə ciddi və sərt mesaj verdi: danışıqlar prosesi
sonsuz və mənasız şəkildə uzadıla bilməz və Azərbaycan beynəlxalq hüquq normalarına söykənərək ən qısa
müddətdə öz torpaqlarını azad etmək, ərazi bütövlüyünü və suverenliyini təmin etmək əzmindədir.
Hər bir münaqişə son nəticədə danışıqlar masası arxasında, sülh yolu ilə həllini tapmalıdır. Ancaq bu
yanaşmanın özü də şərtidir. Heç bir danışıq prosesi müddətsiz, nəticəsiz ola bilməz. Hər bir danışıqlar
prosesində qarşılıqlı güzəştlər də beynəlxalq hüquqla müəyyən olunur. Təcavüzkarla təcavüzə məruz qalan
dövlətdən eyni dərəcədə güzəşt tələb etmək isə beynəlxalq hüquq normalarını ayaq altına atmaqdır.
Həmsədrlərin indiyədək münaqişə tərəflərinə “Ermənistan və Azərbaycan rəhbərliyi öz aralarında dil tapsın,
istənilən razılaşmanı qəbul edəcəyik” təklifi isə Azərbaycanı açıq-aşkar hərbi yola məcbur etməkdir.
Təəssüf doğuran haldır ki, sözdə münaqişənin tez bir zamanda həllini arzulayan hegemon dövlətlər
təcavüzkar Ermənistanı BMT-nin münaqişə ilə bağlı qəbul etdiyi dörd məlum qətnamənin icrasına məcbur
etmirlər. Lakin son hadisələr göstərir ki, müasir dünyada ikili standartların nəticəsi olan “dondurulmuş
münaqişələr” həmin aparıcı dövlətlərin öz maraqları üçün də böyük təhdidlər doğurur. Eyni zamanda, BMTnin üzvü olan dövlətin ərazi bütövlüyünün pozulmasına biganə münasibət göstərmək, işğal faktının aradan
qaldırılması istiqamətində təxirəsalınmaz tədbirlər görməmək ilk növbədə beynəlxalq hüquqa qarşı da açıq
qəsddir.
Ötən ilin aprelində hərbi əməliyyatların aktivləşməsi dünyanın nəzərlərini bir daha bu regiona yönəltdi.
Təmas xəttində Ermənistan tərəfinin növbəti təxribatçı hərəkətlərə yol verməsi ilə bağlı nüfuzlu təşkilatlar və
bir sıra dövlətlərin rəsmiləri narahatçılıqlarını ifadə etdilər. Ən maraqlısı isə odur ki, yenə də işğalçı tərəflə
işğala məruz qalan ölkə atəşkəsə dəvət edildi. Ermənistan tərəfinin təxribatçı hərəkətlərinə baxmayaraq,
Azərbaycan rəhbərliyi bu dəfə də sülhə hörmət edərək atəşkəs elan etdi. Ölkəmiz hərbi əməliyyatlar zamanı
üstünlüyü və təşəbbüsü ələ alaraq haqlı mövqeyini qətiyyətlə ortaya qoydu. Ermənistan, eləcə də ATƏT-in
Minsk qrupunun üzvü olan dövlətlər də başa düşdülər ki, mövcud status-kvonun zamanı artıq bitib, vaxt
uzatmaqla Azərbaycan dövlətini işğal faktı ilə barışmağa məcbur etmək mümkün deyil, bundan sonra da
münaqişə dondurulmuş vəziyyətdə saxlana bilməz.
Azərbaycan dövləti, xalqı konstruktiv danışıqlar ruhuna sadiq olmaqla yanaşı, münaqişənin istənilən
vaxt beynəlxalq hüquq çərçivəsində güc yolu ilə həllinə qadirdir. Aşkar göründü ki, tənzimləmə prosesində
beynəlxalq hüquq normalarına istinad imkanları tamamilə daralan işğalçı dövlət, ideoloji, siyasi, hüquqi,
iqtisadi və hərbi müstəvilərdə Azərbaycana uduzur.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev
Azərbaycan Ordusunun aprel qələbələrinin ildönümü ilə əlaqədar bir qrup hərbçi ilə keçirdiyi görüşdə bildirib:
“Bu gün həm danışıqlar prosesində, həm də bölgədə yeni bir vəziyyət yaranıb. Düzdür, Ermənistan çalışır ki,
danışıqlardan boyun qaçırsın. Ancaq buna müvəffəq olmayacaq. Nə qədər çalışsa da, məcbur olub danışıqlara
qayıdacaq. Çünki danışıqlar aparılmasa, onlar yaxşı bilirlər ki, vəziyyət hansı istiqamətdə inkişaf edəcək.
Əlbəttə ki, aprel döyüşlərindən sonra danışıqlar masasında bizim mövqeyimiz daha da möhkəmlənib və bunu
bütün beynəlxalq aləm əyani şəkildə gördü. Əlbəttə, onlar bilirdilər ki, Azərbaycan dövləti Dağlıq Qarabağ
problemini istənilən yolla həll edə bilər. Bu məsələ ilə məşğul olan vasitəçilər dəfələrlə bəyan etmişlər və bu
yaxınlarda da bəyanatlar səsləndi ki, status-kvo qəbuledilməzdir, dəyişdirilməlidir. Biz bunu dəstəkləyirik.
Status-kvonun dəyişdirilməsi işğala son qoymaq deməkdir. Çünki status-kvonu Ermənistan dəyişdirməlidir.
Onlar işğalçı qüvvələrini işğal edilmiş torpaqlardan çıxarmaqla status-kvo dəyişdiriləcək və sülh üçün əsas
yaranacaq”.
Azərbaycan öz qətiyyətli addımları, uğurlu hərbi əməliyyatları ilə ədalətsiz yanaşmaya üstünlük
verənləri bərk silkələdi. İndi ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri anlayırlar ki, Azərbaycanın iqtisadi cəhətdən
qüdrətlənməsi, hərbi büdcəsinin əhəmiyyətli dərəcədə artması fonunda danışıqlar prosesində dönüşün baş
verməsi qaçılmazdır. Azərbaycan danışıqlar prosesində ədalətli, prinsipial və beynəlxalq hüquqa əsaslanan
mövqe nümayiş etdirir. Bu dəyişməz mövqeyi Prezident İlham Əliyev xarici ölkələrə səfərlərində, eləcə də
respublikamıza gələn nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların və dövlətlərin rəhbərlərinin diqqətinə dəfələrlə çatdırır.
Rəsmi Bakı istənilən beynəlxalq gərginlik və münaqişənin ayrı-ayrı dövlətlərin siyasi iddiaları, ikili standartlar
əsasında deyil, məhz aparıcı beynəlxalq təşkilatların qərar və qətnamələri əsasında həllinin tərəfdarı kimi çıxış
edir. Azərbaycan tərəfi dəfələrlə bəyan edib ki, sülh danışıqlarına sadiqdir. Ancaq işğalçı Ermənistan danışıqlar
prosesində qeyri-konstruktiv mövqe nümayiş etdirir. Ölkə rəhbərliyi birmənalı şəkildə bildirib ki, sülh
danışıqları nəticə verməzsə, hərbi vasitələrlə işğal edilmiş bütün torpaqlar azad olunacaq.
Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan son vaxtlar xarici KİV-də Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinə toxunaraq beynəlxalq hüquqa, BMT Təhlükəsizlik Şurasının məlum qətnamələrinə,
Helsinki Yekun Aktına, digər beynəlxalq təşkilatların müvafiq sənədlərinə zidd olan fikirlər səsləndirib. Ən
maraqlısı da odur ki, Ermənistan prezidenti yenə də öz ampluasında qalaraq iddialarla və şikayətlərlə də çıxış
edib.
Prezident İlham Əliyev işğalçı Ermənistan rəhbərliyinin düşdüyü acınacaqlı vəziyyəti belə xarakterizə
edib: “Bu gün Ermənistan rəhbərliyi öz təxribatçı fəaliyyətini davam etdirir. Aprel döyüşlərindən sonra bir
müddət təşviş, qorxu içində idi. İndi, elə bil ki, o stresdən bir qədər çıxmağa çalışır və yenə də cəfəng
bəyanatlar verir, bizi hədələməyə, hansısa silahlarla qorxutmağa çalışır. Bizim buna gülməyimiz gəlir. Çünki
onlar yaxşı bilməlidirlər və bilirlər, bu gün Azərbaycan Ordusu o qədər güclüdür ki, bu gün bizim o qədər
güclü texnikamız, silah-sursatımız, müasir silahlarımız var ki, düşmənin istənilən strateji və hərbi obyektini
məhv etməyə hər an hazırıq. Onlar bunu bilir və bilməlidirlər, elə bir strateji və hərbi hədəf yoxdur ki, biz onu
məhv edə bilməyək. Biz sadəcə olaraq çalışırıq ki, məsələ sülh yolu ilə həll olunsun. Ancaq son illər ərzində
aldığımız ən müasir, – mən onu bir daha qeyd etmək istəyirəm, – dünyanın ən müasir silahları bizə çox böyük
imkan yaradır”.
Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə qarşı güc tətbiq edərək onun ərazilərinin
işğalını və törədilmiş etnik təmizləmənin nəticələrini “öz müqəddəratını təyinetmə” kimi təqdim etmək
cəhdləri göstərir. Bu, sadəcə olaraq Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasətini və ölkəmizin
ərazilərinin ilhaqını pərdələmək cəhdindən başqa bir şey deyil. Xalqların öz müqəddəratını təyin etməsi
hüququnun ifadəsi hər hansı dövlətin ərazi bütövlüyü və ya siyasi müstəqilliyinə qarşı fəaliyyətin həyata
keçirilməsinə imkan verən hal kimi təfsir oluna bilməz. Helsinki Yekun Aktının 8-ci bəndində deyilir:
“İştirakçı dövlətlər xalqların bərabər hüquqları və öz müqəddəratını təyin etmək hüququna hörmət edərək
bütün hallarda BMT Nizamnaməsinin məqsəd və prinsiplərinə və beynəlxalq hüququn müvafiq normalarına,
eləcə də dövlətlərin ərazi bütövlüyünə uyğun şəkildə fəaliyyət göstərəcəklər”.
Azərbaycanın qüdrəti qarşısında işğalçı Ermənistan son dərəcə dərin sosial-iqtisadi böhran keçirir.
Bölgədə gerçəkləşdirilən bütün qlobal layihələrdən kənarda qalan Ermənistan əhalisinin durumu olduqca
acınacaqlı vəziyyətdədir. Azərbaycan dövləti isə bütün sahələr üzrə davamlı inkişaf edərək dünyanın inkişaf
etmiş ölkələri sırasına qoşulmaqdadır. Azərbaycanın qüdrəti qarşısında xaricdən gələn ianə puluna möhtac
qalan Ermənistanın uzun müddət tab gətirəcəyi mümkünsüzdür.
Azərbaycan.-2017.-8 aprel.-№72.-S.1, 5.
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Müstəqil və balanslı siyasət: Azərbaycan dünya birliyinin nüfuzlu dövlətinə çevrilib
Azərbaycan Prezidenti tərəfindən ölkəmizin maraqlarının qorunmasına xidmət edən aktiv, geniş manevr
imkanlarına malik xarici siyasət, ustalıqla həyata keçirilən diplomatik gedişlər, siyasi uzaqgörənlik
ölkəmizə dünya miqyasında xeyli nüfuz qazandırıb
Anar Miriyev
Müasir dünyamızda dövlətlərin beynəlxalq münasibətlər sistemində müstəqil dövlət kimi təmsil
olunması çətin məsələyə çevrilib. Geosiyasi dəyişikliklər, terror və münaqişələr, beynəlxalq hüquqa əməl
olunmaması, ali qurum olan BMT-nin qəbul etdiyi qətnamələrin bir çox halda elə kağız üzərində qalması
dövlətlərin müstəqil siyasət həyata keçirərək öz maraqlarını aktiv şəkildə qoruması da ciddi problemlər yaradır.
Beynəlxalq hüququn ən ali prinsipləri sırasında dövlətlərin ərazi bütövlüyünün qorunması, suverenliyə hörmət
edilməsi ilk sırada dayandığı halda, bu gün güc mərkəzləri həmin prinsiplərə göz yumur. Bu prinsipə əməl
olunmaması dünyanı ciddi kataklizmlərə, qarşısı alınmaz xaosa sürükləyə bilər. Belə bir şəraitdə dövlətlərin
müstəqil siyasət həyata keçirərək siyasi-iqtisadi-enerji təhlükəsizliyini təmin etməsi, beynəlxalq münasibətlər
sistemində öz maraqlarını qoruması dövlətin mənefelərinin ifadə olunması baxımından çox vacib olduğu qədər
də çətindir. Geosiyasi baxımdan əhəmiyyətli regionda yerləşən Azərbaycanda həyata keçirilən praqmatik, milli
maraqların qorunmasına əsaslanan siyasət ölkəmizin dünya birliyinə inteqrasiya olunması, beynəlxalq
münasibətlər sisteminin müstəqil siyasət həyata keçirən fəal üzvünə çevrilməsini təmin edib.
Azərbaycan dövlətinin ardıcıl şəkildə həyata keçirdiyi müstəqil və balanslı siyasət ölkəmizin siyasi
nüfuzunun artmasında, etibarlı tərəfdaş olmasında böyük rol oynayır. Ölkəmizin milli maraqlarının
qorunmasına əsaslanan bu siyasət dünyanın güc mərkəzləri tərəfindən də təqdirlə qarşılanır. Bu siyasətin
nəticəsidir ki, Azərbaycanın həm ABŞ, həm Rusiya, həm Avropa İttifaqı, həm Çin, həm də əsas regional
aktorlarla normal siyasi-iqtisadi münasibətləri var. Həmin güc mərkəzləri arasında hansısa konfliktlərin
yaşanması, maraqların toqquşması Bakının bu siyasətinə heç bir təsir göstərmir. Yəni rəsmi Bakı balansı
qorumaqla münasibətləri qoruyub saxlamağı bacarıb. Bu halda həmin güc mərkəzlərinin heç birinin maraqları
ziyan çəkmədiyindən Bakı ilə ənənəvi dostluq münasibətləri davam edib. Bu siyasətin ardıcıl şəkildə həyata
keçirilməsi və dəfələrlə sınaqdan çıxarılmasının nəticəsidir ki, Azərbaycan müstəqil və balanslı siyasət həyata
keçirən dövlət kimi nüfuz qazanıb.
“Bu gün Azərbaycan dünyada hörmət edilən ölkədir”
Azərbaycan Prezidenti tərəfindən ölkəmizin maraqlarının qorunmasına xidmət edən aktiv, geniş manevr
imkanlarına malik xarici siyasət, ustalıqla həyata keçirilən diplomatik gedişlər, siyasi uzaqgörənlik ölkəmizə
dünya miqyasında xeyli nüfuz qazandırıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin həm ABŞ Prezidenti Donald
Trampla, həm də Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə qarşılıqlı hörmətə və etimada əsaslanan yüksək səviyyəli
əlaqələri var. Hər iki lider Prezident İlham Əliyevi etibarlı tərəfdaş, dünya səviyyəli siyasi lider kimi qəbul
edir, onunla əməkdaşlıq əlaqələrini yüksək qiymətləndirirlər. Təsadüfi deyil ki, həm D. Tramp, həm də V.
Putin Prezident İlham Əliyev haqqında yüksək rəy bildirib və onun fəaliyyətini təqdir ediblər. ABŞ-ın yeni
seçilən dövlət başçısı Donald Trampın ilk telefon əlaqəsi saxladığı liderlərdən birinin də məhz Azərbaycan
dövlət başçısı olması cənab Prezidentin dünya səviyyəli nüfuzlu siyasi lider olmasını təsdiqləyir. Azərbaycan
Prezidentinin bu siyasətinin nəticəsidir ki, ölkəmiz beynəlxalq münasibətlər sisteminin nüfuzlu, güvənilən,
sözünə hörmət edilən üzvünə çevrilib. Elə ölkəmizin BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv seçilməsi, dünyanın ən
ali təşkilatının iclaslarına rəhbərlik etməsi Azərbaycanın qısa müddət ərzində nə qədər siyasi nüfuz
qazanmasına ən bariz nümunədir. Prezident İlham Əliyev ötən ay Davos forumu çərçivəsində keçirilən panel
iclaslarının birində çıxışı zamanı bu məqama toxunaraq qeyd edib ki, bu gün Azərbaycan dünyada hörmət
edilən ölkədir: “Azərbaycan Asiya ilə Avropa arasında yerləşir və bizim coğrafi mövqeyimiz, əslində,
regionumuzda geosiyasi vəziyyəti müəyyən edir. Azərbaycan əsrlər boyu sivilizasiyaların qovuşduğu bir
məkan, ölkə olmuşdur və bu gün biz tarixi irsimizi qoruyub saxlayırıq. Biz dünyanın multikulturalizm
mərkəzlərindən birinə çevrilməyimizlə qürur duyuruq. Coğrafi mövqeyimiz, eyni zamanda, qonşularımızla
yaxşı münasibətlərimiz bizə regionumuzda yaşayan insanların mənafeyinə xidmət edən təşəbbüslər irəli
sürülən bölgədə çox etibarlı tərəfdaş olmaq imkanını verdi. Azərbaycan beynəlxalq arenada etibarlı tərəfdaşdır.
Biz gənc ölkəyik. Ötən il müstəqilliyimizin bərpasının 25-ci ildönümünü qeyd etmişik. Bu qısa müddət ərzində
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hesab edirəm ki, bu gün Azərbaycan dünyada hörmət edilən ölkədir. Bunun ən yaxşı nümunəsi bir neçə il
bundan əvvəl Birləşmiş Millətlər Təşkilatında nümayiş olunmuşdur. O zaman Azərbaycan 155 ölkənin dəstəyi
ilə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilmişdir. Beləliklə, bu, beynəlxalq ictimaiyyətin
mütləq əksəriyyətinin bizim fəaliyyətimizə verdiyi həqiqi qiymət, bizə göstərilən etimad və hörmət əlaməti
idi”.
Qonşu dövlətlərlə münasibətlər, birinci növbədə qarşılıqlı hörmət, daxili işlərimizə qarışmama və
praqmatizmə, milli maraqlarımıza əsaslanır
155 dövlətin Azərbaycana səs verməsi onun göstəricisidir ki, Azərbaycan dünyanın güc mərkəzləri,
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatları, aparıcı siyasi, iqtisadi və humanitar dairələri ilə sıx əlaqələr qurub və onların
böyük hörmətini qazanıb. Bu nüfuzun arxasında genişmiqyaslı siyasət dayanır. Azərbaycan dünyada
sülhyaratma missiyalarında fəal iştirakçıdır. Əfqanıstanda həyata keçirilən beynəlxalq sülhyaratma
missiyasına ilk qoşulan dövlətlərdən biri məhz Azərbaycan olub. Eləcə də dünyada terrora qarşı başlayan
savaşa ilk dəstək verən ölkələrdən biri də ölkəmiz olub. Ölkəmiz bu missiyaların uğurla həyata keçirilməsinə,
dünyada sülh və təhlükəsizliyin təmin olunmasına böyük töhfələr verir. Bakı regional münaqişələrin,
gərginliyin aradan qaldırılmasında fəal rol oynayır, barışdırıcı missiya həyata keçirir. Bunun ən bariz sübutu
məlum təyyarə olayından sonra Rusiya ilə Türkiyə arasında yaranan gərginlik idi. Ölkəmiz iki qonşusu
arasında yaranan problemlərin həll olunmasında aktiv rol oynadı. Eləcə də Bakı regionda yeni əməkdaşlıq
formatları, təşəbbüsləri ortaya qoymaqla bölgəni sülh, əməkdaşlıq məkanına çevirməyə çalışır. AzərbaycanRusiya- İran, Azərbaycan-Türkiyə-Gürcüstan və digər əməkdaşlıq formatları buna əyani sübutdur. Bu
əməkdaşlıq formatlarının özünü doğrultmasının nəticəsidir ki, Türkiyə dövlət başçısı Ərdoğan Moskvada
Putinlə görüşdən sonra bəyan etdi ki, Azərbaycan-Rusiya-Türkiyə əməkdaşlıq formatı yaradıla bilər. İstər
qonşu dövlətlər, istərsə də digər dövlətlərlə münasibətlər, dövlət başçısının qeyd etdiyi kimi, birinci növbədə
qarşılıqlı hörmət, daxili işlərimizə qarışmama və praqmatizmə, milli maraqlarımıza əsaslanır.
Azərbaycan dünyanın əsas güc mərkəzləri ilə balanslı siyasət həyata keçirərək, həm NATO, həm də
KTMT-nin regionda maraqlarının uzlaşmasına hərtərəfli dəstək verir. Kifayət qədər əhəmiyyətli və həssas
regionda yerləşən Azərbaycan, bəlkə də, yeganə ölkədir ki, dünya siyasətində mühüm rol oynayan Rusiya və
İran dövlət başçılarını eyni vaxtda bir araya gətirə bilir. Ötən ilin avqust ayında Azərbaycan, Rusiya və İran
dövlət başçılarının Bakıda keçirilən zirvə görüşü və qəbul edilən bəyannamə dünya siyasəti üçün çox önəmli
hadisə idi. Deməli, Azərbaycan nüfuzlu dövlətlərin bir araya gəldiyi, əməkdaşlıq münasibətləri, bu gün dünya
və region üçün əhəmiyyət kəsb edən təhlükəsizlik məsələsini müzakirə etmək üçün optimal platformadır. Elə
bunun nəticəsidir ki, ötən ay Bakıda ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Qərargah Rəisləri Komitəsinin sədri Cozef
Danford və Rusiya Müdafiə nazirinin birinci müavini, Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Valeriy
Gerasimov arasında görüş keçirildi.
ABŞ və Rusiya orduları qərargah rəislərinin danışıqlar aparmaq üçün Bakını seçməsi bir daha təsdiqləyir
ki, rəsmi Bakının həyata keçirdiyi siyasət güc mərkəzləri tərəfindən razılıqla qarşılanır. Bakının dünya
səviyyəli problemlərin müzakirə məkanı kimi seçilməsi Azərbaycan dövlətinin siyasi nüfuzu, beynəlxalq
münasibətlər sistemində etibarlı tərəfdaş kimi tanınması və sabitləşdirici amil kimi rolunun artması ilə bağlıdır.
Politoloq Arzu Nağıyev: “Uğurlu siyasət ölkəmizin müstəqil siyasət həyata keçirən dövlət kimi
nüfuz qazanmasını təmin edib”
Bu məsələni “Palitra”ya dəyərləndirən politoloq Arzu Nağıyev hesab edir ki, Azərbaycan bu gün həm
xaricdə, həm də daxildə balanslı siyasət həyata keçirir: “Bu, hər bir istiqamətdə belədir. Azərbaycan iqtisadi,
siyasi, hərbi və sosial, hətta deyərdim mənəvi cəhətdən də öz dəst-xətti ilə seçilən bir dövlətdir. Siyasi
məsələlərə gəldikdə əsas prioritet, təbii ki, insanların rifahı əsas götürülməklə müvafiq qərarların qəbul
edilməsidir. İqtisadi məsələlərdə isə, təbii ki, beynəlxalq layihələrdə iştirak etməklə enerji ehtiyatlarının
ixracından əldə edilən gəlirin qeyri-neft sektoruna, o cümlədən turizm, kənd təsərrüfatı, idman, səhiyyə, elm
və müxtəlif sahələrə sərmayələrin qoyulmasıdır. Beynəlxalq səviyyədə isə böyük iqtisadi layihələrdə iştirak
etmək və bu proseslərə aparıcı rol oynamaq əsas məsələlərdən biridir. Burada həm də dünya iqtisadiyyatında
eyni müstəvidə oynayan bərabərhüquqlu partnyor kimi iştirakdan söhbət gedir. Təbii ki, lobbiçilik, xarici
diplomatiyada, diaspor siyasətində də islahatlar aparmaqla Azərbaycanın tanıdılması mühüm addımlardandır.
Azərbaycana nüfuz qazandıran əsas amillərdən biri də məhz bütün bu prosesləri həyata keçirərək heç bir siyasi
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və hərbi birliklərdə təmsil olunmadan, ikitərəfli müqavilələr çərçivəsində qonşuluq və dostluq münasibətini
inkişaf etdirməsidir. Azərbaycan çox nadir ölkələrdən biridir ki, eyni zamanda, həm İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatının, həm də Avropa Şurasının üzvüdür. 2015-ci ildə ölkəmiz ilk Avropa Oyunlarını təşkil edib, bu il
isə IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarına ev sahibliyi edəcəyik. Bu tədbirlər onu göstərir ki, Azərbaycan
multikultural dəyərləri qoruyaraq, tolerantlıq şəraitində sivilizasiyalar, mədəniyyətlər arasında dialoqa töhfə
verir. Azərbaycanın həyata keçirdiyi uğurlu siyasət ölkəmizin müstəqil siyasət həyata keçirən dövlət kimi
nüfuz qazanmasını, regionun aparıcı dövlət olmasını təmin edib”.
Palitra.-2017.-3 mart-№ 40.-S.7.
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Balanslaşdırılmış siyasət və səmimi əməkdaşlıq ruhu
Vüqar Əliyev
2017-ci il Azərbaycanın yeni tarixində bir neçə hadisənin xüsusi olaraq anıldığı ildir. Bir neçə gün öncə
qan yaddaşımıza əbədi həkk olunmuş Xocalı soyqırımının 25 illiyini qeyd etdik. Qarşıda yenə belə ağrılı
ildönümləri var. Bu il eyni zamanda müstəqillik tariximizin əlamətdar bir yubileyidir: 25 il öncə Azərbaycan
Respublikası dünya birliyinə qoşulub…
Beş dəqiqə sürən iclasla başlanan tarix
14 fevral 1992-ci il. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 3052-ci iclası yerli (Nyu-York) vaxtla saat 16.25-də
başlanır. Təşkilatın elektron arxivində saxlanılan stenoqramda vaxt dəqiqliyi ilə qeydə alınıb. TŞ-nin 15
üzvünün (5 daimi, 10 qeyri-daimi) iştirak etdiyi iclasa ABŞ təmsilçisi Tomas Pikerinq sədrlik edir. Sədr BMTyə yeni üzvlərin qəbulu üzrə Komitənin Azərbaycanla bağlı məruzəsinin daxil olduğunu bildirir. Komitənin
təqdim etdiyi müvafiq qətnamə layihəsinə heç bir irad yoxdur. 742 saylı qətnamə səsverməyə qoyulmadan
qəbul edilir.
T.Pikerinq TŞ-nin tövsiyə qərarının Baş Assambleyanın sessiyasına çıxarılmaq üçün BMT baş katibinə
təqdim olunacağını deyir və qısa bəyanatla çıxış edir: “Təhlükəsizlik Şurası indicə Azərbaycan
Respublikasının BMT üzvlüyünə qəbul etməyi Baş Assambleyaya tövsiyə etdi. Mən böyük məmnuniyyətlə
TŞ üzvləri adından Azərbaycan Respublikasını bu sevincli və tarixi hadisə münasibətilə təbrik edirəm. TŞ
üzvləri səbirsizliklə Azərbaycanın BMT üzvü kimi bizim sıralarımıza qoşulacağı günü gözləyir”.
Saat 16.30. İclas başa çatır.
Və 2 mart 1992-ci il. Baş Assambleyanın 46-cı sessiyasının 82-ci iclasının gündəliyindəki məsələ
quruma yeni üzvlərin – keçmiş sovet respublikalarının – qəbulu barədədir. Qısa sürən prosedur və 46/230 saylı
qərar: “Baş Assambleya BMT TŞ-nin 14 fevral 1992-ci il tarixli tövsiyəsini, Azərbaycan Respublikasının
ərizəsini nəzərdən keçirib, qərara alır: Azərbaycan Respublikası Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvlüyünə
qəbul olunsun”.
Azərbaycanın beynəlxalq birliyə inteqrasiya yolu beləcə başladı. İlk baxışda asan proses, rəvan bir
yolçuluq. Amma deyil. Çünki ilk baxışda görünən zatən üzdə olandır. 1992-ci ildə bizimlə birgə BMT
üzvlərinin sayı 179-a çatmışdı. Bu gün İst-River sahilindəki o möhtəşəm binanın önündə 193 ölkənin bayrağı
dalğalanır. Bu qədər polifonik bir siyasi ortamda öz səsini eşitdirmək, üstəlik, dünyaya yön verən böyük
güclərin səni dinləməsinə nail olmaq asan deyil. Hələ ölkə olaraq yerləşdiyin coğrafiya həmin güclərin
geosiyasi çarpışma dairəsindədirsə, bu, çox müşkül məsələdir.
Əslində, dünya Azərbaycanı sıralarına qəbul edənədək bir neçə ildir alovlanan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi sayəsində bizdən və yerləşdiyimiz regiondan xəbərdar idi. Nə dərəcədə xəbərdar idi – bu ayrı
məsələ. Hər halda 742 saylı qətnamədən bir il sonra BMT TŞ-nin dörd dəfə bu münaqişə ilə bağlı toplaşaraq
qəbul etdiyi qətnamələrin (822, 853, 874, 884) indiyədək kağız üzərində qalması beynəlxalq birliyin
mahiyyətindəki “standartlar”dan xəbər verir.
Məhz buna görə Azərbaycan rəhbərliyinin 1994-cü ildən başlayaraq həm beynəlxalq, həm də regional
müstəvidə həyata keçirdiyi kurs balanslaşdırılmış xarici siyasət və istiqrar diplomatiyası olub. Çünki
müstəqilliyimizin ilk iki ilində dövlətimizin yaşadığı dərin böhran daxili siyasətdəki səbatsızlıqla bərabər
xarici siyasətdəki natarazlığın nəticəsi idi.
“Ən mötəbər beynəlxalq məclisin tribunasından sizin qarşınızda həyəcan və qürur hissi ilə çıxış edirəm.
İlk dəfədir ki, müstəqil Azərbaycanın Prezidenti öz ölkəsini dünya birliyinə təqdim edir. Biz bir çox dövlətlərin
böyük marağını doğuran ərazidə – Avropa və Asiyanın mühüm coğrafi-siyasi qovuşağında yerləşərək, geniş
təbii ehtiyatlara malik olaraq, Azərbaycan xalqının qəti əzminə arxalanaraq öz müstəqilliyimizin
möhkəmləndirilməsinə yönəldilmiş bu strateji xətti aparırıq” – Prezident Heydər Əliyev 1994-cü ilin 29
sentyabrında BMT Baş Assambleyasında dünyaya bu sözlərlə xitab etmişdi. Müraciətdə ətrafımızdakı böyük
maraqların doğurduğu reallıq etiraf olunmaqla yanaşı, dövlətçilik qətiyyəti də ifadə olunmuşdu: “Bu yüksək
tribunadan bildirirəm ki, heç kəs Azərbaycan xalqını tutduğu yoldan geri çəkilməyə məcbur edə bilməz və biz
ölkəmizin gələcəyinə nikbinliklə baxırıq”.
Beynəlxalq münasibətlərdə “yol xəritəsi” – dünya ilə bağlarımız
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Bu nikbinliyin əsası isə doqquz gün öncə Bakıda dünyanın aparıcı neft şirkətləri ilə imzalanan “Əsrin
müqaviləsi” ilə qoyulmuşdu. Heydər Əliyevin tarixi uzaqgörənliyinin nəticəsi olan bu anlaşma Azərbaycanın
təkcə iqtisadi dirçəlişinin deyil, beynəlxalq münasibətlərinin də “yol xəritəsi” oldu. Azərbaycan bu müqaviləyə
və onun ardınca digər neft-qaz layihələrinə ABŞ, Britaniya, Fransa başda olmaqla Qərb dövlətlərini, qonşu
Rusiyanı, İranı, Türkiyəni, İslam dünyasında mühüm söz sahibi Səudiyyə Ərəbistanını, hətta uzaq Yaponiya
və Çini cəlb etməklə tarazlı enerji diplomatiyasını xarici siyasətdə əsas güc alətinə çevirdi. Artıq üçüncü
onillikdir ki, Azərbaycanın beynəlxalq və regional siyasəti bu təməl üzərində intişar tapmaqdadır. Bu gün
Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri sadəcə üç ölkəni və dənizi bir-birinə bağlamır, o, Azərbaycanı dünyaya
bağlayır. Eləcə də Cənubi Qafqaz boru kəmərinin (Bakı-Tbilisi-Ərzurum) davamı olaraq reallaşdırılan “Cənub
Qaz Dəhlizi” layihəsi Azərbaycanın Avropa ilə iqtisadi və siyasi bağlarını möhkəmlədəcək.
Bugünlərdə Münxen Təhlükəsizlik Konfransında çıxışı zamanı Prezident İlham Əliyev layihənin
beynəlxalq əməkdaşlıq üçün önəmini bir daha diqqətə çatdırdı: “Cənub Qaz Dəhlizi Azərbaycanı Avropa
bazarlarına aparan marşrut boyunca yerləşən ölkələrlə birləşdirən üç fərqli boru kəmərindən ibarət inteqrasiya
olunmuş boru kəməri sistemidir. Bu layihə yeni bir regional əməkdaşlıq formatını yaratdı. Söhbət Cənubi
Qafqaz ölkələri olan Gürcüstan, Azərbaycan və Türkiyədən, sonra Yunanıstan, Bolqarıstan və İtaliya kimi
Avropa İttifaqı ölkələrindən, həmçinin namizəd ölkə kimi Albaniyadan gedir”.
Yeri gəlmişkən, fevralın 23-də Bakıda Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurasının üçüncü nazirlər
toplantısında layihənin potensial iştirakçılarının sırası daha da genişlənib və birgə bəyannaməni 12 iştirakçı –
yuxarıda adı çəkilən yeddi ölkəyə əlavə olaraq Xorvatiya, Monteneqro, Böyük Britaniya, ABŞ nümayəndələri
və Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti imzalayıb. Bu, layihənin artıq qlobal mahiyyət kəsb etdiyini
göstərir.
Qeyd edək ki, icrasına başlanıldığı 2012-ci ildən bu yana “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsinin əsas seqmenti
olan Trans-Anadolu boru kəmərinin təqribən 65, Cənubi Qafqaz kəməri adlanan digər seqmentin 80 və TAP
adlanan Trans-Adriatik boru kəmərinin 34-35 faizi icra olunub. Kəməri qazla təmin edəcək “Şahdəniz-2” üzrə
işlərin 90 faizi görülüb. Hədəf layihəni 2020-ci ilə qədər tamamlamaqdır.
Prezident İlham Əliyev: “Bu layihələr regionda yeni bir əməkdaşlıq ruhu – birgə bağlılıq, etibarlılıq və
tərəfdaşlıq yaradır. Azərbaycan dünya bazarlarına neft tədarük edən etibarlı tərəfdaşa çevrilmişdir və bu gün
bəzi Avropa dövlətlərinin enerji balansında Azərbaycan neftinin payı 30-40 faiz təşkil edir. Bu layihə
tamamlandıqdan sonra Avropa üçün etibarlı qaz təchizatçısı qismində də Azərbaycanın rolu artacaq və
əlaqələrimiz güclənəcək”.
Beləliklə, Azərbaycanın təbii resursları həm özünün, həm də geniş coğrafiyanın rifah və təhlükəsizliyinə
xidmət edir. Etibarlı tərəfdaşlıq, qarşılıqlı hörmət və hər tərəf üçün faydalı ortaqlıq – Azərbaycanın regional
və beynəlxalq müstəvidə yeritdiyi siyasətin aparıcı vektorları bunlardır.
Ölkəmizin daha bir geniş coğrafiya üçün – Şərqdə Çindən Qərbdə Fransa və İspaniyayadək – təklif
etdiyi digər bir strateji layihə, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu da bu əməkdaşlıq ruhu üzərində təşəkkül tapıb.
1998-ci ildə Bakıda “Böyük İpək Yolu” konfransı ilə gündəmə gələn Avropa-Asiya nəqliyyat dəhlizi ideyası
nə qədər cəlbedici olsa da, 2007-ci ildə polad magistralın təməli qoyulanadək, əslində, havada qalmışdı. Ötən
müddətdə Azərbaycan Prezidentinin fəal təşəbbüskarlığı və qətiyyəti sayəsində o, praktik rels üzərinə eniş
oldu və artıq yaxın-uzaq ölkələr bu yoldan istifadənin mümkün faydalarını hesablamağa başlayıblar. Bizdən
asılı olmayan səbəblərdən – Gürcüstan və Türkiyədə inşaat işlərindəki axsamalar üzündən – bir xeyli ləngiyən
dəmir yolunun bu ilin sonunadək işə düşməsi gözlənilir. Bu layihə sayəsində Çindən Avropaya (Orta Asiya,
Xəzər dənizi və Azərbaycan üzərindən) mövcud yükdaşıma marşrutu 30-35 gündən 14 günə qədər azalacaq
və bu istiqamətdə ən qısa marşrut olacaq. Buraya inşası başa çatmaqda olan Azərbaycan-İran (Astara-Astara)
dəmir yolunu və Ələt qəsəbəsində qurulan Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının yükaşırma gücünü (ildə 25
milyon ton) də əlavə etsək, Azərbaycan Avropa-Asiya və Şimal-Cənub nəqliyyat arteriyasında əsas loqistik
mərkəzə çevriləcək.
Bu gün ölkəmiz regionda yeni əməkdaşlıq formatlarının təşəbbüskarıdır. 2016-cı ildə ilk dəfə
gerçəkləşən Azərbaycan-Rusiya-İran prezidentlərinin görüşü, eləcə də Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə,
Azərbaycan-İran-Türkiyə, Azərbaycan-Rusiya-İran xarici işlər nazirlərinin toplantıları bunun praktik
nəticələridir. Keçən il Bakıya 20-yə yaxın dövlət və hökumət başçısının səfər etməsi ölkəmizin beynəlxalq
müstəvidə nüfuzunun, diplomatik aktivliyinin göstəricisidir. Məhz bu nüfuz və aktivlik sayəsində Azərbaycan
2011-ci ildə 155 ölkənin dəstəyi ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv seçilmişdi.
Geosiyasi balans – generalların Bakı dialoqu
280

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Heydər Əliyevin təməlini qoyduğu balanslı xarici siyasət kursu, dünyanın böyük dövlətləri, güc
mərkəzləri ilə qarşılıqlı hörmətə əsaslanan münasibətlər bu gün Azərbaycan rəhbərliyi tərəfindən uğurla davam
etdirilir və yeni siyasi çalarlarla zənginləşir. Prezident İlham Əliyevin 2008-ci ildə irəli sürdüyü “Bakı prosesi”
təşəbbüsü artıq qlobal dialoq platformasına çevrilib. Fərqli fikir daşıyıcıları, müxtəlif sivilizasiya, din və
mədəniyyət mənsubları Bakıda bir araya gələrək dünyanın daha əmin sabahı naminə anlaşma yollarını
müzakirə edirlər. Azərbaycanın regional və beynəlxalq geosiyasi xətlərin kəsişmə və tarazlıq nöqtəsi kimi
önəmi ölkəmizdə təkcə intellektual, “yumşaq güc” mahiyyətli təmasları deyil, gerçək güc təmsilçilərinin –
nüvə başlıqlı raketləri üz-üzə dayanmış iki ordunun komandanın dialoqunu da mümkün edir. Bugünlərdə ABŞ
və Rusiyanın Baş Qərargah rəisləri – generallar Cozef Danford və Valeri Gerasimovun görüş yeri kimi Bakını
seçməsi təsadüf deyildi. Bu, Azərbaycanın yeritdiyi siyasətə dünyanın güc mərkəzləri tərəfindən etibar
edilməsinin göstəricisidir.
Prezident İlham Əliyev həmin seçimin mahiyyətini dəqiq ifadə edib: “Nəyə görə Azərbaycan seçildi?
Mən bu sualı özümə verdim. Avrasiyanın xəritəsinə baxaraq gördüm ki, ola bilsin, Azərbaycan onların görüşə
biləcəyi yeganə məkandır. Biz NATO-nun üzvü deyilik. Biz Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının
üzvü deyilik. Biz ABŞ, Avropa və Rusiya ilə çox yaxşı münasibətləri olan ölkəyik. Buna görə də nəinki bizim
regionda, geniş miqyasda Azərbaycanın sabitləşdirici amil kimi rolu artacaqdır. Bu, bizim regional sabitliyə
verdiyimiz töhfədir”.
Mədəniyyət.-2017.-1 mart.-№16.-S.12.
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Elmar Məmmədyarov: Ən böyük problem Azərbaycan ərazisində Ermənistan silahlı qüvvələrinin
olmasıdır
Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov RİA Novosti agentliyinə
müsahibə verib. AZƏRTAC müsahibəni təqdim edir.
– Son günlərin əsas mövzularından birinə toxunmaq istərdim. Bu mövzu bir sıra dövlətlərin
maraqları ilə bağlıdır. Söhbət Rusiyanın və İsrailin vətəndaşlığına malik olan, Bakının sorğusuna əsasən
bu günlərdə Minskdən Azərbaycanın paytaxtına ekstradisiya edilmiş Aleksandr Lapşin barədədir. Sizin
fikrinizcə, onun sonrakı taleyi necə olacaq? Deyilənə görə, onun əfv edilərək vətəndaşlığına malik olduğu
ölkələrdən birinə verilməsi mümkündür…
– Lapşinin gələcək taleyi məsələsi istintaqın nəticələrindən asılı olacaq. Onun barəsində Azərbaycan
Respublikası Cinayət Məcəlləsinin bir sıra maddələri üzrə ittihamlar irəli sürülüb. Son qərarı məhkəmə qəbul
edəcək.
Bu məsələnin hədsiz siyasiləşdirilməsi məni çox təəccübləndirir və hiddətləndirir. Lapşini həmişə
blogger adlandırırlar. Yaxşı, əgər o, mühəndis olsaydı, onunla maraqlanmayacaqdılar? O, qanunları pozub və
hüquqi əsaslara uyğun olaraq cinayət işi qaldırılıb, bu əsasda İnterpola sorğu göndərilib və Belarus tərəfi həmin
sorğuya müvafiq olaraq onu tutub saxlayıb. Hər iş MDB çərçivəsində Kişineu Konvensiyasına uyğun olaraq
qanun çərçivəsində görülüb. Bu şəxsin blogger olması barədə spekulyasiyalar heç də onun qanun qarşısında
toxunulmaz olması demək deyil.
– Artıq neçə illərdir ki, Qarabağ məsələsinə dair danışıqlar gedir, lakin istər ATƏT-in Minsk qrupu,
istərsə də Rusiyanın, Ermənistanın və Azərbaycanın formalaşdırmağa cəhd göstərdiyi format hər hansı
uğurlarla nəticələnməyib. Bəlkə yeni variantlar axtarmağın vaxtıdır?
– Minsk qrupu hələ 1992-ci ildə yaradılıb. Oraya təkcə Ermənistan və Azərbaycan deyil, bir sıra başqa
ölkələr, o cümlədən Rusiya, Belarus, Türkiyə, İsveç və başqa ölkələr də daxildir. Ermənistan və Azərbaycan
bu danışıqların iştirakçıları, Dağlıq Qarabağın erməni və azərbaycanlı icmaları isə maraqlı tərəflərdir.
1997-ci ildə həmsədrlər ideyası tətbiq edildi. Məlum olduğu kimi, həmsədrlər Rusiya, ABŞ və Fransa
oldu. Təbii ki, həmin anda tam əminlik var idi: bir halda ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının beş üzvündən üçü
Minsk qrupunun həmsədrləridir və 1993-cü ildə bu münaqişənin tənzimlənməsinə dair dörd qətnamənin hər
birinə bütün həmsədrlər yekdilliklə səs veriblər, deməli, Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin iddia müddəti
yoxdur.
Bu sənədlərdə açıq-aydın yazılıb ki, Təhlükəsizlik Şurasının tapşırığına müvafiq olaraq Minsk qrupunun
o vaxtkı sədri Mario Rafael qoşunların işğal edilmiş ərazilərdən çıxarılması qrafikini təqdim etdi. Bu sənəd
853 nömrəli qətnaməyə əlavə kimi təqdim olundu. 1997-ci ildə üçlü həmsədrlik tətbiq ediləndə biz fikirləşirdik
ki, əgər o vaxt bu ideya qəbul edilibsə, irəliləyiş üçün yaxşı şans olacaq. Lakin təəssüf ki, faktlar göz
qabağındadır – iyirmi ildən artıq müddətdə münaqişə tənzimlənməyib.
Mənim nazir olduğum müddətdə bir neçə dəfə biz münaqişənin tənzimlənməsində irəliləyiş məsələsinə
xeyli yaxınlaşmışdıq. Hamı başa düşür ki, bu gün mövcud olan status-kvo, ola bilsin ki, erməni tərəfindən
başqa heç kəsi qane etmir.
Azərbaycanın Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndi azad edilib, insanlar artıq oraya qayıdırlar.
Çox təəssüf ki, hər bir ərazi hərbi əməliyyatlar yolu ilə azad edilir, hərçənd biz birinci gündən deyirdik ki,
məsələ sülh yolu ilə həll edilməlidir.
Biz dəfələrlə demişik ki, tədricən “masanı problemlərdən təmizləmək” lazımdır. Bəs hansı problemlər
var? Ən böyük problem Azərbaycan ərazisində Ermənistan silahlı qüvvələrinin olmasıdır. İlk növbədə demək
istərdim ki, əsgərlər sadəcə kazarmalara qayıtmalıdır. Bu, çox böyük imkanlar açacaq, bu, planın bir hissəsidir.
Siz mənə Rusiya-Ermənistan-Azərbaycan formatı barədə sual verdiniz. Prinsip etibarilə biz belə də
edirik. Keçən ay mən Moskvada oldum və Sergey Lavrovla bu planı müzakirə etdik. Bildiyiniz kimi, bundan
əvvəl Sankt-Peterburqda prezidentlərin görüşü olmuşdu. Planın nədən ibarət olduğunu və bizim həmin plan
üzrə necə irəliləməli olduğumuzu hamı gözəl bilir, hər şey açıq yazılıb, lakin siyasi iradə lazımdır. İndiki halda
bizim siyasi iradə var, erməni tərəfinin siyasi iradəsi lazımdır.
– Lakin əgər sizin indicə bu qədər ətraflı bəhs etdiyiniz mövcud format bu məsələdə “ölü nöqtədən
tərpənməyə” imkan vermirsə və erməni qoşunları indi olduqları yerdə qalırsa, bəlkə siz ABŞ-ın yeni
administrasiyasına hansısa ümid bağlayırsınız?
– Baxarıq. ABŞ administrasiyası hələlik müvəqqəti həmsədr təyin edib, lakin bu şəxs altı-doqquz ay
işləyəcək.
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İkincisi, məsələ həm də ondan ibarətdir ki, prinsip etibarilə hər bir ABŞ administrasiyasının institusional
yaddaşı var. Siyasətdə belədir – gəlin onlara 100 gün vaxt verək, kabinetdə olsunlar, sonra isə
qiymətləndirməyə başlayaq, görək onlar bu məsələ ilə intensiv məşğul olacaqlar, ya yox.
İndiki halda mən hadisələri qabaqlamaq istəmirəm. Lakin Rusiya tərəfinin təklifinə qayıdaraq
deməliyəm ki, format var, kağızlar var, hər kəs hər şeyi gözəl bilir.
– Yaxın vaxtlarda Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan XİN rəhbərləri səviyyəsində görüş olacaqmı?
– Mən Moskvada olarkən bu ideya səsləndi. Sergey Lavrov Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan xarici
işlər nazirlərinin üçtərəfli görüşünü keçirməyi təklif etdi. Mən dedim ki, buyurun, mən hazıram.
Lakin həmin görüşün təxmini müddətləri müzakirə edilməyib, bunun üçün qrafiklərin uzlaşdırılması
tələb olunur. Hələlik bizə konkret müddətlər barədə təkliflər daxil olmayıb, lakin bizim prinsipial razılığımız
var.
– Siz xatırlatdınız ki, indiyə qədər Qarabağ problemlərində yalnız hərbi qüvvə hesabına irəliləyişlər
olub. Prezident Əliyev bu yaxınlarda Davosda bildirdi ki, Azərbaycan Rusiya Federasiyasından külli
miqdarda hərbi texnika almağa hazırlaşır. Məhz nədən söhbət getdiyini dəqiqləşdirə bilərsinizmi?
– Mən müdafiə naziri yox, xarici işlər naziriyəm. Orduya tələb olunan silahların siyahısını və ya
reyestrini təsəvvür etmək mənim üçün xeyli mürəkkəbdir. Lakin xarici işlər naziri kimi deyə bilərəm: bu pulları
regionun inkişafı üçün necə istifadə etmək olacağını təsəvvür edin. Bir tərəfdən biz silahlara pul xərcləyirik,
digər tərəfdən Rusiya silahları kreditlə də olsa Ermənistana gedir.
Sonuncu kredit 200 milyon məbləğində açılıb. Bu kreditdən insanların həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması
üçün istifadə edilsəydi nələr olacağını təsəvvür edin. Axı həmin pullar xeyli mənfəətlə qayıda bilərdi. Tankla
toxum səpmək, yer şumlamaq, nə isə əkmək mümkün deyil. Tank almısansa onu vaxtaşırı atış meydanında
sürürsən. Nə olsun? İndiki halda siz çox incə bir mətləbə toxundunuz – ölkənin ordusu olmalıdır, ordu döyüş
qabiliyyətli olmalıdır, lakin bu, vahimə vasitəsi olmamalıdır. İndiki kontekstdə bu, heç düzgün deyil, bütün
bunlar vəziyyəti mürəkkəbləşdirir. Bir də ki, region özü də sadə region deyil, mən arzu edərdim ki, mənim
qonşularım Avropa İttifaqı ölkələri olsun, lakin, necə deyərlər, alınmır. Əsgərlər kazarmalara qayıtmalıdır,
vəziyyətdən yeganə çıxış yolu budur.
– Ermənistanda Rusiyanın hərbi bazasının olması da regionda vəziyyətə təsir göstərmir?
– Mən başqa cür deyərdim. Bu, əlbəttə, Rusiya ilə Ermənistan arasında ikitərəfli münasibətlərə aid
məsələdir. Əlbəttə, başa düşmək lazımdır ki, regiondakı hər bir ölkə üzləşdiyi təhdidlər və çağırışlar nəzərə
alınmaqla münasibət bildirir. Bu amili də həmişə nəzərə almaq lazımdır.
Bu hərbi baza çoxdan oradadır, hələ Sovet İttifaqı dövründən orada cənub istiqamətində, NATO-nun
üzvü olan Türkiyə ilə sərhəddə kifayət qədər güclü qoşun qruplaşması var. İndiki halda mən belə başa düşürəm,
qoy bu məsələni Rusiya və Ermənistan özləri həll etsinlər. Hərçənd, əlbəttə, biz də mövcud çağırışları və
təhdidləri nəzərə almalı, bunlara göz yummamalıyıq.
– Əvvəllər Azərbaycan MC-21 mülki təyyarələri almaqda maraqlı olduğunu deyirdi, hazırda
Rusiyada bu təyyarələrin istehsalı finiş xəttinə yaxınlaşır…
– Səhv etmirəmsə, bizim mülki aviasiya nümayəndəsi bu məsələ ilə əlaqədar səfərdə olub. Mən bilən,
o, həmin təyyarələrə baxıb. Təqdimat vaxtı o şəxs də zalda olub və bu təyyarənin bizi maraqlandırdığını
bildirib. Aviaparkı yeniləşdirmək lazımdır. Konkret detallar barəsində danışmaq hələ tezdir.
– 2014-cü ildə Prezident Əliyev atom energetikasının inkişafına dair vəzifələri göstərib. O vaxtdan
hansı işlər görülüb? Azərbaycanda ilk atom elektrik stansiyası nə vaxt yaranacaq və Rusiya atom
mütəxəssislərinin bu məsələdə müəyyən qədər iştirak etmək şansı varmı?
– Şans həmişə var. Hələ sovet dövründə SSRİ Dövlət Plan Komitəsi burada, cənubda atom elektrik
stansiyası tikilməsini planlaşdırırdı, çünki atom enerjisi yəqin ki, ən ucuz enerjidir.
Bu baxımdan, iqtisadiyyatın dinamik inkişaf etməsi nəzərə alınmaqla, əlavə elektrik enerjisinə həmişə
ehtiyac olar. Digər tərəfdən, əlbəttə, bu, son dərəcə vacibdir – söhbət atom elektrik stansiyasının təhlükəsizliyi
məsələsindən gedir. Yəqin ki, bu məsələ ən prioritet rol oynayacaq.
Prezident İlham Əliyev 2014-cü ildə qeyd edib ki, biz bu sahədə gözlənilən imkanlarımızı yoxlamalıyıq.
Lakin bizdə məsələ bu sahədə təhlükəsizlik, rentabellik və maliyyələşdirmənin nə dərəcədə özünü
doğruldacağı ilə bağlıdır. Axı Yaponiyada atom elektrik stansiyalarının nə dərəcə mükəmməl olması
məlumdur, lakin Fukusima AES-in təcrübəsi göstərdi ki, heç də hər şey lazımınca təhlükəsiz deyilmiş. Bu
baxımdan, Metsamor AES bizi də, region üzrə tərəfdaşlarımızı da həmişə narahat edir. Bu stansiya tamam
köhnəlib. O, Çernobıl AES-in bir variantıdır. Xoşbəxtlikdən “Rosatom” müəyyən qədər əlavə pul verir, lakin
prinsip etibarilə bu elektrik stansiyasının istismar müddəti başa çatıb. Ona görə də Allah eləməsin, bir hadisə
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baş versə, təkcə Ermənistan deyil, hamı zərər çəkəcək. Axı Çernobılın təcrübəsi göstərdi ki, həmin buxarlar
İsveçə qədər gedib çatmışdı və bunun nəticələrini indiyə qədər heç kəs bilmir.
– Mənə belə gəlir ki, həlli olmayan daha bir mühüm regional məsələ Xəzərin statusu məsələsidir.
– Bu barədə sizinlə tam razı deyiləm, ona görə ki, prinsip etibarı ilə biz sonuncu dəfə Qazaxıstanda
nazirlər səviyyəsində, bir neçə həftə bundan əvvəl Bakıda nazir müavinləri səviyyəsində görüşdük və mənim
oxuduğum saziş layihəsinin mətnindən görünür ki, bir sıra məqamlar öz həllini tapıb.
Bəzi mühüm məsələlər var, onlar nazirlər səviyyəsində daha bir görüş keçirilməsini tələb edir ki, biz
artıq sammitə hansı materiallarla gedəcəyimiz barədə dövlət başçılarına məruzə edək.
Lakin yeri gəlmişkən, beş ölkənin hamısının əhvalı yüksəkdir. İndi biz ekspertlər səviyyəsində daha bir
görüş keçirilməsi barədə razılığa gəlmişik və bundan sonra, əgər lazım gələrsə, prezidentlər səviyyəsində
razılaşmalara yol açmaq üçün nazirlər səviyyəsində toplaşacağıq. Səhv etmirəmsə, ekspertlər mayın əvvəlində
görüşməlidirlər. Ona görə də düşünürəm ki, orada irəliləyişlər var, lakin, necə deyərlər, Moskva da birdən-birə
tikilməyib.
-Cənab nazir, bu məsələyə əngəl törədən nədir və ya kimdir?
-“Kimdir” demək, yəqin ki, düzgün olmaz, çünki konkret adlar çəkməyə dəyməz, amma əngəl törədənin
nə olması … Bilirsinizmi, bütövlükdə bu məsələ sadə məsələ deyil, ona görə ki, bu müzakirələr başlananda
lap əvvəldən konvensiyaya uyğun hərəkət etmək lazımdır: dəniz hüququ və qapalı sututarlar barədə
konvensiya. Bəzi ölkələrdə bu cür irs hələ də qalır. Sovet İttifaqı bu dənizi İranla böləndə cəmi iki ölkə vardı.
Sonra isə beş ölkə yarandı.
Orada yəqin ki, texniki xarakterli elementlər var. Fərz edək ki, biz orta xətt barədə Rusiya və Qazaxıstan
ilə razılığa gəlmişik. Digər ölkələr – İran və Türkmənistan deyir ki, hesablama fərqli olmalı, hansısa
koordinatlar dəyişməlidir. İlk baxışda belədir, ortaq xətt prinsipi tətbiq edilir, lakin bütövlükdə təfərrüata
keçməyə başlayanda suallar yaranır: orta xətti haradan hesablamaq və haradan başlamaq lazımdır?
Mənim fikrimcə, bu məsələlər öz əksini və həllini tapacaq, çünki bu, şimalda Azərbaycan, Rusiya və
Qazaxıstan arasında artıq təşəkkül tapmış praktikadır. Faktiki olaraq, qazaxlar türkmənlərlə də öz ortaq xətt
bölgüsü barədə razılığa gəliblər. Türkmənlərlə bizim aramızda bəzi məsələlər var, qazaxlar isə yalnız bizimlə
türkmənlər arasında əlaqə nöqtəsini müəyyən etməlidirlər. Bütövlükdə isə mənim fikrimcə, bütün qalan
məsələlər üzrə irəliləyirik. Təbii ki, bu məsələni tezliklə həll etmək istərdik. Prinsip etibarilə bioloji resurslar
barədə razılaşma var, gəmiçilik barədə var, təhlükəsizlik və fövqəladə hallar barəsində bütün bunlar
qüvvədədir və hüquqi ab-hava yavaş-yavaş formalaşır.
– Sammitə qədər bunu edə bilərikmi?
– Bilmirəm. Bəzən hətta sammit günü səhər məsələlər həll edilir. Təcrübə göstərir ki, sammit günü səhər
hər şeyi həll etmək olar.
– Aydındır. İndi yaranmaqda olan Rusiya-Azərbaycan-İran formatında bir sıra regional problemlər
müzakirə olunur və mənim bildiyimə görə, bu cür növbəti görüş Tehranda keçirilməlidir…
– Görüş İranda olacaq, şəhər isə hələ müəyyən edilməyib.
– Həmin görüşə hazırlıq hansı mərhələdədir? Bəlkə hansısa maraqlı qərarlar, müştərək layihələr
artıq müzakirə olunur?
– Müştərək layihələr barədə elədir. Bakı görüşünün nəticələrinə əsasən yekun bəyannamədə təsbit
olunmuş qərar qəbul ediləndə İran tərəfi lütfkarlıqla Rusiyanın və Azərbaycanın dövlət başçılarını dəvət etdi,
bu dəvət qəbul edildi və qeyd olundu. İdeya nədir? Şimal ilə Cənubu birləşdirmək.
Hər halda biz İran ərazisinə çıxışı olan kiçik dəmir yolu sahəsinin tikintisini başa çatdırmışıq. Bu
yaxınlarda İranın nazir müavini gəlmişdi, onlar orada gömrük terminalı tikintisini başa çatdırmalıdırlar…hər
sahədə iş gedir, çünki orada özgəninkiləşdirilmiş torpaqlar məsələsi vardı, həmin torpaqları almaq lazım idi və
sair. Lakin bunlar İran tərəfinin daxili məsələləridir. Dəmir yolu faktiki olaraq işə salınıb. İran tərəfi Xəzər
dənizi sahilindəki Rəşt şəhərini İranın Astara şəhəri ilə birləşdirməyi ciddi və qəti qərara alıb. Bizim dəmir
yolumuz artıq Astara şəhərinə çatıb. Əgər bu sahə birləşdirilsə, onda Sankt-Peterburqdan dəmir yolu ilə İranın
Bəndər-Abbas şəhərinə yol xeyli qısalacaq. Qabaqcadan fikir söyləmək istəmirəm. Biz öz dəmir yolu
infrastrukturumuzu tamamilə reabilitasiya edəcəyik. Bilirəm ki, Rusiya hissəsində də yük qatarlarının daha
yüksək sürətlə hərəkət etməsi üçün dəmir yolu kifayət qədər yüksək səviyyədədir.
Buna görə də düşünürəm ki, orada çoxlu maraqlı layihələr var, gömrük, sərhəd xidmətlərinin
unifikasiyası xətti üzrə danışıqlar gedir. Məhz o sahədə mən nikbin əhvaldayam.
– Doğrudurmu ki, Azərbaycan Prezidenti mart ayında İrana səfər etməyə hazırlaşır?
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– Mən bilirəm ki, mart ayında Prezident Ruhani Moskvaya uçur. İndi biz həmin səfərin müddətlərini
müzakirə edirik. Azərbaycan Prezidentinin İrana səfərini planlaşdırırıq.
– Həmin səfər müddətində ikitərəfli münasibətlərlə bağlı daha hansısa məsələlər müzakirə
ediləcəkmi? Bəlkə neft sahəsinə aid məsələlər?
– Biz energetika sahəsində kifayət qədər fəal əməkdaşlıq edirik. Biz İran ərazisindən müəyyən qədər
qaz alırıq. Çünki bütün sazişlər imzalanıb. Bu sazişin nəqliyyatla bağlı tərkib hissəsi çox maraqlıdır və İran bu
sahəni böyük maraqla inkişaf etdirir. Hesab edirik ki, turizmə də tələbat artmalıdır, çünki həm Azərbaycan,
həm də ölkəmizin digər guşələrinə səfər edən iranlıların, əsasən Azərbaycan mənşəli iranlıların sayı get-gedə
artır.
Prezident Əliyev ilə Prezident Ruhani arasında prinsip etibarilə kifayət qədər yaxşı, sıx qarşılıqlı əlaqə
var. Eyni sözlər mənimlə Məhəmməd Cavad Zərif arasında münasibətlərə də aiddir… prinsip etibarilə biz birbirimizi başa düşürük.
– Sizin icazənizlə deyərdim ki, son həftələrdə daha bir bulanıq mövzu yaranıb. Belə xəbərlər yayılır
ki, guya Kiyev silah almaq barədə xahişlə Bakıya müraciət edib…
– Mən bunu mətbuatdan eşitmişəm.
– Yəni Sizə bu barədə heç nə məlum deyil?
– Mən bunu mətbuatdan eşitmişəm.
– Aydındır. Siz İrandan gələn turistlər barədə danışdınız. Məndə hissiyyat var ki, Azərbaycan regional
turist Məkkəsinə çevrilir. Mənim axırıncı dəfə, 2013-cü ildə gördüyümlə müqayisədə əcnəbilərin sayı çox
artıb. Mənim Bakıda yaşayan dostlarım söyləyirlər ki, ərəb dünyasının çoxlu nümayəndələri gəlir.
Telekanallarda, o cümlədən Qərb telekanalında Azərbaycanın reklamını daim görürəm. Bu barədə
müəyyən rəqəmlər varmı? Turist axını, əcnəbilərin, investisiyaların axını nə dərəcədə artıb?
– Turist axını – əsasən Körfəz ölkələrindən axın kəskin artıb. Biz viza verilməsi qaydasını
sadələşdirmişik. İndi biz ümumiyyətlə elektron vizalar tətbiq etmişik – üç gün ərzində internet vasitəsilə viza
sənədləşdirərək Bakıya uça bilərsiniz. Viza rüsumunu əhəmiyyətli dərəcədə – iyirmi dollara qədər azaltmışıq.
Bu da öz rolunu oynayıb. Ənənəvi olaraq istirahət üçün İrandan və ya Rusiyadan, Ukraynadan əlavə, Körfəz
ölkələrindən çoxlu turist gəlməyə başlayıb. Prinsip etibarilə bu, bizi sevindirir, çünki bütün əsas aviaşirkətlər
Azərbaycana sərnişin axınının genişləndirilməsində maraqlıdır.
Turizm nədir? Bu, sadəcə biznes sahəsi deyil, bu, ölkənin dövlət səviyyəsində təqdimatıdır. İnsan
ekvivalentində dəqiq rəqəmlər söyləməyə çətinlik çəkirəm, lakin səhv etmirəmsə, 2016-cı il ərzində Körfəz
ölkələrindən bizə sərnişin axını bir neçə dəfə artıb.
– Reklam kampaniyası həqiqətən də intensivləşib. Mənə belə gəlir ki, bu kampaniya öz nəticəsini
verməyə bilməzdi.
– Onun öz elementləri var. Burada hər şey o qədər də sadə deyil ki, sən reklam edəsən, adamlar təyyarəyə
minib buraya uçsunlar. Orada, ilk növbədə, təhlükəsizlik kontekstində məsələlər bütöv bir kompleks təşkil
edir. Ermənistanla münaqişənin həll edilməməsi, işğal və etnik təmizləmələrlə bağlı vəziyyət öz nəticələrini
göstərir.
Əlbəttə, burada emosional element də var – bu məsələni necə həll etməli? Ona görə də hər şey reklam
çarxına əsasən düşünülən dərəcədə sadə deyil. Orada elə məsələlər var ki, biz onların həllini tapmalıyıq:
insanlar bulvarda gəzişə bilsinlər, diyircəkli konki sürə bilsinlər, təhlükəsizlik məsələləri də öz əksini
tapmalıdır.
Xalq qəzeti.-2017.-11 fevral.-№31.-S.5.
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Azərbaycan beynəlxalq aləmdə etibarlı, ləyaqətli tərəfdaş kimi tanınır
Elnur HACALIYEV
Prezident İlham Əliyevin son bir ildəki fəaliyyəti xarici siyasətdə fəallığın, intensivliyin və səmərəliyin
artması ilə də yadda qaldı. Azərbaycan bölgədə müşahidə olunan neqativ geosiyasi dəyişiklik meyillərinə
kifayət qədər rasional və təmkinli münasibət göstərdi. Ermənistanın dünya miqyasında təcavüzkar dövlət kimi
tanınmasına nail olmaq və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin etmək, dünya siyasətini istiqamətləndirən
böyük dövlətlərlə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın genişləndirilməsi xarici siyasətin prioritet istiqaməti oldu.
İqtisadi inkişaf və demokratikləşmə xəttini milli inkişafın dəyişməz formulu kimi önə çəkən dövlət
başçısı İlham Əliyev respublikamızın qlobal siyasi arenada müsbət imiclə tanınması, regional və beynəlxalq
iqtisadi əməkdaşlıq mərkəzinə çevrilməsi istiqamətində önəmli addımlar atıb. Səmərəli xarici siyasət xəttini
inamla davam etdirən cənab İlham Əliyev “güclü dövlət – müstəqil siyasət” devizini praktik olaraq
gerçəkləşdirib. Başqa sözlə, iqtisadi, siyasi və hüquqi islahatların uğurlu nəticələri ümumən xarici siyasət üçün
də etibarlı zəminə çevrilib. Ötən müddətdə xarici siyasətdə öhdəliklərə sadiqlik, şəffaflıq, başqa dövlətlərin
daxili işlərinə qarışmamaq kimi aparıcı istiqamətlər önə çəkilmiş, region dövlətləri ilə hərtərəfli əlaqələrin
genişləndirilməsində mehriban qonşuluq prinsipləri təşviq edilmişdir.
Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin 2016-cı ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və
qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasında bildirib: “Azərbaycan 2016-cı ildə öz inamlı inkişafını davam
etdirmişdir, ölkəmizdə təhlükəsizlik tədbirləri təmin edilmişdir, Azərbaycan xalqı sülh, əmin-amanlıq
şəraitində yaşamışdır və yaşayır. Ölkəmizdə sabitliyin mənbəyi xalqımızın iradəsidir, xalqımızın seçimidir.
Bu gün ölkəmiz dünya miqyasında sabitliyi ilə seçilən ölkələrdən biridir. Əlbəttə ki, gördüyümüz bütün bu
işləri dünya kontekstindən ayırmaq mümkün deyil. Dünyada və bölgədə gedən təhlükəli proseslərə fikir
verərkən bir daha görürük ki, Azərbaycan öz yoluna sadiqdir, müstəqillik, inkişaf yolu ilə gedir və biz
çalışmışıq və çalışacağıq bundan sonra da ölkəmizi, xalqımızı mümkün olan risklərdən qoruyaq, öz müstəqil
yolumuzu təmin edək. Artıq tarix və ətrafda baş verən hadisələr göstərir ki, bizim seçdiyimiz yol yeganə
düzgün yoldur. Bu, müstəqillik yoludur, sabitlik, inkişaf yoludur”.
Xarici siyasət strategiyası müstəqil dövlətimizin milli mənafelərinə hörmətlə yanaşan bütün beynəlxalq
təşkilatlar və xarici dövlətlərlə əməkdaşlıq əlaqələrinin genişləndirilməsi müstəvisi üzərində qurulmuşdur.
Prezident İlham Əliyev beynəlxalq hüquq prinsiplərini əsas tutaraq praqmatizmə, qarşılıqlı faydalı
əməkdaşlığa əsaslanan açıq xarici siyasət yürüdür. Ölkə diplomatiyası regional əməkdaşlıq, enerji
təhlükəsizliyi, habelə beynəlxalq təşkilatlarda təmsilçilik kimi məsələlərdə milli maraqların prioritetliyini
maksimum səviyyədə təmin edir. Təcrübə göstərir ki, qlobal geosiyasi məkanda cərəyan edən proseslərə çevik
və adekvat reaksiyası ilə seçilən, çoxqütblü əməkdaşlığa üstünlük verən ölkələr tez bir zamanda qarşıya
qoyduqları bütün məqsədlərə yetişə bilirlər.
Uzun müddətdir ki, İraq və Suriya kimi dövlətlər İŞİD terrorçu qruplaşmasının dağıdıcı fəaliyyəti
nəticəsində böyük fəlakətlərə düçar olub. Hətta terrorçu qruplaşmalar bəşəriyyət üçün son dərəcə vacib olan
tarixi abidələrə qarşı da vandallıq edirlər. Suriyada və İraqda İŞİD terrorçu qruplaşmasına qarşı son vaxtlar
əməliyyatların genişlənməsi də ciddi nəticələr vermir. Dünyada iqtisadi böhrana, siyasi və sosial kataklizmlərə
baxmayaraq, Azərbaycan bu coğrafiyanın sabitlik və təhlükəsizlik məkanı kimi qalmaqdadır. Müstəqil xarici
siyasət yürüdən respublikamız özünün Cənubi Qafqaz regionundakı əhəmiyyətli ərazi, geostrateji və
geoiqtisadi üstünlüklərindən maksimum faydalı şəkildə yararlanmağa, habelə beynəlxalq təşkilatlarda layiqli
təmsilçiliyə çalışmışdır. Azərbaycan əlverişli nəqliyyat-kommunikasiya və tranzit imkanlarına, iqtisadi inkişaf
dinamikasına, etnik-dini tolerantlığına görə Avrasiya qitəsinin ən cəlbedici məkanlarından birinə çevrilib.
Avropa Şurasının tamhüquqlu üzvü olan respublikamızın avrostrukturlara inteqrasiya prosesində BMT,
ATƏT, Avropa Birliyi, NATO kimi təşkilatlarla sıx əməkdaşlığı hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti
quruculuğu prosesinin dönməzliyinə etibarlı təminat kimi qiymətləndirilir. Azərbaycanın BMT-dən sonra
dünya miqyasında ən çox ölkənin təmsil olunduğu nüfuzlu beynəlxalq təsisat – Qoşulmama Hərəkatı ilə
əməkdaşlığı da bu baxımdan xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 2016-cı il sentyabrın 13-18-də Venesuela Bolivar
Respublikasının Marqarita adasında Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının
“İnkişaf naminə sülh, suverenlik və həmrəylik” devizi altında XVII Sammiti keçirildi. Sammitin yekun
sənədində Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bənd də yer aldı. Yekun sənəddə
dövlət və hökumət başçıları BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi dörd qətnaməyə baxmayaraq,
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hələ də həll olunmaması, beynəlxalq və regional sülh
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və təhlükəsizliyi təhdid altında qoymaqda davam etməsi ilə bağlı təəssüf ifadə etdilər. Onlar BMT
Nizamnaməsində öz əksini tapmış gücdən istifadə etməmək prinsipinin önəmini bir daha təsdiq edib, tərəfləri
münaqişəni Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü, suverenliyi və beynəlxalq səviyyədə tanınmış
sərhədləri əsasında həll etməyə çağırdılar.
120 dövlətin üzv olduğu Qoşulmama Hərəkatının yekun sənədində Azərbaycanın haqlı mövqeyinin
dəstəklənməsi ölkə diplomatiyasının növbəti uğuru kimi qiymətləndirilə bilər. Bu, Ermənistanın beynəlxalq
miqyasda aldığı daha bir zərbədir. Ermənistanın dünya miqyasında təcavüzkar dövlət kimi tanınmasına nail
olmaq və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin etmək, dünya siyasətini istiqamətləndirən böyük dövlət-lərlə
qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı genişləndirmək dövlət başçısı İlham Əliyevin xarici siyasətinin prioritet
məqsədləri sırasında xüsusi vurğulana bilər. Aparılan uğurlu diplomatiya nəticəsində artıq beynəlxalq
təşkilatlar haqqın və ədalətin Azərbaycanın tərəfində olduğunu etiraf edir, Ermənistanı təcavüzkar dövlət kimi
tanıyır. Yekun sənəddə üzv dövlətlər mədəniyyətlər, dinlər və sivilizasiyalararası dialoqun inkişafının
vacibliyini vurğulayaraq BMT Sivilizasiyalar Alyansının 2016-cı il aprelin 26-27-də Bakıda keçirilmiş VII
Qlobal Forumunu və bu Qlobal Forumda BMT-nin üzv dövlətləri, beynəlxalq təşkilatlar və vətəndaş cəmiyyəti
təsisatlarının fəal iştirakını xüsusilə qeyd ediblər. Xatırladaq ki, BMT ilə yanaşı, ATƏT-in, AŞ PA-nın, İƏTin sənədlərində də Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi faktı birmənalı qeyd olunub.
XVII zirvə toplantısının mühüm nəticələrindən biri də Hərəkata üzv dövlətlərin yekdil razılığı ilə 20192022-ci illərdə sədrliyin Azərbaycana verilməsi və 2019-cu ildə XVIII zirvə toplantısının Azərbaycanda
keçirilməsidir. Qısa müddət ərzində təsisata üzv olmağımıza baxmayaraq, üzv dövlətlər tərəfindən yekdilliklə
ölkəmizin sədrliyinin dəstəklənməsi respublikamızın artan nüfuzunun göstəricisidir. Azərbaycan Respublikası
Qoşulmama Hərəkatının prinsiplərinə sadiq olduğunu əməli işi ilə sübuta yetirib və əminliklə demək olar ki,
bu quruma sədrliyi dövründə də hərəkatın təməlini təşkil edən məqsəd və məramların inkişafı naminə
çalışacaq.
Müstəqil Azərbaycan aparıcı beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində özünün maraq və mənafeyini
maksimum dərəcədə təmin edib. Bu gün Azərbaycanda heç bir kənar təsir və diktə altında hərəkət etməyən,
xalqın maraqlarını, mənafeyini müdafiə edə bilən hakimiyyət mövcuddur. Məhz bu amil ölkəmizə qarşı
yönəlmiş “ikili standartlar”ı neytrallaşdırır, Azərbaycanı beynəlxalq səviyyədə söz sahibinə çevirir. Uzun illər
regionda siyasi orbitr rolunda çıxış etməyə iddialı olan bəzi dövlətlərin respublikamıza bərabərhüquqlu
tərəfdaş kimi yanaşmaq məcburiyyətində qalması, rəsmi Bakı ilə təzyiq və təhdid dilində danışmağın
mənasızlığını dərk etməsi bu gün Azərbaycanın diplomatiyasının ən mühüm uğurlarından biri kimi vurğulana
bilər. İrili-xırdalı bir çox dövlətlərin respublikamızla hesablaşması, onun mənafeyini nəzərə alması ilk növbədə
qətiyyətli, inamlı, praqmatik, dünya siyasi arxitekturasının reallıqlarına cavab verən xarici siyasətin nəticəsidir.
Ölkə iqtidarının xalqın dəstəyinə arxalanması, hər bir məsələdə milli maraqları önə çəkməsi sayəsində
Azərbaycanın xarici siyasəti dövlətin maraq və təhlükəsizliyinə qarşı yönələn istənilən təhdidə çevik
müqaviməti təmin edir.
Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin 2016-cı ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və
qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasında bildirib: “Azərbaycan uzun illər ərzində beynəlxalq aləmdə artıq
çox etibarlı, ləyaqətli tərəfdaş kimi tanınır. Xüsusilə son illər ərzində dünyada böhranların, müharibələrin,
qeyri-sabit vəziyyətin genişləndiyi bir şəraitdə bizim nümunəmiz əlbəttə ki, daha çox diqqət cəlb edir və bizə
daha böyük rəğbətlə yanaşırlar.
Azərbaycan çox böyük müsbət beynəlxalq imicə malikdir. Beynəlxalq təşkilatlarda bizim sözümüz keçir
və təsirimiz artır. Biz beynəlxalq əlaqələrimizi bu il də genişləndirəcəyik. Keçən il ölkəmizə 20-yə yaxın dövlət
və hökumət başçısı rəsmi və işgüzar səfərlər etmişdir. Bu da bir göstəricidir. Biz beynəlxalq təşkilatlar
çərçivəsində fəal işləmişik”.
Azərbaycan hazırda sülh və əməkdaşlıq paytaxtı kimi tanınır və belə bir müsbət imicin formalaşmasında
cənab İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə respublikamızda keçirilən beynəlxalq toplantıların əhəmiyyətini xüsusi
vurğulamaq lazımdır. Çevik və çoxtərəfli diplomatik fəaliyyətimizin, Azərbaycanın təşəbbüskarlığı və
evsahibliyi ilə Bakıda keçirilən çoxsaylı mötəbər beynəlxalq tədbirlərin nəticəsidir ki, Bakı artıq regionun
“diplomatik paytaxtı”na çevrilib.
Azərbaycan.-2017.-19 yanvar.-№12.-S.1.
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Azərbaycanın xarici siyasəti konstruktivliyi, bərabərhüquqlu dialoqa açıqlığı ilə fərqlənir
Xarici İşlər Nazirliyinin 2016-cı ilin yekunlarına dair mətbuat buraxılışında ötən il xarici siyasət
sahəsində görülən işlər ətraflı təhlil olunur
2016-cı ildə beynəlxalq vəziyyət gərginliyin və qeyri-müəyyənliyin artması ilə müşahidə olunub.
Beynəlxalq güclər arasında cərəyan edən sürəkli qarşıdurma beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin təmin
olunmasına, qlobal maliyyə-iqtisadi və siyasi böhranların qarşısının alınmasına, terrorizm və ekstremizmlə
səmərəli mübarizənin aparılmasına, habelə sivilizasiyalararası və dinlərarası ziddiyyətlərin aradan
qaldırılmasına yönələn səyləri xeyli zəiflədib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirlər Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin 2016-cı ilin yekunlarına dair
mətbuat buraxılışında öz əksini tapıb.
Mətbuat buraxılışında qeyd edilir ki, il ərzində özünü büruzə verən sistemli problemlər sırasında
beynəlxalq hüquqa seçici yanaşma və ikili standartlar davam edib. Yaxın Şərqdə səngiməyən qanlı
qarşıdurmalar və artan terror təhlükəsi bu bölgədən Avropa ölkələrinə kütləvi qaçqın axınına səbəb olub və bu
da həmin ölkələrdə ksenofobiya, dözümsüzlük, islamofobiya və radikallaşmanın kəskin sürətdə artımına
gətirib çıxarıb.
Baş verən iğtişaşların və gərginliyin fonunda Azərbaycanın həyata keçirdiyi xarici siyasət fəaliyyəti
uğurlu daxili siyasətimizi tamamlayaraq, konstruktivliyi, bərabərhüquqlu dialoqa açıqlığı, eləcə də sülh və
əməkdaşlığın təşviqi kimi məqsəd və məramları ilə fərqlənib. Müstəqilliyinin bərpasının iyirmi beşinci
ildönümünü hər sahədə əldə etdiyi yüksək nailiyyətlərlə qeyd edən ölkəmiz regional lider mövqelərini daha da
möhkəmləndirib, daxil olduğu geosiyasi məkanda maraqların tarazlığının təmin edilməsi, mehriban qonşuluq
münasibətlərinin təşviqi və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi istiqamətində səylərini artırıb.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin V Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumun rəsmi açılış
mərasimində qeyd etdiyi kimi, “düzgün iqtisadi siyasət, cəmiyyətdəki əmin-amanlıq, sabitlik, qonşularımızla
xoş münasibətlər və beynəlxalq təşəbbüslərimiz bu gün Azərbaycanı dünyada sabitlik və inkişaf məkanı kimi
səciyyələndirir”.
Əldə olunmuş bu sabitlik və inkişafın etibarlı dayaqlarına əsaslanan Azərbaycanın xarici siyasət
fəaliyyəti ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası, ikitərəfli və çoxtərəfli beynəlxalq əməkdaşlıq müstəvisində
mövqelərimizin gücləndirilməsi, milli maraqlarımıza xidmət edən irimiqyaslı beynəlxalq layihələrin həyata
keçirilməsi, multikulturalizm və sivilizasiyalararası dialoqun təşviqi kimi prioritet istiqamətlərə yönəlib.
Diplomatik fəaliyyətimizin əsas hədəfi Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri çərçivəsində həll
edilməsinə yönələn beynəlxalq səylərin artırılmasından ibarət olub. 2016-cı il də bu məqsədlərə cavab verən
bir sıra mötəbər beynəlxalq təşkilatların qərarları ilə səciyyəvi olub.
2016-cı il sentyabrın 17-18-də Venesuelada keçirilmiş Qoşulmama Hərəkatının üzv dövlətlərinin dövlət
və hökumət başçılarının Zirvə görüşünün Yekun sənədində Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən qəbul edilmiş 822, 853, 874 və 884 saylı
qətnamələrin hələ də icra edilməməsinə təəssüf bildirilib və münaqişənin Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü, suverenliyi və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri daxilində həllinə dəstək ifadə olunub.
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) aprelin 10-15-də keçirilmiş Zirvə görüşünün yekun
Bəyannaməsində Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan tərəfindən BMT Nizamnaməsi və beynəlxalq hüququn
pozulması ilə müşayiət olunan işğalını pisləyən prinsipial mövqe bir daha təsdiq edilib, BMT Təhlükəsizlik
Şurasının 822, 853, 874, 884 saylı qətnamələrinin icrası və Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal
olunmuş ərazilərindən dərhal, tam və qeyd-şərtsiz çıxarılmasına tələb ifadə olunub. Bəyannamədə İƏT üzv
ölkələri Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycan Respublikasının suverenliyi,
ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığı çərçivəsində həllini
dəstəkləyib və Ermənistanın Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində apardığı qeyri-qanuni fəaliyyətləri
qətiyyətlə pisləyiblər. Yekun Bəyannamədə, həmçinin Ermənistan Respublikasının Azərbaycan
Respublikasına qarşı təcavüzü üzrə Təmas Qrupunun yaradılması qərara alınıb.
Eyni zamanda, 2016-cı il oktyabrın 18-19-da Daşkənddə keçirilmiş İƏT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının
görüşündə “Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzü” və “Ermənistan
Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzü nəticəsində Azərbaycanın işğal olunmuş
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torpaqlarında İslam dininə aid tarixi və mədəni abidələrin və izlərin dağıdılması və təhqir olunması” adlı
qətnamələr qəbul olunub.
2016-cı il ərzində ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin vasitəçiliyi ilə mayın 16-da və iyunun
20-də Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin müvafiq olaraq Vyana və Sankt-Peterburqda görüşləri
keçirilib. Keçirilmiş görüşlərdə münaqişənin tezliklə sülh yolu ilə həlli üzrə substantiv danışıqlar aparılıb.
Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatının (NATO) ötən il iyulun 8-9-da keçirilmiş Zirvə görüşünün
yekun Bəyannaməsində NATO üzv dövlətləri Azərbaycanın müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü və suverenliyinə,
həmçinin Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin məhz bu prinsiplər əsasında həllinə dəstək verdiklərini bir
daha bəyan ediblər.
2016-cı il 29 fevral-1 mart tarixlərində ölkəmizə səfəri zamanı Avropa İttifaqının xarici işlər və
təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Federika Moqerini Avropa İttifaqının Azərbaycanın müstəqilliyi,
ərazi bütövlüyü və suverenliyini dəstəklədiyinə dair mövqeyini bir daha bəyan edib.
Ötən il sentyabrın 22-də keçirilmiş Demokratiya və İqtisadi İnkişaf naminə Təşkilat – GUAM-ın Xarici
İşlər Nazirləri Şurasının görüşündə qəbul edilmiş birgə Bəyanatda Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi və
GUAM üzv ölkələri ərazisində digər həllini tapmamış münaqişələrin dövlətlərin suverenliyi, ərazi bütövlüyü
və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığı prinsipləri əsasında həllinin vacibliyi xüsusi
vurğulanıb.
2016-cı il aprelin 2-5-də Ermənistan Silahlı Qüvvələri işğal etdiyi ərazilərimizdəki təmas xətti boyunca
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin mövqelərini və təmas xəttinə yaxın mülki əhalinin sıx yaşadığı məntəqələri
ağır artilleriya və iri çaplı silahlardan intensiv atəşə tutması və hücuma keçməsi nəticəsində 6 mülki şəxs həlak
olub və 33 nəfər yaralanıb. Bununla yanaşı, dövlət və özəl mülkiyyətə ciddi ziyan vurulub. Cəbhədə vəziyyətin
gərginləşməsi beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən qətiyyətlə pislənilib və işğal nəticəsində yaranmış status-kvo
vəziyyətinin qəbuledilməzliyi bir daha vurğulanıb.
Dekabrın 29-da Ermənistan silahlı qüvvələri vəziyyəti gərginləşdirmək, danışıqlar prosesini pozmaq
məqsədilə Ermənistan-Azərbaycan sərhədində növbəti təxribat törədib. Ermənistanın bu təxribatı nəticəsində
itkin düşmüş Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbçisinin cəsədini Ermənistan tərəfi beynəlxalq humanitar
hüququ kobud şəkildə pozaraq hələ də qaytarmaqdan imtina edir. Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanın bu
təxribatı barədə beynəlxalq ictimaiyyətin məlumatlandırılması, cəsədin geri alınması üçün zəruri və
təxirəsalınmaz tədbirləri davam etdirir.
Ermənistanın təcavüzkar siyasəti və onun nəticələri haqqında həqiqətlərin beynəlxalq ictimaiyyətin
diqqətinə çatdırılması istiqamətində Xocalı soyqırımının beynəlxalq müstəvidə tanınması üzrə fəal işlər davam
etdirilib. Hesabat ili ərzində Xocalı soyqırımı ilə bağlı ABŞ-ın Minnesota ştatının Nümayəndələr Palatası
qətnamə qəbul edib, həmçinin ABŞ-ın Nebraska, Havay, Montana və Aydaho ştatlarının qubernatorları və
Viskonsin ştatının Miluoki dairəsinin başçısı müvafiq bəyanatlarla çıxış edib.
2016-cı il ərzində ölkənin ictimai həyatında baş vermiş əsas hadisələrdən biri Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2016-cı il 26 iyul tarixli sərəncamı ilə “Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyasında dəyişikliklər edilməsi haqqında” AR Referendum Aktının layihəsi ilə bağlı
cari il sentyabrın 26-da ümumxalq səsverməsinin (referendumun) keçirilməsi olub. Mərkəzi Seçki Komissiyası
ilə əlaqələndirilmiş şəkildə Seçki məcəlləsinə uyğun olaraq, müvafiq diplomatik nümayəndəliklər və
konsulluqlarda seçki məntəqələri yaradılıb. Referendum Avropa Şurası Parlament Assambleyası (AŞPA),
Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Parlamentlərarası Assambleyası və Türkdilli Dövlətlərin Parlament
Assambleyası da daxil olmaqla 117 beynəlxalq müşahidəçi tərəfindən izlənilib. Referendumun yekunlarına
dair AŞPA missiyasının mətbuat üçün açıqlamasında seçki prosesinin şəffaf, səmərəli və dinc şəkildə həyata
keçirildiyi, texniki baxımdan yaxşı təşkil edildiyi, səslərin hesablanması zamanı ciddi pozuntuların qeydə
alınmadığı vurğulanıb və referendumun nəticələrinin Azərbaycan xalqının iradəsini əks etdirdiyi qeyd edilib.
Demokratiya və qanunun aliliyi sahələrində beynəlxalq təsisatlarla aparılan səmərəli əməkdaşlıqla
yanaşı, hesabat ili ərzində tolerantlıq, eləcə də mədəniyyətlərarası və dinlərarası dialoqun bütün səviyyələrdə
təşviq edilməsinə böyük önəm verilib.
2016-cı il aprelin 25-27-də Azərbaycan BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumuna ev
sahibliyi edib. Bu mühüm tədbirə dövlət və hökumət başçıları, nazirlər, dövlət rəsmiləri, media və beynəlxalq
təşkilatların nümayəndələri daxil olmaqla 147 ölkədən 4 mindən artıq iştirakçı qatılıb. Forumda müzakirə
olunan mövzularda inklüziv cəmiyyətlərin dayanıqlı inkişafı və təşviqini ehtiva edən 2030 İnkişaf
Gündəliyində duran məsələlər geniş əhatə olunub.
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2016-cı ildə BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumu ilə yanaşı, Ümumdünya Şahmat
Olimpiadası, Formula 1 Avropa Qran-pri yarışı, 17 yaşadək futbolçular arasında futbol üzrə Avropa
Çempionatının final mərhələsi, V Beynəlxalq Humanitar Forumu, Dünya Xəbər Agentliklərinin V Konqresi,
“ADEX 2016” Beynəlxalq müdafiə sərgisi və digər irimiqyaslı beynəlxalq tədbirlərin Azərbaycanda uğurla
keçirilməsi ölkəmizin yüksək beynəlxalq nüfuzunun, geniş imkan və bacarıqlarının bariz nümunəsidir.
Eyni zamanda, 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Qoşulmama Hərəkatının sədrlik troykasına
daxil olması, BMT-nin Ümumdünya Turizm Təşkilatının İcraiyyə Şurasının sədri və İslam Təhsil, Elm və
Mədəniyyət Təşkilatı Baş Konfransının sədri vəzifəsinə, həmçinin BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurası,
Ümumdünya Poçt İttifaqının İnzibati Şurası, Kimyəvi Silahların Qadağan Olunması üzrə Təşkilatın İcraiyyə
Şurasına üzv seçilməsi ölkəmizin əldə etdiyi nailiyyətlərinin beynəlxalq birlik tərəfindən yüksək
qiymətləndirilməsinin təzahürüdür.
Regionda davamlı sülhün və təhlükəsizliyin bərqərar olunması, habelə dayanıqlı inkişaf və rifahın
təmini istiqamətində təşəbbüskarlığı ilə seçilən Azərbaycan Respublikası ötən il ərzində müxtəlif regional
tərəfdaşlıq çərçivələri, ö cümlədən Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə, Azərbaycan-Rusiya-İran və Azərbaycanİran-Türkiyə üçtərəfli əməkdaşlıq formatlarında xarici işlər nazirləri səviyyəsində keçirilmiş məhsuldar
görüşlərdə fəal iştirak edib və qonşu ölkələrlə strateji tərəfdaşlıq münasibətlərini daha da dərinləşdirib.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə 2016-cı il avqustun 8-də Bakıda
keçirilmiş Azərbaycan, Rusiya və İran dövlət başçılarının üçtərəfli görüşü siyasi, iqtisadi, ticarət, nəqliyyat və
digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişafı, habelə “Şimal-Cənub” irimiqyaslı beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin
həyata keçirilməsinə yönələn regional əməkdaşlığın təşviqi üçün mühüm zəmin təşkil edib.
Azərbaycan Respublikasının dayanaqlı inkişafını təmin etmək məqsədi ilə ötən illərdə olduğu kimi,
2016-cı ildə də iqtisadi diplomatiyamızın əsas vəzifəsi beynəlxalq, regional və ikitərəfli formatda milli
maraqlarımıza cavab verən məqsədyönlü xarici iqtisadi siyasətin həyata keçirilməsi olub.
2016-cı il ərzində iqtisadi əməkdaşlıq sahəsində 16 xarici ölkə ilə hökumətlərarası komissiyaların
iclasları keçirilib və iclasların yekunu üzrə imzalanmış protokollara konkret əməkdaşlıq məsələlərinə dair
razılaşmalar daxil edilib.
Bununla yanaşı, ölkə iqtisadiyyatının potensialının xaricdə təşviq olunması, işgüzar dairələr arasında
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, ölkəmizin iqtisadi imkanları, biznes və sərmayə mühitinin xarici
sərmayədarlara tanıdılması, Azərbaycan şirkətlərinin istehsal etdiyi məhsul və xidmətlərin xarici bazarlara
çıxarılması, həmçinin xarici ölkələrdə tətbiq olunan müasir texnologiyaların ölkəmizə cəlb edilməsi məqsədilə
11 ölkə ilə biznes forumları keçirilib.
2016-cı ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Türkiyə, Rusiya, ABŞ, İran, Gürcüstan, Almaniya,
Avstriya, Böyük Britaniya, İsveçrə, Polşa, Qırğızıstan və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə rəsmi və işgüzar
səfərləri həyata keçirilib, həmçinin Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin Gürcüstana, Milli Məclis sədrinin
Rusiya, Türkiyə və Monteneqroya, eləcə də xarici işlər nazirinin Türkiyə, Rusiya, İran, Gürcüstan, Almaniya,
Belçika, Fransa, İsveçrə, Lixtenşteyn, Slovakiya, Çin, Qazaxıstan və Özbəkistana səfərləri olub.
Eyni zamanda, ötən il Azərbaycan Respublikasına Türkiyə, Rusiya, İran, Gürcüstan, İsrail, Qətər,
Ukrayna, Albaniya, Belarus, Bolqarıstan, Makedoniya, Monteneqro, Xorvatiya, Malta, Venesuela və
Vatikanın dövlət başçıları, Gürcüstan, Rusiya, Türkiyə və Macarıstanın hökumət rəhbərləri, Türkiyə,
Qazaxıstan, Çexiya, Latviya, Bosniya və Herseqovina, Qırğızıstan, Belarus, Uruqvay və Braziliyanın
parlament rəhbərləri, Türkiyə, Rusiya, İran, Gürcüstan, Almaniya, İsveç, İtaliya, Malta, Bolqarıstan, İspaniya
və Yunanıstanın xarici işlər nazirləri səfər ediblər. Bundan əlavə 2016-cı ildə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının
Baş katibi, UNESCO-nun İcraiyyə Şurasının rəhbəri və ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları
Bürosunun direktoru ölkəmizə təşrif buyurublar.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xarici dövlətlərə səfərləri, habelə xarici dövlətlərin başçılarının
Azərbaycan Respublikasına səfərləri, Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrlə müxtəlif sahələrdə
əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası komissiyalarının iclasları, o cümlədən digər səviyyələrdə baş tutmuş səfərlər
nəticəsində 80-dən artıq ikitərəfli beynəlxalq müqavilə razılaşdırılıb və onların imzalanması təmin edilib. Qeyd
olunan səfərlər çərçivəsində imzalanmış sənədlər siyasi, iqtisadi, sosial, humanitar, mədəni və digər sahələri,
xüsusilə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə ölkəmizin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və
beynəlxalq tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığına dair mühüm müddəaları əhatə edib.
2016-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Əlcəzair Xalq Demokratik Respublikası və İraq
Respublikasında səfirlikləri, Avstraliya İttifaqının Pert şəhərində isə fəxri konsulluğu açılıb. Bununla yanaşı,
Azərbaycan Respublikasının Efiopiya Federal Demokratik Respublikasındakı səfiri, eyni zamanda, Cibuti
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Respublikası, Keniya Respublikası və BMT-nin Nayrobidəki Bölməsində, Azərbaycan Respublikasının
Malayziyadakı səfiri, eyni zamanda, Tailand Krallığında akkreditə olunub.
Xarici İşlər Nazirliyi nəzdində fəaliyyət göstərən və təsis edilməsinin 10 illiyini qeyd etmiş ADA
Universiteti üçün də ötən il məhsuldar olub. Belə ki, ADA Universiteti Miçiqan Dövlət Universiteti, Sapienza
Universiteti, Kaunas Texnologiya Universiteti, Dehli Universiteti, Nazarbayev Universiteti, həmçinin
Portuqaliya Diplomatik Akademiyası ilə tərəfdaşlıq müqavilələri imzalayıb, eləcə də 24 tanınmış beynəlxalq
ali təhsil müəssisəsi ilə mübadilə proqramı həyata keçirib. İl ərzində ADA-nın Xəzər Hövzəsinin Araşdırılması
Proqramı çərçivəsində 44 ölkədən 50 əcnəbi diplomat üçün Xəzər hövzəsi ölkələrinin siyasi, iqtisadi, mədəni
və enerji təhlükəsizliyinə dair müxtəlif mühazirə və seminarlar təşkil edilib. ADA Universitetinin Biznes
İnstitutunun bakalavr pilləsinin ilk məzun buraxılışı baş tutub və 55 tələbə müvafiq peşə ixtisasları üzrə
bakalavr dərəcəsinə yiyələnib. Eyni zamanda, ADA Universitetində təhsil almaq üçün 43 ölkədən olan əcnəbi
tələbələr Beynəlxalq Təqaüd Proqramından yararlanıblar.
Yerli və xarici KİV-lə fəal əməkdaşlıq davam etdirilib, xarici siyasət məsələləri ilə əlaqədar KİV-in
sorğularının operativ qaydada cavablandırılması təmin olunub. 400 nəfərdən artıq xarici KİV nümayəndəsinin
akkreditasiyası həyata keçirilib və onların ölkəmizdə öz peşəkar fəaliyyətlərini həyata keçirmələri üçün zəruri
şərait yaradılıb. “Rəqəmsal diplomatiya” fəaliyyəti çərçivəsində sosial şəbəkə platformalarından fəal surətdə
istifadə edərək, ölkəmizə aid məlumatların beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması təmin edilib.
2016-cı ildə xarici ölkələrdə yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının və soydaşlarımızın
hüquqlarının müdafiəsi və onlara göstərilən konsulluq xidmətinin səmərəliliyinin və çevikliyinin artırılması
işinə böyük önəm verilib. Ölkəmizdə beynəlxalq turizmin inkişafının təmin edilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan
Respublikasına səfər etmək istəyən əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə ölkəyə gəlib-getmə
prosedurunun sadələşdirilməsi, o cümlədən elektron vizaların verilməsinin asanlaşdırılması, “ASAN viza”
sisteminin yaradılması, həmçinin viza rüsum dərəcələrinin aşağı salınması üzrə qanunvericiliyə dəyişikliklərin
edilməsi, eyni zamanda, diplomatik və xidməti pasporta malik şəxslərin qarşılıqlı olaraq vizasız səfərlərinin
həyata keçirilməsi üzrə genişmiqyaslı işlər görülüb.
2016-cı ildə olduğu kimi, bu il ərzində də Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə dövlətimizin müstəqilliyi, suverenliyi və milli maraqlarının qorunması və beynəlxalq aləmdə
layiqli təmsil edilməsi məqsədilə apardığı müstəqil, çevik və praqmatik xarici siyasət fəaliyyətini yüksələn
xətlə davam etdirəcəkdir.
Xalq qəzeti.-2017.-18 yanvar.-№11.-S.7.
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2017-ci ildə Azərbaycanın xarici siyasətinin yeni üfüqləri
Ərəstü HƏBİBBƏYLİ,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Xarici əlaqələr şöbəsinin müdir müavini,
iqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru
Yenidən müstəqillik qazanmasının 25 ilini tamamlayan Azərbaycan Respublikası ötən tarixi dövrdə
beynəlxalq münasibətlər sistemində öz layiqli yerini tutmuşdur. Əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən
qoyulan xarici siyasət strategiyası bu gün Azərbaycanın qlobal və regional müstəvidə müstəqil siyasət həyata
keçirən azsaylı dövlətlərdən birinə çevrilməsinə səbəb olmuşdur.
Beynəlxalq münasibətlər sistemində 25 illik təmsilçilik
Prezident İlham Əliyev tərəfindən aparılan xarici siyasət milli maraqlar əsasında müstəqil,
balanslaşdırılmış, çoxvektorlu əməkdaşlıq, bərabərhüquqlu münasibətlər, etibarlı tərəfdaşlıq prinsiplərinə
söykənir. Bu xarici siyasət strategiyası ölkəmizin beynəlxalq aləmdə mövqeyini yeni zirvələrə yüksəltmişdir.
İlkin mərhələdə Azərbaycanın beynəlxalq müstəvidə təcrid vəziyyətindən çıxarılması, tarazlaşdırılmış xarici
siyasət xəttinin yürüdülməsi, dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya, iqtisadi potensialın ölkənin xarici siyasət
mövqelərinin gücləndirilməsinə yönəldilməsi, dünya azərbaycanlılarının təşkilatlanıb mütəşəkkil fəaliyyət
göstərməsi, sonrakı mərhələdə isə beynəlxalq münasibətlər sisteminin çevik iştirakçısına və regionun iqtisadi
güc mərkəzinə çevrilməsi bu strategiyanın konseptual əsaslarını təşkil edirdi.
Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətində milli maraqlar əsasında müstəqil siyasət kursu məhək
daşı rolunu oynayır. Qeyd etməliyik ki, dünya nizamının yenidən formalaşmaqda olduğu müasir dövrümüzdə
müstəqil xarici siyasət həyata keçirmək olduqca çətindir. Tarix isə göstərir ki, hər bir əsrin əvvəli və sonu
geosiyasi transformasiyaların ən çox müşahidə olunduğu zaman kəsiyidir. Bu mənada XXI əsrin başlanğıcı da
kiçik dövlətlərin siyasi səhnədə müstəqil xarici siyasət apara bilməsi baxımından yalnız istisnalara şamil oluna
bilər. Digər tərəfdən isə ölkəmizin yerləşdiyi regionun geosiyasi çəkisi və mürəkkəbliyi bu seçimi daha da
çətinləşdirir. Buna görə də geosiyasi cəhətdən bu qədər həssas regionda milli maraqlara söykənən müstəqil və
balanslaşdırılmış siyasət yeritmək olduqca çətindir. Prezident İlham Əliyev 2016-cı ilin sosial-iqtisadi
inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan Nazirlər Kabinetinin iclasında ölkəmizin bu
mövqeyini bir daha bəyan etdi: “Heç kim bizə heç nəyi diktə edə bilməz. Bizim üçün əsas dövlətimizin,
xalqımızın maraqlarıdır”. Bu, müstəqil siyasi kursun xarici siyasətimizdə əsas meyar olmasına dəlalət edir.
2016-cı ildə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 25 ili tamam olurdusa, 2017-ci ildə ölkəmizin
beynəlxalq münasibətlər sistemində təmsil olunmasının 25 illiyidir. Belə ki, Azərbaycan Respublikası dövlət
müstəqilliyini 1991-ci ildə elan etsə də, xarici ölkələrlə diplomatik münasibətlər qurması 1992-ci ildən
başlamışdır. Cari ildə Azərbaycanın 68 dövlətlə diplomatik münasibətlər qurmasının 25 ili tamam olur. İlk
diplomatik münasibətlərimizin qurulduğu qardaş Türkiyədən sonra dünyanın əksər mühüm dövlətləri ilə
diplomatik əlaqələrimiz yaradılmışdır. Hazırda Azərbaycanın 177 ölkə ilə diplomatik münasibətləri
mövcuddur. 2017-ci ildə eyni zamanda respublikamızın Birləşmiş Millətlər Təşkilatına üzv olmasının da 25
illiyi tamam olur. Nə qədər ağır olsa da, bu il Xocalı soyqırımının törədilməsindən 25 il keçir. Erməni
vəhşiliyinin nəticəsi olan bu faciənin dünya miqyasında tanıdılması xarici siyasətimizin qarşısında duran
prioritet vəzifələrdəndir.
Beləliklə, beynəlxalq səviyyədə diplomatik münasibətlərimizdə əsrin dörddə biri kimi əlamətdar tarixi
dövrə daxil olduğumuz 2017-ci ildə Azərbaycan beynəlxalq aləmdə yeni-yeni nailiyyət və uğurlara
istiqamətlənmişdir. Eyni zamanda dünyada baş verən yeni çağırış və təhdidlərə uyğun çevik xarici siyasi
kursun aparılması günümüzün reallığıdır.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli – sülh, yoxsa müharibə
Heç şübhəsiz ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli Azərbaycanın xarici
siyasətinin qarşısında duran ən böyük vəzifədir. Bu münaqişə, hətta regional miqyası da aşaraq daha böyük
coğrafi məkanda siyasi konfiqurasiya üçün böyük təhdiddir. Eyni zamanda erməni tərəfi dünya ictimaiyyətini
aldatmağa çalışır ki, bu konflikt dini əsaslara söykənir və bu istiqamətdə geniş təbliğat aparır. Münaqişənin əsl
mahiyyətini, ermənilərin əsassız ərazi iddialarını pərdələmək üçün ortaya atılan bu yalan çox təəssüf ki, Qərbdə
müəyyən dairələr tərəfindən dəstəklənir. Əslində, dini, mədəni fobiyaların artdığı müasir dünyada bu cür
yanaşma həqiqətlərin deyil, fobiyaların beynəlxalq sistemdə təsir gücünü müəyyənləşdirməyə imkan verir. Bu
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isə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin regional çərçivəni aşaraq qlobal qüvvələr müstəvisində əks olunduğunu bir
daha göstərir. Eyni zamanda əksər xarici ekspertlərin, sivilizoloqların, siyasətçilərin fikrinə görə Qafqazın
sivilizasiyaların toqquşma xəttində yerləşməsi və regionda qlobal güclərin maraqları münaqişənin həllini daha
da çətinləşdirir.
2016-cı il atəşkəsdən bu yana keçən dövr ərzində əlamətdar bir il olmuşdur. Belə ki, keçən ildə tərəflər
arasında həm münaqişənin hərbi, həm də sülh yoluyla həlli ilə bağlı indiyə qədər görünməmiş hadisələr baş
vermişdir. Atəşkəsdən bəri tərəflər heç vaxt indiki kimi böyük müharibəyə və digər tərəfdən ictimai sülh
təşəbbüsünə yaxın olmamışlar.
İlk növbədə keçən ilin aprel ayında Azərbaycanla Ermənistan arasında qoşunların təmas xəttində
“dördgünlük müharibə” adlandırılan hadisəyə diqqət yetirmək istərdik. Məlum olduğu kimi, aprel ayında
qoşunların təmas xəttində Ermənistanın hərbi qüvvələrinin təxribatına cavab olaraq Azərbaycan Ordusu əkshücumla müəyyən əraziləri işğaldan azad etmişdir. Bu, münaqişənin tarixində olduqca həlledici bir məqamdır.
Aprel hadisələrinə Azərbaycan və Ermənistan ictimaiyyətinin reaksiyası münaqişənin gələcək taleyini aydın
görməyə imkan verir. Azərbaycan cəmiyyətində bu hərbi əməliyyat stereotiplərin qırılması, özünəinam və
yüksək vətənpərvərlik əhvali-ruhiyyəsi ilə qarşılandı. İlk növbədə cəmiyyətimiz Azərbaycan Ordusunun
qələbəsinə inandı, qalib Azərbaycan Ordusu fikri üstün mövqe qazandı. Eyni zamanda ölkədə hər kəs yüksək
əhvali-ruhiyyədə torpaqlarımızı azad etmək üçün cəbhəyə getməklə bağlı təşəbbüs göstərdi. Ermənistan
ictimaiyyətində isə erməni ordusunun məğlubiyyəti cəmiyyətin onsuz da ümidsizlik baxışını daha da
dərinləşdirdi. Paytaxt İrəvanda işğalçı hərbi xunta rejiminə qarşı mənasız əsgər ölümlərinə görə böyük etirazlar
oldu. Azərbaycanda insanlar səngərə getmək üçün yarışdığı halda, Ermənistanı tərk edənlərin sayı daha da
artdı. Təsadüfi deyil ki, aprel-iyun aylarında Ermənistandan xaricə miqrasiyanın sayı orta aylıq rəqəmi ötdü.
Statistik məlumatlara görə, son illər Ermənistanda hər il 80-90 min insan ölkədən qaçır. Yəni orta aylıq
təxminən 6-7 min nəfər. Aprel hadisələrindən sonra isə bu rəqəm aylıq 10-12 min nəfərə qalxmışdır.
Ümumiyyətlə, Ermənistanın bir ölkə olaraq demoqrafik gələcəyi yoxdur. Ölkədən qaçanların sayı durmadan
artır, təbii artımın səviyyəsi isə hər il azalır.
Bütün bunların günahı isə hətta öz xalqının belə gələcəyini düşünməyən hakimiyyətdə olan işğalçı hərbi
xuntadır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aprel hadisələrinin erməni mifinin dağıdılmasına
təsirini xüsusi qeyd edərək mövcud status-kvonun bizim üçün qəbuledilməz olduğunu bildirmişdir: “Aprel
döyüşləri həm bizim parlaq qələbəmizdir, həm bir daha Azərbaycan dövlətinin gücünü göstərdi, həm də bir
daha göstərdi ki, biz heç vaxt bu vəziyyətlə barışmayacağıq. Biz bütün təxribatlara layiqli cavab verəcəyik.
Eyni zamanda, illər boyu Ermənistan tərəfindən yaradılmış mif tamamilə darmadağın edildi. Xaricdən silahlar,
pullar, digər yardımlar olmasa, onlar bir həftə ərzində bizim qabağımızda duruş gətirə bilməzlər. Bunu özləri
də etiraf edirlər”.
Beləliklə, aprel hadisələri münaqişə tərəflərində hərbi sahədə olduğu kimi, sosioloji və psixoloji
cəhətdən fərqli mənzərənin yaranmasına səbəb oldu. Bir tərəfdə xalqın etimad etdiyi Ali Baş Komandanın
ətrafında birləşərək müharibəyə hazır olan Azərbaycan, digər tərəfdə isə məğlub psixologiyasının təzyiqi
altında danışıqları pozmağa çalışan, destruktiv mövqe nümayiş etdirən və xalqla hərbi xunta iqtidarı arasında
böyük uçurum olan Ermənistan.
2016-cı ildə münaqişə tərəfləri arasında sülh təşəbbüsləri də ortaya çıxdı. Bu da ilk növbədə hər iki
tərəfin münaqişənin həllinə münasibətilə birbaşa bağlıdır. Belə ki, Azərbaycan tərəfi danışıqlar prosesi ilə bağlı
konstruktiv mövqeyini açıq ortaya qoyur. Prezident İlham Əliyev Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü çərçivəsində ən yüksək muxtariyyət verilə biləcəyini ifadə etdi. Bu, Azərbaycanın prinsipial
mövqeyidir. Ermənistanda iqtidarda olan hərbi xunta isə münaqişədən hakimiyyətdə qalmaq üçün istifadə edir.
Buna görə yalnız danışıqları pozmaqla, həlledici anlarda təxribat törətməklə hətta erməni ictimaiyyətini da
narazı salır. Münaqişənin həllinin süni surətdə uzadılması iqtisadi cəhətdən böyük çətinliklərlə yaşayan, hərbi
xuntanın təzyiqlərindən cana doyan erməni cəmiyyətində də mənfi qarşılanır. Fikrimizcə, məhz bu amillər
keçən ilin sonlarında Ermənistandan qaçaraq Azərbaycana sığınan sülh tərəfdarı ermənilərlə azərbaycanlıların
birgə “Sülh Platforması” təşəbbüsünün ortaya çıxmasına səbəb oldu.
“Sülh Platforması” 2016-cı ildə tərəflər arasında münaqişənin həllinə doğru yeni bir baxış oldu.
Ümumilikdə regionla bağlı araşdırma aparan beyin mərkəzləri, xarici ekspertlər arasında münaqişənin gələcəyi
ilə bağlı ən böyük maneənin hər iki ölkə ictimaiyyətinin barışığa hazır olmaması fikri dominantlıq təşkil edir.
Bu mənada yeni platforma xalqların bu tezisini dəyişir. Belə ki, Ermənistanda hərbi xuntanın münaqişədən
hakimiyyət naminə istifadə etməsindən bezən insanlar iki xalq arasında barışıq üçün missiya başladılar. Bu
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təşəbbüs münaqişənin sülh yolu ilə həllinə tərəfdar olan azərbaycanlılar tərəfindən dəstəkləndi. Hazırda bu
platformaya qoşulan ermənilərin sayı artmaqdadır. Mövcud vəziyyətin ancaq ölüm, fəlakət, problemlər
gətirdiyini əsas tutan bu təşəbbüsün tərəfdarları Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
çərçivəsində sülh yolu ilə həllini dəstəkləyir. Maraqlısı odur ki, erməni cəmiyyətində bu təşəbbüsə həm
Ermənistandan, həm də diaspordan qoşulanlar var. Bu isə iqtidarda olan hərbi xuntanın heç bir ictimai
dayağının olmadığını bir daha göstərir.
Beləliklə, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini hərb və ya sülhlə həll etmək
təşəbbüsləri qarşıdakı ildə də ən vacib məsələ olaraq qalır. Əsas odur ki, mövcud status-kvonun davam etməsi
artıq hamı üçün qəbuledilməzdir. Azərbaycan heç zaman işğal vəziyyəti ilə razılaşmayıb, artıq vasitəçilər də
bütün görüşlərdə bu prinsipi bildirirlər. İndi isə sadə ermənilər tərəfindən status-kvonun erməni xalqına deyil,
iqtidardakı hərbi xuntaya xidmət etdiyi və vəziyyətin dəyişdirilməsi zərurəti ortaya atılıb. Azərbaycan
münaqişənin həlli üçün həm hərb, həm də sülh yoluna hazırdır. Status-kvonun dəyişməsi isə qaçılmazdır.
2017-ci il – “İslam həmrəyliyi ili”
Günümüzdə dünyada bütün sahələrdə münasibətlərdə gərginlik hiss olunur. Bu gərginlik istər qlobal
iqtisadi böhran və tənəzzüldə, istər böyük güc mərkəzləri arasında anlaşılmazlıq və qarşıdurmada, istərsə də
müxtəlif dinlər və mədəniyyətlər arasında toqquşmalarda özünü göstərir. Dünyada qaynar nöqtələrin,
münaqişə bölgələrinin sayı getdikcə artır. Dini dözümsüzlük, miqrantlara qarşı ayrı-seçkilik, islamofobiya,
ekstremistlərin dini pərdələnməsi və digər neqativ hadisələr dövrümüzün nəbzini müəyyənləşdirir.
Avropa artıq özününkü olmayanlara qarşı dözümsüzlük nümayiş etdirənlərin, ayrı-seçkilik edənlərin
Avropasıdır. Ən təəssüfləndirici isə odur ki, bu münasibət Qərb cəmiyyətinin bütün təbəqələrində – siyasi
liderlər, akademik dairələr, sadə vətəndaş cəmiyyətində müşahidə olunur. Biz ötən illərdə Avropa ölkələrində
miqrantlara qarşı alçaldıcı hərəkətlərin, islamofob meyillərin şahidi olduq. Düşündürücüdür ki, miqrantlara
qarşı bu münasibət ancaq müsəlman qaçqınlara göstərilir. Misal üçün, Mərkəzi Avropa ölkələrindən Çexiyada
ölkəyə gələn miqrantlar arasında vyetnamlılar heç də müsəlmanlardan sayca az deyil. Ancaq ölkədə siyasi
partiyalar və siyasətçilər arasında müsəlman miqrantlara qarşı dözümsüzlük olduğu halda, rəsmi səviyyədə
vyetnamlıların ölkəyə adaptasiyası üçün proqramlar həyata keçirilir. Təəssüf ki, bu cür yanaşmaya Avropanın
əksər ölkələrində rast gəlinir.
Prezident İlham Əliyev 2016-cı ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə
həsr olunan iclasda Qərbdə gedən bu islamofob meyillərin dünya miqyasında yaratdığı problemlərə toxunaraq
bildirmişdir: “Avropa İttifaqına üzv olan bəzi ölkələrin rəhbərləri “Stop İslam” deyirlər. Bəziləri deyirlər ki,
biz miqrantları qəbul etməyə hazırıq, ancaq müsəlmanları yox. Bu, faşizmdir və faşizm harada yaranıb, – biz
yaxşı bilirik və unutmamışıq. Faşizm İslam aləmində yaranmayıb”.
Qərb dini, mədəni, etnik fərqliliklərə dözümsüzlük nümayiş etdirdiyi zaman, digər tərəfdən İslam
aləmində də dinin müxtəlif məzhəb və təriqətləri arasında barışmaz mübarizə gedir. Yaxın Şərqdə baş verən
qanlı toqquşmalarda geosiyasi faktorlarla yanaşı məzhəb düşmənçiliyi də mühüm rol oynayır. Məhz belə bir
şəraitdə 2017-ci ilin Azərbaycanda “İslam həmrəyliyi ili” elan olunması ölkəmizin dünyada sülh, barışıq və
birliyə çağırışının göstəricisidir.
Tarixən ölkəmizdə müxtəlif dinlərin və mədəniyyətlərin daşıyıcıları birgə yaşamışlar və bu, Azərbaycan
cəmiyyətinin zənginliyinə səbəb olmuşdur. Azərbaycan xristianların da, yəhudilərin də uzun əsrlərdir birgə
yaşadığı müsəlman ölkəsidir. Fərqli dəyər daşıyıcılarının qarşılıqlı hörmət əsasında birgəyaşayışına əsaslanan
multikulturalizm Azərbaycanda həyat tərzi kimi qəbul olunur. Tarixin bütün zamanlarında ölkəmizdə dini,
irqi, milli və ümumiyyətlə hər hansı bir ayrı-seçkilik olmamışdır.
Xalqımızın xoşbəxtliyi ondadır ki, bizim cəmiyyətdə din heç zaman xurafat olaraq üstünlüyə malik
olmamışdır, əksinə, Azərbaycan bütün mərhələlərdə intibaha töhfə vermişdir. Hələ orta əsrlərdə Azərbaycan
mütəfəkkirləri İslam İntibahının öndə gedənlərindən olmuşdur. İslam dünyagörüşünün əksər maarifçi
baxışlarında – sufilikdə, hürufilikdə azərbaycanlı alimlər məktəb yaradıcıları kimi tanınmışlar. Şərqdə bir çox
ilklər Azərbaycanın adı ilə bağlı olmuşdur. Müsəlman Şərqində ilk opera, teatr, parlamentli respublika,
qadınlara seçki hüququ məhz Azərbaycanın adı ilə bağlıdır.
Müasir dövrdə də Azərbaycan bu yanaşmanı davam etdirir, ölkəmiz bütün dünyada tolerantlığın
ünvanına çevrilmişdir. Eyni zamanda İslam aləmində müxtəlif məzhəblərin qarşılıqlı hörmət şəraitində, dinc
yanaşı yaşadığı məkandır Azərbaycan. Keçən il Bakıda “Heydər məscidi”ndə İslam dininin müxtəlif
cərəyanlarının təmsilçilərinin bir yerdə vəhdət namazı qılması Azərbaycandan İslam dünyasına göndərilən ən
güclü həmrəylik mesajı idi.
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Azərbaycanın tarixən dini və mədəni tellərlə bağlı olduğu İslam dünyası ölkələri ilə münasibətləri xarici
siyasətimizdə prioritet istiqamətlərdən hesab olunur. Ölkəmiz müstəqilliyinin ilk ilindən İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatı (həmin vaxt İslam Konfransı Təşkilatı adlanırdı) ilə fəal əməkdaşlıq edir və Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ilə bağlı bu təşkilat hər zaman qətiyyətli mövqe bildirmişdir. 2016-cı ili İƏT çərçivəsində
əməkdaşlıq baxımından ölkəmiz üçün xüsusi mənada fərqləndirmək olar. Belə ki, İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatının aprelin 10-15-də İstanbulda keçirilmiş zirvə toplantısında Ermənistanın Azərbaycana qarşı
təcavüzünə dair İƏT Təmas Qrupunun yaradılması münasibətlərimizdə yeni bir səhifədir. Hazırda qrupun
tərkibinə Türkiyə, Mərakeş, Səudiyyə Ərəbistanı, Pakistan, Malayziya, Qambiya və Cibuti daxil olub. Coğrafi
təmsilçilik prinsipi ilə götürdükdə İƏT çərçivəsində bütün regionlar təmsil olunub. Bu qrup imkan verir ki,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi daim təşkilatın gündəliyində qalsın və müsəlman ölkələrinin diqqətini cəlb etsin.
Qarşıdakı illərdə qrupun üzvlərinin sayının artacağı da gözlənilir.
Beləliklə, dünyada müxtəlif dini məzhəblər arasında münasibətlərin kəskinləşdiyi bir tarixi şəraitdə
Azərbaycanın “həmrəylik nümunəsi”ni bütün dünyaya, o cümlədən İslam aləminə göstərmək üçün növbəti
illərdə gözəl imkanı vardır. Bu il ölkəmizdə IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının keçirilməsi, 2018-ci ildə
Naxçıvan şəhərinin “İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı” seçilməsi müsəlman ölkələrinin təmsilçilərinə bu
həmrəyliyi daha yaxından görməyə və tanış olmağa imkan verəcəkdir.
Avropa İttifaqı ilə münasibətlər – əməkdaşlıq, yaxud inteqrasiya
“İnteqrasiya” sözü özlüyündə bütövləşmə, birləşmə mənasını ifadə edir. Beynəlxalq münasibətlər
sistemində isə inteqrasiya prosesləri vahid siyasi, iqtisadi, təhlükəsizlik və hətta mədəni dəyərlərin cəmləşdiyi
məkana doğru istiqamətlənmiş siyasət deməkdir. Hazırda dünyada bütün sahələrdə ən yüksək inteqrasiya
səviyyəsinin Avropa İttifaqı (Aİ) çərçivəsində olduğu şübhəsizdir. Bu ittifaq Avropa ölkələrinin öz
müstəqilliklərini saxlamaqla ortaq dəyər daşıyıcısı birliyidir. Formalaşmasına hələ keçən əsrin ortalarından
başlanan Avropa İttifaqı sosialist düşərgəsinin dağılmasından sonra Şərqə doğru genişləndi. Eyni zamanda
“Qoca qitə”nin şərqindəki bir çox qonşuları da bu məkana can atmışlar. Bu mənada Türkiyənin Aİ ilə
münasibətləri xüsusi fərqləndirilməlidir. Türkiyə uzun illərdir ki, bu təşkilata üzv kimi buraxılmır. Halbuki
iqtisadi parametrlərinə, qanunvericiliyin Qərb standartlarına uyğunluğuna və bir çox başqa göstəricilərinə görə
Aİ-nin yeni üzvləri heç də Türkiyəni üstələmir. Bu ayrı-seçkilik Aİ-nin təkcə siyasi, iqtisadi, mədəni birlik
olmadığına, eyni zamanda vahid dini dəyərlərin daşıyıcısı olmasına əsaslanır. Belə görünür ki, Avropa yalnız
öz dəyər daşıyıcılarının bu məkana inteqrasiyasını arzulayır.
Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyin ilk illərindən Avropa təsisatları, daha geniş mənada isə
Avratlantik institutlarla əməkdaşlığı, o cümlədən yaxınlaşması təbii bir proses idi. Yeni yaranmış bir dövlət
çoxşaxəli xarici siyasətə üstünlük verir və bütün istiqamətlərdə mövcud imkanlardan istifadə edir. Bu mənada
Avropa İttifaqı ilə də münasibətlərdə böyük yol keçilmişdir və bu əməkdaşlıq getdikcə dərinləşir.
Lakin qeyd etmək lazımdır ki, hazırda Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında münasibətlərin əsas
prinsipi bərabərhüquqlu tərəfdaşlıq və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıqdır. Azərbaycanın hazırkı xarici siyasətində
hər hansı istiqamətdə inteqrasiya nəzərdə tutulmayıb. Azərbaycanın xarici siyasəti bir istiqamətdə deyil, bütün
istiqamətlərdə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa yönəlmişdir. 2011-ci ildə Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatına
üzv olmaqla öz müstəqil xarici siyasi kursunu bəyan etmişdir.
Azərbaycanın Avropa ilə münasibətlərinə Prezident İlham Əliyev bir daha aydınlıq gətirmişdir: “Biz öz
yolumuzla gedirik və Avropa ilə çox sıx əlaqələr qura bilmişik. Əməkdaşlıqla bağlı bizim heç bir problemimiz
yoxdur. Biz bu əməkdaşlığa meyilliyik. Amma bir var əməkdaşlıq, bir də var inteqrasiya”.
Azərbaycanın müstəqil xarici siyasəti ilk növbədə onun bütün ölkələrlə bərabərhüquqlu münasibətlər
qurmasına söykənir. Azərbaycan heç bir hərbi-siyasi blokda iştirak etmir və böyüklüyündən-kiçikliyindən asılı
olmayaraq bütün ölkələrlə bərabər hüquqlarla qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq edir. Heç bir dövlət Azərbaycanla
təzyiq dilində danışa bilməz. Xarici tərəfdaşlarla əməkdaşlıq yalnız qarşılıqlı olduğu halda mümkündür.
Beləliklə, beynəlxalq aləmdə etibarlı tərəfdaş kimi tanınan Azərbaycan Qərblə Şərq, eləcə də Şimalla
Cənub arasında mühüm enerji və nəqliyyat dəhlizinə çevrilmişdir. Bütün tərəflərlə bərabər hüquqlarla
qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq edən respublikamız böyük layihələrin təşəbbüskarıdır. Prezident İlham Əliyev
tərəfindən aparılan xarici siyasət 2017-ci ildə də ölkəmizin beynəlxalq aləmdə mövqelərinin daha da
möhkəmlənməsinə, ikitərəfli və çoxtərəfli əsasda yeni nailiyyətlərə, münaqişə ilə bağlı ədalətin bərpa
olunmasına nail olacaq.
Azərbaycan.-2017.-17 yanvar.-№10.-S.1,4.
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15 dövlət rəhbəri, 13 baş nazir və spiker, 42 ölkənin rəsmisi, 26 beynəlxalq təşkilatın təmsilçisi
Azərbaycana xarici nümayəndə heyətləri 2016-cı ildə də intensiv səfər etdi
Rəşad BAXŞƏLİYEV
Beynəlxalq münasibətlər sistemində özünün xüsusi çəkisi və yeri olan Azərbaycan dövləti bu gün nəinki
regionda, ümumən dünya siyasətində əsas söz sahibi olan bütün ölkələrlə əlaqələrini gücləndirməklə
dövlətlərarası münasibətlərdə beynəlxalq hüquq normalarına sadiqlik nümayiş etdirir.
Prezident İlham Əliyevin düşünülmüş strategiya və gərgin diplomatik səyləri nəticəsində beynəlxalq
aləmlə sıx iqtisadi, siyasi, mədəni əlaqələr quran Azərbaycan istər regional, istərsə də beynəlxalq
təhlükəsizliyin təmin edilməsində artıq mühüm rola və potensiala malikdir. Elə bu səbəbdən də Azərbaycanla
daha da sıx münasibətlər qurmaq istəyən ölkələrin, beynəlxalq qurumların, xarici şirkətlərin sayı ildən-ilə artır.
Yola saldığımız 2016-cı ildə də bunun bir daha şahidi olduq.
Müstəqil, çoxvektorlu, milli maraqlara əsaslanan uğurlu xarici siyasət
Ötən il bir çox xarici dövlət və hökumət başçılarının, beynəlxalq təşkilatların, şirkətlərin
nümayəndələrinin ölkəmizə gəlişi ilə yadda qaldı. Bu da onu deməyə əsas verir ki, ötən il xarici ölkələrə
səfərlər, beynəlxalq konfranslarda, forumlarda iştirak etməklə bərabər Azərbaycana rəsmi, işgüzar səfərlər
edən dövlət və hökumət başçıları ilə görüşlər keçirən Prezident İlham Əliyevin iş qrafiki, həmişəki kimi, çox
gərgin olub.
Nazirlər Kabinetinin 2016-cı ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr
olunan iclasında Prezident İlham Əliyev demişdir: “Keçən il bizim beynəlxalq əlaqələrimiz daha da genişləndi.
Azərbaycan uzun illər ərzində beynəlxalq aləmdə artıq çox etibarlı, ləyaqətli tərəfdaş kimi tanınır. Xüsusilə
son illər ərzində dünyada böhranların, müharibələrin, qeyri-sabit vəziyyətin genişləndiyi bir şəraitdə bizim
nümunəmiz, əlbəttə ki, daha çox diqqət cəlb edir və bizə daha böyük rəğbətlə yanaşırlar. Azərbaycan çox
böyük müsbət beynəlxalq imicə malikdir. Beynəlxalq təşkilatlarda bizim sözümüz keçir və təsirimiz artır. Biz
beynəlxalq əlaqələrimizi bu il də genişləndirəcəyik. Keçən il ölkəmizə 20-yə yaxın dövlət və hökumət başçısı
rəsmi və işgüzar səfərlər etmişdir. Bu da bir göstəricidir. Biz beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində fəal işləmişik”.
Dövlət başçısı ötən il ölkəmizə səfər edən Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Rusiya
Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin, Ukrayna Prezidenti Petro Poroşenko, İran İslam Respublikasının
Prezidenti Həsən Ruhani, Qətər Dövlətinin Əmiri Şeyx Təmim bin Həməd Al Tani, Monteneqro Prezidenti
Filip Vuyanoviç, Bolqarıstan Prezidenti Rosen Plevneliev, Gürcüstan Prezidenti Giorgi Marqvelaşvili,
Xorvatiya Prezidenti xanım Kolinda Qrabar-Kitaroviç, Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko, Makedoniya
Respublikasının Prezidenti George İvanov, Venesuela Bolivar Respublikasının Prezidenti Nikolas Maduro,
Albaniya Prezidenti Buyar Nişani, Malta Prezidenti xanım Mari-Luiz Koleyro Preka və Vatikan dövlətinin
rəhbəri, Roma Papası Fransisklə, ümumilikdə 15 dövlət başçısı ilə görüşlər keçirib və bu ölkələrlə ikitərəfli
münasibətlərin daha da möhkəmlənməsi üçün sazişlər, memorandumlar imzalanıb.
Bundan başqa, dövlət başçısı İlham Əliyev Azərbaycana səfər edən Türkiyənin Baş naziri Binəli
Yıldırım, Rusiya Federasiyası hökumətinin sədri Dmitri Medvedev, Pakistan İslam Respublikasının Baş naziri
Məhəmməd Nəvaz Şərif, Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban, Gürcüstanın Baş naziri Giorgi Kvirikaşvili,
İsrail Dövlətinin Baş naziri Benyamin Netanyahu ilə təkbətək və geniş tərkibdə görüşlər keçirib və ikitərəfli
münasibətlərin inkişafında mühüm sənədlər imzalanıb.
Ötən il Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda səfərdə olan İspaniyanın xarici işlər naziri Xose Manuel
Qarsiya Marqallo, Gürcüstanın xarici işlər naziri Mixeil Canelidze, Yunanıstanın xarici işlər naziri Nikos
Kotzias, İtaliyanın Nazirlər Şurasının dövlət katibi Klaudio De Vinçenti, Bolqarıstanın xarici işlər naziri
Daniel Mitov, Maltanın xarici işlər naziri Corc Vella, İsveçrə Konfederasiyasının maliyyə naziri Ulrix Maurer,
İtaliyanın təhsil, universitetlər və tədqiqat naziri xanım Stefania Giannini, İran İslam Respublikasının rabitə
və informasiya texnologiyaları naziri Mahmud Vaezi, Belarusun müdafiə naziri Andrey Ravkov, Pakistanın
müdafiə sənayesi naziri Rana Tanvir Hussain, İtaliyanın xarici işlər və beynəlxalq əməkdaşlıq naziri Paolo
Centiloni, Cənubi Afrika Respublikasının beynəlxalq əlaqələr və əməkdaşlıq naziri xanım Maite NkoanaMaşabane, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) tolerantlıq üzrə dövlət naziri xanım Şeyxə Lubna Al Qassimi,
Bosniya və Herseqovinanın xarici işlər naziri İqor Çrnadak, Pakistanın ticarət naziri Xürrəm Dastgir Xan,
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Serbiyanın Baş nazirinin müavini, daxili işlər naziri Neboyşa Stefanoviç, Gürcüstanın müdafiə naziri Levan
İzoria ilə görüşüb və bu görüşlərdə dövlətlərarası münasibətlər, ikitərəfli əlaqələrin daha da dərinləşməsi
müzakirə mövzusu olub.
Ötən il dövlət başçısı həmçinin Azərbaycana səfər edən 7 ölkənin (Türkiyə Böyük Millət Məclisinin
Sədri İsmayıl Qəhrəman, Qazaxıstan Parlamenti Məclisinin Sədri Nurlan Niqmatulin, Qırğızıstan Joqorku
Keneşinin Sədri Çınıbay Tursunbekov, Belarusun Milli Məclisinin Sədri Mixail Myasnikoviç, Latviya
Seyminin Sədri İnara Murnietse, Qazaxıstan Parlamenti Senatının Sədri Kasım-Jomart Tokayev, Belarus
Respublikası Milli Məclisinin Sədri Mixail Myasnikoviç) ali qanunverici orqanlarının rəhbərlərinin başçılıq
etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Ümumilikdə isə dövlət başçısı 2016-cı ildə 42 ölkənin rəsmiləri ilə
görüşüb.
Roma Papası Fransiskin Azərbaycana səfəri – Prezident İlham Əliyev diplomatiyasının növbəti
zəfəri
Azərbaycanda əsrlər boyu bütün dinlərin, xalqların nümayəndələri sülh, ləyaqət, mehribanlıq şəraitində
yaşamışlar, bu gün də belədir. İctimai-siyasi quruluşdan asılı olmayaraq, bizim diyarımızda həmişə
sivilizasiyalar qovuşub, Azərbaycan Şərq ilə Qərb arasında körpü rolunu oynayıb. Bu, həm coğrafi, həm də
mənəvi körpüdür. Azərbaycanda bütün dinlərin tarixi abidələri qorunub bərpa edilir.
Dünyanın siyasi xəritəsində coğrafi ərazisi çox kiçik olan məmləkətimizin kainatın tolerantlıq
atlasındakı hüdudlarının miqyası bəlkə də yüz min dəfə artıqdır. Roma Papası Fransiskin Bakı səfəri isə bu
faktın ali səviyyədə qəbulunun növbəti təsdiqi, Prezident İlham Əliyev diplomatiyasının, siyasətinin,
liderliyinin növbəti zəfəri idi.
Vatikan dövlətinin rəhbəri, Roma Papası Fransisk Heydər Əliyev Mərkəzində ictimaiyyətin
nümayəndələri qarşısında çıxış edərkən dünyaya bir daha mesaj ünvanlayaraq tolerantlığın Azərbaycan
modelini nümunə göstərdi. Roma Papasının dünyaya mesajı Azərbaycan dövlətinin əsl simasının təqdimatı
idi. Bu tarixi səfər Vatikan-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafına böyük töhfə verdi və bir daha onu göstərdi ki,
sivilizasiyalararası dialoq yaşayır, davam edir, güclənir və Azərbaycan bu dialoqa yeni təkan verir.
Azərbaycanla əməkdaşlıq edən beynəlxalq təşkilatların sayı artır
Xarici siyasət hər bir dövlətin beynəlxalq aləmdə mövqelərinin möhkəmlənməsinə, ikitərəfli və
çoxtərəfli münasibətlərin gücləndirilməsinə, mövcud problemlərin həllinə yönəlir. Dövlətçiliyin, müstəqilliyin
qorunması, milli təhlükəsizliyin təmin olunması xarici siyasətdə mühüm istiqamətlər kimi nəzərdən keçirilir.
Respublikamızın əldə etdiyi nailiyyətlər onun beynəlxalq aləmdəki nüfuzunu getdikcə yüksəldir. Bu gün
ölkəmiz beynəlxalq təşkilatların fəal üzvüdür. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən məntiqli
xarici siyasət dövlətimizi beynəlxalq aləmdə söz sahibinə çevirib.
Azərbaycan dünyada nadir ölkələrdən biridir ki, eyni zamanda həm İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına, həm
də Avropa Şurasına üzv dövlətdir və hər iki təşkilatda yüksək səviyyəli dəstəyə malikdir. Prezidentin dediyi
kimi, Azərbaycan Şərq ilə Qərb arasında yalnız coğrafi körpü deyil, həm də mədəniyyət körpüsüdür.
Azərbaycan logistik və nəqliyyat mərkəzi kimi artıq dünya xəritəsində öz mövcudluğunu təsdiq edir.
Ötən il Azərbaycana beynəlxalq təşkilatların rəsmilərinin səfərləri də bir daha təsdiq edir ki, ölkəmizlə
əməkdaşlıq etməkdə maraqlı olanların sayı getdikcə artır. BMT, NATO, AŞ PA, ATƏT, İƏT, ATƏT PA,
Avropa İttifaqı, Avropa Parlamenti, ISESCO, Afrika İttifaqı, ümumilikdə isə 26 beynəlxalq təşkilatın
rəhbərləri, vitse-prezidentləri, baş katibləri, xüsusi elçiləri Azərbaycana səfər edərək dövlət başçısı ilə görüşlər
keçirmiş və təmsil etdikləri qurumların ölkəmizlə əlaqələrinin möhkəmləndirilməsində maraqlı olduqlarını
bildirmişlər.
Ötən il 27 dövlət ölkəmizə yeni səfir təyin edib
Bir vaxtlar dünyada tanınmayan, bədnam erməni lobbisinin təsiri ilə müxtəlif təzyiqlərə, təhdidlərə,
ədalətsizliklərə məruz qalan, informasiya blokadası şəraitində haqlı mövqeyini dünyaya çatdıra bilməyən
respublikamız bu gün tamam fərqli statusda çıxış edir. Yeni dünya nizamının gerçəkliklərinə cavab verən
daxili və xarici siyasət yeridən, milli maraqlarını qətiyyətlə müdafiə edən, Avropanın enerji təhlükəsizliyində
əsas söz sahibinə çevrilən Azərbaycan diplomatik fəaliyyət sferasında artıq müdafiə deyil, hücum
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taktikasından çıxış edir. Avropa məkanına inteqrasiya, demokratik dəyərlərin inkişafı, tolerantlıq müstəqil
Azərbaycan Respublikasının həyata keçirdiyi siyasətin əsasını təşkil edir. Dünyanın bir sıra nüfuzlu
təşkilatlarının bərabərhüquqlu üzvü olan Azərbaycanın davamlı inkişafı, demokratik dəyərləri, insan hüquq və
azadlıqlarının müdafiəsini prioritet seçməsi dünya ölkələri tərəfindən müstəqil dövlətimizə olan marağı
gündən-günə artırır, əməkdaşlığı daha da genişləndirir. Bu gün Azərbaycanın xarici ölkələrdə 59 səfirliyi, 9
konsulluğu, 5 nümayəndəliyi, eləcə də ölkəmizdə bir çox dövlətlərin səfirliyi, konsulluğu fəaliyyət göstərir.
2016-cı ildə isə 27 dövlət ölkəmizə yeni səfir təyin edib. Prezident İlham Əliyev Türkiyə, İran, Almaniya,
Belçika, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı, Kanada, Sloveniya, İsveçin, Əlcəzair,
Monqolustan, Moldova, İndoneziya, Çin, Niderland Krallığı, Rumıniya, Qətər, Cibuti, Banqladeş, CAR, ŞriLanka, Uruqvay, Qana, Cənubi Sudan, Eritreya, Albaniya, Kuba və Mərakeşin ölkəmizdə yeni təyin olunmuş
fövqəladə və səlahiyyətli səfirlərinin etimadnaməsini qəbul edib.
Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri: qardaşlıq və strateji tərəfdaşlıq
Bu gün Azərbaycan müstəqil, çoxvektorlu, milli maraqlara əsaslanan xarici və daxili siyasət həyata
keçirir. Azərbaycanın nəinki regionda, ümumən dünya siyasətində əsas söz sahibi olan bütün ölkələrlə
əlaqələrini son illərdə daha da inkişaf etdirməsi, sülh, sabitlik və iqtisadi əməkdaşlıq təşəbbüslərini fəal şəkildə
dəstəkləməsi artıq bir reallıqdır. Ölkəmizlə diplomatik əlaqələr quran dövlətlərin siyahısı getdikcə artır.
Müasir geosiyasi şəraitdə Azərbaycanın etibarlı strateji tərəfdaşı olan Türkiyə ilə münasibətlərin
möhkəmləndirilib daha da genişləndirilməsi ölkəmizin xarici siyasətinin mühüm tərkib hissəsidir. Hər iki
ölkənin dövlət və hökumət başçılarının, eləcə də siyasi, iqtisadi, ticarət, elm, təhsil, mədəniyyət və digər sahələr
üzrə aidiyyəti qurumlarının rəhbərlərinin qarşılıqlı səfərləri ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafında əhəmiyyətli rol
oynayıb və bütün sahələrdə əlaqələr uğurla inkişaf edərək ölkələrimiz arasında strateji tərəfdaşlıq
münasibətlərinin yüksək səviyyəyə qalxmasına səbəb olub.
Ötən ilə Türkiyənin dövlət və hökumət başçılarının və digər qurumlarının rəhbərlərinin Azərbaycana
səfərləri, imzalanan müqavilələr bir daha sübut edir ki, Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri yüksələn xətlə
inkişaf edir. Qeyd edək ki, ötən il Azərbaycan Prezidenti Türkiyəyə 4 dəfə səfər edib. Eyni zamanda Türkiyə
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Baş nazir Binəli Yıldırım, xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu, müdafiə
naziri Fikri İşıq, iqtisadiyyat naziri Nihat Zeybekci, enerji və təbii sərvətlər naziri Berat Albayrak, mədəniyyət
və turizm naziri Nabi Avcı, Ali Məhkəmənin sədri İsmail Rüştü Cirit, Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Zühtü
Arslanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətləri Azərbaycana rəsmi və işgüzar səfərlər edib Prezident İlham
Əliyevlə görüşüblər. Bu səfərlər zamanı qardaş ölkələr arasında mühüm sənədlər imzalanıb. Bu qarşılıqlı
səfərlər bir daha təsdiqləyir ki, bu gün Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri beynəlxalq hüquq normalarından
irəli gələn prinsiplər əsasında inkişaf etdirilərək tamam yeni mərhələyə qədəm qoyub.
Dünyanın güc mərkəzlərinin Azərbaycanla münasibətlərində yeni mərhələ
Bu gün ölkəmiz strateji tərəfdaşı olan ABŞ ilə siyasi-iqtisadi, qlobal problem və təhlükələrə qarşı
mübarizədə sıx əməkdaşlıq edir. Həyata keçirilən uğurlu daxili və xarici siyasət nəticəsində beynəlxalq aləmdə
böyük nüfuz qazanan müstəqil Azərbaycan qlobal proseslərdə ABŞ-la əlaqələrə böyük əhəmiyyət verir,
qarşılıqlı münasibətlərin bərabərhüquqlu tərəfdaşlıq səviyyəsində inkişafını dəstəkləyir. Öz növbəsində, rəsmi
Vaşinqton da Cənubi Qafqazın güc mərkəzinə çevrilən, dayanıqlı iqtisadi inkişafı ilə dünyanın diqqətini cəlb
edən, qlobal və regional əhəmiyyətli enerji layihələrini reallaşdıran respublikamızla çoxtərəfli əməkdaşlığın
inkişafında xüsusilə maraqlı olduğunu dəfələrlə bəyan etmişdir. Ölkələrimizin münasibətlər sisteminə nəzər
yetirdikdə bir daha əminlik yaranır ki, ABŞ- Azərbaycan əlaqələri strateji tərəfdaşlıq səviyyəsində uğurla
davam etdirilir. Ötən il bu ölkənin rəsmilərinin Azərbaycana səfərləri bunu bir daha təsdiqləyir. 2016-cı ildə
ABŞ-ın Milli Təhlükəsizlik Şurasının, Dövlət Departamentinin rəsmiləri, ABŞ Konqresinin nümayəndələri,
dövlət qurumlarının xüsusi elçi və əlaqələndiriciləri ölkəmizə səfər edərək Prezident İlham Əliyevlə
görüşüblər.
Ötən il Azərbaycanın, regionun geosiyasi həyatında mühüm bir hadisə də baş verdi. Prezident İlham
Əliyevin təşəbbüsü ilə ilk dəfə Bakıda 3 ölkə – Azərbaycan-Rusiya-İran dövlət başçılarının zirvə görüşü
keçirildi. Üç ölkə arasında siyasi, iqtisadi, energetika, nəqliyyat və digər sahələrdə əməkdaşlığın
genişləndirilməsi ilə bağlı mühüm sənədlər imzalandı.
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Sabitlik adası, sivilizasiyalararası dialoq məkanı və idman ölkəsi
Təsadüfi deyildir ki, bu gün Azərbaycan və onun paytaxtı Bakı dünyada humanitar mərkəz,
mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalararası dialoq məkanı kimi tanınır, Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq,
Beynəlxalq Humanitar, Dünya İqtisadi forumlarına və digər mötəbər tədbirlərə evsahibliyi edir. Bakıda
keçirilən beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlər müstəqil Azərbaycan dövlətinin dünyada yüksələn reytinqini təsdiq
edən mühüm amillərdəndir. Azərbaycan artıq müxtəlif xarakterli -siyasi, idman, səhiyyə, iqtisadi və digər
tədbirlərin keçirildiyi məkana çevrilib.
Prezident İlham Əliyev IV Qlobal Bakı Forumunda iştirak etmək üçün Azərbaycana səfər edən
Ukraynanın keçmiş prezidenti Viktor Yuşşenkonu, Serbiyanın keçmiş prezidenti Boris Tadiçi, İsrailin keçmiş
baş naziri Ehud Barakı, Xorvatiyanın keçmiş prezidenti Stepan Mesiçi, Latviyanın sabiq prezidenti Valdis
Zatlersi, Polşanın sabiq prezidenti Bronislav Komorovskini, Finlandiyanın sabiq prezidenti xanım Tarya
Haloneni və V Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunda iştirak etmək üçün ölkəmizə gələn ISESCO-nun baş
direktoru Əbdüləziz Osman əl-Tuveycrini qəbul edib.
Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının prezidenti Jan Todun, Beynəlxalq Ağır Atletika Federasiyasının
prezidenti Tomaş Ayanın, Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının prezidenti Marius Vizerinin, “Formula One
Management”in prezidenti Berni Ekklstounun, Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının (FIDE) prezidenti Kirsan
İlyumjinovun, UEFA prezidenti Aleksander Çeferinin, Avropa Voleybol Konfederasiyasının prezidenti
Aleksandar Boriçiçin, Beynəlxalq Kanoe Federasiyasının prezidenti Xose Perurena Lopezin və Avropa Kanoe
Federasiyasının prezidenti Albert Vudsun ölkəmizə səfərləri və dövlət başçısı ilə keçirdiyi görüşlər bir daha
Azərbaycanın həm də idman ölkəsi olduğunu təsdiqləyir.
Bu gün Azərbaycanın siyasi, sosial və iqtisadi sahələrdə nə qədər böyük inkişaf yolu keçdiyi göz
qabağındadır. Azərbaycan daimi islahatlarla təkmilləşdirilən və cəmiyyətin maraqlarına cavab verən siyasi
sistemə, dövlət-vətəndaş münasibətlərində harmoniyaya, dayanıqlı iqtisadi inkişafa nail olan, dünya dövlətləri
arasında özünə layiqli yer tutan, regionda lider olan bir ölkəyə çevrilib. Əlbəttə, bütün bunlar Prezident İlham
Əliyevin məqsədyönlü işinin, gərgin fəaliyyətinin nəticəsidir.
Azərbaycan.-2017.-15 yanvar.-№9.-S.1,3.
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12 ölkəyə 16 səfər
Azərbaycanı beynəlxalq münasibətlər sisteminin mühüm aktoruna çevirən
Prezident İlham Əliyev ötən il ərzində də fəal xarici siyasət yürüdüb
Rəşad BAXŞƏLİYEV
Qlobal transformasiya dövrünü keçən dünyada beynəlxalq münasibətlər sisteminin güclü aktoru kimi
siyasi-iqtisadi proseslərə təsir etmək heç də bütün dövlətlərə nəsib olmur. Lakin sevindirici haldır ki, bu
baxımdan Azərbaycan Respublikası istisna təşkil edir. Çünki bu gün regionun sosial-iqtisadi gücü kimi bütün
inkişaf parametrlərinə görə ölkəmiz nəinki Cənubi Qafqazda, hətta Şərqi Avropa regionu üzrə güclü dövlət
olaraq qəbul edilir.
Məhz Prezident İlham Əliyevin uğurlu xarici siyasəti nəticəsində Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər
sisteminin fəal üzvünə çevrilib. Azərbaycan beynəlxalq tədbirlərə, forumlara, konfranslara evsahibliyi etdiyi
kimi xaricdə də aktiv şəkildə təmsil olunur. Bu, özünü 2016-cı ildə də bir daha göstərdi.
Düşünülmüş, uğurlu xarici siyasət, xalqın maraqlarına layiqli xidmət
Ötən il Prezident İlham Əliyev demək olar ki, əksər beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərə dəvət aldı və bu
toplantılarda həmişə olduğu kimi Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya bəyan etdi. Nazirlər Kabinetinin iclasında
dövlət başçısı bu səfərlərini belə dəyərləndirmişdir: “Mənim çoxsaylı xarici səfərlərim beynəlxalq
əlaqələrimizi daha da möhkəmləndirib. Mən ilin əvvəlindən bəri bir neçə beynəlxalq tədbirdə iştirak etmişəm.
Davos Ümumdünya İqtisadi Forumu – bu, dünya miqyasında birinci beynəlxalq tədbirdir. Orada həm iqtisadi,
həm siyasi məsələlər gündəlikdədir. Ondan sonra Münxen Təhlükəsizlik Konfransı – bu da dünya miqyasında
Davos Forumu ilə eyni səviyyədə olan beynəlxalq tədbirdir. Orada da Azərbaycanın, xüsusilə ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı mövqeyi səsləndi. Londonda Suriyaya yardım məqsədilə
keçirilmiş konfransda mənim iştirakım Azərbaycanın mövqeyini və imkanlarını bir daha ortaya qoydu.
Vaşinqtonda Nüvə Sammitində Azərbaycan fəal iştirak etmişdir. Bizim o sammitə dəvət olunmağımız
ölkəmizin nüfuzunu göstərir. Çünki Azərbaycan nüvə dövləti deyil və Azərbaycanda nüvə tədqiqatları demək
olar ki, aparılmır. Ancaq buna baxmayaraq, Azərbaycan oraya dəvət edilmiş ölkələrin sırasında idi. Eyni
zamanda sammit çərçivəsində Amerikanın yüksək səviyyəli rəhbərləri ilə – Prezident, dövlət katibi ilə mənim
çox səmərəli görüşlərim olmuşdur”.
Prezident İlham Əliyevin ötən il ərzində xarici ölkələrə etdiyi səfərlər Azərbaycanın xarici siyasətinin
kifayət qədər uğurlu, düşünülmüş və çoxşaxəli olduğunu, dövlətimizin və xalqımızın maraqlarına layiqli
xidmətini göstərir. Hər bir səfər Azərbaycanın ayrı-ayrı dövlətlərlə, təşkilatlarla ikitərəfli və çoxtərəfli
əlaqələrinin genişlənməsinə, ölkəmizin haqq səsinin dünyada eşidilməsinə imkan verdi.
Son illər beynəlxalq münasibətlər sisteminin olduqca ziddiyyətli və gərgin mərhələyə qədəm qoyması,
yeni münaqişə ocaqlarının yaranması və ayrı-ayrı qütblərdə dayanan dövlətlərin intensivləşən siyasi
çəkişmələri geosiyasi proseslərə olduqca mənfi təsir göstərib. Yeni formalaşmış geosiyasi vəziyyətdə qlobal
idarəetmə xeyli çətinləşib.
Bu gərginliyə baxmayaraq, Azərbaycan dövləti daim beynəlxalq hüquq prinsiplərindən çıxış edərək
praqmatizmə, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa əsaslanan açıq xarici siyasəti ilə bütün sahələrdə nümunəsini,
identikliyini ortaya qoyaraq özünü dünyaya güclü, müstəqil, müasir ölkə kimi tanıdıb.
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında son 13 ildə Azərbaycan dövləti xarici siyasətdə elan etdiyi
prioritetlərə uyğun olaraq dünyanın ayrı-ayrı subyektləri ilə özünün siyasi və iqtisadi əməkdaşlığını tamamilə
bərabərhüquqlu tərəfdaşlıq formatında qurub və keyfiyyətcə yeni mərhələyə yüksəldib.
Prezident İlham Əliyev ötən il 9 beynəlxalq toplantıda iştirak edib
Hər il olduğu kimi, 2016-cı ildə də dövlət başçısının xarici səfərləri, beynəlxalq konfranslara, forumlara
dəvət edilməsi ölkəmizin dünyada xüsusi önəmini göstərdi və eyni zamanda Azərbaycan üçün yeni imkanlar
açdı. Prezident İlham Əliyev ötən il 9 beynəlxalq toplantıda – Davos Ümumdünya İqtisadi Forumunda,
“Suriyaya və regiona dəstək” konfransında, Münxen Təhlükəsizlik Konfransında, IV Nüvə Təhlükəsizliyi
Sammitində, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Zirvə görüşündə, Dünya Humanitar Sammitində, NATO-nun
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Varşava Sammitində, MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında, Dünya Enerji Konqresində iştirak edib və bu
beynəlxalq tədbirlərin keçirildiyi müddətdə bir çox dövlət başçıları, hökumət nümayəndələri, tanınmış
şirkətlərin rəhbərləri ilə ikitərəfli görüşlər keçirib.
Yanvar ayının 20-də ilk səfərini İsveçrəyə edən Prezident İlham Əliyev Davos Forumunun “Yeni enerji
tarazlığı” mövzusunda sessiyasında və forum çərçivəsində təşkil olunan dünya iqtisadi liderlərinin qeyri-rəsmi
toplantısında iştirak edib. Prezident səfər çərçivəsində, yəni yanvarın 20-22-də dövlət başçıları, hökumət
rəsmiləri, beynəlxalq şirkət və təşkilat rəhbərləri ilə 17 ikitərəfli görüş keçirib.
Prezident İlham Əliyev fevralın 1-də Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə rəsmi səfər edib. Səfər çərçivəsində
dövlət başçısı Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin vitse-prezidenti, Baş naziri və Dubayın hakimi Şeyx Məhəmməd
bin Raşid əl Məktumla, Abu Dabinin vəliəhdi, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş
Komandanının müavini Şeyx Məhəmməd bin Zayed əl Nəhyan ilə geniş tərkibdə görüşləri olub. Səfər zamanı
iki ölkə arasında dəniz nəqliyyatı üzrə institusional əməkdaşlığa dair saziş, eləcə də, informasiya və
kommunikasiya texnologiyaları sahəsində əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu imzalanıb.
Fevralın 2-də Azərbaycana dönən ölkə rəhbəri bir gün sonra, fevralın 3-də xüsusi dəvət ilə Londonda
keçirilən “Suriyaya və regiona dəstək” konfransında iştirak etmək üçün Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya
Birləşmiş Krallığına səfər edib. Konfransda çıxış edən dövlət başçısı bir daha Ermənistanın Azərbaycana qarşı
yürütdüyü işğalçılıq siyasətindən söz açıb. London konfransı çərçivəsində dövlət başçısı, həmçinin Xorvatiya
Prezidenti xanım Kolinda Qrabar-Kitaroviç ilə görüşüb.
Fevralın 12-də Almaniya Federativ Respublikasına işgüzar səfərə yollanan Prezident İlham Əliyev
Münxen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində “Neftin qiymətinin aşağı düşməsi geosiyasi məsələləri üzrə
enerji təhlükəsizliyi” mövzusunda “dəyirmi masa”da və “İqlim və enerji təhlükəsizliyi. İstiləşmə hələ də
davam edirmi?” mövzusunda keçirilən panel-müzakirədə iştirak edib. Səfər çərçivəsində ölkəmizin rəhbəri
dövlət və hökumət rəsmiləri, şirkət sahibləri ilə 6 görüş keçirib.
Fevralın 23-də isə Azərbaycan Prezidenti İran İslam Respublikasına rəsmi səfər edib. Səfər çərçivəsində
dövlət başçısı bu ölkənin Prezidenti Həsən Ruhani və Ali Dini Rəhbəri Seyid Əli Xamenei ilə görüşüb və iki
ölkə arasında 11 rəsmi sənəd imzalanıb.
Qardaşlıq nümunəsi – 2016-cı ildə Azərbaycan Prezidenti Türkiyəyə 4 dəfə səfər edib
Prezident İlham Əliyev ötən il Türkiyə Respublikasına 4 dəfə səfər edib. Bu səfərlərin üçündə dövlət
başçısı beynəlxalq tədbirlərə – İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının XIII Sammitində (13-15 aprel), Dünya
Humanitar Sammitində (22-23 may) və Dünya Enerji Konqresində (9 oktyabr) iştirak edib.
İlk səfər mart ayının 15-də gerçəkləşib. Qardaş ölkənin Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla təkbətək
görüşdən sonra Ankarada dövlət başçılarının iştirakı ilə Azərbaycan-Türkiyə Yüksək Səviyyəli Strateji
Əməkdaşlıq Şurasının beşinci iclası keçirilib. İclasdan sonra iki ölkə arasında 3 yeni saziş və bir protokol
imzalanıb. Bu səfərlər çərçivəsində dövlət başçısı 7 görüş keçirib.
Nazirlər Kabinetinin iclasında Prezident İlham Əliyev həm İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının XIII
Sammitində, həm də Dünya Humanitar Sammitində iştirakı ilə bağlı fikirlərini səsləndirib: “İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatının Zirvə görüşündə aprel döyüşləri ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyi tam dəstəklənmişdir. Yekun
bəyannamədə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələləri əks olunmuşdur və münaqişənin bu prinsiplər əsasında
həlli qeyd edilmişdir. Bununla bərabər, münaqişə ilə bağlı İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində kontakt
qrupu da yaradıldı. Bu da bizim böyük diplomatik uğurumuzdur. Türkiyədə digər mötəbər beynəlxalq tədbirdə
– Dünya Humanitar Sammitinin işində Azərbaycan çox fəal iştirak etmişdir. Bu səfərlərlə yanaşı, ikitərəfli
formatda bir neçə səfər təşkil edilmişdir”.
Azərbaycan
nüvə
ölkəsi
Təhlükəsizliyi Sammitinə dəvət alır

olmasa

da,

ABŞ-da

keçirilən

IV

Nüvə

ABŞ-da keçirilən IV Nüvə Təhlükəsizliyi Sammitinə dəvət edilən dövlət başçısı mart ayının 30-da bu
ölkəyə səfər edib. Sammitdən öncə Prezident İlham Əliyev martın 31-də ABŞ Prezidenti Barak Obama, vitseprezident Co Bayden, Dövlət katibi Con Kerri, ticarət naziri Penni Pritzker, dövlət katibinin müavini Tomas
Şennon ilə mühüm görüşlər keçirib. Aprelin 1-də Vaşinqtonda baş tutan IV Nüvə Təhlükəsizliyi Sammitində
iştirak edən dövlət başçısı, həmçinin ABŞ-ın ictimai xadimləri, bir sıra konqresmenləri, yəhudi təşkilatlarının
rəhbərliyi, şirkət, bank sahibləri və qubernatorlarla ümumilikdə 13 görüş keçirib.
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Nazirlər Kabinetinin iclasında bu səfərlə bağlı fikir səsləndirən Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki,
Azərbaycanın həmin sammitə dəvət olunması ölkəmizin nüfuzunun göstəricisidir: “Çünki Azərbaycan nüvə
dövləti deyil və Azərbaycanda nüvə tədqiqatları, demək olar ki, aparılmır. Ancaq buna baxmayaraq,
Azərbaycan oraya dəvət edilmiş ölkələrin sırasında idi. Eyni zamanda sammit çərçivəsində Amerikanın yüksək
səviyyəli rəhbərləri ilə – Prezident, Dövlət katibi ilə mənim çox səmərəli görüşlərim olmuşdur”.
İyunun 6-da Azərbaycan Prezidenti Almaniya Federativ Respublikasına işgüzar səfər edib. Səfər
çərçivəsində dövlət başçısı Almaniyanın Federal Kansleri Angela Merkel, ölkənin vitse-kansleri, iqtisadiyyat
və enerji naziri Ziqmar Qabriel və Münxen Təhlükəsizlik Konfransının sədri Volfqanq Fredrik İşinger ilə
görüşlər keçirib. Həmçinin ölkə rəhbəri Berlində keçirilən Azərbaycan-Almaniya İqtisadi Forumunun
açılışında iştirak edib. Prezident Alman-Azərbaycan Forumunun idarə heyətinin sədri Hans-Eberhard Şlayer
və qurumun üzvləri, eləcə də “Airbus Group” şirkətinin icraçı vitse-prezidenti Jan Pier Talamoni ilə görüşüb.
NATO-nun Varşava Sammiti – Azərbaycan həqiqətlərini təsdiqləyən sənədin qəbulu
Azərbaycan Prezidenti iyulun 7-də NATO-nun Varşava Sammitində iştirak etmək üçün Polşanın
paytaxtı Varşavaya işgüzar səfər edib. Dövlət başçısı iyulun 8-də bu alyansa üzv olan və İSAF proqramına
qoşulan tərəfdaş ölkələrin, BMT, Avropa İttifaqı, eləcə də digər beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin
iştirakı ilə baş tutan sammitin açılış mərasimində, həmçinin iyulun 9-da sammit çərçivəsində keçirilən
Əfqanıstanla bağlı sessiyada iştirak edib. Prezident sammitdə çıxış edərək bir daha Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
ilə bağlı Azərbaycanın haqlı mövqeyini, Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin davam etdiyini dünya birliyinin
diqqətinə çatdırıb.
Səfər zamanı ölkə rəhbəri ABŞ-ın Dövlət katibi Con Kerri, Fransa Prezidenti Fransua Olland, Polşa
Prezidenti Andjey Duda, Əfqanıstan Prezidenti Məhəmməd Əşrəf Qani, Almaniyanın xarici işlər naziri,
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Frank-Valter Ştaynmayer və ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə
ikitərəfli görüşlər keçirib.
Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin son iclasında bu sammit və keçirilən görüşlərlə bağlı
fikirlərini bölüşüb: “Hər bir beynəlxalq tədbirdə Azərbaycanın mövqeyi səslənir, xüsusilə ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı. Varşavada NATO-nun Zirvə görüşündə də çıxışımın demək
olar ki, yarısını mən bu mövzuya həsr etmişəm və orada iştirak edən dövlət və hökumət başçıları bir daha
həqiqətləri eşidiblər. Ermənistanın yalanları artıq heç kimə təsir göstərmir. Onlar diaspor imkanlarından və
bizim beynəlxalq səviyyədə o qədər də çıxışımızın olmamasından istifadə edərək münaqişə ilə bağlı yalan
məlumatlar yayırdılar. İndi artıq o dövr arxada qalıb. Həqiqət ondan ibarətdir ki, Azərbaycan haqlıdır və
beynəlxalq hüququn normaları bu münaqişə ilə bağlı tam şəkildə tətbiq edilməlidir”. Dövlət başçısı vurğulayıb
ki, NATO-nun Zirvə görüşündə qəbul edilmiş yekun sənəddə, həmçinin Azərbaycanın suverenliyi və ərazi
bütövlüyü ilə bağlı çox ciddi məqamlar öz əksini tapıb. Həmin sənəddə Azərbaycanın suverenliyi, müstəqilliyi,
ərazi bütövlüyü tanınır və münaqişənin bu prinsiplər əsasında öz həllinin tapmasının vacibliyi qeyd edilir.
Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın Bişkekdə növbəti ifşası
Ötən il Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı iki ölkənin rəhbərləri arasında
görüşlər keçirilib – may ayının 16-da Avstriyada, iyunun 20-də isə Rusiyada. Sankt-Peterburq şəhərində bu
ölkənin Prezidenti Vladimir Putinin iştirakı ilə üçtərəfli görüşün yekunlarına dair birgə bəyanat qəbul edilib.
Prezidentlər Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı müntəzəm əlaqələrin mühüm əhəmiyyət daşıdığını qeyd
edərək ATƏT-in Minsk qrupunun işini tamamlayacaq bu formatda görüşləri davam etdirmək barədə razılığa
gəliblər. Dövlət başçıları münaqişənin nizamlanmasında inkişafa şərait yaratmağa imkan verən bir sıra
məsələlərdə qarşılıqlı anlaşmanın əldə olunduğunu ifadə ediblər. Sankt-Peterburq görüşünün çox müsbət
keçdiyini söyləyən ölkə rəhbəri bu görüşün müəyyən ümidlər yaratdığını vurğulayıb. Məhz buna görə də
görüşün nəticəsində birgə bəyanat qəbul edilib. Həmin bəyanatda Azərbaycanın mövqeyi kifayət qədər geniş
yer alıb: “Aprel döyüşləri bir daha onu göstərir ki, status-kvo tezliklə dəyişdirilməlidir. Bunu artıq bu məsələ
ilə məşğul olan vasitəçilər də dəfələrlə bəyan ediblər. Status-kvonun dəyişdirilməsi işğal edilmiş torpaqların
azad edilməsi deməkdir. Əminəm ki, aprel döyüşlərinin nəticələri Ermənistan üçün dərs olacaq, onlar lazımi
nəticələr çıxaracaqlar və danışıqlar prosesində konstruktiv mövqe ilə çıxış edəcəklər. Belə ümidlər var. Çünki
bir daha demək istəyirəm ki, son bir-iki ay ərzində danışıqlar prosesində çox böyük fəallıq var”.
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Prezident İlham Əliyev sentyabrın 16-da Qırğız Respublikasına səfər edərək Bişkek şəhərində keçirilən
MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında iştirak edib. Əvvəlcə MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclası məhdud
tərkibdə, sonra isə geniş tərkibdə keçirilib və sonda sənədlərin imzalanması mərasimi olub. Məhdud tərkibli
iclasda Prezident İlham Əliyev iclasın gündəliyinə daxil olan məsələlər ətrafında geniş nitq söyləyib. Ancaq
Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan əlinə düşən fürsətdən “yararlanmağa” cəhd edərək bu ilin aprelində
cəbhə bölgəsində baş vermiş hadisələrlə bağlı Azərbaycandan şikayət xarakterli çıxış edib. O, bu hadisələr
zamanı Azərbaycanın guya atəşkəs rejimini pozduğunu iddia edib. Ermənistan prezidentindən sonra əlifba
sırası ilə Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko çıxış etməli idi. Lakin Prezident İlham Əliyevin xahişindən
sonra Belarus Prezidenti danışmaq imkanını dövlət başçımıza verib. Prezident İlham Əliyev Ermənistan
prezidentinə tutarlı və sərt cavab verərək onu bir daha ifşa edib: “Erməni tərəfi bu şikayətlərlə artıq bütün
beynəlxalq təşkilatları bezdirib. Təsəvvür edirsinizmi, vəziyyət kifayət qədər paradoksaldır: Ermənistan
suveren dövlətin ərazisini işğal edir, onun ərazi bütövlüyünü pozur, Dağlıq Qarabağdan və ona bitişik yeddi
rayondan yerli azərbaycanlı əhalini qovur, bir milyon insanı qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə salır, işğal
edilmiş ərazilərdə hər şeyi, o cümlədən tarixi, dini, mədəni abidələrimizi, bütün infrastrukturu dağıdır, – bu,
ATƏT-in iki missiyasının məruzələri ilə təsdiq edilib, – sonra isə 20 ildən artıq müddətdə danışıqlar prosesini
imitasiya etməklə məşğul olur.
Onlar bizim ərazilərimizi daim nəzarət altında saxlamaq və hər yerdə Azərbaycanı bunda ittiham etmək
istəyirlər ki, guya biz nəyisə pozuruq. Biz zərər çəkmiş tərəfik. Biz heç kəsin ərazisini işğal etməmişik. Bizim
ərazilərimiz, beynəlxalq birlik tərəfindən tanınmış Azərbaycan ərazilərinin 20 faizi işğal altındadır. Reallıqlar
bundan ibarətdir. Buna görə mən Ermənistan prezidentinin növbəti yersiz şikayətini nəzərə alaraq, bir daha
bunları həmkarlarımızın diqqətinə çatdırmağı özümə borc bildim”.
Tutarlı arqumentlərə əsaslanaraq Serj Sarkisyanı növbəti dəfə ifşa edən Prezident İlham Əliyevin sərt
çıxışı işğalçı ölkənin rəhbərini Ermənistanda gülüş obyektinə çevirib.
Enerji təhlükəsizliyi müzakirə ediləndə Azərbaycanı nəzərə almamaq mümkün deyil
Prezident İlham Əliyevin ötən il iştirak etdiyi son beynəlxalq tədbir İstanbulda keçirilən Dünya Enerji
Konqresi olub. Oktyabrın 9-da Türkiyəyə işgüzar səfər edən dövlət başçısı öncə İstanbulda Türkiyə Prezidenti
Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşüb. Oktyabrın 10-da isə 23-cü Dünya Enerji Konqresinin açılışında iştirak edib.
1923-cü ildə yaradılan bu qurum bərpa olunan enerjinin gələcəyi ilə bağlı mühüm layihələr həyata keçirilən
qlobal miqyaslı mötəbər forumdur. Təşkilatın 93 milli komitəsi aralarında bu sahədə ixtisaslaşmış qurumların
da olduğu 3 mindən çox üzvü təmsil edilir. Əsas vəzifəsi hamının rifahına xidmət edən davamlı enerji tədarükü
sisteminə əsaslanan enerji istifadəsini təşviq etməkdir.
“Yeni üfüqlərə qucaq açmaq” devizi altında keçirilən 23-cü Dünya Enerji Konqresində Azərbaycan,
Rusiya və Venesuela prezidentləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın xüsusi dəvəti əsasında iştirak
ediblər.
Prezident İlham Əliyev konqresdə çıxış edərək deyib: “Dünya Enerji Konqresinin Türkiyədə keçirilməsi
çox əlamətdar hadisədir. Bu, Türkiyənin dünya enerji siyasətindəki rolunu göstərir və bu rol getdikcə artır.
Türkiyə enerji təhlükəsizliyi məsələlərinin həllində çox önəmli addımlar atır. Türkiyənin inkişafı, sabitliyi
nəinki Türkiyəni sevən ölkələrə, ona dost olan ölkələrə, bütün dünyaya lazımdır. Çünki Türkiyə bu gün
dünyanın enerji siyasətinin müəyyən edilməsində çox önəmli rol oynayır. Bu ilin iyulunda Türkiyə çətin bir
sınaqdan şərəflə çıxdı. Türkiyə xalqı Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın ətrafında sıx birləşərək, böyük
qəhrəmanlıq göstərərək, çevriliş cəhdinin qarşısını aldı, dövlətçiliyi, Türkiyənin xoşbəxt bu gününü və
gələcəyini qorudu. Biz Azərbaycanda sizinlə fəxr edirik”.
Dövlət başçısı vurğulayıb ki, bu gün dünya enerji və enerji təhlükəsizliyi məsələlərini müzakirə edəndə
Türkiyəni və Azərbaycanı nəzərə almamaq mümkün deyil. Çünki təbii ehtiyatlar, böyük coğrafiya,
şaxələndirilmiş nəqliyyat infrastrukturu artıq hər iki ölkədə var: “Biz bunu yaratmışıq və biz öz işimizi bütün
ölkələrlə bərabərhüquqlu, qarşılıqlı mənfəət və maraqlar əsasında qururuq. Bu gün biz çox sevinirik ki, Türkiyə
uğurla, inamla irəliyə gedir. Türkiyə “Böyük 20”-lərin üzvüdür. Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrini bir faktla
əsaslandırmaq üçün sadəcə olaraq onu deməliyəm ki, “Böyük 20”-lərin keçən il noyabr ayında Antalyadakı
zirvə görüşündə Türkiyə bu kluba üzv olmayan bir ölkəni dəvət edə bilərdi və o, Azərbaycanı dəvət etdi. Buna
görə bir daha sizə minnətdaram”.
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Konqres başa çatdıqdan sonra Prezident İlham Əliyev İstanbulda BP şirkətinin baş icraçı direktoru
Robert Dadli və Venesuela Prezidenti Nikolas Maduro ilə görüşüb və dövlət başçısının Türkiyəyə işgüzar
səfəri oktyabrın 10-da başa çatıb.
Azərbaycan Prezidentinin 2016-cı ildə xarici ölkələrə səfərləri, keçirdiyi görüşlər və sammitlərdə,
konfranslarda çıxışları bir daha sübut edir ki, tam müstəqil siyasət nəticəsində ölkəmiz beynəlxalq
münasibətlər sisteminin öz səsi, mövqeyi olan, rəyinə hörmətlə yanaşılan nüfuzlu subyektinə çevrilib. Bu da
cəmi 25 ildir dövlət müstəqilliyini əldə etmiş bir ölkə üçün çox böyük uğurdur. Dövlət başçısının son 13 ildə
xarici siyasət məsələlərinə müstəsna əhəmiyyət verməsi, beynəlxalq miqyasda rezonans doğuran qətiyyətli
addımlar atması, milli məqsədlər naminə ən nüfuzlu tribunalardan böyük diplomatik məharətlə istifadə etməsi
Azərbaycan dövlətçiliyinin bugünü və gələcəyi baxımından son dərəcə əhəmiyyətlidir.
Azərbaycan.-2017.-10 yanvar.-№4.-S.1,3.
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Azərbaycanın xarici siyasəti beynəlxalq aləmdə ölkəmizin mövqelərini möhkəmləndirir
Allahverdi MEHDİYEV
Başa çatmaqda olan 2016-cı il ölkəmizin beynəlxalq aləmlə əməkdaşlığının dərinləşməsi ilə yadda qaldı.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasının xarici əlaqələrinin genişləndirilməsi dövlətin prioritet
istiqamətlərindən biri kimi həmişə diqqət mərkəzində olub. Dünyanın yaxın və uzaq ölkələri ilə müxtəlif
sahələrdə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq Azərbaycanın beynəlxalq ictimaiyyətdə etibarlı tərəfdaş imicini
davamlı olaraq möhkəmlətməklə bərabər, onun dünya iqtisadiyyatının inkişafına töhfəsini nümayiş etdirir.
Azərbaycan karbohidrogen ehtiyatları ilə zəngin ölkələrdən biri kimi həmişə diqqət mərkəzindədir. İlk
növbədə Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi işində Köhnə dünyanın ölkəmizlə sıx əməkdaşlığı
diqqəti cəlb edir. 1994-cü ildə “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması ilə başlamış işbirliyi ötən müddət ərzində
böyük uğurlarla müşayiət olundu. Azərbaycan milli müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra öz təbii sərvətlərinin
sahibi oldu, beynəlxalq iqtisadiyyata inteqrasiya yolu tutaraq Xəzərin özünəməxsus sektorunda dünyanın
aparıcı energetika şirkətlərinin iştirakı ilə neft yataqlarının istismarına başladı və beləliklə, ilk dəfə dənizdə
beynəlxalq əməkdaşlığa start verildi. Ardınca Azərbaycan neftini dünya bazarlarına daşıyan şaxələndirilmiş
boru kəmərləri şəbəkəsi işə düşdü, bir vaxtlar çoxlarının sırf əfsanə kimi təsəvvür etdiyi “Üç dəniz əfsanəsi”
reallığa çevrildi. Xəzər dənizi, Qara dəniz və Aralıq dənizini birləşdirən Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac kəməri
enerji layihəsi olmaqla yanaşı, Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyəni, bu bölgədə yaşayan xalqları bir-birinə
yaxınlaşdıran amil kimi çıxış edirdi.
Reallığa çevrilmiş əfsanə indi də davam edir. Azərbaycan təbii qaz ehtiyatları ilə zəngin olduğundan
dünyanın, xüsusilə Avropanın ölkəmizə marağı böyükdür. Avropalı istehlakçılar alternativ enerji mənbəyi
kimi Azərbaycanda hasil edilən mavi yanacağın intizarındadırlar. Məhz ölkəmizin təşəbbüsü ilə 45 milyard
dollara başa gələcək “Cənub qaz dəhlizi” layihəsinin – XXI əsrin layihəsinin reallaşması başlamışdır. Hazırda
layihənin üzvləri Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə, Bolqarıstan, Yunanıstan, Albaniya və İtaliyadır. Sonrakı
mərhələdə Balkan ölkələrinin də “Cənub qaz dəhlizi”nə qoşulacağı gözlənilir. Beləliklə, Azərbaycan cəmi bir
neçə ildən sonra Cənubi Avropa ilə energetika sahəsində uzunmüddətli əməkdaşlıq yoluna qədəm qoyacaq.
Keçən il martın 17-də “Cənub qaz dəhlizi”nin birləşdirici komponenti olan
TANAP layihəsinin təməli qoyuldu. Bir il sonra – bu il martın 17-də isə TANAP-ı tamamlayan TAP
layihəsinin təməli qoyuldu. Beləliklə, əsrin layihəsinin icrası istiqamətində konkret iş başladı. Beş il ərzində
reallaşdırılması nəzərdə tutulan “Cənub qaz dəhlizi” layihəsi mərhələ-mərhələ həyata keçiriləcək və ilk
mərhələ 2018-ci ildə başa çatacaq. 2020-ci ildə bu kəmərlə nəql olunacaq qazın həcmi ildə 16 milyard, 2023cü ildə 23 milyard, 2026-cı ildə isə 31 milyard kubmetrə çatacaq. İlk dövrdə kəmərlə nəql olunacaq 16 milyard
kubmetr Azərbaycan qazının 6 milyard kubmetri Türkiyəyə, 10 milyard kubmetri isə Avropa ölkələrinə
satılacaq.
Yəqin ki, bu il Azərbaycan üçün regional və beynəlxalq əməkdaşlıq baxımından ən çox diqqətçəkən
hadisələrdən biri Azərbaycan-İran-Rusiya əməkdaşlıq formatının yaradılması oldu. Avqust ayında üç dövlətin
başçılarının Bakıda keçirilmiş görüşü və üçtərəfli sammit çərçivəsində əldə olunmuş razılaşmalar fövqəladə
əhəmiyyəti ilə yadda qaldı. Yeni regional əməkdaşlıq formatı yaratmaq təşəbbüsü də məhz Azərbaycan
rəhbərliyinə məxsus idi. Özü də belə bir formatın meydana çıxması üç ölkənin ikitərəfli əlaqələrinin yüksəldiyi
səviyyəni əks etdirirdi. Belə ki, həm Rusiya, həm də İranla həmsərhəd olan yeganə ölkə – Azərbaycan milli
müstəqilliyini bərpa edəndən bəri hər iki qonşusu ilə müxtəlif sahələrdə qarşılıqlı əlaqələri yüksək səviyyədə
qurmuşdur. Öz növbəsində Rusiya-İran əlaqələri xüsusilə son illər nəzərəçarpacaq şəkildə inkişaf etmişdir.
Üstəlik, beynəlxalq iqtisadi sanksiyalar ləğv olunduqdan sonra İranın dünya dövlətləri, o cümlədən
Azərbaycan və Rusiya kimi qonşu ölkələrlə iqtisadi əməkdaşlığı dərinləşdirməsi üçün əlverişli şərait
yaranmışdır. Bütün bunlarla yanaşı, yeni əməkdaşlıq formatının iştirakçısı olan ölkələri bir araya gətirən təkcə
sırf coğrafi yaxınlıq – qonşuluq yox, həm də onların oxşar maraqları bölüşməsi, regional və beynəlxalq
problemlərə münasibətdə ortaq məxrəcə gəlmək istəyidir.
Azərbaycan-İran-Rusiya formatı regional əməkdaşlıqda konkret olaraq bir sıra mühüm nəticələr vəd
edir. Söhbət ilk növbədə regional təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi məsələsindən gedir. Məlum olduğu
kimi, beynəlxalq terrorizm və ekstremizm ən əcaib formalarda təzahür etdiyi Yaxın Şərq regionumuzdan çox
da uzaq deyil. Suriyada, İraqda cərəyan edən hadisələr Azərbaycan, Rusiya və İranı da ciddi narahat edir,
onların gələcəyinə də birbaşa təhlükə yaradır. Odur ki, yeni regional formatın üzvü olan ölkələr beynəlxalq
terrorizmlə mübarizədə uğurun yalnız birgə səylər hesabına təmin ediləcəyinə əmindirlər.
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Digər tərəfdən, üç ölkə başqa bir mühüm inkişaf layihəsini – “Şimal-Cənub” nəqliyyat dəhlizini
reallaşdırmaq əzmindədir. Ümumi uzunluğu 7200 kilometr olan beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi Hindistan, İran
və Fars körfəzi ölkələrindən Azərbaycan və Rusiya ərazisinə, daha sonra Şimali və Qərbi Avropaya tranzit
yüklərin və sərnişinlərin daşınması üçün optimal imkanlar yaradır. Layihənin üç marşrut – Şərq (QazaxıstanTürkmənistan-İran), Transxəzər (Rusiya-İran) və Qərb (Rusiya-Azərbaycan-İran) marşrutları üzrə
reallaşdırılması nəzərdə tutulur. Layihənin Azərbaycan, İran və Rusiyanın maraqları ilə bilavasitə əlaqəli olan
Qərb marşrutu daha cəlbedicidir. Bu marşrutun üstünlüyü ondadır ki, Azərbaycan beynəlxalq nəqliyyat
qovşağı olaraq bütün istiqamətlərdə dəmir yolu ilə yükdaşımalarda daha çox imkanlar təqdim edir. Yaxın
vaxtlarda Azərbaycan-İran dəmir yolu əlaqəsi reallaşdırıldıqdan, eləcə də Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu
istismara verildikdən sonra Azərbaycanın tranzit potensialı artacaq. Bütövlükdə yeni nəqliyyat dəhlizinin işə
düşməsi regional əməkdaşlığa güclü təkan verəcək, beynəlxalq ticarət canlanacaq, çoxsaylı iş yerləri açılacaq,
nəticə etibarilə iştirakçı ölkələrin iqtisadi qüdrəti artacaq.
Üç ölkənin xüsusi diqqət yetirdiyi başqa bir mühüm əməkdaşlıq istiqaməti energetikadır. Azərbaycan,
İran və Rusiya liderlərinin fikrincə, birgə enerji layihələrinin reallaşdırılması regionun davamlı inkişafını təmin
etmək üçün əlverişli şərait yaradır. İlk növbədə elektrik enerjisi mübadiləsi məqsədilə üç ölkənin elektrik
şəbəkələrinin birləşdirilməsi vacibdir. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Rusiya və İranla enerji xətlərini
birləşdirdikdən sonra qarşılıqlı enerji mübadiləsinin həcmi getdikcə artır. İran və Rusiyanın enerji xətləri
birləşdirildikdən sonra isə etibarlı enerji dəhlizi formalaşacaq, xarici bazara çıxış imkanı yaranacaq. Yeri
gəlmişkən, Azərbaycan qonşu ölkələrlə energetika sahəsində əməkdaşlığı genişləndirməklə elektrik enerjisi
idxal edən ölkədən ixrac edən ölkəyə çevrilmişdir. Energetika sahəsində üçtərəfli əməkdaşlıq çərçivəsində
nəzərdə tutulan vəzifələr həyata keçirildikdən sonra ölkəmizin enerji ixracı potensialı daha da artacaq.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan-İran-Rusiya əməkdaşlıq formatı təkcə qeyd olunan istiqamətlərlə
məhdudlaşmır, istisnasız olaraq bütün sahələrdə üçtərəfli əlaqələri ən yüksək səviyyəyə çatdırmaq məqsədi
güdür. Sözsüz ki, qarşıya qoyulmuş vəzifələrin reallaşdırılması nəticə etibarilə regional və beynəlxalq
əməkdaşlığa əhəmiyyətli töhfə verəcək.
Azərbaycanın ikitərəfli əlaqələri təkcə yuxarıda adı çəkilən ölkələri əhatə etmir. Həmişə olduğu kimi,
bu il də Prezident İlham Əliyev xarici ölkələr və beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi
naminə gərgin fəaliyyət göstərmişdir. İl ərzində dövlət başçısı Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, İran, Avstriya,
Almaniya və Rusiyaya səfər etmişdir. Həmçinin Prezident İlham Əliyevin Dünya İqtisadi Forumunda iştirak
etmək üçün İsveçrəyə (Davos), “Suriyaya və regiona dəstək” konfransında iştirak məqsədilə Böyük
Britaniyaya (London), 52-ci Münxen Təhlükəsizlik Konfransında iştirak məqsədilə Almaniyaya (Münxen),
Azərbaycan-Türkiyə Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurasının V iclasında iştirak etmək üçün
Türkiyəyə (Ankara), IV Nüvə Təhlükəsizliyi Sammitində iştirak məqsədilə ABŞ-a (Vaşinqton), İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatının 13-cü Sammitində iştirak məqsədilə Türkiyəyə (İstanbul), Ümumdünya Humanitar
Sammitində iştirak məqsədilə Türkiyəyə (İstanbul), NATO sammitində iştirak etmək üçün Polşaya (Varşava),
MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında iştirak məqsədilə Qırğızıstana (Bişkek), 23-cü Ümumdünya
Energetika Konqresində iştirak məqsədilə Türkiyəyə (İstanbul) səfərləri əlaqələrimizin ikitərəfli və çoxtərəfli
əsasda inkişafı, ölkəmizin qlobal siyasi, iqtisadi, təhlükəsizlik və humanitar məsələlərə dair mövqeyinin
beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılması baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb etmişdir.
Bu il bir sıra ölkələrin dövlət və hökumət başçıları Bakının qonağı olmuşlar. Qətər Əmiri, Ukrayna,
Venesuela, Xorvatiya, Belarus, Türkiyə, İran və Rusiya prezidentləri ölkəmizə səfər etmişlər. Həmçinin
Rusiya, Macarıstan, Türkiyə, Pakistan və İsrailin baş nazirləri Bakıda olmuşlar. Azərbaycanın evsahibliyi
etdiyi IV Qlobal Bakı Forumu və BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının 7-ci Qlobal Forumunda iştirak etmək
məqsədilə Monteneqro, Bolqarıstan, Gürcüstan, Albaniya, Malta və digər ölkələrin dövlət başçıları ölkəmizdə
səfərdə olmuşlar.
Eləcə də dövlətimizin digər yüksək vəzifəli nümayəndələrinin xarici ölkələrə çoxsaylı səfərləri,
həmçinin çoxlu sayda dövlət və hökumət başçılarının, xarici işlər nazirlərinin və digər nümayəndə heyətlərinin
Bakıya səfərləri ölkəmizin ikitərəfli əlaqələrinin genişlənməsinə zəmin yaratmışdır.
Bütövlükdə Azərbaycan diplomatiyası il ərzində xarici siyasət xəttinin prioritet istiqamətlərini rəhbər
tutaraq dövlətin maraqları naminə geniş fəaliyyəti ilə diqqəti cəlb etmişdir. Prezident İlham Əliyevin yeritdiyi
xarici siyasət xətti qarşıda duran bütün vəzifələrin icrasını təmin etmişdir.
Azərbaycan.-2016.-29 dekabr.-№290.-S.1,6.
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Azərbaycanın güclü potensialı beynəlxalq arenada tam müstəqil və milli maraqlara uyğun siyasət
yürütməyə imkan verir
Səbuhi MƏMMƏDOV
Müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin gücləndirilməsində və sosial-iqtisadi inkişafında böyük
nailiyyətlərə imza atmış İlham Əliyev bütün dünyada şəxsi keyfiyyətləri, siyasi uzaqgörənliyi və zəngin
dünyagörüşü, eləcə də mükəmməl idarəçilik qabiliyyəti sayəsində cəmiyyətin ən geniş zümrələrini ətrafında
birləşdirmiş və xalqı arxasınca aparmağı bacaran şəxsiyyət və siyasi lider kimi tanınır. Yaxın tariximiz bir
daha təsdiqləyir ki, Azərbaycan xalqı ulu öndər Heydər Əliyevin inkişaf kursunu uğurla davam etdirən
İlham Əliyevə etimad göstərməkdə doğru addım atmış və “Odlar yurdu”nun hərtərəfli tərəqqəsində dövlət
başçısının misilsiz fəaliyyətinə bundan sonra da dəstək verəcək.
Son 13 ildə Prezident İlham Əliyevin fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan siyasi və iqtisadi cəhətdən xeyli
inkişaf etmiş, beynəlxalq aləmdə ölkəmizin mövqeləri güclənmişdir. Dövlət başçısının müasir dünya
reallıqlarını düzgün qiymətləndirməsi, qlobal proseslərə xalqın mənafeyinə uyğun nüfuz etmək bacarığı və
Azərbaycanı qısa zaman ərzində güclü dövlətə çevirməsi onun ciddi siyasi liderlik keyfiyyətlərindən xəbər
verir. Bu gün heç kimə sirr deyil ki, İlham Əliyevin prezidentlik dövrü Azərbaycan üçün strateji əhəmiyyət
kəsb edən inkişaf proqramlarının hazırlanması və işlək mexanizmlər əsasında həyata keçirilməsi, müxtəlif
sahələrdə intibah və tərəqqi prosesinin geniş vüsət alması ilə xarakterizə olunur. Dövlət başçısının ötən
müddətdə iqtisadi siyasətinin əsas qayəsini qlobal enerji və nəqliyyat-kommunikasiya layihələrinin uğurla
həyata keçirilməsi, neft strategiyasının milli mənafelərə uyğun davam etdirilməsi, həmçinin, qeyri-neft
sektorunun ümumi daxili məhsuldakı çəkisinin yüksəldilməsi, regionların davamlı inkişafı, yeni istehsal
müəssisələrinin açılması, əhalinin sosial müdafiəsi tədbirlərinin gücləndirilməsi təşkil etmişdir.
Demokratikləşmə və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu prosesi, liberal iqtisadi-siyasi mühitin, habelə ölkə-də
güclü insan kapitalının formalaşdırılmasına xidmət edən milli maarifçilik hərəkatının başlanması, cəmiyyətdə
informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının geniş tətbiqi və digər mühüm məsələlər də Prezident İlham
Əliyevin xüsusi diqqət mərkəzində olmuşdur.
Praqmatik siyasət həyata keçirmək qabiliyyətilə ümumi ideya və məqsəd ətrafında azərbaycanlıları
birləşdirməyi bacarmış cənab İlham Əliyev dövlətçilik, vətənpərvərlik, ənənələrə bağlılıq kimi mühüm
prinsiplərin əsas təminatçısı kimi çıxış edir. Bu prinsiplərə daim əməl edən Prezident İlham Əliyev fəaliyyəti
ilə ümummilli lider Heydər Əliyev siyasi kursunun layiqli davamçısı olduğunu göstərməklə yanaşı, sürətlə
dəyişən geosiyasi reallıqlar şəraitində Azərbaycanın milli maraqlarını təmin etmək bacarığı ilə özünün güclü
siyasi lider olduğunu təsdiqləmişdir. Bu bir həqiqətdir ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu
daxili və xarici siyasət kursunun uğurla davam etdirilməsi sayəsində Azərbaycan bugünkü yüksəlişə və
inkişafa nail olmuşdur. 2009-cu il iyulun 12-də Kral Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunda (London) keçirilən
görüşdə cənab İlham Əliyev prezidentliyi barədə belə demişdi: “Atamın başladığı bütün işlərin uğurla davam
etməsindən qürur hissi keçirirəm. Bu, böyük məsuliyyətdir. Atamın oğlu kimi mən hər zaman bu məsuliyyəti
dərk edirəm və 2003-cü ildə mənə etimad göstərən şəxsləri məyus etmərəm”. Ötən illərin nəticəsi isbatladı ki,
məhz Prezident İlham Əliyevin liderlik keyfiyyətləri, siyasi iradəsi və uzaqgörənliyi sayəsində ulu öndərin
canından çox sevdiyi Azərbaycanda dövlətçiliyin əsaslarının möhkəmləndirilməsinə istiqamətlənmiş uğurlu
fəaliyyətin nəticələri səmərəli olmuşdur. Müasir və dinamik inkişaf edən cəmiyyətdə lider obrazının ən vacib
keyfiyyətlərini özündə birləşdirməklə cənab İlham Əliyev xarizmatik lider kimi siyasi nüfuzundan və təsir
imkanlarından uğurla faydalanaraq, sosial-iqtisadi inkişafın təminatına yönəlmiş fəaliyyəti və bacarıqları,
natiqlik və ünsiyyətcillik məharətilə də daim öndədir.
Böyük Britaniyanın görkəmli dövlət xadimi Uinston Çörçill deyirdi ki, böyük insan görüşdüyü hər bir
insana unudulmaz təsir bağışlamaq qabiliyyətinə malikdir. Cənab İlham Əliyev belə şəxsiyyətlərdəndir,
ünsiyyət saxladığı və görüşdüyü hər bir insanda güclü təəssürat oyadır. Bununla bağlı, akademik Ramiz
Mehdiyev yazır: “İlham Əliyevin dövlətlə, dövlətin inkişafı ilə bağlı baxışları məlumdur. Onun bütün başlıca
arzu və istəkləri Azərbaycan dövlətini modernləşdirmək və ölkəni dünya miqyaslı mühüm qərarlar qəbul edən
say-seçmə ölkələr birliyinə daxil etməkdir. O, fəaliyyətində ardıcıl və praqmatikdir, rasional və səmimidir.
Onu fərqləndirən cəhət budur ki, o, fəaliyyət dairəsi məhdud olan məmur deyil, əksinə, geniş baxışlara malik
siyasətçidir. Onun üstünlüyü bundadır. Azərbaycana məhz belə siyasətçi gərəkdir”. Rusiya siyasətçisi Sergey
Mironov 2007-ci il martın 28-də Azərbaycana səfəri zamanı İlham Əliyevi Prezident, tərəfdaş və insan kimi
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necə səciyyələndirməsi barədə suala cavabında belə demişdi: “İlham Heydər oğlu güclü siyasətçi, öz ölkəsinin
əsl vətənpərvəridir. Onun dərin biliyi, nüfuzu, çox mürəkkəb vəziyyətlərdən çıxış yolu tapmaq bacarığı yalnız
rəğbət və mən deyərdim ki, hətta heyranlıq doğurur”. Dünya şöhrətli azərbaycanlı alim, qeyri-səlis çoxluqlar
nəzəriyyəsinin və qeyri-səlis məntiqin banisi, Kaliforniya Universitetinin professoru Lütfi Zadə Azərbaycanın
düzgün yolda olduğunu bildirməklə əlavə etmişdi ki, Prezident İlham Əliyev çox savadlı və müdrik adamdır:
“Onun qəlbi Azərbaycanın mənafeləri ilə döyünür. Mənim fikrimcə, İlham Əliyev və onun siyasəti
Azərbaycanı düzgün istiqamətdə irəli aparır. O, enerjili, təşəbbüskar və uzaqgörən adamdır. Buna görə də
düşünürəm ki, həmin keyfiyyətlərin bir şəxsdə cəmləşməsi Azərbaycanın parlaq gələcəyinə təminat verir”.
Azərbaycanın sürətli və ardıcıl inkişafına təkan verən sosial-iqtisadi islahatlar böyük uzaqgörənliklə
hazırlanmış inkişaf strategiyasının uğurlu tətbiqinin praktik nəticələridir. Prezident İlham Əliyev tərəfindən
uğurla həyata keçirilən islahatlar Azərbaycanın qarşısında böyük imkanlar açır. Bu gün Azərbaycanın
beynəlxalq aləmdə iqtisadi və siyasi mövqeyini daha da möhkəmləndirməsi, beynəlxalq qurumların
hesabatlarında islahatçı ölkə kimi yer tutması bir daha təsdiqləyir ki, Azərbaycan doğru yoldadır və Prezident
İlham Əlıyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən strateji kurs özündə millətin, dövlətin mənafeyinə cavab verən
ən ali prinsipləri və normaları ehtiva edir. Ötən illərin nəticələri və yekunları bir daha sübut edir ki, dövlət
başçısının rəhbərliyi ilə reallaşdırılan inkişaf strategiyası hər bir sahənin paralel inkişafını ən yüksək səviyyədə
təmin etmişdir və bu tendensiya dönməz xarakter almışdır. Sosial siyasətin aktual tələbatlara və müasir
reallıqlara adekvat olaraq uğurla həyata keçirilməsi vətəndaşların maddi rifah halının daha da
yaxşılaşdırılmasına, sosial müdafiə və təminat sisteminin gücləndirilməsinə, sosialyönümlü iqtisadiyyatın
inkişaf etdirilməsinə, məşğulluq səviyyəsinin ardıcıl olaraq yüksəldilməsinə, əhalinin sosial şəraitinin
yaxşılaşdırılmasına, sosial tələbatlar və ehtiyacların yüksək səviyyədə ödənilməsinə gətirib çıxarmışdır.
Mütəxəssislər vurğulayırlar ki, dövlət başçısının sosial siyasətinin əsas komponenti olan iqtisadi inkişafın
təmin ediməsi bütövlükdə sosial-iqtisadi tərəqqinin sürətlənməsini şərtləndirən amil olmuşdur. Belə ki,
sərmayə qoyuluşunun daim artırılması, sahibkarlığın və özəl sektorun inkişafına əlverişli şəraitin yaradılması,
sənaye istehsalına və qeyri-neft sektoruna xüsusi diqqətin göstərilməsi kimi amillər iqtisadi inkişafa xüsusi
təkan vermişdir. Məhz bunun qanunauyğun nəticəsidir ki, yüksək iqtisadi inkişaf digər sahələrin də paralel
surətdə tərəqqisini təmin etmişdir.
Cənab İlham Əliyev ədalətli liderdir. O, həyatda bütün proseslərin ədalət əsasında qurulmalı olduğunu
bildirir: “Ədalət pozulduqda əlbəttə ki, həm narazılıq yarana, həm də, ümumiyyətlə, cəmiyyətin müsbət
inkişafı çətinliklərlə üzləşə bilər. Ədalətli qərarlar həm insanlarda dövlətə inamı artırır, eyni zamanda,
həyatımızı tənzimləyir. Bütün qərarlar ədalətli olmalıdır”. Ədalətli cəmiyyət isə ədalətli məhkəmə-hüquq
sisteminin olmasını şərtləndirir. Prezident İlham Əliyev bəyanatlarında Azərbaycanda məhkəmə-hüquq
sisteminin təkmilləşdirilməsi prosesinin uğurla getdiyini açıqlamışdır. Bu sahədə aparılan islahatların, əldə
edilmiş nailiyyətlərin Azərbaycanda məhkəmə-hüquq sisteminin möhkəmlənməsinə, şəffaflığın artırılmasına
gətirib çıxartdığını bildirmişdir. Prezident əmindir ki, Azərbaycanda hüquqi dövlət quruculuğu prosesi uğurla
gedir: “Hüquqi dövlət quruculuğu prosesinin təşəbbüskarı ulu öndər Heydər Əliyev olmuşdur. Onun təşəbbüsü
ilə 1990-cı illərin əvvəllərində çox ciddi addımlar atılmışdır. Müstəqil Azərbaycanın Konstitusiyası qəbul
edilmişdir. O vaxt belə bir strateji istiqamət müəyyən edilmişdir ki, Azərbaycanda hüquqi dövlət qurulmalıdır,
qanunun aliliyi təmin edilməlidir və məhkəmə sistemi dünyada mövcud olan ən mütərəqqi təcrübəyə
əsaslanmalıdır”. Görülən tədbirlər və gələcəkdə aparılacaq islahatlar nəticəsində məhkəmə sistemində
şəffaflığın maksimum dərəcədə artırılacağına əminlik yüksəkdir. Son vaxtlar hüquqi dövlət quruculuğu
sahəsində qəbul edilmiş qərarlar, xüsusilə “Elektron məhkəmə” informasiya sisteminin yaradılması şəffaflığın
təmin olunmasında, həmçinin bürokratik əngəllərin aradan qaldırılmasında mühüm rol oynayacaq: “Bir sözlə,
məhkəmə sistemini daha da müasir və daha da böyük inama malik olan sistemə çevirəcək”.
Dövlət başçısının rəhbərliyi ilə həyata keçirilən strateji kurs daxili ictimai-siyasi sabitliyi və tərəqqini
də ən yüksək səviyyədə təmin etmişdir. Mütəxəssislər bildirirlər ki, Azərbaycanda hökm sürən ictimai-siyasi
sabitliyin əsaslarını cənab İlham Əliyevin həyata keçirdiyi uğurlu islahatlar və tətbiq edilən yeniliklər, inkişaf
modelləri təşkil edir. Qanunvericilik bazasının zənginləşdirilməsi, vətəndaşların siyasi həyatda iştirakına
maksimum şəraitin yaradılması, insan hüquq və azadlıqlarının ən yüksək səviyyədə təmin edilməsi, sosialsiyasi təsisatların legitimləşdirilməsi kimi mühüm göstəricilər və nəticələr deyilənləri bir daha təsdiqləyir.
Bununla yanaşı, demokratik seçki ənənəsinin yeni keyfiyyətdə davam etdirilməsi, siyasi plüralizmin ən
yüksək səviyyədə təmin olunması bütövlükdə ictimai-siyasi sabitliyi və inkişafı təmin etmişdir. Bütün bunlar
isə insan hüquq və azadlıqlarının əhatə dairəsinin genişlənməsinə, sosial-siyasi təsisatların fəaliyyət
mexanizminin səmərəlilik səviyyəsinin artırılmasına da xüsusi töhfələr vermişdir.
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Sosial-iqtisadi və siyasi-hüquqi müstəvidə həyati önəm kəsb edən strateji tədbirlərin uğurla həyata
keçirilməsi ümummilli inkişafa xüsusi töhfələr verməklə yanaşı, Azərbaycanın güclü dövlət imicinin
güclənməsinə şərait yaratmışdır. Prezident İlham Əliyev də çıxışlarında əsas məqsədinin Azərbaycanı daha da
güclü dövlətə çevirməkdən, Azərbaycan xalqının rifah halını yaxşılaşdırmaqdan ibarət olduğunu dəfələrlə
vurğulamışdır. Buna görə də, respublikamızın son illərdə qazandığı nailiyyətlər, ilk növbədə, hüquqi
islahatların düzgün istiqamətləndirilməsi və səmərəli həyata keçirilməsi ilə sıx bağlıdır. Azərbaycan dövləti
tərəfindən islahatlar, o cümlədən, hüquqi islahatlar hazırda da davam etdirilir. Ölkə başçısının rəhbərliyi
altında son illərdə aparılan məhkəmə-hüquq islahatları, yeni təsisatların yaradılması, ədliyyə və məhkəməhüquq sisteminin təkmilləşdirilməsi vətəndaş cəmiyyətinin inkişafını təmin edən tədbirlərdir. Ümumiyyətlə,
vətəndaş cəmiyyətinin daimi və mütərəqqi inkişafını təmin etmək üçün hüquqi islahatlar mütəmadi davam
etdirilmişdir. Cənab İlham Əliyev beynəlxalq hüquq normalarının üstünlüyü prinsipini yüksək
qiymətləndirərək milli qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi istiqamətində geniş islahatların həyata
keçirilməsinə nail olmuşdur.
Xarici siyasət hər bir dövlətin beynəlxalq aləmdə mövqelərinin möhkəmlənməsinə, ikitərəfli və
çoxtərəfli münasibətlərin gücləndirilməsinə, mövcud problemlərin həllinə yönəlir. Dövlətçiliyin, müstəqilliyin
qorunması, milli təhlükəsizliyin təmin olunması xarici siyasətdə mühüm istiqamətlər kimi nəzərdən keçirilir.
Azərbaycanın milli və dövlətçilik baxımından maraqlarına yüksək səviyyədə cavab verən xarici siyasət
strategiyasının əsas istiqamətlərini ulu öndər Heydər Əliyev müəyyənləşdirmişdir. Bu kursun əsas vəzifəsi
dövlət müstəqilliyimizi qorumaq və möhkəmləndirmək, ölkənin təhlükəsizliyini, milli dövlətçilik hüquqlarını
təmin etmək və beynəlxalq təhlükəsizlik sistemi ilə bağlamaqdan ibarətdir. Bu prioritetlər bu gün də
Azərbaycanın xarici siyasət kursunun əsas vəzifələrindən birini təşkil edir. Cənab İlham Əliyevin həyata
keçirdiyi müstəqil xarici siyasət məhz bu əsaslar üzərində qurulmuş, ölkəmizin beynəlxalq münasibətlər
sistemində yeri daha da möhkəmlənmiş, bütün bunlar isə diplomatik reallıqlar fonunda respublikamızın imicini
xeyli yüksəltmişdir. Prezident İlham Əliyevin praqmatik xarici siyasət strategiyasının qanunauyğun nəticəsi
kimi, Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sisteminin nüfuz və güc dairəsində sürətlə irəliləməkdədir. Belə ki,
həyata keçirilən çoxtərəfli və balanslaşdırılmış xarici siyasət nəticəsində Azərbaycan regionun ən güclü və
nüfuzlu dövlətinə çevrilmişdir. Təsadüfi deyil ki, bu gün dünyanın aparıcı dövlətləri və təşkilatları
Azərbaycanı Cənubi Qafqazın təhlükəsizlik qarantı adlandırırlar. Bunu xatırlatmaq kifayətdir ki, Azərbaycanın
iştirakı olmadan regionda hər hansı bir layihə reallaşdırılmır. Bütün həyata keçirilən strateji layihələrin əsas
iştirakçıları arasında məhz Azərbaycan xüsusi yer tutur. Bundan başqa, məhz belə layihələr ölkəmizin milli
maraqlarına adekvat olmaqla bərabər, Azərbaycanın suverenlik səviyyəsini, birbaşa olaraq hansısa subyektdən
asılı olmadığını da təsdiq edir.
Xüsusi olaraq vurğulanmalıdır ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan hazırda
müstəqil dövlət kimi nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarda özünün maraq və mənafeyini maksimum dərəcədə təmin
etmişdir. Azərbaycan tarazlaşdırılmış diplomatiya ilə dünyanın əsas güc mərkəzlərinin regionda toqquşan
maraqlarını optimal şəkildə uzlaşdıraraq, ayrı-ayrı dövlətlərlə münasibətlərdə bərabərhüquqlu tərəfdaşa
çevrilmiş və dövlətlərarası əlaqələrdə qarşılıqlı hörmətə əsaslanan münasibətlər formalaşdırmağı bacarmışdır.
Azərbaycan dövləti çoxşaxəli, balanslaşdırılmış xarici siyasət kursu həyata keçirərək beynəlxalq aləmə uğurla
inteqrasiya olunmuş, region və dünya ölkələri ilə səmimi, qarşılıqlı hörmətə və əməkdaşlığa əsaslanan
çoxtərəfli və ikitərəfli əlaqələr qurmuşdur. Güclü potensialımız beynəlxalq arenada tam müstəqil, milli
maraqlara hesablanan xarici siyasət yürütməyimizə imkan verir. Azərbaycanın xarici siyasəti müəyyən
olunmuş strategiya əsasında həyata keçirilir. Politoloqlar da xüsusilə vurğulayırlar ki, Azərbaycanın Cənubi
Qafqaz regionundakı əhəmiyyətli ərazi, geostrateji və geoiqtisadi üstünlüklərindən maksimum yararlanan
Prezident İlham Əliyev diplomatik fəaliyyəti sayəsində hər bir mərhələ üçün qarşıda duran hədəfləri düzgün
müəyyənləşdirməyi bacarmış və siyasi-iqtisadi sabitliyin möhkəmlənməsinə şərait yaratmışdır. Respublikada
hökm sürən sabitliyin möhkəmlənməsini inkişaf üçün başlıca şərt hesab edən dövlət başçısı bu meyarın
qorunmasını dövlət siyasətinin əsas prioritetlərindən biri kimi qarşıya məqsəd qoymuşdur. Dövlət başçısının
dediyi kimi, “möhkəm təhlükəsizlik sistemi, ictimai-siyasi sabitlik olmadan heç bir ölkədə inkişaf mümkün
deyil”. Buna görə də Prezident İlham Əliyev həmişə bu prinsipi tam yetkin formada möhkəmləndirərək
Azərbaycanın regionda ən stabil dövlət olmasını isbatlamışdır.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın hərtərəfli tərəqqisinə nail olmaq üçün tamamilə yeni strategiyanı,
makroiqtisadi konsepsiyanı reallaşdırmağa nail olmuşdur. Həmin iqtisadi hədəflər “Regionların sosial-iqtisadi
inkişafı Dövlət Proqramı”nda öz əksini tapmışdır. Dövlət başçısı bu proqramı gerçəkləşdirməklə bölgələrin
inkişaf etməsinə impuls vermiş və bütün rayonlarda kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsinə nail olmuşdur.
310

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Qeyd olunan sənədin uğurla icra olunması regionlardakı mövcud əmək ehtiyatlarından, təbii və iqtisadi
potensialdan səmərəli istifadə edilməsinə və son nəticədə bütün rayonların simasının dəyişməsinə, bölgələr
arasında iqtisadi tarazlığın bərpa olunmasına, rayonların sosial həyatında müşahidə olunan fərqin aradan
qaldırılmasına, yeni iş yerlərinin yaradılmasına, əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsinə, bütövlükdə isə
bütün rayonların sosial həyatında ciddi dəyişikliklərə gətirib çıxarmışdır. Bu proqram regionların sosialiqtisadi inkişafına yol açmaqla yanaşı, ümumilikdə, Azərbaycanın iqtisadi inkişafına təkan verərək
makroiqtisadi sabitliyin möhkəmlənməsinə əsas yaratmışdır. Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi beynəlxalq
iqtisadi münasibətlər sisteminə qoşulması ilə ölkənin sosial-iqtisadi, siyasi və təhlükəsizlik məsələlərinin
tənzimlənməsində də böyük nailiyyətlər əldə edilmişdir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft, Bakı-TbilisiƏrzurum qaz kəmərlərinin əfsanədən reallığa çevrilməsi, Bakı-Tbilisi-Qars-Axalkalaki dəmir yolunun inşası,
TANAP kimi böyük layihələrin həyata keçirilməsi Azərbaycanı beynəlxalq aləmdə diqqət mərkəzinə
çıxarmışdır. Bu gün xarici mütəxəssislər də etiraf edirlər ki, dünyanın qüdrətli dövlətlərinin və iri şirkətlərinin
də qoşulduğu bu layihələr ölkəmizin iqtisadi qüdrətini daha da artırdı. Bununla yanaşı, ayrı-ayrı dövlətlərlə
qarşılıqlı-faydalı əməkdaşlığa, iqtisadi, siyasi, sosial və mədəni həyatın bütün sahələrində əldə edilmiş
beynəlxalq təcrübənin mənimsənilməsinə, qarşıya çıxan problemlərin aradan qaldırılması yönündə
dövlətlərin səylərinin birləşdirilməsinə təkan verdi.
Rəsmi Bakının xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin ədalətli həll olunması ilə bağlıdır. Prezident İlham Əliyevin xarici ölkələrə səfərləri zamanı
keçirdiyi görüşlər, Azərbaycana gəlmiş dövlət və hökumət başçıları, eləcə də beynəlxalq təşkilatların
nümayəndələri ilə apardığı danışıqlarda bu məsələ daim diqqət mərkəzində olmuşdur. Bu da təbiidir, çünki
cənab İlham Əliyevin dediyi kimi, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi regional
təhlükəsizliyə, sabitliyə böyük hədədir. Dövlətimizin başçısının praqmatik, qətiyyətli və hücum xarakterli
diplomatik kursu təcavüzkar Ermənistanın beynəlxalq aləmdə getdikcə daha çox təcrid olunmasına, bir sıra
beynəlxalq iqtisadi layihələrdən kənarda qalmasına gətirib çıxarmışdır. Bununla yanaşı, Ermənistanın
Azərbaycana qarşı təcavüzünün nəticələrinin aradan qaldırılması xarici siyasətimiz qarşısında duran vəzifə və
tapşırıqlar sırasında prioritet yer tutmaqla yanaşı, bu sahədə daim konstruktiv və praqmatik yanaşma nümayiş
etdirilir. Ümumiyyətlə, qeyd olunmalıdır ki, Ermənistanın hərbi təcavüzü şəraitində təşəkkül tapan
Azərbaycanın ümumi inkişaf və xarici siyasət strategiyası yüz ildən artıq bir dövr ərzində erməni ideoloqları
tərəfindən formalaşdırılan böyük bir xülyanı tamamilə boşa çıxarmışdır. Məhz Azərbaycan dövlətinin
güclənməsi fonunda erməni lobbisinin ölkəmizə qarşı təxribatlarının qarşısının alınmasına və yalanların
ifşasına başlanmışdır. Bundan başqa, aprel döyüşləri göstərdi ki, Azərbaycan torpaqlarını kiməsə bağışlamaq
fikrində deyil. Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi, “aprel döyüşləri növbəti tarixi qələbədir. Dünya bir daha
gördü ki, Azərbaycan Ermənistanın işğalçılıq siyasəti ilə heç vaxt barışmayacaq”.
Bu gün Azərbaycanın qarşısında bir sıra yeni çağırışlar dayanır. Qlobal müstəvidə cərəyan edən siyasi
və iqtisadi proseslər Azərbaycan hökumətinin də diqqət mərkəzindədir. Beynəlxalq aləmdə inkişaf edən mənfi
siyasi və iqtisadi proseslərə baxmayaraq, Azərbaycan dövləti xalqın mənafeyinə uyğun qərarlar qəbul edir və
davamlı inkişafa yeni nəfəs verəcək konsepsiyalar həyata keçirir. Xalqın mənafeyini həmişə uca tutan
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında reallaşdırılan layihə və konsepsiyaların hər bir vətəndaşın həyatına
müsbət təsir göstərəcəyi şübhə doğurmur. Cənab Prezidentin Tarif Şurasına son tapşırığını buna misal
göstərmək olar. Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının 2016-cı il 28 noyabr
tarixində keçirilmiş iclasında təbii qaz və elektrik enerjisi tariflərinə baxılmış və ölkədə aparılan sosialyönümlü
siyasət nəzərə alınmaqla və əhalinin aztəminatlı təbəqəsinin sosial müdafiəsi məqsədilə diferensial tariflərin
tətbiqi barədə qərar verilmişdir. Şuranın qərarına əsasən, təbii qazın pərakəndə satış tarifi əhali üzrə illik
istehlak həcmi 1500 kubmetrədək olan istehlakçılar üçün dəyişdirilməyərək bir kubmetr üçün 10 qəpik, aylıq
elektrik enerjisi istehlakı 250 kilovat-saatadək olan istehlakçılar üçün elektrik enerjisinin qiyməti isə bir
kilovat-saat üçün 7 qəpik səviyyəsində saxlanılmışdır. Cənab İlham Əliyevin tapşırığına əsasən, əhalinin sosial
müdafiəsinin daha da gücləndirilməsi və güzəştin şamil edildiyi əhali istehlakçılarının əhatə dairəsinin daha
da genişləndirilməsi məqsədilə Şuranın iclasında əhali üzrə tarifi dəyişməyən təbii qaz üçün təsdiqlənmiş illik
istehlak limiti 1500 kubmetrdən 1700 kubmetrə, aylıq elektrik enerjisinin istehlakının limiti isə 250 kilovatsaatdan 300 kilovat-saata qaldırılmışdır. Bununla da, son tarif tənzimlənməsindən sonra ödənişlərində artım
olmayan əhali abonentlərinin sayı təbii qaz üzrə 62 faizdən 75 faizədək, elektrik enerjisi üzrə isə 72 faizdən
80 faizədək yüksəlmiş olur.
Bu addım bir daha təsdiqləyir ki, dövlət başçısı həmişə xalqın yanındadır və xalqın daha rahat yaşaması
haqqında düşünür. Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi, görülən bütün işlərin mahiyyəti və məqsədi ondan
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ibarətdir ki, daha da güclü dövlət, xalqımız üçün daha da yaxşı şərait yaradaq ki, Azərbaycan xalqı rifah içində,
təhlükəsizlik şəraitində yaşasın və inkişaf etsin. Xalq əmindir ki, liderinin rəhbərliyi altında Azərbaycan daha
da inkişaf edəcək və beynəlxalq aləmdə öz layiqli mövqelərini bundan sonra da gücləndirəcək.
Xalq qəzeti.-2016.-25 dekabr.-№287.-S.5.
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Xarici siyasətin əsas istiqamətləri
Xuraman İsmayılqızı,
Sovetlər birliyinin süquta uğraması, “qardaşlar ölkəsində” gedən siyasi proseslər nəticəsində müstəqillik
qazanan respublikalar kimi, Azərbaycan da öz daxili və xarici siyasətini sərbəst müəyyənləşdirmək hüququ
qazandı. Müstəqillik əldə etdiyi zamanlarda Ermənistan tərəfindən elan olunmamış müharibəyə cəlb edilən,
torpaqlarının 20 faizi işğal olunan Azərbaycan ciddi çətinliklərlə üzləşsə də bütün məhrumiyyətlər xalqın
birliyi və həmrəyliyi ilə aradan qaldırıldı.
Respublikada siyasi sabitliyi pozmağa çalışan, suverenliyimizi istəməyən qüvvələrin təxribatlarına
baxmayaraq ən çətin məqamlarda vəziyyətdən çıxış yolları tapan Heydər Əliyev kimi ümummilli lider xalqa
arxalanaraq, milyonlara güvənərək öz qətiyyəti ilə bütün təsir və təzyiqlərin qarşısını aldı. Tarixi hadisə olan
müstəqilliyin qorunub saxlanılmasının onu əldə etməkdən çətin olduğunu misilsiz xidmətləri ilə təsdiqləyən
ümummilli lider Heydər Əliyev güclü, qüdrətli Azərbaycanın gələcəyinə inanaraq bildirirdi: “Azərbaycan heç
bir ölkənin təsiri altına düşməyəcəkdir. Azərbaycan öz müstəqilliyini qoruyacaqdır. Bu da bir prezident kimi
mənim siyasətimin ana xəttidir.”
Şərq, Qərb dəyərlərini özündə birləşdirməklə dünya birliyi üçün əhəmiyyətini balanslaşdırılmış siyasəti
ilə təsdiqləyən, dəyişən beynəlxalq münasibətlərə, yeni çağırışlara daim hazır olan Azərbaycanın ədaləti,
beynəlxalq hüquq normalarına sadiqliyi xarici siyasətinin əsas prinsiplərini təşkil edir. Sivilizasiyalararası
dialoq məkanı kimi tanınan Azərbaycanda keçirilən Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu, Bakı
Beynəlxalq Humanitar Forumu və digər mühüm əhəmiyyətli beynəlxalq tədbirlərin hər biri tarixi hadisədir.
Azərbaycanın müəllifi olduğu belə təşəbbüslərin reallaşması o deməkdir ki, bütün xalqların, dinlərin
bərabərliyi naminə daim yeritdiyi sülhsevər siyasəti nümunə olan respublikamız doğrudan da milli və dini
dözümlülüyün, tolerantlığın müdafiəsi siyasətinə sadiqdir.
Bu il iyirmidən çox dövlət, hökumət başçısı Azərbaycanda rəsmi və işgüzar səfərlərdə olub.
Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev 14 dövlətə səfər edib.
Davos Ümumdünya İqtisadi Forumunda, Münxen Təhlükəsizlik Konfransında, Vaşinqton Nüvə
Sammitində, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Zirvə görüşündə, Dünya Humanitar Sammitində (Türkiyə)
Azərbaycan çox fəal iştirak etmişdir. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə, İran İslam Respublikasına, Almaniyaya
səfərlər də uğurlu olmuşdur. Bu səfərlər çərçivəsində ikitərəfli formatda rəsmi görüşlər də təşkil edilmişdir.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Vyanada, Sankt-Peterburqda təşkil olunan
görüşlərdə Azərbaycan mövqeyinə sadiqliyini diqqətə çatdırmışdır.
BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumunun Azərbaycanda keçirilməsi ölkəmizin xarici
siyasətinin növbəti uğuru olmaqla multikulturalizm, tolerantlıq diyarı kimi tanınan ölkəmizə dünya
ictimaiyyəti tərəfindən verilən qiymət idi. Qoşulmama Hərəkatında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı
mövqeyimizin 120 ölkə tərəfindən dəstəklənməsi, etimad qazanması o deməkdir ki, dünya dövlətlərinin dörddə
üç hissəsi Azərbaycanla əməkdaşlığa böyük önəm verir. “Şərq tərəfdaşlığı”, “Yaxın qonşuluq siyasəti”
proqramı üzrə keçirilən tədbirlərdə Azərbaycanın xarici siyasəti dəstəklənir, tərəfdaşlarının sayı çoxalır,
əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar yaranır. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı
həqiqətlər dünya ictimaiyyətinə çatdırılır.
Dövlətimizin başçısının vurğuladığı kimi, xarici siyasətimizlə bağlı əsas istiqamətlər müəyyən edilib,
strateji xətt seçilib və davam edir. BMT-nin Baş Assambleyasında “Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində
vəziyyət barədə” (2004, 2008-ci illərdə) 822, 853, 874, 884 nömrəli qətnamələrin qəbulu diplomatiyamızın
qəbuludur. Azərbaycanın MDB-yə daxil olan respublikalar arasında yeganə dövlət kimi Meksikada keçirilən
“Böyük-20”lərin sammitinə dəvət olunması, Prezident İlham Əliyevin məntiqli çıxışı, Ermənistandakı Atom
Elektrik Stansiyasını bölgə üçün təhlükə mənbəyi adlandırması və bu arqumentin sammit iştirakçıları
tərəfindən dəstəklənməsi, BMT-də, AŞPA-da, İslam Əməkdaşlıq təşkilatında, ATƏT-də, Dovildə qəbul
olunmuş qətnamə və bəyanatların davamı kimi NATO-nun Çikaqo sammitində Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
ilə bağlı rəsmi sənədin qəbulu Azərbaycanın xarici siyasətinin uğuru, dövlətimizin başçısının iradə və
qətiyyətinin nəticəsidir.
Beynəlxalq münasibətlər sistemində mövqeyimizin dəstəklənməsinin nəticəsi kimi Azərbaycan
dünyanın ali orqanına BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv seçildi. 2012-2013-cü illərdə Şərqi Avropa bölgəsini
BMT-də təmsil edən Azərbaycanın qazandığı uğur eyni zamanda ölkəmizin beynəlxalq münasibətlər
sistemində rolunu artırır, mövqeyini gücləndirir. Çətinliklə nail olunan bu səsvermədə ölkəmizi
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dəstəkləyənlərin çoxluğu diplomatik uğurumuz, tarixi hadisə oldu. Cənab İlham Əliyevin vurğuladığı kimi,
Azərbaycan xarici siyasətini düzgün istiqamətdə davam etdirir, Avropa ilə çox sıx əlaqələr qurur. Ölkəmizin
Avropa İttifaqı ilə münasibətləri qarşılıqlı etimad əsasında inkişaf edir. Artıq Aİ-da, Avropa Şurasında
Azərbaycanın irəli sürdüyü təkliflərə ehtiramla yanaşılır, deputatların əksəriyyəti ölkəmizə qarşı qarşı
ədalətsizlikləri, ikili standartları etiraf edirlər. Belə dairələrə ən tutarlı cavab, Azərbaycan demokratiyasının
təntənəsidir. “Biz digər təşkilatlarda da bu gözəl meyilləri görürük… Avropa Parlamenti tərəfindən səslənən
rəsmi bəyanat Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı çox ədalətli mövqe nümayiş
etdirdi. Azərbaycan ictimaiyyəti yaxşı bilir ki, bir il ərzində Azərbaycan Avropa Parlamenti ilə bütün əlaqələri
kəsmişdir, Avronest qurumundan çıxmışdır… Bizə qarşı ədalətsizlik nümayiş etdirildi… Nəticədə nə oldu?
Münasibətləri bərpa etmək üçün özləri gəldilər. Gördülər ki, təhqir, təzyiq yolu ilə keçmir. Halbuki bunu
çoxdan bilməli idilər ki, keçmir və keçməyəcək…” söyləyən Prezident İlham Əliyevin belə ədalətsiz mövqe
tutan tərəflərə cavabı birmənalıdır.
Prezident İlham Əliyevin səsləndirdiyi “Əgər kimsə hesab edir ki, Azərbaycanı nəyə isə təhrik etmək,
sövq etmək, məcbur etmək mümkündür, səhv edir və bu səhv siyasətindən əl çəkməlidir. Biz öz yolumuzla
gedirik. Bu yol tərəqqi, inkişaf yoludur. Bu yol azadlıq, müstəqillik yoludur və biz bu uğurları bu yolda əldə
etmişik” sözləri lider qətiyyətinin məntiqi nəticəsidir. Qeyd olunduğu kimi, heç bir kənar qüvvə, heç vaxt
Azərbaycanın müstəqilliyinin qarantı kimi çıxış etməmişdir, etmir və edə bilməz. Azərbaycanın indiki inkişaf
səviyyəsi, iqtisadiyyatın artımı və dövlətçilik təsisatlarının təkmilləşməsi xalq- iqtidar birliyini
möhkəmləndirir. Azərbaycanın siyasi, iqtisadi, diplomatik uğurları artdıqca müstəqil, müasir, dünyəvi,
dinamik inkişaf edən respublika olduğunu təsdiqləyən reallıqlar daha cəlbedici görünür. Hazırda Azərbaycanın
xarici ölkələrdə 57 səfirliyi, 5 beynəlxalq təşkilat yanında daimi nümayəndəliyi, 9 baş konsulluğu, 7 təmsilçilik
ofisi və 7 fəxri konsulluğu fəaliyyət göstərir. “Evrovision-2012” mahnı müsabiqəsində, XXX London Yay
Olimpiya Oyunlarında, birinci Avropa Oyunlarında, Rio-de Janeyroda qazandığımız qələbələr düşünülmüş
siyasətin təntənəsi kimi dünya birliyində nüfuzumuzu artırır.
Xarici siyasətimizin prioritetlərini təşkil edən Azərbaycan diplomatiyası müxtəlif istiqamətlər üzrə də
inkişafdadır. Azərbaycanın enerji diplomatiyası bölgədə sülhün təminatına yönəldilib. Coğrafi vəziyyətimiz
elədir ki, Azərbaycanın razılığı olmadan bu bölgədə heç bir qlobal layihə reallaşa bilməz. Azərbaycan qazının
Yunanıstan sərhədlərindən kənara çıxarılmasını təmin edəcək TANAP, TAP, “Cənub Qaz Dəhlizi” kimi
layihələr xarici siyasətimizə əlavə uğurlar qazandırır. Azərbaycanın Latın Amerikası kimi ölkələrilə
əməkdaşlığı xarici siyasətdə qazanılan uğurların coğrafiyasını genişləndirir.
Xarici siyasətimizlə bağlı istiqamətlərdən olan erməni vəhşiliklərinin nümunəsi Xocalı soyqırımının
dünyada tanınması istiqamətində aparılan işlər davam etdirilir. Belə ki, bu günə qədər ABŞ-ın 15 ştatında,
Kolumbiya, Çexiya, Rumıniya, Serbiya, Honduras, Peru, Panama, Pakistan, Meksika, İordaniya, Bosniya və
Herseqovina parlamentlərində Xocalı soyqırımı rəsmən tanınmış, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və
suverenliyinə dəstək ifadə edilmiş, o cümlədən ölkəmiz bu dövlətlər tərəfindən etibarlı strateji tərəfdaş kimi
qiymətləndirilmişdir. Reallıq budur ki, qarşılıqlı hörmət, bərabərhüquqlu münasibətlərə xoş niyyətlərə
əsaslanan Azərbaycanın xarici siyasəti açıq, balanslaşdırılmış və ədalətlidir.
İki sahil.-2016.-24 dekabr-№ 238.-S.18.
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Dövlət quruculuğunda və xarici siyasətdə Heydər Əliyev fenomeni
Novruz Məmmədov,
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının rəhbərinin müavini,
xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri, YAP Siyasi Şurasının üzvüa
Ötən əsrin ikinci yarısından başlayaraq, cəmiyyətin inkişaf modelinin təməlində hansı ideyanın
qoyulması müzakirə obyektinə çevrildi. Hərbi qüdrət, yoxsa iqtisadi güc, güclü ideologiya, yaxud mütərəqqi
mədəniyyət sistemi kimi variantlar müxtəlif formalarda müzakirəyə çıxarıldı. O cümlədən, geosiyasi
nəzəriyyələrdə ciddi ideya transformasiyaları baş verdi. XX əsrin 90-cı illərindən başlayaraq qabaqcıl
düşüncəli insanlar mədəniyyətə istinad edən inkişafın daha dayanıqlı və davamlı olduğunu ümumi əsaslarla
vurğulayırlar. Məhz bu səbəbdən də XXI əsr tarixə “humanizm əsri” kimi düşür. Bu əsrdə silahlar və ya iqtisadi
sistemlər deyil, mədəniyyət sistemləri, ideologiyalar, konsepsiyalar yarışırlar. Bu prizmadan XXI əsrin
əvvəllərində yaranmış geosiyasi konsepsiyaların daha çox “sivilizasiya geosiyasəti” adlandırılması təsadüfi
görünmür. Sivilizasiya geosiyasəti cəmiyyətlərin mədəni-mənəvi dəyərlərinin əhəmiyyətinin siyasi fəaliyyətdə
qəbul edilməsini nəzərdə tutur. Yəni dövlətlərarası münasibətlərdə hərbi və ya iqtisadi yarışma yox,
mədəniyyətlərin, mənəvi dəyərlərin, ideologiyaların yarışı əsas götürülür.
Təbii ki, mədəniyyət güc qismində hərbi və iqtisadi gücdən daha sivil və humanist bir məfhumdur. XXI
əsri “humanizm əsri” adlandıranlar bu məqamı nəzərdə tuturlar. Lakin geosiyasətdə mədəniyyətin hansı
məqsədlərlə istifadə edilməsi məsələsinin xüsusi əhəmiyyəti var. Təəssüf ki, hələlik “sivilizasiya geosiyasəti”
termini daha çox söz olaraq qalmaqdadır. Dünyanın böyük gücləri mədəniyyətdən başqalarını təsir altında
saxlamaq, onun mədəni məkanına müdaxilə və nəzarət etməklə öz siyasi, hərbi və geosiyasi məqsədlərinə
çatmaq üçün istifadə edirlər. Əvvəlki dövrlərdə dünya hərbi və ya iqtisadi güclə zəbt edilirdisə, indi
mədəniyyət, texnologiyalar, incəsənət və ideologiya ilə işğal prosesi həyata keçirilir.
Məhz bu səbəbdəndir ki, bu gün beynəlxalq münasibətlər sistemi olduqca ziddiyyətli bir dövrə qədəm
qoyub. Dünyada münaqişəli regionların sayının durmadan artması, Yaxın Şərqdə baş verən qarşıdurmalar,
qlobal güclərin öz aralarında münasibətləri tam aydınlaşdırmaması, geosiyasi mübarizənin daha da
kəskinləşməsi və regional miqyasda özünü göstərən ziddiyyətlər kompleks halda beynəlxalq münasibətlər
sistemində çətinliklər yaradır.
Keçən əsrin 90-cı illərində ümumən postsovet məkanında, o cümlədən Azərbaycanda cərəyan edən
siyasi proseslər keçmiş sovet respublikalarının hamısının qarşısında “hansı yolu seçməli?”, “necə bir cəmiyyət
və dövlət qurmalı?” kimi suallara cavab tapılmasını labüd edirdi.
Azərbaycan üçün seçim anı daha çətin amillərlə bağlı idi. Ölkəyə hərbi təcavüz baş vermişdi, müxtəlif
istiqamətlərdən təzyiqlər ara vermədən davam edirdi, daxildə qeyri-müəyyənlik hökm sürürdü. Müstəqilliyin
ilk illərində Azərbaycanın düşdüyü dərin böhran, təkcə, Ermənistanın ölkəmizə qarşı hərbi təcavüzü ilə bağlı
deyildi. Həmin dövrdə xaricdən bütövlükdə respublikada milli-etnik ixtilafları, separatçılıq əhval-ruhiyyəsini
ayrı-ayrı bölgələrə müdaxilə vasitəsilə tendensiyaya çevirmək cəhdləri özünü qabarıq formada göstərirdi.
Azərbaycan üçün bu vəziyyətdən yeganə optimal çıxış yolu ölkədə sabitlik yaradıb, müstəqil dövlət
quruculuğunun uğurla aparıla biləcəyi kursun seçilməsindən ibarət idi. Hər iki məsələ üçün də düzgün
ideologiyanın müəyyənləşdirilməsi həyati əhəmiyyət daşıyırdı. Çünki seçiləcək ideoloji konsepsiya
Azərbaycanın strateji yolunu müəyyənləşdirəcək, dövlət quruculuğunun fəlsəfəsini aydınlaşdıracaq və
cəmiyyətin birləşməsi xəttini ortaya qoyacaqdı. Söhbət Azərbaycanda müstəqil dövlət quruculuğunun gerçək
fəlsəfəsini formalaşdırmaqdan gedirdi. Bu fəlsəfə Azərbaycanı xarici təhlükələrdən və daxili ziddiyyətlərdən
qorumalı, xalqın mənəvi xüsusiyyətlərini, tarixi və mədəniyyətini, dövlətçilik maraqlarını özündə ehtiva etməli
idi.
Həmin dövrün mürəkkəbliyi şəraitində praqmatik səmərə verə biləcək kursun seçilməsi xüsusi
keyfiyyətlər tələb edirdi. Bunun üçün strateji təfəkkürlü, uzaqgörən, soyuqqanlı və qətiyyətli siyasətçi-lider
lazım idi. Tarix Azərbaycanın siyasi səhnəsinə həmin keyfiyyətlərə malik Heydər Əliyevi yenidən gətirdi.
Azərbaycan xalqı 1993-cü ildən ikinci dəfə öz liderinə arxalandı. Bu, bir xalqın bir əsrdə ikinci dəfə
qəhrəmanlıq göstərməsi, uzaqgörənlik və dövlət qurmaq qüdrətini nümayiş etdirməsi idi. Ulu öndər Heydər
Əliyev Azərbaycanın müstəqil dövlətini və xalqını zamanın ziddiyyətləri məngənəsindən sözün həqiqi
mənasında xilas edərək, onu real dövlət quruculuğu xəttinə istiqamətləndirdi.
Ulu öndərin ən böyük tarixi nailiyyətlərindən biri Azərbaycan xalqını vahid amal, ideya və məqsəd
ətrafında birləşdirəcək milli ideologiyanın, milli konsepsiyanın yaradılması oldu. Heydər Əliyev bütün
315

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

fəaliyyəti boyu Azərbaycanın mədəniyyəti, tarixi və milli-mənəvi dəyərlərinin əhəmiyyətini xüsusi qeyd
edirdi. Yeni dövrdə Azərbaycanın müstəqil dövlətçilik kursu bu məqam üzərində quruldu. Faktiki olaraq,
ümummilli lider qısa müddət ərzində xalqın quruculuq enerjisini dövlətin maraqlarının təmin olunması
istiqamətində səfərbər edə bildi. Heydər Əliyev cəmiyyətin mədəni-intellektual potensialını və mənəvi
dəyərlərini milli ideyanın reallaşdırılmasına yönəltdi. Ulu öndər etnik millətçiliyə alternativ kimi bütövlükdə
Azərbaycan xalqının və cəmiyyətinin, eyni zamanda, Azərbaycan dövlətçiliyinin yüksəlişini şərtləndirən və
multikulturalizmin əsas mənəvi bazası olan azərbaycançılıq prinsipini milli ideologiya kimi irəli sürdü. Bu
ideologiya dinindən, dilindən, irqindən asılı olmadan ölkədə yaşayan bütün vətəndaşları birləşdirir.
Nəticə etibarilə, məhz azərbaycançılıq Azərbaycana qarşı bir çox istiqamətlərdən yönələn təhdidlərin,
ölkəni etnik separatizm əsasında parçalamaq cəhdlərinin, multikulturalizmi iflasa uğratmaq siyasətinin
qarşısında güclü ideoloji sipər oldu.
Ümummilli lider Heydər Əliyev öz çıxışlarında bir vacib məqamı hər zaman qeyd edib: “Azərbaycan
əhalisinin çoxmilli tərkibi bizim sərvətimizdir, üstünlüyümüzdür. Azərbaycanın ən başlıca sərvətlərindən biri
qədimlərdən bu torpaqda yaşayan, öz taleyini, öz həyatını bu torpağa bağlayan müxtəlif dinlərə etiqad edən
adamlardır. Biz bunu qiymətləndiririk və saxlayacağıq. Dövlət, ölkə nə qədər çox xalqı birləşdirsə, bir o qədər
zəngin olur, çünki onların hər biri ümumdünya mədəniyyətinə və sivilizasiyasına öz töhfəsini verir.
Azərbaycan onun ərazisində yaşayan bütün millət və xalqların ümumi vətənidir. Azərbaycanlı sözü bizi həmişə
birləşdirib”.
Ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan xalqının multikultural ənənələrinin qorunması
sahəsində həyata keçirilən siyasi istiqamət hazırda Prezident İlham Əliyev tərəfindən davam və inkişaf etdirilir.
Əminliklə demək olar ki, dövlət başçısının bilavasitə səyləri ilə Azərbaycanın milli-mənəvi dəyərlərini əks
etdirən tolerantlıq mahiyyət və keyfiyyət baxımından yeni mərhələyə – beynəlxalq səviyyəyə yüksəlib. Xarici
siyasətimizdə multikultural dəyərlərə getdikcə daha çox istinad edilməsi bir yenilik sayıla bilər.
Azərbaycan cəmiyyətindəki və dövlətin xarici siyasətindəki multikultural dəyərləri daha hərtərəfli
şəkildə dərk etmək üçün, ilk növbədə Qərbdə bu məsələyə mövcud olan həqiqi yanaşmanı başa düşmək
lazımdır. Elmi ədəbiyyatlarda multikulturalizm anlayışının XX əsrin 60-70-ci illərində Qərbdə formalaşdığı
bildirilir. Diqqət etsək, həmin dövrün məhz Qərb ölkələrinin II Dünya müharibəsindən sonrakı yenidənqurma
və iqtisadi inkişaf illərinə təsadüf etdiyini görərik. Bu zaman istifadə olunan təbii resurslar III dünya
ölkələrinin, əsas işçi qüvvəsi isə Avropa dövlətlərinin Afrika və Asiyadakı keçmiş müstəmləkələrinin payına
düşürdü. Bu çərçivədən baxıldıqda, həmin dövrdə multikulturalizm anlayışı maksimum səmərə əldə etmək
üçün miqrantları Qərb cəmiyyətlərinə inteqrasiya və ya assimilyasiya etmək məqsədilə ortaya atılmış bir
anlayış idi.
XXI əsrin əvvəllərində isə vəziyyət tamamilə dəyişib. Qərb liderləri elə özlərinin ortaya atdığı
multikulturalizm siyasətinin özünü doğrultmadığını bəyan edirlər. Suriya miqrantları ilə bağlı Avropada
yaranmış vəziyyət isə əslində, multikulturalizmin Qərbdə tam iflasa uğradığını göstərir. Dövlət başçısının da
qeyd etdiyi kimi, bunun alternativi ksenofobiya, islamofobiya, antisemitizm və radikalizmdir.
Əslində, multikulturalizm anlayışına Qərb cəmiyyətlərinin baxışı öz-özlüyündə xüsusi məqsədlər və
maraqlar güdür. Hazırda multikulturalizmin sadəcə ölkədaxili sosial proses mahiyyətini aşaraq ümumən
beynəlxalq münasibətlər sistemində mühüm faktora çevrildiyini nəzərə alsaq, son dövrlərdə xarici siyasət
leksikonunda daha çox istifadə olunan “yumşaq güc” və ya “ağıllı güc” məfhumuna diqqət yetirilməsi də
zəruridir.
Qərbdə “yumşaq güc” dedikdə, ilk növbədə, dövlətlərin öz geosiyasi təsirini hərbi və iqtisadi gücə görə
deyil, mədəniyyətə, siyasi ideologiyaya və proqramlara görə təmin etməyə çalışdığı nəzərdə tutulur. “Sərt güc”
məcburetməyə əsaslanırsa, “yumşaq güc” könüllü iştirakı nəzərdə tutur. Ancaq “könüllü iştirak”da da son
məqsəd lider dövlətin mədəni meyarlarını qəbul etməkdən ibarətdir. Bu mənada söhbət məcburiyyətin
növünün dəyişməsindən gedə bilər. Bir sözlə, geosiyasətdə terminologiya dəyişsə də, təməl ideya və strateji
məqsəd dəyişməyib. XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində olduğu kimi, XXI əsrin əvvəllərində də bir sıra
dövlətlər digər dövlətləri öz təsiri altına almağı beynəlxalq münasibətlər sistemində əsas məqsəd sayırlar.
Lakin geosiyasətdə “yumşaq güc”ə keçid, hər halda, pozitiv tarixi hadisə kimi qiymətləndirilməlidir.
“Yumşaq güc” anlayışı özündə dialoqa hazırlıq, multikultural dəyərlərin qəbulu, mədəniyyətlərarası əlaqələrin
inkişafı, humanitar əməkdaşlıq kimi prosesləri də nəzərdə tutur. Bu anlayış dövlətin daxili potensialının
cəlbediciliyinə əsaslanır. Mədəniyyət, tarix, intellekt, daxili siyasət və başqa amillər üzrə dövlət nə qədər çox
cəlbedici olarsa, onun xarici siyasəti də bir o qədər uğurlu olar. Dövlətin daxili cəlbediciliyinin mərkəzində
xalqın mədəniyyəti durur.
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Məsələnin başqa mühüm tərəfi xarici siyasət konsepsiyasının mahiyyəti ilə bağlıdır. “Yumşaq güc”
konseptinin reallaşması üçün xarici siyasət bütövlükdə bəşəriyyətin tərəqqisinə xidmət etməlidir. Yəni dövlətin
xarici siyasəti ölkələr və regionlar arasında əməkdaşlığın genişlənməsinə xidmət edirsə, onun “yumşaq güc”
konsepsiyasına keçid imkanı yaranır. Xarici siyasət kursunun yalnız sözdə deyil, əməldə əməkdaşlığa
istiqamətləndiyi təsdiqini tapmalıdır.
Bu baxımdan, Azərbaycanın bu sahədə özünü artıq təsdiq etdiyini deyə bilərik. Bu gün Azərbaycanda
multikulturalizmin dövlətin milli-mənəvi dəyərlərinə söykənən davamlı siyasi kurs kimi tətbiq edilməsi, dövlət
və cəmiyyət quruculuğunun ideoloji xəttində əsas yer tutması xarici siyasətin “yumşaq gücə”
transformasiyasını şərtləndirib.
Hazırda Azərbaycanın “yumşaq güc” konseptindəki multikulturalizm istiqaməti xarici siyasətimizdə iki
formada reallaşdırılır.
Birincisi, “Azərbaycan multikulturalizmi” beynəlxalq münasibətlər sistemində bir model kimi təqdim
olunmaqdadır. Dünyada müxtəlif cəmiyyətlər daxilində multikultural əsaslarda bəzən təbii, bəzənsə süni
şərtlər səbəbindən yaranmış ziddiyyətlər nəzərə alınarsa, bu olduqca aktualdır. Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin də qeyd etdiyi kimi, “Multikulturalizm Azərbaycanda həyat tərzidir. Biz gündəlik
həyatımızda bu prinsiplər əsasında fəaliyyət göstəririk. Bu prinsiplər cəmiyyətin mütləq əksəriyyəti tərəfindən
dəstəklənir, müdafiə edilir”. Fakt budur ki, ölkəmizdə yaşayan müxtəlif xalqlara öz milli-mənəvi dəyərlərini,
dini etiqadını, adət-ənənələrini qoruyub saxlamaq, dil və mədəniyyətini inkişaf etdirmək üçün demokratik
şəraitin təmin edilməsi Azərbaycanı dünya ölkələri üçün tolerantlıq nümunəsinə çevirib. Qürurverici haldır ki,
bir sıra dövlətlər bizim təcrübəmizdən yararlanmağa çalışır. İndi dünyada multikulturalizm sahəsində ən
optimal model kimi Azərbaycanın nümunəsinin öyrənilməsi təbiidir.
İkincisi, Azərbaycan beynəlxalq səviyyədə mədəniyyətlər və dinlərarası dialoqu təşkil etməklə yeni
əməkdaşlıq modelini irəli sürür, bir çox problemlərin qarşılıqlı müzakirə yolu ilə həllinin mümkün olduğunu
göstərməyə çalışır. Ölkədə mütəmadi olaraq mədəniyyətlər və dinlərarası əməkdaşlığa həsr edilmiş beynəlxalq
tədbirlərin keçirilməsi də məhz bu məqsədə xidmət edir. “Bakı Prosesi” çərçivəsində ilk dəfə 2008-ci ildə
Avropa Şurasına üzv dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin Bakıda keçirilmiş konfransına Azərbaycanın
təşəbbüsü ilə ilk dəfə olaraq 10 müsəlman ölkəsinin də dəvət edilməsi həqiqətən də bənzəri olmayan bir addım
idi. Sonradan 10-dan artıq Avropa dövlətinin iştirakı ilə İslam ölkələrinin mədəniyyət nazirlərinin VI
Konfransı, Dünya Dini Liderlərinin Sammiti, mütəmadi qaydada təşkil olunan Ümumdünya
Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu və Beynəlxalq Humanitar Forum, eləcə də bu ilin aprel ayında keçirilən
BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının 7-ci Qlobal Forumu bəşəri problemlərin müzakirəsi baxımından mühüm
təşəbbüslərdir. Bunlar Azərbaycanı dünyada multikulturalizmin mərkəzi kimi təqdim edir və onun beynəlxalq
miqyasda ən yüksək səviyyədə əməkdaşlığı təşkil etməyə qadir olduğunu göstərir.
Azərbaycanın multikultural dəyərlərinin beynəlxalq səviyyədə təqdim olunmasında Azərbaycanın
birinci xanımı Mehriban Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondu da mühüm rol oynayır. Avropa
ölkələrində mədəniyyət abidələrinin və kilsələrin bərpası, müxtəlif ölkələrdə sosial – mədəni layihələrin
reallaşdırılması mədəniyyətlər və dinlərarası əməkdaşlığa töhfə verməklə, Azərbaycan multikulturalizminin
bir reallıq olduğunu göstərir.
Bütün bu layihələr və təşəbbüslər ümumilikdə Azərbaycanın daxili və xarici siyasətdə mədəniyyətə,
intellektə, humanizmə və sülhə əsaslanan addımlarının məntiqi nəticəsidir. Beləliklə, Azərbaycan beynəlxalq
səviyyədə aktual ideya və təklifləri ilə regional lider statusundan qlobal geosiyasi çəkisi olan dövlətə çevrilmək
istiqamətində inamlı addımlar atır. Azərbaycan dövlət kimi daim inkişaf edir, daha da qüdrətlənir.
Bu gün biz ümummilli lider Heydər Əliyevin nə qədər dahi şəxsiyyət və uzaqgörən siyasətçi olduğunu
bir daha dərk edirik. Onun Azərbaycan dövlətinin təməlinə qoyduğu ideoloji və siyasi dəyərlər təkcə davamlı
sosial-iqtisadi inkişafı təmin edən güclü dövlət və cəmiyyət quruculuğunun deyil, həm də ölkəmizin milli
maraqlarına cavab verən, onun müsbət beynəlxalq imicini formalaşdıran, qlobal səviyyədə sülh və sabitliyin
bərpası istiqamətində fəaliyyətini istiqamətləndirən xarici siyasətin çərçivəsini müəyyən edir.
Xalq qəzeti.-2016.-11 dekabr-№ 275.-S.3.
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Azərbaycanın geosiyasi kursu: XXI əsrin çağırışları işığında
Kamal ADIGÖZƏLOV
Azərbaycan müstəqilliyinin 25-ci ildönümünü xüsusi şəraitdə qeyd etdi. Hazırda dünyanın bir çox
regionlarında müharibə alovu çoxlu sayda insanın həyatına son qoyur. İşgəncələr, hüquq pozuntuları,
sürgünlər, qaçqınlıq, miqrantlara qarşı qeyri-insani münasibətlər baş alıb gedir. Prezident İlham Əliyevin ifadə
etdiyi kimi, “ətraf od tutub yanır”. Belə bir şəraitdə Azərbaycan sabit inkişaf və tərəqqi adasını xatırladır. Bəs
onu belə bir sabit inkişafa hansı siyasət gətirib çıxarıb? Bu sualın cavabını 25 il ərzində həyata keçirilən
müstəqil siyasətin işığında tapmaq olar. Obrazlı desək, ötən müddətin hər səhifəsinə ulu öndərin əsasını
qoyduğu müstəqil dövlət quruculuğu kursunun nuru fonunda nəzər salsaq, çox maraqlı məqamları görmüş
olarıq. Burada müxtəlif destruktiv qüvvələrlə gərgin mübarizə, təxribatlara qarşı ciddi dirəniş, reallaşdırılan
beynəlxalq layihələr, aparılan böyük diplomatik savaş və irəli sürülən geosiyasi əməkdaşlıq formatları vardır.
Azərbaycan 25 ildə Cənubi Qafqaz fenomeni kimi siyasətə qədəm qoyub. Bakı dünyaya bu regionda yerləşən
dövlətin dünya siyasətinə necə və hansı məzmunda töhfə verə biləcəyinin ən səmərəli formulunu nümayiş
etdirib. Müstəqil dövlətçiliyin geosiyasi aspektdə ən gözəl töhfəsi məhz bundan ibarətdir. Onun üzərində bir
qədər geniş dayanmağa ciddi ehtiyac görürük.
Geosiyasi ziddiyyətlərin qovşağında: keçən əsrin 90-cı illərindən başlanan yol
Artıq 25 ildir ki, Azərbaycan müstəqil dövlətdir! Keçilən yola baxdıqda, burada bir möhtəşəmlik
görürük. Çünki Azərbaycan sadəcə sözdə azad olmadı, real işdə, dövlət quruculuğunda müstəqillik anlayışına
tam mənasında uyğun olan ölkə olduğunu dünyaya nümayiş etdirdi. Ulu öndər Heydər Əliyev dövlətin
suverenliyini tam təmin edən mükəmməl siyasi kurs yaratdı, Prezident
İlham Əliyev onu inkişaf etdirərək, sürətlə dəyişən dünyada yeni uğurlara imza atdı. Bu zaman milli
maraqlar, demokratik dövlət və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu xəttindən zərrə qədər də olsa, kənara sapmalar
olmadı.
Bunları ölkə rəhbəri İlham Əliyev “Rusiya bu gün” Beynəlxalq İnformasiya Agentliyinin baş direktoru
Dmitri Kiselyova verdiyi müsahibədə gözəl ifadə edib. Prezident deyib: “Bu gün Azərbaycan sözün tam
mənasında müstəqil, özünü təmin edən, milli köklərə əsaslanan, eyni zamanda, dünyəvi, çoxmillətli,
çoxkonfessiyalı, uğurla inkişaf edən, yalnız öz gücünə arxalanan, qonşuları ilə yaxşı, mehriban münasibətlərə
malik, dünya birliyinin etibarlı və layiqli üzvü olan dövlətdir” (bax: Prezident İlham Əliyev: Dağlıq Qarabağa
dair ağlabatan kompromis mümkündür / AZƏRTAC, 19 oktyabr 2016).
Bu fikirlərdə ölkənin əldə etdiyi 25 illik nailiyyətlər, dövlət quruçuluğunun bütün sahələri üzrə qazanılan
uğurların yekunu öz yığcam və obrazlı ifadəsini tapıb. 1991-ci ilin 18 oktyabrından başlanan bu yol, əslində,
kifayət qədər keşməkeşli olub və dövlətçiliyin formalaşması yolunda qarşıya çıxan çoxlu sayda maneələri
dəfetmə prosesi kimi yadda qalmaqdadır. Azərbaycan xalqı siyasi liderinin qətiyyəti və zəhmətsevərliyi,
müasir dünya siyasətinin mahiyyətini düzgün dərk etməsi sayəsində həmin sınaqlardan üzüağ çıxıb və bu
proses davam etməkdədir. Həmin bağlılıqda 25 illik zəfər tarixinə yenidən nəzər salmaq faydalı olardı.
Alimlər dəfələrlə ifadə ediblər ki, sovetlərin dağılması ilə geniş bir geosiyasi məkanda faktiki olaraq
xaos yarandı. Müstəqilliyini bəyan edən keçmiş ittifaq respublikaları real surətdə azad olmaq üçün hələ ciddi
və çətin yol qət etməli idilər. Onlardan hansınınsa uğur əldə edəcəyinə heç bir təminat yox idi. Hətta Rusiya
belə uğursuzluqdan sığortalanmamışdı. Çünki tarixən böyük dövlətlərin parçalanması qeyri-müəyyənlik, xaos
və mövcud qaydaların pozulması ilə müşayiət olunub. XX əsrin 90-cı illəri isə üstəlik qlobal siyasətdə risklərin
sürətlə artdığı bir mərhələ idi. Azərbaycan da daxil olmaqla indi postsovet məkanı adlanan ərazidə müstəqil
olmaq istəyən hər bir subyekt bu mənada riskli bir yola qədəm qoyurdu.
Bunlardan əlavə, Azərbaycan üçün böyük qüvvələrin yaratdığı süni əngəllər də mövcud idi. Onlardan
ən çox təhlükəlisi Ermənistanın təcavüzkar siyasəti oldu. Bu kiçik, zəif və Qafqazda tarixi kökü olmayan
ölkəyə ciddi hərbi, iqtisadi, maliyyə və informasiya dəstəyi göstərməklə, Azərbaycan torpaqlarının 20 faizini
işğal etməsinə imkan yaradıldı. Nəticədə, 800 mindən çox azərbaycanlı öz yurdundan didərgin düşdü.
Ermənistandan isə bütün azərbaycanlılar deportasiya edildi. Onların hamısı Azərbaycana üz tutdu. Bununla da
müstəqilliyini yenicə elan etmiş ölkə ciddi təhdidlərlə üz-üzə qaldı.
Dağlıq Qarabağın əhalisinin həmin dövrdə 30 faizini azərbaycanlılar təşkil edirdi. Onların hamısı öz
yurdlarından qovuldu, bir hissəsi müharibədə qətlə yetirildi. Tarixdə analoqu olmayan vəhşiliklə Xocalı
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soyqırımı törədildi. Sonra Dağlıq Qarabağ ətrafında olan 7 rayon işğal edildi. ATƏT-in hesabatlarında
göstərilir ki, burada bir dənə də olsun salamat qalmış bina, tikili yoxdur, qəbiristanlıqlar dağıdılıb, məscidlər
yox edilib. Prezident İlham Əliyev bu bağlılıqda vurğulayıb: “Dağlıq Qarabağ hüdudlarındakı ərazilərdən 750
min, Dağlıq Qarabağdan 40 mindən çox, Ermənistandan 200 mindən artıq azərbaycanlı qovulub. 1993-cü ildə
yoxsul ölkədə 1 milyon qaçqın vardı” (bax: əvvəlki mənbəyə).
İlk zərbələri dəfetmə iradəsi və qüdrəti: müdrik liderlik
Bunlar sadəcə rəqəmlər deyil – müstəqilliyinin ilk illərində bəzi dairələrin Azərbaycana “etdiyi
hədiyyələrdir”. Elə “hədiyyələr” ki, onları qəbul etməklə yanaşı, mütləq müstəqil dövlət qurmaq lazım gəlirdi.
Həqiqi mənada müstəqil dövlət qura bilməsəydik, onda bu problemləri də həll etmək şansımız olmazdı. Heydər
Əliyevin dövlət quruculuğu kursunun taktiki və strateji əhəmiyyəti bu reallıqların fonunda bütün ciddiliyi ilə
göz önünə gəlir.
Bəli, 1993-cü ildə Azərbaycanın siyasi, iqtisadi, demoqrafik və s. reallıqları çox acınacaqlı idi. Burada
iki vacib faktoru da qeyd etmək gərəkdir. Onlardan biri daxili siyasi mühitlə, digəri isə qlobal siyasətlə bağlıdır.
1993-cü ilin iyun ayına qədər Azərbaycanda hakimiyyətdə olanlar səriştəsiz, dünyada baş verən prosesləri
düzgün qiymətləndirə bilməyən siyasi qüvvələr idi. Onlar düşmənin təxribatlarına qarşı demək olar ki, heç bir
tutarlı iş görə bilmədilər. Daxildə isə hakimiyyət uğrunda çəkişmələrdən başqa bir şey yox idi.
Bunun fonunda qlobal siyasətdə də ciddi dəyişikliklər müşahidə edilirdi. Risklər artır, böyük qüvvələrin
qarşıdurması kəskinləşir, dünyanın təhlükəsizliyi təhdid altına düşür, proseslər qlobal xaosun meydana
gəlməkdə olduğunu göstərirdi. Yaranmış vəziyyətdə ABŞ-ın dünya ağalığı iddiası və BMT-nin səmərəsiz
fəaliyyəti daha qorxulu situasiya formalaşdırmışdı. Ulu öndər Heydər Əliyev həmin dövrün nəzəri-siyasi
mənzərəsini BMT Baş Məclisinin 49-cu sessiyasındakı (29 sentyabr 1994-cü il) nitqində inandırıcı
arqumentlərlə ifadə edib.
Həmin çıxışında ümummilli lider vurğulayıb ki, “düşmənçilik dünyasından əməkdaşlıq və tərəqqi
dövrünə” keçid asan deyil. Yəni həmin mərhələdə bu istiqamətdə əsas keçidlər baş verməli idi. Ancaq bu, asan
başa gəlməyə bilər, çünki “bəşəriyyət qarşısında duran təhlükələr hələ heç də tamamilə aradan
qaldırılmamışdır” (bax: BMT Baş Məclisinin 49-cu sessiyasında Heydər Əliyevin çıxışı (29 sentyabr 1994-cü
il), s.21-25 / Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr,
məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. İyun, 1995 – noyabr, 1995. Dördüncü kitab / H.Ə.Əliyev;
Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev. – B.: Azərnəşr, 1998, s.21). Bəs həmin təhlükələr əsasən nədən ibarətdir?
Ulu öndər bu sualın da konkret cavabını verir: “…hələ də köhnə stereotiplər mövcuddur…” (bax: əvvəlki
mənbəyə).
Bu kontekstdə Heydər Əliyev tərksilah sahəsində problemləri, iqtisadi qeyri-bərabərliyi, ekoloji
təhlükələri, əhali və davamlı inkişaf problemlərini misal gətirmiş, daha kəskin çətinlikləri isə “azğın millətçilik
və separatçılığın” meydana gətirdiyini diqqətə çatdırmışdı.
Deməli, hələ 1994-cü ildə Azərbaycan rəhbərliyi həm qlobal miqyasda, həm də konkret olaraq Qafqazda
mövcud olan başlıca problemləri çox dolğun və lakonik şəkildə dünyanın diqqətinə çatdırmışdı. Ayrıca Cənubi
Qafqazdakı münaqişələrlə bağlı Heydər Əliyev demişdi: “buradakı münaqişələr nəinki müstəqil dövlətlərin
inkişafını ləngidir, hələ möhkəmlənməmiş demokratik cəmiyyətlərin varlığı üçün qorxu yaradır” (bax: əvvəlki
mənbəyə, s.21-22).
Belə çıxır ki, Azərbaycan lideri əvvəlcədən qlobal siyasətin ümumi inkişaf tendensiyaları ilə regional
reallıqlar arasındakı əlaqəni görə bilmiş və ona uyğun addımlar atmışdır. Bu mərhələni müstəqilliyin möhkəm
təməlinin formalaşdırılması baxımından olduqca əhəmiyyətli hesab etmək zəruridir. Heydər Əliyevin BMTnin yüksək tribunasından bu bağlılıqda ifadə etdiyi çox dəyərli fikirlər həmin tezisi tam təsdiq edir. Ümummilli
lider o zaman əminliklə demişdi: “Biz bir çox dövlətlərin böyük marağını doğuran ərazidə – Avropa və
Asiyanın mühüm coğrafi-siyasi qovuşuğunda yerləşərək, geniş təbii ehtiyatlara və böyük sənaye potensialına
malik olaraq, Azərbaycan xalqının qəti əzminə və inamına arxalanaraq öz müstəqilliyimizin
möhkəmləndirilməsinə və demokratik islahatların, bazar islahatlarının həyata keçirilməsinə doğru yönəldilmiş
bu strateji xətti aparırıq” (bax: əvvəlki mənbəyə, s.21).
Eyni zamanda, Heydər Əliyev bu yolda nə dərəcədə qətiyyətli olduğunu da açıq ifadə etmişdi. Ulu öndər
demişdi: “Bu gün mən bu yüksək tribunadan qətiyyətlə bildirirəm ki, heç kəs Azərbaycan xalqını tutduğu
yoldan geri çəkilməyə məcbur edə bilməz və biz ölkəmizin gələcəyinə nikbinliklə baxırıq. Bizim nikbinliyimiz
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dünyada baş verən tarixi proseslərlə, beynəlxalq münasibətlər sistemindəki ciddi dəyişikliklərlə də bağlıdır”
(bax: əvvəlki mənbəyə, s.21).
Nəhayət, Azərbaycanın dünyanın gələcəyini necə təsəvvür etdiyini də Heydər Əliyev aydın surətdə
BMT üzvlərinə çatdırmışdı. Ümummilli lider vurğulamışdı: “Şübhəsiz ki, artıq hərbi cəbhələşməni və ideoloji
qarşıdurmanı əvəz etməkdə olan bərabərhüquqlu dünya qaydası beynəlxalq münasibətlər sisteminin gələcək
əsasını təşkil edəcəkdir” (bax: əvvəlki mənbəyə, s.21).
Bunlar həm qlobal dünya siyasətinin daxili dinamikasının, həm də Azərbaycanda müstəqil dövlət
quruculuğunun geosiyasi aspektdə nəzəri cizgilərinin konkret ifadəsi baxımından dahiyanə fikirlərdir. Təcrübə
ulu öndərin tam haqlı olduğunu sübut etdi.
Onu vurğulayaq ki, Heydər Əliyevin söylədiyi fikirlərlə tam səsləşən, onun proqnozları ilə uyğunlaşan
tezisləri həmin dövrdə dünyanın tanınmış strateqləri, analitikləri, dövlət xadimləri və diplomatları da irəli
sürürdülər. Məsələn, Zbiqnev Bjezinskinin, Samuel Hantinqtonun, Frensis Fukuyamanın, Henri Kissincerin
və başqalarının əsərlərində bunlara rast gələ bilərik. Şübhəsiz ki, onlar öz yaradıcılıqlarında böyük
siyasətçilərin təcrübəsindən də yararlanıblar.
İlham Əliyev şəxsiyyəti: müstəqillik fəlsəfəsi və dünya siyasətinin yeni mərhələsi
Bütün bu məqamları vurğulamağımızın konkret səbəbi var: Azərbaycanda müstəqil dövlət
quruculuğunun dərin fəlsəfəsi, ciddi geosiyasi əsasları və konkret reallaşma mexanizmləri vardır! Məhz bunun
sayəsində ötən 25 ildə bu qədər böyük uğurlar qazanılıb və dövlətimiz Cənubi Qafqazın lideri səviyyəsinə
yüksəlib. Bu baxımdan Prezident İlham Əliyevin 25 illik müstəqillik yoluna verdiyi qiymət olduqca lakonik
və dəqiqdir. Dövlət başçısı yuxarıda qeyd etdiyimiz müsahibəsində ifadə edib: “…dövlətçiliyin inkişafı,
təşəkkülü, möhkəmləndirilməsi üzrə başlıca vəzifələr əsasən yerinə yetirilib və qarşımızda gələcək inkişaf
üçün çox yaxşı perspektivlər açılıb, ona görə ki, həm iqtisadi sahədə, həm də sosial məsələlərin həlli
istiqamətində artıq həyata keçirilmiş və hələ həyata keçiriləcək proqramlar çoxdur” (bax: Prezident İlham
Əliyev: Dağlıq Qarabağa dair ağlabatan kompromis mümkündür / AZƏRTAC, 19 oktyabr 2016).
Təbii ki, bunlar Azərbaycanda müstəqil dövlət quruculuğunun ümumi motivasiyalarıdır. Həmin
məqamların arxasında konkret faktlar dayanır. Bu bağlılıqda ilk olaraq enerji sahəsində həyata keçirilən
layihələr xatırlanır.
Enerji siyasəti müasir dövr üçün prinsipial və strateji əhəmiyyət daşıyır, beynəlxalq miqyasda da
dövlətlərin geosiyasi mövqeyinə çox güclü təsir edir. Azərbaycan müstəqillik illərində həyata keçirdiyi enerji
siyasəti ilə böyük nüfuz qazanıb. Hazırda bir sıra əhəmiyyətli layihələri reallaşdıran və bəzilərinin də üzərində
işləyən Bakı bu məsələdə müstəqil mövqeyini qətiyyətlə qoruyur. Kənardan olan təsirlərə baxmayaraq,
Azərbaycan rəhbərliyi yalnız milli maraqlara cavab verən addımlar atır. Bunun sayəsində Bakı-Tbilisi-Ceyhan,
Bakı-Tbilisi-Ərzurum, Bakı-Supsa kimi enerji marşrutları fəaliyyətdədir. İndi isə Avropa üçün xüsusi
əhəmiyyəti olan “Cənub qaz dəhlizi” layihəsi reallaşma mərhələsindədir. Onun tərkib hissələri olan TANAP
və TAP ayrıca əhəmiyyətə malikdirlər. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə bu layihələrin dünya üçün vacibliyini
əsaslandırıb. İndi Avropa həmin layihənin həyata keçirilməsinin sonlanmasını gözləyir. Qərbin böyük
dövlətlərinin başçıları açıq etiraf ediblər ki, bu kimi addımları ilə Azərbaycan qlobal enerji təhlükəsizliyinə
böyük töhfələr verir.
Məsələnin Azərbaycan dövlətçiliyi üçün vacib olan başqa cəhəti ölkə rəhbərliyinin enerji təhlükəsizliyi
problemini milli təhlükəsizlik faktoru ilə sıx əlaqələndirə bilməsindən ibarətdir. Bu məqamı da dövlət başçısı
İlham Əliyev dəfələrlə ən yüksək səviyyədə vurğulayıb. Azərbaycan uzun illərdir ki, enerji təhlükəsizliyinin
həm də milli təhlükəsizliyə xidmət etməsinə imkan yaradan xətti yeridir. Bunun müstəqillik və suverenlik üçün
əvəzsiz əhəmiyyəti olduğuna şübhə yoxdur. Azərbaycan rəhbərliyinin təşəbbüsü ilə reallaşan əməkdaşlıq
formatları da bu tezisin doğruluğunu sübut edir.
Bu kontekstdə ekspertlərin vurğuladığı üçtərəfli əməkdaşlıq formatlarını ayrıca göstərmək istərdik.
Xüsusilə son dövrlərdə daha çox diqqət çəkən Azərbaycan-İran-Rusiya əməkdaşlıq formatı maraq doğurur.
Bunun təşəbbüskarı Prezident İlham Əliyev olub. Məhz Azərbaycan rəhbəri İranda səfərdə olarkən Həsən
Ruhaniyə üçtərəfli əməkdaşlıq formatını təklif edib ki, o da həmin formata böyük maraq göstərib. Daha sonra
Azərbaycan rəhbəri fikirlərini Prezident Vladimir Putinlə bölüşüb. Rusiya rəhbəri də təşəbbüsü yüksək
qiymətləndirib. Bu diplomatik addımların yekunu kimi tarixdə ilk dəfə olaraq Bakıda Rusiya və İran dövlət
başçıları Azərbaycan rəhbəri ilə müzakirələr aparıblar.
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Ölkə başçısı İlham Əliyev rusiyalı jurnalistə verdiyi müsahibədə bu hadisənin qlobal geosiyasi
əhəmiyyətindən geniş söhbət açıb. Prezident Bakıda baş tutan Rusiya-Azərbaycan-İran üçtərəfli zirvə
görüşünü tarixi sammit adlandırıb. Çünki “birincisi, üç ölkənin rəhbərləri tarixdə ilk dəfə belə formatlı
sammitdə görüşürdülər. İkincisi, biz tarixə qayıdırıq” (bax: əvvəlki mənbəyə). Prezident İlham Əliyev tarixə
qayıdışın nəyi ifadə etdiyini də aydınlaşdırıb. Azərbaycanın iki imperiyanın tərkibində olması reallıqdır və
buna görə də həmin sammit ayrıca əhəmiyyətə malikdir. Bu, o deməkdir ki, Azərbaycanın iki böyük qonşusu
ona hörmətlə yanaşır, müstəqilliyini tanıyır və Bakı ilə bərabərhüquqlu əməkdaşlığa gedir. Bunu İlham Əliyev
praqmatizm və əməkdaşlıq üçün geniş imkanların yaranması kimi xarakterizə edir. Bu hadisənin geosiyasi
baxımdan qiymətləndirilməsi isə olduqca maraqlıdır. Bununla əlaqədar Azərbaycan rəhbəri vurğulayıb: “Bu,
ciddi geosiyasi addımdır… Bu, artıq dünya siyasətinin, qlobal siyasətin faktıdır. Bu, regional format deyil,
nəqliyyat formatı deyil – bu, ciddi xarici siyasət təşəbbüsüdür, geosiyasi təşəbbüsdür və artıq reallıqdır…”
(bax: əvvəlki mənbəyə).
Həqiqətən də, Azərbaycan Prezidentinin təşəbbüsü ilə yaranan əməkdaşlıq formatının regional və qlobal
miqyasda geosiyasi dinamikaya təsir edə biləcək proseslərə start verdiyinə şübhə yoxdur. Artıq bunun müxtəlif
sferalar üzrə nümunələrini görə bilirik. Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi, enerji marşrutlarının şaxələnməsi,
təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq, beynəlxalq terrorla mübarizə kimi istiqamətlərdə müşahidə edilən
proseslər onun təsdiqidir. Azərbaycan, Rusiya və İran rəhbərliyi həmin xətti daha da genişləndirmək və
zənginləşdirməkdə qərarlıdırlar.
Əminliklə demək olar ki, bu siyasi xətt Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə
də öz müsbət təsirini göstərəcəkdir. Hələlik Ermənistan tərəfinin qeyri-konstruktiv mövqe tutması səbəbindən
bu sahədə irəliləyiş yoxdur. Ancaq Azərbaycan hər dəfə öz səmimi və obyektiv mövqeyini ortaya qoyur.
Yuxarıda vurğuladığımız müsahibədə də ölkə başçısı böyük humanist və sülhpərvər mövqe ifadə edib. O deyib
ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağa muxtar respublika statusu verə bilər. Bu barədə Ermənistan rəhbərliyinə də
dəfələrlə deyilib. Lakin ərazi bütövlüyünün pozulması ilə barışmaq mümkün deyildir. Azərbaycan heç vaxt öz
ərazisində ikinci erməni dövlətinin yaradılmasına imkan verməyəcək (bax: əvvəlki mənbəyə).
Belə çıxır ki, münaqişənin danışıqlar yolu ilə həll edilməsində əsas əngəl rəsmi İrəvanın absurd
iddialarıdır. Azərbaycan həm ermənilərin təhlükəsizliyinə təminat verir, həm də onların özünüidarəetməsinə
hüquqi əsas yaradır. Ermənistan rəhbərliyi isə ya belə təklifləri dəyərləndirmək iqtidarında deyil, ya da
havadarları buna icazə vermir. Hər bir halda münaqişənin indiyə qədər həll edilməməsinin qarşısında olan
maneə Ermənistandır. Prezident İlham Əliyevin mövqeyi isə müstəqil, sivil, demokratik və regionda əminamanlıq olmasında həqiqi marağı olan dövlətin iradəsini ifadə edir. Bu, ardıcıl və qətiyyətli müstəqil siyasi
xəttin yeridilməsinin birbaşa nəticəsidir!
Beləliklə, ötən 25 il Azərbaycanın müstəqil dövlət quruculuğu yolunun şanlı səhifəsini təşkil edir. Ən
mürəkkəb və ziddiyyətli geosiyasi situasiyalarda düzgün xətt seçən Azərbaycan rəhbərliyi bütövlükdə dövlətin
suverenliyinin təminində misilsiz uğurlar qazanıb. Artıq Azərbaycan dünya səviyyəsində öz yeri, sözü və
konkret layihələri olan bir dövlətdir. Onun suverenliyi və müstəqilliyinə hər kəs hörmətlə yanaşır. Bunun
böyük tarixi və geosiyasi nailiyyət olduğuna şübhə yoxdur!
Azərbaycan.-2016.-19 noyabr.-№256.-S.5.
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Milli maraqlara əsaslanan xarici siyasət
Azərbaycanın iqtisadi və hərbi gücü fonunda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
həlli ilə bağlı danışıqlar prosesində dönüşün baş verməsi qaçılmazdır
Elnur HACALIYEV
Azərbaycan beynəlxalq əlaqələr sisteminə cəlb olunan bütün ölkələrə münasibətdə – onların ərazi
böyüklüyü, hərbi gücü və iqtisadi potensialından asılı olmayaraq müstəqil xarici siyasət həyata keçirir. Lakin
dünyada baş verən mühüm geosiyasi dəyişikliklər fonunda Cənubi Qafqazdakı münaqişə ocaqlarının
söndürülməmiş qalması ümumi siyasi mənzərəyə mənfi təsir göstərir. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı beynəlxalq səviyyəli müzakirələrin intensivləşməsi bu baxımdan diqqəti
cəlb edir.
Cari il aprelin əvvəllərində cəbhə bölgəsində yaşanan məlum hadisədən sonra rəsmi Bakının danışıqlar
prosesindəki hərbi-siyasi, psixoloji mövqeyinin təmin edilməsi, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin, habelə
dünyanın əsas güc mərkəzlərinin münaqişə ilə bağlı səylərinin gücləndirilməsi baxımından əhəmiyyətli sayıla
bilər. Azərbaycan qısamüddətli hərbi əməliyyatlarda qazandığı real zəfərlərlə münaqişənin həllini süni şəkildə
uzatmaq yolu tutmuş qüvvələrə ciddi və sərt mesaj verdi: danışıqlar prosesi sonsuz və mənasız şəkildə uzadıla
bilməz və Azərbaycan beynəlxalq hüquq normalarına söykənərək ən qısa müddətdə öz torpaqlarını azad etmək,
ərazi bütövlüyünü və suverenliyini təmin etmək əzmindədir.
Azərbaycan dövləti danışıqların sonadək nəticəsiz qalacağı təqdirdə münaqişənin həllində güc yoluna
əl atacağını gizlətmir. Silahlı Qüvvələrimiz aprelin əvvəllərində ilk irimiqyaslı hərbi əməliyyatında yüksək
taktiki və strateji hazırlıq səviyyəsini və işğal altında olan torpaqlarımızı azad etmək əzmini nümayiş etdirdi.
Azərbaycan Ordusunun qısa zamanda həyata keçirdiyi uğurlu hücum əməliyyatları zamanı strateji əhəmiyyətli
ərazilərimizin geri qaytarılması insanlarımızın böyük coşqusu, sevinci və mənəvi dəstəyi ilə qarşılandı.
Ermənistanı destruktiv mövqedən çıxış etməyə şirnikləndirən başlıca səbəblərdən biri məhz danışıqlarda
vasitəçilik edən ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin təcavüzkar dövlətə təsir göstərmək üçün zəruri təzyiq
vasitələrindən istifadə etməməsidir. Ərazi və milli-etnik separatizm zəminində baş qal-dıran münaqişələrin
həlli ilə bağlı beynəlxalq hüquqda konkret normalar və sivil tənzimləmə presedentləri mövcud olsa da,
nədənsə, həmsədrlər uzun müddətdir ki, “Ermənistan və Azərbaycanın siyasi razılığa gəlməsi” kimi gülünc
mövqeyi önə çəkir, işğalçıya və işğala məruz qalan tərəfə eyni mövqedən yanaşırlar. Belə süni balans siyasəti
isə son nəticədə beynəlxalq hüquq normalarının praktik təsir gücünə əsaslı şübhə yaradır. Dünya nizamını
müəyyənləşdirən fövqəlgüclərin işğal faktına liberal yanaşması, dolayısı ilə təcavüzkarlığa göz yumması bu
qənaəti gücləndirir ki, hazırda dünyada etnik-milli münaqişələrin həllində hüquqi deyil, məhz siyasi vasitə və
maraqlar önə çəkilir. Buna görə də işğalçı tərəf indiyə qədər müəyyən bəhanələrlə danışıqlar prosesini
uzatmağa, vaxt udmağa çalışır, bunu ən pis variantlar sırasında “ən optimal gediş” kimi dəyərləndirir.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə ədalətsiz və “ikili standart”larla yanaşma
müşahidə olunmaqdadır. Halbuki BMT ilə yanaşı, ATƏT-in, AŞPA-nın, İƏT-in sənədlərində də Ermənistanın
Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi faktı birmənalı qeyd olunub. Bütün bunlar hüquqi və siyasi baxımdan
xeyrimizə olsa da, reallıqda vəziyyət dəyişmir. Sözdə münaqişənin tez bir zamanda həllini arzulayan dövlətlər
təcavüzkar Ermənistanı BMT-nin münaqişə ilə bağlı qəbul etdiyi dörd məlum qətnamənin icrasına məcbur
etmirlər. Lakin son hadisələr göstərir ki, müasir dünyada ikili standartların nəticəsi olan “dondurulmuş
münaqişələr” həmin aparıcı dövlətlərin öz maraqları üçün də böyük təhdidlər doğurur. Eyni zamanda BMTnin üzvü olan dövlətin ərazi bütövlüyünün pozulmasına biganə münasibət göstərmək, işğal faktının aradan
qaldırılması istiqamətində təxirəsalınmaz tədbirlər görməmək ilk növbədə beynəlxalq hüquqa qarşı da açıq
qəsddir. Azərbaycanın qətiyyətli addımları, uğurlu hərbi əməliyyatları ədalətsiz yanaşmaya üstünlük verənləri
bərk silkələdi. İndi ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri başa düşürlər ki, Azərbaycanın iqtisadi cəhətdən
qüdrətlənməsi, hərbi büdcəsinin əhəmiyyətli dərəcədə artması fonunda danışıqlar prosesində dönüşün baş
verməsi qaçılmazdır.
Prezident İlham Əliyev bu yaxınlarda “Sputnik Azerbaydjan”a müsahibəsində Azərbaycanın münaqişə
ilə bağlı tutduğu prinsipal mövqeyi bir daha bəyan edib: “Avropa Parlamenti, Avropa Şurası Parlament
Assambleyası, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Qoşulmama Hərəkatı – hamısının mövqeyi identikdir: beynəlxalq
hüquq bizim tərəfimizdədir. Ermənistan da daxil olmaqla dünyanın heç bir ölkəsi Dağlıq Qarabağı tanımır.
Bütün bunlar belədir, lakin məsələ həll edilmir. Bunun nə üçün həll edilməməsinin əsas səbəbi odur ki,
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Ermənistan həll olunmasını istəmir. Çünki həll etmək nə deməkdir? – Həll etmək Ermənistanın zəbt etdiyi
ərazinin işğaldan azad olunması deməkdir. Ermənilər bunu etmək istəmirlər, onlar status-kvonu dəyişməz
saxlamaq istəyirlər. Hərçənd nizamlanma ilə məşğul olan Minsk qrupunun həmsədr ölkələri – Rusiya, ABŞ və
Fransa – bu ölkələrin prezidentləri şəxsində dəfələrlə deyiblər ki, status-kvo qəbuledilməzdir və
dəyişdirilməlidir. Lakin təəssüf ki, məsələ bu cür bəyanatlardan uzağa getmir.
Biz münaqişənin həllini necə görürük: əlbəttə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü diskussiya mövzusu deyil
və ola da bilməz. Biz Dağlıq Qarabağa müstəqillik verilməsinə heç vaxt razı olmayacağıq və erməni tərəfi
bunu çox gözəl bilir. Lakin ağlabatan kompromis mümkündür: Dağlıq Qarabağ əhalisinin təhlükəsizliyinin
təmin edilməsi, Azərbaycan tərəfindən investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi, keçmiş Dağlıq Qarabağ
muxtar vilayətinin hüdudlarından kənardakı ərazilərin azad edilməsi şərti ilə iki xalq arasında dinc qarşılıqlı
fəaliyyət – biz münaqişənin nizamlanmasını belə görürük. Bu, bizim hazırda üzərində işlədiyimiz və
vasitəçilərin irəli sürdüyü təkliflərlə həmahəngdir. Lakin münaqişənin nəyə görə nizamlanmamasının əsas
səbəbi odur ki, Ermənistan artıq 24 ildir, Minsk qrupu yaradıldığı andan danışıqlar prosesinin azacıq da olsa,
irəliləməsinə müxtəlif yollarla mane olur”.
Bu gün bəzi dövlətlər təcavüzkar Ermənistanı dolayısı ilə himayə etdikləri halda Azərbaycanın regionda
güclənməsi, müstəqil qərarlar qəbul etməsi ilə barışa bilmirlər. Danışıqlar prosesinin daha aktiv mərhələyə
qədəm qoyduğu son illərin yekununda eyni proses, demək olar, yenidən təkrarlanır: həlledici qərarlar vermək
ərəfəsində rəsmi Yerevan müxtəlif bəhanə və əsassız iddialarla əvvəlki müəyyən razılaşmalardan da geri
çəkilməyə çalışır. Söhbət təcavüzkar ölkənin rəhbərliyinin danışıqlar prosesində əldə olunmuş real
irəliləyişlərə şübhə toxumu səpmək, prosesi geriyə döndərərək praktik olaraq razılaşdırılmış məsələləri
yenidən müzakirə predmetinə çevirmək, “dialoqa maraqlı tərəf” imitasiyası yaratmaqla prosesi süni şəkildə
uzatmaq cəhdlərindən gedir. Rusiya, ABŞ və Fransa dövlətinin prezidentləri status-kvonun qəbuledilməz
olduğunu və dəyişdirilməsinin vacibliyini dəfələrlə bildirsələr də, təəssüf ki, məsələ bu cür bəyanatlardan
uzağa getmir.
Bu gün Azərbaycan Silahlı Qüvvələri yüksək döyüş hazırlığına malik peşəkar, hərbi-texniki vərdişlərə
dərindən yiyələnmiş mükəmməl, vətənpərvər kadrlardan ibarətdir. Onu da xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, son
13 ildə respublikanın hərbi büdcəsi on dəfədən çox artaraq bütövlükdə işğalçı Ermənistanın dövlət
büdcəsindən çoxdur. Ən müasir texnika və hərbi avadanlıqlarla təchiz olunan, döyüş ruhu yüksək Azərbaycan
Ordusu qısa zamanda torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsinə qadir olduğunu sübuta yetirdi.
Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazisinin 20 faizinin Ermənistan tərəfindən davam edən
işğalı və azərbaycanlılara qarşı aparılmış etnik təmizləmə siyasəti səbəbindən ölkəmizin sərhədlərinin
müəyyən hissəsinə lazımi səviyyədə nəzarət etmək imkanı yoxdur. Bu cür vəziyyət transmilli mütəşəkkil
cinayətkarlığa, nüvə və radioaktiv materialların qeyri-qanuni daşınmasına, həmçinin radioaktiv tullantı
materiallarını basdırmaqla Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin Ermənistan tərəfindən zəhərləndirilməsinə
şərait yaradır. Ermənistan faktiki olaraq dünya üçün də başlıca problemə çevrilib. Azərbaycanın Ermənistan
üzərində hərbi və diplomatik üstünlüyü tam ələ alması Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı mövqeyini
gücləndirir və münaqişənin beynəlxalq hüquq norma və prinsipləri çərçivəsində həlli üçün ciddi zəmin yaradır.
Azərbaycan.-2016.-30 oktyabr.-№240.-S.1.
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25 illik müstəqillik dövrünə baxış və xarici siyasətimizin çağdaş prioritetləri
Elmar MƏMMƏDYAROV,
Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri
Dövlət müstəqilliyinin bərpasının 25-ci ildönümünü qeyd edən Azərbaycan Respublikası ötən illərdə
bütün sahələrdə olduğu kimi, xarici siyasət sahəsində də böyük uğurlar əldə edib. Regionun lider dövlətinə
çevrilmiş Azərbaycan bu gün dünyada söz sahiblərindən biridir. Bu uğurlar əsasını ulu öndər Heydər Əliyevin
qoyduğu, hazırda Prezident İlham Əliyev tərəfindən layiqincə davam etdirilən uzaqgörən xarici siyasət
strategiyası sayəsində qazanılıb.
AZƏRTAC müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsində və ölkəmizin beynəlxalq aləmdə nüfuzunun
artmasında xarici siyasət strategiyasının həlledici roluna dair Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar
Məmmədyarovun qeydlərini təqdim edir.
“Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirmi beşinci ildönümü haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 11 oktyabr tarixli Sərəncamı müstəqillik dövründə
keçdiyimiz yolun aydın və əhatəli icmalını təqdim edərək, xüsusilə uğurlu daxili və xarici siyasətimiz
sayəsində dövlətçilik ənənələrimizin möhkəmlənməsi, iqtisadiyyatımızın inkişaf etməsi, mədəniyyətimizin
zənginləşməsi və müstəqil Azərbaycan Respublikasının bu gün hər bir vətəndaşımız və xaricdə yaşayan
soydaşımız üçün əsl qürur mənbəyi olmasını vurğulayır.
Müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycanın üzləşdiyi daxili və xarici təhdidlər, xalqımızın illər boyu
həsrətində olduğu müstəqilliyi itirmək təhlükəsi bir daha sübut etdi ki, müstəqilliyi qoruyub saxlamaq və
möhkəmləndirmək onu əldə etmək qədər çətindir.
1990-cı illərin əvvəllərinə aid dünya siyasi ədəbiyyatını və mediasını vərəqləyən zaman Azərbaycan
haqqında çox bədbin proqnozların şahidi oluruq. Azərbaycan tənəzzülə uğrayan və ya dövlətçiliyini itirmək
astanasında olan ölkə kimi xarakterizə olunurdu. Təəssüf ki, bu bədbinlik üçün real əsas da var idi.
Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü və ərazimizin 20 faizinin işğalı, bir milyondan çox soydaşımızın
qaçqın və məcburi köşkün vəziyyətinə düşməsi və ölkəmizin üzləşdiyi humanitar fəlakət, siyasi hakimiyyətin
yarıtmazlığı ucbatından daxili və xarici siyasətin iflası və ölkəmizin vətəndaş müharibəsi astanasında olması
müstəqilliyimizin ilk iki ilinin acı reallıqları idi. Hazırda bəzi Yaxın Şərq ölkələrini bürüyən fəlakət o dövrdə
Azərbaycandan heç də uzaq deyildi.
Dünya dövlətlərinin tarixi, o cümlədən diplomatiya və hərb tarixi göstərir ki, sınaq dövrü olan xüsusi
keşməkeşli məqamlarda xalqların və dövlətlərin həyatında şəxsiyyətlərin rolu danılmazdır. Azərbaycan xalqı
öz müdrikliyini bir daha ortaya qoydu və qəti siyasi iradə nümayiş etdirərək belə bir həyati əhəmiyyətli vaxtda
israrla Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışını tələb etdi. Qısa zaman kəsiyində Heydər Əliyev şəxsiyyəti
tarixin axarını dəyişdi və bədbin proqnozların əksini sübut etdi. Heydər Əliyev ölkənin daxili və xarici siyasət
kursu ətrafında milli həmrəyliyi təmin etdi, daxili siyasi və təhlükəsizlik vəziyyətini sabitləşdirdi, nizami ordu
yaratdı, cəbhədə vəziyyəti dəyişdirdi, Azərbaycan Ordusu Ermənistan silahlı qüvvələrinə sarsıdıcı zərbələr
endirdi və Ermənistan atəşkəsə vadar edildi, demokratik islahatlar proqramına təkan verildi.
Ulu öndər Heydər Əliyev dövrün çağırışlarına cavab verən, ölkəmizi əhatə edən geosiyasi reallığı nəzərə
alan və xalqımızın zəngin dövlətçilik tarixindən nəticə çıxaran xarici siyasət strategiyasını müəyyən etdi. Bu
strategiya aşağıdakı amilləri nəzərə alaraq müəyyən olundu:
- Ölkəmizin təbii-coğrafi şəraiti, geosiyasi amillər və yerləşdiyimiz ərazinin geostrateji əhəmiyyəti;
- Tarixi reallıq və ondan çıxarılan nəticələr;
- Tarazlaşdırılmış və çoxqütblü xarici siyasət zərurəti;
- Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü və ərazimizin 20 faizinin işğalı;
- Erməni lobbi dairələrinin ölkəmizə qarşı apardığı düşmənçilik və qarayaxma siyasəti;
- Ölkəmizin zəngin enerji resurslarına və nəqliyyat imkanlarına malik olması;
- Azərbaycanın insan resursları və iqtisadi potensialı;
- Xalqımızın zəngin tarixi, mədəniyyəti və multikultural ənənələri.
Tarixən milli dövlətçiliyimizin itirilməsinə və Azərbaycanın böyük güclərin döyüş və siyasi rəqabət
meydanına çevrilməsinə səbəb olan geosiyasət və neft amili Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi çoxqütblü və
tarazlaşdırılmış xarici siyasət strategiyası əsasında müstəqilliyimizi və dövlətçiliyimizi möhkəmləndirən ciddi
amilə çevrildi. İlk növbədə, Azərbaycan xalqının mənafeyi əsasında müəyyən olunan və milli maraqlardan
qaynaqlanan yeni xarici siyasət strategiyası diplomatiyanın təməl prinsiplərinə xas şəkildə ölkəmiz ətrafında
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xoş mühitin formalaşmasına, ölkədaxili siyasi-iqtisadi və sosial məsələlərin həlli üçün xarici təsirlərin neqativ
yükünü neytrallaşdırmağa, qonşu dövlətlərlə münasibətlərin normallaşmasına, xarici siyasətin coğrafiyasının
genişlənməsinə və “Əsrin müqaviləsi”nin timsalında uğurlu enerji siyasətinin həyata keçirilməsinə şərait
yaratdı.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının 25-ci ildönümünə həsr olunmuş
rəsmi qəbulda dərin məzmunlu və əhatəli çıxışı zamanı həmin dövrü xarakterizə edərək dedi: “Xarici siyasət
prioritetləri məhz o illərdə müəyyən edildi. Azərbaycan müasir dünyəvi dövlət kimi öz inkişafına başladı.
Yəni, məhz o illərdə ölkəmizin gələcəyi ilə bağlı strateji addımlar atılmışdır. Bu gün tarix göstərir ki, bu,
yeganə düzgün yol idi”.
Yeni xarici siyasət strategiyasının həyata keçirilməsi məqsədilə Heydər Əliyev tərəfindən Xarici İşlər
Nazirliyinin yenidən təsisatlanması, onun strukturunun və peşəkar diplomatik korpusun yaradılması üçün
qarşıya vəzifə və tapşırıqlar qoyuldu. Ümummilli lider Heydər Əliyevin bütün sahələrdə milli kadrların
yetişdirilməsi üzrə həyata keçirdiyi siyasət və hələ keçən əsrin 70-ci illərindən gənc kadrlara SSRİ-nin ən
aparıcı ali təhsil müəssisələrində təhsil almaları üçün yaratdığı şərait bir neçə onillikdən sonra diplomatiya
sahəsində də öz nəticələrini verdi. Bilikli, savadlı, xarici dilləri mükəmməl bilən, xalqına və dövlətinə sadiq
olan gənclərin ali təhsil müəssisələrindən seçilməsi və Xarici İşlər Nazirliyinə işə cəlb edilməsi milli
diplomatik korpusun formalaşdırılması prosesinə təkan verdi.
Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasətinin nəticəsidir ki, bu gün Xarici İşlər Nazirliyi sistemində
dövlətimizin başçısının xarici siyasət sahəsində əmr və tapşırıqlarını layiqincə yerinə yetirməyə qadir olan,
müasir diplomatiyanın incəliklərini dərk edən, regionlar və ölkələr üzrə ixtisaslaşan, çoxtərəfli diplomatiyanın
mürəkkəbliyinə və beynəlxalq hüquqi məsələlərə yaxından bələd olan, hətta nadir dilləri bilən, dövlətinə və
millətinə sadiq əməkdaşlar çalışır.
2003-cü ildə Azərbaycan xalqı yenə də öz müdrikliyini nümayiş etdirərək Heydər Əliyev irsinin davam
etdirilməsi üçün qəti siyasi iradəsini ortaya qoydu. Ulu Öndərin irsinin layiqli davamçısı olan Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizin uğurlu daxili və xarici siyasəti bu gün də davam etdirilir. Dövlətimizin
başçısının yürütdüyü mahir xarici siyasət nəticəsində beynəlxalq münasibətlərin tamhüquqlu subyekti kimi
ölkəmizin beynəlxalq səviyyədə mövqeyi möhkəmlənir və nüfuzu artır, qlobal və regional proseslərə müsbət
təsir imkanları güclənir, milli maraqlarımız qorunur və həyata keçirilir. Diplomatik kuluarlarda deyildiyi kimi,
bütün dövlətlər Xarici İşlər Nazirliyi kimi formal struktura malik olsalar da, heç də hər bir dövlət xarici siyasət
aparmağa qadir deyil. Bütün beynəlxalq ictimaiyyətin etiraf etdiyi kimi, Azərbaycan bu gün, sözün əsl
mənasında, öz milli maraqları əsasında müstəqil xarici siyasət yürüdən ölkədir. Təbii ki, xarici siyasət
sahəsində əminliyimiz və müstəqilliyimiz uğurlu daxili siyasətimizdən qaynaqlanır.
Ərazisinin bir hissəsinin işğal olunmasına baxmayaraq, ölkəmiz inkişaf edir. Azərbaycan 2004-2014-cü
illərdə dünyada ən yüksək iqtisadi artım göstəricilərinə malik oldu, yoxsulluğu kəskin şəkildə – 50 faizdən
təqribən 5 faizə endirə bildi. İşsizliyin səviyyəsi də 5 faiz civarındadır. Təhsilə əsaslı sərmayələr qoyulur.
Azərbaycanda savadlılığın səviyyəsi 100 faizə yaxındır. Son illər ərzində 3 mindən artıq yeni məktəb tikildi
və ya bərpa edildi. Ölkə ərazisində 500-dən çox xəstəxana inşa olundu. Bu isə uşaq ölümlərinin kəskin şəkildə
azaldılmasına yardım etdi.
Azərbaycanda gender bərabərliyi tam olaraq təmin edilir. Hökumət ətraf mühitin qorunmasına əsaslı
sərmayə yatırır.
Azərbaycan insan inkişafı indeksində öz yerini ciddi şəkildə yaxşılaşdıraraq, 2004-cü ildə 187 ölkə
arasında 91-ci yerdən 2015-ci ildə 78-ci yerə və orta insan inkişafı qrupundan yüksək insan inkişafı qrupuna
yüksəlməyə nail olub.
Hətta neftin qiymətinin kəskin ucuzlaşması və neft istehsalçısı olan ölkələrin üzləşdikləri iqtisadi böhran
Azərbaycan iqtisadiyyatına ciddi təsir göstərmədi.
Azərbaycan enerji resursları ilə zəngin ölkə kimi tanınır. Ancaq bizim əsas məqsədimiz “qara qızıl”ın,
yəni, neftin insan kapitalına çevrilməsidir. Bu səbəbdən, təhsil sahəsinə sərmayələrin qoyuluşu, sosial
müdafiənin gücləndirilməsi və islahatlar elə bir vəziyyət yaradıb ki, iqtisadiyyatımız şaxələndirilib və neftdən
asılılıq azalmaqdadır.
Ölkədaxili inkişaf və əminlik zəminində xarici siyasətimiz tarazlaşdırılmış və çoxqütblü fundamental
əsaslarla həyata keçirilir. Dövlətimizin başçısı tərəfindən dəfələrlə qeyd olunduğu kimi, Azərbaycanın
müstəqil və şəffaf xarici siyasət kursu var. Eyni zamanda, Azərbaycan öz xarici siyasətində beynəlxalq
hüququn norma və prinsiplərini, BMT Nizamnaməsini əsas götürərək bərabərhüquqluluq, daxili işlərə
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qarışmamaq, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq, dövlətlərin ərazi bütövlüyü və suverenliyinə hörmət prinsiplərini
rəhbər tutur.
Ölkəmizin inkişaf dinamikasına və müstəqilliyinin yeni mərhələsinə, dövrün və beynəlxalq
münasibətlərin dəyişən tələblərinə uyğun olaraq Heydər Əliyev strategiyasının təməl prinsipləri əsasında xarici
siyasətimizin gündəliyində duran prioritetlər də yeniləşir.
Dövlətimizin başçısı tərəfindən yürüdülən uğurlu xarici siyasət gündəliyində bu gün aşağıdakı
prioritetlər durur:
Azərbaycanın müstəqilliyinin, suverenliyinin qorunması və möhkəmləndirilməsi
Təəssüflər olsun ki, əsası Vestfaliya sistemindən irəli gələn dövlətlərin suverenlik prinsipi anarxiya
xarakteri daşıyan müasir beynəlxalq münasibətlərdə davamlı pozulma və kənar müdaxilələr obyekti
olmaqdadır. Bəzi dövlətlər qanunsuz şəkildə özlərini bərabərhüquqlu dövlətlər içərisində “daha üstün” hesab
etməyə çalışaraq digər dövlətlərin daxili işlərinə qarışmağı özlərinin “vəzifəsi” hesab edirlər. Nəticə etibarilə,
bəzi ənənəvi dövlətlərin gələcək taleyini, suverenliyi və vahidliyini ciddi şəkildə təhdid edən proseslər cərəyan
edir, onlar beynəlxalq hüququn subyektindən onun obyektinə çevrilir və yeni münaqişə ocaqları yaranır.
Azərbaycan xalqı bugünkü müstəqilliyi bərpa etmək üçün çoxsaylı qurbanlar verib və xalqımız illər boyu bu
müstəqilliyin intizarında olub. Ona görə də Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunması və möhkəmləndirilməsi
və onun gələcək nəsillərə ərməğan edilməsi qarşımızda duran əsas vəzifələrdən biridir. Biz suveren bərabərlik
prinsipindən çıxış edərək digər dövlətlərin suverenliyinə hörmətlə yanaşırıq, daxili işlərə qarışmırıq və
özümüzə münasibətdə də bu cür yanaşmanı tələb edirik.
Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün nəticələrinin aradan qaldırılması, Azərbaycanın
beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri daxilində ərazi bütövlüyü və suverenliyinin və regionda davamlı
sülh və təhlükəsizliyin təmin olunması
1993-cü ildə BMT Təhlükəsizlik Şurası 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələri qəbul edərək
Azərbaycana qarşı gücdən istifadə edilməsini və onun torpaqlarının işğal olunmasını pisləyib. Bu
qətnamələrdə Təhlükəsizlik Şurası Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə hörmətini bir daha ifadə
edib və Dağlıq Qarabağ regionunun Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olduğunu təsdiq edərək, işğal olunmuş
ərazilərdən bütün işğalçı qüvvələrin dərhal, tam və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edib.
Təhlükəsizlik Şurasının sədri tərəfindən 1992-1995-ci illər arasında qəbul edilmiş çoxsaylı bəyanatlarda
da bu kimi ciddi məqamlar öz əksini tapıb. Çox təəssüf ki, Təhlükəsizlik Şurasının ilk növbədə işğalçı
qüvvələrin işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən çıxarılması kimi qəti tələbləri hələ də icra olunmayıb və
ATƏT çərçivəsində 20 ildən artıq davam edən vasitəçilik səyləri hələ də nəticə verməyib.
Xoş niyyətlə danışıqlar aparmaq əvəzinə, Ermənistan münaqişənin sülh yolu ilə həllinə yönəlik bütün
cəhdləri açıq şəkildə pozur. BMT Təhlükəsizlik Şurasının tələblərinə tamamilə məhəl qoymayan və beynəlxalq
hüququ kobud şəkildə pozan Ermənistan öz qoşunlarını Azərbaycan ərazilərindən çıxarmaqdan imtina edir,
zor gücünə məcburi köçkünə çevrilmiş yüz minlərlə azərbaycanlının öz doğma yurd-yuvalarına geri
qayıtmasının qarşısını alır və işğal olunmuş ərazilərin fiziki, demoqrafik və mədəni xarakterini dəyişdirməklə
mövcud status-kvonu daha da gücləndirməyə çalışır. Bu narahatlıq doğuran faktlar ATƏT-in faktaraşdırıcı
missiyası tərəfindən bir daha təsdiq edilib.
Bundan başqa, Ermənistan diqqəti sülh prosesinin əsas və substantiv məsələlərindən atəşkəsin texniki
aspektlərinə yönəltməklə diqqəti yayındırmağa çalışaraq vaxtaşırı hərbi təxribatlar törədir. Ən son olaraq bu il
aprel ayının əvvəlində Ermənistan Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı genişmiqyaslı hücumlar həyata keçirdi.
Əhalinin sıx məskunlaşdığı Azərbaycan əraziləri, o cümlədən məktəblər, xəstəxanalar və ibadət yerləri ağır
artilleriya və iriçaplı silahlardan intensiv atəşə tutuldu. Ermənistanın məsuliyyətsiz hücumları nəticəsində
uşaqlar, qadınlar və qocalar da daxil olmaqla, çoxsaylı azərbaycanlı mülki şəxslər həlak oldu və ciddi
yaralandı. Vaxtında səmərəli mülki müdafiə tədbirləri görülməsəydi, əhali arasında itkilərin sayı daha çox ola
bilərdi. Ermənistan həlak olmuş Azərbaycan əsgərlərinin cənazələrini eybəcər hala salıb.
Bu hücumlar zamanı Azərbaycanın 34 şəhər və kəndi ağır dağıntılara məruz qalıb. Mülki əhəmiyyətli
infrastruktur da daxil olmaqla özəl və ictimai mülkiyyət xeyli dərəcədə ziyan çəkib. Yüzlərlə mülki təyinatlı
bina, xüsusilə, yaşayış evləri, məktəblər, uşaq bağçaları, mədəni mərkəzlər və digər mülki obyektlər dağıdılıb.
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Azərbaycan aprel döyüşlərindən sonra danışıqların substantiv əsaslarla davam etdirilməsinin tərəfdarı
olduğunu açıq şəkildə bildirib. Substantiv danışıqlar ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin dövlət başçıları
səviyyəsində qəbuledilməz və qeyri-davamlı hesab etdikləri status-kvonun dəyişdirilməsi və Azərbaycan
ərazilərinin işğaldan azad edilməsi ilə nəticələnməlidir. Lakin Ermənistan yenə də təxribatçı əməlləri ilə
danışıqlar prosesini pozmağa çalışır. Aprel hadisələri bir daha göstərdi ki, Ermənistan qoşunlarının işğal
olunmuş Azərbaycan ərazilərində mövcudluğu gərginliyin yaranmasının əsas səbəbidir.
Ermənistanın işğalçı siyasəti heç zaman uğurla nəticələnə bilməz. Dağlıq Qarabağ regionu
Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olub, hissəsidir və həmişə də belə olacaq. Möhkəm və davamlı həllə nail
olmağın və iki qonşu dövlət arasında sivil münasibətlər qurmağın yeganə yolu Azərbaycan torpaqlarının
işğaldan azad edilməsi, Azərbaycanın suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi və qaçqın və
məcburi köçkünlərin ayrılmaz hüquqlarına riayət edərək onların öz doğma yurdlarına qayıtmasının təmin
olunmasıdır. Beynəlxalq hüquq və Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələri də elə bunları tələb edir.
Ermənistan bu reallığı nə qədər tez dərk etsə və silahlı qüvvələrini işğal olunmuş Azərbaycan
ərazilərindən çıxarsa, münaqişə bir o qədər tez həll ediləcək, habelə Ermənistan və onun əhalisi əməkdaşlığın
perspektivləri, eləcə də iqtisadi inkişafdan faydalanacaq.
Heç şübhə etmirik ki, bir gün Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı və erməni icmaları əmin-amanlıq
şəraitində və ləyaqətli şəkildə Azərbaycanın bu regionunda yenə birgə yaşayacaqlar. Ona görə də Dağlıq
Qarabağın hər iki icması arasında sülh, razılaşma və birgə yaşama istiqamətində səylərin davam etdirilməsi
həyati əhəmiyyət kəsb edir. Biz xüsusi diqqət ayrılmalı olan bu məsələləri bütöv barışıq prosesinin vacib
aspektləri kimi nəzərdən keçiririk.
Münaqişənin ədalətli və beynəlxalq hüquqa uyğun həlli məqsədilə Azərbaycan bütün imkanlardan və
beynəlxalq platformalardan davamlı şəkildə istifadə edəcək. Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə apardığı
siyasətin nəticəsidir ki, NATO-nun bu il iyulun 8-9-da Varşavada keçirilmiş Zirvə toplantısında üzv dövlətlər
tərəfindən dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində qəbul edilmiş Yekun Kommunikenin 24-cü paraqrafında
NATO-ya üzv dövlətlər Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi və müstəqilliyini dəstəkləməyə sadiq
olduqlarını bir daha vurğuladılar, Cənubi Qafqazda mövcud olan münaqişələrin məhz beynəlxalq hüququn bu
prinsipləri və normaları, BMT Nizamnaməsi və Helsinki Yekun Aktı əsasında həllini dəstəklədiklərini ifadə
etdilər. Əvvəlki Zirvə toplantılarında da üzv dövlətlər tərəfindən eyni mövqe ifadə olunmuşdu.
Dövlətimizin başçısının iştirakı ilə 2016-cı il aprelin 10-15-də İstanbul şəhərində keçirilmiş İslam
Sammiti Konfransının 13-cü sessiyası ölkəmizin maraqlarına cavab verən bir sıra qərarların qəbul edilməsi ilə
yadda qaldı.
Tədbirin Yekun Kommunikesində Ermənistanın ölkəmizə qarşı təcavüzü, cari il aprel ayının əvvəlində
işğalçı ölkə tərəfindən gərginliyin qəsdən artırılması, habelə Ermənistan Respublikasının Azərbaycan
Respublikasına qarşı təcavüzünə dair İƏT Kontakt Qrupunun yaradılması haqqında təfərrüatlı bəndlər yer aldı.
Bu ilin sentyabrında BMT Baş Assambleyasının 71-ci sessiyası çərçivəsində Kontakt Qrupunun İƏT baş
katibinin sədrliyi ilə ilk iclası keçirildi.
Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələrin bu il sentyabrın 13-18-də Venesuela Bolivar Respublikasının
Marqarita adasında keçirilmiş XVII Sammitinin Yekun sənədində isə dövlət və hökumət başçıları BMT
Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi qətnamələrə (822, 853, 874, 884) baxmayaraq, Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin hələ də həll olunmaması, beynəlxalq və regional sülh və təhlükəsizliyi təhdid altında qoymaqda
davam etməsi ilə bağlı təəssüfünü ifadə etdilər və münaqişənin Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü,
suverenliyi, beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri əsasında həll etməyə çağırdılar.
Ermənistanın təcavüzkar siyasəti və onun nəticələri haqqında aparılan beynəlxalq maarifləndirmə
tədbirləri çərçivəsində Xocalı soyqırımının beynəlxalq müstəvidə tanınması istiqamətində fəal işlər davam
etdirilir. 2015-ci ildə Xocalı soyqırımı ilə bağlı İƏT Nazirlər Şurası xüsusi qətnamə qəbul etdi və Xocalı
soyqırımının beynəlxalq səviyyədə tanınması üçün üzv ölkələri lazımi səylər göstərməyə çağırdı. Bununla
yanaşı, Qvatemala Konqresində, həmçinin ABŞ-ın Pensilvaniya ştatının Nümayəndələr Palatasında və
Arizona ştatının Senatında Xocalı soyqırımına dair qətnamələr qəbul edilib. ABŞ-ın Konnektikut ştatının
Nümayəndələr Palatası Xocalı soyqırımı ilə bağlı bəyanat qəbul edib, Corciya və Yuta ştatlarının
qubernatorları isə Xocalı soyqırımının ildönümü ilə əlaqədar bəyanatla çıxış ediblər. Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin həlli ilə əlaqədar Prezident İlham Əliyevin müəyyən etdiyi hücum diplomatiyası bundan sonra
da qəti və prinsipial şəkildə davam etdiriləcək.
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Beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi, xaricdən Azərbaycanın təhlükəsizliyinə olan
hədə və təhdidlərin müəyyən edilməsi və onların qarşısının alınması
2015-ci ildən sonrakı dövr üçün İnkişaf Gündəliyinin qəbul olunmasına dair BMT Sammitinin yekun
sənədində dövlətlərin beynəlxalq hüquqla təsbit olunmuş hüquq və vəzifələri xatırladılaraq və ölkəmizin ərazi
bütövlüyü və siyasi müstəqilliyinə hörmət edilməsinin vacibliyi bir daha təsdiq edilərək bildirildi ki, sülh
olmadan davamlı inkişaf yoxdur və davamlı inkişaf olmadan sülh yoxdur.
Dünya hələ də beynəlxalq hüququn fundamental norma və prinsiplərinin pozulması ilə üzləşir. Terror
təhlükəsi yeni forma və təzahür alır. Özünü dövlətə bənzər qurum kimi təqdim edən terrorçu qruplar qarşısında
beynəlxalq təhlükəsizlik sistemi acizlik göstərir. Multikulturalizmin alternativi olan ksenofobiya, ifrat
millətçilik, irqi ayrı-seçkilik, islamofobiya meyilləri güclənir. Beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə məsul olan
təsisatlar üzərlərinə düşən öhdəliklərini effektiv şəkildə yerinə yetirmir. Transmilli hədə və təhdidlərlə bərabər,
güc tətbiq edərək dövlətlərin ərazi bütövlüyü və suverenliyinin pozulması ilə müşayiət olunan və beynəlxalq
münasibətləri sarsıdan ənənəvi təhlükələr də tüğyan etməkdədir. “Soyuq müharibə” dövrünə xas olan hərbi
bloklaşma siyasəti davam edir, yeni ayırıcı xətlər çəkilir və “dəmir pərdə”lər asılır. Qlobal maliyyə-iqtisadi
böhran dərinləşir və onun qarşısını almaq üçün yeni tənzimləyici mexanizmlər formalaşdırılmır. Dünya neft
bazarı və qlobal ticarət siyasi konyunkturanın və manipulyasiyanın qurbanına çevrilir.
Belə bir şəraitdə Azərbaycan beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi üçün çoxqütblü,
beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə və qanunun aliliyinə əsaslanan beynəlxalq münasibətlər sisteminin
qurulması naminə səy göstərir.
Azərbaycan, həmçinin nizamnamə əsaslı beynəlxalq siyasi-iqtisadi təsisatların rolunun gücləndirilməsi
və effektivliyinin artırılması, xüsusilə BMT Təhlükəsizlik Şurası və Baş Assambleyasının islahı, Şuranın
mandatı əsasında sülhməramlı əməliyyatlarda iştirak, qlobal səviyyədə sivilizasiyalar və mədəniyyətlərarası
dialoqun təşviq edilməsi, davamlı inkişaf məqsədlərinin icrasına töhfə verilməsi, qabaqcıl təcrübə mübadiləsi
və humanitar yardımlar vasitəsilə beynəlxalq sistemin möhkəmlənməsinə öz dəstəyini verir.
İkitərəfli əlaqələrin inkişaf etdirilməsi
Dövlətlərarası münasibətlərin əsasını suveren dövlətlər arasındakı münasibətlər təşkil edir. Heç də
təsadüfi deyil ki, dövlətimizin başçısı tərəfindən Azərbaycanın dünya ölkələri ilə ikitərəfli əlaqələrinin inkişaf
etdirilməsi xarici siyasətimiz qarşısında prioritet vəzifə kimi qoyulub. Azərbaycanın 2012-ci ildə 155 dövlətin
dəstəyi ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvlüyünə seçilməsi ölkəmizin dünya ölkələri ilə uğurlu
ikitərəfli əlaqələrə malik olmasının göstəricisidir. İkitərəfli əlaqələrin inkişaf etdirilməsində qonşu dövlətlərlə
hərtərəfli əməkdaşlıq prioritet istiqamətlərdən biridir. Ermənistan istisna olmaqla, bu gün bütün qonşu
dövlətlərlə Azərbaycanın ikitərəfli siyasi, iqtisadi, humanitar və digər əlaqələri ardıcıl surətdə inkişaf edir.
Qonşu dövlətlərlə ikitərəfli əməkdaşlığımız regional əməkdaşlıq mexanizmi olaraq üçtərəfli formatlarda da
davam etdirilir.
Mərkəzi Asiya, MDB ölkələri, ərəb-İslam dünyası, Cənub-Şərqi Avropa və Avropa İttifaqına üzv
dövlətlər, Asiya ölkələri, Şimali və Cənubi Amerika və Afrika qitəsi ölkələri ilə əlaqələrimiz qarşılıqlı faydalı
əməkdaşlıq prinsipləri əsasında inkişaf edir. Bu xüsusda, MDB və İƏT-ə üzvlüyümüz, Avropa İttifaqı ilə
institusional əlaqələr, Ərəb Dövlətləri Liqası, Afrika İttifaqı, Amerika Dövlətləri Təşkilatı yanında müşahidəçi
statusumuz, “Asiyanın ürəyi – İstanbul prosesi”ndə fəal iştirakımız, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Dialoq
Tərəfdaşı statusumuz üzv dövlətlərlə ikitərəfli əməkdaşlığımızın inkişafı üçün əlverişli zəmin yaradır. Ümid
edirik ki, Avropa İttifaqına təklif edilmiş strateji tərəfdaşlığa dair Saziş əlaqələrimizin keyfiyyətcə yeni
səviyyəyə qaldırılmasına imkan yaradacaq.
İkitərəfli əlaqələrin inkişaf etdirilməsi məqsədilə diplomatik təmsilçiliyimizin coğrafiyası genişlənir.
Son olaraq Azərbaycan Respublikasının Livan Respublikasında, Əlcəzair Xalq Demokratik Respublikasında
səfirliyi və İraq Respublikasında diplomatik nümayəndəliyi fəaliyyətə başlayıb. Hazırda dünya boyunca
Azərbaycanın 80-dən artıq diplomatik nümayəndəliyi mövcuddur.
Çoxtərəfli diplomatiyanın inkişaf etdirilməsi
Çoxtərəfli diplomatiyanın inkişaf etdirilməsi prosesində Azərbaycan universal beynəlxalq təşkilat kimi
BMT və onun ixtisaslaşmış təsisatları ilə əməkdaşlığa, BMT-nin ali orqanları olan Təhlükəsizlik Şurası və Baş
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Assambleyanın dövrün islah edilməsi və effektivliyinin artırılmasına xüsusi önəm verir. Birləşmiş Millətlər
Təşkilatı beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin qorunub saxlanılması, dövlətlər arasında dostluq münasibətlərinin
inkişaf etdirilməsi və beynəlxalq əməkdaşlığa nail olunması kimi nəcib məqsədlər naminə universal təşkilat
kimi mühüm rol oynamaqdadır.
2012-2013-cü illərdə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü kimi Azərbaycan beynəlxalq sülh
və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsinə öz mühüm töhfəsini verdi. Azərbaycanın təşəbbüsü ilə ilk dəfə BMT
Təhlükəsizlik Şurası və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı arasında birgə iclas keçirildi.
Bu ilin iyun ayında Azərbaycan BMT Baş Assambleyasında keçirilmiş səsvermədə iştirak edən 184 üzv
dövlətdən 176-nın səsini qazanmaqla 2017-2019-cu illər üçün BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurasına üzv seçildi.
ECOSOC davamlı inkişafa dair peşəkar müzakirələr aparmaq üçün mərkəzi platforma olmaqla, bizə
beynəlxalq inkişafa töhfə vermək üçün əlavə imkan yaradacaq.
BMT Baş Assambleyasından sonra 120 dövlətin iştirak etdiyi Qoşulmama Hərəkatı ən böyük
beynəlxalq platformadır. 2011-ci ildə Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatına üzv oldu.
Qoşulmama Hərəkatı yarandığı tarixdən bəri beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin gücləndirilməsində
əsaslı rol oynayır. Mövcud olduğu 50 ilə yaxın müddət ərzində Hərəkata üzv dövlətlər ortaq prinsip və
dəyərləri qoruyub saxlayıb və qarşılıqlı əməkdaşlığa gətirib çıxaran fəaliyyət üçün ortaq zəmin yaratmaq
bacarığı nümayiş etdirib.
Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının bu il sentyabrın 13-18-də
Venesuela Bolivar Respublikasının Marqarita adasında keçirilmiş XVII Sammitinin yekun sənədində 2019-cu
ildə XVIII Zirvə toplantısının Azərbaycanda keçirilməsi barədə qərar qəbul olunub. 2019-cu ildə Bakıda
keçiriləcək XIX Sammit həm də rəmzi xarakter daşıyacaq. Belə ki, Avropa qitəsi 1989-cu il Belqrad
Sammitindən 30 il sonra Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının görüşünə
yenidən ev sahibliyi imkanı qazanacaq. 2019-2022-ci illər ərzində Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatına sədrlik
edəcək.
Azərbaycan tamhüquqlu üzv olduğu regional beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində də fəallıq nümayiş
etdirir və yeni əməkdaşlıq formalarının müəyyən edilməsi üçün təkliflərlə çıxış edir. Bu xüsusda, ATƏT,
Avropa Şurası, İƏT, MDB, Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, GUAM,
QDİƏT və başqaları qeyd oluna bilər.
İkitərəfli
iqtisadi
əlaqələrin
və nəqliyyat strategiyasının həyata keçirilməsi

inkişaf

etdirilməsi,

ölkəmizin

enerji

Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi, ölkənin iqtisadi potensialının xaricdə təşviq
olunması, qeyri-neft sektorunun şaxələndirilməsi, ixracın təşviqi və genişləndirilməsi, xarici sərmayələrin
ölkəmizə cəlb edilməsi, tərəfdaş ölkələrə Azərbaycan sərmayələrinin yatırılmasının təşviqi, Azərbaycanın və
xarici ölkələrin dövlət və işgüzar dairələrinin nümayəndələrinin səfərlərinin təşkili, iqtisadi əməkdaşlıq üzrə
Azərbaycanın xarici dövlətlərlə birgə hökumətlərarası komissiya və işçi qruplarının iclaslarının keçirilməsi,
ölkəmizdə istehsal olunan məhsul və xidmətlərin yeni bazarlara çıxarılması, eyni zamanda, xarici ölkələrdə
tətbiq olunan müasir texnologiyaların ölkəmizə cəlb edilməsi ikitərəfli əməkdaşlıqda əsas istiqamətlərdir. Bu
istiqamətdə Xarici İşlər Nazirliyi İqtisadiyyat Nazirliyi və digər aidiyyəti dövlət qurumları ilə birlikdə
Hökumətlərarası Birgə Komissiyaların iclaslarının keçirilməsi, biznes forumların təşkil edilməsi üçün iş aparır.
İkitərəfli iqtisadi əlaqələrin inkişaf etdirilməsində turizm sahəsində əməkdaşlıq da mühüm yer tutur.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və ölkəmizin diplomatik nümayəndəlikləri Azərbaycanın turizm imkanlarının
tanıdılması üçün turizm baxımından cəlbedici ölkələrdə birgə iş aparırlar.
Regional və beynəlxalq tərəfdaşlar ilə əməkdaşlıq çərçivəsində Azərbaycanın təşəbbüskarı olduğu və
həyata keçirdiyi enerji və nəqliyyat layihələri regional əməkdaşlığa töhfə verib. Biz fəal şəkildə Şimal-Cənub
və Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizlərinin həyata keçirilməsində iştirak edirik. Transxəzər beynəlxalq marşrutunun
yaradılması və tezliklə istifadəyə verilməsi, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsinin tikintisi əhəmiyyətli
layihələr sırasındadır. Çinin İpək Yolu İqtisadi Kəməri konsepsiyasının tam reallığa çevrilməsi sözügedən
dəmir yolunu regionun ən vacib infrastrukturları sırasına qoşacaq.
Əminik ki, Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin tərkib hissəsi olan Qəzvin-Rəşt-Astara (İran)–Astara
(Azərbaycan) dəmir yolu layihəsinin erkən tamamlanması iqtisadi artıma yeni stimul verəcək, layihəyə cəlb
olunan ölkələr, eləcə də bütün region üçün nəqliyyat imkanlarını genişləndirəcək.
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Azərbaycan irimiqyaslı enerji layihəsinin – “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsinin təşəbbüskarıdır. Bu, enerji
əməkdaşlığı və enerji təhlükəsizliyi layihəsidir. Bu enerji və nəqliyyat dəhlizləri yalnız enerji və yüklərin
daşınması demək deyil. Bu, hərtərəfli əməkdaşlıq dəhlizləridir. “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsinin üzvləri
Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə, Bolqarıstan, Yunanıstan, Albaniya və İtaliyadır. Əminik ki, sonrakı
mərhələdə Balkan ölkələri də layihəyə qoşulacaq.
“Cənub Qaz Dəhlizi”nin vacib komponentləri olan “Şahdəniz-2”, TANAP və TAP layihələrinin icrası
istiqamətində Azərbaycan tərəfdaşlarla birlikdə davamlı siyasətini davam etdirir.
Xəzər dənizinin sülh və əməkdaşlıq məkanı kimi inkişaf etdirilməsi
Danışıqlar prosesi çərçivəsində Xəzər dənizinin hüquqi statusu ilə bağlı Konvensiya layihəsinin
müddəalarının razılaşdırılması ilə bağlı əhəmiyyətli işlər görülüb. Qəbul olunmuş siyasi qərarlar və Xəzəryanı
dövlətlərin rəhbərlərinin sammitləri çərçivəsində əldə olunmuş razılaşmalar bütövlükdə Konvensiya layihəsinə
dair gələcək danışıqların effektivliyinə kömək edir.
Xəzər dənizi Xəzər regionu ölkələrinin xalqlarının iqtisadi inkişafı və rifahına, həmçinin dünya enerji
təhlükəsizliyinin təmin olunmasına yönələn bir çox beynəlxalq və regional layihələrin mühüm tərkib
hissəsidir.
Beynəlxalq əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi, enerji resurslarının əldə olunması və beynəlxalq
bazarlara nəqli ilə bağlı investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması, etibarlı və təhlükəsiz əlaqələrin yaradılması,
yüksək gəlirli və ekoloji cəhətdən təmiz texnologiyanın cəlb olunması ilə bağlı məsələlər Xəzəryanı dövlətlərin
vacib prioritetləri olaraq qalır.
Azərbaycan tərəfi əmindir ki, Xəzər dənizinin hüquqi statusu ilə bağlı bütün məsələlər Xəzəryanı
dövlətlərin suveren hüquqlarına hörmət və qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlıq ruhunda, həmçinin tərəflər arasında,
xüsusən regional sabitlik, təhlükəsizlik və Xəzər hövzəsində iqtisadi və elmi-tədqiqat fəaliyyəti ilə bağlı
məsələlərdə inam və etibarın möhkəmləndirilməsi yolu ilə həll olunmalıdır. Etimad tədbirlərinə, həmçinin
bütün Xəzəryanı dövlətlər üçün bərabər təhlükəsizlik şəraitinin təmin olunması da daxil olmalıdır. Biz,
həmçinin əminik ki, Xəzər dənizində sabitliyin möhkəmləndirilməsi bütün tərəflərin maraqlarının nəzərə
alınmasına, eləcə də bir-birilərinin təhlükəsizliyinə zərər vurmaması, Xəzəryanı dövlətlərin suverenliyi, ərazi
bütövlüyü və müstəqilliyinə hörmət göstərilməsi və bir-birilərinin daxili işlərinə qarışmamasına
əsaslanmalıdır.
Biz Xəzərin ətraf mühitinin bugünkü vəziyyəti ilə bağlı Xəzəryanı dövlətlərin ümumi narahatlıqlarını
bölüşürük və Xəzər dənizinin ekoloji problemlərinin həlli üçün əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlıyıq.
Sivilizasiyalararası dialoq və multikulturalizmin inkişafı
Azərbaycan əsrlər boyu dinlər, mədəniyyətlər və sivilizasiyaların bir araya gəldiyi məkan olub. Ölkəmiz
Şərq ilə Qərb arasında yalnız coğrafi körpü deyil, həm də mədəniyyət körpüsüdür. Əsrlər boyu müxtəlif
dinlərin və mədəniyyətlərin nümayəndələri Azərbaycanda sülh şəraitində və ləyaqətlə yaşayıblar. Dini
dözümlülük və multikulturalizm burada hər zaman mövcud olub. “Multikulturalizm” sözü mövcud olmadığı
bir zamanda belə həmin ideyalar daim yaşayıb.
Bunun nəticəsidir ki, bu gün Azərbaycan çoxmillətli və çoxkonfessiyalı ölkədir. Burada bütün dinlərin
və etnik qrupların nümayəndələri sülh və əmin-amanlıq şəraitində yaşayırlar. Bu, bizim siyasətimiz və həyat
tərzimizdir. Əsrlər boyu Azərbaycan ölkəmizdə mövcud olan siyasi və sosial vəziyyətə baxmayaraq bu sərvəti
qoruyub saxlayıb.
Bizim üçün multikulturalizm dövlət siyasətidir. Ölkəmizdə hər iki ildən bir Mədəniyyətlərarası Dialoq
Forumu təşkil edilir. Mütəmadi olaraq Azərbaycan Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumuna ev sahibliyi edir.
Burada da əsas məqsəd müxtəlif dinlərin nümayəndələrinin bir araya gətirilməsindən, aramızda daha mühüm
qarşılıqlı anlaşmanın yaradılmasından ibarətdir.
Azərbaycan dinlərarası dialoq kimi vacib məsələyə həsr edilmiş Dünya Dini Liderlərinin Zirvə
toplantısına ev sahibliyi edib. Bu mövzu bu gün dünyanın gündəliyində duran ən mühüm məsələlərdəndir və
Sivilizasiyalar Alyansının rolu artmaqdadır.
2008-ci ildə biz “Bakı Prosesi”nin təşəbbüskarı olduq ki, bu da mədəniyyətlərarası dialoq üçün geniş
bir platformaya çevrildi. Azərbaycan, eyni zamanda, həm İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına, həm də Avropa
Şurasına üzv olan yalnız bir neçə dövlətdən biridir. Beləliklə, 2008-ci ildə Avropa Şurasına üzv dövlətlərin
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mədəniyyət nazirlərinin Bakıda təşkil edilmiş toplantısına İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin
mədəniyyət nazirlərini dəvət etdik. Bu iki təşkilatı təmsil edən 100-dən çox nazir ilk dəfə Bakıda bir araya
gəldi.
2009-cu ildə Azərbaycan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının mədəniyyət nazirlərini bir arada topladı və
Avropa dövlətlərinin mədəniyyət nazirlərini Bakıya dəvət etdik. Bu proses “Bakı Prosesi” adlandırıldı. Bu
proses inkişaf edir və getdikcə daha çox dəstəklənir. O, qlobal təşəbbüsə çevrilir, həmrəylik, qarşılıqlı anlaşma
və mədəniyyətlərarası dialoqa öz töhfəsini verir.
2016-cı il Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən ölkəmizdə “Multikulturalizm ili” elan
edilib. Nəticədə milli və beynəlxalq səviyyədə multikulturalizmin bəşəri ideallarını qoruyub saxlamaq və
yaymaq tədbirlərini nəzərdə tutan xüsusi Fəaliyyət Planı hazırlanıb.
2016-cı il aprelin 25-27-də Azərbaycan BMT Sivilizasiyalar Alyansının “İnklüziv cəmiyyətlərdə
birgəyaşayış” mövzusuna həsr olunmuş 7-ci Qlobal Forumuna ev sahibliyi edib. Bu mühüm tədbirə dövlət və
hökumət başçıları, nazirlər, dövlət rəsmiləri, media və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri də daxil
olmaqla, 147 ölkədən 4 mindən çox iştirakçı qatılıb. Forumun mövzuları davamlı inkişaf üçün inklüziv
cəmiyyətlərin əsas komponenti kimi təşviq edilməsinin də daxil olduğu Davamlı İnkişaf üzrə 2030 Gündəliyini
özündə əks etdirib. Forumun əsas nəticəsi Bakı Bəyannaməsi oldu. Bu Bəyannamə ayrı-seçkilik, düşmənçilik
və zorakılığa rəvac verən dini nifrətə istənilən dəstəyi kəskin şəkildə qınadı və üzv dövlətləri zorakı
ekstremizmin bütün forma və təzahürlərinə qarşı birləşməyə çağırdı.
Bakı Bəyannaməsi dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlar üçün beynəlxalq dialoq və multikulturalizmin
zorakılıq, ekstremizm və ksenofobiyaya qarşı mübarizə vasitəsi kimi təşviqində əsas rəhbər prinsipə
çevrilməkdədir.
Gələn ilin aprel ayında Azərbaycan “Bakı Prosesi” çərçivəsində 2011-ci ildən etibarən hər iki ildən bir
keçirilən Beynəlxalq Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə 4-cü Dünya Forumuna ev sahibliyi edəcək. Roma Papası
Fransiskin bu il oktyabrın 2-də Azərbaycana pastoral səfəri ölkəmizin mədəniyyətlərarası və dinlərarası
dialoqa verdiyi töhfənin mühüm nümunəsi idi.
Mədəni, humanitar və idman diplomatiyasının davam etdirilməsi
Bakı şəhəri artıq dünya miqyasında siyasi, mədəni, idman və biznes təyinatlı mötəbər tədbirlərin
keçirildiyi məkandır. Bir tərəfdən ölkəmizin və Bakı şəhərinin infrastrukturu, digər tərəfdən isə dövlətimizin
xoşməramlı siyasəti bu kimi tədbirlərin keçirilməsi üçün mühüm zəmin yaradır. Birinci Avropa Oyunlarının
ardınca “Formula-1” Avropa Qran-prisinin Bakıda keçirilməsi prosesini 2017-ci ildə ölkəmizin ev sahibliyi
edəcəyi İslam Həmrəyliyi Oyunları tamamlayacaq.
Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi ilə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən
Azərbaycan mədəniyyətinin dünyada tanıdılması və mədəni-humanitar əsaslarda Azərbaycanın tərəfdaşlığının
genişləndirilməsi üçün mühüm işlər görülür.
Ölkə daxilində inkişaf hüququnun reallaşdırılması məqsədilə müvafiq tədbirlər görməklə yanaşı,
respublikamız xüsusilə Heydər Əliyev Fondu və Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq İnkişafa Yardım
Agentliyi (AIDA) vasitəsilə beynəlxalq inkişaf səylərində fəal rol oynayır. Yeni donor ölkə kimi Azərbaycan
inkişaf etməkdə olan ölkələrin üzləşdiyi humanitar və sosial-iqtisadi çağırışlara AIDA və digər kanallar
vasitəsilə cavab verir.
Azərbaycan artıq dünyanın müxtəlif bölgələrində baş verən münaqişələr, silahlı qarşıdurmalar və təbii
fəlakətlər nəticəsində kütləvi şəkildə yaşayış yerlərini dəyişməyə məcbur qalmış insanlara da yardım göstərir.
Buna misal olaraq, İordaniyada məskunlaşmış suriyalı qaçqınlara, eləcə də Pakistanda daşqınlar nəticəsində
ziyan dəymiş 25 min insana və Afrika ölkələrində “Ebola” epidemiyasından əziyyət çəkmiş əhaliyə ayrılan
yardımı göstərmək olar.
BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurasının yeni seçilmiş üzvü kimi Azərbaycan Şuraya üzvlüyü ərzində
İnkişaf Hüququ Bəyannaməsinin reallaşdırılmasına kömək edəcək.
Xarici ölkələrdə yaşayan vətəndaşlarımızın və soydaşlarımızın, habelə hüquqi şəxslərin hüquqlarının
müdafiəsi və bərpası və Azərbaycan diasporu ilə iş
Dövlətimizin uğurlu xarici siyasət kursunun həyata keçirilməsinin vacib istiqamətlərindən biri xarici
ölkələrdə yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının hüquqlarının müdafiəsi və onlara göstərilən
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konsul xidmətinin səmərəliliyinin və intensivliyinin artırılması, ümumilikdə isə bu istiqamətdə xarici
dövlətlərlə diplomatik və konsulluq əlaqələrinin inkişafına təkan verilməsinə yönələn fəaliyyətdir. Məhz bu
səbəbdən 2015-ci il ərzində xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların hüquqlarının müdafiəsi, qarşılaşdıqları
çətinliklərin həlli və bu məqsədlə xarici dövlətlərlə konsulluq sahəsində ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlığın
genişləndirilməsi istiqamətində əsaslı tədbirlər görülüb.
Xaricdə yaşayan soydaşlarımızın hüquqlarının müdafiəsi, onların Azərbaycan Respublikasında
olduqları müddət ərzində hüquqi vəziyyətlərini tənzimləyən normativ hüquqi aktların təkmilləşdirilməsi və
soydaşlarımıza müvafiq imtiyazların tətbiq edilməsi imkanlarının araşdırılması istiqamətində fəaliyyət həyata
keçirilir.
Elektron vizaların verilməsi prosedurunun sadələşdirilməsi və “ASAN Viza” sisteminin yaradılması
haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 1 iyun tarixli Fərmanından irəli gələn tapşırıqların
icrası məqsədilə Xarici İşlər Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət
və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi və digər müvafiq dövlət qurumlarının mütəxəssisləri tərəfindən
birgə iş aparılır. Yaxın vaxtlarda “ASAN Viza”nın tətbiqinə başlanılacaq.
Fərmanda qeyd olunduğu kimi, “ASAN Viza” Azərbaycan Respublikasına gələn əcnəbilər və
vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün viza rəsmilləşdirilməsi prosedurunun sadələşdirilməsi, müasir informasiya
texnologiyalarının tətbiqi ilə operativliyi və şəffaflığı təmin edən elektron viza sisteminin yaradılmasını ehtiva
edir. Ölkə rəhbərliyinin həyata keçirdiyi mütərəqqi idarəetmə islahatlarının tərkib hissəsi olan “ASAN Viza”
ölkəmizə turist axınının təşviq edilməsi baxımından da xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
Bakıda keçirilmiş Dünya Azərbaycanlılarının II Qurultayında çıxış edən Prezident İlham Əliyev Heydər
Əliyev siyasətinin Azərbaycanda hər bir sahədə davam etdirildiyini, xarici siyasətimizin çox uğurlu, çox fəal
olduğunu, Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlarda çox önəmli yer tutduğunu, mövqelərimizin möhkəmləndiyini
və Azərbaycanın addımlarının bütün sahələrdə, o cümlədən xarici siyasətdə müsbət nəticələr verdiyini qeyd
edərək, diaspor fəaliyyətinin gücləndirilməsi, diplomatik nümayəndəliklərlə əlaqələndirmənin artırılması və
diasporumuzun təşkilatlanması ilə əlaqədar qarşıya konkret vəzifə və tapşırıqlar qoyub.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin “Müstəqilliyimiz əbədidir və dönməzdir” uzaqgörən və müdrik
kəlamının fəlsəfəsinə və mahiyyətinə sadiq olaraq, uğurlu daxili siyasətimizin məntiqi davamı olan xarici
siyasətimiz 25 illik müstəqillik dövründə milli maraqlarımızın beynəlxalq səviyyədə qorunması və həyata
keçirilməsinə, dövlətimizin beynəlxalq mövqeyinin möhkəmlənməsinə xidmət edib. Əminliklə deyə bilərik ki,
qarşıdan gələn illərdə də dövlətimizin başçısının rəhbərliyi altında gündəlikdə olan prioritetlərimizin həyata
keçirilməsi üçün fəal və davamlı xarici siyasətimiz davam edəcək.
Xalq qəzeti.-2016.-20 oktyabr.-№231.-S.9-10.
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Müstəqil Azərbaycan dünyada böyük nüfuza, güclü beynəlxalq mövqeyə sahibdir
Novruz MƏMMƏDOV,
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyası rəhbərinin müavini,
Xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri
Sovet İttifaqının dağılmasından sonra Azərbaycan 18 oktyabr 1991-ci ildə öz müstəqilliyini bərpa
etdi. Bununla da, zəngin dövlətçilik ənənələrinə sahib olan Azərbaycan 70 illik fasilədən sonra son 100
il ərzində ikinci dəfə öz dövlət müstəqilliyini qazandı. Əgər 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin birinci müstəqilliyi cəmi 23 ay çəkmişdisə, hazırda respublikamız artıq 25 ildir ki,
beynəlxalq hüququn müstəqil subyekti – suveren dövlətdir.
Müstəqilliyini əldə etdiyi ilk illərdə Azərbaycan çox mürəkkəb və çətin dövr yaşayırdı. Bir tərəfdən
Ermənistanın hərbi təcavüzü davam edirdi, digər tərəfdən isə mövcud sistemin çökməsi ilə əlaqədar
iqtisadiyyat iflic vəziyyətinə düşmüş, ölkədə daxili sabitlik pozulmuşdu. Azərbaycan dövlətçiliyi həqiqi
mənada təhlükə altında idi.
Məhz belə bir şəraitdə ulu öndər Heydər Əliyevin 1993-cü ilin iyun ayında xalqın təkidi ilə yenidən
hakimiyyətə qayıdışı Azərbaycan dövlətçiliyinin qurtuluşu baxımından həlledici olmuşdur. XX əsrin 90-cı
illərinin ortalarından başlayaraq, ulu öndərin rəhbərliyi altında aparılmış siyasi, sosial və iqtisadi islahatlar
nəticəsində müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin əsası və onun gələcək inkişafı üçün möhkəm təməllər
üzərində qurulmuş baza yaradılmışdır. Həmin siyasi kursun Prezident İlham Əliyev tərəfindən davam
etdirilməsi aparılan genişmiqyaslı islahatların dərinləşdirilməsinə, ölkənin daha yüksək sosial inkişaf pilləsinə
qalxmasına şərait yaratmışdır.
Bu gün Azərbaycanın siyasi, sosial və iqtisadi sahələrdə nə qədər böyük inkişaf yolu keçdiyi göz
qabağındadır. Azərbaycan daxildə sabit siyasi vəziyyətə, daimi islahatlarla təkmilləşdirilən və cəmiyyətin
maraqlarına cavab verən siyasi sistemə, dövlət-vətəndaş münasibətlərində harmoniyaya, davamlı iqtisadi
inkişafa nail olan, dünya dövlətləri arasında özünə layiqli yer tutan, regionda lider olan bir ölkəyə çevrilib.
Əlbəttə, bütün bunlar məqsədyönlü gərgin işin, fəaliyyətin nəticəsidir.
Azərbaycanın əldə etdiyi uğurların real mənzərəsini görmək üçün bir sıra iqtisadi və maliyyə
göstəricilərinə nəzər yetirmək kifayətdir. Yalnız son 12 il ərzində ümumi daxili məhsul (ÜDM) 3 dəfədən çox,
büdcə gəlirləri isə 20 dəfə artıb. Eyni zamanda yoxsulluğun səviyyəsi 49 faizdən 5 faizə qədər azaldılıb.
İşsizliyin səviyyəsi də bu qədərdir. Azərbaycanda son 12 il ərzində 1 milyon 500 min iş yeri açılmışdır. Hazırda
Azərbaycan iqtisadiyyatı Cənubi Qafqaz iqtisadiyyatının 75 faizini təşkil edir.
Azərbaycanın bu uğurları beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də təsdiq edilir. Dünya İqtisadi Forumunun
qlobal rəqabətqabiliyyətliliyi indeksində Azərbaycan 37-ci yerdədir və bu sahədə ölkəmiz MDB məkanında
birincidir. “Fitch”, “Standard and Poor’s”, “Moody’s” kimi beynəlxalq reytinq agentlikləri Azərbaycanın
reytinqini yüksək qiymətləndirirlər. Hazırda Azərbaycan Dünya Bankının adambaşına düşən Ümumi Milli
Gəlir təsnifatına görə, “yuxarı orta gəlirli” ölkələr qrupunda, BMT-nin İnkişaf Proqramının İnsan İnkişafı
İndeksində (İİİ) isə “yüksək insan inkişafı” ölkələri qrupunda qərarlaşıb.
Azərbaycanda artıq iqtisadi inkişaf baxımından keçid dövrü başa çatıb. Hazırda Azərbaycan yeni
prioritetlər, inkişaf perspektivləri müəyyənləşdirib. Prezident İlham Əliyevin də qeyd etdiyi kimi, Azərbaycan
“qara qızılı insan qızılına – insan kapitalına” çevirmək əzmindədir. Bunun üçün ölkə daxilində təhsilə, müasir
texnologiyalara sərmayə qoyuluşu artırılır, iqtisadiyyatın diversifikasiyası istiqamətində mühüm addımlar
atılır. Azərbaycan 2013-cü ildə ilk telekommunikasiya peykini orbitə buraxmaqla kosmik ölkələr sırasına daxil
olmuşdur. “ASAN xidmət” mərkəzi artıq dünyada Azərbaycanın brendinə çevrilib.
Xarici siyasətin Azərbaycan modeli
Bu gün Azərbaycan balanslaşdırılmış, çoxvektorlu əməkdaşlıq, bərabərhüquqlu tərəfdaşlıq və milli
maraqlara əsaslanan xarici siyasət həyata keçirir. Müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycan beynəlxalq aləmdən
təcrid olunmuş, əksər qonşu dövlətlərlə münasibətləri kəskinləşmiş, erməni lobbisinin səyləri hesabına isə
dünya informasiya məkanında blokadaya alınmışdı. Aparılan xarici siyasət ölkəmizin qlobal arenada
mövqeyini tamamilə dəyişdi. Artıq Azərbaycan qlobal siyasi səhnədə adi iştirakçı deyil, regionda əhəmiyyətli
layihələrin təşəbbüskarı və iştirakçısı, beynəlxalq aləmdə nüfuzu ilə seçilən ölkədir.
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Azərbaycanın apardığı fəal xarici siyasət rəqabətə deyil, dostluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı dəstəyə
əsaslanır. Azərbaycan dünyada gedən proseslərdə, ümumi rifahı təmin edəcək dünya nizamının
formalaşmasında tutduğu konstruktiv mövqe ilə də fərqlənir. Aparılan fəal xarici siyasət respublikamızın
beynəlxalq təşkilatlarda mühüm rol oynamasına imkan yaradır. Azərbaycan dünyada nadir ölkələrdən biridir
ki, həm İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının, həm də Avropa Şurasının üzvüdür. Azərbaycanın dünyanın 155
ölkəsinin dəstəyi ilə 2012-2013-cü illərdə BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv seçilməsi xarici
siyasətimizin ən böyük uğurlarındandır. Bu o deməkdir ki, rəsmi Bakının regionda və beynəlxalq aləmdə
yürütdüyü siyasət dünya ölkələri tərəfindən rəğbətlə qarşılanır, BMT-yə üzv olan 193 dövlətin 155-i tərəfindən
tam dəstəklənir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü kimi Azərbaycan quruma sədrliyi dövründə beynəlxalq
sülh və təhlükəsizliyin təmin olunması ilə əlaqədar mühüm məsələləri müzakirəyə çıxarmış, beynəlxalq
terrorizmə qarşı mübarizə sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsi təşəbbüsünü irəli sürmüşdür.
Son illər Azərbaycan Respublikasının əldə etdiyi nailiyyətlər ölkənin beynəlxalq aləmdəki nüfuzunu
xeyli artırıb. Dünyanın ən nüfuzlu beynəlxalq qurumları ilə sıx əməkdaşlıq həyata keçirilir. Azərbaycan 2011ci ildə üzvlərinin sayına görə BMT-dən sonra ikinci ən böyük təşkilat olan Qoşulmama Hərəkatına üzv olub.
Azərbaycan 2014-cü ilin may-oktyabr aylarında Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə uğurla sədrlik edib.
Azərbaycan beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin təmin olunmasında da etibarlı tərəfdaş və beynəlxalq
antiterror koalisiyasının fəal iştirakçısıdır. Bütün dünyada beynəlxalq antiterror çağırışlarına qoşulan ilk
ölkələrdən biri məhz Azərbaycan olmuşdur. Bizim hərbçilərimiz Əfqanıstanda, İraqda NATO
komandanlığında xidmət etmişlər. Hazırda NATO-nun Əfqanıstana yükdaşımalarında da Azərbaycan mühüm
rol oynayır.
Azərbaycanın xarici siyasətində regional əməkdaşlıq məsələləri prioritet xarakter daşıyır. Ermənistanı
çıxmaq şərtilə, digər dörd qonşu ölkə – Türkiyə, Rusiya, İran və Gürcüstan ilə əlaqələrimiz olduqca müsbətdir.
Eyni zamanda Azərbaycan regional müstəvidə bir neçə üçtərəfli əməkdaşlıq formatının təşəbbüskarıdır. Son
illər ərzində yaranmış Azərbaycan-İran-Türkiyə, Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə, Azərbaycan-TürkiyəTürkmənistan və Azərbaycan-Rusiya-İran üçtərəfli platformaları regional məsələlərin müzakirəsi, əməkdaşlıq
əlaqələrinin inkişafı baxımından əhəmiyyətli təşəbbüslərdir.
Birgə tarixə, mədəniyyətə, dinə, ortaq maraqlara əsaslanan müsəlman ölkələri ilə əməkdaşlıq hər zaman
ən yüksək səviyyədə olmuşdur. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının son Zirvə görüşündə qəbul edilmiş qətnamədə
də üzv dövlətlər Azərbaycanı birmənalı şəkildə dəstəklədilər, Ermənistanın təcavüzünü isə qətiyyətlə
pislədilər. Bu Zirvə görüşündə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ilə bağlı Təmas Qrupu da yaradıldı.
Azərbaycanın Avropa ölkələri ilə də əməkdaşlığı daim genişlənir. İkitərəfli formatda təşəkkül tapan çox
gözəl əlaqələr Azərbaycan-Avropa İttifaqı əlaqələrinin inkişafına da təsir göstərir. Azərbaycan bu
münasibətləri qarşılıqlı maraqlara əsaslanan bərabərhüquqlu əməkdaşlıq təməlləri üzərində qurur və siyasətini
bu istiqamətdə həyata keçirir. İndiyə qədər Azərbaycan və 9 Avropa ölkəsi arasında strateji tərəfdaşlıq
haqqında sənədlər imzalanıb və ya qəbul edilib. Bu, Avropa İttifaqına üzv ölkələrin üçdəbir hissəsi deməkdir.
Uzaq Şərq, Afrika, eləcə də Latın Amerikası ölkələri ilə qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığa əsaslanan
münasibətlər yüksələn xətt üzrə inkişaf edir. Son illər ərzində Azərbaycanın bu regionlarda yeni səfirliklər
açması region dövlətləri ilə həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli əsasda qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığa
əsaslanan əlaqələrin inkişafına verilən əhəmiyyətin bariz nümunəsidir. Hazırda Azərbaycanın Afrikada 5
(Misir, Mərakeş, Əlcəzair, Efiopiya, CAR), Latın Amerikasında 3 (Meksika, Braziliya, Argentina) səfirliyi
fəaliyyət göstərir.
Enerji sahəsində etibarlı tərəfdaş
Şübhəsiz ki, Azərbaycanın əldə etdiyi bütün uğurların əsasında enerji amili, ölkənin sosial-iqtisadi
inkişafı üçün ondan düzgün istifadə dayanır. Ümummilli lider Heydər Əliyevin formalaşdırdığı və bu gün
Prezident İlham Əliyev tərəfindən daha da təkmilləşdirilmiş enerji siyasəti ölkənin milli maraqlarının təmin
olunmasında başlıca vasitədir. Bu siyasət Azərbaycanın regionun lider dövlətinə, eləcə də regional və qlobal
iqtisadi layihələrin aparıcı iştirakçılarından birinə çevrilməsinə imkan yaratmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, enerji siyasəti ölkələri
birləşdirməlidir, ayırmamalıdır. Enerji amilindən qarşıya hansısa siyasi məqsədlər qoymaq və onlara çatmaq
üçün istifadə edilməməlidir. Məhz bu yanaşma sayəsində hazırda Azərbaycan enerji sahəsində etibarlı
tərəfdaşdır və xüsusilə Avropa ölkələrinin enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında mühüm rol oynayır.
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Bütün bunların əsası hələ 1994-cü ildə “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması ilə qoyulmuşdur. Bu
müqavilə ilə ilk dəfə olaraq Azərbaycan Xəzər dənizini birgə işləmək üçün xarici şirkətlərə açmış və neft
ehtiyatlarının istismarına çoxmilyardlı xarici investisiyalar cəlb etmişdir. Bu istiqamətdə işlərin davamı olaraq
Xəzər dənizini Qara dəniz və Aralıq dənizi ilə birləşdirən nəqliyyat infrastrukturu yaradılmışdır. Azərbaycanın
qətiyyətli mövqeyi əsasında reallaşmış və 2006-cı ildə istifadəyə verilmiş Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri
Azərbaycan neftinin dünya bazarlarına çıxarılması ilə yanaşı, yeni dəhlizin açılması üçün də tarixi bir layihə
idi. Bu layihə mövcud reallıqlar və gələcək perspektivlər baxımından nəinki bölgənin, eyni zamanda qitənin
də enerji xəritəsini əsaslı şəkildə dəyişdirmişdir.
Bu gün enerji təhlükəsizliyindən danışarkən, ilk növbədə, təbii qaz amilinə diqqət yetirilir. Azərbaycan
bu istiqamətdə də öz müstəqil siyasətini yürüdən və tərəfdaşları ilə uğurlu şəkildə əməkdaşlıq edən ölkədir.
“Şahdəniz” yatağının işlənməsi Azərbaycanın qaz ixrac edən ölkələr sırasına qoşulmasına səbəb olmuşdur.
Təbii qazın dünya ölkələrinin enerji təminatında hələ aparıcı rol oynamadığı bir zamanda belə bir müqavilənin
imzalanması Azərbaycanın nə dərəcədə düşünülmüş bir siyasət yürütdüyünü və son dövrlərdə aparılmış işlərin
hazırlıqlarına hələ o vaxtdan başladığını göstərir. Bu layihənin uğurlu icrası Azərbaycanın öz enerji
müstəqilliyini tam şəkildə təmin etməsinə və qaz idxal edən ölkədən ixrac edən ölkəyə çevrilməsinə imkan
yaratmışdır.
2007-ci ildə Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin istifadəyə verilməsi region üçün mühüm hadisə oldu.
Təkcə onu demək kifayətdir ki, bu kəmər vasitəsilə Azərbaycan iqtisadi çətinliklər yaşamış Gürcüstanın qaz
təminatını öz üzərinə götürərək etibarlı tərəfdaş imicini bir daha təsdiqlədi. “Şahdəniz” yatağından hasil edilən
qazın bu kəmər vasitəsilə Türkiyəyə nəqli isə qazın Avropa bazarlarına çıxarılması üçün başlanğıc nöqtəsi
oldu.
Azərbaycanın son illərdə enerji sahəsində əldə etdiyi uğurların real mənzərəsini görmək üçün
“Şahdəniz” yatağının II fazasının işlənməsi ətrafında gedən prosesləri nəzərdən keçirmək kifayətdir.
Azərbaycan Türkiyə ilə “Şahdəniz” yatağının qazını Avropaya çatdıracaq TANAP kəmərinin tikintisi üzrə
müqaviləni imzaladı. Bu, “Cənub qaz dəhlizi”nin reallaşması yolunda ilk real addım idi.
Azərbaycanın belə bir layihənin təşəbbüskarı olması onun regional lider qismində geosiyasi aktora
çevrildiyini göstərir. Bu, eyni zamanda Azərbaycanın müstəqillik əldə etdikdən sonra keçdiyi uğurlu inkişaf
yolunun parlaq göstəricisidir. Əgər 1994-cü ildə Azərbaycan belə layihələri reallaşdırmaq üçün xarici
dövlətlərin dəstəyinə ehtiyac duyurdusa, indi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında ciddi rol
oynayacaq bir layihənin əsas maliyyə yükünü öz üzərinə götürür. Transadriatik boru kəməri layihəsinin
“Şahdəniz” yatağının qazını Avropaya nəql edəcək əsas ixrac marşrutu kimi seçilməsi ilə bağlı verilmiş qərar
Azərbaycanın iştirakı və razılığı olmadan regionda qlobal əhəmiyyətli heç bir layihənin gerçəkləşə bilmədiyini
göstərir.
Multikulturalizm – yaşam tərzinə əsaslanan dövlət siyasəti
Şərqlə Qərbin, Şimalla Cənubun, islamla xristianlığın kəsişməsində yerləşən Azərbaycan bütün tarixi
mərhələlərdə geosiyasi proseslərin diqqət mərkəzində olmuşdur. Azərbaycan müxtəlif sivilizasiya və
mədəniyyətlərin irsini özündə birləşdirir və qoruyub saxlayır. Bütün bunlar Azərbaycanın həyat tərzində,
inkişaf tarixində, siyasətində özünü göstərir.
Azərbaycan Şərq ilə Qərb arasında körpüdür, qovuşma nöqtəsidir. Azərbaycan cəmiyyəti hər iki
istiqamətdən milli xüsusiyyətlərinə uyğun olan dəyərləri qəbul etmiş və öz inkişaf modelini yaratmışdır. Bu
baxımdan da Azərbaycan Şərq və Qərb dəyərlərinin birləşdiricisi, ortaq daşıyıcısıdır. Ölkəmizdə Qərb və Şərq
nəinki təkcə müvəffəqiyyətlə uyğunlaşa bilir, həm də bir-birini müvəffəqiyyətlə tamamlayır. Azərbaycanda
islam dəyərləri ilə yanaşı, Şərqdə ilk demokratik respublika quruluşu, ilk milli opera, ilk teatr mövcud
olmuşdur. Şərq dünyasında qadınlara səsvermə hüququnu ilk olaraq Azərbaycan vermişdir. Bu fundamental
hüququn təmin edilməsi ilə bağlı hətta ölkəmiz Qərbin əksər ölkələrini qabaqlamışdır.
Azərbaycan müxtəlif dinlərin və mədəniyyətlərin təmsilçilərinin birgə yaşadığı müsəlman ölkəsidir.
Burada xristianlar da, yəhudilər də heç bir problem olmadan uzun əsrlərdir yanaşı yaşayırlar. Bunu paytaxt
Bakının arxitekturasında da görmək mümkündür. Bakı dünyada çox azsaylı şəhərlərdəndir ki, burada məscid,
kilsə və sinaqoq yan-yanadır. Bu gün Qərbdə multikulturalizmin böhran keçirdiyi açıq-aydın özünü göstərir.
Azərbaycan üçün isə çoxmədəniyyətlilik min illərdən gələn bir həyat tərzidir. Azərbaycanda yaşayan bütün
xalqlar onların etnik, yaxud da dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, bütün hüquqlardan istifadə edir, bir ailə
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kimi yaşayırlar. Çünki biz multikulturalizmə, tolerant yanaşmaya siyasət kimi yox, gündəlik həyat tərzi və
həyat fəlsəfəsi kimi baxırıq.
Məhz elə bunun nəticəsidir ki, hazırda Azərbaycan multikulturalizm, sivilizasiyalararası dialoq
istiqamətində gedən müsbət tendensiyalarda aparıcı rollardan birini oynayır. Son illərdə Azərbaycan artıq
mədəniyyətlərarası inteqrasiya və dialoq problemlərinin müzakirə edildiyi, mühüm əhəmiyyətə malik
beynəlxalq tədbirlərin keçirildiyi bir ölkə kimi dünyada tanınır. Bakıda müasir dövrümüzün aktual
problemlərinin, əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirə edildiyi mötəbər beynəlxalq tədbirlər, sammitlər,
beynəlxalq konfranslar keçirilir. Bunların da sırasında Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunu,
Qlobal Açıq Cəmiyyətlər Forumunu, Dini Liderlərin Ümumdünya Sammitini, Ümumdünya Gənclər
Forumunu, Davos Dünya İqtisadi Forumunu, “Eurovision” mahnı müsabiqəsini, Bakı Humanitar Forumunu,
BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumunu və digərlərini qeyd etmək olar. Bu xüsusda mən
2015-ci ilin yayında Azərbaycanda keçirilmiş I Avropa Oyunlarını qeyd etmək istərdim. Bu, sadəcə bir idman
tədbiri deyildi. Hesab edirəm ki, I Avropa Oyunlarının məhz müsəlman ölkəsi olan Azərbaycanda keçirilməsi
ilə bağlı verilmiş qərar Azərbaycanın sivilizasiyalar və mədəniyyətlər arasındakı əməkdaşlıqda oynadığı rola
verilmiş qiymət idi.
Bütün bunlar əslində Azərbaycanın xalqlar, dövlətlər arasında münasibətlərə və əməkdaşlığa bir
sərmayəsidir. Biz hesab edirik ki, qlobal problemlərin həllinə ziddiyyətlər və münaqişələr yox, yalnız
xoşməramlı əməkdaşlıq və birgə fəaliyyət nəticəsində nail olmaq olar.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi regionun inkişafına ən böyük maneədir
Bu gün Azərbaycanın qarşısında duran ən böyük çağırış Dağlıq Qarabağ probleminin həll olunmasıdır.
Azərbaycanın regional və beynəlxalq səviyyədə fəaliyyətinin qarşısında dayanan birinci dərəcəli məqsəd öz
ərazi bütövlüyünün bərpasıdır. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi isə təkcə Azərbaycanın
deyil, eləcə də bütün regionun inkişafı qarşısında duran əsas maneədir.
20 ildən çoxdur ki, Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Dağlıq Qarabağ və onun ətrafındakı 7 rayon
Ermənistanın işğalı altındadır. Ermənistanın hərbi təcavüzü və etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində
torpaqlarımızın 20 faizi işğal edilmiş, ölkədə 1 milyondan çox insan qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə
düşmüşdür. Azərbaycanın mövqeyi bundan ibarətdir ki, münaqişə yalnız beynəlxalq hüquq normalarına
uyğun, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır.
Dünya birliyi və beynəlxalq təşkilatlar da Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır və münaqişənin
beynəlxalq hüquq normalarına uyğun, ədalətli həllinin tərəfdarıdır. Münaqişənin həllinin hüquqi əsasları
BMT-nin Nizamnaməsi, Helsinki Yekun Aktı, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi, BMT Baş
Məclisinin 2008-ci ildə qəbul etdiyi qətnamə, habelə Qoşulmama Hərəkatı, ATƏT, Avropa Şurası, NATO,
Avropa Parlamenti, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və digər beynəlxalq təşkilatların qərar və qətnamələrinə,
beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə söykənir. Bütün bu sənədlər Azərbaycanın suverenliyini, ərazi
bütövlüyünü və beynəlxalq səviyyədə tanınan sərhədlərinin toxunulmazlığını təsdiqləyir.
Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində son illər atdığı addımlar diqqəti çəkir. Bu istiqamətdə
atılan addımlar göstərir ki, Azərbaycan diplomatiyasının beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində fəaliyyəti əsasən
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ölkəmizin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış
sərhədləri çərçivəsində həll edilməsinə yönələn beynəlxalq səylərin gücləndirilməsinə yönəlib.
Bu istiqamətdə son bir il ərzində beynəlxalq səviyyədə qəbul edilmiş 5 sənəd diqqəti cəlb edir. 2015-ci
il mayın 27-28-də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Nazirlər Şurasının iclasında qəbul olunmuş “Ermənistan
Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzü” adlı qətnamə, Avropa İnsan Hüquqları
Məhkəməsinin 2015-ci il 16 iyun tarixli qərarı, 2015-ci il iyulun 5-9-da keçirilmiş ATƏT-in Parlament
Assambleyasının iclasında qəbul edilən “ATƏT məkanında dövlətlərarası münasibətlərdə Helsinki
Prinsiplərinə sadiqlik haqqında” qətnamə, 2015-ci il noyabrın 4-də isə AŞPA-nın Siyasi məsələlər və
demokratiya komitəsi “Dağlıq Qarabağ və Azərbaycanın işğal olunmuş digər ərazilərində zorakılığın artması”
adlı qətnamə və 2016-cı ildə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının İstanbul Zirvə görüşündə qəbul olunmuş Yekun
Bəyannamə. Bütün bu sənədlərdə Azərbaycan ərazilərinin işğal olunması faktı təsdiq olunub və münaqişənin
Azərbaycanın dövlət suverenliyi və ərazi bütövlüyünün təmini prinsipləri əsasında həllinin zəruriliyi də
vurğulanıb.
Münaqişədən bəhs edərkən, Xocalı soyqırımını xatırlamamaq mümkün deyil. Belə ki, 1992-ci il fevralın
25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ərazisindəki erməni
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silahlı dəstələri və keçmiş SSRİ-nin Xankəndidə yerləşən 366-cı motoatıcı alayının şəxsi heyətinin və
texnikasının bilavasitə iştirakı ilə Xocalı şəhərini zəbt edərək soyqırımı həyata keçirmişdir. Xocalının işğalı
zamanı bir gecədə dinc əhalidən 613 nəfər, o cümlədən 63 uşaq, 106 qadın, 70 qoca xüsusi amansızlıqla,
işgəncələrlə öldürülmüş, insanların başları kəsilmiş, gözləri çıxarılmış, hamilə qadınların qarınları süngü ilə
deşik-deşik edilmişdir. Son illər Meksika, Pakistan, Kolumbiya, Çexiya Respublikası, Bosniya və
Herseqovina, Peru, Rumıniya, Panama, İordaniya, Sudan, Honduras, Qvatemala parlamentləri Xocalı
soyqırımını tanımışlar. ABŞ-ın Vest Virciniya, Kaliforniya, Massaçusets, Texas, Nyu Cersi, Meyn, Nyu
Meksika, Arkanzas, Corciya, Oklahoma, Tennessi, Pensilvaniya, Konnektikut, Florida, Missisipi ştatlarının
qanunverici orqanlarında da müvafiq qətnamələr qəbul olunmuş, Xocalıda qırğın törədənlərin məsuliyyətə
cəlb olunması tələb edilmişdir. ABŞ-ın Havay və Montana ştatlarının qubernatorları da Xocalı faciəsinin
tanınması ilə bağlı xüsusi bəyannamə imzalayıblar. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım
Əliyevanın təşəbbüsü əsasında dünyanın 40-dan çox ölkəsində həyata keçirilən “Xocalıya ədalət!”
kampaniyasının məqsədi də beynəlxalq ictimaiyyəti bu qanlı hadisə ilə bağlı ətraflı məlumatlandırmaqdır.
1992-ci ilin mart ayında yaradılan ATƏT-in Minsk qrupunun məqsədi Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsinə vasitəçi olmaqdır. 1996-cı ilin dekabrından Minsk
qrupuna üç dövlət – Rusiya, ABŞ və Fransa həmsədrlik edir. Lakin təəssüf ki, münaqişə hələ də həll olunmamış
qalır. Minsk qrupunun vasitəçiliyi ilə aparılan danışıqlarda bu günə qədər irəliləyiş əldə edilməyib. Ermənistan
münaqişənin həllində maraqlı deyil. “Nə hərb, nə də sülh vəziyyəti”ni saxlamaq istəyir. Lakin 2016-cı ilin
aprel ayının əvvəllərində Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatı nəticəsində qoşunların təmas xəttində
çoxsaylı insan tələfatı ilə müşayiət olunan gərginlik bir daha göstərdi ki, münaqişənin dondurulmuş qalması
hər an qaynar müharibəyə səbəb ola bilər. Beynəlxalq vasitəçilər isə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü
dəstəkləsələr də, nədənsə bununla bağlı birmənalı mövqe nümayiş etdirmirlər. Biz ATƏT-in Minsk qrupunun
həmsədri olan dövlətlərin, eləcə də dünya ictimaiyyətinin münaqişənin ədalətli həlli üçün konkret addımlar
atmasını gözləyirik. Ədalət prinsipinə əməl edilməməsi nəinki regionu, bütün dünyanı böhrana sürükləyir.
Qarşılaşdığı bütün çətinliklərə və haqsızlıqlara baxmayaraq, bu gün Azərbaycan artıq 25 ildir ki,
müstəqil yaşayan ləyaqətli ölkədir. Dünyada böyük nüfuza və güclü beynəlxalq mövqeyə sahib, iri enerji
layihələrinin müəllifi və iştirakçısı olan, ölkə daxilində siyasi sabitliyi və sosial-iqtisadi rifahı təmin edən
Azərbaycan öz yoluyla uğurla inkişaf edir. Bütün bunların təməlində, heç şübhəsiz, xalq-iqtidar həmrəyliyi
dayanır. Azərbaycanın inkişafının daha yüksək səviyyəyə qalxmasını təmin edəcək son referendumun
nəticələri də hakimiyyətin siyasətinə xalqın dəstəyini bir daha əyani şəkildə sübut etdi. Cənab İlham Əliyevin
Azərbaycan xalqına göstərdiyi böyük etimada görə təşəkkür etməsi təbiidir. Lakin xalq da öz dövlət başçısına
minnətdardır. Onun hansı təzyiqlərlə üzləşdiyini, dünyadakı bugünkü xaos fonunda hansı zəhmətlər hesabına
Azərbaycanın sabitliyini və davamlı inkişafını təmin etdiyini xalq başa düşür. Şübhəsiz ki, bütün bunların
əsasında dövlət başçısının “Heydər Əliyev yoluyla” inamla addımlaması dayanır.
Azərbaycan.-2016.-18 oktyabr.-№229.-S.4.
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Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq siyasəti və təhlükəsizlik məsələləri
Elman Nəsirov,
Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun direktoru, siyasi elmlər doktoru, professor
Obyektivlik naminə onu da qeyd edək ki, Ermənistan-Azərbaycan silahlı qüvvələrinin təmas xəttində
baş vermis son hadisələr, xüsusilə də “aprel döyüşləri” ATƏT-in Minsk qrupunu da hərəkətə gətirmişdir. Bu
prosesdə həmsədrlərdən biri olaraq Rusiya daha fəal siyasət yeridir. Son hərbi əməliyyatların gedişində
Rusiyanın müdafiə və xarici işlər nazirlərinin münaqişə tərəflərindəki həmkarları ilə telefon danışıqları
aparması, bunun ardınca Rusiya xarici işlər naziri Sergey Lavrovun Bakıya səfər etməsi və görüşlər keçirməsi,
Baş nazir Dmitri Medvedevin Ermənistana və Azərbaycana işgüzar səfərlər etməsi, Moskvada Azərbaycan və
Ermənistanın Baş Qərargah rəislərinin görüşünün təşkili və həmin görüşdə 5 aprel tarixindən etibarən atəşkəs
haqqında razılaşmanın əldə edilməsi və nəhayət, Prezident Vladimir Putinin təmas xəttində baş verən hərbi
insidentdən narahatlığını ifadə edərək Pezident İlham Əliyevə və Serj Sarkisyana telefon zəngi etməsi həmin
fəallığın göstəricisi hesab oluna bilər. Düzdür, həmsədr ölkələr ATƏT-in Minsk qrupunun strukturunda hər
hansı dəyişikliyi hələ ki, istisna edirlər. Buna baxmayaraq artıq yeni reallıqda iki yol vardır. Ya ATƏT-in
Minsk qrupu indiyədək davam etdirdiyi passiv vasitəçilik missiyasından imtina edib, münaqişənin həlli ilə
bağlı yaranmış yeni şəraiti düzgün qiymətləndirərək fəal tənzimlənmə hərəkətlərinə keçməlidir və bu prosesə
ilkin olaraq özündə islahatlarla başlamalıdır, ya da uğursuzluğunu etiraf edib, özünü buraxmalıdır.
Zənnimizcə, 24 illik fəaliyyətindən (fəaliyyətsizliyindən) sonra ATƏT-in Minsk qrupunun yuxarıda
göstərdiyimiz hər hansı yolu seçməsindən asılı olmayaraq qətiyyət göstərməsinin vaxtı gəlib çatmışdır.
Beləliklə, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli potensialı və mövcud reallıqlar
kontekstində yuxarıda apardığımız təhlillər bir sıra nəticələrə gəlməyə imkan verir. Fikrimcə, münaqişənin 3
mümkün həlli variantı vardır. Birinci 2 variant dinc, sonuncu variant isə hərbi həll imkanlarını özündə ehtiva
edir.
Birinci variant – Ermənistanda S.Sarkisyan rejimi öz işğalçılıq siyasəti nəticəsində üzləşdiyi total və
permanent böhran vəziyyətindən çıxmaq üçün siyasi iradə nümayiş etdirərək Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
həlli istiqamətində konkret konstruktiv addımlar ata bilər. Nəticədə danışıqlar prosesində keyfiyyətcə yeni
mərhələnin əsası qoyular və qarşılıqlı kompromislər əsasında münaqişənin həlli prosesi həyata keçirilər. Başqa
sözlə, Azərbaycanın tərkibində Dağlıq Qarabağa ən yüksək idarəetmə statusu verilə bilər.
İkinci variant – Ermənistan dövləti beynəlxalq birlik, xüsusilə də ATƏT-in Minsk qrupu tərəfindən
sülhə məcbur edilə bilər. Regionda sülh və sabitlik naminə, xüsusilə də daşıyıcısı olduqları milli maraqlardan
çıxış edərək həmsədrlər – ABŞ, Rusiya və Fransa S.Sarkisyan rejiminə müəllifi olduqları yeniləşmiş Madrid
prinsiplərini qəbul etdirə bilərlər. Xüsusilə, bu istiqamətdə Rusiyanın imkan və potensialı daha böyükdür. Hələ
ki, bu baş vermir. Bu, heç də o demək deyildir ki, həmin güclər Ermənistanın müqavimət potensialını qıra
bilmirlər. Əsla yox. Sadəcə bu və ya digər səbəblərdən bunu etmirlər. Bəs onlar hansılardır? Əvvəla, Rusiyanın
2012-ci ildə qəbul etdiyi yeni xarici siyasət konsepsiyasında məhz MDB məkanının birinci prioritet istiqamət
kimi göstərilməsi təsadüfi sayılmamalıdır. Rusiya bu addımı ilə əslində, bu regionda inhisarçı mövqedə
olduğunu opponentlətinə çatdırmışdır. Deməli, bu yanaşma tərzi münaqişələrin həllində də məhz Rusiyanın
inhisarçı mövqeyə malik olduğunu ön plana çəkir. Rəsmi Moskva Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həllində maraqlı tərəf olduğunu konkret əməli addımları ilə sübut edə biləcək addımlar
atmamışdır.
ABŞ münaqişənin həllində maraqlıdır. Bu dövlətin geopolotik, xüsusi olaraq isə enerji təhlükəsizliyi
maraqlarını nəzərə aldıqda bu qənaətə gəlmək mümkündür. Bununla yanaşı, rəsmi Vaşinqton münaqişənin
həlli ilə bağlı siyasətində Ermənistanın Rusiyanın forpostu olması reallığını nəzərə alır. Rusiyanı bu məsələdə
narazı sala biləcək addımlar atmaqda maraqlı görünmür. Bu iki dövlət arasında onsuz da gərginlik yaradan
digər məsələlərin ön planda olduğu reallığını nəzərdən qaçırmaq olmaz. Bunların sırasında İranın nüvə
proqramı, Suriya böhranı, Avropada NATO-nun raket əleyhinə müdafiə sistemi yaratmaq təşəbbüsünü və s.
qeyd etmək olar.
Fransaya gəldikdə isə, bu dövlətin münaqişənin həllinə real dəstək vermək siyasətinə malik olduğu
şübhə doğurur. Sanki bu dövlət digər iki həmsədrlə müqayisədə daha zəif olduğunun fərqindədir. Bir çox
hallarda isə bu dövlətin “qondarma erməni soyqırımı” ətrafında manipulyasiya siyasəti sözügedən
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münaqişənin həlli imkanlarını məhdudlaşdırmış olur. Bir sözlə, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
probleminin həlli hələ ki, buna məsul tərəflərin beynəlxalq gündəliyinin prioritet məsələsinə çevrilməmişdir.
Üçüncü variant – birinci və ikinci variantlar heç bir halda nəticə verməyəcəyi təqdirdə müharibə variantı
qaçılmaz ola bilər. BMT TŞ-nın münaqişə ilə bağlı qəbul etdiyi 4 qətnaməsi (822, 853, 874, 884-1993-cü ildə
qəbul olunmuşdur), təşkilatın nizamnaməsinin özünümüdafiə hüququ ilə bağlı 51-ci maddəsi, qurumun qəbul
etdiyi qərarlarının yerinə yetirilməsinin icbari xarakter daşıması haqqında 25-ci maddəsi, habelə AŞPA, İKT
və Avropa Parlamentinin Ermənistanı işğalçı dövlət elan etməsi kimi məlum hüquqi arqumentlər Azərbaycana
öz ərazi bütövlüyünü təmin etməsi məqsədilə istənilən təsir mexanizmlərini, o cümlədən hərbi tənzimləmə
variantını işə salmaq səlahiyyəti verir.
Qənaətimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın Ermənistandan bir neçə dəfə deyil, on dəfələrlə ölçülən
hərbi üstünlüyü fonunda torpaqlarımızın təkcə güc yolu ilə deyil, eləcə də I və II variantda qeyd etdiyimiz dinc
tənzimləmə üsulu ilə azad olunması imkanı son dərəcədə arta bilər. Başqa sözlə, Azərbaycanın
mövcud iqtisadi-hərbi potensialı qarşısında ya S.Sarkisyan rejimi vahimələnib münaqişənin həlli naminə
siyasi iradə nümayiş etdirər, ya da regionda müharibənin yenidən alovlanmasını heç bir halda istəməyən, lakin
bunun son dərəcə labüd olduğunun fərqinə varan beynəlxalq güclər Ermənistanı anoloji addım atmağa məcbur
edər. İstənilən halda Azərbaycanın artmaqda olan güc potensialı münaqişənin təmzimlənməsində öz həlledici
rolunu oynamaqdadır. Artıq Azərbaycan beynəlxalq koordinatlar sisteminin subyekti deyil, onun fəal aktoruna
çevrilmişdir. Azərbaycan bu gün bölgədə və dünyada etibarlı tərəfdaş, dinamik inkişaf edən ölkə imicinə
malikdir. Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il oktyabr ayının 24-də BMT TŞ-ya 2012-2013-cü illər üzrə
qeyri-daimi üzv seçilməsi bu həqiqəti bir daha təsdiqlənmişdir. 155 ölkənin Azərbaycanın lehinə səs verməsi,
əslində, dünya ictimaiyyətinin ölkəmizə olan münasibətinin ifadəsidir, respublikamızın həm regionda, həm də
beynəlxalq arenada artan nüfuzunun, dünyada cərəyan edən beynəlxalq proseslərdə yaxından iştirakının və
eyni zamanda, sülhün və əmin-amanlığın bərpa edilməsinə verdiyi töhfəsinin bariz nümunəsidir.
Bir çox mötəbər beynəlxalq tədbirlərin Azərbaycanda keçirilməsi ölkəmizin artıq regionun siyasi,
iqtisadi və mədəni mərkəzinə çevrildiyinin sübutudur. Bakı şəhərinin mühüm beynəlxalq tədbirlərə ev
sahibliyi etməsi artıq ənənə halını almışdır. Təkcə son üç ildə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində
Fələstinə yardım məqsədilə beynəlxalq konfransın, III, IV və V Beynəlxalq Humanitar forumların,
Mədəniyyətlərarası Dialoq forumlarının, Davos Dünya İqtisadi Forumunun, I Avropa Oyunlarının, BMT-nin
Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumunun və digər yüksək səviyyəli qlobal tədbirlərin keçirilməsi bunu
bir daha təsdiq edir. Dövlətimiz dünyada etibarlı tərəfdaş kimi tanınır. Başqa sözlə, ölkəmizdə siyasi sabitlik
və innovativ inkişafın, davamlı iqtisadi yüksəlişin, multikulturalizm siyasətinin, nizami və güclü ordu
quruculuğu prosesinin, demokratik islahatların, müasirləşmənin, uğurlu xarici siyasətin və pozulmuş ərazi
bütövlüyümüzün bərpası naminə fədakar mübarizənin təşəbbüskarı və təminatçısı olan Prezident İlham
Əliyevin sözləri ilə desək, “Azərbaycan dünya miqyasında o qədər də böyük ölkə deyildir, ancaq sözümüzün
mənası və çəkisi böyükdür”.
Eyni zamanda, Azərbaycan dünyanın üzləşdiyi potensial və real risklərin, o cümlədən, ksenofobiya,
irqçilik, islamofobiya və multikulturalizmin alternativi olan digər təhdidlərin aradan qaldırılması mənafeyinə
xidmət göstərən orijinal həll yollarını da irəli sürür. Bu baxımdan Prezident İlham Əliyevin sadə, lakonik və
olduqca müdrik yanaşması unikallığı ilə seçilir: “Siz qonşunuzdan milliyyətini, kilsədə, sinaqoqda və ya
məsciddə ibadət etməsini soruşmadan onunla yanaşı, yaşamalısınız. Yalnız bu halda potensial riskləri azalda
bilərik”.
Enerji təhlükəsizliyi dünyanın aparıcı dövlətlərinin milli təhlükəsizlik strategiyasının həlledici elementi
statusunda çıxış edir. Bu baxımdan bir sıra nüfuzlu ekspertlərin “müasir dünyanın siyasi mənzərəsi daha hərbi
bloklara mənsubiyyətlə yox, enerji ehtiyatlarına maliklik və malik olmamaq üzrə bölgüylə müəyyən ediləcək”,
– fikri təsadüfi sayılmamalıdır.
Bu bir həqiqətdir ki, yüksək inkişaf etmiş ölkələrin enerji təhlükəsizliyi sahəsində ciddi problemləri
mövcuddur. Onların bir çoxunun – ümumiyyətlə, karbohidrogen resursları yoxdur (Yaponiya, Cənubi Koreya,
Tayvan, bəzi Avropa ölkələri və s.), digərlərinin malik olduqları köhnə yataqlar isə tükənmək üzrədir (Böyük
Britaniya, Norveç, Niderland). ABŞ isə dünya neft hasilatında 8 faizlik paya malik olmasına baxmayaraq,
istehlakda payı 24 faizdən artıqdır. Bu fikirlərin təsdiqi kimi onu da qeyd edək ki, ABŞ Neft Şurasının statistik
məlumatlarında qeyd olunur ki, 1996-cı ildə neftə olan sutkalıq tələbat 71 milyon barrel təşkil edirdisə, 2030cu ildə bu göstəricinin 138 milyon barrelə yüksələcəyi proqnozlaşdırılır, onun da 30 milyon barreli təkcə ABŞın payına düşəcəkdir.
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Dünya neft-qaz bazarı istehlakçılarının strukturunda da dəyişiklik baş vermişdir. Əvvəllər 3 yüksək
inkişaf etmiş region neft və qazın əsas istehlakçıları hesab olunurdu: Şimali Amerika (ilk növbədə ABŞ),
Avropa İttifaqı (ilk növbədə Almaniya, Böyük Britaniya, Fransa, İtaliya) və Şimal-Şərqi Asiya (Yaponiya,
Cənubi Koreya, Tayvan). Hazırda dinamik iqtisadi inkişaf tempi ilə bağlı olaraq Çin, Hindistan, Braziliya,
Tailand və bir sıra digər dövlətlərin karbohidrogen ehtiyatlarına olan tələbatı xeyli dərəcədə artmışdır. Çin
hətta Yaponiyanı bu sahədə ötərək dünya neft istehlakında 9 faizlik göstəriciyə malik olmuşdur və yalnız ABŞdan geri qalır.
Dünyanın müasir enerji xəritəsində mövcud vəziyyətin natamam təqdimatı belə təsdiqləyir ki, dünyada
enerji resurslarına olan tələbat ilbəil artmaqdadır və bu strateji məhsulların təkrar istehsalının olmaması reallığı
fonunda tələb və təklif arasında qeyri-mütənasibliyin dinamik olaraq artacağını proqnozlaşdırmaq
mümkündür. Bu reallıq əsas enerji istehlakçılarını, o cümlədən Avropa ölkələrini alternativ enerji hasilatçıları
axtarmağa sövq edir. Belə enerji mənbələri içərisində Xəzər regionu dövlətlərinin, xüsusilə də Azərbaycanın
müstəsna mövqeyi vardır.
Azərbaycan zəngin enerji ehtiyatlarına malik ölkədir. Hələ 1846-cı ildə, yəni Pensilvaniyada neft
yataqlarının aşkar olunmasından (1859-cu il) 10 il əvvəl Azərbaycanda, Bibiheybət ərazisində ilk neft quyusu
fontan vurmuşdur. Yeri gəlmişkən, dünyada sənaye üsulu ilə neft hasilatı ilk dəfə XIX əsrdə məhz
Azərbaycanda həyata keçirilmişdir. Dünyada dəniz yataqlarından da ilk dəfə neft 1949-cu ildə Azərbaycanda
çıxarılmışdır.
1991-ci ildə Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra ölkəmizin enerji hasilatı tarixində
keyfiyyətcə yeni mərhələ başlandı. Azərbaycan öz sərvətlərinin real sahibi olmaq hüququ əldə etdi. Təəssüf
ki, 1993-cü ilədək hakimiyətdə olmuş iqtidarların səriştəsiz və bacarıqsız siyasəti nəticəsində faktiki olaraq
Azərbaycanın müstəqil və səmərəli enerji siyasəti formalaşmadı. Yalnız ümummilli lider Heydər Əliyevin
1993-cü ildə siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra Azərbaycan bütün sahələrdə, o cümlədən, enerji
sektorunda milli maraqlara söykənən siyasət həyata keçirməyə başladı.
Azərbaycanın yeni enerji strategiyasının memarı ümummilli lider Heydər Əliyevin ötən əsrin 90-cı
illərində müəllifi olduğu iki siyasi qərar ölkəmizin neft-qaz siyasətinin formalaşmasında həlledici əhəmiyyətə
malik olmuş, eyni zamanda respublikamızın Avropanın enerji təhlükəsizliyinə töhfə verməyə hazır olduğunu
nümayiş etdirmişdir. Daha dəqiq desək, 1994-cü il sentyabrın 20-də dünyanın 8 ölkəsinin 12 şirkəti ilə “Əsrin
müqaviləsi”nin imzalanması ölkəmizin yeni neft strategiyasının başlanğıcı olmuşdur. 1996-cı il iyunun 6-da
regionun enerji təhlükəsizliyi sahəsində və eləcə də enerji təhlükəsizliyində vacib rol oynayan “Şahdəniz” qaz
yatağının işlənməsinə dair müqavilənin imzalanması ilə bu proses dönməz xarakter almışdır.
Azərbaycan üçün enerji təhlükəsizliyi ilk növbədə enerji marşrutlarının şaxələndirilməsində öz təsdiqini
tapır. Avropa üçün isə enerji təhlükəsizliyi birinci növbədə enerji mənbələrinin şaxələndirilməsində ifadə
olunur. Bu gün ölkənin təsdiq edilmiş enerji ehtiyatları 1,5-2 milyard tondan artıq neft və 2,6 trilyon kubmetr
qazdan (təkcə “Şahdəniz” yatağında təsdiqlənmiş qaz yaraqları 1,2 trilyon kubmetrdir) ibarətdir və 7 kəmərlə
Avropa və dünya bazarlarına çatdırılır. Bunlardan 3-ü neft (Rusiya, Gürcüstan və Türkiyə istiqamətləri) 4-ü
isə qaz ( Türkiyə, Gürcüstan, Rusiya və İran istiqamətləri) kəmərləridir. Bunların içərisində 2006-cı ildə
Heydər Əliyevin adını daşıyan Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) neft kəməri və 2007-ci ildə isə Bakı-TbilisiƏrzurum (BTƏ) qaz boru kəmərlərinin istifadəyə verilməsi həm regional, həm də Avropanın enerji
təhlükəsizliyi baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb etmişdir. Bu reallıqlar fonunda Azərbaycan dövləti
qarşısında ya yeni qaz bazarlarına çıxış yolları axtarmaq, ya da ənənəvi istiqamətlər üzrə ixracı artırmaq
vəzifəsi dururdu. Elə bu vəzifədən irəli gələrək 2011-ci ilin yanvar ayında Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı
arasında strateji əməkdaşlıq və enerji sahəsində Anlaşma Memorandumu imzalandı. Bu istiqamətdə
əməkdaşlığı həyata keçirmək üçün birgə işçi qrupu yaradıldı. Ümumən, ölkəmiz qaz ixracı prosesində “Cənub”
qaz dəhlizi layihəsinin həyata keçirilməsinə xüsusi əhəmiyyət verir.
1994-cü ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti nəticəsində imzalanmış “Əsrin
müqaviləsi” XX əsrin layihəsi hesab olunurdusa, “Cənub” qaz dəhlizi layihəsi Azərbaycan, bütöv region və
Avropa üçün XXI əsrin meqa layihəsidir. Dəyəri 45 milyard dollar olan bu layihə çərçivəsində hasil edilən qaz
3500 kilometr uzunluğunda 3 qaz kəməri vasitəsilə Azərbaycanı İtaliyanın limanları ilə birləşdirəcək. 2012ci ildə bu dəhlizin mühüm seqmenti olan TANAP-Trans-Anadolu boru kəmərinin çəkilməsinə dair Türkiyə ilə
Azərbaycan arasında tarixi saziş imzalandı.
Cari ilin 29 fevral tarixində “Cənub” Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurasının Bakıda keçirilən 2-ci iclasında 11
dövlətin və Avropa Komissiyasının imzaladığı bəyannamə bir daha göstərdi ki, bu meqalayihənin
reallaşdırılması yolunda bütün ciddi maneələr artıq arxada qalmışdır. Onu da xüsusi olaraq qeyd edək ki,
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layihənin iştirakçısı olan 7 dövlətlə yanaşı (Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə, Yunanıstan, Bolqarıstan,
Albaniya, İtaliya), daha 2 dövlət də (Monteneqro və Xorvatiya) bəyannaməyə imza atmışdır. Həmin
dövlətlərin də sözügedən layihəyə qoşulacaqlarının artıq zaman məsələsi olduğunu əminliklə
proqnozlaşdırmaq olar. Bu dövlətlərdən savayı, ABŞ və Böyük Britaniyanın yüksək səviyyəli nümayəndələri,
habelə Avropa Komissiyasının vitse-prezienti də Bakı Bəyannaməsinə imzalarını qoymuşlar. Prezident İlham
Əliyevin qeyd etdiyi kimi, “12 imza onu nümayiş etdirdi ki, “Cənub” qaz dəhlizi artıq reallıqdır.”
Beləliklə, beynəlxalq arenada qazanılan bu möhtəşəm uğurların əsasında ümummilli lider Heydər
Əliyevin müəyyən etdiyi balanslı və çevik xarici siyasət strategiyası və onun dünyanın yeni geosiyasi
reallıqları nəzərə alınmaqla Prezident İlham Əliyev tərəfindən novatorcasına davam etdirilməsi kursu dayanır.
Xalq qəzeti.-2016.-14 oktyabr.-№226.-S.5.
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Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq siyasəti və təhlükəsizlik məsələləri
Elman Nəsirov,
Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun direktoru, siyasi elmlər doktoru, professor
Dünyanın xəritəsi XX əsrin sonunun geosiyasi reallıqlarına uyğun olaraq, yeni müstəqil dövlətlər
hesabına xeyli zənginləşmişdir. Bu müstəqil dövlətlərdən biri də Azərbaycan Respublikasıdır.
1991-ci il oktyabrın 18-də Müstəqillik haqqında Konstitusiya Aktı ilə müstəqilliyini bərpa
edən Azərbaycan Respublikası 23 ay hakimiyyətdə olmuş (1918-ci il 28 may – 1920-ci il 28 aprel) Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin varisidir. Azərbaycan Respublikası bu il müstəqilliyinin bərpasının 25 illik yubileyini
qeyd edir. Bu 25 il ərzində ölkəmiz böyük, şərəfli və eyni zamanda, mürəkkəb inkişaf yolu keçmişdir.
Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra işğal rejimindən miras qalmış çoxsaylı problemlərlə
üzləşməli oldu. Siyasi, iqtisadi və sosialyönümlü mürəkkəb problemlərin həlli axtarışında olan Azərbaycan
dövləti daha bir imtahanla da sınağa çəkildi. Bu, Ermənistanın Azərbaycan ərazisinə genişlənməkdə olan
təcavüzü və etnik təmizləmə siyasəti ilə bağlı idi.
Bundan savayı, hakimiyyətdə olan Müsavat-AXC cütlüyünün mövcud şəraitə adekvat olmayan
məqamda “Cənubi Azərbaycan” problemini qaldırması nəticəsində İranla da münasibətlər son dərəcə
kəskinləşdi. Bu siyasətin nəticəsində faktiki olaraq Azərbaycan həm şimaldan, həm də cənubdan ağır təzyiq
altına düşdü. ABŞ Konqresi isə Azərbaycanı dövlət səviyyəsində hər cür yardımdan məhrum edən “907-ci
əlavə”ni qəbul etdi.
Bu şəraitdə dövlətçiliyimiz üçün ən təhlükəli proses separatizm və onun nəticəsində ərazi
bütövlüyümüzün növbəti dəfə pozulması təhlükəsi ilə bağlı idi. Erməni işğalçılarının aramsız hücumları,
cənubda “Talış Muğan Respublikası”nın elan edilməsi, şimalda “Sadval” təşkilatının ərazi iddiaları və
Gəncədə Surət Hüseynova məxsus hərbi hissənin üsyan etməsi həmin dövrdə ölkəmizin dəhşətli siyasi
kataklizmlər mərhələsində olduğunu bir daha təsdiqləyirdi. Əslində, respublikamız real vətəndaş müharibəsi
astanasında idi. Ölkədə hakimiyyətsizlik və xaos hökm sürürdü.
Yalnız ümummilli lider Heydər Əliyevin 1993-cü ildə xalqın təkidi ilə hakimiyyətə tarixi qayıdışından
sonra hədəfinə çevrildiyimiz bu ağır problemlər tədricən olsa da, öz həllini tapmağa başladı. Lakin bu prosesin
özü də hamar yol ilə getmədi. 1994-cü ilin oktyabr və 1995-ci ilin mart aylarında Azərbaycanın müstəqilliyini
istəməyən xarici qüvvələrin himayəsi ilə respublikamızda dövlət çevrilişlərinə cəhdlər edildi. Prezident Heydər
Əliyevlə xalqın sarsılmaz birliyi bu sınaqlardan da uğurlu çıxışı təmin etdi. Zəmanəmizin dühası olan Heydər
Əliyev xalqımızın və dövlətçiliyimizin tarixində, əgər bir sözlə ifadə etmək mümkünsə, məhz xilaskar
missiyasını yerinə yetirdi.
Burada bir haşiyəyə çıxmaq istəyirik. Məlum olduğu kimi, 1997-ci ildə Prezident Heydər Əliyevin ABŞa ilk rəsmi səfəri zamanı ona bu dövlətin ən məşhur 4 prezidentindən biri olan (C.Vaşinqton, T.Cefferson F.D.
Ruzveltlə birlikdə) Avraam Linkolnun büstü bağışlanmışdı. Bu, təsadüfi olmayıb, rəmzi mənası olan bir hadisə
idi. Prezident A.Linkoln ABŞ-ın bütövlüyünün qorunması naminə separatçı Cənub ştatları ilə mübarizə
aparmalı olmuş və nəticədə ölkə miqyasında 600 mindən artıq itkilərin verilməsinə baxmayaraq, dövlətçiliyin
məhvinin qarşısını ala bilmişdi. Amerikalılar indiyədək seçdikləri bütün prezidentlər içərisində yalnız 4-nə
heykəl qoyublar. Həmin prezidentlərdən biri də məhz A.Linkolndur. Zənnimizcə, amerikalıların Heydər
Əliyevlə Avraam Linkoln arasında paralel aparmalarının motivi gün kimi aydındır.
Yuxarıda sadalanan mürəkkəb problemlərin həlli məqsədilə Heydər Əliyev təkcə düzgün daxili siyasət
kursunu deyil, həm də onun davamı və tamamlanması olan uğurlu xarici siyasət strategiyasını
müəyyənləşdirdi. Bu yazıda balanslı və çoxvektorlu xarici siyasət kursu kimi xarakterizə olunan həmin
siyasətin prioritet istiqamətləri olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi
məsələləri və enerji təhlükəsizliyi haqqında elmi təhlil, ümumiləşdirmə və qənaətlərimizi qədirbilən
oxucularımızla paylaşmağa çalışacağıq.
Bu, bir həqiqətdir ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli Heydər Əliyevin
memarı olduğu xarici siyasət kursunda başlıca yer tuturdu. Bu məqsədlə ulu öndər Heydər Əliyev 1993-cü ildə
hakimiyyətə tarixi qayıdışından sonra münaqişənin həllinə nail olmaq üçün ikitərəfli formatda keçirdiyi
çoxsaylı görüşlərdə, beynəlxalq forumlarda, ATƏT-in zirvə tədbirlərində, Minsk qrupunun həmsədrləri ilə
aparılan müzakirələrdə, həmçinin Ermənistan prezidenti ilə təkbətək danışıqlarda Ermənistan-Azərbaycan,
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Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixi və mahiyyəti, onun törətdiyi nəticələr haqqında təkzibedilməz faktları və
arqumentləri ortaya qoymuş, münaqişənin əzəli və tarixi Azərbaycan torpağı olan Dağlıq Qarabağı ilhaq edib
özünə birləşdirməyə çalışan Ermənistanın Azərbaycana ərazi iddiaları nəticəsində yarandığını bəyan etmişdi.
Həmin dövrdə keçmiş Sovet İttifaqının rəhbərliyinin Azərbaycana qarşı ədalətsiz və qərəzli mövqeyi
nəticəsində münaqişə dərinləşərək müharibəyə çevrildi. Aqressiv siyasətinə münasibətdə cəzasızlıq
mühitindən şirniklənən və beynəlxalq ictimaiyyətin seyrçi mövqeyindən ruhlanan erməni silahlı birləşmələri
ən müasir silahlardan istifadə edərək, 1992-ci ilin fevral ayında Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində 613
nəfərin qətli ilə nəticələnən Xocalı soyqırımını həyata keçirdi. 1992-ci ilin mayında isə bu hücumlar Şuşanın,
sonra da Laçının işğalı ilə nəticələndi. Nəticə etibarilə erməni silahlı qüvvələri təkcə Dağlıq Qarabağı deyil,
ətrafındakı rayonları da işğal etməyə başladı. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874, 884 nömrəli
qətnamələrində erməni silahlı birləşmələrinin Azərbaycan torpaqlarından dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılması və
qaçqınların öz doğma yerlərinə qaytarılması tələb olunsa da, bu sahədə beynəlxalq ictimaiyyətin səylərinə və
çağırışlarına məhəl qoymayan erməni silahlı birləşmələri Azərbaycan rayonlarını işğal etməkdə davam etdi.
1993-cü ilin aprelindən başlayaraq bir neçə ay ərzində Kəlbəcər, Ağdam, Cəbrayıl, Qubadlı, Füzuli, Zəngilan
işğal olundu. Onu da xüsusi olaraq qeyd edək ki, işğal prosesi dövründə Ermənistan faktiki olaraq heç bir
dövlət tərəfindən təcavüzkar kimi tanınmadı. Yalnız 1993-cü ilin aprel ayında Pakistanın Kəraçi şəhərində
İslam Konfransı Təşkilatının 21-ci konfransında Ermənistanın təcavüzkar dövlət olduğu bəyan edildi.
O zamankı Azərbaycan rəhbərliyinin antimilli siyasətindən, ölkədə baş verən hərc-mərclik və xaosdan
istifadə edən Ermənistan Azərbaycanın əzəli torpaqları olan Dağlıq Qarabağda qeyri-qanuni hakimiyyət
strukturlarını yaratmağa başladı. Nəticədə Dağlıq Qarabağ separatçıların və Ermənistan silahlı qüvvələrinin
tam hərbi nəzarəti altına düşdü. Bu acı reallıqlar fonunda, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, xalqın tələbi ilə
hakimiyyətə qayıdan Heydər Əliyev ölkədə baş qaldırmış separatçı qüvvələri, Azərbaycan dövlətçiliyinə,
müstəqilliyinə, ərazi bütövlüyünə qəsdlər törədən cinayətkar qrupları zərərsizləşdirdi, ölkədaxili ictimai-siyasi
sabitliyi, dövlət ilə xalqın birliyini, yekdilliyini təmin etdi.
Nizami ordu quruculuğu prosesi dönməz xarakter aldı. Nəticələr özünü çox da gözlətmədi. Nizami
Azərbaycan ordusunun cəbhə boyu həyata keçirdiyi uğurlu hərbi əməliyyatlar münaqişənin tənzimlənməsi
prosesində Ermənistanın tutduğu ənənəvi güzəştsiz mövqeni sarsıtdı. Ermənistan cəbhədə atəşkəsin elan
edilməsinə razılıq verməyə məcbur oldu. Məhz ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə, 1994-cü il may ayının
12-də atəşkəs haqqında tarixi razılaşma əldə olundu, münaqişənin sülh yolu ilə tənzimlənməsi üçün ilkin şərait
yarandı. Nəticədə 1992-ci ilin mart ayında 11 dövlətin iştirakı ilə yaradılmış və missiyası ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsində vasitəçilik olan ATƏM-in Minsk qrupu
çərçivəsində sülh danışıqları intensiv xarakter aldı. Konkret qərarlar qəbul edildi. 1994-cü ilin dekabrında
ATƏM-in Budapeştdə keçirilən Zirvə görüşündə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə
əlaqədar ATƏM-in fəaliyyətinin intensivləşdirilməsi barədə qərar qəbul olundu. ATƏM dövlətlərinin başçıları
nizamlamanın mərhələli xarakterini müəyyən edərək və ATƏM-in Minsk Konfransının həmsədrlərinə silahlı
münaqişənin dayandırılması barədə saziş hazırlamağı tapşırdı. Saziş bütün tərəflər üçün münaqişənin əsas
nəticələrinin aradan qaldırılmasını özündə əks etdirməli və Minsk Konfransının çağırılması üçün əsas olmalı
idi. Münaqişə zonasında sülhün təmin edilməsi üçün ATƏM-in çoxmillətli qüvvələrinin yerləşdirilməsi
barəsində də ayrıca qərar qəbul olundu. ATƏT-in 1994-cü il Budapeşt, 1996-cı il Lissabon və 1999-cu il
İstanbul sammitlərində münaqişənin dinc və siyasi yollarla həlli istiqamətində bir sıra mühüm təkliflər irəli
sürüldü. Xüsusilə, 1996-cı ildə ATƏT-in Lissabon Zirvə görüşü zamanı Heydər Əliyevin siyasi uzaqgörənliyi
və qətiyyəti sayəsində Azərbaycanın mövqeyi Ermənistan istisna olmaqla, dünyanın 53 dövləti tərəfindən
qəbul edildi, tanındı və müdafiə olundu.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin münaqişənin aradan qaldırılması sayəsindəki titanik fəaliyyətinin
göstəricisi olaraq bəzi faktlara istinad etmək yerinə düşərdi. Belə ki, 1993-2000-ci illər ərzində ulu öndər
Heydər Əliyev ATƏT rəhbərliyi və Minsk qrupunun təmsilçiləri ilə 130-dan çox görüş keçirmişdir. Heydər
Əliyev 1993-cü ildən 2001-ci ilədək 68 ölkənin prezidenti və dövlət başçısı ilə 485 dəfə görüşmüşdür. Bu
görüşlərin hamısında Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi müzakirə olunmuşdur. Konkret
rəqəmlərlə ifadə etsək, Heydər Əliyev ABŞ-ın Prezidenti, xarici işlər naziri ilə bu məsələni 18, Fransa
rəhbərləri ilə 16, Rusiya ilə 23, Türkiyə rəhbərləri ilə 78 dəfə müzakirə etmişdir. BMT-nin baş katibləri ilə
onlarca görüş olmuşdur, NATO-nun, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin zirvə görüşlərində, İslam Konfransı
Təşkilatının iki, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının dörd zirvə görüşündə, türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının
zirvə görüşlərində hər dəfə ulu öndər Heydər Əliyev Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini
gündəliyə çıxarmışdır.
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Məlum olduğu kimi, ATƏT-in Lissabon Zirvə görüşündən sonra Minsk qrupunun həmsədrləri dünyanın
üç böyük dövləti – Rusiya, ABŞ, Fransa oldu. Məhz bu dövlətlər həmsədrlər olaraq Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinə dair geniş ictimaiyyətə açıq olan üç təkliflə çıxış etmişlər.
Onların 1997-ci ilin iyununda təqdim etdikləri ilk təklif münaqişənin paket həllini, 1997-ci ilin oktyabrında
verdikləri ikinci təklif isə mərhələli həllini nəzərdə tuturdu. Əgər əvvəlcə erməni tərəfi münaqişənin paket həlli
variantı ilə razılaşmırdısa, sonradan Ermənistanın o vaxtkı prezidenti Levon Ter-Petrosyan mərhələli
nizamlama planı əsasında münaqişənin həll edilməsi barədə təklifi qəbul etdi. Lakin erməni fitnəsi bu planın
gerçəkləşdirilməsinə imkan vermədi, qısa zaman ərzində L.Ter-Petrosyan istefa ərizəsi yazmağa məcbur
edildi. 1998-ci ilin noyabrında həmsədrlər yeni, üçüncü təklif – “ümumi dövlət” təklifini verdilər.
Nəhayət, 1999-cu ilin aprelindən başlayaraq, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması
istiqamətində yeni bir format yarandı və o, öz fəaliyyəti ilə, əslində, ATƏT-in Minsk qrupunun işini
tamamlayır. Bu, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin birbaşa dialoqudur. Ulu öndər Heydər Əliyevin
Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan ilə Cenevrədə, Moskvada, İstanbulda, Parisdə, Minskdə, Davosda,
Yaltada, Soçidə, habelə, respublikamızın sərhədində çoxsaylı görüşləri olmuşdur. Obyektivlik naminə onu da
qeyd edək ki, 1999-cu ilin axırlarında prezidentlər kompromis əldə edilməsinə heç zaman olmadığı səviyyədə
yaxın idilər. Lakin rəsmi İrəvanın növbəti təxribatçı hərəkətləri sülh razılaşması üçün yaranmış kövrək
imkanların qarşısına sədd çəkdi. Beləliklə, münaqişənin həlli ilə bağlı prosesdə fasilə yaranmış oldu. Həmim
pauzaya Azərbaycan Respublikası strateji məzmun verdi. Dövlətimiz bütün parametrlər üzrə, o cümlədən,
hərbi baxımdan daha da möhkəmləndi. Bu missiyanı Prezident İlham Əliyev uğurla reallaşdırdı.
Bu, bir həqiqətdir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ümummilli lider Heydər
Əliyevin müəllifi olduğu coxvektorlu və balanslı xarici siyasət kursunu sürətlə dəyişən dünyanın geosiyasi
reallıqlarına adekvat olaraq çevik, innovativ və hücum taktikasına əsaslanmaqla davam etdirir. Milli
dövlətçilik maraqlarının müdafiəsi həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli formatda həyata keçirilən bu siyasətin
başlıca məzmununu təşkil edir. Həmin siyasətin uğurunu təmin edən çoxsaylı parametrlər sırasında birinci
mövqedə dayanan amil Prezident İlham Əliyevin beynəlxalq siyasətin aktoru statusuna yüksəlməsi reallığı ilə
bağlıdır. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri, akademik Ramiz Mehdiyevin
təbirincə desək, Prezident İlham Əliyev dünya siyasətinə təsir gücünə malik beynəlxalq aktor statusunda dövlət
başçısıdır. Bu statusuna tam adekvat olaraq İlham Əliyev həm daxili, həm də xarici siyasət kursunun həyata
keçirilməsi prosesində dərin zəka, iti fəhm, analitik və innovativ düşüncə tərzi, sistemli analiz qabiliyyəti,
prinsipiallıq və qətiyyət nümayiş etdirir. Hər dövlət başçısına nəsib olmayan bu unikal şəxsi keyfiyyətlərin
daşıyıcı olan Prezident İlham Əliyev harada çıxış etməsindən və mövqe bildirməsindən asılı olmayaraq,
şahmat dili ilə desək, həmişə ağ fiqurlarla oynayır və artıq start vəziyyətində qarşı tərəf və ya tərəflər üzərində
ilkin üstünlüyünü təmin etmiş olur. Həmin “siyasi şahmat lövhəsi”ndə siyasət qrossmeysterinin – Prezident
İlham Əliyevin rəqibinə “mat” elan etməsi labüddür. Bu, sırf zaman məsələsidir. Dəfələrlə bu həqiqətin şahidi
olmuşuq. Bu yanaşma tərzi Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunması prosesinə
münasibətdə də istisna təşkil etmir.
Bu gün dünyada “güclü haqlıdır” məntiqinin işlədiyini nəzərə alaraq, Prezident İlham Əliyev davamlı
şəkildə güclənmək xəttini daha da möhkəmləndirmişdir. Yalnız bu halda Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həlli missiyasını üzərinə götürən ATƏT-in Minsk qrupunun ədalətin bərpasına yönəlik
siyasətinin formalaşmasına ümid bəsləmək olar. Hazırda bu qurumun fəaliyyəti sanki münaqişəni həll etməyə
deyil, onun müharibəyə çevrilməsinin qarşısını almağa yönəlmişdir. Elə Minsk qrupu bu fəaliyyəti ilə də
məlum “aprel döyüşləri”nədək öyünürdü. “Aprel döyüşləri” bu illüziyanı alt-üst etdi. Məlum olduğu kimi,
Azərbaycan Ordusu cari ilin 2-5 aprel tarixlərində Ermənistan silahlı qüvvələrinin növbəti hərbi avantürasının
qarşısını əks-həmlə ilə aldı və düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirdi. 4 günlük hərbi əməliyyatlarda qoşunlarımız
mövqe üstünlüyünü təmin etmiş oldu.
Prezident İlham Əliyev dəfələrlə qeyd etmişdir ki, “Azərbaycan Ordusu dünyanın ən güclü orduları
sırasınadır. Güclənən Azərbaycan və qüdrətli Azərbaycan Ordusu, qəhrəman Azərbaycan əsgəri onlar üçün
daim qorxu mənbəyidir və bu qorxunu aradan qaldırmaq üçün, sadəcə olaraq, Ermənistan beynəlxalq hüquq
normalarına əməl etməlidir və işğal edilmiş torpaqlardan qeyd-şərtsiz çıxmalıdır”. Ermənistan tərəfi bu
fikirlərə uzun müddət ərzində bir təbliğat kampaniyasının tərkib hissəsi kimi yanaşırdı. Elə bu məntiqlə də
aprelin 1-dən 2-nə keçən gecə növbəti hərbi avantüraya əl atdı və layiqli cavabını aldı.
Ermənistanın Azərbaycanla dövlət sərhəddində və qoşunların təmas xəttində törətdiyi növbəti hərbi
insident Azərbaycan Ordusunun qüdrətini və sarsılmaz döyüş ruhunu, erməni ordusunun isə acizliyini və
zəifliyini nümayiş etdirdi. Ən müasir hərbi texnika və silahlarla təhciz edilmiş, yüksək vətənpərvərlik ruhuna
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malik ordumuzun 4 gün ərzində düşməni əks-hücum ilə darmadağın etməsi cənab Prezidentin yuxarıda qeyd
olunan fikirlərinin tam həqiqəti əks etdirdiyini bir daha təsdiqlədi. Əslində, müharibə davam etməkdə idi,
sadəcə onun aktiv hərbi fazasında atəşkəs mövcud idi. Ermənistanın silahlı qüvvələrinin cəbhə bölgəsində
atəşkəsi mütəmadi olaraq pozması, aprel ayının əvvəlində geniş hərbi insident törətməsi müharibənin istənilən
anda başlanmasının mümkünlüyünün göstəricisidir.
Münaqişənin tənzimlənməsində maraqlı olduğunun görüntüsünü yaratmaq və növbəti dəfə beynəlxalq
ictimai fikri aldatmaq məqsədi ilə Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə
2008-ci ilin iyun ayında Sankt-Peterburqda, noyabrda Moskvada, 2009-cu ilin yanvarda Sürixdə, mayda
Praqada, iyunda Sankt-Peterburqda, iyulda Moskvada, oktyabrda Kişinyovda, noyabrda Münhendə, 2010-cu
ilin yanvarda Soçidə, iyunda Sankt-Peterburqda, oktyabrda Həştərxanda və 2011-ci ilin mart və 2012-ci ilin
yanvar aylarında yenidən Soçidə, 2013-cü ilin noyabr ayında Vyanada və 2014-cü ilin avqust ayında Soçidə
və sentyabrda Nyuportda, oktyabrda Parisdə, 2015-ci ilin dekabr ayında Berndə, 2016-cı ilin may ayında
Vyanada, iyun ayında isə Sankt-Peterburqda görüşsə də, məhz onun tutduğu ənənəvi qeyri-konstruktiv mövqe
ucbatından problemin həllində real nəticə hasil olmamışdır.
Regionda baş verən proseslərin mənfi inkişaf tendensiyasına baxmayaraq, Azərbaycan tərəfi
münaqişənin tənzimlənməsi ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun 2004-cü ildə start verdiyi “Praqa prosesinə”
sadiqdir. Bu proses çərçivəsində münaqişənin “mərhələli həll” yolu ilə tənzimlənməsi nəzərdə tutulmuşdur.
Bu prosesin davamı olaraq, 2007-ci ilin noyabr ayında ATƏT-in Minsk qrupu münaqişənin həlli ilə bağlı
“Madrid prinsipləri”ni irəli sürmüşdür. Azərbaycan və Ermənistan tərəfləri bir neçə dəfə bu prinsiplərlə bağlı
təkliflərini irəli sürmüş və son nəticədə sənədin yeni variantı 2009-cu ilin dekabr ayında hazırlanaraq münaqişə
tərəflərinə təqdim olunmuşdur. Sənədə əsasən, münaqişənin tənzimlənməsi prosesinin birinci mərhələsində
Dağlıq Qarabağın hüdudlarından kənarda yerləşən və işğal altında olan 7 Azərbaycan rayonunun (Kəlbəcər,
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı və Laçın) azad olunması, məcburi köçkünlərin öz yurd-yuvasına
qaytarılması, bölgədə beynəlxalq sülhməramlıların yerləşdirilməsi, ərazilərin minalardan təmizlənməsi,
kommunikasiyaların bərpası və iki xalqın təhlükəsizlik şəraitində yaşamasını təmin edən digər addımların
atılması nəzərdə tutulmuşdur. Yalnız növbəti mərhələdə Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşdirilməsi
məsələsinə baxılacağı sənəddə əks olunmuşdur. Konfidensial xarakterli “Madrid prinsipləri”ndən geniş
ictimaiyyət üçün məlum olan müddəlar bunlardan ibarətdir.
Azərbaycan tərəfinin münaqişənin həlli yolları ilə bağlı mövqeyi dəyişməzdir. Həmin mövqe
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən dəfələrlə bəyan edilibdir. Həmin mövqeyə görə, Azərbaycan
dövləti münaqişənin beynəlxalq hüquq prinsipləri əsasında, ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində və Dağlıq
Qarabağ ermənilərinə respublikamızın hüdüdları daxilində ən yüksək muxtariyyət statusu verilməsi yolu ilə
həllini dəstəkləyir. Azərbaycan üçün bu çərçivədən kənarda hər hansı bir həll yolu qəbuledilməzdir. Prezident
İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin 9 aprel 2016-cı il tarixli iclasında bu məsələyə bir daha xüsusi diqqət
ayıraraq vurğuladı ki, “məsələnin həlli çox sadədir – erməni silahlı birləşmələri işğal edilmiş torpaqlardan
çıxmalıdır, Azərbaycan vətəndaşları öz doğma torpaqlarına qayıtmalıdırlar, ondan sonra regionda sülh və
təhlükəsizlik yarana bilər. O ki qaldı xalqların öz müqəddəratını təyin etməsi prinsipinə, bu prinsip ölkələrin
ərazi bütövlüyünü pozmamalıdır və Helsinki Yekun Aktında məhz bu ifadələr öz əksini tapır. Bütün
münaqişələr ölkələrin ərazi bütövlüyü çərçivəsində öz həllini tapmalıdır”. Münaqişənin həlli ilə bağlı bu
yanaşma tərzi Azərbaycanın prinsipial mövqeyinin ifadəsidir.
(ardı var)
Xalq qəzeti.-2016.-13 oktyabr.-№225.-S.5.
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Azərbaycanın müstəqil xarici siyasət kursu və Qərbin ikili standartlar siyasəti
Elçin Əhmədov
“Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ Bölgəsinin Azərbaycanlı İcmasının Əlaqələndirmə
Şurasının sədri, Qarabağ Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, siyasi elmlər doktoru
Müasir dövrdə dünyanın əksər regionlarında siyasi, iqtisadi və sosial problemlər qabarıq şəkildə özünü
göstərir. Dərin iqtisadi və maliyyə böhranı dünyada, xüsusilə Avropada daha ciddi formalar almışdır. Hazırda
istər Avropada, istərsə də Asiyada iqtisadi tənəzzül müşahidə olunur. Eyni zamanda, dünyada təkqütblü dünya
nizamını formalaşdırmaq istəyən imperialist qüvvələrin geostrateji maraqları naminə apardıqları ədalətsiz
müharibələr nəticəsində bir çox ölkələr, bəzi regionlar qanlı toqquşmalar meydanına çevrilib. Nəticədə
dünyanın bir sıra regionlarında münaqişələrin sayı artmaqdadır və beynəlxalq hüquq normaları ciddi surətdə
pozulur.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin 2016-cı ilin doqquz ayının sosial-iqtisadi
inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasında hazırda artıq həm yaşadığımız
regionun, həm də dünyanın dəyişdiyini bildirərək bu il dünyada siyasi və hərbi böhran yaşandığını, dünyanın
müxtəlif bölgələrində qanlı toqquşmaların, müharibələrin alovlandığını, risklər və təhdidlərin artdığını qeyd
edərək Azərbaycanın da öz siyasətini buna uyğun şəkildə aparmalı olduğunu diqqətə çatdırıb: “…Bizim
üstünlüyümüz ondan ibarətdir ki, həmişə öz yolumuzla gedirik, öz siyasətimizi aparırıq, heç kimin sözü ilə
oturub-durmuruq. Ona görə bu gün Azərbaycanda inkişaf və sabitlik var…Biz 25 ildir ki, müstəqil yaşayan
ləyaqətli ölkəyik. Heç kimə imkan vermərik ki, bizi təhqir etsin. Qəbuledilməz hər bir hərəkətə cavabımızı
veririk, sözümüzü deyirik, heç kimdən çəkinmirik, nəinki bizə aid olan məsələlərdə, bütün məsələlərdə
prinsipial mövqe nümayiş etdiririk. Dünyada gedən işlərlə bağlı bizim mövqeyimiz var və biz bu mövqeyi
çəkinmədən ifadə edirik”.
Müasir dövrdə Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunda əsas söz sahibi olan dövlət kimi çətin və
mürəkkəb geosiyasi şəraitdə müstəqil xarici siyasət həyata keçirir. Hazırda Azərbaycan mühüm geosiyasi
məkan kimi regionda sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunması üçün dayaq nöqtəsi, ən perspektivli tərəfdaş
hesab edilir. Bu gün Azərbaycan regionun yeganə ölkəsidir ki, düşünülmüş daxili və xarici siyasəti ilə həm
inkişaf edir, iqtisadi sistemini təkmilləşdirir, həm də regional təhlükəsizliyin təmin olunması istiqamətində
ardıcıl və sistemli addımlar atır. Hazırda Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi enerji layihələri, regional
inteqrasiyaya xidmət edən əməkdaşlıq formatları Cənubi Qafqazda sabitliyin təmin edilməsində mühüm rol
oynayır.
Bu gün Azərbaycanın müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda çox böyük rol oynadığını və böyük rəğbət
qazandığını bildirən Prezident İlham Əliyev bizim haraya və necə inteqrasiya etməli olduğumuza diqqət
çəkərək deyib: “…Sual olunur, biz hansı Avropaya inteqrasiya etməliyik? Bax, bugünkü Avropa göz
qabağındadır. Özləri etiraf edirlər, Avropa İttifaqının ən böyük rəhbərləri etiraf edirlər ki, indi Avropa
məkanında dərin böhran yaşanır. Biz oramı inteqrasiya etməliyik, böhranamı inteqrasiya etməliyik?!
“Müsəlmanlara stop” deyənlərəmi inteqrasiya etməliyik?! Biz müsəlman qaçqınlara ikili standartlar tətbiq
edənlərəmi inteqrasiya etməliyik?! Biz müsəlmanları qəfəsdə saxlayanlaramı inteqrasiya etməliyik?! Bax, sual
bundan ibarətdir və biz bunların hamısını deyirik. Ona görə də bəzi hallarda bizə qarşı təzyiqlər də olur,
kampaniyalar da aparılır, müxtəlif iftiralar da uydurulur. Bax, biz bu reallığı bilməliyik”.
Bununla yanaşı, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsinin dövlətimizin xarici siyasətində
mühüm prioritet istiqamət olduğunu hər zaman vurğulayan dövlət başçısı Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı deyib: “…Azərbaycan böyük hərbi qələbə əldə etmişdir. Aprel döyüşləri
tariximizin şanlı səhifəsidir. Azərbaycan Ordusu Ağdərə, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarının bir hissəsini
işğalçılardan azad edib, o torpaqlarda Azərbaycan bayrağını ucaldıb. İki min hektardan çox torpaq
işğalçılardan təmizləndi, ondan bir neçə dəfə böyük olan ərazi tam bizim nəzarətimizə keçdi. Biz təmas
xəttində tam üstünlük əldə etmişik və bu gün düşmənin istənilən hədəfini məhv edə bilərik”.
Münaqişənin dinc vasitələrlə nizama salınması istiqamətində bütün beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi
sənədlər Azərbaycanın mövqeyinin bir daha gücləndirilməsi və məsələnin beynəlxalq hüquq prinsipləri
əsasında həllinin təsdiqlənməsi deməkdir. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün genişlənməsi ilə
əlaqədar BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələrində, eləcə də Təhlükəsizlik
Şurası sədrinin qəbul etdiyi 7 bəyanatda Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi və sərhədlərinin
toxunulmazlığının zəruriliyi bildirilir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının sənədlərində işğalçı qüvvələrin işğal
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etdikləri Azərbaycan ərazilərindən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxması tələb olunur. Bu baxımdan BMT
Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi 4 qətnamə ilə yanaşı, ATƏT, Avropa Şurası və İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatının qərarları da əhəmiyyətlidir və ölkəmizin ədalətli mövqeyinin beynəlxalq səviyyədə müdafiəsi
üçün hüquqi əsasdır. Son zamanlar isə NATO-nun Zirvə toplantılarında qəbul olunan qərarlarda birmənalı
şəkildə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü dəstəklənir və işğala son qoyulmasının vacibliyi bildirilir.
Bu baxımdan, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu il bizim beynəlxalq mövqelərimizin
möhkəmləndiyini, bir sıra beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycana bir daha dəstək nümayiş etdirildiyini deyib:
“…Bu təşkilatlar arasında iki təşkilatı xüsusilə qeyd etmək istərdim. Biri İslam Əməkdaşlıq Təşkilatıdır ki,
builki Zirvə görüşündə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı kontakt qrupu yaratmışdır. Kontakt qrupu artıq
öz işinə başlayır. Zirvə görüşündə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə bir daha dəstək ifadə olundu. Bu yaxınlarda
Qoşulmama Hərəkatının – BMT-dən sonra ən çox üzvü olan bu təşkilatın Zirvə görüşündə də növbəti dəfə
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyü
çərçivəsində həll edilməsi haqqında qərar qəbul edildi. Bu, bizim böyük diplomatik və siyasi uğurumuzdur”.
Dövlət başçısı İlham Əliyev Ermənistanın sülh istəmədiyini, status-kvonu nə qədər çox mümkündürsə
saxlamaq istədiyini, işğal olunmuş torpaqlardan çəkilmək istəmədiyini vurğulayaraq, təcavüzkar dövlətin
yalnız vaxt uzatmaqla məşğul olduğunu və danışıqları sonsuz bir proses kimi gələcəkdə də görmək istədiyini
bildirib. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı heç bir irəliləyiş olmamasında əsas
səbəbin təkcə təcavüzkar Ermənistanın deyil, eləcə də onun himayədarlarının da rolunun böyük olduğunu
bildirib: “…Azərbaycan ictimaiyyəti də yaxşı bilir ki, bu məsələnin həll olunmaması təkcə Ermənistana görə
deyil. Ermənistanın böyük himayədarları var, biri ona pul, biri silah verir, biri lobbi yaradır, biri təbliğ edir.
Bax, budur məsələnin həll olunmamasının səbəbi…Ermənistan öz çirkin taktikasını işə salaraq və erməni
lobbisinin dəstəyinə arxalanaraq yenə də istəyir ki, bu məsələ dünya gündəliyindən çıxsın. Biz buna imkan
verməməliyik və məsələ tezliklə həllini tapmalıdır”.
Bu baxımdan, keçən dövr ərzində Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama
salınması istiqamətində aparılan danışıqların tarixinə nəzər salsaq, qeyd edə bilərik ki, 1992-ci ildən
beynəlxalq təşkilatların və böyük dövlətlərin vasitəçilik səyləri ilə yanaşı, 1999-cu ilin aprelindən başlayaraq
yeni formada da addımlar atılıb. Bu, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin birbaşa dialoqunun aparılması
olub. Həmin vaxtdan indiyə qədər iki respublikanın prezidentləri ümumilikdə 53 görüş keçiriblər.
Ancaq çox ağır və çətin keçən danışıqlar zamanı Azərbaycan tərəfi öz haqlı mövqeyini müdafiə edərkən
bir sıra çətinliklərlə qarşılaşır. Çünki münaqişə başlayandan keçən dövr ərzində aparılan danışıqlarda
təcavüzkar Ermənistan qeyri-konstruktiv mövqedən çıxış edərək işğalçılıq siyasətindən əl çəkmir. Digər
tərəfdən, böyük dövlətlərin ikili standartlar prinsipindən çıxış etməsi, BMT və ATƏT kimi beynəlxalq
təşkilatların öz təklif və qətnamələrini həyata keçirmək üçün konkret fəaliyyət göstərməməsi danışıqlar
prosesində irəliləyişin əldə olunmasına maneə törədir. Buna baxmayaraq, Azərbaycan dövləti beynəlxalq
təşkilatların, xüsusilə də münaqişəni dinc vasitələrlə nizama salmaq üçün fəaliyyət göstərən ATƏT-in
sülhyaratma təkliflərinə hörmətlə yanaşaraq onun işində müntəzəm və əməli şəkildə iştirak edir.
Ümumiyyətlə, yarandığı vaxtdan etibarən ATƏT-in Minsk qrupunun qəbul etdiyi sənədlərdə
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün, sərhədlərinin toxunulmazlığının, suverenliyinin bərpasının zəruriliyi sözdə
bildirilsə də, indiyə qədər bu qurumun fəaliyyəti sülh prosesində arzu olunan nəticəni verməyib. Buna səbəb
bir tərəfdən Ermənistan Respublikasının qeyri-konstruktiv mövqedən çıxış edərək işğalçılıq siyasətini davam
etdirməsi, digər tərəfdən beynəlxalq təşkilatların, xüsusilə də münaqişənin nizama salınması prosesində
vasitəçilik missiyasını öz üzərinə götürmüş ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin, eləcə də böyük
dövlətlərin təcavüzkarla təcavüzə məruz qalan tərəfə eyni yanaşmasıdır. Bu, ikili standartlar siyasətinin bariz
göstəricisidir və Minsk qrupunun ədalətli vasitəçiliyinə olan inamı heçə endirib.
Bu baxımdan, son günlər Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı
səsləndirilən bəzi fikirlər tarixi reallıqları, münaqişənin əsl mahiyyətini əks etdirmir. Bu cür fikirlər təcavüzkar
Ermənistanın status-kvonu qoruyub saxlamaq siyasəti ilə üst-üstə düşür. Bu formada səslənən bəyanatları
qəbul etmədiyimizi bildirən Azərbaycan Prezidenti burada vasitəçilik missiyasının şübhə altına düşə biləcəyini
bəyan söyləyib: “…Azərbaycanı münaqişənin həll olunmamasında günahlandırmaq ən azı insafsızlıqdır. Digər
tərəfdən, bax, bu bəyanat o biri bəyanatlarla necə uzlaşır?! Axı, Amerika, Rusiya, Fransa prezidentlərinin
dəfələrlə bəyan etdikləri bir tezis var: “Status-kvo qəbuledilməzdir”. Biz bunu alqışlayırıq. Düzdür, bu sözdən
sonra heç bir praktik iş aparılmır. Amma hər halda bu sözün artıq ortaya çıxması bizim böyük uğurumuzdur.
Belə bir ciddi bəyanat ola-ola, “hər iki tərəf günahkardır, tərəflər buna hazır deyil, bu məsələ Fələstin-İsrail
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münaqişəsindən də mürəkkəbdir” demək sadəcə olaraq Ermənistanın işğalçı siyasətinə dəstək verməkdir.
Bunun başqa izahı ola bilməz”.
Bu cür bəyanatların əsl mahiyyəti ondan ibarətdir ki, istər ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri, istərsə
də vasitəçilik missiyasını öz üzərilərinə götürmüş böyük dövlətlər Ermənistana təzyiq etmək, ümumiyyətlə
işğal faktını qəbul etmək istəmirlər. Bundan istifadə edən Ermənistan Respublikası ərazi ələ keçirmək
məqsədilə başladığı təcavüz üçün daşıdığı məsuliyyətdən qaçmağa can atır, Dağlıq Qarabağ ermənilərinin
münaqişədə iştirak edən tərəf kimi tanınmasını bütün vasitələrlə Azərbaycana qəbul etdirməyə çalışır.
Lakin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin dəfələrlə və birmənalı olaraq “Azərbaycan ərazi bütövlüyü
danışıqların mövzusu ola bilməz” fikrini irəli sürməsi ölkəmizin ərazi bütövlüyü təmin olunmaqla münaqişənin
ədalətli şəkildə həll olunacağı ilə bağlı ümidləri daha da artırıb. Eyni zamanda, dövlət başçısı bəyan edib ki,
Dağlıq Qarabağa heç vaxt müstəqillik verilməyəcək, dünya birliyi heç vaxt Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini
tanımayacaq: “…Ancaq həm Qərb mediasında, həm qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən bizə qarşı aparılan
qarayaxma, şər-böhtan, təhqir kampaniyasının, həm də burada “beşinci kolon”a göstəriş verərək bunlardan
istifadə etməyin əsas səbəbi bizi məcbur etməkdir ki, Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinə razılığımızı verək. Bu,
heç vaxt, olmayacaq”.
Münaqişənin nizama salınmasında Azərbaycanın tutduğu mövqe birmənalıdır. Problem yalnız
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və ölkəmizin beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri çərçivəsində həllini
tapmalıdır. Bu mövqe beynəlxalq hüquq normaları və prinsipləri, BMT Nizamnaməsi, Helsinki Yekun Aktı
və münaqişənin nizamlanması istiqamətində qəbul edilmiş çoxsaylı beynəlxalq sənədlərə əsaslanır. Eyni
zamanda, münaqişənin dinc vasitələrlə nizama salınması istiqamətində bütün beynəlxalq təşkilatların qəbul
etdiyi sənədlər Azərbaycanın mövqeyinin bir daha gücləndirilməsi və məsələnin beynəlxalq hüquq prinsipləri
əsasında həllinin təsdiqlənməsi deməkdir. Bu baxımdan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi 4 qətnamə,
ATƏT, Avropa Şurası və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının qərarları da əhəmiyyətlidir və ölkəmizin ədalətli
mövqeyinin beynəlxalq səviyyədə müdafiəsi üçün hüquqi əsasdır.
Ona görə də böyük dövlətlər müasir beynəlxalq münasibətlər üçün təhlükəli olan təcavüzkarın qarşısını
almaq istəyirlərsə, BMT Nizamnaməsinin VII fəslinə müvafiq surətdə qəti praktik addımlar atmalı və
Ermənistanı beynəlxalq birliyin iradəsinə tabe etdirməlidirlər.
İki sahil.-2016.-11 oktyabr-№ 185.-S.17.
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Azərbaycan dövləti beynəlxalq təşkilatlarda uğurla təmsil olunur
Anar TURAN
Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra mühüm xarici siyasət prioritetlərindən
biri də beynəlxalq təşkilatlarda təmsilçilik məsələsi idi. Yenicə müstəqilliyini əldə edən dövlət üçün bu vacib
olduğu qədər həm də çətinliyi ilə seçilirdi.
Xüsusilə həmin vaxt postsovet məkanında meydana çıxan yeni müstəqil dövlətlərin bilavasitə
beynəlxalq münasibətlər sisteminə qatılması və öz maraqlarını ifadə edən xarici siyasət kursunu həyata
keçirməyə başlaması dünyada dövlətlərarası münasibətlərin yeni düzümünün formalaşması ilə nəticələndi. Bu,
bir tərəfdən, beynəlxalq aləmdə siyasi gərginliyin azalması, qlobal qarşıdurmanın aradan qalxması ilə
səciyyələnirdisə, digər tərəfdən, siyasi, iqtisadi və hərbi baxımdan strateji əhəmiyyət kəsb edən və mənafelərin
kəsişdiyi məntəqələrə çevrilən bir sıra məhəlli mərkəzlərin meydana çıxması ilə müşayiət olunurdu.
Qısa müddət ərzində dünyanın bir sıra dövlətləri tərəfindən rəsmi surətdə tanınmış Azərbaycan
Respublikası 1992-ci il martın 2-də BMT-nin üzvlüyünə qəbul edildi. Azərbaycan dövlətinin xarici siyasət
fəaliyyətinin Dağlıq Qarabağda erməni separatizmi və Ermənistanın hərbi təcavüzü ilə dərinləşən ciddi siyasi
və iqtisadi problemlərlə müşayiət olunması onun diplomatiyası qarşısında çox mühüm vəzifələr qoyurdu.
Təcavüzün və millətçi separatizmin qarşısını almaq, onların ağır nəticələrini aradan qaldırmaq, dövlətin ərazi
bütövlüyünü və təhlükəsizliyini təmin etmək, dünya birliyi ilə siyasi və iqtisadi inteqrasiyaya girmək zərurəti
məqsədyönlü, ardıcıl və fəal xarici siyasətin həyata keçirilməsini tələb edirdi. Beynəlxalq birliyi Azərbaycan
ilə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulması zəruriliyinə inandırmaq, milli maraqları dünya
dövlətlərinin kəsişən və toqquşan mənafeləri ilə uzlaşdırmaq, Azərbaycanın müstəqilliyinə və təhlükəsizliyinə
beynəlxalq təminat almaq üçün çox ciddi səylər edilməli və gərgin fəaliyyət göstərilməli idi. Azərbaycanın
müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi və dövlətçilik mənafelərinin qorunmasında ölkənin zəngin iqtisadi
potensialı və əlverişli geosiyasi mövqeyi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu amillər respublikamızın milli
dövlətçilik maraqlarına cavab verən səmərəli və məqsədyönlü xarici siyasət kursunun həyata keçirilməsi üçün
ilkin əlverişli zəmin yaradır. Lakin mövcud ilkin potensialı və əlverişli zəmini reallaşdırmaq, onlardan
maksimum bəhrələnmək beynəlxalq aləmdə cərəyan edən proseslərin ciddi araşdırılmasını,
Azərbaycanın maraqlarına uyğun düşünülmüş, hərtərəfli əsaslandırılmış və bütün incəlikləri nəzərə alan
addımların atılmasını tələb edirdi. Bu baxımdan ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı və
siyasi prosesləri düzgün idarə etməsi tezliklə bu sahədə olan ehtiyacları ödəməyə başladı. Azərbaycan dövləti
beynəlxalq qurumlarla ciddi əlaqələrə start verdi, Azərbaycanın o zamankı Prezidenti Heydər Əliyevin çevik,
düşünülmüş, məqsədyönlü siyasəti nəticəsində dünyanın aparıcı dövlətlərinin liderləri ilə keçirilən ardıcıl
görüşlər, imzalanan iqtisadi müqavilərlər, siyasi memorandumlar, eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlarda
uğurlu iştirak və Azərbaycanın öhdəliyə götürdüyü demokratik, sivil cəmiyyət quruculuğu prosesində mühüm
addımlarla müşayiət olunan proseslər getdikcə sürətli hal aldı. Bu isə Azərbaycanın beynəlxalq imicinin
birdən-birə yüksəlməsi ilə nəticələndi.
Azərbaycanın dünyanın ən böyük siyasi təşkilatı ilə əlaqələri böyük inkişaf yolu keçir və ölkəmiz BMTnin müvafiq orqan və qurumlarına öz namizədlərini irəli sürməklə, bu orqanlara seçkilərdə aktiv iştirak edir.
Azərbaycan Respublikası 1995-1997, 1998-2000-ci illər ərzində UNİCEF-in İcra Heyətinin, 2000-2002-ci
illər ərzində Qadınların vəziyyəti haqqında Komissiyanın və 2002-2004-cü illər ərzində BMT-nin Davamlı
İnkişaf üzrə Komissiyasının üzvü olmuşdur. Azərbaycan 2003-2005-ci illər üçün BMT-nin İqtisadi və Sosial
Şurasının (ECOSOC) üzvü seçilmişdir. Azərbaycanın bu təşkilatla münasibətlərinin əsasında dayanan
amillərdən biri də dövlətimizin BMT çərçivəsində görülən işlərə verdiyi töhfələr, onun qlobal səviyyədə
terrorizmə qarşı aparılan mübarizədə fəal iştirakıdır. Bu baxımdan respublikamız BMT TŞ-nın Terrorizmə
qarşı Komitəsi ilə yaxından əməkdaşlıq edərək, həmin Komitəyə Azərbaycanda terrorizmə qarşı mübarizə
sahəsində görülən tədbirlər haqqında müvafiq hesabatlar təqdim etmişdir.
Bu gün artıq Azərbaycan Respublikası müstəqil dövlət kimi bir sıra beynəlxalq təşkilatlara, o cümlədən,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, UNESCO, UNİCEF, ATƏT (Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı),
Avropa Şurası, İslam Konfransı Təşkilatı, Müstəqil Dövlətlər Birliyi və çoxlu sayda digər təşkilatlara üzv
olmuşdur. Azərbaycan həmçinin NATO və Avropa Birliyi kimi qurumlarla əməkdaşlığı, eləcə də anti-terror
koalisiya tərkibində fəaliyyətini durmadan inkişaf etdirir. Azərbaycan Respublikası həm də GUAM regional
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qrupunun təsisçilərindən biridir. Bu təşkilatlarda və regional təşəbbüslərdə iştirakı ilə Azərbaycan
Respublikası öz milli maraqlarını gerçəkləşdirir.
Bu təşkilatların arasında öz gücü və beynəlxalq nüfuzu ilə seçilən İslam Konfransı Təşkilatı ilə
Azərbaycan dövlətinin əlaqələrində əsas faktor müsəlman ölkələrində sülhün və mənəvi birliyin təmin
olunması, təcavüzə məruz qalan regionların problemlərinin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün həmrəylik
göstərməkdir. Onu da qeyd edək ki, İKT Ermənistanın qeyd-şərtsiz olaraq Azərbaycan torpaqlarından öz hərbi
qüvvələrini çıxarması haqqında bir neçə qətnamə qəbul etmiş və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tam
dəstəkləmişdir. 2017-ci ildə Bakıda keçiriləcək dünya səviyyəli idman yarışlarından biri hesab edilən İslam
Həmrəylik Oyunlarının təşkil edilməsində İKT-nin rolu böyükdür. Azərbaycan dövlətinin ən sıx əlaqədə
olduğu nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlardan biri də 1992-ci ildən üzv olduğumuz ATƏT-dir. Bu təşkilat Avropa
qitəsinin bütün ölkələrini əhatə edən yeganə təşkilatdır. Azərbaycan Respublikası təşkilatın əsas sənədləri olan
ATƏM-in ( ATƏT-in əvvəlki adıdır) Helsinki Yekun Aktına (1992), Paris Xartiyasına və Avropa
Təhlükəsizliyi Xartiyasına qoşulmuşdur (1999). Ermənistan- Azərbaycan münaqişəsinin həllində ATƏT
çərçivəsində əməkdaşlıq Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətində vacib yer tutur. Azərbaycan ATƏTlə həmçinin demokratikləşdirmə sahəsində də əməkdaşlıq edir. Buraya seçkilərin müşahidəsi, ATƏT-in
Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun xəttilə həyata keçirilən layihələr və s. daxildir.
ATƏT- lə yanaşı Azərbaycan –Avropa Şurası münaisibətlərinin də möhkəm təməllər üzərində
qurulduğunu qeyd etmək yerinə düşər. Azərbaycanın 2001-ci il yanvarın 25-də Avropa Şurasının
bərabərhüquqlu üzvü olması — respublikamızın mühüm problemlərinin dünya ictimaiyyətinin diqqətinə
obyektiv çatdırılması üçün yeni və çox mötəbər tribuna vermiş oldu. Azərbaycan Avropa Şurası ilə
əməkdaşlıqda öz milli qanunvericiliyinin yüksək beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması istiqamətində
tədbirlər görür. Belə ki, Azərbaycan milli qanunvericiliklərin demokratikləşdirilməsinə yardım göstərən AŞnın Venesiya Komissiyası ilə sıx əlaqələr qurmuş, Avropa Şurasının başlıca sənədi sayılan İnsan Hüquqları və
Əsas Azadlıqlarının Qorunması üzrə Konvensiyasını və onun Protokollarını 2001-ci il yanvarın 25-də
imzalamış, 2002-ci il aprelin 15-də isə onları ratifikasiya etmişdir. Azərbaycan dövlətinin AŞPA-dakı
təmsilçiləri Ermənistan- Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair ədalətli mövqeyin
formalaşdırılmasında Avropa Şurası çərçivəsində milli maraqlarımızı tam ifadə edən fəaliyyət göstərir.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikası Avropa Şurasının insan hüquqlarının qorunması,
demokratik proseslərin inkişaf etdirilməsi, qlobal problemlərin həllinə yardım göstərmək, beynəlxalq
öhdəliklərə vicdanla əməl etmək kimi prinsiplərini rəhbər tutaraq, bu təşkilatla əməkdaşlığı dinamik şəkildə
inkişaf etdirir. Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlarda uğurla təmsil olunması birbaşa milli dövlətçilik
maraqlarımızın lehinə olmaqla yanaşı, həm də beynəlxalq imicimizin möhkəmlənməsi deməkdir. Bunun
nəticəsidir ki, görülən işlərin, aparılan uğurlu əməkdaşlıq missiyasının müqabilində Azərbaycan Respublikası
2011-ci ildə özünün ən yüksək və tarixi qiymətlərindən birini aldı. Belə ki, BMT Baş Məclisinin Prosedur
Qaydalarının 142-ci bəndinə əsasən BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvlüyünə 2012-2013-cü illər
üçün keçirilən seçkilərdə Şərqi Avropa dövlətləri qrupundan namizədliyini irəli sürdü. Azərbaycan seçkilərdə
əvvəl Macarıstan, sonra isə Sloveniya üzərində şərtsiz üstünlük qazanaraq qələbə üçün tələb olunan 129 səsdən
də çox – 155 səs əldə etdi. Beləliklə, Azərbaycan 2011-ci il oktyabrın 24-də 2012-2013-cü illər üzrə BMT
Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvlüyünə keçirilən seçkilərdə inamlı qələbə qazandı. Bu, ölkəmizin
müstəqillik tarixində qazanılmış böyük dövlətçilik qələbəsi idi. Çünki Azərbaycan Cənubi Qafqaz və Mərkəzi
Asiya regionunda BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü seçilən ilk ölkə idi. Bununla yanaşı, BMT Təhlükəsizlik
Şurasına qeyri-daimi üzv qəbul olunması və artıq dövlət başçısı İlham Əliyevin sədrliyi ilə 2012-ci ilin may
ayında Təhlükəsizlik Şurasının iclasının keçirilməsi Azərbaycanın diplomatiya tarixində əldə edilmiş ən böyük
nailiyyətlərdən biri olmaqla, dövlətimizin beynəlxalq aləmdəki çəkisinin artması, dünya siyasətindəki
müxtəlif qlobal problemlərin müzakirəsinə cəlb olunması, ölkəmizin regional siyasətlə yanaşı, dünya
siyasətinin də əsas aktorlarından birinə çevrilməsi demək idi. Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv seçildikdən qısa müddət sonra Prezident İlham Əliyev bəyan etdi ki,
BMT Nizamnaməsində qeyd olunmuş ədalət və beynəlxalq sülhün aliliyi prinsipinin irəli sürülməsi və inkişaf
etdirilməsi Azərbaycanın bu qurumda əsas və birinci dərəcəli hədəfi olacaqdır. Bu xətti əsas tutaraq, üzvlük
müddəti ərzində Azərbaycan Təhlükəsizlik Şurasının başlıca vəzifəsi olan beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin
qorunması istiqamətində gücünü əsirgəməmişdir. Müasir diplomatiya tariximizə qızıl hərflərlə yazılan bu
uğurlu təmsilçilik dövründə 2012-ci ilin may və 2013-cü ilin oktyabr ayında Azərbaycan Təhlükəsizlik
Şurasına sədrlik etmişdir. Bu iki ay müddətində şura 30 ictimai və fərdi iclas, 29 qapalı müşavirə keçirmiş, 7
qətnamə və sədrin 3 bəyanatını qəbul etmiş, mətbuat üçün 13 bəyanat vermişdir. Şübhəsiz ki, müstəqilliyini
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cəmi 25 ildir ki, əldə edən bir ölkə üçün bu, böyük nailiyyət hesab olunmalıdır. Bu gün Azərbaycan dövləti
dünyanın ən böyük hərbi təşkilatı olan NATO ilə də əməkdaşlıq edir. Azərbaycan Respublikasının 1994-cü
ildən başlayaraq NATO-nun “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramı çərçivəsində fəaliyyəti dünyanın qabaqcıl
ölkələri ilə onun əlaqələrinin inkişafına mühüm zəmin yaratmışdır. Milli Ordumuzun bölmələri NATO-nun
sülhməramlı qüvvələrində təmsil olunur və beynəlxalq terrorizmlə mübarizədə öz töfhələrini verir. Bu
əlaqələri həmçinin Avropa Birliyinə də şamil etmək olar. Bu gün Avropa qitəsinin mütləq əksəriyyətini əhatə
edən və hətta müştərək pul vahidinə sahib olan bu ölkələrin əksəriyyəti ilə Azərbaycanın qarşılıqlı əməkdaşlığa
əsaslanan əlaqələri mövcuddur. Azərbaycanın avratlantik məkana inteqrasiya siyasətində Avropa Birliyi ilə
müştərək münasibətlərin yüksək səviyyədə qurulması əsas yerlərdən birini tutur.
Bir sözlə, bu gün Azərbaycan dövlətinin dünyanın həlledici təşkilatlarında uğurlu təmsil olunması onun
siyasi rakursunun dəqiqləşməsinə, regionun vacib aktorlarından birinə çevrilməsinə və beləcə, onunla
hesablaşan ölkələrin sayının artmasına gətirib çıxarır. Şübhəsiz ki, bunun əsasında Azərbaycan dövlətinin
bütün siyasi çözüm yollarında yalnız sülhə əsaslanan siyasət yeritməsi, qlobal səviyyədə mədəni inkişafa,
iqtisadi amillərdə qarşılıqlı, bərabərhüquqlu əməkdaşlığa üstünlük verməsi dayanır.
Xalq qəzeti.-2016.-24 sentyabr.-№209.-S.10.
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Xarici siyasətin dəyişməz prioritetləri
Azərbaycanın davamlı inkişafı, onun beynəlxalq nüfuzunun yüksəlməsi, ölkədə təhlükəsizlik
və sabitlik ABŞ və Qərbin ermənipərəst və islamofob dairələrini narahat edir
Elnur HACALIYEV
Azərbaycanın regionda siyasi və iqtisadi baxımdan güclənməsi, inkişafını daxili imkanları hesabına
təmin edən yeganə ölkəyə çevrilməsi, Avropanın enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynaması
antiazərbaycançı dairələri ciddi narahat edir. Son illər bəzi dövlətlərin və nüfuzlu təşkilatların beynəlxalq
hüquq normalarına münasibətdə siyasi avantürizm sərgiləmələri də belə bir qənaətin formalaşmasına gətirib
çıxarıb ki, Avropa məkanında əsl demokratik dəyərlərə “ikili standart” yanaşma getdikcə artır. Bir sıra Qərb
dövlətlərinin insan hüquqlarının müdafiəsi bəhanəsi ilə öz maraqlarını gerçəkləşdirmək cəhdlərinin tez-tez
şahidi oluruq.
ABŞ və Qərbin anti-Azərbaycan dairələri hər dəfə Azərbaycan üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən
hadisələr ərəfəsində fəallaşır, demokratiya adı altında müxtəlif QHT şəbəkəsi və media vasitəsilə ölkəmizə
qarşı çirkin kampaniya təşkil edirlər.
Bu gün ABŞ və onun Avropadakı müttəfiqləri müxtəlif bəhanələrlə müstəqil ölkələrin daxili işlərinə
müdaxilə edir, sabit cəmiyyətlərdə xaos yaradır, hakimiyyət çevrilişləri ssenariləri həyata keçirir.
Ölkəmizə qarşı əsassız ittihamlar, təzyiq cəhdləri ilə zaman-zaman üzləşmişik. Azərbaycanın Cənubi
Qafqazın qüdrətli dövlətinə çevrilməsindən narahat olan bəzi dövlətlər, xüsusən də Ermənistanı açıq şəkildə
müdafiə edən antiazərbaycançı şəbəkə ölkəmizə qarşı qarayaxma kampaniyası aparırlar. Azərbaycan əleyhinə
ənənəvi çirkin kampaniyaya Avropa və dünya miqyasında müəyyən nüfuza malik təşkilatların da qoşulması
təəssüf doğurur. Erməni lobbisinin təsiri altında olan bir sıra qeyri-hökumət təşkilatları ilə yanaşı, Avropa
İttifaqının da Azərbaycan əleyhinə qərəzli kampaniyalarda iştirakı ölkə ictimaiyyətinin haqlı narazılığına
səbəb olur.
Müxtəlif vaxtlarda adıçəkilən təşkilat “insan haqları”nın müdafiəçisi pərdəsi altında gizlənərək öz
maraqlarını gerçəkləşdirmək niyyəti güdüb və hər dəfə də iflasa uğrayıb. “Eurovision-2012” kimi məşhur
musiqi yarışması, I Avropa Oyunları ərəfəsində də eyni ssenari, eyni “oyunçu”lar, eyni dəsti-xətt və eyni
“pərdəarxası əllərin” şahidi olduq. 2015-ci il mayın 12-də Avropa Parlamentində “Bakı oyunları: İnsan haqları
uğrunda mübarizə” adlı tədbir keçirildi. Tədbirdə iştirak edən bəzi parlamentarilər Avropa liderlərini ilk
Avropa Oyunlarının açılış mərasiminə getməməyə çağırışlar etdilər. Lakin Azərbaycan dövləti I Avropa
Oyunlarına yüksək səviyyədə evsahibliyi etməklə bu dairələrin məkrli planlarını alt-üst etdi. Həmin ərəfədə
bəzi xarici KİV, “Amnesty İnternational”, “Fredoom House”, “Article-19”, “Human Rights Watch”,
“Sərhədsiz Reportyorlar”, Transparency International təşkilatının Almaniya bölməsi və digər bu kimi
təşkilatlar vasitəsilə Azərbaycanın guya qeyri-demokratik ölkə olduğu, söz və məlumat azadlığının
məhdudlaşdırıldığı, jurnalistlərin və QHT nümayəndələrinin guya peşə fəaliyyətinə görə “həbs edildikləri” ilə
bağlı yalan, subyektiv mülahizələrdən ibarət dezinformasiya xarakterli məlumatlar da dövriyyəyə
buraxılmışdı. Həmin vaxt Avropa Parlamenti (AP) konkret cinayət əməllərinə görə həbs olunmuş şəxslərin
“dərhal, qeyd-şərtsiz azad olunması” tələbini irəli sürmüş və müvafiq sənəd qəbul etmişdi. Bu fakt həmin
sənədi qəbul edənlərin məkrli simasını açıq göstərdi.
Ötən il Avropa Parlamentində Azərbaycanda insan haqları və demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı qərəzli
qətnamənin qəbul olunması da bu baxımdan diqqət cəlb edir. Qətnamədə Azərbaycana qarşı ədalətsizlik, onun
beynəlxalq nüfuzuna ləkə yaxmaq niyyəti, dövlət strukturlarına, hüquq mühafizə sisteminə hörmətsizlik, daxili
ictimai-siyasi vəziyyəti gərginləşdirmək cəhdi açıq şəkildə özünü büruzə verdi. 2015-ci ilin noyabrında
Azərbaycanda keçirilən parlament seçkilərini müşahidə etmək üçün Avropa Parlamentinin missiya
göndərməkdən imtina etməsi isə bu qurumun müəyyən dairələrin əlində oyuncağa çevrildiyini təsdiqlədi.
Prezident İlham Əliyev sentyabrın 20-də Avropa İttifaqı Azərbaycan Parlament Əməkdaşlıq Komitəsinin
nümayəndə heyətini qəbul edən zaman avropalı parlamentarilərə bu məsələ ilə bağlı qətiyyətli mövqeyini
bildirdi: “Avropa Parlamentinin iştirak etməməsi heç nəyi dəyişmədi, nəticələrə və müsbət rəyə təsir etmədi”.
Bu gün Avropa ölkələrinin əksəriyyəti insan hüquq və azadlıqlarının təminatı ilə bağlı ciddi problemlər
yaşayır. Onların bir çoxunda iqtisadi böhranla əlaqədar insanların sosial və mülki hüquqlarının təminatına qarşı
yönələn tədbirlər həyata keçirilir. İnsanlar iş yerlərini itirir, dövlət qulluqçularının maaşları azaldılır, pensiya
yaşı yüksəldilir, inflyasiya artır. Bütün bunların fonunda Azərbaycanın demokratik yolla inkişafı görünür,
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Avropada müəyyən dövlətləri əməlli-başlı qayğılandırır. Azərbaycanda siyasi və hüquqi azadlıqların təmini
istiqamətində ardıcıl, sistemli addımlar atılır. Bir çox Şərq ölkələrindən fərqli olaraq, Azərbaycanda iqtisadi
inkişaf və demokratikləşmə prosesləri bir-birini tamamlayır. İnsanların konstitusion hüquq və azadlıqlarının
təminatı ilə bağlı heç bir problem yoxdur. Əlbəttə, keçid dövrünü uğurla başa vuran ölkəmizin qarşıda həll
etməli olacağı problemləri də var və bunu ölkə iqtidarı açıq etiraf edir. Cəmiyyəti qayğılandıran problemlər də
tədricən həllini tapır, ölkə rəhbərinin siyasi iradəsi ilə korrupsiya, rüşvətxorluq, inhisarçılıq meyillərinə qarşı
mübarizə gücləndirilir.
Prezident İlham Əliyev avropalı parlamentarilər ilə görüşü zamanı Azərbaycana qarşı qərəzli mövqe
tutan, onun güclü, qüdrətli dövlətə çevrilməsi ilə barışmayan müəyyən xarici qüvvələrə, o cümlədən QHT-lərə
də münasibət bildirib. Dövlət başçısı deyib ki, “Freedom House” ermənipərəst mövqe tutduğuna və
Azərbaycana davamlı hücumlar etdiyinə görə, ölkəmizin onunla heç bir əlaqəsi yoxdur. Uzun illər “Freedom
House”un rəhbəri müxtəlif səbəblər üzündən Dövlət Departamentindən qovulmuş və Azərbaycanın ən fəal
tənqidçilərindən birinə çevrilmiş Kramer olub. Ölkə rəhbəri qeyd edib ki, “Freedom House”un hesabatlarının
bizim üçün heç bir əsası yoxdur və təşkilatın bu sənəddə qeyd olunması məndə təəccüb doğurur. Bu, qeyrihökumət təşkilatıdır, yüzlərlə belə təşkilat müxtəlif hesabatlar dərc edir. Avrasiyada ən böyük geriləmənin
Azərbaycanda olduğunu deməsi bu təşkilatın və Avropa Parlamentinin Azərbaycana münasibətini nümayiş
etdirir.
Dövlət başçısı Avropa Parlamenti ilə münasibətlərdə böhran vəziyyətinin əmələ gəlməsinə baxmayaraq,
Avropa İttifaqı ilə əlaqələrin qarşılıqlı maraq əsasında uğurla inkişaf etdiyini bildirib.
Azərbaycan-Avropa İttifaqı əlaqələrinin geniş gündəliyinin olduğunu deyən dövlət başçısı bunun
təhlükəsizlik, energetika, nəqliyyat, elm, təhsil və digər sahələri əhatə etdiyini, Avropa İttifaqının artıq 9 üzv
dövləti ilə strateji tərəfdaşlıq barədə bəyannamənin imzalandığını diqqətə çatdırıb. Zəngin tarixə və milli
dəyərlərə sadiq olan Azərbaycanın müstəqil siyasət həyata keçirərək öz inkişaf yolunu seçdiyini deyən dövlət
başçısı ölkəmizin siyasi, iqtisadi, sosial və bütün digər sahələrdə sürətli inkişafa nail olduğunu bildirdi.
Respublikamızda ictimai-siyasi sabitliyin hökm sürdüyünü, söz, mətbuat, həmçinin sərbəst toplaşma və digər
azadlıqların təmin edildiyini, azad internetin olduğunu, demokratik inkişaf yolunda mühüm addımların
atıldığını diqqətə çatdırdı.
Avropalı parlamentarilər səfər çərçivəsində Milli Məclisdə də mühüm görüşlər keçiriblər. Görüşlərdə
Avropa İttifaqı-Azərbaycan, Avropa Parlamenti-Milli Məclis münasibətləri barədə konstruktiv fikir
mübadiləsi aparılıb. Tərəflər münasibətlərin bərpası üçün göstərilən səyləri yüksək dəyərləndirib, Avropa
Parlamenti tərəfindən müəyyən siyasi qrupların mənafelərinə xidmət edən qərəzli sənədlərin qəbul edilməsinin
münasibətlərimizə xələl gətirdiyini vurğulayıb, bunun gələcəkdə baş verməməsi üçün Avropa Parlamenti
tərəfindən lazımi addımların atılmasının vacibliyini qeyd ediblər.
Avropalı deputatlar Milli Məclis nümayəndələrinin bundan sonra Avropa Parlamentinin bütün
qurumlarında iştirak etmələri üçün lazımi şərait yaradacaqlarını vəd ediblər. Milli Məclisin Avronest
Parlament Assambleyasında fəaliyyətini bərpa etmək üçün tərəflər avropalı parlamentarilərin göstərdiyi son
cəhdləri təqdirəlayiq hesab edib, bu məqsədin reallaşması üçün təşkilatın gərəkli addımlar atmasının
vacibliyini vurğulayıblar. Səfərin nəticəsi kimi Aİ-Azərbaycan Parlament Əməkdaşlıq Komitəsi tərəfindən
birgə bəyanat imzalanıb.
Azərbaycan Avropa üçün alternativ enerji mənbəyi olmaqla yanaşı, onun iqtisadi müstəqilliyinin və
enerji təhlükəsizliyinin mühüm komponentlərindən biri kimi çıxış edir. Eyni zamanda Azərbaycan Avropaya
inteqrasiya yolunu tutan və hər zaman öz öhdəliklərinə sadiq qalan bir ölkədir. Belə bir ölkəyə dar siyasi
maraqlardan çıxış edərək qərəzli münasibətin göstərilməsi ən azı təəssüf hissi doğurur.
ABŞ və Qərb ölkələrində insan hüquqlarının pozulması, korrupsiya, ksenofobiya və faşizm geniş vüsət
almışdır. ABŞ-da qara dərililərə qarşı olan münasibət, Avropada qaçqın böhranı bunu əyani şəkildə təsdiq edir.
ABŞ bütün dünyaya mesaj verir ki, həqiqət güclünün tərəfindədir. Vaşinqtonun imper siyasəti göstərir
ki, bu gün beynəlxalq hüquq işləmir, diktat siyasəti bütün dünyaya hakim kəsilib.
Bütün bunlara baxmayaraq, antiazərbaycan qüvvələrin Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi məkrli
siyasət heç bir nəticə verməyəcək.
Azərbaycan.-2016.-23 sentyabr.-№208.-S.1-2.

353

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Bişkek sammiti: Sarkisyan yalanlarına qarşı İlham Əliyevin dəmir məntiqi
Qırğızıstanın paytaxtı Bişkek şəhərində Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB) Dövlət Başçıları Şurasının
məhdud tərkibli iclasında bir sıra mühüm razılıqlar əldə edilib. Təşkilata üzv olan ölkələr müxtəlif sahələrdə,
o cümlədən təhlükəsizliyin təmini, terrorla mübarizə, nəqliyyat sferalarında əlaqələri gücləndirmək
niyyətlərini ifadə ediblər. Hazırda bu problemlər dünya üzrə kəskinləşib. 25 illik yubileyini qeyd edən MDB
üçün də onların əhəmiyyəti böyükdür. Lakin həmin sammitdə öz ənənəsinə sadiq qalan Ermənistanın dövlət
başçısı, şər-böhtan xarakterli fikirlər ifadə edərək, Azərbaycanı aprel müharibəsini törətməkdə
günahlandırmağa cəhd edib. Buna cavab olaraq, Azərbaycan Prezidenti çıxışında Serj Sarkisyanın
danışdıqlarının həqiqəti əks etdirmədiyini dəmir məntiqlə sübut edib, illərdir ki, Azərbaycan torpaqlarını işğal
altında saxlayan bir ölkənin başçısının çıxışlarının əsl paradoks olduğunu tədbir iştirakçılarının diqqətinə
çatdırıb. Bununla İlham Əliyev növbəti dəfə rəsmi İrəvanın təxribat xarakterli hərəkətini ifşa edib.
Yubiley sammitində erməni yalanı: Sarkisyan xislətini cilovlaya bilmir
MDB-nin yaradılmasının 25 illiyi ilə əlaqədar Qırğızıstanın paytaxtı Bişkekdə təşkilata üzv dövlətlərin
başçılarının növbəti sammiti dünya miqyasında mürəkkəb geosiyasi proseslərin getdiyi bir vaxtda keçirilib.
Bu məqam, təbii ki, müzakirələrin məzmununa ciddi təsir etməli idi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
çıxışında həmin məqama xüsusi diqqət yetirərək, təhlükəsizlik probleminin indi aktual olduğunu vurğulayıb.
Dövlət başçısı deyib: “Biz təhdidlərin artdığı dövrdə yaşayırıq. Bu təhdidlərə hazır olmaq lazımdır. Yaxın
tarixin göstərdiyi kimi, heç bir ölkə təhdidlərlə, beynəlxalq terrorçuluqla, ekstremizmlə, radikalizmlə təkbaşına
bacara bilməz. Bizim ölkələri həm də bu meyllərin təhlükəsini dərk etməyimiz birləşdirir. Biz onu da anlayırıq
ki, bütün beynəlxalq birlik beynəlxalq terrorçuluğa qarşı mübarizədə səylərini birləşdirməlidir” (bax:
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bişkekdə MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında iştirak edib /
AZƏRTAC, 16 sentyabr 2016).
Bütövlükdə nitqini üzv ölkələrin sosial, iqtisadi, humanitar, enerji problemlərinin həlli və insanların
rifah halının yaxşılaşdırılması istiqamətində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə həsr edən Azərbaycan rəhbəri
tədbirin ruhuna tam uyğun məzmunlu mövqe seçib. Çünki hazırkı şəraitdə səmimi və konstruktiv mövqeli
dövlət üçün vətəndaşların həyat səviyyəsi və ölkələrdə sabitliyin təmin edilməsindən önəmli başqa faktorlar
ola bilməz. Prezident İlham Əliyev bu sammitdə də reallığa uyğun praqmatik fəaliyyət kursu seçdiyini nümayiş
etdirib (bax: əvvəlki mənbəyə).
Bu məqamı biz həm də ona görə xüsusi vurğulayırıq ki, Azərbaycan dövlətinin başçısının çıxışı fonunda
Ermənistan prezidentinin söylədikləri çox cılız və yersiz görünürdü. Serj Sarkisyan MDB-dəki vəziyyətlə bağlı
bir neçə ümumi tezis deyəndən sonra növbəti dəfə öz yalançı və böhtançı məntiqini işə salıb. O, bu ilin aprel
ayında cəbhə xəttində baş verən silahlı toqquşmanı düzgün müstəvidə təqdim etməyib.
Erməni lider yenə də yalan danışaraq, Azərbaycan tərəfini ittiham edib. O deyib ki, qarşı tərəfin atəşkəsi
pozması nəticəsində itkilər olub və Rusiya ilə Amerika rəhbərliyinin təşəbbüsü ilə, “şükür ki”, müharibə
dayandırılıb. Yəni, S. Sarkisyan öz mənfur ənənəsinə sadiq qalaraq, yenə də yalanları ilə insanları çaşdırmaq
niyyəti ilə öz təxribatçı addımlarını Azərbaycanın boynuna qoymaq istəyib (bax: Выступление Президента
Сержа Саргсяна на заседании Совета глав государств-участников СНГ в узком составе /
“www.president.am”, 16 sentyabr 2016).
Azərbaycan Prezidentinin bu yalanlara verdiyi tutarlı cavaba keçməzdən əvvəl iki məqama diqqət
yönəltmək istərdik. Birincisi, İlham Əliyevlə Serj Sarkisyanın çıxışlarının məzmununun müqayisəsi göstərir
ki, Azərbaycan tərəfi daim əməkdaşlığa, barışa istiqamətləndiyini nümayiş etdirib. Rəsmi Bakı bütün
beynəlxalq tədbirlərdə onların məzmun və məqsədinə uyğun fikirlər ifadə edir. Və hər bir halda qarşılıqlı
faydalı əlaqələrin inkişafına xidmət edən tezislər irəli sürür. Ermənistan rəhbərliyi isə əksinə, hər fürsətdə
özünün mənfur niyyətlərini ört-basdır edərək, başqalarına böhtan atmaq çərçivəsində çıxışlar edir. Bu, iki
dövlətin mahiyyətindəki fərqləri gözəl üzə çıxarır.
İkincisi, MDB kimi təşkilat artıq bu hallara qarşı öz qəti sözünü deməlidir. Təşkilata üzv ölkələr S.
Sarkisyan kimi ara qarışdıranların fikirlərinə rəsmi münasibətlərini bildirməlidirlər. Rusiya Prezidenti də daxil
olmaqla üzv dövlətlərin başçılarının belə situasiyalarda konkret mövqe bildirməmələri başqa məqamlarla
yanaşı, təşkilatın etibarına da ciddi zərbədir. Məsələ Azərbaycan tərəfinin ermənilərin böhtanına layiqli cavab
verib-verməməsində deyil. Bizcə, artıq səmimiyyət və qətiyyət zamanıdır. Əks halda, MDB-nin səmərəli
inteqrasiya təşkilatı kimi perspektivi şübhə altına alınmış olar.
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Ədalətli və konstruktiv mövqe: İlham Əliyevin qətiyyətli cavabı
Bunlara baxmayaraq, Prezident İlham Əliyevin Serj Sarkisyana çox tutarlı və reallığa uyğun cavab
verdiyini mütləq vurğulamaq lazımdır. Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko da azərbaycanlı həmkarını
düzgün anlayaraq öz çıxış növbəsini ona verməklə səmimi hərəkət edib. İlham Əliyev əvvəlcə nitqində Dağlıq
Qarabağ məsələsinə niyə toxunmadığına aydınlıq gətirib. Azərbaycan rəhbəri bu məsələnin başqa beynəlxalq
təşkilatlarda həll edildiyinə görə, hazırkı sammitdə bu barədə danışmadığını bildirib.
İlham Əliyev açıq ifadə edib: “Mən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi məsələsinin başqa
beynəlxalq strukturlarda həll edilməsini əsas tutaraq, bu gün bu mövzuda danışmağı lazım bilmədim. Amma,
erməni tərəfinin növbəti şikayətini eşidəndə, bunu şərh etməyi özümə borc saydım” (bax: Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev Ermənistan prezidentinin təxribat xarakterli çıxışına tutarlı və sərt cavab verdi /
AZƏRTAC, 17 sentyabr 2016).
Dövlət başçısı vurğulayıb ki, Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını neçə illərdir ki, işğal altında saxlayır.
BMT kimi ali beynəlxalq təşkilat bu məsələ ilə bağlı dörd qətnamə qəbul edib. Ancaq rəsmi İrəvan onların heç
birinə əməl etmir (bax: əvvəlki mənbəyə). Özü də nəinki onların reallaşdırılmasına əngəl törədir, hətta təcavüz
qurbanına qarşı şər-böhtan siyasəti də yürüdür. Bununla “Ermənistan beynəlxalq təşkilatları tamamilə
bezdirib” (bax: əvvəlki mənbəyə).
Ermənistanın addımları “…tamamilə qanunsuzdur, cinayətdir və bu cinayət indiyə qədər davam edir”
(bax: əvvəlki mənbəyə). Ancaq beynəlxalq təşkilatların sənədlərində münaqişənin həllinin dəqiq formulu öz
əksini tapıb. Bu sənədlərdə göstərilir ki, işğalçı zəbt etdiyi torpaqlardan qeyd-şərtsiz çəkilməlidir. Buna
baxmayaraq, Azərbaycan rəhbərinin xüsusi vurğuladığı kimi, paradoksal vəziyyət yaranıb. Ermənistanın
təcavüzdən əl çəkməsi təmin edilmir, həm də buna rəğmən, rəsmi İrəvan qarşı tərəfi günahlandırmaq kimi
absurd addımlar atır. Və bu hala qarşı heç bir beynəlxalq təşkilat qəti tədbir görmür. Paradoksallıq bundan
ibarətdir.
Belə yanaşmanın nəticəsidir ki, cinayətkar Ermənistan rəhbərliyi müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə
Azərbaycanı yersiz olaraq günahlandırır, absurd arqumentlərlə həqiqətdən uzaq olan təsəvvürlər yaratmağa
çalışır. Təəssüf ki, MDB də belə təxribatçı çıxışların məkanı olmaqda davam edir. Təbii ki, bütün bunlara son
qoyulmalıdır.
Şübhə yoxdur ki, Azərbaycan Prezidentinin bu fikirləri ilə MDB iştirakçı dövlətlərinin hamısı
(Ermənistan istisna olmaqla) razılaşır. Serj Sarkisyanın replikasına İlham Əliyevin dəqiq və obyektiv cavab
verməsinə reaksiya müsbət olub. Lakin bu vəziyyət də bir daha təsdiq edir ki, münaqişəni ədalət prinsipi üzrə
həll etməyin vaxtı çoxdan çatıb. Ermənilər hər fürsətdə aranı qarışdırır və real əməkdaşlığa ciddi zərbə vurur.
Əslində, rəsmi İrəvanın heç bir arqumenti yoxdur. Serj Sarkisyan çıxışlarında eyni yalanları müxtəlif ad altında
təkrarlayır. Bundan siyasətçilər də artıq beziblər. Bu səbəbdən də o, dayandırılmalıdır.
Prezident İlham Əliyevin Bişkekdəki çıxışı bir daha göstərdi ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həllində vasitəçilik edən beynəlxalq qurumlar konkret addımlar atmalıdırlar. Belə
olmasa, regionda təhlükəsizliyin təmini ciddi təhdidlərlə qarşı-qarşıya qala bilər. Bunun real olaraq dərk
edilməsinin zamanı çoxdan çatıb!
Newtimes.az
İki sahil.-2016.-21 sentyabr-№ 171.-S.6.
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Xarici siyasətimizin növbəti uğuru: Qoşulmama Hərəkatı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü
dəstəklədi
Səbuhi MƏMMƏDOV
Dövlət müstəqilliyi qazandıqdan sonra sürətli inkişaf mərhələsinə qədəm qoyan Azərbaycan
beynəlxalq münasibətlər sisteminin fəal üzvlərindən birinə çevrilməklə bərabər, milli maraqların müdafiə
edilməsinə və təmin olunmasına yönəlmiş praqmatik xarici siyasət yürütməsi ilə də gündəmdədir.
Müstəqilliyinin ilk illərində ictimai-siyasi həyatında mürəkkəb dövr yaşamasına, Ermənistanın işğalçılıq
siyasəti nəticəsində ərazisinin 20 faizini itirməsinə və ciddi xarici təhdidlər qarşısında qalmasına
baxmayaraq, rəsmi Bakının qarmaqarışıq geosiyasi mühitdə milli çıxarlarını düzgün qiymətləndirməsi,
lokal və qlobal güc mərkəzlərilə konstruktiv siyasi dialoq aparması, bütün bunların fonunda qısa zaman
kəsiyində mühüm uğurlara nail olması Azərbaycanın Avrasiya materikinin vacib aktorları arasında
özünəməxsus yer tutmasına şərait yaratmışdır. Məhz milli maraqları əhatə edən və beynəlxalq qanunlara
söykənən xarici siyasətin yürüdülməsi Azərbaycanın dövlətlərarası münasibətlərdə etibarlı tərəfdaş kmi
qəbul edilməsinə imkan vermişdir.
Bir çox beynəlxaq təşkilatlar var ki, dünyada sülhün təmin olunmasında və təhlükəsizliyin
gücləndirilməsində böyük rol oynayır. Belə təşkilatlardan biri də Qoşulmama Hərəkatıdır. Dünyanın 120
ölkəsini hərbi bloklarda iştirak etməmə prinsipi ətrafında birləşdirən bu təşkilat 1961-ci ilin sentyabr ayında
keçirilmiş Belqrad konfrasında təsis olunmuşdur. Bu təşkilatın yaranmasına keçmiş Yuqoslaviyanın o zamankı
rəhbəri İosif Broz Tito, Misir Prezidenti Camal Əbdül Nasir və Hindistanın Baş naziri Cəvahirləl Nehru
arasında keçirilmiş görüşlər təkan vermişdi. Əsas məqsəd isə Şimali Atlantika Alyansı ilə (NATO) Varşava
Müqaviləsi ölkələri arasında kəskin qarşıdurmanın mövcud olduğu həmin dövrdə baş verə biləcək
toqquşmalardan kənarda qalmaq idi. Xüsusilə qeyd olunmalıdır ki, Qoşulmama Hərəkatına üzv olan ölkələr
dünyanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında da mühüm çəkiyə malikdirlər. Bu ölkələr hər gün dünya neft
bazarlarına milyonlarla barrel xam neft ixrac edirlər. Yəni dünyaya gündəlik neft ixracının yarısından çoxu
Qoşulmama Hərəkatına üzv olan ölkələrin payına düşür. Bu isə o deməkdir ki, hərəkat üzvlərinin müasir dövr
üçün böyük əhəmiyyət daşıyan təsir rıçaqları var və təşkilat çərçivəsində qarşılıqlı əməkdaşlığın
genişləndirilməsi hər bir üzv ölkənin mövqeyinin daha da möhkəmlənməsinə xidmət edir.
Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov da Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələrin dövlət
və hökumət başçılarının 17-ci Sammitində çıxışında təşkilatın yarandığı tarixdən indidəyək beynəlxalq sülh
və təhlükəsizliyin gücləndirilməsində əsaslı rol oynadığını vurğulamış və əlavə etmişdir ki, mövcud olduğu 50
ildən artıq müddət ərzində hərəkata üzv dövlətlər ortaq prinsip və dəyərləri qoruyub saxlamış və qarşılıqlı
əməkdaşlığa gətirib çıxaran fəaliyyət üçün ortaq zəmin yaratmaq bacarığı nümayiş etdirmişdir.
Ümumiyyətlə, Qoşulmama Hərəkatı çərçivəsində münasibətlərin inkişafına böyük əhəmiyyət verən
Azərbaycan üzv ölkələrlə ikitərəfli əlaqələri genişləndirir. Hərəkata üzv bir sıra ölkələrin köməyi ilə kifayət
qədər layihələri reallaşdıran rəsmi Bakı hesab edir ki, sürətlə dəyişən beynəlxalq mühitlə fəal üzləşmək
iqtidarında ola biləcək daha yaxşı əlaqələndirilən və səmərəli bir hərəkatı reallaşdırmaq üçün yeni yollar və
vasitələr araşdırılmalıdır. Xarici işlər naziri E.Məmmədyarov çıxışında hələ də hərəkatın sülh, inkişaf, iqtisadi
əməkdaşlıq və beynəlxalq münasibətlərin demokratikləşdirilməsi kimi uzunmüddətli məqsədlərinin tam olaraq
həyata keçirilməsi istiqamətində görüləcək işlərinin çox olduğunu nəzərə çatdırmışdır. Cənab nazirin sözlərinə
görə, son qlobal gərginliklərin və siyasi böhranların daha çox inkişaf etməkdə olan ölkələrə zərbə vurmaqla,
onların iqtisadi və sosial inkişafını ləngitdiyini və beləliklə, bu ölkələrdə insan inkişafı üzrə göstəriciləri aşağı
salmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Qoşulmama Hərəkatının ruhuna və prinsiplərinə sadiq olduğunu önə
çıxaran xarici işlər nazirimiz bildirmişdir ki, iki önəmli beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin – “Şimal-Cənub” və
“Şərq-Qərb” – kəsişməsində yerləşən Azərbaycan “Cənub-Cənub” əməkdaşlığı da daxil olmaqla, siyasi
müstəqillik və iqtisadi əməkdaşlıq vasitəsilə inkişafı hər zaman təşviq edir. Son on il ərzində Azərbaycanın
dünya enerji bazarında və nəqliyyat infrastrukturu inkişafı layihələri üzrə önəmli aktorlardan birinə çevrildiyini
sammit iştirakçılarının diqqətinə çatdıran cənab Məmmədyarov qeyd etmişdir ki, 2015-ci ildə Azərbaycan
Respublikasının rəhbərliyi əhalinin rifahının artırılması, savadsızlıq və yoxsulluğun azaldılması, həmçinin
Minilliyin İnkişaf Məqsədlərinin uğurla həyata keçirilməsi istiqamətində fəaliyyətinə görə 2015
ilin
“Cənub-Cənub” mükafatına layiq görülmüşdür.
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Azərbaycanın xarici işlər naziri çıxışında Azərbaycanın donor ölkəyə çevrildiyini də vurğulamışdır.
Xarici İşlər Nazirliyi yanında Azərbaycan Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin və Azərbaycanda aparıcı qeyrihökumət xeyriyyə təşkilatı olan Heydər Əliyev Fondunun vasitəsilə Azərbaycanın hərəkata üzv olan bir neçə
ölkədə çoxlu sayda sosial, humanitar və inkişaf layihələrini dəstəklədiyini və həyata keçirdiyini xatırladan
nazir həmçinin əlavə etmişdir ki, rəsmi Bakı xalqlar arasında inkişaf etməkdə olan mədəniyyətlərarası dialoq,
tolerantlıq və qarşılıqlı anlaşmaya da xüsusi əhəmiyyət verir. 25-27 aprel 2016-cı ildə Azərbaycanın BMT
Sivilizasiyalar Alyansının 7-ci Qlobal Forumuna ev sahibliyi etdiyini diqqətə çatdıran natiq qeyd etmişdir ki,
Azərbaycan 2017-ci ildə İslam Həmrəyliyi Oyunlarına ev sahibliyi edəcək və rəsmi Bakı bütün bunların
Qoşulmama Hərəkatı çərçivəsində və ondan kənarda mədəniyyətlər və dinlər arasında qarşılıqlı harmoniyanın
təşviqinə davamlı xidmət edəcəyinə inanır.
Azərbaycanın xarici işlər naziri mühüm tədbirdəki çıxışında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə də
məlumat vermişdir. Zorakılığın və münaqişələrin hələ də inkişafa və çiçəklənməyə mane olduğunu xatırladan
Elmar Məmmədyarov sammit iştirakçılarının nəzərinə bir daha çatdırmışdır ki, Ermənistan artıq 20 ildən
çoxdur beynəlxalq hüququn fundamental norma və prinsiplərini davamlı şəkildə və açıq-aşkar pozur və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə qarşı güc tətbiq edir: “Ermənistan Azərbaycanın beynəlxalq
səviyyədə tanınmış ərazisinin təqribən 20 faizini işğal etmiş və bir milyona yaxın azərbaycanlıya qarşı etnik
təmizləmə həyata keçirmiş, nəticədə nə Ermənistanda, nə də Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində bir nəfər
də olsun azərbaycanlı qalmışdır”.
Nazir BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistanın təcavüzkar siyasətini pisləyən və Ermənistan işğalçı
qüvvələrinin Azərbaycan ərazilərindən dərhal, qeyd-şərtsiz və tam çıxarılmasını tələb edən dörd qətnaməsinin
(822, 853, 874 və 884) hələ də icra edilmədiyini də xatırlatmışdır. Beynəlxalq ictimaiyyətin birmənalı
mövqeyinin beynəlxalq sülhə qarşı bu cür dəhşətli təhlükələrin aradan qaldırılması baxımından önəmli
olduğunu qeyd edən xarici işlər nazirimiz əlavə etmişdir ki, Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatına üzv dövlətlər
tərəfindən ölkəmizin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin
toxunulmazlığı ilə bağlı Yekun Sənəddə bir daha ifadə edilən əsaslı dəstəyə görə öz minnətdarlığını bildirir.
Xatırladaq ki, Venesuelanın Marqarita adasında keçirilmiş 17-ci Sammitin qəbul olunmuş yekun
sənədində qeyd edilmişdir ki, “dövlət və hökumət başçıları BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi
qətnamələrə (822, 853, 874, 884) baxmayaraq, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin hələ də həll
olunmaması və beynəlxalq və regional sülh və təhlükəsizliyi təhdid altında qoymaqda davam etməsi ilə bağlı
təəssüfünü ifadə etdilər. Onlar BMT Nizamnaməsində öz əksini tapmış gücdən istifadə etməmək prinsipinin
əhəmiyyətini bir daha təsdiq etdilər və tərəfləri münaqişəni Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü,
suverenliyi və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri əsasında həll etməyə çağırdılar”.
E.Məmməyarov çıxışında bunu üzv dövlətlərin Bandunq prinsiplərinə ciddi riayət etməsinin aşkar
təzahürü olduğunu vurğulamış və onların zorakılıq, işğal, etnik təmizləmə və qaçqın və məcburi köçkünlərin
insan hüquqlarının kobud şəkildə pozulması hallarına qarşı qəti mövqeyinin əks olunduğunu bildirmişdir.
Bir sözlə, hüquqi, demokratik və dünyəvi dövlət kimi müasir dövrün çağırışları çərçivəsində hazırlanan
Konstitusiyamızın tələblərini yerinə yetirərək hərbi bloklara qoşulmayan, ərazimizdə heç bir xarici hərbi
bazanın yaradılmasına imkan verməyən, eyni zamanda, bizim mövqeyimizi paylaşan ölkələrlə qarşılıqlı
faydalı münasibətləri genişləndirən Azərbaycanın nüfuzlu Qoşulmama Hərəkatına üzv olması və bu təşkilat
çərçivəsində fəal əməkdaşlıq münasibətləri qurması və konstruktiv dialoqun yaradılmasının nəticəsi
olaraq təşkilata üzv ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının 17-ci Sammitinin yekun sənədinə Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı müddəa daxil edilməsi xarici siyasət kursumuzun növbəti böyük uğurlarından
biri kimi qiymətləndirmək olar. Bundan başqa, Yekun Sənəddə dövlət və hökumət başçılarının Azərbaycan
Respublikasının 2019-cu ildə Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının 18-ci
Sammitinə ev sahibliyi etməklə bağlı təklifini alqışladıqları da öz əksini tapmışdır. Bu təklif Qoşulmama
Hərəkatının Avropa regionundan olan üzv dövlətləri tərəfindən təsdiq olunmuş və təsbit üçün 17-18 sentyabr
2016-cı ildə Venesuela Bolivar Respublikasının Marqarita adasında keçirilən 17-ci Qoşulmama Hərəkatı
Sammitinə təqdim edilmişdir. Yekun Sənəddə BMT Sivilizasiyalar Alyansının 26-27 aprel 2016-cı ildə Bakıda
keçirilmiş 7-ci Qlobal Forumunun və bu forumda BMT-nin üzv dövlətlərinin, beynəlxalq təşkilatların və
vətəndaş cəmiyyəti təsisatlarının fəal iştirakını alqışladıqları da qeyd olunmuşdur.
Göründüyü kimi, bölgədə və beynəlxalq arenada özünəməxsus yer tutmasına imkan verən çoxspektrli
xarici siyasət kursu Azərbaycanın mövqelərinin möhkəmlənməsinə şərait yaradır. Ən əsası, beynəlxalq
münasibətlər sistemində sabit tərəfdaş kimi qəbul olunmasına gətirib çıxarmış Azərbaycan dövlətinin
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yürütdüyü müstəqil xarici siyasətin bundan sonra da milli maraqlarımıza xidmət edəcəyi və beynəlxalq
əlaqələrin daha da güclənməsinə yönələcəyi heç kimdə şübhə doğurmamalıdır.
Xalq qəzeti.-2016.-20 sentyabr.-№205.-S.3.
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Uğurlu xarici siyasətin nəticəsi: Azərbaycan, Rusiya, İran üçlü zirvəsi
Aygün Attar,
Tarix elmləri doktoru, professor,
Dünya Azərbaycanlılarını Əlaqələndirmə Şurasının üzvü
Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə avqustun 8-də Bakıda İran və Rusiya dövlət
başçılarının iştirakı ilə üçtərəfli Zirvə görüşü keçirildi.
Orta Şərqdə hər keçən gün təkcə regionun deyil, dünyanın taleyini dəyişdirəcək hadisələrin yaşandığı
bir dönəmdə Azərbaycan bu üçtərəfli görüşü yüksək səviyyədə təşkil etməklə üzərində şahmat oynanılan
coğrafiyada çox ciddi bir addım atdı.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Bakı Zirvəsinə uzun müddət hazırlaşdığı məlum idi. Fevral
ayında İranda rəsmi səfərdə olan və Prezident Həsən Ruhani ilə görüşündə regiondakı mövcud vəziyyətə dair
narahatlığını ifadə edən İlham Əliyev qonşu dövlətlərlə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsində yeni formatlı
kombinasiyalara duyulan ehtiyacı gündəmə gətirmişdi. Azərbaycan Prezidenti regional və qlobal problemlərin
həllində koordinasiyalı və çoxyönlü, əhatəli və çoxtərəfli əməkdaşlığın önəmini vurğulamışdı. Eyni şəkildə
Ruhani qonşu ölkələrlə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinin İranın xarici siyasətinin prioritetini təşkil etdiyini
ifadə edərək, İlham Əliyevin həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli regional ittifaq tezisini dəstəkləmişdi.
Ermənistana qeyri-rəsmi dəstək verən, ərazisində 35 milyon azərbaycanlının yaşaması faktına olduqca
həssas yanaşan İran Xəzərin hüquqi statusu ilə bağlı fikir ayrılıqlarına, rəsmi Bakının Suriya məsələsində
maraqlarının toqquşduğu Türkiyənin strateji tərəfdaşı olmasına baxmayaraq, Azərbaycanla bağlı siyasətində
son dərəcə diqqətli davranmağa çalışır.
İranın bu mövqeyinin arxasında bu ölkəyə embarqonun tətbiq edildiyi zamanlarda mümkün hərbi
müdaxilə üçün hava məkanının açılması ilə bağlı bəzi ölkələrin tələbinin Azərbaycan tərəfindən yerinə
yetirilməməsi, eyni zamanda ortaq regional maraqlardan irəli gələn əməkdaşlıq zərurəti və Rusiya amili
dayanır.
2016-cı ilin fevral ayında İlham Əliyevlə Həsən Ruhaninin görüşünün keçirildiyi tarixlərdə TürkiyəRusiya əlaqələri ən gərgin mərhələlərindən birini yaşayırdı. İlham Əliyevin İrana məhz bu dövrə təsadüf edən
səfəri və I Pyotrun vaxtından günümüzə qədər İranla hərbi-strateji tərəfdaşlığı fasiləsiz davam etdirən
Rusiyanın da daxil olduğu üçtərəfli əməkdaşlıq təşəbbüsünü gündəmə gətirməsi Azərbaycan dövlət başçısının
xarici siyasətdəki çox uğurlu addımı idi.
İlham Əliyev bir ay sonra – 2016-cı ilin mart ayında Ankaradakı mənfur terror aktından sonra, böyük
bir jest edərək Türkiyəyə gəlmiş, Qərb dövlətlərindən dəstək almayan Prezident Ərdoğana ən böyük dəstəyini
yalnız nitqi ilə deyil, eyni zamanda hərəkətli jestlərlə nümayiş etdirmişdi.
Azərbaycan bütün bu yaşananların fonunda Rusiya ilə münasibətləri pozmadan regionda
balanslaşdırılmış dostca (Ermənistanın xaricində), qlobal sahədə isə dünyanın bütün dövlətləri ilə beynəlxalq
əlaqələrin ruhuna uyğun siyasət yürütmə qabiliyyətini ortaya qoya bildi.
Türkiyə-İsrail münasibətlərinin ən gərgin olduğu zamanlarda, İsrail ilə Suriya arasında onlarla problemə
baxmayaraq, həm Suriya, həm də İsraillə diplomatik əlaqələr ölkənin mənafeyinə zərər vermədən davam
etdirildiyi kimi, Rusiya-Türkiyə böhranının yaşandığı günlərdə də Türkiyəyə qardaşlıq münasibətini davam
etdirməkdən çəkinmədi, lakin Rusiya ilə də düşmən olmadı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu ölkələr
arasında münasibətlərin normallaşması üçün maksimum səy göstərdi.
Dövlət başçılarının Bakıda reallaşan üçtərəfli Zirvə görüşü 15 iyulda baş vermiş dövlət çevrilişi
cəhdindən sonra daxili gündəminin dəyişməsi ilə əlaqədar Türkiyədə layiq olduğu qədər diqqəti cəlb etməyən
tarixi bir ittifaqdır.
Bu Zirvə görüşü Azərbaycan, Rusiya və İrana regional və qlobal ölçülü geniş məsələləri koordinasiya
etmək imkanı yaratmaqla kifayətlənmir, həm də hərtərəfli ticari və iqtisadi əlaqələri gücləndirmək imkanı
yaradır.
İlham Əliyevin tarixi gün adlandırdığı Bakı Zirvə görüşündə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmasının zəruriliyi vurğulandı. Vladimir Putin İran,
Azərbaycan və Rusiyanın əməkdaşlığının belə bir formata duyulan ehtiyac nəticəsində meydana çıxdığını
diqqətə çatdırdı. Həsən Ruhani İranın regional təhlükəsizlik və əməkdaşlıq baxımından qonşu ölkələrlə ortaq
hərəkət etmə arzusunu ifadə edərək bu istiqamətdə atılan addımları dəstəklədiklərini bildirdi.
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İlham Əliyev üçtərəfli Zirvə görüşündə iştirak edən dövlətlərin ortaq investisiya layihələri ilə iqtisadi
inkişafı təmin edəcəklərini dilə gətirdi və terrorla mübarizə üçün beynəlxalq ictimaiyyətə əməkdaşlıq çağırışı
etdi. Bu üçtərəfli Zirvə görüşündə birgə əməkdaşlıq kontekstində müzakirə olunan ən əhəmiyyətli layihə və
ən vacib mövzulardan birincisi (nədənsə mətbuatın üzərində çox dayanmadığı) Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi
oldu. Orta Şərqdə axan qanlar, partlayan bombalar, regionda siyasi düzənin dəyişdirilməsi təşəbbüsləri bu
dəhlizə nəzarət məqsədinə xidmət edir. Tarix boyunca Asiyadan Avropaya ixrac edilən strateji məhsullar (ipək,
ədviyyat, habelə təbii qaz, neft kimi enerji xətləri) məhz bu marşrutdan keçib. 7 min 200 km uzunluğunda olan
bu dəhliz Hindistandan başlayıb İran, Fars körfəzi ölkələri, Azərbaycan, Rusiya, şimal-şərqi Avropaya kimi
davam edə bilər (əgər etdirilərsə!). Zirvə görüşündə İlham Əliyev, Putin və Ruhani tərəfindən Şimal-Cənub
nəqliyyat dəhlizi marşrutunda sərnişin və yükdaşıma imkanlarını yaxşılaşdırmaq məqsədilə təsirli addımların
atılmasının zəruriliyi də vurğulandı.
Üçtərəfli Zirvə görüşündə iştirak edən dövlət başçıları həll olunmamış münaqişələrin regionun
inkişafına mane olduğu və İŞID bəlasının aradan qaldırılması üçün qəti addımlar atılmasının vacibliyi ilə bağlı
da aydın və qəti mövqe nümayiş etdirdilər. Terrorla effektiv mübarizə üçün tədbirlərin görülməsinə
istiqamətlənmiş ikili və üçlü məsləhətləşmələrin aparılmasının mühüm əhəmiyyətə malik olduğu vurğulandı.
İlham Əliyev-Putin-Ruhani üçlüyünün birgə bəyannamə imzaladığı Bakı Zirvə görüşünün hansı
nəticələr doğuracağını təbii ki, zaman göstərəcək.
Bakı Zirvə görüşünün əhəmiyyəti yalnız Azərbaycan, Rusiya və İran dövlət başçılarını bir araya
gətirməsində deyil, eyni zamanda Orta Şərqin yanğın yerinə çevrilməsindən ciddi narahatlıq keçirən və bu
yanğının qarşısının alınması üçün regional əməkdaşlığı qaçılmaz edən digər ittifaqlar üçün də zəmin
yaratmasındadır. Rusiya-Türkiyə əlaqələri baxımından yeni bir səhifənin açılması mənasını daşıyan PutinƏrdoğan görüşündə Avrasiyaçılıq (Avrasiyapərəstlik də ola bilər – red.) fəlsəfəsinin genişmiqyaslı müzakirəsi
təməli üçlü Bakı Zirvəsində atılmış strateji addımların davamı idi.
Bu cür görüşlər və müzakirələr Orta Şərqdə Suriya və İraq kimi dövlətlərin birbaşa, Türkiyə, İran kimi
dövlətlərin dolayısı ilə iştirakçısı olduğu regional problemlərin həlli üçün uzaqdan (əslində bu problemləri
yaratmış olanlardan) “kömək” deyil, yaxından təcili və ortaq əməkdaşlıq naminə atılmış qətiyyətli addımlardır.
Regionun taleyi regional və qlobal məsələləri əhatəli və çoxtərəfli həlletmə məqsədilə ittifaqlar yaradan
bu dövlətlərdən asılıdır.
Ssenarisi mükəmməl, iddiasi yüksək, adının məqsədinə uyğun tərzdə təmtəraqlı səslənən (Böyük
Ortadoğu Projesi – Böyük Orta Şərq Layihəsi -red.) Orta Şərqdə yeni sərhədlər çəkmək məqsədinə xidmət
edir. Bu torpaqların, bu regionun dövlətləri tərəfindən yaradılan ittifaqlarla (Azərbaycan, Rusiya, İran; Rusiya,
Türkiyə, İran) layihə tarixin arxivinə göndəriləcəkmi? Müvəffəq ola, nəticə əldə edə biləcəklərmi? Bunu
yaşayıb görəcəyik.
Bakıda liderlərin üçtərəfli Zirvə görüşündə zəmini yaradılan, Duginin Avrasiya ittifaqı fəlsəfəsinə
əsaslanan Moskva Zirvə görüşünün bu qədər sürüşkən bir zəminə, bu qədər dumanlı havaya rəğmən
reallaşması, bu görüşün baş tutması üçün ciddi əmək sərf edən İlham Əliyevin xarici siyasətdə atdığı uğurlu
addımlarla çox gözəl nəticə əldə etdiyini göstərir.
Kaspi.-2016.-15 sentyabr-№ 144.-S.7.
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Azərbaycanın geosiyasəti: regional liderlik mövqeyinin gücləndirilməsi
Bakıda Azərbaycan, Rusiya və İran dövlət başçılarının avqust görüşündən sonra ekspertlərin ölkəmizin
geosiyasi mövqeyinə marağı daha da artıb. Əksəriyyət hesab edir ki, Bakı regional miqyasda həyata keçirilən
əməkdaşlıq layihələrinin mərkəzinə keçməkdədir. Artıq onun bu kontekstdə oynadığı rol qlobal geosiyasətin
vacib elementlərindən biri sayılır. Biz bu kimi fikirlərin əsaslı olduğunu düşünürük. Eyni zamanda, indi
ekspertlərin diqqət yetirdiyi faktorların Azərbaycan rəhbərliyinin uzun illərdir apardığı xarici siyasət kursunun
bir fraqmenti olduğunu demək istərdik. Konkret ifadə etsək, indi çoxlarının qəbul etdiyi uğurlar, əslində, əsası
Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş siyasi kursun məntiqi nəticəsidir. Və bu bağlılıqda
Azərbaycanın regional liderliyinin xüsusi əhəmiyyəti vardır. Reallaşdırılan layihələr, islahat proqramları
Azərbaycanı həqiqi mənada Cənubi Qafqazın lideri edib. İndi müşahidə edilən proseslər – üçtərəfli əməkdaşlıq
formatının səmərəliliyi, siyasi və idarəetmə sahələrində islahatların əlaməti olan ümumxalq referendumunun
təyin edilməsi kimi hadisələr Azərbaycanın regional liderlik modelinin mühüm elementlərini təşkil edir.
Məsələyə bu çərçivədə təhlili yanaşdıqda, olduqca maraqlı cəhətlər üzə çıxır.
Strateji inkişaf kursu: Heydər Əliyev xəttinin təntənəsi
İndi Cənubi Qafqazla bağlı məsələlərdə ekspertlərin diqqətini daha çox Azərbaycana yönəltməsi təbii
qəbul edilir. Cəmi bir neçə il bundan əvvəl isə bu, müşahidə olunmurdu. Ölkə rəhbərliyi düşünülmüş xarici
siyasətdən dönmədən, olduqca böyük zəhmət hesabına dövlətin geosiyasi nüfuzunu bu səviyyəyə yüksəldə
bilib. Prezident İlham Əliyev cəmiyyətin bütün sahələrində ciddi islahatlar həyata keçirir və müstəqil siyasi
kursu daha da təkmilləşdirir.
Burada ciddi analizə ehtiyacı olan məqamlar kifayət qədərdir. Biz, sadəcə, həmin məsələyə regional
liderlik aspektində nəzər salmaq istərdik. Məlumdur ki, müasir geosiyasi mərhələdə liderlik modelləri
müxtəlifdir. ABŞ-ın indiyə qədər qlobal miqyasda həyata keçirdiyi liderlik daha çox dünya ağalığı iddiasını
xatırladır. “Soyuq müharibə” illərindən sonra liderliyin bu üsulu ciddi zərbələr aldı və onun hazırkı şəraitə
uyğun gəlmədiyi aydınlaşdı.
Buna baxmayaraq, Vaşinqton bu iddiasından əl çəkmir. Nəticədə, dünyanın bir sıra regionlarında
münaqişələrin sayı azalmır, beynəlxalq hüquq normaları ciddi surətdə pozulur. Buna alternativ olaraq Çin
liderliyin fərqli modelini ortaya qoyur. Pekin Şərq müdrikliyinə əsaslanan təvazökar və təmkinli davranmağa
üstünlük verir. Ölkə rəhbərliyi dünyada liderlik iddiasında olduqlarını bir dəfə də olsun dilə gətirməyib. Əsas
olaraq iqtisadi, mədəni və sosial sahələrdə dünyada üstünlüyü ələ almağa çalışıblar. Konfutsi institutları isə
qlobal miqyasda Çinin “yumşaq gücü”nü təbliğ etməklə məşğuldur. Bundan başqa, Pekin maliyyə sahəsində
öz nüfuz dairəsini genişləndirməyə çalışır. Onun bu sahədəki proqramları Yaxın Şərqlə yanaşı, Afrika və Latın
Amerikasını da əhatə etməkdədir. Bir sözlə, Çin liderliyini birbaşa və açıq deyil, müxtəlif sahələrdə irəli
çıxmaqla təmin etmək xəttini seçib.
Regional liderlik, təbii ki, bu modellərdən fərqlənə bilər. Azərbaycanın seçdiyi forma isə xeyli
konstruktiv və səmərəlidir. Çünki onun təməlində başqaları üzərində ağalıq və istəyini diktə etmək niyyəti yox,
regional əməkdaşlığın təkanverici faktoruna çevrilmək və təhlükəsizlik sistemini müasir tələblərə uyğun
formalaşdırmaqda təşəbbüskar kimi iştirak etmək prinsipləri dayanır. Bu məqsədlərə çatmaq üçün isə iqtisadi,
enerji, nəqliyyat, sosial və başqa sahələrdə mühüm proqramları beynəlxalq dəstəklə reallaşdırmağa üstünlük
verilir.
Bu faktorların məzmunu sübut edir ki, Azərbaycanın regional liderlik strategiyası tamamilə humanist
xarakter daşıyır və əsas olaraq “yumşaq güc”ün (və ya “ağıllı güc”ün) təntənəsinə əsaslanır. Qətiyyətlə demək
olar ki, Bakının əldə etdiyi uğurların kökündə məhz bu ümumi xoş niyyət dayanır. Bu səbəbdəndir ki, dünyanın
ən böyük dövlətləri belə gec, ya tez rəsmi Bakının mövqeyi ilə razılaşır və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa
həvəslə gedirlər.
Misallar bu tezisi təsdiq etməyə yetərlidir. Hər şeydən əvvəl, Azərbaycan rəhbərliyinin enerji
layihələrində fəal iştirakını vurğulamaq yerinə düşərdi. Bakı bu sahədə təklif edilən proqramlarda öz yerini
tutdu və niyyətlərinin ciddi olduğunu sübut etdi. Sonra özü bir neçə maraqlı və faydalı enerji təşəbbüsləri ilə
çıxış etdi. Mütəxəssislər araşdırmalardan sonra bu təşəbbüslərə dəstək verməyi tövsiyə etdilər. Nəticədə, indi,
deyək ki, TAP üzrə beynəlxalq komanda yaradılıb və o, uğurla işləyir. ABŞ-ın və Avropanın böyük
dövlətlərinin rəhbərləri rəsmən bəyan ediblər ki, Azərbaycanı bu sahədə tam dəstəkləyəcəklər. Çünki onun
atdığı addımlar qlobal enerji təhlükəsizliyi üçün son dərəcə əhəmiyyətli nəticələr verməkdədir.
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Liderliyin Azərbaycan modeli: XXI əsrin çağırışlarına cavab
Belə fikirləri Barak Obama, Co Bayden, Con Kerri, Angela Merkel, Fransua Olland, Devid Kemeron
və digər siyasi liderlərin özlərindən bütün dünya eşidib. Deməli, söhbət böyük ölkələrin başçılarının yüksək
qiymət verdiyi və reallaşmasına inandığı əhəmiyyətli siyasi kursdan gedir. Regional liderliyin mühüm
aspektlərindən birini həmin məqam təşkil edir.
Bu bağlılıqda ekspertlərin Bakıda keçirilmiş Rusiya-Azərbaycan-İran yüksək səviyyəli görüşünün
analizinə geniş yer vermələri təsadüfi deyil. Hətta Azərbaycana ənənəvi simpatiyası olmayan nəşrlər belə
maraqlı təhlillər verirlər (bax: məs., Геополитика Азербайджана: “пробка от Каспия” становится центром
“треугольника силы” / “EADaily”, 18 avqust 2016). Kimlərinsə Azərbaycana sevgisinin yarandığını
düşünmürük. Onlar, sadəcə olaraq, rəsmi Bakının geosiyasi uğurlarını etiraf etməkdən başqa yol görmürlər.
Xüsusilə üç ölkə rəhbərinin Bakı zirvəsi o dərəcədə səmərəli və bir sıra sahələri geniş əhatə edən məzmunda
oldu ki, onun geosiyasi əhəmiyyətini təhrif etmək mümkün deyildir.
Hazırda Azərbaycan rəhbərliyinin fəal iştirakı ilə bu və ya digər böyük dövlətə və ya beynəlxalq təşkilata
qarşı olmayan, eyni zamanda, Rusiya, Türkiyə və İran kimi nüfuzlu ölkələrin birgə əməkdaşlığını təmin edən
format reallaşır. Analitiklər də məsələnin məhz bu aspektinə daha çox maraq göstərirlər. Bununla region
tarixində ilk dəfə olaraq bölgənin aparıcı dövlətlərini konkret sahələrdə əməkdaşlıq üzrə bir araya gətirmək
imkanı yaranıb.
Qeyd edək ki, həmin məqam Azərbaycanın regional liderlik modelinin ən perspektivli parametrlərindən
biridir. Çünki o, XXI əsrin tələblərindən olan regional təhlükəsizliklə qlobal təhlükəsizlik elementlərinin
sintezini özündə ehtiva edir. Bu model şərti olaraq Qərb və Şərq geosiyasi məkanları adlanan dünya
“qütbləri”nin səmərəli əlaqəsinin konkret təzahürüdür. Bunun strateji dəyərini təsəvvür etmək çətindir. Hesab
edirik ki, digər regionlar da həmin nümunədən istifadə edə bilərlər. Azərbaycan bu təşəbbüsün mərkəzi rolunu
uğurla oynamaqdadır. Bu faktor əsasında Bakının geosiyasi çəkisinin daha da artacağına tam əminik.
Azərbaycanın regional liderliyinin başqa mühüm aspektini idarəetmə, siyasi, iqtisadi, sosial və
mədəniyyət sferalarında demokratik islahatları dönmədən həyata keçirməsi təşkil edir. Bunlar istənilən müasir
milli dövlət üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Həmin elementləri olmayan ölkənin müasir geosiyasi mühitdə
yeri yoxdur. Azərbaycan rəhbərliyi həm daxildə mədəniyyətin inkişafına (bu il multikulturalizm ili elan edilib)
böyük önəm verir, həm də dünya miqyasında mədəniyyətlərarası əlaqələrin genişlənməsinə töhfələrini
əsirgəmir. Bunu rəsmi Bakının uzun illərdir ki, həyata keçirdiyi xüsusi mədəniyyət proqramları, konfranslar,
forumlar, simpoziumlar təsdiq edir. “Bakı prosesi”, Beynəlxalq Humanitar Bakı Forumu, sivilizasiyalar və
mədəniyyətlərarası dialoqa həsr edilmiş konfrans, forum və simpoziumlar kimi tədbirlərdə dünyanın hər
yerindən mütəxəssislər, siyasi xadimlər, din adamları, jurnalistlər, ekspertlər, ictimai hərəkat rəhbərləri iştirak
edirlər.
Bunlarla yanaşı, Azərbaycan rəhbərliyi mütəmadi olaraq siyasi sistemdə və idarəetmə fəlsəfəsində
yeniliklər həyata keçirir. Bu baxımdan sentyabr ayında keçirilməsi nəzərdə tutulan ümumxalq referendumunun
əhəmiyyəti böyükdür. Əgər təklif edilən dəyişikliklərə xalq dəstək versə (inanırıq ki, bu, belə də olacaq!) həm
Azərbaycanda, həm də regionda sosial-iqtisadi, mədəni inkişafın və təhlükəsizliyin təmin edilməsində yeni
tarixi şans yaranacaq. Azərbaycan rəhbərliyi daha geniş və əsaslı formada islahatları həyata keçirəcək. Şübhə
yoxdur ki, xalq referendumda “hə” deyəcək və Azərbaycan növbəti uğuruna imza atacaq. Bununla ölkəmizin
regional liderliyinin daha da möhkəmlənməsi üçün yeni üfüqlər açılacaq.
Newtimes.az
525-ci qəzet.-2016.-3 sentyabr-№ 160.-S.7.
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Azərbaycanın diplomatik korpusu tvitterdə
“Newtimes.az” analitik informasiya portalı bu ilin əvvəlindən Azərbaycanın xarici ölkələrdəki
diplomatik nümayəndəliklərinin sosial şəbəkələrdə fəaliyyəti ilə bağlı yeni bir layihə başlamışdır. Bu layihənin
məqsədi diplomatik nümayəndəliklərin virtual məkanda fəaliyyətini izləməklə onların Azərbaycanın təbliğatı,
ölkədə baş verən proseslərlə bağlı düzgün informasiyanın yayılması, erməni lobbisinin ölkəmizə qarşı apardığı
əks-təbliğata cavab istiqamətində sosial şəbəkələrdə göstərdikləri fəaliyyəti işıqlandırmaqdır. Layihədə əsas
vəzifə diplomatik nümayəndəliklərin beynəlxalq münasibətlərdə mühüm faktora çevrilən sosial şəbəkələrdən
istifadəsindəki tendensiyaları göstərmək, çatışmazlıqları aradan qaldırmağa təşviq etməkdir.
İlin əvvəlindən apardığımız müşahidələr diplomatik nümayəndəliklərin informasiyanın yayılmasında
sosial şəbəkələrdən nə dərəcədə effektiv istifadə etdiklərini, izləyici dairələrinin genişliyini, fəaliyyət
göstərdikləri ölkənin ictimaiyyətinə Azərbaycan haqqında informasiya çatdıra bilmələrini müəyyənləşdirməyə
imkan verir.
Beləliklə, diplomatik nümayəndəliklərin tvitterdə fəaliyyəti ilə bağlı apardığımız müşahidələri
oxucularımızla paylaşmağa başlayırıq. Əvvəlcədən qeyd etmək istərdik ki, Xarici İşlər Nazirliyinin tvitter
səhifəsi kifayət qədər aktivdir, ölkəmizlə bağlı yenilikləri, uğurları işıqlandırır, beynəlxalq müstəvidə baş
verən hadisə və proseslərə çevik reaksiya verir.
Hazırda Azərbaycanın xarici ölkələrdə yerləşən 73 diplomatik nümayəndəliyindən (59 səfirlik, 5
beynəlxalq təşkilat yanında daimi nümayəndəlik və 9 baş konsulluq) yalnız 57-nin tvitterdə səhifəsi vardır. Bir
sıra ölkələrdə diplomatik nümayəndəliklərimizin tvitter səhifəsinin olmamasının obyektiv səbəbləri də vardır.
Belə ki, Çin, Vyetnam, Türkmənistanda tvitter sosial şəbəkəsindən ümumiyyətlə istifadə olunmur.
Lakin eyni zamanda bir sıra ölkələr var ki, orda tvitter rəqəmsal (digital) diplomatiyanın ən mühüm
alətlərindən biridir. Bu mənada Türkiyəni xüsusi fərqləndirmək istərdik. Son hadisələrin də göstərdiyi kimi,
Türkiyədə siyasi dairələr, qurumlar və siyasətçilər tvitterdən fəal istifadə edirlər, öz istifadəçilərinə müraciət
edir, siyasi proseslərə şərhlər verirlər. Bir sözlə tvitter Türkiyədə siyasi proseslərin cərəyan etdiyi ən mühüm
virtual məkandır. Bu xüsusda Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin də tvitter səhifəsi aktivdir və proseslərə çevik
reaksiya verir. Belə bir virtual platformadan istifadə etməmək Türkiyədəki diplomatik nümayəndəliyin zəif
cəhətidir, ciddi çatışmazlığıdır. Ankarada səfirliyin tvitter səhifəsi mövcud deyildir. Ancaq İstanbulda Baş
konsulluğun tvitter hesabı @azconsulateist yeni açılsa da, (2016-cı ilin may ayından) iki ölkə arasındakı
münasibətlərlə bağlı informasiya yayılmasında fəal rol oynayır.
Beləliklə, ilin əvvəlindən apardığımız müşahidələr nəticəsində diplomatik korpusu tvitterdə təmsil
olunma səviyyəsinə görə bir neçə qrupa bölmüşük. Bu qruplarda ən fəal diplomatik nümayəndəliklərdən
tutmuş ən zəiflərə qədər hər bir missiya ətraflı təhlil olunmuşdur. İnanırıq ki, bizim təhlillərdən sonra həm
Xarici İşlər Nazirliyi, həm də diplomatik nümayəndəliklərin özləri bu çatışmazlıqları görərək, fəaliyyətlərində
nəzərə alacaqlar.
Tvitterdə fəal diplomatik nümayəndəliklər
Müşahidələrimiz göstərir ki, diplomatik korpusda ən aktiv tvitter hesabı ABŞ-dakı səfirliyindir
@azembassyus. 2012-ci ilin fevral ayında açılan səhifədən indiyədək 8500-dən çox tvit paylaşılmışdır. Bu
səhifədə həm Azərbaycanın müxtəlif sahədə qazandığı nailiyyətlər və ölkəmizlə bağlı real vəziyyət, həm də
iki ölkə arasında münasibətlərə dair paylaşımlar edilir, ABŞ mətbuatında dərc olunan məqalələr işıqlandırılır.
Son bir ayda Olimpiadada Azərbaycan idmançılarının hər bir anı geniş təbliğ olunmuşdur. Müşahidələr
göstərir ki, orta aylıq 80-110 tvit paylaşılan tvitter hesabının geniş və siyasi dairələri əhatə edən auditoriyası
vardır. Bu səhifənin oxuduğu və oxunanların siyahısında siyasətçilər, diplomatlar, akademik və media
dairələrinin nümayəndələri, eləcə də digər səfirlik və nümayəndəliklər vardır. ABŞ-dakı səfirin öz tvitter
səhifəsinin @ElinSuleymanov də fəal olduğunu xüsusi qeyd etmək istərdik. Səfirin və eləcə səfirliyin digər
diplomatlarının ABŞ-da rəqəmsal (digital) diplomatiyada fəal iştirak etməsi müşahidə olunur.
ABŞ-da yerləşən digər missiya Los-Ancelesdəki baş konsulluq @azconsulatela da tvitter virtual
platformasından Azərbaycan həqiqətlərinin təbliği üçün ən aktiv istifadə edənlər sırasındadır. Kifayət qədər
ciddi və geniş izləyici auditoriyası olan tvitter hesabında orta aylıq 80-90 paylaşım edilir. 2012-ci ilin may
ayında qeydiyyatdan keçən hesabda indiyədək 4000-dən çox tvit vardır. Baş konsulun özünün də tvitterinin
@NasimiAghayev fəal olduğunu qeyd etməliyik.
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Birləşmiş Krallıqdakı səfirliyin tvitter səhifəsi @AzEmbUK ilk üçlükdədir. 2013-cü ilin may ayında
açılan tvitterdə indiyədək 3500-ə yaxın tvit paylaşılıb. Paylaşılan informasiya içərisində Azərbaycanın əldə
etdiyi nailiyyətlər, ölkə rəhbərliyinin beynəlxalq müstəvidə görüş və qəbulları, mediada ölkəmiz haqqında
məlumatlar üstünlük təşkil edir. Müşahidələrə əsasən ayda ortalama 60-80 tvit paylaşılır.
2014-cü ilin noyabrında qeydiyyatdan keçən İsveçrədəki səfirliyin tvitterində @AzembassyBern orta
aylıq tvit sayı 80-90 arasıdır. Paylaşılan informasiya arasında həm Azərbaycanla bağlı əlamətdar günlər və
hadisələr, həm də iki ölkə arasında münasibətlərə dair məlumatlar üstünlük təşkil edir.
Tvit sayına görə ilk beşliyi UNESCO yanında daimi nümayəndəliyin səhifəsi @AzDelUnesco
tamamlayır. 2013-cü ilin iyulundan fəaliyyət göstərən səhifədə indiyədək 1400-ə yaxın tvit paylaşılıb.
Gündəlik aktivlik baxımından diplomatik korpusda çox da aktivlərdən hesab olunmur. Orta aylıq 20-30 tvitlə
kifayətlənir. Yayılan informasiya arasında ölkəmizin milli, dini, mədəni irsi ilə bağlı məlumatlar üstünlük
təşkil edir. Bununla belə bu səhifədə təkrar tvitlərin (retweet) əksəriyyət təşkil etməsini də qeyd etməliyik.
Daimi nümayəndənin özünün də tvitter hesabı @anar_karim diplomatik korpusumuzda aktivlərdən hesab
olunur.
Fransada səfirlik @AzAmbassadeFr də tvitter platformasından lazımınca istifadə edir. 2013-cü ilin
iyulundan etibarən 1400-ə yaxın tvit paylaşılıb. Bu səhifədə Azərbaycan, ikitərəfli münasibətlərimizlə yanaşı
Ermənistanda baş verən hadisələrə də geniş yer ayrılır. Erməni diasporunun güclü olduğu Fransada virtual
məkanın imkanlarından istifadə olunmaqla əks-təbliğat işləri də aparılır.
Gürcüstanda səfirlik @AzembassyGe tvitter hesabını 2014-cü ilin dekabrında açıb. 1200-dən çox
paylaşılan məlumatlarda ölkə daxili həyat, soydaşlarımızın fəaliyyəti, ikitərəfli münasibətlər geniş
işıqlandırılır. Aylıq orta hesabla 40-50 tvit paylaşılır. Lakin səhifədə gürcü dilində məlumatların və izləyiciləri
arasında gürcülərin olduqca az olmasını əsas çatışmazlıq kimi qeyd etmək olar. Belə görünür, bu
informasiyalar daha çox Azərbaycan auditoriyası üçün nəzərdə tutulub.
Küveytdəki səfirliyimiz @AzEmbKuwait də tvit sayına görə ilk onluqdadır. 2013-cü ilin iyulundan
fəaliyyət göstərən səhifədə ölkə daxili mühüm hadisələr, habelə xarici siyasət sahəsində ölkə rəsmilərinin
fəaliyyəti işıqlandırılır, Küveyt mətbuatında Azərbaycanla bağlı dərc olunan məqalələr yayılır. İndiyədək 1200
tvit edilən səhifədə orta aylıq paylaşım 50-60 arasıdır.
Tvit sayı 1000-dən çox olan diplomatik nümayəndəliklərimizdən növbətisi İtaliyadakı səfirliyin
@AzEmbItaly tvitter səhifəsidir. 2013-cü ilin iyulundan fəaliyyət göstərən səhifədə orta aylıq 20-30 tvit
paylaşılır.
İlk onluğu (tvitlərin sayına görə) Kanadadakı səfirliyin tvitter səhifəsi @AzEmbCanadatamamlayır.
2013-cü ilin may ayından etibarən 1000-dən çox tvit paylaşılan səhifədə orta aylıq 25-30 tvit paylaşılır. Bu
səhifədə Kanadadakı soydaşlarımıza da platforma verilir.
İkinci onluq
Tvit sayına görə ikinci onluqda Avstraliya @azembassyau, Belçika @AZMissionEU, Argentina
@AzEmbArgentina, NATO yanında daimi nümayəndəlik @AzMissionNATO, Yaponiya @AzEmbJapan,
Estoniya @AzEmbEst, Çexiya @AzEmbPrague, İndoneziya@AzEmbIndonesia, BMT (Cenevrə) yanında
daimi nümayəndəlik @azmissiongeneva, Litva @azembassylt səfirliklərimizin tvitter səhifələridir.
İkinci onluqdakı diplomatik nümayəndəliklərin tvitterləri həm fəallıq dərəcəsinə, həm izləyici
auditoriyasına, həm də davamlılığına görə bir-birindən fərqlənir. Ümumilikdə bu qrupda tvit sayı 800-1100
arasındadır. Bu onluqdan xüsusi fəallığına görə Avstraliya və Litvadakı səfirlikləri və BMT (Cenevrə) yanında
daimi nümayəndəliyi xüsusi fərqləndirmək olar.Avstraliya və Litvadakı səfirliklərin internet səhifəsində orta
aylıq 80-100 tvit paylaşılır ki, bu da hətta birinci onluqdakı diplomatik nümayəndəliklərin bəzilərindən daha
çoxdur. Məzmun etibarı ilə də həm ölkə reallıqlarının işıqlandırılması, həm Ermənistanla informasiya
müharibəsi üçün materiallar əks olunur.
Qeyd etməliyik, bu onluqda yalnız Litva @hasanmammadzada və Estoniyadakı @MuradNajafbayli
səfirlərin, BMT yanında daimi nümayəndənin @VaqifS şəxsi tvitter hesabı mövcuddur və virtual məkanda
təbliğata töhfə verirlər.
Sabit sakitlər
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Bu qrupda olanlar tvit sayına görə üçüncü və dördüncü onluqda sıralanırlar. Ukrayna @AzEmbUkraine,
Qazaxıstan @azembassykz, Almaniya @AzEmbGermany, İspaniya @AzEmbSpain, Təbrizdə baş konsulluq
@azconsulatetbrz,
Efiopiya
@AzEmbassyAddis,
Bolqarıstan
@AzEmbBulgaria,
Niderland
@AzEmbassyHague, Avstriya @AzEmbAustria, BƏƏ @AzembassyUAE və Serbiya @azembassySerbia,
Xorvatiyada @azembcro səfirlikləri bu qrupa daxil etmişik.
Bu qrupda olanların tvit sayı 200-730 arasındadır. Bu diplomatik nümayəndəlikləri daha çox “sabit
sakit” adlandırmaq olar. Belə ki, onlardan əksəriyyəti orta aylıq 5-20 arası tvit paylaşırlar. Burada Ukraynanı
xüsusi qeyd etmək lazımdır. Çünki hazırda Ukrayna səfirliyinin tvitter hesabı aktiv deyil. Bu haqda “yatmışlar”
bölməsində ayrıca bəhs etmişik. Digər tərəfdən isə bu qrupa daxil etdiklərimiz içərisində Efiopiya, Bolqarıstan
və BƏƏ-dəki səfirliklərin tvitter səhifələri sakit deyil, əksinə aktivlərdəndir. Efiopiyadakı səfirlik orta aylıq
40-50 tvit paylaşır, Bolqarıstandakı səfirlik də 2016-cı ildə yaranmasına baxmayaraq qısa müddətdə tvitter
şəbəkəsinin aktiv istifadəçiləri sırasındadır. Bu haqda “2016-cı ildə yaradılmış” hesablar bölməsində daha
ətraflı məlumat verəcəyik. BƏƏ-də isə səfirin öz tvitter səhifəsi səfirliyin tvitter səhifəsindən daha aktivdir.
Ümumilikdə bu qrupa daxil etdiklərimiz içərisində BƏƏ @Shikarov, Efiopiya @elmanabdullayev və
Bolqarıstandakı @GurbanovaNargiz səfirlərin öz tvitter səhifələri vardır.
Təbrizdəki baş konsulluğun tvitter səhifəsində @azconsulatetbrz diqqət çəkən məqam odur ki, bu hesab
tvitter məkanında heç bir başqa səhifəni izləmir (və ya oxumur).
2016-cı ildə yarananlar
Cari ildə bir sıra diplomatik nümayəndəliklərimiz virtual məkanda tvitter ailəsinə üzv olublar.
Bolqarıstan, İran, Pakistan, Səudiyyə Ərəbistanında səfirliklərin, İstanbul və Aktauda Baş konsulluqların
tvitter səhifələri 2016-cı ildə açılıb.
Bolqarıstandakı səfirliyin tvitter hesabı @AzEmbBulgaria 2016-cı ilin fevral ayında açılıb. Qısa
müddətdə tvit sayına görə diplomatik korpus nümayəndəliklərinin tvitterləri arasında üçüncü onluğa yüksəlib.
Paylaşdığı məlumatların sayı 450-ni keçib. Paylaşdığı məlumatlar məzmun və mahiyyət etibarilə çoxşaxəlidir.
Hər keçən gün izləyici sayını da artırır.
İrandakı səfirliyin tvitter səhifəsi @AzEmbIran 2016-cı ilin mayından etibarən fəaliyyətə başlayıb. Qısa
müddətdə 170-ə yaxın məlumat paylaşılıb. Məlumatlarda həm iki ölkə arasında münasibətlər, həm də
Azərbaycanın turizm imkanları ilə bağlı paylaşımlar üstünlük təşkil edir. Qeyd etməliyik ki, səfirliyin İranda
daha populyar olan Telegram şəbəkəsində də səhifəsi var və burda paylaşımlar daha çoxdur. Bu Azərbaycan
diplomatik korpusu arasında Telegram şəbəkəsində təmsil olunan yeganə diplomatik nümayəndəlikdir.
Səfirliyin turizm imkanlarını təbliğ ilə bağlı informasiyalar isə Azərbaycanda son dövrlər artan iranlı turistlərin
sayında öz nəticəsini göstərir.
Pakistanda səfirliyin @AzEmbPak də tvitter səhifəsi cari ilin iyun ayında yaradılıb. Qısa müddət ərzində
həm məzmun, həm də mahiyyət etibarı ilə paylaşdığı materiallarla diplomatik korpus arasında irəli addımlayır.
Cəmi 2 ay ərzində paylaşılan tvit sayı 80-ni keçib. Diplomatik korpusda ən sürətlə tvitter şəbəkəsinə daxil
olanların sırasındadır.
9 avqustda ilk tvitini paylaşan Səudiyyə Ərəbistanındakı səfirlik @azembassyriyadh qısa müddətdə
müxtəlif məzmunlu və çoxaspektli informasiya mübadiləsi ilə diqqəti çəkir. Cəmi bir ay ərzində belə tvitlərin
sayı 200-ə çatır.
İstanbulda Baş konsulluğun tvitter səhifəsi @azconsulateist qısa müddət öncə 2016-cı ilin may ayında
yaranmasına baxmayaraq aktivlərdən hesab olunur. İki ölkə arasında münasibətlər, eləcə də rəsmi dairələrin
mövqeyi tvitterdə geniş işıqlandırılır. İndiyədək 200-ə yaxın məlumat paylaşılıb. Türkiyədəki diplomatik
nümayəndəliklərimiz arasında yalnız İstanbuldakı baş konsulluğun tvitter hesabının olduğunu nəzərə alsaq,
üzərinə böyük iş düşür. Çünki Ankarada səfirliyimiz tvitterdə ümumiyyətlə yoxdur, rəqəmsal diplomatiyadan
kənardır və informasiya əsrinin reallıqlarını nəzərə almır.
Aktaudakı baş konsulluq @azconsulaktau da cari ilin aprel ayından tvitter ailəsinə qoşulub.
Cari ildə yeni yaranan tvitter hesablarının əsas çatışmamazlığı isə izləyici auditoriyasının hələlik azsaylı
olmasıdır. Lakin inanmaq olar ki, öz fəallıqları isə qısa müddətdə izləyicilərinin əhatə dairəsini və sayını
artırmağa nail olacaqlar.
Autsayderlər
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Bu qrupa daxil etdiyimiz diplomatik korpus təmsilçiləri öz tvitter səhifələrində ayda 3-4 tvit atmaqla
kifayətlənirlər. Cəmi paylaşım sayı 25-110 arasında dəyişir. Bu paylaşımlar nə iki ölkə arasında əlaqələrin
dinamikasını, nə də Azərbaycanla bağlı təbliğatı əks etdirə bilmir. Müşahidələrimiz göstərir ki, bu qrupda
olanlar sadəcə tvitter səhifələri işlək vəziyyətdə saxlamağa çalışırlar.
Rumıniya @AzEmbRomania, Tacikistan @azembassytj, İsveç @AzEmbStockholm, Dubayda baş
konsulluq @ConsulGenDubai, Koreya Respublikasında @AzEmbKorea səfirliklərin tvitter səhifələri bura
aiddir.
Dubayda baş konsulluğun tvitter səhifəsi 2014-cü ilin noyabr ayında yaradılıb. Keçən dövr ərzində cəmi
64 tvit paylaşılan hesab mövcud potensial imkanları əks etdirmir. Ən azı Azərbaycanın turizm potensialının
təbliği üçün tvitter platformasından istifadə etmək olar. Azərbaycana gələn BƏƏ-dən çoxsaylı turistləri
şəkillərini paylaşmaq belə bu səhifəyə marağı artırar. Lakin müşahidələrimiz göstərir ki, cari ilin aprel ayından
səhifədə heç bir aktivlik yoxdur.
İsveçdəki səfirliyin tvitter səhifəsində də analoji vəziyyətdir. 2014-cü ilin yanvarında yaranan səhifədə
indiyədək cəmi 41 məlumat paylaşılıb. Son tvit isə cari ilin iyun ayına təsadüf edir.
II hissə
Azərbaycanın xaricdəki diplomatik korpusunun tvitterdə fəaliyyəti ilə bağlı müşahidələrimizi
oxucularımızla bölüşməyə davam edirik. I hissədə daha çox tvitterdə fəal olan diplomatik
nümayəndəliklərimizdən bəhs etmişdiksə, II hissədə “yatmışlar”, “adı var özü yoxlar” və ümumiyyətlə,
tvitterin nə olduğunu bilməyənlərdən bəhs edəcəyik. Təəssüf ki, diplomatik korpusda belələrinin də sayı az
deyil.
Yatmışlar
Diplomatik nümayəndəliklərimizin tvitter səhifəsi ilə bağlı müşahidə apararkən aydın olur ki, onlar
arasında “yatmışlar” da az deyil. Bunların əksəriyyəti qısa müddət fəallıq göstərdikdən sonra tvitter
hesablarının olduqlarını yaddan çıxardıblar. Səbəbinin nə olduğunu müəyyənləşdirmək Xarici İşlər
Nazirliyinin vəzifəsidir. Bizdən yatmışları yada salmaq! Sonda müvəqqəti olaraq fasilə verən bəzilərini də bu
qrupa aid etmişik.
Ən dərin yuxuya gedənlərin siyahısında BMT yanında daimi nümayəndəliyin @AzMissionUNHQ
tvitter səhifəsini birinci yada salmaq olar. 2013-cü ilin iyul ayında açılan hesab 2014-cü ilin yanvarına qədər
tab gətirə bilib. Həmin vaxtdan qış yuxusuna qərq olub. Qısa müddətlik aktiv dövr zamanı da cəmi 33 tvit
paylaşılıb. Paylaşılan informasiyalar isə məzmun etibarı ilə ciddi bir mahiyyət daşımır. Halbuki bütün
dünyanın təmsil olunduğu BMT-nin tvitter şəbəkəsi də genişdir və məlumatın yayılmaq üçün əhatə dairəsi
böyükdür. Daimi nümayəndəliyin tvitter səhifəsinə bu laqeydliyinin səbəbini bilmək maraqlı olar.
Belarusdakı səfirliyin tvitter səhifəsini @azembassy_minsk diplomatik korpusda ən qısa ömürlü
adlandırmaq olar. 2014-cü ilin dekabrın 9-da açılan hesabdan son paylaşım 3 gün sonra 12 dekabrda olub.
Cəmi 17 məlumat paylaşılan hesab birdəfəlik yuxuya gedib. Bəlkə də komaya düşüb! Belə bir təəssürat yaranır
ki, səfirliyin tvitter hesabından heç özlərinin də xəbəri yoxdur.
Belarus səfirliyi ilə qısaömürlüyə görə yalnız Qırğızıstandakı səfirliyin tvitter səhifəsi @AzEmbassy
yarışa girə bilər. 2013-cü ilin 2 avqust tarixində açılan hesabda 32 tvit paylaşılıb və 19 avqusta fəaliyyətə son
qoyulub.
Ukraynada səfirlyin tvitter hesabı @AzEmbUkraine 2013-cü ilin iyun ayında yaradılıb. Sonuncu tvit isə
2015-ci ilin noyabrında paylaşılıb. O vaxtdan nə baş veribsə indiyə qədər heç bir fəaliyyəti yoxdur. Halbuki
həmin dövrədək kifayət qədər aktiv olub və hesabdan ümumilikdə 734 tvit paylaşılıb. İndi isə dərin yuxudadır.
Yunanıstanda səfirliyin @AzEmbassyGr 2013-cü ilin noyabr ayında yaradılan tvitter hesabı 2015-ci ilin
dekabr ayından yatıb. Onsuz da çox da aktiv olmayan bu hesab həmin vaxtdan 201 tvitdə ilişib qalıb.
Maraqlıdır ki, səfirliyin saytı fəaliyyət göstərmədiyi halda Yunanıstandakı səfirin öz tvitter hesabı
@rahman2609m diplomatik korpusda ən aktivlərdən biridir. Belə görünür ki, səfirin başı özünə daha çox
qarışdığından səfirlik yaddan çıxıb.
İordaniyada səfirliyin tvitter hesabı @AzEmbJordan da 2 ildən sonra yuxuya getmişdir. 2013-cü ilin
sentyabrında yaradılan hesabda 2015-ci ilin sentyabr ayından sonra heç bir paylaşım edilməyib. Görünən odur
ki, 2 ildən sonra İordaniyada diplomatiyamıza tvitter lazım olmayıb.
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Dərin yuxuya gedənlərdən biri də Misirdəki səfirliyin tvitter hesabıdır @AzEmbEgypt. 2013-cü ilin
oktyabrında qeydiyyatdan keçən hesabda 175 tvit paylaşıldıqdan sonra 2015-ci ilin iyul ayından fəaliyyət
göstərməyi lazım bilinməyib. Yuxunuz şirin olsun!
Sankt-Peterburqdakı baş konsulluğun tvitter səhifəsi @AzCGSPetersburg də cəmi 2 il işlək vəziyyətdə
olmuşdur. 2013-cü ilin iyun ayında yaranan hesabdan ən son 2015-ci ilin noyabrında məlumat paylaşılmışdır.
Ümumi tvitlərinin sayı isə 70-ə belə çatmır.
3 ilə 3 tvit. Böyük nailiyyətdir. Buna Mərakeşdəki səfirliyin @AzEmbassyRabat gücü çatıb. 2013-cü
ilin iyul ayında yaradılan tvitter hesabından indiyə qədər cəmi 3 tvit paylaşılıb, sonuncusu bu ilin aprel
ayındadır.
Fikirləşmək olardı ki, Mərakeşdəki səfirliyin tvitter səhifəsindən daha “aktiv”ini tapmaq mümkün deyil.
Ancaq sən demə mümkün imiş. Yekaterinburqdakı baş konsulluğun tvitter hesabı @azconsulateykt 2013-cü
ildə yaradılıb və indiyədək cəmi 1 tvit var. Əslində Mərakeş və Yekaterinburqu “adı var özü yoxlar” qrupuna
aid etsək daha doğru olardı.
2013-cü ilin iyun ayında yaradılan Malayziyadakı səfirliyin tvitter hesabı @AzEmbMalaysiada 2016-cı
ilin aprel ayından yuxuya gedib. Sonuncu dəfə aprel ayında qoşunların təmas xəttində baş verən hadisələrlə
əlaqədar məlumat paylaşdıqdan sonra nəsə paylaşmağa ehtiyac görülməyib. Ümumilikdə isə 3 il ərzində
paylaşılan məlumatın ümumi sayı 140-dan azdır.
Latviyada @azembassy_lv və Macarıstanda @AzEmbHungary səfirliklərin tvitter hesablarını
məzuniyyətə getmiş də hesab etmək olar. Latviyada səfirliyin 2014-cü ilin noyabr ayından yaradılan
hesabından ümumilikdə 200 paylaşım edilmişdir. Belə görünür ki, iyulun 7-dən bütün səfirlik
məzuniyyətdədir. Çünki o tarixdən etibarən heç bir paylaşım yoxdur. Macarıstandakı səfirliyimizin son tviti
isə may ayına təsadüf edir.
“Adı var, özü yoxlar”
Diplomatik korpusda bəzi missiyaların tvitter səhifələri olsa da, açıldıqları ilk gündən heç bir fəaliyyət
yoxdur. Belə olan halda bu səhifələrin hansı zərurətdən yarandığı və nəyə xidmət etdiyi haqqında düşünmək
lazımdır. Biz düşündüklərimizi bölüşürük, indi düşünmək növbəsi Xarici İşlər Nazirliyinin və aidiyyəti
diplomatik nümayəndəliklərindir.
Meksikada @AzEmbMexico, Moldovada @AZEMBASSYMD səfirliklərin, Avropa Şurası yanında
daimi nümayəndəliyin @AzMissionCoE tvitter səhifələri olsa da, fəaliyyət göstərmir.
Meksikadakı səfirliyin tvitter səhifəsi 2013-cü ilin mayında Moldovadakı səfirliyin və Avropa Şurası
yanında daimi nümayəndəliyin səhifələri isə 2013-cü ilin iyul ayında yaradılmışdır. Buna deyirlər faydasız iş
əmsalı!
XXI əsr diplomatiyasından uzaq qalanlar
Yeni minillikdə beynəlxalq sistemdə diplomatik münasibətlər artıq ənənəvi üsullarla deyil, daha çox
texnologiyanın gətirdiyi yeniliklərlə aparılır. Dünyanın aparıcı ölkələrinin diplomatik orqanları hadisələrə
daha çevik və operativ reaksiya verməklə fərqlənirlər. Bunun üçünsə yeni üsul və vasitələr tətbiq olunur. Bu
mənada sosial şəbəkələrdə fəaliyyət xüsusilə önəmlidir.
Azərbaycanın diplomatik korpusunda hələ də yeni dövrün reallıqlarına cavab verməyən bəzi diplomatik
missiyalar tvitterin imkanlarından istifadə etməyə ehtiyac duymurlar. Türkiyə, Hindistan, CAR, Polşa, Qətər,
Livan, Özbəkistan, Braziliyadakı səfirliklərin, Qars və Batumidəki baş konsulluqların tvitter səhifəsi yoxdur.
Güman edirik ki, adı çəkilən diplomatik nümayəndəliklərin tvitterdə olmamalı üçün tutarlı səbəbləri
mövcuddur.
Biz apardığımız müşahidələrin və təhlillərin nəticələrini sizinlə bölüşəcəyik. Bizi izləməyə davam edin.
Newtimes.az
İki sahil.-2016.-2 sentyabr-№ 160.-S.13-14.
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Azərbaycan xarici siyasəti və multikulturalizm…
İradə SARIYEVA
Dünyanın diqqətində olan Azərbaycan bir dövlət kimi güclü beynəlxalq əlaqələrə malikdir. Dövlətimizin həyata keçirdiyi xarici siyasət hər zaman öz səviyyəsinə görə yüksək olub. Ümumiyyətlə, tarixən Azərbaycan ərazisində mövcud olan bütün milli dövlət, xanlıq və sultanlıqlar xarici siyasətə çox böyük önəm verib.
Bilirik ki, məmləkətimiz hər zaman tolerant, multikultural bir məkan kimi tanınıb. Burada bütün xalqların
nümayəndələri şad-xürrəm yaşayır. Tarixən Azərbaycan dövləti öz tolerantlığı, əminamanlığı ilə dünyanın
diqqətində olub.
Qeyd edək ki, Azərbaycanın xarici siyasəti haqqında yazan tədqiqatçıların bildirdiyinə görə, Azərbaycan Respublikasında müstəqil siyasət anlayışı SSRİ-nin dağılması, imperiyanın tərkibində olan ölkələrin müstəqillik əldə etməsi ilə eyni vaxta təsadüf edir. Məlumatlara görə, buna qədər, digər müttəfiq respublikalarda
olduğu kimi, Azərbaycan SSR-də də siyasəti Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının rəhbərliyi müəyyən edirdi.
Ancaq 1985-ci ildən SSRİ-də başlayan yenidənqurma prosesinin nəticəsində sərbəstlik Azərbaycana da çatdı.
1991-ci ilin 18 oktyabrında Azərbaycan müstəqil dövlət elan edildi. Bununla da müstəqil ölkənin daxili və
xarici siyasətinin əsası qoyuldu.
Bildirək ki, Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra ölkədə qısa müddətdə hakimiyyət dəyişiklikləri
baş verirdi ki, bu da xarici siyasətə təsirsiz ötüşmürdü. Tədqiqatçılar bildirir ki, müstəqilliyin ilk illərində
Azərbaycan BMT, ATƏT kimi mötəbər qurumların üzvü idi. Eyni zamanda hakimiyyət beynəlxalq neft şirkətləri ilə Xəzər dənizinin karbohidrogen ehtiyatlarının dünya bazarına çıxarılması istiqamətində danışıqlar
aparırdı. Müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycanda ilk siyasi təsisatlar, partiyalar, qeyri-hökumət təşkilatları
yarandı. Ölkə müstəqillik əldə etdiyi illərdə həm də daxildə Dağlıq Qarabağ problemi mövcud idi. Azərbaycan
müstəqillik əldə etdikdən sonra ölkə SSRİ-dən qalma Azərbaycan SSR Konstitusiyası ilə idarə olunurdu və bu
zaman Konstitusiyaya Müstəqillik Haqqında Akt əlavə olunmuşdu. Lakin 1995-ci ilin 12 noyabrında Azərbaycan Respublikasının yeni Konstitusiyası qəbul edildi, Azərbaycanda dövlət quruculuğu, qanunların qəbulu,
daxili və xarici siyasətin təsnifatlaşdırılması həyata keçirildi. Azərbaycanın yerləşmiş olduğu region geosiyasi,
strateji və iqtisadi baxımdan dünyanın siyasi xəritəsində əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan Azərbaycan həm
qonşuluq siyasətində, həm də digər region ölkələri ilə olan münasibətlərində balanslaşdırılmış siyasət yürütməkdədir. Burada bütün dövlətlərlə eyni cür məsafə saxlamaq, ilk olaraq Azərbaycanın milli maraqlarını önə
çəkmək əsas olaraq götürülür. Xarici siyasətdə balanslaşdırma siyasətinin əsas olaraq götürülməsi Azərbaycanın yerləşmiş olduğu regionun həssas olmasından irəli gəlir.
Azərbaycan multikulturalizmi və xarici siyasətimiz haqqında yazan tədqiqatçıların bildirdiyinə görə,
multikulturalizm anlayışı dünya siyasətində gənc bir anlayış olmasına baxmayaraq, bu siyasətlə bağlı müxtəlif
fərqli fikirlər və fikir ayrılıqları mövcuddur. Tədqiqatçılar yazır ki, multikulturalizm siyasətinin təməlində
xalqların qarşılıqlı əməkdaşlığı, tolerantlıq ideyaları və münaqişələrə yol verməmək prinsipləri dayanır. Yazılanlara görə, əsrlər boyu böyük mədəniyyətlərin qovuşduğu bir diyar olan Azərbaycanda müxtəlif xalqların və
dinlərin nümayəndələri sülh və qarşılıqlı anlaşma şəraitində yaşayıb. Tədqiqatçılar yazır ki, multikulturalizm
ideyaları ölkəmizdə əsrlər boyu formalaşsa da, onun dövlət siyasəti kimi müəyyən edilməsi ulu öndər Heydər
Əliyevin adı ilə bağlıdır.
Alimlər qeyd edir ki, keçən əsrin 80-ci illərinin sonları və 90-cı illərinin əvvəllərində, Sovet İttifaqının
dağılma ərəfəsində müxtəlif qruplar üçün milliyyətçilik anlayışı birliyə çağırış üçün yeganə kateqoriya idi və
Avropa dövlətlərindən fərqli olaraq bu, keçmiş sovet ölkələrində və eləcə də regionumuzda da dramatik toqquşmaların meydana gəlməsinə səbəb oldu. Tədqiqatçılar yazır ki, bu ölkələrdən biri kimi Azərbaycan da vətəndaş müharibəsi astanasına gəlib çatmışdı. Bu barədə “Multikulturalizmə giriş” vəsaitində yazılır: “Ancaq
ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra Azərbaycanın həm daxili, həm də xarici
siyasətində köklü dəyişikliklər dərhal özünü göstərdi. Multikultural, tolerant və humanist dəyərlərin ana xətt
təşkil etdiyi, insan hüquqlarının ali dəyər hesab olunduğu Heydər Əliyev siyasəti Azərbaycanı nəinki vətəndaş
müharibəsindən xilas etdi, hətta Azərbaycanın multikultural dəyərlərini bir model kimi formalaşdırdı. Bu gün
bu siyasət Azərbaycanın dövlət siyasətidir və müstəqillik dövründən bu günə kimi multikulturalizm sahəsində
həyata keçirilmiş islahatlar və atılmış addımlar bu istiqamətin möhkəmlənməsinə və yeni perspektivlərinin
ortaya çıxmasına xidmət edib”. Tarixçilər yazır ki, 18 aylıq Xalq Cumhuriyyəti dövrü istisna olmaqla, həm
Çar Rusiyası zamanı, həm də Sovet hakimiyyəti dövründə Azərbaycan müstəqil xarici siyasət yürüdə bilməyib.
Yazılanlara görə, 1991-ci ildən özünün müstəqil xarici siyasi xəttini formalaşdıran
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Azərbaycan multikulturalizmi də xarici siyasətin mühüm amilinə çevirdi. “Multikulturalizmə giriş”də
qeyd edilir ki, bu gün Azərbaycan multikulturalizmi bir model kimi formalaşmış və bu model artıq dünyaya
ixrac olunur: “Milli azlıqlarla bağlı dünyada və xüsusən Avropa ölkələrində baş verən proseslər həyata keçirilən siyasətə bugünkü qloballaşma kontekstində yenidən baxılması ehtiyacını gündəmə gətirib. İstər ənənəvi
milli azlıqlar, istərsə də miqrasiya fonunda formalaşmış yeni milli azlıqların hüquqlarının tam şəkildə təmin
olunması və ayrıseçkilik hallarının aradan qaldırılması, separatçılıq hallarının qarşısının alınması dövlətlərin
suverenliyi baxımından həyati önəm daşıyır. Beynəlxalq aləmdə etimadsızlıq mühitinin hökm sürdüyü, milli
dözümsüzlük və məzhəb ayrıseçkiliyinin aktuallaşdığı bir zamanda Azərbaycan hakimiyyətinin milli azlıqlar
və dini qruplarla bağlı həyata keçirdiyi multikultural siyasət dünya ölkələri tərəfindən artıq çox böyük maraqla
öyrənilir. Bu siyasətin həyata keçirilməsi məqsədilə Azərbaycan BMT, AŞ, ATƏT, Aİ, İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatı və s. kimi bir çox beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq edir və müstəqillik dövründən bu günə kimi
50-dən artıq beynəlxalq sənədə tərəfdar çıxmış, bu sahədə beynəlxalq öhdəliyin həyata keçirilməsində mühüm
nailiyyətlər əldə edib.
Azərbaycan Respublikası müstəqillik qazandıqdan sonra, 1992-ci il mart ayından BMT-yə üzv seçildi
və milli azlıqlar və multikulturalizm siyasəti ilə bağlı çox mühüm iki konvensiyaya qoşuldu. Bunlar “Milli,
etnik, dini azlıqlara mənsub şəxslərin hüquqları ilə bağlı Bəyannamə” və “İrqi ayrıseçkiliyin bütün formalarının ləğv olunması haqqında Beynəlxalq Konvensiya” idi”.
“Milli, etnik, dini azlıqlara mənsub şəxslərin hüquqları ilə bağlı Bəyannamə”nin birinci maddəsində
qeyd olunur ki, dövlət yuxarıda adı çəkilən kateqoriyalara mənsub şəxslərin yaşadığı ərazilərdə varlıqlarına və
məişət adət-ənənələrinin qorunub saxlanmasına təminatçıdır. Bəyannamə, həmçinin, bu kateqoriyaya mənsub
şəxslərə öz mədəniyyətini, etiqad etdiyi dini ayinləri sərbəst həyata keçirmək, öz dillərindən şəxsi həyatlarında
istifadə etmək hüquqları verir. Onlar, eyni zamanda, hər hansı ayrıseçkiliyə yol verilmədən öz qrupları və digər
milli azlıqların üzvləri ilə, hətta ölkə xaricindən kənarda olsalar belə, sərbəst əlaqələr qura bilər.
“Multikulturalizmə giriş”də yazılır ki, “İrqi ayrıseçkiliyin bütün formalarının ləğv olunması haqqında
Beynəlxalq Konvensiya” Azərbaycan Respublikasında 31 may 1996-cı il tarixli, 95 nömrəli prezident qanunu
ilə təsdiq olunub və qüvvəyə minib. Yazılanlara görə, bu Konvensiyada irqi ayrıseçkilik ifadəsi məqsədi siyasi,
iqtisadi, sosial, mədəni və ictimai həyatın digər sahəsində insan hüquq və azadlıqlarının bərabər əsasda tanınmasını, ifadə olunmasını, yaxud həyata keçirilməsini ləğv etmək və ya pisləşdirmək olan, irqi, dərinin rəngi,
nəsil, yaxud etnik mənşə əlamətlərinə əsaslanan hər hansı fərqləndirməni, istisnanı və məhdudiyyəti bildirir.
“Multikulturalizmə giriş”də qeyd edilir: “Ancaq dəqiq anlaşılmalıdır ki, bu Konvensiya onun iştirakçısı
olan dövlətlərin, öz vətəndaşları ilə onların vətəndaşları olmayanlar arasında qoyduğu fərqlərə, istisna və məhdudiyyətlərə, yaxud üstün tutmalara şamil edilmir.
Qeyd etmək lazımdır ki, bu Konvensiyada öz əksini tapmış ideya və prinsiplər Azərbaycan Respublikasının həyata keçirdiyi siyasətin əsas xətlərindəndir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 dekabr 2011-ci
il tarixli Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini
artırmaq sahəsində “Milli Fəaliyyət Proqramı” təsdiq edilib. “İrqi ayrıseçkiliyin bütün formalarının ləğv olunması haqqında Beynəlxalq Konvensiya”da öz əksini tapmış hüquqların milli qanunvericilikdə daha səmərəli
qorunması ilə bağlı “Milli Fəaliyyət Proqramı”nın 1.1 və 1.2-ci bəndlərini xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Bu
bəndlərdə Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı insan hüquqları və azadlıqlarına dair beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn öhdəliklərin həyata keçirilməsi və Azərbaycan Respublikasının normativ-hüquqi aktlarının beynəlxalq hüquqi sənədlərə uyğunluğunun təmin edilməsi öz əksini tapıb.
“İrqi ayrıseçkiliyin bütün formalarının aradan qaldırılması haqqında Beynəlxalq Konvensiya”ya əsaslanan “bərabərlik hüququ” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 25-ci maddəsində, Cinayət Məcəlləsində, Cinayət Prossesual Məcəllədə, Mülki Prossesual Məcəllədə, Ailə, Əmək məcəllələrində və digər qanunvericilik aktlarında təsbit edilib. Qeyd etmək lazımdır ki, şəxsin milliyyətindən, irqindən, dinindən, dilindən,
cinsiyyətindən, mənşəyindən, əmlak vəziyyətindən, qulluq mövqeyindən, əqidəsindən, siyasi partiyalara, həmkarlar ittifaqlarına və digər ictimai birliklərə mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hüquq və qanuni mənafelərinə
zərər vurmağa görə Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 109-cu (təqib), 111-ci (irqi ayrıseçkilik,
aparteid), 154-cü (bərabərlik hüququnu pozma), 283-cü (milli, irqi və ya dini düşmənçiliyin salınması) maddələri ilə məsuliyyət nəzərdə tutulur. Yeri gəlmişkən, Cinayət Məcəlləsinin 283-cü maddəsi dövlət əleyhinə
olan cinayət kimi qiymətləndirilir.
“İrqi ayrıseçkiliyin bütün formalarının aradan qaldırılması haqqında Beynəlxalq Konvensiya” əsasında
irqi ayrıseçkiliyin ləğvi üzrə komitə yaradılıb. O, iştirakçı dövlət tərəfindən seçilən 18 ekspertdən ibarət tərkibdə fəaliyyət göstərir. Bir məqam diqqəti çəkir ki, bu komitənin səlahiyyətləri insan hüquqları komitəsinin
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səlahiyyətləri ilə üst-üstə düşür. Mühüm fərq ondan ibarətdir ki, 1963-cü il Konvensiyasında nəzərdə tutulmuş
dövlətlərarası şikayət proseduru məcburi xarakter daşıyır. Bu o deməkdir ki, komitənin müvafiq səlahiyyətini
tanımaq barədə heç bir ilkin bəyanat vermədən istənilən iştirakçı dövlət öz ərazisində irqi ayrıseçkiliyə yol
verən başqa bir iştirakçı dövlətə qarşı komitəyə ərizə ilə müraciət edə bilər. Bu gün Azərbaycanın əməkdaşlıq
etdiyi ən mühüm beynəlxalq təşkilatlardan biri də Avropa Şurasıdır.
Hələ 1996-cı il iyulun 13-də ümummilli lider Heydər Əliyev Avropa Şurasının baş katibinə məktubla
müraciət edərək, Azərbaycanın Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv qəbul olunmasını xahiş edib. Ancaq ölkəmiz
bu quruma yalnız 2001-ci il yanvarın 25-dən tamhüquqlu üzv seçildi. Həmin vaxt Heydər Əliyev Strasburqda
Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında öz tarixi çıxışı zamanı ölkəmizlə bu qurum arasındakı münasibətlərin əsas istiqamətlərini müəyyən etdi. Azərbaycan Respublikası 2000-ci il iyun ayının 13-də Avropa Şurasının “Milli azlıqların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Çərçivə Konvensiyasına qoşuldu”.
Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqlarının yüksək səviyyədə qorunması üçün böyük işlər görülüb.
Azərbaycan dövləti qoşulduğu bütün konvensiyaların tələblərinə riayət edir. Azərbaycanın xarici siyasəti dövlətin, xalqın maraqlarına uyğun şəkildə aparılır. Bu sahədə dövlət başçısı İlham Əliyevin atdığı təqdirəlayiq
addımlar böyük fayda verib.
Yazı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına
Dövlət Dəstəyi Fondunun maliyyə dəstəyilə çap olunur.
Bakı xəbər.-2016.-2 sentyabr.-№157.-S.15.
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Azərbaycanın xarici siyasəti beynəlxalq təhlükəsizliyə xüsusi töhfələr verir
İttifaq MİRZƏBƏYLİ
Biz beynəlxalq terrorizmə qarşı səylərimizi daha da birləşdirməliyik. Əslində, bütün dünya səylərini
birləşdirməlidir. Biz ancaq bu halda beynəlxalq terrorizmə qalib gələ bilərik. Azərbaycanın terrorizmə qarşı
mübarizədə prinsipial mövqeyi dəyişməzdir. 2012-2013-cü illərdə BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü kimi
Azərbaycan beynəlxalq sülh və təhlükəsizliklə bağlı mühüm məsələləri müzakirəyə çıxarmış, beynəlxalq
terrorizmə qarşı mübarizə sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsi təşəbbüsünü irəli sürmüşdür.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Gənc müstəqil Azərbaycan dövlətinin 1993-cü ilin yayından etibarən həyata keçirdiyi xarici siyasət
kursu beynəlxalq aləmdə hamı tərəfindən lazımınca qiymətləndirilir və qəbul edilir. Dövlətimizin son üç-dörd
ildəki diplomatik fəaliyyəti isə artıq dünya miqyasında nümunə göstərilir. Xüsusən, Azərbaycan-İran-Rusiya
və Azərbaycan-Rusiya-Türkiyə üçtərəfli formatlarının yaradılması üçün Bakının nümayiş etdirdiyi təşəbbüslər
bu regionda marağı olan bütün siyasi dairələr tərəfindən məmnunluqla qarşılanır. Kütləvi informasiya
vasitələri yazırlar ki, Amerikada çıxan “Foreign Affairs” jurnalında Yaxın Şərq İnstitutunun və Ceymstaun
Fondunun böyük elmi işçisi Aleks Vatankanın Azərbaycan-İran-Rusiya əməkdaşlığı haqqında məqaləsi dərc
edilib.
Məqalədə bu il avqustun 8-də Bakıda keçirilmiş Azərbaycan, İran və Rusiya liderlərinin regional iqtisadi
inteqrasiya layihələrinə, o cümlədən “Şimal-Cənub” beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinə həsr edilən üçtərəfli zirvə
toplantısı barədə əhatəli şəkildə söz açılır. Müəllif xatırladır ki, İraqda və Suriyada münaqişələr, terrorizmə
və ekstremizmə qarşı mübarizə məsələləri həmin görüşdə müzakirə mövzusu olub. ABŞ mütəxəssisi Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün İranın və Rusiyanın birgə işləməyə hazır olması barədə bəyanatlarını
alqışlayır. Bundan başqa, Rusiyanın “Rossiya 24″ telekanalı da Azərbaycan, İran və Rusiya dövlət başçılarının
Bakıda keçirilən üçtərəfli Zirvə görüşü barədə hazırladığı əhatəli reportajda qeyd edir ki, bu görüşün əsas
mövzusu “Şimal-Cənub” layihəsi idi. Həmin layihə Hindistanın Mumbai limanını Sankt-Peterburqla
birləşdirəcək 7200 kilometrlik nəqliyyat dəhlizidir. Reportajın müəllifi Azərbaycanın mədəniyyətlərin və
ticarət yollarının qovuşuğunda yerləşdiyini bildirir. Qeyd edir ki, “Şimal-Cənub” nəqliyyat dəhlizi
Hindistandan yükləri İrana, oradan Azərbaycana, daha sonra isə Rusiya vasitəsilə ya Qərbi Avropaya, ya da
Skandinaviya ölkələrinə çatdıracaq. Reportajda Azərbaycan, İran və Rusiya prezidentlərinin layihənin
əhəmiyyəti və perspektivləri barədə sammitdəki çıxışlarından sitatlar gətirilir.
Xatırladaq ki, yeni əsrin ilk onillikləri müstəqil Azərbaycan dövlətinin hərtərəfli uğurları ilə yaddaşlara
yazılır. Ölkəmizdə misli görünməmiş tikinti-quruculuq işləri həyata keçirilir, sosial-iqtisadi sahədəki
nailiyyətlərin ildən-ilə artması tendensiyası dönməz xarakter alır, cəmiyyətin daha da demokratikləşdirilməsi
istiqamətində reallaşdırılan tədbirlər beynəlxalq aləmdə təqdir olunur, elm, təhsil, səhiyyə və idmana qayğı
göstərilir.
Respublikamızın BMT Təhlükəsizlik Şurası və Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi kimi mötəbər
beynəlxalq təşkilatlara sədrliyi reallaşdırması, ölkəmizin “kosmik ailə”nin üzvlüyünə qəbul edilməsi,
paytaxtımızın ən mötəbər beynəlxalq təşkilatların dünya miqyaslı tədbirlərinə ev sahibliyi etməsi və bir çox
başqa məqamlar məhz yeni əsrin ilk illərindən bəri qazandığımız nailiyyətlərdəndir. 2015-ci ilin yayında dünya
idman tarixinə yazdığımız birinci Avropa Oyunları səhifəsi isə respublikamıza daha böyük beynəlxalq nüfuz
qazandırmışdır. Bütün bunlar mükəmməl dövlət idarəçiliyinin, xalqın öz liderinə inamının, aparılan köklü
islahatların və ən başlıcası, dövlətimiz və xalqımız qarşısında dayanan vəzifələrin yüksək səviyyədə icrasının
nəticəsidir.
Artıq təkcə ölkəmizdə deyil, dünyanın hər yerində qətiyyətlə söyləyirlər ki, Azərbaycanın daxili
siyasətlə bağlı çox konkret proqramları var. Bu ölkədə daxili sabitlik qorunur, bütün azadlıqlar təmin edilir.
Prezident əminliklə bildirir ki, gələcəkdə Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı prosesi daha sürətlə
gedəcək. Bütün azadlıqlar bundan sonra da təmin ediləcək. Mətbuat azadlığı, söz azadlığı, siyasi fəaliyyət
azadlığı, sərbəst toplaşmaq azadlığı, vicdan, din azadlığı tam şəkildə təmin edilir və Azərbaycan
dövləti gələcəkdə də bu yolla gedəcək. Ölkəmizdə möhkəm demokratik əsaslar qurulur ki, inkişafımız
dayanıqlı və uzunmüddətli olsun. Əksər yerli və əcnəbi ekspertlərin fikrincə, Azərbaycan dövlətinin
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beynəlxalq aləmdəki nüfuz və imicinin durmadan artmasının əsas səbəblərindən biri məhz yeridilən xarici
siyasətdir.
Ölkəmizin hərtərəfli inkişafının və bu inkişafın beynəlxalq aləm tərəfindən yüksək
qiymətləndirilməsinin əsas göstəricilərindən biri də odur ki, respublikamızda çoxsaylı siyasi tədbirlər, dövlət
və hökumət başçılarının iştirakı ilə müzakirələr, mədəniyyətlərarası forumlar keçirilir. Ölkəmizin paytaxtında
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq forumları və Qlobal Bakı Forumu , Beynəlxalq Humanitar Forumlar
keçirilmişdir. Bu tədbirlər, eyni zamanda, idman tədbirləri, Avropa Oyunları, İslam Həmrəylik Oyunları, digər
beynəlxalq idman yarışları Azərbaycanı dünyaya qabaqcıl, müasir, güclü dövlət kimi təqdim edir. Bu,
özlüyündə Azərbaycana qoyulan investisiyaların həcmində də, turistlərin artan sayında da özünü göstərir.
Yəni, həm imic, həm təqdimat, həm də real iqtisadiyyat baxımından bunlar çox önəmli tədbirlərdir. Təbii
ki, gələcəkdə də Azərbaycanda müxtəlif qlobal tədbirlərin keçirilməsi təmin ediləcək.
Təbii ki, bütün bunlar ölkəmizin uğurlu xarici siyasətinin nəticələridir. Həmin məqamı nəzərə alan
dövlət başçısı qeyd edir ki, xarici siyasətlə bağlı bizim düşünülmüş addımlarımız ölkəmizin imicini yüksəldir:
“Biz bütün ölkələrlə bundan sonra da bərabərhüquqlu əlaqələrin inkişafını təmin edəcəyik. Bu, xarici
siyasətimizin əsas prinsiplərindən biridir. Biz daha çox ikitərəfli formata üstünlük veririk. Biz görürük ki,
ikitərəfli formatda çox böyük nailiyyətlər əldə etmək olar – həm siyasi əlaqələr, həm də iqtisadi investisiya
baxımından. Azərbaycanın ikitərəfli formatda heç bir ölkə ilə heç bir problemi yoxdur. Əksinə, biz bütün
ölkələrlə çox sağlam əlaqələr yarada bilmişik. Bu əlaqələr əlbəttə ki, prinsiplər üzərində qurulmalıdır və
qurulubdur. Bizim siyasətimiz həmişə bundan ibarət olmuşdur ki, burada bərabərhüquqlu, bir-birinə hörmət
və bir-birinin işinə qarışmamaq prinsipləri əsasında üfüqi əlaqələr olmalıdır. Biz buna nail oluruq. Bizim
həmişə təbliğ etdiyimiz bu prinsiplər bu gün başqa ölkələrlə əlaqələrimizdə üstünlük təşkil edir”.
Təkcə xarici siyasətdə deyil, eləcə də cəmiyyət həyatının digər sahələrində də çoxsaylı uğurlar
qazanan
ölkə kimi bizim
bütün beynəlxalq təşkilatlarla normal əməkdaşlığımız var
və gözləyirik ki, nümayiş etdirdiyimiz səmimi münasibətin və açıq siyasətin qarşılığını görək. Bu məqamı
dövlət başçımız daha aydın şəkildə dilə gətirir: “Beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələrimiz də yüksək səviyyədədir.
Biz beynəlxalq təşkilatlarda fəal iştirak edirik və bundan sonra da fəal iştirak edəcəyik. İlk növbədə, BMT-də
və Qoşulmama Hərəkatında. Bu qurum BMT-dən sonra ölkələrin sayına görə ikinci təşkilatdır. Azərbaycan
Qoşulmama Hərəkatına bir neçə il bundan əvvəl üzv olmuşdur və dərhal bu qurum Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ölkəmizin ərazi bütövlüyü əsasında həlli ilə bağlı qətnamə qəbul etmişdir”.
Beynəlxalq aləmin mühüm qütblərindən olan İslam aləmi və müsəlman ölkələri ilə hərtərəfli
əməkdaşlığımızın nəticələrini dilə gətirən Prezident İlham Əliyev qeyd edir ki, Azərbaycan müsəlman
aləminin bir parçasıdır və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının fəal üzvüdür. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş
katibi ölkəmizdə olarkən Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlərdəki rolu haqqında danışırdı. Eyni zamanda,
biz Avropa Şurasının üzvüyük və Avropa Şurasına sədrlik etmişik. Bu əməkdaşlıq da həm bizim, həm də
Avropa Şurası üçün çox önəmlidir. Paytaxtımızda keçirilən III Beynəlxalq Mədəniyyətlərarası Dialoq
Forumu tribunasından qeyd edilmişdi ki, məhz Azərbaycan “Bakı prosesi”nin müəllifi olmuşdur. “Bakı
prosesi” Avropa Şurası ilə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı arasında mədəniyyət sahəsində və başqa sahələrdə
dialoqun əsasını təşkil etmişdir.
Dövlət başçımız dönə-dönə xatırladıb ki, Azərbaycanın yeritdiyi həm daxili, həm də xarici siyasətin
əsas prioritetləri ölkəmizin dövlət müstəqilliyinin əbədiləşdirilməsi, əhalimizin sosial-rifah halının daha da
yaxşılaşdırılması və ərazi bütövlüyümüzün bərpa edilməsidir. Bu barədə söz açan Prezident İlham Əliyev
məsələni bir qədər konkretləşdirir: “Xarici siyasətimizin əsas problemi Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsidir… Əlbəttə ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün BMT
Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsi var. Postsovet məkanında buna oxşar münaqişə ilə bağlı BMT
Təhlükəsizlik Şurası qətnamə qəbul etməyib. Ancaq bu məsələ ilə bağlı qəbul olunmuş qətnamələrdə açıqaydın göstərilir ki, erməni silahlı qüvvələri işğal edilmiş torpaqlardan qeyd-şərtsiz çıxmalıdır. Ermənistan bunu
nə qədər təhrif etməyə çalışsa da, mümkün deyil, çünki bu, yazılıb və dərc edilib. Odur ki, siyasi, tarixi, hüquqi
əsaslar var, onların hamısı bizim mövqeyimizi dəstəkləyir”.
Beynəlxalq aləmdə mövcud olan münaqişələrin tarixini araşdıran və həlli yollarını axtaran
konfliktoloqlar, politoloq və siyasi ekspertlər qətiyyətlə söyləyirlər ki, beynəlxalq hüququn norma və
prinsipləri bizə ölkəmizin ərazi bütövlüyünü istənilən yolla həll etmək imkanı verir. Ona görə də Azərbaycan
Prezidenti xatırladır: “Ordu quruculuğu prosesi bundan sonra da sürətlə gedəcək. Bu, bizim diplomatik sahədə
apardığımız səylərə böyük dəstəkdir. Son vaxtlar, keçən ilin yayından başlayaraq bu günə qədər Azərbaycan
Ordusu təmas xəttində tam üstünlüyü təmin edib və düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirib. Bu gün artıq
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Ermənistan rəhbərliyi etiraf edir ki, xarici yardım olmadan Azərbaycanın qabağını almaq mümkün olmayacaq.
Biz isə həmişə deyirik ki, siz əgər ölmək istəmirsinizsə Dağlıq Qarabağdan, işğal edilmiş torpaqlardan çəkilin.
Ondan sonra sülh yarana bilər, ondan sonra Azərbaycan və erməni xalqları barışa bilərlər. Biz hər halda
gələcəyi belə görürük. Biz hesab edirik ki, bu ədavət və düşmənçilik əbədi ola bilməz. Amma buna, ilk
növbədə, sülhə nail olmaq üçün erməni silahlı qüvvələri Dağlıq Qarabağdan və işğal edilmiş torpaqlardan
çəkilməlidir. Burada ən məqbul variant mərhələli həlldir. Biz dəfələrlə bu barədə öz sözümüzü demişik. Ancaq
mərhələli həll burada məsələnin həllinə gətirib çıxara bilər. Əks təqdirdə, Ermənistan bundan sonra da daim
qorxu, təşviş, isterika, vahimə içində yaşayacaq və gün gələcək ki, artıq Azərbaycan Ordusu öz sözünü deməli
olacaq”. Bu gün artıq dünya mətbuatında Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tezliklə
həll olunacağı barədə fikirlər səslənməkdədir. Həmin fikirlərin bir mənbəyi Azərbaycanın yeritdiyi uğurlu
xarici siyasətdirsə, digər mənbəyi də beynəlxalq aləmdəki əsas söz sahiblərinin Azərbaycan həqiqətlərini
olduğu kimi, qəbul etməyə başlamasıdır. Yəni, hər iki mənbə bizim xarici siyasət kursumuzun ən incə
detallarına qədər dəqiqliklə işlənildiyini göstərir. Bu isə qarşıda daha böyük uğurlarımızın olduğundan xəbər
verir.
Xalq qəzeti.-2016.-20 avqust.-№181.-S.1.
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Düşünülmüş xarici siyasət kursu Azərbaycanın milli maraqlarının təmin olunması üçün yeni imkanlar
yaradıb
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan çox fəal və çoxşaxəli xarici siyasət aparır,bizim dostlarımızın sayı
artır
Nurlan QƏLƏNDƏRLİ
Sirr deyil ki, regional güc mərkəzi olan Azərbaycanın beynəlxalq mövqeyi davamlı olaraq möhkəmlənir,
ölkəmiz beynəlxalq münasibətlər sisteminin nüfuz və güc iyerarxiyasında mütəmadi yüksəlişə malikdir.
Şübhəsiz, bunun əsasında güclü siyasi iradəyə söykənən müstəqil strateji kurs dayanır. Bununla yanaşı,
düşünülmüş xarici siyasət kursu Azərbaycanın milli maraqlarının təmin olunması üçün yeni imkanlar yaradıb.
Ümumiyyətlə, müasir dövrdə milli dövlətlərin beynəlxalq münasibətlər sistemində mövqeyini
möhkəmləndirən, nüfuzunu artıran başlıca strateji amil həyata keçirilən xarici siyasət kursunun səmərəliliyidir.
Bu kontekstdə qeyd edə bilərik ki, çoxşaxəli, tarazlaşdırılmış xarici siyasət kursuna malik olan Azərbaycan
Cənubi Qafqaz regionunun lider dövləti olmaqla yanaşı, müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində etibarlı
tərəfdaş kimi tanınır. Milli maraqlara müvafiq surətdə reallaşdırılan xarici siyasət sayəsində ölkəmiz həm
ikitərəfli münasibətlər, həm də beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində səmərəli və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq
əlaqələri formalaşdırıb.
Qeyd etdiyimiz kimi, müstəqil milli inkişaf Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər sistemində nüfuzunu
artıran əhəmiyyətli amildir. Sahib olduğu resurslardan səmərəli istifadə edərək qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq
əlaqələri formalaşdıran ölkəmiz həm beynəlxalq təşkilatlarda, həm də ayrı-ayrı əməkdaşlıq platformaları
çərçivəsində öz mövqeyini gücləndirir. Bu isə Azərbaycanın pozitiv beynəlxalq imicinin möhkəmlənməsinə
müstəsna töhfələr verir.
Azərbaycanın beynəlxalq mövqeyi mütəmadi olaraq möhkəmlənməkdədir
Beləliklə, Azərbaycan özünün çoxvektorlu və balanslaşdırılmış xarici siyasət strategiyası ilə həm
ikitərəfli münasibətlər kontekstində, həm də çoxşaxəli əlaqələr fonunda regional miqyaslı, qlobal xarakterli
əməkdaşlıqlar platformasının mərkəzi oyunçusu rolunu oynamaqdadır. Ən əhəmiyyətlisi isə odur ki, bütün
bunlar Azərbaycanın beynəlxalq mövqeyinin möhkəmlənməsinə, əməkdaşlığa əsaslanan tərəfdaşlıq
münasibətlərinin inkişafına təkan verir, eyni zamanda, perspektiv nailiyyətlər üçün strateji zəmin rolunu
oynayır. Həm də ölkəmizin milli maraqlarına uyğun olmaqla bərabər, Azərbaycanın suverenlik səviyyəsini,
heç bir dövlətdən, təşkilatdan asılı olmadığını da təsdiq edir.
Azərbaycan regionda sabitləşdirici aktor kimi fəaliyyət göstərməklə bölgədə və beynəlxalq səviyyədə
əməkdaşlıq və təhlükəsizliyə mühüm töhfələr verir. Bu kontekstdə son dönəmlərdə ölkəmizin iştirakı ilə
gerçəkləşdirilən enerji layihələrinin əhəmiyyəti deyilənləri təsdiq edir.
Məhz bütün bunlara görə dünya siyasətinin aparıcı aktorları, həmçinin mötəbər beynəlxalq təşkilatlar
da Azərbaycanın mütərəqqi xarici siyasətini regional təhlükəsizlik və qlobal inkişafa mühüm töhfə kimi
qiymətləndirirlər. Eyni zamanda, müstəqil siyasət yürütməsi, sivilizasiyalararası dialoqa mühüm töhfələr
verməsi, regional və beynəlxalq təhlükəsizliyin təmin olunmasında strateji tərəfdaş qismində əhəmiyyətli rol
oynaması Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunu artıran əhəmiyyətli faktorlar kimi çıxış edir.
Bu məqamda vurğulayaq ki, cari ilin ötən dövrü ərzində Azərbaycanın xarici siyasət kursunun nəticələri
olduqca səmərəli və təqdirəlayiq olub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev qeyd edib ki, son
illər ərzində iqtisadi və siyasi sahələrdə əldə edilən uğurlar onu göstərir ki, biz düzgün yoldayıq: “…
Azərbaycan çox fəal və çoxşaxəli xarici siyasət aparır, bizim dostlarımızın sayı artır. Hətta bir-biri ilə o qədər
də yaxın münasibətlərdə olmayan ölkələrlə Azərbaycan çox səmərəli, qarşılıqlı hörmət və maraqlar üzərində
iş qurubdur”.
Azərbaycan regional əməkdaşlıq və təhlükəsizliyə mühüm töhfələr verir
Məlumdur ki, müasir dövrdə dünya siyasəti və beynəlxalq münasibətlərə təsir edən əhəmiyyətli
amillərdən biri də regional əməkdaşlıqdır. Siyasi, iqtisadi, mədəni, humanitar və digər sahələri əhatə edən
tərəfdaşlıq münasibətləri həm regional təhlükəsizlik, həm də beynəlxalq əməkdaşlıq baxımından müstəsna
önəm kəsb edir. Əlbəttə, bu cür əməkdaşlıq əlaqələrinin səmərəli olması və perspektiv üçün önəmli nəticələr
vəd etməsi qarşılıqlı etimad mühitinin formalaşdırılmasından asılıdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, Avrasiyanın mühüm geostrateji məntəqələrindən biri olan, Cənubi Qafqazın
lider dövləti kimi çıxış edən Azərbaycan da öz çoxşaxəli və balanslaşdırılmış xarici siyasət kursu ilə regional
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əməkdaşlıq məsələlərinə xüsusi diqqət yetirir. İşğala məruz qalmasına, müxtəlif təhdidlərlə üzləşməsinə
baxmayaraq, sülh, sabitlik və təhlükəsizlik tərəfdarı olan ölkəmiz bölgədə sabitləşdirici aktor kimi çıxış edir.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan işğalçı Ermənistan istisna olmaqla, bütün qonşu dövlətlərlə qarşılıqlı hörmət,
bərabərhüquqlu və faydalı əməkdaşlıq prinsiplərinə əsaslanan münasibətlər qurub. Öz növbəsində, region
ölkələri də Azərbaycanla çoxşaxəli əməkdaşlığı öz milli maraqlarına müvafiq hesab edir və tərəfdaşlığın
genişləndirilməsi niyyətində olduğunu bildirirlər. Dövlət başçısının qeyd etdiyi kimi: “Bizim qonşularla
əlaqələrimiz gündən-günə artır, güclənir və bu, həm təhlükəsizlik, həm sabitlik, iqtisadi inkişaf, əməkdaşlıq
üçün əsas şərtdir. Bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycanın bu sahədə oynadığı rol yüksək qiymətləndirilir
və artıq gözəl nəticələr var”.
Azərbaycanın praqmatik xarici siyasət kursu region ölkələrinin mövqeyinin möhkəmlənməsinə də
müstəsna töhfələr verir. Bu, eyni zamanda, Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun və dövlətimizə olan inamın
artmasında əhəmiyyətli amil kimi çıxış edir. Prezident İlham Əliyev bəhs olunan çıxışı zamanı onu da diqqətə
çatdırıb ki, bizə beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən olan inam artır: “Azərbaycan çox etibarlı tərəfdaş kimi
tanınır və bölgədə sabitləşdirici rol oynayır… Dünya birliyi Azərbaycana böyük hörmətlə və rəğbətlə yanaşır.
Təsadüfi deyil ki, bir neçə il bundan əvvəl biz BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv olmuşuq. Bu, o vaxt da bizim
üçün təsadüfi deyildi və bu gün də əldə edilən uğurlar bunu bir daha göstərir”.
Azərbaycan beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafında mühüm rol oynayır
Beləliklə, Cənubi Qafqaz regionunun lider dövləti olan Azərbaycanın iştirakı ilə regional miqyaslı,
qlobal xarakterli strateji layihələrin reallaşdırılması, eləcə də ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunun daha da artması,
ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələrin möhkəmlənməsi həyata keçirilən praqmatik xarici siyasətin pozitiv
nəticələridir. Bundan başqa, ölkəmiz qlobal xarakterli taleyüklü məsələlərin həllində aktiv iştirak edir. Bu
məqamda ölkəmizin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Təhlükəsizlik Şurasına, o cümlədən Avropa
Şurası Nazirlər Komitəsinə uğurla sədrlik etməsini xüsusi qeyd etmək lazımdır. Ümumiyyətlə, bütün bunlar,
eyni zamanda, Azərbaycanın üstün beynəlxalq nüfuza sahib olması gerçəkliyini növbəti dəfə nümayiş etdirdi.
Azərbaycan beynəlxalq münasibətlərin milli dövlətlərin suverenliyi və milli maraqlara hörmət prinsipi
əsasında inkişaf etdirilməsinin tərəfdarı kimi çıxış edir. Yəni istər yerləşdiyi Cənubi Qafqaz regionunda, istərsə
də Avrasiya geosiyasi məkanında baş verən hadisələr Azərbaycanın həm beynəlxalq hüquq normaları əsasında
fəaliyyət göstərdiyini, həm də regional və qlobal təhlükəsizliyin təmin olunmasında müstəsna rol oynadığını
sübuta yetirir. Eyni zamanda, Azərbaycan beynəlxalq miqyasda etibarlı tərəfdaş və demokratik inkişafa malik
olan ölkə kimi tanınır.
Digər tərəfdən, regionda, bütövlükdə, Avrasiya geosiyasi məkanında baş verən son mürəkkəb
hadisələrin nəticələri bir daha göstərdi ki, həyata keçirilən balanslaşdırılmış siyasət Azərbaycanın müstəqil
xarici siyasət kursunun əsasını təşkil etməklə yanaşı, ölkəmizin beynəlxalq münasibətlərdə uğurla təmsil
olunmasını təmin edir. Azərbaycan öz xarici siyasətini, ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələrini sırf beynəlxalq hüquq
normaları, milli maraqları əsasında davam etdirir.
Azərbaycanın səmərəli xarici siyasət kursundan bəhs edərkən ölkəmizin ayrı-ayrı regional və beynəlxalq
təşkilatlarda uğurla təmsil olunması da xüsusilə qeyd edilməlidir. Belə ki, ayrı-ayrı ölkələrlə ticari-iqtisadi
əlaqələrin dinamik templə davam etdirilməsi siyasi münasibətlərin inkişafına mühüm töhfələr verir. Eyni
zamanda, Azərbaycan təmsil olunduğu beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində ikitərəfli və çoxşaxəli
münasibətlərdə təhlükəsizlik məsələsinə xüsusi diqqət yetirir.
Əlbəttə, Azərbaycanın qlobal təhlükəsizliyə verdiyi töhfələrin spektri daha genişdir. Siyasi, iqtisadi,
ekoloji və digər istiqamətlərlə yanaşı, ölkəmiz nüvə təhlükəsizliyinin təmin olunması prosesində də aktiv
iştirak edir.
Azərbaycan dünyaya yeni və daha mütərəqqi dəyərlər təqdim etməkdədir
Azərbaycanın xarici siyasət kursunu xarakterizə edərkən ölkəmizin beynəlxalq dialoq və əməkdaşlıq
məkanı kimi çıxış etməsini də qeyd etmək lazımdır. Ümumiyyətlə, ölkəmiz sivilizasiyalararası dialoqun
inkişafına əhəmiyyətli töhfələr verməklə yanaşı, mühüm siyasi, iqtisadi, mədəni və humanitar xarakterli
beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi edir. Bir çox nüfuzlu beynəlxalq mədəniyyət müsabiqələrinin, tədbirlərinin
respublikamızda keçirilməsi Azərbaycanın beynəlxalq inteqrasiya prosesində uğurla iştirak etməsindən xəbər
verir. Beləliklə, Azərbaycan özünün çoxşaxəli və mütərəqqi xarici siyasət kursu ilə xalqlararası əməkdaşlığın
inkişafında və sivilizasiyalararası dialoqda mühüm rol oynayır.
Prezident İlham Əliyev tərəfindən müasir dövrün tələbləri və reallıqlarına uyğun olaraq uğurla davam
və inkişaf etdirilən praqmatik xarici siyasət kursu Azərbaycan Respublikasının milli dövlət kimi müasir
beynəlxalq münasibətlər sistemində gücünü və nüfuzunu artıran mexanizm qismində çıxış edir. Bunun
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nəticəsidir ki, milli dövlətlər regional və beynəlxalq təhlükəsizliyin təmin və mühafizə olunması, eləcə də
səmərəli tərəfdaşlıq əlaqələrinin inkişaf etdirilməsində Azərbaycanla çoxşaxəli əməkdaşlığa müstəsna önəm
verirlər.
Beləliklə, öz xarici siyasətində milli maraqlar və beynəlxalq hüquq normaları ilə yanaşı, sülh, sabitlik,
inkişaf, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq kimi meyarları da əsas götürən Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər
sisteminə yeni və daha mütərəqqi dəyərlər təqdim etməkdədir. Bu isə daha çox regional və qlobal inkişafa,
sabitliyə, təhlükəsizliyə töhfə kimi xarakterizə edilir.
O da qeyd edilməlidir ki, bu gün Azərbaycanın daxili və xarici siyasəti məhz müstəqillik prinsipinə
əsaslanır, milli maraqların qorunmasına xidmət edir. Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, ləyaqətli
siyasət, kifayət qədər cəsarət və ölkənin gələcəyi üçün aydın strategiya mövcud olduğu halda müstəqil siyasət
yeritmək mümkündür: “Müstəqil ölkə kimi Azərbaycan bu gün də müstəqil siyasət aparır. Bu müstəqil siyasət,
ilk növbədə, Azərbaycan xalqının iradəsinə əsaslanır”.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində qətiyyətli mövqe nümayiş etdirilir
Həyata keçirilən uğurlu xarici siyasət kursunun mühüm strateji istiqamətlərindən birini də ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edilməsi təşkil edir.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan münaqişənin həlli ilə bağlı bütün görüşlərdə və danışıqlarda siyasi iradə nümayiş
etdirərək konfliktin nizamlanması yolunda konstruktiv fəaliyyət sərgiləyir. Bildiyimiz kimi, ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ölkəmizin qarşıya qoyduğu prioritet məsələdir. Ermənistanın
hərbi təcavüzü ilə meydana çıxan bu münaqişə nəticəsində Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Dağlıq
Qarabağ və yeddi ətraf rayon zəbt edilib, bir milyondan artıq soydaşımız qaçqın və məcburi köçkün həyatı
yaşamağa məhkum olub. Azərbaycan konfliktin beynəlxalq hüquq normaları əsasında, ədalətli həllinə nail
olmaq məqsədilə qlobal səviyyədə genişmiqyaslı iş aparır, beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığı genişləndirir.
Müəyyən müddətdir ki, davam edən danışıqlar prosesində ölkəmiz nəinki öz həqiqətlərini dünyaya çatdıra
bilib, həm də siyasi, diplomatik, iqtisadi, hərbi sahələrdə işğalçı Ermənistan üzərində aşkar üstünlüyə nail olub.
Digər sahələrdə olduğu kimi, ölkənin ərazi bütövlüyü məsələsində də respublika rəhbərliyinin qətiyyətli və
birmənalı mövqe sərgiləməsi bəzi xarici ermənipərəst qüvvələrin müxtəlif qərəzli niyyətlərini dəfələrlə iflasa
uğradıb.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ölkəmizin mövqeyi tamamilə
aydın və birmənalıdır. Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ və 7 ətraf rayonu
işğaldan azad edilməli, soydaşlarımızın yurd-yuvasına qayıtması və təhlükəsiz həyat şəraiti təmin olunmalı,
daha sonra Dağlıq Qarabağın statusu məsələsi öz həllini tapmalıdır.
Ümumiyyətlə, danışıqların hazırkı mənzərəsi Azərbaycanın aşkar üstünlüyünü, Ermənistanın isə çətin
vəziyyətdə olduğunu göstərir. O da qeyd edilməlidir ki, 2016-cı ilin aprelində Azərbaycan və Ermənistan
silahlı qüvvələrinin təmas xəttində müşahidə olunan gərginlik və Azərbaycan Ordusunun mühüm uğuru
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı yeni vəziyyətin yaranmasını
şərtləndirib. Daha da dəqiqləşdirsək, son hadisələrin fonunda ayrı-ayrı dövlətlər, beynəlxalq təşkilatların
nümayəndələri, parlamentarilər, rəsmilər Ermənistanın təxribatçı hərəkətlərinə son qoyulmasının və Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normalarına əsasən həllinin zəruriliyini bəyan etdilər. Bu isə onu
deməyə əsas verir ki, dünya ictimaiyyəti Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyini kəskin qınayır. Əlbəttə,
ATƏT-in Minsk qrupu, o cümlədən beynəlxalq aləm əmin oldu ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi dondurulmuş münaqişə deyil, intensiv atışmalar hər gün müşahidə olunur, insanlar ölür, çoxsaylı
tələfatlar qeydə alınır. Şübhəsiz, bu vəziyyət sonsuz davam edə bilməz və hansısa məqamda böyük insan
tələfatına səbəb ola biləcək hərbi əməliyyatların başlanması tam realdır. Buna görə də Minsk qrupu mövcud
status-kvonun davam edə bilməyəcəyi qənaətindədir və bu fikir açıq şəkildə ifadə olunur. Yəni ATƏT-in
Minsk qrupu həmsədrləri qəbul edirlər ki, münaqişənin həlli ilə bağlı mümkün qədər tezliklə ciddi tədbirlərin
həyata keçirilməsinə başlanmalıdır. Bütövlükdə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesində yeni
situasiyanın yaranması pozitiv amil kimi qiymətləndirilir.
Nəticə etibarilə, Azərbaycanın uğurlu xarici siyasəti ölkəmizin milli maraqlarının müdafiəsi üçün
mühüm bir vasitəyə çevrilib.
Yeni Azərbaycan.-2016.-28 iyul.-№134.-S.2.
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8 ölkəyə 11 səfər, 59 görüş, 7 sammitdə iştirak
Prezident İlham Əliyevin 2016-cı ilin ötən dövründəki fəaliyyəti xarici
siyasətə böyük uğurlar qazandırıb
R.BAXŞƏLİYEV
Son illər beynəlxalq münasibətlər sisteminin olduqca ziddiyyətli və gərgin mərhələyə qədəm qoyması,
yeni münaqişə ocaqlarının yaranması və ayrı-ayrı qütblərdə dayanan dövlətlərin intensivləşən siyasi
çəkişmələri geosiyasi proseslərə olduqca mənfi təsir göstərib. Yeni formalaşmış geosiyasi vəziyyətdə qlobal
idarəetmə xeyli çətinləşib.
Bu gərginliyə baxmayaraq Azərbaycan dövləti daim beynəlxalq hüquq prinsiplərindən çıxış edərək
praqmatizmə, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa əsaslanan açıq xarici siyasəti ilə bütün sahələrdə nümunəsini,
identikliyini ortaya qoyaraq özünü dünyaya güclü, müstəqil, müasir ölkə kimi tanıdıb.
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında son 13 ildə Azərbaycan dövləti xarici siyasətdə elan etdiyi
prioritetlərə uyğun olaraq dünyanın ayrı-ayrı subyektləri ilə özünün siyasi və iqtisadi əməkdaşlığını tamamilə
bərabərhüquqlu tərəfdaşlıq formatında qurub və keyfiyyətcə yeni mərhələyə yüksəldib. Bu münasibətlər artıq
bəzi ölkələrlə strateji tərəfdaşlıq səviyyəsindədir. Ölkəmizin BMT, Avropa Şurası, İƏT, NATO və ATƏT kimi
beynəlxalq təşkilatlarla sıx qarşılıqlı münasibətləri var.
Prezident İlham Əliyev 7 beynəlxalq toplantıda iştirak edib
Nazirlər Kabinetinin 2016-cı ilin birinci yarısının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran
vəzifələrə həsr olunan iclasında Prezident İlham Əliyev bu məsələyə toxunaraq son aylarda xarici ölkələrə
etdiyi səfərlərin və beynəlxalq təşkilatlarda iştirakının xarici əlaqələrimizi daha da möhkəmləndirdiyini
vurğulayıb.
Hər il olduğu kimi, bu il də dövlət başçısının xarici səfərləri, beynəlxalq konfranslara, forumlara dəvət
edilməsi ölkəmizin önəmini göstərir və eyni zamanda, Azərbaycan üçün yeni imkanlar açır. Prezident İlham
Əliyev cari ilin ötən dövründə 7 beynəlxalq toplantıda – Davos Ümumdünya İqtisadi Forumu, “Suriyaya və
regiona dəstək” konfransında, Münxen Təhlükəsizlik Konfransında, IV Nüvə Təhlükəsizliyi Sammitində,
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Zirvə görüşündə, Dünya Humanitar Sammitində, NATO-nun Zirvə görüşündə
iştirak edib və bu beynəlxalq tədbirlərin keçirildiyi müddətdə bir çox dövlət başçıları, hökumət nümayəndələri,
tanınmış şirkətlərin rəhbərləri ilə ikitərəfli görüşlər keçirib.
Yanvar ayının 20-də ilk səfərini İsveçrəyə edən Prezident İlham Əliyev Davos Forumunun “Yeni enerji
tarazlığı” mövzusunda sessiyasında və forum çərçivəsində təşkil olunan dünya iqtisadi liderlərinin qeyri-rəsmi
toplantısında iştirak edib. Dövlət başçısının səfər çərçivəsində, yəni, yanvarın 20-22-də dövlət başçıları,
hökumət rəsmiləri, beynəlxalq şirkət və təşkilat rəhbərləri ilə 17 ikitərəfli görüşü olub. Nazirlər Kabinetinin
iclasında Prezident İlham Əliyev bu səfəri belə dəyərləndirib: “Davos Ümumdünya İqtisadi Forumu – bu,
dünya miqyasında birinci beynəlxalq tədbirdir. Orada həm iqtisadi, həm siyasi məsələlər gündəlikdədir”.
Fevral ayında dövlət başçısı 4 ölkəyə səfər edib, 11 görüş keçirib
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev fevralın 1-də Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə rəsmi səfər edib. Səfər
çərçivəsində dövlət başçısı Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin vitse-prezidenti, Baş naziri və Dubayın hakimi Şeyx
Məhəmməd bin Raşid Əl Məktumla, Abu Dabinin vəliəhdi, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Silahlı
Qüvvələrinin Ali Baş Komandanının müavini Şeyx Məhəmməd bin Zayed Əl Nəhyan ilə geniş tərkibdə
görüşləri olub. Səfər zamanı iki ölkə arasında dəniz nəqliyyatı üzrə institusional əməkdaşlığa dair saziş, eləcə
də, informasiya və kommunikasiya texnologiyaları sahəsində əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu
imzalanıb.
Fevralın 2-də Azərbaycana dönən ölkə rəhbəri bir gün sonra, fevralın 3-də xüsusi dəvət ilə Londonda
keçirilən “Suriyaya və regiona dəstək” konfransında iştirak etmək üçün Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya
Birləşmiş Krallığına səfər edib. Konfransda çıxış edən dövlət başçısı bir daha Ermənistanın Azərbaycana qarşı
yürütdüyü işğalçılıq siyasətindən söz açıb. London konfransı çərçivəsində dövlət başçısı həmçinin Xorvatiya
Prezidenti xanım Kolinda Qrabar-Kitaroviç ilə görüşüb.
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Fevralın 12-də Almaniya Federativ Respublikasına işgüzar səfərə yollanan Prezident İlham Əliyev
Münxen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində “Neftin qiymətinin aşağı düşməsi geosiyasi məsələləri üzrə
enerji təhlükəsizliyi” mövzusunda “dəyirmi masa”da və “İqlim və enerji təhlükəsizliyi. İstiləşmə hələ də
davam edirmi?” mövzusunda keçirilən panel-müzakirədə iştirak edib. Səfər çərçivəsində ölkəmizin rəhbəri
dövlət və hökumət rəsmiləri, şirkət sahibləri ilə 6 görüş keçirib.
Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin iclasında London və Münxendə keçirilən beynəlxalq
konfransların əhəmiyyətini də dəyərləndirib: “Münxen Təhlükəsizlik Konfransı da dünya miqyasında Davos
Forumu ilə eyni səviyyədə olan beynəlxalq tədbirdir. Orada da Azərbaycanın, xüsusilə ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı mövqeyi səsləndi. Londonda Suriyaya yardım məqsədi ilə
keçirilmiş konfransda mənim iştirakım Azərbaycanın mövqeyini və imkanlarını bir daha ortaya qoydu”.
Fevralın 23-də isə Azərbaycan Prezidenti İran İslam Respublikasına rəsmi səfər edib. Səfər çərçivəsində
dövlət başçısı bu ölkənin Prezidenti Həsən Ruhani və Ali Rəhbəri Seyid Əli Xamenei ilə görüşüb və iki ölkə
arasında 11 rəsmi sənəd imzalanıb.
Dostluq və qardaşlıq nümunəsi - üç ayda Türkiyəyə 3 səfər
Prezident İlham Əliyev bu il Türkiyə Respublikasına 3 dəfə səfər edib. Bu səfərlərin ikisində dövlət
başçısı beynəlxalq tədbirlərə – İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının XIII Sammiti (13-15 aprel) və Dünya Humanitar
Sammitinə (22-23 may) qatılıb. İlk səfər mart ayının 15-də gerçəkləşib. Qardaş ölkənin Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğanla təkbətək görüşdən sonra Ankarada dövlət başçılarının iştirakı ilə Azərbaycan-Türkiyə
Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurasının beşinci iclası keçirilib. İclasdan sonra iki ölkə arasında 3 yeni
saziş və bir protokol imzalanıb. Ölkəmizin rəhbəri adı çəkilən beynəlxalq sammitlərdə çıxış edərək dünya
birliyinə vacib mesajlar verib. Eyni zamanda, Türkiyəyə etdiyi 3 səfərdə dövlət başçısı 7 görüş keçirib.
Nazirlər Kabinetinin iclasında Prezident İlham Əliyev həm İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının XIII
Sammitində, həm də Dünya Humanitar Sammitində iştirakı ilə bağlı fikirlərini səsləndirib: “Mən Türkiyədə
iki beynəlxalq tədbirdə iştirak etmişəm. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Zirvə görüşü keçirilmişdir və orada
aprel döyüşləri ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyi tam dəstəklənmişdir. Yekun bəyannamədə Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü məsələləri əks olunmuşdur və münaqişənin bu prinsiplər əsasında həlli qeyd edilmişdir. Bununla
bərabər, münaqişə ilə bağlı İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində kontakt qrupu da yaradıldı. Bu da bizim
böyük diplomatik uğurumuzdur. Türkiyədə digər mötəbər beynəlxalq tədbirdə – Dünya Humanitar Sammitinin
işində Azərbaycan çox fəal iştirak etmişdir. Bu səfərlərlə yanaşı, ikitərəfli formatda bir neçə səfər təşkil
edilmişdir”.
Azərbaycan-ABŞ strateji tərəfdaşlığının yeni mərhələsi
ABŞ-da keçirilən IV Nüvə Təhlükəsizliyi Sammitinə dəvət edilən dövlət başçısı mart ayının 30-da bu
ölkəyə səfər edib. Sammitdən öncə Prezident İlham Əliyev martın 31-də ABŞ Prezidenti Barak Obama, vitseprezident Co Bayden, Dövlət katibi Con Kerri, ticarət naziri Penni Pritzker, dövlət katibinin müavini Tomas
Şennon ilə mühüm görüşlər keçirib. Aprelin 1-də Vaşinqtonda baş tutan IV Nüvə Təhlükəsizliyi Sammitində
iştirak edən dövlət başçısı həmçinin ABŞ-ın ictimai xadimləri, bir sıra konqresmenləri, yəhudi təşkilatlarının
rəhbərliyi, şirkət, bank sahibləri və qubernatorlarla ümumilikdə 13 görüş keçirib.
Nazirlər Kabinetinin iclasında bu səfərlə bağlı fikir səsləndirən Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki,
sözügedən sammitdə Azərbaycan fəal iştirak edib. Azərbaycanın həmin sammitə dəvət olunması isə ölkəmizin
nüfuzunun göstəricisidir: “Çünki Azərbaycan nüvə dövləti deyil və Azərbaycanda nüvə tədqiqatları demək
olar ki, aparılmır. Ancaq buna baxmayaraq, Azərbaycan oraya dəvət edilmiş ölkələrin sırasında idi. Eyni
zamanda, sammit çərçivəsində Amerikanın yüksək səviyyəli rəhbərləri ilə – Prezident, Dövlət katibi ilə mənim
çox səmərəli görüşlərim olmuşdur”
İyunun 6-da Azərbaycan Prezidenti Almaniya Federativ Respublikasına işgüzar səfər edib. Səfər
çərçivəsində dövlət başçısı Almaniyanın Federal Kansleri Angela Merkel, ölkənin vitse-kansleri, iqtisadiyyat
və enerji naziri Ziqmar Qabriel və Münxen Təhlükəsizlik Konfransının sədri Volfqanq Fredrik İşinger ilə
görüşlər keçirib. Həmçinin ölkə rəhbəri Berlində keçirilən Azərbaycan-Almaniya İqtisadi Forumunun
açılışında iştirak edib. Prezident Alman-Azərbaycan Forumunun idarə heyətinin sədri Hans-Eberhard Şlayer
və qurumun üzvləri, eləcə də “Airbus Group” şirkətinin icraçı vitse-prezidenti Jan Pier Talamoni ilə görüşüb.
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NATO-nun Varşava Sammiti: Azərbaycan həqiqətlərini təsdiqləyən yekun sənədin qəbulu
Azərbaycan Prezidentinin bu il ən son iştirak etdiyi beynəlxalq tədbir NATO-nun Varşava Sammiti
olub. İyulun 7-də Polşanın paytaxtı Varşavaya işgüzar səfərə yola düşən dövlət başçısı ayın 8-də bu alyansa
üzv olan və İSAF proqramına qoşulan tərəfdaş ölkələrin, BMT, Avropa İttifaqı, eləcə də digər beynəlxalq
təşkilatların nümayəndələrinin iştirakı ilə baş tutan sammitin açılış mərasimində, həmçinin iyulun 9-da sammit
çərçivəsində keçirilən Əfqanıstanla bağlı sessiyada iştirak edib. Prezident sammitdə çıxış edərək bir daha
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycanın haqlı mövqeyini, Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin davam
etdiyini dünya birliyinin diqqətinə çatdırıb.
Səfər zamanı ölkə rəhbəri ABŞ-ın Dövlət katibi Con Kerri, Fransa Prezidenti Fransua Olland, Polşa
Prezidenti Andjey Duda, Əfqanıstan Prezidenti Məhəmməd Əşrəf Qani, Almaniyanın xarici işlər naziri,
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Frank-Valter Ştaynmayer və ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə
ikitərəfli görüşlər keçirib.
Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin son iclasında bu sammit və keçirilən görüşlərlə bağlı
fikirlərini bölüşüb: “Hər bir beynəlxalq tədbirdə Azərbaycanın mövqeyi səslənir, xüsusilə ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı. Varşavada NATO-nun Zirvə görüşündə də çıxışımın demək
olar ki, yarısını mən bu mövzuya həsr etmişəm və orada iştirak edən dövlət və hökumət başçıları bir daha
həqiqətləri eşidiblər. Ermənistanın yalanları artıq heç kimə təsir göstərmir. Onlar diaspor imkanlarından və
bizim beynəlxalq səviyyədə o qədər də çıxışımızın olmamasından istifadə edərək münaqişə ilə bağlı yalan
məlumatlar yayırdılar. İndi artıq o dövr arxada qalıb. Həqiqət ondan ibarətdir ki, Azərbaycan haqlıdır və
beynəlxalq hüququn normaları bu münaqişə ilə bağlı tam şəkildə tətbiq edilməlidir”. Dövlət başçısı vurğulayıb
ki, NATO-nun Zirvə görüşündə qəbul edilmiş yekun sənəddə həmçinin Azərbaycanın suverenliyi və ərazi
bütövlüyü ilə bağlı çox ciddi məqamlar öz əksini tapıb. Həmin sənəddə Azərbaycanın suverenliyi, müstəqilliyi,
ərazi bütövlüyü tanınır və münaqişənin bu prinsiplər əsasında öz həllinin tapmasının vacibliyi qeyd edilir.
Vyana və Sankt-Peterburq görüşləri: Azərbaycan heç bir şərt qəbul etmir
Son 6 ayda Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı iki ölkənin rəhbərləri arasında
görüşlər keçirilib – may ayının 16-da Avstriyada, iyunun 20-də isə Rusiyada. Vyanada baş tutan görüşdə ABŞın Dövlət katibi Con Kerri, Rusiya Federasiyasının xarici işlər naziri Sergey Lavrov, Fransanın Avropa
məsələləri üzrə dövlət katibi Harlem Desir, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri, ATƏT-in hazırkı sədrinin
xüsusi nümayəndəsi Anji Kaspşik də iştirak ediblər. Dövlətimizin başçısının Avstriya səfəri çərçivəsində ABŞın Dövlət katibi Con Kerri və Avropa İttifaqının xarici əlaqələr və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi
Federika Moqerini ilə görüşü də baş tutub.
İyunun 20-də isə Azərbaycan Prezidentinin Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində bu ölkənin Prezidenti
Vladimir Putinin iştirakı ilə üçtərəfli görüşü olub. Görüşün yekunlarına dair birgə bəyanat qəbul edilib.
Prezidentlər Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı müntəzəm əlaqələrin mühüm
əhəmiyyət daşıdığını qeyd edərək ATƏT-in Minsk qrupunun işini tamamlayacaq bu formatda görüşləri davam
etdirmək barədə razılığa gəliblər. Dövlət başçıları münaqişənin nizamlanmasında inkişafa şərait yaratmağa
imkan verən bir sıra məsələlərdə qarşılıqlı anlaşmanın əldə olunduğunu ifadə ediblər.
Azərbaycan Prezidenti Nazirlər Kabinetinin iclasında bu görüşlərə də toxunaraq qeyd edib: “Aprel
hadisələrindən sonra may ayında Amerika Birləşmiş Ştatlarının təşəbbüsü ilə Vyanada görüş keçirilmişdir.
Düzdür, Ermənistan tərəfi görüşün keçirilməsi üçün bir neçə şərt irəli sürmüşdür. Bu şərtləri irəli sürərək
özlərini bir daha gülünc vəziyyətə qoymuşdular. Çünki yaxşı bilirdilər ki, Azərbaycan heç bir şərtlə
razılaşmayacaq. Danışıqlar prosesi bizə də, onlara da lazımdır. Aprel hadisələri bunu bir daha göstərib. Əgər
danışıqlar prosesi pozularsa və Ermənistan yenə də öz təxribatçı fəaliyyətini davam etdirərsə, vəziyyət dəyişə
bilər”.
Dövlət başçısı eyni zamanda, vurğulayıb ki, may ayında keçirilmiş görüşə Azərbaycan heç bir şərt qəbul
etmədən qatılıb və öz mövqeyini ifadə edib. May görüşündə Azərbaycan tərəfindən hər hansı bir sənəd, yaxud
da ki, bəyanat nə imzalanıb, nə də qəbul edilib. Sankt-Peterburq görüşünün də çox müsbət keçdiyini söyləyən
ölkə rəhbəri bu görüşün müəyyən ümidlər yaratdığını vurğulayıb. Məhz buna görə də görüşün nəticəsində
birgə bəyanat qəbul edilib. Həmin bəyanatda Azərbaycanın mövqeyi kifayət qədər geniş yer alıb: “Aprel
döyüşləri bir daha onu göstərir ki, status-kvo tezliklə dəyişdirilməlidir. Bunu artıq bu məsələ ilə məşğul olan
vasitəçilər də dəfələrlə bəyan ediblər. Status-kvonun dəyişdirilməsi işğal edilmiş torpaqların azad edilməsi
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deməkdir. Əminəm ki, aprel döyüşlərinin nəticələri Ermənistan üçün dərs olacaq, onlar lazımi nəticələr
çıxaracaqlar və danışıqlar prosesində konstruktiv mövqe ilə çıxış edəcəklər. Belə ümidlər var. Çünki bir daha
demək istəyirəm ki, son bir-iki ay ərzində danışıqlar prosesində çox böyük fəallıq var”.
Azərbaycan Prezidentinin son 7 ayda xarici ölkələrə səfərləri, keçirdiyi görüşlər və sammitlərdə,
konfranslardakı çıxışları bir daha sübut edir ki, tam müstəqil siyasət nəticəsində ölkəmiz beynəlxalq
münasibətlər sisteminin öz səsi, mövqeyi olan, rəyinə hörmətlə yanaşılan nüfuzlu subyektinə çevrilib. Bu da
cəmi 25 ildir dövlət müstəqilliyini əldə etmiş bir ölkə üçün çox böyük uğurdur. Dövlət başçısının son 13 ildə
xarici siyasət məsələlərinə müstəsna əhəmiyyət verməsi, beynəlxalq miqyasda rezonans doğuran qətiyyətli
addımlar atması, milli məqsədlər naminə ən nüfuzlu tribunalardan böyük diplomatik məharətlə istifadə etməsi
Azərbaycan dövlətçiliyinin bugünü və gələcəyi baxımından son dərəcə əhəmiyyətlidir.
6 beynəlxalq tədbirə evsahibliyi edən multikultural ölkə
Bu gün Şərqlə Qərb arasında körpü rolunu oynayan Azərbaycan həm də beynəlxalq toplantıların
keçirildiyi məkan hesab olunur. Paytaxtımız Bakı hər il olduğu kimi, bu il də beynəlxalq forumlara, toplantılara
evsahibliyi edib. Həm bu konfranslarda iştirak etmək üçün, həm də Azərbaycanla ikitərəfli əlaqələri
möhkəmləndirmək məqsədi ilə ölkəmizə dövlət və hökumət başçıları təşrif buyurub. Son 7 ayda ölkəmizə
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Gürcüstan Prezidenti Giorgi Marqvelaşvili, Makedoniyanın
Prezidenti George İvanov, Bolqarıstan Prezidenti Rosen Plevneliev, Albaniya Prezidenti Buyar Nişani, Malta
Prezidenti xanım Mari-Luiz Koleyro Preka, Qətər Dövlətinin Əmiri Şeyx Təmim bin Həməd Al Tani, Ukrayna
Prezidenti Petro Poroşenko və 15-dən çox dövlətin baş naziri, xarici işlər naziri rəsmi səfər edib. Prezident
İlham Əliyev 7 ay ərzində Azərbaycana səfərə gələn dövlət və hökumət başçıları, beynəlxalq təşkilatların,
şirkətlərin rəhbərləri, diplomatlar, müxtəlif sahələr üzrə dünyaca tanınmış elm xadimləri ilə ümumilikdə 94
rəsmi qəbul keçirib.
Azərbaycanda bu il həm də bir neçə beynəlxalq tədbir gerçəkləşib. Bunlar - “Cənub qaz dəhlizi”
Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin ikinci toplantısı, “Çoxqütblü dünyaya doğru” mövzusunda IV Qlobal
Bakı Forumu, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının “İnklüziv cəmiyyətlərdə birgəyaşayış: çağırış və məqsəd”
adı altında VII Qlobal Forumu, həmçinin Bakı Sərgi Mərkəzində XXIII Beynəlxalq “Xəzər Neft və Qaz 2016”
sərgi və konfransıdır. Bütün toplantıların açılış mərasimində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də iştirak
edərək geniş nitq söyləyib.
Bundan başqa, paytaxtımızda 17 yaşlı futbolçular arasında 34-cü Avropa çempionatı və dünyanın ən
nüfuzlu idman yarışlarından biri – “Formula-1” Avropa Qran-prisi keçirilib.
Bütün bu tədbirlər milli mədəniyyətimizin dünyaya inteqrasiyası yolunda əhəmiyyətli rol oynayır və
Azərbaycanın dünyaya daha yaxından tanıdılmasına, ölkəmizin investisiya cəlbediciliyinin artırılmasına,
mədəniyyətinin və incəsənətinin təbliğinə geniş imkanlar açmaqla yanaşı, respublikanın xaricdə diaspor və
lobbi quruculuğu işinin mühüm tərkib hissəsidir.
Azərbaycan.-2016.-21 iyul.-№155.-S.1,3.
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Heydər Əliyevin beynəlxalq münasibətlər təlimində Asiya amili
Rza TALIBOV,
siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru
Görkəmli dövlət xadimi, ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasətində müstəqil Azərbaycan
Respublikasının geniş mənada dünya ölkələri ilə çoxcəhətli əlaqələrinin formalaşdırılaraq inkişaf etdirilməsi
və daha da möhkəmləndirilməsi məsələsi həmişə diqqət mərkəzində dayanmışdır. Ulu öndər, demək olar ki,
dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin hamısında rəsmi səfərlərdə olmuş, beynəlxalq aləmlə geniş əlaqələr
yaratmış, ölkəmizə etibarlı dostlar və tərəfdaşlar qazandırmışdır.
Qüdrətli siyasi şəxsiyyət və böyük dövlət xadimi kimi Heydər Əliyev keçmiş SSRİ-də seçilən, nüfuzlu
lider kimi qəbul olunurdu. Heydər Əliyevi hələ Sovet İttifaqı zamanında Qərb dövlətlərində də, Şərq
ölkələrində də yaxşı tanıyır, onun dövlətçilik baxışlarına, siyasi iradəsinə xüsusi rəğbətlə yanaşırdılar.
Azərbaycan Respublikası yenidən dövlət müstəqilliyi qazandıqdan sonra görkəmli dövlət xadimi
Heydər Əliyevin dünya ölkələri ilə əlaqələr yaratmaq baxımından ən çox diqqət yetirdiyi amil ölkəmizin qonşu
dövlətlərlə münasibətlərinin tənzimlənməsi və daha da möhkəmləndirilməsi məsələsi olmuşdur. Bu cəhətdən
taleyin hökmü ilə Azərbaycana qayıtmış, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri vəzifəsində
çalışmış Heydər Əliyevin Türkiyə Cümhuriyyəti və İran İslam Respublikası ilə yaratdığı əlaqələr Sovetlər
İttifaqı dağıldıqdan sonra ölkəmizin beynəlxalq münasibətlərə dair addımlarında nümunə idi.
Bu dahi şəxsiyyətin Türkiyə Cümhuriyyəti ilə əlaqələri Azərbaycanın qərbyönümlü inkişafına açılan
qapı idi. XX əsrdə müstəqillik taleyinin böyük sınaqlarından zəfərlərlə çıxmış Türkiyə Cümhuriyyətindəki
respublika tipli dövlətçilik sistemi, çoxpartiyalılıq, bazar iqtisadiyyatı və sair kimi amillərdən yaradıcı şəkildə
istifadə etməklə və Azərbaycan reallıqlarını mütləq əsas kimi qəbul etməklə ölkəmizdə yeni cəmiyyəti
formalaşdırmaq Heydər Əliyevin dövlətçilik təlimində mühüm yer tutmuşdur.
Azərbaycanın çoxəsrlik dövlətçilik ənənələri, hətta əvvəlki rəhbərliyi dövrünün idarəetmə sistemindəki
müəyyən müsbət meyillər və Qərb təcrübəsi Heydər Əliyevin müstəqil dövlətçilik təliminin möhkəm əsaslarını
təşkil etmişdir. Müstəqillik qazanmış digər dövlətlər kimi, Azərbaycanın da, ilk növbədə, Qərb dövlətləri
cərgəsində inkişaf etdirilməsi Heydər Əliyev siyasətinin aparıcı istiqamətini təşkil etmişdir. Azərbaycanın
Avropa Şurasına üzvlüyə qəbul edilməsi, Müstəqil Dövlətlər Birliyində təmsil olunması Heydər Əliyevin
qərbyönümlü müstəqil dövlət yaratmaq uğrundakı mübarizəsinin uğurlu nəticələridir.
Bununla belə görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev beynəlxalq münasibətlərə dair siyasətində və
fəaliyyətində Asiya amilinə daim yüksək diqqət yetirmişdir. Həmin istiqamətdə Heydər Əliyevin atdığı ilk
böyük addımlar müstəqil Azərbaycan dövlətinin İran İslam Respublikası ilə çoxcəhətli əlaqələrinin
yaradılması ilə başlanmışdır. Ulu öndərin hələ Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri vəzifəsində
çalışarkən İran İslam Respublikası ilə yaratdığı möhkəm əlaqələr, geniş mənada, müstəqil Azərbaycanın
Asiyaya, Şərqə doğru münasibətlərinin möhkəm əsaslarını təşkil etmişdir.
Dövlət müstəqilliyinin başlanğıc dövrünün ən gərgin zamanlarında Heydər Əliyevin İran İslam
Respublikasının o zamankı rəhbərləri ilə tarixi görüşləri, əldə edilən razılaşmalar, imzalanan mühüm tarixi
əhəmiyyətli sənədlər ağır blokada şəraitində fəaliyyət göstərmiş Naxçıvan Muxtar Respublikasını
Ermənistanın təcavüzlərindən qorumuş, iqtisadi böhrandan xilas etməyə xidmət etmiş, həm də bu qonşu və
dost ölkə ilə qarşılıqlı, etibarlı münasibətlərin möhkəm əsaslarını formalaşdırmışdır. İran İslam Respublikası
ilə uzun illərdən bəri yüksələn xətlə inkişaf edən əlaqələrimiz bu gün də uğurla davam etdirilir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin İran İslam Respublikası ilə çoxcəhətli
əlaqələrə xüsusi diqqət yetirməsi, bu ölkə ilə bir sıra beynəlxalq layihələrin həyata keçirilməsinə ciddi önəm
verməsi əsası ulu öndərimiz tərəfindən qoyulmuş müdrik siyasətin yeni tarixi şəraitdə uğurlu davamıdır. Bu
gün Azərbaycan – İran əlaqələri bütün sahələr üzrə sürətlə inkişaf edir və hər iki ölkə bu əlaqələrdən qarşılıqlı
şəkildə faydalanır. Eyni zamanda, İran İslam Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında əlaqələrin
inkişafı həm də dövlətimizin Şərq siyasətinin mühüm göstəricisidir.
Azərbaycan Respublikasının Səudiyyə Ərəbistanı, Pakistan, Əfqanıstan və digər Şərq ölkələri ilə
genişlənən əlaqələri bu gün yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuşdur. Asiya ölkələri ilə əlaqələrdə islami
dəyərlər amilinin nəzərə alınması həm də müstəqil Azərbaycan dövlətində keçmiş sovetlər birliyindən fərqli
olaraq, ölkəmizdə islam-müsəlman sivilizasiyası amilinə diqqət yetirilməsini də gündəmdə saxlamağı
şərtləndirmişdir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin müqəddəs Kəbə ziyarətinə getməsi, Bakıda Bibiheybət
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məscidini yenidən inşa etdirməsi, Naxçıvanda Kazım Qarabəkir məscidinin açılışı və digər bu kimi tədbirlər
dünyəvi dövlət olan Azərbaycanda islam dininin rolunu, yerini və əhəmiyyətini dəqiq müəyyənləşdirdi.
Prezident İlham Əliyevin göstərişi ilə Azərbaycanda VIII əsrdə tikilmiş qədim Şamaxı məscidinin əsaslı
şəkildə yenidən qurulması, din-dövlət münasibətlərində tolerantlığın təmin olunması ölkəmizdə yeni cəmiyyət
quruculuğunda zəngin ənənələrin yaradıcılıqla inkişaf etdirilməsi deməkdir. Artıq Azərbaycan Respublikası
həm mədəniyyətlərarası, həm də dinlərarası dialoqun əsas mərkəzlərindən birinə çevrilmişdir. Bu, ölkəmizdə
multikultural dəyərlərin inkişaf etdirilməsinə, Qərb və Şərq birgəyaşayışının təmin olunmasına şərait yaradır.
Azərbaycan Respublikasının Asiyanın böyük dövlətləri ilə əlaqələrinin qurulmasının əsasını da ulu
öndər Heydər Əliyev qoymuşdur. Qərblə qurulan əlaqələrdə əsasən siyasət, Şərqlə əlaqələrdə isə iqtisadiyyat
mühüm yer tutmuşdur. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin başçısı kimi Heydər Əliyevin 7-10 mart 1994-cü ildə
Çin Xalq Respublikasına səfəri, əslində Qədim İpək yolunun bərpası və iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi
baxımından müstəsna əhəmiyyətli hadisə idi. Səfər zamanı Çin Xalq Respublikasının müstəqil Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünü tanımasını bəyan etməsi həmin tarixi dövrün mühüm əhəmiyyətə malik hadisəsi idi.
Çin səfəri çərçivəsində sərmayələrin təşviqi, turizm, elmi-texniki, hava nəqliyyatı əlaqələri, səhiyyə,
teleradio sahələrində qarşılıqlı əməkdaşlığa dair imzalanmış sənədlər dövlətlərarası münasibətlərin mühüm
bünövrəsini təşkil etmişdir. Ölkə rəhbəri Heydər Əliyevin Pekin İctimai Elmlər Akademiyasındakı nitqində
deyildiyi kimi, “Çin ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin gələcək inkişafının perspektivlərini
müəyyənləşdirən mühüm addımlar atılmışdır. Bu, dostluq əlaqələrimizin gələcək inkişafının proqramıdır.
Bütün bunlar Çin Xalq Respublikası ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin yeni mərhələsi deməkdir”.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Çin Xalq Respublikasına sonrakı dörd səfəri isə
(mart 2005-ci il, avqust 2008-ci il, avqust 2014-cü il və dekabr 2015-ci il) bu böyük Asiya dövləti ilə
əlaqələri daha da genişləndirmişdir. Azərbaycan Respublikasının Çin Xalq Respublikası ilə genişlənən
əlaqələri qədim İpək yolunun Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu vasitəsilə Dəmir İpək yoluna çevrilməsini təmin
etmişdir.
Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin 1998-ci ilin 24-28 fevralında Yaponiyaya rəsmi səfəri
Azərbaycan Respublikasının Asiya qitəsindəki tərəfdaşlığının daha da genişləndirilməsinə səbəb olmuşdur.
Bu səfərdə də Heydər Əliyev Yaponiyanın ölkəmizin ərazi bütövlüyünü tanıması haqqında bəyanatının
səslənməsinə nail olmuş, iqtisadi-mədəni əməkdaşlığın yeni üfüqlərini açmışdır. Yaponiyanın məşhur firma
və şirkətləri ilə əlaqələrin yaradılması, mühüm sazişlərin bağlanması, neft sektorunda əməkdaşlığın müəyyən
olunması o dövr üçün çox mühüm hadisələr idi.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2006-cı ilin yazında Gündoğar ölkəyə –
Yaponiyaya rəsmi dövlət səfəri ölkələrarası münasibətləri yeni səviyyəyə qaldırmışdır. Bundan sonra
Yaponiya kapitalı Azərbaycanda müxtəlif sahələrdə daha fəal şəkildə iştirak etməyə başlamışdır. Yaponiyanın
Azərbaycanda həyata keçirdiyi sosial layihələr qarşılıqlı münasibətlərin möhkəmləndirilməsinə güclü təkan
vermişdir. İqtisadi sahə və neft sektoru ilə bərabər, turizm və humanitar sahədə Yaponiyanın ölkəmizdə
reallaşdırdığı mədəniyyət layihələri dövlətlərarası münasibətləri daha da möhkəmləndirmişdir.
Asiya qitəsində xüsusi mövqeyi olan Cənubi Koreya ilə münasibətlərin yaradılması və inkişaf
etdirilməsi Şərq ölkələri ilə əlaqələrin genişləndirilməsinə dair Heydər Əliyev strategiyasının bir növ
davamıdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2007-ci ildə Cənubi Koreyaya səfəri
nəticəsində bu ölkə ilə əməkdaşlığın geniş perspektivləri müəyyən olunmuş və konkret proqramlar üzrə
işbirliyinə meydan açılmışdır. Hazırda Azərbaycanda informasiya texnologiyaları sahəsində, elektron hökumət
layihələrinin formalaşdırılmasında Cənubi Koreya şirkətləri fəal iştirak edirlər.
Azərbaycan Respublikasının Asiyanın “kiçik əjdahaları” hesab olunan Sinqapurla və Malayziya ilə
iqtisadi əlaqələrin yaradılması və inkişafı da yeni tarixi epoxanın reallıqlarıdır. Prezident İlham
Əliyevin 2012-ci ilin 20-21 noyabrında Sinqapur Respublikasına səfəri və dövlət səviyyəsində aparılan
işgüzar danışıqlar, bağlanmış müqavilələr ölkəmizin Asiyadakı mövqelərinin daha da möhkəmlənməsini təmin
etmişdir. Respublikamızda gəmiqayırma sənayesinin yenidən qurulmasında Sinqapurun fəal iştirakı
beynəlxalq əməkdaşlığımızın yeni və əhəmiyyətli səhifəsidir.
Malayziya Respublikası ilə Azərbaycan dövləti arasında genişlənən əlaqələr də xarici siyasətimizdəki
Asiya amilinin inkişafına xidmət edir. Bundan başqa, Azərbaycan Respublikasının Vyetnam Sosialist
Respublikası ilə əlaqələrinin genişləndirilməsi istiqamətində dövlət səviyyəsində mühüm tədbirlər həyata
keçirilmişdir. Hələ Sovet hakimiyyəti illərində Heydər Əliyevin Vyetnam Sosialist Respublikası ilə yaratdığı
əlaqələr sonrakı dövrlərdə daha da inkişaf etdirilmiş və 1983-cü ildə onun Siyasi Büronun üzvü, SSRİ Nazirlər
Soveti sədrinin birinci müavini kimi Vyetnam Sosialist Respublikasına səfəri tarixi hadisəyə çevrilmişdir.
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Demək olar ki, sonrakı dövrlərdə də Azərbaycan–Vyetnam əlaqələri yüksələn xətt üzrə inkişaf etmiş,
Azərbaycan uzun illər Vyetnam Sosialist Respublikasının neft sənayesi üçün ali təhsilli ixtisaslı mütəxəssislər
hazırlayan əsas baza rolunu oynamışdır. Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin 2014-cü ildə Vyetnam Sosialist
Respublikasına dövlət səfəri ilə mühüm tarixi əhəmiyyətə malik olan ənənələr yenidən dirçəldilmişdir. Hazırda
iki ölkə arasındakı kənd təsərrüfatı, qida sənayesi, neft-qaz emalı, yüngül sənaye sahələrində
əməkdaşlıq genişlənir və hər iki ölkənin iqtisadiyyatına əhəmiyyətli töhfələr verir.
Bu deyilənlər də göstərir ki, artıq müstəqil Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq münasibətlər sistemində
Asiya ölkələri ilə qarşılıqlı əlaqələr yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuşdur. Əsasları Azərbaycan xalqının
ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş bu münasibətlərdə Asiya amili müasir dövrdə ardıcıllıqla
və yaradıcılıqla inkişaf etdirilir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin səyi ilə ölkəmiz
dünyanın bütün qitələrində, o cümlədən, Asiya qitəsində əməkdaşlığı durmadan genişləndirir.
Şərq və Qərb əlaqələrinin üzvi sintezi və vəhdəti Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq münasibətlərə
dair strategiyasının əsasını təşkil edir. İnformasiya texnologiyaları, elektron sənaye, demoqrafiya, miqrasiya,
turizm kimi istiqamətlərin inkişaf etdirilməsində Asiyanın klassik ənənələri Qərb maarifçiliyi ilə birlikdə
Azərbaycanda köklü ənənələrin üzərində ucaldılmış müasir dövlətçiliyin, yeni inkişafın zənginləşməsinə və
sürətlənməsinə imkan yaradır. Müstəqil Azərbaycan dövləti yeni tarixi mərhələdə dünyaya hərtərəfli inkişafın
və qarşılıqlı əməkdaşlığın geniş imkanlarını nümayiş etdirir.
Xalq qəzeti.-2016.-15 iyun.-№128.-S.5.
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Risklər və təhdidləri yenən inkişaf strategiyasının memarı
Novruz MƏMMƏDOV,
Azərbaycan Respublikası Prezidenti
Administrasiyasının rəhbərinin müavini, Xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri, səfir,
Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü
Heydər Əliyev şəxsiyyəti o qədər zəngindir ki, onun daim tədqiqinə ciddi ehtiyac vardır. Xüsusilə
müasir tarixi mərhələdə səmərəli müstəqil dövlət quruculuğu modelinin reallaşdırılması aspektində ulu öndərin
zəngin irsinin öyrənilməsi olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edir. Təcrübə göstərir ki, postsovet məkanında
ziddiyyətli və mürəkkəb geosiyasi proseslər suveren ölkələr qarşısına gözlənilməz, bir sıra hallarda isə risklərlə
dolu situasiyalar çıxarır. Tarixin bu cür qaranlıq dolanbaclarında yalnız öncədən düzgün inkişaf strategiyası
seçmiş cəmiyyətlər bu yoldan sapmır, çətin vəziyyətlərdən uğurla çıxa bilir. Məhz bu işdə millətin yetişdirdiyi
dahi liderlərin zəngin təcrübəsi və dövlətçiliyi əhatə edən irsi əsas rol oynayır. Konkret ifadə edilsə, Heydər
Əliyev elə dühalardandır ki, onun əvəzolunmaz irsindən bəhrələnmədən müstəqil dövlət quruculuğu, vətəndaş
cəmiyyətinin formalaşması perspektivləri və təhlükəsizliyin təmini kimi aktual məsələləri həll etmək mümkün
deyil. Azərbaycanın dövlət və cəmiyyət olaraq bu gün yüksəldiyi səviyyənin təhlili həmin tezisin doğruluğunu
tam təsdiq edir.
Xarici siyasət: geosiyasi risklərlə üz-üzə
Qlobal miqyasda müşahidə edilən geosiyasi proseslərin dinamikasının bir sıra aspektləri kontekstində
Azərbaycanın daxili və xarici siyasətinin təhlili həm də ulu öndərin Vətən üçün nə dərəcədə əhəmiyyətli işlər
gördüyünü bir daha təsdiq etmiş olardı. Bir yazıda bu geniş məsələnin bütün cəhətlərinə toxunmaq mümkün
deyil. Lakin aktual hesab etdiyimiz bir sıra problemlər işığında müəyyən tezislər ifadə etmək olar.
Hazırda dünya siyasətini risklər və qeyri-müəyyənliklər meydanı kimi təqdim edən siyasi liderlər,
analitik və ekspertlər kifayət qədərdir (bax: məs., Zbigniew Brzezinski. Toward a Global Realignment / “The
American Interest”, aprel, 2016). Bu vəziyyət birbaşa dünyanın müxtəlif regionlarında dövlətlərarası
münasibətlərə təsir edir. Əksər hallarda isə müstəqilliyini əldə etmiş ölkələrin suverenliyi xarici proseslərin
təsiri altında çox məhdudlaşır. Cənubi Qafqazda Ermənistan məhz bu kimi ziddiyyətli proseslərə görə hazırda
suverenliyini tam itirmiş durumdadır. Bunun əsas səbəbi odur ki, Ermənistanda müstəqil dövlət quruculuğu
konsepsiyasını müasir geosiyasi proseslərə uyğun, strateji məqamları nəzərə alaraq işləyən və reallaşdıra bilən
şəxsiyyət yoxdur.
Azərbaycan xalqının taleyinə isə belə vəzifələrin öhdəsindən ustalıqla gələn Heydər Əliyev kimi
şəxsiyyət qismət oldu. Ümummilli lider Azərbaycanın müstəqil və suveren dövlət kimi fəaliyyətini təmin edən
kursu hazırladı və onu həyata keçirməyin bütün incə yollarını layiqli davamçısı İlham Əliyevə miras kimi qoya
bildi. Sirr deyil ki, Gürcüstanın sabiq Prezidenti Eduard Şevardnadze məhz Heydər Əliyevin məsləhəti və
siyasi yardımı ilə öz ölkəsini məhv olmaqdan xilas etdi. XX əsrin 90-cı illərində sözün həqiqi mənasında
Heydər Əliyev bu qonşu ölkənin suverenliyi yolunda həyati əhəmiyyətli addımlar atdı. Bunu Eduard
Şevardnadze dəfələrlə etiraf edib. İndi geosiyasi kataklizmlərin tüğyan etdiyi bir mərhələdə də Azərbaycan
Gürcüstanın bir sıra aspektlərdə təhlükəsizliyi üçün ciddi işlər görür.
Geosiyasi risklərin baş alıb getdiyi bir zamanda Heydər Əliyevin Azərbaycanın suverenliyini tam təmin
edən kurs qoyub getməsi, yuxarıdakı fikirlərdən göründüyü kimi, həm də regional əhəmiyyətli bir hadisədir.
Əgər Azərbaycanın tam müstəqil siyasət yeritməsi ilə yanaşı, Gürcüstan qismən də olsa, müstəqil davrana
bilməsəydi, hazırda Cənubi Qafqazda geosiyasi vəziyyət və təhlükəsizlik olduqca acınacaqlı durumda olardı.
Ciddi geosiyasi, hərbi və təhlükəsizlik riskləri ilə üz-üzə qalmış bir regionda dağıdıcı qüvvələr milyonlarla
insanları məhvə aparardı. Burada bir müqayisə aparmağa ehtiyac duyuruq.
Keçən əsrin 90-cı illərində birbaşa Heydər Əliyevin siyasi iradəsi və peşəkar diplomatik fəaliyyəti
sayəsində Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsi reallaşdı. O zaman Heydər Əliyev bilirdi ki, gələcəkdə bu başlanğıc
region üçün çox vacib proseslərə təkan verəcək. Doğrudan da, indi görürük ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan olmasaydı,
dünya əhəmiyyətli enerji layihələrinin reallaşması olduqca çətin bir iş olacaqdı.
Bunu daim xatırladan Prezident İlham Əliyev ulu öndərin təməlini qoyduğu kursun nə dərəcədə səmərəli
nəticələr verdiyini əsaslandırır. Qərb də indi dərk edir ki, TAP, TANAP, “Cənub qaz dəhlizi”, “Yeni İpək
Yolu” və başqa strateji əhəmiyyətli layihələrin bünövrəsini Heydər Əliyevin uzaqgörən dövlət quruculuğu
384

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

kursu təşkil edir. Təsadüfi deyil ki, Qərb ölkələrinin liderləri Azərbaycanın təşəbbüslərini təşəkkürlərlə
qarşılayırlar.
Bu məqamda Heydər Əliyevin ölkəmiz üçün ağır olan zamanlarda bir xarici jurnalistin məzmunlu
“Zaman kimin xeyrinə işləyir – Ermənistanın, yoxsa Azərbaycanın?” kimi sualına çox inamlı qısa cavabını
xatırlamağa dəyər: “Baxarıq”. Şübhə yoxdur ki, onda ulu öndər bu günləri görürdü və bilirdi ki, Ermənistan
dövrün ruhuna zidd olan təcavüzkar siyasəti ilə uzağa gedə bilməyəcək. Gec-tez Azərbaycan onu bütün
sahələrdə üstələyəcək və qalib gələcək. İndi heç bir regional layihədə iştirak edə bilməyən Ermənistanın
mövqeləri getdikcə zəifləyir.
Deməli, ulu öndər Azərbaycanın dövlət kimi taleyini və gələcək nəsillərin azad ölkədə yaşamasını
düşünərək hərəkət edib. O, şəxsi həyatını böyük risklərə ataraq nəzərdə tutduğu enerji və iqtisadi layihələri,
siyasi islahatları və dövlət quruculuğunun bütün aspektlərini müstəqil Azərbaycanın yaşaması naminə həyata
keçirməkdən çəkinmədi. Burada Uinston Çörçillin “dövlət xadimi gələcək nəsilləri düşünərək fəaliyyət
göstərir”, deyiminin tam yerinə düşdüyünü vurğulamaq istərdik.
Aydın olur ki, indi qlobal siyasətin təlatümlü dinamikasının Cənubi Qafqaza dağıdıcı təsirinin qarşısını
almaqda Heydər Əliyevin keçən əsrin 90-cı illərində hazırladığı siyasi kurs kömək edir. Bunun sayəsində
böyük enerji layihələri həyata keçə bilir, regionun təhlükəsizlik sisteminin formalaşması üçün addımlar atmaq
mümkün olur. Bu aspektdə İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə yeni əməkdaşlıq formatlarının həyata keçirilməsi
olduqca əhəmiyyətlidir. Azərbaycan-Türkiyə-İran, Azərbaycan-Türkiyə-Gürcüstan, Azərbaycan-Rusiya-İran,
Azərbaycan-Türkiyə-Türkmənistan kimi formatlar öz səmərəsini verməkdədir. Bu formatlar regionda yeni
geosiyasi qüvvələr balansını yaratmaq üçün vacibdir (Zbiqnev Bjezinskinin qlobal miqyasda yeni qüvvələr
balansının formalaşdırılması zərurətindən bəhs etdiyini xatırlayaq: bax: əvvəlki mənbəyə). Deməli, burada
söhbət ulu öndərin balanslaşma siyasətinin daha da inkişaf etdirilməsindən gedir. Prezident İlham Əliyev
tərəfindən bu kursa yeni şərtlər daxilində yeni məzmun verilməsi prosesi gedir.
Həmin sırada Azərbaycanın Qərb, Rusiya, Çin və başqa böyük dövlətlərlə əməkdaşlığa dövrün
tələblərinə uyğun yeni məzmun verməsi mütləq vurğulanmalıdır. Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan
münasibətlərini bərabərhüquqlu tərəfdaşlar kimi qurmaqda davam edir. Digər postsovet ölkələrindən fərqli
olaraq, rəsmi Bakı Brüsselin təklifləri ilə qeyd-şərtsiz razılaşmır. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın
suverenliyinə, milli maraqlarına, dövlət müstəqilliyi prinsipinə uyğun strateji əməkdaşlıq modeli təklif edib.
Əvvəllər avropalı siyasətçilər bir qədər narazı qalsalar da, son zamanlar bu təşəbbüsün hər iki tərəf üçün faydalı
olduğunu açıq etiraf edirlər ki, bu istiqamətdə də konkret fəallıq hiss olunmaqdadır. Burada ulu öndər Heydər
Əliyevin müstəqil siyasət kursunun ruhu vardır. Onu İlham Əliyev son dərəcə səmərəliliklə inkişaf etdirir.
Ölkənin imici: xarici səfərlər və beynəlxalq təşkilatlardakı fəallıq
Bu kontekstdə Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfuzunun durmadan yüksəldiyinə dəlalət edən faktları
vurğulamaq yerinə düşərdi. Heydər Əliyev ölkəyə rəhbərlik etdiyi müddətdə çoxlu sayda xarici səfərlər edib.
Ulu öndərin bu sahədə fəaliyyəti dünyanın müxtəlif regionlarında yerləşən dövlətləri əhatə edirdi. Təbii ki,
Heydər Əliyev bölgə ölkələrinə səfərlərə də ciddi önəm verirdi.
Onun Rusiyaya, İrana, Gürcüstana və Türkiyəyə məhsuldar səfərləri daim yaddaşlarda qalacaq. Heydər
Əliyev həmin ölkələrin rəhbərləri ilə aktual problemləri müzakirə edir və müsbət nəticəyə nail olurdu. Bu
sırada ulu öndərin İran və Rusiya başçıları ilə mütəmadi görüşləri Azərbaycanın regionun geosiyasi
dinamikasında rolunu xeyli yüksəltdi. Gürcüstanla isə strateji tərəfdaşlığın müxtəlif aspektləri daha konkret
məzmun kəsb etdi. Məsələn, Azərbaycan sərmayəsinin qonşu dövlətə axını, enerji və nəqliyyat sahəsində
əməkdaşlığın inkişaf prinsipləri məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsləri ilə konkretləşdi.
Türkiyə ilə əlaqələrə isə ulu öndər xüsusi önəm verirdi. Onun “Bir millət, iki dövlət” tezisi qardaş ölkə
ilə əməkdaşlıqda istiqamətverici rol oynamaqdadır. Ankara ilə Bakı indi də qarşılıqlı münasibətlərini bu tezisin
üzərində qururlar. Təcrübə göstərdi ki, Heydər Əliyevin başladığı bu yol hər iki dövlət üçün strateji əhəmiyyətə
malikdir. Hazırda Türkiyə ilə Azərbaycan birgə iqtisadiyyat, enerji, nəqliyyat, ticarət və təhlükəsizlik
sahələrində olduqca vacib layihələr reallaşdırırlar.
Bütün bunların fonunda Heydər Əliyevin Qərb ölkələri və Çinlə əlaqələrin inkişafına xidmət edən
fəaliyyəti maraq kəsb edir. Ulu öndər Avropa dövlətlərinin paytaxtlarına (Paris, London, Berlin, Brüssel və s.)
və ABŞ-a səfərləri zamanı Azərbaycanla əməkdaşlığın strateji əhəmiyyətini onlara anladırdı. Bunun
nəticəsində Qərb enerji təhlükəsizliyi, mədəni əməkdaşlıq, ticari-iqtisadi əlaqələr sahəsində Azərbaycanla
yaxından əməkdaşlıq etməyə başladı.
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Özü də bunlar Heydər Əliyevin beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanın fəallığını artırması fonunda baş
verirdi. Bunun təsdiqi kimi, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasında Azərbaycanın xeyrinə 4
qətnamənin qəbul edilməsini göstərə bilərik. Sonralar onların yerinə yetirilməsinə əngəllər yaradılsa da, faktın
özü Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətli idi.
Nəticədə, həm Qərblə bərabərhüquqlu əməkdaşlıq yarandı, həm Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin real məzmunu dünyaya çatdırıldı, həm də beynəlxalq təşkilatlarda Bakının səsi daha
ucadan eşidilməyə başlandı. Şübhə yoxdur ki, İlham Əliyevin aktiv diplomatik fəaliyyəti nəticəsində 2003-cü
ildən başlayaraq əldə olunan uğurlarda Heydər Əliyevin həmin fəaliyyətinin çox ciddi rolu vardır.
Belə ki, Azərbaycan AŞPA-da İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə fəallığını daha da artıraraq Ermənistanın
təcavüzkarlıq siyasətini pisləyən sənədlər qəbul etdirməyə nail oldu. Azərbaycan BMT çərçivəsində də Heydər
Əliyevin əsasını qoyduğu kursa uyğun aktiv surətdə işlər gördü. Bunun da nəticəsi olaraq Azərbaycan BMT
Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv seçildi. Bu, sözün həqiqi mənasında böyük uğur idi. Nəzərə alaq ki,
Azərbaycan bu yeri Ermənistan da daxil olmaqla bir neçə ölkə ilə rəqabətdə qazandı.
Ulu öndərin Azərbaycan üçün ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi ilə bağlı qarşıya qoyduğu vəzifələri
İlham Əliyev dönmədən və qətiyyətlə yerinə yetirməkdədir. Bunun üçün beynəlxalq təşkilatların tribunasından
maksimum istifadə edilir. Heydər Əliyev böyük səbir və diplomatik ustalıqla hər bir fürsətdə bu problemin əsl
mahiyyətini xaricdə anladırdı. Onun BMT, İƏT, Aİ, AŞPA və başqa təşkilatlardakı çıxışlarında Dağlıq
Qarabağ məsələsi daim yer alırdı. İlham Əliyev bu istiqaməti daha da inkişaf etdirib və hazırda bütün dünya
kimin kim olduğunu yaxşı bilir.
İstanbulda keçirilən “Böyük İyirmilik” (G20) ölkələrinin liderlər sammitində, Münxen təhlükəsizlik
konfransında, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının İstanbul zirvəsində, Londonda Suriyaya həsr edilmiş beynəlxalq
konfransda, nüvə təhlükəsizliyi ilə bağlı Vaşinqtonda təşkil edilən sammitdə, Bakıda “Cənub qaz dəhlizi” ilə
bağlı keçirilən tədbirdə, yenə Bakıda BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının qlobal forumunda və digər
tədbirlərdə Prezident Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində yaranmış vəziyyəti geniş izah edib.
Həmin kontekstdə Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində son illər atdığı addımlar diqqəti
çəkir. Bu istiqamətdə atılan addımlar göstərir ki, Azərbaycan diplomatiyasının beynəlxalq təşkilatlar
çərçivəsində fəaliyyəti əsas olaraq Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ölkəmizin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və
beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri çərçivəsində həll edilməsinə yönələn beynəlxalq səylərin
gücləndirilməsinə köklənib.
Bu faktın təsdiqi təkcə 2015-ci ildə beynəlxalq təşkilatların qəbul etdikləri qərarlarda öz əksini tapıb.
Onların bir neçəsini xatırlatmaq yerinə düşərdi. 2015-ci il mayın 27-28-də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının
Nazirlər Şurasının iclası keçirilib və orada “Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı
təcavüzü” adlı qətnamə qəbul olunub. Sənəddə Ermənistanın Azərbaycana qarşı davam edən təcavüzü
nəticəsində ölkəmizin ərazilərinin işğal edilməsi qətiyyətlə pislənilib. Bununla yanaşı, münaqişənin
Azərbaycanın dövlət suverenliyi və ərazi bütövlüyünün təmini prinsipləri əsasında həllinin zəruriliyi də
vurğulanıb.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi 2015-ci il 16 iyun tarixli qərarı ilə Ermənistanın Azərbaycan
ərazilərini işğal etməsi faktını təsdiqləyib. Eyni zamanda, Dağlıq Qarabağda yaradılmış qondarma quruma
Yerevanın həlledici təsirə malik olduğu və işğal edilmiş ərazilərə faktiki olaraq Ermənistanın nəzarət etdiyi
göstərilib. Bununla da Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi işğal faktını hüquqi əsaslandırıb. Bu, çox mühüm
nailiyyətdir, çünki Azərbaycanın hüquqi olaraq öz torpaqlarını işğaldan azad etməsinə beynəlxalq səviyyədə
əsas verir.
Yuxarıda vurğulanan kontekstdə 2015-ci il iyulun 5-9-da keçirilmiş ATƏT-in Parlament
Assambleyasının iclasında qəbul edilən “ATƏT məkanında dövlətlərarası münasibətlərdə Helsinki
Prinsiplərinə sadiqlik haqqında” qətnamə də xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 2015-ci il noyabrın 4-də isə AŞPAnın siyasi məsələlər və demokratiya komitəsi “Dağlıq Qarabağ və Azərbaycanın işğal olunmuş digər
ərazilərində zorakılığın artması” adlı qətnamə layihəsini təsdiq edib ki, burada da Ermənistanın Azərbaycan
ərazilərini 20 ildən artıq müddətdə işğal altında saxlaması pislənilib. Sənəddə Ermənistanın Azərbaycana qarşı
yürütdüyü hərbi təcavüz və etnik təmizləmə siyasətinin qəbuledilməz olduğu qeyd olunub (bax: əvvəlki
mənbəyə).
Bunlarla yanaşı, 2016-cı ildə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının İstanbul zirvəsində Azərbaycanla bağlı
vacib qərarlar qəbul olunub. Yekun bəyannamədə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qeyd-şərtsiz təmin
edilməsi zərurəti və təşkilata daxil olan dövlətlərin bu məsələdə Bakıya yadım edəcəyi vurğulanıb. Bu, sözsüz
ki, Heydər Əliyev siyasətinin layiqli davamçısı İlham Əliyevin böyük diplomatik uğurudur.
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Bununla yanaşı, dövlət başçısı ərazi bütövlüyünün mütləq təmin ediləcəyi və düşmənə bir qarış da olsun
torpaq verilməyəcəyini açıq bildirib. Aprel ayında olan 4 günlük müharibə bu aspektdə dünyaya və Ermənistan
rəhbərliyinə çox məqamları çatdırdı.
Bunlarla yanaşı, Azərbaycan son 10 ildə enerji sahəsində strateji əhəmiyyətli addımlar atdı. Bakı bir
neçə layihələrin təşəbbüskarı olaraq qlobal miqyasda enerji təhlükəsizliyinin əsas təminatçılarından biri
statusuna yüksəldi. Bu barədə ABŞ və Aİ rəsmiləri dəfələrlə fikirlərini bildiriblər. Şübhə yoxdur ki, bundan
sonra da Azərbaycan Prezidenti xarici siyasətdə yeni-yeni uğurlara imza atacaq. Ulu öndərin əsasını qoyduğu
xarici siyasət kursu ölkəni yeni zirvələrə yüksəldəcək.
O cümlədən Azərbaycanın sivilizasiyalar və mədəniyyətlər arasında dialoqun baş tutmasında oynadığı
rol daim artacaq. Artıq bunun bir sıra müsbət nəticələri göz önündədir. Bu məsələ bütövlükdə multikultural
dəyərlərin qorunması, müasir ideoloji konseptin hazırlanması və ölkə daxilində sabit sosial siyasətin
yeridilməsi ilə sıx bağlıdır.
Sivilizasiyalararası əməkdaşlıq, multikulturalizm və sosial rifah: Azərbaycan modeli
Müasir Azərbaycan üçün böyük əhəmiyyəti olan ideoloji konseptin – azərbaycançılığın yeni tarixi
şəraitdə banisi məhz Heydər Əliyevdir. Azərbaycançılıq milliliklə beynəlmiləlin sintezi olan ideoloji
prinsiplərə söykənir. Ulu öndər yeni əsr və üçüncü minilliyin gəlişi ilə bağlı Azərbaycan xalqına müraciətində
həmin ideoloji sistemin mühüm aspektlərini dəqiq ifadə edib. Onların sırasında azərbaycanlıların harada
olmasından asılı olmayaraq köklərinə, dilinə, mədəniyyətinə, dövlətçiliyinə sadiqliyi, Vətən sevgisi,
vətənpərvərliyi vurğulamaq olar. Eyni zamanda, ümummilli lider azərbaycanlıların fərqli mədəniyyətlərə açıq
olmasını, başqa xalqların mədəniyyətini əxz etməsini, fərqli dinlərə tolerant yanaşmasını vacib sayırdı. Bu
müddəalarda Azərbaycanın dövlət və cəmiyyət olaraq əhəmiyyətli özəllikləri öz əksini tapıb.
Bir tərəfdən, Azərbaycan vətəndaşı öz milli keçmişinə bağlı olmalı, digər tərəfdən isə, fərqli mədəniyyət
və din sahiblərinə tolerant münasibət göstərməli və onların mədəni dəyərlərini öyrənməlidir. Bu, XXI əsr üçün
ciddi ideoloji istiqamətlərdir. Onlar dövlət siyasətinin tərkib hissəsinə çevrildikdə isə çox yüksək nəticələr əldə
etmək mümkündür. Təsadüfi deyil ki, Prezident İlham Əliyev məhz ulu öndərin müəyyənləşdirdiyi prinsiplər
üzrə Azərbaycanı sivilizasiyalar, mədəniyyətlər və dinlərarası əməkdaşlığın məkanına çevirdi. Bu prosesin
təkanverici qüvvəsi ulu öndərin müəyyənləşdirdiyi ideoloji prinsiplərdir.
İndi Azərbaycan cəmiyyətinin özü tolerantlıq, fərqli mədəniyyətə və dinə sahib insanların birgə
yaşaması sahəsində nümunəvi modeldir. Konstitusiyamızda əks olunan bir sıra müddəalar bunun hüquqi
sübutudur. Əsas Qanunun 18-ci maddəsində qeyd edilir ki, “bütün dini etiqadlar qanun qarşısında bərabərdir”.
21-ci maddədə vurğulanır: “Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və
inkişafını təmin edir”. 25-ci maddədə ifadə olunub: “Dövlət irqindən, milliyyətindən, dinindən, dilindən,
cinsindən, mənşəyindən, əmlak vəziyyətindən, qulluq mövqeyindən, əqidəsindən, siyasi partiyalara, həmkarlar
ittifaqlarına və digər ictimai birliklərə mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər kəsin hüquq və azadlıqlarının
bərabərliyinə təminat verir. İnsan və vətəndaş hüquqlarını və azadlıqlarını irqi, milli, dini, dil, cinsi, mənşə,
əqidə, siyasi və sosial mənsubiyyətə görə məhdudlaşdırmaq qadağandır”.
Azərbaycan Konstitusiyasında mədəniyyət və milli mənsubluqla bağlı xüsusi maddələr vardır. 40-cı
maddədə deyilir:
“I. Hər kəsin mədəni həyatda iştirak etmək, mədəniyyət təsisatlarından və mədəni sərvətlərdən istifadə
etmək hüququ vardır.
II. Hər kəs tarixi, mədəni və mənəvi irsə hörmətlə yanaşmalı, ona qayğı göstərməli, tarix və mədəniyyət
abidələrini qorumalıdır”. 41-ci maddədə isə təsbit edilib;
“I. Hər kəsin milli mənsubiyyətini qoruyub saxlamaq hüququ vardır.
II. Heç kəs milli mənsubiyyətini dəyişdirməyə məcbur edilə bilməz”. Bunlardan başqa, 45-ci maddədə
hər kəsin öz ana dilindən istifadə etmək və təhsil almaq hüququnun olduğu bildirilir.
Bütün bunlar müasir dövrün tələblərinə tam uyğun olan hüquqlardır və onlar konkret olaraq reallaşır.
Bu Konstitusiyanın memarı isə ulu öndər Heydər Əliyevdir. Onun bu cür demokratik və hüquqi cəhətdən
mükəmməl Konstitusiya yaratması Azərbaycanı qısa müddətdə mədəniyyətlərin, sivilizasiyaların və dinlərin
ortaq dildə “ünsiyyət qurduğu” bir məkana çevirmək imkanı verdi.
Sadəcə bir neçə nümunə ilə fikrimizi əsaslandıra bilərik. Bu gün Azərbaycanda 2054 məscid, 13 kilsə
var. Ölkəmizdə xristianlığın ayrı-ayrı cərəyanlarının icmaları sərbəst şəkildə fəaliyyət göstərir. Dünyada
yəhudilərin azad şəkildə öz dini inanclarını icra etdiyi ölkələr içərisində Azərbaycan birinci yerdədir.
387

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Azərbaycan, demək olar ki, yəhudilərin İsraildən sonra ən azad dini icma şəklində fəaliyyət göstərdiyi ölkədir.
Azərbaycanda 7 sinaqoq, 4 gürcü kilsəsi fəaliyyət göstərir. Hətta Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi
təcavüzünə baxmayaraq, Bakıda erməni kilsəsi qorunub saxlanılır.
Başqa bir misal kimi Azərbaycanda sivilizasiyalar, dinlər və mədəniyyətlərarası əməkdaşlığa həsr
edilmiş çoxlu sayda beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsini göstərə bilərik. Bu sırada “Bakı prosesi”ni, III
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunu, Bakı Humanitar Forumunu, BMT-nin Sivilizasiyalar
Alyansının VII Forumunu və digərlərini vurğulaya bilərik. Onu deyək ki, bu istiqamətdə Heydər Əliyev Fondu
çox böyük işlər görür. Fond Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə çoxlu sayda mötəbər tədbirlər keçirib.
Onlardan yalnız bir neçəsini xatırladaq: “Heydər Əliyev və Azərbaycanda din siyasəti: gerçəkliklər və
perspektivlər” adlı beynəlxalq konfrans (3-4 aprel 2007-ci il), “Mədəniyyətlərarası dialoq Avropa və onun
qonşu regionlarında davamlı inkişafın və sülhün əsasıdır” mövzusunda konfrans (2 dekabr 2008-ci il),
“Dinlərarası dialoq: qarşılıqlı anlaşmadan birgə əməkdaşlığa doğru” mövzusunda beynəlxalq konfrans (6-7
noyabr 2009-cu il), “Sivilizasiyalararası dialoq: Azərbaycandan baxış” adlı konfrans (11 noyabr 2009-cu il),
Dünya Dini Liderlərinin Bakı Sammiti (26-27 aprel 2010-cu il) və s.
2016-cı ildə isə “Dövlət və din: qloballaşan dünyada tolerantlığın gücləndirilməsi” mövzusunda II
Beynəlxalq Bakı Forumunun keçirilməsi planlaşdırılıb. Bu, Prezident İlham Əliyevin 2016-cı ili
“Multikulturalizm ili” elan etməsi çərçivəsində həyata keçirilməli olan tədbirlər sırasındandır.
Bizcə, yuxarıda göstərilən nümunələr tam təsdiq edir ki, Azərbaycan sivilizasiyalar, mədəniyyətlər və
dinlər arasında real dialoqun, əməkdaşlığın qurulmasına ciddi töhfələr verir. Dövlət başçısı bu istiqamətdə çox
vacib addımlar atır. Şübhəsiz ki, bütün bunlar Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasətinin birbaşa nəticəsidir.
Yeri gəlmişkən, onu xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, Heydər Əliyevin yaratdığı Azərbaycanın sosial
dövlət konsepsiyası bütün uğurların əldə olunmasında ciddi rol oynayıb. Çünki sosial sahədə insanların rifahı
təmin olunmasa, ölkədə sabitliyə çox böyük çətinliklə nail olunardı. Bu səbəbdən ulu öndər sosial sabitlikdən
innovativ inkişafa aparan dəqiq kurs müəyyən etdi. Lakin bu cür keçid, bir qayda olaraq, cəmiyyətin zəif
təminatlı təbəqəsinin durumuna mənfi təsir göstərə bilərdi.
Ulu öndər bu məqamı ciddi nəzərə alaraq müstəqilliyin ilk illərində xüsusi vurğulamışdı: “Biz yaxşı
bilirik ki, aparılan iqtisadi siyasət, həyata keçirilən islahatlar iqtisadiyyatı ümumən inkişaf etdirməklə yanaşı,
aztəminatlı təbəqənin vəziyyətinə müəyyən qədər mənfi təsir göstərir. Ona görə də biz islahatlarımızın sosial
yönümünə xüsusi fikir veririk və bundan sonra da bu, bizim diqqət mərkəzimizdə olacaqdır”.
Bu yanaşmanın müsbət bəhrələrini Azərbaycan xalqı hər zaman görürdü. 1996-cı ildə pensiya və
müavinətlər 50 faiz artırıldı, 1997-ci ilin avqust ayında əlilliyi olan şəxslərin, tənha ahıl vətəndaşların, sosial
pensiyaçıların pensiyalarına əlavə müavinətlər hesablandı, 1998-ci ilin avqust ayında şəhid ailələrinin,
müharibə əlillərinin, qaçqın və məcburi köçkünlərin pensiya məbləğləri 2 dəfədən çox artırıldı, 2000-ci ilin
əvvəlindən pensiya və müavinətlərin ümumi məbləğinin minimum həddi 50 min manata çatdırıldı, 2001-ci ilin
əvvəlindən 20 Yanvar əlillərinin və ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə əlil olanların pensiyalarına
hesablanan aylıq müavinətləri orta hesabla 1,5 dəfə, aztəminatlı ailələrdə uşaq doğularkən verilən birdəfəlik
müavinət 1,4 dəfə, dəfn üçün müavinət 1,5 dəfə, üç uşağa qulluğa görə qismən ödənişli sosial məzuniyyətdə
olanlara verilən aylıq müavinət orta hesabla 1,8 dəfə artırıldı.
Bununla da Heydər Əliyevin nəzərdə tutduğu sosial sabitliyə nail olundu. Sonrakı mərhələdə müasir
innovasiyaların tətbiqi reallaşmalıdır. Bu istiqamətdə də Prezident İlham Əliyevin müstəsna xidmətləri var.
Burada dövlət başçısının sosial islahatlarla innovativ inkişafın sintezini təmin etdiyi aydınlaşır. Belə ki,
islahatlar kursu ölkədə son 12 ildə iqtisadiyyatda 3,4 dəfə artıma nail olmağa imkan verdi. Qeyri-neft
sektorunun ÜDM-də payı 70 faizi keçib. Əhalinin gəlirləri 7 dəfə artıb. Orta aylıq əməkhaqqı 5,6 dəfədən çox
artıb. Bu, cari ilin yanvar-fevral aylarında əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 6,2 faiz çoxdur.
Pensiyaların orta aylıq məbləği 10,3 dəfədən çox artaraq 18,4 manatdan 190 manata çatıb. O cümlədən yaşa
görə pensiyanın orta aylıq məbləği hazırda 210,8 manat təşkil edir ki, bu da MDB məkanı üçün yüksək
göstəricidir.
Bunların fonunda Azərbaycan yeni informasiya-kommunikasiya texnologiyalarını intensiv surətdə
mənimsəyir və tətbiq edir. İndi Azərbaycan kosmik fəzada süni peyki olan dövlətlər sırasındadır. Ölkə başçısı
“elektron hökumət” yaratmaq istiqamətində davamlı addımlar atır. “ASAN xidmət” mərkəzi artıq dünyada
Azərbaycanın brendinə çevrilib. May ayının 4-də Prezident İlham Əliyev “ASAN Kommunal” mərkəzlərinin
yaradılması haqqında da sərəncam imzalayıb.
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Bir sözlə, müasir innovasiya elementləri ölkə həyatına sürətlə daxil olmaqdadır. Heydər Əliyevin
arzuladığı və reallaşması üçün bütün əsasları hazırladığı müasir, innovasiyalı inkişafa nail olmuş Azərbaycan
artıq dünyada öz sözünü daha əminliklə deyir.
Prezident İlham Əliyevin bu sahədə ulu öndərin siyasətini daha da inkişaf etdirərək, yeni uğurlar
qazanacağına şübhə yoxdur. Təsadüfi deyil ki, dünya maliyyə böhranı ilə mübarizə apardığı bir vaxtda
Azərbaycan sosial-iqtisadi, enerji, ordu quruculuğu, yeni texnologiyalara yiyələnmək və başqa perspektivli
layihələrini uğurla reallaşdırmaqdadır.
Biz heç zaman unutmamalıyıq ki, bu sabit və dönməz inkişaf strategiyasının müəllifi Heydər Əliyevdir.
Ulu öndərin böyük əsəri olan müstəqil Azərbaycan həmişə Günəş kimi parlayacaq. Deməli, Heydər Əliyev
imzası da daim yüksəklərdə olacaqdır!
Xalq qəzeti.-2016.-11 may.-№100.-S.4.
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Müdafiə diplomatiyası hücum diplomatiyası ilə əvəzlənib
Tünzalə İsmayılova
Heydər Əliyev Fondu da Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında həqiqətlərin dünyaya çatdırılmasında
böyük işlər görür
Aparilan düzgün, məqsədyönlü siyasət nəticəsində artıq dünya ictimaiyyəti xalqımızın qaysaq
bağlamayan yarası olan Dağlıq Qarabağ həqiqətlərini qəbul edir və haqq işini dəstəkləyir. Təbiidir ki, bu
siyasət davamlı xarakter daşıyır və bu sahədə görülən işlərin miqyası genişlənir. Elə bir rəsmi görüş, toplantı,
yığıncaq olmur ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi haqqında danışmasın, bu problemi dünya ictimaiyyətinə çatdırmasın və Azərbaycanın
ədalətli mövqeyini müdafiə etməsin.
Eləcə də Heydər Əliyev Fondu da Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında həqiqətlərin dünyaya
çatdırılmasında böyük işlər görür. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO-nun və İSESCO-nun
xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə yaradılan “Azərbaycan”
internet portalı olduqca böyük əhəmiyyətə malikdir. Portalda Azərbaycan haqqında geniş informasiya əldə
etmək olar. Portalda Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən, Xocalı soyqırımından, erməni
vəhşiliklərindən bəhs edən məlumatların yerləşdirilməsi saxta erməni təbliğatına qarşı tutarlı cavab olmaqla
dünya ictimaiyyətinin erməni vəhşilikləri ilə yaxından tanış olmasına şərait yaradır. Bildiyimiz kimi, Heydər
Əliyev Fondu bununla yanaşı, hər il Xocalı soyqırımı ərəfəsində dünyanın müxtəlif ölkələrində soyqırımı
qurbanlarının fotoşəkillərini sərgiləyir, beynəlxalq mətbuatda soyqırım haqqında yazılar dərc etdirir, “Xocalı
uşaqların gözü ilə” rəsm müsabiqəsinin iştirakçılarının əsərlərindən ibarət sərgilər keçirir.
Mehriban xanım Əliyevanın xüsusi səyi nəticəsində Azərbaycan həqiqətləri dünyanın hər yerində
gündəmə gətirilir. Bu istiqamətdə həyata keçirilən işlərə xüsusi önəm verən fond 2005-ci ildən başlayaraq
müxtəlif dillərdə “Qarabağ həqiqətləri” toplusunu nəşr edir. Beynəlxalq ictimaiyyətə ünvanlanmış toplu ilkin
olaraq Azərbaycan, rus və ingilis dillərində nəşr edilib. Həmçinin, “Qarabağ həqiqətləri” oxuculara alman və
macar dillərində təqdim olunub. Təbliğat materialları indiyədək bir çox xarici ölkələrdə yayılıb, müxtəlif tədbir
və aksiyalar zamanı Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında səmərəli ideoloji vasitəyə çevrilib.
Xocalı soyqırımına həsr olunmuş mərasimlər 2005-ci ildən başlayaraq Vaşinqton, Nyu-York, Varşava,
London, Pekin, Haaqa, Dubay, Kiyev, Moskva, Berlin, Strasburq, Brüssel, Buxarest, Cenevrə, Ankara,
İstanbul, Praqa, Paris, Roma, Tbilisi, Sarayevo və başqa şəhərlərdə həyata keçirilib. Heydər Əliyev Fondunun
təşkilatçılığı ilə Xocalı soyqırımına həsr olunmuş kitablar, broşürlər çap edilir və kinofilmlər çəkilərək, dünya
ictimaiyyətinə çatdırılır.
Azərbaycan həqiqətləri beynəlxalq müstəvidə
Ermənistanın apardığı təcavüzkar siyasətə baxmayaraq, Azərbaycan müxtəlif nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatlarla əməkdaşlıq edib münaqişənin həllində öz səylərini daha da artırır. Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik
Şurasına qeyri-daimi üzv seçilməklə xarici siyasətin ən böyük uğurlarından birini qazanmış oldu. Prezident
İlham Əliyevin Sədrliyi ilə keçirilən BMT Təhlükəsizlik Şurasının terrorizmə qarşı mübarizə məsələlərinə həsr
edilmiş yüksək səviyyəli iclas Ermənistanın dövlət terroru siyasətinin ifşa edilməsi baxımından əlamətdar
olmuşdur. Lakin təəssüflər olsun ki, ötən müddət ərzində Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin dinc yolla
aradan qaldırılması sahəsində BMT və dünya birliyinin göstərdiyi səylər Ermənistan Respublikasının açıqaşkar hərbi işğalçılıq mövqeyi tutması ucbatından təsirli nəticələr verməyib. Nəzərə alsaq ki, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin ədalətli həllinə zəmin yaradan çoxlu sayda beynəlxalq hüquqi sənədlər qəbul olunub, lakin əfsus
ki, bunlar münaqişənin həllində lazımi təsirini göstərə bilməyib. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi,
ATƏT-in, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının, AŞPA-nın, Qoşulmama Hərəkatının qərar və qətnamələri hələ də
torpaqlarımızın erməni işğalından azad olunmasında bir nəticə verməyib. 2015-ci il fevralın 7-də 51-ci
Münhen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində “Ukraynadan əlavə – Avropada həll olunmamış münaqişələr”
mövzusunda keçirilən panel müzakirəsində dövlət başçısının Qarabağ münaqişəsilə bağlı açıqlamaları bir daha
diqqəti ölkəmizə yönəltdi. Dövlətimizin başçısı çıxışında bu günə qədər Minsk Qrupunun fəaliyyətində heç
bir nəticə əldə olunmadığını xüsusi vurğulayaraq, buna səbəb kimi Ermənistanın üzərində kifayət qədər
beynəlxalq təzyiqin olmamasını göstərdi və Qarabağ münaqişəsinin digər vacib beynəlxalq hadisələrin
kölgəsində qaldığını bildirdi. Dövlət başçısı, həmçinin, Ermənistan tərəfinin işğal olunmuş ərazilərdə təlim
keçməsinə də fikir bildirərək qeyd etdi ki, onlar bizim torpaqlarımızı işğal ediblər, beynəlxalq hüquq
normalarını pozublar, Xocalıda soyqırımı törədiblər, tarixi və dini abidələrimizi məhv ediblər və bizi
390

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

günahlandırırlar. Sual isə ondan ibarətdir ki, işğal olunmuş ərazilərdə Ermənistan əsgərlərinin nə işi var?
Erməni əsgərinin Ağdamda nə işi var?
Azərbaycan Prezidentinin münaqişə ilə bağlı sərt açıqlamaları beynəlxalq aləmdə böyük rezonans
doğurdu. Demək olar ki, dünyada böyük reytinqi olan bir çox media orqanları Azərbaycan Prezidentinin bu
açıqlamalarını geniş ictimaiyyətə çatdırdı.
Diasporaların rolu
Müstəqilliyimizin ilk illərində Azərbaycan güclü erməni diasporunun informasiya blokadasından
əziyyət çəkirdi. Zaman keçdikcə isə bu sahədə aparılan dövlət siyasəti də öz bəhrəsini verdi. Ötən müddət
ərzində dünyanın müxtəlif ölkələrində məskunlaşmış soydaşlarımız arasında milli-mənəvi dəyərlərimizin
qorunub saxlanılması, adət-ənənələrimizin yaşadılması ilə yanaşı, Azərbaycan həqiqətlərinin dünya
ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində də ölkəmiz üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edəcək xeyli işlər görülüb.
Bütün bunlar isə diasporumuzun təşkilatlanması və getdikcə daha da güclənməsi sayəsində baş verib.
Bu gün dövlətimiz və diasporalarımızın birgə işi sayəsində Azərbaycan gerçəklərinin dünyada
tanıdılması istiqamətində uğurlu nəticələr əldə edilib. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla
Əliyevanın rəhbərliyi ilə 2009-cu ildə yaradılan Rusiya Azərbaycanlıları Gənclər Təşkilatı “Xocalıya ədalət”
kampaniyası çərçivəsində Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında xeyli işlər görüb, İslam
Konfransı Təşkilatında Xocalı soyqırımı ilə bağlı qətnamənin qəbuluna nail olunub. 2009-cu il martın 31-də
Nevada ştatında həmin günün qubernator tərəfindən “Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü”nün anılması tarixi
kimi elan edilib, 2010-cu il fevralın 25-də Massaçusets ştatının Nümayəndələr Palatası Xocalı soyqırımının
18-ci ildönümü ilə əlaqədar olaraq, Xocalıda qırğın törədilməsi faktının tanınması haqqında qətnamə qəbul
edib, 2011-ci ilin 26 fevralında Texas ştatının Nümayəndələr Palatası da Ermənistan tərəfindən Xocalıda çox
ağır cinayət törədilməsi faktını tanıyıb. Həmçinin, Nyu-Cersi, Texas, Corciya ştatlarında da Xocalı soyqırımını
tanıyan qətnamələr qəbul olunub. Əslində, bu siyahını bir qədər də artırmaq olar. Xocalı soyqırımının
tanıdılması ilə bağlı digər ölkələrin parlamentində qəbul edilən sənədləri də bu siyahıya əlavə etmək olar. Təbii
ki, diasporalarımız erməni yalanlarının ifşası istiqamətində daha əzmlə çalışmaqda israrlıdır. Əlbəttə ki, bu
gün bizim daha çox istəyimiz də məhz budur. Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, Azərbaycan artıq
müdafiə diplomatiyasından hücum diplomatiyasına keçibsə, bu yolda dövlətin apardığı işə ən böyük dəstək
məhz diaspora təşkilatlarından, dünyaya səpələnmiş milyonlarla soydaşımızdan gəlməlidir.
Diasporalarımızın fəallığı sayəsində hər il dünyanın bir neçə ölkəsində Xocalı soyqırımının ildönümü
ilə əlaqədar yürüş-mitinq keçirilir. Dünya ictimaiyyəti Azərbaycan xalqının başına gətirilən faciələr barədə
ətraflı məlumatlandırılır. Mitinq təşkilatçıları əllərində Azərbaycan bayrağı, qətliam qurbanlarının fotoları,
palakatlar mərkəzi küçələrdən keçərək “Xocalıya ədalət”, “Qarabağa azadlıq”, “Avropa, Qarabağın azadlığına
susma!”, “Qarabağ bizimdir, bizim olacaq” kimi şüarlar səsləndirirlər. Tədbirlərdə Ermənistanın işğal altında
olan Azərbaycan torpaqlarında törətdiyi vandalizmdən, azərbaycanlılara məxsus tarixi-mədəni, dini abidələri
və qəbiristanlıqları dağıtmaqlarından, dinc azərbaycanlılara qarşı törədilən soyqırımı aktlarından, bir milyon
azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünün öz yurd-yuvasına dönməsinə imkan verilməməsindən danışılır.
Vətəndaş cəmiyyətinin missiyası
Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması istiqamətində görülən tədbirlər çərçivəsində qeyrihökumət təşkilatlarının həyata keçirdikləri layihələr də diqqətçəkən məqamlardandır. Belə ki, Azərbaycan
dövlətinin QHT-lərə dəstək verəcəyi prioritet istiqamətləri önündə Azərbaycan gerçəklərinin dünya
ictimaiyyətinə çatdırılması durur. Bu günə qədər dövlət tərəfindən Qarabağ müharibəsinə həsr olunmuş
yüzlərlə layihələr maliyyələşdirilib. Bu layihələr çərçivəsində bir sıra xarici ölkələrdə təşkil olunan tədbirlərdə
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində ölkəmizin başına gətirilən faciələr müxtəlif
formalarda dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılıb. Erməni vəhşilərinin törətdiyi dəhşətli faciələri əks
etdirən fotolar, kitablar, broşürlər, bukletlər və filmlər tədbirlərdə nümayiş etdirilərək, bu haqda
nümayəndələrimiz tərəfindən ətraflı məlumatlar tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırılır. Həmçinin, bir çox
beynəlxalq tədbirdə QHT nümayəndələrinin iştirakı təmin olunub.
Bəli, biz öz haqq səsimizi dünyaya bəyan edə bilirik. Zamanla başımıza gətirilən faciələri hər kəsə
təqdim edirik. Çünki biz vətənimiz Azərbaycanın vətənpərvər övladlarıyıq. Bu vətəni qorumaq bizim ən ümdə
vəzifəmizdir. Bu işdə isə hamı bir olmalı, bir amal uğrunda birləşərək çalışmalıdır. Unutmamalıyıq ki, Vətən
hamımızındır – sənin, mənim və onun…
Səs.-2016.-18 fevral.-№ 31.-S.12.
391

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Azərbaycanın xarici siyasəti haqq-ədalət, beynəlxalq hüquq əsasında formalaşır
Prezident İlham Əliyevin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə və Londona rəsmi səfərləri zamanı ölkəmizin
etibarlı tərəfdaş olması xüsusi vurğulanır
İttifaq Mirzəbəyli
Biz Suriya qaçqınlarının halına çox acıyırıq. Müstəqillik illərində – 1990-cı illərin əvvəlində qonşu
Ermənistan Azərbaycana qarşı təcavüz edəndə Azərbaycan özü humanitar fəlakət və böhrandan əziyyət
çəkib. Bu təcavüz nəticəsində Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazisinin 20 faizi işğal olundu.
Biz etnik təmizləməyə məruz qaldıq. Bir milyondan artıq azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə
düşdü.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
London, 4 fevral, 2016-cı il
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin xarici siyasət konsepsiyası dövlətlərarası münasibətlərdə qarşılıqlı
hörmət və ehtirama, bərabərhüquqlu əməkdaşlığa, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə ciddi riayət
olunmasına əsaslanır.
Prezidentin fevralın 2-də Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin vitse-prezidenti, Baş naziri və Dubayın hakimi
Şeyx Məhəmməd bin Raşid Əl Məktumla geniş tərkibdə keçirilən görüşdə bu məqamlar xüsusilə
vurğulanmışdır. Hökumətlərarası Birgə İqtisadi Komissiyanın fəaliyyətinə toxunan dövlətimizin başçısı bu
komissiyanın qarşılıqlı fəaliyyəti əsasında əməkdaşlığımızın daha da genişləndirilməsi, o cümlədən investisiya
qoyuluşu sahəsində işlərin həyata keçirilməsindən razılığını ifadə etmiş, turizm sahəsində də əməkdaşlığın
genişləndirilməsi üçün yaxşı imkanların olduğunu vurğulamışdır. Dövlət başçımız turizmin inkişafını
Azərbaycanın prioritet sahəsi kimi səciyyələndirmiş, ölkəmizin regionlarında yüksək standartlara cavab verən
aeroportların, turizm infrastrukturunun yaranmasının Azərbaycana turist axınının genişlənməsinə əlverişli
şərait yaratdığını bildirmişdir.
Geniş tərkibdə görüş başa çatdıqdan sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin vitse-prezidenti, Baş naziri və Dubayın hakimi Şeyx Məhəmməd bin Raşid Əl
Məktumun iştirakı ilə “Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Hökuməti arasında
dəniz nəqliyyatı üzrə institusional əməkdaşlığa dair Saziş”i və “Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək
Texnologiyalar Nazirliyi ilə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Telekommunikasiya Sektorunun Tənzimlənməsi
üzrə Baş Departamenti arasında informasiya və kommunikasiya texnologiyaları sahəsində əməkdaşlıq
haqqında Anlaşma Memorandumu” imzalanmışdır. Ümumiyyətlə, ölkəmizin xarici siyasətində Qərb ölkələri
ilə əməkdaşlığa nə qədər önəm verilirsə, Şərq ölkələri, xüsusən, İslam dünyası ilə əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq
da bir o qədər üstün tutulur.
İndi isə, dövlət başçımızın fevralın ilk günlərində reallaşdırdığı başqa bir səfər barədə. Xatırladaq ki,
Prezidentin ikinci səfəri Qərbə olsa da, orada da Şərqlə, daha doğrusu Suriya ilə bağlı məsələlər müzakirə
edilmişdi. Məlum olduğu kimi, BMT-nin baş katibi Pan Gi Munun, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya
Birləşmiş Krallığının Baş naziri Devid Kemeronun, Almaniya Federativ Respublikasının Kansleri Angela
Merkelin, Norveç Krallığının Baş naziri Erna Solberqin və Küveyt Dövlətinin Əmiri Sabah əl-Əhməd əl-Cabir
əs-Sabahın dəvəti ilə Londona gedən Azərbaycan Prezidenti orada Böyük Britaniya, Almaniya, Küveyt,
Norveç və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən konfransda iştirak və çıxış etmişdir.
Tədbirdə Suriyaya təcili və uzunmüddətli yardımın təmin edilməsi, regionda humanitar və təhsil layihələrinin
reallaşdırılması, böhrandan əziyyət çəkən qaçqınların sosial problemlərinin həll olunması, onları qəbul edən
ölkələrə dəstək göstərilməsi məsələləri müzakirə edilirdi.
Konfrans çərçivəsində keçirilən “Təhsil” mövzusundakı sessiyada çıxış edən Azərbaycan
Prezidenti 1990-cı illərin əvvəllərində qonşu Ermənistan dövlətinin hərbi təcavüzü və torpaqlarımızın 20
faizinin işğalı nəticəsində bir milyondan artıq qaçqın və köçkünün problemləri ilə üz-üzə qalan gənc və kasıb
müstəqil dövlətimizin yaşadığı məşəqqətli günləri yada salmışdır. Ancaq xalqımızın mərdanəliyi, yeridilən
siyasətin müdrikliyi və siyasi rəhbərliyin qətiyyəti nəticəsində biz o günləri geridə qoya bilmişik: “Bu gün
Azərbaycan özü donor ölkədir. Biz, Suriya qaçqınları da daxil olmaqla maliyyə yardımını təmin edirik. 1994392
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cü ildə Azərbaycan ilə Ermənistan arasında atəşkəs rejimi müəyyən edilmişdir. Əfsuslar ki, o vaxtdan bəri
danışıqlar masası ətrafında bu münaqişənin həlli ilə bağlı ciddi irəliləyişə nail olunmamışdır. BMT-nin
Təhlükəsizlik Şurası Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən dərhal və
qeyd-şərtsiz çıxmasını tələb edən dörd qətnamə qəbul etməsinə baxmayaraq, 20 ildən artıqdır ki, Ermənistan
tərəfindən bu qətnamələrə məhəl qoyulmur”.
“1994-cü ildə atəşkəs razılığının əldə olunması bizə inkişaf etmək imkanını verdi” – deyən
dövlət başçımız Londondakı çıxışında Suriyada da ilk növbədə sülhə nail olmağın vacibliyini dilə gətirir: “
Suriya böhranı üzrə siyasi həllin mümkün qədər tez tapılması bizim gündəliyimizdə duran bir nömrəli
məsələdir. Əminəm ki, bu gün apardığımız müzakirələr həmin siyasi həllin tapılmasında öz vacib rolunu
oynayacaqdır… Əlbəttə ki, biz Suriyadakı bacı və qardaşlarımıza dəstək olmaqda davam edəcəyik. Biz Suriya
qaçqınlarını qəbul etmək üçün üzərinə belə böyük bir yükü götürən ölkələrə minnətdarıq. Bir daha qeyd etmək
istəyirəm, biz buraya sülhü və bu cür dəyərləri təşviq etmək üçün gəlmişik.”
Ümumilikdə götürdükdə isə, Azərbaycan beynəlxalq aləmdə baş verən istənilən hadisəyə münasibətdə
xarici siyasətimizin əsas kursuna – haqq və ədalətin bərpa edilməsi prinsiplərinə sədaqət nümayiş etdirir. Bu
gün beynəlxalq aləmdə gedən gərgin ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi proseslər fonunda fəsadlarının nə zaman
aradan qalxacağı məlum olmayan iqtisadi və maliyyə böhranları da yaşanır. Ona görə də əksər ölkələr öz
xarici siyasətinə yenidən baxmalı olur və bəzi məsələlərdə korrektələrə ehtiyac yaranır. Azərbaycanın xarici
siyasəti isə mükəmməl bir uzaqgörənliklə işlənib hazırlandığına görə heç bir yenidən baxılmağa və ya
korrektəyə ehtiyac duyulmur. Amma xarici siyasətimizin mükəmməlliyi bir də ondadır ki, Azərbaycan
beynəlxalq aləmdə gedən istənilən mənfi proseslərdən ciddi şəkildə narahat olur. Çünki Heydər Əliyev siyasi
münasibətlərində heç zaman dəyişilməyən məqamlardan biri də beynəlxalq aləmdəki dostlarımızın və
tərəfdaşlarımızın problemlərinə şərik olmaq, həmin problemin həllində iştirak etməkdir. Odur ki, ulu
öndərin siyasi kursunun ən mühüm tərkib hissələrindən olan xarici siyasətimiz beynəlxalq aləmdə baş
verən bütün proseslər fonunda özünəməxsus uğurlarını qazanmaqdadır. Bu il yanvarın 10-da Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2015-ci ilin sosial-iqtisadi
inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasında səsləndirilən fikirlər də bu məntiqi
təsdiqləyirdi.
Dövlətimizin başçısı iclasdakı giriş nitqində beynəlxalq aləmdəki siyasi mənzərəni müfəssəl şəkildə
xarakterizə etdi: “2015-ci ildə dünyada iqtisadi böhran daha da dərinləşdi. Bizim regionumuzda isə iqtisadi
böhranla yanaşı, siyasi və hərbi böhran müşahidə olunur. Əfsuslar ki, mövcud olan münaqişələr 2015-ci ildə
öz həllini tapmadı. Əksinə, dünyada və xüsusilə bizim regionumuzda yeni təhlükə ocaqları yaranmışdır.
Əlbəttə ki, bu hadisələr regionumuzun ümumi inkişafına mənfi təsir göstərmişdir. Yaxın Şərqdə – İraqda,
Suriyada, Liviyada münaqişələr, qanlı toqquşmalar, müharibələr davam edir. Əlbəttə, bu, bizi ciddi narahat
edir. Çünki biz də bu regionda yaşayırıq və regionda baş verən hadisələr istər-istəməz bizə də öz təsirini
göstərir. Xarici müdaxilə nəticəsində Yaxın Şərqdən artıq qaçqın, köçkün vəziyyətinə düşmüş yüz minlərlə
insan Avropaya pənah gətirir. Yüz minlərlə insan həlak olmuşdur. Milyonlarla insan qaçqın, köçkün
vəziyyətində yaşayır”.
Dövlət başçımız bütün bunları sadalamaqla yanaşı xüsusi olaraq vurğulayır ki, bu gün münaqişə
şəraitində olan ölkələrin əksəriyyəti bizim dostumuz, qardaşımız, strateji tərəfdaşımız və ya müttəfiqimizdir.
Ona görə də biz bu münaqişələrin tezliklə aradan qaldırılmasını arzulayır və bu məqsədlə öz töhfəmizi
verməyə çalışırıq: “Keçən il Türkiyə-Rusiya münasibətləri gərginləşdi. Təbiidir ki, bu, bizi çox narahat edir.
Çünki hər iki ölkə bizim qonşumuzdur, yaxın dostumuzdur. Əlbəttə, bizim üçün, əminəm ki, Türkiyə və Rusiya
üçün bu, arzuolunan vəziyyət deyil. Bununla bərabər, bu yaxınlarda İran-Səudiyyə Ərəbistanı münasibətləri
həddindən artıq gərginləşdi və diplomatik əlaqələr kəsildi. İran və Səudiyyə Ərəbistanı bizim üçün yaxın və
dost ölkələrdir. İran ilə bizi birgə tarix, mədəniyyət birləşdirir, bir çox layihələr birgə icra edilir. Səudiyyə
Ərəbistanı bizim üçün çox önəmli tərəfdaşdır. Yaxşı bilirsiniz ki, keçən il mənim Səudiyyə Ərəbistanına rəsmi
səfərim yüksək səviyyədə keçmişdir. Mənə, eyni zamanda, Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına çox
böyük qonaqpərvərlik göstərilmişdir. Müqəddəs Kəbənin qapıları üzümüzə açılmışdır. Eyni zamanda,
Səudiyyə Ərəbistanı Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində həmişə birmənalı şəkildə
Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyir, nəinki dəstəkləyir, hətta bu münaqişəyə və işğala görə Ermənistan ilə
heç bir əlaqə saxlamır, diplomatik əlaqələr saxlamır. Yəni, İran-Səudiyyə Ərəbistanı münasibətlərində
yaranmış gərginlik, əlbəttə ki, bizi narahat edir. Çünki hər iki ölkə ilə bizim yaxın əlaqələrimiz var. Eyni
zamanda, bu vəziyyət istər-istəməz müsəlman aləmində baş verən hadisələrə təsir göstərir”.
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Yeri gəlmişkən, xüsusilə vurğulanmalı məqamlardan biri də odur ki, Azərbaycanın xarici siyasətində
Şərqlə Qərb də tarazlaşdırılmış şəkildə götürülür, Avropa sivilizasiyası ilə İslam dünyası da. Yəni, biz hər iki
mədəniyyətin qovuşuğunda olduğumuza görə bu tarixi-coğrafi şansı siyasi-mədəni reallıqlarımızla bir daha
doğrultmağı bacarırıq. Prezident bu məsələni daha açıq şəkildə yada salır: “Biz həmişə çalışmışıq və öz
səylərimizi göstərmişik ki, müsəlman aləmi daha da sıx birləşsin. Bu gün də çalışırıq və Azərbaycanda
keçirilən müxtəlif tədbirlər, o cümlədən gələn il keçiriləcək İslam Həmrəylik Oyunları bu məqsədi güdür ki,
müsəlman aləmində əlaqələr daha da yaxın olsun, münaqişələrə son qoyulsun, əməkdaşlıq üçün daha yaxşı
zəmin yaradılsın”.
İndi isə, balansın o biri tərəfinə diqqət yetirək: “2015-ci ildə ölkəmizin həyatında tarixi hadisə baş
vermişdir. İlk dəfə olaraq Avropa Oyunları keçirilmişdir. Azərbaycan bu Oyunları ən yüksək səviyyədə keçirə
bilmişdir. Baxmayaraq ki, Oyunların keçirilməsi üçün cəmi 2 il yarım vaxtımız var idi, biz bu Oyunları Yay
Olimpiya Oyunları səviyyəsində keçirdik. Bütün Avropaya və dünyaya müstəqil ölkəmizin imkanlarını,
xalqımızın qonaqpərvərliyini, gözəl Bakı şəhərimizi göstərdik. Azərbaycan reallıqlarını 6 min idmançı,
minlərlə qonaq öz gözləri ilə görə bilmişlər. Bu reallıqlar bizim nüfuzumuzu daha da artırır və gələcəkdə
Azərbaycana qoyulacaq investisiyaların həcmini, Azərbaycana gələcək turistlərin sayını artıracaq. Yəni,
Avropa Oyunları sadəcə olaraq, dünyaya bizim təqdimatımız deyildi. Onun çox böyük praktiki nəticələri
olacaqdır. Biz müasir idman, xidmət və nəqliyyat infrastrukturu yaratmışıq. Yəni, bütün bunlar Azərbaycan
xalqının sərvətidir və bu Oyunlar, əlbəttə ki, müstəqil ölkəmizin qüdrətini göstərmişdir”.
Qeyd edək ki, xarici siyasətdə bizim yeganə problemimiz Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həllinin uzanmasıdır. Həmin məsələ barəsində də ən dəqiq fikirləri məhz dövlət başçımızın
dilindən eşitdik: “Əfsuslar olsun ki, 2015-ci ildə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı
heç bir irəliləyiş olmamışdır… Bunun da səbəbi ondan ibarətdir ki, Ermənistan sülh istəmir. Status-kvonu nə
qədər çox mümkündürsə saxlamaq istəyir, işğal olunmuş torpaqlardan çəkilmək istəmir və danışıqları, sadəcə
olaraq, bir proses kimi qəbul edir, vaxt uzatmaqla məşğuldur və danışıqları sonsuz bir proses kimi gələcəkdə
də görmək istəyir. Bizim isə mövqeyimiz tam fərqlidir. Biz münaqişənin həllini istəyirik. Vasitəçilər də, Minsk
qrupunun həmsədrləri də dəfələrlə bildirmişlər ki, onlar da münaqişənin həllini istəyirlər. Təbii ki, onların
vəzifəsi bundan ibarətdir. Ancaq əfsuslar olsun ki, işğalçıya bu istiqamətdə heç bir ciddi təzyiq göstərilmir.
Burada, əlbəttə ki, işğalçı ilə işğala məruz qalan ölkə arasında fərq qoyulmalıdır. Bizim torpaqlarımız işğal
altındadır və bu işğala son qoyulmalıdır. Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin dövlət başçıları bir neçə dəfə
bəyan etmişlər ki, status-kvo qəbuledilməzdir. Biz bunu müsbət qarşılayırıq. Ancaq status-kvonun
dəyişdirilməsi üçün heç bir konkret addım atılmır. Status-kvonun dəyişdirilməsi o deməkdir ki, işğala son
qoyulacaq”.
Dövlət başçımız qətiyyətlə bəyan edir ki, Azərbaycan öz mövqeyini bundan sonra da müdafiə edəcək.
Çünki bizim mövqe beynəlxalq hüquq norma və prinsiplərinə əsaslanır: “ BMT Təhlükəsizlik Şurası dörd
qətnamə qəbul etmişdir ki, erməni işğalçı qüvvələri torpaqlarımızdan dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılsın. Onu da
qeyd etməliyəm ki, postsovet məkanında buna oxşar münaqişələrlə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurası heç bir
qətnamə qəbul etməmişdir. Ancaq işğala məruz qalan postsovet məkanının digər ölkələri, onların vəziyyəti ilə
bağlı bəzi hallarda ərazi bütövlüyü haqqında birmənalı bəyanatlar səslənir. Bizim ərazi bütövlüyümüz də eyni
əhəmiyyət daşıyır. Heç bir başqa ölkənin ərazi bütövlüyündən aşağı əhəmiyyət daşımır və bizim ərazi
bütövlüyümüz bərpa edilməlidir. Azərbaycan bu istiqamətdə öz siyasətini aparacaq. Əlbəttə ki, diplomatik
səylər davam etdiriləcək. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bütün üzv olduğumuz
beynəlxalq təşkilatların gündəliyindədir və olmalıdır. Biz bu məsələni bütün beynəlxalq tribunalarda qaldırırıq
və qaldıracağıq, diplomatik və siyasi səylərimizi artıracağıq. Ermənistanı bundan sonra da bu bölgədə bütün
layihələrdən kənarda saxlayacağıq, öz hərbi gücümüzü artıracağıq.”
Azərbaycan dövlətinin 2015-ci ildəki xarici siyasəti barədə qələmə aldığımız sətirləri 2016-cı ildə
reallaşdırılacaq diplomatik fəaliyyətimiz barədə deyilmiş fikirlərlə tamamlamaq istəyirik. Azərbaycan
Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin 2015-ci ilin yekunlarına dair hazırladığı mətbuat buraxılışında
deyilir: “Bu il Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi, suverenliyi və milli maraqlarının
beynəlxalq aləmdə layiqincə təmin edilməsi və qorunması məqsədilə apardığı çevik və praqmatik xarici siyasət
və diplomatik fəaliyyətini artan templə davam etdirəcək. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası və
Ermənistanın təcavüzkar siyasətinin nəticələrinin aradan qaldırılması prioritet vəzifə kimi qalacaq. Əsas səylər
ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlərdə tarazlaşdırılmış və bərabərhüquqlu əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi,
enerji və nəqliyyat sahələrində irimiqyaslı regional infrastruktur layihələrin həyata keçirilməsi,
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mədəniyyətlərarası dialoqda fəal iştirakın təmin edilməsi ilə Azərbaycanın siyasi, iqtisadi və humanitar
sahələrdə mövqeyinin gücləndirilməsinə yönələcək”.
Xalq qəzeti.-2016.-6 fevral.-№ 27.-S. 1.
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18 ölkənin rəhbəri, 7 baş nazir, 6 parlament sədri, 30 beynəlxalq təşkilat rəsmisi…
Xarici qonaqların Azərbaycana səfərləri 2015-ci ildə də intensiv olub
Rəşad CƏFƏRLİ
Ötən il Azərbaycan üçün xarici siyasət prioritetlərinin həyata keçirilməsi baxımından da kifayət
qədər uğurlu dövr oldu. Bu zaman kəsiyində Azərbaycan beynəlxalq əlaqələrini daha da genişləndirdi,
həmçinin regional və dünya miqyasında ölkəmizin milli maraqlarının effektiv şəkildə təmin edilməsi
istiqamətində qətiyyətli addımlar atıldı.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və ölkə rəhbərliyində təmsil olunan şəxslərin xarici ölkələrə
rəsmi səfərləri ilə yanaşı, ayrı-ayrı ölkələrin də rəhbərləri 2015-ci ildə Azərbaycana səfərlər ediblər. Bu
səfərlərin hər biri ikitərəfli əlaqələrin inkişafına təkan verməklə yanaşı, Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər
sistemindəki yüksək mövqeyinin əsas göstəricilərindən biridir.
Azərbaycanın strateji əməkdaşlıq münasibətlərində olduğu ölkələrdən biri Pakistandır. Azərbaycanın
müstəqilliyini ilk tanıyan dövlətlərdən olan Pakistan Dağlıq Qarabağ problemi ilə əlaqədar daim Azərbaycanın
haqlı mövqeyini dəstəkləyib, Ermənistanla münasibətlər qurmayıb. Azərbaycan dövləti bu siyasi dəstəyə görə
ən çətin zamanlarında Pakistana dayaq olub, ona yardımlarını əsirgəməyib. 2015-ci ildə Azərbaycana ilk səfər
edən Pakistan Prezidenti Məmnun Hüseynin Bakıda Prezident İlham Əliyevlə görüşü, apardığı danışıqlar,
Azərbaycanla əlaqələrə böyük önəm vermələrini bəyan etməsi iki ölkə arasında münasibətlərin yüksələn xətlə
inkişaf edəcəyini göstərdi. Görüşdə ölkələrimiz arasında dostluq, əməkdaşlıq və strateji tərəfdaşlıq
prinsiplərinə söykənən ikitərəfli münasibətlərin siyasi, iqtisadi, humanitar və digər sahələrdə uğurlu
inkişafından məmnunluq ifadə olundu. Pakistan Prezidenti Məmnun Hüseynin Azərbaycana rəsmi səfərinin
əlaqələrimizin möhkəmləndirilməsi işinə öz töhfəsini verəcəyinə əminlik bildirildi.
Aprelin 2-də Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin vitse-prezidenti və Baş naziri, Dubayın Əmiri Əlahəzrət
Şeyx Məhəmməd bin-Rəşid Əl-Maktum Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib. Geniş tərkibdə görüş zamanı
Prezident İlham Əliyev bu səfərin iki ölkə arasında qardaşlıq münasibətlərini gücləndirəcəyini bildirib. Dövlət
başçısı bildirib ki, xalqlarımız arasındakı qardaşlığa əsaslanan güclü siyasi əlaqələr və fəal siyasi dialoq
ikitərəfli tərəfdaşlıq üçün olduqca özəl format yaradır. Söhbət zamanı Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində uğurlu əməkdaşlıq, iqtisadi sahədə əlaqələrin
genişləndirilməsi perspektivləri, qarşılıqlı və birgə investisiyalar, turizm və digər məsələlər müzakirə olunub.
Prezident İlham Əliyev aprelin 14-də Serbiyanın Baş naziri Aleksandr Vuçiçin başçılıq etdiyi
nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlət başçısı Serbiyanın Baş naziri ilə Münxendəki görüşünü və tərəfdaşlığın
inkişaf etdirilməsi ilə bağlı apardıqları səmərəli müzakirələri məmnunluqla xatırlayıb, bu səfərin uğurlu
olacağına əminliyini ifadə edib. Aleksandr Vuçiç isə ölkəsinin Azərbaycan ilə əlaqələri siyasi sahədəki kimi,
iqtisadi sahədə də genişləndirməkdə maraqlı olduğunu diqqətə çatdırıb. Azərbaycan ilə Serbiya arasında
ikitərəfli münasibətlərin yüksək səviyyədə olduğunun vurğulandığı görüşdə bu istiqamətdə müxtəlif
layihələrin uğurla həyata keçirildiyi bildirilib. Ölkələr arasında mövcud olan möhkəm siyasi əlaqələrin və
qarşılıqlı anlaşmanın ikitərəfli əlaqələrin genişləndirilməsi işinə töhfə verdiyi qeyd olunub.
Aprel ayında Rusiya Federasiyası Tatarıstan Respublikasının Prezidenti Rüstəm Minnixanov da
ölkəmizə səfər edib. Qonağı qəbul edən Prezident İlham Əliyev Azərbaycanla Rusiya və onun subyektləri
arasında ikitərəfli münasibətlərin yüksək səviyyədə olduğunu vurğulayıb, Tatarıstan Prezidentinin ölkəmizə
səfərinin bu münasibətlərin daha da genişləndirilməsi baxımından önəmini qeyd edib. Dövlət başçısı
əməkdaşlığın müxtəlif istiqamətlərdə, o cümlədən ticarət, sərmayə qoyuluşu, birgə layihələrin icrası və digər
sahələrdə genişləndirilməsi üçün yaxşı imkanların olduğunu deyib. Görüşdə maşınqayırma, neft
maşınqayırması, Gəncədə avtomobilyığma, neft-kimya, informasiya texnologiyaları, turizm və digər sahələrdə
əməkdaşlığın perspektivləri ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
Aprelin 25-də Fransa Respublikasının Prezidenti Fransua Olland Azərbaycana işgüzar səfərə gəlib.
Prezident İlham Əliyevlə görüşdə iki ölkə arasında ikitərəfli münasibətlərin hazırkı səviyyəsindən məmnunluq
ifadə olunub, əlaqələrin dinamik inkişaf etdiyi bildirilib. Son illərdə dövlət başçılarının qarşılıqlı səfərlərinin
ikitərəfli münasibətlərin daha da inkişafına təkan verdiyi vurğulanıb. Prezidentlər əlaqələrin daha da
genişlənməsində maraqlı olduqlarını bildirərək, bunun üçün böyük imkanların mövcudluğunu qeyd ediblər.
Söhbət zamanı Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində danışıqların son
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vəziyyəti ilə bağlı geniş fikir mübadiləsi aparılıb. Prezident İlham Əliyev Fransa Prezidentinin münaqişənin
həlli istiqamətində göstərdiyi fəallıqdan məmnunluğunu ifadə edib. Görüşdə regional, beynəlxalq və qarşılıqlı
maraq doğuran digər məsələlər də müzakirə olunub.
Aprel ayında Bakıda III Qlobal Bakı Forumu keçirilib. Forumda bir sıra ölkələrin sabiq liderləri, dünya
siyasətində əhəmiyyətli rol oynamış ictimai-siyasi xadimlər, ekspertlər və mütəxəssislər iştirak ediblər.
Tədbirdə iştirak etmək üçün Bolqarıstan Prezidenti Rosen Plevneliyev, Makedoniya Prezidenti George İvanov,
Maltanın Baş naziri Cozef Muskat da Azərbaycana səfər ediblər.
2015-ci ildə Azərbaycana növbəti rəsmi səfərə gələn dövlət başçısı Vyetnam Sosialist Respublikasının
Prezidenti Çıonq Tan Şanq olub. May ayında ölkəmizə gələn Vyetnam Prezidenti ilə görüşdə Prezident İlham
Əliyev bu səfərin münasibətlərimizin inkişafı işində çox əhəmiyyətli addım olacağını deyib. Söhbət zamanı
Azərbaycanın sovetlər dövründə Vyetnama yardımı, xüsusilə neft-qaz sahəsində kadrların hazırlanmasında
köməyi yüksək qiymətləndirilib, bu ənənələrin davam etdirilməsinin vacibliyi bildirilib. Beynəlxalq
təşkilatlarda uğurlu əməkdaşlığın davam etdirildiyi vurğulanıb, ölkələrimiz arasında ticarət dövriyyəsinin
artdığı diqqətə çatdırılıb. Neft-qaz sahəsində əməkdaşlığın gözəl perspektivə malik olduğu bildirilib.
Azərbaycanın şəhərsalma və infrastruktur sahəsində yaxşı təcrübəyə malik olması nəzərə alınaraq, şəhər
tikintisi, infrastruktur və nəqliyyat sahələrində ölkəmizlə təcrübə mübadiləsinin aparılmasının önəmi qeyd
edilib. Təhsil, kadr hazırlığı, tikinti, infrastruktur, humanitar, turizm, idman və digər sahələrdə əməkdaşlığın
perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb, bu sahələrdə əlaqələrin genişləndirilməsi üçün yaxşı
perspektivlərin olduğu vurğulanıb.
May ayında Bakıda “Mədəniyyəti ortaq təhlükəsizlik naminə paylaşaq” mövzusunda III Ümumdünya
Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu keçirilib. Bununla əlaqədar olaraq UNESCO-nun baş direktoru İrina
Bokova, ISESCO-nun baş direktoru Əbdüləziz bin Osman əl-Tuveycri, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş
katibi İyad bin Amin Mədəni Azərbaycana gəliblər.
Prezident İlham Əliyev iyunun 1-də ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, Serbiya Respublikasının Baş
nazirinin müavini və xarici işlər naziri İvitsa Daçiçin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşdə
Azərbaycan-ATƏT əməkdaşlığının perspektivləri, Azərbaycan ilə Serbiya arasında ikitərəfli əlaqələrin
müxtəlif istiqamətlərdə, o cümlədən siyasi, iqtisadi, enerji, humanitar və digər sahələrdə daha da inkişaf
etdirilməsi, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı gedən danışıqlar prosesi,
təmas xəttində baş verən hadisələr, problemin həllinin uzadılması, münaqişənin həllinə yanaşmada ikili
standartların mövcud olması və digər məsələlərlə bağlı geniş fikir mübadiləsi aparılıb.
İyunun 12-də Bakıda I Avropa Oyunlarının təntənəli açılış mərasimi keçirilib. Mərasimdə Türkiyə
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Belarus Prezidenti Aleksandr
Lukaşenko, Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov, Monteneqro Prezidenti Filip
Vuyanoviç, Serbiya Respublikasının Prezidenti Tomislav Nikoliç, Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət
Heyətinin Sədri Mladen İvaniç, Bolqarıstan Respublikasının Baş naziri Boyko Borisov, Gürcüstanın Baş naziri
İrakli Qaribaşvili, Çex Respublikası parlamentinin Deputatlar Palatasının sədri Yan Hamaçek, San-Marino
dövlətinin başçıları, San-Marino Regent Kapitanları Andrea Belluzini və Roberto Venturuni, Beynəlxalq
Olimpiya Komitəsinin prezidenti Tomas Bax, Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Patrik Hikki, İslam
Həmrəyliyi İdman Federasiyasının prezidenti Şahzadə Abdullah bin Mosaad bin Əbdüləziz Əl Səud iştirak
ediblər.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyunun 22-də Latviyanın yeni seçilmiş Prezidenti Raymonds
Veyonis ilə görüşüb. Dövlət başçısı Raymonds Veyonisi Prezident seçilməsi münasibətilə təbrik edib, ona ali
dövləti fəaliyyətində uğurlar arzulayıb, Azərbaycan ilə Latviya arasında ikitərəfli münasibətlərin bundan sonra
da uğurla inkişaf edəcəyinə əminliyini bildirib. Prezident Raymonds Veyonis Latviya-Azərbaycan
əməkdaşlığının yaxşı səviyyədə olduğunu bildirib, iş adamları, müxtəlif nazirliklər və qurumlar arasında
əlaqələrin genişləndirilməsi üçün böyük imkanların mövcudluğunu qeyd edib.
İyul ayında Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Donald Tusk ölkəmizə rəsmi səfərə gəlib. Prezident
İlham Əliyevlə görüşdə Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlığın indiki vəziyyəti və perspektivləri
barədə geniş fikir mübadiləsi aparılıb. Qeyd olunub ki, Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında indiyə qədər
həm Avropa İttifaqı strukturları, həm də Avropa ölkələri ilə geniş və çoxtərəfli əməkdaşlıq həyata keçirilir.
Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında iqtisadi, siyasi, ticari, enerji, mədəni, idman və digər sahələrdə
əməkdaşlıq məmnunluq doğurur. Bildirilib ki, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın məzmunu
və forması daha da dəqiqləşdirilməli və konkretləşdirilməlidir. Söhbət zamanı Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan
arasında strateji tərəfdaşlıq haqqında sənədin tezliklə hazırlanıb imzalanmasının vacibliyi qeyd olunub.
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Sentyabr ayında isə Çex Respublikasının Prezidenti Miloş Zeman Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib.
Prezident İlham Əliyevlə görüşdə ikitərəfli münasibətlərin siyasi, iqtisadi, humanitar və digər sahələrdə uğurla
inkişaf etdiyi bildirilib. Bu səfərin ikitərəfli münasibətlərin genişləndirilməsi baxımından əhəmiyyəti qeyd
edilib, əlaqələrimizin möhkəmləndirilməsi üçün yaxşı perspektivlərin olduğu vurğulanıb. Söhbət zamanı
ikitərəfli münasibətlər və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparılıb.
Prezident İlham Əliyev oktyabrın 10-da Gürcüstanın Baş naziri İrakli Qaribaşvilini qəbul edib. Görüşdə
Azərbaycan ilə Gürcüstan arasında ikitərəfli münasibətlərin siyasi, iqtisadi, humanitar və digər sahələrdə
uğurla inkişaf etdiyi məmnunluqla vurğulanıb, ölkələrimizin enerji, nəqliyyat, infrastruktur sahələrində həyata
keçirdiyi birgə layihələrin əhəmiyyətinə toxunulub. Gürcüstanın Baş naziri İrakli Qaribaşvilinin Azərbaycan
Respublikasına səfərinin əməkdaşlığımızın perspektivləri ilə bağlı məsələlərin müzakirəsi baxımından önəmi
qeyd edilib.
Prezident İlham Əliyev oktyabrda ölkəmizə gələn Rusiya Federasiyası Dağıstan Respublikasının rəhbəri
Ramazan Abdulatipovu da qəbul edib. Görüşdə dövlət başçısı Rusiya Federasiyası Dağıstan Respublikasının
rəhbəri Ramazan Abdulatipovun ölkəmizə səfərinin ənənəvi qardaşlıq əlaqələrinin müzakirəsi üçün yaxşı
imkan yaratdığını vurğulayıb.
Oktyabr ayında Monteneqronun Baş naziri Milo Cukanoviçin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti
ölkəmizə səfər edib. Nümayəndə heyətini qəbul edən Prezident İlham Əliyev iki ölkə arasında yaxşı dostluq
münasibətlərinin qurulduğunu, Monteneqronun Baş nazirinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin
Azərbaycana səfərinin əməkdaşlığımızın inkişafı ilə bağlı məsələlərin müzakirəsi üçün yaxşı imkan yaratdığını
bildirib. Əlaqələrimizin genişləndirilməsində tez-tez həyata keçirilən yüksək səviyyəli səfərlərin önəmini qeyd
edən dövlət başçısı bu əlaqələrin bütün istiqamətlərdə, o cümlədən siyasi və iqtisadi sahələrdə davam
etdiriləcəyinə ümidvar olduğunu vurğulayıb.
Dekabrın 3-də Türkiyə Respublikasının Baş naziri Əhməd Davudoğlu Azərbaycana rəsmi səfər edib.
Türkiyə Baş nazirinin Prezident İlham Əliyevlə görüşündə ölkələrimiz arasında dostluq və qardaşlıq
münasibətlərinin bütün sahələrdə uğurlu inkişafından məmnunluq ifadə edilib. Əlaqələrimizin
genişləndirilməsi baxımından bu səfərin önəmi xüsusi vurğulanıb. Münasibətlərin bundan sonra da uğurla
inkişaf edəcəyinə əminlik bildirilib, qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
2015-ci ildə ölkəmizə sonuncu rəsmi səfər edən dövlət başçısı Əfqanıstan İslam Respublikasının
Prezidenti Məhəmməd Əşrəf Qani olub. Məhəmməd Əşrəf Qaninin Prezident İlham Əliyevlə görüşündə
ikitərəfli münasibətlərin siyasi sahədə uğurla inkişaf etdiyi bildirildi. İqtisadi əlaqələrin inkişafı üçün yaxşı
potensialın olduğu vurğulandı. Əlaqələrimizin möhkəmləndirilməsi baxımından bu səfərin əhəmiyyəti qeyd
olundu.
Ötən il dövlət və hökumət başçıları ilə yanaşı, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri İsmayıl Qəhrəman,
Sloveniya Respublikası parlamenti Milli Şurasının sədri Mitya Bervar, Macarıstan Respublikasının Milli
Assambleyasının sədri Laszlo Köver, Lixtenşteyn parlamentinin sədri Albert Frik, Malta parlamentinin spikeri
Anqlu Faruca da ölkəmizdə səfərdə olublar.
Bundan başqa ötən il Sosialist İnternasionalının baş katibi Luis Ayala, Asiya Siyasi Partiyaları
Beynəlxalq Konfransı Daimi Komitəsinin həmsədri Jose de Venesia, Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının baş
direktoru Uilyam Leysi Sinq, MDB İcraiyyə Komitəsinin sədri Sergey Lebedev, Etnik Anlaşma Fondunun
sədri Rabbi Mark Şnayer, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri, Misirin İsgəndəriyyə
Kitabxanasının direktoru İsmail Serageldin, Asiya İnkişaf Bankının prezidenti Takehiko Nakao, Avropa
Yenidənqurma və İnkişaf Bankının prezidenti Suma Çakrabarti, Beynəlxalq Valyuta Fondunun icraçı
direktorunun müavini Mitsuhiro Furusava, BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının baş direktoru
Jose Qratsiano Da Silva, BMT-nin Əhali Fondunun icraçı direktoru, BMT baş katibinin müavini Babatunde
Osotimehin, Dünya Gömrük Təşkilatının baş katibi Kunio Mikuriya, Mədən Hasilatı üzrə Şəffaflıq Təşəbbüsü
İdarə Heyətinin sədri Kler Şort, Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının prezidenti Olumuiva Benard Aliun,
Dövlətlərarası Aviasiya Komitəsinin sədri Tatyana Anodina, Dünya Bankının Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə
vitse-prezidenti Siril Müller, Beynəlxalq Sambo Federasiyasının prezidenti Vasili Şestakovu, Beynəlxalq
İdman Atıcılıq Federasiyasının prezidenti Oleqario Vaskes Ranya, Dünya Skaut Komitəsinin sədri Joao
Armando Qonsalves, Beynəlxalq “Fair Play” Komitəsinin prezidenti Jeno Kamyuti, Avropa “Fair Play”
Hərəkatının prezidenti Kristian Hinterberqer və vitse-prezidenti Erdoğan Arıpınar, Avropa Stolüstü Tennis
Birliyinin prezidenti Ronald Kramer Azərbaycana səfər ediblər.
Beləliklə, ötən il ərzində Azərbaycana 18 ölkə (Pakistan, Fransa, Bolqarıstan, Makedoniya, Vyetnam,
Türkiyə, Rusiya, Belarus, Türkmənistan, Monteneqro, Serbiya, Bosniya və Herseqovina, San-Marino, Latviya,
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Çex Respublikası, Əfqanıstan, Dağıstan, Tatarıstan) rəhbəri, 7 baş nazir (Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Serbiya,
Malta, Bolqarıstan, Gürcüstan, Monteneqro, Türkiyə), 6 parlament sədri (Çex Respublikası, Türkiyə,
Sloveniya, Macarıstan, Lixtenşteyn, Malta) və 30 beynəlxalq təşkilatın rəhbər şəxsləri səfər ediblər.
Azərbaycan.-2016.-15 yanvar.-№ 9.-S.3.
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Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi dövlətimizin xarici siyasətində
prioritet istiqamətdir
Elçin ƏHMƏDOV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası “Beynəlxalq
münasibətlər
və xarici siyasət” kafedrasının dosenti, siyasi elmlər doktoru
Zaman bizim tərəfimizdədir, zaman ədalətin tərəfindədir, beynəlxalq hüququn tərəfindədir və mən
əminəm ki, Azərbaycan bütün dünya tərəfindən tanınan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəkdir.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü istənilən digər ölkənin ərazi bütövlüyü kimi eyni dəyərə malikdir.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 10-da Nazirlər Kabinetinin 2015-ci ilin sosialiqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasında bildirmişdir ki,
2015-ci ildə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı heç bir irəliləyiş olmamışdır:
“Deyə bilərəm ki, danışıqlar istiqamətində durğunluq müşahidə olunurdu. Sadəcə olaraq, ilin sonunda
Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin görüşü keçirilmişdir. Bu görüş də deyə bilərəm ki, formal
xarakter daşıyırdı – görüş naminə görüş. Çünki 2015-ci ildə prezidentlər səviyyəsində görüş
keçirilməmişdir. Ancaq bu görüşün heç bir faydası, yaxud da ki, nəticəsi olmamışdır”.
Dövlət başçısı bunun da səbəbini izah edərək, Ermənistanın sülh istəmədiyini, status-kvonu nə qədər
çox mümkündürsə, saxlamaq istədyini vurğulamışdır. Bildirmişdir ki, Ermənistan işğal etdiyi torpaqlardan
çəkilmək istəmir və danışıqları, sadəcə olaraq, bir proses kimi qəbul edir, yalnız vaxt uzatmaqla məşğuldur.
Azərbaycan Prezidenti işğalçı ilə işğala məruz qalan ölkə arasında fərq qoyulmalı olduğunu bildirərək
demişdir: “Biz münaqişənin həllini istəyirik. Vasitəçilər də, Minsk qrupunun həmsədrləri də dəfələrlə
bildirmişlər ki, onlar da münaqişənin həllini istəyirlər. Təbii ki, onların vəzifəsi bundan ibarətdir. Ancaq
əfsuslar olsun ki, işğalçıya bu istiqamətdə heç bir ciddi təzyiq göstərilmir. Bizim torpaqlarımız işğal altındadır
və bu işğala son qoyulmalıdır. Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin dövlət başçıları bir neçə dəfə bəyan
etmişlər ki, status-kvo qəbuledilməzdir. Biz bunu müsbət qarşılayırıq. Ancaq status-kvonun dəyişdirilməsi
üçün heç bir konkret addım atılmır. Status-kvonun dəyişdirilməsi o deməkdir ki, işğala son qoyulacaq”.
Son iki əsr xalqımıza qarşı erməni millətçiləri tərəfindən məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilən etnik
təmizləmə, soyqırımı və təcavüzkarlıq siyasəti Azərbaycan tarixinin faciələrlə, o cümlədən, qanlı hadisələrlə
dolu çox ağrılı mərhələlərini təşkil edir. Hazırda bu, artıq Ermənistanın dövlət terrorizmi siyasətinə
çevrilmişdir. Məlumdur ki, bu millətçi – şovinist siyasətin əsas məqsədi azərbaycanlıları tarixi torpaqlarından
qovmaqla əzəli Azərbaycan ərazilərində ermənilərin uydurduqları “Böyük Ermənistan” dövləti yaratmaq
olmuşdur. Halbuki, erməni saxtakarlarının və onların himayədarlarının, eləcə də, ermənipərəst “tarixçilərin”
uydurduqları “Böyük Ermənistan” dövləti adlanan mifin elmə heç bir aidiyyəti yoxdur və tarixi həqiqətə
tamamilə ziddir. “Böyük Ermənistan” ideologiyası xəstə təxəyyülün məhsuludur və tarixi gerçəklikdən uzaq
bir uydurmadır.
Cənubi Qafqazın sovetləşməsindən öz məqsədləri üçün istifadə edən ermənilər 1920-ci ildə Zəngəzuru
və Azərbaycanın bir sıra torpaqlarını Ermənistan SSR-ə daxil etməyə nail olmuşdular. Bununla Naxçıvanın
Azərbaycandan ayrı salınması və quru əlaqələrin kəsilməsi baş vermişdir. Sonrakı dövrlərdə isə ermənilər
Ermənistana verilmiş Zəngəzurda və digər ərazilərdə də tarixən yaşamış azərbaycanlıların deportasiya
edilməsi siyasətini daha da genişləndirdilər. Cənubi Qafqaz respublikalarının müstəqilliyinin itirilməsi ərazisərhəd məsələlərinin qoyuluşundakı ərazilərinin müqəddəratını əhəmiyyətsiz etsə də, sovetləşmənin ilk
illərində sovet Rusiyasının Azərbaycana münasibəti qərəzli məzmun daşıyırdı.
XX əsrin 80-ci illərinin axırlarında SSRİ-nin hakim dairələri tərəfindən himayə edilən və monoetnik
dövlət yaratmağa nail olan Ermənistanın Azərbaycana qarşı açıq-aşkar təcavüzü nəticəsində dinc sakinlər qətlə
yetirilmiş, yaşayış məntəqələri dağıdılmış, talan edilmiş və yandırılmışdır. Bununla yanaşı, 1988-91-ci illərdə
etnik təmizləmə nəticəsində Ermənistandakı 185 azərbaycanlı kəndindən 250 min nəfərə qədər azərbaycanlı
qovulmuşdur. Onlara məxsus 51 min ev, 165 sovxoz və kolxoz əmlakı, çoxlu mal-qara talanmışdır. Ermənilər
400

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

tərəfindən 217 azərbaycanlı vəhşicəsinə qətlə yetirilmişdir. Bu illərdə 1154 nəfər yaralanmış, yüzlərlə adama
işgəncələr verilmişdir. Həmin illər ərzində Dağlıq Qarabağda ermənilər tərəfindən törədilmiş 2559 toqquşma,
315 silahlı basqın, 1388 atəşətutma halları qeydə alınmışdır ki, bunların da nəticəsində 514 nəfər həlak olmuş,
1318 nəfər yaralanmışdır. 119 obyekt və 1134 azərbaycanlı evi ermənilər tərəfindən dağıdılmışdır.
1990-1992-ci illərdə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən
bütünlüklə işğal edilmişdir. Bununla yanaşı, həmin dövrdə Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü
nəticəsində Qazax rayonunun Bağanis-Ayrım, Yuxarı Əskipara, Aşağı Əskipara, Xeyrimli, Qızıl Hacılı,
Sofulu, Barxudarlı kəndləri Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən yandırılmış, talan edilmiş və dağıdılmışdır.
İşğal olunmuş ərazilərdən 6.500 nəfər məcburən köçkün düşmüşdür. Hazırda Qazax rayonunun 75 yaşayış
məntəqəsinin təxminən 8 faizi işğal olunmuşdur. Bu gün hələ də işğal altında olan Qazax rayonunun BağanisAyrım, Yuxarı Əskipara, Aşağı Əskipara, Xeyrımlı, Qızıl Hacılı, Sofulu, Barxudarlı kəndlərinin işğal edilməsi
nəticəsində maddi-mədəniyyət nümunələri talanmış, dağıdılmış və yandırılmışdır. Bundan əlavə, həmin
dövrdə ərazisi 5.368 kv.km olan Naxçıvan Muxtar Respublikasının 221 yaşayış məntəqəsindən biri, Sədərək
rayonunun ərazisinin bir hissəsi (0,5%) Kərki kəndi zəbt olunmuşdur.
XX əsrin sonunda ermənilərin Xocalıda törətdikləri soyqırımı isə bütün insanlığa qarşı yönəldilmiş ən
ağır cinayətlərdən biri kimi qiymətləndirilir. 1988-1993-cü illərdə Ermənistan silahnlı qüvnvənlənri
Azərbaycanın Dağnnlıq Qarabağ bölnngəsi ilə yanaşı, ətraf 7 rayonu (Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Fünzunli,
Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan) da işğal etdilər. Eyni zamanda, Ermənistanda yaşayan 250 min nəfər
azərbaycanlı öz doğma yurdlarından zorla qovulmuş və bütün bu ərazilər ermənilər tərəfindən etnik
təmizləməyə məruz qalmışdır. Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində 1 milyondan çox insan qaçqın və
məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüş, Azərbaycanın 20 faizdən çox ərazisi işğal edilmişdir.
Bütün dövrlərdə olduğu kimi, ermənilərin həyata keçirdiyi bu işğalçılıq siyasəti kütləvi qırğınlarla
müşayiət olunmuşdur. Belə ki, 1988-1993-cü illərdə Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində 20 000 nəfərdən
çox azərbaycanlı həlak olmuş, 100 000 nəfərdən çox soydaşımız yaralanmış, 50 000 nəfər isə müxtəlif dərəcəli
xəsarət alaraq əlil olmuşdur.
Dövlət başçısı Parisdə UNESCO Baş Konfransının 38-ci sessiyasının Liderlər Forumunda çıxışı
zamanı Azərbaycanın özünün terrorizmdən əziyyət çəkən ölkələrdən olduğunu bildirərək qeyd etmişdir ki, bu
terrorizm Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçı siyasətinin tərkib hissəsidir. Eyni zamanda, 1988-1993-cü
illərdə, bu dövrdə dövlət terrorizmi və soyqırımı siyasəti yeridən Ermənistan tərəfindən Azərbaycan
ərazilərində ümumilikdə, müxtəlif səpkili 373 terror aktı törədilmişdir ki, nəticədə 1200 nəfər həlak olmuş,
1705 nəfər yaralanmışdır.
Ermənistanın hərbi təcavüzü Azərbaycanın 17 min kvadratkilometr ən məhsuldar torpaqlarının işğalına,
900 yaşayış məntəqəsinin, 150 min yaşayış binasının, 7 min sənaye və kənd təsərrüfatı obyektinin, 700 təhsil,
665 səhiyyə ocağının, 800 kilometr avtomobil yolunun, 160 körpünün, 23 min kilometr su və 15 min
kilometr elektrik xəttinin dağıdılmasına səbəb olmuşdur. Ermənilər işğal olunmuş ərazilərdə olan 22 muzeyi
və 4 rəsm qalereyasını, tarixi əhəmiyyəti olan 9 sarayı qarət etmiş və yandırmışlar. 44 məbəd və 9 məscid
dağıdılmış, 927 kitabxanada 4,6 mln. kitab və qiymətli tarixi əlyazmalar məhv edilmişdir.
İşğal nəticəsində 464 tarixi abidə və muzey, 100 – dən çox arxeoloji abidə, 6 dövlət teatrı və konsert
studiyası dağıdılmışdır. Nadir tarixi əhəmiyyətli 40 min muzey sərvəti-çox qiymətli əşyalar, nadir eksponatlar
talan olunmuş və oğurlanmışdır. Sonadək dəqiqləşdirilməmiş məlumata görə, həmin dövrdə mənəvi-psixoloji
zərbələrdən əlavə Azərbaycan iqtisadiyyatına təxminən 320 milyard ABŞ dollarından çox ziyan dəymişdir.
Hazırda Ermənistan Respublikası “Hərbi münaqişələr zamanı mədəni sərvətlərin qorunması haqqında” Haaqa
Konvensiyasının və “Mədəni sərvətlərin qeyri-qanuni dövriyyəsi haqqında” Paris Konvensiyasının
müddəalarını kobudcasına pozaraq, Azərbaycanın mədəni sərvətlərini talamaqla məşğuldur.
Ümummilli lider Heydər Əliyev 1993-cü ildə hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra erməni millətçiləri
tərəfindən xalqımıza qarşı həyata keçirilən etnik təmizləmə, soyqırımı və təcavüzkar siyasətin əsl
mahiyyəti açıqlanmış, bu hadisələrə siyasi qiymət verilmişdir. Bundan əlavə, ermənilərin azərbaycanlılara
qarşı zaman-zaman törətdikləri soyqırımı ilə əlaqədar Prezident Heydər Əliyevin 1998-ci il martın 26-da
imzaladığı fərmanla 31 Mart -Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü elan edilmişdir. Bu fərman azərbaycanlılara
qarşı müxtəlif vaxtlarda ermənilər tərəfindən həyata keçirilən etnik təmizləmə, soyqırımı və işğalçılıq
siyasətinin hərtərəfli tədqiq edilməsi, bu cinayətlərə hüquqi-siyasi qiymət verilməsi və onun beynəlxalq
ictimaiyyətə çatdırılması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Son illərdə Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün nəticələri, Azərbaycanın əzəli torpaqlarında
Ermənistan dövlətinin yaradılması, xalqımızın milli mədəniyyət nümunələrinin, toponimlərinin ermənilər
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tərəfindən özününküləşdirilməsi barədə tarixi faktlara əsaslanan qiymətli əsərlərin yazılaraq çap olunması çox
əhəmiyyətlidir. Bu baxımdan bir sıra dəyərli əsərlər yazılmışdır ki, bunun nəticəsində XIX əsrin sonu—XX
əsrin əvvəllərinə qədər ermənilərin nəinki Qarabağ, Naxçıvan və Zəngəzurda, hətta İrəvanın özündə də heç
vaxt etnik çoxluq təşkil etmədikləri faktlarla sübuta yetirilmişdir. Bundan əlavə, ermənilərin müxtəlif vaxtlarda
azərbaycanlılara qarşı törətdikləri soyqırımları ilə əlaqədar sənədlər və faktlar aşkar edilmişdir. Son vaxtlar
Qubada aşkar edilmiş kütləvi məzarlıq buna əyani sübutdur.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 70 illik yubileyinə həsr
olunmuş ümumi yığıncaqda çıxışı zamanı bizim tariximizin böyük sərvətimiz olduğunu bildirərək demişdir ki,
Azərbaycan tarixini ermənilər təhrif etməyə çalışırlar və diaspor imkanlarından istifadə edərək, bəzi hallarda
buna nail olurlar: “Bizim tariximiz onu göstərir ki, azərbaycanlılar bu torpaqda əsrlər boyu yaşamışlar.
Bugünkü Ermənistan tarixi Azərbaycan torpaqlarında yaradılıb. Təkcə XX əsrin əvvəllərində çar Rusiyası
tərəfindən dərc edilmiş xəritələrə baxmaq kifayətdir hər kəs görsün ki, indiki Ermənistan ərazisində yerləşən
kəndlərin, şəhərlərin mütləq əksəriyyətinin adları Azərbaycan mənşəlidir. İrəvan xanlığının əhalisinin 70-80
faizi azərbaycanlılar olub. “Qarabağ”, “Xankəndi” Azərbaycan sözləridir. Mən dəfələrlə bildirmişəm ki, əgər
Xankəndinin hər hansı bir tarixi adı olsaydı, ermənilər o adı bərpa edərdilər”.
Lakin erməni lobbisi, bir neçə təşkilatda birləşmiş qurumlar Azərbaycanı qaralamaq, şər-böhtan atmaq
və nüfuzdan salmaq üçün gecə-gündüz çalışırlar. Dünya erməniliyi üçün bir nömrəli hədəf Azərbaycandır.
Azərbaycan haqqında özlərinin düşündüyü mənfi rəyi formalaşdırmağa çalışmışlar və bu gün də bu
antiazərbaycan siyasəti davam edir. Erməni lobbisinin təsiri altında olan Avropa və Qərbin bəzi hüquqmüdafiə, mətbuat, insan hüquqları və vətəndaş cəmiyyətləri ilə bağlı təşkilatlar da erməni lobbisinin təsiri
altında antiazərbaycan fəaliyyətinə qoşulurlar. Bunların sırasında bəzi hökumətlərarası təşkilatlar və qurumlar
daha çox “fəallıq” göstərirlər. Ermənilər yaşadıqları ölkələrin hakimiyyət orqanları ilə sıx bağlıdırlar,
qanunvericilik orqanlarının nümayəndələri ilə işləyirlər, onlara pullar verirlər.
Müasir dövrdə Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunda əsas söz sahibi olan dövlət kimi çətin və
mürəkkəb geosiyasi şəraitdə müstəqil xarici siyasət həyata keçirir. Hazırda Azərbaycan mühüm geosiyasi
məkan kimi regionda sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunması üçün dayaq nöqtəsi, ən perspektivli tərəfdaş
hesab edilir.
Ümumiyyətlə, münaqişənin dinc vasitələrlə nizama salınması istiqamətində bütün beynəlxalq
təşkilatların qəbul etdiyi sənədlər Azərbaycanın mövqeyinin bir daha gücləndirilməsi və məsələnin beynəlxalq
hüquq prinsipləri əsasında həllinin təsdiqlənməsi deməkdir. Bu baxımdan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul
etdiyi 4 qətnamə, ATƏT, Avropa Şurası və İslam Konfransı Təşkilatının qərarları da əhəmiyyətlidir və
ölkəmizin ədalətli mövqeyinin beynəlxalq səviyyədə müdafiəsi üçün hüquqi əsasdır. Son zamanlar Avropa
Parlamenti və NATO-nun Zirvə toplantılarında qəbul olunan qərarlarda birmənalı şəkildə Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü dəstəklənir və işğala son qoyulması zərurəti bildirilir.
Prezident İlham Əliyevin dəfələrlə və birmənalı olaraq “Azərbaycanın ərazi bütövlüyü danışıqların
mövzusu ola bilməz” – fikrini irəli sürməsi ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin olunması ilə münaqişənin
ədalətli şəkildə həll olunacağı ilə bağlı ümidləri daha da artırmışdır. Bununla yanaşı, cənab Prezident
Azərbaycan xalqı və dövlətinin bu işğal, etnik təmizləmə siyasəti ilə heç vaxt barışmayacağını və
torpaqlarımızı azad etmək üçün əsasımızın olduğunu və bunun beynəlxalq hüquq normaları ilə təsdiq
edildiyini vurğulamışdır. Ona görə ancaq Azərbaycan xalqının iradəsinə, gücünə arxalanmağın zəruriliyini
bildirən dövlət başçısı bu məqsədlə iqtisadiyyatımızı və ordumuzu gücləndirməyin vacibliyini bildirməklə
yanaşı, qeyd etmişdir ki, “biz danışıqlar aparırıq, ancaq bununla bərabər, hər an torpaqlarımızı işğalçılardan
hərbi yolla azad etməyə hazır olmalıyıq”.
Ümummilli lider tərəfindən müəyyənləşdirilmiş prinsiplərə sadiq qalan dövlət başçısı İlham
Əliyevin münaqişənin nizama salınması prosesində hücum taktikasına üstünlük verməsi və bu istiqamətdə
ardıcıl, qətiyyətli diplomatik addımların atılması problemin Azərbaycanın milli maraqları təmin olunmaqla
aradan qaldırılması və uğurlu nəticələrin əldə edilməsinə möhkəm zəmin yaratmışdır.
Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin 2015-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və 2016cı ildə qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasında bildirmişdir ki, Azərbaycanın hərbi potensialı 2015-ci
ildə böyük dərəcədə möhkəmlənmişdir: “Biz bunu döyüş meydanında da görürük. 2015-ci ildə təmas xəttində
Azərbaycan tam üstünlük təmin etmişdir və öz iradəsini diktə etmişdir. Onlarla işğalçı məhv edildi, Ermənistan
rəhbərliyi panikadadır, isterikadadır, xarici qüvvələrə müraciət edir ki, onları müdafiə etsinlər. Ancaq sual
olunur: Erməni əsgərləri hansı torpaqda həlak olurlar? Azərbaycan torpağında həlak olurlar. Getsinlər,
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çəkilsinlər bizim torpaqlarımızdan, bu zaman münaqişəyə son qoyular, heç kim həlak olmaz və sülh bərpa
edilə bilər”.
Dövlət başçısı bəyan etmişdir ki, biz bundan sonra da bütün siyasi, diplomatik və iqtisadi rıçaqlardan
istifadə edəcəyik, eyni zamanda, döyüş potensialımızı gücləndirəcəyik və beləliklə, münaqişənin həllini
yaxınlaşdıracağıq: “…Bizim prinsipial mövqeyimiz ədalətə, o cümlədən tarixi ədalətə və beynəlxalq hüquqa
əsaslanır”.
Xalq qəzeti.-2016.-15 yanvar.-№ 9.-S.8.
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Xarici İşlər Nazirliyinin 2015-ci ilin yekunlarına dair mətbuat buraxılışı
Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi 2015-ci ilin yekunlarına dair mətbuat buraxılışı
hazırlayıb. Bu barədə AZƏRTAC-a nazirlikdən məlumat verilib.
Mətbuat buraxılışında bildirilir ki, 2015-ci il mürəkkəb geosiyasi proseslər, beynəlxalq müstəvidə qlobal
qarşıdurmaların artma tendensiyaları, regional silahlı münaqişələr, beynəlxalq terrorçuluq və dini
ekstremizmin kəskinləşməsi, maliyyə-iqtisadi böhranın dərinləşməsi, kütləvi miqrasiya və humanitar
böhranlarla yadda qalıb.
Dünya siyasətində dövlətlərin daxili işlərinə müdaxilə və suveren hüquqlarına məhəl qoyulmaması,
həmçinin ikili standartların tətbiqinin güclənməsi şəraitində Azərbaycanın xarici siyasət fəaliyyəti milli
maraqların qorunması və təhlükəsizliyin möhkəmlənməsi, ölkənin iqtisadi inkişafı üçün münbit şəraitin
yaradılması, əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması və respublikanın bütün sahələrdə potensialının daha
geniş şəkildə təşviq olunmasına yönəlib.
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan xalqının iradəsi, maraq və dəyərləri əsasında həyata
keçirilən müstəqil xarici siyasət kursu cari beynəlxalq münasibətlər sistemində cərəyan edən ziddiyyətli
proseslərin mənfi amillərinin təsirinin azaldılmasına, ikitərəfli və çoxtərəfli formatlar çərçivəsində qarşılıqlı
hörmət və bərabərhüquqluluq əsasında münasibətlərin inkişafına, iqtisadi-ticarət və humanitar əlaqələrin
genişlənməsinə xidmət edib. İl ərzində əldə olunan nailiyyətlər ölkənin beynəlxalq aləmdə nüfuzunun
möhkəmlənməsi, iqtisadi-sosial sabitliyin təmin olunması, həmçinin qanunun aliliyi və vətəndaşların hüquq
və maraqlarının təmin edilməsi imkanlarının daha genişlənməsinə əsas yaradıb.
Diplomatik fəaliyyətimizin əsas istiqaməti Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin ölkəmizin
suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri çərçivəsində həll edilməsinə yönələn
beynəlxalq səylərin gücləndirilməsi üzərində cəmləşib.
2015-ci il bu məqsədlərə cavab verən bir sıra mötəbər beynəlxalq təsisatların qərarları ilə səciyyəvi olub.
2015-ci il mayın 27-28-də keçirilmiş İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) Nazirlər Şurasının iclasında
qəbul edilən “Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzü” adlı qətnamədə
Ermənistanın Azərbaycana qarşı davam edən təcavüzü və onun nəticəsində ölkəmizin ərazilərinin işğal altında
qalması qətiyyətlə pislənilib. Münaqişənin Azərbaycanın dövlət suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq
səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığı prinsipləri əsasında həllinin vacibliyi vurğulanıb.
Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün aradan qaldırılması zərurəti Avropanın mühüm siyasi və
hüquqi təsisatlarının 2015-ci ildə qəbul etdiyi qərarlarında da öz əksini tapıb.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi 2015-ci il 16 iyun tarixli qərarı ilə Ermənistanın Azərbaycan
ərazilərini işğal etməsi faktını təsdiqləyərək, Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini zəbt etmədiyinə dair
iddialarını rədd edib. Bu ölkənin münaqişənin ilk günlərindən Azərbaycanın işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ
bölgəsində yaradılmış qondarma separatçı qurum üzərində həlledici təsirə malik olduğunu və işğal edilmiş
ərazilərdə effektiv nəzarəti həyata keçirdiyini təsbit edib. Bununla, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı güc tətbiq etməklə yaradılmış və etnik təmizləmə daxil olmaqla digər
kobud pozuntularla müşayiət olunan Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində vəziyyətin legitimliyini
tanımaqdan imtina edən beynəlxalq birliyin mövqeyini hüquqi əsaslandırıb.
Dövlətlərin ərazi bütövlüyünə qarşı güc tətbiq olunmasının qəbuledilməzliyi və bu vasitə ilə yaradılmış
vəziyyətin qeyri-qanuniliyi 2015-ci il iyulun 5-9-da keçirilmiş ATƏT-in Parlament Assambleyasının iclasında
qəbul edilən “ATƏT məkanında dövlətlərarası münasibətlərdə Helsinki Prinsiplərinə sadiqlik haqqında”
qətnamədə xüsusi vurğulanıb. Azərbaycan Respublikasının müəllifi olduğu bu qətnamədə ATƏT məkanındakı
münaqişələrin dövlətlərin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin
toxunulmazlığı prinsipləri əsasında həllinə və münaqişə nəticəsində öz yurd-yuvalarından zorla qovulmuş
məcburi köçkünlərin təhlükəsiz şəkildə doğma torpaqlarına qayıtmaq hüququna dəstək ifadə olunub.
2015-ci il noyabrın 4-də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının (AŞPA) siyasi məsələlər və
demokratiya komitəsi “Dağlıq Qarabağ və Azərbaycanın işğal olunmuş digər ərazilərində zorakılığın artması”
adlı qətnamə layihəsini təsdiq edib. Layihədə Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini 20 ildən artıq müddətdə
işğal altında saxlaması, həmçinin Azərbaycana qarşı yürütdüyü hərbi təcavüz və etnik təmizləmə siyasəti
pislənilir və Ermənistanın Azərbaycanın işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ və ətraf bölgələrində effektiv nəzarət
həyata keçirdiyi qeyd olunur. Eyni zamanda, layihədə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin yuxarıda qeyd
olunan qərarı və BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələrinə istinad edilərək
Ermənistanın işğalçı qoşunlarının Azərbaycanın bütün işğal olunmuş bölgələrindən çıxarılması və bu ərazilər
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üzərində Azərbaycan Respublikasının tam suverenliyinin bərpa olunmasına dair çağırış öz əksini tapib. Siyasi
məsələlər və demokratiya komitəsi ilə yanaşı, AŞPA-nın sosial məsələlər, səhiyyə və davamlı inkişaf komitəsi
Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində aparılan qeyri-qanuni fəaliyyət nəticəsində yaranmış humanitar və
ekoloji böhranla bağlı 2015-ci il noyabrın 23-də “Azərbaycanın cəbhə bölgələrində sakinlərin qəsdən sudan
məhrum edilməsi” adlı qətnamə layihəsini təsdiq edib. Layihədə Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal
etməsi və burada qəsdən ekoloji böhran yaradaraq həmin ərazilərdə yaşayan əhalinin normal həyatını qeyrimümkün etməsi “ekoloji təcavüz” kimi qətiyyətlə pislənilir. Həmçinin Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal
olunmuş ərazilərdən dərhal çıxarılması, Ermənistan hakimiyyətinin su ehtiyatlarından münaqişə tərəflərinin
yalnız birinin xeyrinə siyasi təsir və yaxud təzyiq vasitəsi kimi istifadəsinin dayandırması tələb edilir. Qeyd
olunan hər iki qətnamə layihəsi AŞPA-nın 2016-cı ilin yanvar ayında keçiriləcək sessiyasında qəbul edilməsi
üçün müzakirəyə çıxarılacaq.
Beynəlxalq birliyin tələb, təkid və çağırışlarına baxmayaraq, Ermənistan Azərbaycanın işğal olunmuş
ərazilərində öz qeyri-qanuni fəaliyyətini davam etdirib və ötən il bu ərazilərdə qondarma “seçkilər”in
keçirilməsinə cəhd göstərib. Beynəlxalq hüquqa zidd olan bu addımlar dünya birliyi tərəfindən birmənalı
qaydada pislənilib. İƏT, ATƏT, Avropa İttifaqı və NATO rəsmiləri işğal olunmuş ərazilərdə keçirilən
qondarma “seçkilər”i tanımadıqlarını və qeyri-qanuni hesab etdiklərini bildiriblər. Eyni zamanda, ABŞ,
Fransa, Rusiya, Türkiyə və bir çox digər ölkələr bu “seçkilər”i tanımadıqlarını bəyan ediblər.
Ermənistanın təcavüzkar siyasəti və onun nəticələri haqqında aparılan maarifləndirmə tədbirləri
çərçivəsində Xocalı soyqırımının beynəlxalq müstəvidə tanınması istiqamətində fəal işlər davam etdirilib, bu
faciənin anılması üçün müxtəlif ölkələrdə çoxsaylı tədbirlər keçirilib. Xocalı soyqırımı ilə bağlı İƏT Nazirlər
Şurası xüsusi qətnamə qəbul edib və Xocalı soyqırımının beynəlxalq səviyyədə tanınması üçün üzv ölkələri
lazımi səylər göstərməyə çağırıb. Bununla yanaşı, Qvatemala Konqresində, həmçinin ABŞ-ın Pensilvaniya
ştatının Nümayəndələr Palatasında və Arizona ştatının Senatında Xocalı soyqırımına dair qətnamələr qəbul
edilib. ABŞ-ın Konnektikut ştatının Nümayəndələr Palatası Xocalı soyqırımı ilə bağlı bəyanat qəbul edib,
Corciya və Yuta ştatlarının qubernatorları isə Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı bəyanatla çıxış ediblər.
Beynəlxalq sülh, sabitlik və inkişafın təmin edilməsinə çalışan Azərbaycan öz geniş imkan və
potensialını regional və beynəlxalq səviyyədə reallaşdırması məqsədilə siyasi, iqtisadi və humanitar
əməkdaşlığa önəm verməklə ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələrini daha da genişləndirib.
Cari ilin iyun 12-28-də 50 ölkəni təmsil edən 6000-dən çox idmançının iştirakı ilə Azərbaycanda
keçirilən ilk Avropa Oyunları özündə ümumbəşəri dəyərləri cəmləşdirib. Azərbaycan universal Olimpiya
prinsipləri, eləcə də beynəlxalq sülhün, dostluğun, tolerantlığın və qarşılıqlı anlaşmanın təşviqinə və təbliğinə
verdiyi böyük töhfəni qabarıq şəkildə nümayiş etdirib. Bu tarixi və mötəbər hadisə ilə yanaşı, Ümumdünya
Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu, III Qlobal Bakı Forumu, Asiya İnkişaf Bankının Rəhbərlər Şurasının illik
toplantısı, Ombudsmanların Bakı Beynəlxalq Konfransı, İslam Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının baş
konfransı, Beynəlxalq “Xəzər Neft və Qaz 2015″ sərgisi və digər irimiqyaslı beynəlxalq tədbirlərin
Azərbaycanda uğurla keçirilməsi ölkənin yüksələn beynəlxalq nüfuzunun, geniş imkan və bacarıqlarının bariz
nümunəsidir.
2015-ci il noyabrın 1-də 503 beynəlxalq müşahidəçinin iştirakı ilə Azərbaycan Respublikasının Milli
Məclisinə keçirilmiş seçkilərin beynəlxalq qurumlar tərəfindən yüksək dəyərləndirilməsi ölkədə aparılan
səmərəli quruculuq, həmçinin qanunun aliliyi, insan hüquqları və demokratiyanın inkişafının aşkar
göstəricisidir. Beşinci çağırış Milli Məclisə seçkilərlə bağlı Avropa Şurasının Parlament Assambleyası
seçkilərin bütün ölkə üzrə dinc və nizamlı şəkildə, eləcə də beynəlxalq standartlara və Seçki Məcəlləsinin
tələblərinə uyğun şəkildə keçirildiyini bəyan edib. AŞPA seçici fəallığının əhəmiyyətli dərəcədə artmasını,
həmçinin səsvermə və səslərin hesablanmasında şəffaflığın təmin edilməsini ədalətli və demokratik seçkilər
sahəsində atılan daha bir qabaqcıl və müsbət addım kimi dəyərləndirib, səsvermənin nəticələrinin Azərbaycan
xalqının iradəsini əks etdirdiyini qeyd edib. Eyni zamanda, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Qara Dəniz İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatı, Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası, Müstəqil Dövlətlər Birliyi və digər beynəlxalq
qurumların parlament təsisatları da seçkilərin şəffaf və demokratik şəkildə keçirildiyini qeyd ediblər.
Aparıcı dünya güclərinin geosiyasi maraqlarının kəsişdiyi mərkəzdə yerləşən Azərbaycan çoxşaxəli
əməkdaşlıq strategiyasına cavab verən məqsədyönlü siyasətini davam etdirərək xüsusi diqqəti bərabərhüquqlu
və qarşılıqlı maraqlara əsaslanan iqtisadi əməkdaşlığın inkişafı, enerji təhlükəsizliyinin təminatı və
transregional infrastruktur layihələrinin irəliləməsinə ayırıb. Ölkə iqtisadiyyatının potensialının xaricdə təbliğ
olunması, qeyri-neft sektorunun şaxələndirilməsi, ixracın təşviqi və genişləndirilməsi, xarici sərmayələrin
ölkəmizə cəlb edilməsi, Azərbaycanda istehsal olunan məhsul və xidmətlərin rəqabət qabiliyyətinin artırılması,
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həmçinin xarici ölkələrdə tətbiq olunan müasir texnologiyaların ölkəmizə cəlb edilməsi aparılan xarici iqtisadi
əməkdaşlığın əsas istiqamətlərini təşkil edib.
Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrlə ticarət-iqtisadi əlaqələrinin inkişafı məqsədilə 2015-ci il
ərzində 11 ölkə (Belarus, Macarıstan, Avstriya, Çexiya, Serbiya, Rusiya, Qazaxıstan, Çin, İran, Türkmənistan,
Səudiyyə Ərəbistanı) ilə birgə hökumətlərarası iqtisadi komissiyanın və iki işçi qrupun (Almaniya və Çinin
Sincan-Uyğur Muxtar Rayonu) iclası keçirilib. Habelə işgüzar dairələr arasında əməkdaşlığın inkişaf
etdirilməsi istiqamətində 9 biznes forum (İran, Səudiyyə Ərəbistanı, Avstriya, Belçika, Sinqapur, Niderland,
Belarus, Çexiya, Rusiya ilə) təşkil edilib. Keçirilən görüşlərdə Azərbaycanın ticarət-iqtisadi, sənaye, enerji,
nəqliyyat, informasiya və telekommunikasiya texnologiyaları, kənd təsərrüfatı və aqrar sənaye, turizm və elmitexniki sahələri üzrə əməkdaşlığın genişləndirilməsi məqsədilə razılaşmalar əldə olunub və gələcək
əməkdaşlıq istiqamətləri müəyyən edilib.
Əhalinin iqtisadi-sosial rifahının yaxşılaşdırılması, savadsızlığın və yoxsulluğun minimuma endirilməsi
və Minilliyin İnkişaf Məqsədlərinin uğurla həyata keçirilməsində görülmüş işlərə görə Azərbaycan 2015-ci
ildə BMT Baş Assambleyasının “Cənub-Cənub” mükafatına layiq görülüb.
Şərqi Avropa ölkələri arasından yalnız Azərbaycan Respublikasının dünya iqtisadiyyatının 90 faizini və
beynəlxalq ticarətin 80 faizini özündə birləşdirən G20-yə üzv ölkələrin noyabrın 15-16-da Türkiyədə keçirilən
Zirvə görüşünə xüsusi qonaq qismində dəvət olunması ölkəmizin təmsil olunduğu regionda və beynəlxalq
müstəvidə oynadığı mühüm rolun və artan beynəlxalq nüfuzunun göstəricisidir.
Strateji coğrafi məkanda yerləşən Azərbaycan nəqliyyat potensialını və tranzit imkanlarını səmərəli
istifadə edərək bu sahədə öz rəqabət qabiliyyətliliyini yüksəltmək məqsədilə səylərini davam etdirib. 2015-ci
il avqustun 3-də Çin-Qazaxıstan-Azərbaycan marşrutu üzrə hərəkət edən ilk sınaq konteyner qatarının Bakı
Beynəlxalq Ticarət Limanına çatması yaxın gələcəkdə Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə ərazilərindən
keçməklə Avropa və Asiyanı birləşdirən mühüm transregional nəqliyyat dəhlizinin reallığa çevrilməsi
baxımından əlamətdar hadisə olub.
Azərbaycan Respublikası universal, regional beynəlxalq təşkilatlar və forumlarda, o cümlədən BMT,
Qoşulmama Hərəkatı, İƏT, ATƏT, Avropa Şurası, QDİƏT, İƏT, TDƏŞ, GUAM, AQEM və s. çərçivəsində
fəal iştirak edib, qlobal çağırışların aradan qaldırılması və mövcud problemlərin həllinə töhfə verib. 2015-ci il
iyulun 9-10-da keçirilən Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Zirvə görüşündə Azərbaycan bu təşkilatın dialoq
tərəfdaşı statusuna yiyələnib.
Regional təhlükəsizliyin təmin olunması, ticarət, energetika və nəqliyyat sahələri daxil olmaqla iqtisadi
münasibətlərin təşviqi, ətraf mühitin qorunması və humanitar əlaqələrin gücləndirilməsinə yönələn müxtəlif
regional formatlar çərçivəsində əməkdaşlıq əlaqələri xüsusi əhəmiyyət kəsb edib. Bu xüsusda, Türkiyə,
Gürcüstan və Xəzəryanı ölkələrlə uğurlu əməkdaşlıq aparılıb. Qonşu və digər region ölkələri ilə qarşılıqlı
hörmət və etimad əsasında siyasi, iqtisadi, humanitar, elmi və mədəni sahələrdə tərəfdaşlıq münasibətləri
inkişaf etdirilib.
2015-ci il ərzində Azərbaycana Türkiyə, Rusiya, Pakistan, Fransa, Vyetnam, Çexiya, Bolqarıstan,
Bosniya və Herseqovina, Makedoniya, Belarus, Serbiya, Türkmənistan, Tacikistan və Monteneqronun dövlət
başçıları, Lüksemburqun Böyük Hersoqu, Monako və İordaniya şahzadələri, İtaliya, Malta, Birləşmiş Ərəb
Əmirlikləri, Gürcüstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Rumıniyanın hökumət rəhbərləri, Macarıstan, Slovakiya,
Lixtenşteyn və Avstriyanın parlament rəhbərləri, Sudan, San Marino, Kosta-Rika və İranın xarici işlər nazirləri
səfər ediblər.
Ötən il Azərbaycanın Slovakiya və Peruda diplomatik ofisləri fəaliyyətə başlayıb, Azərbaycan
Respublikasının Cənubi Afrika Respublikasındakı səfiri eyni zamanda Svazilend Krallığında, Braziliyadakı
səfiri eyni zamanda Trinidad və Tobaqoda, Malayziyadakı səfiri eyni zamanda Myanmada və
Türkmənistandakı səfiri eyni zamanda Əfqanıstanda akkreditə olunub, həmçinin İtaliyanın Kataniya şəhərində
Azərbaycanın fəxri konsulu təyin edilib. Bununla yanaşı, Bakıda Əlcəzair və Portuqaliyanın diplomatik ofisləri
açılıb.
2015-ci il Xarici İşlər Nazirliyi nəzdində fəaliyyət göstərən ADA Universiteti üçün də məhsuldar olub.
Universitet tanınmış beynəlxalq ali təhsil müəssisələri, o cümlədən Kaunas Texnologiya Universiteti, Hayfa
Universiteti, Riqa İqtisadiyyat Universiteti, Koç Universiteti, eləcə də İndoneziya və Monteneqronun
Diplomatik akademiyaları ilə anlaşma memorandumları imzalayıb. Bu kimi memorandumların ümumi sayı
42-yə çatıb. İl ərzində ADA-nın Qabaqcıl Xarici Xidmət Proqramı çərçivəsində 27 yüksək və 52 orta vəzifəli
diplomat, həmçinin 29 dövlət qulluqçusu üçün müxtəlif mövzularda təlim kursları keçirilib. Bununla yanaşı,
ADA Universiteti BMT-nin Narkotiklər və Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsinin konfransı, Rusiya406
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Azərbaycan Universitetləri Forumu, Vyetnam-Azərbaycan Forumu, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi ilə birgə
humanitar hüquq üzrə yay məktəbi və digər mötəbər beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi edib.
2015-ci ildə xarici siyasətin vacib sahələrindən biri kimi xarici ölkələrdə yaşayan Azərbaycan
Respublikası vətəndaşlarının hüquqi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, onlara mülki, ailə və cinayət işləri üzrə
hüquqi yardımın göstərilməsi, xarici ölkələrdə üzləşdiyi çətinliklərin aradan qaldırılması, Azərbaycan
Respublikasının ümumvətəndaş pasportu və vətənə qayıdış şəhadətnamələri ilə təmin edilməsi, həmçinin
konsul uçotunun “Giriş-çıxış və qeydiyyat” İdarələrarası Avtomatlaşdırılmış Məlumat Axtarış Sistemi
vasitəsilə rəsmiləşdirilməsi istiqamətində konsulluq xidmətinin səmərəliliyi və intensivliyinin artırılması
diqqət mərkəzində saxlanılıb və bu sahədə lazımi tədbirlər həyata keçirilib.
Bu il Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi, suverenliyi və milli maraqlarının
beynəlxalq aləmdə layiqincə təmin edilməsi və qorunması məqsədilə apardığı çevik və praqmatik xarici siyasət
və diplomatik fəaliyyətini artan templə davam etdirəcək. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası və
Ermənistanın təcavüzkar siyasətinin nəticələrinin aradan qaldırılması prioritet vəzifə kimi qalacaq. Əsas səylər
ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlərdə tarazlaşdırılmış və bərabərhüquqlu əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi,
enerji və nəqliyyat sahələrində irimiqyaslı regional infrastruktur layihələrin həyata keçirilməsi,
mədəniyyətlərarası dialoqda fəal iştirakın təmin edilməsi ilə Azərbaycanın siyasi, iqtisadi və humanitar
sahələrdə mövqeyinin gücləndirilməsinə yönələcək.
Xalq qəzeti.-2016.-13 yanvar.- № 7.-S.1-2.
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13 ölkəyə 18 səfər
Azərbaycan Prezidentinin xarici dövlətlərə, beynəlxalq təşkilatlara səfərləri ötən il də intensiv və
səmərəli olub
Rəşad CƏFƏRLİ
Prezident İlham Əliyevin ötən il ərzində xarici ölkələrə etdiyi səfərlər Azərbaycanın xarici
siyasətinin kifayət qədər uğurlu, düşünülmüş və çoxşaxəli olduğunu, dövlətimizin və xalqımızın
maraqlarına layiqli xidmətini göstərir. Hər bir səfər Azərbaycanın ayrı-ayrı dövlətlərlə, təşkilatlarla
ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələrinin genişlənməsinə, ölkəmizin haqq səsinin dünyada eşidilməsinə imkan
verdi.
Prezident İlham Əliyev ötən il ilk xarici səfərini Türkiyə Respublikasına edib. Yanvarın 14-də
Türkiyəyə dövlət səfəri edən Prezident İlham Əliyev bu ölkənin başçısı Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Baş naziri
Əhməd Davudoğlu ilə görüşüb. Görüşlərdə Azərbaycan ilə Türkiyə arasında ikitərəfli münasibətlərin müxtəlif
istiqamətlərdə, o cümlədən iqtisadi, enerji, nəqliyyat və digər sahələrdə uğurlu inkişafından məmnunluq ifadə
olunub. Həmçinin iki ölkənin birgə həyata keçirdiyi layihələrin əhəmiyyətinə toxunulub, Bakı-Tbilisi-Qars
dəmir yolu layihəsinin önəmi vurğulanıb, Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin regional əməkdaşlığın
gücləndirilməsinə töhfə verdiyi qeyd edilib. Görüşlərdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin ədalətli, beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsasında, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
çərçivəsində həllinin vacibliyi diqqətə çatdırılıb. Hər iki ölkənin rəhbərləri Azərbaycan ilə Türkiyə arasında
münasibətlərin bundan sonra da uğurla inkişaf edəcəyinə əminliklərini bildiriblər. Səfər çərçivsində yanvarın
15-də Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurasının dördüncü iclası keçirilib və bir neçə sənəd imzalanıb.
Yanvarın 20-də Prezident İlham Əliyev Almaniya Federativ Respublikasına işgüzar səfər edib. Həmin
gün dövlət başçısı Almaniya-Azərbaycan Forumunun üzvləri, Almaniya Bundestaqının Xristian Demokratlar
və Xristian Sosialistlər, Sosial Demokratlar və Yaşıllar partiyalarından olan deputatları, Bundestaqda fəaliyyət
göstərən komitələrin rəhbərləri və üzvləri, xarici işlər üzrə federal nazir Frank-Valter Ştaynmayer və Münxen
Beynəlxalq Təhlükəsizlik Konfransının sədri Volfqanq Fredrik İşinger ilə görüşüb.
Yanvarın 21-də isə Prezident İlham Əliyevin Almaniya Kansleri Angela Merkellə görüşü olub. Kansler
Angela Merkel bu səfərin ikitərəfli münasibətlərin perspektivlərinin müzakirəsi üçün önəmli olduğunu
dəyərləndirib. Almaniyanın Azərbaycan ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsinə maraq göstərdiyini deyən
Kansler ölkəmizin Avropanın enerji təminatının şaxələndirilməsində, TAP, TANAP kimi nəhəng enerji
layihələrinin həyata keçirilməsində mühüm rol oynadığını bildirib.
Almaniya səfərini başa vuran Prezident İlham Əliyev Davosda keçirilən Dünya İqtisadi Forumunda
iştirak etmək üçün yanvarın 21-də İsveçrəyə işgüzar səfər edib. Ölkəmizin başçısı burada ayrı-ayrı ölkələrin
prezidentləri, baş nazirləri, beynəlxalq təşkilatların və tanınmış şirkətlərin rəhbərləri ilə görüşüb. Prezident
İlham Əliyevin İsveçrə Prezidenti Simonetta Sommaruqan, Monako Şahzadəsi II Albert, İsrailin sabiq
prezidenti Şimon Peres, Gürcüstanın Baş naziri İrakli Qaribaşvili, Avropa Komissiyasının enerji birliyi üzrə
vitse-prezidenti Maroş Şevçoviç, Dünya İqtisadi Forumunun sədri Klaus Şvab, İran İslam Respublikasının
Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri Məhəmməd Nəhavəndian, “Airbus Group International” şirkətinin
direktoru Jan-Pyer Talamoni, “Swiss Re Global Partnership” şirkətinin sədri Martin Parker, Rusiya
“Sberbank”ının sədri German Qref, Niderlandın “Damen Shipyards Group” şirkətinin sədri Kommer Damen,
“Soros Fondu”nun təsisçisi Corc Soros, BP şirkətinin baş icraçı direktoru Robert Dadli, “Gaz de France Suez”
şirkətinin baş icraçı direktoru Jan-Lui Şossad ilə görüşləri ölkəmizin ikitərəfli əlaqələrinin inkişafı, dünyanın
tanınmış şirkətlərinin Azərbaycanla əməkdaşlığı baxımından səmərəli olub.
Münxen Təhlükəsizlik Konfransında iştirak etmək üçün fevralın 5-də Prezident İlham Əliyev və xanımı
Mehriban Əliyeva Almaniyaya işgüzar səfər ediblər. 51-ci Münhen Təhlükəsizlik Konfransı ölkəmiz üçün
aktual məqamlarla yadda qaldı. Belə ki, konfrans çərçivəsində “Şaxələndirmə strategiyaları” mövzusunda
keçirilən “dəyirmi masa” Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyi məsələsində oynadığı rolu bir daha nümayiş
etdirdi.
“Enerji təhlükəsizliyi məsələsini milli təhlükəsizlik məsələsindən ayrı müzakirə etmək olmaz. Enerji
siyasəti ilə bağlı məsələlər milli maraqlara və Avropanın bizim regionda qlobal siyasi xəritəsinə sıx bağlıdır”deyən Prezident İlham Əliyev “dəyirmi masa”da çıxışında Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyində oynadığı
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roldan, təbii qazın istehlakçılara çatdırılması üçün nəql marşrutlarının şaxələndirilməsi istiqamətində görülən
işlərdən danışdı, həmçinin bu məsələdə Avropa dövlətlərinin üzərinə düşən vəzifələri bir daha onların
diqqətinə çatdırdı.
Prezident İlham Əliyevin Münxendə Avropa Şurasının baş katibi Torbyorn Yaqland, Serbiyanın Baş
naziri Aleksandr Vuçiç, Fransa müdafiə naziri Jan-İv Lö Drian, Makedoniya Prezidenti George İvanov,
Finlandiya Prezidenti Sauli Niinistön, Əfqanıstan Prezidenti Məhəmməd Əşrəf Qani ilə görüşlərində
əməkdaşlıq əlaqələri ilə bağlı fikir mübadilələri aparıldı.
Son illərdə Azərbaycanın əlaqələrinin inkişaf etdiyi ölkələrdən biri də Bolqarıstandır. Prezident İlham
Əliyevin bu il mart ayında Bolqarıstana rəsmi səfəri bu münasibətlərin gələcək inkişafına böyük töhfələr verdi.
Martın 3-dən 5-dək davam edən səfər ikitərəfli münasibətlərin müxtəlif aspektlərini müzakirə etmək və yeni
əməkdaşlıq tellərinin qurulması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb etdi. Prezident İlham Əliyevin
Bolqarıstanın Prezidenti Rosen Plevneliyev, Baş naziri Boyko Borisov ilə görüşlərində ölkələrimiz arasında
ikitərəfli münasibətlərin siyasi, iqtisadi, energetika, humanitar, mədəni və digər sahələrdə uğurlu inkişafından
məmnunluq ifadə edildi, yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin əhəmiyyəti vurğulandı.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev martın 5-də Müqəddəs Taxt-Taca – Vatikana rəsmi səfərə gəlib.
Prezident İlham Əliyevin və xanımı Mehriban Əliyevanın Katolik Kilsəsinin rəhbəri Papa Fransiski ilə
görüşündə Azərbaycan ilə Vatikan arasında ikitərəfli əlaqələrin yüksək səviyyəsindən məmnunluq ifadə edildi,
münasibətlərin yaxşı perspektivlərinin olduğu, Vatikanın Azərbaycan ilə əlaqələrə yüksək qiymət və mühüm
əhəmiyyət verdiyi vurğulandı.
Martın 17-də Türkiyənin Qars vilayətinin Selim rayonunda Transanadolu qaz boru kəməri – TANAPın təməlinin qoyulması münasibətilə təntənəli mərasim keçirilib. Həmin gün Prezident İlham Əliyev Qars
şəhərinə işgüzar səfər edib. Burada Prezident İlham Əliyevin Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla
görüşündə ölkələrimiz arasında strateji tərəfdaşlıq, dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin bütün sahələrdə
uğurlu inkişafından məmnunluq ifadə olunub. Türkiyədə təməli qoyulan TANAP layihəsinin əhəmiyyəti
vurğulanıb, əlaqələrin genişləndirilməsində yüksək səviyyəli görüşlərin rolu qeyd edilib.
Hazırda Azərbaycanın əlaqələrinin daha da gücləndiyi və yaxından əməkdaşlıq etdiyi ölkələrdən biri də
Səudiyyə Ərəbistanı Krallığıdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və xanımı Mehriban
Əliyevanın aprelin 5-7-də Səudiyyə Ərəbistanı Krallığına etdikləri rəsmi səfər bir daha göstərdi ki, iki ölkə
arasında əlaqələr tarixən bağlı olduğumuz mənəvi dəyərlərdən, dostluqdan irəli gələrək inkişaf edir. Xüsusilə
qeyd etmək lazımdır ki, Prezident İlham Əliyevin Ər-Riyadda hava limanında İki Müqəddəs Ocağın Xadimi,
Səudiyyə Ərəbistanının Kralı Salman bin Əbdüləziz Əl Səud tərəfindən qarşılanması Azərbaycan dövlətinə və
onun rəhbərinə göstərilən böyük ehtiramın göstəricisi idi.
Aprelin 24-də Prezident İlham Əliyev Türkiyə Respublikasına işgüzar səfər edib. Dövlət başçısı
Çanaqqala zəfərinin 100 illiyi münasibətilə keçirilən təntənəli mərasimdə iştirak edib. Mərasimə 21 dövlətin
başçısı, 70-dən çox ölkədən rəsmi şəxslər, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri qatılıblar.
Mayın 8-də isə Prezident İlham Əliyev Rusiya Federasiyasına işgüzar səfər edib. Dövlət başçısı və
xanımı Mehriban Əliyeva 1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 70 illiyi münasibətilə
keçirilən bayram tədbirlərində iştirak ediblər.
Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva “Milan Expo 2015” Beynəlxalq sərgisində
Azərbaycan pavilyonunun açılışında iştirak etmək üçün iyulun 8-də İtaliya Respublikasına işgüzar səfər
ediblər. Səfər çərçivəsində dövlət başçısı İlham Əliyev İtaliyanın Prezidenti Sergio Mattarella və Baş naziri
Matteo Renzi ilə görüşüb. Görüşlərdə iqtisadi, siyasi, mədəni əlaqələrin daha da genişləndirilməsi, ikitərəfli
münasibətlərimizin Azərbaycan-Avropa İttifaqı əməkdaşlığı çərçivəsində möhkəmləndirilməsi baxımından
önəmi vurğulandı və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.
Prezident İlham Əliyev Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının V Sammitində iştirak etmək üçün
sentyabrın 10-da Qazaxıstana işgüzar səfər edib. Səfər zamanı Prezident İlham Əliyev Qazax xanlığının 550
illik yubileyi münasibətilə Astanadakı Müstəqillik sarayında keçirilən təntənəli mərasimdə iştirak edib.
Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev ilə görüşdə isə dövlət başçıları ortaq tarixi, mədəniyyəti, milli
maraqları olan ölkələrimiz arasında əlaqələrin perspektivlərinin daha da geniş olduğunu qeyd etdilər və
mövcud potensialdan səmərəli istifadə edilməsində belə tədbirlərin xüsusi önəm daşıdığını vurğuladılar.
Oktyabrın 16-da Qazaxıstan Respublikasının Akmola vilayətinin Burabay qəsəbəsində Müstəqil
Dövlətlər Birliyi (MDB) Dövlət Başçıları Şurasının növbəti iclası keçirilib. İclasda iştirak etmək üçün
Prezident İlham Əliyev oktyabrın 15-də bu ölkəyə işgüzar səfər edib.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 5-də Gürcüstana rəsmi səfər edib. Bu
ölkənin Prezidenti Giorgi Marqvelaşvili, parlament sədri David Usupaşvili və Baş nazir İrakli Qaribaşvili ilə
görüşlərdə ölkələrimiz arasında siyasi, iqtisadi, humanitar və digər sahələrdə əlaqələrimizin uğurla inkişaf
etdiyi bildirilib. Energetika, infrastruktur, nəqliyyat və digər sahələrdə əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi
üçün yaxşı potensialın olduğu vurğulanıb. Söhbətlər zamanı ikitərəfli münasibətlərin müxtəlif sahələrdə uğurlu
inkişafından məmnunluq ifadə edilib, Azərbaycan Prezidentinin rəsmi səfərinin əlaqələrin genişləndirilməsi
baxımından önəmi vurğulanıb. Səfər zamanı Prezident İlham Əliyev Gürcüstanın keçmiş Baş naziri Bidzina
İvanişvili və Gürcüstan Pravoslav Kilsəsinin Patriarxı II İliya ilə də görüşüb.
“G20” inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrlə qlobal iqtisadiyyat məsələlərinin birgə müzakirəsi
üçün formalaşıb. Ötən ilin noyabr ayında Antalyada keçirilən “G20” sammitinin gündəliyinə qlobal
iqtisadiyyat məsələləri ilə yanaşı, terrorçuluğa qarşı mübarizə, qaçqın problemi kimi aktual mövzular da daxil
edilmişdi. Sayca onuncu dəfə keçirilən bu sammitdə Azərbaycan xüsusi dəvətli qonaq statusunda təmsil
olunurdu. Tədbirin ənənəsinə görə, toplantıya evsahibliyi edən ölkə tərəfindən fəxri qonaq dəvət edilir. Türkiyə
isə fəxri qonaq qismində Azərbaycanı seçmişdi.
Sammit çərçivəsində terrorizmə qarşı mübarizə və qaçqınlar böhranı mövzusunda aparılan
müzakirələrdə çıxış edən Prezident İlham Əliyev bildirib ki, Azərbaycan beynəlxalq terrorizmlə mübarizədə
fəal iştirak edir, Əfqanıstanda koalisiya qüvvələrinin işinə qoşulan ilk ölkələrdən biri olub. Prezident İlham
Əliyev qeyd edib ki, Azərbaycan özü terrorizmdən əziyyət çəkən ölkələrdəndir və bu terrorizm Ermənistanın
Azərbaycana qarşı işğalçı siyasətinin tərkib hissəsidir.
Prezident İlham Əliyev “Böyük İyirmiliy”in Antalya sammiti çərçivəsində keçirilən işçi naharda da
çıxış edib. Dövlət başçısı çıxışında Azərbaycan ilə Türkiyə arasında uğurla reallaşdırılan mühüm energetika
və digər layihələrin yalnız region deyil, dünya miqyasında da böyük əhəmiyyətə malik olduğunu bildirib. Bu
baxımdan “Cənub” qaz dəhlizi layihəsinin Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması işində önəmini
vurğulayaraq, bu layihənin həyata keçirilməsində koordinasiyanın gücləndirilməsinin önəmini vurğulayıb.
Noyabrın 16-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva
UNESCO baş konfransının 38-ci sessiyasının Liderlər Forumunda iştirak etmək üçün Fransaya işgüzar səfər
ediblər.
Forumda çıxış edən dövlət başçısı ölkəmizin UNESCO-nun fəal üzvü kimi bəşəri dəyərlərin təşviqinə
öz töhfəsini verdiyini deyib və Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınan ərazilərinin Ermənistan tərəfindən
işğalının bu günə kimi davam etdiyini diqqətə çatdırıb.
Noyabrın 27-də Prezident İlham Əliyev Belarusa rəsmi səfər edib. Belarus Prezidenti Aleksandr
Lukaşenko ilə təkbətək görüşdə ikitərəfli münasibətlər və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir
mübadiləsi aparılıb. Səfər zamanı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə Belarus Respublikası
Prezidentinin Birgə Bəyannaməsi, “Azərbaycan Respublikası və Belarus Respublikası arasında 2025-ci ilədək
sosial-iqtisadi əməkdaşlıq” haqqında müqavilə, “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fondu
ilə Belarus Respublikasının Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyi arasında məcburi dövlət sosial sığortası
sahəsində əməkdaşlıq” haqqında Protokol və “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu ilə Belarus Milli Elmlər Akademiyası, Belarus
Respublikası Fundamental Tədqiqatlar Fondu arasında əməkdaşlıq haqqında” Saziş imzalanıb.
Azərbaycanla sıx əlaqələri olan ölkələrdən biri də Çindir. Azərbaycan Prezidentinin dekabr ayında bu
ölkəyə etdiyi səfər ikitərəfli əlaqələrdə yeni səhifə açıb. Səfər zamanı Prezident İlham Əliyev Çin Xalq
Respublikasının Sədri Si Cinpin, Ümumçin Xalq Nümayəndələri Yığıncağı Daimi Komitəsinin sədri
(parlament sədri) Can Decian, ÇXR Dövlət Şurasının Baş naziri Li Keçyan və digər rəsmi şəxslərlə görüşüb.
Görüşlər zamanı Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, Çinə dövlət səfərinin nəticələri iki ölkəni bir-birinə daha
da yaxınlaşdıracaq. Azərbaycanın Çin ilə bütün istiqamətlərdə əlaqələri inkişaf etdirmək niyyətində olduğunu
deyən Prezident İlham Əliyev iqtisadi sahədə də əməkdaşlıq üçün yaxşı potensialın olduğunu vurğulayıb, Çin
şirkətlərini investor və podratçı qismində Azərbaycanda fəaliyyət göstərməyə dəvət edib.
2015-ci il ərzində Prezident İlham Əliyev 13 ölkəyə (Türkiyə – 4 dəfə, Almaniya – 2 dəfə, İsveçrə,
Bolqarıstan, Vatikan, Səudiyyə Ərəbistanı, Rusiya, İtaliya, Qazaxıstan – 2 dəfə, Gürcüstan, Fransa, Belarus,
Çin) 18 dəfə səfər edib. Bu səfərlər zamanı Prezident İlham Əliyev 13 ölkənin dövlət başçısı, 8 ölkənin Baş
naziri ilə görüşüb. Bütün bunlar Azərbaycanın xarici siyasətinin kifayət qədər geniş, düşünülmüş və çoxşaxəli
olduğunu göstərir.
Azərbaycan.-2016.-8 yanvar.-№ 3.-S.2.
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Elmar Məmmədyarov: 2015-ci il Azərbaycan üçün siyasi, iqtisadi, sosial və humanitar sahələrdə
uğurlu il olub
Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov 2015-ci ilin yekunları ilə
bağlı AZƏRTAC-a və bir sıra digər informasiya agentliklərinə müsahibə verib. Müsahibəni təqdim
edirik.
2015-ci il Azərbaycanın xarici siyasətində dünya dövlətləri ilə ikitərəfli əlaqələrin inkişafı baxımından
əsasən hansı mühüm hadisələrlə yadda qalıb? Yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlər əlaqələrin inkişafında nə
kimi rol oynayıb?
2015-ci ildə də Prezident İlham Əliyevin bilavasitə rəhbərliyi və nəzarəti altında milli maraqlarımıza,
beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının müstəqil, uğurlu xarici
siyasət kursu davam etdirilib. 2015-ci ilin yekunlarına nəzər salsaq, ölkəmiz üçün siyasi, iqtisadi, sosial,
mədəni və humanitar sahələrdə uğurlu il olub. Dünya ölkələri ilə Azərbaycanın ikitərəfli əlaqələri daha da
inkişaf edib və bu, özünü xüsusilə yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlərdə göstərib. Belə ki, 2015-ci il ərzində
Azərbaycana Pakistan, Vyetnam, Çexiya və Əfqanıstan prezidentləri rəsmi, Fransa Prezidenti isə işgüzar səfər
edib.
Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi birinci Avropa Oyunlarının açılış və bağlanış mərasimlərində iştirak
etmək üçün Belarus, Serbiya, Rusiya, Türkiyə, Türkmənistan, Tacikistan, Monteneqro, Bolqarıstan və Bosniya
və Herseqovinanın dövlət başçıları, Lüksemburqun Böyük Hersoqu, Monako və İordaniya şahzadələri,
Gürcüstan, Qazaxıstan, Bolqarıstan, Rumıniya, Qırğızıstan və İtaliyanın hökumət rəhbərləri, Macarıstan,
Çexiya, Slovakiya, Lixtenşteyn və Avstriyanın parlament rəhbərləri Azərbaycana səfər ediblər.
Cari ildə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Türkiyənin baş nazirləri Azərbaycanda rəsmi, Serbiya,
Gürcüstan və Monteneqronun baş nazirləri isə işgüzar səfərlərdə olublar.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bolqarıstan, Müqəddəs Taxt-Tac, Səudiyyə Ərəbistanı, Gürcüstan
və Belarusa rəsmi, Çinə dövlət, Almaniya, İtaliya və İsveçrəyə işgüzar səfərlər edib.
Qeyd olunan dövr ərzində dövlətimizin başçısı Azərbaycan-Türkiyə Yüksək Səviyyəli Strateji
Əməkdaşlıq Şurasının IV iclasında iştirak etmək məqsədilə Türkiyəyə (Ankara), Dünya İqtisadi Forumunda
iştirak məqsədilə İsveçrəyə (Davos), 51-ci Münxen Təhlükəsizlik Konfransında iştirak məqsədilə Almaniyaya
(Münxen), Trans-Anadolu Təbii Qaz Boru Kəmərinin (TANAP) təməlqoyma mərasimində iştirak məqsədilə
Türkiyəyə (Qars), Sülh Sammiti və Çanaqqala döyüşlərinin 100-cü ildönümünə həsr olunmuş anım tədbirində
iştirak məqsədilə Türkiyəyə (Çanaqqala), Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 70 illiyinə həsr edilmiş
təntənəli yubiley tədbirlərində iştirak məqsədilə Rusiyaya (Moskva), Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq
Şurasının V Sammitində iştirak məqsədilə Qazaxıstana (Astana), MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında
iştirak üçün Qazaxıstana (Burabay), G20 Liderlər Sammitində iştirak məqsədilə Türkiyəyə (Antalya),
UNESCO Baş Konfransının 38-ci sessiyasının Liderlər Forumunda iştirak üçün Fransaya (Paris) səfər edib.
Azərbaycanın xarici işlər naziri Slovakiya, Gürcüstan, Latviya, Rusiya, Xorvatiya və Panamaya rəsmi,
Fransa, Avstriya və Rusiyaya işgüzar səfərlər həyata keçirib.
2015-ci il ərzində Türkiyə (üç dəfə), Sudan, San Marino, Gürcüstan, Kosta Rika və İranın xarici işlər
nazirləri rəsmi, Rusiya xarici işlər naziri isə işgüzar səfərlə Azərbaycanda olublar.
Həmçinin ikitərəfli müqavilə-hüquq bazasının möhkəmləndirilməsi baxımından 70-dən çox müqavilə
imzalanıb.
2015-ci ildə Azərbaycanın Avstriyadakı səfirliyinin Slovakiyada ofisi, Meksikadakı səfirliyinin Peruda
ofisi və İtaliyanın Kataniya şəhərində fəxri konsulluğu açılıb.
2015-ci il ərzində Bakı şəhərində Əlcəzairin və Portuqaliyanın səfirliklərinin ofisləri fəaliyyətə başlayıb.
Qarşılıqlı səfərlərin intensivliyi, geniş coğrafiyası, imzalanan sənədlər və perspektiv əməkdaşlıq
sahələrinin müəyyən edilməsi onu deməyə əsas verir ki, 2015-ci il ikitərəfli əsasda Azərbaycanın dünya
ölkələri ilə siyasi, iqtisadi, mədəni və digər sahələrdə əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsi baxımından məhsuldar
olub.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli və çoxtərəfli diplomatiya baxımından
2015-ci il xüsusilə hansı hadisələrlə xarakterizə olunub?
Təbii və istisnasız olaraq, xarici siyasət gündəliyində prioritet məsələ Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi olub. Münaqişənin həllinin siyasi-hüquqi əsasları artıq çoxdan müəyyən olunub və bu, ilk növbədə
BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993) və 884 (1993) saylı qətnamələrinin
tələblərinə və digər beynəlxalq təşkilatların münaqişə ilə əlaqədar qəbul etdikləri sənədlərə əsaslanır. 2015-ci
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ildə əlamətdar hadisə dekabrın 19-da Berndə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin iştirakı ilə keçirilmiş
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü olub. Görüşün nəticələri və ümumiyyətlə, danışıqlar
prosesi haqqında mənim tərəfimdən bu günlərdə KİV-ə ətraflı müsahibə verilib.
Onu əlavə edə bilərəm ki, il ərzində münaqişənin həlli ilə bağlı ədalətli mövqeyimizin daha da
gücləndirilməsi istiqamətində müxtəlif beynəlxalq platformalarda fəal iş aparılıb. Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi ikitərəfli və çoxtərəfli formatda keçirilmiş bütün görüş və tədbirlərdə prioritet məsələ kimi daim
müzakirə edilib.
Bu xüsusda, 2015-ci il iyunun 16-da Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin Böyük Palatasının
“Çıraqov və digərləri Ermənistana qarşı” işi ilə bağlı qərarı qeyd edilməlidir. Məhkəmənin qərarı bir neçə
aspektdən əhəmiyyətlidir. İlk növbədə, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Ermənistanın Azərbaycan
ərazilərinin işğalı və bu ərazilərdə hərbi mövcudluğuna dair məsuliyyətin davamlı şəkildə inkar etməsinə təsirli
formada son qoydu. Bundan əlavə, qərarın 14-18-ci paraqraflarında Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi
xüsusilə qeyd edib ki, müharibə Dağlıq Qarabağın Ermənistanın tərkibinə daxil edilməsi barədə çağırışlarla
başlayıb.
Küveytdə 2015-ci il mayın 27-28-də keçirilmiş İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Xarici İşlər Nazirləri
Şurasının 42-ci toplantısının Yekun Bəyannaməsinin preambula hissəsində BMT Təhlükəsizlik Şurasının
müvafiq qətnamələrinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünə hörmətin
vacibliyi bir daha vurğulanır. Həmçinin sessiyada sırf Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı iki sənəd
qəbul edilib. “Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına təcavüzü” adı altında qəbul edilmiş
birinci qətnamədə Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü kəskin şəkildə pislənilir, Ermənistan silahlı
qüvvələri tərəfindən Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı törədilmiş vəhşiliklər insanlığa qarşı cinayət kimi
qiymətləndirilir və BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı qətnamələrinin
Ermənistan tərəfindən yerinə yetirilməsi tələb edilir. Sənəddə, eyni zamanda, Azərbaycana münaqişə zamanı
dəymiş zərərin ödənilməsi üçün Ermənistandan təzminat tələb etmə hüququ tanınır və bu təzminatın
ödənilməsi üzrə məsuliyyətin Ermənistanın üzərinə düşdüyü qeyd olunur.
“Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində İslam tarixinə və
mədəniyyətinə aid abidələrin dağıdılması” adlı ikinci sənəddə isə Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal
edilmiş ərazilərindəki tarixi, mədəni, arxeoloji, antropoloji və etnoqrafik abidələrin, maddi-mədəniyyət
nümunələrinin İslam irsinin ayrılmaz tərkib hissəsi olduğu bildirilir və bu irsin dağıdılması kəskin tənqid edilir.
Ermənistandan o da tələb olunur ki, beynəlxalq turizm sərgiləri və tədbirlərində Azərbaycan tarixinə və
mədəniyyətinə aid olan irsi özününkü kimi təqdim etməsi fəaliyyətinə son qoysun.
Həmçinin 2015-ci il mayın 3-də Azərbaycan Respublikasının Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal
edilmiş ərazilərində yaradılmış qondarma rejimin “parlamenti”nə qondarma “seçkilər” və 2015-ci il sentyabrın
13-də keçirilmiş qondarma rejimin “özünüidarə orqanları”na qanunsuz “seçkilər”in beynəlxalq ictimaiyyət
tərəfindən qınaq obyektinə çevrilməsi və nəticələrinin tanınmaması istiqamətində işlər görülüb. Bu məsələdə
beynəlxalq ictimaiyyət, o cümlədən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri tərəfindən yekdil fikir ortaya
qoyulub.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə aparılan danışıqlar prosesi ilə paralel, qarşıdan
gələn ildə də bütün müvafiq beynəlxalq təşkilatlarda münaqişə ilə əlaqədar məsələlər qaldırılacaq və
beynəlxalq ictimaiyyətin məlumatlandırılması prosesi davam etdiriləcək.
Qoşulmama Hərəkatının fəal üzvü kimi Azərbaycan siyasi hərbi-bloklara qoşulmadan BMT
Nizamnaməsinə uyğun olaraq, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq, bərabərhüquqluluq, daxili işlərə qarışmamaq və
hörmət prinsipləri əsasında dünya birliyi ilə əlaqələrini inkişaf etdirib.
Çoxtərəfli diplomatiyanın inkişaf etdirilməsi baxımından BMT-nin təsis edilməsinin 70 illiyinə təsadüf
edən sessiyanı xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Azərbaycan Respublikası BMT-nin fəal üzvüdür və 70-ci sessiya
çərçivəsində ölkəmiz aparılan müzakirələrdə yaxından iştirak edib və gündəlikdə olan fundamental məsələlər
üzrə baxışlarımız dünya birliyinin diqqətinə çatdırılıb.
Ümumiləşdirilmiş şəkildə təsnif etsək, 70-ci sessiyanın gündəliyi ilə əlaqədar Azərbaycanın
prioritetlərini Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi və onun Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış
sərhədləri daxilində ərazi bütövlüyü və suverenliyi əsasında həll edilməsi, sülh və təhlükəsizliyin qorunub
saxlamasında BMT-nin rolu, silahlı münaqişələr və onların doğurduğu fəsadların aradan qaldırılması,
dövlətlərarası münasibətlərdə qanunun aliliyinin və beynəlxalq hüququn prinsiplərinin təmin edilməsi,
terrorizmə, ekstremizmə qarşı mübarizə və sülhməramlı əməliyyatlar, Azərbaycan tərəfindən Minilliyin
İnkişaf Məqsədlərinin uğurla yerinə yetirilməsi, davamlı inkişaf məqsədlərinin həyata keçirilməsi,
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regionlararası əməkdaşlığa və inkişafa xidmət edən TANAP, TAP qaz boru xətti, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu
və TASİM layihələrinin icrası, sivilizasiyalar və mədəniyyətlərarası dialoqun təşviq edilməsi kimi məsələlər
təşkil edib.
Sessiya çərçivəsində Azərbaycan nümayəndə heyəti BMT Baş Məclisinin ümumi müzakirələri,
“Beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin qorunub saxlanılması” mövzusu üzrə BMT Baş Məclisinin yüksək
səviyyəli tematik debatı, BMT Sivilizasiyalar Alyansının Dostları Qrupunun illik iclası, “Yeni inkişaf
gündəliyi çərçivəsində miqrasiya və qaçqınların yerdəyişməsi üzrə əməkdaşlığın gücləndirilməsi”nə dair
toplantı, Nüvə Sınaqlarının Hərtərəfli Qadağan Olunması üzrə Müqavilənin qüvvəyə minməsinin
asanlaşdırılmasına dair IX konfrans, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 2015-ci ildən sonrakı dövr üçün inkişaf
gündəliyinin qəbul edilməsi üzrə Zirvə toplantısı, “Dənizə çıxışı olmayan inkişaf etməkdə olan ölkələrin qlobal
imkanlara cəlb edilməsi”nə dair yüksək səviyyəli Forumu, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatı, Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı və
Azərbaycanın üzv olduğu digər beynəlxalq təşkilatların əlaqələndirmə toplantılarında çıxış edib.
2015-ci ildə Azərbaycan Respublikası UNESCO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinin və UNESCO-nun
Silahlı münaqişələr zamanı mədəni mülkiyyətin qorunması üzrə Komitəsinin və 2017-2019-cu illər üzrə BMTnin İqtisadi və Sosial Şurasının üzvlüyünə namizədlikləri ilə bağlı müvafiq iş aparıb.
Azərbaycan 2015-ci il noyabrın 18-də 115 səs toplayaraq Kuba, İndoneziya, Küveyt ilə bərabər ilk dəfə
olaraq dörd il müddətinə UNESCO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinin 2016-2019-cu illər üzrə üzvlüyünə
seçilib. Ölkəmiz, həmçinin UNESCO-nun Silahlı münaqişələr zamanı mədəni mülkiyyətin qorunması üzrə
Komitəsinin 2016-2019-cu illər üzrə üzvlüyünə öz namizədliyini irəli sürüb. Komitənin mandatına daxil olan
məsələlər ölkəmiz üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır. 2011-ci ildə Azərbaycan bu komitənin üzvü seçilib və dörd
il ərzində işğal olunmuş ərazilərdə mədəni mülkiyyətin qorunması məsələsinin komitənin gündəliyində
saxlanılmasına müvəffəq olub. Bu ilin dekabr ayında keçirilmiş seçkilərdə Azərbaycan üzv dövlətlərin
əksəriyyətinin səsini toplayaraq növbəti dörd illik mandatla komitəyə üzv seçilib.
Səsverməsi 2016-cı ildə BMT Baş Məclisinin 71-ci sessiyası zamanı keçiriləcək BMT İqtisadi və Sosial
Şurasının 2017-2019-cu illər üzrə üzvlüyünə namizədliyimizlə bağlı fəaliyyət 2015-ci ildə də davam edib.
Qarşıdan gələn ildə də hədəflərimizə Azərbaycanın milli maraqları əsasında müstəqil xarici siyasət
kursunun davam etdirilməsi, ölkəmizin suverenliyinin gücləndirilməsi və qorunması, Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin həlli və ölkəmizin ərazi bütövlüyü və suverenliyinin bərpa edilməsi istiqamətində çoxşaxəli
aktiv fəaliyyətin davam etdirilməsi, iqtisadi, enerji və nəqliyyat strategiyamızın təşviq edilməsi, Azərbaycanın
mal və xidmətləri üçün yeni bazarların müəyyən edilməsi, mədəni, humanitar, idman diplomatiyamızın inkişaf
etdirilməsi kimi məqsədlər daxildir.
Yaxın Şərqdə, xüsusilə İraq və Suriyada fəaliyyət göstərən İŞİD terrorçu təşkilatının Azərbaycana və
eləcə də Cənubi Qafqaza təsiri varmı və bu təsirin qarşısının alınması üçün hansı addımlar atılmalıdır?
Ümumilikdə, terror konkret regionlar üçün deyil, bütün dünya üçün təhlükədir, sülh və sabitliyin
qorunub saxlanılmasına real təhdiddir. Terrorun hər hansı dinlə bağlılığı da yoxdur. Hazırda dünyanın müxtəlif
regionlarında baş verən terror aktlarının İslam dini ilə əlaqələndirilməsi təəssüf doğurur və qəbuledilməz
yanaşmadır. İslam sülh və əmin-amanlıq dinidir.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının 2259 (2015) və 2253 (2015) saylı qətnamələrində İŞİD kimi özünü təqdim
edən terror təşkilatı və Əl-Qaidənin beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə qlobal təhdid olduğu bir daha vurğulanır.
Müsbət haldır ki, bu qətnamələr vasitəsilə BMT Təhlükəsizlik Şurasının Əl-Qaidəyə qarşı yaradılmış
mexanizmləri, o cümlədən sanksiyalar siyahısı İŞİD-ə qarşı da tətbiq olunur. Terrorizmə qarşı mübarizədə
davamlılıq olmalı, hər hansı yeni terror təşkilatının meydana çıxması əvvəlkilərin yaddan çıxarılması anlamına
gəlməməlidir.
Terrorizmdən əziyyət çəkən bir dövlət olaraq, Azərbaycan terrorçuluqla mübarizədə beynəlxalq
ictimaiyyətin səylərini dəstəkləyir. Terrorizmin bütün forma və təzahürlərini qəti şəkildə qınayırıq. Bu
xüsusda, BMT TŞ-nin 2259 və 2253 saylı qətnamələrinin tələblərinin həyata keçirilməsi istiqamətində
Azərbaycan öz töhfələrini verməkdə davam edəcək.
Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasında 2012-2013-cü illəri əhatə edən qeyri-daimi üzvlüyü
çərçivəsində TŞ-yə sədrlik edən zaman 2012-ci il mayın 4-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin Sədrliyi və BMT-nin baş katibi Pan Gi Munun iştirakı ilə “Terror aktlarının beynəlxalq sülh və
təhlükəsizliyə törətdiyi təhdidlər: Terrorçuluqla mübarizə üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsində beynəlxalq
əməkdaşlığın gücləndirilməsi” mövzusunda yüksək səviyyəli görüş keçirilib və yekun sənəd kimi
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Təhlükəsizlik Şurası sədrinin bəyanatı qəbul edilib. Bəyanatda terrorçuluğun bütün forma və təzahürləri
pislənilib və terrorçuluğa qarşı bütün vasitələrlə mübarizənin vacibliyi bildirilib.
Digər bir məqamı da nəzərə almaq lazımdır ki, terroru yaradan münaqişələrdir. Terrorçuluq bir çox
hallarda təcavüzkar separatizmlə ayrılmaz şəkildə əlaqəlidir. Silahlı münaqişələrdən zərər çəkən ərazilər
terrorçuluğun yayılması üçün münbit şərait yaradır. Ermənistanın xüsusi xidmət orqanlarının iştirakı ilə
ASALA və digər erməni terror təşkilatları tərəfindən ölkəmizin ərazisində törədilmiş terror aktları bunun əyani
sübutudur. Beynəlxalq ictimaiyyət beynəlxalq hüququn qəbul edilmiş norma və prinsipləri, xüsusilə ərazi
bütövlüyünə hörmət və dövlətlərin beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığı prinsipləri
əsasında münaqişələrin həllini tezləşdirməli və dövlətlərə öz ərazisi üzərində suverenlik və təhlükəsizliyin
bərpa edilməsində yardımçı olmalıdır.
Terrorçuluğun qarşısının alınması və onunla mübarizədə dinlər və mədəniyyətlər arasında hörmət və
dialoqun təşviqi və beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi önəmlidir. Azərbaycan əsrlər boyu müxtəlif
dini icmaların sülh şəraitində yaşadığı yer olub. Bu gün Azərbaycan qlobal səviyyədə mədəniyyətlər və
dinlərarası dialoq prosesinə öz töhfəsini verir. Əminik ki, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının 7-ci Qlobal
Forumunun 2016-cı ildə Bakıda keçirilməsi bu istiqamətdə növbəti mühüm addım olacaq.
Qazaxıstan və Belarus Azərbaycanı Avrasiya İttifaqında görmək istədiklərini bəyan ediblər. Azərbaycan
hansı halda bu İttifaqa üzv ola bilər?
Hazırda Avrasiya İqtisadi İttifaqı adlanan təşkilata üzv olmaq məsələsi Azərbaycanın gündəliyində
deyil, təşkilat və ya üzv dövlətlər tərəfindən də Azərbaycana bununla bağlı hər hansı rəsmi müraciət edilməyib.
Bu ilin sentyabrında Nyu-Yorkda BMT Baş Məclisinin 70-ci sessiyası çərçivəsində Rusiya media
nümayəndələrinin bənzər sualını cavablandıraraq mənim tərəfimdən “never say never” (“heç zaman heç vaxt
demə”) ifadəsi istifadə edilmiş və bunun mənası izah olunmuşdu. Belə ki, Azərbaycan əraziləri Avrasiya
İqtisadi İttifaqının üzvü olan Ermənistan tərəfindən işğal edildiyi və məlum səbəblərə görə bu iki dövlət
arasında hər hansı əlaqələrin olmadığı şəraitdə Azərbaycanın Ermənistanla iqtisadi və gömrük birliyini nəzərdə
tutan bu qurumda iştirakı necə mümkün ola bilər?
Hazırkı şəraitdə Ermənistan Avrasiya İqtisadi İttifaqı ölkələrinin heç biri ilə sərhədə malik deyil.
Azərbaycanın qoşulub-qoşulmaması kimi gələcəyə aid sualdan asılı olmayaraq, Ermənistanın heç olmasa digər
üzv dövlətlərlə səmərəli nəqliyyat dəhlizi imkanları olmalıdır. Digər üzv ölkələrlə Ermənistanı birləşdirən əsas
və optimal nəqliyyat arteriyaları, o cümlədən dəmir yolu xətti tarixən Azərbaycan ərazisindən keçirdi. Ona
görə də ilk növbədə bütün region üçün təhlükə olan və ümumilikdə regional əməkdaşlığa mane olan
Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalı aradan qaldırılmalıdır. Nəticə etibarilə, Ermənistan və Azərbaycan
arasında qurulacaq əlaqələrin tərkib hissəsi kimi, Avrasiya İqtisadi İttifaqı ölkələri Ermənistana çıxış üçün
əlverişli nəqliyyat tranziti imkanları əldə bilərlər. Lakin bu, hələ Azərbaycanın həmin təşkilata üzvlüyü demək
deyil.
Onu əlavə edə bilərəm ki, Azərbaycanın Avrasiya İqtisadi İttifaqının digər üzv dövlətləri ilə ikitərəfli
əsasda intensiv və qarşılıqlı faydalı siyasi, iqtisadi, ticarət və humanitar əlaqələri mövcuddur. Birgə və davamlı
səylər vasitəsilə bu əlaqələrin daha da inkişafı üçün böyük perspektivlər var.
Son günlər cəbhə xəttində gərginliyin artması müşahidə olunur. Belə deyim var ki, diplomatların sözü
qurtaranda silahlar danışmağa başlayır. Deyə bilərikmi ki, diplomatik resurslar artıq tükənib və regionda
sülhün saxlanması üçün status-kvo dərhal dəyişdirilməlidir?
Əslində, 1994-cü ildə atəşkəs rejiminin tətbiq edilməsindən etibarən Ermənistan-Azərbaycan
qoşunlarının təmas xətti və iki ölkənin sərhədi boyunca insan tələfatı ilə müşayiət olunan atəşkəsin pozulması
halları heç zaman dayanmayıb və müharibə 20 ildən artıq bir dövrdə davam edir. Bunun da əsas səbəbi
Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində Ermənistanın silahlı qüvvələrinin mövcudluğudur. Qoşunların təmas
xətti və Ermənistan-Azərbaycan sərhədi boyunca I və II Dünya müharibələrinə bənzər formada əsgərlər,
səngərlər və silahlar üzbəüz dayanmaqda davam edirlər. Ona görə də Ermənistanın işğalçı qoşunları işğal
olunmuş ərazilərimizdən çıxarılmadan silahların susması və davamlı sülhün təmin olunmasından danışmaq
qeyri-mümkündür. Ermənistanın nisbi atəşkəsə və status-kvoya güvənərək münaqişənin fundamental əsasını
təşkil edən işğal və təcavüz faktını aradan qaldırmadan sülhdən danışması özünü və beynəlxalq ictimaiyyəti
aldatmaqdan başqa bir şey deyil.
Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş ərazilərdən çıxarılması gərginliyin aradan qalxmasına,
münaqişənin danışıqlar yolu ilə həlli və diplomatiyanın tam şəkildə özünü ifadəsi üçün mühüm zəmin yarada
bilərdi. Təəssüf ki, 20 ildən artıq davam edən bir dövr ərzində bu imkandan lazımınca istifadə edilməyib.
Mövcud status-kvonun qeyri-davamlı və qəbuledilməz olduğu ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr
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dövlətlərinin prezidentləri və xarici işlər nazirləri səviyyəsində verdikləri bəyanatlarda da dəfələrlə ifadə
olunub.
Odur ki, hazırda danışıqlar prosesində müzakirədə olan mövcud təkliflərin həyata keçirilməsi üçün
səylər daha da artırılmalı və mövcud status-kvo dəyişdirilməlidir.
Sizcə, nəyə görə rəsmi Yerevan Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin erməni və azərbaycanlı
icmaları arasında təmaslara imkan vermir?
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli prosesində etimad quruculuğu tədbirləri və xalqlararası
dialoqdan danışarkən, biz dəfələrlə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin erməni və azərbaycanlı icmaları
arasında təmasların yaradılması barədə israrlı mövqe nümayiş etdirmişik. Hesab edirik ki, bu kimi təmaslar
gələcək birgə yaşayışın təmin edilməsi baxımından mühüm zəmin yarada və özlüyündə qarşılıqlı etimadın
yaranmasına xidmət edərək, münaqişənin həllinə töhfə verə bilər. Əvvəlki illərdə əslən Azərbaycanın Dağlıq
Qarabağ bölgəsindən olan azərbaycanlı mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin erməni icması nümayəndələri
ilə görüşləri keçirilib və qarşılıqlı səfərlər təşkil edilib. Amma bir-iki belə təşəbbüsdən sonra Ermənistan tərəfi
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin erməni və azərbaycanlı icmaları arasında təmasların münaqişənin
həllinə verə biləcəyi müsbət töhfələrini nəzərə alaraq, bunun qarşısını almağa yönəlmiş siyasət yürütdü.
Ermənistan Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı icmasının öz tarixi torpaqlarına qayıtmaq
hüququnu inkar etmək məqsədilə bu kimi təmasların həyata keçirilməsinə mane olmağa çalışır. Bununla,
əslində, Ermənistan bu əraziləri işğal etdiyini, etnik təmizləmə həyata keçirdiyini və ilhaqçı siyasət
yürütdüyünü bir daha təsdiq edir. 2015-ci il iyunun 16-da Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin Böyük
Palatasının “Çıraqov və digərləri Ermənistana qarşı” işi ilə bağlı qərarında da işğal olunmuş ərazilərdən
didərgin salınmış azərbaycanlı məcburi köçkünlərin mülkiyyət hüquqlarının pozulması faktı da öz təsbitini
tapıb.
Digər tərəfdən, rəsmi Yerevan işğal nəticəsində tamamilə təcrid vəziyyətində saxladığı Azərbaycanın
Dağlıq Qarabağ bölgəsinin erməni icmasının azərbaycanlı icması ilə təmaslar vasitəsilə Azərbaycana olan
meyilliliyin artmasından və Azərbaycanın sərhədləri daxilində firavan birgəyaşayış modelinin qəbul
edilməsindən ciddi şəkildə narahatdır. Bir faktı da nəzərə almaq lazımdır ki, işğal olunmuş ərazilərdə, eləcə də
Ermənistanın özündə sosial-iqtisadi vəziyyət olduqca ağırdır və kütləvi dərəcədə ifrat yoxsulluq vəziyyəti
hökm sürür.
Ermənistan tərəfi anlamalıdır ki, bu kimi süni əngəllərin sonu yoxdur. Beynəlxalq hüquqa görə, hər bir
işğal müvəqqəti xarakter daşıdığı kimi, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsi və ətraf ərazilərin də işğalı
müvəqqətidir. İşğal faktının mövcudluğu Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı icmasını,
eləcə də işğal edilmiş digər ərazilərdən qanlı etnik təmizləmə nəticəsində didərgin salınmış azərbaycanlı
məcburi köçkünləri öz doğma torpaqlarına qayıtmaq və mülkiyyətlərinə yenidən sahib çıxmaq hüququndan
məhrum edə bilməz.
Münaqişənin həllinin vacib elementi kimi ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri, Avropa İttifaqı və
digər beynəlxalq təsisatlar Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin erməni və azərbaycanlı icmaları arasında
təmasları təşviq etməli və bu xüsusda Ermənistana təzyiq göstərilməlidir.
Azərbaycanın Dünya Ticarət Təşkilatına (DTT) üzvlüyü ilə bağlı aparılan danışıqlar nə yerdədir?
Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Respublikasının DTT-yə üzv olma niyyətini əks etdirən müraciət 1997-ci
il iyunun 23-də DTT Katibliyinə təqdim edilib. DTT-yə üzvolma prosesinin sürətləndirilməsi məqsədilə
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının DTT-yə üzv
olmasına hazırlıq işləri üzrə Komissiya yaradılıb. Komissiyanın tərkibi aidiyyəti nazirliklərin nazir müavinləri,
dövlət komitələri və agentliklərinin rəhbər işçilərindən ibarətdir.
Ölkəmizin DTT-yə üzvolma prosesinin sürətləndirilməsində ən vacib məsələlərdən biri olan çoxtərəfli
danışıqlar davam etdirilir. Azərbaycan üzrə DTT Katibliyində yaradılmış İşçi Qrupunun 1-ci iclası 2002-ci
ildə Cenevrədə təşkil olunub. 2004-cü ildən başlayaraq İşçi Qrupunun iclasları ardıcıl olaraq keçirilir.
Azərbaycanın DTT-yə üzvlüyü ilə bağlı sonuncu, 12-ci iclas 2015-ci il martın 6-da İsveçrənin Cenevrə
şəhərində keçirilib. İclasda ölkənin son sosial-iqtisadi göstəriciləri haqqında məlumat iştirakçıların diqqətinə
çatdırılıb. İclasda İşçi Qrupunun 11-ci iclasından sonra bir sıra üzv ölkələr tərəfindən ünvanlanmış suallara
Azərbaycan tərəfinin verdiyi cavablar müzakirə edilib. Həmçinin üzv ölkələr tərəfindən Azərbaycan üzrə İşçi
Qrupunun Hesabat Layihəsinin bölmələrinə dair suallar verilib və həmin suallar Azərbaycan nümayəndə heyəti
tərəfindən cavablandırılıb. Görüşün nəticəsi olaraq, üzv ölkələr bir sıra sual və şərhlərini Azərbaycan tərəfinə
ünvanlayıb, təkliflər verib və müvafiq sənədləri sorğu ediblər.
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Çoxtərəfli danışıqlarla yanaşı, Azərbaycan Respublikası DTT-yə üzvolma prosesində 19 dövlət ilə
ikitərəfli danışıqlar aparır. Danışıqlar zamanı Azərbaycanın əmtəə və xidmətlər bazarına çıxışına dair
məsələlər müzakirə olunur, xüsusi əhəmiyyət kəsb edən sahələrin qorunması ilə bağlı zəruri tədbirlər görülür.
Beləliklə, Azərbaycanın DTT-yə üzvolma prosesi çərçivəsində ikitərəfli danışıqların başa çatdırılması
haqqında imzaladığı protokolların sayı 5-ə çatıb. Qeyd etmək lazımdır ki, imzalanmış protokollarda
Azərbaycanın maraqları tam təmin edilib. İkitərəfli müraciətlər əsasında mütəmadi olaraq mallar və xidmətlər
sahəsində təhlillər aparılır. Sonuncu dəfə ikitərəfli danışıqlar 2015-ci il martın 3-6-da Cenevrədə ABŞ, Norveç,
İsveçrə və Yaponiya ilə mallar və xidmətlər üzrə keçirilib.
Paralel olaraq, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 2 avqust tarixli 1583 nömrəli
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Tədbirlər Planı”ndan irəli gələrək qanunvericiliyin DTT tələblərinə
uyğunlaşdırılması prosesi də davam etdirilir.
Üzv ölkələrin öz tələbləri var, bu təkliflər bir çox halda bizi qane etmir. İstəyimiz Azərbaycan üçün ən
məqbul olan şərtlərin təqdim edilməsidir. Bizim üçün zaman vacib deyil, vacib olan odur ki, şərtlər ölkəmizə,
qeyri-neft sektoruna heç bir xələl gətirməsin. Bizim məqsədimiz əvvəlcə iqtisadiyyatımızın şaxələndirilməsi,
sonra isə üzvlük məsələsinin yekunlaşdırılmasından ibarətdir.
Bu il ərzində viza prosedurunun sadələşdirilməsi istiqamətində hansı işlər görüldü?
Bildiyiniz kimi, “Azərbaycan Respublikasına gələn əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə viza
rəsmiləşdirilməsi sahəsində təxirəsalınmaz tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012ci il 20 noyabr tarixli Sərəncamının icrasının təmin edilməsi məqsədilə 2013-cü il martın 15-dən turistlər üçün
elektron viza sisteminin tətbiqinə başlanılıb. Bu sistem bütün viza prosedurlarının elektron formata
yönəldilməsi məqsədilə tərtib edilib və bu, ölkəyə çox sayda turistlərin cəlb olunmasına yardım edir. Normativhüquqi aktların tələblərinə əsasən, turistlər bütün lazımi informasiyanı əvvəlcədən lisenziya almış milli turizm
şirkətlərinə təqdim etməlidirlər və bundan sonra şirkətlər müvafiq sənədləri hazırlayaraq Xarici İşlər
Nazirliyinə müraciət edirlər. Etibarlılıq müddəti 30 gün olan elektron vizalar təxminən 10 gün ərzində XİN
tərəfindən təsdiq edildikdən sonra elektron formatda turistə göndərilir. Azərbaycana daxil olmaq üçün turist
yalnız bu sənədi çap edərək sərhəddə təqdim etməlidir. Həmçinin bu sahədə qanunvericilik bazasını
gücləndirmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Kollegiyasının 2014-cü il 18
sentyabr tarixli Q/04-14 nömrəli Qərarı ilə “Azərbaycan Respublikasına səfər etmək istəyən əcnəbilərə və
vətəndaşlığı olmayan şəxslərə vizaların verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə inzibati
reqlament” təsdiq edilib və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 14 iyul tarixli 569 nömrəli
Fərmanının 5.3-cü bəndinin icrasının təmin edilməsi məqsədilə sözügedən reqlamentə bir sıra dəyişikliklər
edilib.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Nazirlər Kabinetinin 2015-ci ilin birinci
yarısının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasda verdiyi
tapşırıqların icrası ilə əlaqədar olaraq, Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən viza rəsmiləşdirilməsi prosesinə cəlb
olunmuş digər aidiyyəti nazirlik və dövlət qurumları ilə birlikdə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası
avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sisteminin viza alt sisteminin təkmilləşdirilməsi, elektron xidmətlərin
tətbiqinin genişləndirilməsi və viza sorğularına baxılması müddətinin qısaldılması üçün təkliflər təqdim edilib.
Hazırda elektron turistik vizaların rəsmiləşdirilməsi sahəsində müvafiq təkmilləşdirmə işləri aparılmaqdadır
və adıçəkilən vizaların rəsmiləşdirilməsi üçün müraciətlərə baxılma müddətinin azaldılması nəzərdə tutulub.
“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin vizaların verilməsi işinin təkmilləşdirilməsi sahəsində əlavə
tədbirlər haqqında” 2014-cü il 20 noyabr tarixli 882 nömrəli Sərəncamı əsasında viza rəsmiləşdirilməsi
prosesinə cəlb edilmiş aidiyyəti nazirlik və dövlət qurumlarının iştirakı ilə işçi qrupu fəaliyyət göstərir. İşçi
qrupunun mütəmadi iclasları keçirilir və bununla bağlı müvafiq tədbirlər görülməkdədir.
Gürcüstanla sərhədin delimitasiyası məsələsində nə kimi irəliləyişlər var?
Azərbaycan Respublikası ilə Gürcüstan arasında dövlət sərhəd xəttinin uzunluğu 480 kilometr təşkil
edir. Azərbaycan Respublikası ilə Gürcüstan arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası və demarkasiyası üzrə
Dövlət Komissiyasının Gürcüstanın eyni adlı Komissiyası ilə bu günə qədər keçirilmiş görüşlərində dövlət
sərhəd xəttinin 314 kilometr hissəsi razılaşdırılıb və bu barədə müvafiq protokollar imzalanıb. Komissiyalar
və işçi qrupları səviyyəsində keçirilən görüşlərdə dövlət sərhəd xəttinin razılaşdırılmamış sahələri üzrə
müzakirələr aparılır.
2015-ci il martın 12-13-də Tbilisi şəhərində Dövlət Komissiyasının iclası keçirilib. Eyni zamanda,
razılaşdırılmamış sahələr üzrə komissiyaların ekspert qrupları səviyyəsində də mütəmadi olaraq yerində baxış
və işçi görüşlər həyata keçirilir.
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Ümumiyyətlə, onu qeyd etməliyəm ki, Azərbaycan və Gürcüstan arasındakı dostluq və strateji
tərəfdaşlıq münasibətləri çərçivəsində bu məsələnin də həlli qarşılıqlı anlaşma şəraitində müzakirə olunur.
Xəzər dənizinin hüquqi statusu ilə bağlı gələn il Astanada keçirilməsi təklif olunan sammitdə razılığın
əldə edilməsi perspektivini necə dəyərləndirirsiniz?
Məlum olduğu kimi, hazırkı tarixədək Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçılarının Zirvə toplantıları 2002-ci
ildə Aşqabadda, 2007-ci ildə Tehranda, 2010-cu ildə Bakıda və 2014-cü ildə Həştərxanda keçirilib.
Növbəti Zirvə toplantısının gələn il Astanada keçirilməsi nəzərdə tutulur və Qazaxıstan tərəfi həmin
tədbirdə “Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında Konvensiya”nın qəbul edilməsini hədəf kimi irəli sürür.
Bakı və Həştərxanda keçirilmiş Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçılarının Zirvə toplantılarında qəbul
edilmiş mühüm əhəmiyyətli siyasi qərarlar “Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında Konvensiya” layihəsinin
bir sıra prinsipial xarakterli müddəalarının razılaşdırılmasına öz töhfəsini verib.
“Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında Konvensiya” layihəsinin hazırlanması üzrə Xəzəryanı
ölkələrin xarici işlər nazirlərinin müavinləri səviyyəsində xüsusi İşçi Qrupu formatında danışıqlar davam
etdirilir. Xüsusi İşçi Qrupunun növbəti 43-cü iclasının gələn ilin yanvar ayında Aşqabadda keçirilməsi nəzərdə
tutulur. Tərəflərin mövqeyində yaxınlaşmanın müşahidə edilməsinə baxmayaraq, bir sıra vacib məsələlər üzrə
hələ də fikir ayrılıqları qalmaqdadır. Bu cür razılıqların əldə olunmasında bütün tərəflərin konstruktiv yanaşma
və xoş məram nümayiş etdirəcəyinə ümid edirik.
Bu il Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında münasibətləri necə xarakterizə edərdiniz? Qarşıdan gələn
ildə perspektivlər nədən ibarətdir?
2015-ci il Azərbaycan Respublikası və Avropa İttifaqı münasibətlərinin tarixində bir neçə mühüm
hadisə ilə yadda qalıb. Əlbəttə, ilk olaraq Avropa Parlamentinin 2015-ci il sentyabrın 10-da Azərbaycanla
bağlı qəbul etdiyi qərəzli və əsassız qətnamə üzərində dayanmaq istərdim. Bu sənəd tələsik formada bəzi
qərəzli qüvvələrin səyləri nəticəsində qəbul olunub və orada ölkəmizə qarşı böhtan xarakterli iddialar irəli
sürülüb. Azərbaycan tərəfi hadisələrin bu məcrada inkişaf etməsində maraqlı deyil. Əksinə, əvvəlki illərdə
olduğu kimi, 2015-ci ildə də Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə münasibətlərinə böyük önəm və tərəflər arasında
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə praktiki addımlarla töhfə verib.
Bu xüsusda, 2015-ci ildə ikitərəfli əlaqələr üçün mühüm olan bir neçə vacib tədbiri vurğulamaq istərdim.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə 2015-ci il fevralın 12-də Bakı şəhərində
təşkil olunmuş Cənub Qaz Dəhlizinin Məşvərət Şurasının ilk iclası qeyd edilməlidir. Bu iclas Avropanın enerji
təhlükəsizliyinin təmin olunmasına əhəmiyyətli töhfə verəcək “Cənub” qaz dəhlizi kimi nəhəng layihənin
həyata keçirilməsi baxımından vacib bir tədbir olub. 2015-ci il mayın 21-22-də Latviyanın paytaxtı Riqa
şəhərində təşkil olunmuş Şərq Tərəfdaşlığının 4-cü Zirvə toplantısının Birgə Bəyannaməsində ilk dəfə olaraq
bütün tərəfdaş ölkələrin ərazi bütövlüyü, suverenliyi və müstəqilliyinin dəstəklənməsinə Avropa İttifaqının
sadiq qaldığı bəyan edilib. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Donald Tusk 2015-ci il iyulun 21-22-də
Azərbaycana səfər edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevlə keçirilmiş görüş zamanı
ikitərəfli münasibətlərin inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Bakıda olarkən Donald Tusk enerji sahəsində
etibarlı və strateji tərəfdaş olan Azərbaycanla əlaqələrin Avropa İttifaqı üçün vacibliyini bir daha təsdiq edib.
Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə bərabərhüquqlu və qarşılıqlı maraqlara əsaslanan əlaqələrini inkişaf
etdirmək üçün strateji tərəfdaşlıq haqqında saziş layihəsini təqdim edib. Saziş layihəsindən irəli gələn və
ikitərəfli əməkdaşlığa aid məsələləri müzakirə etmək üçün bu ilin dekabrında Avropa Xarici Siyasət
Xidmətinin nümayəndə heyəti Azərbaycanda səfərdə olub. Bu xüsusda qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycan
hər zaman Avropa İttifaqının tərəfdaş ölkələrlə münasibətlərinin həmin ölkələrin məqsədləri, istəkləri və
tələbləri nəzərə alınmaqla inkişaf etdirilməsinin tərəfdarı olub. Müsbət haldır ki, Azərbaycan tərəfinin təşviq
etdiyi fərqləndirmə, başlıca əməkdaşlıq sahələrinə yönəlmə, çeviklik və daha çox sahiblik prinsipləri 2015-ci
ilin noyabr ayında yenilənmiş Avropa Qonşuluq Siyasəti çərçivəsində əsas elementlər olacaq.
Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında enerji, qeyri-neft sektoru, həmçinin nəqliyyat, təhsil,
mədəniyyət və digər birgə maraq kəsb edən sahələrdə əməkdaşlıq üçün geniş potensial mövcuddur və ümid
edirik ki, birgə səylərlə tərəflər arasında qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq inkişaf etdiriləcək.
2015-ci ildə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bəzi əməkdaşları ilə bağlı müəyyən problemlər
yarandı. Qurumun sıralarından uzaqlaşdırılan, özü könüllü gedərək xaricdə qalan əməkdaşlar oldu. Bu barədə
nə deyə bilərdiniz?
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin göstərdiyi qayğı və diqqət sayəsində xüsusən
son on il ərzində Azərbaycanın peşəkar və hazırlıqlı diplomat korpusu formalaşıb, Xarici İşlər Nazirliyinin
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maddi-texniki bazası gücləndirilib, yeni diplomatik nümayəndəliklər açılıb, milli təhsil sistemində və dövlət
qulluqçularının peşə hazırlığının artırılmasında xüsusi rolu olan “ADA” Universiteti yaradılıb.
Dövlət qulluğunun xüsusi forması olan Xarici İşlər Nazirliyində işə qəbul, işçilərin peşəkar hazırlığı və
vəzifə səlahiyyətlərinin icra edilməsi ilə əlaqədar ciddi tələblər var.
Bu gün Azərbaycanı təmsil etmək kimi şərəfli adı daşıyan, dövlətə və xalqa sadiq olan diplomatlarımız
çətin iqlim şəraiti, ağır təhlükəsizlik və kriminogen durumu olan və hətta yoluxucu xəstəliklərin geniş yayıldığı
ölkələrdə layiqincə və vicdanla xidmət edirlər. Xarici İşlər Nazirliyinin təlimat və tapşırıqlarına uyğun olaraq,
onlar ölkəmizə qarşı xaricdən ola biləcək hədə və təhdidlərin müəyyən edilməsi, ölkəmizin milli maraqları,
siyasi-iqtisadi və digər mənafelərinin qorunması, xaricdə vətəndaşlarımızın hüquqlarının müdafiə edilməsi
naminə çalışırlar.
Müsbət haldır ki, Xarici İşlər Nazirliyi sistemində iş təcrübəsi olan əməkdaşlar bu gün digər dövlət
qurumlarında da çalışaraq dövlətçiliyimizə xidmət edirlər.
Digər dövlət qurumlarında olduğu kimi, Xarici İşlər Nazirliyində də peşə fəaliyyətində ciddi qüsurlara
yol verən, xidmətə yaramayan və əqidəsinə xilaf çıxan əməkdaşların olması istisna deyil. Bu kimi faktlar
müəyyən edildiyi halda, müvafiq araşdırma aparılaraq, işdən xaric etmək də daxil olmaqla, ciddi intizam
tədbirləri görülür. Əməkdaş tərəfindən hər hansı bir xidməti nöqsana yol verildiyi halda, “Diplomatik xidmət
haqqında” Qanunun tələblərinə uyğun olaraq, kompleks yanaşma tətbiq edilir. Onun dövlətə və xalqa sadiqliyi,
qüsursuz xidməti fəaliyyəti, əqidəsi, peşəkarlığı, xidmətə uyğunluğu və sair bu kimi amillər nəzərə alınaraq,
qərar qəbul edilir. Xidmətdən azad edilmiş hər hansı şəxs özünün və ailəsinin yaşayış yerini seçməkdə
sərbəstdir.
Qanunun tələblərinə uyğun olaraq, belə intizam tədbirləri həmişə olub və bundan sonra da davam
etdiriləcək.
Amma burada əmək müqaviləsinə xitam verilmiş bir neçə şəxsdən söhbət getdiyi halda, bəzi qərəzli
internet media orqanlarının məsələni qəsdən şişirtməsi, vicdan və ləyaqətlə ölkəmizə xidmət edən bütün Xarici
İşlər Nazirliyi sistemi əməkdaşlarına şamil edilməsi və ya qarayaxma cəhdləri yolverilməzdir.
Yeni Azərbaycan.-2015.-26 dekabr.-№ 241.-S.4-5.
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Azərbaycanın xarici siyasəti beynəlxalq təşkilatların Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə
münasibətini dəyişir
Əliqismət BƏDƏLOV
Azərbaycanın həyata keçirdiyi düşünülmüş, sülhməramlı xarici siyasi kurs ölkəmizin ərazi
bütövlüyünün dünya birliyi tərəfindən qəbul ediməsində böyük rol oynayır və beynəlxalq təşkilatların
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə münasibətini dəyişir. Artıq beynəlxalq aləmdə Ermənistanın işğalçı
dövlət olması etiraf edilir. Söz yox ki, əvvəllər də bir sıra beynəlxalq təşkilatlar Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı çox müsbət və tutarlı arqumentlərlə zəngin olan qətnamələr qəbul
ediblər.
Yeri gəlmişkən, İslam Konfransı Təşkilatı, Avropa Parlamenti, Avropa Şurası Parlamnet Assambleyası
və digərlər qurumlar tərəfindən bu məsələ ilə bağlı qəbul edilmiş qətnamələr yenə də beynəlxalq hüquq
normalarına əsaslanmış və həmin sənədlərdə Ermənistan təcavüzkar dövlət kimi göstərilmişdir. Bu
qətnamələrdə Azərbaycanın mövqeyi bir daha , tam şəkildə dəstəkləmişdir. Qəbul olunan qətnamələrdə açıqaydın göstərilir ki, güc tətbiq etməklə heç bir ölkənin sərhədlərini pozmaq, mövcud status-kvo ilə barışmaq
mümkün deyildir. Bildirilir ki, bu vəziyyət uzun müddət davam edə bilməz və Azərbaycan torpaqları
işğalçılardan azad edilməlidir.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri,
həmçnin dövlətlərin ərazi bötövlüyü çərçivəsində nizamlanmasının beynəlxalq ictimaiyyətin diqqət
mərkəzində saxladığı prioritet məsələlərdən olduğu bir daha öz təsdiqini tapıb. Son illər bu sahədə qəbul
olunan qətnamələr artıq Ermənistanın beynəlxalq aləmdə işğalçı dövlət kimi tanınmasından xəbər verir.
Xatırladaq ki, ötən il ABŞ-ın Nyu Meksiko ştatının Senatında Azərbaycana dair qəbul olunmuş qətnamədə
ölkəmizin ərazi bütövlüyünün ABŞ tərəfindən dəstəkləndiyi və beynəlxalq birliyin Dağlıq Qarabağı müstəqil
dövlət kimi tanımadığı bildirilmişdi. Bundan bir ay əvvəl yanvarın 30- da isə Arizona parlamenti oxşar
qətnamə qəbul edərək, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə dəstək verdiyini bəyan etmişdi.
Arizona parlamentində və Nyu Meksiko ştatının Senatında Azərbaycana dair qətnamə qəbul olunması,
eləcə də, bu qətnamələrdə ölkəmizin ərazi bütövlüyünün ABŞ tərəfindən dəstəkləndiyinin bildirilməsi və
beynəlxalq birliyin Dağlıq Qarabağı müstəqil dövlət kimi tanımadığının qeyd olunması Azərbaycanın xarici
siyasətinin uğuru kimi qeyd olunmalıdır. Xatırladaq ki, Ermənistanı təşvişə salan həmin sənədlərdə qeyd
olunmuşdur ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk
qrupuna münaqişəni beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri, BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq
qətnamələri, eləcə də ATƏT-in qəbul etdiyi qərar və sənədlər əsasında həlli yollarının tapılması həvalə olunub.
Həmçinin, bildirilmişdir ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən qəbul edilmiş 822, 853, 874 və 884 saylı
qətnamələr Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir və bütün erməni qoşunlarının işğal olunmuş
Azərbaycan ərazilərindən dərhal, tamamilə və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edir. NATO, İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatı və Qoşulmama Hərəkatı kimi beynəlxalq təşkilatlar da daxil olmaqla bütün dünya birliyi
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tanıyır və münaqişənin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və
sərhədləri çərçivəsində həllini dəstəkləyir. Bütün bunları nəzərə alaraq, qanunvericilər ABŞ-ın münaqişənin
tezliklə və ədalətli şəkildə həlli istiqamətində səylərini gücləndirməsinin vacibliyini vurğulayıblar.
Beynəlxalq birliyin ədalətli mövqedən çıxış etməsi ölkəmizin nüfuzunun getdikcə daha da
güclənməsindən xəbər verir. Bu hadisələr də təsdiqləyir ki, artıq beynəlxalq birlik–istər İslam dünyası, istər
Avropa Birliyi, istərsə də, bütövlükdə, Qərb ədalətli mövqedən çıxış edir. Ermənistan rəhbərliyinin bu
qətnamələrə laqeyd yanaşmaları, qeyri-ciddi münasibət göstərmələri və özlərini gülünc vəziyyətə salaraq,
“bu sənədlər Madrid prinsiplərinə ziddir”–deməsi işğalçı ölkəni çıxılmaz vəziyyətə salıb. Ermənistan
prezidenti Serj Sarkisyanın “ Əgər belə olsa, biz Dağlıq Qarabağı müstəqil respublika kimi tanıyacağıq”—
deyərək, həmişəki kimi sərsəm fikirlər səsləndirməsi elə öz ölkəsinin siyasətçiləri tərəfindən ciddi qəbul
edilməyib.
“Ermənistan parlamenti Dağlıq Qarabağın ”müstəqilliyini” tanıya bilməz”. Bunu Ermənistanın İrs
Partiyasının sədrinin müavini Zauri Bostançıyan parlamentin iclasında prezident Serj Sarkisyanın sərsəm
fikirlərinə cavab kimi səsləndirib. O deyib ki, əgər Ermənistan parlamenti belə bir addım atsa, o zaman biz
Türkiyə, Ukrayna, Serbiya kimi ölkələrin basqılarına davam gətirməliyik.
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Zauri Bostançıyan deyib ki, bu fitnələrin arxasında Yunanıstan, ABŞ, Rusiyanın bəzi kommersant
dairələri durur. Onlar Sarkisyan kimi bir müqəvvanı yoldan çıxarmağa çalışırlar: “Unutmayın ki, Dağlıq
Qarabağın ”müstəqilliyi”nin tanınması ilə Türkiyə bizimlə əlaqələri tamamilə kəsəcək. Gürcüstan özünü
sığortalamaq üçün Cavaxetiyada məktəblərimizi bağlaya bilər. Bütün bunları nəzərə almaq lazımdır.
Parlament Dağlıq Qarabağın “müstəqilliyi”ni tanıya bilməz”.
Dağlıq Qarabağda separatçı kriminal rejim tərəfindən keçirilmiş qanunsuz, qondarma “seçkilər” və bu
“seçkilərə” beynəlxalq birlik tərəfindən verilən qiymət, həmin “seçkilərin” dünyanın heç bir ölkəsi tərəfindən
tanınmaması bir daha göstərir ki, dünya birliyi separatizmi qəbul etmir, Dağlıq Qarabağı müstəqil qurum kimi
tanımır və tanımayacaqdır. Qeyd edək ki, Minsk qrupunun həmsədr ölkələri, Avropa İttifaqı, İslam Konfransı
Təşkilatı, qonşu dövlətlər, Avropa Şurası, bütün beynəlxalq birlik bu “seçkilər”i pislədi, bir daha Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü dəstəkləndi. Bütün bunlar açıq şəkildə bəyan olundu. Bundan sonra Azərbaycan münaqişənin
beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri çərçivəsində həlli istiqamətində öz prinsipial mövqeyini davam
etdirir. Artıq dünya birliyinə də bəllidir ki, respublikamızın mövqeyi beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanır.
Son vaxtlar beynəlxalq aləmdə baş verən bir sıra hadisələr də təsdiqləyir ki, artıq nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatlar Ermənistanın danışıqlarda qeyri-konstruktiv və riyakar davranışından, işğalçılıq siyasətini ört-basdır
etməsindən cana doyublar. Ermənistan tərəfinin, sadəcə olaraq, vaxt uzatmaq və beynəlxalq vasitəçiləri
aldatmaq cəhdləri, danışıqlarda iştirak etməklə görüntü yaratmaları artıq heç bir səmərə vermir. Ermənilərin
“soyqırımı”na məruz qalmaları barədə dünyada saldıqları haray-həşirə inanan yoxdur. Bir müddət əvvəl
Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin (AİHM) qəbul etdiyi qərar da bundan xəbər verir. Xatırladaq ki, AİHM
qərarı ilə Türk İşçi Partiyasının sədri, tanınmış siyasətçi Doğu Perinçək İsveçrə üzərində tarixi qələbəyə imza
atmışdır.
Oxucuların diqqətinə çatdırmaq istərdik ki, Türk İşçi Partiyasının sədri Doğu Perinçək 23 iyul 2005-ci
il iyulun 23-də İsveçrənin Lozanna şəhərində keçirilən mitinqdə səsləndirdiyi “Erməni soyqırımı beynəlxalq
yalandır!”-fikrinə görə polis tərəfindən saxlanılmışdı. Türkiyənin müdaxiləsi ilə sərbəst buraxılan D.Perinçək
daha sonra məhkəmə tərəfindən 3 ay həbs cəzasına məhkum edilsə də, məhkumiyyəti pul cəriməsi ilə
əvəzlənmişdi.
Bu iş üzrə keçirilən bir neçə məhkəmə prosesindən sonra nəhayət, “erməni soyqırımının inkar edilməsi”
üçün cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmiş ilk adam olan Doğu Perinçək İsveçrə hökuməti üzərində tam qələbə
qazanmışdır: Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi İsveçrə hökumətinin qərarını ləğv etmişdir. Qeyd edək ki,
məhkəmənin bu qərarı həqiqətin zəfəri olmaqla yanaşı, Dağlıq Qarabağ üçün də son dərəcə tarixi əhəmiyyətli
bir qərardır. Çünki Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi bu qərarı ilə “erməni soyqrımı”nın yalan və qondarma
olduğunu təsdiqləmişdir.
“Azərbaycanın suverenliyi tam bərpa olunmalıdır. Ermənistan silahlı qüvvələri və digər qanunsuz silahlı
dəstələr Dağlıq Qarabağ və Azərbaycanın digər işğal olunmuş ərazilərdən çıxarılmalı və ATƏT-in Minsk
Qrupu prosesi çərçivəsində Azərbaycanın bu ərazilərdə tam suverenliyini bərpa edilməlidir”. Bu fikir Avropa
Şurası Parlament Assambleyasının Demokratiya və Siyasi Məsələlər Komitəsinin məruzəçisi Robert Valterin
“Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ və digər işğal olunmuş ərazilərində zorakılığın artmasına dair” hazırladığı
hesabat əsasında bu komitədə qəbul olunan qətnamə layihəsində öz əksini tapıb. Sənəddə Ermənistan və
Dağlıq Qarabağ arasında dəhlizin, həmçinin Azərbaycanın digər ərazisindən Naxçıvana çıxışın təmin olunması
da daxil olmaqla, etimad tədbirləri ilə birlikdə təhlükəsizlik və daxili özünüidarəçiliyi təmin etmək məqsədilə
Dağlıq Qarabağın müvəqqəti statusunu müəyyən etmək üçün Minsk qrupunun plenar iclasının keçirilməsi
tövsiyə olunur.
Təmas xəttindəki dinc əhalinin qəsdən hədəfə alınmasının qətiyyətlə pislənildiyi layihədə təəssüflə qeyd
edilir ki, Dağlıq Qarabağ problemi digər beynəlxalq böhranların fonunda kənarda qalıb: “Bir qədər də ləngimə
bu ”dondurulmuş” münaqişənin həllini daha da ağırlaşdıracaq. Hansı ki, bu münaqişə 2014-cü ilin əvvəlindən
100-ə yaxın insanın ölümünə səbəb olub və Avropa Şurasının iki üzv ölkəsi arasında real müharibəyə çevrilə
bilər”.
Sənəddə Dağlıq Qarabağ və digər işğal olunmuş ərazilərdə təhlükəsizliyi dəstəkləmək, məcburi
köçkünlərin təhlükəsiz qayıdışı və yerləşdirilməsini təmin etmək, atəşkəs rejiminin pozulmasını araşdırmaq
mexanizmini yaratmaq üçün ATƏT tərəfindən sülhməramlı qüvvələrin yaradılması çağırışı əksini tapıb.
Qətnamə layihəsi 2016-cı ilin yanvarında AŞPA-nın sessiyasında müzakirə olunacaq.
Bu günlərdə AŞPA-nın daha bir komitəsinin qəbul etdiyi qətnamə layihəsi Ermənistana ciddi zərbə
oldu. Məlum olduğu kimi, AŞPA-nın sosial məsələlər komitəsinin Parisdə keçirilən iclasında Ermənistan
silahlı qüvvələrinin Sərsəng su anbarının yerləşdiyi bölgədən dərhal geri çəkilməsini tələb edən qətnamə
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layihəsi qəbul edilib. “Azərbaycanın sərhədyanı bölgələrinin sakinlərinin qəsdən sudan məhrum edilməsi” adlı
məruzənin qətnamə layihəsində qəsdən süni ekoloji böhranın yaradılması “ekoloji təcavüz” kimi
qiymətləndirilir. Ekoloji fəlakət sahələri yaratmaq və həmin ərazilərdə yaşayan əhalinin normal həyatını qeyrimümkün etmək bir dövlətin digər dövlətə qarşı düşməncəsinə hərəkəti kimi qəbul edilməli olduğu, Sərsəng
bəndinin baxımsızlığının xeyli sayda insan itkisi və mümkün yeni humanitar böhranla müşayiət olunan böyük
fəlakətlə nəticələnə biləcəyi vurğulanır.
AŞPA bu qətnamədə Ermənistan silahlı qüvvələrinin Sərsəng bölgəsindən dərhal geri çəkilməsini,
Ermənistan hakimiyyətinin su ehtiyatlarından münaqişə tərəflərinin yalnız birinin xeyrinə siyasi təsir, yaxud
təzyiq vasitəsi kimi istifadə etməsini dayandırmağı tələb edir. Parlament Assambleyası Ermənistan parlament
nümayəndə heyətinin və Ermənistan hakimiyyətinin bu məruzənin hazırlanmasında əməkdaşlıq etməməsini
qəti pisləyib və bu rəftarı Avropa Şurasının tamhüquqlu üzvü olan bir ölkənin öhdəlik və vəzifələrinə zidd
hesab edib. Həmçinin, parlamentarilərin mandatı dövründə yarana biləcək buna bənzər hallarda görülə biləcək
tədbirlərin nəzərdən keçiriləcəyi bildirilib.
Göründüyü kimi, artıq beynəlxalq birlik erməni yalanlarına, iftiralarına və böhtanlarına “yox!” deyir.
Ermənistanın işğalçılıq siyasəti isə dünya birliyində etiraf olunmaqdadır. Bunu bir-birinin ardınca qəbul olunan
qətnamələr də təsdiqləyir. Bütün bunlar dövlət başçımızın rəhbərliyi ilə həyata keçirilən xarici siyasi
srtategiyasının bəhrəsidir.
Prezident İlham Əliyev dəfələrlə bəyan edib ki, Ermənistan—Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
bizim siyasətimizin prioriteti olaraq qalacaqdır: “Biz bütün səylərimizi səfərbər etmişik və edəcəyik ki,
məsələni tezliklə, ədalətli, beynəlxalq normalara uyğun şəkildə həll edək, torpaqlarımızı işğalçılardan boşaldaq
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa edək. Biz istəyirik ki, bunu sülh yolu ilə edək və diplomatik
səylərimizi gücləndiririk. Bununla bərabər, heç kim üçün sirr deyil ki, hərbi gücümüzü də gücləndiririk. Bu
gün Azərbaycanda mövcud olan hərbi potensial bizə imkan verir ki, istənilən anda, istənilən vəzifəni uğurla
və qısa müddət ərzində icra edək. Sadəcə olaraq, biz istəmirik ki, hərbi yola əl ataq. Ancaq bu variant heç vaxt
istisna olunmamışdır və biz bu barədə öz fikirlərimizi bütün dövrlərdə açıq və səmimi bildirmişik. Mən heç
şübhə etmirəm ki, biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik və bunu etmək üçün kifayət qədər əsaslar
vardır”.
Xalq qəzeti.-2015.-17 dekabr.-N 278.-S.1.
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Azərbaycan xarici siyasətdə öz dəst-xətti olan dövlətdir
Anar TURAN
Alman sosioloqu Maks Veber siyasətçilər və siyasət barədə düşüncələrində təkcə iradəni, ağılı,
ehtirası, borc hissini, xarakteri deyil, həm də fəhmi – “reallıqların təsirinə daxili mütəşəkkilliklə və
təmkinlə uyğunlaşmaq bacarığını…” siyasətçinin həlledici psixoloji keyfiyyəti sayırdı. Axı, məhz real
vəziyyətə xüsusi həvəslə nüfuz etmək bacarığı dövlət idarəetmə strategiyasının işlənib hazırlanmasına
və lazımi anda düzgün qərar qəbul olunmasına kömək edir.
…1991-ci ildə dövlətimiz öz istiqlaliyyətini bərpa etdikdən sonra müstəqil xarici siyasət yeritmək o
qədər də asan deyildi. Yeni yaranmış dövlətin müstəqil siyasəti beynəlxalq aləmdə bir o qədər də ciddi qəbul
edilmirdi. Üstəlik, ölkədaxili proseslər, cəmiyyətdəki nizamsızlıq, milli ordunun olmaması, siyasi
ambissiyaların öz məcrasından çıxması Azərbaycanı xaosa sürükləmişdi. Digər tərəfdən, Ermənistanın
Azərbaycana qarşı təcavüzünün ardıcıl xarakter alması, torpaqlarımızın işğal olunması ölkəmizi çıxılmaz
duruma salmışdı. Hakimiyyətdə, sözün həqiqi mənasında, düzgün qərar qəbul edən, dövləti çətin
vəziyyətdən çıxara biləcək peşəkar siyasətçilərin olmaması böyük bir problemə çevrilmişdi. Şübhəsiz, belə
bir vaxtda Azərbaycan öz xarici siyasətini beynəlxalq hüquq norma və prinsipləri, o cümlədən dövlətlərin
suverenliyi və ərazi bütövlüyünə hörmət, daxili işlərə müdaxilə edilməməsi prinsipləri əsasında qurmalı idi.
Çox təəssüf ki, müstəqilliyin ilk illərində həmin prinsiplərin heç biri reallığa çevrilməmişdi.
Lakin bu gün Azərbaycanın xarici siyasətinə diqqət yetirdikdə müstəqillik dəst-xətti açıq-aydın hiss
olunur. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin uzaqgörənliklə əsasını qoyduğu siyasi dəst-xətt və üslub
böyük uğurla davam etdirilir. Azərbaycan dünyada söz sahibi olan ölkələrdən birinə çevrilmişdir. Bu gün
Azərbaycanı kiçik ölkə kimi qiymətləndirənlər yanıldıqlarını etiraf etməyə başlayıblar. Vaxtilə Azərbaycana
qapı bağlayan dövlətlər bu gün, əksinə, ölkəmizlə ikitərəfli əlaqələrin inkişafına can atırlar. Bütün bunların
hamısı müstəqil, müasir Azərbaycan dövlətinin qətiyyətli siyasətinin nəticəsidir.
Azərbaycanın xarici siyasəti respublikanın müstəqilliyinə, suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə və milli
təhlükəsizliyinə təhdidlərin və risklərin, ilk növbədə ona qarşı Ermənistan tərəfindən edilmiş təcavüzün aradan
qaldırılması kimi həyati əhəmiyyətli vəzifələri qarşıya məqsəd qoyub. Regional səviyyədə bölgədə əminamanlıq və sabitliyin bərqərar edilməsi, nəhəng nəqliyyat və əməkdaşlıq layihələrinin gerçəkləşdirilməsi kimi
strateji məqsədlərə nail olmaq Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas prioritetləri sırasındadır. Qloballaşan
müasir dünyada Azərbaycan xalqının maraqlarının daha səmərəli müdafiəsi naminə ölkə iqtisadiyyatının
inkişafı üçün müxtəlif layihələrə xarici sərmayələrin cəlb edilməsi də dövlətin xarici siyasətində müstəsna
əhəmiyyət daşıyır. Beləliklə, demokratik tərəqqi yolunu seçmiş Azərbaycanın xarici siyasəti digər dövlətlərlə
müxtəlif sahələrdə həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli əsasda bərabər və qarşılıqlı faydalı münasibətlərin qurulub
inkişaf etdirilməsini prioritet sayır.
Azərbaycan regional və qlobal səviyyədə fəaliyyəti, o cümlədən beynəlxalq arenada əməkdaşlığı
genişləndirərək və dərinləşdirərək müstəqil dövlət kimi bir sıra beynəlxalq təşkilatlara, o cümlədən, Birləşmiş
Millətlər Təşkilatı, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avropa Şurası, İslam Konfransı
Təşkilatı, Müstəqil Dövlətlər Birliyi və çoxlu sayda digər qurumlara üzv olmuşdur. Azərbaycan həmçinin
GUAM regional qrupunun təsisçilərindən biridir.
Bu konteksdə 2015-ci ilin ötən 9 ayı ərzində ölkə iqtisadiyyatında əldə edilən uğurlar, qazanılan
nailiyyətlər, heç şübhəsiz ki, həyata keçirilən düşünülmüş siyasətin bəhrəsidir. Heç kimə sirr deyil ki, cari ildə
dünyada davam edən böhrana, neftin qiymətinin kəskin düşməsinə, ölkəmizə qarşı əsassız təzyiqlərə və bəzi
hallarda təxribatlara baxmayaraq, ötən müddətdə Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişaf edib. Bu isə o deməkdir ki,
dünyada baş verən maliyyə böhranına, inkişaf etmiş ölkələrin milli valyutalarının devalvasiyası və bunların
birbaşa ölkəmizə təsirinə baxmayaraq, Azərbaycan iqtisadi artım tempini qoruyub saxlaya bilib. Nəzərə almaq
lazımdır ki, dünyada və regionda müşahidə olunan qlobal çətinliklər, region ölkələrinin əksəriyyətində baş
verən iqtisadi tənəzzül fonunda Azərbaycanda iqtisadi artım tempinin qorunub saxlanması elə də asan məsələ
deyil. Xatırladaq ki, beynəlxalq qiymətləndirmə qurumları da etiraf edirlər ki, Azərbaycan qlobal iqtisadi
çətinliklərə və eləcə də regiondakı problemlərə, neftin dünya bazarındakı qiymətinin azalmasına baxmayaraq,
iqtisadiyyatını davamlı surətdə inkişaf etdirə bilir. Bu mənada 2015-ci ilin 9 ayının yekunları iqtisadi baxımdan
pozitiv qiymətləndirilməli və birmənalı şəkildə Azərbaycanda iqtisadiyyatın inkişafının neft deyil, daha çox
qeyri-neft sektorunun inkişafı hesabına baş verməsi də məhz bu inkişafın əsas konturlarından hesab
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edilməlidir. Avropa ölkələrinin qaçqın böhranı ilə üz-üzə dayanması və iqtisadi sahədə böyük çətinliklərlə
üzləşməsi şəraitində Azərbaycanda makroiqtisadi sabitliyin qorunub saxlanması mühüm nailiyyət sayıla bilər.
Heç şübhəsiz ki, əldə edilən bu uğurlar həyata keçirilən düşünülmüş siyasi və iqtisadi siyasət nəticəsində
mümkün olub. Məlumdur ki, Azərbaycan müstəqil xarici siyasət yürüdür. Məhz bu səbəbdən Azərbaycanın
suveren dövlət olaraq heç bir ölkədən iqtisadi və siyasi asılılığı yoxdur. Azərbaycanın neft ölkəsi olmasına
baxmayaraq qeyri-neft sektoru, kənd təsərrüfatı, sənaye kimi sahələr inkişaf mərhələsini yaşayır. Bütün
bunlara nail olmaq üçün ölkədə zəruri şərtlərdən hesab edilən siyasi sabitlik hökm sürür. Prezident İlham
Əliyev Nazirlər Kabinetinin 2015-ci ilin doqquz ayının inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə
həsr olunmuş iclasındakı nitqində qeyd edib ki, bu il dünyada davam edən böhrana, neftin qiymətinin kəskin
düşməsinə, ölkəmizə qarşı əsassız təzyiqlərə və bəzi hallarda təxribatlara baxmayaraq, ötən 9 ayda Azərbaycan
iqtisadiyyatı inkişaf edib. Bu dövrdə iqtisadiyyat 3,7 faiz, sənaye istehsalı 2,1 faiz, qeyri-neft sənayesi 10
faizdən çox, kənd təsərrüfatı istehsalı 6,7 faiz artıb. İlin 9 ayında inflyasiya 3,7 faiz təşkil edib, əhalinin gəlirləri
5,8 faiz artıb, ölkə iqtisadiyyatına bütün mənbələrdən 16 milyard dollar sərmayə qoyulub.
Dövlətimizin başçısı sosial sahədə icra olunan layihələrdən danışarkən bildirib ki, ötən dövrdə ölkədə
34 məktəb, 26 uşaq bağçası, 11 tibb müəssisəsi tikilib və ya əsaslı şəkildə yenidən qurulub. Əhalinin sosial
vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı xeyli iş görüldüyünü deyən Prezident İlham Əliyev xüsusilə ünvanlı
sosial yardımın verilməsində şəffaflığın təmin edildiyini vurğulayaraq bildirib ki, indi 500 min insan, yəni
114 min ailə ünvanlı sosial yardım alır. Yeni iş yerlərinin yaradılması istiqamətində dövlət siyasətinin ardıcıl
həyata keçirilməsi nəticəsində 9 ayda ölkədə 87 min yeni iş yerinin açıldığını, bunun da 67 mininin daimi
olduğunu deyən Prezident qazanılan uğurları ölkəmizin müstəqil siyasət aparması və Azərbaycanda sabitliyin
və təhlükəsizliyin təmin olunması, vətəndaş həmrəyliyinin möhkəmləndirilməsi ilə əlaqələndirib.
Dövlətimizin başçısı bu il ölkəmizin tranzit imkanlarının genişləndirilməsi üçün əlamətdar hadisələrin
baş verdiyini, Çindən Azərbaycana ilk konteyner qatarının gəlib çatdığını Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun
Azərbaycan hissəsinin tikintisinin tamamlandığını bildirib. O, “Cənub” qaz dəhlizinin yaradılması ilə bağlı bu
ilin 9 ayında xeyli iş görüldüyünü, “Şahdəniz-2” yatağının işlənməsi, TANAP layihəsinin icrası ilə bağlı ciddi
addımların atıldığını diqqətə çatdırıb. Ordu quruculuğu ilə bağlı da ölkədə mühüm işlərin görüldüyünü, bu
sahənin gələn il də prioritet olacağını, ordunun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi ilə bağlı
tədbirlərin görüləcəyini vurğulayan Prezident İlham Əliyev cəbhə xəttində Azərbaycanın tam üstünlüyə
yiyələndiyini, düşmənin bütün təxribatlarının qarşısının alındığını, ötən ay təmas xəttində düşmənin təxribat
qrupunun məhv edildiyini, onların ağır itkilər verdiyini bildirib. “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi beynəlxalq
hüquq prinsipləri əsasında və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır”, – deyən Prezident
İlham Əliyev Ermənistandakı kriminal diktatura rejiminin Dağlıq Qarabağın Ermənistanın ayrılmaz hissəsi
olması ilə bağlı verdiyi bəyanata toxunaraq bildirib ki, dünya birliyi və beynəlxalq təşkilatlar Dağlıq Qarabağı
Azərbaycan ərazisi kimi tanıyır. “Azərbaycan güclü ölkədir, iqtisadi və siyasi sahədə böyük uğurlara imza atıb
və regional məsələlərdə mühüm rol oynayır, ölkəmizin iştirakı və razılığı olmadan bölgədə heç bir layihə icra
oluna bilməz”. Bununla da Prezident İlham Əliyev iqtisadi və hərbi potensialın Azərbaycanın gücünü daha da
artırdığını bəyan edib.
Əlbəttə, hazırda dünyada baş verən siyasi kataklizmlərin, qaçqınlar və miqrasiya probleminin geniş
coğrafi arealı əhatə etməsi, nəhəng dövlətlərin dünyada nüfuz sahibi olmaq uğrunda mübarizələrinin daha da
kəskinləşməsi, xüsusilə, Yaxın Şərqdə insan itkilərinin hər gün daha intensiv xarakter alması və digər
xoşagəlməz hadisələr Azərbaycandakı siyasi sabitliyin nə qədər vacib əhəmiyyət daşıdığını ortaya qoymuş
olur.
Bu gün dövlətimiz NATO və Avropa Birliyi kimi qurumlarla əməkdaşlığı, eləcə də, antiterror
koalisiyası tərkibində fəaliyyəti durmadan inkişaf etdirir. Bu təşkilatlarda və regional təşəbbüslərdə iştirakı ilə
Azərbaycan Respublikası öz milli maraqlarını müdafiə edir. Azərbaycanın BMT çərçivəsində görülən işlərə
verdiyi töhfələr sırasında, onun qlobal səviyyədə terrorizmə qarşı aparılan mübarizədə fəal iştirakı xüsusi qeyd
edilməlidir.
Bu illər ərzində Azərbaycanın qazandığı çoxsaylı beynəlxalq uğurlardan təkcə 2011-ci il oktyabrın 24də 2012-2013-cü illər üzrə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvlüyünə keçirilən seçkilərdə BMT-yə
üzv olan 193 dövlətdən 155 -nin dəstəyini qazanmasını misal gətirməklə dövlətimizin parlaq xarici siyasətinin
düzgün konturlarını vurğulaya bilərik. Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv qəbul
olunması tarixi hadisədir və bu, Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə artan nüfuzunun göstəricisi kimi
qiymətləndirilməlidir. Azərbaycan Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionunda BMT Təhlükəsizlik
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Şurasının üzvü seçilən ilk ölkə olmuşdur. Bu da simvolik bir haldır ki, Azərbaycan bu tarixi qələbəni BMTnin təsis edildiyi – olan oktyabrın 24-də əldə etmişdir.
Tarixdə ilk dəfə birinci Avropa Oyunları kimi möhtəşəm idman tədbirinin bu il Bakıda yüksək səviyyədə
təşkil edilməsi də Azərbaycanın, əslində, həm daxili, həm də xarici siyasətinin gücünü ortaya qoydu.
Azərbaycan Avropa idman ailəsinin tərkibində ən mühüm yerlərdən birini tutduğunu sübut etdi.
Ölkədə beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi, dövlətin transmilli korporasiyalarla fəal iqtisadi əməkdaşlığı,
dünyanın güclü dövlətləri ilə işgüzar münasibətlərə malik olması və başqa göstəricilərin Azərbaycanda olması
yaxın perspektivdə ölkəmizin daha yüksək zirvələrə qalxa biləcəyi ehtimalını ortaya qoyur. Prezident İlham
Əliyevin qeyd etdiyi kimi, biz öz yolumuzla gedirik, bizim yolumuz inkişaf və tərəqqi yoludur.
Xalq qəzeti.-2014.-24 oktyabr.-N 232.-S.1.
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Azərbaycan geosiyasi potensialından uğurla faydalanır
Səbuhi MƏMMƏDOV
Xəzər hövzəsi regionunda cərəyan edən hadisələr dünya siyasətinin axarını müəyyənləşdirən
böyük dövlətlərin diqqət mərkəzindədir. Son illər Xəzər hövzəsi ölkələrində neft və qaz yataqlarının
istismarında baş vermiş böyük dəyişikliklər, xüsusilə də Azərbaycanın karbohidrogen resurslarının
Qərbə daşınmasında əldə etdiyi uğurlar regiona olan marağı daha da artırır. Buna görə də Xəzər hövzəsi
regionunun dünya üçün mühüm enerji mənbəyinə çevrilməsi və burada cərəyan edən hadisələrin diqqət
mərkəzində qalması enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Xüsusilə də Qərbin alternativ enerji dəhlizlərinin yaradılmasında maraqlı olduğu bir dövrdə
Azərbaycanın geosiyasi və geoiqtisadi çəkisi daha yaxşı hiss olunur və ölkəmizə diqqəti artırır.
Azərbaycanın Xəzər hövzəsində böyük neft və qaz ehtiyatı ilə yüksək əməkdaşlıq əlaqələri yaratmağı
bacarmış ölkə olduğunu etiraf edən politoloqlar “Odlar yurdu”nun Qərbin enerji təhlükəsizliyini əhatə
edən əməkdaşlığını da yüksək qiymətləndirirlər. Belə yüksək əməkdaşlıq əlaqələrinin yaranmasında
Azərbaycan tərəfinin də böyük rol oynadığını qeyd etmək vacibdir. Məhz Azərbaycan hökumətinin həyata
keçirdiyi praqmatik siyasət nəticəsində bu gün qlobal enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə öz töhfəsini
verən Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərləri fəaliyyət göstərir. Azərbaycanın
regional müstəvidə cərəyan edən istər siyasi, istərsə də iqtisadi proseslərə müsbət təsir göstərməsi faktı artıq
hamı tərəfindən qəbul olunur. Azərbaycanın Cənubi Qafqaz regionunun böyük dövləti kimi, regional enerji
təhlükəsizliyinin təmin olunmasında, o cümlədən, ümumbəşəri dəyərlərin müdafiə olunmasında əvəzsiz rol
oynaması da diqqətdən yayınmır. Bu fakt da danılmazdır ki, hazırda Azərbaycanın iştirakı olmadan regionda
heç bir iqtisadi layihənin reallaşdırılması mümkün deyil. Əlverişli coğrafi mövqeyə və zəngin karbohidrogen
mənbələrinə malik olması ölkəmizin regionda mövqelərini xeyli gücləndirmişdir.
Dünya bazarlarında mühüm və etibarlı enerji təchizatçısı kimi tanınan Azərbaycan karbohidrogen
ehtiyatlarından səmərəli şəkildə istifadə etməsi ilə fərqlənir. Məhz bunun on minlərlə Azərbaycan vətəndaşı
üçün iş yerlərinin açılmasına və ölkənin sürətli iqtisadi tərəqqisinə gətirib çıxarması heç kimə sirr deyil. Belə
nailiyyətlərin Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini daha da möhkəmləndirdiyini vurğulayan siyasi
müşahidəçilər düşünürlər ki, ölkəmiz regionda müttəfiqləri olan Türkiyə və Gürcüstan ilə sıx işləyərək, ŞərqQərb enerji dəhlizini- Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz və Cənubi Qafqaz boru
kəmərlərinin inşasını uğurla başa çatdırdı və rəsmi Bakı həyata keçirdiyi bu strateji enerji layihələri ilə
tərəfdaşlığa sadiqliyini və əməkdalıq nəticəsində əldə olunan nailiyyətlərini də nümayiş etdirdi. Bu baxımdan
alternativ enerji dəhlizlərinin artırılmasında maraqlı olan Qərbin Azərbaycanın strateji rolunu yüksək
qiymətləndirməsi anlaşılandır. Xüsusilə də Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində
Azərbaycanın oynadığı rolun yüksək qiymətləndirilməsi belə bir mühüm məsələdə ölkəmizə böyük diqqət
ayrılmasının qanunauyğunluğunu təsdiqləyir. Bu, həm də onu göstərir ki, Qərb dövlətləri etibarlı tərəfdaşlıq
münasibətlərinin inkişafında və qlobal enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında maraqlıdır və Azərbaycanın
karbohidrogen ehtiyatlarının Qərb bazarlarına istiqamətləndirilməsinə yönəlmiş addımları vacib amil hesab
edir.
Azərbaycanın geosiyasi əhəmiyyəti təkcə energetika faktoru ilə izah olunmur. Bu məsələ çoxaspektlidir.
Politoloqlar Azərbaycanın əhəmiyyətinin yüksək olmasını həm də coğrafi, mədəni, siyasi, geosiyasi, hərbi və
iqtisadi faktorlar ilə əlaqələndirirlər. Məlumdur ki, Azərbaycan malik olduğu hərbi potensialına və milli
resurslarına görə Cənubi Qafqaz regionunun aparıcı dövləti hesab edilir. Ordu quruculuğuna xərclənən
vəsaitlərin həcminə görə də ölkəmiz regionda lider mövqeyə malikdir. Buna görə də Azərbaycan dünyanın
müxtəlif bölgələrində sülhməramlı missiyalarda birbaşa iştirakına, beynəlxalq hərbi qüvvələrin qeyri-hərbi
ehtiyatlarla təchizatına, təhlükəsiz hava dəhlizinin təqdim olunmasına və digər fəaliyyətlərdə də dəstək
göstərilməsində xüsusilə fərqlənir. Bu mənada demək olar ki, Azərbaycanın Avrasiya məkanında oynadığı rol
özünün müsbət xarakteri ilə ön plana çıxır və beynəlxalq təhlükəsizlik sistemində layiqli yerini
tutur. Azərbaycanın Qərblə Şərq arasında təbii körpü rolunu oynaması nəqliyyat-kommunikasiya dəhlizlərinin
inkişafı baxımından strateji əhəmiyyət kəsb edir. Avrasiyanın həm də “giriş qapısı” adlandırılan Azərbaycanın
Avropa və Asiya qitələri arasında mühüm qovşaq halına gəlməsi Trans-Qafqaz nəqliyyat dəhlizi (TRASEKA)
və Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu kimi geosiyasi və geoiqtisadi əhəmiyyəti böyük olan layihələrin reallaşmasına
şərait yaratmışdır. Qeyd etmək yerinə düşər ki, Çin-Qazaxıstan-Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə marşrutu üzrə
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yüklərin daşınması Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti fəaliyyətə başlanandan sonra daha da genişlənəcək.
Hesablamalara görə, 2020-ci ilədək konteynerlərin sayının 300 mini keçəcəyi gözlənilir. Belə yüksək inkişaf
dinamikası nəticəsində Azərbaycanın tranzit daşımalardan böyük məbləğdə gəlir əldə edə biləcəyi
proqnozlaşdırılır. Mütəxəssislər düşünürlər ki, Azərbaycana milyardlarla dollar gəlir gətirəcək layihə olan
Transxəzər nəqliyyat marşrutu ölkəmizin dünyada mövcud olan iqtisadi əhəmiyyətini daha da artıracaq və
marşrutun işə düşməsi üzv ölkələrin ixracat və tranzit potensialının yüksəldilməsinə, Beynəlxalq Transxəzər
nəqliyyat marşrutunun rəqabət gücünün artırılmasına təkan verəcək. Bu marşrutun Avropa ölkələrindən yük
göndərənlər üçün də sərfəli olacağını vurğulayan politoloqlar əmindirlər ki, bir sıra dövlətlər Transxəzər
nəqliyyat marşrutunun daim təhlükəsiz formada fəaliyyət göstərməsi üçün maraqlı olacaq və bu vəziyyət
Azərbaycana həm siyasi, həm də iqtisadi dividendlər gətirəcək.
Uzaq Çini dəmir yolu vasitəsilə Avropa qitəsinə bağlayacaq Bakı-Tbilisi-Qars layihəsinin əsas
hərəkətverici qüvvəsi və təminatçısı kimi, Azərbaycanın Trans-Asiya nəqliyyat dəhlizində mühüm nəqliyyat
qovşağı qismində də çıxış etməsi ölkəmizin transit əhəmiyyətini təsdiqləyir və nəqliyyat potensialının daha da
artmasına imkan verir. Asiyanın iqtisadi nəhəngi olan Çin öz məhsullarının Avropaya daşınması məqsədilə bu
layihənin gerçəkləşməsinə yüksək maraq göstərir. Proqnozlara görə, dəmir yolu işə düşəndən sonra ilk ildə bu
yol vasitəsilə daşınan yüklər 3 milyon ton, sonrakı 5 ildə isə 10 milyon tona çatacaqdır. Əksər təhlilçilər tezliklə
digər dövlətlərin də bu layihəyə maraq göstərəcəyini düşünürlər. Bundan başqa, Türkiyədə Bosfor boğazında
dəmir yolu xəttinin tam istifadəyə verilməsindən sonra Trans-Avropa və Trans-Asiya dəmir yolu şəbəkələrinin
birləşdirilməsi istiqamətində Bakı-Tbilisi-Qars layihəsinin əhəmiyyətinin daha da artacağı gözlənilir. Çünki
yük və sərnişinlərin birbaşa olaraq Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə ərazilərindən keçməklə Avropa və
Asiyaya çıxarılması təmin olunacaq və regional inteqrasiyanın genişlənməsinə şərait yaradacaq. Bu gün artıq
heç kim şübhə etmir ki, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsi region ölkələrinin tranzit potensialının
artmasına, inteqrasiya proseslərinin sürətlənməsinə, Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələrinin genişlənməsinə
xidmət edəcək. Daha bir strateji məqam ondan ibarətdir ki, “Dəmir İpək Yolu” adlandırılan Bakı-Tbilisi-Qars
dəmir yolunun işə düşməsi Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü nəticəsində 1993-cü ildə Türkiyə ilə
Orta Asiya arasında kəsilmiş dəmir yolu əlaqəsinin yenidən bərpa olunmasına imkan verəcək və bu da türkdilli
xalqlar arasında əlaqələrin daha da genişlənməsinə şərait yaradacaq.
Bir sözlə, mühüm enerji və nəqliyyat layihələrinin həyata keçirilməsi nəticəsində Azərbaycan geosiyasi
müstəvidə əhəmiyyətini daha da artırmağa müvəffəq olmuşdur. Şərqlə Qərb arasında strateji mövqeyindən
uğurla yararlanan Azərbaycan Avrasiya məkanında əlverişli tranzit əhəmiyyətli ölkəyə, Cənubi Qafqaz
regionunun lider dövlətinə çevrilməyi bacarmışdır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi altında
həyata keçirilən çoxaspektli siyasət nəticəsində ölkəmiz regional və beynəlxalq səviyyədə mövqelərinin
möhkənlənməsinə nail olmaqla yanaşı, geosiyasi anlamda güc mərkəzlərinin daim diqqət mərkəzində qalması
üçün əhəmiyyətini də artırmışdır.
Xalq qəzeti.-2015.-4 oktyabr.-N 215.-S.1.
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ABŞ-ın ikiüzlü siyasəti və Azərbaycanın yeni xarici siyasət vektorları
Amerikanın xarici siyasətində ikiüzlülük faktoru
V. ƏLİBƏYLİ
“İkiüzlülük – Vaşinqtonun “yumşaq güc” siyasətinin, digər ölkələri öz hərəkətlərinin legitimliyinə
inandırmaq bacarığının mühüm tərkib hissəsidir. Bununla yanaşı, amerikalıların yalnız kiçik bir hissəsi
siyasətdə ikiüzlülüyün rolunu anlayır. Liberallar digər ölkələrin Amerika ideallarının cəlbediciliyinə və ABŞın rəhbərliyi altında beynəlxalq münasibətlər sisteminin ədalətliliyinə inanmağa meyilli olduğunu düşünürlər.
Realistlər isə hesab edirlər ki, yüksək ideallar deyil, yalnız soyuq və sərt güc digər ölkələri Amerika ilə
tərəfdaşlıq əlaqələri qurmağa vadar edir. Əlbəttə, Amerika dünya siyasətində yeganə ikiüzlü deyil. Ancaq onun
ikiüzlülüyü yalnız bircə və çox sadə səbəbdən daha uzağa gedən nəticələrə gətirib çıxarır: bu gün dünyanın
böyük hissəsi onun yaratdığı nizam çərçivəsində yaşayır”. Çorc Vaşinqton Universitetinin əməkdaşları –
professor Marta Finnemor və dosent Henri Farrel “İkiüzlülüyün iflası. Amerikanın xarici siyasəti sızmalar
əsrində” adlı məqalədə bugünkü ABŞ rəhbərliyinin həyata keçirdiyi daxili və xarici siyasətin hansı səbəbdən
dünyada etimadsızlıq doğurduğunu təhlil ediblər.
Müəlliflər hesab edirlər ki, hələ WikiLeaks-ın təsisçisi Culian Assanc və ABŞ Milli Təhlükəsizlik
Agentliyinin keçmiş əməkdaşı Edvard Snoudendən qabaq da ekspertlərin əksəriyyəti ABŞ-ın digər ölkələrə,
hətta Avropadakı müttəfiqlərinə qarşı qeyri-səmimi davrandığından şübhələnirdilər. Məsələn, şübhə yox idi
ki, ABŞ-ın xüsusi xidmət orqanları Çinə qarşı kiberhücumlar təşkil edir, Avropa təsisatlarının ofislərini
dinləyir, qlobal şəbəkənin dərin monitorinqini həyata keçirir, internetdə həm dövlət, həm də şəxsi yazışmaları
nəzarətdə saxlayır. Amerikalılar hətta Böyük Britaniya kimi yaxın müttəfiqinin informasiyaları kodlaşdırma
sistemlərini sındıraraq məxfi məlumatlara çıxış əldə etmişdilər. Snouden və Assancın fəaliyyəti və
açıqlamalarından sonra isə bu ikili oyun konkret faktlar əsasında öz təsdiqini tapdı.
Hesab olunur ki, ABŞ Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, ATƏT, Beynəlxalq Bank, Beynəlxalq Valyuta
Fondu, Ümumdünya Ticarət Təşkilatı, böyük QHT və media şəbəkəsi vasitəsilə öz siyasətinə və onun
nəticələrinə – müharibələrə, iqtisadi böhrana və digər bu kimi məsələlərə bəraət və legitimlik qazandırmağa
çalışır: “Bu sistemlərin çarxlarının normal fırlanması üçün onun ikiüzlülüklə yağlanması lazımdır. Beynəlxalq
ictimaiyyət qarşısında hazırkı dünya nizamının legitimliyini qoruyub saxlamaq üçün, rəsmi şəxslər daim onun
liberal prinsiplərini təbliğ etməli və həmin prinsiplərə sadiq olduqlarını göstərməlidirlər. Birləşmiş Ştatlar öz
hegemonluğunu istisna olaraq güclə sırıya bilmir. Ancaq son sızmalar da göstərdi ki, Vaşinqton hər küncbucaqda car çəkdiyi dəyərlərə belə sadiq qalmağı bacarmır. Bu uyğunsuzluq digər ölkələrin ABŞ-ın rəhbərlik
etdiyi nizamın qeyri-legitim olması qərarına gəlməsi təhlükəsi yaradır”. Həqiqətən də sözdə və əməldə
uyğunsuzluğun belə açıq şəkildə ifşa olunması ABŞ-ın hegemonluğu və ümumilikdə Qərbin siyasəti və
dəyərləri üçün çox böyük, hətta sarsıdıcı zərbədir.
Bu ikiüzlülük özünü nədə göstərir?
Barak Obama islamla ekstremizm arasında necə “sərhəd” çəkdi?
ABŞ uzun illərdir nüvə silahının yayılmaması prinsipini təbliğ edir, hətta bir sıra ölkələri nüvə
ambisiyasından çəkindirir. Bununla yanaşı, çox asanca İsrailin nüvə statusunu qəbul edib, 2004-cü ildə isə
müqavilə imzalayaraq Hindistanın dinc nüvə hüququnu tanıyıb. Baxmayaraq ki, Hindistan müqaviləni pozaraq
nüvə silahı əldə etdi və hazırda öz potensialını daha da genişləndirir. İranla bağlı məsələdə isə Amerika tam
fərqli mövqe tutdu, bu ölkəyə qarşı sanksiyalar tətbiq etdi və ciddi-cəhdlə Tehranı nüvə ambisiyasından
çəkindirməyə çalışdı. Ola bilər ki, Vaşinqtonun İraqda, Suriyada, Əfqanıstanda, ərəb dünyasında düşdüyü
bataqlıq onu İrana qarşı güc tətbiqindən çəkindirdi və bir masa arxasında oturub razılığa gəlməyə məcbur etdi.
2009-cu ildə Misirə səfəri çərçivəsində Qahirə Universitetində çıxış edən Barak Obama müsəlman
dünyasına müraciət edərək bildirmişdi ki, “islam” və “ekstremizm” anlayışları arasında dəqiq sərhəd qoyur.
Onun sözlərinə görə, “ABŞ heç vaxt islamla mübarizə aparmayıb və aparmayacaq”. Obama həm də islam
dünyası ilə ABŞ arasında yeni eranın başlandığını elan etdi. Bu sözlərin nə dərəcədə qeyri-səmimi olduğunu
anlamaq üçün uzağa getmək lazım deyil, Əfqanıstanın, Misirin, Suriyanın, İraqın, Yəmənin və digər ərəb
ölkələrinin hazırkı vəziyyətinə – qanlı toqquşmaları, milli iqtisadiyyatların çökməsini, sosial fəlakəti, qaçqın
axınını xatırlamaq kifayətdir. Mövcud reallıq göstərir ki, cənab Obama islam dünyası ilə yeni eranın
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başlandığını deyəndə, müsəlman aləminin mövcud modelini dağıtmaq, digər ölkələri də xaos və anarxiyaya
sürükləmək planına start vermişdi.
Sovet İttifaqının dağılmasından sonra ABŞ və Qərb dövlətləri islam dünyasına və müsəlman ölkələrinə
qarşı açıq düşmən münasibəti göstərməyə başlayıb, terrorla mübarizə və demokratik standartların tətbiqi adı
altında onların daxili işlərinə müdaxilələri gücləndirib. Qərbin əl uzatdığı ölkələr xaos, vətəndaş müharibəsi,
iqtisadiyyatın dağılması, ərazi bütövlüyünün sual altına düşməsi faktları ilə üz-üzə qalıblar. Avropa İttifaqı ilə
yaxın qonşuluq haqda ilk saziş imzalamış ölkələrdən olan Mərakeş “ərəb baharı” təhlükəsi yaşayıb, ölkənin
bərbər azlığı açıq şəkildə Avropa tərəfindən separatizmə təşviq edilib. İndiyədək Qərb və onun nəzarətindəki
beynəlxalq strukturlar Mərakeşin Qərbi Böyük Səhra üzərində tarixi suveren hüquqlarını tanımır, bu regionun
təmsilçisi kimi separatçı qurum qəbul edirlər. Qərblə sıx əlaqələr Əlcəzair üçün üçüncü onillikdir gah latent,
gah da qızğın şəkildə davam edən vətəndaş müharibəsi, Tunis üçün isə daxili münaqişə və xaosla nəticələnib.
Eyni hal Liviya, Suriya, Livan, İraq və Misirdə də yaşanır. Bu ölkələrin hər biri dini, etnik zəmində ərazi
bütövlüyünün parçalanması təhdidi ilə qarşılaşıblar. Avropa İttifaqı Türkiyə ilə müəyyən əməkdaşlıq və
müzakirələr aparır, lakin indiyədək bu qurum Türkiyəni öz sıralarına qəbul etmir. NATO-ya üzvlük, vaxtilə
antisosialist cəbhənin avanqard ölkəsi olmaq, ABŞ-la sıx siyasi-hərbi-iqtisadi münasibətlər belə Türkiyəni heç
bir təhdiddən sığortalamayıb, ölkə çoxmilyonluq qaçqın böhranı, Avropadan dəstək görən etnik separatizm
faktı ilə baş-başa buraxılıb. Avropa İttifaqına inteqrasiya siyasətindən əvvəl Türkiyənin yalnız “erməni
soyqırımı” və Yunanıstanla “əhali mübadiləsi” problemi var idisə, indi ölkə “aysor və Pontus soyqırımları”,
separatçılıq, hətta ələvi-nüseyri problemi qazanıb. Nəticədə Türkiyədə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına
qoşulmaq, Çin və Rusiya ilə hərbi-siyasi ittifaq yaratmaq haqda müzakirələr intensivləşib. Hətta Cənub-Şərqi
Asiyada yerləşən müsəlman ölkələri Malayziya və İndoneziya belə “parçala hökm sür” siyasətindən qurtula
bilməyib. Malayziya hələ 1960-cı illərdə Sinqapurun müstəqilliyini tanımağa, İndoneziya isə XXl əsrə Şərqi
Timor problemi ilə qədəm qoymağa məcbur edilib. Bu ölkələrdə indi Sabax-Saravak, Açex kimi separatizm
ocaqları hələ də qalır. Ekspertlərin fikrincə, bütün bunlarda Qərbin məqsədi müsəlman ölkələrinin müstəqil
inkişafının qarşısını almaq, onları daxili qarşıdurmalara sövq etmək, yerüstü və yeraltı sərvətlərini nəzarətdə
saxlamaqdır.
Demokratik seleksiya: ABŞ, Avropa və qalan dünya
ABŞ rəsmiləri demokratiya haqqında çox dəyərli və təqdirəlayiq fikirlər səsləndirir, lakin Amerikanı və
bir sıra inkişaf etmiş Qərb dövlətlərini oyundan kənarda saxlamaqla demokratiya standartlarını yalnız maraq
kəsb edən ölkələrdə axtarırlar. Ferqyusonda və Baltimorda qaradərili vətəndaşların polislər tərəfindən
güllələnməsindən sonra geniş vüsət almış kütləvi etirazlar zamanı dinc etirazçılara, jurnalistlərə və hüquq
müdafiəçilərinə qarşı güc və qeyri-qanuni sanksiyalar tətbiq olundu. Jurnalistlər haqlı olaraq ABŞ
hakimiyyətinə qarşı ciddi ittihamlar irəli sürərək mövcud halın nə dərəcədə ABŞ-ın bəyan etdiyi prinsiplərə
uyğun olması ilə maraqlandılar. “Assoşeyted Press” Agentliyinin əməkdaşı Mettyu Linin bu barədə sualına
ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Mari Harf olduqca “orijinal” cavab verdi: “ABŞ-ın Ferqyuson
şəhərində kütləvi etirazları digər ölkələrdəki hüquq-müdafiə kolliziyaları ilə müqayisə etmək olmaz”. Yəni,
Ferqyuson hadisələri ABŞ-ın daxili işidir.
Nəticə etibarilə ABŞ öz daxilində antidemokratik meyillərin geniş vüsət alması problemini deyil, digər
ölkələrdə baş verən halları müzakirə etmək istəyir. Məsələn, Azərbaycanda Ann.az saytının əməkdaşının
öldürülməsi ilə bağlı Dövlət Departamentinin nümayəndəsi çıxış edərək rəsmi Bakını məsələni tam
araşdırmağa və günahkarları cəzalandırmağa çağırdı. Avropa Şurasının Baş katibi Torbyorn Yaqland daha
uzağa gedərək məsələni siyasiləşdirdi və Rasim Əliyevi Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin patronajlığı
altında fəaliyyət göstərən Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun sədri kimi qələmə verdi.
Avropa Parlamenti isə yalanın rekorduna imza ataraq öz qətnaməsində bəyan etdi ki, “RATİ” sədri, jurnalist
Rasim Əliyev sosial mediada Azərbaycan hakimiyyətini tənqid edib, ardıcıl hədə-qorxu ilə üzləşib, sonra isə
qəddarcasına döyülüb və xəstəxanada keçinib”. Baxmayaraq ki, hadisə baş verdikdən dərhal sonra Azərbaycan
Prezidenti onu öz nəzarətinə götürdü, məsələnin hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən hərtərəfli araşdırılması
üçün lazımi tədbirlər həyata keçirildi, bütün günahkarlar həbs edildi. Azərbaycanda hamı bilir ki, bu, şəxsi
zəmində törədilmiş cinayətdir və cinayətkarların layiqli cəzasını alacağına heç kimin şübhəsi yoxdur. Buna
görə də Avropa Şurasının Baş katibinin bəyanatında, Avropa Parlamentinin sənədində bu dərəcədə ağ yalanın
əks olunması, əlbəttə, sarsıdıcı haldır.
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Ancaq nədənsə, avqustun 26-da ABŞ-ın WDBJ7 telekanalının reportyoru 24 yaşlı Elison Parker və 27
yaşlı fotoqrafı Adam Uordun qətli “şəxsi zəmində” baş vermiş hadisə kimi səciyyələndirildi. Bir çox
beynəlxalq QHT-lər isə, ümumiyyətlə, bu mövzuya toxunmadılar. Baxmayaraq ki, 2010-cu ildən etibarən
Elison Parker və Adam Uord da daxil olmaqla öldürülən ABŞ jurnalistlərinin sayı artıq 8-ə çatıb. Sual olunur,
nəyə görə bir ölkədə baş verən hadisə siyasiləşdirilir, digər ölkədə baş vermiş analoji hadisə isə adi cinayət
kimi xarakterizə edilir? Cavab birdir: çünki cinayətin biri ABŞ-da, digəri isə Azərbaycanda törədilib!
İşgəncələri qanuniləşdirmək üçün Obamanın 10 addımı
Digər tərəfdən, ABŞ ayrı-ayrı ölkələrdə baş verən hadisələrə də selektiv yanaşır. 2014-cü ilin iyulunda
Misirin qanuni hakimiyyəti devrildi, “Müsəlman qardaşları” təşkilatına qarşı amansız davranış nümayiş
etdirildi, Qahirə məhkəməsi isə bir gündə bu qurumun 500-dən artıq üzvü barədə ölüm qərarı çıxardı. ABŞ və
Avropa İttifaqı nəinki hakimiyyət çevrilişini “çevriliş” adlandırmadı, hətta digər məsələləri də sükutla
qarşıladı.
ABŞ “terrorla müharibəyə” də olduqca özünəməxsus yanaşma nümayiş etdirir: terrorla mübarizə aparan
digər ölkələrdən insan haqlarının qorunması tələb edilir, ancaq eyni zamanda öz milli təhlükəsizliklərindən
söhbət düşəndə, bu tələbin ona aid olmadığını bəyan edir. Bu məsələ 2014-cü ilin dekabrında İspaniyanın
Publico.es saytında dərc olunmuş “MKİ-nin işgəncələrini qanuniləşdirmək üçün Obamanın 10 addımı” başlıqlı
məqalədə müfəssəl araşdırılıb və dünya ictimaiyyətinin diqqətinə təqdim olunub. 2008-ci ildə Barak Obama
bəyan etdi ki, “heç kim qanundan yüksəkdə dura bilməz” və Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin (MKİ) qeyri-insani
işgəncələrə yol vermiş əməkdaşlarının məsuliyyətə cəlb olunmasına, Quantanamo həbsxanasının isə
bağlanmasına tərəfdar çıxdı. Ancaq ABŞ Senatının işgəncələrə dair 2002-2009-cu illəri əhatə edən hesabatı
MKİ-nin və ABŞ Prezidentinin səyləri nəticəsində düz 5 ildən sonra işıq üzü gördü. Bundan əvvəlsə 6 min
cilddən ibarət həmin sənəd 500 cildə kimi qısaldıldı və ciddi senzuradan keçirildi. Bir müddət sonra isə cənab
Obama MKİ-nin cinayətlərinin araşdırılması ilə bağlı ikipartiyalı komissiyanın yaradılmasını əngəllədi. Bu
komissiya bütün MKİ-nin, hətta C.Buş Administrasiyasının yüksək vəzifəli nümayəndələrinin fəaliyyətini
araşdırmağı hədəfə almışdı. Daha sonra B.Obama MKİ-ni xilas etmək üçün adı ciddi ittihamlarla üzləşmiş
Antiterror Mərkəzinin rəhbəri Con Brennanı Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin direktoru təyin etdi. Brennan istefa
vermək və özünə yaxşı bir vəkil tutmaq əvəzinə, qalib fizionomiyası ilə öz əməkdaşlarına “yaxşı işlədiklərinə”
görə təşəkkürünü bildirdi. “Açıq Cəmiyyət” Fondunun hesabatına görə, həmin şəxslər işgəncələr nəticəsində
tanınmaz hala düşmüş “terrorçuları” 54 ölkədə yerləşdirilmiş gizli həbsxanalara daşıyıb və orada öz əməllərini
davam etdiriblər. Publico.es yazır ki, “Boka Haramdan olan qoluzorlular da həmin işi görürlər, ancaq öz
torpaqlarında və heç kimə də mənəviyyat dərsi keçmirlər”. MKİ terrorunun qurbanlarının halına zərrə qədər
yanmayan Obama isə onların əməllərinə bəraət qazandırmağa çalışır və deyirdi ki, “bu yazıqlar şəraitin qurbanı
olublar və bəzi səhvlərə yol veriblər”. ABŞ Prezidenti MKİ-yə işgəncələri qadağan edən sərəncam imzalasa
da, digər xüsusi xidmət orqanlarına, məsələn, Xüsusi Əməliyyatların Birləşmiş Komandanlığına bu qadağa
şamil edilmədi. Həmçinin Hərbi Səhra Nizamnaməsində hərbçilərin əsirlərə qarşı fiziki və psixoloji təsir
etməsi müddəası ləğv olunmadı. Məhz ABŞ Prezidenti əlindən gələni edərək Amerika hərbçilərinin əsirlərə
işgəncə verdiyi barədə fotoların yayılmasının qarşısını aldı və hətta, bunun üçün Böyük Britaniya və Tailand
hökumətlərinə təzyiq də göstərdi. Cənab Obama dünyada yeganə dövlət başçısıdır ki, onun əlində məhv
siyahısı var və “Disposition Matrix” kompüter proqramı vasitəsilə hazırlanmış həmin diskin müəllifi də
Brennandır. Ən əsası, Obama Quantanamo təcridxanasını qapatmadı və indi də orada yüzlərlə insana
işgəncələr davam etdirilir.
Münaqişələrin həllində ikili standartlar
ABŞ və Qərbin ikili standartları həm də dünyanın ayrı-ayrı bölgələrində baş verən insidentlərə, hərbi
əməliyyatlara, separatçılığa münasibətdə də özünü açıq göstərir. Postsovet ölkələrində yaranmış digər ərazi
münaqişələrindən fərqli olaraq Qərb ölkələri və qurumları Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
probleminin həlli ilə bağlı konkret və təsirli addımlar atmaqdan çəkinir, yalnız deklorativ bəyanatlar verməklə
kifayətlənirlər. Gürcüstanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı istər ABŞ, istərsə də Avropa İttifaqı və onların təsirində
olan beynəlxalq strukturlar birmənalı mövqe ortaya qoydular və qətiyyətlə bu ölkənin ərazi bütövlüyünü
dəstəklədilər. Açıq və ya gizli şəkildə Gürcüstana hərbi, iqtisadi, maliyyə, humanitar yardım göstərildi.
Dnestryanı münaqişə ilə də bağlı olaraq Moldova da Qərbdən hərtərəfli dəstək almaqda davam edir. Hərçənd
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ki, bu ölkədə dəfələrlə kommunistlər, açıq rusiyapərəst siyasət yürüdən qüvvələr hakimiyyətdə olub.
Ukraynanın regionlarında separatçı meyillər baş qaldırandan, Krım isə Rusiyaya birləşdirildikdən sonra
Kiyevə ciddi siyasi, iqtisadi, maliyyə və hərbi dəstək göstərilib. Rusiyaya qarşı siyasi və iqtisadi sanksiyalar
tətbiq olunub. Ukraynanın Donbas və Krım regionlarının, Moldavanın Dnestryanı, Gürcüstanın Abxaziya və
Cənubi Osetiya bölgələrinin mövcud rejimlərinin rəhbərlərinin adları “qara siyahı”ya daxil edilib, onların Qərb
ölkələrinə səfərləri qadağan olunub. Halbuki son 25 il ərzində eyni problemlə üzləşmiş Azərbaycan belə
dəstəkdən məhrumdur: BMT, ATƏT, Avropa Şurası və digər beynəlxalq təşkilatların qərar və qətnamələri icra
olunmur; Azərbaycan ərazilərini işğal etmiş Ermənistana qarşı heç bir sanksiya tətbiq edilmir; Dağlıq
Qarabağdakı qondarma separatçı rejim Qərb tərəfindən açıq maliyyə dəstəyi alır; Qərb ölkələri tərəfindən bu
problemin tədricən unutdurulması və Qarabağdakı rejimin legitimləşdirilməsi siyasəti yürüdülür; ABŞ və
Avropa paytaxtlarında qondarma rejimin müxtəlif nümayəndəlikləri açılır; rejimin rəhbərləri Qərb
paytaxtlarına sərbəst şəkildə səfər edir, rəsmi şəxslərlə görüşür; rejimin hərbi durumunu gücləndirmək üçün
Qərb ölkələrində maliyyə marafonları təşkil edilir. Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində Ermənistan hərbi
qüvvələrinin mövcudluğu, orada Ermənistanın siyasi rəhbərliyinin iştirakı ilə hərbi təlimlər keçirilməsi Qərb
paytaxtlarında sükutla qarşılanır. ATƏT öz faktaraşdırıcı missiyasının açıqladığı hesabatlara belə etinasız
yanaşır, işğalçı və işğala məruz qalan tərəflərə eyni münasibət bəslənilir.
Tərəfdaşlıq təklifinə təzyiq və təhdid cavabı: Azərbaycan nə etməlidir?
Beləliklə, bu gün bütün dünya ABŞ və onun rəhbərliyi altında Qərbin yürütdüyü siyasətin acı fəsadlarını
yaşayır. Müharibələr, separatizm, yoxsulluq, iqtisadi böhran və digər bu kimi hallar Barak Obamanın
prezidentliyi dövründə daha geniş yayıldı və faktiki olaraq bəşəriyyəti təhdid altında saxlamaqda davam edir.
Ayrı-ayrı qüvvələrin bu gücə qarşı çıxmaq cəhdləri heç bir nəticə vermir. Belə bir vəziyyətdə Azərbaycan kimi
müstəqil siyasət yürüdən və çətinliklə də olsa, mövcud problemləri dəf edə bilən, təhdidlərə sinə gərən ölkələr
nə etməlidir?
Azərbaycan müstəqilliyinin ilk günlərindən Qərblə tərəfdaşlıq, bərabərhüquqluluq, qarşılıqlı etimad
prinsiplərinə əsaslanan əlaqələr qurmaq üçün davamlı cəhdlər edib, lakin cavabında yalnız təzyiq və təhdid
alıb. Qərb müstəqil siyasət yürütmək haqqına, beynəlxalq hüquqa, milli dəyərlərə və digər bu kimi prinsiplərə
etinasız yanaşır, öz fəaliyyətini tabeçilik, diktat və “böyük-kiçik” prinsipləri, sivilizasiyaların toqquşması
ideologiyası üzərində qurur. Bu halda Qərbə inteqrasiyanın davam etdirilməsi faktiki olaraq dövlət
müstəqilliyinin itirilməsi və SSRİ dövrünün başqa bir variantına qayıtmaq deməkdir. Müsəlman ölkəsi
olduğuna görə Azərbaycan heç vaxt Qərb ailəsinin tamhüquqlu üzvü ola bilməyəcək və istisna deyil ki, 1990cı illərin əvvəllərində olduğundan daha ağır duruma düşəcək. Hər halda Yaxın Şərqdə baş verənlər optimizmə
heç bir əl yeri qoymur. 25 illik təcrübə göstərir ki, Qərbə ümid bəsləməklə Dağlıq Qarabağ kimi ümummilli
problemin həllinə nail olmaq yaxşı perspektiv vəd etmir. Buna görə də son hədəfi müstəqilliyini, suverenliyini,
ərazi bütövlüyünü, vətəndaşlarının təhlükəsizliyini və cəmiyyətin layiqli həyat tərzini təmin etmək olan
Azərbaycan dövləti öz xarici siyasətinin vektorlarını yenidən qiymətləndirir: bir çox ənənəvi tərəfdaş ölkələrlə
əlaqələrini inkişaf etdirir, əməkdaşlığa açıq və səmimi olan Latın Amerikası, Avrasiya, Yaxın və Uzaq Şərq,
Cənubi Asiya, Afrika, MDB ölkələri ilə ikitərəfli münasibətləri daha yüksək səviyyəyə qaldırır.
Qərb bütün dünya, hətta onun mərkəzi belə deyil. Dünya böyükdür və düşünülmüş siyasət yürüdən hər
bir dövlət günəş altında öz layiqli yerini tapa bilər.
Azərbaycan.-2015.-16 sentyabr.-N 202.-S.8.
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Prezident İlham Əliyev: Xarici siyasətlə bağlı bizim düşünülmüş addımlarımız ölkəmizin imicini
yüksəldir
İttifaq MİRZƏBƏYLİ
Xarici siyasətimizin əsas problemi Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir.
Burada bizim siyasətimiz və mövqeyimiz birmənalıdır. Birincisi, Dağlıq Qarabağ əzəli, tarixi Azərbaycan
torpağıdır. Erməni lobbisinin çirkin səylərinə baxmayaraq, hesab edirəm, biz son illər ərzində apardığımız
siyasət nəticəsində sübut edə bilmişik ki, bu, əzəli Azərbaycan torpağıdır. İkincisi, Dağlıq Qarabağ bütün
beynəlxalq birlik tərəfindən Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanınır. Biz BMT-yə üzv olduqda Dağlıq
Qarabağ da bütün dünya tərəfindən Azərbaycanın tərkib hissəsi, Azərbaycanın bir parçası kimi qəbul edildi.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Yeni əsrin ilk iki onilliyi müstəqil Azərbaycan dövlətinin hərtərəfli uğurları ilə yaddaşlara yazılır.
Ölkəmizdə misli görünməmiş tikinti- quruculuq işləri həyata keçirilir, sosial-iqtisadi sahədəki nailiyyətlərin
ildən-ilə artması tendensiyası dönməz xarakter alır, cəmiyyətin daha da demokratikləşdirilməsi istiqamətində
reallaşdırılan tədbirlər beynəlxalq aləmdə təqdir olunur, elm, təhsil, səhiyyə və idmana böyük qayğı
göstərilir.
Cənc müstəqil Azərbaycan dövlətinin BMT Təhlükəsizlik Şurası və Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi
kimi mötəbər beynəlxalq təşkilatlara sədrliyi reallaşdırması, ölkəmizin “kosmik ailə”nin üzvlüyünə qəbul
edilməsi, paytaxtımızın ən mötəbər beynəlxalq təşkilatların dünya miqyaslı tədbirlərinə ev sahibliyi etməsi və
bir çox başqa məqamlar məhz yeni əsrin ilk illərindən bəri qazandığımız nailiyyətlərdəndir. 2015-ci ilin
yayında dünya idman tarixinə yazdığımız birinci Avropa Oyunları səhifəsi isə respublikamıza daha böyük
beynəlxalq nüfuz qazandırmışdır. Bütün bunlar mükəmməl dövlət idarəçiliyinin, xalqın öz liderinə inamının,
aparılan köklü islahatların və ən başlıcası, dövlətimiz və xalqımız qarşısında dayanan vəzifələrin yüksək
səviyyədə icrasının nəticəsidir.
Dövlət başçımızın da dediyi kimi, bizim daxili siyasətlə bağlı çox konkret proqramlarımız var.
Azərbaycanda daxili sabitlik qorunur, bütün azadlıqlar təmin edilir. Prezident əminliklə bildirir ki, gələcəkdə
Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı prosesi daha da sürətlə gedəcək. Bütün azadlıqlar bundan sonra da
təmin ediləcək. Mətbuat azadlığı, söz azadlığı, siyasi fəaliyyət azadlığı, sərbəst toplaşmaq azadlığı, vicdan, din
azadlığı tam şəkildə təmin edilir və Azərbaycan dövləti gələcəkdə də bu yolla gedəcək. Ölkəmizdə möhkəm
demokratik əsaslar qurulur ki, inkişafımız dayanıqlı və uzunmüddətli olsun. Əksər yerli və əcnəbi ekspertlərin
fikrincə, Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq aləmdəki nüfuz və imicinin durmadan artmasının əsas
səbəblərindən biri məhz yeridilən xarici siyasətdir.
Azərbaycanda çoxsaylı siyasi tədbirlər, dövlət və hökumət başçılarının iştirakı ilə müzakirələr,
mədəniyyətlərarası forumlar keçirilir. Ölkəmizin paytaxtında Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq
Forumları və Qlobal Bakı Forumu, beynəlxalq humanitar forumlar keçirilmişdir. Bu tədbirlər, eyni zamanda,
idman tədbirləri, Avropa Oyunları, İslam Həmrəylik Oyunları, digər beynəlxalq idman yarışları Azərbaycanı
dünyaya inkişaf edən, müasir, güclü dövlət kimi təqdim edir. Bu, özlüyündə Azərbaycana qoyulan
investisiyaların həcmində də, turistlərin artan sayında da özünü göstərir. Yəni, həm imic, həm təqdimat, həm
də real iqtisadiyyat baxımından bunlar çox önəmli tədbirlərdir. Təbii ki, gələcəkdə də Azərbaycanda müxtəlif
qlobal tədbirlərin keçirilməsi təmin ediləcək.
Bütün bunları nəzərə alan dövlət başçısı qeyd edir ki, xarici siyasətlə bağlı bizim düşünülmüş
addımlarımız ölkəmizin imicini yüksəldir: “Biz bütün ölkələrlə bundan sonra da bərabərhüquqlu əlaqələrin
inkişafını təmin edəcəyik. Bu, xarici siyasətimizin əsas prinsiplərindən biridir. Biz daha çox ikitərəfli formata
üstünlük veririk. Biz görürük ki, ikitərəfli formatda çox böyük nailiyyətlər əldə etmək olar – həm siyasi
əlaqələr, həm də iqtisadi investisiya baxımından. Azərbaycanın ikitərəfli formatda heç bir ölkə ilə heç bir
problemi yoxdur. Əksinə, biz bütün ölkələrlə çox sağlam əlaqələr yarada bilmişik. Bu əlaqələr əlbəttə ki,
prinsiplər üzərində qurulmalıdır və qurulubdur. Bizim siyasətimiz həmişə bundan ibarət olmuşdur ki, burada
bərabərhüquqlu, bir-birinə hörmət və bir-birinin işinə qarışmamaq prinsipləri əsasında üfüqi əlaqələr olmalıdır.
Biz buna nail oluruq. Bizim həmişə təbliğ etdiyimiz bu prinsiplər bu gün başqa ölkələrlə əlaqələrimizdə
üstünlük təşkil edir”.
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Beynəlxalq hüquq normalarına xüsusi önəm verən ölkə kimi bizim bütün beynəlxalq təşkilatlarla
normal əməkdaşlığımız var və hamıdan tələb edirik ki, nümayiş etdirdiyimiz səmimi münasibətin və açıq
siyasətin qarşılığını görək. Bu məqamı dövlət başçımız daha aydın şəkildə dilə gətirir: “Beynəlxalq təşkilatlarla
əlaqələrimiz də yüksək səviyyədədir. Biz beynəlxalq təşkilatlarda fəal iştirak edirik və bundan sonra da fəal
iştirak edəcəyik. İlk növbədə, BMT-də və Qoşulmama Hərəkatında. Bu qurum BMT-dən sonra ölkələrin
sayına görə ikinci təşkilatdır. Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatına bir neçə il bundan əvvəl üzv olmuşdur və
dərhal bu qurum Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ölkəmizin ərazi bütövlüyü əsasında
həlli ilə bağlı qətnamə qəbul etmişdir.
Azərbaycan müsəlman aləminin bir parçasıdır və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının fəal üzvüdür. Bu
yaxınlarda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi ölkəmizdə olarkən Azərbaycanın rolu haqqında danışırdı.
Eyni zamanda, biz Avropa Şurasının üzvüyük və bu yaxınlarda Avropa Şurasına sədrlik edirdik. Bu
əməkdaşlıq da həm bizim, həm də Avropa Şurası üçün çox önəmlidir. Bu yaxınlarda III Beynəlxalq
Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu çərçivəsində qeyd edilirdi ki, məhz Azərbaycan “Bakı prosesi”nin müəllifi
olmuşdur. “Bakı prosesi” Avropa Şurası ilə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı arasında mədəniyyət sahəsində və
başqa sahələrdə dialoqun əsasını təşkil etmişdir”.
Prezident İlham Əliyevin də dediyi kimi, bizim həmin nadir rolumuz bu gün həm müsəlman aləmində,
həm də Avropada yüksək qiymətləndirilir: “ Çünki Azərbaycanda bu müsbət prosesin inkişafı üçün çox
möhkəm tarixi əsaslar var. Əsrlər boyu Azərbaycanda multikulturalizm meyilləri yaşayıb. Sadəcə olaraq bu,
yeni söz olduğu üçün biz bu sözü bilmirdik və bu sözü tələffüz etmək o qədər də asan deyil. Ancaq bu anlayış
Azərbaycanda həmişə var idi. Üstəgəl bu gün bizim dövlət siyasətimiz də bu əsaslar üzərində qurulur və bu
siyasət real siyasətdir. Bu, hansısa şüar naminə deyilən sözlər deyil. Çünki, bilirsiniz, beynəlxalq aləmdə, hər
kəs şüarı real işdən ayıra bilir. Ona görə, bu nadir rolu Azərbaycan öz üzərinə götürüb. Götürməyə də bilərdi.
Götürməsəydik də, bilirsiniz, hər halda bizim iqtisadi, siyasi inkişafımız üçün heç bir problem yaranmazdı.
Amma biz bu rolu üzərimizə götürürük. Çünki biz istəyirik ki, dünyada müsbət meyillər üstünlük təşkil etsin.
Biz istəyirik ki, dinlərarası əlaqələr normal, sağlam məcrada olsun. Əks təqdirdə, dünyada parçalanma
meyilləri daha da güclənəcək. Biz onu görürük. Hazırda dini, milli zəmində, məzhəb əsasında qarşıdurmalar,
qanlı toqquşmalar dünyanı fəlakətə aparır. Əlbəttə ki, ölkəmizin dünya xəritəsindəki coğrafi yeri o qədər də
böyük deyil. Amma gördüyümüz işlər çox böyükdür. Biz bundan sonra da bu istiqamətdə səylərimizi
göstərəcəyik”.
Təbii ki, Azərbaycanın yeritdiyi həm daxili, həm də xarici siyasətin əsas prioritetləri ölkəmizin dövlət
müstəqilliyinin əbədiləşdirilməsi, əhalimizin sosial-rifah halının daha da yaxşılaşdırılması və ərazi
bütövlüyümüzün bərpa edilməsidir. Bu barədə söz açan Prezident İlham Əliyev məsələni bir qədər
konkretləşdirir: “Xarici siyasətimizin əsas problemi Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir.
Burada da bizim siyasətimiz və mövqeyimiz birmənalıdır. Birincisi, Dağlıq Qarabağ əzəli, tarixi Azərbaycan
torpağıdır. Erməni lobbisinin çirkin səylərinə baxmayaraq, hesab edirəm, biz son illər ərzində apardığımız
siyasət nəticəsində sübut edə bilmişik ki, bu, əzəli Azərbaycan torpağıdır. İkincisi, Dağlıq Qarabağ bütün
beynəlxalq birlik tərəfindən Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanınır. Biz BMT-yə üzv olduqda Dağlıq
Qarabağ da bütün dünya tərəfindən Azərbaycanın tərkib hissəsi, Azərbaycanın bir parçası kimi qəbul edildi.
Bu gün siyasi müstəvidə, əlbəttə ki, Azərbaycanın siyasi çəkisi Ermənistanın çəkisi ilə müqayisəedilməz
dərəcədədir. Üçüncüsü, iqtisadi amildir. Azərbaycan iqtisadiyyatı Ermənistan iqtisadiyyatından ən azı on dəfə
böyükdür və güclüdür. Əlbəttə ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün BMT
Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsi var. Postsovet məkanında buna oxşar münaqişə ilə bağlı BMT
Təhlükəsizlik Şurası qətnamə qəbul etməyib. Ancaq bu məsələ ilə bağlı qəbul olunmuş qətnamələrdə açıqaydın göstərilir ki, erməni silahlı qüvvələri işğal edilmiş torpaqlardan qeyd-şərtsiz çıxmalıdır. Ermənistan bunu
nə qədər təhrif etməyə çalışsa da, mümkün deyil, çünki bu, yazılıb və dərc edilib. Odur ki, siyasi, tarixi, hüquqi
əsaslar var, onların hamısı bizim mövqeyimizi dəstəkləyir”.
Azərbaycan Prezidenti dəfələrlə bəyan edib ki, bizim ölkəmizin ərazi bütövlüyü heç bir başqa ölkənin
ərazi bütövlüyündən az əhəmiyyət kəsb etmir: “Bunu hamı bilməlidir. Məsələ ərazi bütövlüyü çərçivəsində
həllini tapacaq. Dağlıq Qarabağa heç vaxt heç bir müstəqillik verilməyəcək. Azərbaycan bunu heç vaxt qəbul
etməyəcək və dünya bunu heç vaxt tanımayacaq. Bu yaxınlarda orada separatçı rejim və Ermənistan tərəfindən
keçirilmiş saxta və qanunsuz ”seçkilər” bir daha onu göstərdi ki, heç kim bunu tanımayıb və ölkələrin bir çoxu
bu “seçkilər”i qınayıb”.
Əlbəttə, beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri bizə imkan verir ki, ölkəmizin ərazi bütövlüyünü
istənilən yolla həll edək. Doğrudur, dövlətimiz humanizm nümunəsi göstərərək münaqişənin danışıqlar yolu
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ilə həll edilməsinə üstünlük verir və sülh yoluna sədaqət nümayiş etdirir. Ancaq bu danışıqlar və diplomatik
fəaliyyət bir nəticə verməyəcəyi təqdirdə biz torpaqlarımızı daha məqbul yollarla azad etmək məcburiyyətində
qalacağıq. Bunun üçünsə, güclü ordu formalaşdırılmasının zəruriliyini qeyd etməyə ehtiyac yoxdur. Ona görə
də Azərbaycan Prezidenti xatırladır: “Ordu quruculuğu prosesi bundan sonra da sürətlə gedəcək. Bu, bizim
diplomatik sahədə apardığımız səylərə böyük dəstəkdir. Son vaxtlar, keçən ilin yayından başlayaraq bu günə
qədər Azərbaycan Ordusu təmas xəttində tam üstünlüyü təmin edib və düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirib. Bu
gün artıq Ermənistan rəhbərliyi etiraf edir ki, xarici yardım olmadan Azərbaycanın qabağını almaq mümkün
olmayacaq. Biz isə həmişə deyirik ki, siz əgər ölmək istəmirsinizsə Dağlıq Qarabağdan, işğal edilmiş
torpaqlardan çəkilin. Ondan sonra sülh yarana bilər, ondan sonra Azərbaycan və erməni xalqları barışa bilərlər.
Biz hər halda gələcəyi belə görürük. Biz hesab edirik ki, bu ədavət və düşmənçilik əbədi ola bilməz. Amma
buna, ilk növbədə, sülhə nail olmaq üçün erməni silahlı qüvvələri Dağlıq Qarabağdan və işğal edilmiş
torpaqlardan çəkilməlidir. Burada ən məqbul variant mərhələli həlldir. Biz dəfələrlə bu barədə öz sözümüzü
demişik. Ancaq mərhələli həll burada məsələnin həllinə gətirib çıxara bilər. Əks təqdirdə, Ermənistan bundan
sonra da daim qorxu, təşviş, isterika, vahimə içində yaşayacaq və gün gələcək ki, artıq Azərbaycan Ordusu öz
sözünü deməli olacaq”.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz digər məqamlarla yanaşı, sonda xatırlatdığımız bu fakt – ərazimizi işğal etmiş
dövlətə heç zaman, heç bir dövlətin öz düşməninə etmədiyi güzəşti edərək sülh danışıqlarına üstünlük
verməyimiz Azərbaycanın beynəlxalq aləmdəki nüfuzunu və imicini daha da artırır. Eyni zamanda, rəsmi Bakı
bildirir ki, sülh yolu ilə danışıqlar lazımi nəticə verməzsə, Azərbaycan dövləti bütün vasitələrdən istifadə
etməklə ölkənin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini təmin edəcək.
Xalq qəzeti.-2015.-30 avqust.-N 188.-S.1.
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Azərbaycan: yeni xarici siyasət və gələcəyə baxış modeli
Kamal ADIGÖZƏLOV,
Elsevər ABDULLA
Bu fonda çoxvektorlu xarici siyasət kursunu reallaşdıran Azərbaycan özünü çoxsaylı təhdidlərdən xeyli
dərəcədə qorumağa, ölkədə sabitliyi saxlamağa və dünyanın bir sıra dövlətləri ilə bərabərhüquqlu tərəfdaşlıq
münasibətləri qurmağa müvəffəq olub.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri, akademik Ramiz Mehdiyevin “İkili
standartların dünya nizamı və müasir Azərbaycan” adlı məqaləsində haqlı olaraq qeyd etdiyi kimi, “Bizim
üçün dövlət suverenliyinin dəstəklənməsi məsələsi ölkədə sabitliyin saxlanması üçün əsasdır. Lakin
özünütəcrid siyasəti bizə yaddır. Azərbaycan heç vaxt özünü dünyadan ”Çin səddi” ilə ayırmağa çalışmayıb.
Biz ikitərəfli əməkdaşlığa böyük əhəmiyyət veririk. Bu, bizim üçün prioritetdir. Sivilizasiyalı dövlət olan
Azərbaycan bütün dövlətlərlə, Avropa Şurası ilə, digər beynəlxalq təşkilatlarla ikitərəfli münasibətləri inkişaf
etdirmək arzusundadır. Biz ən yaxşı dünya təşkilatı praktikasını əks etdirən, öz üzvlərini dəstəkləyən Avropa
İttifaqına daha yaxın olmağa çalışırıq. Biz istəyirik ki, bu siyasi qurumla münasibətlərimiz praqmatik
yanaşmaya əsaslansın, qarşılıqlı maraqları əks etdirsin. Biz dünya xalqlarının maraqlarımıza cavab verən,
mentalitetimizə uyğun olan və inkişafımızın sürətlənməsini təmin edən təcrübəsini əxz etməyə çalışırıq və bu
niyyətlər konkret əməli addımlarla dəstəklənir”.
Azərbaycanın ümummilli lideri, ölkənin daxili və xarici siyasəti arasında incə harmoniyanı təmin etmiş
Heydər Əliyev 1993-cü ildə, Azərbaycana qarşı təcavüz, müxtəlif tərəflərdən arası kəsilməyən təzyiqlər, ölkə
daxilində davam edən qeyri-müəyyənliklər şəraitində ölkənin xarici siyasətinin prioritetlərini müəyyən etdi.
Məhz belə mürəkkəb və ziddiyyətli vəziyyətdə, mədəni tutumlu strateji seçim məqamında ölkəyə strateji
təfəkkürlə yanaşı, siyasətçi müdrikliyini də özündə birləşdirən rəhbər lazım idi. Heydər Əliyev ölkə üçün məhz
belə rəhbər oldu.
Yeni mərhələnin astanasında
Azərbaycan – Cənubi Qafqazda Rusiya, İran, Türkiyə və Gürcüstanla həmsərhəd olan, eyni zamanda,
Xəzər dənizinə və onun vasitəsilə Mərkəzi Asiyaya çıxışı olan yeganə dövlətdir. Əlverişli strateji mövqedə
yerləşməsi sayəsində bu gün Azərbaycan mühüm logistik mərkəzdir, Avrasiya məkanında Qərblə Şərqi,
Cənubla Şimalı birləşdirən ənənəvi və yeni kommunikasiya, nəqliyyat və enerji dəhlizləri bu mərkəzdən keçir.
Strateji əhəmiyyətli energetika və nəqliyyat-kommunikasiya layihələrinin reallaşdırılması nəticəsində
Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyinin arxitekturasında mühüm yer tutur.
Müasir Azərbaycan regionun hamılıqla qəbul edilən lideridir. Beynəlxalq münasibətlər sistemində
Azərbaycan özünü etibarlı tərəfdaş və sərbəst oyunçu kimi tanıdıb. Bu gün dünya siyasətində həm regional,
həm də qlobal əhəmiyyətli bütün məsələlərin həllində Azərbaycanın fikri ilə hesablaşırlar. Hazırda Azərbaycan
inkişafın yeni mərhələsinin astanasındadır. Ölkə rəhbərliyi “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” inkişaf
Konsepsiyasında strateji hədəf kimi respublikanın statusunu artırmaq, onu regionun iqtisadi lideri olan
dövlətdən beynəlxalq iqtisadi əlaqələr sistemində yüksək rəqabətə davamlılığa malik olan iştirakçı səviyyəsinə
çatdırmaq vəzifəsini qarşıya qoyub.
Təsadüfi deyil ki, Avropa Rusiya yanacağından asılılığını azaltmaq və öz enerji təhlükəsizliyini
möhkəmlətmək məqsədilə “Cənub qaz dəhlizi”ni inkişaf etdirmək niyyətindədir, Azərbaycanın “Şahdəniz”
yatağından hasil edilən qaz artıq 2020-ci ilin əvvəlində bu dəhliz vasitəsilə Avropa bazarına daxil olacaq. Bu
layihə Azərbaycanın başqa yataqlarından, həmçinin Mərkəzi Asiyadan və Yaxın Şərqdən hasil edilən qazı da
“Cənub qaz dəhlizi” vasitəsilə nəql etməyə imkan yaradacaq.
Çoxvektorluluq məharəti
Şübhə yoxdur ki, Avropanın enerji təhlükəsizliyi baxımından Azərbaycanın strateji əhəmiyyəti, onun
regionda aparıcı ölkə statusu, regional infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi Avropa üçün
Azərbaycanın əhəmiyyətini artırıb. Azərbaycan Avropa və qlobal energetika təhlükəsizliyinə öz töhfəsini
verib, həmçinin həyat əhəmiyyətli yeni enerji mənbələrinin təməli qoyulub. Beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın
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mərkəzi və vacib oyunçu kimi, təkcə enerji daşıyıcılarını istehsal və ixrac edən ölkə kimi deyil, həm də mühüm
tranzit dövlət kimi imkanları get-gedə genişlənir.
Avropa bazarlarını neft-qaz resursları ilə təchiz edən, Avropa qaz bazarının şaxələndirilməsi layihələrini
dəstəkləyən Azərbaycan ölkənin sosial-iqtisadi həyatının modernləşdirilməsinə yönəldilmiş birgə Avropa
layihələrini bundan sonra da genişləndirmək əzmindədir.
Lakin müstəqillik illəri boyu Azərbaycan aparıcı dövlətlərin “ikili standartları” ilə qarşılaşmışdır.
“Aydındır ki, belə yanaşmanın kökündə həmin ölkələrin geosiyasi və strateji maraqları dayanır. Məsələn,
Birləşmiş Ştatlarda bəzi dairələr hesab edirlər ki, Azərbaycanın ya ümumiyyətlə heç bir dövləti maraqları, milli
maraqları olmamalı, ya da həmin maraqlar Vaşinqtonun cızdığı çərçivədən kənara çıxmamalıdır. Onlar hesab
edirlər ki, məsələn, Azərbaycan öz təbii resurslarının bölgüsünü və ixracını Vaşinqtonda müəyyən edilmiş
qaydada həyata keçirməlidir, Dağlıq Qarabağın taleyi isə Azərbaycanın xaricində hazırlanmış ssenarilər üzrə
həll edilməlidir, hətta həmin ssenarilər bizim ölkəmizin milli maraqlarına zidd olsa belə. Bir sözlə, seçim
hüququ Azərbaycan xalqına yox, aparıcı xarici dövlətlərin paytaxtlarındakı rejissorlara və ssenaristlərə məxsus
olmalıdır. Azərbaycan milli maraqlarımızın və yerli sosial-siyasi həyat tərzimizin zərərinə olaraq, universalist
demokratiya prinsiplərini bizə maksimum geniş miqyasda zorla qəbul etdirməyə çalışan avropalı məmurların
təzyiqini qəbul etməyəcək”.
Ölkəmiz uzun illər boyu bu cür ittihamlara təmkinlə yanaşır və mümkün olan hər şeyi edirdi ki, “belə
haqsız hücumlar strateji tərəfdaşlığa, ikitərəfli və çoxtərəfli səmərəli əməkdaşlığa mane olmasın. Müxtəlif
ikitərəfli görüşlərdə, ayrı-ayrı tədbirlər çərçivəsində, istər rəsmi, istərsə də qeyri-rəsmi formatda qaldırılan
məsələlərə dair izahatlar verilir, irəli sürülmüş iddiaların əsassızlığı diqqətə çatdırılırdı. Azərbaycan, bir
tərəfdən, açıq-aydın göstərib ki, öz strateji seçiminə, vəzifələrinə və öhdəliklərinə sadiqdir, digər tərəfdən də,
hamıya nümayiş etdirib ki, müstəqil dövlət kimi, dünya siyasətinin bütün aktorları ilə əlaqələri bərabərhüquqlu
əməkdaşlıq çərçivəsində qaydaya salmaq niyyətindədir və heç bir halda onun milli maraqlarına real təhlükə
doğuran addımlar atmayacaq”.
Təəssüf ki, bəzi aparıcı KİV-lər də ölkəmizdəki daxili siyasi vəziyyəti, həmçinin Azərbaycanda baş
verən mühüm hadisələri son dərəcədə subyektiv və birtərəfli mövqedən qiymətləndirirlər.
Məsələn, “Euronews” telekanalının informasiya siyasətini obyektiv və qərəzsiz hesab etmək mümkün
deyil. Bu telekanal yüz il bundan əvvəl baş vermiş qondarma “erməni soyqırımı” deyilən hadisələr haqqında
hər il aprelin 24-də Ermənistandan bir neçə saatlıq reportajlar verir, amma Avropa qitəsinə birbaşa aidiyyəti
olan ümumdünya əhəmiyyətli tədbir – Bakıda keçirilmiş birinci Avropa Oyunları barədə susur və praktik
olaraq bu tədbiri kadr arxasında qoyur.
Bizim qonaqların, o cümlədən həmin günlərdə Bakıda olmuş yüksək səviyyəli siyasətçilərin, xarici
ictimai xadimlərin Avropa Oyunlarının açılış mərasimi barədə səmimi rəylərini bildirmələri fonunda
“Euronews” telekanalının bu mövqeyi dərin təəssüf doğurur, çünki bu, telekanalı nüfuzdan salır, onun
əhəmiyyətini azaldır, obyektiv KİV statusundan məhrum edir.
Görünür, Qərbin bəzi aparıcı ölkələrinin Azərbaycanla bağlı nümayiş etdirdikləri subyektivizm,
birtərəflilik və riyakarlıq həm də onların ruporu rolunda çıxış edən “Euronews” telekanalının mövqeyi ilə üstüstə düşür.
Məlumdur ki, xarici siyasətdə çoxvektorluluq məharəti maraqlar balansını idarə etmək və ölkə üçün
mühüm, taleyüklü qərarların qəbulu prosesində lazımi məsafə saxlamaq bacarığından ibarətdir. Məsələn,
Azərbaycan, assosiativ üzvlük və azad ticarət zonası haqqında Avropa İttifaqı ilə sazişin imzalanmasını
sürətləndirməyə başlamadı. Bunun ciddi və tutarlı səbəbləri var və Azərbaycan tərəfi bunu dəfələrlə bildirib.
“Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə assosiasiya sazişinə qoşulmamışdır. Ona görə ki, bu saziş bizim
maraqlarımıza uyğun gəlmir, – deyə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Nazirlər
Kabinetinin 2015-ci ilin birinci yarısının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə
həsr olunmuş iclasındakı çıxışı zamanı vurğulayıb. ”Orada sadəcə olaraq bir mexanizm təklif olunurdu ki, bu,
ikitərəfli əməkdaşlıqdan çox birtərəfli əməkdaşlığa bənzəyirdi və elə bil ki, o saziş bir göstəriş vərəqəsi idi.
Bizə isə bu, əlbəttə ki, yaramır. Çünki Azərbaycan bütün ölkələrlə, bütün beynəlxalq təşkilatlarla
bərabərhüquqlu münasibətlər qurur və biz fəaliyyətimizi bu prinsip üzərində davam etdiririk”.
Qeyd etmək lazımdır ki, Aİ hələ də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdığını bəyan etməyib.
Azərbaycanın hərtərəfli ölçülüb-biçilmiş xarici siyasət kursu Ukraynada yaranmış və Ermənistanda davam
edən dramatik sarsıntılardan yan keçməyə kömək etmişdir.
Azərbaycan və dövrün çağırışları
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Azərbaycanın xarici siyasətinin çoxvektorlu olması, əslində, bir çox mənada Dağlıq Qarabağın və onun
ətrafındakı rayonların işğalı probleminin həlli məsələsi ilə əlaqəlidir. Müvafiq olaraq, beynəlxalq dəstəyin
genişlənməsi, regionda Bakının iqtisadi təsirinin artması, inkişafın başqa əhəmiyyətli nəticələrinin meydana
çıxması – bütün bunlar işğal edilmiş ərazilərin azad olunması məsələsindən xeyli dərəcədə asılıdır. Ötən illər
ərzində Azərbaycanın xarici siyasətinin uğurları onun regionda və bütün dünyada mövqelərini
möhkəmlətmişdir. Azərbaycan regional, qlobal təhlükəsizliyin, həmçinin enerji təhlükəsizliyinin təmin
olunmasında etibarlı və sabit tərəfdaş kimi tanınmışdır.
Bütün bu amillər belə güman etməyə əsas verir ki, bu əhəmiyyətli məsələdə tərəfdaş ölkələrin
Azərbaycanın ədalətli mövqeyinə göstərdikləri dəstək hesabına Azərbaycan diplomatiya sahəsində əldə etdiyi
uğurlarından həm də Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınmasında da istifadə
edə bilər. Bu gün Azərbaycan beynəlxalq hüququn suveren və özünəyetərli subyektinə və Avropanın enerji
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi baxımından aparıcı regional aktora çevrilib. Bunun nəticəsində Rusiya, ABŞ,
Böyük Britaniya, Fransa, Çin kimi aparıcı tərəfdaşlar Azərbaycanı dövrün çağırışlarına ciddi reaksiya verən,
Avropa ilə Asiya arasında kommunikasiya funksiyasını yerinə yetirən, Cənubi Qafqaz kimi mühüm arealda
etibarlılıq zolağı yaradan fəaliyyət qabiliyyətli subyekt kimi qəbul edir.
Regionda Rusiyanın rolu
Öz xarici siyasətində Rusiyanın Cənubi Qafqazda təsirini nəzərə alan Azərbaycan bu ölkə ilə
çoxvektorlu münasibətlərin nizamlanmış kompleksinə böyük diqqət və əhəmiyyət verir.
Bununla əlaqədar, professor Novruz Məmmədovun “Xarici siyasət: reallıqlar və gələcəyə baxış”
əsərində aparılmış təhlil çox maraqlıdır. Müəllif yazır ki, “Rusiya həm regiona qonşu olan böyük dövlət, həm
də qlobal səviyyədə kifayət qədər təsiri olan ölkə qismində Azərbaycanın xarici siyasət kursunda xüsusi yer
tutur. Üstəlik, Rusiya coğrafi olaraq məhdud dairədə Qafqaza aid olan ölkədir. Deməli, şimal qonşumuzu xarici
siyasətin hər üç səviyyəsində nəzərə almalıyıq”. Bundan əlavə, “bu gün Rusiya ilə Azərbaycan arasında
münasibətlərdə ciddi problemlər və gərginlik zonaları yoxdur. Buna görə qarşılıqlı marağın sərhədlərinin
daxilində əməkdaşlığın intensivləşdirilməsi üçün yaxşı potensial haqqında danışmaq olar. Bizim aramızda
tarixi və mədəni əlaqələr yaranmışdır, bu əlaqələr çərçivəsində iki dövlətin əməkdaşlığı dinamik inkişaf edir.
Bizim əlaqələrimiz qarşılıqlı hörmətə və qarşılıqlı sərfəli əməkdaşlığa söykənir. Rusiya Azərbaycanın əsas
ticarət tərəfdaşlarından biridir”.
Terrorizmə və mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizədə Azərbaycanın və Rusiyanın əməkdaşlığı
regionda sabitliyin və təhlükəsizliyin təminatına əhəmiyyətli töhfədir.
Humanitar əlaqələr sürətlə genişlənməkdədir . Mədəniyyət və təhsil sahələrini xüsusi qeyd etmək
lazımdır. Ölkələrimiz arasında tələbə mübadiləsi genişlənir, qarşılıqlı səfərlərin intensivliyi artır, Azərbaycan
mədəniyyəti fəal təbliğ edilir. Bakıda M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin filialı fəaliyyət
göstərir, Seçenov adına Moskva Dövlət Tibb Universitetinin filialının açılması planlaşdırılır. Qeyd etmək
lazımdır ki, Azərbaycanda 120 minlik, yəni Cənubi Qafqazda ən böyük rus icması var. Bu icmanın üzvləri
Azərbaycanın ləyaqətli vətəndaşlarıdır, onlar ölkəmizin inkişafına böyük töhfə verirlər.
Ölkəmiz regionda gərginliyin azaldılması və mehriban qonşuluq şəraitinin yaradılması üçün çox böyük
səy göstərir. Azərbaycan iqtisadi, siyasi, sosial və mədəni sferalarda Rusiya ilə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın
daha da inkişaf etdirilməsinin tərəfdarıdır.
Bir faktı qeyd etmək kifayətdir ki, hazırda iki ölkə arasında münasibətlərin müqavilə-hüquqi bazasına
yüzdən çox dövlətlərarası, hökumətlərarası və regionlararası saziş daxildir. Daimi siyasi dialoq aparılır,
əlaqələr siyasi, iqtisadi və humanitar əməkdaşlığın bir sıra sahələrini əhatə edir.
Bu gün ikitərəfli əlaqələrimiz strateji əməkdaşlıq çərçivəsində inkişaf edir. Ölkələrimiz iqtisadi
islahatların və demokratik dəyişikliklərin həyata keçirilməsində bir-birinə kömək edir. Son illərdə ölkələrimiz
arasında siyasi əməkdaşlıq nəzərəçarpacaq dərəcədə fəallaşmışdır.
“Bakı ilə Moskva arasında siyasi münasibətlərin keyfiyyətcə yeni səviyyəyə yüksəlməsi heç də o demək
deyil ki, biz Rusiyanın bütün inteqrasiya layihələrinin iştirakçısı olmağa hazırıq, çünki hələlik buna ehtiyac
yoxdur. Bu, rəsmi Bakının dəqiq ifadə edilmiş mövqeyidir və Kremldə bu, adekvat qəbul edilir. Qarşılıqlı
münasibətlərimiz kifayət qədər müxtəlifdir və regional təhlükəsizlik sferası da daxil olmaqla bütün istiqamətlər
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üzrə əlaqələrimiz inkişaf edir. Deyilənlər onu göstərir ki, Azərbaycanla Rusiya arasında qarşılıqlı etimad
prinsipi üstünlük təşkil edir, bu isə, öz növbəsində, ikitərəfli münasibətlərin çox mühüm elementidir”.
Demokratik dəyərləri pozaraq
Rəsmi Bakı dəfələrlə vurğulamışdır ki, o, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində həll edilməsinin tərəfdarıdır. Azərbaycanın beynəlxalq strukturlarda
fəaliyyəti, müxtəlif dövlətlərlə ikitərəfli əlaqələrin inkişafı, ümummilli problemimizin həllinə dəstək
axtarışları məhz buna yönəlmişdir. Etiraf etmək lazımdır ki, bu sahədə kifayət qədər sanballı nailiyyətlər əldə
edilib. Problemin həllinin hüquqi aspektinin olduğunu hətta bizim opponentlərimiz belə inkar edə bilməzlər.
Bu gün BMT, ATƏT, Avropa Parlamenti, Avropa Şurası, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Qoşulmama Hərəkatı
kimi aparıcı beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təsdiq edən, Ermənistanı işğalçı dövlət
kimi tanıyan və erməni silahlı dəstələrinin Azərbaycan ərazilərindən çıxarılmasını, həmçinin qaçqınların və
məcburi köçkünlərin öz torpaqlarına qaytarılmasını tələb edən qərarlar və qətnamələr qəbul etmişlər.
Yaradılmasından 20 ildən artıq vaxt keçən, ABŞ, Fransa və Rusiyanın təmsil olunduğu ATƏT-in Minsk
qrupu isə, təəssüf ki, müxtəlif danışıqlar aparmaqdan və bütün məsuliyyəti münaqişə tərəflərinə həvalə
etməkdən irəli gedə bilməmişdir.
Məsələn, böyük təəssüf doğurur ki, ABŞ-da Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimin nümayəndəliyi
fəaliyyət göstərir. Düzdür, Vaşinqton bildirir ki, həmin nümayəndəlik yalnız qeyri-rəsmi qurumdur, amma
bununla belə, tanınmamış “DQR”-in başçıları bu ölkədə hər il marafon keçirərək, xeyli vəsait toplayırlar.
Birləşmiş Ştatlar Dağlıq Qarabağın separatçı rejiminə on milyonlarla dollar həcmində rəsmi və qeyri-rəsmi
yardım göstərən yeganə ölkədir. Yeri gəlmişkən, ABŞ-ın hər il Ermənistana kömək üçün ayırdığı vəsait də öz
tərəfdaşı hesab etdiyi Azərbaycan üçün ayırdığı vəsaitdən çoxdur. Bu halda biz aparıcı dövlətlərin
paytaxtlarından tez-tez ədalət, beynəlxalq hüquq normaları, demokratik dəyərlər, münaqişənin həllinin
kompromisli yollarının axtarılması zərurəti barədə təmtəraqlı bəyanatlar eşidirik. Bir tərəfdən, Ukraynanın
separatçı regionlarının rəhbərlərinə, onları dəstəkləyən dövlətə qarşı geniş miqyaslı sanksiyalar tətbiq edilir,
digər tərəfdən, Dağlıq Qarabağdakı tanınmamış rejimin başçıları özlərini dövlət qurumunun rəhbərləri kimi
qələmə verərək çoxsaylı ölkələrə səfər edirlər. Və beynəlxalq hüququn bütün ümumtanınmış normalarını
pozaraq, onları müxtəlif rəsmi səviyyələrdə qəbul edirlər. Özü də elə bir vaxtda ki, Azərbaycanın işğal edilmiş
ərazilərinin azad olunması haqqında elə həmin BMT-nin ən ali strukturunun iyirmi il bundan əvvəl qəbul etdiyi
dörd qətnaməsi hələ də yerinə yetirilmir.
Türkiyə amili: maraqların yaxınlığı,
strateji tərəfdaşlıq
Türkiyə amili Azərbaycanın xarici dövlətlərlə qarşılıqlı münasibətlərində mühüm rol oynayır. Bu ölkə
özünün bütün fəaliyyəti ilə, beynəlxalq həyatın bir sıra əsas problemləri barədə Azərbaycanın mövqeyini
dəstəkləməklə, bizim yaxın müttəfiqimiz və tərəfdaşımız olduğunu sübut edib. Ölkələrimiz arasında siyasi
əlaqələr müntəzəm əsasda həyata keçirilir, ticarət-iqtisadi əlaqələr fəal inkişaf edir, hərbi quruculuq və müdafiə
sahəsində əlaqələr genişlənir.
Rəsmi Ankaranın Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınmasına
yönəldilmiş səyləri, o cümlədən müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində görülmüş tədbirlər də
Azərbaycanın maraqlarının Türkiyə tərəfindən tam anlaşıldığını və ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın yüksək
səviyyədə olduğunu göstərir.
Azərbaycan Prezidenti Administrasiyasının rəhbərinin müavini, xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri Novruz
Məmmədov Türkiyənin “TRT AVAZ” kanalının İctimai Televiziya ilə ortaq yayımlanan “50 dəqiqə”
verilişindəki çıxışında deyib: “…bu gün dünyada Azərbaycan və Türkiyə kimi bir-birinə yaxın, dostluq,
qardaşlıq, strateji tərəfdaşlıq əlaqələri olan iki dövlət tapmaq mümkün deyil”.
Geosiyasət və modernləşmə kursu
Novruz Məmmədov “Xarici siyasət: reallıqlar və gələcəyə baxış” monoqrafiyasında vurğulayır ki,
Azərbaycan mədəniyyətlərarası dialoqa xidmət edən tədbirlər keçirərkən, yeni beynəlxalq enerji layihələrini
və iqtisadi əməkdaşlıq proqramlarını reallaşdırarkən bəzi qüvvələr tərəfindən fitnəkar fəaliyyətin güclənməsi
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halları ilə qarşılaşır. Cəbhə xəttində atəşkəs rejimi pozulur, bir sıra xarici nəşrlərin səhifələrində yalan və
təhriflərlə dolu məqalələr dərc edilir, bəzi beynəlxalq strukturlar tərəfindən bizə təzyiq göstərmək cəhdləri
olur. Bununla əlaqədar, Prezident İlham Əliyev vurğulayıb ki, bu gün Azərbaycan 90-cı illərdəki ölkə deyil.
O güclü, sülhsevər və zəngin dövlətdir. Azərbaycan, Cənubi Qafqaz regionunun aparıcı dövləti olaraq, bundan
sonra da ona həvalə edilmiş missiyanı reallaşdıracaq.
Burada Azərbaycanın xarici siyasət kursunun effektivliyinin daha bir mühüm aspektini qeyd etmək
lazımdır. Məsələ burasındadır ki, Cənubi Qafqaz kimi mürəkkəb regionda yalnız Azərbaycan yeni geosiyasi
reallıqların çağırışlarını nəzərə alaraq tarazlaşdırılmış siyasi kursun sistemli şəkildə həyata keçirilməsi
təcrübəsini nümayiş etdirir. Xarici siyasətin bu aspekti ölkəyə etimad və bunun sayəsində qazanılmış
beynəlxalq imic nöqteyi-nəzərindən çox əhəmiyyətlidir.
Bu baxımdan, “Xarici siyasət: reallıqlar və gələcəyə baxış” monoqrafiyasının modernləşmə kursunun
mərhələləri ilə Azərbaycanın xarici siyasətinin transformasiyasının sıx əlaqədə təhlil edildiyi bölməsi xüsusi
maraq doğurur. Məsələnin bu tərəfi nəzəri cəhətdən prinsipial əhəmiyyət kəsb edir, çünki belə yanaşma
geosiyasi amillərin cəmiyyətin modernləşdirilməsinə təsirini müəyyən etməyə imkan verir. Azərbaycan
regionda sistemli, ardıcıl və çoxvektorlu xarici siyasət xətti yürüdən nümunəvi dövlətə çevrilib. Bu gün məhz
həmin amillər Azərbaycanın xarici siyasət xəttinin uzunmüddətli müvəffəqiyyətinə zəmanət verən və regionda
onun sabit mövcudluğuna təminat yaradan möhkəm bünövrəni təşkil edir.
Xalq qəzeti.-2015.-6 avqust.-N 167.-S.5.
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Uğurlu xarici siyasət sayəsində
Azərbaycan beynəlxalq aləmdə özünəməxsus layiqli yer tutur
Səbuhi Məmmədov
Dövlət müstəqilliyi qazandıqdan sonra Azərbaycanın sürətli inkişaf mərhələsinə qədəm qoyması
beynəlxalq ictimaiyyətin diqqət mərkəzindən düşmür. SSRİ-nin dağılmasından sonra ictimai-siyasi həyatında
mürəkkəb dövr yaşamış, işğal nəticəsində ərazisinin 20 faizini itirmiş və ciddi xarici təhdidlər qarşısında
qalmış ölkənin qısa müddətdə mühüm uğurlara nail olması, əlbəttə ki, böyük maraq doğurmaya bilməz. Bütün
bu uğurlarda ümummilli lider Heydər Əliyevin təməlini qoyduğu xarici siyasət kursunun mühüm rol oynaması
heç kimə sirr deyil. Məhz milli maraqları əhatə edən və beynəlxalq qanunlara söykənən xarici siyasətin
yürüdülməsi nəticəsində bu gün Azərbaycan regional müstəvidə özünəməxsus yerini tutur, dövlətlərarası
münasibətlərə örnək davranış nümunəsi sərgiləyir.
Azərbaycanın geosiyasi əhəmiyyəti barədə çox danışılır, geniş müzakirələr aparılır. Belə marağın
əsasında coğrafi amillərin, zəngin karbohidrogen ehtiyatlarının və mütərəqqi ideyaların möhkəmlənməsinə
göstərilən dövlət dəstəyi dayanır. Böyük dövlətlərin maraqlarının kəsişdiyi bölgədə yerləşməsi də Azərbaycanı
öz müstəqilliyinin qorunub saxlanmasına və gücləndirilməsinə yönəlmiş xarici siyasət seçməyə sövq edir.
Aydındır ki, “Odlar yurdu” mürəkkəb regionda yerləşir, bölgənin strateji əhəmiyyəti də böyükdür. Belə
şəraitdə xarici siyasət kursunun müəyyənləşdirilməsində milli maraqların qorunması və regional müstəvidə
aparıcı ölkə statusunun saxlanması böyük əhəmiyyət kəsb edir. Regiona maraq göstərən ölkələrlə
münasibətlərdə milli mənafelərə zidd olmayan, bərabərhüquqlu əməkdaşlıq münasibətlərinin yaradılmasına
imkan verən xarici siyasət istiqamətinin qorunub saxlanılmasının və inkişaf etdirilməsinin də vacibliyi
böyükdür.
Bu gün bazar iqtisadiyyatı və qanunun aliliyinə əsaslanan plüralist demokratiyanın inkişafı, ərazi
bütövlüyünün və suverenliyinin bərpası, dövlət müstəqilliyinə yönəlmiş təhdidlərin neytrallaşdırılması, qonşu
ölkələrlə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın gücləndirilməsi, Qərbin mütərəqqi siyasi və iqtisadi institutları ilə
münasibətlərin inkişafı və inteqrasiya, regional təhlükəsizliyin və sabitliyin təmin olunmasına istiqamətlənmiş
fəaliyyətin möhkəmləndirilməsi, strateji mövqedən yararlanmaqla ölkə iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrinin
inkişafına nail olunması kimi məsələlər xarici siyasətimizin əsas istiqamətlərini təşkil edir. Bu, bir aksiomadır
ki, xarici siyasət daxili siyasətin davamıdır. Yəni iki siyasətin qarşılıqlı asılılığı var. Güclü daxili siyasət
olmadan uğurlu xarici siyasətin yürüdülməsi mümkün deyil və ya çox çətindir. Bu mənada Azərbaycanın
sosial-iqtisadi inkişafına yönəlmiş güclü daxili siyasətin yürüdülməsi nəticəsində son onilliklərdə ölkəmiz
iqtisadi sahədə böyük uğurlara nail olmuşdur. Planlı təsərrüfat sistemindən azad bazar iqtisadiyyatına keçidin
çətin dövrünü müvəffəqiyyətlə başa vuran Azərbaycan hökumətinin ölkədə möhkəm əsaslara dayanan sosialiqtisadi mühit formalaşdırmağı bacarması məhz daxili-xarici siyasət asılılığının uğurlu olması ilə
əlaqələndirilməlidir. Hazırda Azərbaycan bazar iqtisadiyyatı qanunlarının fəaliyyət göstərdiyi ölkədir və ötən
müddət ərzində həyata keçirilmiş islahatlar nəticəsində ölkəmiz xarici kapitalın yatırıldığı məmləkətlərdən
birinə çevrilmişdir.
Düzgün xarici siyasət yürüdülməsi nəticəsində regionun aparıcı dövləti statusunu qazanan Azərbaycan
Avropa və Asiya qitələri üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən enerji dialoqunun, yeni nəqliyyat dəhlizlərinin
yaradılmasına da nail olmuşdur. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin
istismara verilməsi Avropanın enerji təhlükəsizliyini gücləndirməklə yanaşı, Azərbaycan iqtisadiyyatının
yaxın tarixində yeni inkişafın əsasını qoymuşdur. Cənubi Qafqaz regionunun böyük dövlətlərin diqqət
mərkəzinə düşməsinə şərait yaradan bu iri layihələrin yerinə yetirilməsində önə çıxan ən vacib məqam da
Azərbaycan dövlətinin yaxın-uzaq ölkələrlə münasibətlərində yürütdüyü düzgün xarici siyasətdir.
Xarici siyasətimizin uğurlu nəticələrindən birinin də Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsinin olduğunu
qeyd etmək yerinə düşərdi. Dövlətimizin seçdiyi strateji kursa uyğun olaraq meydana çıxan bu layihə haqqında
danışıqlara 1993-cü ildə Türkiyə və Gürcüstan arasında nəqliyyat üzrə Qarışıq Komissiyasının Ankara
şəhərində keçirilmiş iclasında başlanılmışdı. Sonradan bu layihə üzrə danışıqlar dayansa da, 2002-ci ildə
yenidən gündəmə gəlmiş, yalnız Azərbaycanın diplomatik səylərini artırması nəticəsində real cizgilər almışdır.
Azərbaycanı strateji müttəfiqi olan Türkiyə ilə birləşdirəcək bu dəmir yolunun reallaşması rəsmi Bakının
regional müstəvidə çəkisinin artmasına və Qərb-Şərq nəqliyyat infrastrukturunda yeni dəhlizin açılmasına
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şərait yaradacaq. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsinin Azərbaycanın regiondakı mövqeyini daha da
gücləndirəcəyi və onun vacib tranzit ölkə statusunu möhkəmləndirəcəyi şübhə doğurmur.
Enerji və nəqliyyat infrastrukturlarının inkişafında oynadığı mühüm rol, beynəlxalq arenada artan
nüfuzu Azərbaycana mötəbər təşkilatlarda da yüksək tribunalar qazanmasına şərait yaratmışdır. Ölkəmizin
BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv seçilməsi müstəqillik qazandıqdan sonra xarici siyasətdə
qazandığımız mühüm nailiyyətlərdən biridir. Təbii ki, belə bir uğurun əldə olunması, ilk növbədə, Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin yürütdüyü fəal xarici siyasətin nəticəsidir. Yaxın-uzaq ölkələrlə münasibətlərin
dinamik inkişaf etməsi, beynəlxalq təhlükəsizliyin təmin edilməsinə verdiyi töhfə Azərbaycanın BMT kimi
təşkilatda mühüm söz sahibi olmasına imkan vermişdi.
2011-ci il oktyabrın 25-də yüksək rəqabətlilik şəraitində keçən səsvermədən sonra Azərbaycanın BMT
Təhlükəsizlik Şurasına üzv seçilməsi xarici siyasət kursumuzun uğurla inkişaf etməsini bir daha təsdiqlədi.
Səsvermə zamanı 155 ölkənin Azərbaycana dəstək nümayiş etdirməsi isə ölkəmizin beynəlxalq arenada artan
nüfuzunun təntənəsi idi. Gənc dövlət üçün belə uğur əldə edilməsi, əlbəttə ki, böyük qələbədir və Azərbaycanın
aktivinə yazılan mühüm beynəlxalq hadisə olmuşdu.
Təbii ki, xarici siyasətin uğurla inkişaf etdirilməsində diplomatik nümayəndəliklərin rolu əsasdır. Amma
heç də hər ölkə arzuladığı qədər diplomatik nümayəndəliklər təsis edə bilmir. Azərbaycanda isə əldə edilən
iqtisadi inkişafın yüksək səviyyəsi rəsmi Bakının xarici təmsilçiliklərinin sayını mütəmadi olaraq artırmağa
imkan vermişdir. Dünyanın, demək olar, bütün regionlarında diplomatik təmsilçiliyini təsis etməklə
Azərbaycan bu və ya digər mühüm məsələlərin həllində çəkisi olan ölkələrlə münasibətləri inkişaf etdirmək
və milli maraqların qorunmasına şərait yaradan əlaqələr qurmaq şansı qazanmışdır. Belə bir təmsilçilik
sisteminin yaradılması Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həlli prosesində də mühüm rol oynayır. Xarici
təmsilçiliklərin diaspor təşkilatları ilə qarşılıqlı əməkdaşlığı gücləndirməsi Azərbaycan həqiqətlərinin
beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılması baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır.
Azərbaycan transatlantik ölkələrlə səmərəli əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulmasına imkan yaradacaq
siyasətə üstünlük verir. Ölkəmizin Avropa Şurası Parlament Assambleyasına üzv olması, bu təşkilat daxilində
milli maraqların qorunmasına yönəlik fəaliyyət göstərməsi və hətta Ermənistanın işğalçı dövlət kimi
tanınmasını təsdiqləyən qətnamənin qəbul edilməsini xarici siyasət kursunun uğurları hesab etmək olar. Ötən
illər ərzində Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıq əlaqələrinin iqtisadi, siyasi və sosial sahələrdə də genişləndiyini
vurğulamaq yerinə düşərdi. İkitərəfli münasibətlərdə dialoqun inkişafı münasibətlərin keyfiyyətcə yeni
səviyyəyə yüksəldilməsinə imkan verir.
Əlbəttə, Azərbaycanın Qərblə münasibətləri təkcə siyasi əlaqələrin gücləndirilməsi məsələlərini əhatə
etmir. Hər iki tərəfin münasibətlərində enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi kimi vacib məsələ də böyük
əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin də dediyi kimi, enerji təhlükəsizliyi bu gün Avropa
ilə ölkəmiz arasında aparılan danışıqların əsas mövzusudur: “Azərbaycan öz rolunu oynayır. Azərbaycan
tərəfindən irəli sürülmüş layihələr Avropanın enerji xəritəsini dəyişdirir. Avropanın enerji təhlükəsizliyi
gələcəkdə, həmçinin, Azərbaycanın hesabına təmin ediləcəkdir”.
Buna görə də, əminliklə demək olar ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz
kəmərlərinin, eləcə də, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin inşası və TANAP qaz kəməri layihəsi Avropa
üçün yeni və həyati əhəmiyyətli enerji mənbələrinin əsasını qoymuşdur və Azərbaycanın regionun aparıcı
oyunçusu və beynəlxalq arenada əhəmiyyətli aktor olaraq imkanlarını artırmışdır.
Bir sözlə, regionun yeni nəqliyyat infrastrukturunun və enerji təhlükəsizliyinin memarı olan
Azərbaycanın çoxspekrtli xarici siyasətində əldə edilmiş nailiyyətlər onun bölgədə və beynəlxalq arenada
özünəməxsus yer tutmasına imkan verir. Mövqelərimizin möhkəmlənməsinə şərait yaradan xarici
siyasət Azərbaycanın dövlətlərarası münasibətlərdə sabit tərəfdaş kimi qəbul olunmasına gətirib çıxarmışdır.
Azərbaycan dövlətinin yürütdüyü müstəqil xarici siyasət bundan sonra da milli maraqlara xidmət edəcək və
beynəlxalq əlaqələrin güclənməsinə yönələcək.
Xalq qəzeti.-2015.-11 iyul.-№ 148.-S. 1.
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Azərbaycan dünya geosiyasi bazarında
Tamerlan VAHABOV,
Politoloq
Azərbaycanın xarici siyasət kursu beynəlxalq münasibətlər sistemində baş verən trendləri özündə
əks etdirir. Dünya siyasətindəki mövcud trend şərti “Qərb” adlandırılan ölkələrin siyasi fəlsəfəsinə
əsaslanan liberal dünya quruculuğunu pozmadan, təkamül dövrünü yaşayan Çin, Braziliya, Hindistan
kimi ölkələrin beynəlxalq münasibətlərdə artan roludur. Azərbaycan Respublikasının siyasi kursu
özündə müstəqil xarici siyasət, insan hüquqlarının qorunması, iqtisadi inkişaf, mədəniyyətlərarası
dialoq, həmçinin regional və beynəlxalq səviyyədə əməkdaşlığın genişləndirilməsi prinsiplərini əks
etdirir. Qeyd edilən prinsiplər Azərbaycanın digər ölkələrlə əməkdaşlıqdan maksimum öz maraqlarına
uyğun hərəkət edib vətəndaşlarının rifahını və ölkənin təhlükəsizliyini təmin edir.
Bu prinsiplər və onların əsasında qurulan ölkənin strateji hədəfləri əsasən 4 amil üzərində bərqərar olub.
Bunlardan ilk 3 amil regional səviyyədə inkişafa aiddir və bunlar Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov
tərəfindən NATO-ya üzv ölkələrin xarici işlər nazirlərinin Antalyada keçirilən görüşündə bəyan edilmişdir:
təhlükəsizlik; dayanıqlılıq; sabitlik.
İlk üç amil Azərbaycanın xarici siyasətindəki hədəflərə nail olmaq üçün öz maraqlarına dair prioritetləri
müstəqil şəkildə müəyyən etməyi tələb edir.
Azərbaycanın geosiyasi arenada rolu yalnız Qərb istiqamətində deyil, həmçinin Şərq istiqamətində
vacib geoiqtisadi və geosiyasi layihələrdə də iştirakdır. Buraya Çin tərəfindən təklif edilmiş İpək Yolu İqtisadi
Kəmər Layihəsində Cənubi Qafqazın iştirakını aid etmək olar. Çoxşaxəli və çoxəhatəli xarici siyasət məlum
üç prinsipi özündə əks etdirir – təhlükəsizlik, dayanıqlılıq və sabitlik. Aİ, Çin, Rusiya və regionun digər
ölkələri ilə bərabərlik və müstəqillik meyarlarına əsaslanan əməkdaşlıq dövlətlər arasında müsbət asılılıq,
ticarət əlaqələri və sıx əməkdaşlıq mexanizmlərini yaratmış olur. Bütün bunlar öz növbəsində regionda
gərginliyin azaldılmasına, qarşılıqlı sərfəlilik üzərində qurulmuş uzunmüddətli iqtisadi münasibətlərin
bərqərar olunmasına və sabitliyin vacibliyinin qabarıq şəkildə ortaya çıxmasına imkan yaradır.
2015-ci ilin may ayının 7-də İpək Yolu iqtisadi Kəmər Layihəsinə dair Strateji Araşdırmalar
Mərkəzi (SAM) tərəfindən tədbir keçirilmişdir. Tədbirdə çıxış edən SAM direktoru Fərhad Məmmədov
bildirmişdir ki, Çinin bu layihəsi mövcud olan bütün təşəbbüslər arasında ən əlverişlisidir. Fərhad
Məmmədovun sözlərinə görə, Azərbaycan bu layihədə iştirak edəcəyi təqdirdə bütün Avrasiya regionun
nəqliyyat dəhlizinin vacib həlqəsinə çeviriləcəkdir.
Azərbaycanın müstəqillik dövründə Qərblə və xüsusi ilə də Aİ ilə sıx tərəfdaşlıq layihələrində iştirak
tarixi vardır. Buraya enerji layihələrini – TAP, TANAP, Bakl-Tbilisi-Ərzurum, Bakı-Tbilisi-Ceyhan qaz və
neft kəmərlərini, həmçinin Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsini aid etmək olar. Lakin Azərbaycanın xarici
siyasət və xarici iqtisadi fəaliyyət prinsipləri daha genişmiqyaslı əməkdaşlıq konsepsiyasına əsaslanır. Buraya
Ələt Beynəlxalq Dəniz Limanın tikintisi və limanın yalnız nəqliyyat infrastrukturu kimi yox, həmçinin iri
miqyaslı logistik, nəqliyyat və istehsalat sisteminə çevrilməsi niyyətini qeyd etmək olar. Belə ki, Ələt Dəniz
Limanı yükdaşıma və yükləmə funksiyalarından əlavə, malların saxlanılması, xüsusi hüquqi rejimin təmin
edilməsi nəticəsində transmilli korporasiyaların istehsal infrastrukturunun formalaşdırılması və bu istehsalın
daha effektiv həyata keçirilməsi üçün xammal təchizat bazasının yaradılmasını nəzərdə tutur. Bu layihənin
həyata keçirilməsi üçün böyük iqtisadi bazarların birləşdirilməsi, təhlükəsizlik və sabitliyin təmin olunması
vacibdir.
Azərbaycan Aİ, Çin, Türkiyə və Rusiya kimi böyük bazarların kəsişməsində yerləşir və məhz bu
faktordan irəli gələrək dayanıqlı və effektiv nəqliyyat mexanizmlərinin yaradılması nəticəsində böyük
geosiyasi və iqtisadi dividendlər əldə edə bilər. Aİ aşağı iqtisadi artım proqnozlarına baxmayaraq hələ ki,
dünyada ən böyük iqtisadiyyatlardan biri hesab olunur. Toplam 500 milyon əhalisi olan Aİ-də adambaşına
düşən ümumi daxili məhsul göstəricisi 25 min avroya bərabərdir. İnkişaf etmiş nəqliyyat infrastrukturu və
yüksək alıcılıq qabiliyyəti, həmçinin yüksək dəyəri olan malların istehsalı Aİ-ni iqtisadi baxımdan maraqlı
tərəfdaşa və bazara çevirir. Digər tərəfdən isə Çin dünyada ən böyük istehsalçı iqtisadiyyatdır və dünyanın ən
böyük ixracat ölkəsidir. Böyük iqtisadi sistemə malik olan ölkələr arasında ortalama 10 faiz artım göstəriciləri
ilə dünyanın ən yüksək templi iqtisadiyyatıdır. Son zamanlar isə Çin iqtisadiyyatı yalnız ixraca köklənmir,
həmçinin daxili istehlakın artımına əhəmiyyət verir. Bu o deməkdir ki, Çin xarici ixrac bazarlarına çıxışı əldə
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etdikdən sonra özü də əməkdaşlıq etdiyi iqtisadi bazarlardan istehlakçı ölkə kimi iştirak etməyə başlamışdır.
Çin, Rusiya, Braziliya kimi ölkələrin birgə ÜDM göstəriciləri ABŞ və Aİ göstəricilərinə bərabərləşir. Misal
üçün BRİCS (Braziliya, Rusiya, Çin, Cənubi Afrika Respublikası) ölkələri dünya ÜDM-nin artımında 50 faiz
paya malikdirlər. Bu ölkələrdən ikisi – Rusiya və Çin Azərbaycanın yerləşdiyi bölgə ilə sıx əməkdaşlıq
layihələrinə imza atmaq potensialına malikdir. Böyük ixrac, istehsal və istehlak bazarlarının bir-birindən artan
ticari və ümumi iqtisadi asılılığı operativ, təhlükəsiz və stabil nəqliyyat arteriyalarının mövcudluğunu tələb
edir.
Azərbaycan üçün Çin faktoru da son zamanlar diqqəti çəkməyə başlamışdır. Çin ilə əməkdaşlıq bir neçə
meyara görə Azərbaycan üçün maraqlı istiqamətlərdən birinə çevrilə bilər:
- Çinin əvvəllər Cənubi Qafqaz bölgəsində iqtisadi və ya siyasi fəaliyyəti nəzərəçarpacaq dərəcədə
deyildi. Bu o deməkdir ki, Çinin bölgədəki ölkələrlə sırf iqtisadi və digər əməkdaşlıq münasibətlərinə girməsi
üçün siyasi maneə və keçmiş “neqativ baqaj” yoxdur;
- Çin ənənəvi olaraq əməkdaşlıq etdiyi ölkələrlə daxili işlərə qarışmamaq prinsipinə üstünlük verir.
Çinin böyük iqtisadi gücündən əlavə, yuxarıda qeyd edilən amillər tam əhatəli işgüzar münasibətlərin
qurulması üçün münbit zəmin yaradır. Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulmuş Çin-Azərbaycan
münasibətləri Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Prezident İlham Əliyevin 2005-ci ildə
Çinə səfəri çərçivəsində biznes forumu təşkil edilmişdir və orada 400-dən artıq Azərbaycan və Çin şirkətləri
iştirak etmişdir. Azərbaycan-Çin iqtisadi münasibətləri 2005-ci ildən etibarən neft-qaz sənayesini, informasiya
texnologiyaları sahəsini, kənd təsərrüfatı və digər sektorları əhatə etmişdir.
Son 10 ildə iki ölkə arasında olan ticari münasibətlərin məntiqi ardıcıllığı Çinin Azərbaycanla
irimiqyaslı nəqliyyat layihələrində potensial əməkdaşlığıdır. Cənubi Qafqazda iqtisadi göstəricilərinə görə
lider ölkə olan və nəqliyyat dəhlizinin əsas bazası hesab edilən Azərbaycan uzun illərdir ki, Aİ ilə əməkdaşlıq
və Çin kimi ölkələrlə birgə layihələrdə iştirakı üçün geniş legitimlik bazasını təşkil edir. Hazırda Çin və
Azərbaycan arasında ticari dövriyyə Aİ, ABŞ, Türkiyə və Rusiyadan geri qalır. Yalnız son illər iki ölkə
arasında artan əməkdaşlıq ritmi Çinin Azərbaycan üçün vacib ticarət və nəqliyyat tərəfdaşlarından biri
olmağına əsas verir. Belə ki, 2007-ci il üzrə ikitərəfli ticari dövriyyə 279,8 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir,
2012-ci ildə isə bu göstərici 1,2 milyarda çatdırılmışdır. 1995-ci ildən etibarən bugünədək Çin ilə ticari
dövriyyə 263 dəfə artmışdır.
Azərbaycanın bütün istiqamətlərdə olan siyasi və iqtisadi göstəriciləri ölkəni beynəlxalq layihələr üçün
əlverişli məkana çevirir. Prezidentin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənovun qeyd etdiyi kimi,
Azərbaycan Aİ, Dünya Tİcarət Təşkilatı və digər beynəlxalq maliyyə qurumları ilə əməkdaşlıq edir. Keçmiş
Sovet ölkələrinin arasında ən çox kapital Azərbaycan və Qazaxıstana yatırılır. Bu faktorlar Azərbaycanı
geosiyasi bazarda maraqlı tərəfdaş ölkəyə çevirir və regionda təhlükəsizliyin, iqtisadi inkişafın və
dayanıqlılığın əldə edilməsi istiqamətində rolunu artırır.
Azərbaycan.-2015.-22 may.-N 108.-S.10.
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Azərbaycan Respublikasının müasir dünyadakı vəziyyəti və geosiyasi mövqeyi
Əli HƏSƏNOV,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi,
YAP İdarə Heyətinin üzvü
Avrasiyanın müasir geosiyasi xarakteristikasını və region ölkələrinin inkişaf perspektivlərini
qiymətləndirən ekspertlər:
- əlverişli coğrafi, geosiyasi, geoiqtisadi, hərbi-geostrateji mövqelərini;
- yürütdüyü müstəqil daxili və xarici siyasətini;
- zəngin təbii ehtiyatlarını, maddi, mənəvi, əmək və insan resurslarını,
- Şərq-Qərb alternativ nəqliyyat-kommunikasiya, tranzit və enerji dəhlizlərinin yaradılması
sahəsində yürütdüyü transmilli siyasəti və tutduğu düzgün mövqeyini;
- daxili ictimai-siyasi sabitliyi təmin etməsi, demokratik dövlət, vətəndaş cəmiyyəti, bazar
iqtisadiyyatı quruculuğu prinsiplərini rəhbər tutmasını;
- son on ildə nail olduğu dinamik sosial-iqtisadi inkişafı və gələcək inkişaf
potensialını nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikasını bölgənin geosiyasi cəhətdən ən əhəmiyyətli və
perspektivli ölkəsi hesab edirlər. Geosiyasi xarakteristikanın əsas dəyər ölçüləri kimi çıxış edən bu
amillər həm ölkənin dinamik inkişafını, beynəlxalq aləmdəki yeri və rolunu, həm də ikitərəfli və
çoxtərəfli tərəfdaşlıq dəyərini şərtləndirir.
Başqa geosiyasi əlamətlərinə – ərazisinin ölçülərinə, sərhədlərinin vəziyyəti və qonşularla münasibətinə,
maddi və mənəvi resurslardan yararlanma əmsalı və s. görə də Azərbaycan Cənubi Qafqazın ən böyük və ən
perspektivli dövləti hesab olunur.
Azərbaycanın təbii və coğrafi resurslarına onun: 86,6 min kvadrat kilometr quru və 80 min
kvadratkilometr Xəzər dənizindəki milli sektoru; Avropa və Asiyanı birləşdirən əlverişli coğrafi, geosiyasi və
geoiqtisadi mövqeyi; avtomobil, dəmir yolu və su nəqliyyatı vasitəsilə Rusiya, Türkiyə, İran, Gürcüstan,
Ermənistan, Orta Asiya və Qara dəniz bölgəsi ölkələri ilə nəqliyyat-kommunikasiya imkanları və s. daxildir.
Azərbaycanın geosiyasi dəyərinin artmasına və xarici ölkələrlə münasibətlərinə müsbət təsir göstərən
əsas amillərdən biri də onun əhəmiyyətli geosiyasi və coğrafi məkanda yerləşməsi hesab olunur. Ölkə
dünyanın ən əhəmiyyətli məkanı hesab olunan Avrasiyanın mərkəzində yerləşir, Xəzər-Qara dəniz hövzəsi və
Cənubi Qafqazda gedən əsas proseslərin və transmilli maraqların təməlində dayanır. Azərbaycan
Gürcüstanla birlikdə Xəzər və Qara dənizləri arasındakı mühüm əhəmiyyətli kontinental geosiyasi məkanının;
Türkmənistan və Qazaxıstanla birlikdə Avropa-Cənub-Şərqi Asiyanın; Rusiya və İranla birlikdə Şimal-Cənub
dəhlizinin; Şərqlə-Qərb arasındakı əksər transmilli nəqliyyat-kommunikasiya layihələrinin; NATO və KTMT
kimi hərbi-strateji blokların təmas xəttində yerləşərək, həm Avropanın, həm Asiyanın, həm də Xəzər-Qara
dəniz hövzəsi və Cənubi Qafqazın regional maraqlar mübarizəsində önəmli vəsilə kimi çıxış edir.
Xəzərətrafı ölkələr içərisində ən əhəmiyyətli geosiyasi, geoiqtisadi və hərbi-geostrateji mövqe də məhz
Azərbaycana məxsusdur.
Geoiqtisadi dəyərinə görə Prezident Heydər Əliyevin 1994-cü ildə əsasını qoyduğu yeni neft
strategiyası və transmilli enerji-nəqliyyat-kommunikasiya layihələrin həyata keçirilməsi Azərbaycanı
dünyanın aparıcı dövlətləri və şirkətləri üçün cəlbedici tərəfdaşa çevirmişdir. Onun əsas dəyəri həm də yalnız
neft-qaz sektoru ilə məhdudlaşmamış, keçən illərdə yürüdülən düzgün iqtisadi inkişaf strategiyası ölkəni
ümumilikdə Avrasiyanın dinamik inkişaf edən ölkəsinə, iqtisadi, sosial-siyasi və mənəvi mərkəzinə
çevirmişdir.
Azərbaycan həm də hövzənin neft-qaz resurslarından istifadənin düzgün strategiyasını
müəyyənləşdirməklə, beynəlxalq aləmin daim artan enerji ehtiyacı ilə ölkənin milli maraqlarını uzlaşdırmış
və bu əsasda etibarlı tərəfdaş imici qazanmış, milli iqtisadi və maliyyə dividendlərini gücləndirməklə özünün
beynəlxalq dəyərini artırmışdır. Bu amilə təkcə təbii resurs mənbəyi və geoiqtisadi anlamda yanaşmaq düzgün
olmazdı. Ölkənin bəhs olunan üstünlüklərindən, xüsusən də neft və qaz amilindən bacarıqla istifadə etməklə,
müasir dünyanın aparıcı dövlətləri və güc mərkəzlərinin diqqətini digər milli problemlərinə cəlb etməsi
Azərbaycanın müasir dövrdə əsas milli geosiyasi vəzifələrindən biri hesab olunur. Bu üstünlüyün və imicin
qorunması və düzgün istifadə olunması gələcəkdə də ölkənin geosiyasi addımlarının və vəzifələrinin əsas
müvəffəqiyyətini təşkil etməlidir.
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Hazırda Azərbaycan Xəzər dənizinin digər sahilində yerləşən Qazaxıstan və Türkmənistanla birlikdə
üçüncü minillikdə Avropanın artan enerji tələbatının ödənilməsi və dünyada enerji təhlükəsizliyinin təminatı
sahəsində “ən əlverişli və ümidverici alternativ tərəfdaş” hesab olunur.
Dünyanın alternativ enerji mənbəyi hesab olunan Xəzər regionunda neft-qaz istehsalı ilə bağlı əsas
risklərdən biri hasil olunan məhsulun dünya bazarlarına təhlükəsiz və sərbəst marşrutlarla çıxarılması ilə
bağlıdır. Bu anlamda Azərbaycan özünün və tərəfdaşlarının hasil etdiyi neft-qaz məhsullarının xarici bazarlara
çıxarılması, ixrac marşrutlarının şaxələndirilməsi məsələsində Xəzər ölkələri içərisində həm Qazaxıstandan,
həm də Türkmənistandan daha əlverişli vəziyyətdədir. Onlarla müqayisədə Azərbaycanın enerji ixracı
riskləri çox aşağı səviyyədədir. 1994-cü ildə- “Əsrin müqaviləsi” imzalandıqdan sonra Azərbaycan bölgənin
karbohidrogen ehtiyatlarının alternativ yolla Avropaya nəqli marşrutunu müəyyənləşdirərək, planetar
əhəmiyyətli, eyni zamanda çox məsuliyyətli və uzaqğörən strateji seçim etdi. Nəticədə Xəzərin neft və qaz
ehtiyatlarının alternativ və müstəqil yolla Avropaya ixracının yeni marşrutu dövriyyəyə buraxıldı. Bu marşrut
ilə yeni neft və qaz ixracı kəmərlərinin çəkilməsi növbəti bir amil olaraq Azərbaycanın regionda geosiyasi,
geoiqtisadi nüfuzunu və tranzit dəyərini artırdı, Xəzər hövzəsinin, Mərkəzi Asiyanın enerji resurslarının Qərbə
nəqli istiqamətində əsas tranzit ölkələrdən birinə - yeni transmilli yanacaq və nəqliyyat dəhlizlərinin dayağına
çevirdi.
Xəzərin karbohidrogen ehtiyatlarının dünya bazarlarına ixracını nəzərdə tutan layihələrin
reallaşması heç də asan başa gəlmədi, müxtəlif beynəlxalq, regional və yerli geosiyasi maraqların toqquşması
ilə müşahidə olundu. Lakin Azərbaycanın tam müstəqil geosiyasi, geoiqtisadi və təhlükəsizlik siyasəti,
prinsipial və qətiyyətli mövqeyi Asiya ilə Avropanı birləşdirən böyük enerji-nəqliyyat layihələrinin həyata
keçirilməsini mümkün etdi. Hazırda, Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Supsa, Bakı-Novorossiysk kimi illik gücü
təxminən 70 milyon ton təşkil edən üç neft kəməri, Bakı-Tbilisi-Ərzurum, Bakı-Astara-İran və Bakı-Rusiya
kimi illik gücü təxminən 30-40 milyard kubmetr olan maye qaz kəmərlərinin mövcudluğu Azərbaycanın və
tərəfdaşlarının enerji ixracı sahəsindəki geoiqtisadi risklərini, demək olar ki, sıfıra endirmişdir.
Xəzər qazının alternativ yollarla Avropa ölkələrinə ixrac olunması təkcə Azərbaycanın deyil, bütöv
Xəzər hövzəsi ölkələrinin qaz ixracı ilə bağlı risklərini ciddi şəkildə azaltmış və geoiqtisadi etibarlılığını
artırmışdır. Buna əlavə olaraq transmilli Cənub qaz dəhlizinin və “Şahdəniz 2″ layihəsinin reallaşdırılması
istiqamətində yeni ixrac kəmərləri- TANAP və TAP vasitəsilə Azərbaycan qazının Avropa bazarına
çıxarılması perspektivi bu etibarlılığı daha da möhkəmləndirmişdir.
Azərbaycan geosiyasi və geoiqtisadi baxımdan həm də Avrasiyanın giriş qapısı, Şərq-Qərb nəqliyyatkommunikasiya dəhlizlərinin mərkəzi dövləti hesab olunur. Rusiyadan yan keçməklə Avropa və Asiya
ölkələri arasında bağlayıcı körpü rolunu icra edən Trans-Qafqaz nəqliyyat dəhlizi (TRASEKA), strateji BakıTbilisi-Qars dəmir yolu layihələrinin təşəbbüskarı, hərəkətverici qüvvəsi və əsas təminatçısı da məhz
Azərbaycandır. Bundan başqa, Trans-Asiya nəqliyyat dəhlizində (Cənubi, Şərqi və Orta Asiya-İranAzərbaycan-Rusiya və əksinə, İranın Fars körfəzi vasitəsilə bu ölkələri Avropa ilə birləşdirən nəqliyyatkommunikasiya layihəsi – Ə.H.) əsas bağlayıcı ölkələrdən biri kimi çıxış etməsi Azərbaycanın mühüm tranzit
əhəmiyyətini bir daha təsdiq edir. Dünyanın nəqliyyat-kommunikasiya əlaqələrində həlledici bir vəsiləyə
çevrilməsi Azərbaycanın son bir neçə ildə həm daxili, həm də regional və beynəlxalq yol-nəqliyyat
infrastrukturunlarının, o cümlədən Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizləri çərçivəsində çoxsaylı
tranzit sistemlərinin müasir tələblərə uyğun yenidən qurulmasına təkan vermişdir.
Görülən bütün işlərin başlıca məqsədi Azərbaycanın regionun tranzit mərkəzi statusunu
möhkəmlətməklə, həm də onun regionun nəqliyyat-logistika mərkəzinə çevrilməsini təmin etməkdir. Bu isə
onu deməyə əsas verir ki, Almaniya, Niderland, Böyük Britaniya, Çin, Cənubi Koreya, İran və digər ölkələrdə
olduğu kimi, Azərbaycanda da Nəqliyyat Logistika Mərkəzinin yaradılacağı gün heç də uzaqda deyil.
Beləliklə, Avrasiyanın əsas tranzit ölkələrindən biri olaraq, Azərbaycan Şərq-Qərb ticarət, enerjiyanacaq və nəqliyyat-kommunikasiya əlaqələrinin mərkəzində dayanır. Bu mövqe getdikcə güclənir və ən
əsası isə dünyanın əsas qloballaşma və regional inteqrasiya mərkəzləri (Avropa Birliyi, ABŞ, Yaponiya, Çin,
Cənub-Şərqi Asiya ölkələri və b.) Azərbaycanın üçüncü minillikdə dünyanın həm alternativ enerji təminatçısı,
həm də əsas tranzit ölkə kimi qəbul edir. Azərbaycanın tranzit imkanları artdıqca, planetar geosiyasi dəyəri
də yüksəlir ki, bu da onun xarici ölkələrlə geosiyasi tərəfdaşlığını şərtləndirən əsas amillərdən biri hesab
olunur.
Azərbaycanın qlobal və regional geosiyasi çəkisini artıran başlıca amillərdən biri də onun müstəqil bir
dövlət olaraq tam formalaşması, özünü təmin edən milli iqtisadiyyata, maddi, mənəvi və insan resurslarına,
milli-vətəndaş birliyinə, əhali tərəfindən dəstəklənən milli strategiyaya, güclü ordu və müdafiə potensialına
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və s. zəruri təsisatlara malik olması və bütün bunlara söykənərək müstəqil daxili və xarici siyasət yürütməsidir.
Müstəqillik əldə edildikdən sonrakı dövrdə milli dövlətin iqtisadi, hüquqi və ideoloji əsaslarının, idarəçilik
mexanizminin, daxili və xarici siyasət strategiyasının, təhlükəsizlik konsepsiyasının formalaşdırılması və
həyata keçirilməsi prosesi çox çətin idi. Prezident Heydər Əliyevin şəxsi nüfuzu, siyasi uzaqgörənliyi, böyük
idarəçilik təcrübəsi sayəsində 1993-2003-cü illəri əhatə edən birinci on il ərzində bütün milli resursları vahid
məqsəd uğrunda səfərbər etmək, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini qoruyub saxlamaq, onu sabit inkişaf
yoluna çıxarmaq və milli iradəyə əsaslanan müstəqil subyekt kimi beynəlxalq aləmlə sıx inteqrasiyasını təmin
etmək mümkün olmuşdur. Nəticədə, dövlət həm özünün neft strategiyasını uğurla reallaşdırmış, həm də
gələcək inkişafının möhkəm bazasını yaratmışdır.
2003-2013-cü illəri əhatə edən ikinci onillikdə Azərbaycan Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi
sayəsində oturuşmuş liberal iqtisadiyyata və böyük maliyyə resurslarına, güclü orduya malik, özünü tam təmin
edən, heç kimdən asılı olmayan, sözünü cəsarətlə deyən, mövqeyinə və rəyinə hörmətlə yanaşılan və milli
maraqlara söykənən müstəqil siyasət yürüdən ölkəyə çevrilmişdir. Bu gün Azərbaycan ciddi geosiyasi amil
kimi postsovet məkanının, Xəzər-Qara dəniz hövzəsi və Cənubi Qafqazın müasir geosiyasi, geoiqtisadi və
hərbi-geostrateji xarakteristikasının müəyyənləşdirilməsinə mühüm təsir göstərir, habelə BMT, ATƏT,
Avropa Şurası, İKT, Qoşulmama Hərəkatının fəal üzvü olaraq, dünyanın güc mərkəzləri ilə yaxından
əməkdaşlıq edərək qlobal siyasətdə öz imkanlarını getdikcə genişləndirir.
Azərbaycan Cənubi Qafqazda iqtisadi potensialına görə də xarici aləmin diqqətini çəkir. Hazırda
dünyada Azərbaycanın mövcud və perspektiv geoiqtisadi potensialı – iqtisadi inkişaf tempi, maddi və insan
resursları, bu sahələrdə yürütdüyü praqmatik siyasət yüksək qiymətləndirilir. Zəngin təbii, xüsusən, enerji və
karbohidrogen ehtiyatlarına, əlverişli iqlim və münbit torpağa, turizm imkanlarına, kənd təsərrüfatı və sənaye
infrastrukturlarına və işlək əhaliyə malik olması ölkənin iqtisadi perspektivlərini xüsusi cəlbedici edir.
Hazırda ölkənin təsdiq olunmuş karbohidrogen ehtiyatları 4.6, ehtimal olunan isə 10 milyard ton şərti
yanacaq təşkil edir. Bunun 2 milyard tonunu neft, 2,6 trilyon kubmetri isə təbii qaz təşkil edir.
Müstəqillik illərində neft sektoruna 48 milyarddan çox ABŞ dolları miqdarında xarici sərmayə
qoyulmuş, 61 yeni neft yatağı istismara verilmiş və yaxud yararlı vəziyyətə gətirilmışdir.
Hələ 2000-ci ilin əvvəllərində mütəxəssislər 2010-cu ildən etibarən Azərbaycanın Xəzərdə ildə
təxminən 55 milyon ton neft və 20 milyard kubmetr qaz çıxarmaq imkanı olduğunu proqnozlaşdırırdılar.
Proqnozlara görə, XXI əsrdə Azərbaycan dünyanın enerji məhsullarına artan tələbatının nəzərəçarpacaq
hissəsini (ildə təxminən 40-50 milyon ton neft və 25-30 milyard kubmetr qaz) verəcəkdir. Artıq 2006-cı
ildə neft və qaz hasilatının həcmi bu proqnozların əsassız olmadığını təsdiq etdi. Dövlət Neft Şirkətinin rəsmi
məlumatına əsasən, keçən illər üzrə Azərbaycanın neft və qaz hasilatı artan templə davam etmişdir. 2013-cü
ildə ölkədə 53 milyon tondan artıq neft, 29 milyard kubmetrdən artıq təbii qaz istehsal edilmişdir.
Neft və qaz istehsalı üzrə həyata keçirilən transmilli layihələrə yaradılan şəraitə görə, xarici partnyorlar
bölgə ölkələri içərisində ən çox Azərbaycan və Qazaxıstandan razıdırlar və bu ölkələrin iqtisadi gələcəyinə də
çox nikbin yanaşırlar. Hazırda Qərb ölkələri və ABŞ Azərbaycanı özlərinin enerji sahəsində ən sabit və etibarlı
tərəfdaşlarından biri kimi dəyərləndirərək, ona dünya enerji bazarına çıxmaq üçün lazım olan bütün dəstəyi
göstərirlər. Bütün bunlar Azərbaycanın dünyada və regionda transmilli geoiqtisadi dəyərini artırır və əlverişli
tərəfdaşa çevirir.
Azərbaycanın müstəqillik illərində davamlı olaraq müşahidə olunan sürətli sosial-iqtisadi inkişafı faktı
da, mütəxəssislərin fikrinə görə, Cənubi Qafqaz ölkələri içərisində onun geoiqtisadi çəkisini getdikcə
əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldir. 1996-cı ildən başlayaraq Azərbaycanda ümumi daxili məhsul istehsalının orta
hesabla hər il 10 faizdən yuxarı artımı, inflyasiyanın nisbətən sabit saxlanması, əhalinin pul gəlirlərinin və
yaşayış həddinin getdikcə yüksəlməsi, istehsalda qeyri-neft sektorunun və özəl sahənin payının artması, idxalixrac balansında ixracın üstünlüyünün təmin edilməsi və s. həyata keçirilən iqtisadi siyasətin səmərəli
olmasını bilavasitə təsdiq edir.
Müstəqillik illərində ölkə iqtisadiyyatına yatırılmış sərmayələrin ümumi həcmi 2013-cü ildə 172,4
milyard dollara çatmış və 2007-ci ildən başlayaraq daxili sərmayələrin həcmi xarici sərmayələrin həcmini
üstələməyə başlamışdır.
2004-2013-cü illərdə Azərbaycanın inkişaf strategiyası xüsusi düşünülmüş, hərtərəfli əsaslandırılmış
uzunmüddətli dövlət proqramları əsasında həyata keçirilmişdir. Nəticədə iqtisadi inkişaf öz yüksək tempini
saxlamış və ÜDM artımı son 10 ildə davamlı olaraq təmin edilmişdir. Azərbaycanın sosial-iqtisadi, regional
və ayrı-ayrı digər sahələrin inkişafını nəzərdə tutan çoxsaylı ünvanlı dövlət proqramları qəbul edilmiş və uğurla
həyata keçirilmişdir. Bunun nəticəsində ölkə iqtisadiyyatı 10 ildə ümumilikdə 3,4 dəfə artmış, yoxsulluğun
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səviyyəsi 49 faizdən 5,5, işsizlik isə 4,8 faizə enmişdir ki, bu göstəriciyə görə, Azərbaycan dünyanın bir sıra
inkişaf etmiş ölkələrini də geridə qoymuşdur.
Azərbaycanda müasir iqtisadi və sosial infrastruktur yaradılmış, respublikanın enerji təhlükəsizliyi tam,
ərzaq təhlükəsizliyi isə əsasən təmin olunmuşdur. Son 10 ildə Azərbaycanın dövlət büdcəsi 17 dəfə artaraq 25
milyard dollara çatmışdır. 2003-cü ildə cəmi 800 milyon dollar təşkil edən strateji valyuta ehtiyatları 2013-cü
ildə 50 milyard dollara yüksəlmişdir. Bununla yanaşı ölkənin xarici borclarının miqdarı ÜDM-in cəmi 8%-i
həcmindədir ki, bu da dünyada ən yaxşı göstəricilərdən biri hesab olunur.
Keçən müddətdə əmək haqları, pensiyalar, təqaüdlər ardıcıl şəkildə artırılmış və bu göstəriciyə görə,
Azərbaycan MDB məkanında öncül yerləri tutmuşdur.
Son 10 ildə minlərlə istehsal obyekti, nəhəng zavod və fabriklər, texnoparklar tikilmiş, 1,2 milyon yeni
iş yeri yaradılmışdır. 2500 məktəb, yüzlərlə səhiyyə müəssisəsi, mədəniyyət, idman obyektləri tikilmişdir.
İqtisadi inkişaf tempi Azərbaycanın Cənubi Qafqazdakı lider mövqelərini daha da möhkəmləndirmişdir.
Müqayisə üçün qeyd edək ki, 2013-cü ildə Azərbaycanda ÜDM istehsalı 71 milyard ABŞ dolları, müvafiq
olaraq Gürcüstanda 16,1 milyard dollar, Ermənistanda isə 10,4 milyard dollar təşkil etmişdir. Azərbaycanın
bu gün regiounun ÜDM istehsalındakı payı 80%-i keçmişdir.
Dünyanın bir sıra nüfuzlu iqtisadi və maliyyə mərkəzləri, nüfuzlu reytinq agentlikləri Azərbaycanın
yüksək inkişaf tempi faktını qeyd etmişlər.
Hazırda Azərbaycan iqtisadi göstəricilərinə görə Rusiya, Ukrayna, Qazaxıstan və Belarus kimi iri
dövlətlərlə birlikdə postsovet məkanının lider dövlətlərindən biridir. Bölgədəki neft istehsalına, transmilli
nəqliyyat-tranzit imkanlarına, xarici iqtisadi əlaqələrinin intensivliyinə, enerji resursları ixracının
şaxələndirilməsinə, Qərbin Xəzərə hərbi-geostrateji çıxışının təmin edilməsi və hövzənin strateji hədəflərinə
nəzarət imkanı yaratmasına görə Azərbaycan bölgənin ən əhəmiyyətli dövləti hesab olunur.
Müstəqilliyinin ilk illərində Azərbaycanın milli iqtisadiyyatı tamamilə xarici kapitaldan və neft
sənayesindən asılı idisə, son illərdə nisbət əsaslı şəkildə dəyişmiş, iqtisadi, sosial, infrastruktur və s. sahələrdə
yerli kapital və qeyri-neft sektorunun payı əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlmişdir. Son illər ölkənin neft amilindən
və xarici kapitaldan asılılığı kəskin şəkildə azalmış, iqtisadi inkişafın əsas yükü qeyri-neft sektorunun üzərinə
keçirilmiş, əsas valyuta ehtiyatları bu sektorun yüksəlişinə istiqamətləndirilmişdir. Bütün bunlar ölkənin
iqtisadi gələcəyi ilə bağlı əhalidə və mütəxəssislərdə nikbin əhval-ruhiyyə yaratmışdır.
Azərbaycanda yürüdülən məqsədyönlü siyasətin – neftdən gələn gəlirləri iqtisadiyyatın
şaxələndirilməsinə və qeyri-neft sektorunun inkişafına yönəldilməsinin nəticəsi olaraq ÜDM-in strukturunda
bu sahənin payı sürətlə artmışdır. Əgər 2010-cu ildə iqtisadiyyatda qeyri-neft sektorunun payı 44,4 faiz təşkil
edirdisə, 2014-cü ildə bu rəqəm artıq 60 faizə yüksəlmişdir. Hökumətin proqnozlarına əsasən, 2015-ci ildə
qeyri-neft sektorunun ÜDM-də payı 61,7 faizə çatacaqdır.
Azərbaycanın 2005-2013-cü illərdə strateji neft və qaz məhsullarının satışından əldə edilən gəlirlər
hesabına ölkənin enerji, nəqliyyat, rabitə-informasiya sektorunun tam yeniləşdirilməsi və bu sahələr üzrə milli
təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi, sosial və iqtisadi infrastrukturun yenidən qurulması, iqtisadiyyatının
liberallaşdırılması və şaxələndirilməsi, qeyri-neft sektorunun inkişafına önəm verilməsi, ekoloji tarazlığın
təmin edilməsi və s. hesab olunur.
2003-cü ildən başlayaraq regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramlarının qəbulu və icrası
respublikada yeni şərait yaratmış, bölgələrin hərtərəfli tərəqqisinə səbəb olmuş, mərkəzlə regionlar arasında
sosial-iqtisadi fərqləri əsasən aradan qaldırmış, yaşayış məntəqələrinin simasını müasirləşdirmişdir.
Respublikanın kommunal, yol-nəqliyyat, sosial, informasiya-kommunikasiya, ekologiya və digər sahələrin
infrastrukturuna milyardlarla dollar investisiya qoyulmuşdur.
Müstəqillik illərində Azərbaycanın kənd təsərrüfatı və ərzaq istehsalı sisteminə əsaslı investisiya
yatırılmış, fermerlərə birbaşa dövlət dəstəyi göstərilmiş və bu sahənin inkişafına əsaslı təkan verilmişdir.
Göründüyü kimi, 2004-2013-cü illərdə həyata keçirilmiş məqsədyönlü siyasət nəticəsində ölkə
iqtisadiyyatı şaxələndirilmiş və iqtisadi balansda qeyri-neft sektorunun üstünlüyü təmin edilmişdir. Bununla
yanaşı, qarşıdan gələn dövrdə də iqtisadiyyatda enerji amili öz aktuallığını saxlayacaq.
Mütəxəssislərin fikrinə görə, Xəzər regionunun hazırkı regional hərbi-geostrateji balansı Rusiyadan,
geoiqtisadi və təbii enerji balansı Azərbaycan, Qazaxıstan və Türkmənistandan, nəqliyyat-kommunikasiya
dəhlizləri Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə və Rusiyadan asılıdır.
Rusiya, İran, Orta Asiya ölkələri, Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstanın, o cümlədən Qərb ölkələrinin
iştirakı ilə formalaşan Xəzər hövzəsinin geosiyasi, geoiqtisadi və hərbi-geostrateji mühitinin gələcək taleyində
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Azərbaycanın mövqeyi kifayət qədər yüksəkdir. Bu ölkənin ayaq qoyduğu “geosiyasi tərəzi”nin gözü dərhal
regionun əsas ağırlıq mərkəzinə çevrilir və regional münasibətlərin üstün istiqamətini təşkil edir.
Azərbaycanın artan enerji ixracı potensialını düzgün qiymətləndirən ABŞ və Avropa İttifaqı 2007-ci
ildən başlayaraq Avropaya qaz ixracını nəzərdə tutan “Cənub dəhlizi” layihəsini geniş müzakirəyə çıxarmışdır.
2010-cu ildən başlayaraq Azərbaycan “Cənub dəhlizi” layihəsi- Nabbuco ilə bağlı həyata keçirilən
müzakirələrin perspektivsizliyini görərək təşəbbüsü öz əlinə almış və növbəti dəfə liderlik keyfiyyətlərini
ortaya qoymuşdur. 2011-ci ildə Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında strateji enerji əməkdaşlığına dair
memorandumun, 2012-ci ildə Türkiyə ilə Trans-Anadolu layihəsi üzrə sazişin imzalanması, 2013-cü ildə isə
Trans-Adriatik layihənin əsas ixrac marşrutu kimi seçilməsi “Cənub dəhlizi”nə yeni nəfəs gətirdi. Nəticə
etibarilə 2013-cü il dekabrın 17-də Bakıda “Şahdəniz-2″ layihəsinə dair yekun investisiya qərarı qəbul edildi.
Azərbaycan öz təşəbbüsü və praktiki addımları ilə yeni transmilli enerji layihələrinin əsasını qoydu, “Cənub
dəhlizi” layihəsini xilas etdi, eyni zamanda Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında daha fəal
iştirak etmək imkanı qazandı. Azərbaycanın geosiyasi xarakteristikasının əsas göstəricilərindən biri də
onun zəngin insan resurslarına malik olması ,ölkədaxili sabit daxili ictimai-siyasi, milli-etnik və dini
vəziyyətin hökm sürməsi və dövlətin bütün bu sahələr üzərindəki nəzarət imkanları ilə bağlıdır. Azərbaycanın
insan resursları kəmiyyət və keyfiyyət baxımından digər Cənubi Qafqaz ölkələri ilə müqayisədə üstün və
perspektivli görünür. Ölkənin ümumi demoqrafik göstəriciləri (əhalinin artım sürəti, gənclərin ümumi əhali
arasında sayı və s.) müsbət istiqamətdə inkişaf edir. Əhalinin ümumi sayı hazırda 9 milyondan artıqdır və artım
balansı getdikcə müsbətə doğru dəyişir. Respublika üzrə hər kvadratkilometrə təxminən 96 nəfər sakin düşür.
Keyfiyyət göstəricilərinə görə də ölkə əhalisi dünya standartlarına yaxındır. Əhalinin yaşayış səviyyəsi,
təhsili, texniki və peşə hazırlığı, sağlamlıq və yaş meyarları, miqrasiya, urbanizasya göstəriciləri həm daxili
inkişaf, həm də qlobal iqtisadi əlaqələr baxımından mütəxəssislər tərəfindən yetərli hesab olunur. Burada ən
mühüm meyarlardan biri kimi 2004-cü ildən başlayaraq əhalinin yaşayış səviyyəsinin sürətlə yüksəlməsini,
adekvat olaraq yoxsulluğun azalmasını göstərmək olar.
Tədqiqatçılar ictimai-siyasi və sosial-mənəvi resursların milli maraqların təmin edilməsinə yönəldilməsi
sahəsində Cənubi Qafqaz ölkələri içərisində ən balanslı geosiyasəti və effektli siyasi idarəçilik sistemini də
Azərbaycana aid edirlər. Onların fikrinə görə, Azərbaycanın siyasi hakimiyyəti 1993-2013-cü illər arasında
ölkənin geosiyasi vəzifələri və inkişaf ehtiyaclarına uyğun gələn fəaliyyət konsepsiyası və strategiyası seçmiş,
dövlətin daxili və xarici siyasətinin prioritetlərini, istiqamət və vəzifələrini düzgün müəyyənləşdirmiş, səmərəli
daxili və xarici fəaliyyət nümayiş etdirmiş, ölkəni beynəlxalq, regional, çoxtərəfli və ikitərəfli münasibətlər
sistemində layiqincə təmsil etmişdir.
Uğurlu geosiyasi idarəçiliyin nəticəsi olaraq ötən dövrdə Azərbaycanın xarici aləmlə hərtərəfli
münasibətləri yaranmış, qarşılıqlı maraqlara cavab verən çoxsaylı ortaq transmilli layihələr həyata keçirilmiş,
dünya siyasətinə təsir gücü olan böyük dövlətlərlə, beynəlxalq və regional qurumlarla tərəfdaşlıq münasibətləri
qurulmuş, ölkənin nüfuzlu xarici alyanslarda, hökumətlərarası və qeyri-hökumət təşkilatlarında iştirakı təmin
edilmişdir.
Qloballaşmanın vüsət aldığı yeni minillikdə Azərbaycan dünyanın universal və qlobal
iqtisadi sisteminə müvəffəqiyyətlə inteqrasiya olunur, Avropa İttifaqı, Ümumdünya Ticarət Təşkilatı,
Beynəlxalq Valyuta Fondu, Dünya Bankı və digər transmilli iqtisadi-maliyyə qurumları ilə hərtərəfli
əməkdaşlıq edir. Təsadüfi deyil ki, həmin qurumların dəstəyi və təqdimatı ilə postsovet ölkələri içərisində ən
çox xarici kapital da məhz Azərbaycan və Qazaxıstan iqtisadiyyatına yatırılıb. Hazırda adambaşına düşən
xarici investisiyaların miqdarına görə Azərbaycan nəinki postsovet məkanının, həmçinin dünyanın lider
ölkələrindən biri kimi tanınır.
Keçən müddətdə Azərbaycanın regionda və dünyada nümayiş etdirdiyi balanslı geosiyasət, praqmatik
xarici siyasət kursu, uğurlu neft strategiyası, transmilli enerji və nəqliyyat-kommunikasiya siyasəti, regional
və milli təhlükəsizlik strategiyası, Avropa Birliyi, NATO, ATƏT, MDB, İKT və b. beynəlxalq-regional
qurumlarla yaratdığı tərəfdaşlıq münasibətləri, Qoşulmama Hərəkatına üzv qəbul olunması, əksər beynəlxalq
konvensiyalara qoşulması və beynəlxalq aləm qarşısında götürdüyü öhdəliklərin icrası ölkənin xarici aləmlə
geosiyasi, geoiqtisadi və hərbi-geostrateji münasibətlərinə müsbət təsir göstərən əsas amillər kimi çıxış
etmişdir.
Müasir dünyada dövlətlərin geoiqtisadi dəyər ölçüləri həm də mövcud ölkədə yürüdülən iqtisadi, siyasi,
sosial, milli və s. siyasətin xarakteri və effektivliyi ilə ölçülür. Azərbaycan özünün müsbət və pozitiv iqtisadi
inkişaf meyillərini – iqtisadiyyatının liberallaşdırılmasını, Qərblə iqtisadi əlaqələrini və bazar iqtisadiyyatı
mexanizmlərini inkişaf etdirilməklə yanaşı, həm də ölkə daxilində sabit vətəndaş birliyinin yaradılması
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istiqamətində mühüm nailiyyətlər qazanmışdır. Ölkədə həyata keçirilən düzgün və fəal daxili siyasət onun
ictimai-siyasi
mühitini
nəzərəçarpacaq
dərəcədə
modernləşdirmiş,
cəmiyyət
həyatını
demokratikləşdirmiş, sosial-mənəvi sahələri yeniləşdirmiş, vətəndaş cəmiyyəti təsisatlarını formalaşdırmış və
müasir dövrün tələblərinə uyğunlaşdırmışdır. Avropa dəyərlərinə, dünyəvi və hüquqi dövlət
prinsiplərinə üstünlük verməsi, vətəndaşlarının təhsil, mədəni və intellektual səviyyəsini yüksəltməsi
onun dünyəvi geosiyasi əhəmiyyətini xeyli artırmış, planetar imicinə və geosiyasi xarakteristikasına müsbət
təsir göstərmişdir. Hazırda Azərbaycan öz ictimai-siyasi və sosial-mənəvi vəziyyəti, yekdil milli-dini-vətəndaş
birliyi, cəmiyyətinin vəziyyəti və s. ilə Cənubi Qafqazın ən sabit və tolerant ölkəsi hesab olunur.
Azərbaycan Cənubi Qafqazda həm də xristianıqla islamın sərhədlərinin və sivilizasiyaların qovuşduğu,
müxtəlif millətlərin, dinlərin və mədəniyyətlərin bir arada fəaliyyət göstərdiyi, dini dözümlülüyün hökm
sürdüyü coğrafi məkan, öz multikulturalist və tolerant cəmiyyəti, sabit ictimai mühiti ilə seçilən dövlət hesab
olunur. Ölkə rəhbərliyinin bu istiqamətdə yürütdüyü ardıcıl siyasət regionda Azərbaycanın geosiyasi nüfuzunu
artırmaqla yanaşı, həm də Cənubi Qafqaz və Xəzər hövzəsində regional sabitlik və təhlükəsizliyin təmin
olunmasına ciddi təsir göstərir. Bütün bunlar, əlbəttə ki, onun xarici aləmlə geosiyasi tərəfdaşlığına müsbət
təsir göstərən əsas amil hesab olunur.
Tədqiqatçılar Azərbaycanın üstün geosiyasi resursları sırasına, həmçinin azərbaycanlıların ölkədaxili və
beynəlxalq aləmdə nümayiş etdirdiyi vətəndaş birliyini, hakimiyyətin siyasətinə xalqın etimadı və dəstəyini,
milli maraqların və ölkədaxili sabitliyin qorunması üçün əhalinin, xüsusən, ziyalıların nümayiş etdirdiyi güclü
milli iradəni, vətəndaş əzmini və dövlətçilik təfəkkürünü də aid edirlər. Bu gün bölgədə ən sabit cəmiyyət,
milli, etnik, dini icmalar arasında sülh və tolerantlıq mühiti də məhz Azərbaycanda hökm sürür. Bütün bunlar
da öz növbəsində Azərbaycanın Cənubi Qafqazdakı geosiyasi liderliyindən xəbər verir, yürüdülən daxili və
xarici siyasətində mühüm amil kimi çıxış edir.
Dövlətlərin siyasi, iqtisadi və s. fəaliyyətinin ölçü meyarı, göstəriciləri və müvəffəqiyyəti həm də onun
beynəlxalq nüfuzundan, geosiyasi imicindən, qazanılmış reputasiyasından, onu təmsil edən rəhbərlərin (yaxud
rəhbər işçilərin) təsdiq olunmuş nüfuzundan, daxildə və beynəlxalq aləmdə nümayiş etdirdiyi fəaliyyətdən,
xalqının mədəni və intellektual səviyyəsindən asılıdır. Bu baxımdan Azərbaycan özünün regional imicinə,
daxili ideoloji-mədəni resurslarına görə dünyada seçilən yerlərdən birini tutur. Bu yer bir tərəfdən keçmiş
Azərbaycan Prezidenti, dünyada nüfuzlu ictimai-siyasi və dövlət xadimi imici qazanmış Heydər Əliyevin
uzun müddət ölkəni beynəlxalq aləmdə təmsil etməsi, müsəlman ölkələri içərisində Azərbaycanın daha çox
Avropa dəyərlərinə, dünyəvi və hüquqi dövlət quruculuğu yoluna üstünlük verməsi, xalqın təhsil, mədəni və
intellektual səviyyəsinin yüksək olması, dünyanın elm, mədəniyyət və incəsənət xəzinəsinə verdiyi qabaqcıl
töhfələrlə, digər tərəfdənsə hazırda Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü tam müstəqil demokratik və prinsipal
xarici siyasət kursu ilə bağlıdır.
Dövlətlərin geosiyasi gücünün və beynəlxalq aləmə təsir imkanlarının əsas göstəriciləri həm də onun
bütün dünyanın, ayrı-ayrı regionların ictimai-siyasi, iqtisadi, sosial, təhlükəsizlik mühitinə, beynəlxalq aləmin
rəsmi və ictimai rəyinə təsir etmək imkanları, transmilli proseslərdə iştirakı və s. ilə ölçülür. Bu baxımdan
Azərbaycanın dünya ölkələrinin alternativ enerji təminatı, transmilli enerji, nəqliyyat-kommunikasiya
layihələrində iştirakı, digər planetar qlobal proseslərdə – beynəlxalq terrorizmə, narkoticarətə qarşı
mübarizədə, dünya siyasətinin demokratik transformasiyasında, regional inteqrasiya və s. fəal mövqeyi onun
bölgədəki geosiyasi gücünü və təsirini, beynəlxalq aləmdəki nüfuzunu, rolunu və dəyərini xeyli yüksəltmişdir.
2012-ci ildə 155 ölkənin dəstəyi ilə Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv seçilməsi və bu qurumun
çərçivəsində səmərəli fəaliyyət göstərməsi onun qlobal müstəvidəki rolunu da artırmışdır. O, BMT
Təhlükəsizlik Şurasında iki illik fəaliyyəti ilə bir daha təsdiq etmişdir ki, qlobal təhlükəsizliyə, dünyada
sabitliyin, sülhün və əmin-amanlığın bərqərar olmasına, sivilizasiyalararası və mədəniyyətlərarası dialoqun
inkişafına töhfə vermək iqtidarındadır və bu işdə əlindən gələni edir.
Bundan başqa, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti institutlarına, KİV-lərə və QHT-lərə yaratdığı sərbəst
və azad mühitə, göstərdiyi maddi və mənəvi dəstəyə, dünyanın qlobal informasiya vasitələrinə, aparıcı xarici
mətbuat orqanlarına və nümayəndəliklərinə yaratdığı əlverişli şəraitə və s. görə də dünyada vətəndaş cəmiyyəti
və siyasi plüralizmin hökm sürdüyü bir dövlət imici qazana bilmişdir. Bu amil də ölkənin beynəlxalq imici
və geosiyasi gücünə fəal təsir göstərir.
Azərbaycanın geosiyasi təsir və diplomatik resursları sırasına xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən
diplomatik nümayəndəlikləri, dünyada yaşayan azərbaycanlıları və s. aid etmək olar. Azərbaycan bu
resurslar vasitəsilə dünyanın siyasi, mədəni, diplomatik və s. həyatında iştirak edir və müvafiq sahələrdə öz
geosiyasi maraqlarını təmin etməyə çalışır. Xarici siyasət resurslarının gücünə, xarici ölkələrdəki
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səfirliklərinin və diplomatlarının sayına görə də Azərbaycan əksər postsovet və Cənubi Qafqaz ölkələrindən
üstün mövqedədir.
Xaricdə yaşayan və ölkənin xarici siyasət resursu kimi dəyərləndirilən soydaşlara gəldikdə, Cənubi
Azərbaycanda, Gürcüstan, Rusiya (Dərbənd vilayəti) və başqa ölkələrdəki tarixi vətənlərində yaşayan
təxminən 30-35 milyon azərbaycanlı ilə yanaşı, dünyada yaşayan digər soydaşlar da ana Vətənlə
əlaqələrini kəsməmiş (bunların sayı təxminən 2 milyona yaxındır) və Azərbaycan üçün potensial investisiya
mənbəyi hesab olunurlar.
Azərbaycanın planetar və regional geosiyasi təsirinə həlledici təsir göstərən əsas amillərdən biri də
ölkənin mövcud hərbi-geostrateji potensialı, regional və beynəlxalq təhlükəsizlik blokları ilə münasibətləri və
təhlükəsizlik siyasəti hesab olunur. Malik olduğu hərbi-geostrateji potensialına, bu sahədəki göstəricilərinə və
milli resurslarına görə də Azərbaycan Cənubi Qafqazın lider dövləti hesab olunur. Əhalisinin sayına müvafiq
olaraq, onun həm milli ordusunun say tərkibi və hərbi-texniki hazırlığı, həm də silahlanma
keyfiyyəti Gürcüstan və Ermənistandan qat-qat yüksəkdir. Bundan başqa, ordu quruculuğuna yönəltdiyi
ümumi büdcə xərclərinə görə də Azərbaycan Cənubi Qafqazın lider ölkəsi hesab olunur. Odur ki, Azərbaycan
keçən müddətdə təkcə Avropa Birliyinin enerji təhlükəsizliyinin, yaxud “Qonşuluq siyasəti”nin əsas
fiqurantlarından biri kimi deyil, həm də dünyanın müxtəlif bölgələrində – Əfqanıstanda, İraqda, Balkanlarda
və digər münaqişə bölgələrində Qərbin həyata keçirdiyi sülhyaratma proseslərindəki birbaşa iştirakına, NATOnun qeyri-hərbi ehtiyatlarla təchizatı, təhlükəsiz hava dəhlizinin təqdim olunması və s. fəaliyyətinə
görə də xüsusi fərqlənmişdir.
Azərbaycan regionda yürütdüyü balanslı təhlükəsizlik siyasəti ilə- həm Avroatlantik təhlükəsizlik
strukturları, həm də regionun aparıcı dövlətləri ilə hərbi-geostrateji tərəfdaşlıq xətti yürütməklə dünyanın və
regionun təhlükəsizlik maraqlarında ciddi amilə çevrilmişdir. Keçən dövrdə Azərbaycan Cənubi Qafqazda və
Avrasiya məkanında bir-biri ilə toqquşan iki hərbi blokun- NATO və KTMT-nin mövcudluğunu nəzərə alaraq,
davamlı tarazlı siyasət aparmağa üstünlük vermişdir. Mütəxəssislər hesab edir ki, Azərbaycanın bu siyasəti
Cənubi Qafqazın mövcud reallığına tam adekvatdır.
Beləliklə, yuxarıda göstərilən amillər əsasında, hazırda Azərbaycanın əksər xarici və region ölkələri ilə
yaxşı tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq münasibətləri vardır. ABŞ və Avropa Birliyi ilə yanaşı, Azərbaycan XəzərQara dəniz hövzəsi, Orta Asiya, Yaxın Şərq, 2012-ci ildə Qoşulmama Hərəkatına üzv olduqdan sonra isə bir
sıra Cənubi Amerika və Afrika ölkələri ilə tərəfdaşlıq əlaqələri yaratmışdır. Bu gün Azərbaycan Qara-Xəzər
dənizi hövzələri və Cənubi Qafqaz ölkələri icərisində geosiyasi və geoiqtisadi riskləri ən minimum olan və ən
etibarlı tərəfdaş imici qazanmışdır. Ətraf ölkələrdən onun yalnız işğalçı Ermənistanla Dağlıq Qarabağla bağlı
münaqişəsi və problemləri mövcuddur. Xəzər hövzəsi ölkələri içərisində Türkmənistan və İranla Xəzər
dənizindəki sektor bölgüsü və bəzi yataqların mənsubiyyəti ilə bağlı müəyyən problemlər yaşansa da, hazırda
bu ölkələr arasında bütün digər sahələr üzrə dostluq və tərəfdaşlıq münasibətləri hökm sürür.
Azərbaycanın əlverişli coğrafi durumu, müstəqil siyasəti, iqtisadi potensialı, maddi və mənəvi resursları
və digər amillər onu regional mərkəz statusuna yüksəltmiş və beləliklə, geosiyasi dəyərini daha da artırmışdır.
Azərbaycan bölgədə iqtisadi, sosial, humanitar və digər sahələrdə reallaşdırılan bütün layihələrin əsas
təşəbbüskarı və mərkəzi fiqurudur. Ekspertlər müstəqillik dövründə həyata keçirilmiş transmilli neft və qaz,
nəqliyyat-kommunikasiya layihələrini, son 10 ildə ölkə iqtisadiyyatının dinamik inkişafını əsas gətirərək 2013cü ilin aprelində Dünya İqtisadi Forumunun məhz Bakıda keçirilməsini dünya birliyinin Azərbaycanın iqtisadi
gücünə verdiyi qiymət kimi səciyyələndirirlər. Bununla yanaşı, Azərbaycan Ümumdünya Mədəniyyətlərarası
Dialoq Forumunun, Beynəlxalq Humanitar Forumunun təşəbbüskarı və təşkilatçısı kimi çıxış edərək həm də
dünyada mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalararası dialoqun güclənməsinə öz dəyərli töhfələrinin verir.
Təsadüfi deyil ki, bu gün ekspertlər Bakını “Humanitar Davos” adlandırırlar.
Azərbaycan məscidin, kilsənin və sinaqoqun heç bir qısqanclıq, narahatlıq olmadan yan-yana fəaliyyət
göstərdiyi, çoxsaylı milli və etnik azlıqların sülh və əmin-amanlıq şəraitində yaşadığı ən nadir tolerantlıq
məkanı – multikulturalizm mərkəzi kimi bütün dünyada tanınır və qəbul edilir. 2012-ci ildə “Eurovision”
mahnı müsabiqəsini, çoxsaylı beynəlxalq idman yarışlarını yüksək səviyyədə təşkil edən Azərbaycan artıq
2015-ci ildə l Avropa Oyunlarını keçirməyə hazırlaşır.
Azərbaycanın xarici aləmlə tərəfdaşlıq münasibətlərinə mənfi təsir göstərən və geosiyasi dəyərini aşağı
salan bəzi amillər də mövcuddur. Tədqiqatçılar bu sıraya ilk növbədə Ermənistanla münaqişənin və Dağlıq
Qarabağ probleminin 20 ildən bəri həll olunmamasını aid edirlər. Ümumiyyətlə, müstəqilliyə qovuşduğu
andan Azərbaycanın milli inkişafı yolunda rastlaşdığı ən mühüm problem də məhz Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi olmuşdur. Müstəqilliyin ilk illərində bu problem ölkənin bölgədə və dünyada kəsb
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etdiyi geosiyasi əhəmiyyəti ciddi surətdə azaldaraq, beynəlxalq investisiya qurumlarının ölkəyə davamlı
kapital qoyuluşu siyasətinə uzun müddət mənfi təsir göstərmişdir.
Bununla yanaşı, Xəzər dənizinin hüquqi statusunun da sona qədər həll edilməməsindən, Trans Xəzər
layihəsinə region dövlətlərinin fərqli yanaşmasından qaynaqlanan bəzi bölgə problemləri də həm
Azərbaycanın, həm də digər qonşu ölkələrin xarici aləmlə tərəfdaşlığına mənfi təsir göstərir.
Bir faktı da qeyd etmək lazımdır ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə, Cənubi
Qafqaz, Xəzər-Qara dəniz hövzəsindəki regional qarşıdurmalara və bəzi ölkədaxili problemlərə görə bir
çox maraqlı dairələr dünya investorlarına nə qədər Azərbaycanı əlverişsiz bir ölkə kimi təqdim etməyə
çalışsalar da, malik olduğu zəngin enerji resursları, Xəzər hövzəsində yürütdüyü effektli neft-qaz siyasəti və
reallaşdırdığı çoxsaylı transmilli layihələr onu bütün dünya üçün bir o qədər cəlbedici və arzuolunan tərəfdaşa
çevirmişdir.
Beləliklə, yuxarıda qeyd olunan bütün amillər onu deməyə əsas verir ki, müstəqillik illərində
Azərbaycan siyasi, iqtisadi, ictimai və mənəvi həyatın bütün sahələrində keçid dövrünü müvəffəqiyyətlə başa
vurmuş, bir dövlət olaraq tam formalaşmış, güclü regional amilə çevrilmiş və qlobal siyasətdə öz sözü, rəyi,
prinsipial mövqeyi ilə seçilən nüfuzlu dövlət kimi çıxış etməyə başlamışdır.
Xalq qəzeti.-2015.-9 may.-N 99.-S.2-3.
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Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin əsas prinsipləri və prioritetləri
Hikmət BABAOĞLU,
“Yeni Azərbaycan” qəzetinin baş redaktoru
İkiqütblü sistemin sonunun çatması dünya siyasi arenasında böyük dəyişikliklərə səbəb olmaqla
tamam fərqli siyasi reallıqların meydana gəlməsini şərtləndirmişdir. Əsas başlıca və nəzərəçarpan siyasi
reallıq ondan ibarət idi ki, SSRİ-nin dağılması ilə beynəlxalq münasibətlər sisteminə yeni müstəqil
iştirakçılar qoşulmuşlar. Postsovet məkanında meydana gəlmiş müstəqil dövlətlər sırf öz milli
maraqlarından çıxış edərək xarici siyasi strategiyalarını müəyyənləşdirmişlər. Bu da müasir beynəlxalq
münasibətlər sistemində keyfiyyətcə və kəmiyyətcə tamam yeni qarşılıqlı münasibətlərin
formalaşmasını şərtləndirmişdir. SSRİ-nin süqutundan sonra beynəlxalq aləmə tam müstəqil bir aktor
kimi inteqrasiya etməyə başlayan gənc dövlətlərdən biri də Azərbaycan Respublikası idi.
1991-ci ilin oktyabr ayında öz müstəqilliyini bəyan edən Azərbaycan Respublikası üçün beynəlxalq
aləmə uğurlu inteqrasiya həyati vacib əhəmiyyət kəsb edirdi. Ölkənin olduqca əlverişli geosiyasi bir məkanda,
həm də dünyanın supergüclərinin barışmaz maraqlarının kəsişdiyi regionda yerləşməsi milli dövlətçilik
prinsiplərinə, müstəqilliyin və suverenliyin qorunmasına xidmət edəcək dayanıqlı xarici siyasi strategiyanın
hazırlanmasını və tətbiq edilməsini tələb edirdi. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin
uzaqgörən, düşünülmüş və yeni siyasi reallıqları ən xırda elementlərinə kimi nəzərə alan xarici siyasət
strategiyası gənc Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq münasibətlər sistemində layiqli yerini tutmasını
şərtləndirmişdir.
Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin başlıca prinsipləri mövcuddur. Bu prinsiplər bir qayda
olaraq daxili-siyasi reallıqların təsiri altında müəyyənləşir. Biz artıq əsaslandırmışdıq ki, xarici siyasət daxili
siyasətin beynəlxalq münasibətlər sistemində davamıdır. Yəni ölkənin daxili həyatında cərəyan edən siyasi
proseslərlə və həyata keçirilməli olan vəzifələrlə əlaqəli olan siyasi kurs dövlətin beynəlxalq arenada
mövqeyinin və xarici siyasətinin prinsiplərini, istiqamətlərini müəyyənləşdirir. Bu mənada, xarici siyasəti
dövlətin daxili inkişafının əsas vəzifələrindən irəli gələn, ölkənin milli mənafeləri ilə xarici aləmin maraqları
arasında sivil birgəyaşayış qaydaları və normaları əsasında uyğunlaşdırılmış, uzlaşdırılmış münasibətlər
sistemi yaratmağa xidmət edən məqsədyönlü fəaliyyət növü kimi nəzərdən keçirmək lazımdır.
Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin başlıca prinsipləri 1995-ci il noyabrın 12-də qəbul
edilmiş Konstitusiyasında və ümummilli lider Heydər Əliyevin çıxışlarında öz əksini tapmışdır. Ölkə
Konstitusiyasının 10-cu maddəsində Azərbaycanın xarici siyasətinin başlıca prinsipi önə çəkilərək qeyd olunur
ki, Azərbaycan başqa dövlətlərlə və xarici aləmlə əlaqələrini beynəlxalq hüquq normaları və ölkənin
maraqlarını nəzərdə tutan prinsiplər əsasında qurur. Ölkənin ali qanununa uyğun olaraq, Azərbaycan
Respublikası konkret sahələr üzrə xarici siyasətini reallaşdırarkən konkret prinsiplərə əsaslanır. Bu
Azərbaycan Respublikasının xarici siyasi kursunun özünəməxsusluqlarını səciyyələndirən əlamətlərdəndir.
Belə ki, siyasi, iqtisadi, mədəni və digər sahələrin xarakterinə uyğun olaraq konkret prinsiplər rəhbər tutulur.
Məsələn, Azərbaycan Respublikasının siyasi müstəvidə xarici siyasətinin mahiyyəti beynəlxalq hüquq
normaları və prinsipləri ilə tənzimlənən sivil dövlətlərarası münasibətlərə hörmət bəsləməkdən, beynəlxalq,
regional və dövlətlərarası münaqişələri sülh və danışıqlar yolu ilə həll etməkdən, bütün dövlətlərin suveren
hüquqlarına, dövlət sərhədlərinə və ərazi bütövlüklərinə hörmətlə yanaşmaqdan ibarətdir. Uyğun olaraq
iqtisadi sahədə də xarici siyasətin əsas mahiyyətini qarşılıqlı-faydalı əməkdaşlıq etmək, iqtisadi maraqların
uzlaşdırılması, uyğunlaşdırılması, qarşılıqlı təminat mexanizminin yaradılması və onun qorunması təşkil edir.
Mədəni sahədə Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin mahiyyəti dövlətlərarası əlaqələrə və
ünsiyyətlərə mane olan hər cür məhdudiyyətləri aradan qaldırmaqdan, mənəvi sərvətlərin maneəsiz, azad və
demokratik mübadiləsindən, digər xalqların mədəni-mənəvi irsinə hörmətlə yanaşmaqdan və s. ibarətdir.
Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin səciyyəvi xüsusiyyətləri vardır. Xarici siyasətimizin səciyyəvi
xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sisteminin aktorları arasındakı
münasibətlərin inkişaf istiqamətlərinə və dinamikliyinə uyğun olaraq, praqmatik və tarazlı xarici siyasəti
həyata keçirir, qonşu dövlətlərlə hərtərəfli sıx əlaqələrin qurulmasına və inkişaf etdirilməsinə böyük önəm
verir.
Region dövlətləri ilə yanaşı, beynəlxalq münasibətlər sisteminin mövcud vəziyyətinə ciddi təsiretmə
imkanlarına malik olan qüdrətli dövlətlərlə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq münasibətlərinin yaradılmasına, xarici
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siyasəti həyata keçirərkən onların regionda maraqlarının nəzərə alınmasına və bu maraqlarla Azərbaycan
dövlətinin milli maraqlarının uzlaşdırılmasına da diqqət yetirilir. Azərbaycan Respublikası əsasən məhz bu
prinsiplərə əsaslanaraq öz xarici siyasi strategiyasını müəyyənləşdirmişdir və uğurla həyata keçirməkdədir.
Müstəqilliyinin ilk illərində, yəni ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışına qədər olan vaxtdan
fərqli olaraq, sonrakı mərhələdə həyata keçirilən xarici siyasət prinsipləri dünya ictimaiyyəti tərəfindən yüksək
qiymətləndirilmişdir. Belə ki, Azərbaycan Respublikası öz inkişafını plüralist demokratiya prinsiplərinə
söykənən, hüquqi dövlət quruculuğu yoluna istiqamətləndirmişdir. Buna uyğun olaraq ölkənin xarici siyasəti
də beynəlxalq təcrübənin bütün mütərəqqi prinsiplərinə əsaslanır və müasir, sivil beynəlxalq normaları özündə
əks etdirir.
Beləliklə, Azərbaycan Respublikası müasir beynəlxalq təhlükəsizlik sisteminin dayağı olan beynəlxalq
hüququn norma və prinsiplərinə əsaslanan xarici siyasət kursunu reallaşdırmaqdadır. Deməli,
müəyyənləşdirdiyi xarici siyasi kursa uyğun olaraq dünya dövlətlərinin ərazi bütövlüyünə, müstəqilliyinə,
suverenliyinə hörmətlə yanaşmaq və onların daxili işlərinə müdaxilə etməmək Azərbaycanın beynəlxalq
aləmlə münasibətlərində və qarşılıqlı əlaqələrində əsas prinsiplərdir. Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər
sisteminin bütün aktorları ilə münasibətdə onların hərbi və iqtisadi potensialından, ərazisinin miqyasından asılı
olmayaraq, dünya dövlətlərinin suveren bərabərliyi prinsipinə əsaslanan tam müstəqil xarici siyasət həyata
keçirir.
Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin digər başlıca prinsiplərindən biri kimi, həmçinin, bu siyasətin
həyata keçirilməsi zamanı şəffaflığın təmin edilməsini, beynəlxalq münasibətlər sistemindəki real vəziyyəti
təhlil edərək əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş addımların atılmasını göstərmək olar. İstər regionda, istərsə də
kənarda yerləşən bütün dövlətlərlə dostluq və qarşılıqlı səmərəli ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələrin qurulması
və inkişaf etdirilməsi, regionda və ümumilikdə beynəlxalq arenada dinc-yanaşı mövcud olmanı daim
təbliğetmə də həmçinin Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin vacib prinsiplərindəndir. Azərbaycan
dövlətinin xarici siyasətinin yuxarıda qeyd etdiyimiz prinsiplərini ulu öndər Heydər Əliyev daha dəqiq ifadə
etmişdir. Belə ki, Heydər Əliyev ölkənin xarici siyasətini səciyyələndirərək qeyd etmişdir: “Bizim xarici
siyasətimiz sülhsevər siyasətdir, biz hər hansı bir dövlətin suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə toxunmaq məqsədi
güdmürük. Lakin eyni zamanda respublikamızın suverenliyini, müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü nəyin
bahasına olursa-olsun xarici siyasət vasitəsilə təmin etməyə çalışacağıq”.
Həqiqətən də, Azərbaycanın xarici siyasi strategiyasının banisi olan ümummilli lider Heydər Əliyev
ölkənin xarici siyasi kursunu müəyyənləşdirərkən qeyd etdiyi prinsipləri rəhbər tutmuşdur.
Mühüm prinsiplərdən biri də ondan ibarətdir ki, Azərbaycan Respublikası regional qarşılıqlı
əməkdaşlığı regionda sülhün və sabitliyin qorunub saxlanılması üçün mühüm amil hesab edir. Azərbaycana
qarşı əsassız ərazi iddiaları ilə çıxış edərək torpaqlarımızın 20%-ə qədərini işğal altında saxlayan Ermənistan
istisna olmaqla bütün region dövlətləri ilə qarşılıqlı faydalı dostluq münasibətləri qurmuşdur. Ümummilli lider
Heydər Əliyev vaxtında böyük müdrikliklə müəyyənləşdirmişdir ki, region dövlətləri ilə qarşılıqlı əlaqələrin
qurulması olduqca vacibdir. Heydər Əliyev siyasi kursunu uğurla davam etdirən Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev də bu prinsiplərə sadiqlik nümayiş etdirir və hesab edir ki, regional səviyyədə qarşılıqlı
əlaqələrin daha da inkişaf etdirilərək ən yüksək səviyyəyə qaldırılması regionda həllini gözləyən problemlərin
birgə səylərlə, təminatlı şəkildə aradan qaldırılması üçün etibarlı zəmin yaradır.
Azərbaycan Respublikasının xarici siyasət strategiyası müəyyənləşdirilərkən rəhbər tutulan
prinsiplərdən biri də Azərbaycan dövlətinin strateji maraqlarının regionda ciddi maraqları olan və regiona real
təsiretmə imkanları olan beynəlxalq güc mərkəzlərinin maraqları ilə uzlaşdırmaqdan ibarət idi. Qeyd etmək
lazımdır ki, müasir dünyanın real güc mərkəzlərinin, regional və beynəlxalq münasibətlərin hazırkı
reallıqlarının nəzəri təhlili özünün xarici siyasətinin istiqamətini müəyyənləşdirən, beynəlxalq arenaya uğurlu
inteqrasiya etmək istəyən istənilən dövlət üçün çox əhəmiyyətlidir. Belə ki, müstəqillik yolu ilə addımlayan
hər bir dövlətin beynəlxalq münasibətlər sistemində gələcək yeri və rolu bu amillərdən, daha dəqiq ifadə etmiş
olsaq, iqtisadi-siyasi və təhlükəsizlik meyillərini hansı beynəlxalq güc mərkəzinə yönəltməsindən, hansı
mərkəzlə əməkdaşlıq, tərəfdaşlıq, dostluq və nəhayət, strateji müttəfiqlik əlaqələrini yaratmasından
əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır.
Məhz bu prinsipdən çıxış edərək Azərbaycanın xarici siyasət strategiyası işlənib hazırlanarkən müxtəlif
güc mərkəzlərinin regional və beynəlxalq maraqlar sistemi geniş təhlil edilərək dərindən öyrənilmiş, bu
maraqların Azərbaycanın milli maraqları ilə uzlaşdırılması istiqamətində ciddi addımlar atılmışdır. Ölkənin
xarici siyasətinin konturları müəyyənləşdirilən zaman bu prinsipə əməl olunması Azərbaycanın beynəlxalq
imicinə əhəmiyyətli dərəcədə müsbət təsir göstərmişdir. Hər şeydən əvvəl, beynəlxalq ictimaiyyətin, xüsusilə
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də regionda təsir imkanları geniş olan güc mərkəzlərinin Azərbaycan Respublikasına münasibəti kökündən
dəyişmişdir. Belə ki, vaxtilə ölkəmizə münasibətdə beynəlxalq ictimaiyyətin aparıcı qüvvələri gözləmə
mövqeyi nümayiş etdirirdilərsə, sonradan region hadisələrinə fəal müdaxilə və Azərbaycanın ədalətli
tələblərini müdafiə mövqeyinə keçirmək üçün ardıcıl diplomatik gedişlər edilmişdir. Bir sözlə, Azərbaycanın
yeni xarici siyasət kursu respublikamızın strateji mənafeyinə uyğun olaraq, dünyanın aparıcı dövlətlərini
Azərbaycanın müstəqil və qüdrətli dövlət olacağı zamanı gözləmədən, onun müstəqil və inkişaf etmiş ölkələr
sırasında layiqli yer tutmasına hər cür şərait yaratmasına xidmət edən faydalı əməkdaşlıq yoluna sövq etdi.
Heydər Əliyevin siyasi xətti qısa bir vaxtda nəinki Azərbaycanı bu ölkələrin əsas maraq dairəsinin fəal
obyektinə çevirmiş, həm də respublikamız üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən müstəqil dövlətçilik mənafelərini
onların iqtisadi və siyasi maraqları ilə hərtərəfli uzlaşdıra bilmişdir. Bir sözlə, bəhs edilən dövrdə bu dövlətlərin
maraqlarının Azərbaycan adlanan təbii-coğrafi və hüquqi-siyasi məkanda maddiləşməsi üçün hərtərəfli daxili
və beynəlxalq şərait yaradılmışdır.
İstənilən hər hansı bir dövlətlə əlaqələr və münasibətlər strategiyasının işlənib hazırlanması və
reallaşdırılması da məhz bu prinsiplərə əsaslanır. Xarici siyasi strategiyanın bu prinsiplər əsasında işlənib
hazırlanması və bu prinsiplərin dəqiqliklə gözlənilməsi Azərbaycanın milli maraqlarının qorunmasına və
səmərəli təmin olunmasına etibarlı zəmin yaradırdı. Regionda cərəyan edən sonrakı proseslər və yaranmış
siyasi reallıqlar bir daha sübut etdi ki, dünyanın güc mərkəzlərinin regionda maraqlarının nəzərə alınması və
onların regiona təsir imkanlarının dəqiqliklə hesablanması prinsiplərinə əsaslanan xarici siyasi kurs olduqca
uğurlu olmuşdur.
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin söykəndiyi ana prinsiplərdən biri də balanslaşdırma
siyasətidir. Azərbaycan Respublikasının geosiyasi mövqeyi və mövcud beynəlxalq vəziyyəti məhz
balanslaşdırılmış xarici siyasətin həyata keçirilməsini tələb edir. Çünki artıq qeyd etdiyimiz kimi, dünyada
mövcud olan güc mərkəzlərindən ancaq birinə meyilli xarici siyasətin yeridilməsi dövlətin mövcudluğu üçün
böyük təhlükə yaradır və ölkənin beynəlxalq münasibətlər sistemində layiqli yer tutması imkanlarını
əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlaşdırır.
Bu baxımdan Azərbaycan xarici siyasətində balanslaşdırılmış siyasətin yeridiləməsi prinsipinə böyük
həssaslıqla yanaşır. Belə ki, bu gün Azərbaycan fərq qoymadan regionda maraqları olan hər bir beynəlxalq
güc mərkəzi ilə bərabərhüquqlu qarışılıqlı-faydalı əlaqələr qurmuşdur. Eyni zamanda, bütün nüfuzlu
brynəlxalq və regional təşkilatlara üzv olmaq, onlarla yaxından əlaqələr qurmaq və onların işində yaxından
iştirak etmək də məhz bu prinsipdən irəli gəlir. Ümummilli lider Heydər Əliyev bu prinsipin daha önəmli
olmasını hakimiyyətinin ilk günündən müəyyənləşdirmişdir. Bu baxımdan ulu öndər Heydər Əliyev
Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyinin ən yüksək səviyyədə dayanıqlı olmasını təmin etmək, ardıcıl,
düşünülmüş taktiki addımlar atmaqla ölkəni Rusiyanın təsir dairəsindən çıxarmaq, Şərqlə Qərb arasındakı
münasibətlər sistemində Azərbaycanın özünəməxsus, layiqli yer tutmasını şərtləndirmək naminə regionun
digər dövlətlərinin milli maraqlarına toxunmamaq şərti ilə balanslaşdırılmış xarici siyasi kursu
reallaşdırmışdır.
Bütün yuxarıda qeyd etdiklərimiz Azərbaycan Respublikasının öz xarici siyasətini həyata keçirərkən
istinad etdiyi başlıca prinsiplərdir.
Azərbaycanın xarici siyasətinin prinsipləri haqqında apardığımız təhlilləri ümumiləşdirərək konkret
şəkildə bu prinsipləri bir daha nəzərdən keçirmək olar. Beləliklə, Azərbaycan Respublikasının müxtəlif
səviyyəli beynəlxalq münasibətlər sahəsində əlaqələr qurarkən və inkişaf etdirərkən rəhbər tutduğu prinsipləri
konkret olaraq aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:
Birincisi, hər bir dövlətin suveren hüquqlarına, ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşmaq, beynəlxalq hüquq
normaları və prinsiplərinə uyğun olaraq dövlətlərin ərazi bütövlüyünün pozulmasına, sərhədlərinin zorla
dəyişdirilməsinə və dövlət müstəqilliyinin təhlükə altına alınmasına yol verməmək, mübahisəli məsələləri dinc
yolla həll etmək. Bundan başqa, digər dövlətlərin daxili işlərinə müdaxildən çəkinmək və xarici dövlətlərin
onun daxili işlərinə qarışmasına yol verməmək, hər bir ölkənin müəyyənləşdirdiyi və üstünlük verdiyi inkişaf
modelinə hörmətlə yanaşmaq, beynəlxalq səviyyədə üzərinə götürdüyü öhdəlikləri dəqiq yerinə yetirmək və
bu qəbildən olan prinsiplərdəndir;
İkincisi, müxtəlif spektrli əlaqələrdə bərabərhüquqlu, qarşılıqlı-faydalı əməkdaşlıq, ortaq maraq və
mənafeləri qorumaq, qarşılıqlı təhlükəsizliyə can atmaq, ikitərəfli əlaqələrdə beynəlxalq hüquq normalarını və
sivilizasiyalı birgəyaşayış qaydalarını, başqa dövlətlərin, regional və beynəlxalq birliklərin mənafelərini nəzərə
almaqdan ibarətdir;
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Üçüncüsü, xalqların və millətlərin öz müqəddəratlarını təyin etməsinə hörmətlə yanaşmaqdır. Lakin bu
separatizmlə, terrorçuluqla, dövlətlərin və xalqların təhlükəsizliyinə, maddi və mənəvi həyatına ziyan verə
biləcək digər neqativ hallarla müşayiət olunduğu halda ona qarşı mübarizə aparmaqdır;
Dördüncüsü, müasir dövrün qlobal problemlərinin aradan qaldırılmasında dünya ictimaiyyəti ilə birgə
fəaliyyətdə səylərini əsirgəməmək və bu istiqamətdə beynəlxalq əməkdaşlığı inkişaf etdirməkdir və s.
Azərbaycan dövlətinin xarici siyasəti yuxarıda qeyd etdiyimiz prinsiplərə söykənməklə özünün konkret
prioritetlərinə malikdir. Beləliklə, Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin prioritetləri sırasında
əsaslarını qruplaşdıraraq təhlil edək. Hesab edirik ki, demokratik inkişaf yolu ilə inamla addımlayan müstəqil
Azərbaycan dövləti mövcud olan problemlərin böyük əksəriyyətinin öhdəsindən uğurla gəlmişdir və bu gün
bizdən asılı olmayan səbəblər üzündən həllini tapmayan başlıca problem ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpa
edilməsi ilə bağlıdır. Yəni Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin birinci prioriteti Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsini dinc vasitələrlə həll edərək ölkənin ərazi bütövlüyü və suverenliyinin tezliklə
bərpa edilməsinə nail olmaqdan ibarətdir. Daha dəqiq ifadə etmiş olsaq, Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi
təcavüzünün nəticələrinin aradan qaldırılması istiqamətində ardıcıl, təsirli addımların atılması Azərbaycan
dövlətinin xarici siyasətinin əsas prioritetlərindəndir.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində
həll edilməsi istiqamətində Azərbaycan xarici siyasətinin bütün imkanlarını səfərbər etmişdir. Aparılan gərgin
və məqsədyönlü işlər sayəsində bu gün Azərbaycanın haqlı tələbləri bütün dünya ölkələri, beynəlxalq və
regional təşkilatlar tərəfindən dəstəklənir.
Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin digər prioriteti milli təhlükəsizliyi, siyasi müstəqilliyi,
suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı yönəlmiş təhlükələrin aradan qaldırılmasından, beynəlxalq təhlükəsiz
sistemə uğurlu inteqrasiya etməklə, beynəlxalq və regional təhlükəsizliyin təmin olunmasına öz töhfələrini
verməkdən ibarətdir. Fikirlərimizə bir az da aydınlıq gətirərək daha geniş formada Azərbaycan dövlətinin
xarici siyasətinin bu istiqamətdə prioriteti kimi beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyi qorumağı və bu məqsədlə
sülhün təmin edilməsi işində yaranan təhlükənin qarşısını almaq və onu ləğv etməyi, təcavüz aktlarını
yatırtmaq üçün səmərəli kollektiv tədbirlər həyata keçirməklə ədalət və beynəlxalq hüquq prinsiplərinə uyğun
olaraq sülh vasitələrilə beynəlxalq münaqişələrin və sülhün pozulmasına gətirib çıxara bilən halların
dinamikliklə aradan qaldırılmasını göstərmək olar.
Xarici siyasətinin bu prioritetinə uyğun olaraq Azərbaycan dövləti mövcud təhlükəsizlik mühitində ərazi
bütövlüyünə, müstəqilliyinə və suverenliyə qarşı mümkün təhdidlərin nəzarət altında saxlanılmasına və aradan
qaldırılmasına çalışır. Bu baxımdan, hazırlanmış xarici siyasi strategiya həmçinin bu istiqamətdə fəaliyyətin
həyata keçirilməsinə hesablanmışdır. Beynəlxalq təşkilatların müvafiq strukturlarına inteqrasiya və onlarla sıx
əlaqələrin qurulması istər-istəməz bu strukturların təhlükəsizlik sistemlərinə də inteqrasiyanı şərtləndirir.
Beynəlxalq təhlükəsizlik sisteminə inteqrasiya Azərbaycan dövləti üçün strateji əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki,
Azərbaycan Respublikası beynəlxalq, xüsusilə də Avratlantik strukturlarla strateji tərəfdaşlığı bütövlükdə
beynəlxalq təhlükəsizliyə, iqtisadi inkişafa və demokratiyaya dəstək verəcək mühüm bir vasitə kimi görür.
Azərbaycan Respublikası Avropa və Avratlantik məkanında qeyri-sabitliyin, münaqişələrin və təhdidlərin
aradan qaldırılmasında NATO ilə birgə işləyir və təhlükəsizliyin bölünməzliyi prinsipinə zidd coğrafi və siyasi
ayrı-seçkilik olmadan Avropada və yerləşdiyi regionda vahid təhlükəsizlik sisteminin qurulması yükünü
bölüşmək əzmindədir.
Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin ən başlıca prioritetlərini qruplaşdıraraq təhlil etdik. Yuxarıda
qeyd etdiklərimizdən başqa, ölkənin xarici siyasətinin digər prioritetlərini də göstərmək olar. Məsələn,
bunlardan regionda qanunsuz silah və digər daşımaların qarşısının alınması; təhlükəsizliyin və sabitliyin
gücləndirilməsi; Xəzər dənizi hövzəsinin demilitarizasiyası; nüvə silahlarının yayılmasının qarşısının
alınmasına dair mövcud olan qlobal rejimlərə sadiqlik və Cənubi Qafqazda nüvə silahlarından azad zonanın
yaradılması; iştirakçısı olduğu Avrasiya nəqliyyat dəhlizini inkişaf etdirmək və s. istiqamətlərdə geniş
fəaliyyət proqramın həyata keçirilməsini qeyd etmək olar.
Azərbaycan dövləti istər regional, istərsə də beynəlxalq münasibətlər sistemində fəaliyyəti zamanı xarici
siyasətinin müəyyənləşdirdiyi hər bir prioritetinə istisnasız olaraq böyük həssaslıqla yanaşır.
Xalq qəzeti.-2015.-7 may.-N 97.-S.4.

455

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

456

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Azərbaycan həqiqətləri yeni geosiyasi reallıqlar kontekstində
Həsən HƏSƏNOV,
“Xalq qəzeti”nin baş redaktoru
Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində qabarıq nəzərə çarpan yeni reallıqlar qarşılıqlı
asılılığı gücləndirir və qlobal dəyişikliklər vektorunun qeyri-müəyyənliyi bütün dövlət və qeyri-dövlət
təşkilatlarının beynəlxalq arenada əməkdaşlığının daha effektiv əlaqələndirilməsini şərtləndirir. Yeni
aktorların arenaya daxil olması siyasi reallığa təsirsiz qalmır. Beləliklə də, dünya təsərrüfatı, siyasiiqtisadi münasibətlər davamlı olaraq forma və konturlarını dəyişir, milli sərhədlər çərçivəsindən kənara
çıxır, beynəlxalq siyasət vətəndaşların və bütövlükdə dövlətlərin həyatına getdikcə daha dərindən nüfuz
edir. Bu, hər şeydən əvvəl, ölkələrin və xalqların qarşılıqlı asılılığının güclənməsi, iqtisadi, elmi-texniki,
siyasi əməkdaşlığın genişlənməsi, ümumdünya informasiya sistemlərinin inkişafı ilə əlaqədardır.
Müasir dünyada siyasətin makro, mikro və meqasəviyyələrinin qarşılıqlı təsiri güclüdür. Makrosəviyyə
sərhədlərə və suverenliyə malik sosial sistem kimi dövlətin daxilindəki siyasi münasibətləri, mikrosəviyyə
siyasi həyatın iştirakçıları olan ayrı-ayrı təşkilatların – partiyaların, həmkarlar ittifaqlarının, dövlət idarələrinin
daxilindəki münasibətləri, meqasəviyyə isə dövlətlər və beynəlxalq siyasətin digər subyektləri arasındakı
münasibətləri özündə ehtiva edir. Makro və mikrosəviyyə birlikdə daxili siyasət adlandırılır.
Dövlətin milli sərhədindən kənara çıxan siyasət bir sıra kateqoriyalarla səciyyələnir: xarici siyasət,
beynəlxalq siyasət, dövlətlərarası siyasət, milli (supermilli) siyasət, multimilli siyasət, transmilli siyasət,
transhökumət siyasəti. Bəzən elmi nəşrlərdə belə bu məfhumlar arasında fərq qoyulmur, sinonimlər kimi
işlədilir. Lakin unutmaq olmaz ki, bu məfhumlar özünəməxsus məzmuna malikdir.
Beynəlxalq siyasət ayrı-ayrı ölkələrin siyasi sistemlərini təmsil edən aktorlar tərəfindən formalaşdırılan
və həyata keçirilən münasibətləri və məqsədyönlü fəaliyyəti əhatə edir. Bütün beynəlxalq təşkilatların
(məsələn, BMT) və dövlətüstü birliklərin (məsələn, Avropa İttifaqının) fəaliyyəti də bu kateqoriyaya daxildir.
Dövlətlərarası siyasət kateqoriyası dövlətlər, onların orqanları, xidmətləri, təmsilçiləri (prezident,
hökumət, parlament, xarici işlər nazirliyi və s.), həmçinin dünya birliyini təmsil edən təşkilatlar arasında
münasibətləri ehtiva edir.
Milli (supermilli) siyasət siyasi leksikonda nisbətən yeni olduğundan o qədər də geniş yayılmamışdır.
Bu kateqoriya ayrı-ayrı dövlətlərin öz suveren hüquqlarının bir qismini birliyin bütün üzvləri üçün məcburi
qərarlar qəbul edən milliüstü orqanlara verməsi nəticəsində yaranan siyasət sferasını bildirir. Supermilli siyasət
milli təşkilatlar tərəfindən həyata keçirilir və öz dövlətçiliyini saxlamaqla bir çox məsələlər üzrə milli-siyasi
orqanlara – Avropa Parlamentinə, Avropa İttifaqı hökumətinə tabe olan üzv ölkələrdə siyasi inteqrasiyanın
nəticəsi kimi təzahür edir.
Multimilli siyasət bir sıra dövlətlərin siyasi subyektlər birliyinin, məsələn, Avropa Təhlükəsizlik və
Əməkdaşlıq Təşkilatının, Afrika Birliyi Təşkilatının beynəlxalq münasibətlərə təsir edən birgə fəaliyyətidir.
Multimilli siyasətin subyekti milliüstü orqanlar yox, öz ümumi maraqlarını razılaşdırılmış formada həyata
keçirən milli dövlətlərdir.
Transmilli siyasət qeyri-dövlət aktorların və subyektlərin – partiyaların, həmkarlar ittifaqlarının,
beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarının, transmilli korporasiyaların (“Sosialist internasionalı”, “Humanist
internasional”, “Qrinpis”, beynəlxalq kilsə təşkilatları və s.) beynəlxalq fəaliyyət sferasıdır. Onlar təkcə öz
iqtisadi məqsədlərini həyata keçirməyə deyil, həm də dövlətin siyasətinə təsir göstərməyə çalışırlar.
Xarici siyasət dövlətlərin digər ölkələrə münasibətdə fəaliyyətini və bəzən də fəaliyyətsizliyini
(beynəlxalq sanksiyalara qoşulmaması və digər bu kimi hallar nəzərdə tutulur) xarakterizə edir.
Beynəlxalq siyasət dövlətlərarası əlaqələrin mürəkkəb sistemi kimi əsrlər boyu formalaşma dövrü
keçmiş, nəzəri cəhətdən əsaslandırılmış, təkmilləşdirilmişdir. Qədim yunan tarixçisi Fukididin, Qədim Roma
siyasətçisi, filosofu Mark Tulli Siseronun, orta əsrlərin məşhur teoloqu, Dominikan monarxı Foma
Akvinskinin ideyaları sonrakı dövrdə beynəlxalq siyasət və hüquq nəzəriyyəsinin əsasını təşkil etdi. İtalyan
mütəfəkkiri, siyasi xadimi Nikkolo Makiavelli “Hökmdar” traktatında səmərəli siyasət haqqında nəzəri fikir
və müddəalarını açıqlayır, siyasi liderlərə dəyərli məsləhətlər verir. O, siyasəti keçmişi izah edən, bu günə
rəhbərlik edən, gələcəyi proqnozlaşdıran “təcrübə elmi” adlandırır.
Müasir beynəlxalq siyasət nəzəriyyəsi dövlətlərin və xalqların real maraqları ilə sıx əlaqədə inkişaf edir,
beynəlxalq münasibətlərin düzgün dərk olunmasına, məqsəd və vəzifələri özündə əks etdirən qərar və
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strategiyaların işlənib-hazırlanmasına kömək edir. Dövlətin təhlükəsizliyinin təmin olunması, həmçinin onunla
bağlı olan müharibə və sülh, beynəlxalq münaqişə və əməkdaşlıq məsələləri bütün dövrlərdə aktual olmuşdur.
Müstəqilliyinin ilk illərində (1991 – 1993) Azərbaycanın dövlət siyasəti deklorativ xarakter
daşıdığından, dünya ölkələri ilə əlaqələrimiz, demək olar ki, qeyri-müəyyən idi. Milli maraqlarla bəzən
ziddiyyət təşkil edən xarici siyasət, alovlanmaqda olan vətəndaş müharibəsi, qarşıdurma, idarəçilik anarxiyası
1993-cü ilin ortalarında siyasi hakimiyyətin iflası ilə nəticələndi. Regionda böyük dövlətlərin barışmaz
maraqlarının toqquşması, ölkənin milli təhlükəsizliyini təhdid edən erməni təcavüzü, tarixi torpaqlarımızdan
soydaşlarımızın ermənilər tərəfindən deportasiyası, etnik təmizləmə, daxili iqtisadi, hərbi-siyasi böhran
vəziyyəti daha da ağırlaşdırırdı.
Xəzər regionunun zəngin karbohidrogen ehtiyatları, əlverişli coğrafi mövqeyi geosiyasi qarşıdurma və
mübarizə meydanının Şərqi Avropadan Xəzərə doğru irəliləməsinə səbəb oldu. Azərbaycan bu mübarizənin
əsas hədəfi idi. ABŞ, Qərbi Avropa dövlətləri, NATO, İran və Rusiya regionda dominant mövqe uğrunda
iddialarını sərgiləyərək mübarizə aparırdılar. Bu mübarizənin səbəblərini və məramını ABŞ-ın xarici
siyasətinin əsas fiqurlarından biri, görkəmli politoloq və strateq Zbiqnev Bjezinski belə ifadə etmişdir:
“Azərbaycan məhdud ərazi miqyasına və əhalisinin sayca kiçik olmasına baxmayaraq, öz geniş enerji sərvətləri
ilə geosiyasi planda həlledici əhəmiyyət kəsb edir. Bu, Xəzər dənizinin və Orta Asiyanın sərvətlərini özündə
toplayan qabın tıxacına bənzəyir”.
Göründüyü kimi, regionun Rusiya və ABŞ arasında mübarizə meydanına çevrilməsi heç də səbəbsiz
deyil. Rusiya tarixən Cənubi Qafqaza nəzarəti xarici siyasətinin prioriteti hesab etmişdir. Odur ki, Xəzər
hövzəsində hasil olunacaq neftin dünya bazarına nəqli marşrutu müəyyənləşdirilərkən Rusiya dirəniş göstərir,
boru kəmərlərinin öz ərazisindən keçməsi üçün təzyiq edir, regiona nəzarəti bütünlüklə ələ almağa çalışırdı.
Rusiyanın militarist qüvvələri 1991-ci ilin sonunda SSRİ-nin süqutundan sonra keçmiş müttəfiq respublikalara
siyasi nəzarəti itirsələr də, hərbi-strateji mövqeləri nəyin bahasına olursa-olsun, saxlamağa çalışırdılar.
RF Müdafiə Nazirliyi nəzdindəki Müdafiə Tədqiqatları İnstitutunda işlənib-hazırlanmış “Rusiya
Federasiyasının Milli Təhlükəsizliyi üçün yaranan əsas xarici təhlükələrə qarşı müqavimət strategiyasının
konseptual əsasları” adlı sənəddə Rusiyanın maraqları bütünlüklə nəzərə alınmadan “Xəzər neft
müqavilələri”nin reallaşmasına imkan verilməməsi mühüm vəzifə kimi təsbit olunmuşdu. Həmin sənəddə
deyilirdi:
- Xəzərin Azərbaycana məxsus hissəsini hüquqi cəhətdən rəsmən tanımamaq;
- Bir sıra tədbirlərin həyata keçirilməsinə, Xəzərin keçmiş sovet hissəsində status
müəyyənləşdirilənədək xarici neft şirkətlərinin orada fəaliyyət göstərmələrinə imkan verməmək, lazım gələrsə,
güc tətbiq etmək;
- Azərbaycanın ərazisi ilə Türkiyə arasında birbaşa əlaqə yaranmasına imkan verməmək.
Rusiyanın siyasi və hərbi elitası Xəzər hövzəsinin təbii sərvətləri üzərində transmilli nəzarət uğrunda
mübarizə aparan ABŞ-ın və Qərbin neft şirkətlərinin regiondakı fəaliyyətindən ciddi narahat olurdu. Rusiyalı
politoloq, Moskva Dövlət Universitetinin sosiologiya fakültəsinin beynəlxalq münasibətlərin sosiologiyası
kafedrasının müdiri, professor Aleksandr Duqin hesab edirdi ki, Xəzər regionuna nəzarət qlobal qarşıdurmanın
strateji məsələsidir. Bu mənada ötən əsrin 90-cı illərində Rusiyanın Moskva – Tehran alyansını yaratmaq
cəhdlərinin pərdəarxası məqamları regionda öz geostrateji maraqlarını təmin etmək niyyətindən qaynaqlanırdı.
ABŞ və Qərb dövlətləri də yaxşı başa düşürdülər ki, regionun açarı Azərbaycandadır, burada möhkəmlənməklə
Yaxın və Orta Şərqə nəzarəti ələ almaq mümkündür. Rusiya isə ABŞ-ın və NATO-nun Şərqlə bağlı
məqsədlərinin qarşısına sədd çəkmək üçün planlar qururdu. Bu mübarizə və qarşıdurma Azərbaycan üçün
təsirsiz və təhlükəsiz ola bilməzdi.
1994-cü ilin martında Türkiyə hökuməti boğazlardan gəmilərin keçməsi üçün yeni qrafik tərtib edərək
onun Beynəlxalq Dəniz Təşkilatında qəbul edilməsinə nail oldu. Bununla da Rusiyanın Qazaxıstan və Orta
Asiyadan Novorossiyskə yeni neft, qaz kəmərləri çəkmək niyyəti alt-üst oldu. Hamıya aydın idi ki, bölgədə
yeni enerji xəritəsinin yaradılması və o xəritəyə düzəlişlər edilməsi artıq Azərbaycandan asılıdır. Z.Bjezinski
həmin məqamı belə dəyərləndirmişdir: “Rusiyanın nəzarəti altında olmayan ərazilərdən keçən neft kəməri
vasitəsilə Qərb bazarına yol tapan müstəqil Azərbaycan həm də Orta Asiyanın zəngin enerji resurslarının
keçəcəyi böyük magistral yolun mərkəzində durur”.
Azərbaycan həm də Qərbin və Rusiyanın siyasi layihələrinin rəqabət mərkəzində yerləşirdi. Belə bir
şəraitdə ölkədə idarəçilik sükanı arxasında dayanan ümummilli lider Heydər Əliyev yaxşı bilirdi ki,
vəziyyətdən yalnız bir çıxış yolu vardır: Azərbaycan Avropaya inteqrasiya edərək öz maraqlarına və
mövqeyinə uyğun olaraq beynəlxalq münasibətlərin tamhüquqlu subyektinə çevrilməlidir. Dünyadakı siyasi
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reallıqları və cərəyan edən prosesləri dərindən təhlil edən Heydər Əliyev böyük uzaqgörənliklə qərara aldı ki,
hər şeydən əvvəl, regionda maraqları olan bütün dövlətlər və transmilli güc mərkəzləri ilə yaxşı əlaqələr
yaradılmalıdır. Belə bir siyasi kursun seçilməsi ölkənin müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, dövlətin
nüfuzunun artması, erməni təcavüzünün dayandırılması, iqtisadi, hərbi-siyasi böhranın aradan qaldırılması
üçün əlverişli zəmin hazırlanması məqsədlərini reallaşdırmağa istiqamətlənmişdi.
Bu dövrdən etibarən Azərbaycanın siyasi həyatında populist, bəzən də ziddiyyətli və zərərli bəyanatlar,
aqressiv və yersiz iddialar səsləndirən qaragüruhçu ünsürlərin qarşısı alındı, milli və dövlətçilik maraqlarını
beynəlxalq münasibətlərin inkişaf tendensiyası ilə uzlaşdırmağa imkan verən xarici siyasət yeridilməyə
başlandı. Dövlətlərarası münasibətlərin etnik amillər üzərində qurulmasından imtina ayrı-ayrı xarici
dövlətlərin ölkə daxilində müxtəlif qeyri-qanuni silahlı qruplaşmaları dəstəkləyərək, daxildə böhran yaratmaq
cəhdlərinin qarşısının alınmasına ciddi təsir göstərdi.
Heydər Əliyevin xarici siyasət xəttində hər bir dövlətlə, beynəlxalq təşkilatla əlaqələr qurulmasına fərdi
yanaşma nəzərdə tutulurdu. Ulu öndər 1993-cü il oktyabrın 10-da keçirilmiş andiçmə mərasimindəki nitqində
qarşıda duran vəzifələri belə açıqlamışdır: “Azərbaycanın müstəqilliyi respublika qarşısında, onun vətəndaşları
qarşısında çox böyük və mürəkkəb vəzifələr qoymuşdur. Dövlət müstəqilliyini möhkəmləndirmək, müstəqil
dövlət quruluşu yaratmaq və inkişaf etdirmək, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü, tam
suverenliyini təmin etmək, ölkəmizi müharibə şəraitindən çıxarmaq, respublikanın vətəndaşlarının rifahını
yaxşılaşdırmaq, onların yaşaması üçün lazımi şərait yaratmaq – bu vəzifələr mənim prezident fəaliyyətimdə
əsas istiqamətlər olacaqdır…
Bizim xarici siyasətimiz birinci növbədə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini təmin etməyə
yönəldilməlidir. Vəzifə dünyanın bütün dövlətləri ilə bərabərhüquqlu, qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələr
yaratmaq və inkişaf etdirməkdən, bu əlaqələrdən həm Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq mövqelərini
möhkəmləndirmək üçün, həm də respublikanın iqtisadiyyatını, elmini, mədəniyyətini inkişaf etdirmək üçün
səmərəli istifadə etməkdən ibarətdir”.
Müstəqilliyin ilk illərində ölkədə ictimai-siyasi və iqtisadi durumun böhranlı vəziyyəti Azərbaycanla
iqtisadi əlaqələr qurulmasında maraqlı ölkələrin tərəddüdünə səbəb olurdu. Azərbaycanın mühüm regional və
qlobal aktora çevrilməsi üçün təxirəsalınmaz tədbirlər görülməli idi. 1994-cü il mayın 12-də ölkəmiz üçün
mühüm əhəmiyyət kəsb edən atəşkəs sazişi imzalandı. Ölkə daxilində yaradılmış sabitlik təbii resurslardan
səmərəli istifadəyə geniş yol açdı.
Yeni cəmiyyət quruculuğunun ən fundamental məsələlərindən biri düzgün inkişaf modelinin seçilməsi,
ölkənin siyasi-iqtisadi eksperimentlər meydanına çevrilməsinə yol verilməməsi idi. Utopik ssenarilərdən yan
keçərək real konsepsiya əsasında yeni oriyentirlər – strateji demokratikləşmə və modernləşmə kursu
müəyyənləşdirmək lazım idi.
1994-cü il sentyabrın 20-də Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən “Azəri”, “Çıraq”
yataqlarının və “Günəşli” yatağının dərinsulu hissəsinin birgə kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü
üzrə tarixi saziş imzalandı. Ulu öndər “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanmasının siyasi, iqtisadi əhəmiyyətini
yüksək dəyərləndirərək demişdir: “Biz bu müqaviləni imzalamaqla dünyaya bir daha nümayiş etdiririk ki,
müstəqil Azərbaycan Respublikası demokratik və hüquqi dövlətdir. Azərbaycanda demokratik prinsiplərin
inkişaf etməsi üçün geniş meydan açılmışdır… Biz bu müqaviləni imzalamaqla xarici ölkələrdən Azərbaycana
investisiya qoyulması üçün böyük yol açırıq, digər sahələrdə çalışan şirkətlərin də Azərbaycanda fəaliyyət
göstərməsi üçün zəmin yaradırıq, müstəqil Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatında və ictimai-siyasi
həyatında hökm sürən sabitliyi dünyaya bir daha nümayiş etdiririk. Biz bu müqaviləni imzalamaqla
müqavilədə iştirak edən şirkətlərin mənsub olduqları ölkələrlə – Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, İngiltərə,
Türkiyə, Norveç kimi dövlətlərlə dostluq əlaqələrinin, iqtisadi əməkdaşlığın və ümumiyyətlə, bütün sahələrdə
əlaqələrin möhkəmlənəcəyinə ümid bəsləyirik”.
Ulu öndərin həyata keçirdiyi sistemli tədbirlərin fonunda dövlət çevrilişi cəhdlərinin iştirakçısı və
təhrikçisi olan daxili və xarici dağıdıcı qüvvələr sabitliyin təmin olunmasına yönəlik planların qarşısını almağa
çalışır, ölkəni yenidən xaos və anarxiya girdabına sürükləmək istəyirdilər. Lakin kardinal səciyyə daşıyan
reformativ tədbirlər, xalq və hakimiyyət birliyi bölücü, destruktiv qüvvələrin neytrallaşdırılması üçün əlverişli
zəmin yaratdı. Ölkədaxili proseslərə xaotik və anarxik oriyentasiya verməyə çalışanlar ciddi zərbə alaraq
məğlub oldular.
Heydər Əliyevin tarixi missiyası təkcə ölkəni təhdid edən təhlükələrin aradan qaldırılmasından ibarət
deyildi. Ulu öndər Azərbaycanda yeni siyasi, iqtisadi situasiya yaradılmasını, genişmiqyaslı, sistemli islahatlar
həyata keçirilməsini, müstəqilliyimizə əbədi, dönməz xarakter verilməsini, ölkənin suverenliyinin və ərazi
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bütövlüyünün təmin olunmasını özünün xilaskarlıq missiyasının başlıca qayəsi hesab edirdi. O, yaxşı bilirdi
ki, fərdi maraqlar yükünü ehtiva etməyən ideyalar sistemi uğur qazana bilməz, kütlələrin, bütövlükdə
cəmiyyətin ümummilli vəzifələrin həlli istiqamətində səfərbər edilməsi ideyanın şüurlara hakim olması,
praktiki fəaliyyətə transformasiyası şəraitində mümkündür. Güclü dövlət, güclü iqtisadiyyat və yüksək
peşəkarlığa malik kadrlar inkişafın və hərtərəfli tərəqqinin mühüm şərtidir.
Bütün reallıqları nəzərə alan Heydər Əliyev ölkənin yeni dövrdə demokratik inkişaf modelini işləyib
hazırlayır, mütərəqqi dəyişikliklərin cəmiyyətin ictimai şüuruna hakim kəsilməsinə xüsusi önəm verirdi.
Heydər Əliyev ölkənin uzunmüddətli inkişaf strategiyası və iqtisadi islahatlar konsepsiyasının
xarakterini müəyyənləşdirərək deyirdi: “Siyasətdə və iqtisadiyyatda sərbəstlik, hürriyyət, insan azadlığı, insan
haqlarının qorunması və sərbəst iqtisadiyyat, bazar iqtisadiyyatı prinsipləri bərqərar olmalıdır”.
Milli iqtisadi inkişaf strategiyası elmi əsaslara söykənir və milli strateji maraqlara xidmət edir,
demokratik dəyərləri, sosialyönümlü konseptual müddəaları, iqtisadi modeli ehtiva edir. Böyük potensiala
malik bu strategiyanın düşünülmüş taktiki gedişlər və düzgün iqtisadi siyasətlə tamamlanması, xüsusilə
müstəqilliyin ilk illərində xarici investisiyaların axını, beynəlxalq maliyyə təsisatları ilə faydalı əməkdaşlıq,
neft strategiyasına uyğun olaraq nəhəng xarici şirkətlərlə bağlanmış müqavilələr inkişafın aparıcı lokomotivinə
çevrildi.
Heydər Əliyev Azərbaycanın beynəlxalq inteqrasiya prosesində iştirakı baxımından transmilli
daşımalara, nəqliyyat – kommunikasiya dəhlizlərinin yaradılması layihələrinə xüsusi önəm verirdi. Bu
səbəbdən də Şərq – Qərb və Şimal – Cənub nəqliyyat dəhlizləri layihələrini qətiyyətlə dəstəkləyir, beynəlxalq
görüş və tədbirlərdə fəal iştirak edirdi. SSRİ-nin dağılmasından sonra Şərq – Qərb nəqliyyat – kommunikasiya
və enerji dəhlizlərinin yaradılması layihəsi və marşrutların müəyyənləşdirilməsi məsələsi son dərəcə
aktuallaşmışdı. TRASEKA adlanan layihə çərçivəsində Asiyanı Avropa ilə birləşdirən yeni nəqliyyat –
kommunikasiya sisteminin yaradılması həm də Moskvanın Avrasiya məkanında monopoliyasına son qoymağa
yönəldiyindən Rusiya ciddi müqavimət göstərir, Qərbin dünya siyasətində dominant rolunun güclənməsinə
ciddi təkan verəcək layihənin gerçəkləşməsinə əngəl olmağa çalışırdı.
TASİS proqramı çərçivəsində reallaşdırılan bu böyük layihənin uğurla başa çatdırılmasına
Azərbaycanın geosiyasi mövqeyi, dəhlizin əsas məntəqələrindən biri kimi çıxış etməsi, ulu öndər Heydər
Əliyevin prinsipial xarici siyasəti mühüm töhfə verdi. 1998-ci ilin sentyabrında Bakıda 32 ölkənin və 13
beynəlxalq təşkilatın nümayəndələri TRASEKA layihəsinin texniki və iqtisadi əsaslandırılmasını əks etdirən
“Avropa – Qafqaz – Asiya nəqliyyat dəhlizinin inkişaf etdirilməsi üzrə beynəlxalq nəqliyyat haqqında
çoxtərəfli Əsas Saziş”i imzaladılar.
Moskva yeni layihənin qeyri-rentabelli olması haqqında təsəvvür formalaşdırmaq məqsədilə ortaya
alternativ layihələr qoymağa başladı. 2000-ci ilin sentyabrında Sankt-Peterburqda “Şərqi Avropanı Yaxın Şərq
və Cənubi Asiya ilə birləşdirəcək “Şimal – Cənub” nəqliyyat dəhlizinin yaradılmasına dair sənəd imzalandı.
Azərbaycan özünün iqtisadi mənfəətini və siyasi dividendləri əsas götürərək bu sənədə qoşuldu. Belə ki, həmin
dəhliz Hindistandan gələn yüklərin İranın Bəndər Abbas limanına, oradan isə dəmir yolu vasitəsilə Azərbaycan
ərazisindən keçməklə Rusiyaya və digər ölkələrə çatdırılmasını nəzərdə tutur.
Genetik və funksional baxımdan Qərbə bağlı olan transmilli şirkətlər, transmilli banklar kimi
subyektlərin beynəlxalq proseslərə təsirinin artması dövlətlərarası və qeyri-hökumət təşkilatlarını da yeni
qüvvə ilə hərəkətə sövq etdi. Nəticədə iqtisadi tənzimləməni, hərbi – siyasi əlaqələndirməni, hətta siyasi
idarəetməni həyata keçirməyə çalışan qlobal təşkilati – siyasi infrastrukturlar formalaşmağa başladı. Bu gün
NATO, Avropa Şurası, ATƏT və digər təşkilatlar beynəlxalq münasibətlərin, yeni dünya nizamının
formalaşmasının istiqamətverici qüvvəsinə çevrilmişlər.
Sosializm düşərgəsinin dağılmasından sonra beynəlxalq sistem forma və məzmununa görə sürətlə
dəyişdi. Birqütblü dünyada maraqlar uğrunda mübarizə kəskinləşdi.
Yaranmış şəraitdə kiçik dövlətlərin öz təhlükəsizliklərini təmin etmək niyyətləri biganə yanaşma ilə
üzləşərək böyük dövlətlərin, transmilli güclərin qlobal maraqları müstəvisində girova çevrilirdi.
Heydər Əliyev yaxşı bilirdi ki, dünyanın aparıcı dövlətləri və güc mərkəzləri ilə əməkdaşlıq prosesində
risk hədləri mütləq nəzərə alınmalı, ehtiyat manevr imkanları və sferası saxlanmalıdır. Azərbaycanın xarici
siyasət kursunun çoxvektorluluğu intuitiv mülahizələrə deyil, beynəlxalq siyasi proseslərin getdikcə daha
mürəkkəb xarakter almasını şərtləndirən amillərin dərin məntiqi təhlilinə əsaslanırdı.
Beynəlxalq proseslərdə müşahidə edilən ən ciddi dəyişikliklərdən biri bu idi ki, proseslər heç də həmişə
beynəlxalq hüquqa və demokratik amillərə söykənmir, güclü, dünya resurslarının böyük hissəsinə nəzarət edən
nüfuzlu dövlətlərin diktəsi altında inkişaf edirdi. İqtisadi komponent hər bir dövlətin təhlükəsizliyinin mühüm
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tərkib hissəsi olsa da, beynəlxalq və nüfuzlu regional təşkilatların əksəriyyəti beynəlxalq proseslərdə hər
zaman böyük dövlətlərin və onların koalisiyasının maraqlarını müdafiə edirdi. Odur ki, Azərbaycan belə
təşkilatların ölkə daxilində fəaliyyətini daim diqqət mərkəzində saxlayır.
Azərbaycan Avropa məkanına inteqrasiya prosesinə milli maraqlar prizmasından yanaşır və bu
inteqrasiyanın siyasi, iqtisadi dividendlərini dəqiq hesablamağa çalışır. Avropa mühüm istiqamət olsa da,
unutmaq olmaz ki, dünyada cərəyan edən qlobal proseslər fonunda Qərb, əsasən, tələbatçı rolunda çıxış edir,
özünün maraqlarının təmin olunmasına yönəlmiş layihə və proqramları reallaşdırır.
Qlobal güclər belə bir reallığı nəzərə almaq məcburiyyətindədirlər ki, Azərbaycan zəngin təbii
sərvətləri, geosiyasi mövqeyi, intellektual potensialı baxımından qloballaşma prosesinin təkanverici qüvvəsi
kimi çıxış edir. Qloballaşmanın təsiri altında bir sıra dövlətlərin beynəlxalq proseslərdə rolunun zəiflədiyi
halda, Azərbaycan ciddi aktora çevrilir. Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında Qərb Azərbaycana
böyük ümidlər bəsləyir. Bağlanmış müqavilələr, həyata keçirilən iri layihələr onu deməyə əsas verir ki,
Azərbaycan yeni minilliyin ilk əsrində beynəlxalq təhlükəsizlik sisteminin önəmli məkanına çevrilir. Ölkənin
enerji resurslarının hasilatı və ixracı onun qüdrətini artırır, milli maraqların müdafiəsinə yönəlmiş xarici siyasət
həyata keçirməyə, çağdaş çağırış və təhdidlərə adekvat reaksiya sərgiləməyə imkan verir.
Elmi əsaslara söykənən fundamental qərarlar, dəqiq müəyyənləşdirilmiş prioritetlər, xalqın mənafeyinə
uyğun sosial-iqtisadi siyasət, çevik idarəçilik mexanizmi, diplomatiya sahəsində balanslaşdırma prinsipinə
əməl olunması Azərbaycan dövlətçiliyini səciyyələndirən əsas xüsusiyyətlər olaraq inkişaf prosesində yüksək
dinamizmi təmin edir.
Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırmaq məqsədilə BMT, ATƏT, Avropa Şurası, MDB, GUAM,
İKT, QİƏT, İƏT kimi nüfuzlu qurumlarla bərabər, Avropa İttifaqı, NATO, Dünya Bankı, Avropa
Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, Asiya İnkişaf Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu və digər təşkilatlarla
səmərəli əlaqələr genişləndirilir.
İnsan hüquq və azadlıqlarının təmin və müdafiə olunması demokratiya yolunda inamla irəliləyən
Azərbaycan Respublikasının milli inkişaf strategiyasının prioritet istiqamətlərindəndir. Müasir dünya insan
hüquqlarını ali dəyər kimi qəbul edir. BMT-nin 1945-ci il oktyabrın 24-də qüvvəyə minmiş Nizamnaməsi
fundamental beynəlxalq müqavilə olaraq, dünya hüquq sistemində insan hüquqlarına hörmət və ona riayət
olunması prinsipini təsbit edərək dövlətlərin üzərinə mühüm vəzifələr qoymuşdur. Bu sənəd insan hüquqları
üzrə beynəlxalq əməkdaşlığın təməlində durur. İnsan hüquqları haqqında Beynəlxalq Bill aşağıdakı beynəlxalq
müqavilələri əhatə edir:
- İnsan Hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamə;
- İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt;
- Mülki və siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt;
- Mülki və siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakta aid qeyri-məcburi Protokol.
Azərbaycan Respublikasının 1995-ci ildə qəbul olunmuş Konstitusiyası insan hüquq və azadlıqlarını
hüquqi dövlətin tələblərinə müvafiq surətdə təsbit etməklə yanaşı, bütün dövlət orqanları qarşısında onların
müdafiəsini bir vəzifə kimi qarşıya qoyur. Konstitusiyada təsbit olunmuş şəxsi hüquq və azadlıqlar insanı onun
şəxsi azadlığı sferasına hər hansı müdaxilədən, o cümlədən dövlətin müdaxiləsindən müdafiə etmək
iqtidarındadır. Azərbaycanda insanın konstitusion statusunu müəyyən edən prinsiplər mühüm beynəlxalq
sənədlərlə təsbit olunmuş müddəaları bütünlüklə özündə ehtiva edir. Dünyada insan üçün azadlıqdan, dövlət
üçün müstəqillikdən yüksək dəyər yoxdur. Bu gün qürurla deyə bilərik ki, biz müstəqil Azərbaycan dövlətinin
azad vətəndaşlarıyıq.
Ölkə plüralist demokratiya prinsiplərinə söykənən hüquqi dövlət quruculuğu istiqamətində inamla
irəliləyir. Bu inkişaf beynəlxalq təcrübənin bütün mütərəqqi prinsiplərinə əsaslanır və müasir, sivil normalara
dayaqlanır.
İnsan hüquqları probleminə ictimai mənafe və dəyərlərin üstünlüyü müstəvisindən ədalətli və humanist
yanaşma Azərbaycan dövlətinin prinsipial mövqeyidir. Dəyişən maraqların, sabit mənəvi dəyərlərin və
imperativlərin uzlaşdırılması bəşəriyyətin hüquqi və sosial inkişafının əsas tələbi, insan hüquqları nəzəriyyəsi
və təcrübəsinin mühüm komponentidir. Ulu öndər Heydər Əliyev qeyd edirdi ki, insan hüquqlarının nəzərə
alınmaması demokratiya konsepsiyasını zəiflədir, insan hüquqlarına əsaslanan liberal demokratiya modeli
demokratik fikir və təcrübəni zənginləşdirir. Beynəlxalq təcrübə prizmasından baxılarsa, Azərbaycanda fərdin
hüquq və azadlıqları vətəndaş (şəxsi), siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar kimi təsnif edilə bilər.
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Vətəndaşların siyasi hüquq və azadlıqlarının sosial məzmununu dövlət hakimiyyəti tərəfindən tanınan
və hüquq normaları ilə təsbit olunan siyasi azadlıqlar təşkil edir. Demokratik cəmiyyətdə monosentrik
baxışlara və ideyalara yer yoxdur. Plüralizm, ideya və rəylərin rəqabəti dövlət və cəmiyyətin mükəmməl
inkişafının əsasıdır. Siyasi diskussiya, rəqabət ideyaların və layihələrin, iki dixotomiyanın – sağ optimal və sol
radikal dixotomiyanın mübarizəsini nəzərdə tutur. Sosial konstruksiyaya məhz bu mübarizə yaradıcı və
dəyişdirici təsir göstərir. Cəmiyyətin və dövlətin inkişafına, iqtisadiyyatın modernləşdirilməsinə, sosiomədəni
transformasiyaya yönəlmiş kreativ mühit məhz bu sferada formalaşır.
Çağdaş Azərbaycan keçmişi təhlil edərək müsbət təcrübəni təşviq etmək, vətəndaş konsensusunun
ictimai-siyasi tərəqqi üçün təminat verdiyi hüquqi dövlət və demokratik cəmiyyət qurmaq mərhələsindədir.
Ölkədə zəngin mənəvi, mədəni və sosial məzmunla dolğun dəyərlər sistemi mövcuddur. Radikal siyasi və dini
təşkilatların ideyaları Azərbaycanda kütləvi şüurun tələblərinə nəinki cavab vermir, hətta ölkənin tutduğu sivil
inkişaf xətti ilə bir araya sığmır. Odur ki, həm dindarlar icması daxilində, həm də ondan kənarda dövlətlə dini
strukturlar arasında birgə sosial fəaliyyət sahəsini genişləndirmək üçün əlverişli imkanlar vardır.
Modernistlər tərəfindən irəli sürülən dünyəvi xətt, yeniləşmə meyilləri dövlətçilik maraqlarımızla
səsləşir, lakin eyni zamanda, milli-mənəvi, əxlaqi və islami komponentlərin də inkişafa güclü təsirini nəzərdən
qaçırmaq olmaz. Bu məsələdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin mövqeyi dəqiq
və birmənalıdır: “Azərbaycanda dini dözümlülük var. Bu, çox böyük nailiyyətdir, sərvətdir. Həmişə belə
olmuşdur. Milli dini dözümlülük, tolerantlıq Azərbaycan xalqına xas olan xüsusiyyətdir. Azərbaycanın
tarixində qısa bir müddət bu sahədə gərginlik müşahidə olunmuşdur. Ancaq Azərbaycan xalqının tələbi ilə
hörmətli Prezident Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra bu sahədə keçmişdə buraxılan səhvlər aradan
qaldırıldı… Azərbaycanda dövlət və din arasında mehriban münasibətlər, işgüzar əlaqələr mövcud olmuşdur.
Bizim hamımızın borcudur ki, bu istiqamətdə işimizi davam etdirək”.
Azərbaycanda multikulturalizm, tolerantlıq və dini dözümlülüyün dövlət siyasəti olaraq inkişaf
etdirilməsinin köklərini milli-mənəvi dəyərlərimizdə, dövlətçilik ənənələrimizdə, azərbaycançılıq
məfkurəsində axtarmaq lazımdır. Ölkəmiz multikulturalizm və tolerantlığın təmin edildiyi model dövlət
olmaqla yanaşı, bu dəyərlərlə bağlı beynəlxalq diskussiyaların keçirildiyi önəmli mərkəzə çevrilmişdir.
Müasir beynəlxalq münasibətlər çərçivəsində cəmiyyətlərin gələcək inkişaf konturlarının müəyyən
olunması, elmi, texnoloji nailiyyətlərin müqayisəli təhlili və müzakirəsi baxımından “Bakı prosesi” beynəlxalq
platforma kimi böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Bakı və Azərbaycan Yeparxiyasının Pravoslav Dini – Mədəniyyət Mərkəzinin açılış mərasimində
Prezident İlham Əliyev qeyd etmişdir ki, bu mərkəzin açılması Azərbaycanda dinlərarası münasibətlərin əyani
göstəricisidir. Bu fakt respublikamızın tarixən tolerant, çoxkonfessiyalı məkan olduğunu sübut etməklə yanaşı,
ölkədə dini baxışların inkişaf etdirilməsi, əməkdaşlıq mühitinin genişləndirilməsi üçün dövlət dəstəyinin
gücləndirilməsinin real ifadəsidir.
Multikulturalizm və tolerantlıq dəyərlər sistemi olaraq tarixin, müxtəlif dinlərin, xalqların və etnosların
mədəni irsinin, adət-ənənələrinin, milli ruhunun qorunmasının yeni inkişaf müstəvisinə yönəlməsinin məntiqi
nəticəsidir.
Qətiyyətlə demək olar ki, müasir geosiyasi dönəmdə avrasiyaçılıq, qərbçilik, slavyançılıq, türkçülük və
digər axınların kəsişdiyi məkanda yerləşən Azərbaycandakı multikulturalizm və tolerantlıq mühiti ölkə
sosiumunun vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasına hazırlığının daha bir təkzibolunmaz sübutudur.
Yeni minillikdə Azərbaycan dövlətçiliyinin inkişaf fəlsəfəsi əsasən üç determinantın – milli ideyanın
formalaşması, şəxsiyyətin rolunun etirafı və millətin məqsədyönlü fəaliyyətinin dəstəklənməsi faktorlarının
zəruriliyi aspektində nəzərdən keçirilməlidir. Bu amillər gələcəyin mənzərəsini müəyyənləşdirir, milli ideya
məkanında ehkam və dəyərlərin konvergensiyasını tələb edir. Müasir cəmiyyət və yeni idarəçilər, siyasətçilər
nəsli iqtisadiyyatın liberallaşdırılmasına yönəlmiş siyasi xətti davam etdirməyə, klassik ənənə və təməl
prinsipləri qorumağa, vesternizasiyanın tələb və vəzifələrini ölkənin imkan və resursları ilə uzlaşdırmağa ciddi
səy göstərməlidir.
Azərbaycançılıq milli dövlətçilik ideyası olaraq onlarca millət və etnosun bir ölkədə birgəyaşayış
təcrübəsi, etnopsixoloji yaxınlıq, oxşar mental xarakter, ümumi tarixlə şərtlənən mühüm funksional
elementlərlə zəngindir. Bu ideologiya inzibati-ərazi baxımından unitar, siyasi quruluş və dövlət idarəçiliyinə
görə hüquqi, demokratik dövlət kimi formalaşan Azərbaycanın bütövlüyünün qorunmasına, inkişafına,
modernləşməsinə xidmət edir.
Azərbaycançılıq milli həyatın intibahının, etnosların, dini konfessiyaların dinc yanaşı yaşamasının,
qarşılıqlı əməkdaşlığının, zənginləşməsinin mükəmməl nəzəri əsası və etibarlı firavan gələcək uğrunda birgə
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mübarizənin ümumi tarixi təcrübəsinin dolğun ifadəsidir. Azərbaycançılıq ideologiyası ideya – nəzəri
baxımdan və siyasi spektrinə görə neokonservatizmlə səsləşir. Buna görə də bir sıra analitiklər azərbaycançılıq
konsepsiyasını neokonservatizmin milli variantı kimi qəbul edirlər. Məlumdur ki, konservatizm ideyaları yeni
ideoloji cərəyan kimi təzahür edən neokonservatizm tərəfindən daha da inkişaf etdirilmişdir. Neokonservatizm
reallığa rasional yanaşmanı mənəvi-əxlaqi prinsiplərlə uzlaşdıraraq siyasi cəhətdən sabit dövlətlə sosial
məsuliyyətli fərdlər arasında qarşılıqlı əlaqələrin aydın formulunu vermişdir.
Tariximizin son yarıməsrinin təhlili göstərir ki, ümummilli lider Heydər Əliyev siyasi xarizması, dərin
zəkası, geniş dünyagörüşü, parlaq idarəçilik istedadı sayəsində xalqın taleyi ilə bağlı qərarların qəbulunda hər
zaman böyük qətiyyətlə hərəkət etmişdir. Onun bütün qərarları, təşəbbüsləri, həyata keçirdiyi proqram və
layihələr aydın məntiqə, səlis düşüncəyə, fəlsəfi təfəkkürə, elmi-texnoloji yeniliklərə əsaslanırdı. Heydər
Əliyev ölkənin ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi, mədəni həyatına böyük dəyişikliklər, yeniliklər, inkişaf gətirmiş,
dövlətçiliyin və milli dəyərlərin qarantı olmuşdur. O, sözün əsl mənasında, fenomen bir insan idi. Onun 30
ildən artıq siyasi hakimiyyət dövrü tariximizin ən parlaq səhifəsidir. Azərbaycanı yeni inkişaf mərhələsinə
qaldırmaqla bu böyük şəxsiyyət özü də təcrübəsinə, dövlətçilik təfəkkürünə dünyanın ehtiyac duyduğu
görkəmli siyasətçiyə, dövlət xadiminə çevrildi. NATO-nun sabiq baş katibi, Avropa İttifaqının ali təmsilçisi
Xavyer Solana Heydər Əliyevin fəaliyyətinə və şəxsiyyətinə böyük dəyər vermişdir: “Bizim günlərdə hadisələr
çox sürətlə cərəyan edir, qloballaşır, təhlükəsizlik məsələləri, xüsusi olaraq gündəlikdə durur. Bu baxımdan
prezident Heydər Əliyev kimi təcrübəli siyasətçi ilə fikir mübadiləsindən çox şey əldə etmək mümkündür.
Prezident Heydər Əliyevin müdrik, uzaqgörən siyasəti nəticəsində Asiya və Avropa arasında əlaqələr,
əməkdaşlıq körpüsü qurulur”.
ABŞ prezidentinin sabiq müşaviri, görkəmli siyasi xadim, politologiyanın patriarxı Zbiqnev Bjezinski
ulu öndərin zəngin siyasi təcrübəsindən bəhrələndiyini səmimiyyətlə etiraf edir: “Azərbaycan çox mühüm
ölkədir, Siz görkəmli lidersiniz. Amerikada bunu getdikcə daha dərindən başa düşürlər. Elə buna görə də
Azərbaycan – Amerika münasibətlərinin yalnız ikitərəfli deyil, həm də böyük regional, strateji əhəmiyyəti var.
Sizinlə söhbətlərimdən çox bəhrələnmişəm. Çünki ABŞ üçün mühüm olan ölkələr haqqında Sizin geniş
məlumatınız var”.
Həqiqətdir ki, milli dövlətlərin formalaşması dövründən başlayaraq, bir tərəfdən dövlətin idarə
olunmasında xalqın iştirakı məsələsi, digər tərəfdən dövlətin başında duran şəxslərin, siyasi liderlərin ölkənin
və xalqların taleyində oynadıqları pozitiv və ya neqativ rol siyasi polemikaların mərkəzində olmuşdur. Bu
sahədə optimallığın şərti, təbii ki, demokratik dəyərlərlə idarəçilik sisteminin bir-birini qarşılıqlı surətdə
tamamlamasıdır.
2003-cü ildə İlham Əliyev Azərbaycan dövlətinin sükanı arxasına təkcə ümummilli liderin varisi,
davamçısı kimi deyil, həm də yeni zamanın lideri kimi gəldi. Ötən 12 ilin təhlili göstərir ki, yeni siyasi lider
ulu öndərin strateji ideyalarını həyata keçirməklə yanaşı, həm də zamanın diktəsi ilə yeni ideyalar irəli sürür,
innovativ iqtisadiyyatın çoxkomponentli konsepsiyası üzərində düşünür, cəmiyyətin intellektual və təbii
resurslarını səfərbər edir. Onun düşüncəsində Vətən təəssübkeşliyi, türkçülük, Şərqin mənəvi – əxlaqi
dəyərləri, Qərb və Avropa modellərinə münasib intellekt fəaliyyət üçün möhkəm özüldür.
“Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasının hazırlanması barədə Prezident İlham
Əliyevin sərəncamı ölkənin yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyması ilə bağlı idi: “Biz gələcəyə baxmalıyıq,
gələcəyi düşünməliyik: 20-50 ildən sonra Azərbaycan hansı yollarla inkişaf edəcəkdir?! Biz gələcəyimizi
aydın görməliyik. Bu gün dünya dəyişir. Qloballaşma, inteqrasiya prosesləri gedir. Gələcəyini qurmayan ölkə
heç bir uğur qazana bilməz. Bizim böyük maddi resurslarımız ola bilər. Lakin bilikli və bacarıqlı insanlar, ən
yüksək standartlara cavab verən gələcək nəsil olmasa, biz uzunmüddətli uğur qazana bilmərik”.
Prezident İlham Əliyev ulu öndərin yaratdığı əsaslara söykənərək Azərbaycanın iqtisadi tərəqqisini
fenomenal bir gerçəkliyə çevirdi. İqtisadi sahədə keçid dövrünü başa vurduğumuzdan yeni iqtisadi
münasibətlərə keçid prosesi də tamamlanmışdır. Bu, cəmiyyətdə yeni iqtisadi bazisin və yeni ictimai
paradiqmanın formalaşması deməkdir və yeni ictimai münasibətlər kompleksinin həmin bazisə
uyğunlaşdırılmasını tələb edir.
Milli intellektual potensial zəminində Azərbaycan elə bir inkişaf səviyyəsinə çatmışdır ki, indi tranzit
ölkə statusu, Şərq ilə Qərb arasında körpü funksiyası onu qane etmir. Prezident İlham Əliyev qətiyyətlə bəyan
edir ki, biz indi öz ölkəmizin timsalında Qərb və Şərq sivilizasiyasının sintezindən yaranan, yeni dövrün
ruhunu təcəssüm etdirən zəngin və optimal cəmiyyət quruculuğunun yeni modeli kimi çıxış edirik.
Yeni modelin əsas seqmentləri iqtisadiyyatın diversifikasiyasını, sənayenin milli prioritetlərinin
inkişafını, idxalı əvəzləyən sənaye siyasətini, daxili bazarın qorunmasını, emal sənayesi və aqrar sektorun
463

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

proporsional yüksəlişini, regionların ixtisaslaşmasını, milli gəlirin davamlı olaraq artırılmasını özündə ehtiva
edən strateji hədəflərdən ibarətdir.
Azərbaycan modelinin mühüm xüsusiyyətlərindən biri milli iqtisadi sistemin dünya təsərrüfat sisteminə
inteqrasiyasının özünəməxsusluğu ilə şərtlənir. Ölkə iqtisadiyyatı yüksək açıqlıq səviyyəsi ilə seçilsə də,
sistem arzuolunmaz kənar təsirlərdən çevik və güclü qorunma mexanizminə malikdir. Beynəlxalq maliyyə
böhranı zamanı biz bunun şahidləri olduq.
İlham Əliyev prezident kimi ölkəyə rəhbərlik etdiyi 12 ildə bir daha sübut etdi ki, Azərbaycanı həm
daxildə, həm də beynəlxalq aləmdə yalnız o, ən yüksək səviyyədə təmsil edə bilərdi. O, maddi sərvətlərin
artımına nail olmaqla yanaşı, onu mənəvi – mədəni sərvətə çevirməyin uğurlu praktikasını yaratdı. İlham
Əliyev dünyanın müasir düşüncə texnologiyasına yaxşı bələddir və qlobal proseslərlə bağlı formalaşmış
baxışlarla bəzən heç də razılaşmır. Amerika təhlilçilərinin fikrincə, hazırda Avropa qitəsində təhlükəsizliyə
təhdidlər əsasən iki istiqamətdən – Şərq və Cənub “böhran qövslərindən”, “sabitsizlik zonalarından” doğur.
Şərq qövsü Almaniya və Rusiya arasındakı məkanı, Şərqi Avropadan Türkiyəyə, Qafqaza və Kiçik Asiyaya
qədərki ərazini, Cənub qövsü Şimali Afrikanı, Aralıq dənizini, Yaxın Şərqi, Cənub-Qərbi Asiyanı əhatə edir.
Azərbaycan Prezidenti böhran qövsündə kollektiv müdafiənin, demokratiyanın və təhlükəsizliyin
bərqərar olması üçün “baş strategiya” hazırlanmasına dair təkliflə çıxış edən Amerika təhlilçilərindən fərqli
mövqe sərgiləyir.
Prezident İlham Əliyev 2015-ci il yanvarın 22-də Davosda Dünya İqtisadi Forumu çərçivəsində
keçirilən “Regionların transformasiyası: Avrasiya” mövzusunda sessiyada siyasi liderləri passiv, müşahidəçi
rolundan uzaqlaşmağa, beynəlxalq hüquq normalarına hörmətlə yanaşmağa səslədi: “Keçmiş sovet
məkanındakı və ümumiyyətlə, dünyadakı bütün münaqişələrə eyni prizmadan baxılmalıdır, eyni yanaşma,
eləcə də eyni beynəlxalq hüquq normaları tətbiq edilməlidir. Əgər hər hansı münaqişə həll olunmursa və ya
dondurulursa, onda digər münaqişələrə fürsət yaranır. Burada ötən dəfə olduğum vaxtdan görürük ki, bir çox
şeylər dəyişib. Biz hətta təsəvvür edə bilmədiyimiz yeni təhlükələri görürük və onlar artıq regional deyil, qlobal
hədələrdir. Sabitliyin pozulması, ola bilsin, yerli və ya regional görünən problemlərin vaxtında həll edilməməsi
nəticəsində Avropada baş verən dəhşətli hücumların şahidi olduq. Əlbəttə ki, bizim münaqişə, yəni
Azərbaycan ilə Ermənistan arasında olan münaqişə regional xarakter daşıyır, lakin həm coğrafiya, həm də
metodologiya baxımından daha böyük təsirə malikdir. Əgər siz bu münaqişəni beynəlxalq hüquq əsasında həll
etməsəniz, bu kimi halları dünyanın digər yerlərində də görməyə hazır olun… Beynəlxalq hüquq normaları
bəzi ölkələrin maraqlarına uyğun olaraq interpretasiya edilməli deyil. Onlar yazıldığı kimi interpretasiya
edilməlidir”.
Ötən əsrin sonundan dünyada gedən proseslər elə bir istiqamət almışdır ki, indi paradiqmalar
dəyişdiyindən ənənəvi normativlər beynəlxalq münasibətlərin tənzimlənməsi üçün yetərli görünmür.
Bəşəriyyət yeni dövrün siyasi liderlərindən yeni ideyalar, yeni idarəetmə sistemləri, milli və qlobalın qarşılıqlı
münasibətlər sisteminin yeni formulunu gözləyir. Zehniyyətdə intellektual potensialın artması və
rasionallaşma xalqları sürətlə yaxınlaşdırır. Dayanıqlı tərəfdaşlıq bu prosesdə iqtisadi, mədəni-mənəvi
amillərin uzlaşdırılmasını tələb edir. Mənbəyi daxildən qaynaqlanmayan, bəşəriyyəti narahat edən proseslərin
transformasiyası xalqları və ölkələri qayğılandırır.
Təqdirəlayiq haldır ki, Azərbaycanda xalqın istək və arzuları, potensial imkanları yeni dövrün ruhunun,
milli maraqlarımızın parlaq ifadəçisi olan Prezident İlham Əliyevin siyasi iradəsi, fəaliyyət proqramı və
ölkəmizi lider dövlətlər sırasına çıxarmaq əzmi ilə səsləşir.
Xalq qəzeti.-2015.-5 may.-N 95.-S.6.; 6 may.-N 96.-S.5.
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Mükəmməl xarici siyasətin banisi
Novruz MƏMMƏDOV,
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının
rəhbərinin müavini, Xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri,
YAP Siyasi Şurasının üzvü
Bu gün beynəlxalq münasibətlər sisteminin reallıqları ondan ibarətdir ki, ”soyuq müharibə” başa
çatandan sonra dünya ilk dəfə Qərb ilə Rusiya arasında yeni, əvvəllər görünməmiş qarşıdurma
mərhələsini yaşayır.
Bəs dünya siyasətinin ön səhnəsində bu dərəcədə mürəkkəb və gərgin vəziyyətin yaranmasının səbəbləri
nədən ibarətdir? Aşkardır ki, Rusiya ilə Qərb arasında münasibətlərdə yaranmış böhran dünyanın aparıcı
dövlətlərinin artmış ambisiyalarını və maraqlarını reallaşdırmaq cəhdləri ilə izah olunur.
Bu məsələdə son nöqtəni, sözsüz, Ukraynada və onun ətrafında baş verən hadisələr qoydu. Məhz həmin
hadisələr yeni “soyuq müharibə”nin başlanğıcı və keçmiş ikiqütblü dünya nizamının iflası haqqında danışmağa
əsas verdi. Bu, kəskinliyinə görə həqiqətən görünməmiş böhrandır. Dünyanın ən sabit regionu hesab edilən
Avropanın daxilində son 25 il ərzində ilk dəfə yeni ayırıcı xəttin əmələ gəlməsi təhlükəsi yaranmışdır.
Xatırlayaq ki, keçmiş SSRİ-nin hüquqi varisi olan, ikiqütblü qarşıdurmanın müəyyən anlaşma ilə başa
çatmasına razılıq vermiş Rusiya 1990-cı illərin əvvəlində üzləşdiyi ağır iqtisadi vəziyyətinə və siyasi cəhətdən
zəiflədiyinə görə beynəlxalq sistemdə gedən islahat proseslərinə əhəmiyyətli təsir göstərə bilmədi. Eyni
zamanda Qərb ölkələrinin siyasi elitası Rusiyanı ”soyuq müharibə”də uduzmuş tərəf hesab edərək dünya
səhnəsində onun mövqeyinin zəifləməsini məntiqi cəhətdən bununla əsaslandırdı.
Başqa sözlə desək, Rusiyanın Qərb tərəfdaşları və ilk növbədə ABŞ nəzərə almadılar ki, keçmiş rəqibin
həddən artıq zəifləməsi heç də həmişə mütləq mənada faydalı olmur, bu, kəskin mənfi reaksiyaya və əvvəlki
opponentdən gözlənilən təhlükədən daha böyük təhlükəyə səbəb ola bilər. Özünə çox güvənən, bir sıra
regionlarda birtərəfli və yalnız öz maraqlarına uyğun siyasət yolunu seçmiş Birləşmiş Ştatlar bütün dünyada
antiamerika əhvali-ruhiyyəsinin güclənməsinə özü təkan verdi. Nəticədə ABŞ istər-istəməz başqa dövlətlərin
iqtisadi və hərbi gücünün ölçüsündən asılı olmayaraq, onların birgə müqaviməti ilə üzləşməli oldu.
Məşhur siyasətçi və dövlət xadimi Henri Kissincer xəbərdarlıq edirdi ki, yaranmış dünya nizamı və
Amerika cəmiyyətinin sabitliyi üçün ən böyük təhlükə ABŞ-ın hegemonluğudur. Bu təhlükə antiamerika
əhvali-ruhiyyəsinin görünməmiş təzahürlərinə, eləcə də həmin təzahürlərə müxtəlif ölkələrin və regionların
gözlənilməz dərəcədə geniş koalisiyasına səbəb ola bilər.
Burada başqa bir məqamı da qeyd etmək lazımdır. Avratlantika məkanında sabitləşmiş təhlükəsizlik
sistemini transformasiya etmək cəhdləri nəzərəçarpacaq uğurlarla nəticələnmədi. Rusiyanın bütün Avropa
ölkələrinə aid məsələlər üzrə qərarlar qəbul edilən mərkəzi ATƏT məkanına köçürmək cəhdi də nəticə
vermədi, Qərb Rusiyanın bu niyyətini dəstəkləmədi və sonda ATƏT strukturlarının özləri tədricən
marginallaşmağa başladı. NATO-nu beynəlxalq məsələlərdə yeni gündəliyin tələblərinə uyğunlaşdırmağa
yönəlmiş çoxsaylı tədbirlər, bu təşkilatın öz sərhədlərini genişləndirməsi Rusiya ilə Qərbin münasibətlərində
ciddi problemlərin səbəbinə çevrildi.
Nəticədə Rusiya və Qərb arasında yaranmış münasibətlər “soyuq müharibə” dövründən qalmış bir sıra
rudimentar elementlərə söykəndi. Lakin Qərb ölkələrini bütövlükdə qane edən bu sistem 1990-cı illərin
böhranından çıxmış Rusiyanı təmin edə bilmirdi. Bu baxımdan rəsmi Moskvanın NATO-nun genişlənməsi
perspektivini qəbul etməməsi ilə bağlı mövqeyi də, onun Avropa təhlükəsizliyi haqqında yeni müqavilə barədə
təklifi də, Ukrayna ətrafında indiki böhran da faktiki olaraq yeni dünya nizamının əsaslarının formalaşması
zərurəti haqqında Rusiyanın Qərbə siqnalları idi.
Başqa sözlə desək, “soyuq müharibə” dövrü başa çatandan sonra iki hərbi blokun qarşıdurmasının
əvəzinə keçmiş rəqibləri birləşdirən ümumi struktur yaranacağına ümidlər doğrulmadı. Keçmiş ikiqütblü
dövrün bütün böhranları, o cümlədən indiki Ukrayna böhranı belə vəziyyətləri nizama salmalı olan mövcud
təhlükəsizlik təşkilatlarından heç birinin öz vəzifələrini səmərəli şəkildə yerinə yetirmək iqtidarında
olmadığını tam əyani şəkildə nümayiş etdirdi.
Aydındır ki, əgər Rusiya və Qərb ən yaxın vaxtlarda Ukrayna ətrafında qarşıdurmadan çıxmasa,
beynəlxalq birliyin qlobal təhlükələrə qarşı effektiv mübarizə apara bilməməsi hamıya məlum olacaq.
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Amerikalı politoloq Robert Leqvold xəbərdarlıq edir: “Əgər Rusiya və ABŞ bir-birinə barışmaz düşmən
mövqelərindən yanaşsalar, bu münaqişə onların xarici siyasətini ciddi deformasiyaya uğradacaq, praktik olaraq
beynəlxalq siyasətin bütün əhəmiyyətli cəhətlərinə zərər vuracaq, diqqəti və resursları yeni əsrdə təhlükəsizliyə
əsas təhdidlərdən yayındıracaq”.
Bu gün əsas məsələ hətta mövcud dünya nizamının dağılmasının davam edib-etməyəcəyi məsələsi də
deyil; əsas məsələ mövcud dünya nizamının dağılması prosesinin nə dərəcədə tezliklə baş verməsi və nə
dərəcədə dərinləşməsi məsələsidir. ABŞ Dövlət Departamenti Beynəlxalq Münasibətlər Şurasının prezidenti,
2001-2003-cü illərdə Dövlət Departamentinin siyasi planlaşdırma bölməsinə rəhbərlik etmiş Riçard Haas
hesab edir ki, əgər amerikalılar daha müdrik seçim etməyi bacarmasalar, bu gün pis hesab edilən sabah daha
pis ola bilər.
Bu dövrdə ölkə daxilində təcavüzkar separatizmlə və Ermənistan tərəfindən hərbi təcavüzlə üzləşmiş
Azərbaycan dünya aktorları arasında ziddiyyətləri öz üzərində ən çox və açıq-aydın hiss edən ölkə oldu. Bu
gün ATƏT-in Minsk qrupunu formalaşdırmış aparıcı dövlətlərin ikili standartları, onların münaqişə edən iki
tərəfi bərabərləşdirmək cəhdləri, beynəlxalq strukturların mexanizmlərinin natamamlığı iyirmi ildən çox
davam edən Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini qəti nizamlamaq əvəzinə ciddi maneələrə
çevrildi.
Həmsədr ölkələrin rəhbərləri başa düşməli idilər ki, ”əgər demokratiyanın inkişaf etdirilməsi onlar üçün
milli təhlükəsizlik məsələsidirsə, onda Azərbaycan üçün də işğal altında olan ərazilər üzərində nəzarətin bərpa
edilməsi milli təhlükəsizlik məsələsidir”.
Bu fonda Azərbaycan xarici siyasətdə çoxvektorlu kursunu reallaşdıraraq özünü çoxsaylı təhdidlərdən
əhəmiyyətli dərəcədə sığortalamağa, ölkədə sabitliyi qoruyub saxlamağa və dünya dövlətlərinin çoxu ilə
bərabər əməkdaşlıq münasibətləri qurmağa müvəffəq oldu. Əsası Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş tarazlaşdırılmış bu xarici siyasət kursu hazırda ölkə Prezidenti İlham
Əliyevin rəhbərliyi altında müvəffəqiyyətlə davam etdirilir.
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra mühüm məsələlərdən biri milli maraqlara
əsaslanan xarici siyasətin və onun həyata keçirilməsi kursunun müəyyən edilməsi idi.
Ölkəmiz xarici siyasət kursunu təyin edərkən hər şeydən əvvəl bir tərəfdən öz milli maraqlarının
müdafiəsi və regionda aparıcı dövlətə çevrilməsi, digər tərəfdən həm dünyanın əsas aktorları ilə, həm də
regiona maraq göstərən başqa qonşu ölkələrlə bərabərhüquqlu əməkdaşlıq münasibətlərinin qorunub
saxlanması vəzifələrini əsas götürdü. Bu kurs hələ 1993-cü ildə – Azərbaycana qarşı təcavüz, müxtəlif
tərəflərdən arasıkəsilməyən təzyiq və ölkə daxilində davam edən qeyri-müəyyənlik şəraitində müəyyən
edilmişdi. Məhz bu cür mürəkkəb və ziddiyyətli vəziyyətdə, mədəniyyəttutumlu suverenlik strategiyası
seçmək üçün ölkəyə strateji təfəkkürlü müdrik siyasi xadim lazım idi. Ölkənin daxili və xarici siyasətinin incə
harmoniyasını təmin etmiş ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycan üçün məhz belə müdrik siyasi xadim
oldu.
Heydər Əliyev üçün Avropa ölkələri ilə əməkdaşlıq Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritet
istiqamətlərindən biri oldu. Ötən illər ərzində Avropa İttifaqı (Aİ) ilə Azərbaycanın əməkdaşlığı təhlükəsizlik
problemləri çərçivəsindən çıxıb iqtisadi, siyasi və sosial sferalarda fəal inkişaf etdi. 2006-cı ildə Avropa
Qonşuluq Siyasəti çərçivəsində Aİ-Azərbaycan Fəaliyyət Planı qəbul edildi. Bu plan Azərbaycan və Aİ
arasında siyasi dialoqu gücləndirir, siyasi, iqtisadi və institusional islahatlar sahəsində əməkdaşlığı inkişaf
etdirir, əməkdaşlığın keyfiyyətcə yeni səviyyəsinə çatmaq üçün zəmin yaradır. Aİ-Azərbaycan Fəaliyyət
Planının həyata keçirilməsi Azərbaycanla Aİ arasında siyasi və iqtisadi əlaqələrin möhkəmlənməsində mühüm
rol oynadı. Bu gün Azərbaycan Aİ-nin ”Şərq tərəfdaşlığı” proqramına qoşulmuş aparıcı ölkələrdən birinə
çevrilib. Avropanın enerji təhlükəsizliyi baxımından Azərbaycanın strateji əhəmiyyəti, onun regionda aparıcı
ölkə statusu Avropa strukturları ilə əməkdaşlığın xüsusi önəmini ortaya qoydu. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru
kəməri və Cənubi Qafqaz qaz boru kəməri kimi regional infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi Avropa
üçün Azərbaycanın əhəmiyyətini artırdı, ölkə Avropa və qlobal enerji təhlükəsizliyinə öz töhfəsini verdi,
həmçinin həyati əhəmiyyətli yeni enerji mənbələrinin əsasını qoydu. Azərbaycanın regionda və beynəlxalq
aləmdə mühüm aktor kimi həm enerji daşıyıcılarını istehsal və ixrac edən, həm də əhəmiyyətli tranzit ölkə
kimi imkanları daha da genişləndi.
Avropa bazarlarını neft-qaz resursları ilə təchiz edən, Avropaya qaz təchizatının şaxələndirilməsi
layihələrini dəstəkləyən Azərbaycan bundan sonra da ölkənin sosial-iqtisadi həyatının modernləşdirilməsinə
yönəldilmiş birgə Avropa layihələrini genişləndirmək əzmindədir.
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Lakin Azərbaycan “Şərq tərəfdaşlığı” proqramının iştirakçısı olsa da, Aİ ilə assosiasiya və azad ticarət
zonası haqqında sazişlər imzalanmasını sürətləndirmədi və özünün bu mövqeyini əsaslandırmaq üçün kifayət
qədər inandırıcı arqumentdən istifadə etdi – bu razılaşmalardan sonra Aİ-nin Azərbaycana iqtisadi təsir imkanı
hətta Azərbaycanın ümumiyyətlə daxil olmadığı Dünya Ticarət Təşkilatının iqtisadi təsir imkanından daha
güclü olardı. Bundan başqa, biz bu Avropa strukturu ilə assosiativ sazişi həm də ona görə imzalamadıq ki,
Avropa İttifaqı ölkəmizin ərazi bütövlüyünün tanınması ilə bağlı mövqeyini bu sənəddə nümayiş etdirmədi.
Halbuki bu münaqişə ilə bağlı BMT TŞ-nin dörd qətnaməsi var. Digər tərəfdən, necə olur Aİ Gürcüstanın,
Moldovanın və Ukraynanın ərazi bütövlüyünü tanıyır, Azərbaycana gəldikdə isə belə mövqe tutur?! Bakı bir
sıra belə mühüm məqamları nəzərə aldığına görə Ermənistanda yaranmış və Ukraynada hələ də davam edən
dramatik sarsıntılardan kənardır.
Azərbaycan başqa istiqamətlərdə də öz xarici siyasətini düşünülmüş şəkildə qurdu. Qismən ən iri
geosiyasi aktorların maraqlarının balansına əsaslanan çoxvektorluq siyasəti həm də Şimali Atlantika alyansı
ilə münasibətlərin qaydaya salınması zərurətindən irəli gəlir. Avropaya inteqrasiya yolu ilə irəliləyən
Azərbaycan NATO ilə münasibətlərini mövcud hüquqi və siyasi razılaşmalar çərçivəsində saxlamağa çalışır.
Qərblə Şərqin qovuşduğu coğrafi zonada, dünyanın aparıcı dövlətlərinin maraqlarının kəsişdiyi, neft-qaz
ehtiyatları ilə zəngin regionda yerləşən Azərbaycan üçün xarici siyasətin düzgün seçimi ölkənin
müstəqilliyinin qorunub saxlanması və möhkəmləndirilməsi işində əsas amillərdən biri olaraq qalır.
Azərbaycan olduqca mürəkkəb, eyni zamanda strateji əhəmiyyətli regionda yerləşir. Bu səbəbdən
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası və suverenliyinin müdafiəsi, təhlükəsizliyinin, siyasi və iqtisadi
müstəqilliyinin təmin edilməsi, ölkənin suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə bütün təhdidlərin aradan
qaldırılması uğurlu xarici siyasətin əsas istiqamətləridir.
Son illərdə əhəmiyyətli strateji-coğrafi mövqedən istifadə edərək qarşıya qoyulmuş hədəflərə doğru bir
sıra ciddi addımlar atılıb. Siyasi sabitliyin və onun uzunmüddətli davamlığının təmin edilməsini, iqtisadi
sahədə qazanılmış uğurları və onların sayəsində ölkənin iqtisadi gücünün və müdafiə qüdrətinin artmasını,
beləliklə, xarici dövlətlərdən asılılığın tamamilə aradan qaldırılmasını, milli maraqlara söykənməyi və nəhayət,
xarici siyasətə peşəkar yanaşmanın gücləndirilməsini belə addımlar hesab etmək olar. Uğurlu xarici siyasətin
həyata keçirilməsi Azərbaycanın regionda aparıcı dövlətə çevrilməsinə, həmçinin Avropa və Asiya üçün
mühüm nəqliyyat infrastrukturunun, yeni energetika proseslərinin təməlini qoymağa imkan verib.
Öz xarici siyasətində yalnız Avropaya istiqamətlənməyən Azərbaycan başqa ölkələrin və regionların
qabaqcıl təcrübəsindən də bəhrələnir, bu isə bizim həm qərbli, həm də şərqli tərəfdaşlarla yüksək səviyyəli
əməkdaşlığa imkan verir. Bir məqam, sözsüz, çox əhəmiyyətlidir ki, Azərbaycan əməkdaşlıq üçün tərəfdaşlar
və istiqamətlər seçərkən üçüncü ölkələrin əllərində alətə çevrilərək onların maraqlarını rəhbər tutmur, bu
tərəfdaşları və istiqamətləri müstəqil surətdə seçir. Beləliklə, Azərbaycan ciddi regional infrastruktur
layihələrinin təşəbbüskarı və fəal iştirakçısı kimi Şərq-Qərb xətti üzərində yerləşən əsas əmtəə, yanacaqenergetika və başqa mərkəzlər sırasında mühüm yer tutur. Əsas qloballaşma və regional inteqrasiya mərkəzləri
(Avropa İttifaqı, ABŞ, Yaponiya, Çin, Cənub-Şərqi Asiya ölkələri və başqaları) tranzit ölkə kimi Azərbaycanın
mövqelərinin möhkəmlədilməsində maraqlıdırlar. Bu fakt onu göstərir ki, ölkəmiz beynəlxalq səhnədə özünü
ilbəil daha möhkəm hiss edir. Xatırladaq ki, aparıcı beynəlxalq və regional strukturların üzvü olmaqla yanaşı,
Azərbaycan NATO, Avropa İttifaqı, ATƏT və Avropa Şurası kimi ciddi beynəlxalq strukturlarla
müvəffəqiyyətlə əməkdaşlıq edir.
Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilməsi regional təhlükəsizliyin təmin
olunmasında ölkəmizin rolunun, həmçinin onun xarici siyasətinin nüfuzunun artmasına müsbət təsir göstərən
mühüm amil oldu. Azərbaycanın gərgin mübarizə nəticəsində böyük səs çoxluğu ilə BMT kimi nüfuzlu
təşkilatın Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilməsini son illərdə Azərbaycanın xarici siyasətinin və
diplomatiyasının əsas nailiyyətlərindən biri hesab etmək olar. Bu müvəffəqiyyətin qazanılmasında
Azərbaycanın həyata keçirdiyi fəal xarici siyasət, dövlət başçısı İlham Əliyevin çoxsaylı xarici səfərləri,
müxtəlif ölkələrdə Azərbaycanın diplomatik nümayəndəliklərinin sayının qat-qat artması, coğrafi məsafə
baxımından bizdən çox uzaqda yerləşdiklərinə baxmayaraq, çoxsaylı dövlətlərlə ikitərəfli münasibətlərin
formalaşması və nəhayət, BMT-də intensiv iş mühüm rol oynayıb. Nəticə etibarilə 25 oktyabr 2011-ci il
tarixində Azərbaycan ilk dəfə BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv seçildi.
Beləliklə, ötən illər ərzində Azərbaycanın xarici siyasətinin müvəffəqiyyətləri onun regionda və bütün
dünyada mövqelərini möhkəmlətdi. Azərbaycan regional və qlobal təhlükəsizliyin, həmçinin enerji
təhlükəsizliyinin təminatında etibarlı tərəfdaş kimi tanındı.
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Bu gün beynəlxalq hüququn suveren subyekti olan Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyinin
təminatı məsələsində aparıcı regional aktora çevrilib. Bunun nəticəsində bizim tərəfdaşlarımız – Rusiya, ABŞ,
Böyük Britaniya, Fransa, Çin Azərbaycanı müasir dövrün çağırışlarına ciddi reaksiya verən və Avropa ilə
Asiya arasında kommunikasiya funksiyasını yerinə yetirən Cənubi Qafqaz kimi vacib regionda etibarlılıq
zolağı yaradan fəaliyyət qabiliyyətli subyekt kimi qəbul edirlər.
Müstəqillik illərində Azərbaycan mütəmadi olaraq aparıcı dövlətlərin ikili standartları ilə üzləşir.
Aydındır ki, belə yanaşmanın kökü həmin ölkələrin geosiyasi və strateji maraqları ilə bağlıdır. Məsələn,
Birləşmiş Ştatlarda bəzi dairələr hesab edirlər ki, Azərbaycanın dövləti və milli maraqları onlar tərəfindən
müəyyən edilmiş çərçivələrdən kənara çıxmamalıdır, Azərbaycan təbii resursların bölgüsünü və ixracını
Vaşinqtonda müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirməlidir, Dağlıq Qarabağın taleyi isə Azərbaycanın
hüdudlarından kənarda hazırlanmış ssenarilər üzrə həll edilməlidir – hətta onlar bizim ölkəmizin milli
maraqlarına zidd olsa belə. Bir sözlə, seçim hüququ Azərbaycan xalqına yox, aparıcı xarici dövlətlərin
paytaxtlarındakı rejissorlara məxsus olmalıdır.
Belə düşüncə tərzinin nə qədər təhlükəli olması göz qabağındadır. Azərbaycan artıq əyani surətdə sübut
edib ki, müstəqil dövlət olaraq özü öz beynəlxalq əlaqələrini qurur və bunun üçün bu və ya digər güc
mərkəzinin, kənar qüvvələrin məsləhətlərinə ehtiyac duymur. Azərbaycanın milli sərvəti olan enerji potensialı
ilk növbədə Azərbaycan dövlətinin inkişafını və Azərbaycan xalqının rifahını təmin etməli və yalnız bundan
sonra regional tərəqqiyə, həmçinin xarici ölkələrin enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə töhfə verməlidir.
Azərbaycan heç bir halda öz ərazi bütövlüyündən imtina etmək niyyətində deyil və beynəlxalq hüquqa, ədalət
prinsipinə arxalanaraq bu yolda istənilən təzyiqə cavab vermək üçün onun gücü və qətiyyəti vardır.
Ola bilsin, ABŞ-da müəyyən dairələr buna əsasən belə hesab etməyə başlayıblar ki, Azərbaycan Qərbi
və onun dəyərlərini ”inkar etmək” yoluna qədəm qoyub. Guya Azərbaycanın Avropa məkanına inteqrasiya
etməkdə marağı yoxdur və o, istər Vaşinqtonla, istərsə də onun müttəfiqləri ilə əlaqələrini inkişaf etdirmək
arzusunda deyil. Ola bilsin, məhz bu səbəbdən Qərbin bəzi KİV-lərində, məsələn, ABŞ Dövlət
Departamentinin ruporu hesab edilən ”The Washington Post” qəzetində və digər mətbu orqanlarda vaxtaşırı
olaraq Azərbaycana qarşı yönəldilmiş, açıq-aşkar fitnəkar xarakterli, əməkdaşlıq kimi anlayışlarla uzlaşmayan
və ən başlıcası, elementar etika çərçivəsindən kənara çıxan məqalələr dərc edilir. Təəssüf ki, bu iyrənc
kampaniyada bəzən Azərbaycana qarşı Avropada bir sıra təsisatlar və media orqanları da iştirak edir.
Əlbəttə, Azərbaycana qarşı əsassız ittihamların, qeyri-obyektiv və düşmən münasibətin motivləri,
təşkilatçıları və iştirakçıları məlumdur. Kimsə güclü Azərbaycandan qorxur, kimisə onun artan iqtisadi və
hərbi gücü qıcıqlandırır. Ölkəmiz uzun illər boyunca belə ittihamlara təmkinlə yanaşıb, mümkün olan hər şeyi
edib ki, haqsız hücumlar strateji tərəfdaşlığa, ikitərəfli və çoxtərəfli səmərəli əməkdaşlığın inkişafına kölgə
salmasın. Müxtəlif ikitərəfli görüşlərdə, ayrı-ayrı tədbirlər çərçivəsində həm rəsmi, həm də qeyri-rəsmi
formatda qaldırılan məsələlərə dair izahatlar verilir, irəli sürülmüş iddiaların əsassızlığı diqqətə çatdırılır.
Azərbaycan açıq-aydın göstərdi ki, o öz strateji seçiminə, vəzifə və öhdəliklərinə sadiqdir.
Ümummilli lider Heydər Əliyev 1993-cü ildə hakimiyyətə qayıdandan sonra Azərbaycanın xarici
siyasətinin konseptual əsaslarını, bu siyasətin məqsəd və prinsiplərini formalaşdırdı. Azərbaycanın xarici
siyasət kursu onun milli maraqlarını dünyanın maraqlarına uyğunlaşdırmaq zərurəti nəzərə alınmaqla dövlətin
daxili inkişafının əsas vəzifələrindən irəli gələn münasibətlər sistemi yaradılmasına yönəldilmişdi. Qərblə
əlaqələr qurulması və Avropaya inteqrasiya Azərbaycanın xarici siyasət strategiyasının ən mühüm
istiqamətlərindən birinə çevrildi. Təəssüf ki, Azərbaycanın aydın ifadə edilmiş xarici siyasət kursuna dünyanın
bəzi dövlətlərinin paytaxtlarında ədalətli mövqe nümayiş etdirilmir. Bu isə artıq ikili standartlarla siyasi
riyakarlıq arasındakı həddi aradan götürür.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində dinc
yolla tənzimlənməsi və ölkənin ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi – müstəqillik illərində Azərbaycanın xarici
siyasətinin əsas hədəfləridir. Azərbaycanın beynəlxalq strukturlarda üzvlüyünün, onun bu strukturlar
çərçivəsində fəaliyyətinin, müxtəlif dövlətlərlə ikitərəfli münasibətləri inkişaf etdirməsinin əsas
məqsədlərindən biri bizim ümummilli problemimizin həllinin dəstəklənməsinə nail olmaqdan ibarətdir. Etiraf
etmək lazımdır ki, bu sahədə böyük uğurlarımız var. Bu gün dünyanın BMT, ATƏT, Avropa Parlamenti,
Avropa Şurası, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Qoşulmama Hərəkatı kimi təşkilatları Ermənistanı işğalçı dövlət
kimi tanıyan və erməni silahlı dəstələrinin Azərbaycan ərazilərindən çıxarılmasını, qaçqınların və məcburi
köçkünlərin öz torpaqlarına qaytarılmasının təmin olunmasını tələb edən qərarlar və qətnamələr qəbul ediblər.
Azərbaycan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normaları
çərçivəsində həll edilməsində maraqlıdır. Təəssüf ki, ABŞ, Fransa və Rusiyanın təmsil edildiyi ATƏT-in
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Minsk qrupu 20 ildən artıq fəaliyyəti dövründə danışıqlardan və bütün məsuliyyəti münaqişə tərəflərinin
üzərinə qoymaqdan irəli gedə bilməyib. Özünü dünyaya həqiqət və ədalət carçısı kimi təqdim edən ABŞ
Dağlıq Qarabağın separatçı rejiminə on milyonlarla dollar həcmində rəsmi və qeyri-rəsmi yardım göstərən
yeganə ölkədir. ABŞ-da bu separatçı rejimin nümayəndəliyi fəaliyyət göstərir, tanınmamış ”DQR”in başçıları
isə bu ölkədə hər il marafon keçirərək böyük həcmdə vəsait yığırlar. ABŞ tərəfindən hər il Ermənistan üçün
ayrılan yardım elə həmin ABŞ-ın öz tərəfdaşı hesab etdiyi Azərbaycan üçün ayırdığı vəsaitdən çoxdur. Eyni
zamanda, məlumdur ki, bəzən NATO hələ BMT Təhlükəsizlik Şurasının məlum qətnamələri qəbul olunmamış
və ya dərhal bundan sonra müəyyən ölkələrə (Suriya, Liviya) təzyiq göstərir, uçuşların qadağan edildiyi zona
yaradır, digər regionlarda isə strateji məsələləri həll edir. Halbuki elə həmin ali strukturun Azərbaycanın işğal
edilmiş ərazilərinin azad olunması haqqında 1993-cü ildə qəbul etdiyi dörd qətnamə hələ də yerinə yetirilmir.
Eyni vaxtda biz aparıcı dövlətlərin paytaxtlarından tez-tez səslənən ədalət, beynəlxalq hüquq normaları,
demokratik dəyərlər, münaqişənin həllinin kompromis yollarını axtarmağın lazım olması haqqında təmtəraqlı
bəyanatlar eşidirik. Ukraynanın separatçı regionlarının rəhbərlərinə və onları dəstəkləyən dövlətə qarşı fərdi
qaydada sanksiyalar tətbiq edilir, amma tanınmamış Dağlıq Qarabağ rejiminin başçısı bütün dünyanı gəzibdolaşır, onu müxtəlif səviyyələrdə qəbul edirlər.
Bu illər ərzində Rusiya ilə Azərbaycan arasında təşəkkül etmiş çoxvektorlu münasibətlər kompleksi,
sabitləşmiş tarixi və mədəni əlaqələr yaranıb. Azərbaycan Cənubi Qafqazda Rusiyanın güclü təsirini nəzərə
alaraq öz xarici siyasətində Rusiya ilə ikitərəfli münasibətlərə böyük əhəmiyyət verir, bu münasibətlərin
inkişafına xüsusi diqqət yetirir.
Humanitar əməkdaşlıq iki ölkənin əməkdaşlığında ən mühüm istiqamətdir, Mehriban xanım Əliyevanın
rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondu bu istiqamətdə böyük rol oynayır.
Bizdə ikitərəfli əməkdaşlıqda müvəffəqiyyətlərlə yanaşı, bir sıra məsələlər üzrə Rusiyadan ciddi
gözləntilər var. Doğrudur, Bakı ilə Moskva arasında siyasi əlaqələr keyfiyyətcə yeni səviyyəyə çıxıb, lakin bu
heç də o demək deyildir ki, biz Rusiyanın bütün inteqrasiya layihələrinin iştirakçısı olmağa hazırıq. Bunun da
səbəbləri var. Bakının dəqiq ifadə edilmiş mövqeyini Kremldə anlayırlar. Bütövlükdə münasibətlər kompleksi
kifayət qədər çoxvektorludur və regional təhlükəsizlik məsələləri də daxil olmaqla, bütün istiqamətlər üzrə
ölkələrimizin qarşılıqlı əlaqələri inkişaf edir.
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini birinci tanımış və bugünə qədər bir çox məsələlərdə ölkəmizin
mövqeyini dəstəkləyən Türkiyə Respublikası ilə münasibətlər fövqəladə əhəmiyyət kəsb edir. Ölkələrimiz
arasında, o cümlədən təhlükəsizlik və strateji əməkdaşlıq sahəsində bu münasibətləri təsbit edən geniş
müqavilə-hüquqi baza mövcuddur.
Etnik, mədəni və dil baxımından bir-biri ilə sıx bağlı olan ölkələrimiz və xalqlarımız arasında ikitərəfli
münasibətlər hazırda daha da genişlənir və strateji tərəfdaşlıq səviyyəsində dərinləşir. Regionda baş verən
geosiyasi və iqtisadi hadisələrin inkişafına, regionlararası iqtisadi layihələrin həyata keçirilməsinə
Azərbaycanın və Türkiyənin münasibəti, həmçinin rəsmi Ankaranın Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin tənzimlənməsinə yönəldilmiş səyləri, o cümlədən iki ölkənin müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar
çərçivəsində gördüyü tədbirlər onların mövqelərinin tam uyğunluğuna və bu iki ölkə arasında əməkdaşlığın
səviyyəsinə dəlalət edir.
Azərbaycanın İranla münasibətlərinin inkişafı bütövlükdə bölgə üçün prinsipial əhəmiyyət daşıyır. Bakı
qarşılıqlı faydalı münasibətlərin davam etdirilməsində maraqlı olduğunu daim nümayiş etdirib və İranla
münasibətlərini qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq çərçivəsində inkişaf etdirmək niyyətindədir. İranla bağlı Qərbin
yeritdiyi müasir siyasətin yaratdığı vəziyyət, təbii ki, region dövlətlərinin hər birinin müəyyən amilləri nəzərə
almasına səbəb olur. Sürətlə dəyişən geosiyasi situasiyalarda xarici siyasət kifayət qədər çevik olmalıdır. Lakin
müstəqil dövlət öz ümumi kursundan kənara çıxmamalıdır. Azərbaycan isə İran ətrafında geosiyasi
situasiyanın və qüvvələr nisbətinin necə dəyişməsindən asılı olmayaraq, İranın daxili işlərinə qarışmamaq
siyasətinə sadiq qalır. Azərbaycan heç zaman öz ərazisindən qonşularına qarşı istifadə olunmasına icazə
verməyəcəkdir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan dünyanın bütün dövlətləri ilə münasibətlərini beynəlxalq hüquq
normaları çərçivəsində qurmaqda davam edəcək. Bu mövqedən rəsmi Bakı heç zaman çəkilməyəcək.
Müasir tarixi dövrdə dövlətin xarici siyasətinin hansı prinsiplər üzərində qurulması bir çox mənalarda
onun mahiyyətini ifadə edir. Azərbaycanın İran siyasətində, hər şeydən əvvəl, bu məqamın nəzərə alındığı
qəbul edilməlidir. Yəni dövlətimizin sülhpərvərliyi İranla olan əlaqələrin daha da inkişaf edəcəyinə təminat
verir. Buna görə də İran amili Azərbaycan üçün həmişə önəmli olacaqdır.
Heç kəs şübhə etmir ki, Azərbaycan nəinki neftin və qazın effektiv təchizatçısına, həm də Avropanın
enerji təhlükəsizliyinin qarantlarından birinə çevrilir. Bu, əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən
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qoyulmuş strategiyanın – Azərbaycanın müasir, özünəyetərli dövlətə çevrilməsi strategiyasının yalnız bir
hissəsidir. Heydər Əliyevin siyasi irsini yeni ideyalarla zənginləşdirən Prezident İlham Əliyev son on ildə
Azərbaycanı dünya birliyinin uğurlu ölkələri sırasına çıxarıb. Bu gün Azərbaycan Cənubi Qafqazda liderdir
və regionda heç bir iri layihə bizim milli maraqlarımız nəzərə alınmadan uğurla reallaşdırıla bilməz.
Burada Azərbaycanın xarici siyasət kursunun effektivliyinin bir mühüm aspektini qeyd etmək lazımdır.
Məsələ burasındadır ki, Cənubi Qafqaz kimi mürəkkəb regionda yalnız Azərbaycan yeni geosiyasi reallıqların
çağırışlarını nəzərə alaraq tarazlaşdırılmış siyasi kursun sistemli şəkildə həyata keçirilməsi təcrübəsini
nümayiş etdirir. Xarici siyasətin bu aspekti ölkəyə etimad və bu etimad əsasında qazanılmış beynəlxalq imic
baxımından çox əhəmiyyətlidir.
Azərbaycan regionda sistemli və çoxvektorlu xarici siyasət kursunu həyata keçirən nümunəvi dövlətə
çevrilib. Məhz bu amillər Azərbaycanın xarici siyasət kursunun uzunmüddətli uğuruna zəmanət verən və
regionda onun sabit mövcudluğunu təmin edən möhkəm təməldir.
Azərbaycan.-2015.-1 may.-N 92.-S.2.
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Heydər Əliyevin xarici siyasət xətti: müstəqil Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə tanınması
Zərifə Quliyeva,
YAP Qadınlar Şurası İdarə Heyətinin üzvü
Xarici siyasət hər bir dövlətin beynəlxalq aləmdə mövqelərinin möhkəmlənməsinə, ikitərəfli və
çoxtərəfli münasibətlərin gücləndirilməsinə, mövcud problemlərin həllinə yönəlir. Dövlətçiliyin, müstəqilliyin
qorunması, milli təhlükəsizliyin təmin olunması xarici siyasətdə mühüm istiqamətlər kimi nəzərdən keçirilir.
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra ölkəmizin yaşadığı tarixə nəzər salsaq, çoxlu
sayda uğurların qazanılmasının şahidi olarıq. Respublikamızın əldə etdiyi nailiyyətlər onun beynəlxalq
aləmdəki nüfuzunu getdikcə yüksəltmiş və dünyanın qüdrətli dövlətləri cərgəsinə qoşmuşdur. Xarici siyasət
sahəsində əldə olunan uğurlar Azərbaycanın Avropaya və dünya birliyinə inteqrasiyasını daha da
sürətləndirmişdir. Bu gün ölkəmiz beynəlxalq təşkilatların fəal üzvüdür. Azərbaycanla daha da sıx
münasibətlər qurmaq istəyən ölkələrin sayı ildən-ilə artır. Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata
keçirilən məntiqli xarici siyasət dövlətimizi beynəlxalq aləmdə söz sahibi etmişdir.
Bugünkü qüdrətli Azərbaycan Respublikasının milli və dövlətçilik baxımından maraqlarına yüksək
səviyyədə cavab verən xarici siyasət strategiyasının əsas istiqamətlərini Ulu Öndər Heydər Əliyev
müəyyənləşdirmişdir. Bu kursun əsas vəzifəsi dövlət müstəqilliyimizi qorumaq və möhkəmləndirmək, ölkənin
təhlükəsizliyini, milli dövlətçilik hüquqlarını təmin etmək və beynəlxalq təhlükəsizlik sistemi ilə bağlamaqdan
ibarətdir. Bu prioritetlər bu gün də Azərbaycanın xarici siyasət kursunun əsas vəzifələrindən birini təşkil edir.
Daha bir əhəmiyyətli məqam isə budur ki, ölkəmizin xarici siyasət prioritetlərinin uğurlu yön alması
üçün məhz daxili siyasətin formalaşdırılması xüsusi kontekst kimi nəzərdə tutulur. Daha dəqiq desək, dövlətin
daxili siyasəti xalqın ümumi rəyi əsasında yaradılmış Konstitusiya əsasında onun müstəqil bir varlıq kimi
yaşaması, fəaliyyətinə, ictimai-siyasi, iqtisadi və mənəvi həyatın bütün sahələrində təmsil etdiyi vətəndaşların
maddi və mənəvi tələbatının fasiləsiz təmin edilməsinə yönəldilir. Xarici siyasət isə bu vəzifələrin yerinə
yetirilməsi, habelə öz ərazisində qanunverici, icraedici və məhkəmə hakimiyyətinin kənar müdaxilə olmadan
həyata keçirilməsi məqsədilə təhlükəsiz və əlverişli beynəlxalq şəraitin təmin edilməsinə; ayrı-ayrı dövlətlərlə
qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa, iqtisadi, siyasi, sosial və mədəni həyatın bütün sahələrində əldə edilmiş
beynəlxalq təcrübələrin mənimsənilməsinə, qarşıya çıxan problemlərin aradan qaldırılması yönündə
dövlətlərin səylərinin birləşdirilməsinə və s. xidmət edir. Beləliklə, ölkə daxilində cərəyan edən proseslərdən,
habelə qarşıya qoyulan məqsəd və vəzifələrdən irəli gələn ümumi siyasi xətt dövlətin beynəlxalq münasibətlər
sistemindəki mövqeyinin və xarici siyasətin istiqamətlərinin anlayışını şərtləndirir. Bu baxımdan, xarici siyasət
faktorunu dövlətin daxili inkişafının əsas vəzifələrindən irəli gələn uzlaşdırılmış münasibətlər sistemi
yaratmağa xidmət edən məqsədyönlü və mühüm faktor kimi xarakterizə etmək mümkündür. Bu gün müstəqil
Azərbaycan dövlətində bu kimi amillər nəzərə alınaraq, uğurlu xarici siyasət aparılmaqdadır.
Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətində rəhbər tutduğu monolit
əsaslar
1993-cü il oktyabr ayının 10-da keçirilmiş andiçmə mərasimində Ulu Öndər Heydər Əliyev geniş nitq
söyləyərək ölkəmizin bütün sahələrdə, o cümlədən, xarici siyasət sahəsində qarşıda duran vəzifələrdən
danışmış və qeyd etmişdir ki: “Qarşıda böyük vəzifələr durur. Bizim xarici siyasətimiz birinci növbədə
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini təmin etməyə yönəldilməlidir. Vəzifə dünyanın bütün dövlətləri ilə
bərabərhüquqlu, qarşılıqlı faydalı əlaqələr yaratmaq və inkişaf etdirməkdən, bu əlaqələrdən həm Azərbaycan
Respublikasının beynəlxalq mövqelərini möhkəmləndirmək üçün, həm də respublikanın iqtisadiyyatını,
elmini, mədəniyyətini inkişaf etdirmək üçün səmərəli istifadə etməkdən ibarətdir.”
Ümumiyyətlə, müstəqil Azərbaycan dövlətinin xarici siyasət tarixinə qısa nəzər salsaq görərik ki, 1991ci ildə və 1992-ci ilin birinci yarısında Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin əsasını Rusiya-Azərbaycan
əlaqələri və bütövlükdə Rusiyaya meyillilik strategiyası təşkil edirdi. O zamankı Azərbaycan iqtidarı SSRİnin dağılması ərəfəsində dünyada, SSRİ-də gedən ictimai-siyasi proseslərə, beynəlxalq və regional hadisələrin
inkişaf meyillərinə zidd siyasət yeridərək, bütün mümkün vasitələrlə SSRİ-ni qoruyub saxlamağa cəhd
edənlərlə bir sırada dayanır və respublikanın bu qurumun tərkibindən ayrılmasına yol verməməyə
çalışmışdılar. Xalqın təkidli tələbi ilə 1993-cü ildə ikinci dəfə hakimiyyətə gələn Ulu Öndər Heydər Əliyev
dövlətçiliyimizə sarsıdıcı zərbələr vuran bu kimi amilləri aradan qaldırmağa başlamış və ilk növbədə regionda
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böyük təsir gücünə malik olan Rusiya ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq prinsiplərinə əsaslanan ikitərəfli münasibətləri
normal müstəviyə gətirmişdir. İki ölkə arasındakı münasibətlərin inkişafında bütün incəliklər nəzərə alınmış,
hər iki tərəfin mənafeyinə cavab verən iqtisadi, siyasi və mədəni əlaqələrin yüksəlişi üçün bir sıra təsirli
addımlar atılmışdır. Ulu Öndər Heydər Əliyevin həmin dövr üçün Azərbaycanın xarici siyasət fəaliyyətində
mühüm əhəmiyyət kəsb edən siyasi addımlarından biri də Qafqaz bölgəsinin dövlətləri və xalqları ilə mehriban
qonşuluq münasibətlərinin yaradılması olmuşdur. Çünki tarix boyu bu regionda baş verən ictimai-siyasi
proseslər bölgə xalqlarının və dövlətlərinin bir-birinə qarşı qoyulması yolu ilə gərginləşdirilmişdir. Belə bir
yeni şəraitdə Qafqazın təhlükəsizlik problemlərinin və strateji dövlətçilik mənafelərinin eyniliyi, bölgə
dövlətlərinin qarşı-qarşıya qoyulması hallarının aradan qaldırılması zərurəti bu yöndə xüsusi xarici siyasət
yürüdülməsini və region dövlətləri arasındakı hərtərəfli əlaqələri tənzimləyən münasibətlər yaradılmasını tələb
etmişdir.
1994-cü ildə Ermənistan-Azərbaycan cəbhəsində atəşkəsin əldə olunması, 1996-cı il martın 8-də
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Gürcüstana rəsmi səfəri zamanı “Qafqaz bölgəsində
sülh, sabitlik və təhlükəsizlik haqqında” Azərbaycan-Gürcüstan Bəyannaməsinin imzalanması
respublikamızın Qafqazda həyata keçirdiyi xarici siyasətin mühüm uğuru idi. Tbilisidə iki dövlət başçısının
imzaladığı birgə Bəyannamə “Ümumi Qafqaz Evi” ideyasının əməli olaraq həyata keçirilməsinin başlanğıcını
qoymuşdur.
Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulmuş müstəqil xarici siyasətin ən mühüm strateji istiqamətlərdən
biri də Qərbin və Şərqin aparıcı ölkələri ilə münasibətlərin tənzimlənməsində, həmin ölkələrlə əməkdaşlıq və
tərəfdaşlıq prinsiplərinə əsaslanan qarşılıqlı əlaqələrin qurulmasından ibarət olmuşdur. Bu əhəmiyyətli zərurəti
tam aydınlığı ilə təhlil edən Ulu Öndər Heydər Əliyev 1993-cü ilin sonlarından başlayaraq həm Şərq və Qərb,
həm də region ölkələri ilə münasibətləri ayrı-ayrı təsadüfi əlaqələr səviyyəsindən sistemli xarici siyasət kursu
səviyyəsinə qaldırmaq taktikası seçmişdir.
Beləliklə, həyata keçirilən yeni xarici siyasət dünyanın aparıcı dövlətlərinin iqtisadi və siyasi maraqlar
sisteminə daxil olan müstəqil Azərbaycan dövlətinə öz təhlükəsizliyi və digər dövlətlərlə qarşılıqlı faydalı
əlaqələr yaratması üçün etibarlı beynəlxalq təminat qazanmağa imkan vermişdir. Təməli Heydər Əliyev
tərəfindən qoyulmuş müstəqil dövlət quruculuğunun həyata keçirilməsi və onun təhlükəsizliyi üçün daxili
faktorun müstəqillik iradəsi və əzmi, xarici faktorun isə beynəlxalq təminat ilə müəyyənləşdiyi nəzərə alınarsa,
onda bu gün müstəqil Azərbaycan dövlətinin qorunması və inkişafını şərtləndirən hər iki amilin təmin edilməsi
və möhkəmləndirilməsi yolunda əsaslı addımların atıldığını qeyd etmək olar. Bu gün əsası Azərbaycan
xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş Azərbaycan diplomatiyası müasir dövrdə
bütün gücünü müstəqil dövlətimizin dünyada tanınmasına, onun beynəlxalq nüfuzunun artmasına
yönəltmişdir. Bu gün müstəqil Azərbaycanda bu mükəmməl, mütərəqqi siyasi kursunu Onun layiqli davamçısı,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev qətiyyətlə, inamla, uğurla reallaşdırmaqdadır. Bu
gün Azərbaycan beynəlxalq tribunalarda öz qəti sözünü deyən güclü bir dövlət kimi tanınır. Çünki
Azərbaycanda yürüdülən müstəqil xarici siyasətin təməli elə bir möhkəm əsaslara söykənir ki, bu təməli
əsaslara zərər vurmaq heç bir xarici təsirin imkanında və gücündə deyil. Eyni zamanda, Azərbaycanın uğurlu
xarici siyasət strategiyası xarici ölkələrlə iqtisadi əməkdaşlıq sahəsində özünü layiqli tərəfdaş kimi tanıtmışdır.
Artıq öz enerji təhlükəsizliyini tam təmin etmiş ölkəmiz bir sıra Avropa dövlətləri ilə bu sahədə qlobal
layihələrin reallaşdırılması yolunda uğurlu addımlar atır. Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi beynəlxalq
iqtisadi münasibətlər sisteminə qoşulması ilə ölkənin sosial-iqtisadi, siyasi və təhlükəsizlik məsələlərinin
tənzimlənməsində böyük nailiyyətlər əldə edilmişdir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft, Bakı-TbilisiƏrzurum qaz kəmərlərinin əfsanədən reallığa çevrilməsi, Bakı-Tbilisi-Qars-Axalkalaki dəmir yolunun
inşasının uğurla aparılması, Cənub Qaz Dəhlizi, TANAP və digər iri layihələrin həyata keçirilməsi
Azərbaycanı beynəlxalq aləmdə diqqət mərkəzinə çıxarmışdır. Dünyanın qüdrətli dövlətlərinin və iri
şirkətlərinin də qoşulduğu bu layihələr ölkəmizin iqtisadi qüdrətini daha da artırmışdır. Sürətlə inkişaf edən
Azərbaycan bu gün başqa ölkələrə sərmayələr yatırır, özəl şirkətlərimiz dünyanın müxtəlif bölgələrində uğurla
fəaliyyət göstərirlər və proses region ölkələrində daha qabarıq şəkildə özünü büruzə verir.
Bu, bir həqiqətdir ki, Azərbaycanın investisiyasına dünyada tələbat artır. Xüsusilə, böhrana düçar olmuş
ölkələrin maliyyə resurslarına böyük ehtiyacı vardır. Dövlət başçımız Cənab İlham Əliyev də bəyan etmişdir
ki, biz bu maliyyə resurslarını məqbul olan şərtlərlə təqdim edə bilərik. Beləliklə, investisiyalar, kreditlər və
iqtisadi sahədə yeni formalar artıq tətbiq edilir. Bütün bunlar Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin,
eləcə də milli maraqlarının daha geniş miqyasda qorunmasına şərait yaradır, nüfuzunun artmasına xidmət edir.
Həyatın sürətlə inkişaf etdiyi, beynəlxalq münasibətlərin dəyişdiyi, qloballaşan dünyada yeni məsələlərin, yeni
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çağırışların ortaya çıxdığı bir zamanda xarici siyasətdə müəyyən düzəlişlər etməyi vacib sayan Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev onu müasir dövrün tələblərinə uyğunlaşdırır. Dünyanın bütün dövlətləri ilə ikitərəfli
və çoxtərəfli əlaqələrin inkişaf etdirilməsinə, bərabərhüquqlu münasibətlərin möhkəmləndirilməsinə xüsusi
diqqət yetirilir. Bunun nəticəsidir ki, hazırda Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə 55 səfirliyi, 5
təmsilçilik ofisi, 18 beynəlxalq təşkilat yanında missiyası və 9 Baş konsulluğu fəaliyyət göstərir.
Respublikamızda isə 53 dövlətin səfirliyi, 3 Baş konsulluq, 12 fəxri konsulluq və 20 beynəlxalq təşkilatın
nümayəndəliyi mövcuddur. Bütün bunlar milli maraqlarımızın həmin ölkələrdə təmin olunması və ölkəmizin
hərtərəfli şəkildə təbliği üçün geniş imkanlar yaratmışdır. Məhz bu faktor Heydər Əliyev tərəfindən
istiqamətləndirilmiş xarici siyasət kursunun məntiqi nəticəsidir.
Azərbaycan xalqının Ulu Öndəri Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulmuş, bu gün də çox uğurla davam
etdirilən xarici siyasət strategiyası respublikamızın beynəlxalq arenadakı nüfuzunun gündən-günə artmasına,
dövlətimizin etibarlı tərəfdaş kimi tanınmasına, beynəlxalq təşkilatların fəal üzvünə, habelə regionumuz və
bütünlükdə beynəlxalq ictimaiyyət üçün əhəmiyyətli olan tədbir və layihələrin təşəbbüskarı kimi çıxış
etməsinə gətirib çıxarmışdır. Bu yol isə əbədi və qətiyyətlidir.
Səs.-2015.-24 aprel.-№ 71.-S.6.

473

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Prezident İlham Əliyev: “Bizim xarici siyasətimiz qüsursuzdur”
Elçin VƏLİYEV
Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin 2015-ci ilin birinci rübünun sosial-iqtisadi
inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasında xarici siyasət məsələlərini də
diqqətdə saxlamış, çıxışı zamanı bir çox önəmli çağırışlar etmişdir.
Xarici siyasətdə milli maraqların təmin edilməsini ən mühüm amil, prioritet məsələ kimi dəyərləndirən
dövlət başçısı Azərbaycanın bölgədə baş verən xoşagəlməz hadisələrdən, böhranlardan üzüağ çıxdığını qeyd
edərək heç bir xarici qüvvənin rəsmi Bakının yeritdiyi siyasətə təsir etmək, onu hansısa maraqlara görə alətə
çevirmək gücünə malik olmadığını vurğuladı: “Biz heç kimin təhriki ilə addımlar atmırıq, düşünülmüş
addımlar atırıq. Əgər o addımlar milli maraqlara uyğundursa, biz bunu edirik, deyilsə, biz bunu etmirik. Elə
bir qüvvə yoxdur ki, bizi nəyəsə məcbur edə bilsin, yaxud da bizi hansısa kampaniyalara cəlb etsin ki, bu da
bizim maraqlarımıza uyğun olmasın”.
Dövlət başçısı qeyd etdi ki, müstəqil xarici siyasət, bütün məsələlərdə prinsipial mövqe nümayiş
etdirilməsi, dünya dövlətləri ilə bərabərhüquqlu münasibətlərə üstünlük verilməsi Azərbaycana hörmət
qazandırır, nüfuzunun gündən-günə artmasına səbəb olur: “Ölkəmizin beynəlxalq nüfuzu gündən-günə artır.
Azərbaycan dünya birliyinin etibarlı, dəyərli üzvüdür. Bütün həmkarlarımla keçirilən görüşlərdə Azərbaycana
böyük hörmət müşahidə olunur. Azərbaycanda gedən işlər dünya birliyi tərəfindən izlənilir və böyük təqdirlə
qarşılanır”.
İlin əvvəlindən bəri ölkə başçısının xarici ölkələrə səfərləri də uğurlu olmuşdur. Bu səfərlər əməkdaşlıq
əlaqələrinin genişləndirilməsi və vacib razılaşmaların əldə olunması ilə yadda qalmışdır. Avropa üçün mühüm
əhəmiyyət kəsb edən enerji layihələrində önəmli tərəfdaş və söz sahibi kimi çıxış etməsi Azərbaycanın
beynəlxalq münasibətlər sistemində mövqelərini daha da möhkəmləndirir. Heç bir dövlətin işinə qarışmamaq,
dostluq, qarşılıqlı hörmət və anlaşma prinsipləri ilə aparılan danışıqlar Azərbaycanın dost ölkələrinin sayının
gündən-günə artmasına imkan verir: “Biz heç bir ölkə ilə əlaqələrimizi pozmamışıq. Heç bir ölkə ilə bizim
aramızda heç bir gərginlik yoxdur. Əksinə, son illər ərzində biz nə qədər dost qazanmışıq, nə qədər çox ölkələr
bizimlə əməkdaşlıq etmək istəyir. Dövlət, hökumət başçılarının Azərbaycana səfərləri, beynəlxalq tədbirlərdə
mənim iştirakım bunu bir daha göstərir. Azərbaycan bu gün dünya miqyasında öz güclü yerini tutmuş ölkədir.
Ölkəmizin dünya miqyasında hörməti getdikcə artır”.
Azərbaycanda mövcud daxili sabitlik, iqtisadi inkişaf və uğurlu xarici siyasət, əlbəttə ki, bədxah
qüvvələr tərəfindən qəbuledilməzdir. Azərbaycan regionda aparıcı dövlətdir və onun iradəsi olmadan burada
heç bir mühüm qərar qəbul oluna bilməz: “Azərbaycanın mövqeyi bir çox məsələlərlə bağlı çox böyük önəm
daşıyır. Təkcə enerji siyasəti deyil, ümumiyyətlə, geosiyasi məsələlər, təhlükəsizlik məsələləri, iqtisadi
əməkdaşlıq və sabitlik. Çünki baxın, indi dünyanın hər bir yerində qarşıdurma, müharibə, ziddiyyət, böhran,
çevrilişlər və digər xoşagəlməz hallar müşahidə edilir. Bir il deyil, iki il deyil, artıq 10 ilə yaxındır ki, hər tərəf
yanır. Azərbaycan sabitlik adasıdır, inkişaf məkanıdır və təbii ki, bu, dünya birliyi tərəfindən yüksək
qiymətləndirilir”.
Prezident bir daha xatırlatdı ki, antiazərbaycançı şəbəkənin fəaliyyəti də məhz bu inkişafa kölgə salmaq,
müəyyən bəhanələrlə beynəlxalq qurumlarda mövqeyimizə zərbə vurmaq, görülən işləri ləkələmək kimi
mənfur niyyətləri həyata keçirməkdən ibarətdir. İkili standartlara görə beynəlxalq qurum kimi öz nüfuzunu
itirmiş bəzi təşkilatların bəyanatları, Azərbaycan əleyhinə nümayiş etdirdikləri mövqe nəticəsiz qalır. Çünki
reallıq tamam başqadır. Uzun müddətdən bəri dünyada davam edən qarşıdurmalar, bəzi dövlətlərin ərazi
bütövlüyünün pozulması, siyasi xaos, anarxiya meyillərinin artması, çoxhakimiyyətlik kimi qorxulu siyasi
“virus”un məqsədli şəkildə yayılması beynəlxalq gərginliyi artırmaqdadır. Belə bir şəraitdə Azərbaycanın milli
maraqlarını qorumaq üçün çox ciddi prinsipial mövqeyə ehtiyac var. Belə bir mövqe isə yalnız Azərbaycan
xalqının və dövlətinin istəklərini reallaşdırır. Məhz elə ona görə də bu mövqeyi bəyənməyənlər öz düşmənçilik
niyyətlərini pərdələmək üçün siyasi oyunlara əl atırlar. Təəssüflər olsun ki, onlara bu işlərdə bəzi daxili
qüvvələr də kömək edirlər. Azərbaycan Prezidenti demişdir: “Əlbəttə, antiazərbaycan qüvvələr bizə qarşı
durmadan fəaliyyət göstərir. Bu barədə mən öz fikirlərimi dəfələrlə bildirmişəm. Azərbaycanın uğurlu
inkişafını qəbul etməyən, bizim işimizə kölgə salmaq, bizi ləkələmək istəyən dairələr öz səylərini davam
etdirirlər. Ancaq nə Azərbaycanda, nə də ölkəmizdən kənarda onların səyləri heç bir nəticə vermir və verə
bilməz”.
474

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi əsas problem olaraq qalır. Minsk qrupuna
həmsədrlik edən dövlətlərin münaqişənin həlli istiqamətində ciddi irəliləyişə nail ola bilməməsi təəssüf
doğurur. Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi, müstəqil qərar çıxarmaq iqtidarında olmaması artıq özü
əlavə bir problemdir. Azərbaycan dövləti Ermənistanı bütün regional layihələrdən təcrid etməklə onu ağır
iqtisadi duruma salıb. Ermənistanda xalq bu hakimiyyətin kölə vəziyyətindən, xarici qüvvələrin əlində
oyuncağa çevrilməsindən cana gəlib. Ermənistan hakimiyyəti isə öz xalqının maraqlarına qarşı çıxaraq öz
xarici sahiblərinin maraqlarını təmin edir. Bu isə xalqla hakimiyyət arasında böyük uçurum yaradır və bu
uçurum getdikcə dərinləşməkdədir. Bütün bunlar isə Ermənistanın ekspansionist siyasətinin nəticəsidir.
Prezident İlham Əliyev vurğuladı ki, Azərbaycan öz prinsipial mövqeyindən əl çəkməyəcək: “Biz bu mövqeyi
müdafiə edəcəyik. Ermənistan isə bu işğalın yüksək qiymətini ödəyir – həm iqtisadi tənəzzül, həm müstəqillik
qalıqlarının tamamilə itirilməsi, təmas xəttindəki itkilər, Ermənistan ordusunda artan fərarilik halları. İndi
Azərbaycan tərəfinə keçən erməni əsgərləri qeyd edirlər ki, Azərbaycan tərəfinə keçmək istəyənlərin sayı
kifayət qədər çoxdur. Sadəcə olaraq qorxurlar, çünki orada əmr verilib ki, əgər kimsə Azərbaycan tərəfinə
keçmək istəyərsə, onlar onu arxadan güllələməlidirlər, öldürməlidirlər. Yəni budur reallıq. Bu, işğalçı dövlətin
ödədiyi qiymətdir və nə qədər ki Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi həll olunmayıb, onlar bu qiyməti
ödəyəcəklər”.
Dövlət müstəqilliyi əldə etdikdən sonra Azərbaycanın keçdiyi yol hamar olmayıb. Dövlətçiliyimiz ciddi
problemlərlə, hətta ölüm-qalım dillemması ilə üzləşib. Lakin bütün bu sınaqlardan alnıaçıq çıxıb. Yaxın
keçmişə, müstəqillik tariximizə nəzər salsaq görərik ki, heç bir xarici dövlət, heç bir beynəlxalq təşkilat bu
problemlərin həllində həlledici rol oynamayıb. Yalnız qədim dövlətçilik ənənələrinə malik xalqımızın möhkəm
iradəsi və xalq-iqtidar birliyi maneələri dəf edib, mənfur düşmənlərin aranı qarışdırmaq, qarşıdurma, xaos
yaratmaq istəklərini puça çıxarıb. Prezident qeyd etdi ki, heç bir güc, heç bir fövqəldövlət bu birliyə maneçilik
yarada bilməz: “Sabitlik, inkişaf, xalqla iqtidar arasındakı birlik bir daha onu göstərir ki, bizə qarşı aparılan
kampaniyalar, yaxud da ki, burada hansısa iğtişaş yaratmaq cəhdlərinin heç bir təsiri yoxdur, ola da bilməz.
Azərbaycan inamla inkişaf edir. Ancaq əlbəttə ki, bu səylər davam edəcək. Çünki uğurlarımızı həzm edə
bilməyən dairələr, əlbəttə ki, bizdən əl çəkməyəcəklər. Biz isə onlara ən yaxşı cavabı öz işlərimizlə veririk və
onların nə sözlərinə, nə məqalələrinə, nə bəyanatlarına heç bir əhəmiyyət vermirik və verməyəcəyik”.
Azərbaycan dövlətinin bütün məsələlərdə prinsipial mövqe nümayiş etdirməsi, daxili sabitlik,
Azərbaycan Prezidentinin qeyd etdiyi kimi, qüsursuz xarici siyasət Azərbaycan dövlətinin son illərdə
qazandığı çox mühüm uğurlardır. Bu uğurların təməlini isə xalq-iqtidar birliyi təşkil edir və ölkənin bundan
sonra da dinamik inkişafı üçün möhkəm əsas yaradır.
Azərbaycan.-2015.-19 aprel.-N 82.-S.1.
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Azərbaycan 2014-cü ildə də dünyanın diqqət mərkəzində olub
Əliqismət BƏDƏLOV
Ölkə başçısının çoxsaylı xarici səfərləri, 400-ə yaxın beynəlxalq səviyyəli tədbir və görüş keçirməsi
də bunu təsdiqləyir
2014-cü il ölkəmizin beynəlxalq aləmdəki mövqelərini daha da möhkəmləndirən və reytinqini
yüksəldən bir sıra əhəmiyyətli siyasi hadisələrlə yadda qaldı. Ölkəmiz ötən il də sürətli inkişaf yolunda
inamla irəliləmiş, siyasi, iqtisadi və mədəni sahələrdə bir sıra uğurlu nailiyyətlərə imza atmışdır. İnsan
hüquq və azadlıqlarının qorunması, demokratik prinsiplərin inkişafına xüsusi önəm verilməsi, habelə,
əhalinin həyat tərzinin daha da yaxşılaşdırılması dövlət siyasətinin prioriteti olmuşdur.
Ümumiyyətlə, 2014-cü il ərzində dövlətimizin başçısının xarici səfərləri, beynəlxalq tədbirlərdə iştirakı,
respublikamıza gələn dövlət və hökumət başçılarının yüksək səviyyəli nümayəndə heyətləri, Bakıda keçirilən
beynəlxalq tədbirlər göstərir ki, ötən il də Azərbaycan dünya birliyinin diqqət mərkəzində olub. . Bütün bunlar
Xarici İşlər Nazirliyinin 2014-cü ilin yekunlarına dair bu günlərdə yayılan hesabatında da öz əksini tapıb.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin respublikamızın inkişafı, dünya birliyində mövqelərinin
möhkəmləndirilməsi və ikitərəfli əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi istiqamətində həyata keçirdiyi xarici
səfərləri, beynəlxalq tədbirlərdə iştirakı və görüşlərinin sayı üst-üstə 400-ə yaxındır. Ümumiyyətlə, 2014-cü
ildə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin xarici səfərləri, beynəlxalq tədbirlərdə iştirakı, görüşləri və
müzakirələri zənginliyi ilə diqqəti çəkmişdir: yanvarda 23, fevralda 17, martda 16, apreldə 49, mayda 42,
iyunda 51, iyulda 17, avqustda 8, sentyabrda 62, oktyabrda 42, noyabrda 34, dekabrda isə 17. Bütün səfərlərdə
və görüşlərdə əsas məqsəd ölkəmizin beynəlxalq aləmdəki əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsi,
Azərbaycan həqiqətlərinin beynəlxalq aləmə olduğu kimi çatdırılması, Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin
kəskin pislənilməsi və bu hərbi təcavüz nəticəsində bir milyondan artıq soydaşımızın öz yurd-yuvalarından
didərgin salınması barədə ətraflı məlumat verilməsi olmuşdur. Həmçinin, dövlətimizin başçısı iştirak
etdiyi tədbirlərdə bir sıra qərəzli beynəlxalq təşkilatların hələ də bu ədalətsizliyə göz yummalarını, eyni
zamanda, ikili standartlar nümayiş etdirmələrini də kəskin tənqid etmişdir.
2014-cü il ərzində Azərbaycan Prezidenti 20-yə yaxın ölkədə səfərdə olub. Bu səfərlər zamanı
Azərbaycanın həmin ölkələrlə ikitərəfli münasibətləri, iqtisadi əlaqələr və digər mühüm məsələlər müzakirə
olunmuş, Dağlıq Qarabağ probleminin həlli istiqamətində danışıqlar aparılmışdır.
Ötən il beynəlxalq münasibətlər sistemində kəskin ziddiyyətlər və hərbi-siyasi bloklara bölünmə kimi
meyillərin dərinləşməsi diqqət mərkəzində olmuşdur. Hətta, dünyanın bir çox ölkələrində çoxlu sayda insanın
ölümü, terror aktları, iqtisadi böhran və fəlakətlərə gətirib çıxaran xoşagəlməz hadisələr baş versə də, bütün
bunların ölkəmizə ciddi təsiri olmamışdır. Azərbaycan 2014-cü ildə də uğurlu nəticələrə imza ata bildi. Bu
istiqamətdə Prezident İlham Əliyevin gərgin fəaliyyətini və diplomatik səfərlərini xüsusi qeyd etmək lazımdır.
Həyata keçirilən xarici siyasətin əsas prioriteti beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin, dövlətlərarası
davranışlarda daim qanunun aliliyinin, BMT Nizamnaməsinin və dövlətlər tərəfindən öz öhdəliklərinə riayət
edilməsi kimi məsələlərin təşviq edilməsi olub. Belə bir təlatümlü şəraitdə ölkəmizin müstəqilliyinin və
suverenliyinin qorunması, sürətli inkişafın qorunub saxlanılması, respublikamıza qarşı xaricdən olan hədə və
təhdidlərin, şər və böhtanların qarşısının siyasi-diplomatik vasitələrlə alınması, əsl həqiqətlərin dünya
ictimaiyyətinə olduğu kimi çatdırılması, mədəni və humanitar diplomatiya xarici siyasi fəaliyyətimizin əsas
prioritetləri kimi davam etdirilmişdir.
Məhz bu siyasətin nəticəsidir ki, Azərbaycan dünyada etibarlı tərəfdaş kimi qəbul olunur və ölkəmizlə
sıx əməkdaşlıq etmək niyyətində olan tərəfdaşların sayı getdikcə artır. Biz ötən il də bunun şahidi olduq.
Azərbaycan Prezidenti xarici ölkələrə səfərləri zamanı keçirdiyi bütün görüçlərdə ilk növbədə Ermənistanın
hərbi təçavüzünü diqqətə çatdırmış, 20 ildən artıqdır ki, davam etdirilən bu işğalçılıq siyasəti nəticəsində hələ
də ərazilərimizin 20 faizinin düşmən əsarəti altında qaldığını bəyan etmişdirş
Ötən il ərzində baş tutan səfərlərin içərisində daha çox avqustda reallaşdırılan Soçi səfəri yadda qaldı.
Avqustun 9-da dövlətimizin başçısının əvvəlcə Soçi şəhərindəki “Boçarov Ruçey” iqamətgahında Rusiya
Prezidenti Vladimir Putinlə görüşü olmuşdur. Sonra isə Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin və
Ermənistan Respublikasının prezidenti Serj Sarkisyan ilə birgə görüş olmuşdur. Rusiya Prezidenti Valdimir
Putinin təşkilatçılığı ilə bu səfər zamanı Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin üçtərəfli
görüşündə əsas müzakirə mövzusu Dağlıq Qarabağ münaqişəsi olmuşdur.
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Həmin gün baş tutan görüş həm də ona görə əhəmiyyət daşıyırdı ki, oradakı müzakirələr Azərbaycan və
Ermənistanın təmas xəttində ciddi münaqişənin yarandığı günlərə təsadüf etmişdir. Azərbaycan və Ermənistan
prezidentlərinin görüşü sonra da davam etdirildi. Prezidentlərin növbəti görüşü isə Böyük Britaniyada, Uelsdə
dövlət başçılarının işgüzar səfəri zamanı reallaşdı. Bu zaman Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərini ABŞın dövlət katibi Con Kerri müşayiət edirdi.
Üçüncü dəfə isə prezidentlər Fransa Prezidenti Fransua Ollandın təşəbbüsü ilə Parisdə görüşdülər. Bütün
bunlar bir daha təsdiqləyir ki, 2014-cü il Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində keçirilən görüşlərlə
bağlı keyfiyyət dəyişikliyi olmasa da, kəmiyyət dəyişikliyi diqqəti cəlb edib.
Əsas məqamlardan biri də odur ki, Soçidəki görüşdən sonra NATO-nun sentyabr ayında keçirilən
sammiti çərçivəsində də prezidentlərin üçtərəfli görüşü baş tutmuşdur. Məlum olduğu kimi, dünyanın çox
nüfuzlu hərbi-siyasi təşkilatı olan NATO ölkəmizin ərazi bütövlüyünü birmənalı şəkildə dəstəkləyir. Bu
mötəbər qurum özünün tərəfdaş ölkəsi kimi, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpasında, ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün maraqlı olduğunu dəfələrlə təsdiqləyib. Fakt üçün
diqqətə çatdıraq ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi məsələsi NATO-nun 2006 və 2008-ci illərdə
keçirilən zirvə toplantılarında da bir daha ifadə olunmuşdur. Ölkəmizin ərazi bütövlüyü məsələsi NATO-nun
2009-cu ildə keçirilən zirvə sammitinin yekun bəyanatının 58-ci maddəsində də öz əksini tapmışdır. 2012-ci
ildə NATO-nun zirvə görüşündə və qəbul edilmiş qətnamədə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri çərçivəsində, həmçinin dövlətlərin ərazi bütövlüyü
əsasında həll edilməsi məsələsi öz əksini tapmışdır. Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul edilmiş
qətnamələrdə birmənalı olaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi və suverenliyi dəstəklənmiş,
münaqişənin məhz bu prinsiplər nəzərə alınmaqla həllinin zəruriliyi qeyd olunmuşdur.
Ötən il dövlət başçımızın keçirdiyi görüşlərdə, həmçinin NATO-nun sammmitində əsas iki mühüm tezis
səslənmişdir. Birinci mühüm məsələ status-kvonun dəyişdirilməsi, ikincisi isə, Fransa Prezidenti Fransua
Ollandın Böyük Sülh sazişinin hazırlanmasına başlamaq təklifi olmuşdur.
Sentyabrda NATO-nun Uelsdə keçirilmiş sammitinin yekun bəyanatında Alyansın üzv dövlətləri
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə dəstəklərini ifadə edərək, Cənubi Qafqazdakı münaqişələrin
məhz bu prinsiplər əsasında həllini mümkün sayıblar. Dövlətlərin ərazi bütövlüyü və ya siyasi müstəqilliyinə
qarşı güc tətbiq etmək, yaxud güc tətbiq edərək hədələməyin qəbuledilməzliyi vurğulanıb və dövlətlərin
beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinə hörmət edilməsinin vacibliyi qeyd olunub.
NATO-nun zirvə toplantısında çıxış edən Prezident İlham Əliyev Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsini yenidən gündəmə gətirib və təşkilatın bu məsələ ilə bağlı tutduğu mövqeyini yüksək
dəyərləndirib. Respublikamızın başçısı vurğulayıb ki, Azərbaycan ilə NATO arasında tərəfdaşlığın iyirmi ili
ərzində ölkəmiz Alyansın bir çox fəaliyyət sahəsinə töhfə verən etibarlı tərəfdaşa çevrilib. Ermənistanın
işğalçılıq siyasətindən hələ də əl çəkməməsini kəskin pisləyən Azərbaycan Prezidenti deyib: “Azərbaycan
regionda təhlükəsizliyin və sabitliyin təmin olunmasında mühüm rol oynayan ölkədir. Bununla belə, bu gün
regionumuzdakı təhlükəsizliyə ən böyük hədə Azərbaycan ərazisinin iyirmi faizini təşkil edən Dağlıq Qarabağ
və yeddi ətraf rayonu işğal altında saxlayan Ermənistanın işğalçılıq siyasətidir. Ermənistan azərbaycanlılara
qarşı etnik təmizləmə siyasəti həyata keçirib və bunun nəticəsində 1 milyondan artıq insan qaçqın və məcburi
köçkün vəziyyətinə düşüb. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi Ermənistan qoşunlarının işğal edilmiş
ərazilərdən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edir. Əfsuslar olsun ki, Ermənistan onlara məhəl
qoymamaqda davam edir və münaqişə həll olunmamış qalır. Münaqişə beynəlxalq hüquq normaları və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü əsasında həll edilməlidir. Biz NATO-nun bu məsələ ilə bağlı mövqeyini və
əvvəlki sammitlərdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə verdiyi tam dəstəyi yüksək
dəyərləndiririk. Biz qətiyyətlə inanırıq ki, NATO-nun beynəlxalq hüququn bu cür mühüm hissəsinə sadiqliyi
bundan sonra da davam edəcək. Beləliklə, o, ədaləti bərpa etməyə və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri
güc hesabına dəyişmək kimi səhv düşüncədən yayındırmağa birmənalı şəkildə yardım edir”.
Təəssüf ki, Ermənistan 2014-cü ildə də tutduğu qeyri-konstruktiv mövqe ilə münaqişənin həllini
ləngitmişdir. Rəsmi İrəvan işğalçılıq siyasətindən əl çəkmədiyini iyulun sonu, avqustun əvvəlində təmas
xəttində ciddi insident, təxribat törətməsi ilə bir daha təsdiqləmişdir. Bir müddət sonra isə işğalçı
Ermənistana məxsus helikopter sərhədlərimizi pozmağa cəhd etsə də, bu hərbi texnikanı göndərənlər layiqli
cavabını almışdır.
Azərbaycan Prezidenti bütün xarici səfərlərində və iştirak etdiyi beynəlxalq tədbirlərdə ölkəmizin xarici
siyasətinin prioritetinin dövlətlərlə ikitərəfli münasibətlər olduğunu vurğulayaraq bildirmişdir ki,
respublikamızın daxili imkanları, potensialı, iqtisadiyyatı daha da gücləndikcə, bu, özünü xarici siyasətdə də
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göstərir. Bu baxımdan Prezidentin ikitərəfli münasibətlərin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində atdığı
qətiyyətli addımlar xarici səfərlərində özünü açıq şəkildə büruzə vermişdir. Ötən ilin aprelində ölkə
başçısının İran səfərini qeyd etmək istərdik. Bu səfər çərçivəsində əldə olunmuş razılaşmalar, xüsusilə iki
fundamental məsələdə ortaq mövqeyin olması səfərin böyük əhəmiyyət kəsb etməsindən xəbər verirdi. Səfər
çərçivəsində keçirilən görüşdə İran Prezidenti Həsən Ruhani bildirib ki, İran Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü
tanıyır və regionda heç bir coğrafı dəyişmələri qəbul etmir. İkinci isə, Xəzərin statusu ilə bağlı məsələdə İranla
Azərbaycan arasında anlaşılmazlıqlar aradan qalxdı. İran Prezidenti Xəzərin statusunun müəyyənləşməsinin
uzaq perspektivli yox, yaxın zamanda həll olunacaq məsələ olduğunu deyib.
Faktlar da təsdiqləyir ki, Azərbaycan əməkdaşlıq etdiyi bütün tərəfdaşları ilə açıq və səmimidir. Ölkəmiz
bu prinsiplər əsasında dünya dövlətləri ilə xoşməramlı əməkdaşlığını ən yüksək səviyyədə davam etdirir.
Xalq qəzeti.-2015.-1 fevral.-N 24.-S.2.
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Xarici siyasət strategiyası dövlətin beynəlxalq aləmdə nüfuzunu möhkəmlədir
Allahverdi MEHDİYEV
Yola saldıgımız 2014-cü il beynəlxalq münasibətlərin, ayrı-ayrı dövlətlər arasında ikitərəfli və
çoxtərəfli əlaqələrin gərginləşməsi, Ukrayna böhranı ucbatından Qərb-Şərq qarşıdurmasının qızışması,
dünyanın bir sıra regionlarında zorakılığın artması ilə yadda qaldı. NATO ilə Rusiya arasında geosiyasi
mübarizənin kəskinləşməsi bəşəriyyəti “soyuq müharibə” təhlükəsi ilə yenidən üz-üzə qoydu.
Onilliklərdir sabitliyin, əmin-amanlığın uzaq düşdüyü, “ərəb baharı” adlı qan gölündə çapalayan Yaxın
Şərq başqa bir fəlakətlə – İŞİD terroru ilə qarşı-qarşıya gəldi. Dünya iqtisadiyyatında tənəzzülün davam
etdiyi bir şəraitdə neftin qiymətinin sürətlə aşağı düşməsi dünya iqtisadiyyatında yeni-yeni problemlərə
yol açdı: karbohidrogen ixracatçıları itirməyə, idxalatçıları isə qazanmağa başladılar.
Beynəlxalq münasibətlər sistemində yaranmış belə bir mürəkkəb şəraitdə Azərbaycan dövləti müəyyən
etdiyi xarici siyasət xəttinin prioritet istiqamətlərinə sadiq qalaraq milli maraqların diktə etdiyi prinsipləri
rəhbər tutur. Hər şeydən əvvəl belə bir məqam ön plana çəkilir ki, Azərbaycan heç vaxt dünyanın aparıcı güc
mərkəzləri arasında alovlanan geosiyasi mübarizə meydanlarından birinə çevrilməyəcək. 2014-cü il bu
baxımdan səciyyəvi idi. Azərbaycan diplomatiyası il ərzində dövlətin beynəlxalq aləmdə mövqeyinin
möhkəmlənməsi, beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığın sıxlaşdırılması, ayrı-ayrı ölkələrlə qarşılıqlı faydalı
əlaqələrin dərinləşdirilməsi naminə geniş fəaliyyət göstərmiş, həmçinin regional və beynəlxalq əhəmiyyətli
problemlərin müzakirəsində və həllində yaxından iştirak etmişdir. Bütün bu məsələlərə yanaşmada milli
maraqlar önə çəkilmiş, dövlətin təhlükəsizliyi ilə əlaqəli məqamlar diqqət mərkəzində saxlanmışdır.
Ötən il Azərbaycan diplomatiyası dünyanın ayrı-ayrı ölkələri ilə ikitərəfli əməkdaşlığın
genişləndirilməsi, dövlətimizin beynəlxalq aləmdə mövqelərinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində ardıcıl
addımlar atmış, yeni tərəfdaşların qazanılması naminə məqsədyönlü iş aparmışdır. Bu baxımdan Prezident
İlham Əliyevin xarici səfərləri, dünya liderləri ilə keçirdiyi çoxsaylı görüşlər və danışıqlar, eləcə də xarici
ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının ölkəmizə səfərləri diqqəti cəlb edir. Bu təmaslar zamanı ikitərəfli
əlaqələrin geniş spektri müzakirə edilmiş, yeni əməkdaşlıq istiqamətləri müəyyənləşdirilmişdir. Nəticədə
Azərbaycan yeni tərəfdaşlar qazanmış, regional və beynəlxalq müstəvidə nüfuzunu möhkəmlətmək imkanı
əldə etmişdir. Dövlət başçısının apardığı danışıqlarda Ermənistanın ölkəmizə qarşı hərbi təcavüzünün ağır
nəticələri daim diqqətə çatdırılmış, münaqişənin beynəlxalq hüquq normaları əsasında tənzimlənməsinin
vacibliyi vurğulanmışdır.
Rəsmi Bakının yürütdüyü xarici siyasət xəttinin prioritet istiqamətlərindən biri qonşu ölkələrlə müxtəlif
sahələrdə əlaqələrin intensivləşdirilməsi, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın genişləndiriməsidir. Azərbaycan
diplomatiyası keçən il də bu istiqamətdə fəal olmuşdur. Türkiyə, Gürcüstan, İran və Rusiya ilə dövlət və
hökumət başçıları səviyyəsində qarşılıqlı səfərləri, eləcə də digər rəsmi şəxslərin təmasları müntəzəm xarakter
almışdır. Prezident İlham Əliyevin İran və Rusiyaya, Türkiyə və Gürcüstan prezidentlərinin və baş nazirlərinin
Azərbaycana səfərləri ikitərəfli əlaqələrin inkişafına önəmli töhfə vermişdir. Ötən ilin mayında Azərbaycan,
Türkiyə və Gürcüstan prezidentlərinin Tbilisidə keçirilmiş növbəti sammiti bu baxımdan əlamətdar olmuşdur.
Sammitdə indiyədək reallaşdırılmış regional və beynəlxalq əhəmiyyətli inkişaf layihələri bir daha təhlil edildi,
üçtərəfli əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə mövzusu oldu. Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi,
“zirvə görüşünün əsas nəticəsi ondan ibarətdir ki, bu gün Gürcüstan, Türkiyə və Azərbaycan üçtərəfli formatı
və bizim dostluq, tərəfdaşlıq münasibətlərimizi bir daha təsdiqlədilər. Bu, çox önəmlidir. Çünki bizi birləşdirən
layihələr həm ölkələrimiz, xalqlarımız, qonşularımız və həm də qitə üçün əhəmiyyətlidir… Hazırda bu
üçtərəfli format nəinki regionda, hətta dünya miqyasında böyük maraq doğurur. Bu, əslində nadir bir formatdır.
Çünki burada üç müstəqil dövlət artıq bərabərhüquqlu münasibətlər – qarşılıqlı maraq və bir-birinə hörmət
əsasında müasir, mədəni, xalqlarımızın maraqlarına cavab verən münasibətlər qurmuşdur. Hesab edirəm ki,
bu təcrübə başqa ölkələr üçün də cəlbedici ola bilər”.
Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan rəhbərliyi regional inkişafın sürətlənməsi naminə qonşu ölkələrlə
ikitərəfli əlaqələrin genişləndirilməsi ilə bərabər, çoxtərəfli formatlara da üstünlük verir. Rəsmi Bakının
təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş üçtərəfli formatlar artıq işə düşmüşdür. Azərbaycan-Türkiyə-Gürcüstan,
Azərbaycan-Türkiyə-İran üçtərəfli formatları ilə yanaşı, son vaxtlar Azərbaycan-Türkiyə-Türkmənistan
formatı da formalaşmışdır. Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, “belə görüşlərin keçirilməsi özlüyündə
çox müsbət əlamətdir. Çünki burada regional əməkdaşlıq daha da möhkəmlənir. Biz isə həmişə çalışmışıq ki,
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regional əməkdaşlıq güclənsin. Hər bir ölkə, o cümlədən Azərbaycan regional əməkdaşlıq hesabına öz
maraqlarını daha dolğun şəkildə təmin edə bilər… Bizim xarici siyasətimiz yerində durmur. Biz daim axtarışda
olmalıyıq, daim yeni əməkdaşlıq formaları haqqında fikirləşməliyik, təşəbbüs göstərməliyik ki, Azərbaycanın
xarici siyasəti daha da uğurlu olsun”.
Eyni zamanda, Azərbaycan dünyanın müxtəlif ölkələri ilə siyasi, iqtisadi, mədəni və humanitar
sahələrdə qarşılıqlı əlaqələri inkişaf etdirmək naminə səylərini intensivləşdirmişdir. Dövlət başçısının Avropa
və Asiya ölkələrinə səfərləri, öz növbəsində bir sıra xarici dövlətlərin rəhbərlərinin Bakıya səfərləri bu
istiqamətdə atılmış növbəti addımlar kimi diqqəti cəlb edir.
Bütün bunlarla yanaşı, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüququn
norma və prinsipləri əsasında həlli, nəticə etibarilə erməni təcavüzünün nəticələrinin aradan qaldırılması,
dövlətimizin ərazi bütövlüyünün bərpası, məcburi köçkün həmvətənlərimizin yurd-yuvalarına qayıdışının
təmin edilməsi xarici siyasətimizin qarşısında duran əsas vəzifəsi olaraq qalır. Ötən il diplomatiyamız bu yöndə
fəaliyyətini davam etdirmişdir. ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində aparılan danışıqlar indiyədək konkret
nəticəyə gətirib çıxarmasa da, beynəlxalq ictimaiyyətdə artıq belə bir yekdil fikir formalaşmışdır ki,
münaqişənin tənzimlənməsi prosesi Ermənistan ekspedisiya korpusunun Azərbaycanın işğal olunmuş
ərazilərindən çıxarılması və azərbaycanlı məcburi köçkünlərin doğma yurd-yuvalarına qaytarılmasından
başlamalıdır. Yalnız bundan sonra münaqişə tərəfləri arasında əməkdaşlıq və etimad mühiti formalaşdırmaqla
qarşıdurmaya birdəfəlik son qoyub hərtərəfli və daimi sülhü bərqərar etmək mümkündür.
Dövlət başçısı istər xarici ölkələrin rəhbərləri ilə danışıqlarda, beynəlxalq təşkilatların iclaslarında və
beynəlxalq forumlarda, istərsə də dünyanın aparıcı kütləvi informasiya vasitələri ilə müsahibələrində daim
Ermənistanın təcavüzkar siyasətinin regional əməkdaşlığa və beynəlxalq təhlükəsizliyə ciddi təhlükə
yaratdığını nəzərə çarpdırır, erməni ekspansionizminin Cənubi Qafqazda sabitliyə və inkişafa başlıca maneə
olduğunu vurğulayır. Azərbaycan diplomatiyasının uğurlu fəaliyyətinin nəticəsidir ki, son dövrlərdə hətta
coğrafi baxımdan uzaq olduğumuz Latın Amerikasının bir sıra ölkələri Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həllində Azərbaycanın tutduğu haqlı mövqeyə dəstək vermişdir. Ötən il bir sıra
beynəlxalq və regional təşkilatlar yenidən münaqişənin tənzimlənməsi məsələsinə toxunaraq problemin
beynəlxalq hüquq normaları – dövlətlərin ərazi bütövlüyü, suverenliyi və beynəlxalq səviyyədə tanınmış
sərhədlərinin toxunulmazlığı prinsipləri əsasında həllinə çağırmışdır. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici
İşlər Nazirləri Şurasının sessiyasında “Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı
təcavüzü”, “Azərbaycan Respublikasına iqtisadi yardımın göstərilməsi” və “Ermənistan Respublikasının
Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzü nəticəsində işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarında islam dininə
aid tarixi və mədəni irsin və ibadət ocaqlarının dağıdılması və təhqir olunması” adlı qətnamələr qəbul
edilmişdir. Yekun Ciddə Bəyannaməsində Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar
Azərbaycanın ədalətli mövqeyinə münasibətdə həmrəylik ifadə olunmuşdur. Qoşulmama Hərəkatının
Əlcəzairdə keçirilmiş xarici işlər nazirləri səviyyəsində iclasının yekun sənədində münaqişənin BMT
Təhlükəsizlik Şurasının məlum qətnamələri və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi və beynəlxalq birlik
tərəfindən tanınmış sərhədləri daxilində danışıqlar yolu ilə həlli dəstəklənmişdir. NATO-nun Uelsdə keçirilmiş
zirvə toplantısının yekun bəyanatında Şimali Atlantika alyansının üzvü olan dövlətlər Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü və suverenliyini dəstəkləmiş, Cənubi Qafqazdakı münaqişələrin məhz bu prinsiplər əsasında
həllinə tərəfdar çıxmışdır. Ərəb Dövlətləri Liqası-Mərkəzi Asiya-Azərbaycan Respublikası Əməkdaşlıq və
İqtisadi Forumunun yekun bəyannaməsində Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin BMT
Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə uyğun olaraq suverenlik və ərazi bütövlüyü prinsipləri əsasında həllinin
vacibliyi bir daha vurğulanmışdır.
Bununla yanaşı, Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması istiqamətində diplomatik fəaliyyət diqqət
mərkəzində olmuşdur. Göstərilən səylər nəticəsində artıq dünyanın 10-dan çox ölkəsi erməni silahlı
birləşmələrinin Xocalıda törətdiyi qırğını soyqırımı aktı kimi tanımış, həmin dövlətlərin parlamentləri müvafiq
qərarlar qəbul etmişdir. Diplomatiyamız erməni təcavüzkarlarının Xocalıda həyata keçirdiyi vəhşilikləri dünya
miqyasında tanıtmaq, bütövlükdə Azərbaycan həqiqətlərini beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaq, erməni
uydurmalarını ifşa etmək və ölkəmizin əleyhinə antitəbliğat əməllərinin qarşısını almaq üçün səylərini davam
etdirir.
Ötən il həm də Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlarda fəallığı ilə diqqəti cəlb etmişdir. BMT Baş
Məclisinin 68-ci və 69-cu sessiyalarında Azərbaycan diplomatiyası gündəliyə çıxarılmış məsələlərin
müzakirəsi və qətnamə layihələrinin qəbulu prosesində yaxından iştirak etmişdir. BMT Baş Məclisinin 69-cu
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sessiyasında Azərbaycan tərəfindən irəli sürülmüş “İtkin düşmüş şəxslər” adlı qətnamə yekdilliklə qəbul
olunmuşdur.
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan 2001-ci ildə Avropa Şurasının (AŞ) üzvü olduqdan sonra ilk dəfə
olaraq keçən il mayın 14-dən etibarən altı aylıq dövr üçün AŞ Nazirlər Komitəsində sədrlik etmişdir. Sədrlik
dövründə Azərbaycan Respublikası AŞ-nin fəaliyyətinin priorititetlərini təşkil edən insan hüquqları, qanunun
aliliyi və demokratiyanın inkişafı istiqamətində mühüm səylər göstərmiş, AŞ-yə üzv ölkələri və qurumun
müxtəlif təsisatları ilə qarşılıqlı anlaşma şəraitində çalışmışdır. Sözügedən prioritetlərin dəstəklənməsi
məqsədilə Azərbaycanda 18 beynəlxalq tədbir keçirilmişdir.
Prezident İlham Əliyev Avropa Şurası Parlament Assambleyasının (AŞ PA) iyun sessiyasında çıxış
etmişdir. Dövlət başçısının AŞ PA qarşısında nitqi mahiyyət etibarilə Azərbaycanın təşkilata üzv olduqdan
bəri keçən 13 il ərzində əldə etdiyi nailiyyətlərin növbəti təqdimatı idi. Prezident deyirdi: “Avropa Şurasına
qoşulmaq bizim düşünülmüş seçimimiz oldu. Çünki biz islahatların genişləndirilməsi üçün bu təsisatın üzvü
olmaq istəyirdik. Əlbəttə, bilirdik ki, Avropa Şurasına qoşulmağımız həmçinin öhdəlikləri nəzərdə tutacaqdır.
Biz isə bunlara hazır idik. Bu günə qədər biz öhdəlikləri yerinə yetiririk. 60-a yaxın konvensiyaya qoşulmuşuq.
Qanunvericiliyimizi təkmilləşdirmişik. Bu gün həyata keçirdiyimiz islahatlar cəmiyyətimizdə çox müsbət
mühit yaradır. Fundamental azadlıqlara gəldikdə, Azərbaycanda bütün azadlıqlar təmin edilir. Siyasi fəaliyyət
azadlığı vardır. Yüzlərlə siyasi təşkilat, partiya mövcuddur. İfadə azadlığı, mətbuat azadlığı vardır. Qırxdan
artıq gündəlik və təxminən iki yüz həftəlik və aylıq qəzet çıxır. Respublika səviyyəsində doqquz televiziya
kanalı vardır. On dörd bölgə və on dörd kabel televiziya kanalı fəaliyyət göstərir. Bizdə azad internet vardır.
Azərbaycanda internet istifadəçilərinin sayı 70 faizdən artıqdır. Hazırda hökumətimiz böyük sərmayələri tələb
edən layihəni həyata keçirməkdədir: genişzolaqlı internet hər bir şəhər və kənd üçün təmin edilməlidir. Başqa
sözlə, azad internetin mövcudluğu, senzuranın olmaması şəraitində biz mətbuat azadlığını məhdudlaşdıra
bilmərik. Əksinə, biz mətbuat azadlığının tərəfdarıyıq, çünki media azadlığı demokratiya deməkdir. O,
hökumətə çatışmazlıqlara diqqət yönəltməyə yardım edir. O, hökumət ilə cəmiyyət arasında zəruri əlaqələrin
qurulmasına zəmin yaradır. Bu, Azərbaycanın, müasir Azərbaycanın ən böyük zənginliklərindən biridir. Biz
bundan qürur hissi duyuruq”. Bununla yanaşı, dövlət başçısı vurğulayırdı ki, Azərbaycan cəmiyyətinin
müxtəlif sahələrində reallaşdırılan islahatları bilavasitə AŞ qarşısında götürülmüş öhdəliklər şərtləndirmir:
“İslahatların həyata keçirilməsi bizim üçün onunla bağlı deyil ki, biz öhdəliklərimizi icra edək və ya beynəlxalq
təsisatlardan müəyyən müsbət qiymətlər alaq. Bu onunla bağlıdır ki, biz ölkəmizi müasirləşdiririk. On il öncə
qeyd etdiyim kimi, güclü demokratik təsisatlar olmadan iqtisadi uğurumuz davamlı ola bilməz. Bu səbəbdən
iqtisadi və siyasi islahatlar paralel şəkildə aparılmalıdır. Cəmiyyətin demokratikləşdirilməsi cəmiyyətimizdə
müsbət əhval-ruhiyyə yaradır”.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, AŞ-də Azərbaycana münasibət heç də həmişə hamar olmamışdır. Bu
təşkilatda ölkəmizə qarşı ayrı-seçkilik, ikili standartlar zaman-zaman özünü göstərir. Antiazərbaycan mövqeyi
tutmuş deputat qruplaşması fürsət düşən kimi qarayaxma, təzyiq kampaniyasına başlayır. Lakin bu kampaniya
heç vaxt məqsədinə çata bilmir. Azərbaycan tərəfinin tutarlı arqumentlərı, ortaya qoyduğu həqiqətlər
antiazərbaycan qruplaşmasının ölkəmizin nüfuzuna xələl gətirmək üçün göstərdiyi cəhdləri puça çıxarır. AŞ
PA-nın elə həmin sessiyasında da Prezident İlham Əliyev Azərbaycanı bir nömrəli hədəf seçmiş bədxahların
növbəti həmləsini alt-üst etdi.
Əlbəttə, bu və ya digər qruplaşmanın bəd niyyətləri Azərbaycanla Avropa arasında möhkəm və sağlam
ikitərəfli əlaqələrə xələl gətirə bilməz. Prezident İlham Əliyevin Avropa ölkələrinə çoxsaylı səfərləri, Avropa
dövlət və hökumət başçılarının Azərbaycana səfərləri buna dəlalət edir. Avropa ölkələri ilə qarşılıqlı faydalı
əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi diplomatiyamızın prioritetlərindən biri olaraq qalacaq. Çünki söhbət, sözün
həqiqi mənasında, strateji tərəfdaşlıqdan, Azərbaycanda həyata keçirilən və Avropa üçün müstəsna əhəmiyyət
kəsb edən inkişaf layihələrindən gedir.
Şübhəsiz, ötən il baş vermiş ən əlamətdar hadisə Azərbaycanın enerji diplomatiyasının yeni uğuru –
“Cənub” qaz dəhlizinin təməlinin qoyulması idi. Məlum olduğu kimi, hələ 1996-cı ildə aparıcı xarici şirkətlərlə
“Şahdəniz” qaz-kondensat yatağının istismarı haqqında saziş imzalanmışdır. Ehtiyatı 1 trilyon kubmetrdən çox
olan bu yataq gələcəkdə “Cənub” qaz dəhlizinin resurs mənbəyi olacaqdır. 2007-ci ildə Bakı-Tbilisi-Ərzurum
qaz kəmərinin inşası ilə dəhlizin birinci hissəsi istifadəyə verildi. Bununla Azərbaycan dünya bazarında qaz
ixracatçısı kimi tanınmağa başladı.
Qarşıda duran əsas vəzifə isə “Cənub” qaz dəhlizinin genişləndirilməsi, “Şahdəniz” yatağının ikinci
mərhələsinin istismarı və nəticə etibarilə Azərbaycan qazının Avropa bazarına çıxarılması idi. 2012-ci ildə
Azərbaycan və Türkiyə hökumətləri arasında Trans-Anadolu təbii qaz boru kəməri (TANAP) sisteminə dair
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saziş imzalandı. TANAP-ın davamı olaraq təbii qazı Avropaya çatdıracaq kəmər – Trans-Adriatik boru kəməri
(TAP) əsas ixrac marşrutu kimi seçildi. Beləcə, “Cənub” qaz dəhlizi formalaşması üçün müqavilə bazası
yarandı.
Ötən il sentyabrın 20-də isə daha bir tarixi hadisə baş verdi: tammiqyaslı “Cənub” qaz dəhlizinin təməli
qoyuldu. Bu, milli iqtisadiyyatın inkişafı və şaxələndirilməsi naminə indiyədək görülmüş işlərin yekunu,
Azərbaycanın yeni neft strategiyasının təntənəsi idi.
“Cənub” qaz dəhlizi adi layihə deyil. 1994-cü ildə xarici şirkətlərlə imzalanmış ilk neft müqaviləsi –
“Əsrin müqaviləsi” XX əsrin layihəsi olduğu kimi, “Cənub” qaz dəhlizi də XXI yüzilliyin layihəsidir. Yeni
layihəyə 45 milyard dollar investisiya qoyulacaq. Boru kəməri sistemi 3600 kilometrlik məsafə qət edərək
Xəzər dənizini Avropanın mərkəzi ilə birləşdirəcək. İndiyədək Azərbaycanın neft-qaz layihələrində cəmi üç
ölkə – Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə iştirak edirdi. Bundan sonra isə iştirakçı ölkələr çox olacaq, cənubşərqi Avropanın bir çox ölkələri – Yunanıstan, Bolqarıstan, Albaniya, İtaliya, perspektivdə isə Monteneqro,
Bosniya, Xorvatiya və başqaları Xəzərdə başlamış əməkdaşlıq prosesinə qoşulacaq. Yeni qaz kəmərinin inşası
Xəzər, Qara dəniz və Aralıq dənizi hövzələrinin ölkələri üçün yeni imkanlar yaradacaq, geniş bir coğrafiyada
regional iqtisadi inkişafa böyük töhfə verəcək. Əlavə iş yerləri açılacaq, nəticə etibarilə yoxsulluğun səviyyəsi
azalmış olacaq.
Eyni zamanda “Cənub” qaz dəhlizi xalqların bir-birinə yaxınlaşması, qarşılıqlı anlaşmanın dərinləşməsi
üçün vasitə olacaq. Söhbət təkcə qaz kəmərlərinin, yaxud dəmir yolu xətlərinin inşasından deyil, həm də
çoxtərəfli əməkdaşlıqdan, milli iqtisadiyyatların birləşməsindən, bütövlükdə regional inteqrasiyadan gedir.
Qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq isə dostluq şəraitini möhkəmlədən mühüm amillərdəndir.
Başqa sözlə, XXI əsrin layihəsindən hamı faydalanacaq. İlk növbədə, Azərbaycan karbohidrogen
potensialını reallışdırmaq üçün yeni imkanlar əldə edir. İndiyədək həyata keçirilmiş neft-qaz layihələri milli
iqtisadiyyatın möhkəmlənməsi və onun şaxələndirilməsinə gətirib çıxarmış, formalaşmış maliyyə ehtiyatları
yeni layihələrin icrasına şərait yaratmışdır. Vaxtilə Azərbaycan bu və ya digər layihəni reallaşdırmaq üçün
xaricdən kredit alırdısa, indi heç bir borca ehtiyac yoxdur. Hazırda Azərbaycan “Şahdəniz”, TANAP, TAP və
digər layihələrdə öz payını özü maliyyələşdirir. Azərbaycan həm də kredit verən ölkədir. Məsələn, region üçün
mühüm inkişaf layihəsində – Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun inşasında Gürcüstan tərəfi payını
maliyyələşdirmək üçün Azərbaycandan kredit almışdır. “Cənub” qaz dəhlizi ölkəmizin maliyyə imkanlarını
daha da artıracaq, onun dünya iqtisadiyyatına inteqrasıyasına güclü təkan verəcək.
Öz növbəsində Avropanın Azərbaycanla energetika sahəsində əməkdaşlığı qitə ölkələri üçün böyük
əhəmiyyət kəsb edir. Məlum olduğu kimi, Köhnə dünya enerji tələbatını ödəmək üçün xarici mənbələrə
möhtacdır. Avropa İttifaqı (Aİ) enerji təhlükəsizliyini təmin etmək üçün yollar axtarır. İlk növbədə təbii qaz
təchizatı xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Doğrudur, Avropa ölkələri müxtəlif mənbələrdən qaz idxal edir. Amma
enerjidən asılılıq qitənin ən zəif, həssas tərəfi olaraq qalır. Avropanın, demək olar ki, bütün ölkələri, Rusiya
qazından asılıdır. Avropalı siyasətçılərin fikrincə, “Cənub” qaz dəhlizi qitəni asılılıqdan azad edəcək. Başqa
sözlə, bu, sözün əsl mənasında, geostrateji layihə olacaq, çünki söhbət qitənin gələcək taleyindən – enerji
təhlükəsizliyindən gedir.
Digər tərəfdən, “Cənub” qaz dəhlizi Azərbaycanın ixracat potensialını artıracaq, Avropaya
uzunmüddətli çıxışını təmin edəcək, nəticə etibarilə ölkəmizin beynəlxalq aləmdə nüfuzunu möhkəmlədəcək.
Öz növbəsində Avropa enerji təhlükəsizliyini təmin etmək üçün etibarlı alternativ mənbə əldə edir. Bununla
bərabər, “Cənub” qaz dəhlizi gələcəkdə Yaxın Şərqin təbii qaz hasil edən ölkələrinin Avropa bazarına
çıxmasına şərait yaradacaq.
Azərbaycan.-2015.-24 yanvar.-N 17.-S.4.
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8 ölkənin rəhbəri, 8 baş nazir, 7 parlament sədri, 26 beynəlxalq təşkilat rəhbəri…
Xarici qonaqların Azərbaycana gəlişi 2014-cü ildə də intensiv olub
Rəşad CƏFƏRLİ
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və ölkə rəhbərliyində təmsil olunan şəxslərin xarici
ölkələrə səfərləri ilə yanaşı, ayrı-ayrı ölkələrin də rəhbərləri 2014-cü ildə Azərbaycana səfərlər ediblər.
Bu səfərlərin hər biri ikitərəfli əlaqələrin inkişafına təkan verməklə yanaşı, Azərbaycanın beynəlxalq
münasibətlər sistemindəki yüksək mövqeyinin əsas göstəricilərindən biridir.
Azərbaycanın yaxın qonşuluq və strateji əməkdaşlıq münasibətlərində olduğu ölkələrdən biri
Gürcüstandır. Azərbaycan dövləti bu siyasətdən irəli gələrək Gürcüstanı ən çətin zamanlarında ona dayaq olub,
yardımlarını əsirgəməyib. 2014-cü ildə Azərbaycana ilk səfər edən Gürcüstanın yeni Prezidenti Georgi
Marqvelaşvilinin Bakıda Prezident İlham Əliyevlə görüşü, apardığı danışıqlar, Azərbaycanla əlaqələrə böyük
önəm vermələrini bəyan etməsi iki ölkə arasında münasibətlərin bundan sonra da yüksələn xətlə inkişaf
edəcəyini göstərdi.
Fevral ayında isə Bolqarıstan Respublikasının Baş naziri Plamen Oreşarski, Qazaxıstan Respublikası
Parlamenti Məclisinin sədri Nurlan Niqmatulin Azərbaycana səfər ediblər. Prezident İlham Əliyevlə keçirilən
görüşlərdə ölkələrimiz arasında ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlərin inkişafından məmnunluq ifadə olunub,
tərəfdaşlıq əlaqələrimizin müxtəlif sahələrdə, o cümlədən energetika sektorunda genişləndirilməsinin önəmi
vurğulanıb, əməkdaşlığımızın perspektivləri ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi olunub.
Fevralda Monako Knyazı II Albert Azərbaycana gəlib. Knyaz II Albertin Prezident İlham Əliyevlə
görüşündə Azərbaycan ilə Monako arasında ikitərəfli əlaqələrin müxtəlif sahələrdə inkişaf etdirilməsinə dair
fikir mübadiləsi aparılıb. Prezident İlham Əliyev Monako Knyazının ölkəmizə səfərinin Azərbaycan ilə
yaxından tanış olmaq üçün yaxşı fürsət yaratdığını bildirib.
Aprel ayında Türkiyə Respublikasında keçirilən bələdiyyə seçkilərindən sonra bu ölkənin o zaman Baş
naziri olan Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana işgüzar səfər edib. Prezident İlham Əliyevlə görüşdə
Azərbaycanla Türkiyə arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin siyasi, iqtisadi, enerji, nəqliyyat
sahələrində və bütün digər sahələrdə uğurlu inkişafından məmnunluq ifadə olunub, bu səfərin ölkələrimiz
arasında ikitərəfli münasibətlərin daha da genişlənməsi baxımından önəmi qeyd edilib.
Aprel ayında Kamboca Krallığının Baş naziri Hun Senin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti də
Azərbaycana səfər edib. Kamboca Krallığının Baş nazirinin Azərbaycana ilk səfərinin əlaqələrimizin inkişafı
baxımından tarixi əhəmiyyət daşıdığını bildirən Prezident İlham Əliyev səfərin uğurlu olacağına əminliyini
ifadə edib, ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi və güclü tərəfdaşlıq münasibətlərinin
qurulması üçün yaxşı imkanların olduğunu vurğulayıb. Dövlət başçısı bu səfərin təkcə siyasi sahədə deyil,
iqtisadi sahədə də əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə etmək üçün yaxşı fürsət yaradacağına ümidvar olduğunu
bildirib.
Azərbaycanın yaxın siyasi və iqtisadi münasibətlərdə olduğu ölkələrdən biri də Fransadır. Ötən ilin
mayında Fransa Prezidenti Fransua Ollandın Azərbaycana rəsmi səfəri əlaqələrin yüksək səviyyədə olduğunu
göstərdi. Səfər zamanı Prezident İlham Əliyevlə görüşdə ölkələrimiz arasında ikitərəfli əlaqələrin siyasi,
iqtisadi, energetika, nəqliyyat və digər sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi bildirilib. Fransa Prezidenti Fransua
Ollandın ölkəmizə rəsmi səfərinin ikitərəfli münasibətlərin genişləndirilməsi baxımından önəmi vurğulanıb.
“Ölkənizə səfər etmək üçün dəvətinizə görə minnətdaram. Ölkənizi özüm üçün kəşf etdim. İlk dəfədir ki,
buraya səfər edirəm. Lakin sizi əmin edirəm ki, bu səfər sonuncu səfər deyildir” -deyə F.Olland bildirib.
May ayında Prezidenti İlham Əliyev Avropa Şurasının baş katibi Torbörn Yaqlandı və Avropa Şurası
Parlament Assambleyasının sədri xanım Ann Brasörü qəbul edib. Görüşlərdə Azərbaycan ilə Avropa Şurası
arasında əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsinin önəmi qeyd olunub, sivilizasiyalararası dialoqda və
Avropanın enerji təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsində Azərbaycanın rolu xüsusi vurğulanıb,
əməkdaşlığımızın inkişaf perspektivləri ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
İyunun əvvəllərində İsveçrə Konfederasiyasının Prezidenti Didye Burkhalter Azərbaycana rəsmi səfər
edib. Prezident İlham Əliyevlə görüşdə ikitərəfli münasibətlərin siyasi, iqtisadi və digər sahələrdə uğurlu
inkişafından məmnunluq ifadə olunub, qarşılıqlı görüşlərin və səfərlərin əhəmiyyəti qeyd edilib. Ölkələrimiz
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arasında iqtisadi əməkdaşlığın və qarşılıqlı investisiya qoyuluşunun daha da genişləndirilməsi üçün yaxşı
imkanların olduğu bildirilib.
Azərbaycanın xarici siyasətində prioritetlərdən biri türk dövlətləri ilə əlaqələr və bütövlükdə türk
dövlətləri arasında münasibətlərin dərinləşdirilməsidir. Bu məsələlər iyun ayında Azərbaycana səfər edən
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Cəmil Çiçəyin, Qazaxıstan Respublikası Məclisinin sədri Kabibulla
Djakupovun və Qırğızıstan Jogorku Keneşinin (parlamentinin) sədri Asilbek Jeenbekovun Prezident İlham
Əliyevlə görüşlərində də müzakirə edilib. Görüşlərdə Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının Bodrumda
keçirilən Zirvə toplantısının əhəmiyyəti vurğulanaraq Türkdilli Ölkələrin Parlament Assambleyası Şurasının
Bakıda keçirilən növbəti iclasının da əlaqələrimizin daha da möhkəmləndirilməsi işinə xidmət edəcəyinə
əminlik ifadə olunub.
Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlığın geniş bazası var. Bu əməkdaşlığın
genişləndirilməsi istiqamətində ötən il də irəliləyiş müşahidə olunub. İyun ayında Avropa Komissiyasının sədri
Joze Manuel Barrozunun Azərbaycana etdiyi rəsmi səfər göstərdi ki, Aİ ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr
son illərdə yalnız yüksələn xətlə inkişaf edib və bir neçə il əvvəl gələcək perspektiv üçün proqnozlaşdırılan
məsələlər reallığa çevrilib. Joze Manuel Barrozu Bakıda mətbuata bəyanatında deyib: “Prezident İlham
Əliyevin dəvəti ilə yenidən Azərbaycanda olmağımdan çox məmnunam. Bu, mənim Azərbaycana ikinci
səfərimdir. Bu, Avropa İttifaqının Azərbaycana və vacib ikitərəfli əlaqələrimizə verdiyi əhəmiyyətin bariz
nümunəsidir. Bundan əlavə, bu, mənim ölkənizlə bağlı şəxsi mövqeyimlə əlaqəlidir, çünki ölkənizin
müasirləşməsi istiqamətində atılan addımlar məni valeh edir”.
İyun ayında Prezident İlham Əliyev Avropa Şurası Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinin
prezidenti Herviq Van Staanı qəbul edib. Herviq Van Staa paytaxtımızda gedən böyük inkişaf proseslərinin
onda dərin təəssürat yaratdığını bildirib. Görüşdə Azərbaycan ilə Avropa Şurası arasında əlaqələrin inkişafı,
ölkəmizin Avropa Şurası Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresi ilə əməkdaşlığının perspektivlərinə dair
fikir mübadiləsi edilib.
İyunun 28-də Bakıda ATƏT Parlament Assambleyasının “Helsinki+40: Hər kəs üçün təhlükəsizliyə
doğru” devizi altında iyirmi üçüncü illik sessiyasının plenar iclasının açılış mərasimi olub. Bu məqsədlə
ölkəmizdə səfərdə olan Monteneqro parlamentinin sədri, ATƏT Parlament Assambleyasının prezidenti Ranko
Krivokapiç, Rusiya Dövlət Dumasının sədri Sergey Narışkin Prezident İlham Əliyev tərəfindən qəbul ediliblər.
Hazırda Azərbaycanın bütün türk dövlətləri ilə sıx əlaqələri var. Bunların arasında Türkiyə ilə
münasibətlər özəlliyi ilə diqqəti daha çox cəlb edir. Bu münasibətlərə rəmzi baxımdan xüsusi gözəllik qatan
mühüm məqamlardan biri də ölkə rəhbərlərinin seçkilərdən sonra etdikləri səfərlərdir. Türkiyənin rəhbərliyi
seçkilərdən sonra ilk səfərini Azərbaycana, Azərbaycan Prezidenti isə Türkiyəyə edir. Türkiyənin yeni seçilmiş
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın andiçmə mərasimindən sonra – bu ilin sentyabr ayında ilk rəsmi səfərini
məhz Azərbaycana etməsi bir daha təsdiq etdi ki, bu, artıq xoş ənənəyə çevrilməklə yanaşı, ölkələrimiz
arasında strateji əməkdaşlığa və müttəfiqliyə verilən önəmin göstəricisidir.
Sentyabrda Gürcüstanın Baş naziri İrakli Qaribaşvili və Malayziyanın Baş naziri Mohammad Najib Tun
Abdul Razak Azərbaycana səfər ediblər. Bununla yanaşı sentyabrın 20-də Bakıda, Heydər Əliyev Mərkəzində
“Əsrin müqaviləsi”nin 20 illiyinə və “Cənub” qaz dəhlizinin təməlinin qoyulmasına həsr olunmuş təntənəli
mərasimdə iştirak etmək üçün Bolqarıstan Prezidenti Rosen Plevneliev, Türkiyə Respublikasının Baş naziri
Əhməd Davudoğlu, Gürcüstanın Baş naziri İrakli Qaribaşvili, Yunanıstanın Baş naziri Antonis Samaras,
Monteneqronun Baş naziri Milo Cukanoviç ölkəmizə gəliblər.
Oktyabr ayında Rusiya Federasiyası Federal Məclisinin Federasiya Şurasının sədri Valentina
Matviyenko Bakıda keçirilən IV Beynəlxalq Humanitar Forumda iştirak etmək üçün Azərbaycana səfər edib.
Prezident İlham Əliyevlə görüşdə dövlət başçısı forumda Rusiya Federasiyası nümayəndə heyətinin Federal
Məclisin Federasiya Şurası sədrinin başçılığı ilə iştirakını bu tədbirə verilən mühüm əhəmiyyət kimi
dəyərləndirib. Prezident İlham Əliyev parlamentlərarası əlaqələrin ikitərəfli münasibətlərimizin daha da
inkişaf etdirilməsində önəmini vurğulayıb.
Həmin ay Albaniya parlamentinin sədri İlir Meta da Azərbaycana gəlib. Prezident İlham Əliyevlə
görüşdə İlir Meta Azərbaycan ilə əlaqələrin, o cümlədən TAP layihəsinin həyata keçirilməsinin Albaniya üçün
çox əhəmiyyətli olduğunu bildirib. Azərbaycanın Albaniya ilə ikitərəfli münasibətlərə önəm verdiyini
vurğulayan Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın Avropada, Asiyada, həmçinin Balkan regionunda fəal
şəkildə investisiyalar qoyduğunu qeyd edərək, ölkəmizin Albaniya iqtisadiyyatının müxtəlif sektorlarına, o
cümlədən enerji, inşaat sektorlarına sərmayə yatırması üçün əlavə imkanların nəzərdən keçirilməsinin
mümkün olduğunu qeyd edib.
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Azərbaycanın yerləşdiyi regionda geniş əlaqələrə malik olduğu dövlətlərdən biri də İran İslam
Respublikasıdır. Əhalisinin böyük hissəsi azərbaycanlılardan ibarət olan bu ölkə ilə müstəqil Azərbaycan
dövlətini ortaq, mədəni və mənəvi dəyərlər bağlayır. İran Prezidenti Həsən Ruhaninin noyabr ayında
Azərbaycana rəsmi səfəri də iki ölkənin münasibətlərinin normal məcrada inkişafının təsdiqidir. Bu səfər həm
də ondan xəbər verir ki, Azərbaycan və İran dövlətləri və onların xalqları arasında heç bir anlaşılmazlıq yoxdur.
Aparılan səmərəli fikir mübadilələri göstərdi ki, iki ölkə arasında qarşılıqlı səmimiyyətə söykənən dostluq
münasibətləri çox güclü və qırılmazdır. Hər iki dövlət bütün məsələlərə münasibətdə vahid mövqedən yanaşır.
Dekabrın 1-də Azərbaycana Əfqanıstan Prezidenti Məhəmməd Əşrəf Qani işgüzar səfər edib. Prezident
İlham Əliyev bildirib ki, Azərbaycan və Əfqanıstan hər zaman beynəlxalq təşkilatlarda bir-birini dəstəkləyir.
İqtisadi əməkdaşlıq üçün də yaxşı imkanlar mövcuddur, ticarət dövriyyəsi artır, bu sahədə yaxşı dinamika
müşahidə olunur. Bu səfərdən sonra ticarət, investisiya, enerji və digər sahələrdə iqtisadi əməkdaşlığın
genişləndirilməsi üçün əlavə tədbirlərin görüləcəyinə ümidvar olduğunu bildirən Prezident İlham Əliyev
ölkələrimiz arasında təhsil sahəsində əməkdaşlığın da mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulayıb.
Dekabr ayında Serbiya Respublikasının parlamentinin sədri Maya Qoykoviçin və Malta Respublikasının
Baş naziri Cosef Muskatın başçılıq etdikləri nümayəndə heyətləri Azərbaycana səfər edib. Onların Prezident
İlham Əliyevlə görüşlərində ikitərəfli əlaqələrin və mövcud əməkdaşlığın genişləndirilməsi ilə bağlı məsələlər
müzakirə edilib.
Ötən il müxtəlif beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri də Azərbaycana səfər edərək Prezident İlham Əliyev
və digər rəsmi şəxslərlə görüşüblər. Münxen Təhlükəsizlik Konfransının sədri Volfqanq İşingeri, Beynəlxalq
Sülh İnstitutunun prezidenti Terye Röd-Larsenin, Dünya Bankının Cənubi Qafqaz regionu üzrə direktoru
Henri Keralinin, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi İyad bin Amin Mədəninin, Dünya Turizm
Təşkilatının baş katibi Taleb Rifainin, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Tomas Baxın, Avropa
Olimpiya Komitəsinin prezidenti Patrik Hikkinin, NATO baş katibinin yeni təyin olunmuş müavini Sorin
Dukarunun, Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının baş katibi Xəlil Akıncının, ATƏT Parlament
Assambleyasının prezidenti Ranko Krivokapiçin, İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin sədri Din
Şpilmanın, İSESCO-nun baş direktoru Əbdüləziz bin Osman əl-Tüveycrinin Azərbaycana səfəri zamanı
aparılan danışıqlarda əməkdaşlığın əhəmiyyəti qeyd olunub.
Beləliklə, bu il ərzində Azərbaycana 8 ölkə (Gürcüstan, Monako, Fransa, İsveçrə, Türkiyə, İran,
Bolqarıstan, Əfqanıstan) rəhbəri, 8 baş nazir (Bolqarıstan, Türkiyə, Kamboca, Gürcüstan, Malayziya,
Yunanıstan, Monteneqro, Malta), 7 parlament sədri (Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Monteneqro, Rusiya,
Albaniya, Serbiya) səfər ediblər. Ötən il Prezident İlham Əliyev 26 beynəlxalq təşkilatın rəhbər və nümayəndə
heyətlərini qəbul edib. Ümumiyyətlə isə beynəlxalq təşkilatların və onların müxtəlif strukturlarının təmsilçiləri
Azərbaycana 40-a yaxın səfər ediblər.
Azərbaycan.-2015.-18 yanvar.-N 13.-S.2.
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Azərbaycanın xarici siyasəti 2014-cü ildə də uğurla həyata keçirilib
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, “Diplomatik xidmət haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanunu, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və Nazirlər Kabinetinin fərman və
sərəncamları, “Azərbaycan Respublikasının Konsulluğu haqqında Əsasnamə”, Azərbaycan
Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyası və “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf
Konsepsiyası, ölkəmizin milli maraqları və qoşulduğu beynəlxalq hüquqi sənədlər əsasında Xarici İşlər
Nazirliyi tərəfindən Azərbaycanın xarici siyasəti 2014-cü ildə də uğurla həyata keçirilib.
AzərTAc xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin 2014-cü ilin
yekunlarına dair mətbuat buraxılışında məlumat verilir.
Bildirilir ki, xarici siyasətin prioritet istiqamətlərini Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü və
ərazilərimizin işğalının nəticələrinin aradan qaldırılması, ölkəmizin ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə
tanınmış sərhədlərinin bərpa edilməsi, müstəqilliyi və suverenliyinə qarşı xaricdən olan hədə və təhdidlərin
qarşısının alınması, ikitərəfli və çoxtərəfli əsasda münasibətlərin inkişaf etdirilməsi, iqtisadi-ticarət
əlaqələrinin genişləndirilməsi, enerji və nəqliyyat strategiyamızın inkişafının dəstəklənməsi, maddi-mədəni
irsimizin təşviqi və humanitar diplomatiya, Azərbaycan vətəndaşlarının xaricdə hüquqlarının müdafiəsi,
diasporla əlaqələr, beynəlxalq sülh, təhlükəsizlik və davamlı inkişafa töhfə verilməsi təşkil edib.
Azərbaycanın müstəqil xarici siyasəti milli maraqlar, beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri və BMT
Nizamnaməsinə uyğun olaraq, bərabərhüquqlu münasibətlər, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq, daxili işlərə
qarışmamaq, çoxşaxəlilik, çeviklik və şəffaflıq prinsipləri əsasında yürüdülüb.
Ötən il beynəlxalq münasibətlər ziddiyyət və gərginliyin artması, hərbi-siyasi bloklara parçalanmanın
dərinləşməsi kimi meyillərlə xarakterizə olunub. Azərbaycanın sərhədləri yaxınlığında yeni gərginlik, qeyrisabitlik və münaqişə ocaqları yaranıb. Bir sıra dairələrin təsiri altında Azərbaycana qarşı əlaqələndirilmiş
formada qarayaxma kampaniyası aparılıb. Bütün bunlara baxmayaraq, ölkəmizin müstəqil xarici siyasəti
uğurla həyata keçirilib.
Diplomatik xidmət orqanları rəhbərlərinin 2014-cü il iyulun 7-də keçirilmiş beşinci müşavirəsində çıxış
edən Prezident İlham Əliyev ikitərəfli əlaqələrin inkişaf etdirilməsini xüsusilə vurğulayaraq, qarşıda yeni
vəzifələr müəyyən edib.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin il ərzində çoxsaylı dövlət, rəsmi və işgüzar səfərləri, xarici
nümayəndə heyətləri ilə keçirdiyi intensiv görüşlər, onlarla ölkənin dövlət və hökumət başçılarının və Avropa
Komissiyası sədrinin Azərbaycana səfəri ikitərəfli əlaqələrimizin inkişafına xidmət edib.
2014-cü il ərzində Niderland, Əfqanıstan, Türkmənistan, Tacikistan, Zimbabve, İspaniya, İsrail,
Honduras, Çexiya, Malayziya, Rusiya, Nikaraqua, Moldova, Serbiya, Avstriya, Fələstin, Litva, Xorvatiya,
Macarıstan və Almaniya xarici işlər nazirləri Azərbaycana səfərlər ediblər.
Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarov İraq, Cənubi Afrika Respublikası, Mozambik,
Botsvana, Finlandiya, Çin, Rumıniya və Belarusa rəsmi səfərlər edib.
İl ərzində yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlər və hökumətlərarası müştərək komissiyalarının iclasları
nəticəsində 30-dan artıq dövlətlə siyasi, iqtisadi, sosial, humanitar, mədəni və digər sahələrə aid 80-dən artıq
ikitərəfli beynəlxalq müqavilə razılaşdırılıb, imzalanması və sonradan müvafiq qaydada qüvvəyə minməsi
təmin edilib.
İkitərəfli əlaqələrin inkişafı məqsədilə diplomatik təmsilçiliyin coğrafiyası da genişləndirilib. Ötən ildən
Azərbaycanın Meksikadakı səfirliyinin Kolumbiyada ofisi, Argentinadakı səfirliyinin Uruqvayda və Çilidə
ofisləri, həmçinin Maltada və Ukraynanın Xarkov şəhərində fəxri konsulluqları fəaliyyət göstərməyə başlayıb.
2014-cü ildə Azərbaycanın Efiopiyada və Afrika İttifaqı yanında nümayəndəliyi fəaliyyətə başlayıb.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ölkəmizin Əlcəzairdə səfirliyinin təsis edilməsi haqqında sərəncam
imzalayıb.
Ötən ildən Azərbaycanda Kolumbiya, Malayziya, İsveç, Meksika, Xorvatiya, İspaniya və Estoniya
səfirliklərinin ofisləri, Sloveniya və Makedoniyanın isə fəxri konsulluqları fəaliyyətə başlayıb.
2014-cü ildə Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə, Azərbaycan-İran-Türkiyə və ilk dəfə olaraq AzərbaycanTürkmənistan-Türkiyə xarici işlər nazirlərinin üçtərəfli görüşləri keçirilib. İlk dəfə olaraq, AzərbaycanGürcüstan-Türkiyə prezidentlərinin üçtərəfli görüşü keçirilib.
2014-cü ildə Azərbaycanın enerji siyasətində ən əlamətdar hadisə “Cənub” qaz dəhlizi layihəsinin
təməlinin qoyulması mərasiminin keçirilməsi olub.
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Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli istiqamətində ATƏT-in
Minsk qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə danışıqlar davam etdirilib.
Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin təşəbbüsü ilə 2014-cü il
avqustun 10-da Soçidə, ABŞ dövlət katibi Con Kerrinin təşəbbüsü və ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr
ölkələrinin iştirakı ilə sentyabrın 4-də Uelsdə və Fransa Prezidenti Fransua Ollandın təşəbbüsü ilə oktyabrın
27-də Parisdə keçirilmiş görüşlərində münaqişənin həllinə dair müsbət meyillər müşahidə olunub. Paris
görüşündən sonra Fransa Prezidenti Fransua Olland münaqişə tərəfləri olan Ermənistan və Azərbaycanı Böyük
Sülh Sazişi üzərində işləməyə çağırıb. Dekabrın 4-də ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələri xarici işlər
nazirləri səviyyəsində verdikləri bəyanatda da tərəfləri tezliklə sülh sazişi üzərində işləməyə çağırıb.
Azərbaycan dəfələrlə bu prosesə hazır olduğunu bəyan edib və bunun münaqişənin həlli istiqamətində
irəliləyişə nail olmaq üçün mühüm addım olacağını bildirib.
Münaqişənin həlli istiqamətində müsbət meyillərin olmasına baxmayaraq, Ermənistanın qeyrikonstruktiv mövqeyində dəyişiklik olmayıb. Rəsmi Yerevan danışıqlara xələl gətirmək, mövcud status-kvonu
saxlamaq və məqsədyönlü şəkildə vəziyyəti gərginləşdirmək üçün atəşkəs rejimini intensiv şəkildə pozub,
işğal olunmuş ərazilərdə genişmiqyaslı hərbi təlimlər keçirib, qoşunların təmas xətti və ErmənistanAzərbaycan sərhədi boyunca mülki əhalini atəşə tutub, zəbt edilmiş ərazilərin demoqrafik tərkibinin və maddimədəni irsinin dəyişdirilməsi kimi təxribatçı əməllərini davam etdirib.
İl ərzində münaqişənin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi və beynəlxalq səviyyədə tanınmış
sərhədlərinin toxunulmazlığı prinsipləri əsasında həllinə dair beynəlxalq ictimaiyyətin mövqeyinin
dəstəklənməsi davam etdirilib.
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici İşlər Nazirləri Şurasının sessiyasında “Ermənistan
Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzü”, “Azərbaycan Respublikasına iqtisadi yardımın
göstərilməsi” və “Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzü nəticəsində işğal
olunmuş Azərbaycan torpaqlarında İslam dininə aid tarixi və mədəni irsin və ibadət ocaqlarının dağıdılması
və təhqir olunması” adlı qətnamələr qəbul edilib. Yekun Ciddə Bəyannaməsində Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi ilə əlaqədar Azərbaycanın ədalətli mövqeyinə münasibətdə həmrəylik ifadə olunub.
Qoşulmama Hərəkatının Əlcəzairdə keçirilmiş xarici işlər nazirləri iclasının yekun sənədində
münaqişənin BMT Təhlükəsizlik Şurasının məlum qətnamələri və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi
və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri daxilində danışıqlar yolu ilə həlli dəstəklənib.
NATO-nun Uelsdə keçirilmiş Zirvə toplantısının yekun bəyanatında təşkilata üzv dövlətlər
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə dəstəklərini ifadə edərək, Cənubi Qafqazdakı münaqişələrin
məhz bu prinsiplər əsasında həllini dəstəklədiklərini vurğulayıblar.
Ərəb Dövlətləri Liqası – Mərkəzi Asiya – Azərbaycan Respublikası Əməkdaşlıq və İqtisadi Forumunun
yekun bəyannaməsində Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə
uyğun olaraq suverenlik və ərazi bütövlüyü prinsipləri əsasında həllinin vacibliyi bir daha vurğulanıb.
Münaqişənin həllinə dair bu məlum mövqe Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası, AzərbaycanGürcüstan-Türkiyə və Azərbaycan-İran-Türkiyə üçtərəfli görüşlərinin yekun sənədlərində də təsbit olunub.
İkitərəfli əsasda digər dövlətlərlə imzalanmış siyasi sənədlərdə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin
Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığı
əsasında həll edilməsinə dair mühüm müddəaların əks etdirilməsinə nail olunub.
İşğal edilmiş ərazilərimizdə qanunsuz fəaliyyətin qarşısının alınması, xarici ölkələrin fiziki və hüquqi
şəxslərinin bu fəaliyyətə cəlb olunmasına yol verilməməsi daim diqqətdə saxlanılıb və bu istiqamətdə ikitərəfli
və çoxtərəfli əsasda fəal iş aparılıb. Bu məsələ bir sıra dövlətlərlə hökumətlərarası birgə əməkdaşlıq
komissiyasının gündəliyinə salınıb.
Xocalı soyqırımının beynəlxalq səviyyədə tanıdılması və faciə qurbanlarının xatirəsinin anılması
istiqamətində də bir sıra işlər görülüb. Kolumbiya, Çexiya, Rumıniya, Serbiya, Peru, Panama, Pakistan,
Meksika, İordaniya, Bosniya və Herseqovina parlamentləri, ABŞ-ın 15 ştatının qanunverici orqanlarına əlavə
olaraq, 2014-cü ildə Honduras Milli Konqresi və Sudan parlamenti də Xocalı soyqırımını tanıyıb. Honduras
Milli Konqresi tərəfindən Xocalı soyqırımının tanınması barədə qərarı 2014-cü il yanvarın 24-də bu ölkənin
Prezidenti və Xarici İşlər naziri təsdiq edib. Həmin qərar ölkənin rəsmi mətbuat orqanında dərc edilərək
qüvvəyə minib və qanun statusunu alıb.
Öz doğma torpaqlarında ata-analarının qəbirlərini ziyarət edərkən Ermənistan tərəfindən girov
götürülmüş soydaşlarımız Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevin azad olunması üçün ATƏT-in Minsk
qrupunun həmsədrləri və digər beynəlxalq təşkilatlarla təmaslar davam etdiriləcək.
487

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

İl ərzində Azərbaycan Respublikasının müxtəlif dövlətlərlə hərbi-siyasi, təhlükəsizlik, müdafiə və hərbitexniki sahələrdə əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsi üzrə müvafiq işlər görülüb. Azərbaycanın digər ölkələrlə
hərbi-texniki əməkdaşlığının möhkəmləndirilməsi və ölkəmizin hərbi sənayesinin imkanlarının yerli və
beynəlxalq səviyyədə nümayiş etdirilməsi məqsədilə Bakıda
Beynəlxalq müdafiə sənayesi – “ADEX 2014″ sərgisinin keçirilməsinə töhfə verilib.
2014-cü il ərzində Azərbaycanın xarici ölkələrlə ticarət-iqtisadi əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi
məqsədilə 18 birgə hökumətlərarası iqtisadi komissiyanın və 2 işçi qrupun iclası keçirilib. İclaslarda
Azərbaycanın bu ölkələrlə ticarət-iqtisadi, sənaye, enerji, nəqliyyat, informasiya və telekommunikasiya
texnologiyaları, kənd təsərrüfatı və aqrar sənayesi, turizm və elmi-texniki sahələrdə əməkdaşlığın
genişləndirilməsi məqsədilə konkret razılaşmalar əldə olunub və gələcək əməkdaşlıq istiqamətləri müəyyən
edilib.
İl ərzində Azərbaycan regional və qlobal təşkilatlar çərçivəsində fəaliyyətini davam etdirib.
Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarov BMT Baş Məclisinin 69-cu sessiyasının ümumi müzakirələr
hissəsində çıxış edib. BMT Baş Məclisinin 68-ci və 69-cu sessiyaları çərçivəsində Azərbaycan əsas
komitələrdə müzakirə edilən məsələlər, o cümlədən komitə və plenar sessiyalarda səsverməyə çıxarılmış
qətnamə layihələrinin qəbulu prosesində fəal iştirak edib. Baş Məclisin 69-cu sessiyasında Azərbaycan
tərəfindən irəli sürülmüş “İtkin düşmüş şəxslər” adlı qətnamə yekdilliklə qəbul edilib.
Azərbaycanın multikulturalizm, dinlər və mədəniyyətlərarası tolerantlıq və dialoq nümunəsi olaraq əldə
etdiyi nailiyyətlərin beynəlxalq səviyyədə təbliği istiqamətində BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı ilə qarşılıqlı
faydalı əməkdaşlıq uğurla inkişaf etdirilib. Alyansın Dünya Forumu zamanı Azərbaycan Respublikası Xarici
İşlər Nazirliyi ilə Alyans arasında birgə əməkdaşlıq haqqında Fəaliyyət Planı imzalanıb və onun 7-ci Qlobal
Forumunun 2016-cı ildə Bakıda keçirilməsi razılaşdırılıb.
Azərbaycan 2001-ci ildə Avropa Şurasına üzv olduqdan sonra ilk dəfə 2014-cü il mayın 14-dən altı
aylıq dövr üçün təşkilatın Nazirlər Komitəsində sədrlik edib. Bu uğurlu sədrlik dövründə Azərbaycan Avropa
Şurasının fəaliyyətinin əsas sütunlarını təşkil edən insan hüquqları, qanunun aliliyi və demokratiyanın inkişafı
istiqamətində mühüm səylər göstərib, üzv ölkələr və qurumun müxtəlif təsisatları ilə qarşılıqlı anlaşma
şəraitində çalışıb.
Azərbaycanın sədrliyinin prioritetləri Avropa Şurasının gündəliyində duran aktual məsələlər, üzv
dövlətlərin üzləşdikləri təhdidlər, ölkəmizin müsbət təcrübəsi və fərqli üstünlükləri nəzərə alınmaqla
korrupsiyaya qarşı mübarizə, mədəniyyətlər və dinlərarası dialoq, sosial həmrəylik və sosial davamlılıq,
gənclərin hüquqi maarifləndirilməsi kimi sahələr üzrə müəyyən edilib. Bu prioritetlərin dəstəklənməsi
məqsədilə Azərbaycanda 18 mühüm beynəlxalq tədbir keçirilib.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iyun sessiyasında çıxış
edib. Xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin sədri qismində AŞPA-nın
iyun və oktyabr sessiyaları zamanı Nazirlər Komitəsinin fəaliyyətinə dair hesabatlar təqdim edib.
Sədrlik müddətində Azərbaycan Avropa Şurası ilə digər beynəlxalq təşkilatlar arasında əməkdaşlıq və
tərəfdaşlığın daha da güclənməsinə töhfə verib.
Bərabərhüquqlu və qarşılıqlı maraqlara əsaslanan əməkdaşlıq prinsiplərinin təşviqi ölkəmizin Avropa
İttifaqı ilə münasibətlərinin özəyini təşkil edir. Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında enerji sahəsində strateji
tərəfdaşlığın inkişafı davam etdirilib.
Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında viza rejiminin sadələşdirilməsi və readmissiya haqqında sazişin
qüvvəyə minməsi işgüzar dairələr arasında əlaqələrin artırılması, turizmin genişləndirilməsi, xüsusən elm,
təhsil və tədqiqat sahələrində çalışan Azərbaycan vətəndaşlarının ittifaq ölkələrinə səfərinin asanlaşdırılmasına
xidmət edəcək. Azərbaycanın Avropa İttifaqı proqramlarında iştirakına dair imzalanmış Protokol müvafiq
dövlət qurumlarında kadr potensialının gücləndirilməsi, iqtisadi, mədəni və humanitar sahələrdə təcrübə
mübadiləsinə şərait yaradır.
Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında Azərbaycanın özünü etibarlı tərəfdaş kimi təsdiq
etməsi, eləcə də bir çox üzv dövlətlərlə Azərbaycanın strateji tərəfdaşlıq əlaqələri ölkəmizin bu təşkilatla
əməkdaşlığının strateji ruhda köklənməsini zəruri edir.
ATƏT ilə əməkdaşlıq çərçivəsində ilk dəfə olaraq, ATƏT Parlament Assambleyasının illik sessiyası
Bakıda keçirilib.
İl ərzində Azərbaycan ilə NATO arasında tərəfdaşlıq uğurla davam etdirilib. Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev yanvarın 15-də NATO-nun mənzil qərargahına, sentyabrın 4-5-də isə Alyansın dövlət və
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hökumət başçılarının Zirvə toplantısında iştirak etmək məqsədilə Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya
Birləşmiş Krallığına səfər edib.
Azərbaycan “Sülh naminə tərəfdaşlıq” Proqramının 20 illiyinə həsr olunmuş yüksək səviyyəli konfrans,
NATO Parlament Assambleyasının 86-cı Rouz-Rout seminarı, NATO-nun Nəqliyyat Qrupunun daxili yerüstü
nəqliyyat istiqaməti üzrə seminarı və iki işçi qrupunun iclası kimi müxtəlif tədbirlərə ev sahibliyi edib.
Azərbaycan NATO-nun rəhbərliyi ilə Əfqanıstanda aparılan ISAF əməliyyatına töhfəsini davam
etdirərək, Əfqanıstana siyasi, hərbi, maddi-texniki dəstəklə yanaşı, hava və quru tranziti, habelə müxtəlif
təlimlər, humanitar, mina təmizləmə, təhsil və kadr hazırlığı sahələrində də töhfələr verib.
İl ərzində UNESCO ilə hərtərəfli əməkdaşlıq davam etdirilib. Azərbaycan-UNESCO münasibətlərinin
inkişaf etdirilməsi, mədəni irs nümunələrimizin dünyada təbliği, onların qorunması və gələcək nəsillərə
ötürülməsində Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondunun
gördüyü işlər xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
TÜRKSOY-a üzv ölkələrin UNESCO üzrə Milli komissiya və komitələrinin Bakıda keçirilmiş iclası
zamanı tədbirə sədrlik, o cümlədən Milli komissiyaların işinin əlaqələndirilməsi funksiyası növbəti iclasa
qədər Azərbaycana keçib.
UNESCO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İrsin Qorunması üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin sessiyasında
“Ənənəvi kəlağayı sənəti və simvolizmi, qadın ipək baş örtüklərinin hazırlanması və istifadə olunması”
nominasiyası UNESCO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İrs üzrə Reprezentativ Siyahısına daxil edilib. Eyni
zamanda, sessiyada Ermənistan tərəfindən lavaşın “erməni çörəyi” kimi qəbul edilməsinin qarşısı alınıb.
İƏT çərçivəsində İslam ölkələri ilə siyasi, iqtisadi-ticarət və humanitar əlaqələrin inkişafı diqqət
mərkəzində olub. Bakıda İƏT-ə üzv dövlətlərin inkişafında qadınların rolu mövzusunda Nazirlər Konfransı
keçirilib və yekunda Bakı Bəyannaməsi qəbul olunub.
Ötən il ölkəmizin Ərəb Dövlətləri Liqası ilə əlaqələrinin inkişafı baxımından da səmərəli olub. “Ərəb
Dövlətləri Liqası – Mərkəzi Asiya və Azərbaycan Respublikası arasında Əməkdaşlıq Memorandumu”
imzalanıb.
Qoşulmama Hərəkatına üzv olduğu qısa müddətdə Azərbaycan bu qurumun siyasi məsləhətləşmələr və
praktiki əməkdaşlıq imkanlarından geniş istifadə edir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının (TDƏŞ) Zirvə
görüşündə iştirak edib. TDƏŞ-in yeni baş katibi vəzifəsinə Azərbaycanın nümayəndəsi təyin edilib.
İl ərzində Azərbaycanın Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı (BTİ) Şurasına və Qara Dəniz İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatı (QDİƏT) Parlament Assambleyasının baş katibi vəzifəsinə namizədliyinin
dəstəklənməsi istiqamətində görülmüş işlərin nəticəsi olaraq, ölkəmiz dörd il müddətinə Şərqi Avropa və
Şimali Asiya regionundan BTİ Şurasına üzv, Azərbaycan tərəfindən irəli sürülmüş namizəd isə QDİƏT
Parlament Assambleyasının baş katibi vəzifəsinə seçilib.
“Transsərhəd kontekstində Ətraf Mühitə Təsirin Qiymətləndirilməsi üzrə Konvensiya”ya (Espoo
Konvensiyası) tərəfdar dövlətlərin Cenevrə görüşündə Ermənistan ərazisində yeni nüvə reaktorunun tikilməsi
ilə əlaqədar Ermənistanın Espoo Konvensiyası üzrə öhdəliyini pozduğuna dair qərar qəbul edilib və
konvensiyanın icra edilməsi komitəsinə məsələnin nəzarətdə saxlanılması, eləcə də aidiyyəti üzrə monitorinq
edilməsi barədə mandat verilib. Digər tərəfdən, Azərbaycanda həyata keçirilən neft, qaz layihələrinin icrası
zamanı ətraf mühitə ziyanın vurulması ilə bağlı Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı qaldırılmış iddia
əsassız hesab edilərək, Azərbaycan tərəfinin öhdəliklərini pozmadığı haqqında Espoo Konvensiyası üzrə
yekun qərar qəbul edilib.
Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatı, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, BMT-nin Ticarət və İnkişaf üzrə
Konfransı, Ümumdünya Gömrük Təşkilatı, BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı, Beynəlxalq Bərpa
Olunan Enerji Agentliyi, BMT-nin Sənaye İnkişafı Təşkilatı və digər beynəlxalq təşkilatlarla fəal əməkdaşlıq
davam etdirilib.
Azərbaycan beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik, terrorizmə qarşı mübarizə, tərksilah və yayılmama, ətraf
mühit, davamlı inkişaf kimi qlobal məsələlərin müzakirəsində yaxından iştirak edib və öz töhfəsini verib.
Haaqada 53 ölkənin dövlət və hökumət başçısının iştirakı ilə növbəti Nüvə Təhlükəsizliyi Sammiti
keçirilib. Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iştirak edib.
İl ərzində Bakıda dövlət sərhədlərinin delimitasiya və demarkasiyası üzrə Azərbaycan-Rusiya Birgə
Demarkasiya Komissiyasının ikinci iclası, Moskvada Azərbaycan-Rusiya Birgə Demarkasiya Komissiyasının
ekspert qruplarının ikinci görüşü və Həştərxanda Xəzəryanı ölkələrin Dövlət Başçılarının Zirvə Toplantısı
keçirilib, bu çərçivədə bir sıra sənədlər imzalanıb və müəyyən məsələlər üzrə razılıqlar əldə olunub.
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Xarici İşlər Nazirliyinin Beynəlxalq İnkişafa Yardım Agentliyi (AIDA) vasitəsilə davamlı inkişafa
xidmət edən beynəlxalq humanitar layihələr həyata keçirilib. “Qarşısı alına bilinən görmə qabiliyyətinin
itirilməsi ilə mübarizə” kampaniyası çərçivəsində il ərzində Mali, Niger, Çad, Benin, Burkina Faso, Kamerun
və Cibutidə on minlərlə insan ödənişsiz əsasda göz müayinəsi edilib, görmə qabiliyyətini qismən və ya
tamamilə itirmiş 3000-dən çox şəxsin görmə qabiliyyəti bərpa edilib.
AIDA tərəfindən BMT-nin Fələstinli Qaçqınlara Yardım və İş üzrə Yaxın Şərq Agentliyi vasitəsilə
Qəzzəyə, təbii fəlakətlərin fəsadlarının aradan qaldırılması məqsədilə Sent Vinsent və Qrenadinə, Filippinə və
Pakistana yardımlar göstərilib.
İl ərzində ictimai diplomatiya sahəsində fəaliyyət davam etdirilərək, Azərbaycanın daxili və xarici
siyasəti, Ermənistanın ölkəmizə qarşı işğalçılıq siyasəti və onun nəticələri, Xocalı soyqırımı, Azərbaycanın
tarixi, mədəniyyəti və müasir dövrdə sosial-iqtisadi inkişafı haqqında məlumatın dünya ictimaiyyətinə
çatdırılması təmin edilib.
Yerli və xarici kütləvi informasiya vasitələri ilə yaxından əməkdaşlıq edilib, KİV-lərin sualları operativ
qaydada cavablandırılıb. Ölkəmizin daxili və xarici siyasətinə və beynəlxalq mövzulara aid məsələlərə
operativ münasibət və mövqe bildirilib. Azərbaycana qarşı olan əlaqələndirilmiş qarayaxma kampaniyalarının
qarşısının alınması istiqamətində tədbirlər görülüb. Xarici İşlər Nazirliyinin və diplomatik nümayəndələrin
sosial şəbəkələrdə fəaliyyəti daha da artırılıb.
2014-cü il ADA Universiteti üçün transformasiya ili olub. Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı ilə ADA
Xarici İşlər Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən universitetə çevrilib. ADA-nın tələbələrinin sayı 1300
nəfərə çatıb ki, onların da 23 nəfəri Prezident təqaüdçüsüdür. Hazırda Azərbaycan hökumətinin təqaüdü
hesabına 32 xarici ölkədən 62 tələbə ADA-da təhsil alır.
Xarici İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarının peşəkarlığını artırmaq üçün ADA Universiteti nəzdində
müxtəlif səviyyəli ixtisasartırma kursları təşkil olunub. Xarici İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarının xarici
ölkələrdə bir sıra ixtisasartırma və xarici dil kurslarında iştirakı təmin edilib.
İl ərzində xarici siyasətin vacib istiqamətlərindən biri kimi xarici ölkələrdə yaşayan Azərbaycan
vətəndaşlarının hüquqlarının müdafiəsi və onlara göstərilən konsul xidmətinin səmərəliliyi və intensivliyinin
artırılması məsələləri diqqət mərkəzində olub.
Azərbaycanda turizmin inkişafı ilə əlaqədar ölkəmizə səfər edən əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan
şəxslərə vizaların rəsmiləşdirilməsi işinin daha yüksək səviyyədə təşkili məqsədi ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat”
idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemində mövcud proqram təminatının təkmilləşdirilməsi,
bu sahədə müfəssəl statistik təhlillərin aparılması, Azərbaycanın xarici ölkələrdəki diplomatik
nümayəndəlikləri ilə Xarici İşlər Nazirliyi arasında məlumat mübadiləsinin təkmilləşdirməsi üçün “Azerspace1″ telekommunikasiya peyki vasitəsilə səfirlik və konsulluqların peyk rabitəsi ilə təchiz edilməsi üzrə ardıcıl
tədbirlər görülür.
Sloveniya, Peru və İsrail ilə xidməti pasportlara malik vətəndaşların vizasız gediş-gəlişi haqqında
ikitərəfli sazişlər qüvvəyə minib.
Azərbaycan vətəndaşlarının sorğu və sualları və müraciətlərinin operativ şəkildə cavablandırılması
təmin edilib.
Xalq qəzeti.-2014.-17 yanvar.-N 12.-S.3.
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16 ölkəyə səfər, 18 dövlət başçısı, 9 baş nazirlə görüş
Rəşad CƏFƏRLİ
2014-cü il də Azərbaycanın yüksəlişində növbəti mərhələ oldu. Bu ildə respublikamızın sosialiqtisadi inkişafının davamlılığı təmin edildi, vətəndaşların sosial rifahının yaxşılaşdırılması diqqət
mərkəzində saxlanıldı. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı çərçivəsində həyata
keçirilən işlər respublikamızın bütün bölgələrinin inkişafına böyük töhfələr verdi.
Ötən il Azərbaycan üçün xarici siyasət prioritetlərinin həyata keçirilməsi baxımından kifayət
qədər uğurlu dövr oldu. Azərbaycan beynəlxalq əlaqələrini daha da genişləndirdi, həmçinin regional və
dünya miqyasında ölkəmizin milli maraqlarının effektiv şəkildə təmin edilməsi istiqamətində qətiyyətli
addımlar atıldı.
Prezident İlham Əliyevin xarici ölkələrə keçənilki səfərləri də Azərbaycanın xarici siyasətinin
kifayət qədər uğurlu, düşünülmüş və çoxşaxəli olduğunu, dövlətimizin və xalqımızın maraqlarına
layiqincə xidmət etdiyini göstərir.
Hər bir səfər Azərbaycanın ayrı-ayrı dövlətlərlə və təşkilatlarla ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələrinin
genişlənməsinə, ölkəmizin haqq səsinin dünyada eşidilməsinə təkan verib.
Prezident İlham Əliyevin ötən il ilk xarici səfəri Belçika Krallığına olub. İşgüzar səfər zamanı
Azərbaycan Prezidenti Brüsseldə Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Filip Lefort,
NATO-nun baş katibi Anders Foq Rasmussen və NATO-nun Şimali Atlantika Şurasında üzv dövlətlərin
NATO yanında daimi nümayəndələri ilə görüşüb. Bu səfər NATO ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsi
baxımından böyük əhəmiyyət kəsb etməklə yanaşı, təşkilatın ölkəmizə olan marağını növbəti dəfə ortaya
qoydu.
Yanvar ayında Davos şəhərində keçirilən ənənəvi illik Dünya İqtisadi Forumunda iştirak etmək üçün
İsveçrəyə işgüzar səfərə gələn Prezident İlham Əliyev ayrı-ayrı ölkələrin prezidentləri, baş nazirləri,
beynəlxalq təşkilatların və tanınmış şirkətlərin rəhbərləri ilə görüşüb.
Azərbaycan Prezidentinin Davosda İsrail Prezidenti Şimon Peres, İsveçrə Prezidenti Didye Burkhalter,
İran Prezidenti Həsən Ruhani, İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu, Niderlandın Baş naziri Mark Rutte,
Fransanın xarici işlər naziri Loran Fabius, “Holcim” şirkətinin sədri və baş icraçı direktoru Bernar Fontana,
“Airbus Group International” şirkətinin baş icraçı direktoru Jan Pyer Talamoni, “Swiss Re” şirkətinin
beynəlxalq əlaqələr üzrə sədri Martin Parker, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının prezidenti Suma
Çakrabarti, “Philips” şirkətinin vitse-prezidenti Ronald de Jong, Dünya İqtisadi Forumunun icraçı sədri Klaus
Şvab, “Hewlett-Packard” şirkəti idarə heyətinin üzvü Ann Livermor, “GDF Suez” şirkətinin baş icraçı
direktoru Jerar Mestrale, “Microsoft International” şirkətinin prezidenti Jan Filip Kurtua ilə görüşləri
ölkəmizin ikitərəfli əlaqələrinin inkişafı, dünyanın tanınmış şirkətlərinin Azərbaycanla əməkdaşlığı
baxımından səmərəli olub.
Fevral ayında Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Soçidə keçirilən XXII Qış Olimpiya
Oyunlarının rəsmi açılışında iştirak etmək üçün Rusiya Federasiyasına işgüzar səfər ediblər. Rusiya
Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin adından XXII Qış Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimində
iştirak etmək üçün Soçiyə gələn yüksək səviyyəli qonaqların şərəfinə təşkil olunan rəsmi qəbulda iştirak edən
Prezident İlham Əliyev Litvanın Baş naziri Alqirdas Butkeviçius, Qətər Dövlətinin Əmiri şeyx Təmim bin
Həməd Al Tani, Çex Respublikasının Prezidenti Miloş Zeman ilə görüşüb. Görüşlərdə ölkələrimiz arasında
əlaqələrin daha da inkişafına dair fikir mübadiləsi aparılıb.
Dünyanı narahat edən məsələlərdən biri nüvə təhlükəsizliyidir. Qlobal təhlükəsizliyin digər aspektləri
ilə yanaşı, nüvə təhlükəsizliyinə də mühüm əhəmiyyət verən Azərbaycan milli və beynəlxalq səviyyədə bu
istiqamətdə vacib addımlar atır. Prezident İlham Əliyevin mart ayında Niderland Krallığının Haaqa şəhərində
keçirilən III Nüvə Təhlükəsizliyi Sammitində iştirakı bir daha təsdiq edir ki, Azərbaycan nüvə təhlükəsizliyinin
təmin olunmasında və bu sahədə beynəlxalq əməkdaşlıqda maraqlıdır. Sammitdə çıxış edən Prezident İlham
Əliyev Azərbaycanın nüvə materiallarının qeyri-qanuni dövriyyəsində tranzit marşrutu kimi ölkənin
ərazisindən istifadənin qarşısını almaq üçün böyük səylər göstərdiyini, bu məqsədlə tərəfdaşlarla sıx
əməkdaşlıq edərək beynəlxalq standartlara uyğun güclü qanunvericiliyə əsaslanan əhatəli milli ixraca nəzarət
sistemini formalaşdırdığını vurğulayıb.
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Zirvə görüşü zamanı Prezident İlham Əliyev Türkiyə Prezidenti Abdullah Güllə də görüşüb. Görüşdə
Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin indiki vəziyyəti və perspektivi ilə bağlı müzakirələr aparılıb. Niderlanda
səfəri çərçivəsində Prezident İlham Əliyev ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri, Beynəlxalq Atom Enerjisi
Agentliyinin baş direktoru Yukiya Amano, Niderland Krallığı Senatının üzvü Rene Van Der Linden ilə də
görüşüb.
Aprel ayında Prezident İlham Əliyev İran İslam Respublikasına rəsmi səfər edib, Tehranda İran
Prezidenti Həsən Ruhani ilə görüşüb. Görüşdə iki ölkə arasında dostluq münasibətlərinin müxtəlif sahələrdə,
o cümlədən siyasi, iqtisadi, sərmayə qoyuluşu, enerji, nəqliyyat, infrastruktur, mədəniyyət, turizm və digər
sahələrdə əməkdaşlıq əlaqələrinin genişləndirilməsi üçün yaxşı imkanların olduğu qeyd edilib. Bu imkanların
reallaşdırılması və əməkdaşlığın daha da dərinləşməsinə mane ola biləcək halların aradan qaldırılması
istiqamətində səylərin gücləndirilməsinin zəruriliyi vurğulanıb. Səfər zamanı Prezident İlham Əliyev İranın
Ali Rəhbəri Seyid Əli Xamenei və rabitə və informasiya texnologiyaları naziri, hökumətlərarası komissiyanın
həmsədri Mahmud Vaezi ilə də görüşüb.
Aprel ayında Çex Respublikasına da səfər edən Prezident İlham Əliyev Praqada Avropa İttifaqının “Şərq
tərəfdaşlığı” Proqramının 2009-cu ildə keçirilmiş Sammitinin beşinci ildönümünə həsr olunmuş tədbirdə
iştirak edib. Praqada Çexiya Prezidenti Miloş Zeman, Gürcüstan Prezidenti Giorgi Marqvelaşvili, Polşa
Respublikasının Prezidenti Bronislav Komorovski, Moldova Prezidenti Nikolae Timofti, Çexiya Deputatlar
Palatasının sədri, Çexiya-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Yan Hamaçek ilə də görüşən
Prezident İlham Əliyevin bu səfəri daha çox Ermənistan prezidenti S.Sarkisyanı yerində oturtması ilə yadda
qalıb. Belə ki, Türkiyənin sammitdə təmsil olunmamasından istifadə edən S.Sarkisyan iclasın mövzusunu
unudaraq Türkiyəni əsas tənqid hədəfi seçib bu ölkəni qondarma “soyqırımı” ilə bağlı konstruktiv mövqe
tutmamaqda, Ermənistanla sərhədlərini açmamaqda ittiham edib. Prezident İlham Əliyevin buna cavabı isə
erməni prezidentə vurulan sillə olub. “Bu gün təəssüf ki, Ermənistan prezidenti burada fürsətdən istifadə
edərək Türkiyəyə yenidən hücum edir. Bunu etmək asandır, çünki bu masa arxasında Türkiyə nümayəndələri
yoxdur. Ancaq mən buradayam və Türkiyə-Ermənistan sərhədinin niyə bağlı olduğunu deyə bilərəm. Türkiyə
ilə Ermənistan sərhədi Azərbaycanın Kəlbəcər rayonunun 1993-cü ilin aprelində işğalından sonra bağlanıb” –
deyən Prezident İlham Əliyev bundan əvvəl bütün azərbaycanlıların Dağlıq Qarabağdan qovulduğunu, 1992ci ildə ermənilərin Şuşanı və Laçını, daha sonra Ağdamı, Füzulini, Zəngilanı, Qubadlını, Cəbrayılı – Dağlıq
Qarabağın inzibati sərhədlərindən kənarda olan, ümumilikdə Azərbaycanın 7 rayonunu işğal etdklərini diqqətə
çatdırıb.
May ayında Tbilisidə Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə prezidentlərinin üçtərəfli Sammiti keçirilib.
Bu məqsədlə Gürcüstana işgüzar səfər edən Prezident İlham Əliyev həmçinin Tbilisidə Heydər Əliyev adına
Mədəniyyət və İstirahət Parkında ümummilli liderin abidəsini ziyarət edib, Mirzə Fətəli Axundzadə adına
Azərbaycan Mədəniyyəti Muzeyi, Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyinin binasında yaradılan şəraitlə və
ARDNŞ-in Gürcüstandakı yeni inzibati binası ilə tanış olub.
Sammitdən sonra prezidentlərin üçtərəfli görüşündə ölkələrimiz arasında uğurlu əməkdaşlıqdan
məmnunluq ifadə edilib, Tbilisi Sammitinin münasibətlərimizin daha da genişlənməsinə töhfə verəcəyi diqqətə
çatdırılıb. Prezident İlham Əliyev ayrı-ayrılıqda Türkiyə və Gürcüstan prezidentləri, həmçinin Gürcüstanın
Baş naziri İrakli Qaribaşvili ilə də görüşüb.
Prezident İlham Əliyev may ayında Vyetnam Sosialist Respublikasına dövlət səfəri, Çin Xalq
Respublikasına isə işgüzar səfər edir. Vyetnam səfəri zamanı keçirilən görüşlər, Vyetnam Prezidenti Truonq
Tan Sanq, Baş nazir Nquyen Tan Danq, Vyetnam Milli Assambleyasının sədri Nquyen Sinh Hanq, Vyetnam
Kommunist Partiyasının baş katibi Nquyen Phu Tronq ilə aparılan danışıqlar ikitərəfli əlaqələrin inkişafında
yeni mərhələnin əsasını qoyub.
Çində isə Prezident İlham Əliyev Şanxayda keçirilən Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri
üzrə Müşavirənin dördüncü Zirvə Toplantısında iştirak edib. Səfər zamanı Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev Çin Xalq Respublikasının sədri Si Cinpin ilə də görüşüb. Söhbət zamanı Azərbaycanla Çin arasında
energetika, infrastruktur, nəqliyyat, ticarət dövriyyəsinin artırılması, texnologiyalar, beynəlxalq təşkilatlarda
qarşılıqlı dəstək, humanitar, investisiya qoyuluşu və digər sahələrdə əlaqələrin genişləndirilməsi məsələləri
müzakirə olunub.
Ötən ilin iyun ayında Prezident İlham Əliyev Türkiyəyə və Fransaya işgüzar, Yunanıstana isə dövlət
səfəri edib. Türkiyəyə səfəri zamanı Prezident İlham Əliyev Bodrum şəhərində Türkdilli Dövlətlərin
Əməkdaşlıq Şurasının IV Zirvə toplantısında iştirak edib. Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Türkmənistan və
Qırğızıstan prezidentlərinin iştirakı ilə keçirilən IV Zirvə toplantısı bir daha təsdiq etdi ki, Türkdilli Dövlətlərin
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Əməkdaşlıq Şurası qarşısında duran vəzifələrin həyata keçirilməsi istiqamətində böyük uğurlar əldə
etməkdədir. Bodrumda Prezident İlham Əliyev ayrı-ayrılıqda Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu
Berdiməhəmmədov, Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül və Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayevlə də
görüşüb.
Fransaya işgüzar səfəri zamanı Azərbaycan Prezidenti Avropa Şurası Parlament Assambleyasının
sessiyasında çıxış edib, AŞ PA sədri Ann Brasör, Avropa Şurasının baş katibi Torbörn Yaqland, İnsan
Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin sədri Din Şpilman ilə görüşüb.
Prezident İlham Əliyevin Yunanıstana dövlət səfəri də iki ölkə arasında əlaqələrin genişləndirilməsi
baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Səfər zamanı Azərbaycan Prezidenti Yunanıstan Prezidenti Karolos
Papulyas, Yunanıstanın Baş naziri Antonis Samaras, Yunanıstan parlamentinin sədri Vanqelis Meimarakis,
Yunanıstanın Baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri Evangelos Venizelos, Yunanıstan parlamentində əsas
müxalifət olan Demokratik Solçular Birliyinin lideri Aleksis Tsipras ilə görüşüb.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin iyul ayında İtaliyaya etdiyi rəsmi səfər ikitərəfli münasibətlərin
müxtəlif aspektlərini müzakirə etmək və yeni əməkdaşlıq tellərinin qurulması baxımından mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Prezident İlham Əliyevin İtaliya Prezidenti Corco Napolitano, İtaliyanın Baş naziri Matteo Renzi,
İtaliya Senatının sədri Pietro Qrasso ilə görüşündə Azərbaycanla İtaliya arasında siyasi, iqtisadi, mədəni və
digər sahələrdə əməkdaşlığın uğurlu inkişafından məmnunluq ifadə edilib, ölkələrimiz arasında əlaqələrin
Avropa İttifaqı-Azərbaycan əməkdaşlığı baxımından önəmi vurğulanıb.
Prezident İlham Əliyev avqust ayında Rusiyaya, sentyabr ayında isə Uelsdə NATO-nun sammitində
iştirak etmək üçün Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığına işgüzar səfərlər edib. Sammitdə
çıxış edən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilk olaraq diqqəti Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə yönlədib.
Azərbaycanın regional təhlükəsizlik və sabitlikdə mühüm rol oynadığını və bu gün regionumuzdakı
təhlükəsizliyə ən böyük hədənin Ermənistanın işğalçılıq siyasəti olduğunu bəyan edən Prezident İlham Əliyev
NATO-nun Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə verdiyi dəstəyi də yüksək qiymətləndirib. Qeyd
edək ki, Rusiyaya səfər zamanı Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan prezidentlərinin birgə görüşü keçirilib.
Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığına səfər zamanı isə Prezident İlham Əliyev Fransa
Prezidenti Fransua Ollandla görüşüb. Uelsdə həmçinin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin, Ermənistan
prezidenti S.Sarkisyanın və ABŞ dövlət katibi Con Kerrinin görüşü olub.
Sentyabr ayında Rusiya Federasiyasına işgüzar səfər edən Prezident İlham Əliyev Həştərxanda
Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçılarının IV Sammitində iştirak edib. Səfər zamanı Rusiya, İran və Qazaxıstan
prezidentləri ilə ayrılıqda görüşlər keçirən Prezident İlham Əliyev Həştərxanda Heydər Əliyev Fondunun
təşəbbüsü ilə inşa olunmuş “Dostluq” uşaq bağçasının açılışında iştirak edib.
Azərbaycanın üzvü olduğu və işində yaxından iştirak etdiyi təşkilatlardan biri də Müstəqil Dövlətlər
Birliyidir. MDB-nin əsas məqsədi siyasi, iqtisadi, ekoloji, humanitar, elmi, mədəni, cinayətkarlığa qarşı
mübarizədə səylərin uyğunlaşdırılması və digər sahələrdə əməkdaşlıqdan ibarətdir. Təşkilatın ali orqanı burada
təmsil olunmuş ölkələrin Dövlət Başçıları Şurasıdır. Şura təşkilatın fəaliyyəti ilə bağlı prinsipial məsələləri
müzakirə edir və qərarlar verir.
Oktyabr ayında Prezident İlham Əliyev MDB Dövlət Başçıları Şurasının növbəti iclasında iştirak etmək
üçün Belarusa səfər edib. İclasda qeyd olunub ki, çoxtərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsi prioritet
istiqamətlərdəndir və müzakirə olunan məsələlər Birlik ölkələri arasında əlaqələrin möhkəmlənməsinə təkan
verəcək. Diqqətə çatdırılıb ki, iclas iştirakçıları MDB ölkələrinin elmi təşkilatları arasında əməkdaşlığın daha
da genişləndirilməsi, 2016-cı ilin Birlik çərçivəsində “Təhsil ili” elan olunması, qanunsuz miqrasiya, insan
alveri ilə mübarizə sahələrində əməkdaşlıq məsələlərinə dair razılığa gəliblər.
Oktyabr ayında Prezident İlham Əliyev Tacikistana rəsmi səfər edib. Səfər zamanı Tacikistan Prezidenti
Emoməli Rəhmon, Tacikistanın Baş naziri Koxir Rasulzoda, Tacikistan Milli Məclisin aşağı palatasının sədri
Şükürcon Zuxurov ilə keçirilmiş görüşlərdə ikitərəfli münasibətlərin perspektivləri haqqında fikir mübadiləsi
aparılıb. Azərbaycan Prezidentinin bu səfərinin əlaqələrin daha da dərinləşdirilməsində böyük rol oynayacağı
qeyd olunub.
Oktyabrda həmçinin Fransaya işgüzar səfər edən Prezident İlham Əliyev Parisdə, Yelisey sarayında
Fransa Prezidenti Fransua Ollandla görüşüb. Görüşdə Azərbaycanla Fransa arasında ikitərəfli münasibətlərin
müxtəlif sahələrdə uğurlu inkişafından məmnunluq ifadə edilib. Enerji, aerokosmik sənaye, hərbi-texniki,
təhsil, metro inşaatı və digər sahələrdə əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi üçün yaxşı perspektivlərin
olduğu qeyd edilib. “Cənub” dəhlizi enerji layihəsinin reallaşması ətrafında, habelə Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı danışıqların vəziyyəti, münaqişənin beynəlxalq hüquq
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normalarına əsasən, bununla bağlı indiyədək qəbul edilmiş sənədlərə uyğun ədalətli həlli ətrafında fikir
mübadiləsi aparılıb. Münaqişə ilə bağlı status-kvonun dəyişilməsinin, işğal olunmuş ərazilərin azad
edilməsinin zəruriliyi vurğulanıb.
Parisdə Prezident İlham Əliyev Ermənistan prezidenti və ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə də
görüşüb.
Prezident İlham Əliyevin 2014-cü ildə xarici səfərlərindən birini noyabr ayında Macarıstana edib.
İşgüzar xarakterli bu səfərdə Azərbaycan Prezidenti Macarıstanın Baş naziri Viktor Orbanla görüşüb və iki
ölkə arasında “Azərbaycan Respublikası ilə Macarıstan arasında strateji tərəfdaşlıq haqqında Birgə
Bəyannamə” imzalanıb. Prezident İlham Əliyev Macarıstan-Azərbaycan Biznes Forumunda da iştirak edib.
Ümumilikdə 2014-cü il ərzində Prezident İlham Əliyev 16 ölkəyə (Belçika, İsveçrə, Rusiya, Niderland,
İran, Çex Respublikası, Gürcüstan, Vyetnam, Çin, Türkiyə, Fransa, Yunanıstan, Böyük Britaniya və Şimali
İrlandiya Birləşmiş Krallığı, Belarus, Tacikistan, Macarıstan) səfər edib. Bu səfərlər zamanı 18 ölkənin
(Türkiyə, İsveçrə, İsrail, Rusiya, İran, Qətər, Çex Respublikası, Gürcüstan, Polşa, Moldova, Vyetnam, Çin,
Fransa, Yunanıstan, Qazaxıstan, Türkmənistan, İtaliya, Tacikistan) dövlət başçısı, 9 ölkənin (İsrail, Niderland,
Litva, Vyetnam, Yunanıstan, İtaliya, Gürcüstan, Tacikistan, Macarıstan) Baş naziri ilə görüşüb. Bütün bunlar
Azərbaycanın xarici siyasətinin kifayət qədər geniş, düşünülmüş və çoxşaxəli olduğunu göstərir.
Azərbaycan.-2014.-10 yanvar.-N 6.-S.2.
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Azərbaycanın xarici siyasəti beynəlxalq aləmdə ona inamı artırır
Əliqismət BƏDƏLOV
Azərbaycan dövlətinin güclü iradəsi, düşünülmüş şəkildə həyata keçirilən daxili və xarici siyasəti,
həmçinin iri infrastruktur layihələrinin reallaşdırılması respublikamızı Cənubi Qafqaz regionunda ən
güclü iqtisadiyyata malik ölkəyə çevirib. Hazırda Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunun
iqtisadiyyatında 75 faizdən artıq paya malikdir. Xarici sərmayələrin həcminə görə də ölkəmiz postsovet
məkanında lider dövlətdir. Təkcə keçən il ölkə iqtisadiyyatına 28 milyard dollar sərmayə qoyulmuşdur
ki, bunun da 30 faizi xarici sərmayədir. Azərbaycan artıq öz investisiyaları ilə Avropa bazarına daxil
olmuşdur.
Azərbaycanın öz enerji təhlükəsizliyini tam şəkildə təmin etməsi və bu gün başqa ölkələrin enerji
təhlükəsizliyinin təmin olunmasında böyük rol oynaması dünya birliyi tərəfindən də yüksək qiymətləndirilir.
Bütün bunların nəticəsidir ki, bu gün ölkəmiz regional əməkdaşlıq məsələlərində lider rolunu oynayır.
Azərbaycanın dünya birliyində əlaqələri getdikcə genişlənir. Bu, ilk növbədə, dövlət başçısının yeritdiyi
uğurlu xarici siyasətin və ölkəmizdə ictimai-siyasi sabitliyin davamlı olmasından irəli gəlir. Hazırda
Azərbaycanın xarici ölkələrdə 60-a yaxın səfirliyi, 5 beynəlxalq təşkilat yanında daimi nümayəndəliyi, 9 baş
konsulluğu, 7 təmsilçilik ofisi və 7 fəxri konsulluğu fəaliyyət göstərir. Ölkəmizin beynəlxalq aləmdə getdikcə
artan reytinqi növbəti illərdə xaricdəki diplomatik korpuslarımızın sayının artacağını istisna etmir. Dünyanın,
demək olar ki, bütün dövlətləri ölkəmizin ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir və bizimlə əməkdaşlıq etməkdə
maraqlı olduqlarını gizlətmirlər. Təbii ki, bütün bunlar dövlətimizin başçısının uzaqgörənliyinin və praqmatik
düşüncəsinin məhsuludur. Bunu xarici ölkələrin siyasi xadimləri, görkəmli şəxsiyyətləri və aparıcı kütləvi
informasiya vasitələri də bəyan edirlər. Bu günlərdə Türk Dünyası Bələdiyyələr Birliyinin “Perspektiv”
jurnalında dərc olunmuş “Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev – uğurlu dövlət başçısı örnəyi” sərlövhəli
məqalədə bildirilir: “Seçkilərdə əhalinin 85 faizinin səsini qazanaraq üçüncü dəfə Prezident seçilən İlham
Əliyev Azərbaycanı iqtisadi və siyasi sahədə inkişaf etdirərək beynəlxalq aləmdə söz sahibinə çevirib.
Azərbaycanda əhalinin rifah halı yaxşılaşır, təhsil, səhiyyə və digər sahələrin inkişafına böyük əhəmiyyət
verilir. İlham Əliyev milli maraqlar məsələsində çox həssas dövlət xadimidir, onun yürütdüyü xarici siyasət
Azərbaycan xalqı tərəfindən dəstəklənir”. “Los Angeles Times” qəzetinin ispandilli versiyası olan “Hoy Los
Angeles” nəşrində dərc olunan məqalədə də diqqətçəkən məqamlar çoxdur. Qəzet yazır: “Müstəqilliyin əldə
olunmasından keçən dövr ərzində Azərbaycan dünya iqtisadiyyatı üçün model ölkəyə çevrilib, sosial sahəyə
qoyduğu sərmayələr və apardığı modernləşmə siyasəti ilə dünyanın inkişaf etmiş dövlətləri ilə eyni səviyyəyə
qalxıb”.
Azərbaycan dünyada sülhsevər, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə hörmətlə yanaşan müstəqil
dövlətdir. Düşmən əsarətində olan ərazilərimizin azad olunması üçün bizim qüdrətli, nizami ordumuz var.
Milli Ordumuz işğalçı Ermənistan silahlı qüvvələrini ərazimizdən çıxarmağa qadirdir. Son hadisələr də bunu
təsdiqləyir. Bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan Prezidenti işğal altında olan ərazilərimizin beynəlxalq
hüququn norma və prinsipləri çərçivəsində azad edilməsinin tərəfdarıdır və bunu dəfələrlə bəyan edib.
Ölkəmizin ərazi bütövlüyünü qəbul edən və dəstəkləyən beynəlxalq birlik də Azərbaycan Prezidentinin bu
mövqeyini dəstəklədiyini bəyan edib. Dünyanın super dövlətlərindən biri olan ABŞ-ın tanınmış ictimai
xadimləri Prezident Barak Obamaya müraciət edərək dünyada sülh və əmin-amanlıq tərəfdarı olan
Azərbaycana dəstək verməyə çağırıblar. ABŞ konqresmenləri Robert Aderholt və Mayk Doylun Prezident
Barak Obamaya müraciətində bildirilir: “ABŞ Azərbaycana dəstək verməlidir. Regiondakı mövcud çağırışlara
baxmayaraq, Azərbaycan Birləşmiş Ştatlarla tərəfdaşlığa sadiq qalır, Əfqanıstandakı antiterror əməliyyatlarına
dəstək, Avropanın enerji təhlükəsizliyinə töhfə verir”.
Bu gün yüksək tribunalardan Ermənistanın işğalçı dövlət kimi təqdim olunması və öz ordusunu işğal
etdikləri Azərbaycan ərazisindən geri çəkmək tələbi ərazi bütövlüyümüzün beynəlxalq səviyyədə
dəstəklənməsinin nəticəsidir. Bir faktı xatırlatmaq yerinə düşərdi. Avropa Parlamentinin slovakiyalı deputatı
Boris Zalanın dediklərindən: “Azərbaycan torpaqlarının işğal altında qalması davamlı ola bilməz. Bu, Avropa
İttifaqının xarici siyasəti qarşısında duran real məsələdir. Son hadisələr sözdə dondurulmuş münaqişənin hər
an həqiqi müharibəyə çevrilə biləcəyini göstərdi. Biz münaqişənin həlli naminə qətiyyətli addımlar atmalıyıq”.
Ermənistanın işğalçılıq siyasəti, qonşu dövlətlərin ərazilərini öz torpaqları kimi təqdim etmələri artıq
beynəlxalq birliyi təngə gətirib. Erməni lobbisinin bütün cəhdlərinə baxmayarq, dünyanın müxtəlif ölkələrində
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Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən qətnamələrin qəbul olunması Ermənistan rəsmilərinin bütün
çirkin niyyətlərini alt-üst edir. Bu ilin əvvəlində ABŞ-ın Nyu-Meksiko ştatı Senatının Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü dəstəkləyən qətnamə qəbul etməsi erməni lobbisinə vurulan ən böyük zərbələrdən biri oldu.
Həmin qətnamədə bildirilir ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ABŞ tərəfindən dəstəklənir və beynəlxalq birlik
Dağlıq Qarabağı müstəqil dövlət kimi tanımır. Qeyd olunur ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli
ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupuna münaqişəni beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri, BMT
Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələri, eləcə də ATƏT-in qəbul etdiyi qərar və sənədlər əsasında həlli
həvalə olunub.
Sənəddə vurğulanır ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən qəbul edilmiş 822, 853, 874 və 884 saylı
qətnamələr Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir və bütün erməni qoşunlarının işğal olunmuş
Azərbaycan ərazilərindən dərhal, tamamilə və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edir. NATO, İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatı və Qoşulmama Hərəkatı kimi beynəlxalq təşkilatlar da daxil olmaqla, bütün dünya birliyi
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tanıyır və münaqişənin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və
sərhədləri çərçivəsində həllini dəstəkləyir.
Xatırladaq ki, bu, 2014-cü ildə ABŞ-da Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə dair qəbul edilmiş ikinci
qətnamədir. Bundan əvvəl isə, yanvarın 30-da Arizona parlamenti oxşar qətnamə qəbul edərək Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünə dəstək verdiyini bildirmişdi.
Son vaxtlar Ermənistanın dövlət rəsmiləri iddia edirlər ki, guya BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul
etdiyi qətnamələrdə konkret olaraq Ermənistan dövlətinin işğalçı olması qeyd edilməyib. Bu da növbəti bir
yalandır. Çünki BMT Təhlükəsizlik Şurası 1993-cü ildə qəbul etdiyi dörd qətnamədən sonra bir neçə dəfə də
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən qətnamə qəbul edib. Həmin qətnamələrdə də Ermənistanın
işğalçılıq siyasəti pislənilir. Xatırladaq ki, 2004-cü ilin noyabrında Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə
dair məsələnin qurumun tribunasında müzakirə edilməsi Ermənistanın dövlət rəsmilərini bir daha ifşa etdi.
Hətta, Ermənistan hakimiyyəti bu prosesdən təlaşlanaraq qondarma Dağlıq Qarabağ respublikasını
tanıyacaqlarını, danışıqlar prosesindən çıxacaqlarını bəyan etmişdilər. BMT-dəki bu müzakirələr digər
beynəlxalq təşkilatlara da təsir etdi və 2005-ci il yanvarın 25-də Avropa Şurası Parlament Assambleyası
Ermənistanın təcavüzünü pisləyən qətnamə qəbul etdi.
“Avropa Şurası Parlament Assambleyası (AŞPA) Dağlıq Qarabağ da daxil olmaqla, Azərbaycanın işğal
olunmuş ərazilərinin dərhal azad edilməsini tələb edir”. Bu fikri isə AŞPA-nın sabiq sədri Luis Mariya de Puç
səsləndirib. O deyib ki, AŞPA Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və Dağlıq Qarabağın Ermənistan tərəfindən
işğal olunduğunu hər zaman qeyd edib və edir: “Mən bu gün burada bu barədə bəyan edirəm. Bir həftədən
sonra isə Ermənistanda səfərdə olacağam və bunu orada da deyəcəyəm”.
Onun sözlərinə görə, söylədiyi fikirlər AŞPA-nın sessiyasında qəbul olunmuş qətnamədə də öz əksini
tapıb. Sənəddə qeyd olunub ki, “Avropa Şurası Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, onun beynəlxalq aləm
tərəfindən qəbul olunmuş sərhədlərini tanıyır və erməni ordusunun işğal edilmiş ərazilərdən dərhal
çıxarılmasını tələb edir”.
2008-ci il martın 14-də BMT-nin Baş Məclisi geniş iclasında 62-ci sessiyanın gündəliyinə 20-ci bənd
kimi əlavə edilən “Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində vəziyyət” məsələsini yenidən müzakirə edib. 9
bənddən ibarət olan qətnamə layihəsi BMT Baş Məclisinin Ermənistan – Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinə dair mövqeyini ifadə edirdi. Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq səviyyədə
tanınan sərhədləri çərçivəsində ərazi bütövlüyünə dəstək verir, işğal olunmuş bütün ərazilərdən Ermənistan
qüvvələrinin tam və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edir və məcburi köçkün düşən azərbaycanlıların öz
yurdlarına qayıtması üçün müvafiq şəraitin yaradılmasını əks etdirirdi. Beləliklə, BMT-nin Baş Məclisi
“Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində vəziyyət” barədə daha bir qətnamə qəbul edib. Sənəddə
“Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunda və ətraf rayonlarda silahlı münaqişənin beynəlxalq sülh və
təhlükəsizliyi sual altında qoymasından” və Cənubi Qafqaz ölkələrinin humanitar vəziyyətinə mənfi təsir
göstərməsindən ciddi narahatlıq ifadə olunub. Baş Assambleya üzv dövlətləri Azərbaycanın suverenliyinə və
beynəlxalq aləmdə tanınmış sərhədləri çərçivəsində ərazi bütövlüyünə hörmət etməyə və dəstəkləməyə çağırır:
“Baş Assambleya bir daha bildirir ki, heç bir dövlət Azərbaycan Respublikasının ərazilərinin işğalı nəticəsində
yaranmış vəziyyəti qanuni vəziyyət kimi tanımamalıdır və bu vəziyyətin saxlanmasına yardım göstərməməli
və ya şərait yaratmamalıdır”. Qətnamədə, həmçinin, “erməni qüvvələrinin Azərbaycan Respublikasının bütün
zəbt edilmiş ərazilərindən dərhal, tam və qeyd-şərtsiz çıxarılması” zərurəti qeyd edilib.
Böyük əhəmiyyət kəsb edən bu sənəd Azərbaycan diplomatiyasının növbəti uğurlarından biri hesab
edilir. Çünki Ermənistanın işğalçı dövlət olması dünyanın ən mötəbər qurumlarından birinin qəbul etdiyi
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qətnamədə öz əksini tapırdı. Ancaq təəccüb və təssüf doğuran bir məsələ yaranmışdı. Belə ki, ErmənistanAzərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması missiyasını öz üzərinə götürən ATƏT-in Minsk
qrupunun həmsədr ölkələri bu qətnamənin əleyhinə çıxmışdılar. Bu da ciddi narazılıqlara səbəb oidu. Əslində,
burada təəccüb doğuracaq bir şey yox idi. Çünki Minsk qrupunun ikili mövqe və riyakar siyasət yerirməsi
birinci hal deyildi. Biz dəfələrlə bu qurumun belə ikili standartlar nümayiş etdirməsinin şahidi olmuşuq. Minsk
qrupunun 20 ildən artıq vasitəçilik missiyası zamanı bir dəfə də olsun işğalçını öz adı ilə çağırmaması ikili
standartlar nümayiş etdirməsinin bariz nümunəsidir.
Bu il noyabrın 12-də Ermənistan ordusuna məxsus hərbi helikopterin Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
mövqelərinə hücumu zamanı məhv edilməsi, nədənsə, ATƏT-in Minsk qrupunu da ciddi narahat edib. Hətta,
bu barədə bəyanat da veriblər. Həmsədrlər Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin vurduğu hərbi helikopterin
düşdüyü ərazini “neytral zona” adlandırıblar. Azərbaycan tərəfinin bu bəyanata ciddi etiraz etdiyini görən
Minsk qrupu guya “səhvini” düzəldərək, “neytral zona”nı, “məskunlaşmamış zona” ilə əvəz edib. 20 ildən
artıqdır ki, guya Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında vasitəçilik edən
Minsk qrupu, doğrudanmı bu vaxta qədər hələ də dərk edə bilmir ki, Ermənistan Azərbaycan ərazisinin 20
faizini işğal edib. Hər dəfə işğal olunmuş ərazilərə “turist” səfərinə gedən Minsk qrupu həmsədrlərinin başları
görəsən nəyə qarışır ki, onlar işğal altında olan ərazilərdəki dağıntıları, erməni vəhşiliyini görmürlər? Minsk
qrupu həmsədrlərinin fəaliyyətindəki ziddiyyətlərə fikir verin. Həmsədrlər təmsil etdikləri dövlətlərin adından
danışırlarsa, Amerika Birləşmiş Ştatları da, Rusiya da, Fransa da Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır.
Ancaq qurum rəsmiləri təxribat xarakterli bəyanat yayırlar. Onlar çox yaxşı bilirlər ki, o ərazilər Azərbaycanın
əraziləridir. Bu faktı da yaxşı bilirlər ki, Ermənistan 20 ildən artıqdır ki, Azərbaycanın 20 faizdən artıq
torpaqlarını işğal altında saxlayır. Minsk qrupu həmsədrlərinin hər zaman olduğu, kimi bu dəfə də riyakar
mövqe nümayiş etdirmələri münaqişənin tənzimlənməsinə xidmət etmir. Həmsədrlər işğalçı dövlətə təzyiq
etmək əvəzinə, belə təxribat xarakterli bəyanatlarla ədalətsizliklərini bir daha ortaya qoyurlar.
Bu qurumun ikili standartlar nümayiş etdirməsi artıq beynəlxalq aləmdə də narazılıq yaradır. Estoniya
parlamenti üzvünün fikri də bunu təsdiqləyir: “Dağlıq Qarabağ, eləcə də işğal olunmuş ətraf rayonlar
Azərbaycan Respublikasının tərkib hissəsidir və ölkənin ərazi bütövlüyü beynəlxalq səviyyədə tanınır. 20 ildə
aparılan işlərin heç bir nəticə verməməsi onu göstərir ki, Minsk qrupu bu məsələyə yenidən baxmalıdır”.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün dünyanın bütün dövlətləri tərəfindən dəstəklənməsi işğal altında olan
torpaqlarımızın azad olunmasına böyük inam və ümid yaradır. Prezident İlham Əliyev də dəfələrlə bəyan edib
ki, münaqişənin tənzimlənməsi prosesində Azərbaycanın mövqeyi birmənalıdır – Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü bərpa edilməlidir. Dövlət başçısı öz çıxışında qəti surətdə bildirib ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
danışıqlar mövzusu deyil, olmayıbdır və olmayacaqdır.
Xalq qəzeti.-2014.-5 dekabr.-N 266.-S.1.
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Avrasiyanın uğurlu ölkəsi: Azərbaycanın geostrateji perspektivləri
Hazırda dünya miqyasında gərgin informasiya savaşı gedir. Bəzən konkret dövlət haqqında yanlış
təsəvvürlər yaratmağa çalışanlar da tapılır. Yalnız reallığın obyektiv təhlili düzgün obrazlar
formalaşdıra bilər.
Azərbaycanın müstəqillik illərində keçdiyi yol, əldə etdiyi nailiyyətlər göstərir ki, onu Avrasiya
məkanının ən uğurlu ölkələri sırasına aid etmək olar. Azərbaycan dövlətinin sürətli iqtisadi inkişaf tempi, əsaslı
sosial-mədəni və siyasi islahatları, qlobal enerji təhlükəsizliyi sahəsində oynadığı rolu, milli həmrəylik
istiqamətində əldə etdiyi nailiyyətləri bu tezisi təsdiq edən faktlardandır. Məhz buna görədir ki, Azərbaycan
müstəqil daxili və xarici siyasət yeridə bilir.
Mükəmməl konsepsiya: dövlət quruculuğu kursunun səmərəliliyi
Proqnozlaşdırılan uğurlu inkişaf strategiyasının işlənib hazırlanması müasir müstəqil dövlətçilik üçün
son dərəcə əhəmiyyətli məsələlərdəndir. Keçmiş sovet respublikalarının təcrübəsi göstərdi ki, bu məsələ çoxlu
sayda geosiyasi, geoiqtisadi, sosial, siyasi və mədəni faktorları nəzərə almağı tələb edir. Azərbaycan müstəqil
dövlət olaraq ciddi nailiyyətlər əldə edib. O, bütün sahələr üzrə sürətlə inkişaf edir. Buna nail olmaq isə asan
məsələ deyil.
Ölkənin hərtərəfli düşünülmüş mükəmməl konsepsiya əsasında tərəqqi etdiyi göz önündədir. Bu
prosesin müxtəlif aspektləri vardır ki, onların da üzərində ətraflı dayanmağa ehtiyac duyulur. Azərbaycanın
iqtisadi inkişaf tempinə görə dünya liderinə çevrilməsi çoxları üçün gözlənilməz hadisə oldu. Xüsusilə Cənubi
Qafqazın digər dövlətlərinin yaşadıqları sosial-iqtisadi problemlər fonunda bu, kifayət qədər maraqlı görünür.
Prezident İlham Əliyevin Avropanın “Neurope.eu” informasiya portalına müsahibəsində həmin
kontekstdə vurğuladığı məqamlar məsələnin mahiyyətini dərk etməyə imkan verir. Dövlət başçısı deyib:
“Düşünülmüş proqramlara əsaslanan məqsədyönlü fəaliyyət nəticəsində son 10 ildə ümumi daxili məhsul 3,4
dəfə, iqtisadiyyatın qeyri-neft sektoru 2,6 dəfə, büdcə gəlirləri 16 dəfə artmış, həmçinin, strateji valyuta
ehtiyatlarının həcmi 50 milyard ABŞ dollarını keçmişdir. Milli iqtisadiyyata 170 milyard ABŞ dollarından
artıq sərmayə yatırılmışdır”.
Keçən əsrin 90-cı illərində ağır sosial-iqtisadi vəziyyətdə olan, ərazisinin 20 faizi Ermənistanın
təcavüzünə məruz qalan və demək olar ki, beynəlxalq dəstəkdən məhrum edilən bir ölkə üçün bu, son dərəcədə
ciddi irəliləyişdir. Qonşu ölkələrə hətta kənardan böyük yardımlar göstərilsə də, onlar bu cür uğurlar əldə edə
bilməyiblər. Deməli, burada Azərbaycanı regionun lider dövlətinə çevirən əsaslı səbəblər vardır.
Təbii ki, burada ilk növbədə ulu öndər Heydər Əliyevin yaratdığı uzaqgörən və səmərəli strateji inkişaf
konsepsiyasını göstərmək lazımdır. Prezident İlham Əliyev bu kursu çox uğurla və sürətlə dəyişən dünyanın
tələbləri səviyyəsində inkişaf etdirir. Başlıca olaraq bu iki amil Azərbaycanı inkişaf tempinə görə dünyanın
lideri səviyyəsinə yüksəldib.
Strateji inkişaf paradiqmasının bütün aspektlərini bir yazıda təhlil etmək imkansızdır. Lakin bir sıra
vacib məqamlar üzərində dayanmaq mümkündür. Burada sənayenin modernləşməsi, mütərəqqi
innovasiyaların tətbiqi, enerji siyasətinin məzmunu ayrıca göstərilməlidir. Həmin istiqamətlər bütövlükdə
cəmiyyətin yeniləşməsinə böyük təsir göstərir. Bunlara Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin beynəlxalq
gündəmin aktual müzakirə mövzusuna çevrilməsi də əlavə olunmalıdır. Çünki həmin problem ölkənin
beynəlxalq mövqeyinin qəbul edilməsi ilə birbaşa bağlıdır. Müasir tarixi mərhələdə daxili və xarici siyasət birbiri ilə sıx bağlıdır. Onlar vəhdət təşkil etməlidirlər. Əks halda, prosesin müəyyən mərhələsində hər şey dağıla
bilər. Bunu sübut edən təcrübələr kifayət qədərdir. Məhz bu aspektdə Azərbaycanın həyata keçirdiyi daxili
sosial-iqtisadi, energetik, siyasi və mədəni islahatlarla xarici siyasi kurs arasında sıx bağlılığı görmək çox
vacibdir.
Xüsusilə nəzərə almaq lazımdır ki, enerji siyasəti strateji inkişaf paradiqmasının mühüm tərkib
hissəsidir. Bir sıra dairələr Azərbaycanın məhz bu uğuruna kölgə salmağa çalışır, ölkənin demokratik inkişaf
kursu ilə təhlükəsizliyin təmini arasında uçurum yaratmaq məqsədi güdürlər. Bəzən şər-böhtan, yalan
informasiyalarla dünya ictimaiyyətində yanlış təsəvvürlər formalaşdırmağa cəhd edirlər.
Deyilənlər bir faktoru aktuallaşdırır. Biz, Azərbaycan cəmiyyətinin informasiya təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi işində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından səmərəli istifadə edilməsi məsələsini
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nəzərdə tuturuq. Bu sahədə əldə olunan uğurlar Azərbaycanın Avropa və dünya dövlətləri ilə açıq rəqabətə
girmək potensialından xəbər verir.
İdarəetmə strategiyası: təkmilləşmə yolu
Yuxarıda vurğulanan faktorların fonunda idarəetmənin təkmilləşdirilməsinin müstəqil dövlətçiliyin
inkişafında strateji rol oynadığı aydın görünür. Müasir dövrdə innovasiyaların tətbiqi ilə bu məsələ arasında
çox sıx əlaqənin olduğu məlumdur. Maraqlıdır ki, bu bağlılıq mürəkkəb xarakterə malikdir. Yəni heç də hər
zaman yeni texnologiyaların tətbiqi demokratik idarəetməyə aparmır.
Bunu reallaşdırmaq üçün elmi aspektdə dərindən düşünülmüş islahatlar proqramlarını həyata keçirmək
lazımdır. Azərbaycan artıq kosmos ölkəsidir. Burada müasir tələblərə tam cavab verən xidmət sistemi tətbiq
olunur. Şərqlə Qərb arasındakı əksər transmilli nəqliyyat-kommunikasiya layihələrində ölkə fəal iştirak edir.
İdarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə sürətli iqtisadi inkişafın uyğunlaşdırılması dövlətin qüdrətinə ciddi
təsir edir. Buna əsaslanaraq müstəqil daxili və xarici siyasət yeritmək mümkündür. Azərbaycanın təcrübəsi bu
tezisin doğruluğunu tam təsdiq etməkdədir. Dünyanın böyük dövlətləri açıq şəkildə etiraf edirlər ki, Cənubi
Qafqazda heç bir ciddi beynəlxalq layihə Bakının razılığı olmadan reallaşa bilməz. Xüsusilə enerji məsələsində
regionda əsas söz sahiblərindən biri Azərbaycandır.
Məsələnin bu tərəfinin ölkənin strateji inkişaf paradiqmasına böyük təsiri vardır. Azərbaycanın
Avrasiyanın enerji xəritəsinin yeniləşməsində yaxından iştirak etdiyi etiraf olunur. Bu səviyyəyə çatmaq üçün,
təbii ki, böyük və sistemli fəaliyyət tələb olunur. Müstəqilliyini yenicə əldə etmiş bir ölkə üçün bu, kifayət
qədər mürəkkəb məsələdir. Lakin Azərbaycan rəhbərliyinin seçdiyi inkişaf kursu onun öhdəsindən gəlməyə
imkan verdi.
Regional səviyyədə enerji layihələrinin əsas təşəbbüskarı kimi mövqeyini möhkəmləndirdikdən sonra,
Bakı qlobal miqyasda təhlükəsizliyin təmininə öz töhfəsini verməyə başladı. “Cənub qaz dəhlizi”nin təməlinin
qoyulması mərasimində çıxış edən Prezident İlham Əliyevin aşağıdakı sözləri həmin bağlılıqda mövcud
vəziyyəti dolğun ifadə edir: “Mən hesab edirəm ki, bu gün neft-qaz sahəsində yeni beynəlxalq komanda
formalaşır. Komandanın bütün üzvləri bu gün salondadırlar. Əminəm ki, bizim birgə fəaliyyətimiz uğurlu
olacaq və komandamız qələbə qazanacaqdır”.
Belə çıxır ki, Azərbaycan müstəqil dövlət olaraq tam formalaşıb və bu, onun geosiyasi çəkisinə müsbət
təsir edir. Böyük bir geosiyasi məkanda beynəlxalq komandanın formalaşmasında ciddi rol oynayan dövlətin
perspektivinə şübhə ola bilməz. Bunu ölkənin geostrateji inkişaf paradiqmasının əsas tezislərindən biri kimi
qəbul etmək olar.
Yuxarıda deyilənlərin kontekstində dövlətin beynəlxalq aləmdə nüfuzunun yüksəldiyi vurğulanmalıdır.
Ölkə faktiki olaraq beynəlxalq dialoq və əməkdaşlıq mərkəzinə çevrilib. BMT-də, Avropa təşkilatlarında onun
mövqeyi anbaan güclənir. Azərbaycanda çoxlu sayda siyasi, geosiyasi, mədəni və dini mövzularda beynəlxalq
tədbirlərin keçirilməsi təsadüfi deyil. Bundan başqa, ölkəmiz BMT TŞ-nin sədrlərindən biri olub.
Aydındır ki, müstəqillik dövründə Azərbaycan özünü tam təmin edən, müstəqil daxili və xarici siyasət
yeritməyə qadir olan, lazımi maddi, mənəvi və insan resurslarına malik olan dövlətə çevrilib. Onun dövlət
quruculuğu kursu müasir dövrün tələblərinə tam cavab verməklə yanaşı, perspektivdə də səmərəli olacaq
prinsiplərə əsaslanır. Bunlara görə Azərbaycanı Avrasiya məkanının ən uğurlu ölkələrinin sıralarına aid etmək
mümkündür.
Newtimes.az
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Azərbaycan öz xarici siyasət strategiyasında praqmatizmə söykənmişdir
Anar TURAN
Azərbaycanın 2011-ci ildə böyük səs üstünlüyü ilə dünyanın ən nüfuzlu qurumu olan BMT
Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv seçilməsi ötən 10 il ərzində yeritdiyi xarici siyasətin, əslində,
bütün mahiyyətini ortaya qoydu. Sübut olundu ki, Azərbaycan dövləti müstəqil, praqmatik siyasət
yürüdür.
Bu nəticənin əldə edilməsində Azərbaycanın fəal xarici siyasət aparması, dünyanın müxtəlif
ölkələrindəki diplomatik təmsilçiliklərinin sayını dəfələrlə artırması, coğrafi baxımdan uzaqda yerləşməsinə
baxmayaraq yeni-yeni dövlətlərlə uğurlu ikitərəfli münasibətlərin formalaşdırılması, nəhayət, BMT Baş
Assambleyası çərçivəsində intensiv iş, effektiv lobbiçilik və çoxsaylı xarici səfərlər əsas rol oynayıb.
Azərbaycanla bərabər, Ermənistan da əvvəlcə BMT Təhlükəsizlik Şurasına seçilmək iddiasına düşdü, ancaq
heç bir şansı olmadığını görərək bəri başdan öz namizədliyini geri çəkdi.
Beləliklə, ötən 10 ildə Azərbaycanın xarici siyasətində əldə edilmiş nailiyyətlər onun regionda və
dünyada yerini möhkəmləndirib. Bu gün ölkəmiz istər regional və qlobal təhlükəsizliyin təmin edilməsində,
istər enerji təhlükəsizliyinə nail olunmasında etibarlı, stabil tərəfdaş kimi qəbul olunur.
Son bir neçə ildə Azərbaycanın uğurlu xarici siyasəti nəticəsində Ermənistanın və erməni lobbisinin 100
ilə yaxındır ki, dünyada azərbaycanlılar və bütövlükdə türklər barəsində formalaşdırdığı mənfi imic, demək
olar ki, iflic vəziyyətə salınıb. Artıq dünya ermənilərə inanmır. Sadəcə bəzi dövlətlər Yaxın Şərqə çıxış və
təsir imkanları böyük olan Cənubi Qafqaz regionunda öz dayaq məntəqələrini saxlamaq üçün Ermənistandan
istifadə edirlər.
Azərbaycanda keçirilən son beynəlxalq tədbirlər—Ümumdünya Davos İqtisadi Forumu,
Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu, beynəlxalq humanitar forumlar və bəşəri əhəmiyyətli digər toplantılar
ölkəmizin dünya siyasi arenasında nüfuzunu əhəmiyyətli dərəcədə artırmışdır. O cümlədən, Azərbaycan
Prezidentinin dünyanın nüfuzlu təşkilatlarının keçirdiyi mötəbər tədbirlərdə iştirakı və qətiyyətli çıxışları
ölkəmizə rəğbəti daha da artırmış, Azərbaycan haqqında erməni təbliğatını alt-üst etmişdir.
Son on il ərzində iqtisadiyyatımız üç dəfədən çox artmışdır. Bizim maliyyə vəziyyətimiz sabitdir. Xarici
dövlət borcumuz ümumi daxili məhsulun cəmi 8 faizini təşkil edir. Son on ildə büdcə xərcləri 20 dəfə artmışdır.
Yoxsulluq 49 faizdən 5 faizə düşmüşdür. İşsizliklə bağlı uğurlu addımlar atılmışdır. İndi işsizlik 5 faizdən
aşağıdır.
Sülh və təhlükəsizlik sosial-iqtisadi inkişafla bir-birinə sıx bağlı olan məsələlərdir. Azərbaycan regionda
sülh və təhlükəsizliyin möhkəm və dayanıqlı olması üçün ciddi addımlar atmış və regionun inkişafına,
ölkəmizin dünya birliyinə inteqrasiyasına öz töfhəsini vermişdir. Azərbaycanın təşəbbüsü ilə ərsəyə gətirilmiş
Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz infrastruktur layihələri, eləcə də yaxın vaxtlarda inşası
başa çatdırılacaq Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsi, şübhəsiz ki, regionda iqtisadi, sosial inkişafa, ən əsası
isə qarşılıqlı inam və faydanın üzərində qurulan uzunmüddətli əməkdaşlığa səbəb olmuşdur. Bu sırada
Avropanın enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynayacaq TANAP və TAP layihələri üzrə əldə edilmiş
razılıqlar da qeyd olunmalıdır.
Azərbaycan həmçinin iki əsas internet mübadilə məntəqələri olan Asiya (Honq-Konq) və Avropa
(Frankfurt) arasında vacib yeni tranzit marşrutunun yaradılmasına yönəlmiş Trans-Avrasiya Super
İnformasiya Magistralı (TASİM) layihəsinin həyata keçirilmə mərhələsinə daxil olmuşdur. Bu layihənin əsas
məqsədi qoşulma sürətinin artırılması və qiymətlərin aşağı salınması vasitəsilə mərkəzi Avrasiya regionunun
İKT sütununa qoşulmasının təkmilləşdirilməsidir.
Artan siyasi və iqtisadi qüdrəti, nüfuzu ilə bərabər Azərbaycanın malik olduğu başqa bir önəmli strateji
resursu onun zəngin mədəni irsi, əsrlərdən bəri özünə kök salmış və Azərbaycan xalqının həyat tərzinə
çevrilmiş milli, dini tolerantlığı və multikulturalizmə olan yanaşmasıdır. Başqa sözlə desək, çoxminillik
tarixində multikulturalizm və tolerantlığın nəinki mümkünlüyünü, hətta inkişafını sübut etmiş Azərbaycan bu
xüsusda dünya üçün bir örnəkdir. Ona görə də Bakı bu gün sivilizasiyalararası dialoq və multikulturalizm
mövzusunda aparılan qlobal müzakirələrin mərkəzlərindən birinə çevrilmişdir.
Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü və himayəsi sayəsində ərsəyə gələn Bakı Humanitar Forumunda
hazırlanan tövsiyə və təkliflər multikulturalizmin konseptual inkişafında mühüm rol oynayır, bu tövsiyələr
beynəlxalq təşkilatlar, dövlətlər və tədqiqat mərkəzləri tərəfindən ciddi şəkildə öyrənilir, tətbiq edilir.
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Azərbaycan bu kimi fəaliyyəti ilə milli, dini, mədəni və irqi müxtəliflik şəraitində dünyada sülhün bərqərar
olmasına və sivilizasiyalararası dialoqun möhkəmlənməsinə əsaslı töhfəsini verir.
Bu günlərdə Prezident İlham Əliyevin İran İslam Respublikasının Prezidenti Həsən Ruhani ilə Bakıda
görüşü zamanı qeyd etdiyi kimi, iqtisadi müstəqillik bizə imkan verir ki, beynəlxalq məsələlərin həllində,
ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlıq formatında öz mövqeyimizi müdafiə edək. Bizim mövqeyimiz ədalətlidir,
beynəlxalq hüquqa və ədalətə söykənir. Bu iki anlayış beynəlxalq münasibətlər üçün də xüsusi əhəmiyyət kəsb
edir. Harada ki, beynəlxalq hüquq, ədalət pozulursa, orada, əlbəttə, toqquşmalar müharibələr və gərginlik də
olacaq. Əgər dünyada beynəlxalq hüquq və ədalət pozulmasa, müharibəyə də ehtiyac qalmaz.
Prezident İlham Əliyev ölkənin xarici siyasətindən bəhs edərkən diqqəti bu gün qarşıda duran əsas
vəzifələrə yönəldir. Onların sırasında “Azərbaycan xalqının əsrlərdən bəri formalaşmış zəngin irsi əsasında
dünya miqyasında multikulturalizm və tolerantlıq meyillərinin inkişafına töhfə verilməsi”, “mədəni
diplomatiya siyasətinin davam etdirilməsi və dünya miqyasında Azərbaycan xalqının sahib olduğu zəngin
mədəni irsin tanıdılması” və “dünya azərbaycanlıları və diaspor təşkilatları ilə əlaqələrin daha da
gücləndirilməsi və onların fəaliyyətinin dəstəklənməsi” kimi vəzifələrə də yer alıb. Məhz bu prinsiplər
əsasında reallaşdırılan məntiqli xarici siyasət dövlətimizi beynəlxalq aləmdə söz sahibi edib.
Prezident İlham Əliyev çıxışlarında bəyan etmişdir ki, xarici siyasətlə bağlı əsas problemimiz
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunmamasıdır. Uzun illərdir ki, beynəlxalq
hüquq, ədalət pozulur. Çünki Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir, bizim tarixi, əzəli
torpağımızdır. Əsrlər boyu Azərbaycan xalqı bu torpaqlarda yaşamışdır, yaratmışdır. Dağlıq Qarabağda bütün
toponimlər Azərbaycan xalqının mədəniyyətini, tarixini əks etdirir. Nəinki Dağlıq Qarabağ, indiki
Ermənistanın böyük bir hissəsi qədim Azərbaycan torpaqlarıdır.
Tarixi ədalət, beynəlxalq hüquq pozulub. Çünki bütün dünya ictimaiyyəti Dağlıq Qarabağı
Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanıyır və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bu məsələnin həllində əsas rol
oynayacaqdır. Bu münaqişə beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsasında ölkələrin ərazi bütövlüyü
çərçivəsində öz həllini tapmalıdır. Ölkələrin ərazi bütövlüyü ölkələrin razılığı olmadan dəyişdirilə bilməz. Bu,
beynəlxalq hüququn əsas baza prinsipləridir və Helsinki Yekun Aktında məhz bu prinsiplər əsas
götürülmüşdür.
Bu siyasətin fonunda Xocalı soyqırımını bir neçə ölkə parlamentinin tanınmasını yuxarıda vurğulanan
istiqamətlərdə Azərbaycan diplomatiyasının apardığı aktiv işlərin birbaşa nəticəsi kimi qiymətləndirmək
lazımdır.
Əlbəttə, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün nəticələrinin aradan qaldırılması, Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü, suverenliyi və sərhədlərinin toxunulmazlığının təmin olunması bu gün dövlət siyasətimizin
aparıcı xəttidir. O cümlədən Xocalı soyqırımının dünya miqyasında tanıdılması istiqamətində fəaliyyətin daha
aktiv şəkildə davam etdirilməsi, Ermənistanın siyasi, iqtisadi, enerji və nəqliyyat layihələrindən təcridinin
davam etdirilməsi, Azərbaycan haqqında həqiqətlərin dünya miqyasında yayılmasının daha da
gücləndirilməsi, erməni yalanlarının ifşa edilməsi və Azərbaycana qarşı olan məqsədyönlü bəzi əks -təbliğat
əməllərinin qarşısının alınması və s. Bütün bunlar sistemli şəkildə həm dövlət başçısı tərəfindən həm də
Azərbaycan dövləti tərəfindən nəzarətdə saxlanılan məsələlərdir.
İyulun 7-də Xarici İşlər Nazirliyində Azərbaycan Respublikasının diplomatik xidmət orqanları
rəhbərlərinin beşinci müşavirəsi zamanı dövlət başçısı diplomatlarımız qarşısında böyük vəzifələr durduğunu
qeyd etdi. Ölkə rəhbəri Azərbaycanın xarici siyasətinin öz prinsipiallığı və müstəqilliyi ilə seçildiyini dedi.
Bildirdi ki, ölkəmizin uğurlu inkişafı və son illərdə iqtisadi müstəqilliyimizin tam şəkildə təmin olunması bizə
xarici arenada öz sözümüzü deməyə, maraqlarımızı müdafiə etməyə imkanlar açmışdır. Prezident bu siyasətin
beynəlxalq birlik tərəfindən də təqdirlə qarşılandığını, bizimlə əməkdaşlıq etmək istəyən ölkələrin sayının
artdığını, Azərbaycanın özünü dünyada etibarlı dost və tərəfdaş kimi təsdiq etdiyini vurğuladı. Gənc müstəqil
dövlət üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv seçilməyimizi tarixi hadisə adlandıran dövlətimizin başçısı
bildirdi ki, bu, ölkəmizin qısa müddətdə nə qədər böyük yol keçdiyini göstərdi. Azərbaycan iki il ərzində bu
nüfuzlu təşkilatda beynəlxalq hüququ və ədaləti müdafiə etdi və bundan sonra da hər zaman müdafiə edəcəkdir.
Beynəlxalq imicimizin çox müsbət olduğunu qeyd edən Prezident İlham Əliyev diplomatik orqanların uğurlu
fəaliyyətinin bu amildə rolunu qeyd etdi.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin üzərində xüsusilə dayanan dövlət başçısı
bildirdi ki, diplomatların fəaliyyəti ilk növbədə Qarabağla, o cümlədən, İrəvan xanlığı ilə bağlı həqiqətlərin
dünyaya çatdırılmasına istiqamətlənməlidir. Prezident İlham Əliyev bir daha vurğuladı ki, Azərbaycan
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ərazisində ikinci erməni dövlətinin yaranması qətiyyən mümkün deyil və Azərbaycan buna heç vaxt imkan
verməyəcəkdir.
Xarici siyasətimizlə bağlı əsas istiqamətlərdən danışarkən Prezident İlham Əliyev Ermənistan istisna
olmaqla, qonşu ölkələrlə münasibətlərin sağlam, bərabərhüquqlu münasibətlər və möhkəm zəmin üzərində
qurulduğunu, əlaqələrin ikitərəfli və çoxtərəfli formatlarda təmin edildiyini dedi. Daim axtarışda olub yeni
əməkdaşlıq formaları barədə fikirləşməyin vacibliyini vurğulayan Prezident İlham Əliyev müsəlman ölkələri
ilə əlaqələrdən danışdı və qeyd etdi ki, Azərbaycan İslam həmrəyliyinin gücləndirilməsinə öz töhfəsini verir.
Şübhəsiz ki, İslam ölkələri ilə yanaşı, Avropa ölkələrinin də ənənəvi tərəfdaşlarımız olduğu diqqətə
çatdırıldı. İkitərəfli əlaqələrin inkişafı üçün gözəl imkanların olduğu və Asiya dövlətləri ilə də əməkdaşlığın
son illərdə sürətlə inkişaf etdiyi ölkə rəhbəri tərəfindən qeyd edildi.
Beləliklə, istər Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətindəki addımlarımız, istərsə də beynəlxalq
birlik, yaxın qonşular və dünyanın müxtəlif dövlətləri ilə əlaqələrimizdə yürütdüyümüz etibarlı siyasət onu
göstərir ki, Azərbaycan öz xarici siyasət strategiyasını düzgün təməllər üzərində qurmuş və praqmatizmə
söykənmişdir.
Xalq qəzeti.-2014.-23 noyabr.-N 256.-S.3.
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Xarici siyasətimizin əsas istiqamətlərindən biri də yaxın qonşularımızla əməkdaşlığın
genişləndirilməsidir
İttifaq MİRZƏBƏYLİ
Heydər Əliyev xarici siyasətinin bütün istiqamətləri üzrə mükəmməl nailiyyətlərə imza atan gənc
müstəqil Azərbaycan dövləti beynəlxalq təşkilatların hamısında olduğu kimi, Müstəqil
Dövlətlər Birliyində də fəaliyyətini uğurla davam etdirir. “Hesab edirik ki, bizim təşkilat çərçivəsində
qarşılıqlı fəaliyyət, əlaqələndirmə, bir-birimizin problemlərimizi daha yaxşı anlamaq, habelə digər
mühüm məsələləri həll etmək işində çox uğurlar qazanılıb”, – deyən Prezident İlham Əliyev əlavə edir
ki, biz həm də MDB-nin üzvü olan ölkələrin əksəriyyəti ilə ikitərəfli formatda çox fəal qarşılıqlı əlaqə
saxlayırıq. Yəni, regionda və bütövlükdə, dünyada nüfuzu gündən-günə artan Azərbaycanın dostları və
tərəfdaşları da durmadan çoxalır.
Son zamanlar həm ölkəmizdə, həm də əməkdaşlıq etdiyimiz beynəlxalq təşkilatların müxtəlif şəhərlərdə
reallaşdırılan çoxsaylı tədbirlərinin sırasında özünəməxsus yer tutan MDB Dövlət Başçıları Şurasının növbəti
iclası da Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması baxımından özünəməxsus əhəmiyyət
kəsb edirdi. Belarusun paytaxtı Minsk şəhərində keçirilən həmin toplantıda iştirak edən Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev birlik daxilində ticari-iqtisadi əlaqələrin yeni impuls
aldığından, ölkələr arasında siyasi, iqtisadi, humanitar və digər sahələrdə sıx əməkdaşlıq və dialoq
yaradılmasından söz acan həmkarları ilə həmrəy olduğunu söyləyib: “Bu fikrə mən də şərikəm ki, MDB-nin
potensialı tükənməyib. Bu, əməkdaşlıq, qarşılıqlı fəaliyyət, regional və beynəlxalq həyatın aktual
məsələlərinin müzakirəsi məkanıdır. Əlbəttə, uzun illər boyu ünsiyyət saxlayan və mühüm məsələləri birlikdə
həll edən həmkarlar kimi, bizi narahat edən bütün məsələləri bu cür açıq, səmimi şəraitdə müzakirə etməliyik”.
Dövlətimizin MDB-də iştiraka böyük əhəmiyyət verdiyini xatırladan Prezident əlavə edib ki, bizim
təşkilat çərçivəsində qarşılıqlı fəaliyyət, əlaqələndirmə, bir-birimizin problemlərimizi daha yaxşı anlamaq,
habelə digər mühüm məsələləri həll etmək işində çox uğurlar qazanılıb. Biz həm də MDB-nin üzvü olan
ölkələrin əksəriyyəti ilə ikitərəfli formatda çox fəal qarşılıqlı əlaqə saxlayırıq. Hesab edirəm ki, ikitərəfli
əlaqələr bizim təşkilat çərçivəsində münasibətləri daha da möhkəmləndirir və biz bundan sonra da ikitərəfli
əməkdaşlıq potensialını artırmağa çalışacağıq.
Xatırladaq ki, ulu öndər Heydər Əliyev özündən əvvəl ölkəmizə rəhbərlik edib respublikamızı xaos və
anarxiya girdabına yuvarladan, milli iqtisadiyyatımızın tamamilə çökməsinə bais olan siyasətçilərdən fərqli
olaraq beynəlxalq aləmlə , xüsusən, region ölkələri ilə hərtərəfli əməkdaşlığa böyük önəm verirdi. Bəzi
dövlət başçılarının sərhədləri bağlayaraq “ölkəni inkişaf etdirmək” çağırışı, əslində, ölkəni məhv olmaq
mərhələsinə gətirmişdi. Heydər Əliyev isə bütün beynəlxalq təşkilatlar kimi Müstəqil Dövlətlər Birliyi ilə
əməkdaşlığın da gənc müstəqil dövlətimiz üçün xüsusi önəm kəsb etdiyini söyləmiş və bu əməkdaşlığın
təməlini qoymuşdu. Həmin siyasəti daha da uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyev Minskdə keçirilən
iclasda bir növ geridə qalan illərdəki fəaliyyətimizə qiymət verirdi: “İqtisadi sahədə, investisiyalar sahəsində
yaxşı təcrübəmiz var və bu gün biz, əlbəttə, narahatlıq doğuran məsələlərə, regional və beynəlxalq
təhlükəsizliklə bağlı məsələlərə də diqqət yetiririk. Əlbəttə, sərhədlərimizin yaxınlığında baş verən hadisələr
bizi narahat edir. Yaxın Şərqdə, Avropanın bir hissəsində vəziyyət, əlbəttə, adekvat qiymət verilməsini tələb
edir. Yəqin ki, hər bir ölkə öz əməli fəaliyyəti ilə etimad tədbirlərinin, təhlükəsizliyin və əməkdaşlığın
gücləndirilməsinə töhfə verməyə çalışmalıdır”.
Zaman tələb edir ki, istənilən regionda yaranmış problemin və ya hansısa anlaşılmazlığın aradan
qaldırılması üçün ilk sözü məhz region ölkələri deməlidirlər. Artıq dünyanın hər yerində bilirlər ki, rəsmi Bakı
bu sahədə də özünəməxsus nümunə göstərir. Ölkəmiz təkcə regionda deyil, eləcə də dünyanın hər yerində
mövcud olan problemlərin həllinə töhfələr və ya təkan verməyə daim hazırdır. Bu məntiq Azərbaycanın BMT
Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü kimi qurumun iclaslarına sədrlik etdiyi dövrdə özünü daha qabarıq
şəkildə göstərmişdi. Ona görə də Prezident İlham Əliyevin Minskdəki iclasda söyləməyə sözü çox idi: “Biz
Azərbaycanda regional və beynəlxalq məsələlərdə öz rolumuzu belə təsəvvür edirik. Hesab edirik ki,
ölkəmizin yürütdüyü siyasət risklərin azaldılmasına, vəziyyətin sabitləşdirilməsinə yönəlib. Əlbəttə, siyasi
iradə kimi, iqtisadi potensial da burada mühüm rol oynayır. Azərbaycanın MDB məkanında, habelə regional
və ikitərəfli əlaqələr çərçivəsində irəli sürdüyü təşəbbüslər təhlükəsizliyin, sabitliyin, əməkdaşlığın
möhkəmlənməsinə xidmət edir. Bu fəal əməkdaşlığı nəqliyyat sahəsində də müşahidə edirik. Bu yaxınlarda
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Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçılarının Sammiti çərçivəsində biz Xəzəryanı dövlətlər arasında nəqliyyat
sahəsində qarşılıqlı fəaliyyət məsələlərini müzakirə etdik”.
Xüsusilə vurğulanmalı məqamlardan biri də budur ki, təkcə Minskdə keçiriləcək iclas ərəfəsində deyil,
ümumiyyətlə, son illər MDB üzvü olan ölkələrin bir çoxunun kütləvi informasiya vasitələrində, eləcə də,
Qərbin ayrı-ayrı dairələrində belə bir fkir səsləndirilirdi ki, guya Müstəqil Dövlətlər Birliyinin imkanları
tükənib və ya bu qurum artıq üzv ölkələr üçün səmərəsini itirir. Prezident İlham Əliyev oktyabrın 10da, Minskdə sübut etdi ki, Azərbaycanda həmin məsələ barədə ayrı cür düşünürlər: “Zənnimcə, MDB
məkanında çox yaxşı imkanlar var. Onların bir hissəsi artıq reallaşıb. Nəqliyyat infrastrukturuna yatırılan
investisiyalar ölkələrimizi uzunmüddətli perspektivlə bir-birinə bağlayır və əməkdaşlıq, habelə əlavə mənfəət
əldə edilməsi üçün yeni imkanlar yaradır. Əlbəttə, Azərbaycan enerji ehtiyatları istehsal edən ölkə kimi öz
tərəfdaşları ilə bu sahədə əməkdaşlıqda maraqlıdır”.
Ekspertlər dönə-dönə vurğulayıblar ki, bu gün regionda Azərbaycanın iştirakı olmadan heç bir layihənin
reallaşdırılması mümkün deyil. Üstəlik, əlavə edirlər ki, regionda həyata keçirilən layihələrin böyük
əksəriyyətinin təşəbbüskarı məhz Azərbaycandır. Dövlət başçımız Minskdə həmin məsələyə də əhatəli şəkildə
toxundu: “Hesab edirəm ki, Azərbaycanın irəli sürdüyü təşəbbüslər və onun təşəbbüsü ilə başlanmış layihələr
regionun enerji təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsi işinə xidmət edir. Bu sahədə investisiya layihələri,
qüvvələrin bu istiqamətdə daha artıq əlaqələndirilməsi üçün yaxşı imkanlar var. Ona görə ki, enerji
təhlükəsizliyi məsələləri hər bir ölkənin milli təhlükəsizliyi məsələləri ilə birbaşa bağlıdır. Əlbəttə, kifayət
qədər enerji ehtiyatları olan ölkələrin üzərinə öz tərəfdaşlarının və qonşularının enerji təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi məsələsində daha böyük məsuliyyət düşür”.
Bütün bunlar hamı tərəfindən qəbul edilən faktlar olsa da, bugünkü Azərbaycan dövləti dünyanın hər
yerində tolerantlığın və çoxmədəniyyətliliyin ən sabit və sadiq ünvanı kimi tanınır. MDB üzvü olan ölkələrdən
birində – qonşu Ermənistanda təkmədəniyyətli, təkdinli və ən dəhşətlisi – monoetnik dövlət yaradıldığı bir
zamanda Azərbaycan Respublikası bütün dünya ölkələrinə və xalqlarına çoxmədəniyyətliliyin və tolerantlığın
ən mükəmməl nümunəsi kimi göstərilir. Dövlət başçımız Minskdə həmin məqamlardan söz açarkən daha çox
bəlli ünvanlara konkret mesajlar da göndərirdi: “Biz humanitar əməkdaşlığa böyük əhəmiyyət veririk.
Fikrimcə, bu, hər halda bizim təşkilatın həyat fəaliyyətinin əsasıdır. Bir neçə gün bundan əvvəl Bakıda ənənəvi
IV Beynəlxalq Humanitar Forumu keçirildi. Həmin forumda bizim ölkələrin nümayəndələri ilə yanaşı, 60-dan
çox ölkənin təmsilçiləri iştirak edirdi. Dinlərarası dialoq, sivilizasiyaların dialoqu, multikulturalizm ilə bağlı
humanitar əməkdaşlıq məsələləri çox aktualdır.
Zənnimcə, ölkələrimizin müsbət təcrübəsi göstərir ki, multikultural cəmiyyət inkişafın yeganə yoludur.
Dünya ölkələrinin mütləq əksəriyyəti çoxkonfessiyalı, çoxlu millətlərin nümayəndələrinin yaşadığı ölkələrdir.
Monoetnik ölkələr istisnadır. Odur ki, humanitar əməkdaşlıq, müxtəlif konfessiyaların və etnik qrupların
nümayəndələri arasında qarşılıqlı anlaşma hər bir ölkə, hər bir ölkənin milli həmrəyliyi, habelə bizim
əməkdaşlığımız üçün vacibdir. Çünki bizim təşkilat çərçivəsində tarixləri, mədəniyyətləri, dinləri müxtəlif
olan ölkələr təmsil olunub və bizi ümumi maraqlar, ümumi əməkdaşlıq birləşdirir”.
Azərbaycan Prezidenti üzv ölkələrin dövlət başçılarını MDB-nin bir təşkilat kimi topladığı müsbət
təcrübədən bütövlükdə mədəniyyətlərarası, sivilizasiyalararası dialoqla bağlı problemlərin həlli üçün istifadə
etməyə çağırmaqla yanaşı, əlavə etdi ki, biz bundan sonra da MDB-nin işində fəal iştirakımızı davam
etdirəcəyik.
Dövlət başçılarının tədbir çərçivəsində 1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 70
illiyinin birgə qeyd olunması istiqamətində işlərin davam etdirilməsi, MDB çərçivəsində əməkdaşlığın və
dostluq əlaqələrinin bundan sonra daha da inkişafına zəmin yaradılması , 2016-cı ilin birlik çərçivəsində
“Təhsil ili” elan olunması, eləcə də qanunsuz miqrasiya, insan alveri ilə mübarizə sahələrində əməkdaşlıq
məsələlərinə dair razılığa gəlməsi region ölkələrinin hamısı kimi, Azərbaycan üçün də əhəmiyyət kəsb edirdi.
Odur ki, ölkə vətəndaşları respublikamızın MDB-dəki fəaliyyətini yüksək qiymətləndirir və dəstəkləyirlər.
Xalq qəzeti.-2014.-25 oktyabr.-№ 232.-S.1.
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Azərbaycanın müasir geosiyasi inkişaf xarakteristikası və perspektivləri
Əli Həsənov,
Tarix elmləri doktoru, professor
Bu mövzuda Strategiya.az saytı “Geostrategiya” jurnalına istinadən Prezident Administrasiyasının
İctimai-siyasi məsələlər şöbəsinin müdiri, professor Əli Həsənovun məqaləsini oxuculara təqdim edib.
Məqalənin oxucularımız üçün də maraqlı olacağını nəzərə alaraq diqqətinizə çatdırırıq.
Postsovet məkanının, Xəzər-Qara dəniz hövzəsi və Cənubi Qafqazın müasir geosiyasi xarakteristikasını,
region ölkələrinin inkişaf tendensiyalarını və geosiyasi inkişaf perspektivlərini qiymətləndirən əksər
ekspertlər:
• əlverişli coğrafi, geosiyasi, geoiqtisadi, hərbi-geostrateji mövqelərini;
• yürütdüyü müstəqil daxili və xarici siyasətini;
• zəngin təbii ehtiyatlarını, maddi, mənəvi, əmək və insan resurslarını,
• Şərq-Qərb alternativ nəqliyyat-kommunikasiya, tranzit və enerji dəhlizlərinin yaradılması sahəsində
yürütdüyü transmilli siyasəti və tutduğu düzgün mövqeyini;
• daxili ictimai-siyasi sabitliyi təmin etməsini, demokratik dövlət, vətəndaş cəmiyyəti, bazar
iqtisadiyyatı quruculuğu prinsiplərini rəhbər tutmasını;
• son on ildə nail olduğu dinamik sosial-iqtisadi inkişafı və gələcək inkişaf potensialını nəzərə alaraq
Azərbaycan Respublikasını bölgənin geosiyasi cəhətdən ən əhəmiyyətli və perspektivli ölkəsi hesab edirlər.
Mütəxəssislərin fikrinə görə, geosiyasi xarakteristikanın əsas dəyər ölçüləri kimi çıxış edən həmin
amillər ölkənin həm beynəlxalq aləm üçün tərəfdaşlıq dəyərini, həm də mövcud dinamik inkişafını
şərtləndirmişdir.
Digər geosiyasi xarakteristikasına – ərazisinin ölçülərinə, sərhədlərinin vəziyyəti və qonşularla
münasibətlərinə, maddi və mənəvi resurslarından yararlanma əmsalı və s. görə də Azərbaycan Cənubi
Qafqazın ən böyük və ən perspektivli dövləti hesab olunur. Ərazisinin təbii və coğrafi resurslarına onun:
- 86,6 min kvadrat km. quru və 80 min kvadrat km. Xəzər dənizindəki milli sektoru;
- Avropa və Asiyanı birləşdirən əlverişli coğrafi, geosiyasi və geoiqtisadi vəziyyəti;
- avtomobil, dəmir yolu və su nəqliyyatı vasitəsilə Rusiya, Türkiyə, İran, Gürcüstan, Ermənistan, Orta
Asiya və Qara dəniz bölgəsi ölkələri ilə nəqliyyat-kommunikasiya xətləri və s. daxildir.
Ölkənin geosiyasi dəyərinin artmasına və xarici ölkələrlə münasibətlərinin qurulmasına müsbət təsir
göstərən əsas amillərdən biri onun əhəmiyyətli geosiyasi və coğrafi məkanda yerləşməsi hesab olunur. Ölkə
dünyanın ən əhəmiyyətli regionlarından hesab olunan Avrasiyanın ortasında yerləşir, Xəzər-Qara dəniz
hövzəsi və Cənubi Qafqazda gedən əsas proseslərin və transmilli maraqların mərkəzində dayanır.
- Azərbaycan Gürcüstanla birlikdə, Xəzər-Qara dənizləri arasındakı mühüm əhəmiyyətli Kontinental
geosiyasi məkanın;
- Türkmənistan və Qazaxıstanla birlikdə Avropa-Cənub-Şərqi Asiyanın;
- Rusiya və İranla birlikdə Şimal-Cənub dəhlizinin;
- Şərqlə-Qərb arasındakı əksər transmilli nəqliyyat-kommunikasiya layihələrinin;
- NATO və KTMT kimi hərbi-strateji bloklaşmaların təmas xəttində yerləşir, həm Avropanın, həm
Asiyanın, həm də bəhs olunan sahələr üzrə Xəzər-Qara dəniz hövzəsi və Cənubi Qafqazın regional maraqlar
mübarizəsində önəmli vəsilə kimi çıxış edir. Mütəxəssislərin fikrinə görə, Xəzərətrafı ölkələr içərisində ən
əhəmiyyətli geosiyasi, geoiqtisadi və hərbi-geostrateji mövqe məhz Azərbaycana məxsusdur. Düzdür,
tədqiqatçılar regional əhatə dairəsi və bölgənin geosiyasi mühiti ilə bağlı bəzi məqamları nəzərə alaraq
(Ermənistan, İran və Rusiyanın müəyyən məsələlərdə Azərbaycanla üst-üstə düşməyən maraqları və s.) onun
tam müstəqil siyasət yürütmək və beynəlxalq aləmlə milli maraqlara uyğun sərbəst hərəkət etmək imkanını
qismən məhdud hesab edir və bu fonda Cənubi Qafqazda, ətraf regionlarda mövcud olan münaqişələrin bölgə
dövlətləri arasında ən çox Azərbaycana mənfi təsir göstərdiyini və onun müstəqil siyasət kursunu təhdid
edəcəyini proqnozlaşdırırlar. Onların fikrinə görə, milli və regional təhlükəsizlik, regional və beynəlxalq
inteqrasıya və s. geosiyasi, geoiqtisadi və geostrateji məsələlərdə Azərbaycanın həm bölgə, həm də dünya
ölkələri ilə üst-üstə düşən və düşməyən maraqları, fərqli fəaliyyət istiqamətləri mövcuddur ki, bu da rəsmi
Bakının gələcək geosiyasi qərarlarına təsirsiz ötüşməyəcəkdir. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, qloballaşma
dövrünün müasir çağırışları fonunda bütün ölkələr, o cümlədən dünyanın aparıcı dövlətləri qlobal və regional
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çərçivədə, müəyyən proseslərin və hadisələrin təsiri altında, habelə qarşılıqlı maraqlar kontekstində tez-tez öz
siyasətlərinə müəyyən düzəlişlər edirlər. Təbii olaraq, Azərbaycan da öz milli maraqlarının təmin edilməsinə
istiqamətlənmiş siyasi kursuna, əlverişli coğrafi mövqeyinə və kəsb etdiyi transmilli geosiyasi əhəmiyyətinə
uyğun olaraq bu və ya digər gedişlər edir və bundan sonra da edəcəkdir.
Geoiqtisadi dəyərinə görə Prezident Heydər Əliyevin 1994-cü ildə əsasını qoyduğu yeni neft strategiyası
və digər transmilli enerji-nəqliyyat-kommunikasiya layihələrin həyata keçirilməsi, sözün həqiqi mənasında,
Azərbaycanı geoiqtisadi cəhətdən dünyanın aparıcı dövlətləri və şirkətləri üçün cəlbedici tərəfdaş etmişdir.
Ölkənin əlverişli geoiqtisadi dəyəri həm də yalnız neft-qaz sektoru ilə məhdudlaşmamış, keçən illərdə
yürüdülən düzgün iqtisadi inkişaf strategiyası ümumilikdə Azərbaycanı Avrasiyanın iqtisadi, siyasi və sosialmənəvi cəhətdən dinamik inkişaf edən bir ölkəsinə, dövlətlərarası əlaqələrdə ciddi geosiyasi aktora
çevirmişdir. Bununla yanaşı, Azərbaycan həm də hövzənin neft-qaz resurslarından istifadənin düzgün
strategiyasını müəyyənləşdirməklə, beynəlxalq aləmin daim artan enerji ehtiyacı ilə ölkənin milli maraqlarını
uzlaşdırmaqla və bu əsasda etibarlı tərəfdaş kimi tanınmaqla, milli iqtisadi və maliyyə dividendlərini
gücləndirməklə beynəlxalq dəyərini artırmış və xarici aləmlə münasibətlərini intensivləşdirmək imkanı
qazandırmışdır. Bu amilə təkcə təbii resurs mənbəyi və geoiqtisadi anlamında yanaşmaq düzgün olmazdı.
Ölkənin bəhs olunan üstünlüklərindən, xüsusən də neft və qaz amilindən bacarıqla istifadə etməklə, müasir
dünyanın aparıcı dövlətləri və güc mərkəzlərinin diqqətini özünün digər milli problemlərinə cəlb etməsi
Azərbaycanın müasir dövrdə əsas milli geosiyasi vəzifələrindən biri hesab olunur. Bu üstünlüyün və imicin
qorunması və düzgün istifadə olunması gələcəkdə də Azərbaycanın geosiyasi addımlarının və vəzifələrinin
əsas müvəffəqiyyətini təşkil etməlidir.
Hazırda Azərbaycan Xəzər dənizinin digər sahilində yerləşən Qazaxıstan və Türkmənistanla birlikdə
üçüncü minillikdə Avropanın artan enerji tələbatının ödənilməsi və dünyada enerji təhlükəsizliyinin təminatı
sahəsində “ən əlverişli, ümidverici və etibarlı alternativ tərəfdaş” hesab olunur. Dünyanın alternativ enerji
mənbəyi hesab olunan Xəzər regionunda neft-qaz istehsalı ilə bağlı əsas risklərdən biri hasil olunan məhsulun
dünya bazarlarına təhlükəsiz və sərbəst marşrutlarla çıxarılması ilə bağlıdır. Bu anlamda Azərbaycan özünün
və tərəfdaşlarının hasil etdiyi neft-qaz məhsullarının xarici bazarlara çıxarılması, ixrac marşrutlarının
şaxələndirilməsi (diversifikasiyası) məsələsində Xəzər ölkələri içərisində həm Qazaxıstandan, həm də
Türkmənistandan əlverişli vəziyyətdədir. Onlarla müqayisədə Azərbaycanın enerji ixracı riskləri çox aşağı
səviyyədədir. 1994-cü ildə “Əsrin müqaviləsi” imzalandıqdan sonra Azərbaycan bölgənin karbohidrogen
ehtiyatlarının alternativ yolla Avropaya nəqli marşrutunu müəyyənləşdirərək, planetar əhəmiyyətli, eyni
zamanda çox məsuliyyətli və uzaqgörən strateji seçim etdi. Nəticədə Xəzərin neft və qaz ehtiyatlarının
alternativ və müstəqil yolla Avropa ölkələrinə çatdırılmasının yeni marşrutunu dövriyyəyə buraxdı. Bu marşrut
ilə yeni neft və qaz ixracı kəmərlərinin çəkilməsi növbəti bir amil olaraq Azərbaycanın regionda geosiyasi,
geoiqtisadi nüfuzunu və tranzit dəyərini artırdı və Xəzər hövzəsinin, Mərkəzi Asiyanın enerji resurslarının
Qərbə nəqli istiqamətində əsas tranzit ölkələrdən birinə – yeni transmilli yanacaq və nəqliyyat dəhlizlərinin
dayağına çevirdi.
Xəzərin karbohidrogen ehtiyatlarının dünya bazarlarına çatdırılmasını nəzərdə tutan layihələrin
reallaşması heç də asanlıqla başa gəlməyib, müxtəlif beynəlxalq, regional və yerli geosiyasi maraqların
toqquşması ilə müşahidə olunubdur. Lakin Azərbaycanın tam müstəqil geosiyasi, geoiqtisadi və təhlükəsizlik
siyasəti, prinsipial və qətiyyətli mövqeyi Asiya ilə Avropanı birləşdirən böyük enerji-nəqliyyat layihələrinin
həyata keçirilməsini mümkün etdi. Hazırda, Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Supsa, Bakı-Novorossiysk kimi illik
gücü təxminən 70 milyon ton təşkil edən üç neft kəməri, Bakı-Tbilisi-Ərzurum, Bakı-Astara-İran və BakıRusiya kimi illik gücü təxminən 30-40 milyard kub metr olan maye qaz kəmərlərinin mövcudluğu
Azərbaycanın və tərəfdaşlarının enerji ixracı sahəsindəki geoiqtisadi risklərini, demək olar ki, sıfıra
endirmişdir. Xəzər qazının Qara dənizin Gürcüstan limanlarına qədər kəmərlərlə, sonra isə sıxılaraq tankerlərlə
Rumıniyaya, oradan da Avropa Birliyi ölkələrinə ixrac olunması haqqında dövlətlərarası sazişin imzalanması
təkcə Azərbaycanın deyil, bütöv Xəzər hövzəsi ölkələrinin qaz ixracı ilə bağlı risklərini ciddi şəkildə azaltmış
və geoiqtisadi etibarlılığını artırmışdır. Buna əlavə olaraq “Şahdəniz 2” layihəsinin reallaşdırılması ilə yeni
kəmərlər- TANAP və TAP vasitəsilə böyük Azərbaycan qazının Avropa bazarına çıxarılması perspektivi bu
etibarlılığı daha da möhkəmləndirmişdir.
Azərbaycan geosiyasi və geoiqtisadi baxımdan həm də Avrasiyanın giriş qapısı, Şərq-Qərb nəqliyyatkommunikasiya və enerji dəhlizlərinin mərkəzi dövləti hesab olunur. Rusiyadan yan keçməklə Avropa və
Asiya ölkələri arasında bağlayıcı körpü rolunu icra edən Trans-Qafqaz nəqliyyat-enerji dəhlizi (TRASEKA),
strateji Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihələrinin təşəbbüskarı, hərəkətverici qüvvəsi və əsas
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təminatçılarından biri məhz Azərbaycandır. Bundan başqa, Trans-Asiya nəqliyyat dəhlizində (Cənubi, Şərqi
və Orta Asiya-İran-Azərbaycan-Rusiya və əksinə, İranın Fars körfəzi vasitəsilə bu ölkələri Avropa ilə
birləşdirən nəqliyyat-kommunikasiya layihəsi – Ə.H.) əsas bağlayıcı ölkələrdən biri kimi çıxış etməsi
Azərbaycanın mühüm tranzit əhəmiyyətini bir daha təsdiq edir. Dünyanın nəqliyyat-kommunikasiya
əlaqələrində həlledici bir vəsiləyə çevrilməsi Azərbaycanın son bir neçə ildə həm daxili, həm də regional və
beynəlxalq yol-nəqliyyat infrastrukturlarının, o cümlədən Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizləri
çərçivəsində çoxsaylı tranzit sistemlərinin müasir tələblərə uyğun yenidən qurulmasına təkan vermişdir. 2013cü ildə ölkədə yeni nəhəng Gəmiqayırma zavodu istifadəyə verilmiş, Xəzər donanması müasir gəmilər
hesabına gücləndirilmiş, yaxın bir neçə ildə isə yükötürmə gücü
20 milyon tona bərabər olan Beynəlxalq Dəniz Ticarəti Limanının tikintisinin başa çatdırılması nəzərdə
tutulmuşdur. Paralel olaraq Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanında yenidənqurma işləri aparılmış,
əlavə nəhəng terminallar istifadəyə verilmiş, regionlarda 5 yeni aeroport tikilmişdir. Ölkənin dəmir yolu
infrastrukturunun müasirləşdirilməsi istiqamətində müvafiq tədbirlər həyata keçirilməyə başlamış, 2015-ci
ildə isə Şərqlə Qərbi birləşdirəcək Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
Görülən bütün işlərin başlıca məqsədi Azərbaycanın regionun tranzit mərkəzi statusunu möhkəmləndirməklə
yanaşı, həm də onun nəqliyyat-logistika mərkəzinə çevrilməsini təmin etməkdir. Bu isə onu deməyə əsas verir
ki, Almaniya, Niderland, Böyük Britaniya, Çin, Cənubi Koreya, İran və digər ölkələrdə olduğu kimi,
Azərbaycanda da Nəqliyyat Logistika Mərkəzinin yaradılacağı gün heç də uzaqda deyil.
Beləliklə, Avrasiyanın əsas tranzit ölkələrindən biri olaraq, Azərbaycan Şərq-Qərb ticarət, enerjiyanacaq və nəqliyyat-kommunikasiya əlaqələrinin mərkəzində dayanır. Bu mövqe getdikcə güclənir və ən
əsası isə dünyanın əsas qloballaşma və regional inteqrasiya mərkəzləri (Avropa Birliyi, ABŞ, Yaponiya, Çin,
Cənub-Şərqi Asiya ölkələri və b.) Azərbaycanı üçüncü minillikdə dünyanın həm alternativ enerji
təminatçılarından biri
hesab edir, həm də onun əsas tranzit ölkə mövqelərinin güclənməsində maraqlı olduqlarını nümayiş
etdirir və bu işə ciddi səy göstərirlər. Azərbaycanın tranzit imkanları artdıqca, planetar geosiyasi dəyəri də
yüksəlir ki, bu da onun xarici ölkələrlə geosiyasi tərəfdaşlığını şərtləndirən digər əsas amil hesab olunur.
Azərbaycanın qlobal və regional geosiyasi çəkisini artıran ən başlıca amil onun müstəqil bir dövlət
olaraq tam formalaşması, özünü təmin edən milli iqtisadiyyata, maddi, mənəvi və insan resurslarına, millivətəndaş birliyinə, əhali tərəfindən dəstəklənən milli inkişaf kursuna, güclü ordu və müdafiə potensialına və s.
zəruri təsisatlara malik olması və bütün bunlara söykənərək müstəqil daxili və xarici siyasət yürütməsidir.
Müstəqillik əldə edildikdən sonrakı dövrdə milli dövlətin iqtisadi, hüquqi və ideoloji əsaslarının, idarəçilik
mexanizminin, daxili və xarici siyasət strategiyasının, təhlükəsizlik konsepsiyasının formalaşdırılması və
həyata keçirilməsi prosesi bir tərəfdən Ermənistanla hərbi qarşıdurma, digər tərəfdənsə Azərbaycanı
istiqamətləndirmək, onu təsir altında saxlamaq istəyən daxili və xarici güclərlə kəskin mübarizə şəraitində baş
tutmuşdur. Prezident Heydər Əliyevin şəxsi nüfuzu, siyasi uzaqgörənliyi, böyük idarəçilik təcrübəsi sayəsində
1993-2003-cü illəri əhatə edən birinci on il ərzində bütün milli resursları vahid məqsəd uğrunda səfərbər etmək
və Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini qoruyub saxlamaq, onu sabit inkişaf yoluna çıxarmaq, milli iradəyə
əsaslanan müstəqil subyekt kimi beynəlxalq aləmlə sıx inteqrasiyasını təmin etmək mümkün olmuşdur.
Bununla yanaşı etiraf olunmalıdır ki, hər bir dövlət ilkin mərhələdə xarici təhlükələrdən qorunmaq sahəsində
özünümüdafiə sistemini dərhal formalaşdıra bilmir, müxtəlif təzyiq və təhdidlərə qarşı sinə gərmək
məcburiyyətində qalır. Bu mənada Azərbaycan daha uğurlu siyasət həyata keçirərək, müstəqilliyinin ilk
dövründə ayrı-ayrı güc mərkəzləri arasında balans yaratmağa, minimum güzəştlər hesabına maksimum
dividendlər əldə etməyə, prinsipial məsələlərdə öz mövqeyini qoruyub saxlamağa və inkişaf etdirməyə nail
olmuşdur. Nəticədə dövlət həm özünün neft strategiyasını uğurla reallaşdırmağı bacarmış, həm də gələcək
sürətli inkişafının möhkəm bazasını yaratmışdır.
2003-20013-cü illəri əhatə edən ikinci onillikdə Azərbaycan oturuşmuş liberal iqtisadiyyata və böyük
maliyyə resurslarına, güclü orduya malik, özünü tam təmin edən, heç kimdən asılı olmayan, sözünü cəsarətlə
deyən, mövqeyinə və rəyinə hörmətlə yanaşılan və milli maraqlara əsaslanaraq tam müstəqil siyasət yürüdən
ölkəyə çevrilimişdir. Məhz buna görə də bu gün Azərbaycan ciddi geosiyasi faktor kimi postsovet məkanının,
Xəzər-Qara dəniz hövzəsi və Cənubi Qafqazın müasir geosiyasi, geoiqtisadi və hərbi-geostrateji
xarakteristikasının müəyyənləşdirilməsinə mühüm təsir göstərir, habelə BMT, ATƏT, Avropa Şurası, İKT,
Qoşulmama Hərəkatının fəal üzvü olaraq, eyni zamanda dünyanın güc mərkəzləri ilə yaxından əməkdaşlıq
edərək qlobal siyasətdə özünün iştirak imkanlarını getdikcə genişləndirir.
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Azərbaycan Cənubi Qafqaz və keçmiş postsovet məkanında ümumi iqtisadi potensialına görə də xarici
aləmin diqqətini çəkir. Hazırda Cənubi Qafqazda, Avrasiya məkanında və dünyada Azərbaycanın mövcud və
perspektiv geoiqtisadi potensialı – iqtisadi inkişaf resursları, malik olduğu maddi və insan ehtiyatları, bu
sahələrdə ölkə rəhbərliyinin yürütdüyü praqmatik siyasət yüksək qiymətləndirilir. Cəmi 9 milyondan bir az
çox əhalisi olmasına baxmayaraq, zəngin təbii, xüsusən enerji və karbohidrogen ehtiyatlarına, əlverişli iqlim
və münbit torpağa, turizm imkanlarına, kənd təsərrüfatı və sənaye infrastrukturlarına və işlək əhaliyə malik
olması onun iqtisadi perspektivlərini xüsusi cəlbedici edir.
Mütəxəssislərin fikrinə görə, region ölkələri içərisində öz geosiyasətini və geoiqtisadiyyatını,
beynəlxalq əlaqələrini, reallaşdırdığı daxili və xarici layihələri və s. Xəzər dənizinin karbohidrogen
məhsullarının istehsalı və satışı ilə ən sıx əlaqələndirən ölkə məhz Azərbaycandır. Azərbaycanın iqtisadi
inkişafının əsasında da məhz xarici şirkətlərlə Xəzər dənizində müştərək kəşf və istehsal etdiyi neft-qaz
ehtiyatlarının sərbəst istifadəsi amili dayanır. Bu strateji məhsul ölkənin dinamik daxili iqtisadi, sosial və
mənəvi inkişafını şərtləndirməklə bərabər, həm də onu dünya geosiyasətində, xüsusən Avropa enerji
sektorunda mühüm bir amilə çevirmiş və geoiqtisadi tərəfdaşlıq dəyərini yüksəltmişdir. Hazırda ölkənin təsdiq
olunmuş karbohidrogen ehtiyatları 4.6 milyard ton şərti yanacaq təşkil edir. Bunun 2 milyard tonu neft, 2,6
trln. kub metri isə (ümumilikdə ehtimal edilən karbohidrogen ehtiyatları isə 10 milyard ton şərti yanacaq) təbii
qaz təşkil edir. Təkcə “Şahdəniz” yatağının ehtiyatı 1,2 trln. kubmetr, 2010-cu ildə kəşf olunmuş “Ümid” qaz
yatağının ehtiyatı 250-300 mlrd. kubmetr, 2011-ci ildə kəşf olunmuş “Abşeron” yatağının ehtiyatı isə 350
mlrd. kub metrdən artıq qaz-kondensat miqdarında qiymətləndirilir. Müstəqillik illərində neft sektoruna 48
milyarddan çox ABŞ dolları miqdarında xarici sərmayə qoyulmuş, 61 yeni neft yatağı istismara verilmiş və
yaxud yararlı vəziyyətə gətirilmışdir (1).
Hələ 2000-ci ilin əvvəllərində mütəxəssislər 2010-cu ildən etibarən Azərbaycanın Xəzərdə ildə
təxminən 55 milyon ton neft və 20 milyard kub metr qaz çıxarmaq imkanı olacağını proqnozlaşdırırdılar.
Dünya mütəxəssislərinin hesablamalarına və proqnozlara görə, XXI əsrdə Azərbaycan dünyanın enerji
məhsullarına artan tələbatının nəzərəçarpacaq hissəsini (ildə təxminən 40-50 milyon ton neft və 25-30 milyard
kub metr qaz) verəcəkdir. Artıq 2006-cı ildə neft və qaz hasilatının həcmi bu proqnozların əsassız olmadığını
təsdiq etdi. Dövlət Neft Şirkətinin rəsmi məlumatına əsasən, keçən illər üzrə Azərbaycanın neft və qaz
hasilatının dinamikası aşağıdakı kimi olmuşdur (2).
Göründüyü kimi, 2010-cu ildə Azərbaycanda həm neft, həm də qaz hasilatının həcmi ilə bağlı
proqnozlar özünü doğrultmuşdur. Ölkədə 53 milyon tondan artıq neft, 29 milyard kubmetrdən artıq isə təbii
qaz istehsal edilmişdir. Xəzər dənizində 2010-cu ildə ən çox neft və qaz Azərbaycana məxsus milli sektordan
çıxarılmışdır. Sonrakı illərdə karbohidrogen ehtiyatların hasilatına korrektələr edilmiş, mövcud tələbat nəzərə
alınaraq neft hasilatı stabil olaraq 43-45 milyon ton həcmində saxlanılmış, əsas diqqət isə qaz hasilatı sahəsində
yeni layihələrin həyata keçirilməsinə yönəldilmişdir. Yaxın bir neçə ildə “Şahdəniz -2” layihəsinin
reallaşdırılması nəticəsində bu yataqdan hasil olunacaq qazın həcminin 9 milyard kubmetrdən 16 milyard
kubmetrə çatdırılması planlaşdırılır. “Abşeron” qaz yatağından isə ildə 5 milyard kubmetr qaz hasil olunacağı
gözlənilir. “Abşeron”, “Ümid” və digər perspektivli qaz yataqlarının ehtiyatlarını da nəzərə almaqla yaxın
gələcəkdə Azərbaycanda qaz hasilatının həcminin 45-50 milyard kubmetrə çatdırılacağı proqnozlaşdırılır (3).
Neft və qaz istehsalı üzrə həyata keçirilən transmilli layihələrə yaradılan şəraitə görə, xarici partnyorlar
bölgə ölkələri içərisində ən çox Azərbaycan və Qazaxıstandan razıdırlar və bu ölkələrin iqtisadi gələcəyinə də
çox nikbin yanaşırlar. Hazırda Qərb ölkələri və ABŞ Azərbaycanı özlərinin
enerji sahəsində ən sabit və etibarlı tərəfdaşlarından biri kimi dəyərləndirərək, ona dünya enerji bazarına
çıxmaq üçün lazım olan bütün köməkliyi göstərirlər (4). Bütün bunlar Azərbaycanın dünyada və regionda
transmilli geoiqtisadi dəyərini artırır və əlverişli tərəfdaşa çevirir.
Azərbaycanın müstəqillik illərində davamlı olaraq müşahidə olunan sürətli sosial-iqtisadi inkişafı faktı
da, mütəxəssislərin fikrinə görə, Cənubi Qafqaz ölkələri içərisində onun geoiqtisadi çəkisini getdikcə
əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldir. 1996-cı ildən başlayaraq Azərbaycanda ümumi daxili məhsul istehsalının orta
hesabla hər il 10%-dən yuxarı artımı, inflyasiyanın nisbətən sabit saxlanması, əhalinin pul gəlirlərinin və
yaşayış həddinin getdikcə yüksəlməsi, istehsalda qeyri-neft sektorunun və özəl sahənin payının artması, idxalixrac balansında ixracın üstünlüyünün təmin edilməsi və s. həyata keçirilən iqtisadi siyasətin səmərəli olmasını
bilavasitə təsdiq edir. 1999-2001-ci illərdə ölkədə ÜDM-in orta illik artım sürəti 2,5 faiz, 2001-2004-cü illərdə
isə 8-10% təşkil etmişdir. 1993-2004-cü illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatına bütün mənbələr hesabına 22,6
milyard ABŞ dolları miqdarında sərmayə qoyulmuşdur ki, bunun da 17 milyardı xarici, 5,6 milyardı isə daxili
sərmayə olmuşdur (5). Müstəqillik illərində ölkə iqtisadiyyatına yatırılmış sərmayələrin ümumi həcmi 2013508
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cu ildə 172.4 milyard dollara çatmış və 2007-ci ildən başlayaraq daxili sərmayələrin həcmi xarici sərmayələrin
həcmini üstələməyə başlamışdır. 2004-2013-cü illərdə ölkə iqtisadiyyatına 150.2 milyard dollar investisiya
qoyulmuş, onun da 54%-i daxili sərmayələr olmuşdur (6).
Mütəxəssislər hesab edirlər ki, artıq 2005-ci ildən başlayaraq Azərbaycan öz iqtisadi və sosial inkişaf
parametrlərinə görə nəinki təkcə bölgədə, həmçinin dünyada lider ölkəyə çevrilə bilmişdir. Məsələn, 2005-ci
ildə ölkədə ÜDM istehsalı 27%, 2006-cı ildə isə 34% artaraq bölgənin və dünyanın ən yüksək göstəricisi
olmuşdur (7). Azərbaycanın sürətli iqtisadi inkişafı sonrakı illərdə də öz yüksək tempini saxlamış və ÜDM
artımı müvafiq olaraq 2007-ci ildə 27%, 2008-ci ildə 11%, 2009-cu ildə 9,3% və 2010-cu ildə 5,7% təşkil
etmişdir (8). 2008-ci ildə başlayan ümumdünya iqtisadi böhran bir çox ölkələrin, hətta inkişaf etmiş Qərb
dövlətlərinin iqtisadiyyatına ciddi zərbə vurduğu halda, Azərbaycan iqtisadiyyatı öz dayanıqlığını qoruyub
saxlamış, əhalinin yaşayış səviyyəsi yüksəlməkdə davam etmiş, mühüm investisiya layihələrinin həyata
keçirilməsi belə dayandırılmamışdır. Əgər 2011-ci ildə ölkədə ÜDM artımı cəmi 0.1% olmuşdusa, 2012-ci
ildə bu rəqəm 2.2%, 2013-cü ildə isə 5.8% təşkil etmişdir (9). İqtisadi artım əsasən iqtisadiyyatın qeyri-neft
sektorunun orta hesabla illik 10% yüksəlməsi hesabına əldə olunmuşdur.
Ümumilikdə, son 10 ildə Azərbaycanın inkişaf strategiyası xüsusi düşünülmüş, hərtərəfli əsaslandırılmış
uzunmüddətli dövlət proqramları əsasında həyata keçirilmişdir. 2004-2013-cü illərdə Azərbaycanda sosialiqtisadi, regional və ayrı-ayrı digər sahələrin inkişafını nəzərdə tutan çoxsaylı ünvanlı dövlət proqramları qəbul
edilmiş və uğurla həyata keçirilmişdir. Bunun nəticəsində ölkə iqtisadiyyatı ümumilikdə 3.4 dəfə artmış,
yoxsulluğun səviyyəsi 49 faizdən 5.5 faizə düşmüşdür. İşsizliyin səviyyəsi 4.8 faizə enmiş və bu göstəriciyə
görə, Azərbaycan dünyanın bir sıra inkişaf etmiş ölkələrini də geridə qoymuşdur. Azərbaycanda müasir
iqtisadi və sosial infrastruktur yaradılmış, respublikanın enerji təhlükəsizliyi tam, ərzaq təhlükəsizliyi isə
əsasən təmin olunmuşdur. Son 10 ildə Azərbaycanın dövlət büdcəsi 17 dəfə artaraq 25 milyard dollara çatmış,
2013-cü ildə icmal büdcənin gəlirləri 29.5 milyard dollar təşkil etmişdir. 2003-cü ildə cəmi 800 milyon dollar
təşkil edən strateji valyuta ehtiyatları 2013-cü ildə artıq 50 milyard dollara yüksəlmişdir. Əmək haqları,
pensiyalar, təqaüdlər ardıcıl şəkildə artırılmış və bu göstəriciyə görə, Azərbaycan MDB məkanında öncül
yerləri tutmuşdur. Minlərlə istehsal obyekti, nəhəng zavod və fabriklər, texnoparklar tikilmiş, 1.2 milyon yeni
iş yeri yaradılmışdır. 2500 məktəb, yüzlərlə səhiyyə müəssisəsi, mədəniyyət, idman obyektləri tikilmişdir.
Nəhəng infrastruktur layihələri reallaşdırılmış, regional inkişaf proqramları paytaxtla bölgələr arasında kəskin
fərqin aradan qaldırılmasına ciddi təsir göstərmişdir. Regionlar da paytaxt kimi dinamik inkişaf etmiş,
müasirləşmişdir (10).
Son 10 ildə iqtisadi sahədə əldə olunmuş uğurlar nəticəsində Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunda
lider mövqelərini daha da möhkəmləndirmişdir. Müqayisə üçün qeyd edək ki, 2013-cü ildə Azərbaycanda
UDM istehsalı 71 mlrd. ABŞ dolları (11), müvafiq olaraq Gürcüstanda 16.1 mlrd. Dollar (12), Ermənistanda
isə 10,4 mlrd. Dollar (13) təşkil etmişdir. Azərbaycanın Gürcüstan iqtisadiyyatının inkişafında oynadığı rolu
da nəzərə alaraq, demək olar ki, bu gün ölkəmizin bölgənin UDM istehsalındakı payı 80%-dən çoxdur.
Dünyanın bir çox nüfuzlu iqtisadi və maliyyə mərkəzləri, o cümlədən Dünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta
Fondu, Dünya İqtisadi Forumu, “Moodys”, “Fitch Raitings”, “Standard and Poors” nüfuzlu reytinq agentlikləri
Azərbaycanın yüksək inkişaf tempi nümayiş etdirdiyini xüsusi vurğulayaraq, onun dünyada ən yüksək iqtisadi
artıma malik olması faktını qeyd etmişlər. Davos iqtisadi Forumunun 2013-cü ilə dair hesabatında Azərbaycan
“iqtisadiyyatın rəqabətə davamlılığı” əmsalına görə dünya ölkələri arasında 39-cu yeri tutmuşdur. ABŞ-ın
“Heritage” Fondu və “Wall Street Journal” qəzetinin birgə hazırladığı “İqtisadi Azadlıq İndeksi – 2014” adlı
hesabatda Azərbaycan dünyanın 186 ölkəsi arasında 81-ci yeri tutaraq iqtisadi cəhətdən “orta azad ölkələr”
sırasına daxil olmuşdur (14). Beynəlxalq maliyyə mərkəzlərinin, o cümlədən Dünya Bankının, Beynəlxalq
Valyuta Fondunun hesablamaları göstərir ki, qarşıdan gələn illərdə Azərbaycanda sürətli iqtisadi inkişaf
tendensiyası davam edəcək ki, bu da müvafiq olaraq həm ölkənin beynəlxalq imicinə, həm də xarici geosiyasi
aktorlarla tərəfdaşlıq münasibətlərinə müsbət təsir göstərəcəkdir.
Hazırda təbii səbəblərdən ümumi iqtisadi gücünə görə Rusiya, Ukrayna, Qazaxıstan və Belarus kimi iri
dövlətlərdən nisbətən geridə qalsa da, Azərbaycan qalan digər postsovet respublikalarından həm iqtisadi
kəmiyyət, həm də keyfiyyət göstəricilərinə görə irəlidədir. Bölgədəki neft istehsalına, transmilli nəqliyyattranzit imkanlarına, xarici iqtisadi əlaqələrinin intensivliyinə, enerji resursları ixracının şaxələndirilməsinə,
Qərbin Xəzərə hərbi-geostrateji çıxışınin təmin edilməsi və hövzənin strateji hədəflərinə nəzarət imkanı
yaratmasına və digər geoməkan üstünlüklərinə görə isə, Azərbaycan Qazaxıstan və Gürcüstanla birlikdə
mütəxəssislər tərəfindən bölgənin ən əhəmiyyətli dövləti hesab olunur.
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Bundan başqa, Azərbaycanın milli iqtisadiyyatı müstəqilliyinin ilk illərində tamamilə xarici kapitaldan
və neft sənayesindən asılı idisə, son illərdə nisbət əsaslı şəkildə dəyişmiş, iqtisadi, sosial, infrastruktur və s.
sahələrdə yerli kapital və qeyri-neft sektorunun payı üstün səviyyəyə yüksəlmişdir. Son illər Azərbaycan
rəhbərliyi neft amilindən və xarici kapitaldan asılılığı kəskin şəkildə azaltmış, iqtisadi inkişafın yükünü qeyrineft sektorunun üzərinə keçirmiş, əsas valyuta ehtiyatlarını da məhz bu sektorun yüksəlişinə
istiqamətləndirərək, yerli istehsalın, xüsusən milli sənaye, emal və ərzaq istehsalı müəssisələrinin inkişafını
təmin etmək üçün ciddi addımlar atmış ki, bu da ölkənin iqtisadi gələcəyi ilə bağlı əhalidə və mütəxəssislərdə
nikbin əhval-ruhiyyə yaratmışdır. Azərbaycanda yürüdülən məqsədyönlü siyasətin – neftdən gələn gəlirlərin
iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə və qeyri-neft sektorunun inkişafına yönəldilməsinin nəticəsi olaraq ÜDM-in
strukturunda bu sahənin payı sürətlə artmışdır. Əgər 2010-cu ildə iqtisadiyyatda qeyri-neft sektorunun payı
44.4% təşkil edirdisə, 2013-cü ildə bu rəqəm artıq 56.6%-ə yüksəlmişdir. Hökumətin proqnozlarına əsasən,
2015-ci ildə qeyri-neft sektorunun ÜDM-də payı 61,7 faizə çatacaqdır (15).
2005-2013-cü illərdə strateji neft və qaz məhsullarının satışından əldə edilən gəlirlər hesabına ölkənin
enerji, nəqliyyat, rabitə-informasiya sektorunun tam yeniləşdirilməsi və bu sahələr üzrə milli təhlükəsizliyin
möhkəmləndirilməsi, sosial və iqtisadi infrastrukturun yenidən qurulması, iqtisadiyyatının liberallaşdırılması
və şaxələndirilməsi, qeyri-neft sektorunun inkişafına önəm verilməsi, ekoloji tarazlığın təmin edilməsi və s.
hesab olunur.
2003-cü ildən başlayaraq regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramlarının qəbulu və icrası
respublikada yeni şərait yaradaraq, Azərbaycanın bütövlükdə əksər bölgələrinin hərtərəfli tərəqqisinə səbəb
olmuş, mərkəzlə regionlar arasında iqtisadi-sosial fərqləri əsasən aradan qaldırmış, yaşayış məntəqələrinin
simasını müasirləşdirmişdir. Respublikanın kommunal, yol-nəqliyyat, sosial, informasiya-kommunikasiya,
ekologiya və digər sahələrin infrastrukturuna milyardlarla dollar investisiya qoyulmuşdur. Yeni iş yerlərinin
açılması ölkədə işsizlik probleminin aradan qaldırılmasına mühüm təsir göstərmişdir.
Müstəqillik illərində Azərbaycanın kənd təsərrüfatı və ərzaq istehsalı sisteminə əsaslı investisiya
yatırılmış, fermerlərə birbaşa dövlət dəstəyi göstərilmiş və bu sahənin inkişafına əsaslı təkan verilmişdir.
Hazırda Azərbaycan əksər ərzaq məhsulları ilə özünü əsasən təmin edir. Əgər Sovet hakimiyyəti illərində
Azərbaycan bəzi ərzaq məhsullarının istehlakında (ət, yağ, kartof, taxıl və s.) digər respublikalardan asılı
vəziyyətdə idisə, müstəqillik dövründə bu balans daxili istehsal hesabına kəskin dəyişmişdir.
Göründüyü kimi, 2004-2013-cü illərdə həyata keçirilmiş məqsədyönlü siyasət nəticəsində ölkə
iqtisadiyyatı şaxələndirilmiş və iqtisadi balansda qeyri-neft sektorunun üstünlüyü təmin edilmişdir. Bununla
yanaşı, qarşıdan gələn dövrdə də iqtisadiyyatda enerji amili öz aktuallığını saxlayacaq. Hazırda Azərbaycanın
xarici borclarının miqdarı ÜDM-in 8%-i həcmindədir ki, bu da dünyada ən yaxşı göstəricilərdəni biri hesab
olunur.
Mütəxəssislərin fikrinə görə, Xəzər regionunun hazırkı regional hərbi-geostrateji balansı Rusiyadan,
geoiqtisadi və təbii enerji balansı Azərbaycan, Qazaxıstan və Türkmənistandan, nəqliyyat-kommunikasiya
dəhlizləri Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə və Rusiyadan asılıdır. Onların fikrinə görə, Rusiya, İran, Orta Asiya
ölkələri, Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstanın, o cümlədən Qərb ölkələrinin iştirakı ilə formalaşan Xəzər
hövzəsinin geosiyasi, geoiqtisadi və hərbi-geostrateji mühitinin gələcək taleyində isə Azərbaycanın mövqeyi
kifayət qədər yüksəkdir. Bu ölkənin ayaq qoyduğu “geosiyasi tərəzi”nin gözü dərhal regionun əsas ağırlıq
mərkəzinə çevrilir və regional münasibətlərin üstün istiqamətini təşkil edir.
Azərbaycanın artan enerji ixracı potensialını düzgün qiymətləndirən ABŞ və Avropa İttifaqı 2007-ci
ildən başlayaraq Avropaya qaz ixracını nəzərdə tutan “Cənub dəhlizi” çərçivəsində Nabucco qaz layihəsini
geniş müzakirə mövzusuna çevrilmişlər. Ehtimal edilirdi ki, bu layihənin tikintisi 2010-2011-ci illərdə
başlayarsa, artıq 2014-2015-ci illərdə onun vasitəsilə təxminən ildə 25-30 milyard kub metr Azərbaycan,
Mərkəzi Asiya, hətta ola bilsin İran qazının Avropa bazarına ixracı mümkün olacaq və Avropa alternativ
yanacaq mənbəyi əldə etməklə özünün enerji təhlükəsizliyi məsələsində Rusiyadan asılılığını xeyli
azaldacaqdır. Ancaq Nabucco ətrafında aparılan uzun və səmərəsiz müzakirələr təsdiq etdi ki, bu layihənin
əsas təşəbbüskarları real addımlar atmaq niyyətindən uzaqdırlar və əsas maliyyə yükünü hasilatçı ölkələrin
üzərinə yönəltmək fikrindədirlər. Üstəlik, hasilatçı-tranzit-istehlakçı sxemi üzrə iştirakçıların maraqlarının
uzlaşdırılmasında ziddiyyətli məqamlar özünü açıq şəkildə büruzə verirdi. Bütün bu qeyri müəyyənliklərin
nəticəsi olaraq, artıq 2012-ci ilin aprelində Macarıstanın MOL şirkəti, 2013-cü ilin martında isə Almaniyanın
RWE şirkəti Nabucco layihəsini tərk etdilər. 2013-cü ilin mayında isə Avstriyanın OMV şirkəti rəsmi şəkildə
layihənin bağlandığını bəyan etdi (16).
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2010-cu ildən başlayaraq Azərbaycan “Cənub dəhlizi” layihəsi ilə bağlı müzakirələrin
perspektivsizliyini görərək təşəbbüsü öz əlinə aldı və növbəti dəfə liderlik keyfiyyətlərini ortaya qoydu. 2011ci ildə Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında strateji enerji əməkdaşlığına dair memorandumun, 2012-ci ildə
Türkiyə ilə Trans-Anadolu layihəsi üzrə sazişin imzalanması, 2013-cü ildə isə Trans-Adriatik layihənin əsas
ixrac marşrutu kimi seçilməsi “Cənub dəhlizi”nə yeni nəfəs gətirdi. Nəticə etibarilə 2013-cü il dekabrın 17-də
Bakıda “Şahdəniz-2” layihəsinə dair yekun investisiya qərarı qəbul edildi (17). Azərbaycan öz təşəbbüsü və
praktiki addımları ilə yeni transmilli enerji layihələrinin əsasını qoydu, “Cənub dəhlizi” layihəsini xilas etdi,
eyni zamanda Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında daha fəal iştirak etmək imkanı qazandı.
Azərbaycanın geosiyasi xarakteristikasının əsas göstəricilərindən biri də onun zəngin insan resurslarına
malik olması ,ölkədaxili sabit daxili ictimai-siyasi, milli-etnik və dini vəziyyətin hökm sürməsi və dövlətin
bütün bu sahələr üzərindəki nəzarət imkanları ilə sıx bağlıdır. Azərbaycanın insan resursları kəmiyyət və
keyfiyyət baxımından digər Cənubi Qafqaz ölkələri ilə müqayisədə üstün və perspektivli görünür.
Azərbaycanın ümumi demoqrafik göstəriciləri (əhalinin artım sürəti, gənclərin ümumi əhali arasında miqdarı
və s.) müsbət istiqamətdə inkişaf edir. Ölkə əhalisinin sayı hazırda 9 milyondan artıqdır və artım balansı
getdikcə müsbətə doğru dəyişir. Respublika üzrə hər kvadrat kilometrə, təxminən 96 nəfər düşür.
Keyfiyyət göstəricilərinə görə də ölkə əhalisi dünya standartlarına yaxındır. Əhalinin yaşayış səviyyəsi,
təhsili, texniki və peşə hazırlığı, sağlamlıq və yaş meyarları, miqrasiya, urbanizasya göstəriciləri həm daxili
inkişaf, həm də qlobal iqtisadi əlaqələr baxımından mütəxəssislər tərəfindən yetərli hesab olunur. Burada ən
mühüm meyarlardan biri kimi 2004-cü ildən başlayaraq və hazırda da davam edən sosial proqramlar
nəticəsində əhalinin yaşayış səviyyəsinin sürətlə yüksəlməsini, adekvat olaraq yoxsulluğun 10 dəfəyə yaxın
azalmasını göstərmək olar. Hətta 2001-2013-cü illər ərzində Dövlət Neft Fondundan və digər mənbələrdən
ayrılmış vəsait hesabına həyata keçirilmiş layihələr nəticəsində qaçqın və məcburi köçkünlərin arasında
yoxsulluq
səviyyəsi 2003-cü ildəki 75%-dən 2013-cü ildə 15%-ə yenmişdir. Reallaşdırılan tədbirlərin miqyası isə
çox genişdir – 2,5 milyon kvadrat metr sahəsi olan, bütün sosial-texniki infrastruktura malik 82 müasir qəsəbə
salınmış, 40 min ailə 180 min nəfərədək qaçqın və məcburi köçkünün mənzil-məişət şəraiti yaxşılaşdırılmışdır.
Son bir neçə ildə orta hesabla hər il 20 min nəfərdən çox məcburi köçkün yeni müasir mənzillərlə təmin olunur.
Yeni salınmış yaşayış məntəqələrində 139 məktəb, 6 musiqi məktəbi, 51 uşaq bağçası, 55 tibb məntəqəsi, 45
mədəniyyət mərkəzi, 2 Olimpiya İdman kompleksi tikilmiş, müasir tələblərə uyğun kommunal infrastruktur
yaradılmışdır. Paralel şəkildə qaçqın və məcburi köçkünlərin məşğulluq probleminin həlli istiqamətində də
səmərəli addımlar atılır (18).
Hazırda bütün dünyada baş verən qloballaşma prosesləri Azərbaycan əhalisinin həm daxildəki
yerdəyişmə hərəkətinə (urbanizasiya prosesinə), həm də ölkə xaricinə miqrasiyasına təkan vermişdir.
Müstəqillik dövründə kənd əhalisinin təxminən bir milyona yaxını kortəbii qaydada kəndləri tərk edərək Bakı
şəhərinə və ətraf qəsəbələrə köçmüş, bir o qədər də ölkə əhalisi xarici ölkələrə miqrasiya etmişdir. Bunların
daha çoxu mövsümi işlər üçün xaricə gedənlər, az bir qismi isə öz yaşayış yerini daimi dəyişənlərdir.
Şəhərlərdə və rayon mərkəzlərində yaşayan əhali arasında bazar iqtisadiyyatına keçidlə və SSRİ dövründə
tikilmiş iri sənaye müəssisələrinin dağılması ilə bağlı müəyyən işsizlik mövcud olsa da, bu boşluq miqrasiya
və yeni istehsal-kommersiya müəssisələrinin yaranması hesabına doldurulur.
Tədqiqatçılar ictimai-siyasi və sosial-mənəvi resursların milli maraqların təmin edilməsinə yönəldilməsi
sahəsində Cənubi Qafqaz ölkələri içərisində ən balanslı geosiyasəti və effektli siyasi idarəçilik sistemini də
Azərbaycana aid edirlər. Azərbaycanın siyasi hakimiyyəti 1993-2013-cu illər arasında ölkənin geosiyasi
vəzifələri və inkişaf ehtiyaclarına uyğun fəaliyyət konsepsiyasını və strategiyasını, dövlətin daxili və xarici
siyasətinin prioritetlərini, istiqamət və vəzifələrini düzgün müəyyənləşdirmiş, təqdirəlayiq daxili və xarici
fəaliyyət prinsipləri nümayiş etdirmiş, ölkəni beynəlxalq, regional, çoxtərəfli və ikitərəfli münasibətlər
sistemində fəal təmsil etmişdir. Hazırda Azərbaycanın geosiyasi idarəcilik sistemi ölkə Prezidentinin, onun
Administrasiyasının, mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının və digər strukturların vahid fəaliyyət
koordinasiyası əsasında həyata keçirilir. Bu sistem ölkənin bütün daxili institusional, ərazi, təbii-coğrafi, əhali
və digər geosiyasi resurslarının, xarici siyasət aktivlərinin səmərəli və effektiv
istifadəsini, daxili və xarici siyasi-iqtisadi
əlaqələrin koordinasiyasını təmin edir. Xüsusən ölkənin daxilində və beynəlxalq aləmdə, xarici
təşkilatlarda, transmilli qurumlarda vahid siyasət üzrə təmsil olunma və təmsilçiliyin idarə edilməsi,
beynəlxalq münasibətlər sistemində cərəyan edən proseslərin öyrənilməsi və müvafiq strategiyanın
hazırlanması, müttəfiqlərlə, tərəfdaşlarla, rəqiblərlə və digər beynəlxalq aktorlarla əlaqələrin xarakterinin
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müəyyənləşdirilməsi və həyata keçirilməsi sahəsində bu əlaqələndirmə sisteminin mühüm əhəmiyyəti özünü
göstərir.
Uğurlu geosiyasi idarəçiliyin nəticəsi olaraq ötən dövrdə Azərbaycanın xarici aləmlə səmərəli
əməkdaşlığı yaranmış, qarşılıqlı maraqlara cavab verən çoxsaylı ortaq transmilli layihələr həyata keçirilmiş,
dünya siyasətinə təsir gücü olan böyük dövlətlərlə, beynəlxalq və regional qurumlarla tərəfdaşlıq münasibətləri
qurulmuş, ölkənin nüfuzlu xarici alyanslarda, hökumətlərarası və qeyri-hökumət təşkilatlarında iştirakı təmin
edilmişdir.
İqtisadiyyatın qloballaşdığı yeni minillikdə Azərbaycan dünyanın universal və qlobal iqtisadi sisteminə
müvəffəqiyyətlə inteqrasiya olunur, Avropa İttifaqı, Ümumdünya Ticarət Təşkilatı, Beynəlxalq Valyuta
Fondu, Dünya Bankı və digər iqtisadi-maliyyə qurumları ilə hərtərəfli əməkdaşlıq edir. Təsadüfi deyil ki, bu
qurumların dəstəyi və təqdimatı ilə, postsovet ölkələri içərisində ən çox xarici kapital da məhz Azərbaycan və
Qazaxıstan iqtisadiyyatına yatırılıb. Hazırda adambaşına düşən xarici investisiyaların miqdarına görə
Azərbaycan nəinki postsovet məkanının, həmçinin dünyanın lider ölkələrindən hesab olunur.
Keçən müddətdə Azərbaycanın regionda və dünyada nümayiş etdirdiyi balanslı geosiyasət, praqmatik
xarici siyasət kursu, reallaşdırdığı uğurlu neft strategiyası, transmilli enerji və nəqliyyat-kommunikasiya
siyasəti, həyata keçirdiyi regional və milli təhlükəsizlik strategiyası, Avropa Birliyi, NATO, ATƏT, MDB,
İKT və b. beynəlxalq-regional qurumlarla yaratdığı tərəfdaşlıq münasibətləri, Avropa Şurasına və Qoşulmama
Hərəkatına üzv qəbul olunması, əksər beynəlxalq konvensiyalara qoşulması və beynəlxalq aləm qarşısında
götürdüyü öhdəliklərin icrası ölkənin xarici aləmlə geosiyasi, geoiqtisadi və hərbi-geostrateji tərəfdaşlıq
münasibətlərinə müsbət təsir göstərən əsas amillər kimi çıxış etmişdir.
Müasir dünyada geoiqtisadi dəyər ölçüləri həm də mövcud ölkədə yürüdülən iqtisadi, siyasi, sosial, milli
və s. siyasətin xarakteri və effektivliyi ilə ölçülür. Azərbaycan özünün müsbət və pozitiv iqtisadi inkişaf
meyllərini-iqtisadiyyatının liberallaşdırılmasını, Qərblə iqtisadi əlaqələrini və bazar iqtisadiyyatı
mexanizmlərini inkişaf etdirilməklə yanaşı, həm də ölkə daxilində sabit vətəndaş birliyinin yaradılması
istiqamətində mühüm nailiyyətlər qazanmışdır. Ölkədə həyata keçirilən düzgün və fəal siyasət onun daxili
ictimai-siyasi mühitini nəzərəçarpacaq dərəcədə modernləşdirmiş, dövlət və cəmiyyət həyatını
demokratikləşdirmiş, sosial-mənəvi sahələri yeniləşdirmiş, vətəndaş cəmiyyəti təsisatlarını formalaşdırmış və
müasir dövrün tələblərinə uyğunlaşdırmışdır. Avropa dəyərlərinə, dünyəvi və hüquqi dövlət quruculuğu
yoluna üstünlük verməsi, vətəndaşlarının təhsil, mədəni və intellektual səviyyəsini yüksəltməsi və s. amillər
ölkənin dünyəvi geosiyasi əhəmiyyətini və planetar imicini xeyli artırmış və geosiyasi xarakteristikasına
müsbət təsir göstərmişdir. Hazırda Azərbaycan öz ictimai-siyasi və sosial-mənəvi vəziyyəti, yekdil milli-dinivətəndaş birliyi, tolerant daxili vəziyyəti və s. ilə Cənubi Qafqazın ən sabit və lider ölkəsi hesab olunur.
Azərbaycan Cənubi Qafqazda həm də xristianlıqla islamın sərhədlərinin bitdiyi və sivilizasiyaların
qovuşduğu, müxtəlif millətlərin, dinlərin və mədəniyyətlərin bir arada inkişaf etdiyi, dini dözümlülüyün hökm
sürdüyü coğrafi məkan olaraq, öz multikulturalist və tolerant cəmiyyəti, sabit ictimai mühiti ilə seçilir. Bu
istiqamətdə ölkə rəhbərliyinin yürütdüyü ardıcıl siyasət ölkənin regionda geosiyasi nüfuzunu artırmaqla
yanaşı, həm də Cənubi Qafqaz və Xəzər hövzəsində regional sabitlik və təhlükəsizliyin təmin olunmasına ciddi
təsir göstərir. Bütün bunlar da Azərbaycanın xarici aləmlə geosiyasi tərəfdaşlığına müsbət təsir göstərən əsas
amil hesab olunur.
Tədqiqatçılar Azərbaycanın üstün geosiyasi resursları sırasına, həmçinin azərbaycanlıların ölkədaxili və
beynəlxalq aləmdə nümayiş etdirdiyi vətəndaş birliyini, hakimiyyətin siyasətinə xalqın etimadı və dəstəyini,
milli maraqların və ölkədaxili sabitliyin qorunması üçün əhalinin, xüsusən ziyalıların nümayiş etdirdiyi güclü
milli iradəni, vətəndaş əzmini və dövlətçilik təfəkkürünü və s. də aid edirlər. Müstəqilliyinin müəyyən
mərhələlərində Azərbaycanın ictimai-siyasi və mənəvi resurslarının təsir gücünü azaltmaq, vətəndaş birliyini
pozmaq, yürüdülən siyasətə etimadsızlıq yaratmaq istiqamətində həm xaricdən, həm də daxildən göstərilən
bütün cəhdlərə baxmayaraq, bu gün Cənubi Qafqazın ən sabit ölkəsi Azərbaycandır. Tədqiqatçıların fikrinə
görə, bölgədə ən sabit cəmiyyət, milli, etnik, dini icmalar arasında sülh və tolerantlıq mühiti də məhz
Azərbaycanda hökm sürür. Bütün bunlar da öz növbəsində Azərbaycanın Cənubi Qafqazdakı geosiyasi
liderliyindən xəbər verir və ölkənin daxili və xarici siyasətində mühüm amil kimi çıxış edir. Hər bir dövlətin
siyasi, iqtisadi və s. fəaliyyətinin ölçü meyarı, göstəriciləri və müvəffəqiyyəti həm də onun beynəlxalq
nüfuzundan, geosiyasi imicindən, qazanılmış reputasiyasından, onu təmsil edən rəhbərlərin (yaxud rəhbər
işçilərin) təsdiq olunmuş nüfuzundan, daxildə və beynəlxalq aləmdə nümayiş etdirdiyi fəaliyyətdən, xalqının
mədəni və intellektual səviyyəsindən və s. asılıdır. Bu baxımdan Azərbaycan özünün regional imicinə, daxili
ideoloji-mədəni resurslarına görə dünyada seçilən yerlərdən birini tutur. Bu yer bir tərəfdən keçmiş
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Azərbaycan prezidenti, dünyada nüfuzlu ictimai-siyasi və dövlət xadimi imici qazanmış Heydər Əliyevin uzun
müddət ölkəni beynəlxalq aləmdə təmsil etməsi, müsəlman ölkələri içərisində Azərbaycanın daha çox Avropa
dəyərlərinə, dünyəvi və hüquqi dövlət quruculuğu yoluna üstünlük verməsi, xalqın təhsil, mədəni və
intellektual səviyyəsinin yüksək olması, dünyanın elm, mədəniyyət və incəsənət xəzinəsinə verdiyi qabaqcıl
töhfələrlə, digər tərəfdənsə hazırda prezident İlham Əliyevin yürütdüyü tam müstəqil və prinspial xarici siyasət
kursu ilə bağlıdır.
Dövlətlərin geosiyasi gücünün və beynəlxalq aləmə təsir imkanlarının əsas göstəriciləri həm də onun
bütün dünyanın, ayrı-ayrı regionların ictimai-siyasi, iqtisadi, sosial, təhlükəsizlik mühitinə, beynəlxalq aləmin
rəsmi və ictimai rəyinə təsir etmək imkanları, transmilli proseslərdə iştirakı və s. ilə ölçülür. Bu baxımdan
Azərbaycanın dünya ölkələrinin alternativ enerji təminatı, transmilli enerji, nəqliyyat-kommunikasiya
layihələrində iştirakı ilə yanaşı, həm də son illərdə digər planetar qlobal proseslərdə – beynəlxalq terrorizmə,
narkoticarətə qarşı mübarizədə, dünya siyasətinin demokratik transformasiyasında, regional inteqrasiya və s.
fəal iştirakı da onun bölgədəki geosiyasi gücünü və təsirini, beynəlxalq aləmdəki nüfuzunu, rolunu və dəyərini
xeyli yüksəltmişdir. 2012-ci ildə 155 ölkənin dəstəyi ilə Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv
seçilməsi və bu qurumun çərçivəsində səmərəli fəaliyyəti onun qlobal müstəvidə məqsədyönlü, prinsipial və
aktiv fəaliyyətin məntiqi nəticəsi kimi izah oluna bilər. Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasında iki illik
fəaliyyəti ilə bir daha təsdiq etmişdir ki, bu ölkə qlobal təhlükəsizliyə, dünyada sabitliyin, sülhün və əminamanlığın bərqərar olmasına, sivilizasiyalararası və mədəniyyətlərarası dialoqun inkişafına töhfə vermək
iqtidarındadır və bu işdə əlindən gələni edir. Bu müddət ərzində Azərbaycan BMT-nin üzv dövlətləri, qurumun
rəhbər orqanları, digər beynəlxalq təsisatlarla sıx işbirliyi, sağlam əməkdaşlıq münasibətləri yaratmış və
inkişaf etdirmişdir. BMT Təhlükəsizlik Şurası həm də Azərbaycan üçün öz həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə
çatdırmaq, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli, beynəlxalq hüquq çərçivəsində
həllini diqqətdə saxlamaq üçün bir vasitə olmuşdur.
Bundan başqa, Azərbaycan öz vətəndaş cəmiyyəti institutları, KİV-ləri və QHT-ləri vasitəsilə dünyanın
qlobal ictimai və informasiya məkanında arzuolunan səviyyədə təmsil olunmasa da, ölkə daxilində qeyrihökumət qurumlarına, mediaya yaratdığı sərbəst və azad mühitə, göstərdiyi maddi və mənəvi dəstəyə,
dünyanın qlobal informasiya vasitələrinə, aparıcı xarici mətbuat orqanlarına və nümayəndəliklərinə yaratdığı
əlverişli şəraitə və s. görə də dünyada vətəndaş cəmiyyəti və siyasi plüralizmin hökm sürdüyü bir dövlət imici
qazana bilmişdir. Bu amil də ölkənin beynəlxalq imici və geosiyasi gücünə fəal təsir göstərir.
Azərbaycanın geosiyasi təsir və diplomatik resursları sırasına xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən
diplomatik nümayəndəlikləri, dünyada yaşayan azərbaycanlıları və s. aid etmək olar. Azərbaycan bu resurslar
vasitəsilə dünyanın siyasi, mədəni, diplomatik və s. həyatında iştirak edir və müvafiq sahələrdə öz geosiyasi
maraqlarını təmin etməyə çalışır. Xarici siyasət resurslarının gücünə, xarici ölkələrdəki səfirliklərinin və
diplomatlarının sayına görə də Azərbaycan əksər postsovet və Cənubi Qafqaz ölkələrindən üstün mövqedədir.
(Azərbaycanın xarici ölkələrdə 85 diplomatik təsisatı – 57 səfirliyi, 5 daimi nümayəndəliyi, 9 baş konsulluğu,
7 fəxri konsulluğu və 7 təmsilçiliyi fəaliyyət göstərir ki, onlarda işləyən diplomat və xidmətçilərin sayı
hazırda1000 nəfərə yaxındır).
Xaricdə yaşayan və ölkənin xarici
siyasət resursu kimi dəyərləndirilən soydaşlara gəldikdə, Cənubi Azərbaycanda, Gürcüstan, Rusiya
(Dərbənd vilayəti) və başqa ölkələrdəki
tarixi vətənlərində yaşayan təxminən 30 -35 milyon azərbaycanlı ilə yanaşı, dünyada yaşayan digər
soydaşlar də ana Vətənlə əlaqələrini kəsməmiş (bunların sayı təxminən 2 milyona yaxındır) və Azərbaycan
üçün potensial investisiya mənbəyi hesab olunurlar. Məhz ikincilər (uzaq xaricdə yaşayanlar) Azərbaycandakı
yaxınları ilə mütəmadi əlaqə yaradır, onların maddi problemlərinin həllində iştirak edir, yaşadıqları ölkələrdə
qazandığı pulların bir qismini öz doğma şəhər və rayonlarında müxtəlif işlərə yönəldirlər. Odur ki, bu qəbildən
olan azərbaycanlılar Azərbaycanın həm daxili, həm də qlobal inkişafında, onun sabit və təhlükəsiz
yaşamasında, problemlərinin həllində daha çox maraqlıdırlar. Bu da Azərbaycan dövlətinə yürütdüyü xarici
siyasətdə həmin insanlardan öz əhali resursu kimi istifadə etmək imkanı yaradır. Azərbaycanın planetar və
regional geosiyasi təsirinə həlledici təsir göstərən əsas amillərdən biri də ölkənin mövcud hərbi-geostrateji
potensialı, regional və beynəlxalq təhlükəsizlik blokları ilə münasibətləri və təhlükəsizlik siyasəti hesab
olunur. Azərbaycan malik olduğu hərbi-geostrateji potensialına, bu sahədəki əsas göstəricilərinə və milli
resurslarına görə də Cənubi Qafqazın lider dövləti hesab olunur. Baxmayaraq ki, ATƏT-in “Avropada adi
Silahlı Qüvvələr haqqında” müqavilənin cinah sazişi ilə (bu müqavilə 15 may 1992-ci ildə Azərbaycanın o
zamankı müdafiə naziri R. Qazıyev tərəfindən Rusiyanın təzyiqi nəticəsində imzalanmışdır) Cənubi Qafqazda
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Azərbaycanın, Gürcüstan və Ermənistanın hərbi texnika kvotası bərabərləşdirilmiş və Azərbaycanın milli
hüquqları açıq şəkildə pozulmuşdur. Həm ərazisinin həcmi, həm də əhalisinin sayı nəzərə alınmadan, o zaman
Azərbaycana Gürcüstan və Ermənistanla bərabər miqdarda ağır hərbi texnika kvotası verilmişdir. (Sazişə görə
onların hər biri 220 tank, 220 zirehli döyüş maşını, 285 top və 100 hərbi təyyarə saxlaya bilərlər. Əgər,
ərazisinin həcmi və əhalisinin sayına müvafiq bölgü aparılsa idi (qalan bütün ATƏT üzvü olan dövlətlərdə
bölgü məhz bu prinsiplərlə aparılıb) o zaman Azərbaycanın hərbi texnika və silah kvotası tank üzrə müvafiq
olaraq 565, ZDM üzrə 860, top üzrə 566 ədəd və s. silahlar üzrə də indikindən üç dəfə çox olmalı idi).
Azərbaycanın əhalisinin sayına müvafiq olaraq, milli ordusunun say tərkibi, hərbi-texniki hazırlığı və
silahlanma keyfiyyəti də həm Gürcüstandan, həm də Ermənistandan yüksəkdir. Bundan başqa, ordu
quruculuğuna yönəltdiyi ümumi büdcə xərclərinə görə də Cənubi Qafqazın lider ölkəsi Azərbaycan hesab
olunur. (2010-cu ildən başlayaraq Azərbaycanın dövlət büdcəsində hərbi xərclər üçün 3 milyard manatdan
artıq vəsait nəzərdə tutulur. Bu, orta hesabla Ermənistanın dövlət büdcəsindən 1.5 dəfə çoxdur).
Avroatlantik təhlükəsizlik strukturlarına inteqrasiya xətti götürməsi Azərbaycanı dünyanın və regionun
təhlükəsizlik maraqlarında ciddi bir aktora çevirmiş və transmilli hərbi-strateji maraqların mərkəzinə
çıxarmışdır. 1994-cü ildə NATO-nun Sülh Naminə Tərəfdaşlıq Proqramına qoşulmaqla Azərbaycan özünün
regional və milli təhlükəsizlik maraqlarını təmin edəcəyinə və Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həllinə nail olacağına çox ümid bəsləyirdi. Eyni zamanda, bu proqrama qoşulmaqda
Azərbaycanın əsas məqsədi həm də öz müstəqilliyinə və sərhədlərinin təhlükəsizliyinə əlavə zəmanət almaq,
Xəzər dənizinin ona məxsus sektorunda həyata keçirdiyi neft-qaz layihələrinin və dünya bazarlarına çəkilən
transmilli kəmərlərin təhlükəsizliyini təmin etməkdən ibarət idi.
NATO-ya, yaxud KTMT-yə üzvlük məsələsinə gəlincə, Azərbaycan Cənubi Qafqazda və Avrasiya
məkanında bir-biri ilə toqquşan geosiyasi maraqların (əsasən Rusiya və ABŞ başda olmaqla NATO və KTMTnin) mövcud olduğunu nəzərə alaraq, həmişə tarazlı siyasət aparmağa üstünlük vermişdir. Mütəxəssislər hesab
edir ki, bu sahədə Azərbaycanın həyata keçirdiyi siyasət Cənubi Qafqazın mövcud reallığına tam adekvat idi.
Çünki “Rusiya Bakını hərbi cəhətdən birbaşa nəzarətdə saxlaya bilməsə də, Ermənistanla müvafiq əməkdaşlığı
gücləndirmək və rəsmi olaraq Dağlıq Qarabağ münaqişəsindəki davranışını Ermənistanın xeyrinə dəyişməklə
Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinə və hərbi-strateji maraqlarına ciddi təhlükə yarada bilərdi” (19).
Beləliklə, göründüyü kimi Azərbaycan təkcə Avropa Birliyinin enerji təminatı və təhlükəsizliyi
baxımından və “Qonşuluq siyasəti”nin əsas fiqurantlarından biri kimi deyil, həm də dünyanın müxtəlif
bölgələrində – Əfqanıstanda, İraqda, Balkanlarda və s. həyata keçirdiyi sülhyaratma proseslərində birbaşa
iştirakı, NATO-nun qeyri-hərbi ehtiyatlarla təchizatı, təhlükəsiz hava dəhlizinin təqdim olunması və s.
fəaliyyəti ilə də Qərbin etibarlı tərəfdaşı hesab olunur (20).
Beləliklə, yuxarıda göstərilən amillər əsasında, hazırda Azərbaycanın əksər xarici və region ölkələri ilə
yaxşı tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq münasibətləri vardır. Azərbaycan ABŞ və Avropa Birliyi ilə yanaşı, XəzərQara dəniz hövzəsi, Orta Asiya, Yaxın Şərq, 2012-ci ildə Qoşulmama Hərəkatına üzv olduqdan sonra isə bir
sıra Cənubi Amerika və Afrika ölkələri ilə yaxşı münasibətlər qurmuş və onlarla tərəfdaşlıq əlaqələrini inkişaf
etdirir. Azərbaycan Qara-Xəzər dənizi hövzələri və Cənubi Qafqaz ölkələri içərisində geosiyasi və geoiqtisadi
riskləri ən minimum olan və “etibarlı tərəfdaş” imici qazanmış ölkələr sırasında lider mövqelərdən birini tutur.
Ətraf ölkələrdən onun yalnız işğalçı Ermənistanla Dağlıq Qarabağla bağlı münaqişəsi və problemləri
mövcuddur. Xəzər hövzəsi ölkələri içərisində Türkmənistan və İranla Xəzər dənizindəki sektor bölgüsü və
bəzi yataqların mənsubiyyəti ilə bağlı müəyyən problemlər yaşansa da. hazırda bu ölkələr arasında bütün digər
sahələr üzrə dostluq və tərəfdaşlıq münasibətləri hökm sürür.
Azərbaycanın əlverişli coğrafi durumu, müstəqil siyasəti, iqtisadi potensialı, maddi və mənəvi resursları
və digər amillər onu regional mərkəz statusuna yüksəltmiş və beləliklə, geosiyasi dəyərini daha da artırmışdır.
Azərbaycan bölgədə iqtisadi, sosial, humanitar və digər sahələrdə reallaşdırılan bütün layihələrin əsas
təşəbbüskarı və mərkəzi fiqurudur. Ekspertlər müstəqillik dövründə həyata keçirilmiş transmilli neft və qaz,
nəqliyyat-kommunikasiya layihələrini, son 10 ildə ölkə iqtisadiyyatının dinamik inkişafını əsas gətirərək 2013cü ilin aprelində Dünya İqtisadi Forumunun məhz Bakıda keçirilməsini dünya birliyinin Azərbaycanın iqtisadi
gücünə verdiyi qiymət kimi səciyyələndirirlər. Bununla yanaşı, Azərbaycan Ümumdünya Mədəniyyətlərarası
Dialoq Forumunun, Beynəlxalq Humanitar Forumunun təşəbbüskarı və təşkilatçısı kimi çıxış edərək həm də
dünyada mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalararası dialoqun güclənməsinə öz dəyərli töhfələrinin verir.
Təsadüfi deyil ki, bu gün ekspertlər Bakını “Humanitar Davos” adlandırırlar. Azərbaycan məscidin, kilsənin
və sinaqoqun heç bir qısqanclıq, narahatlıq olmadan yan-yana fəaliyyət göstərdiyi, çoxsaylı milli və etnik
azlıqların sülh və əmin-amanlıq şəraitində yaşadığı ən nadir tolerantlıq məkanı – multikulturalizm mərkəzi
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kimi bütün dünyada tanınır və qəbul edilir. 2012-ci ildə “Eurovision” mahnı müsabiqəsini, çoxsaylı beynəlxalq
idman yarışlarını yüksək səviyyədə təşkil edən Azərbaycan artıq 2015-ci ildə l Avropa Oyunlarını keçirməyə
hazırlaşır.
Azərbaycanın xarici aləmlə tərəfdaşlıq münasibətlərinə mənfi təsir göstərən və geosiyasi dəyərini aşağı
salan bəzi amillər də mövcuddur. Tədqiqatçılar bu sıraya ilk növbədə Ermənistanla münaqişənin və Dağlıq
Qarabağ probleminin 20 ildən bəri həll olunmamasını aid edirlər. Ümumiyyətlə, müstəqilliyə qovuşduğu andan
Azərbaycanın milli inkişafı yolunda rastlaşdığı ən mühüm problem də məhz Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi olmuşdur. Müstəqilliyin ilk illərində bu problem ölkənin bölgədə və dünyada kəsb etdiyi
geosiyasi əhəmiyyəti ciddi surətdə azaldaraq, beynəlxalq investisiya qurumlarının ölkəyə davamlı kapital
qoyuluşu siyasətinə uzun müddət ciddi mənfi təsir göstərmişdir.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həm də bütövlükdə regionun iqtisadi, siyasi
tərəfdaşlıq mühitinə, sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasına maneçilik törədən başlıca amildir. Bu
münaqişə həmçinin regionda transmilli enerji, nəqliyyat və dəhliz infrastrukturlarının təhlükəsizliyinə təhdid
yaradır. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, münaqişənin həllində heç bir irəliləyişin olmaması bir tərəfdən
Azərbaycan ictimaiyyətini anti-qərb əhval ruhiyyəsində kökləyir, digər tərəfdən isə Avrasiyanın təhlükəsizlik
sisteminə, tərəfdaşlıq mühitinə mənfi təsir edir (21).
Azərbaycanın geosiyasi xarakteristikasına mənfi təsir göstərən amillər sırasına, mütəxəssislər həm də
ölkə daxilində iqtisadi inkişaf sahəsində sona çatdırılmamış bəzi milli layihələri – iqtisadi liberallaşma və özəl
sektorun inkişafı prinsiplərinin dünya standartlarından qismən geri qalmasını, sərbəst iqtisadi, biznes və
rəqabət mühitinin hələ də tam bərqərar olmamasını, ölkədaxili bəzi hüquqi, siyasi, iqtisadi və digər problemləri
və s. aid edirlər. Bununla yanaşı hesab olunur ki, son illər vətəndaş cəmiyyəti və bazar iqtisadiyyatı quruculuğu
sahəsində islahatların dərinləşdirilməsi, korrupsiyaya, inhisarçılığa, hüquq pozuntularına qarşı mübarizənin
gücləndirilməsi, bu məqsədlə hüquqi, institutsional, inzibati və digər tədbirlərin intensivləşdirilməsi mövcud
problemlərin əsasən aradan qaldırılmasına artıq öz müsbət təsirini göstərir.
Azərbaycan iqtisadiyyatı müasir dünya miqyasında hələ ki, özünün enerji və xammal resursları,
müəyyən qədər kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları ilə təmsil olunur. Xarici kapital qoyuluşunun həcminə
görə Azərbaycan ən qabaqcıl ölkələr sırasında olsa da, investisiyaların böyük bir qismi neft-qaz, enerji,
nəqliyyat- kommunikasiya layihələrinə yönəldilmişdir. Əksər neft ölkələrində olduğu kimi, Azərbaycanın da
mühüm iqtisadi göstəricilərinin və ümumiyyətlə iqtisadiyyatının əsasını neft-qaz sənayesi, enerji resurslarının
istehsalı və satışı təşkil edir. Hazırda, ölkə büdcəsinin böyük qismini enerji resurslarının istehsalı və satışından
gələn gəlirlər, yaxud bu sahədən daxil olan vergilər təşkil edir. Bununla yanaşı, qeyd olunmalıdır ki, son illər
sənayeləşmə prosesinin sürətlənməsi, həm daxili bazarın ehtiyaclarının ödənilməsinə, həm də ixraca
hesablanmış orta və böyük istehsal müəssisələrinin yaradılması, emal sektorunun güclənməsi, kənd
təsərrüfatının inkişafı sahəsində atılmış mühüm addımlar, yeni torpaq sahələrinin dövriyyəyə buraxılması və
iri fermer təsərrüfatlarının yaradılması, turizm, xidmət infrastrukturunun yenidən qurulması və inkişaf
etdirilməsi, nəqliyyat infrastrukturunun müasir tələblərə uyğun yenidən qurulması, tikinti biznesinin inkişafı,
yeni iş yerlərinin yaradılması, əhalinin məşğulluq səviyyəsinin yüksəlməsi və gəlirlərinin artması qeyri-neft
sektorunun əsaslı şəkildə inkişafına və ÜDM-in formalaşmasında onun payının kəskin şəkildə artmasına şərait
yaratmışdır. 2013-cü ilin statistikasına əsasən, 57.7 milyard manatlıq ÜDM-in 24 milyard 35 milyon manatı
neft sektorunda, 29 milyard 983 milyon manatı isə qeyri-neft sektorunda yaranmışdır. 3 milyard 690 milyon
manat isə məhsula və xalis idxala tətbiq olunan vergilərdən əldə olunmuşdur. İl ərzində neft sektorunun inkişafı
101%, qeyri neft sektorunun artımı isə 110% təşkil etmişdir (22).
Xəzər dənizinin hüquqi statusunun həll edilməməsi, Trans Xəzər layihəsinə region dövlətlərinin fərqli
yanaşması və digər problemlər həm Azərbaycanın, həm də digər bölgə ölkələrinin xarici aləmlə tərəfdaşlığına
mənfi təsir göstərir.
Bir faktı da qeyd etmək lazımdır ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə, Cənubi
Qafqaz, Xəzər-Qara dəniz hövzəsindəki regional qarşıdurmalara və bəzi ölkədaxili problemlərə görə bir çox
maraqlı dairələr dünya investorlarına nə qədər Azərbaycanı əlverişsiz bir ölkə kimi təqdim etməyə çalışsalar
da, malik olduğu zəngin enerji resursları, Xəzər hövzəsində yürütdüyü effektli neft-qaz siyasəti və
reallaşdırdığı çoxsaylı transmilli layihələr onu bütün dünya üçün bir o qədər, cəlbedici və arzuolunan tərəfdaşa
çevirmişdir.
Beləliklə, ölkənin müasir geosiyasi xarakteristikası onu deməyə əsas verir ki, müstəqillik əldə
edildikdən sonra tarix baxımından ötən qısa dövr ərzində Azərbaycan keçid dövrünü başa vurmuş, güclü
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regional geosiyasi amilə çevrilmiş, qlobal siyasətdə də öz sözü, rəyi və prinsipial mövqeyi ilə seçilən müstəqil
dövlət kimi çıxış etməyə başlamışdır.
İki sahil.-2014.-27 sentyabr.-№ 176.-S.4-7.
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Azərbaycan xarici siyasətində bütün ölkələrlə dostluğa və beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığa böyük
önəm verir
İ.QAÇAYEV
Azərbaycan regional təhlükəsizlik və sabitlikdə mühüm rol oynayır. Bununla belə, bu gün
regionumuzdakı təhlükəsizliyə ən böyük hədə Azərbaycanın ərazisinin iyirmi faizini təşkil edən Dağlıq
Qarabağ və yeddi ətraf rayonu işğal altında saxlayan Ermənistanın işğalçılıq siyasətidir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
NATO-nun Uelsdə keçirilmiş sammitindəki çıxışından
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Uelsin Nyuport şəhərində keçirilən NATO
sammitində iştirakı dövlət başçımızın alyansa üzv dövlətlərin və tərəfdaş ölkələrin rəhbərləri, eləcə də,
BMT və digər beynəlxalq təşkilatları təmsil edən nümayəndələrlə növbəti görüşlərinə zəmin yaratdı.
Tədbirdə BMT-nin və Avropa İttifaqının ali nümayəndələrinin də iştirakı sammitin beynəlxalq
əhəmiyyətini daha da artırırdı. Dövlət başçımızın NATO-nun baş katibi Anders Foq Rasmussen və
Böyük Britaniyanın Baş naziri Devid Kemeron, eləcə də Fransa Prezidenti Fransua Ollandla görüşləri
Azərbaycan həqiqətlərinin Qərbdə növbəti dəfə səsləndirilməsinə verdi. Tədbir iştirakçıları Ukrayna
hadisələri, Əfqanıstanın gələcəyi, yeni təhdidlərə qarşı mübarizə, təhlükəsizliyi təmin edən silahlı
qüvvələrə dəstəyin artırılması, əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi, İraq və Suriya böhranı ilə bağlı
məsələləri müzakirəyə çıxardılar. Bizim üçün maraqlı olan məqam isə ondan ibarətdir ki, bir zamanlar
heç kəsin tanımadığı və ya tanımaq istəmədiyi Azərbaycan dövləti bu gün dünya və Avropa miqyaslı
bütün tədbirlərə dəvət alır və fəal iştirak edir. Prezident İlham Əliyevin NATO samitindəki növbəti
çıxışı isə dostlarımızı sevindirdi, bədxahlarımızın yuxusuna haram qatdı.
Bu məqamda bir faktı xüsusilə yada salmaq zərurəti var. Belə ki, NATO sammitinin keçirildiyi günlərdə
Serbiyanın RTS telekanalının saytında Serbiya-Azərbaycan Ticarət Palatasının sədr müavini Draqan
Vuyoviçin ölkələrimiz arasında əlaqələrə dair müsahibəsi yerləşdirilib. Müsahibədə vurğulanır ki,
“Azərbaycan geosiyasi baxımdan önəmli, lakin həssas bir bölgədə yerləşir. Bu ölkə hər hansı hərbi blokların
bir parçası olmağı deyil, Qoşulmama Hərəkatının üzvü seçilməyi üstün tutub. Azərbaycan da Serbiya kimi
müharibə ilə üzləşib, torpaqlarının 20 faizini itirib. Azərbaycan uzun illərdir Ermənistan ilə müharibə
şəraitində yaşayır. Bununla belə, Cənubi Qafqaz iqtisadiyyatının 80 faizi sürətli iqtisadi inkişafın müşahidə
olunduğu Azərbaycanın payına düşür. Dünya ölkələri maliyyə böhranından əziyyət çəkdiyi vaxtlarda belə
Azərbaycanda tərəqqi müşahidə olunub. Son on ildə bu ölkədə bir milyondan artıq yeni iş yerləri açılıb,
işsizliyin səviyyəsi xeyli aşağı düşüb. Bu göstəricilərə görə Azərbaycan hətta bəzi inkişaf etmiş ölkələri də
üstələməkdədir. Təbii ki, bu inkişafda enerji sektorunun rolu böyükdür. Lakin Azərbaycan hökuməti üçün
qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi də prioritetdir” .
Ölkəmizin xarici siyasəti barədə yazı hazırlayarkən həmin müsahibəni yada salmağımız təsadüfi deyil.
Çünki serbiyalı siyasətçinin bu fikirləri NATO rəsmilərinə Azərbaycan barədə qənaətləri ilə tamamilə üst-üstə
düşür. Ancaq təkcə bu iki siyasətçi deyil, bütövlükdə Avropa və Qərb siyasətçiləri də Azərbaycanın xarici
siyasətindən kifayət qədər məmnun olur və bunu etiraf edirlər. Çünki məlum 11 Sentyabr hadisəsindən sonra
yaradılan Beynəlxalq Antiterror Koalisiya başda olmaqla, bu xarakterli bütün tədbirlərdə Avropa və Qərb
Azərbaycanı öz yanında görüb. İstənilən ədalətsizliyə qarşı öz haqq səsini qaldıran Azərbaycan Əfqanıstanda,
İraqda, Kosovoda sülh yaratmaq istəyən beynəlxalq qüvvələrin bütün əməliyyatlarında əsl tərəfdaş kimi iştirak
edib. Beynəlxalq aləmdən öz problemimizə münasibətdə ədalət və obyektivlik tələb edərkən göstərdiyimiz
qətiyyət də məhz özümüzün ortaya qoyduğumuz ədalətli mövqedən qaynaqlanır.
Ulu öndər Heydər Əliyevin işləyib hazırladığı xarici siyasət kursunda beynəlxalq təşkilatlarla
münasibətlərin qurulması və inkişaf etdirilməsi prioritet istiqamətlərdən biridir. Bu siyasətin nəticəsi olaraq
Azərbaycan dünyanın ən nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarının – BMT, ATƏT, Avropa Şurası, İslam Konfransı
Təşkilatı, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı və digər mötəbər qurumların üzvü kimi onların işində
yaxından iştirak edir. Bundan başqa, ölkəmiz Avropa İttifaqı, Beynəlxalq Valyuta Fondu, Avropa
Yenidənqurma və İnkişaf Bankı kimi təşkilatlarla da fəal əməkdaşlıq edir. İndiyədək bu təşkilatlar tərəfindən
ölkəmizdə onlarca iqtisadi və sosialyönümlü proqram və layihə həyata keçirilib. Ötən illərdə Azərbaycanın
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üzv olduğu və əməkdaşlıq etdiyi bütün beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələri daha da genişlənmiş və
möhkəmlənmişdir. 2012-2013-cü illərdə Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü kimi fəaliyyəti
ölkəmizin beynəlxalq təşkilatlarla uğurlu əməkdaşlığının bariz nümunəsidir.
Ekspertlərin fikrincə, ölkəmizin xarici siyasətində beynəlxalq təhlükəsizlik strukturları ilə əməkdaşlıq
da aparıcı istiqamətlərdəndir. Bu baxımdan NATO ilə əlaqələr xüsusilə qeyd olunmalıdır. Azərbaycan-NATO
əlaqələri ölkəmizin Avratlantik strukturlara inteqrasiyasının tərkib hissələrindən biridir. Bu əməkdaşlıq
Azərbaycanın 1994-cü ildə “Sülh naminə tərəfdaşlıq” Proqramına qoşulması ilə başladı. Bununla Azərbaycan
NATO hərbi strukturları ilə əməkdaşlıq etmək, birgə təlimlər keçirmək, hərbi kadrlar hazırlanmasında alyansın
təcrübəsindən bəhrələnmək imkanları qazandı.
Respublikamız 2003-cü ilin payızından etibarən digər beynəlxalq qurumlarla olduğu kimi, NATO ilə də
ortaq maraq kəsb edən geniş spektrli məsələlər üzrə siyasi dialoq aparır. Müxtəlif formatlarda və səviyyələrdə
aparılan dialoq çərçivəsində tərəfdaşlıq, regional təhlükəsizlik, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi, əməliyyatlarda iştirak, Əfqanıstana töhfə, meydana gələn təhlükəsizlik təhdidləri və s. aktual
məsələlər müzakirə olunur, eləcə də praktiki əməkdaşlığın vəziyyətinə qiymət verilir. Prezident İlham Əliyevin
NATO missiyası altında keçirilən istənilən tədbirdə, xüsusən, qurumun sammitlərində iştirakı Azərbaycana bu
təşkilat daxilində xüsusi nüfuz və etimad qazandırır. Məhz həmin etimad nəticəsində NATO rəsmiləri dönədönə qeyd ediblər ki, Azərbaycan NATO üçün vacib və əhəmiyyətli tərəfdaşdır. Biz Əfqanıstanda aparılan
əməliyyatlara verdiyi qətiyyətli dəstəyə görə Azərbaycana minnətdarıq. Biz həmçinin NATO-nun
əməliyyatlarına hava məkanından istifadə və tranzit marşrutları formasında verilən siyasi dəstəyə görə təşəkkür
edirik.
Beynəlxalq aləmdə kifayət qədər nüfuz və etimad qazanmağımızın əsas səbəblərindən biri də son illər
ölkəmizdə həm siyasi, həm də iqtisadi islahatların aparılması olub. Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi, bu
gün Azərbaycan nadir ölkələrdəndir ki, gələcəyini özü müəyyən edir, tam şəkildə müstəqil siyasət aparır.
Azərbaycanda iqtisadi müstəqillik tam təmin edilibdir. Azərbaycan özünü təmin edən ölkədir. Beynəlxalq
təşkilatlarda Azərbaycana olan rəğbət göz qabağındadır. Bunun əyani sübutu BMT Təhlükəsizlik Şurasına
seçilməyimiz idi. Bu, tarixi bir hadisə idi. Dünyanın birinci aparıcı qurumu olan BMT Təhlükəsizlik Şurasına
seçilməyimiz gənc müstəqil dövlət üçün böyük diplomatik və siyasi uğurumuzdur. Əslində, bu, ölkəmizin
imicini, qısa müddət ərzində nə qədər böyük yol keçdiyini göstərir. Beynəlxalq ictimaiyyətin mütləq
əksəriyyəti – 155 ölkə bizim namizədliyimizi dəstəkləmişdir, bizə inanmışdır və bilirəm ki, bu inama görə
peşman olmamışdır. Çünki biz bəyan etdiyimiz kimi, iki il ərzində BMT Təhlükəsizlik Şurasında beynəlxalq
hüququ və ədaləti müdafiə etmişik. Bu gün də müdafiə edirik və hər zaman müdafiə edəcəyik.
Təbii ki, xarici siyasətlə bağlı əsas məsələmiz Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
həll olunmasıdır. Təəssüf ki, beynəlxalq ictimaiyyət və bu məsələ ilə birbaşa məşğul olan vasitəçilər tərəfindən
indiyədək Ermənistana heç bir ciddi irad tutulmamışdır. Ancaq buna baxmayaraq artıq dünya ictimaiyyətində
belə bir qənaət yarada bilmişik ki, Dağlıq Qarabağ əzəli Azərbaycan torpağıdır. Tarixi və hüquqi nöqteyinəzərdən Qarabağ həmişə Azərbaycan torpağı olmuşdur. Azərbaycan xalqı Dağlıq Qarabağda və işğal edilmiş
digər torpaqlarda əsrlər boyu yaşamış, yaratmışdır. Bütün tarixi abidələrimiz, toponimlərimiz, kəndlərin,
şəhərlərin adları Azərbaycan mənşəlidir.
Biz öz yeganə problemimizin həlli məqsədiylə dünyanın bütün qüvvələri ilə əməkdaşlıq edirik. O
cümlədən, İslam ölkələri ilə. Müsəlman ölkələri ilə əlaqələrimiz çox möhkəmdir. Azərbaycan İslam aləminin
bir parçasıdır. Dövlət başçımız etiraf edir ki, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində çox fəal iş aparırıq. Bu
təşkilatın xətti ilə Azərbaycanda çoxsaylı tədbirlər keçirilmişdir. Biz İslam həmrəyliyinin gücləndirilməsi
istiqamətində öz töhfəmizi veririk. Əlbəttə ki, beynəlxalq arenada, xüsusilə BMT-də müsəlman ölkələrinin
dəstəyi çox əhəmiyyətlidir. Bu qarşılıqlı dəstək artıq bir reallığa çevrilibdir. Əlbəttə ki, bu, bizi daha da
gücləndirir. Bizim müsəlman ölkələri ilə tarixi əlaqələrimiz vardır. Həmin əlaqələr bu gün yeni müstəviyə
qalxıbdır.
Xarici siyasətimizin başqa bir istiqamətinə diqqət yönəldək. Prezident İlham Əliyevin diplomatik
missiya rəhbərlərinin beşinci müşavirəsində dediyi kimi, Avropa ölkələri bizim ənənəvi tərəfdaşlarımızdır.
Avropanın əksər ölkələri ilə bizim çox işgüzar və səmimi münasibətlərimiz vardır. Avropa bizim əsas ticarət
tərəfdaşımızdır. Bizim ixrac məhsullarımız daha çox Avropa məkanına göndərilir.
Amma, söhbət ixrac məhsullarının göndərilməsi ilə bitmir. Eyni zamanda, bizə Avropa texnologiyaları
da lazımdır. Respublikamız bu gün sürətlə inkişaf etdir. Müasirləşmə, sənayeləşmə prosesləri gedir. Ona görə,
yeni texnologiyalar olmadan bu inkişafa nail olmaq mümkün deyildir. Odur ki, Avropa ilə əlaqələr daim
genişləndirilir.
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Xarici siyasətimizdə daha bir prioritet istiqamət olan Asiya ölkələri ilə əməkdaşlığımız da çox sürətlə
inkişaf edir. Prezident İlham Əliyevin Asiya ölkələrinə səfərləri , Asiya dövlətlərinin rəhbərlərinin
Azərbaycana səfərləri, qarşılıqlı maraqlar və qarşılıqlı hörmət onlarla siyasi və iqtisadi əməkdaşlıq aparmaq
üçün çox böyük potensial yaradıb. Müstəqil siyasətimiz və beynəlxalq məsələlərlə bağlı göstərdiyimiz
prinsipiallıq Asiya ölkələrinin bizə olan rəğbətini artırır.
Prezident İlham Əliyev xarici siyasətimizi daha geniş məkanda reallaşdırmaq və daha səmərəli
nəticələrə nail olmaq üçün dünyanın ən mühüm beynəlxalq təşkilatlarının tədbirlərinin Azərbaycanda
keçirilməsinə nail olur. Son dövrlərdə elə bir il olmur ki, ölkəmizdə siyasi, iqtisadi, elmi, texniki, mədəni və
idman sahələrinə aid olan bir neçə forum, simpozium, konfrans, spartakiada və ya başqa beynəlxalq tədbir
keçirilməsin. Bu ilin aprelində Bakıda ATƏT Parlament Assambleyasının toplantısı keçirilmişdir. Dövlət
başçımız həmin kürsüdən də sözümüzü çox kəsərli şəkildə dedi və region mətbuatı təxminən iki həftə həmin
toplantı və Prezident İlham Əliyevin çıxışı barədə dönə-dönə yazdı.
Azərbaycan indi Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə sədrlik edir. Bizim Avropa Şurasında uğurlu
fəaliyyətimiz orada Azərbaycana olan münasibəti tamamilə dəyişdirmişdir. Çünki keçən ilin yanvar ayında
Azərbaycana qarşı hazırlanan qərəzli məruzə iflasa uğradı. O məruzəni təqdim edən deputat, demək olar ki,
tamamilə biabır olmuşdur. Avropa Şurası Parlament Assambleyası o əsassız, qərəzli, yalan üzərində yazılmış
məruzəni rədd etdi. Bu, Azərbaycanın qələbəsi idi.
Azərbaycanın xarici siyasətinin mühüm istiqamətlərindən biri də enerji diplomatiyasıdır ki, bu da çox
önəmli məsələdir. Çünki bu gün enerji təhlükəsizliyini ölkələrin milli təhlükəsizliyindən ayırmaq mümkün
deyildir. Azərbaycan enerji təhlükəsizliyini tam şəkildə təmin edib və başqa ölkələrin enerji təhlükəsizliyinin
təmin olunmasında da fəal iştirak edir. Son vaxtlar imzalanan sazişlər bizim imkanlarımızı xeyli artıracaq və
Azərbaycanı dünya üçün, Avropa üçün daha da önəmli ölkəyə çevirəcəkdir. “Şahdəniz-2″, TANAP, TAP
layihələri Avropanın ən böyük infrastruktur layihələridir. Azərbaycan liderliyi öz üzərinə götürüb. Bu
layihələrin icrası nəticəsində biz böyük bazara çıxış əldə edəcəyik. Avropa məkanı da yeni qaz mənbəyinə
çıxış əldə edəcəkdir. Yeni qaz mənbəyi – ən önəmlisi budur, yeni marşrut yox, yeni qaz mənbəyi. Avropa üçün
bu gün yeni qaz mənbəyi, sadəcə olaraq, Azərbaycandır. Avropa da bunu yaxşı bilir və ona görə də
Azərbaycanla əməkdaşlığa böyük önəm verirlər.
Xalq qəzeti.-2014.-7 sentyabr.-№ 194.-S.1.
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Azərbaycanın müstəqil xarici siyasəti onun dünya birliyindəki mövqeyini getdikcə
möhkəmləndirir
Havva MƏMMƏDOVA,
tarix elmləri doktoru
1993-cü ilin yayından Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında situasiya dəyişməyə başladı. Ulu
öndər Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra ölkəmizdə əsaslı islahatların təməli
qoyuldu. Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanın xarici siyasət strategiyasını müəyyənləşdirərkən əsasən
diplomatik vasitələrə üstünlük vermişdir. Bu gün hər kəsin haqqında danışdığı “balanslaşdırılmış xarici
siyasət kursu”nun əsası məhz ümummilli lider tərəfindən qoyulmuşdur. Ötən illərin təcrübəsi göstərdi
ki, ümummilli liderin formalaşdırdığı siyasət kursu zamanın bütün tələblərinə cavab vermiş və bu gün
də həmin siyasət ölkəmizin beynəlxalq aləmdəki mövqelərini getdikcə möhkəmləndirir.
Ulu öndər Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin vəzifələrini müəyyənləşdirərkən qarşıya
qoyduğu əsas vəzifələr bunlar olmuşdur:
— ölkənin müstəqilliyini, suverenliyini, ərazi bütövlüyünü, təhlükəsizliyini qorumaq və bunları
beynəlxalq təhlükəsizlik sistemi ilə əlaqələndirmək;
—mənafeyi Azərbaycanın milli maraqları ilə, həmçinin, dövlətçilik maraqları ilə uyğun gələn ölkələrlə
daha sıx əməkdaşlıq, müttəfiqlik etmək, bu imkanlardan istifadə edərək beynəlxalq sistemdə dövlətimizin
mövqeyini möhkəmlətmək;
— regionda baş vermiş hər hansı bir gərginliyin və ya münaqişələrin aradan qaldırılmasına səy
göstərmək;
— xalqın mənafeyinə uyğun xarici iqtisadi siyasət yeritmək, ölkə iqtisadiyyatını beynəlxalq iqtisadi
sistemdə təmsil etmək;
— xarici ölkələrlə elmi, mədəni, humanitar əlaqələr qurmaq və bu kimi təşkilatlarda fəal iştirak etmək.
Heydər Əliyev həmin dövrdə mürəkkəb və çətin vəziyyətdə xarici siyasətin qarşısında duran vəzifələri
və onun prioritetlərini dəqiq müəyyənləşdirdi. Ulu öndər 1993-cü il oktyabr ayının 10-da keçirilən andiçmə
mərasimində həmin vəzifələri müəyyənləşdirərkən demişdir: “Respublikamızın qarşısında duran əsas
vəzifələrdən biri Azərbaycanın mənafeyini dünya miqyasında müdafiə edə bilən ağıllı, səriştəli xarici siyasətin
yeridilməsidir. Qarşıda böyük vəzifələr durur. Bizim xarici siyasətimiz birinci növbədə Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyini təmin etməyə yönəldilməlidir”.
Ümummilli lider bunun üçün önəmli vəzifə kimi bərabərhüquqlu əlaqələr yaratmağı qarşıya qoyurdu.
Bu tezisin geosiyasi mənası dərindir. Əsas diqqət Azərbaycanın müstəqilliyinin təmin edilməsi və qorunub
saxlanılmasına yetirilir. Bu, o demək idi ki, Azərbaycan öz müstəqilliyini qoruyacaq və daimi edəcək. Ulu
öndər qətiyyətlə bildirirdi ki, Azərbaycanın müstəqilliyini təmin edən atributlardan biri xarici siyasətdir:
“Azərbaycanın sağlam xarici siyasəti olmalıdır, düşünülmüş xarici siyasəti olmalıdır, uzaqgörən xarici siyasəti
olmalıdır. Elə xarici siyasəti olmalıdır ki, Azərbaycanı dünya dövlətləri birliyinə bağlasın, Azərbaycanın bütün
dövlətlərlə əlaqəsini, Azərbaycanın mənafeyini təmin etsin və Azərbaycanı de-fakto dünya miqyasında bir
müstəqil dövlət kimi tanıtmağı təmin edə bilsin”.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra ilk vaxtlar hakimiyyətə rəhbərlik edənlərin
dövlət idarəçəliyində, xüsusilə xarici siyasət sahəsində buraxdıqları kobud səhvləri diqqətə çatdıran ulu öndər
Heydər Əliyev demişdir: “Azərbaycanın bütün dövlətlərlə gərək bərabərhüquqlu əlaqəsi olsun, Türkiyə ilə,
İran ilə, qonşu Gürcüstan ilə, Rusiya ilə də, Amerika ilə də, Avropa dövlətləri ilə də, ərəb dövlətləri ilə də,
müsəlman dövlətləri ilə də, türkdilli dövlətlərlə də, Mərkəzi Asiya dövlətləri ilə, Qazaxıstanla da
bərabərhüquqlu əlaqələri olmalıdır”.
Heydər Əliyev AXC-Müsavat hakimiyyəti dövründə Azərbaycanın xarici siyasətində yer tutan
özünütəcrid xəttinin tamamilə yolverilməz və milli maraqlara zidd olduğunu bildirir, bu siyasi xəttin acı
nəticəsi kimi dünya birliyinin Azərbaycanı tanımamasını, problemlərimizi bilməməsini, əsl həqiqətlərdən
xəbərsiz olduğunu qeyd edir və belə siyasəti “özümüzün özümüzə vurduğumuz zərbə” kimi dəyərləndirirdi.
Ölkənin mənafelərini qorumağı, beynəlxalq aləmə intteqrasiyanı prioritet hesab edən, bu istiqamətdə hərtərəfli
ölçülüb-biçilmiş addımların atılmasının vacibliyini xüsusi qeyd edən Heydər Əliyev çevik manevrlər və xüsusi
taktiki gedişlər etdi. Bu zaman Azərbaycanın dövlətçilik mənafeləri hər şeydən üstün tutulmuş, müxtəlif
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dövlətlərin Qafqaz və bilavasitə respublikamız üzərində qurulmuş iqtisadi maraq və nüfuz dairəsi uğrunda
mübarizələri də nəzərə alındı.
Ulu öndərin bilavasitə rəhbərliyi ilə müstəqil Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq münasibətlər
sistemində yeri, Avropa ölkələri və ABŞ-la, yeni müstəqil dövlətlər və Rusiya ilə, türkdilli dövlətlər və
Türkiyə, müsəlman dünyası və İranla, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələrinin yaxın dövr üçün prioritetləri
müəyyənləşdirildi və tədricən həyata keçirilməyə başlandı.
Heydər Əliyevin xarici siyasət sahəsində qarşıya qoyduğu prioritet vəzifələrdən biri də nüfuzlu
beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq və bu qurumlara üzv olmaq idi. Ümumilli lider Heylər Əliyevin xarici
siyasət xəttində beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələlərinə çox böyük diqqət
yetirilmişdir. Beynəlxalq təşkilatlara üzv olmaqla yanaşı, onların işlərində müntəzəm, eləcə də fəal surətdə
iştirak etmək və səmərəli əməkdaşlıq ölkəmizin problemlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan 1994-cü il mayın 4-də Prezident Heydər Əliyev NATO-nun “Sülh Naminə
Tərəfdaşlıq” proqramının çərçivə sənədinin imzalaması Azərbaycanın beynəlxalq mövqelərinin
möhkəmləndirilməsi istiqamətində atılan mühüm addımlardan biri olmuşdu. Bu proqramın Azərbaycan üçün
əhəmiyyəti ondan ibarət idi ki, ölkəmiz NATO-ya daxil olan Avropa ölkələri və ABŞ-la dünya təhlükəsizlik
sisteminin, eləcə də beynəlxalq münasibətlərin sivil qaydaları çərçivəsində hər cür əməkdaşlıq etmək imkanı
qazandı. Bu da öz növbəsində NATO-nun hərbi strukturları ilə Azərbaycan Ordusunun sülh naminə
əməkdaşlıq etmək, birgə təlim və manevrlər keçirmək, onların ordu quruculuğu təcrübəsindən bəhrələnmək,
kadr hazırlığı və digər sahələrdə birgə hərəkət etmək imkanı verməklə yanaşı, ölkəmizin bu proqramda iştirakı
qarşıya qoyulan məqsədlərin həyata keçirilməsi üçün də əlverişli şərait yaratmışdır.
Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlığı respublikamızın xarici siyasət strategiyasının bir neçə əsas amili
baxımından çox zəruri idi. İlk növbədə, müstəqillik yolunda ilk addımlarını atan Azərbaycan dövləti öz xarici
siyasətində beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığa xüsusi əhəmiyyət verirdi. Digər tərəfdən, Azərbaycan
beynəlxalq təşkilatların üzvü olan bütün dünya dövlətləri ilə əməkdaşlıqda maraqlı idi və çoxtərəfli
diplomatiya siyasəti yeridirdi. Azərbaycanın müharibə şəraitində olması, mənfur qonşumuz olan Ermənistan
silahlı qüvvələri tərəfindən hücuma məruz qalması tələb edirdi ki, bütün vasitə və yollarla beynəlxalq aləmlə
təmasda olsun və müstəqilliyimizin qorununb saxlanılmasında bu qurumların gücündən istifadə etsin.
Onu da qeyd edək ki, dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Azərbaycan Respublikası Xəzər
hövzəsinin dünyaya açılmasının ilk təşəbbüskarıdır. Respublikamız müstəqil dövlət kimi tədricən bir sıra
beynəlxalq təşkilatlarla sıx əməkdaşlığa başladı. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT), Avropada Təhlükəsizlik
və Əməkdaşlıq Təşkilatı (ATƏT), Avropa Şurası, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT), Müstəqil Dövlətlər
Birliyi (MDB) və çoxlu sayda digər təşkilatlara üzv oldu. Ölkəmiz həmçinin NATO və Avropa İttifaqı kimi
mötəbər beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlığa xüsusi önəm verib. Ulu öndərin düzgün müəyyənləşdirdiyi siyasi
strategiya nəticəsində müstəqil dövlətimiz bu təşkilatlarda və regional təşəbbüslərdə iştirakı ilə öz milli
maraqlarını gerçəkləşdirir, eyni zamanda dünya birliyinə öz töhfəsini veririr. Onu da qeyd edək ki, illər
keçdikcə beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələrimiz daha da genişlənmiş, getdikcə daha çox qurumlarla əlaqə
yaradılmışdır. Bir çox hallarda məhz Azərbaycanın irəli sürdüyü təkliflər və təşəbbüslər bu təşkilatlar
çərçivəsində əməkdaşlığın yeni formalarının müəyyən edilməsində və səmərəliliyinin artırılmasında mühüm
rol oynayır.
Heydər Əliyevin xarici siyasət kursunun digər bir mühüm prioriteti Avropa İttifaqı ilə münasibətlərin
qurulması və inkişafı idi. Azərbaycan bu nüfuzlu qurumla əməkdaşlığında milli iqtisadiyyatı səmərəli inkişaf
etdirməyi, milli iqtisadiyyatın Avropanın iqtisadi və maliyyə məkanına tam inteqrasiyasını və ümumavropa
proseslərində, xüsusən, Avropa təhlükəsizliyinin sabit və səmərəli arxitekturasının qurulmasında öz rolunu və
əhəmiyyətini daim artırmağı qarşısına məqsəd qoymuşdur. 1996-cı il aprelin 22-də Lüksemburqda Avropa
İttifaqı və Azərbaycan Respublikası arasında ticarət, sərmayə, iqtisadiyyat, qanunvericilik, mədəniyyət,
immiqrasiya və qeyri-qanuni ticarətin qarşısının alınması sahəsində əməkdaşlığı nəzərdə tutan “Tərəfdaşlıq və
Əməkdaşlıq Sazişi”(TƏS) imzalanmışdır. Bu müqavilənin imzalanması Azərbaycanın xarici siyasətinin ən
uğurlu səhifələrindən biri kimi qiymətləndirilir. Dövlətimiz və xalqımız üçün mühüm tarixi əhəmiyyət kəsb
edən bu müqavilə Azərbaycanın Avropa strukturları və institutları ilə əlaqələrini genişləndirməsi, xüsusilə,
inteqrasiya istiqamətində hüququ baza rolunu oynayır. Avropa İttifaqının göstərdiyi yardım Azərbaycanda
islahatlar prosesinin sürətləndirilməsinə, müxtəlif layihələrin həyata keçirilməsinə yönəldilmişdir.
Azərbaycanın ən ağrılı problemi olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
nizamlanması ümumilli lider Heydər Əliyevin xarici siyasət fəaliyyətində başlıca yer tutmuşdur. Bu məqsədlə
1993-cü ilin ikinci yarısından başlayaraq Heydər Əliyev respublikamızın təhlükəsizlik problemlərini, xüsusilə,
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Ermənistanın ölkəmizə qarşı əsassız ərazi iddiaları və hərbi təcavüzü məsələlərini beynəlxalq aləmə çıxararaq,
regionda sülhün bərqərar olması üçün beynəlxalq təşkilatların təsirini artırmağa çalışmışdır. Yüksək səviyyədə
dövlət başçıları və nümayəndə heyətləri ilə ikitərəfli, eləcə də çoxtərəfli görüşlərində ATƏT-in zirvə
toplantılarında, Minsk qrupunun həmsədrləri ilə aparılan müzakirələrdə, eyni zamanda Ermənistan prezidenti
ilə danışıqlarda göstərdiyi səylər ümumilli liderin apardığı məqsədyönlü siyasətin mühüm tərkib hissəsini
təşkil etmişdir. Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi xarici siyasətdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin dinc vasitələrlə nizama salınması ana xətti təşkil etmişdir. Bu istiqamətdə məhz ulu
öndərin qətiyyətli və gərgin fəaliyyəti nəticəsində 1994-cü il mayın 12-də atəşkəs haqqında razılıq əldə
edilmiş və bundan sonra ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində müntəzəm olaraq danışıqlar aparılmağa
başlanmışdı. Daha sonra, 1994-cü il dekabrın 5-6-da ATƏT-in Budapeştdə keçirilən Zirvə
toplantısında Heydər Əliyevin çevik diplomatiyasının təsiri ilə “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar
ATƏT-in fəaliyyətinin intensivləşdirilməsi” barədə qərar qəbul olunmuşdu. 1996-cı il dekabrın 2-3-də ATƏTin Lissabonda keçirilən Zirvə toplantısında qəbul edilmiş və münaqişənin nizama salınmasının beynəlxalqhüquqi bazasını təşkil etmiş sənəd Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini ədalətlə aradan
qaldırmaq yolunda böyük siyasi nailiyyət idi.
Zirvə toplantısı zamanı ümummilli liderin siyasi iradəsi və diplomatik fəaliyyəti sayəsində münaqişənin
həllinin siyasi-hüquqi çərçivəsini müəyyənləşdirən xüsusi bir sənəd qəbul edilmişdi. Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair 3 əsas prinsipi özündə əks etdirən və ATƏT-in fəaliyyətdə olan
sədri, İsveçrənin xarici işlər naziri Flavio Kottininin adından verilmiş bu bəyanat Ermənistan istisna olmaqla,
dünyanın 53 dövləti tərəfindən müdafiə olunmuşdu və Lissabon sammitinin Yekun sənədlərinə əlavə
edilmişdi. Ümumiyyətlə, 1993-2003-cü illər ərzində Azərbaycanın dövlət başçısı Heydər Əliyev Ermənistan
Prezidenti ilə 23, ATƏT-in rəhbərliyi və Minsk qrupunun nümayəndələri ilə 150 görüş keçirmişdir.
Azərbaycan Prezidenti bu dövrdə 80-dək ölkənin dövlət başçıları ilə keçirdiyi 500-dən çox görüşdə, eləcə də
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların ən yüksək səviyyəli nümayəndələri ilə, ATƏT- in, NATO-nun , Avropa
Şurasının, İslam Konfransı Təşkilatının, MDB-nin, GUAM-ın, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının, Türkdilli
ölkələrin dövlət başçılarının Zirvə görüşlərində Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini
müzakirə etmişdir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin xarici siyasət kursunu uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyev
yüksək diplomatik istedadı sayəsində dünyanın siyasi-iqtisadi mənzərəsini müəyyən edən aparıcı dövlətlərlə
və beynəlxalq təşkilatlarla münasibətləri keyfiyyətcə yeni müstəvidə daha da inkişaf etdirmişdir. Son on ildə
həyata keçirilən uğurlu xarici siyasət nəticəsində Azərbaycan təkcə regionda deyil, həmçinin dünya birliyində
inkişaf etmiş müstəqil dövlətə çevrilmişdir. Bu siyasətin nəticəsidir ki, Azərbaycan dünyanın 155 ölkəsindən
dəstək alaraq BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilmişdir. Azərbaycan Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasında 2012-2013-cü illəri əhatə edən ikiillik fəaliyyəti dövründə dünyada
təhlükəsizliyin və sülhün bərqərar olmasına, eləcə də sivilizasiyalararası və mədəniyyətlərarası dialoqun
inkişafına dair beynəlxalq gündəlikdə duran ən aktual məsələlər üzrə müxtəlif səviyyələrdə müzakirələr və
qərarların qəbul edilməsində bilavasitə iştirak etmişdir. Bu iki il ərzində Azərbaycan iki dəfə – 2012-ci ilin
mayında və 2013-cü ilin oktyabrında Təhlükəsizlik Şurasına sədrlik etmiş və bir sıra əhəmiyyətli mövzular
üzrə müzakirələr, eləcə də, yüksək səviyyəli tədbirlər təşkil etmişdir. Bundan başqa, ölkəmiz hazırda Avropa
Şurasının Nazirlər Komitəsinə sədrlik edir.
Azərbaycan hazırda mühüm geosiyasi məkan kimi regionda sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunması
üçün dayaq nöqtəsi, ən perspektivli tərəfdaş hesab edilir. Artıq ölkəmiz bütün regional məsələlərdə əsas
iştirakçıdır və dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, “regiondakı strateji əhəmiyyətli heç bir
layihə Azərbaycanın razılığı olmadan reallaşa bilməz”.
Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi uğurlu xarici siyasətin nəticəsidir ki, hazırda Azərbaycan
Respublikasının xarici ölkələrdə 57 səfirliyi, 5 beynəlxalq təşkilat yanında daimi nümayəndəliyi, 9 baş
konsulluğu, 7 təmsilçilik ofisi və 7 fəxri konsulluğu fəaliyyət göstərir. Respublikamızda isə 58 dövlətin
səfirliyi, 4 baş konsulluq, 10 fəxri konsulluq və 20 beynəlxalq təşkilatın nümayəndəliyi mövcuddur. Son iki il
ərzində ölkəmizin İsveçrə Konfederasiyasında, Avstraliya İttifaqında və Vyetnam Sosialist Respublikasında
yeni səfirlikləri, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay şəhərində baş konsulluğu, Kolumbiya və Uruqvayda isə
təmsilçilik ofisləri açılmışdır. Bundan başqa, Azərbaycanda Əfqanıstan İslam Respublikasının, Sudan
Respublikasının, Kolumbiya Respublikasının, İsveç Krallığının, İspaniya Krallığının və Malayziyanın
səfirlikləri, habelə bir sıra digər dövlətlərin fəxri konsulluq və nümayəndəlikləri fəaliyyətə başlamışdır.
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Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması Prezident İlham Əliyevin
həyata keçirdiyi xarici siyasətin prioritetini təşkil edir. Ermənistanın işğalçı siyasətinin ifşası, münaqişənin
beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsasında, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunması
istiqamətində həyata keçirilən düşünülmüş srtategiya artıq özünü büruzə verməkdədir. Ermənistan prezidenti
artıq dünya dövlətləri tərəfindən rəsmən qəbul olunmur. İşğalçı dövlətin başçısının Argentinaya səfəri zamanı
da bunun şahidi olduq. Latın Amerikası ölkələri ilə əlaqələrin inkişaf etdirilməsi erməni lobbisinin arxa
cəbhəsinə çevrilsə də, bu regionda da işğalçı Ermənistan dövlətini sıxışdırmağa geniş imkanlar açılıb.
Avrasiya İttifaqına üzvlüklə bağlı biabırçı diplomatik məğlubiyyətdən sonra Ermənistan prezidenti Serj
Sarkisyanın Cənubi Amerikaya səfərinin rüsvayçılıqla bitməsi artıq beynəlxalq ictimaiyyətə də bəllidir.
Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri də Sarkisyanın bu biabırçı səfərini “ prezidentin ağlasığmaz uğuru”
adlandırmışdır. Argentinaya səfəri zamanı işğalçı dövlətin prezidenti Serj Sarkisyan protokol qaydalarına
uyğun qarşılanmayıb. Üstəlik, Buenos-Ayresdə hava limanında prezident başda olmaqla bütün nümayəndə
heyətini yoxlamaq qərara alınıb. Görünür, Argentinanın hüquq-mühafizə orqanları da günahsız insanların qətlə
yetirilməsində bilavasitə iştirakçı və təşkilatçı olan Ermənistan prezidentinin və onun ətrafının özləri ilə silahsursat gəzdirmələrindən ehtiyatlanıblar. Bu fakt da təsdiqləyir ki, Azərbaycanın hücum diplomatiyası artıq öz
bəhrəsini verir.
Azərbaycan Prezidentinin səfərləri zamanı Ermənistanın işğalçı siyasətinin ifşası, münaqişənin
beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsasında, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunması,
xarici dövlətlərlə həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli formatda həyata keçirilən əməkdaşlıq gündəlikdə duran əsas
məsələ olmuşdur. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün münaqişənin həlli üzrə aparılan
danışıqların predmeti olmadığı birmənalı olaraq bütün görüşlərdə tərəf-müqabillərimizin diqqətinə
çatdırılmışdır. Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş torpaqlarımızın azad edilməsi, aparılmış etnik təmizləmə
siyasəti nəticəsində doğma yurd-yuvalarından qovulmuş soydaşlarımızın geri qayıtması üçün zəruri
diplomatik və hüquqi əsasların yaradılması istiqamətində aparılan işlər daha da genişləndirilmişdir.
Göründüyü kimi, düşünülmüs siyasi strategiya, Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi,
suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün bərpa olunması məqsədi daşıyan xarici siyasət kursunun uğurla həyata
keçirilməsi müstəqil dövlətimizi dünya birliyinin layiqli, demokratik, sülhsevər dövlətləri sırasına
qoşmaqdadır. Əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş xarici siyasət strategiyasının uğurlu
davamı müstəqil dövlətimizin beynəlxalq aləmdə mövqelərinin daha da yüksələcəyinə olan
ümidləri getdikcə artırır.
Xalq qəzeti.-2014.-17 avqust.-№ 176.-S.3.
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Azərbaycanın düşünülmüş konseptual yanaşmaya söykənən xarici siyasəti və
diplomatik uğurları
Elçin ƏHMƏDOV,
Azərbaycan RespublikasınınPrezidenti yanında Dövlətİdarəçilik Akademiyasının “Beynəlxalq
münasibətlər və xarici siyasət” kafedrasının dosenti,
“Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı İcması” İctimai Birliyinin Qarabağ
Araşdırmalar Mərkəzinin müdiri
Azərbaycan xalqının XX əsrdə yaşadığı ən dəhşətli faciələrdən biri olan Xocalı soyqırımının
tanıdılması və anılması, Qarabağ həqiqətlərinin beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılması
istiqamətində mühüm işlər görülmüşdür. Belə ki, bu günə qədər Amerika Birləşmiş Ştatlarının 15
ştatında, eləcə də Kolumbiya, Çexiya, Rumıniya, Serbiya, Honduras, Peru, Panama, Pakistan, Meksika,
İordaniya, Bosniya və Herseqovina parlamentlərində Xocalı soyqırımı rəsmən tanınmış, Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü və suverenliyinə dəstək ifadə edilmiş, o cümlədən ölkəmiz bu dövlətlər tərəfindən
etibarlı strateji tərəfdaş kimi qiymətləndirilmişdir.
Göründüyü kimi, artıq müstəqil dövlətimiz bütün sahələr üzrə inkişafını davam etdirir, beynəlxalq
aləmdə müqavilələrini daha da möhkəmləndirir, xüsusilə, xarici siyasət sahəsindəki uğurlarını intensivləşdirir.
Məhz bunun nəticəsidir ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması
istiqamətində dövlət başçısı İlham Əliyevin mövqeyi dünyanın aparıcı dövlətləri və nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatların nümayəndələri tərəfindən yüksək qiymətləndirilir və müdafiə olunur. Azərbaycan xarici ölkələrin
iqtisadiyyatına sərmayə yatıran, Avropanın enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynayan dövlətə,
sivilizasiyalararası dialoqun, qlobal siyasi, iqtisadi, mədəni problemlərin müzakirə olunduğu məkana
çevrilmişdir.
Azərbaycanın yüksələn iqtisadi gücü, dünyada artan nüfuzu bizə imkan verir ki, bundan sonra da
ölkəmiz prinsipial xarici siyasət yürütsün. Bu siyasət beynəlxalq birlik tərəfindən də təqdirlə qarşılanır və
Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu, ölkəmizlə əməkdaşlıq etmək istəyən ölkələrin sayı getdikcə artır.
Azərbaycan dünyada, beynəlxalq arenada artıq özünü etibarlı tərəfdaş və etibarlı dost kimi təsdiq edə bilmişdir.
Bunun nəticəsidir ki, Azərbaycan 2011-ci il oktyabrın 24-də 2012-2013-cü illər üzrə BMT Təhlükəsizlik
Şurasının qeyri-daimi üzvlüyünə keçirilən seçkilərdə BMT-yə üzv olan 193 dövlətdən 155 – nin dəstəyini
qazanaraq inamlı qələbə qazanmışdır. BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv qəbul
olunması Azərbaycanın diplomatiya tarixində əldə edilmiş ən böyük nailiyyətlərdən biri olmaqla, ölkəmizin
son illər dünya miqyasında artan siyasi nüfuzunun bariz sübutu kimi qəbul edilməlidir. Belə ki, Azərbaycan,
ötən on il ərzində stabil inkişaf edən, yüksək iqtisadi göstəricilərə nail olan və beynəlxalq siyasətdəki əməlləri
ilə dünya ictimaiyyətinin rəğbətini qazanan dövlət olaraq beynəlxalq səviyyədə ən mötəbər qurumun
üzvlüyünə seçilmişdir. Digər tərəfdən, bu hadisə son illərdə Azərbaycanın dünya siyasətindəki müxtəlif
qlobal problemlərin müzakirəsinə cəlb olunması, ölkəmizin regional siyasətlə yanaşı, dünya siyasətinin
də əsas aktorlarından birinə çevrilməsidir. Çünki beynəlxalq münasibətlər sisteminin böyük miqyaslı
məsələlərinin müzakirəsi prosesində ölkəmizin artan fəallığı danılmaz faktdır. Bu, müstəqillik illərində
ölkəmizin davamlı inkişafına, dünyada qazandığı hörmətə, qlobal təhlükəsizliyə töhfələrinə verilən beynəlxalq
qiymət olmuşdur.
Beynəlxalq təhlükəsizliyə töhfə verən ölkə kimi, iki il ərzində Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik
Şurasında beynəlxalq hüququ və ədaləti müdafiə etmişdir. Belə ki, Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasında
dünyada təhlükəsizliyin və sülhün bərqərar olması, eləcə də sivilizasiyalararası və mədəniyyətlərarası dialoqun
inkişafına dair beynəlxalq gündəlikdə duran ən aktual məsələlər üzrə müxtəlif səviyyələrdə müzakirələr və
qərarların qəbul edilməsində bilavasitə iştirak etmişdir. İki il ərzində Azərbaycan iki dəfə – 2012-ci ilin
mayında və 2013-cü ilin oktyabrında Təhlükəsizlik Şurasına sədrlik etmiş və bir sıra əhəmiyyətli mövzular
üzrə müzakirələr, eləcə də yüksək səviyyəli tədbirlər təşkil etmişdir. 2012-ci ilin mayında Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi və BMT-nin baş katibi Pan Gi Munun iştirakı ilə Təhlükəsizlik Şurasının
“Terror aktlarının beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə törətdiyi təhdidlər: Terrorçuluqla mübarizə üzrə
öhdəliklərin yerinə yetirilməsində beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsi” mövzusunda yüksək səviyyəli
iclası keçirilmiş və yekun sənəd kimi Təhlükəsizlik Şurası sədrinin bəyanatı qəbul edilmişdir.
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2013-cü ilin oktyabrından etibarən BMT Təhlükəsizlik Şurasında başlayan ikinci sədrlik dövründə isə
BMT tarixində ilk dəfə olaraq, Azərbaycanın təşəbbüsü ilə qurumun “Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatı arasında tərəfdaşlıq əlaqələrinin gücləndirilməsi” mövzusunda yüksək səviyyəli iclası
təşkil edilmişdir. Azərbaycanın Təhlükəsizlik Şurasında fəaliyyəti müddətində dörd qətnamə, o cümlədən
Afrika və Yaxın Şərqlə bağlı bir sıra sənədlər qəbul olunmuşdur. Afrikadakı Böyük Göllər bölgəsinə regional
səfərlər təşkil edilmiş və Afrika Birliyinin BMT Təhlükəsizlik Şurası ilə birgə tədbirləri həyata keçirilmişdir.
BMT Təhlükəsizlik Şurası ilə yanaşı, Azərbaycan BMT-nin digər strukturları, Qoşulmama Hərəkatı,
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, ATƏT, Avropa Şurası, Avropa İttifaqı, NATO, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı,
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası, GUAM, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, Körfəz
Əməkdaşlıq Şurası, Afrika İttifaqı, Ərəb Dövlətləri Liqası və digər beynəlxalq və regional təşkilatlarla fəal
əməkdaşlığını davam etdirmişdir. Bir çox hallarda məhz Azərbaycanın irəli sürdüyü təkliflər və təşəbbüslər
bu təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığın yeni formalarının müəyyən edilməsində və səmərəliliyinin
artırılmasında mühüm rol oynamışdır.
Son iki il ərzində ölkəmizin İsveçrə Konfederasiyasında, Avstraliya İttifaqında və Vyetnam Sosialist
Respublikasında yeni səfirlikləri, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay şəhərində baş konsulluğu, Kolumbiya
və Uruqvayda isə təmsilçilik ofisləri açılmışdır. Azərbaycanda isə Əfqanıstan İslam Respublikasının, Sudan
Respublikasının, Kolumbiya Respublikasının, İsveç Krallığının, İspaniya Krallığının və Malayziyanın
səfirlikləri, habelə bir sıra digər dövlətlərin fəxri konsulluq və nümayəndəlikləri fəaliyyətə başlamışdır.
Hazırda Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə 57 səfirliyi, 5 beynəlxalq təşkilat yanında daimi
nümayəndəliyi, 9 baş konsulluğu, 7 təmsilçilik ofisi və 7 fəxri konsulluğu fəaliyyət göstərir. Respublikamızda
isə 58 dövlətin səfirliyi, 4 baş konsulluq, 10 fəxri konsulluq və 20 beynəlxalq təşkilatın nümayəndəliyi
mövcuddur.
Bununla yanaşı, ölkəmizin dünyada artan imicinin nəticəsi kimi, MDB ölkələrindən yeganə olaraq
Azərbaycan Meksikada keçirilən “Böyük iyirmilik”in (G-20) üzvü olan ölkələrin xarici işlər nazirlərinin işçi
toplantısına dəvət aldı. Seulda keçirilən nüvə təhlükəsizliyinə qarşı mübarizəyə həsr olunmuş Sammitdə,
NATO-nun Çikaqo zirvə toplantısında Prezident İlham Əliyevin məntiqli çıxışı çox maraqla qarşılanmışdır.
Azərbaycan artıq sivilizasiyalararası dialoqun, multikulturalizmin mərkəzinə, siyasi, iqtisadi, humanitar
və digər sahələrdə qlobal məsələlərin müzakirə olunduğu məkana çevrilmişdir. 2011 və 2013-cü illərdə
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu yüksək səviyyədə təşkil olunmuş və bu sahədə Azərbaycan
tərəfindən reallaşdırılan təşəbbüslər regional müstəvidən çıxararaq qlobal səviyyəyə qaldırılmışdır. Dövlət və
hökumət başçılarının, Nobel mükafatı laureatlarının, dünyada tanınmış ictimai-siyasi xadimlərin iştirakı ilə
Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu artıq ənənə halını almışdır.
Bununla yanaşı, “Cənubi Qafqazın və Mərkəzi Asiyanın gələcəyi ilə bağlı strateji dialoq” mövzusunda
Dünya İqtisadi Forumuna, Madrid Klubunun toplantısına, Birinci Cənubi Qafqaz Forumuna, Avronest
Parlament Assambleyasının Avropadan kənarda ilk iclasına, Asiya Siyasi Partiyaları Beynəlxalq Konfransının
VII Baş Assamleyasına, BMT-nin VII İnternet İdarəçilik Forumuna və digər möhtəşəm beynəlxalq tədbirlərə
ev sahibliyi edən Azərbaycan bir daha göstərdi ki, ölkəmiz Cənubi Qafqazda bütün sahələr üzrə müasir dövrün
aktual məsələlərinin müzakirə olunduğu geosiyasi əhəmiyyətli məkandır və Bakı artıq dünyanın qlobal
səciyyəli tədbirlərinin keçirildiyi mərkəzlərdən biri kimi qəbul olunur.
2014-cü ilin iyun ayında Azərbaycan Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsində sədrliyə başlamışdır.
Dövlət başçımız Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında nitqində dinamik şəkildə inkişaf
edən ölkəmizin prioritetlərini çox məntiqlə və lakonik şəkildə Avropa parlamentarilərinin diqqətinə
çatdırması mühüm əhəmiyyət kəsb edir və artıq dünyanın bir sıra aparıcı KİV-lərində geniş təhlil olunur. Eləcə
də İlham Əliyevin Bakıda ATƏT Parlament Assambleyasının iyirmi üçüncü illik sessiyasının plenar iclasının
açılışı zamanı çıxışında Azərbaycanın sürətli iqtisadi inkişafını nümayiş etdirdiyini vurğulamaqla yanaşı, əsas
diqqəti Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə yönəltmiş və qeyd etmişdir ki, bu münaqişə
region üçün əsas təhlükə mənbəyidir. Gərginliyin azaldılması, etimad doğuran mexanizmlərin yaradılması
tədbirlərin gücləndirilməsi üçün ən münasib yol erməni qoşunlarının Azərbaycan ərazilərindən çıxarılmasının
başlanması ola bilər. Dövlət başçısı Azərbaycanın ayrı-seçkiliyə əsaslanan yanaşmanın şahidi olduğunu
bildirərək demişdir: “…Buna görə də ümumi meyarların, beynəlxalq təşkilatların qərarlarının həyata
keçirilməsi mexanizmlərinin işlənib hazırlanması Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinin sədri kimi bizim, o
cümlədən beynəlxalq ictimaiyyət üçün prioritetlərdən biridir. Belə olmasa, mühüm təşkilatların qərarları kağız
üzərində qalacaqdır. Həmin təşkilatlara olan etimad da azalacaqdır.
525

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

“ Eyni zamanda, cənab Prezident beynəlxalq hüquq normalarının qlobal səviyyədə bərqərar olunması
üçün mexanizmlərin işlənib hazırlanması və beynəlxalq təşkilatların qərar və qətnamələrinin icra
mexanizmləri vacibliyini diqqətə çatdıtmışdır.
Göründüyü kimi, ümummili lider Heydər Əliyevin siyasi kursunu layiqincə və çox uğurla davam etdirən
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu məsələdə yalnız respublikamızın milli və dövlətçilik maraqlarını daim
üstün tutduğunu nümayiş etdirir. Ümummilli lider tərəfindən müəyyənləşdirilmiş prinsiplərə sadiq qalan
dövlət başçısı İlham Əliyev ölkəmizin xarici siyasətinin əsas prioriteti olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin yalnız beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri çərçivəsində, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün təmin edilməsi şərti ilə nizama salınmasının vacibliyini bildirmiş və beynəlxalq təşkilatların bu
sahədə səylərini gücləndirməsinin zəruriliyini bəyan etmişdir.
Aparılan danışıqlar prosesində dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin dəfələrlə və birmənalı olaraq
“Azərbaycanın ərazi bütövlüyü danışıqların mövzusu deyil, olmayıbdır və olmayacaqdır”—fikrini irəli
sürməsi ölkəmizin milli mənafelərinin qorunması şərtilə münaqişənin ədalətli şəkildə həll olunacağı ilə bağlı
ümidləri daha artırmışdır. Eyni zamanda, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bəyan etmişdir ki, Dağlıq
Qarabağa heç vaxt müstəqillik verilməyəcək, dünya birliyi heç vaxt Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini
tanımayacaqdır.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan xalqı və dövlətinin və torpaqlarımızı azad etmək üçün əsasımızın
olduğunu və bunun beynəlxalq hüquq normaları ilə təsdiq edildiyini vurğulamışdır. Ona görə də, ancaq
Azərbaycan xalqının iradəsinə, gücünə arxalanmağın vacibliyini bildirən dövlət başçısı bu məqsədlə
iqtisadiyyatımızı və ordumuzu gücləndirməyin zəruriliyini də qeyd etmişdir: “Biz danışıqlar aparırıq, ancaq
bununla bərabər, hər an torpaqlarımızı işğalçılardan hərbi yolla azad etməyə hazır olmalıyıq”.
Bütün yuxarıda göstərilənlər onu deməyə əsas verir ki, bu gün Azərbaycanın düşünülmüş konseptual
yanaşmaya söykənən xarici siyasət strategiyasının çox uğurla həyata keçirilməsi respublikamızın
dünya miqyasında nüfuzunu xeyli yüksəltmiş, ölkəmizin Cənubi Qafqaz regionunda lider dövlətə
çevrilməsini şərtləndirmişdir. Əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş xarici siyasət
strategiyasının dinamik şəkildə inkişaf etdirilməsi, müstəqil dövlətimizin artan gücü və nüfuzu hesabına dünya
birliyində mövqelərinin möhkəmlənəcəyinə olan ümidləri daha da artırmışdır.
Xalq qəzeti.-2014.-20 iyul.-№ 154.-S.4.
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Azərbaycanın düşünülmüş konseptual yanaşmaya söykənən xarici siyasəti və
diplomatik uğurları
Elçin ƏHMƏDOV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının “Beynəlxalq
münasibətlər və xarici siyasət” kafedrasının dosenti,
“Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı İcması” İctimai Birliyinin Qarabağ
Araşdırmalar Mərkəzinin müdiri
Azərbaycanın çox uğurlu xarici siyasəti vardır və əminəm ki, gələcək illərdə ölkəmizin artan gücü və
nüfuzu hesabına biz beynəlxalq arenada mövqeyimizi daha da möhkəmləndirəcəyik.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
1993-cü ilin ortalarında ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra
Azərbaycanın siyasi kursunda mövcud reallıqları nəzərə alan və ölkəmizin milli mənafelərinin
qorunmasına yönəlmiş əməli dəyişikliklər edildi. Bu dövrdən başlayaraq həyata keçirilən siyasət məhz
ümummilli liderin adı və onun fəaliyyəti ilə bağlıdır. Özünün zəngin dövlətçilik təcrübəsinə əsaslanaraq
dövlətimizin yeni siyasi kursunun əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirən Prezident Heydər Əliyevin bu
siyasi xəttində ilk növbədə bir sıra ən mühüm və təxirəsalınmaz vəzifələrin yerinə yetirilməsi qarşıya
qoyulmuşdu.
Demokratik dövlət quruculuğu yoluna qədəm qoymuş Azərbaycanın müstəqillik əldə etdikdən sonra
üzləşdiyi sosial-iqtisadi və siyasi problemlərin müvəffəqiyyətlə həll olunması ölkəmizin beynəlxalq aləmdəki
mövqeyi və ayrı-ayrı ölkələrlə milli dövlət maraqlarına cavab verən qarşılıqlı faydalı əlaqələri, eləcə də, dünya
birliyinə inteqrasiya prosesinin intensivliyi ilə sıx bağlı idi. Bu mənada Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər
sistemində layiqli yer tutması üçün dünya siyasətinin formalaşmasında aparıcı rol oynayan dövlətlərlə və
beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı münasibətlərin tənzimlənməsi və inkişaf etdirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb
edirdi.
Məhz buna görə də dünya birliyinə bərabərhüquqlu üzv kimi daxil olmağa çalışan və müstəqilliyinin ilk
addımlarını atan, eləcə də Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində ərazi bütövlüyü pozulmuş Azərbaycan
Respublikasının xarici siyasətində dünya birliyinə inteqrasiya, ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlər, o
cümlədən, beynəlxalq və regional təşkilatlarla əlaqələrin yaradılması və inkişaf etdirilməsi ümummilli lider
Heydər Əliyevin fəaliyyətinin başlıca istiqamətlərindən birini təşkil etmişdir.
Ümummilli lider çox bacarıqlı, son dərəcə təcrübəli dövlət başçısı və siyasi xadim kimi bu çətin və
mürəkkəb vəzifələrin öhdəsindən müvəffəqiyyətlə və böyük ustalıqla gəlmək bacarığı nümayiş etdirdi.
Ölkəmizin sistemli şəkildə dünya birliyinə inteqrasiya olunmasında ikitərəfli və çoxtərəfli
siyasi münasibətlərin genişlənməsi istiqamətində atılan addımlar mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu
baxımdan Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı neft yataqlarının istismarına dair 1994-cü il sentyabrın
20-də imzalanmış “Əsrin müqaviləsi” ölkəmizin dünya dövlətləri ilə qarşılıqlı əlaqələrinin dərinləşməsi və
beynəlxalq mövqelərinin möhkəmləndirilməsinə güclü təkan verdi. “Əsrin müqaviləsi” və sonrakı illərdə
imzalanmış çoxsaylı neft müqavilələri Azərbaycanın dünya birliyinə inteqrasiyasını sürətləndirdi.
1993-2003-cü illər ölkəmiz üçün həlledici illər olmuş, məhz həmin illərdə dövlətçiliyimizin möhkəm
təməli qoyulmuşdur. O illərdə Azərbaycanın istər daxili, istərsə də xarici siyasətlə bağlı strateji xətti müəyyən
edilmiş, Azərbaycan dünya birliyinə qovuşmuşdur. Respublikamız beynəlxalq təşkilatlara üzv olmaqla yanaşı,
onların işlərində müntəzəm, eləcə də fəal surətdə iştirak etmişdir. Bu səmərəli əməkdaşlıq
ölkəmizin problemlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir.
Əsası ümummilli lider tərəfindən qoyulmuş və bu gün cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla
həyata keçirilən xarici siyasət strategiyası dövlətlərarası, regional və beynəlxalq əlaqələrə daha
yaxından qatılaraq, Şərq və Qərb dəyərlərinin sintezindən yaranmış cəhətləri özündə də əxz edərək, dünya
birliyinə sıx inteqrasiya olunmaq xəttini seçmişdir. Bu seçimi reallaşdırmaq üçün Azərbaycan dövləti bir
tərəfdən dünya təcrübəsini öyrənərək, özünün iqtisadi və siyasi inkişaf modelini müəyyənləşdirir, digər
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tərəfdən isə beynəlxalq aləmdə qəbul edilmiş prinsiplərə uyğun olaraq öz milli maraqlarını qoruyaraq
dövlətlərarası əlaqələrə girir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin xarici siyasət kursunu novatorcasına və dinamik şəkildə davam
etdirən cənab İlham Əliyevin yüksək diplomatik fəaliyyəti sayəsində ölkəmizin dünyanın siyasi-iqtisadi
mənzərəsini müəyyən edən aparıcı dövlətlərlə və beynəlxalq təşkilatlarla münasibətləri keyfiyyətcə yeni
müstəvidə daha da inkişaf etdirilmişdir. Nəticədə, Azərbaycan yalnız regionda gedən proseselərdə deyil, eyni
zamanda beynəlxalq aləmdə cərəyan edən proseslərə də təsir göstərmək imkanı qazanmışdır.
Dövlət başçısı İlham Əliyev Azərbaycanın diplomatik xidmət orqanları rəhbərlərinin beşinci
müşavirəsində bildirmişdir: “Xarici siyasətimiz daxili siyasətimizin davamıdır. Bu gün Azərbaycanın xarici
siyasəti prinsipiallığı və müstəqilliyi ilə seçilir. Bunun əsas səbəbi, əlbəttə ki, güclü siyasi iradənin
mövcudluğudur. Çünki güclü siyasi iradə olmasa, heç bir ölkə müstəqil siyasət apara bilməz. Bu siyasi iradə
vardır. Bu siyasi iradə özünü həm daxili, həm xarici siyasət məsələlərində göstərmişdir”.
Eyni zamanda, Prezident qeyd etmişdir ki, ölkəmizin uğurlu inkişafı və son illərdə iqtisadi
müstəqilliyimizin tam şəkildə təmin olunması bizə imkan verir ki, xarici arenada da öz sözümüzü deyək, öz
maraqlarımızı müdafiə edək. Ona görə, son illərdə həm siyasi, həm iqtisadi islahatların aparılması ölkəmizin
çox böyük inkişafına səbəb olmuşdur: “Bu gün Azərbaycan nadir ölkələrdəndir ki, gələcəyini özü müəyyən
edir, tam şəkildə müstəqil siyasət aparır. Azərbaycanda iqtisadi müstəqillik tam təmin edilibdir. Azərbaycan
özünü təmin edən ölkədir”.
Azərbaycan artıq Cənubi Qafqaz regionunda əsas söz sahibi olan dövlət kimi çətin və mürəkkəb
geosiyasi şəraitdə müstəqil xarici siyasət həyata keçirir. Hazırda bu istiqamətdə əsas diqqət Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünün tezliklə bərpa edilməsi, regionda sabitliyin və təhlükəsizliyin gücləndirilməsi, Xəzər
dənizi hövzəsinin demilitarizasiyası, Avroatlantik strukturlara inteqrasiya və s. məsələlərə yönəldilmişdir.
Hazırda mühüm geosiyasi məkan kimi Azərbaycan regionda sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunması
üçün dayaq nöqtəsi, ən perspektivli tərəfdaş hesab edilir. Artıq ölkəmiz bütün regional məsələlərdə əsas
iştirakçıdır və dövlət başçısı İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi regiondakı strateji əhəmiyyətli heç bir layihə
Azərbaycanın razılığı olmadan reallaşa bilməz.
Neft sektorunun inkişafı artıq ölkəmizin iqtisadi yüksəlişinə töhfə vermiş, regional və qlobal əməkdaşlıq
üçün əlavə imkanlar yaratmışdır. Bakı-Supsa, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz
kəmərləri kimi Cənubi Qafqazda regional layihələr regionun əhəmiyyətini artırmış, Avropa üçün yeni və
həyati əhəmiyyətli enerji mənbələrinin əsasını qoymuşdur. Yalnız enerji istahsalçısı və ixracatçısı kimi
Azərbaycanın regionun əsas iştirakçısı və beynəlxalq arenada əhəmiyyətli aktor olaraq imkanları getdikcə
artmaqdadır.
Cənubi Qafqaz regionu üzərindən beynəlxalq nəqliyyat və kommunikasiya dəhlizlərinin
genişləndirilməsi və Azərbaycanın tranzit imkanlarının gücləndirilməsi ölkə iqtisadiyyatının və qeyri-neft
sektorunun inkişafının vacib elementidir. Bununla yanaşı, Azərbaycan Türkiyə və Gürcüstanla geostrateji
əhəmiyyət kəsb edən Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin çəkilməsi istiqamətində əməkdaşlıq edir.
Müasir geosiyasi şəraitdə Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə münasibətlərində öz xarici prioritetlərinə
uyğun olaraq, daha çox ikitərəfli əlaqələrə üstünlük verir. Avropa İttifaqının regional layihələrində iştirak
etməklə yanaşı, Cənubi Qafqazdakı ümumi iqtisadi tərəqqidəki payına görə lider dövlət olan Azərbaycan
İttifaqın xarici əlaqələrində müəyyən mövqe tutmağa çalışır. Odur ki, Azərbaycan dövləti Avropa İttifaqı ilə
ikitərəfli əlaqələrin yeni formatlarını yaradır, onunla yaxınlaşmaq üçün zəruri olan bütün təsisatları inkişaf
etdirərək İttifaqın ümumavropa iqtisadi, siyasi və təhlükəsizlik məkanına inteqrasiya olunmaq istəyini nümayiş
etdirir.
Belə ki, hazırda ölkəmiz Avropa təhlükəsizlik arxitekturasının etibarlı tərəfdaşı kimi qitənin enerji
təhlükəsizliyinin təmin olunmasında əhəmiyyətli rol oynayır. Azərbaycan 2004-cü ildə əsas məqsədi Cənubi
Qafqaz dövlətlərinin siyasi, iqtisadi cəhətdən Avropa dəyərlərinə yaxınlaşmasını sürətləndirməkdən ibarət
olan “Avropa Qonşuluq Siyasətinə” qoşulmuş, 2006-cı ildə Azərbaycan Respublikası ilə Avropa İttifaqı
arasında enerji məsələləri üzrə strateji tərəfdaşlığa dair anlaşma memorandumunu imzalamış, 2008-ci ildə isə
İttifaqın “Şərq tərəfdaşlığı” proqramına qoşulmaqla bu siyasi, iqtisadi əməkdaşlıq daha da genişlənmiş və
keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur. 2011-ci ilin yanvar ayında Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev və Avropa Komissiyasının sədri Jose Manuel Barrozu tərəfindən “Cənub qaz dəhlizi
haqqında Birgə Bəyannamə”nin imzalanması ikitərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsi istiqamətində atılan
mühüm addım oldu.
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Bununla yanaşı, dövlətimiz qlobal və regional məsələlərin həllində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT)
ilə də sıx əməkdaşlığı inkişaf etdirərək, təşkilatın struktur və funksiyalarının daha da genişləndirilməsi,
Avropa təşkilatları ilə əməkdaşlıq mexanizmlərinin yaradılması istiqamətində səylər göstərməklə qurumun
siyasi rolunun artırılması və beynəlxalq problemlərin həllində təsir imkanlarının gücləndirilməsi
istiqamətində fəal siyasətini davam etdirir.
Azərbaycanın İƏT ilə apardığı səmərəli və faydalı əməkdaşlığı bütövlükdə İslam aləmində
qazandığı nüfuzun mühüm göstəricisi olmuşdur. Ölkəmiz bu yüksək etimadı doğrultmağa çalışaraq,
mədəniyyətlər və dinlərarası dialoqun təşviqi, müxtəlif millətlər və dinlər arasında dözümlülüyün və qarşılıqlı
anlaşmanın, eləcə də tolerantlığın inkişafına xidmət edən səmərəli meyarların hazırlanması, beynəlxalq
ictimaiyyətdə, ilk növbədə Avropada İslamın, onun mədəniyyət, dəyər və fəlsəfəsinin düzgün dərk edilməsi
məqsədilə fəal səylər göstərmiş, genişmiqyaslı bir sıra beynəlxalq təşəbbüslər həyata keçirmişdir.
Bununla yanaşı, Azərbaycanla İKT-nin müxtəlif strukturları arasında
münasibətlərin
inkişaf edib möhkəmləndirilməsində Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO-nun və İSESCO-nun
xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın fəaliyyəti xüsusilə təqdirəlayiqdir. Mehriban xanımın təşəbbüsü
ilə xarici ölkələrdə dövlət siyasətini, milli maraqlarımızı ifadə edən layihələr həyata keçirilir. Onu da qeyd
etmək lazımdır ki, beynəlxalq səviyyədə tanınmış elmi tədqiqatçıların və mütəxəssislərin iştirakı ilə Bakıda
mədəniyyətlərarası dialoqa dair möhtəşəm tədbirlərin keçirilməsi, eləcə də, 2009-cu ildə Bakının İslam
mədəniyyətinin paytaxtı elan edilməsi ilə bağlı qərar da, İKT ilə əməkdaşlığın yüksək səviyyədə olması da
Azərbaycanın birinci xanımının yorulmaz fəaliyyətinin nəticəsidir.
Azərbaycan müasir dövrün hədə və təhdidlərinin əlaqələndirilmiş şəkildə qarşısının alınması, eləcə
də aradan qaldırılması üçün beynəlxalq birliyin səylərini səfərbər etmək məqsədilə qlobal və regional
təşkilatların işində fəal iştirak edir. Ölkəmiz sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasında universal
beynəlxalq təşkilat kimi BMT-nin mərkəzi rolunun daha da artırılması istiqamətində göstərilən səyləri
dəstəkləməklə təşkilatın müxtəlif təsisatları və ixtisaslaşdırılmış qurumlarında təmsilçiliyini daha da
artırmışdır.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dövlətimizin xarici siyasətinin əsas prioritetlərindən biri olan
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yalnız beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri
çərçivəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi şərti ilə nizama salınmasının vacibliyini
bildirmiş və beynəlxalq təşkilatların bu sahədə səylərini gücləndirməsinin zəruriliyini bəyan etmişdir. Bununla
yanaşı, 2004-cü il oktyabrın 29-da BMT Baş Məclisinin sessiyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin
təşəbbüsü ilə “Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində vəziyyət” adlı məsələ iclasın gündəliyinə salınmış, daha
sonra BMT Baş Məclisinin 2006-cı il sentyabrın 7-də keçirilən 60-cı sessiyasının 98-ci və 2008-ci il martın
14-də keçirilən 62-ci sessiyanın 86-cı plenar iclaslarında “Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində vəziyyət”
adlı qətnamələr qəbul edilmişdir.
Həmin sənədlərdə Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində ermənilərin məskunlaşdırılması, həmin
ərazilərdə yanğınların törədilməsi pislənilir, Təhlükəsizlik Şurasının məlum 4 qətnaməsinə istinad edilməklə
erməni silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən dərhal, tamamilə və qeyd-şərtsiz
çıxarılması tələb olunurdu. Bununla yanaşı, qətnamələrdə Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyünə hörmət
ifadə olunur, eləcə də öz torpaqlarından qovulmuş azərbaycanlıların doğma yurdlarına qayıtmaq hüququ bir
daha təsdiqlənirdi.
Ümumiyyətlə, münaqişənin dinc vasitələrlə nizama salınması istiqamətində bütün beynəlxalq
təşkilatların qəbul etdiyi sənədlər Azərbaycanın mövqeyinin bir daha gücləndirilməsi və məsələnin beynəlxalq
hüquq prinsipləri əsasında həllinin təsdiqlənməsi deməkdir. Bu baxımdan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul
etdiyi 4 qətnamə, ATƏT, Avropa Şurası, İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının qərarları da əhəmiyyətlidir və
ölkəmizin ədalətli mövqeyinin beynəlxalq səviyyədə müdafiəsi üçün hüquqi əsasdır. Son zamanlar isə, Avropa
Parlamenti və NATO-nun zirvə toplantılarında qəbul olunan qərarlarda birmənalı şəkildə Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü dəstəklənir və işğala son qoyulmasının vacibliyi bildirilir.
(ardı var)
Xalq qəzeti.-2014.-18 iyul.-№ 152.-S.4.
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Xarici siyasətin yeni istiqamətləri
Prezidentin “beşinci müşavirə”dəki tarixi nitqi
Azərbaycanın diplomatik xidmət orqanları rəhbərlərinin beşinci müşavirəsində dövlət başçısı İlham
Əliyev dərin məzmunlu və geniş əhatəli nitq söyləyib. Xarici siyasətin mövcud vəziyyəti və onun inkişaf
istiqamətləri haqqında fikirlər söyləyən ölkə rəhbəri çox vacib məqamlara toxunub, bu sırada Azərbaycanın
diplomatik nümayəndəlikləri qarşısında duran mühüm vəzifələri dəqiq ifadə edib. Xarici siyasətdə əldə edilən
uğurlar müasir mərhələnin tələbləri aspektində təhlil edilib, bu əsasda yeni istiqamətlər müəyyənləşdirilib.
Müstəqil və prinsipial xarici siyasət: Azərbaycan nümunəsi
Prezident İlham Əliyevin diplomatik xidmət orqanları rəhbərlərinin beşinci müşavirəsindəki nitqi geniş
əks-səda doğurub. Ənənəsinə sadiq qalaraq, ölkə rəhbəri səmimi və dərin məzmunlu fikirləri ilə xarici siyasət
kursunun mühüm aspektlərini təhlil edib. İlham Əliyev Azərbaycanın diplomatik xidmət orqanlarının
qarşısında duran vəzifələri də dəqiq müəyyənləşdirib.
Bu cür tədbir mütəmadi keçirilir. Burada əsas məqsəd sürətlə dəyişən geosiyasi şəraitdə ölkənin xarici
siyasəti sahəsində görülən işlərə bir daha nəzər salmaq, diplomatik xidmət orqanlarının fəaliyyətini
qiymətləndirmək və qarşıda duran vəzifələri müəyyənləşdirməkdir. İlk olaraq qeyd etmək lazımdır ki, dövlət
başçısının nitqində bu aspektlər bir-biri ilə sıx bağlılıqda öz əksini tapıb (bax: Azərbaycanın diplomatik xidmət
orqanları rəhbərlərinin beşinci müşavirəsi keçirilmişdir / “Azərbaycan” qəzeti, 7 iyul 2014).
İlham Əliyev nitqində xarici siyasətin müxtəlif aspektlərinin müzakirə olunacağı və yeni istiqamətlərin
müəyyənləşdiriləcəyini vurğulayıb. Burada daxili və xarici siyasətin vəhdətdə götürülməsi diqqəti çəkir.
Azərbaycan rəhbərliyi xarici siyasətə daxili siyasətin davamı kimi yanaşır. Bu bağlılıqda Prezidentin
“Azərbaycanın indiki reallıqları bundan ibarətdir ki, ölkədə daxili təhlükə mənbəyi yoxdur” fikrinin böyük
mənası vardır.
Daxili və xarici siyasətdə əldə olunan uğurlar, hakimiyyətlə cəmiyyətin birliyinin təmin edilməsi və
bütövlükdə sabitliyin olması belə deməyə əsas verir. Daxildə təhlükə qaldıqda, ölkə sabit və davamlı şəkildə
inkişaf edə bilmir. Müvafiq olaraq xarici siyasətdə qətiyyətli mövqe nümayiş etdirmək şansı da sıfıra bərabər
olur. Ermənistanın timsalında bunu aydın görürük. Bu ölkənin xarici siyasətdəki səbatsızlığının kökündə daxili
təhlükənin olması durur. Cəmiyyət erməni iqtidarın yeritdiyi siyasətdən narazıdır və bunu dəfələrlə ifadə edib.
Azərbaycanda ötən əsrin 90-cı illərinin ikinci yarısında ulu öndər Heydər Əliyev daxili sabitlik yaratdı.
Sonrakı dövrdə bu, daha da inkişaf etdirildi və hazırda iqtidar-xalq birliyi fonunda cəmiyyətdə tam sabitlik
bərqərar olub. Azərbaycan cəmiyyətinin dünyanın yalnız bəzi ölkələrində özünü göstərən inkişaf paradiqması
vardır. Bu o deməkdir ki, ölkə rəhbərliyinin daxili siyasəti cəmiyyətin yalnız inkişafa köklənməsini təmin edib.
Hesab edirik ki, bu, tarixi nailiyyətdir.
Bunun fonunda Prezident İlham Əliyevin müşavirədəki nitqində “Bu gün Azərbaycanın xarici siyasəti
prinsipiallığı və müstəqilliyi ilə seçilir” tezisini söyləməsi çox vacib məqamdır. Yalnız tam müstəqil dövlət
müasir geosiyasi şərtlər daxilində prinsipial və müstəqil siyasət yeridə bilər. Ölkə rəhbərinin bu fikri
Azərbaycanın müstəqil milli dövlət kimi artıq formalaşdığını göstərir. Regionda müstəqilliyini əldə etmiş digər
dövlətlər bu prosesi başa çatdıra bilməyiblər. Bu səbəbdən Azərbaycan dövlət quruculuğu sahəsində də
regionda liderdir. Konkret faktlar bu tezisin doğruluğunu tam təsdiq edir.
Prioritetlər: xarici siyasətdə yeni balansa doğru
Prezident nitqində xarici siyasətdə hər şeydən əvvəl Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həllini xarici siyasətin aktual məsələsi kimi təqdim edib. O, çıxışının demək olar ki, yarısını
buna həsr edib. Məsələ ondan ibarətdir ki, bu problem ölkənin müstəqilliyinə və ərazi bütövlüyünə əsas təhlükə
olaraq qalır. Onun həll edilməsi ilə yalnız Azərbaycanın deyil, bütövlükdə regionun qarşısında geniş inkişaf
perspektivləri açılır. Lakin təəssüf ki, İrəvanın qeyri-konstruktiv, zamanın tələblərinə uyğun olmayan aqressiv
mövqeyi ucbatından münaqişə hələ də öz həllini tapmayıb. Dövlət başçısı vəziyyətin bu cür qalmasının səbəbi
kimi dünya siyasətində “ikili standartların” qalmasını vurğulayıb. Bəzi dairələr Ermənistana havadarlıqlarını
davam etdirir, hətta qəsdən “beynəlxalq ictimaiyyət” anlayışını təhrif edirlər. Əslində, bu anlayış ilk növbədə
BMT-ni ifadə edir. BMT isə Ermənistanın təcavüzkarlığı ilə bağlı 4 qətnamə çıxarıb. Onlara əməl edilmirsə,
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deməli, beynəlxalq ictimaiyyət münaqişənin həllinə tam məsuliyyətlə yanaşmır. Eyni vəziyyət ATƏT-in
Minsk qrupunun həmsədrləri ilə əlaqədar da yaranıb. Onlar faktiki olaraq heç bir iş görməyiblər. Prezident
İlham Əliyev bütün bunların səbəbi kimi beynəlxalq hüququn işlək olmamasını göstərib. Ölkə rəhbəri bu
aspektdə deyib: “…son aylarda, illərdə beynəlxalq arenada müşahidə olunan mənzərə onu göstərir ki, əfsuslar
olsun, beynəlxalq hüquq işləmir. Güc amili əsas rol oynayır”.
Burada İlham Əliyevin bir tarixi fikrini unutmaq olmaz. Prezident Dağlıq Qarabağın “əzəli Azərbaycan
torpağı” olduğunu xüsusi qeyd etməklə yanaşı, Ermənistanın da Azərbaycan torpaqlarında yarandığını
qətiyyətlə söyləyir. İrəvan xanlığının tarixi ilə əlaqədar fundamental tədqiqatların aparılmasını cənab Prezident
Azərbaycan tarixçiləri qarşısında vəzifə kimi qoyub. Bununla bağlı yazılan əsərlər tam sübut edir ki, İrəvan
Azərbaycan torpağıdır. Konkret desək, Azərbaycan torpaqlarında bir erməni dövləti yaradılıb, ikinci dəfə isə
belə bir hadisənin olmasına Bakı qətiyyən imkan verməyəcəkdir.
Bu məsələnin başqa tərəfi belə həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə çevik və səmərəli şəkildə çatdırmaqdan
ibarətdir. İlham Əliyev nitqində bunun üzərində ayrıca dayanıb. O, Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarında
qondarıldığını, milli mədəniyyətimizə və tarixi abidələrimizə qarşı erməni vandalizminin gerçəkliklərini, ölkə
rəhbərliyinin münaqişə ilə bağlı yeritdiyi siyasətin əsas məzmununu ifadə edən kiçik məlumat kitabçalarının
(bröşurlar) hazırlanması zərurətini ayrıca vurğulayıb.
Bu, olduqca vacib məqamdır. Çünki təbliğatın daha da gücləndirilməsi insanlara reallığı anlatmaqda
böyük vasitədir. Biz həqiqətdən qorxmuruq, haqq Azərbaycanın tərəfindədir. Bu səbəbdən cənab Prezidentin
gerçəklikləri dünyaya yaymağın əhəmiyyətini xüsusi olaraq vurğulaması uzaqgörənlikdir.
Dövlət başçısı nitqində xarici siyasətin bir sıra digər istiqamətlərinə də diqqət yönəldib. Həmin
kontekstdə o, qonşularla münasibətlərin inkişafı, Avropa ölkələri ilə əməkdaşlığın prioritetliyi, beynəlxalq
təşkilatlarla əlaqələrin genişləndirilməsi, diasporlarımızla səfirliklərin qarşılıqlı əlaqədə çalışması
məsələlərinin əhəmiyyətini vurğulayıb. Prezident qeyd edib ki, Avropa siyasətinin vacibliyi Azərbaycanı
dünyanın inkişaf etmiş ölkələri sırasına çıxarmaq strategiyası ilə bağlıdır. Bu prosesi Bakı düşünülmüş, ardıcıl
şəkildə, balansı gözləməklə həyata keçirir. O cümlədən, Azərbaycanın qonşu dövlətlərlə (Ermənistan istisna
olmaqla) çox yaxşı münasibətləri vardır.
Bu mənada rəsmi Bakının ikitərəfli və üçtərəfli əməkdaşlıq formatlarının təşəbbüskarı olması təsadüfi
deyildir.
Artıq
Azərbaycan-Türkiyə-İran,
Azərbaycan-Türkiyə-Gürcüstan,
Azərbaycan-TürkiyəTürkmənistan formatında əməkdaşlıq öz bəhrəsini verməkdədir. Azərbaycan-Rusiya qarşılıqlı
münasibətlərinin inkişaf dinamikası da yaxşıdır. Rəsmi Bakının bu cür siyasəti həm regional əməkdaşlığa geniş
imkanlar açır, həm də qlobal geosiyasətə ciddi töhfələr verir.
Burada biz Prezidentin diaspor təşkilatı-səfirlik əlaqələrinə xüsusi əhəmiyyət verməsini ayrıca qeyd
etməliyik. Çünki bu istiqamət ölkənin beynəlxalq imicinin formalaşdırılması prosesində mühüm rol oynamaqla
bərabər, ona dünya miqyasında milli və siyasi kimliyi bütöv olan dövlət kimi çıxış etmək imkanı verir. Güclü
dövlətlə güclü cəmiyyətin vəhdəti bu məqamda özünü qabarıq göstərir.
Çox əhəmiyyətlidir ki, cənab Prezident beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığı genişləndirmək məsələsinə
də bu müstəvidə nəzər yetirir. Müasir diplomatiyada şərti olaraq “şəbəkə diplomatiyası” adlanan və çoxsaylı
təşkilatlarla sistemli, məqsədyönlü işlərin görülməsini də nəzərdə tutan bu məfhum peşəkar siyasətlə sıx
bağlıdır. Azərbaycan bu cür yüksək səviyyədə xarici siyasət yeritməkdədir. Şübhə yoxdur ki, bu yolda ölkəmiz
hələ çox uğurlar əldə edəcək. Diplomatlarımızın beşinci müşavirəsində Prezidentin qarşıya qoyduğu vəzifələr
bu cür düşünməyə tam əsas verir.
Newtimes.az
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Hücum diplomatiyası – zəfər yolumuz
Elşad Mirbəşiroğlu,
Azərbaycan Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının dosenti,
siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru
Dünya sisteminin və beynəlxalq təhlükəsizlik sisteminin hələ formalaşma mərhələsində olduğu bir
zamanda optimal xarici siyasi strategiyanın müəyyənləşdirilməsi və həyata keçirilməsi olduqca çətindir, bir
çox aktorlar üçün isə hətta qeyri-mümkündür. Həqiqətən də, müasir beynəlxalq münasibətlər müstəvisindəki
reallıqlar göstərir ki, dünyanın əksər ölkələri hazırkı mürəkkəb şərtlər daxilində baş çıxarmaq iqtidarında
deyillər. Mövcud beynəlxalq vəziyyət zamanın nəbzini dəqiqliklə tutmağı və anbaan dəyişən beynəlxalq
aləmdən gələn impulslara çevik, düşünülmüş, milli maraqları özündə ifadə edən reaksiyanın nümayiş
etdirilməsini tələb edir. Azərbaycan dövləti hazırkı olduqca mürəkkəb beynəlxalq münasibətlərin azsaylı
aktorlarındandır ki, özünün unikal xarici siyasi strategiyasına malik olmaqla, milli maraqlarını yüksək
səviyyədə qoruya bilir.
Sirr deyil ki, ölkəmiz Ermənistanın əsassız ərazi iddiaları və işğalçılıq siyasəti nəticəsində münaqişəyə
cəlb olunmuşdur. İşğalçı Ermənistan dövləti xarici havadarlarının yaxından siyasi, iqtisadi və hərbi dəstəyi ilə
Azərbaycan ərazilərinin 20 faizini zəbt etmişdir. Belə bir şəraitdə ölkənin xarici siyasi strategiyasının
trendlərinin uğurla müəyyənləşdirilməsi əlahiddə uzaqgörənlik, müdriklik sayəsində mümkün ola bilərdi.
Yalnız 1993-cü ildə Ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı Azərbaycanın müasir beynəlxalq
hüququn ən güclü subyektlərindən birinə çevrilməsini təmin edən xarici siyasi strategiyanın
formalaşdırılmasını şərtləndirmişdir. Ulu öndərin müəyyənləşdirdiyi həm daxili, həm də xarici fəaliyyət
strategiyaları ölkənin kompleks inkişafını təmin etməklə yanaşı, həmçinin, düşmənin zərərsizləşdirilməsinə və
dövlətin ərazi bütövlüyünün təmin edilməsinə yönəlmişdir. Heydər Əliyevin Azərbaycanı müstəqilliyinin ilk
illərində düşdüyü acınacaqlı vəziyyətdən çıxarmaq üçün müəyyənləşdirdiyi strategiya olduqca unikal
konseptual əsaslara söykənirdi. Bu strategiyada hər hansı bir təsadüfi elementin mövcudluğu qeyri-mümkün
idi. Çünki onun banisi bəşər tarixinin çox nadir dahilərindən olan Heydər Əliyev idi. Ümummilli liderin əsasını
qoyduğu strategiyanın istisnasız olaraq bütün elementləri Azərbaycanın tərəqqisinə, ən başlıcası isə, işğal
altında olan torpaqlarımızın azad olunmasına xidmət edir. 1993-cü il oktyabr ayının 10-da Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti seçilməsi münasibəti ilə etdiyi çıxışında Ümummilli lider müstəqil dövlət üçün
xarici siyasətin olduqca önəmli olmasını diqqətə çatdıraraq qeyd etmişdir: “Respublikamızın qarşısında duran
əsas vəzifələrdən biri Azərbaycanın mənafeyini dünya miqyasında müdafiə edə bilən ağıllı, səriştəli xarici
siyasətin yeridilməsidir. Qarşıda böyük vəzifələr durur. Bizim xarici siyasətimiz birinci növbədə Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyini təmin etməyə yönəldilməlidir”.
Ümummilli lider Heydər Əliyev Özünün də qeyd etdiyi istiqamətdə qısa bir zaman kəsiyində titanik
fəaliyyət həyata keçirərək, Azərbaycanın milli maraqlarına tam cavab verən xarici siyasət konsepsiyasını
yaratmışdır. Ulu öndərin hakimiyyətə qayıdışının ilk vaxtlarından diqqət yetirdiyi əsas məqamlardan biri
erməni təbliğat maşınını sıradan çıxarmaqla bağlı olmuşdur. Ulu öndər qısa zaman kəsiyində Ermənistanın
ölkəmiz ətrafında yaratdığı informasiya blokadasını aradan qaldırmışdır. Belə ki, Ulu öndər Heydər Əliyev
hakimiyyətə gəldikdən sonra Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tarixi torpaqları olması haqqında dünya
ictimaiyyətinə əsaslı arqumentlər təqdim etmiş və Ermənistan tərəfindən Azərbaycan Respublikasının
ərazilərinin işğal olunması faktının beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılması istiqamətində
genişmiqyaslı fəaliyyətə start vermişdir. Ardıcıl olaraq münaqişə vəziyyəti ilə bağlı əsl həqiqətlər beynəlxalq
ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılmaqla işğalçı Ermənistanın həyata keçirdiyi siyasətin mahiyyəti haqqında
obyektiv təsəvvürlər formalaşdırmaq mümkün olmuşdur. Bununla da, informasiya mübarizəsində ilk
qələbələrimizi qazanmağa başladıq. Ümummilli lider ermənilərin xalqımıza, dövlətimizə qarşı törətdiyi bütün
təxribatlar, vəhşiliklər haqqında ən ali tribunalardan bütün dünyanı məlumatlandırmış və cəmiyyətin bütün
üzvlərini bu məsələdə fəallıq nümayiş etdirməyə çağırmışdır. Ulu öndər Heydər Əliyev Xocalı soyqırımı ilə
bağlı çıxışlarından birində demişdir: “Əsl soyqırımı haqqında həqiqətləri real tarixi faktlar əsasında, dəlillərlə
müntəzəm surətdə dünya dövlətlərinə və ictimai fikrinə çatdırmaq, bu hadisələrin ilhamçılarını və
təşkilatçılarını bəşəriyyətə tanıtdırmaq bizim, indiki nəslin müqəddəs vəzifəsidir”.
Ümummilli liderin müəyyənləşdirdiyi və həyata keçirdiyi xarici siyasi strategiyanın unikallığı ondan
ibarət idi ki, bu strategiya lap başlanğıcdan qalibiyyətli hücum xarakteri daşıyırdı. Məsələn, sadəcə, bir
məqama diqqət yetirməklə buna əmin olmaq mümkündür. Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycanla eyni
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mövqedən çıxış edən dövlətlərlə əlaqələri inkişaf etdirməklə yanaşı, həm də Ermənistanın maraqlarına uyğun
siyasət yeridən dövlətlərlə də sıx diplomatik əlaqələrin yaradılmasına böyük əhəmiyyət verirdi. Bu,
Ümummilli liderimizin xarici siyasi kursunun ən səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri idi. Heydər Əliyev bununla
həmin dövlətlərin Azərbaycanın mövqelərindən çıxış etmələrinə nail olmağa çalışırdı. Bu mənada, Ulu öndər
Heydər Əliyev erməni diasporunun güclü olduğu dövlətlərlə əlaqələrin qurulmasına və inkişaf etdirilməsinə
xüsusi diqqət yetirirdi və Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı həqiqətləri həmin dövlətlərin rəhbərlərinə
çatdırmağa çalışırdı. Bu baxımdan, Ümummilli liderin xarici siyasətində Ermənistanı ən yaxından dəstəkləyən
Fransanın xüsusi yeri var idi.
Məlum olduğu kimi, Fransanın Ermənistana real təsir imkanları kifayət qədər böyükdür. Bunu nəzərə
alan Ulu öndər Heydər Əliyev prezident kimi xarici dövlətlərə ilk səfərini Fransaya etmiş və Fransa
şirkətlərinin Azərbaycanda iş qurmaları üçün lazımi şəraiti yaratmışdır. Nəticədə, Ulu öndər Heydər Əliyevin
bu səfəri zamanı Fransanın o vaxtkı prezidenti Fransua Mitteran Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və
sərhədlərinin toxunulmazlığını tanıdığını bəyan etmişdir. Göründüyü kimi, düşmən ölkəni beynəlxalq
himayədən məhrum etmək, informasiya mübarizəsində ona ardıcıl, həlledici zərbələr endirmək dövlətin ərazi
bütövlüyünün təmin olunması istiqamətində həyata keçirilən strategiyanın vacib istiqamətini təşkil etmişdir.
Bu gün isə Ulu öndərin banisi olduğu mütərəqqi xarici siyasi strategiya ölkə Prezidenti İlham Əliyev
tərəfindən sürətlə dəyişən dünyanın tələblərinə uyğun yeni elementlərlə zənginləşdirilərək məharətlə davam
etdirilməkdədir. 2003-cü ildə keçirilən seçkilərdə xalqımızın böyük dəstəyi ilə qələbə qazanan Prezident İlham
Əliyev Heydər Əliyev siyasətinə, ideyalarına sadiq qalacağına söz vermişdir. O, verdiyi sözə əməl edərək
Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi strategiyanı daha da mükəmməlləşdirərək, ölkəmizi Ulu öndərin
arzuladığı yüksək inkişaf səviyyəsinə çatdırmışdır.
Ümumiyyətlə, strateji istiqamətlərinin böyük uzaqgörənliklə müəyyənləşdirildiyi milli
diplomatiyamızın başlıca məqsədlərini Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin və suverenliyinin
möhkəmləndirilməsi, erməni işğalına qətiyyətlə son qoyularaq, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpa olunması,
dövlətimizin beynəlxalq münasibətlər sisteminin ən güclü aktorlarından birinə çevrilməsi, beynəlxalq arenada
milli maraqlarımızın etibarlı qorunması təşkil edir. Ölkəmizin balanslaşdırılmış xarici siyasət strategiyası
Cənubi Qafqazın hərbi-siyasi və iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunmasına birbaşa, ciddi töhfələr
verməkdədir. Təsadüfi deyildir ki, məhz İlham Əliyevin yorulmaz fəaliyyəti, praqmatik təşəbbüsləri sayəsində
Azərbaycan dövləti Avropada etibarlı tərəfdaş imici qazanıb və bu imic getdikcə daha da möhkəmlənməkdədir.
Məlum olduğu kimi, əksər ölkələrdə dərin siyasi, iqtisadi böhranlar hökm sürdüyü, kəskin daxili-siyasi
münaqişələrin mövcud olduğu bir vaxtda Azərbaycan dinc şəraitdə davamlı inkişafını qoruyub saxlamaqdadır.
Həqiqətən də, artıq bütün dünya etiraf edir ki, müasir dünyamızda münaqişələrin, xüsusilə də daxili-siyasi
münaqişələrin sürətlə artdığı, beynəlxalq terrorizmin daha təhlükəli xarakter aldığı, dərin qlobal iqtisadi
böhranın qaldığı və ümumiyyətlə, beynəlxalq təhlükəsizliyin kifayət qədər kövrək olduğu bir məqamda
Azərbaycan dövləti sabit, stabil və təhlükəsiz bir şəkildə inkişafına davam edir. Əsl milli liderin bütün
keyfiyyətlərinə malik olan ölkə Prezidentinin dəqiqliklə ölçülüb-biçilmiş, praqmatik addımları Azərbaycanı
bütün təhlükələrdən və risklərdən etibarlı şəkildə qoruyub. Azərbaycan Respublikası siyasi, iqtisadi
kataklizmlərlə zəngin olan müasir dünyanın tək-tək dövlətlərindəndir ki, burada əmin-amanlıq, sülh,
təhlükəsizlik hökm sürür və zamanla daha da möhkəmlənir. Məhz bu reallıq Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin beynəlxalq ictimai şüurda dünyanın güc mərkəzlərinin hesablaşdığı və dərin rəğbət bəslədiyi müdrik
siyasi lider obrazının formalaşmasını şərtləndirmişdir.
Ölkə Prezidenti hücum diplomatiyasını dövlətimizin xarici siyasətinin əsası kimi müəyyənləşdirmişdir.
Hücum diplomatiyasının mahiyyəti Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı həqiqətləri
tutarlı arqumentlərlə beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmaqdan, erməni saxta təbliğat maşınını məhv
etməkdən, beynəlxalq ictimaiyyəti dövlətimizin ədalətli mövqeyini dəstəkləməyə sövq etməkdən ibarətdir.
Həmçinin, Azərbaycanın dostları çevrəsinin genişləndirilməsi və bununla da, Ermənistanın təklənmiş
vəziyyətə salınması da ölkə Prezidentinin müəyyənləşdirdiyi və həyata keçirdiyi hücum diplomatiyasının
mühüm hədəflərindəndir. Biz yuxarıda qeyd etdik ki, Ümummilli lider Heydər Əliyev ölkəmizə münasibətdə
əsassız ərazi iddiaları ilə çıxış edən və torpaqlarımızı işğal altında saxlayan Ermənistanı bu və ya digər
səviyyədə dəstəkləyən dövlətlərlə daha sıx təmasların qurulmasına xüsusi diqqət yetirirdi. Həmçinin,
möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev də bu unikal strategiyanı davam etdirməkdədir. Belə ki, İlham Əliyevin
prezidentliyi dövründə Azərbaycanla Fransa, İran, Rusiya, Yunanıstan və s. kimi ölkələr arasındakı
münasibətlər keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur. Məhz Prezident İlham Əliyevin müdrik taktiki
gedişləri sayəsində vaxtilə sırf “ermənilərin dostu” kimi səciyyələndirilən Fransa ilə münasibətlərimiz strateji
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xarakter almışdır. Bu gün Fransa Azərbaycan dövlətinin ikinci ticarət tərəfdaşıdır. Azərbaycan Respublikası
fransız xalqının mədəni irsinin qorunmasına yaxından töhfəsini verməkdədir. Bu məqamda qeyd etmək
lazımdır ki, Fransa-Azərbaycan təmaslarının sıxlaşmasında, əlaqələrinin genişlənməsində Heydər Əliyev
Fondunun prezidenti, Fransa-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Mehriban xanım
Əliyevanın da xüsusi rolu olmuşdur. Mehriban xanım Əliyevanın şəxsi təşəbbüsü ilə Fransanın Strasburq,
Versal, Normandiya kimi bölgələrində müxtəlif dəyərli layihələr həyata keçirilmişdir. Heydər Əliyev Fondu
fransızlar üçün böyük mənəvi dəyər kəsb edən Luvr, Strasburq Kafedral Kilsəsi, Versal Sarayı və digər bir sıra
tarixi abidələrin bərpasında yaxından iştirak etmişdir. Bütün bunlar Fransanın mədəni irsinin qorunması
istiqamətində atılan böyük addımlardır. Xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan dövləti Luvr
muzeyinin İslam incəsənəti departamentinin yaradılmasında iştirak etmişdir. Parisdə Azərbaycanın
mədəniyyət mərkəzi fəaliyyətə başlamışdır. Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva mədəni
dəyərlərimizin Fransa ictimaiyyətinə yaxından tanıdılması istiqamətində də davamlı silsilə tədbirlər həyata
keçirmişdir. Ən başlıcası isə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə, ermənilərin xalqımıza qarşı törətdiyi cinayətlərlə
bağlı həqiqətlərin Fransa ictimaiyyətinə çatdırılmasında misilsiz fəaliyyət göstərmişdir və bu fəaliyyətini bu
gün də davam etdirməkdədir. Mehriban xanım Əliyevanın sayəsində Fransa ictimaiyyətində Azərbaycanın
olduqca pozitiv imici formalaşmışdır.
Bütün bu məqamları ölkə Prezidenti İlham Əliyevin müəyyənləşdirdiyi hücum diplomatiyasının mühüm
elementləri kimi nəzərdən keçirmək üçün ciddi əsaslar vardır. Qeyd etdiyimiz kimi, ölkə Prezidentinin bütün
xarici siyasi fəaliyyətinin əsas istiqaməti mütləq ərazi bütövlüyümüzün bərpa olunmasına yönəlib. ATƏT-in
Minsk qrupunun həmsədr ölkələrindən biri olan Fransa ilə əlaqələrin hazırkı yüksək səviyyəyə çatdırılması
ədalətli mövqeyimizin bu ölkə tərəfindən dəstəklənməsi üçün real zəmin yaradır. Bildiyimiz kimi, Fransa
Prezidenti Fransua Olland bu ilin may ayında Cənubi Qafqaz ölkələrinə rəsmi səfərini məhz Azərbaycandan
başlamışdır. Nəzərə alsaq ki, üç il öncə keçmiş prezident Nikola Sarkozi Cənubi Qafqaza səfəri çərçivəsində
ilk olaraq Ermənistana getmişdir, Ollandın öz səfərini Bakıdan başlaması yuxarıda qeyd etdiklərimizi bir daha
sübut edir. Yəni, biz Fransaya Azərbaycanın Ermənistandan qat-qat gərəkli tərəfdaş olduğunu göstərə bilmişik.
Bu həm də ondan xəbər verir ki, Fransada son dövrlərə qədər böyük fəallıq göstərən erməni lobbisinin
imkanlarını ciddi şəkildə məhdudlaşdırmışıq. Bununla da Ermənistana tutarlı zərbə vurduğumuzu söyləyə
bilərik.
Məlum olduğu kimi, İranın da son dövrlərə qədər işğalçı ölkəyə münasibəti bir sıra hallarda
cəmiyyətimizdə müəyyən narazılıq yaradırdı. Lakin son reallıqlar ondan ibarətdir ki, Azərbaycan-İran
münasibətləri yeni mərhələyə qədəm qoymaqdadır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İrana sayca
üçüncü rəsmi səfərini etmişdir. İranla münasibətlərin inkişaf etdirilməsi regional dövlətlərlə qarşılıqlı-faydalı,
çoxtərəfli əlaqələrin inkişafına xidmət etməklə yanaşı, həm də Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi vəziyyətində İranın obyektiv mövqe nümayiş etdirməsinə nail olmağa hesablanmışdır. Bu
istiqamətdə artıq uğurlarımızdan danışa bilərik. Belə ki, ölkə Prezidenti İlham Əliyevin bu ilin aprel ayında
İrana sonuncu səfəri zamanı İranın Ali Dini rəhbəri Seyid Əli Xamenei və İran İslam Respublikasının
Prezidenti Həsən Ruhani Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiklərini aydın şəkildə dilə gətirdilər. İran
Prezidenti Həsən Ruhani xüsusilə vurğulamışdır ki, Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi beynəlxalq
hüququn prinsiplərinə uyğun həyata keçirilməlidir və regiondakı coğrafi sərhədlərin dəyişdirilməsinə yol
verilməməlidir. Bununla da, İran Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə və Dağlıq Qarabağın hüquqi statusunun
dəyişdirilməsinə qarşı olduğunu rəsmən bəyan etmiş oldu. İranla Azərbaycan arasındakı münasibətlərin
istiləşməsi regionda Ermənistanın qəti şəkildə təcrid olunmasını şərtləndirə bilər.
Son dövrlər erməni politoloqlarının özləri də etiraf etməyə başlayırlar ki, Ermənistan artıq əhəmiyyətsiz,
mövqeyi nəzərə alınmayan bir subyektə çevrilmişdir. Rusiya-Azərbaycan arasında təmasların sıxlaşması
Ermənistanda sözün əsl mənasında “soyuq duş” effektini verməkdədir. Rusiyanın Azərbaycanla təmasların
intensivləşməsinə və əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsinə xüsusi maraq göstərməsi Azərbaycanın Rusiya
üçün strateji əhəmiyyətinin ciddi şəkildə artmasından xəbər verir. Bütün dünya ölkələri kimi Rusiya da
Azərbaycanın siyasi, iqtisadi potensialını və yüksək inkişaf perspektivlərini qiymətləndirir. Azərbaycan tərəfi
də öz növbəsində Rusiya ilə əlaqələrin inkişaf etdirilməsini strateji xətt kimi müəyyənləşdirmişdir və bu
istiqamətdə real addımlar atmışdır. Ölkə Prezidenti İlham Əliyev dəfələrlə qeyd etmişdir ki, ictimai-siyasi və
humanitar sahələrdə Azərbaycan-Rusiya münasibətləri nümunə ola bilər. Rusiya ilə strateji əlaqələrin
dərinləşməsi Azərbaycanın yeganə problemi olan ərazi bütövlüyünün təmin olunmasında real təsirini göstərə
bilər. Təsadüfi deyildir ki, Ermənistanda artıq Dağlıq Qarabağ məsələsinin yaxın gələcəkdə yalnız
Azərbaycanla Rusiya arasında müzakirə obyekti olacağı ilə bağlı fikirlər səslənməkdədir. Azərbaycan
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hakimiyyətinin həyata keçirdiyi unikal xarici siyasi strategiya dövlətimizin geosiyasi və geoiqtisadi
əhəmiyyətinin və üstünlüklərinin dünya dövlətləri, həmçinin də, Rusiya tərəfindən aydın dərk edilməsini
şərtləndirmişdir. Belə şərtlər daxilində, təbii ki, Azərbaycan öz milli maraqlarını daha qətiyyətlə müdafiə
etmək imkanlarına malik olur və ərazi bütövlüyünün etibarlı təmin olunacağı günü də yaxınlaşdırır.
Sadalananlar bir daha o qənaəti ifadə etməyə imkan verir ki, Prezident İlham Əliyevin xarici siyasəti
hücum diplomatiyası əsasında həyata keçirməsi real nəticələrini vermişdir. Cənab Prezidentin Özünün də qeyd
etdiyi kimi, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həlli istiqamətində hücum
diplomatiyamız artıq bəhrəsini verir. Bu unikal diplomatiya sayəsində Ermənistanın işğalçı dövlət olması artıq
beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən qəbul olunmaqdadır. Prezident İlham Əliyev istənilən səviyyədə və formatda
keçirdiyi görüşlər, apardığı danışıqlar zamanı əsas diqqəti Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə və bu günə kimi
nümayiş etdirdiyi qeyri-konstruktiv mövqeyə yönəldir. Artıq Avropada aydın dərk edirlər ki, Ermənistanın
qeyri-konstruktiv davranışları bütövlükdə Avropanın özünün bir sıra strateji maraqlarının təmin olunmasının
qarşısını alır. Dövlətimizin reallaşdırdığı hücum diplomatiyasının real nəticəsi ondan ibarətdir ki, artıq bütün
dünya Azərbaycan dövlətinin ərazi bütövlüyü məsələlərində zərrə qədər də olsa heç bir güzəştə getməyəcəyini
dərk edir və qəbul edir. Son illərdə bir neçə nüfuzlu beynəlxalq və regional təşkilat tərəfindən ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi ilə bağlı ölkəmizin maraqlarına cavab verən
qətnamələrin qəbul olunması da Prezident İlham Əliyevin hücum diplomatiyasının real uğurudur. Təhlillərimiz
göstərir ki, ölkə Prezidentinin hücum diplomatiyası dünya birliyinin mütləq əksəriyyətinin Dağlıq Qarabağ
problemi ilə bağlı birmənalı mövqeyinin formalaşmasını şərtləndirmişdir. Belə ki, artıq qeyd etdiyimiz kimi,
ölkəmizin ərazi bütövlüyü beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən dəstəklənir və münaqişənin həllinin yalnız
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində mümkünlüyü dərk edilir. Cənab Prezident 2013-cü ilin oktyabrının
19-da andiçmə mərasimində söylədiyi nitqində məsələ ilə bağlı demişdir: “Biz bundan sonra da siyasi və
diplomatik səylərimizi artıracağıq, bundan sonra da Ermənistanı təcrid edilmiş vəziyyətdə saxlayacağıq. Öz
siyasi və regional təşəbbüslərimizlə, iqtisadi təşəbbüslərlə daha da böyük təzyiq göstərməliyik. Eyni zamanda,
bizim bu məsələ ilə bağlı diplomatiyamız bundan sonra da hücum diplomatiyası olacaqdır”.
Qeyd etmək lazımdır ki, ölkə Prezidenti İlham Əliyevin müəyyənləşdirdiyi hücum diplomatiyasının
effektivliyini Heydər Əliyev Fondunun həyata keçirdiyi kompleks fəaliyyət daha da artırmışdır. Bu fəaliyyət
sayəsində Ermənistanın əsassız ərazi iddiaları və işğalçılıq siyasəti nəticəsində cəlb olunduğumuz münaqişə
vəziyyəti ilə bağlı reallıqları davamlı olaraq dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaq mümkün olmuşdur.
Artıq beynəlxalq ictimai şüurda Ermənistanın işğalçı və terroru dəstəkləyən bir dövlət imici formalaşmışdır.
Beləliklə, erməni vandalizminin beynəlxalq ifşası istiqamətində Heydər Əliyev Fondu da olduqca mühüm işlər
görməkdədir. Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsləri və rəhbərliyi ilə Heydər Əliyev Fondu xalqımızın üstün
mədəni dəyərləri, zəngin tarixi keçmişi, ən əsası isə, münaqişə vəziyyətində ölkəmizin ədalətli mövqeyi
haqqında dünya xalqlarında dolğun təsəvvürlərin formalaşması üçün tarixi addımlar atır. Fondun vitseprezidenti Leyla Əliyevanın qlobal miqyasda reallaşdırdığı “Xocalıya ədalət!” kampaniyası Xocalı
soyqırımının dünya ictimaiyyəti tərəfindən tanınmasına xidmət edir. Artıq dünyanın bir neçə ölkəsinin
parlamentlərində Xocalı soyqırımı ilə bağlı sənədlərin qəbuluna nail olunmuşdur ki, bu da informasiya
mübarizəsində ermənilərin ciddi məğlubliyyətini sübut edən məqamlardandır.
Beləliklə, Prezident İlham Əliyev tərəfindən böyük müdrikliklə müəyyənləşdirilmiş və ciddi ardıcıllıqla
həyata keçirilən hücum diplomatiyası zəfər yolumuz olmaqla, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün etibarlı şəkildə
təmin olunacağı günü sürətlə yaxınlaşdırmaqdadır.
Yeni Azərbaycan.-2014.-5 iyul.-№ 118.-S. 5.
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Azərbaycanın hücum diplomatiyasında Qarabağ reallıqları
Namiq Məmmədli
Tarixə qısa baxış: Qarabağ ərəblərin işğalından sonra Azərbaycanda bir-birini əvəz etmiş müxtəlif
müsəlman dövlətlərinin tərkibində olub. Azərbaycan Səfəvilər Dövlətinin (1501) yaranması bütün Azərbaycan
torpaqlarının mərkəzləşdirilməsinin əsasını qoydu. Səfəvilər tərəfindən yaradılmış dörd əyalətdən birinin adı
Qarabağ idi. Səfəvilər Dövlətinin mövcudluğuna son qoyan Nadir şahın ölümündən sonra Azərbaycanda
müstəqil dövlətlər, xanlıqlar və sultanlıqlar yarandı ki, onlardan biri Qarabağ xanlığı idi.
Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimlərindən biri olan Pənahəli Bəy Cavanşir tərəfindən yaradılan
Qarabağ xanlığı onun oğlu İbrahim xanın dövründə daha da güclənib.
1805-ci ildə İbrahim xanın P.D. Sisianov ilə Kürəkçayda imzaladığı müqaviləyə əsasən Qarabağ xanlığı
Azərbaycan torpağı kimi Rusiyaya birləşdirildi.
Xatırladaq ki, Kürəkçay müqaviləsi Qarabağın Azərbaycan torpağı olduğunu sübut edən ən mühüm
sənədlərdən biridir. Qarabağ xanlığı Rusiya tərəfindən işğal olunduqdan sonra buraya ermənilərin köçürülməsi
intensivləşdi. Hətta Türkmənçay müqaviləsinə bu prosesi rəsmiləşdirən bəndlər də daxil edildi.
XX əsrin əvvəllərində ermənilər Qarabağ torpaqlarına real iddialarla çıxış etdilər ki, bu da təsadüfi
deyildi, İran və Rusiyadan gördükləri güclü dəstək onları bu addımı atmağa səsləyirdi. Məlum hadisələr 1918ci ildə daha da gücləndi, Azərbaycanın hər yerində soyqırım törədildi. Məqsəd, əlbəttə ki, imkansız bir xəyal
idi – ermənilər “Böyük Ermənistan” yaratmaq arzusunda idilər. Doğrudur, ötən əsrdə ermənilər Rusiyanın
dəstəyinə arxalanaraq bir çox həmlələr etdilər, 1988-ci ildəki növbəti əməliyyatlar buna canlı misaldır. Az qala
əsrlərdir uğrunda mübarizə gedən Qarabağ ermənilər tərəfindən işğal edildi.
Günümüz 2014-cü il… İllərlə aparılan mübarizə bir yana, son illərdə, xüsusilə müstəqilik qazandığımız
bu illər ərzində Qarabağ uğrunda böyük mübarizə başlandı. Hazırda Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin
beynəlxalq hüquq normalarına əsasən həll edilməsi Azərbaycan dövlətinin qarşısında duran ən mühüm
vəzifələrdən biridir.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yolları
“Qarabağın taleyini sadəcə Rusiya həll edə bilər” fikri əslində təsadüfi söylənən fikir deyil. Tarix belə
sübut edir ki, Qarabağ məsələsində Rusiyanın maraqları çox genişdir. Ümumiyyətlə götürdükdə isə Rusiyanın
sadəcə Azərbaycanla deyil, geniş anlamda bütün dünya üzərində böyük maraqları var ki, bu da I Pyotrun
vəsiyyətindən qaynaqlanan bir plandır.
Bildiyimiz kimi I Pyotrun vəsiyyətnaməsi Rusiya siyasətində, Rusiyanın dövlətçilik tarixində çox
önəmli və maraqlı bir sənəd kimi diqqəti cəlb edir. Hazırkı dövrdə Rusiya belə bir sənədin mövcudluğunu
inkar etsə də, “vəsiyyətnamə”nin deklarativ xarakteri, öz dövrü üçün dünya proseslərinə verdiyi siyasi
traktovka, Avropanın gələcək siyasi modelini formalaşdırmaq təklifləri və əlbəttə ki, böyük fatehlik iddiaları
onun mövcud olduğunu tamamilə sübut edir. Ən önəmlisi isə vəsiyyətnamə az qala bütün dillərə çevrilərək
dünyanın bütün ölkələrinə yayılıb. Məhz bu səbəbdən deyə bilərik ki, hazırda sadəcə Azərbaycan deyil, eyni
zamanda bütün dünya Rusiyanı tam olaraq tanıya bilir.
Onu da qeyd edək ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə nail olmaq üçün bu illər ərzində
aktiv diplomatiya həyata keçirməkdədir. Son illərdə bütün beynəlxalq qurumlarda münaqişəyə münasibət
tamamilə dəyişib. Artıq dünyanın aparıcı ölkələri, eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlar Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normalarına əsasən həllinin zəruri və qaçılmaz bir proses olduğunu bəyan
edirlər. Hətta beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin beynəlxalq hüquq
normaları çərçivəsində həlli ilə bağlı zəruri qətnamələr qəbul edilib. Ölkə başçısının dediyi kimi, Azərbaycan
müharibə tərəfdarı deyil və bu məsələ diplomatik yollarla öz həllini tapmalıdır. Çox təəssüf ki, işğalçı
qonşularımızın mövqeyi bu yolu çox çətinləşdirir. Ancaq ölkə rəhbərliyi sülh danışıqları aparmaqda israrlıdır
və əgər sülh danışıqları nəticə verməsə, o zaman Azərbaycan ərazilərini digər vasitələrlə işğaldan azad edəcək.
Regionda ciddi geosiyasi maraqlı olan dövlətlər var. Həmin dövlətlər də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
tənzimlənməsini istəmir. Yeri gəlmişkən, ekspertlər Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunmasını istəməyən
ölkələr sırasında birinci olaraq Rusiyanın adını çəkirlər. Yəni, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi
prosesinin uzanması Rusiyanın geosiyasi maraqlarından irəli gəlir. Ermənistan öz havadarları sayəsində Dağlıq
Qarabağ münaqişəsini həlli prosesini ləngitməyə çalışır. Demək olar ki, Rusiya regionda öz maraqlarını
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qoruyub saxlamaq üçün Ermənistandan bir alət vasitəsi kimi istifadə etməyə çalışır. Bundan başqa, beynəlxalq
güclər işğalçı Ermənistana qarşı hər hansı bir ciddi sanksiyalar tətbiq etmək fikrində deyil. Ona görə də, heç
bir ciddi təzyiqlərə məruz qalmayan Ermənistan işğalçılıq siyasətini yürütməkdə davam edir. Demək olar ki,
dünyanın güc dövlətlərinin Ermənistanın bir ölkə kimi var olması üçün həm maddi, həm də mənəvi dəstək
verir. Əgər həmin dövlətlər işğalçı Ermənistana heç bir maddi və mənəvi dəstək verməsəydi təbii ki, belə olan
halda işğalçı ölkə, işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərini geri qaytarmağa məcbur qalacaqdı. Dünyanın güc
mərkəzləri işğalçı Ermənistana hərtərəfli dəstək verməklə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin davamlı olmasında
yardımçı rolunu oynayır.
Azərbaycanın hücum diplomatiyası
Əslində Azərbaycan müstəqil ölkə olaraq hərbi gücü ilə Qarabağ torpaqlarını xilas edə bilər. Ölkə
başçısı İlham Əliyev çıxışlarında dövlətimizin gücləndirilməsi və ölkəmizin daha da inkişaf etdirilməsi üçün
aydın şəkildə istiqamətlər müəyyən edir. İlham Əliyevin Praqa səfərində nümayiş etdirdiyi qətiyyət bir daha
sübut etdi ki, Azərbaycan diplomatiyası xalqımızın və dövlətimizin mənafelərinin təmin olunması üçün ən
kəsərli addımları atmaq iqtidarındadır. Ümumiyyətlə isə ölkə başçısı Çexiyaya səfəri zamanı konkret olaraq
mövqe ortaya qoyub. Belə ki, Avropa İttifaqının adıçəkilən sammitinin plenar iclasında Ermənistan prezidenti
Serj Sarkisyan Türkiyənin sammitdə təmsil olunmamasından sui-istifadə edərək qondarma soyqırım
məsələsini qabardıb və Türkiyəni əsas tənqid hədəfi kimi seçib. KİV yazır ki, Sarkisyan bir tərəfdən Türkiyəni
qondarma soyqırımı ilə bağlı konstruktiv mövqe tutmamaqda, digər tərəfdən isə Ermənistanla sərhədlərini
açmamaqda əsassız olaraq ittiham edib və bu ölkənin Avropa İttifaqına üzvlüyünün yolverilməz olduğunu
deyib. Onun yalan dolu iddiası ironiya ilə qaşılansa da, işğalçı dövlətin başçısına konkret və tutarlı cavab
vermək məsuliyyətini sadəcə İlham Əliyev öz üzərinə götürüb. Ölkə başçısının cavabı maraqlı olduğu qədər
də qürurvericidir: “Çox təəssüf ki, Ermənistan prezidenti fürsətdən istifadə edərək Türkiyəyə yenidən hücum
edir. Ancaq unudur ki, qardaş ölkənin prezidenti və Türkiyə-Ermənistan sərhədinin niyə bağlı olduğunun
səbəbini açıqlayacaq. Türkiyə ilə Ermənistan sərhədi Azərbaycanın Kəlbəcər rayonunun 1993-cü ilin aprelində
işğalından sonra bağlanıb. Bundan əvvəl isə bütün azərbaycanlılar Dağlıq Qarabağdan qovulub. Dağlıq
Qarabağ əhalisinin 30 faizi azərbaycanlılar idi. Kəlbəcərdən əvvəl 1992-ci ildə ermənilər Şuşanı və Laçını
işğal etdilər. Daha sonra Ağdam, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayıl – Dağlıq Qarabağın inzibati
sərhədlərindən kənarda olan, ümumilikdə, 7 Azərbaycan rayonunu işğal etdilər ki, bu da Azərbaycanın
beynəlxalq səviyyədə tanınan ərazisinin 20 faizini təşkil edir. Bizim əhali etnik təmizləməyə məruz qalıb və
bu işğal BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsinə, Avropa Parlamentinin qətnaməsi və Avropa Şurası
Parlament Assambleyasının qətnaməsinə baxmayaraq, bu günədək davam edir. Ermənistan bu qətnamələrə
məhəl qoymur və nə tarixən, nə də beynəlxalq hüququn normalarına əsasən onlara aid olmayan ərazinin
işğalını davam etdirir. Bizim torpaqlarımız hələ də işğal altındadır. Helsinki Yekun Aktında ərazi bütövlüyü
və öz müqəddəratını təyinetmə prinsipləri çox aydın əks olunub. Öz müqəddəratını təyinetmə ölkələrin ərazi
bütövlüyünün pozulması hesabına əldə olunmamalıdır. Üstəgəl, ermənilər artıq öz müqəddəratını təyin ediblər,
onların müstəqil Ermənistan dövləti var. Təsəvvür edin, əgər ermənilər hər yaşadıqları yerdə öz müqəddəratını
təyin etməyi davam etdirsələr, nə baş verər. Onlar burada-Çex Respublikasında, Gürcüstanda, Rusiyada,
Amerikada, yaşadıqları istənilən yerdə eyni yanaşma göstərə bilərlər. Onların öz dövləti var, onlar öz
müqəddəratını təyin ediblər”.
İ. Əliyev bu çıxışı ilə sadəcə Ermənistana deyil, eyni zamanda sammitdə iştirak edən ölkələrə də öz
mesajını verdi. Bu da o deməkdir ki, artıq dünya həqiqəti tam olaraq bilir. Dünya ölkələrinin həqiqəti bilməsi
isə Ermənistanın yalan dolu planlarına son qoyulması deməkdir.
Təcavüzkar Ermənistan dünyada ifşa olunmalıdır
Prezident Administrasiyasının İctimai-siyasi məsələlər şöbəsinin müdiri Əli Həsənov Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası və “Azərbaycan Respublikası Dağlıq
Qarabağ Bölgəsinin Azərbaycanlı İcması” İctimai Birliyinin birgə təsis etdikləri Qarabağ Araşdırmalar
Mərkəzində “Münaqişəsinin nizama salınması istiqamətində aparılan danışıqlar prosesində Azərbaycan
dövlətinin mövqeyi” mövzusunda oxuduğu mühazirəsində bildirib ki, dövlət başçısının Azərbaycan
vətəndaşları, ziyalıları, ictimaiyyəti qarşısında qoyduğu və dəfələrlə vurğuladığı missiyanı – hücum
diplomatiyasını yaddan çıxarmamalı, təcavüzkar Ermənistanın bütün dünyada ifşa olunmasına nail olmalıyıq.
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Ermənistanın təcavüzkar siyasətindən, qeyri-konstruktiv mövqeyindən danışaraq Azərbaycanın apardığı
diplomatik səylərini, son vaxtlar dövlətimizin hücum diplomatiyasına üstünlük verdiyini qeyd edib:
“Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bu işğal, etnik təmizləmə siyasəti və ərazilərimizin müvəqqəti olaraq
itirilməsi ilə heç vaxt barışmayacağını bildirməklə yanaşı, öz torpaqlarımızı azad etmək üçün tam əsasımızın
olduğunu və bunun beynəlxalq hüquq normaları ilə təsdiq edildiyini vurğulayıb. Bu səbəbdən biz Dağlıq
Qarabağ uğrunda Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan prezidentinin yürütdüyü böyük siyasətə dəstək
verməliyik. Ermənilərin Cənubi Qafqazda yeritdikləri təcavüz siyasətinə ağıl və intellektlə yanaşmaq lazımdır.
Eyni zamanda, biz həm də güclü olmalıyıq. İqtisadi güc Azərbaycanın qurtuluş missiyasının əsasını təşkil
edir”.
Son illərdə Azərbaycan qlobal problemlərin müzakirə edildiyi sammitlərin daimi nümayəndəsinə
çevrilib. Ölkə başçısı həmin sammitlərdə dəfələrlə bildirib ki, əslində çoxdan Ermənistana qarşı beynəlxalq
sanksiyalar tətbiq edilməli idi. Ermənistan 20 ildən artıqdır ki, Azərbaycanın beynəlxalq birlik tərəfindən
tanınan ərazisini işğal altında saxlayır, dinc əhaliyə qarşı soyqırım törədib. Xocalı soyqırımı buna canlı
misaldır. Xalqımıza qarşı etnik təmizləmə siyasəti aparılıb. BMT Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsi
pozulur. Yəni, heç bir başqa buna oxşar halda bu qədər ədalətsizlik və qanun pozuntusu olmayıb. Beynəlxalq
normalar pozulur. BMT TŞ-nin qətnamələri icra edilmir. Digər beynəlxalq təşkilatların – Avropa Şurası,
Avropa Parlamenti, ATƏT, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının qətnamələri icra edilmir. Onlara məhəl qoyulmur.
Minlərlə Azərbaycan vətəndaşı həlak olub. Bizə qarşı soyqırımı törədilib. Nəticə etibarilə Ermənistana qarşı
heç bir sanksiya tətbiq edilmir. Bütün bu fikirlər hər zaman İlham Əliyev tərəfindən dünya ölkələrinin
diqqətinə çatdırılıb. Bu da o deməkdir ki, artıq Azərbaycan susmaq fikrində deyil, əksinə haqqını tələb edir və
dünyanı da bu haqq işə dəstək verməyə çağırır.
Ekspress.-2014.-5-7 iyul.-№ 118.-S.18.
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Xarici siyasətimizin əsas prinsipləri: Əməkdaşlıq, dostluq, daxili işə müdaxilə etməmək
Vaqif CƏLİLOĞLU,
Tex.e.üzrə fəlsəfə doktoru
Məlumdur ki, SSRİ-nin tabutuna son mismar vurulduqdan sonra dünyada yeni geosiyasi vəziyyət
yarandı. Müstəqillik əldə edən postsovet respublikaları artıq özlərinin sərbəst şəkildə müəyyənləşdirdiyi
xarici siyasətini həyata keçirməyə başladılar. Təbii ki, olduqca əlverişli geosiyasi mövqeyə malik olan
Azərbaycan Respublikasının (AR) da qarşısında duran vacib vəzifələrdən biri milli maraqlarının təmin
olunmasına yönələn yeni xarici siyasət strategiyasının yaradılması və uğurla həyata keçirilməsi oldu.
Azərbaycanın xarici siyasətinin prinsip və prioritetlərini təhlil edərkən, ilk növbədə, milli maraq
məfhumuna aydınlıq gətirmək lazımdır. Milli maraqlar dedikdə hər bir fərd, cəmiyyət və dövlətin
uzunmüddətli təməl maraqları nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, dünyanın müxtəlif siyasətçiləri, strateqlər, alim
və ekspertlər milli maraqların qiymətləndirilməsi üçün müxtəlif kriteriyalardan istifadə edir. Lakin siyasi
ədəbiyyatda ən çox rast gəlinən dörd kriteriya mövcuddur: Həyatı, həyatı vacib, vacib və periferik maraqlar.
Birinci qrup maraqlara, bir qayda olaraq, bir ölkənin digər ölkənin ərazisinə silahlı hücumu və ya onu hücumla
təhdid etməsi nəticəsində toxunulur. İkinci qrup maraqlara Vətənin müdafiəsindən başqa digər milli maraqların
qorunması daxildir. Üçüncü-vacib maraqlar əsasən ölkənin inkişafı və rifahına yönəlir. Dördüncü qrupdan olan
maraqlara bütövlükdə ölkənin inkişafı və rifahına ciddi təsir etməyən, lakin hər hansı bir xarici ölkədə bizneslə
məşğul olan ölkə vətəndaşlarının özəl maraqlarına ziyan vura bilən, həmvətənlərimizin hüquq və azadlıqlarının
pozulması ilə bağlı olan maraqlar aiddir.
Hər bir ölkə kimi, AR-nin də xarici siyasətinin özünəməxsus prinsipləri var. Bu prinsiplər, bir qayda
olaraq, daxili siyasi reallıqların təsiri altında müəyyənləşir. Yəni ölkənin daxili həyatında cərəyan edən siyasi
proseslərlə və həyata keçirilməli vəzifələrlə əlaqəli olan siyasi kurs dövlətin beynəlxalq arenada mövqeyinin
və xarici siyasətinin prinsiplərini, istiqamətlərini müəyyənləşdirir.
AR-nin xarici siyasətinin əsas prinsipləri 1995-ci ildə qəbul edilən Konstitusiyada və mərhum Prezident
Heydər Əliyevin çıxışlarında öz əksini tapıb. Ölkənin ali qanununa uyğun olaraq, AR konkret sahələr üzrə
xarici siyasətini reallaşdırarkən müvafiq prinsiplərə əsaslanır. Bu, ölkənin xarici siyasi kursunun
özünəməxsusluğunu şərtləndirən əlamətlərdəndir. Xarici siyasətimizin səciyyəvi xüsusiyyətləri ondan
ibarətdir ki, Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sisteminin aktorları arasında münasibətlərin inkişaf
istiqamətinə və dinamikliyinə uyğun olaraq, praqmatik və balanslaşdırılmış xarici siyasəti həyata keçirir, qonşu
dövlətlərlə hərtərəfli sıx əlaqələrin qurulması və inkişaf etdirilməsinə böyük önəm verir. Deməli,
müəyyənləşdirdiyi xarici siyasi kursa uyğun olaraq dünya dövlətlərinin ərazi bütövlüyünə, müstəqilliyinə,
suverenliyinə hörmətlə yanaşmaq və onların daxili işlərinə müdaxilə etməmək ölkəmizin beynəlxalq aləmlə
münasibətlərində və qarşılıqlı əlaqələrində əsas prinsiplərdir. İstər regionda, istərsə də kənarda yerləşən bütün
dövlətlərlə dostluq və qarşılıqlı səmərəli ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələrin qurulması və inkişaf etdirilməsi,
regionda və ümumilikdə beynəlxalq arenada dinc-yanaşı yaşamanı təmin etmək AR-nin xarici siyasətinin
vacib prinsiplərindəndir. Bu prinsipləri Heydər Əliyev daha dəqiq belə ifadə edib: “Bizim xarici siyasətimiz
sülhsevər siyasətdir, biz hər hansı bir dövlətin suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə toxunmaq məqsədi güdmürük.
Lakin, eyni zamanda, respublikamızın suverenliyini, müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü, nəyin bahasına
olursa-olsun, xarici siyasət vasitəsilə təmin etməyə çalışacağıq”.
Heydər Əliyev siyasi kursunu uğurla davam və inkişaf etdirən AR-nin Prezidenti cənab İlham Əliyev
də bu prinsiplərə sadiqlik nümayiş etdirir və hesab edir ki, həm regional, həm də beynəlxalq səviyyədə
qarşılıqlı əlaqələrin inkişaf etdirilməsi mövcud problemlərin birgə səylərlə, təminatlı şəkildə aradan
qaldırılması üçün etibarlı zəmin yaradır. Rəhbər tutulan prinsiplərdən biri də Azərbaycan dövlətinin strateji
maraqlarını beynəlxalq güc mərkəzlərinin maraqları ilə uzlaşdırmaqdır. Məhz bu prinsipdən çıxış edən AR
özünün xarici siyasət strategiyasını hazırlayarkən müxtəlif güc mərkəzlərinin regional və beynəlxalq maraqlar
sistemini dərindən təhlil etdi və həmin maraqların ölkəmizin milli maraqları ilə uzlaşdırılması istiqamətində
mühüm işlər gördü.
AR-nin geosiyasi mövqeyi və mövcud beynəlxalq vəziyyəti həm də balanslaşdırılmış xarici siyasətin
həyata keçirilməsini tələb edir. Həmin səbəbdən müasir Azərbaycan fərq qoymadan regionda maraqları olan
hər bir dövlətlə bərabərhüquqlu qarşılıqlı-faydalı əlaqələr qurub. Qeyd edək ki, ölkəmizin bütün nüfuzlu
beynəlxalq və regional təşkilatlara üzv olması, onların işində yaxından iştirakı da məhz bu prinsipdən irəli
539

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

gəlir. Ümumiyyətlə, xarici siyasətimizin prinsipləri haqqında danışarkən onları konkret olaraq aşağıdakı kimi
qruplaşdırmaq olar: Birinci, hər bir dövlətin suveren hüquqlarına, ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşmaq,
beynəlxalq hüquq norma və prinsiplərinə uyğun olaraq dövlətlərin ərazi bütövlüyünün pozulmasına,
sərhədlərinin zorla dəyişdirilməsinə və dövlət müstəqilliyinin təhlükə altına alınmasına yol verməmək,
mübahisəli məsələləri danışıqlar yolu ilə həll etmək. Buraya digər dövlətlərin daxili işlərinə müdaxilə etməmək
və xarici dövlətlərin onun daxili işlərinə qarışmasına yol verməmək, hər bir ölkənin müəyyənləşdirdiyi və
prioritet saydığı inkişaf modelinə hörmətlə yanaşmaq, beynəlxalq səviyyədə götürdüyü öhdəlikləri dəqiq
yerinə yetirmək və bu qəbildən olan digər prinsiplər də daxildir.
Hesab edirik ki, demokratik inkişaf yolu ilə inamla addımlayan müstəqil Azərbaycan mövcud
problemlərin böyük əksəriyyətinin öhdəsindən uğurla gəlib. Bu gün bizdən asılı olmayan səbəblər üzündən
həllini tapmayan əsas problem ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi ilə bağlıdır. Bu məqsədlə ölkəmiz
BMT, ATƏT AŞ, AB kimi nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar və ABŞ, Fransa, Rusiya, Almaniya, Türkiyə,
İngiltərə, İran və s. dövlətlərlə sıx əməkdaşlıq edir.
İkinci, müxtəlif spektrli əlaqələrdə bərabərhüquqlu, qarşılıqlı- faydalı əməkdaşlıq, ortaq maraq və
mənafeləri qorumaq, qarşılıqlı təhlükəsizliyə nail olmaq, ikitərəfli əlaqələrdə beynəlxalq hüquq normalarını
və sivilizasiya birgəyaşayış qaydalarını, başqa dövlətlərin, regional və beynəlxalq qurumların mənafelərinin
nəzərə almaqdan ibarətdir.
Xarici siyasətimizin bu prioritetinə uyğun olaraq Azərbaycan dövləti mövcud təhlükəsizlik mühitində
ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi və suverenliyinə qarşı mümkün təhdidlərin nəzarət altında saxlanmasına və
aradan qaldırılmasına çalışır. Çünki AR beynəlxalq, xüsusilə Avratlantik strukturlarda strateji tərəfdaşlığa
bütövlükdə beynəlxalq təhlükəsizliyə, iqtisadi inkişafa və demokratiyaya dəstək verəcək mühüm bir vasitə
kimi baxır. AR Avropa və Avratlantik məkanında qeyri-sabitliyin, münaqişə və təhdidlərin aradan
qaldırılmasında Avratlantik Tərəfdaşlıq Şurası, “Sülh naminə tərəfdaşlıq Proqramı” çərçivəsində NATO ilə
əməkdaşlıq edir, Avropada və yerləşdiyi regionda vahid təhlükəsizlik sisteminin qurulması yükünü uğurla
bölüşdürür. Üçüncü, separatizmə, terrora, dövlət və xalqların təhlükəsizliyinə, maddi və mənəvi həyatına ziyan
verə biləcək digər neqativ hallara qarşı birgə mübarizə aparmaq.
Dördüncü, müasir dövrün qlobal problemlərinin aradan qaldırılmasında dünya ictimaiyyəti ilə birgə
fəaliyyətdə səyləri əsirgəməmək və bu istiqamətdə beynəlxalq əməkdaşlığı inkişaf etdirmək.
Əməkdaşlıq, dostluq, daxili işə müdaxilə etməmək prinsiplərini ehtiva edən xarici siyasətimizin digər
prioriteti region dövlətlərinin maraqları ilə dövlətçilik mənafelərimiz arasında uyğunluğun olmasına yönələn
xüsusi strategiyanın hazırlanması və həyata keçirilməsidir. Mərhum Prezident Heydər Əliyevin Gürcüstan,
Rusiya, İran, Türkiyə və digər ölkələrə səfərləri də bu amala xidmət edirdi. Bu kursu uğurla davam etdirən
cənab İlham Əliyev region dövlətləri ilə əməkdaşlıq və dostluq əlaqələrinin daha da möhkəmlənməsinə xüsusi
diqqət verir.
Avrozonaya sıx inteqrasiya da ölkəmizin xarici siyasətinin əsas prinsiplərindən biridir. Bu gün AR-i
Avropa İttifaqı (Aİ) və Avropa Şurası (AŞ) ilə çoxspektrli, qarşılıqlı faydalı əlaqəlar qurub. Bu qurumla
münasibətlər əsasən “MDB Ölkələrinə Texniki Dəstək” (TACİS), “Avropa-Qafqaz-Asiya Nəqliyyat Dəhlizi
(TRACESA) proqramları çərçivəsində inkişaf etdirilir. Ölkəmizin Aİ-nin “Yeni Qonşuluq Siyasəti”nə daxil
edilməsi, Azərbaycan-Aİ Fəaliyyət Planının qəbul olunması, AR ilə Aİ arasında “Enerji sahəsində Strateji
Tərəfdaşlıq haqqında” Anlaşma Memorandumu imzalanması həmin qurumla münasibətlərin pozitiv
dinamikasından xəbər verir. Şübhəsiz ki, bu günlərdə Avropa Komissiyasının prezidenti Ж.Barrozunun
Bakıya səfəri və cənab İlham Əliyevlə görüşü Avropa ilə Azərbaycan arasında enerji sektorunda əməkdaşlığı
daha da dərinləşdirəcək. Qeyd edək ki, bu əməkdaşlıq bütövlükdə Qafqazda sabitliyin təmin olunması və milli
dəyərlərimizi saxlamaq şərtilə konstruktiv Avropa dəyərlərinin regionda yayılması baxımından da
əhəmiyyətlidir.
AR xarici siyasətinin digər prioriteti kimi ölkənin malik olduğu zəngin karbohidrogen ehtiyatlarının
əlverişli şərtlərlə və təhlükəsiz marşrutlarla dünya bazarına çıxarılmasını göstərmək olar. Ölkəmiz enerji
daşıyıcılarının ixracında diversifikasiya siyasətinə üstünlük verdiyi üçün həm Qərb, həm də Türkiyə, Rusiya,
İran və s. kimi region dövlətləri ilə enerji sahəsində uğurlu əməkdaşlıq edir.
Xarici siyasətimizin əməkdaşlıq, dostluq, daxili işə müdaxilə etməmək və digər prinsiplərini ehtiva edən
prioritetləri sırasında regionda qanunsuz silah və s. daşımaların qarşısının alınması, təhlükəsizlik və sabitliyin
gücləndirilməsi; Xəzər dənizi hövzəsinin demilitarizasiyası; nüvə silahlarının yayılmasının qarşısının
alınmasına dair mövcud qlobal rejimlərə sadiqlik; iştirakçısı olduğu Avrasiya nəqliyyat dəhlizini inkişaf
etdirmək və s. istiqamətlərdə geniş fəaliyyət proqramlarının həyata keçirilməsini qeyd etmək olar.
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Ümumiyyətlə, AR istər söz sahibi olduğu regional, istərsə də beynəlxalq münasibətlər sistemində fəaliyyəti
zamanı xarici siyasətinin müəyyənləşdirdiyi hər bir prinsipinə istinasız olaraq böyük həssaslıqla yanaşır, bütün
öhdəliklərinə sadiqlik nümayiş etdirir. Xarici siyasətimizin məhz bu prinsipləri ölkəmizi BMT TŞ-də iki dəfə
sədr seçilməsini mümkün edib.
Beləliklə, xarici siyasətimizin prinsip və prioritetlərinin təhlili göstərir ki, dünya birliyinə uğurla
inteqrasiya edən AR qarşıya qoyduğu bütün vəzifələrin öhdəsindən layiqincə gəlir. Bu gün bizdən asılı
olmayan yeganə problem işğal olunan torpaqların azad edilməsi və həmvətənlərimizin doğma yurdlarına
qaytarılması məsələsidir. Lakin həm xalqımızın iradəsi və həm də Ukraynada baş verən son hadisələrlə
əlaqədar ölkəmizə olan beynəlxalq dəstək sübut edir ki, AR yaxın vaxtlarda üçrəngli bayrağını Qarabağda da
dalğalandıracaq.
Yazı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin
İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun keçirdiyi müsabiqəyə təqdim etmək üçündür.
Bakı Xəbər.-2014.-19 iyun.-№ 105.-S.11.
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Uğurlu xarici siyasət strategiyası
Elnur HACALIYEV
Azərbaycan bu gün dünyada özünəməxsus milli inkişaf modeli ilə, tolerantlığın və dini-etnik
sivilizasiyaların qovuşduğu məkan kimi tanınır, eləcə də beynəlxalq tədbirlərə ən yüksək səviyyədə ev
sahibliyi edən, regionda sərmayədar ölkə və qlobal böhran şəraitində belə davamlı inkişaf edən dövlət
olaraq dünyanı heyrətləndirir.
Azərbaycan heç kimdən asılı olmayan, milli maraqlara uyğun, tam müstəqil daxili və xarici siyasət
yürüdən dövlətdir. Respublikamız regionun nəqliyyat-logistika mərkəzinə çevrilmiş, bölgənin və
Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində ciddi rol oynamağa başlamış, öz peykini orbitə
çıxararaq kosmik klubun üzvü olmuşdur. Respublikamız həm özünün tərəqqi və yüksəliş dinamikası,
həm də brendləri ilə dünyada tanınır. Ötən illər ərzində Azərbaycanda olimpiya hərəkatı geniş vüsət
almış, nəhəng, müasir idman infrastrukturları yaradılmış, idmançılarımız dünyanın müxtəlif
ölkələrində keçirilən mühüm beynəlxalq yarışlarda böyük uğurlara imza atmışlar. Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi altında son on ildə Azərbaycan bütün sahələrdə öz nümunəsini, identikliyini ortaya
qoyaraq özünü dünyaya güclü, müstəqil, müasir, davamlı inkişaf edən ölkə kimi tanıtmışdır.
Dünya artıq Azərbaycanı öyrənir, Azərbaycandan nümunə götürür.
Azərbaycan Avratlantika coğrafi arealında sülh, tərəqqi və əməkdaşlıq paytaxtına, habelə beynəlxalq
miqyaslı enerji-kommunikasiya layihələrinin lokomotivinə çevrilib. Bu xarici siyasət strategiyası müstəqil
dövlətimizin milli mənafelərinə hörmətlə yanaşan bütün beynəlxalq təşkilatlar və xarici dövlətlərlə əməkdaşlıq
əlaqələrinin daha da genişləndirilməsi müstəvisi üzərində qurulmuşdur.
Prezident İlham Əliyev beynəlxalq hüquq prinsiplərini əsas tutaraq praqmatizmə, qarşılıqlı faydalı
əməkdaşlığa əsaslanan açıq xarici siyasət xətti yürüdür. Ölkə diplomatiyası regional əməkdaşlıq, enerji
təhlükəsizliyi, habelə beynəlxalq təşkilatlarda təmsilçilik kimi məsələlərdə milli maraqların prioritetliyini
maksimum səviyyədə təmin edir, bölgədə müşahidə olunan neqativ geosiyasi dəyişiklik meyillərinə rasional
və təmkinli münasibət göstərir. Təcrübə sübut edir ki, qlobal geosiyasi məkanda cərəyan edən proseslərə çevik
və adekvat reaksiyası ilə seçilən, çoxqütblü əməkdaşlığa üstünlük verən ölkələr tez bir zamanda qarşıya
qoyduqları bütün məqsədlərə yetişə bilirlər.
Avropa Şurasının tamhüquqlu üzvü olan respublikamızın avrostrukturlara inteqrasiya prosesində BMT,
ATƏT, Avropa Birliyi, NATO kimi təşkilatlarla sıx əməkdaşlığı hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti
quruculuğu prosesinin dönməzliyinə etibarlı təminat kimi qiymətləndirilir. Ermənistanın dünya miqyasında
təcavüzkar dövlət kimi tanınmasına nail olmaq və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin etmək, dünya
siyasətini istiqamətləndirən böyük dövlətlərlə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı genişləndirmək dövlət başçısı
İlham Əliyevin xarici siyasətinin prioritet məqsədləri sırasında xüsusi vurğulana bilər. Aparılan uğurlu
diplomatiya nəticəsində artıq beynəlxalq təşkilatlar haqqın və ədalətin Azərbaycanın tərəfində olduğunu etiraf
edir, Ermənistanın təcavüzkar dövlət olduğunu anlayırlar. Azərbaycan danışıqlar prosesində ədalətli, prinsipial
və beynəlxalq hüquqa əsaslanan mövqe nümayiş etdirir. Bu dəyişməz mövqeyi Prezident İlham Əliyev xarici
ölkələrə səfərlərində, eləcə də ölkəmizə gələn nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların və dövlətlərin rəhbərlərinin
diqqətinə dəfələrlə çatdırıb. Rəsmi Bakı istənilən beynəlxalq gərginlik və münaqişənin ayrı-ayrı dövlətlərin
siyasi iddiaları, “ikili standartlar” əsasında deyil, məhz aparıcı beynəlxalq təşkilatların qərar və qətnamələri
əsasında həllinin tərəfdarı kimi çıxış edir.
Azərbaycanda heç bir kənar təsir və diktə altında hərəkət etməyən, xalqın maraqlarını, mənafeyini
müdafiə edə bilən hakimiyyət mövcuddur. Məhz bu amil ölkəmizə qarşı yönəlmiş “ikili standartlar”ı
neytrallaşdırır, Azərbaycanı beynəlxalq səviyyədə söz sahibinə çevirir. Azərbaycanın hücum diplomatiyasını,
qlobal təhdidlərə qarşı adekvat reaksiyasını təmin edən dövlət başçısı İlham Əliyev son 10 ildə respublikamızın
diplomatik mövqeyini xeyli dərəcədə gücləndirmişdir. Uzun illər regionda siyasi arbitr rolunda çıxış etməyə
iddialı olan bəzi dövlətlərin respublikamıza bərabərhüquqlu tərəfdaş kimi yanaşmaq məcburiyyətində qalması,
rəsmi Bakı ilə təzyiq və təhdid dilində danışmağın mənasızlığını dərk etməsi bu gün Azərbaycan
diplomatiyasının ən mühüm uğurlarından biri kimi vurğulana bilər.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyası İctimai-siyasi məsələlər şöbəsinin müdiri Əli
Həsənov “The Business year: Azerbaijan-2014″ nəşrinin təqdimat mərasimində çıxışı zamanı Azərbaycanın
inkişaf dinamikasından, xarici siyasət strategiyasından bəhs edib və əsas istiqamətləri göstərib. Əli Həsənov
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bildirib: “Azərbaycan heç kimdən asılı olmayan, milli maraqlara uyğun, tam müstəqil daxili və xarici siyasət
yürüdən dövlətdir. Bunun bariz nümunəsi kimi 2012-ci ildə Azərbaycanın güclü rəqabət şəraitində 155 ölkənin
dəstəyi ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv seçilməsini və dünyanın nəhəng dövlətləri ilə birlikdə beynəlxalq
münasibətlər sistemində yaxından iştirak etmək hüququ qazanmasını göstərmək olar. Azərbaycan bu qurumda
iki illik fəaliyyəti ilə təsdiq etdi ki, böyüklüyündən, kiçikliyindən asılı olmayaraq, tam müstəqil siyasət
yürüdən hər bir dövlət öz nümunəsini ortaya qoya və dünyada humanist dəyərlərin, ədalət prinsipinin, sülh və
təhlükəsizliyin möhkəmlənməsinə layiqli töhfələr verə bilər. Deməli, tam müstəqil siyasət nəticəsində
Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sisteminin öz səsi, mövqeyi olan, rəyinə hörmətlə yanaşılan nüfuzlu
subyektinə çevrilmişdir ki, bu da cəmi 20 ildir dövlət müstəqilliyini əldə etmiş bir ölkə üçün çox böyük uğur
hesab oluna bilər”.
Azərbaycanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü
seçilməsi bütövlükdə müasir tariximizin ən əlamətdar, qürur doğuran hadisələrindən biri kimi yadda qalmışdır.
Bu tarixi hadisə, ilk növbədə, rəsmi Bakının son dərəcə sabit və uğurlu, eyni zamanda tarazlı xarici siyasət
yürütdüyünü bir daha təsdiqləməklə yanaşı, müstəqil Azərbaycanın beynəlxalq miqyasda artan nüfuzunun
parlaq təcəssümü kimi dəyərləndirilə bilər.
Respublikamızın dünya siyasətində əsas söz sahibi olan ölkələrlə əlaqələrini son illərdə daha da inkişaf
etdirməyə nail olması, regionda sülh, sabitlik və iqtisadi əməkdaşlıq təşəbbüslərini fəal şəkildə dəstəkləməsi
fonunda BMT-dəki tarixi qələbəmiz də tamamilə məntiqə uyğundur. Erməni lobbisinin, təcavüzkar
Ermənistanın Azərbaycana qarşı apardığı məkrli informasiya siyasəti şəraitində BMT-nin 193 üzvündən 155nin birbaşa dəstəyinə nail olmaq respublikamızın xarici siyasətinin ümumi mahiyyəti barədə tamamilə dolğun
təəssürat yaradır. Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasına sədrliyi dövründə bu qurumun fəaliyyət
gündəliyini müəyyən etməklə dünyadakı hadisələrlə bağlı qərar qəbuletmə prosesinin fəal iştirakçısına
çevrildi.
Rəsmi Bakının yürütdüyü prinsipial siyasətin nəticəsi olaraq regionda sülh, sabitlik və iqtisadi
əməkdaşlığa ciddi təhlükə olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı
beynəlxalq səviyyəli müzakirələr son vaxtlar intensivləşib. Aşkar görünür ki, dünyada baş verən mühüm
geosiyasi dəyişikliklər fonunda Cənubi Qafqazdakı münaqişə ocaqlarının söndürülməmiş qalması ümumi
siyasi mənzərəyə mənfi təsir göstərməklə yanaşı, bölgədə iqtisadi və siyasi maraqları olan dövlətlərin
mənafelərini ciddi şəkildə təhdid edir. Münaqişənin həlli məsələsinin regional müstəvidən çıxaraq beynəlxalq
səciyyə daşıması da məhz bu amillə şərtlənir.
Azərbaycanın haqlı mövqeyi Avropa Şurasında, BMT, Avropa Birliyi, ATƏT, NATO, İƏT, GUAM və
digər beynəlxalq təşkilatlarda dəstəklənmişdir. Xatırladaq ki, Avropa Parlamenti tərəfindən qəbul edilmiş
“Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üçün strategiya ehtiyacı” adlı qətnamədə Dağlıq Qarabağ, eləcə də onun
ətrafındakı ərazilərin işğal altında olması faktı təsdiq edilmişdir. Qətnamədə, həmçinin Ermənistan silahlı
qüvvələrinin Azərbaycanın işğal edilmiş bütün ərazilərindən çıxarılması, doğma torpaqlarından didərgin
düşmüş qaçqın və məcburi köçkünlərin tezliklə öz daimi yaşayış yerlərinə qayıtması hüququnun təmin
edilməsi tələb olunmuşdur. 2012-ci ildə NATO-nun zirvə görüşündə və qəbul edilmiş qətnamədə ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ərazi bütövlüyü əsasında həll edilməsi məsələsi öz əksini
tapmışdır. Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul edilmiş qətnamələrdə birmənalı olaraq Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü, müstəqilliyi və suverenliyi dəstəklənmiş, münaqişələrin məhz bu prinsipləri nəzərə alınmaqla
həllinin vacibliyi vurğulanmışdır. Eyni zamanda, 2012-ci ildə Azərbaycanın qoşulduğu Qoşulmama
Hərəkatının zirvə toplantısında Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı çox
tutarlı və ədalətli qətnamə qəbul edilmişdir. Həmin qətnamədə deyilir ki, bu münaqişə yalnız Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü çərçivəsində öz həllini tapmalıdır.
Azərbaycanın sülh danışıqları nəticə verməyəcəyi təqdirdə münaqişənin hərb yolu ilə həlli barədə
verdiyi bəyanatlar həm regionun, həm də Qərbin aparıcı dövlətlərini ciddi şəkildə narahat edir. Müdafiə
məqsədilə ayrılan hərbi xərclərin ildən-ilə artması, eləcə də ölkədə hərbi təyinatlı məhsulların istehsalını həyata
keçirən sənaye müəssisələrinin yaradılması da ordu quruculuğu baxımından vacib əhəmiyyətə malikdir.
Azərbaycan müxtəlif xarici ölkələrdən müasir hərbi texnikalar alır, ordunun arsenalında olan bir sıra
texnikaların modernləşdirilməsini həyata keçirir. Əvvəllər xaricdən alınan bəzi hərbi texnika və döyüş
sursatları artıq Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin tabeliyində olan müəssisələrdə istehsal olunur. Azərbaycanın
yerli istehsal hesabına ordusunun müxtəlif hərbi ləvazimatlara və döyüş sursatlarına olan ehtiyacını ödəməsi
ölkəmizin Ermənistan qarşısında üstünlüyünü daha da artırır.
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Xarici siyasətdə öhdəliklərə sabitlik, şəffaflıq, başqa dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamaq kimi aparıcı
istiqamətlər önə çəkilmiş, region dövlətləri ilə hərtərəfli əlaqələrin genişləndirilməsində mehriban qonşuluq
prinsipləri təşviq edilmişdir.
Azərbaycan.-2014.-7 iyun.-№ 119.-S.3.
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Heydər Əliyev və Azərbaycanın müstəqil xarici siyasətinin formalaşması
Sərxanbəy Xuduyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
Müasir dövrdə hər bir demokratik dövlətin xarici siyasəti rəsmi və qeyri-rəsmi institutların, vətəndaş
cəmiyyəti təsisatlarının tələb və istəklərinin sintezi nəticəsində formalaşmış ümumi rəyə əsaslanır. Milli
maraqları ifadə edən bu ümumi rəyin ardıcıl və davamlı fəaliyyət proqramına çevrilməsi, milli səviyyədə
gerçəkləşdirilməsi və koordinasiyasını isə dövlət həyata keçirir.
1993-cü ildən yeni formalaşmağa başlayan Azərbaycanın müstəqil xarici siyasəti, ilk növbədə, ölkənin
ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin tezliklə bərpa edilməsi, qonşu dövlətlərlə mehriban və qarşılıqlı surətdə
faydalı münasibətlərin inkişaf etdirilməsi, yeni dünya nizamı çərçivəsində regional və qlobal proseslərdə
ölkənin fəal iştirakının təmin edilməsi, regionda sabitliyin və təhlükəsizliyin gücləndirilməsi, Avropa və
Transatlantik strukturlarına inteqrasiya məsələlərinə və s. yönəldilmişdi.
Azərbaycan Respublikası dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra, dövlətçiliyini inkişaf etdirərək
möhkəmləndirmək üçün tarixi fürsət əldə etmiş oldu. Belə bir şəraitdə milli dövlətçilik prinsiplərinə uyğun
olaraq yeni xarici siyasət kursunun formalaşdırılması və həyata keçirilməsi ən vacib məsələ kimi qarşıda
dururdu. Əsas prioritet istiqamət isə hərbi işğal, etnik təmizləmə, bir milyona yaxın azərbaycanlı qaçqın və
məcburi köçkünün hüquqlarının kobudcasına pozulması, ölkənin böyük bir hissəsində tarixi və mədəni
irsimizin ermənilər tərəfindən dağıdılması faktlarını özündə cəmləşdirən Ermənistanın Azərbaycana qarşı
təcavüzü ölkənin təhlükəsizlik mühitinin əsas təyinedici amili oldu və bu da öz növbəsində Azərbaycanın
təhlükəsizlik və xarici siyasətinin formalaşdırılmasında əsas rol oynadı.
1993-cü ilin ikinci yarısından, yəni ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra
Azərbaycanın xarici siyasət kursunda mövcud reallıqları nəzərə alan və ölkəmizin milli mənafelərinin
qorunmasına yönəlmiş əməli dəyişikliklər edildi. Özünün zəngin təcrübəsinə əsaslanaraq dövlətimizin yeni
xarici siyasət kursunun əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirən Prezident Heydər Əliyev bu yeniləşmiş xarici
siyasət xəttində ilk növbədə bir sıra ən mühüm təxirəsalınmaz vəzifələrin yerinə yetirilməsi qarşıya qoymuşdu.
Həmin vəzifələrdən biri Azərbaycanı beynəlxalq aləmdəki təcrid vəziyyətindən çıxarmaq, ölkəmiz
haqqında yaradılmış mənfi ictimai rəyi dağıtmaq və xalqımızın haqq işini dünya ictimaiyyətinə olduğu
kimi çatdıraraq respublikamız ətrafındakı informasiya blokadasını yarmaqdan ibarət idi. Azərbaycanın
Müstəqil Dövlətlər Birliyinə daxil olması bu yöndə atılmış ilk addımlardan biri idi. Bu quruma daxil olan
keçmiş Sovet respublikaları ilə ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələrin möhkəmləndirilməsi istiqamətində ardıcıl iş
aparıldı. Bu ölkələrlə iqtisadi, ticarət və mədəni əməkdaşlıq məsələlərinə xüsusi önəm verildi.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində Prezident Heydər Əliyevin geniş və çoxşaxəli
fəaliyyətinin əsas məzmununu münaqişənin beynəlxalq normalara uyğun, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
çərçivəsində nizama salınması təşkil edirdi. Vaxtilə dünya siyasətindən demək olar ki, təcrid olunmuş,
informasiya blokadasında sıxılan, haqqı tapdandığı halda erməni təbliğatı sayəsində üstəlik dünya birliyinin
də qınağına tuş gələn, ABŞ Konqresinin 1992-ci ildə qəbul etdiyi Azərbaycana hər cür yardım göstərilməsini
qadağan edən “Azadlığı dəstək aktı”na 907-ci düzəliş” deyilən ədalətsiz sənədlə ayrı-seçkiliyə məruz qalan
Azərbaycan yalnız Heydər Əliyevin fəal diplomatiyası nəticəsində dünyanın bütün demokratik dövlətlərinin
və aparıcı beynəlxalq təşkilatların ölkəmizə, onun zorla cəlb olunduğu silahlı münaqişəyə münasibətini
kökündən dəyişdirməyə nail ola bildi.
Münaqişənin həlli istiqamətində ən mühüm addımlardan biri atəşkəsin əldə edilməsi oldu. 1993-cü ilin
sonları və 1994-cü ilin əvvəllərində ATƏT-in və digər vasitəçilərin səyləri ilə aparılan danışıqlar nəticəsində
1994-cü ilin mayında Ermənistanla Azərbaycan arasında atəşkəs əldə edildi. 1993-1995-ci illərdə Azərbaycan
Prezidentinin bir sıra xarici ölkələrə səfərləri, keçirdiyi görüşlər, eləcə də dünyanın ayrı-ayrı dövlətlərindən
respublikamıza gələn nümayəndələrlə aparılan danışıqlar Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü haqqında
həqiqətlərin beynəlxalq aləmə çatdırılması baxımından əhəmiyyətli rol oynadı.
Əminliklə söyləmək olar ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə nizamlanmasına yönəlmiş
danışıqlar prosesində vaxt Azərbaycanın xeyrinə işləyir. Ölkəmiz ildən-ilə güclənir, beynəlxalq mövqelərini
möhkəmləndirir və bütün bunlar münaqişənin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunacağına
olan ümidləri artırır. Təhlillər göstərir ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının erməni silahlı qüvvələrinin işğal
olunmuş Azərbaycan ərazilərini tərk etməsi haqqında müvafiq qətnamələrinin mövcudluğu, Avropa Şurası və
ATƏT-in qəbul etdiyi bir sıra qərarlarda Ermənistanın təcavüzkar dövlət olduğunun təsbit edilməsi, Prezident
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İlham Əliyevin hücumçu diplomatiyasının uğurlu nəticələri, informasiya müharibəsində münaqişə barədə
erməni tərəfin dünyada yaydığı dezinformasiyanın getdikcə ifşa olunması, Azərbaycanın iqtisadi-hərbi
baxımdan güclənməsi, nəhayət, münaqişənin digər vasitələrlə həlli hüququnun ölkəmizdə qalması problemin
Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınan sərhədlərinin toxunulmazlığı
çərçivəsində həll olunacağına ciddi əsaslar verir.
Avroatlantik strukturlara inteqrasiya istiqamətində Azərbaycan çoxtərəfli Trans-Atlantik təhlükəsizlik
əməkdaşlığı proqramlarını inkişaf etdirir, Avropa qitəsində və onun sərhədlərindən kənarda təhlükəsizlik və
sabitliyə töhfə verir. Belə ki, ölkəmiz 1994-cü ildə NATO-nun “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramına qoşulan
ilk dövlətlərdən olmuş və bu təşkilatın əksər qurumlarının işində fəal iştirak edərək NATO ilə mümkün
tərəfdaşlıq mexanizmlərindən tam şəkildə bəhrələnir. Azərbaycan NATO-nun “Fərdi Tərəfdaşlıq üzrə
Fəaliyyət Planının” (İPAP) birinci mərhələsini uğurla başa vurmuş və ikinci mərhələnin icrasına başlamışdır.
Ölkəmiz Avropa təhlükəsizlik arxitekturasının etibarlı tərəfdaşı kimi qitənin enerji təhlükəsizliyinin
təmin olunmasında əhəmiyyətli rol oynayır. Azərbaycan 2004-cü ildə əsas məqsədi Cənubi Qafqaz
dövlətlərinin siyasi, iqtisadi cəhətdən Avropa dəyərlərinə yaxınlaşmasını sürətləndirməkdən ibarət olan
“Avropa Qonşuluq Siyasətinə” qoşulmuş, 2006-cı ildə Azərbaycan Respublikası ilə Avropa İttifaqı arasında
enerji məsələləri üzrə strateji tərəfdaşlığa dair anlaşma memorandumunu imzalamış, 2008-ci ildə isə İttifaqın
“Şərq tərəfdaşlığı” proqramına qoşulmaqla bu siyasi, iqtisadi əməkdaşlıq daha da genişlənmiş və keyfiyyətcə
yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur.
Xarici siyasət sahəsində neft amilindən bacarıqla istifadə edən ulu öndərimiz Heydər Əliyev neft
müqavilələri bağlanması məsələsini nəzarətə aldı, danışıqlara şəxsən nəzarət etdi. 1994-cü il sentyabrın 20-də
“Əsrin müqaviləsi” adlanan müqavilə imzalandı. Beləliklə, “Əsrin müqaviləsi” ilə ulu öndərimiz H. Əliyev
rəhbərliyi altında imzalanmış və sərmayə qoyulmuş 60 mlrd. ABŞ dolları həcmində olan 19 müqavilənin
başlanğıcı qoyulmuş oldu.
Cənubi Qafqaz regionu üzərindən beynəlxalq nəqliyyat və kommunikasiya dəhlizlərinin
genişləndirilməsi və Azərbaycanın tranzit imkanlarının gücləndirilməsi ölkə iqtisadiyyatının və qeyri-neft
sektorunun inkişafının vacib elementidir. Bu mənada, Azərbaycan “Avropa-Qafqaz-Asiya Transqafqaz
nəqliyyat dəhlizi” (TRASEKA) layihəsi, habelə Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin həyata keçirilməsinə fəal
cəlb olunmuşdur. Bununla yanaşı, Azərbaycan Türkiyə və Gürcüstanla geostrateji əhəmiyyət kəsb edən BakıTiflis-Qars dəmiryolu xəttinin çəkilməsi istiqamətində əməkdaşlıq edir.
1998-ci il sentyabrın 7-8-də 32 dövlətin və 13 beynəlxalq təşkilatın nümayəndələrinin iştirakı ilə tarixi
“Böyük İpək Yolu”nun bərpası üzrə keçirilmiş Bakı beynəlxalq konfransı və onun nəticələri Azərbaycanın
xarici siyasətinin qazandığı ən mühüm nailiyyətlərindən biridir.
Müstəqillik və dövlətçilik mənafelərini qorumaq, bu sahədə qarşıya çıxan problemləri beynəlxalq
aləmin dəstəyi ilə həll etmək üçün Azərbaycan diplomatiyası beynəlxalq və məhəlli təşkilatlarla sıx əlaqələr
yaratmaq, beynəlxalq hüquq normaları və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq prinsipləri ilə tənzimlənən böyük dünya
siyasətinə qatılmaq sahəsində də mühüm işlər görmüşdür. Xüsusən BMT, Avropa Birliyi, Avropa Şurası,
ATƏT, MDB, İslam dünyası ölkələrini birləşdirən İKT, Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin təmsil olunduğu EKO,
Qara dəniz ətrafı dövlətləri birləşdirən Qara dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı və digər beynəlxalq, məhəlli
təşkilatlarla sıx inteqrasiyanın, hərtərəfli münasibətlər qurulmasının yeni yolları və vasitələri
müəyyənləşdirilmiş və həyata keçirilmişdir.
Bu gün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin yürütdüyü siyasət ölkəmizin regionda və dünyada
müttəfiqlərinin sayını xeyli artırmışdır. Ümummilli lider Heydər Əliyevin xarici siyasət kursunu novatorcasına
davam etdirən cənab İlham Əliyev yüksək diplomatik istedadı sayəsində ölkəmizin dünyanın siyasi-iqtisadi
mənzərəsini müəyyən edən aparıcı dövlətlərlə və beynəlxalq təşkilatlarla münasibətlərini keyfiyyətcə yeni
müstəvidə daha da inkişaf etdirmişdir.
Hazırda mühüm geosiyasi məkan kimi Azərbaycan regionda sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunması
üçün dayaq nöqtəsi, ən perspektivli tərəfdaş hesab edilir. Artıq ölkəmiz bütün regional məsələlərdə əsas
iştirakçıdır və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, “Regiondakı strateji əhəmiyyətli heç
bir layihə Azərbaycanın razılığı olmadan reallaşa bilməz”.
Bütün yuxarıda göstərilənlər onu deməyə əsas verir ki, bu gün əsası Ümummilli lider Heydər Əliyev
tərəfindən qoyulmuş xarici siyasət strategiyasının dövlət başçısı cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla həyata
keçirilməsi respublikamızın dünya miqyasında nüfuzunu xeyli artırmış, ölkəmizin Cənubi Qafqaz
regionunda lider dövlətə çevrilməsini şərtləndirmişdir.
Olaylar.-2014.-2 may.-№ 74.-S.10.
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İlham Əliyevin çoxvektorlu geoiqtisadi siyasətinin növbəti uğurları
Şəmsəddin HACIYEV,
Milli Məclisin Elm və təhsil komitəsinin sədri,
iqtisad elmləri doktoru, professor
Keçən ilin noyabr ayının 28-29-da dünya ictimaiyyətinin bu gün də böyük diqqət mərkəzində olan
Litvanın paytaxtı Vilnüs şəhərində keçirilən Avropa İttifaqının III “Şərq Tərəfdaşlığı” (ŞT) Sammiti öz
işini başa çatdırdı. Sammit çərçivəsində Avropa İttifaqı ilə “Şərq Tərəfdaşlığı” Proqramına daxil olan
ölkələr (Ukrayna və Ermənistan istisna olmaqla), o cümlədən Azərbaycan arasında mühüm sənədlər
imzalandı, qərarlar qəbul edildi. Bununla belə sammit, bilavasitə Avrasiya məkanında baş verən yeni
geoiqtisadi və geosiyasi proseslərin fonunda, xüsusilə sammitdən sonrakı dövrdə cərəyan edən hadisələr
beynəlxalq və ölkə səviyyəsində ciddi müzakirə mövzusuna çevrildi, bu istiqamətdə müxtəlif xarakterli
suallar doğurdu. Bunları nəzərə alaraq, müzakirə predmeti olan bəzi məsələlərə aydınlıq gətirməyi
vacib hesab edirik.
Xatırladaq ki, 6 ölkəni – Ukrayna, Moldova, Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan və Belarusu əhatə
edən “Şərq Tərəfdaşlığı” Proqramı Polşa və İsveçin Avropa İttifaqının qonşuluq siyasəti çərçivəsində MDB
dövlətləri ilə münasibətlərin yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş təşəbbüsüdür. “Şərq Tərəfdaşlığı” Proqramı rəsmi
olaraq 2009-cu il may ayının 7-də Avropa İttifaqının Praqa şəhərində keçirilən ilk “Şərq Tərəfdaşlığı”
Sammitində qüvvəyə minmiş və bu proqram çərçivəsində indiyə qədər daha iki sammit keçirilmişdir - 2011ci ilin sentyabrında Varşavada və qeyd olunduğu kimi, 2013-cü ilin noyabr ayında Vilnüsdə.
Müasir dünyanın geoiqtisadi mənzərəsinə Avropa İttifaqı pəncərəsindən baxış
Müasir dövr dünya iqtisadiyyatı tarixinə qloballaşmanın geniş vüsət alması, ölkələrarası qarşılıqlı
asılılığın daha da güclənməsi, dünya ölkələrinin inkişafında qeyri-bərabərliyin və qeyri-müəyyənliyin
dərinləşməsi, qlobal siyasi, iqtisadi və maliyyə böhranlarının ümumplanetar səviyyədə təzahür etməsi ilə
yanaşı, dünyanın geoiqitsadi mənzərəsinin və arxitekturasının sürətlə dəyişməsi və onun yeni sərhədlərinin
müəyyən edilməsi kimi daxil olmuşdur. XX əsrin ən mühüm üç hadisəsindən biri olan Sovet imperiyasının
süqutu ilə başlanan bu proses hazırda özünün məntiqi sonluğuna yaxınlaşmaqdadır.
Dünya Avrasiya məkanında yenidən bölünür desək, yəqin ki, səhv etmiş olmarıq. Bu bölünmənin
dramatiklik dərəcəsini və onun yüksək templərlə inkişafını bir sıra məqamlarda “soyuq müharibənin” bəzi
aspektlərinin təzahürü ilə müqayisə etmək olar. Xüsusilə, beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya proseslərinin əsasında
dayanan təməl prinsiplərin bu gün siyasi maraqlarla, bəzən ambisiyalarla əvəz olunması bu fikirlərin təsdiq
olunmasına tam əsas yaradır. Əgər 10 il bundan öncə Aİ makroiqtisadi göstəricilərin səviyyəsi, qanunvericilik,
demokratiya, insan hüquqları və digər meyarlara görə “alınmaz qala”ya bənzədilirdisə, bu gün bu meyarlar
demək olar ki, geosiyasi və geoiqtisadi maraqlar müstəvisində nəinki tamamilə ərimiş, hətta siyasi və iqtisadi
təzyiqlər və təhdidlərlə əvəz olunmuşdur.
Müstəqil dövlət üçün ən vacib olanı onun özgürlüyüdür, malik olduğu sərvətlərdən, eləcə də Beynəlxalq
Əmək Bölgüsündə iştirakından milli maraqlar nəzərə alınmaqla maksimum faydalanmaqdır. Sözsüz ki, iqtisadi
inteqrasiya birliklərinə qoşulmaq bu faydaların əldə olunmasına real zəmin yaradır. Lakin istənilən halda ölkə
öz suveren hüquqlarının xeyli hissəsini fövqəlqurumlara ötürmək məcburiyyətində qalır. Başqa sözlə, regional
iqtisadi inteqrasiyanın yaratdığı üstünlüklər, yoxsa milli özgürlük dilemması həmişə olduğu kimi, bu gün də
aktuallığını saxlamaqdadır. Bunu III “Şərq Tərəfdaşlığı” Sammiti də bir daha sübut etdi.
Təsadüfi deyildir ki, dünya tarixində baş vermiş ən mühüm hadisələrin mənbəyi və məkanı olmuş
Avropa və onun müasir dünya geosiyasi xəritəsində və geoiqtisadi arxitekturasında əsas təmsilçisi olan Avropa
İttifaqı XXI əsrin əvvəllərində də qlobal proseslərin idarə olunmasında və planetar miqyaslı münasibətlərin
tənzimlənməsində aparıcı rol oynamaqda davam edir. Başqa sözlə, zəngin tarixi ənənələri və unikal inkişaf
təkamülü ilə xarakterizə olunan Avropa İttifaqı, ən geniş anlamda dünya nizamının qurulmasında həlledici
əhəmiyyətə malik olmaqla, müasir beynəlxalq münasibətlərin və dünya iqtisadiyyatının sistem yaradan əsas
subyektlərindən biri hesab olunur. Hazırda dünyanın əsas iqtisadi, siyasi və hərbi güc mərkəzlərindən biri olan
Avropa İttifaqı, eyni zamanda beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsinə gəlib çatmış və onun
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bu günə qədər dünyada mövcud olan analoji birliklərlə müqayisədə ən klassik, uğurlu və bitkin modeli kimi
də bənzəri yoxdur.
Bu gün demokratik və azad dövlətlərin birliyi kimi Aİ faktiki olaraq vahid iqtisadi məkana və valyuta
sisteminə, müasir dünyanın əsas investisiya mərkəzinə, balanslaşdırılmış sosial siyasətə malik olmaqla,
formalaşmaqda olan yeni dünya düzənində və beynəlxalq münasibətlərdə çox mühüm rola malikdır. Avropa
Komissiyasının sədri J.M.Barrozonun fikrincə desək: …”Aİ şübhəsiz ki, qlobal subyektdir, özünün spesifik
xarici siyasətini həyata keçirir. Mən bunu səmərəli və çoxtərəfli yanaşma adlandırıram. …öz spesifik təbiəti
sayəsində Aİ ən müxtəlif mənbə və xarakterli çağırışlara cavab verə bilən çoxşaxəli xarici siyasət
mexanizmlərinə, dünyada ən böyük ümumi bazara və ÜDM-ə malikdir”.
Uğurla həyata keçirilən inteqrasiya prosesləri nəticəsində formalaşan Aİ müasir dünyanın iqtisadi güc
və inkişaf mərkəzi kimi xarakterizə edilə bilər. Xüsusilə, Avropa məkanı çərçivəsində formalaşmış yüksək
həyat standartları, habelə Avropa ölkələrinə qlobal rəqabətdə böyük üstünlüklər yaradan idarəetmə, biznes və
texnoloji standartlar Aİ-nin beynəlxalq miqyasda nüfuzunu şərtləndirən mühüm amillərdir.
Hazırda Aİ dünya iqtisadiyyatında aparıcı rola malikdir. 2012-ci ilin məlumatlarına əsasən, dünya
əhalisinin təqribən 7,2%-nin yaşadığı Aİ-də dünya üzrə ÜDM-in 23,2%-i istehsal edilmişdir. Qeyd edək ki,
2003-2008-ci illəri əhatə edən 5 il ərzində Aİ-nin ÜDM göstəricisi 11,4 trln. ABŞ dollarından 18,2 trln. dollara
yüksəlmişdir. 2008-ci ildən etibarən baş verən və indi də davam edən qlobal iqtisadi böhran nəticəsində bu
göstərici 2012-ci ildə 16,6 trln. dollara qədər azalmışdır. Nəticədə 2003-2012-ci illəri əhatə edən son 10 ildə
Aİ-nin dünya üzrə ÜDM-də xüsusi çəkisi 30,3%-dən 23,2%-ə qədər enmişdir. Bu dövr ərzində Aİ-nin orta
illik iqtisadi artım tempi təqribən 1,2 % təşkil etmişdir. Bununla belə, Aİ dünya iqtisadiyyatında üstün
mövqeyini qoruyub saxlamışdır. Belə ki, 2012-ci ilin göstəricilərinə əsasən, dünyanın digər aparıcı iqtisadi
güc mərkəzləri hesab olunan ABŞ, Çin və Yaponiyanın dünya üzrə ÜDM-də xüsusi çəkiləri müvafiq olaraq
22%, 11,3% və 8,3%, əhalinin sayı isə müvafiq olaraq 4,5 %, 19%, 1,8% təşkil etmişdir. Onu da qeyd etmək
lazımdır ki, son 20 ildə Aİ yeni üzvlər hesabına öz ərazisini 1,3 dəfədən çox artıraraq 4,4 mln. kvadratmetrə
çatmasına nail olmuşdur ki, bu da ABŞ və Çinin ərazisindən 2,2 dəfə az, Yaponiyanın ərazisindən isə 11,6
dəfə böyükdür.
Bu dövr ərzində Aİ-nin əhalisi 1,3 dəfədən çox artmışdır. Əhalinin artımı təbii artım hesabına deyil,
məhz yeni üzv ölkələrin hesabına baş vermişdir. Bütün bunlar Aİ-nin coğrafi sərhədlərinin də xeyli
genişlənməsinə və dəyişilməsinə səbəb olmuşdur ki, bunlar da çox mühüm geosiyasi, geoiqtisadi və hərbistrateji əhəmiyyət kəsb etməklə, Aİ-nin qlobal güc mərkəzi kimi imkanlarının artmasını və nüfuz dairəsinin
genişlənməsini təsbit edir.
Aİ-nin müasir beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sistemindəki əhəmiyyətini əks etdirən digər mühüm
göstərici kimi ittifaqın dünya ixracındakı payını xususi qeyd etmək vacibdir. Belə ki, Aİ-nin ümumi ixracı
2003-2012-ci illər ərzində təqribən 2 dəfə artaraq 3,2 trln. dollardan 5,8 trln. dollara yüksəlmişdir. Bununla da,
dünya ixracında 31,5% paya sahib olan Aİ digər aparıcı güc mərkəzləri – ABŞ (8,2%), Çin (11,4%) və
Yaponiya (4,3%) ilə müqayisədə bu göstəriciyə görə böyük fərqlə üstünlüyünü qoruyub saxlamışdır.
Dünya təsərrüfat əlaqələri sistemində inteqrasiyanın mühüm göstəricilərindən biri hesab olunan və
“ikinci iqtisadiyyatı” xarakterizə edən xaricə birbaşa investisiya axınları da Aİ-nin qlobal iqtisadi gücünü
təzahür etdirir. 2003-2008-ci illərdə bu göstərici üzrə mütləq liderlik nümayiş etdirən Aİ-nin dünyada mövqeyi
2008-ci ildə baş verən qlobal iqtisadi böhrandan sonra nisbətən zəifləməyə başlamış və bu istiqamətdə
üstünlüyünü ABŞ-la bölüşmüşdür. Belə ki, 2012-ci ildə Aİ-nin dünya üzrə birbaşa xarici investisiya qoyuluşu
göstəricisində xüsusi çəkisi 23,2% təşkil etmişdirsə, bu göstərici üzrə ABŞ-nin paya 23,6% olmuşdur.
Aİ iqtisadiyyatı yüksək kəmiyyət göstəriciləri ilə bərabər, postsənaye cəmiyyətinə məxsus
rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyat strukturuna malikdir. Belə ki, ittifaq ərazisində 2011-ci ildə yaradılan əlavə
dəyərin 72,5%-i xidmətlər, 25,7%-i sənaye və cəmi 1,8%-i kənd təsərrüfatı sektorunun payına düşmüşdür.
İqtisadi inkişafın yüksək göstəriciləri sayəsində Avropa məkanında yüksək səviyyəli sosial rifah təmin
edilmişdir. 2012-ci ildə Aİ-də adambaşına düşən ÜDM-in orta göstəricisi təqribən 33.000 ABŞ dolları təşkil
etmişdir ki, bu da dünya üzrə analoji orta göstəricidən (10. 000 ABŞ dolları) 3,3 dəfə çoxdur.
Bütun bu qeyd edilənlər təbii olaraq Aİ-ni inteqrasiya mövqeyindən də daha cəlbedici və böyuk
nümayiş effektinə malik olduğunu göstərir. Lakin bununla belə, 2008-ci ildən başlayaraq ötən dövr ərzində
bütün dünyada olduğu kimi, Avropa da ağır iqtisadi böhranla, dövrün “Böyük Depressiyası” ilə üzləşmişdir.
Bu böhran nəticəsində Aİ-nin iqtisadi inkişaf tempi zəifləməyə başladı. İşsizliyin yüksəlməsi, iqtisadi artım
templərinin azalması, xarici borcun artması, bəzi ölkələrdə onun həcminin ÜDM-in həcmini də xeyli
üstələməsi (İspaniyada – 165%, İtaliyada – 108%, Yunanıstanda – 174%, Portuqaliya – 223% və s.) Avropa
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ölkələrinin başlıca problemlərinə çevrildi. Bəzi hallarda iqtisadi situasiyanın yaxşılaşmasına baxmayaraq,
bütövlükdə Avropa iqtisadiyyatı qeyri-stabil olaraq qalmaqdadır.
Aİ-nin üzv dövlətləri Avropanın iqtisadi inkişaf problemlərinin müzakirəsi prosesində böhrandan
çıxmaq və dayanıqlı, hərtərəfli artım və inkişaf üçün şəraitin yaradılması məqsədilə bütün səylərin
birləşdirilməsinin və Aİ iqtisadiyyatının idarəedilməsinin gücləndirilməsinin zəruri olduğu qənaətinə gələrək,
“Avropa 2020″ strategiyasını qəbul etdilər ki, bunu da Avropa məkanında baş verən iqtisadi və siyasi
proseslərin məntiqi nəticəsi kimi qiymətləndirmək olar. Bu strategiya iqtisadiyyatın gücləndirilməsini 3 əsas
amilin – biliklərə və innovasiyalara əsaslanan iqtisadi inkişaf (“ağıllı və ya smart artım”), resurslardan
məqsədyönlü istifadə edilməsinə, ekologiya və rəqabətə əsaslanan iqtisadiyyatın yaradılması (“dayanıqlı və
davamlı artım”) və əhalinin məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsinə imkan yaradılması, sosial və regional
bərabərliyə nail olunması (“hərtərəfli artım”) üzərində qurulmasını nəzərdə tutur. Eyni zamanda bu
strategiyanın məşğulluq, təhsil, tədqiqat və işləmələr, yoxsulluğun azaldılması və sosial təminat, innovasion
texnologiyaların yaradılması və tətbiqi, rəqəmsal texnologiyalarının inkişafı, qloballaşmaya istiqamətlənən
sənaye siyasəti, resurslardan məqsədyönlü istifadə edilməsi, yeni bacarıqların inkişafı, iş yerlərinin artırılması
və digər istiqamətlər üzrə əsas məqsədləri və konkret hədəfləri müəyyənləşdirildi. Bu hədəflər sırasında 2064 yaşlarında olan əhalinin 75 %-nin işlə təmin edilməsi (hazırda bu göstərici 68,5%-dir), ÜDM-nin 3%-nin
elmi-tədqiqat və işləmələrə yönəldilməsi (hazırda bu göstərici 2,06%-dir), təhsillə bağlı – ibtidai məktəbdən
yayınmaların səviyyəsinin 10%-dən aşağı salınması, 30-34 yaşında olan əhalinin ən azı 40%-nin tam ali təhsilli
olması (hazırda bu göstərici 35,8%-dir), yoxsulluq riski olan insanların sayının ən azı 20 milyon azaldılması
(hazırda bu göstərici 123 mln. nəfərdir), karbon qazıemissiyasının 20% azaldılması, bərpa olunan enerjinin
xüsusi çəkisinin 20%-ə çatdırılması, enerjidən istifadə effektivliyinin 20% artırılması və s. xüsusi qeyd
olunmalıdır.
Bütün bunlarla yanaşı, Aİ yaxın gələcəkdə Şərqə və Cənuba doğru genişlənməklə öz coğrafi və iqtisadi
məkanını xeyli böyütmək, daha çox resurs, istehsal amilləri və bazarlara sahib olmaq, enerji resursları
təchizatını şaxələndirməklə daha etibarlı və alternativ karbohidrogen mənbələrinə çıxış imkanı əldə etmək və
onların Avropaya nəqli marşrutlarına nəzarət etmək, bu sahədə Rusiyadan asılılığı xeyli azaltmaq, yeni strateji
tərəfdaşlar qazanmaq və s. kimi mühüm geostrateji və geosiyasi vəzifələr qarşıya qoymuş və bu istiqamətdə
artıq real addımlar atmaqdadır. Bu sıradan Aİ-nın “Avropa Qonşuluq Siyasəti”(AQS) və “Şərq
Tərəfdaşlığı” proqramları xüsusi qeyd olunmalıdır.
Bu mənada təbii ki, Aİ-nin ŞT proqramının III Vilnüs Sammitində gözləntiləri olduqca mühüm iqtisadi,
geosiyasi və strateji əhəmiyyət kəsb edirdi. Sammit ərəfəsində Avrasiya Gömrük İttifaqı layihəsinin meydana
çıxması ilə Qərb demokratiyasının təməl prinsiplərinin milli özgürlüyə qarşı qoyulması “Şərq Tərəfdaşlığı”
Proqramına daxil olan ölkələr üçün tərəf seçimi məsələsini xeyli aktuallaşdırdı. Məlum həqiqətdir ki, fəlsəfi
spekulyasiyaların kütləviləşdiyi bir şəraitdə sürətlə yeniləşən geosiyasi situasiyanın iqtisadi müstəviyə
transferi daha çox ölkənin “daxili işinə” qarışmaq və sırf, siyasi problem yaratmaq amilinə çevrilir. Sammitdən
sonrakı proseslər və xüsusilə, Ukraynada baş verən hadisələr dövrün, zamanın xüsusiyyətlərindən asılı
olmayaraq, “Şərq Tərəfdaşlığı”nın, eləcə də Gömrük İttifaqının geosiyasi amillərdən maksimum asılılığının
fəsad doğuran mahiyyətini bütün çılpaqlığı ilə üzə çıxartdı.
Avropa İttifaqı, yoxsa Avrasiya Gömrük İttifaqı tipli seçimin geosiyasi və geoiqtisadi müstəvidə
aktuallaşması, yaxud aktuallaşdırılması bu və ya digər dərəcədə “Şərq Tərəfdaşlığı” Proqramına daxil olan
ölkələrin, eləcə də Azərbaycanın geoiqtisadi maraqlarına və mənafelərinə təsir göstərməyə bilməzdi. İndiki
dövrdə tərəf seçimi qaçılmazdırmı – sualına cavab vermək üçün Azərbaycanın və digər tərəfdaş ölkələrin hər
iki qruplaşma ilə əlaqələrinin təkamül tarixinə qısa nəzər salmaq məqsədəuyğun olardı.
Avropa İttifaqının qonşu və tərəfdaş ölkələrlə əlaqələrinin qısa inkişaf tarixi
Aİ-nin yeni müstəqillik əldə etmiş postsovet ölkələri ilə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq qurmaq,
demokratik islahatların həyata keçirilməsində və bazar iqtisadiyyatının təməllərinin qurulmasında onlara
yardımçı olmaq, ticarət, nəqliyyat və gömrük sahəsində görülən işləri dəstəkləmək məqsədilə doxsanıncı illərin
əvvəlində həyata keçirdiyi ilk irimiqyaslı layihə “MDB ölkələrinə Texniki Yardım” (TACİS) Proqramı
olmuşdur. Bunun ardınca 1993-cü ilin mayında Brüsseldə beş Orta Asiya və üç Cənubi Qafqaz ölkəsinin təmsil
olunduğu konfransda təklif olunan “Avropa – Qafqaz – Asiya Trans – Nəqliyyat Dəhlizi” (TRACECA)
layihəsi, MDB dövlətləri üçün nəzərdə tutulan, 1996-cı ilin mayında imzalanan və 1999-cu ildən qüvvəyə
minən “Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi”, 2004-cü ilin iyun ayından reallaşdırılan “Avropa Qonşuluq
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Siyasəti” (AQS) və 2009-cu ildə AQS çərçivəsində irəli sürülmüş “Şərq Tərəfdaşlığı” (ŞT) Proqramı xüsusi
qeyd olunmalıdır.
Aİ-nin qonşu ölkələrlə münasibətlərində formalaşdırdığı ardıcıl siyasət 2009-cu ildə AQS çərçivəsində
irəli sürülən ŞT Proqramına qədər bir sıra mərhələlərdən keçmişdir. Hələ 1991-ci ildə Aİ Şurasının Lissabonda
keçirilmiş iclasında “coğrafi yaxınlığa” əsaslanan xarici iqtisadi siyasətin həyata keçirilməsi təklifi və üç ölkə
qrupundan ibarət olan “Aİ-nin Yaxın Qonşuları” ideyası irəli sürüldü: 1) Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələri
(Çexiya, Slovakiya, Macarıstan, Polşa, Bolqarıstan, Rumıniya, Sloveniya, Estoniya, Latviya və Litva); 2)
Balkan ölkələri (Xorvatiya, Bosniya, Makedoniya, Serbiya, Çernoqoriya və Albaniya); 3) Aralıq dənizi
hövzəsi ölkələri (Kipr, Malta, Türkiyə, Mərakeş, Əlcəzair, Tunis, Misir, İordaniya, İsrail, Fələstin
Muxtariyyəti, Livan və Suriya). Qeyd edək ki, sadalanan ölkələrdən bir çoxu artıq Aİ-nin üzvüdür.
Keçən dövr ərzində Aİ qeyd olunan hər üç ölkələr qrupu üzrə əməkdaşlığın səviyyəsinə və nəticələrinə
görə kifayət qədər fərqlənən müxtəlif strategiyalar qəbul etmiş və reallaşdırmışdır. Postsovet ölkələrinə, o
cümlədən Azərbaycana münasibətdə Aİ ilk dövrlərdə nisbətən fərqli mövqe nümayiş etdirmiş və onlar Aİ-nin
“region” anlamına daxil edilməmişlər. İlk olaraq Finlandiya və İsveç bu ölkələrlə əməkdaşlığın inkişaf
etdirilməsi istiqamətində təşəbbüs göstərmişlər. Sözügedən ölkələrlə əməkdaşlığın müxtəlif formaları
müəyyən edilmiş və həyata keçiriləcək birgə layihələr üzrə Aİ Şurasının Lissabon Sammitində müzakirələr
aparılmışdır. Bununla da, qeyd edildiyi kimi, 1991-ci ildən başlayaraq MDB ölkələrinə və Monqolustana
Texniki Yardım (TACİS) proqramı çərçivəsində 2006-cı il də daxil olmaqla 7,3 mlrd. avro vəsait ayrılmışdır.
Bir qədər sonra TRACECA layihəsi reallaşdırılmağa başlandı. Bu proqramın iqtisadi sahədə əsas
fəaliyyət istiqamətləri kimi müəssisələrin restrukturizasiyası, özəl sektorun inkişafı, dövlət idarəetmə
sistemində islahatlar, kənd təsərrüfatı, energetika, nəqliyyat, yük daşımaları, logistika və digər bu kimi
sahələrin inkişafının dəstəklənməsini nəzərdə tuturdu.
1996-cı ildə Aİ ilə 10 MDB ölkəsi arasında oxşar xarakterli Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişləri (TƏS)
imzalandı və bu sənədləri imzalamış bütün dövlətlər tərəfindən ratifikasiya edilərək 1999-cu ildə qüvvəyə
mindi. Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişlərinin əsas məqsədi siyasi dialoqlar üçün uyğun çərçivələrin təmin
edilməsi, tərəfdaş ölkələrdə demokratiyanın və onların iqtisadiyyatlarının inkişafı ilə bağlı təşəbbüslərin
dəstəklənməsi, tərəfdaş ölkələrin bazar iqtisadiyyatına keçidinə dəstək verilməsi, ticarət və investisiyalarıın
təşviq edilməsindən ibarət olmuşdur.
Xüsusi qeyd olunmalıdır ki, ötən əsrin 90-cı illərinin ortalarından başlayaraq Aİ-nin yeni üzvlər
hesabına Şərqə doğru genişlənməsi ittifaqın daxili və xarici, eləcə də regional və qlobal siyasətinə ciddi təsir
etmiş oldu. Belə ki, bu vaxta qədər əsas diqqət namizəd ölkələrə, üzvolma meyarlarının (Kopenhagen
meyarları) yaradılmasına, üzvolma strategiyasının inkişaf etdirilməsinə, açıq üzvolma danışıqlarının hansı
ölkə ilə və nə zaman aparılması haqqında qərarların verilməsinə yönəldilirdisə, bundan sonra Aİ üçün yeni
qonşuların əhəmiyyəti Kopenhagen meyarlarından daha üstün oldu. Bunun məntiqi nəticəsi olaraq 1999-cu
ildə Avropa Komissiyası Aİ-nin qonşularını ən geniş kontekstdə üç qrupda birləşdirdi. Sonradan edilmiş
əlavələri də nəzərə alsaq, həmin ölkələri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 1) Aİ-yə üzvolma tələblərini
ödəyən, lakin buna maraq göstərməyən ölkələr (İsveçrə, Norveç); 2) “Potensial namizəd” hesab olunan ölkələr
(Qərbi Balkan ölkələri); 3) “Yaxın qonşu” ölkələr (“Şərqi Yeni Müstəqil Dövlətlər”, “Cənubi Aralıq Dənizi
Hövzəsi Ölkələri” və “Cənubi Qafqaz Ölkələri”).
2000-ci ildən başlayaraq, “Aİ-nin yaxın qonşuları” anlayışının məzmunu daha da konkretləşdi və Aİ-yə
üzvolma perspektivinə malik olmayan ölkələr də bu ad altında birləşdirildi. Yaranmış yeni geosiyasi situasiya
Aİ üçün qonşu ölkələrlə əməkdaşlığın daha innovativ formalarının yaradılmasının əhəmiyyətini artırırdı və
nəticədə, Avropa Komissiyasının “Daha Geniş Avropa” adlanan Kommunikesi (2003-cü il) qəbul olundu.
Qeyd olunan bütün ideyalar Avropa Komissiyasının 2004-cü ilin mayında qəbul edilən və həmin ilin
iyununda şura tərəfindən təsdiq olunan “Avropa Qonşuluq Siyasəti” (AQS) haqqında strateji sənəddə daha
geniş və sistemli şəkildə öz əksini tapmış oldu. Aİ ilə onun qonşuları arasında iqtisadi inkişaf fərqinin
azaldılması ittifaqın ən ümdə vəzifələrindən biri kimi bəyan edilmişdir. Bu baxımdan, Aİ üçün həm iqtisadi
təhlükəsizlik, həm də siyasi təhlükəsizlik mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Daha konkret desək, təhlükəsizlik
inkişafın ilkin şərti hesab olunur. AQS çərçivəsində tərəfdaş ölkələrə təklif olunan iqtisadi əməkdaşlığın əsas
elementlərinə aşağıdakılar aid edildi:
- Aİ bazarının tərəfdaş ölkələr üçün açılmasını nəzərdə tutan “bazara çıxış”ın təmin olunması, tərəfdaş
ölkələr üçün ticarətin liberallaşdırılması və preferensial ticarət rejiminin tətbiq olunması;
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- İttifaqın daxili bazarında pay (Stake in the İnternal Market) əldə edilməsi imkanının yaranması, istehsal
amillərinin (işçi qüvvəsi və kapitalın) sərbəst hərəkətinin təmin edilməsi, nəqliyyat, enerji və
telekommunikasiya sahəsində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi;
- İqtisadi əməkdaşlığın əsas aləti qismində əmtəələr və xidmətər üzrə ticarəti, eləcə də, milli
qanunvericiliyin Aİ qanunvericiliyinə uyğunlaşdırılmasını əhatə edən azad ticarət sazişləri nəzərdə tutulur.
Bu göstərilənlərlə yanaşı, AQS ilk dəfə olaraq qonşu ölkələr arasında Aİ-yə üzv olmaq iqtidarında olan
və olmayan ölkələr kimi bölgünün aparılmasının lüzumsuz olduğunu müəyyənləşdirdi. Bununla belə, AQS
qonşu ölkələrə birmənalı olaraq üzvolma vədi verməsə də, üzvolmanı da qəti şəkildə istisna etmir.
AQS-nin həyata keçirilməsi məqsədilə Aİ tərəfindən müvafiq maliyyə və texniki dəstək mexanizmləri
də yaradılmışdır. Belə ki, AQS çərçivəsində tərəfdaş ölkələrə bir çox sahələr üzrə yardımlar edilmiş, birgə
layihə və təşəbbüslər təklif olunmuş və reallaşdırılmışdır. Bu məqsədlə 2000-2006-cı illər ərzində AQS-yə
daxil olan ölkələrə 8,5 mlrd. avro həcmində maliyyə yardımları göstərilmiş, 2007-2013-cü illərdə isə bu
yardımların həcminin 12 mlrd. avroya çatdırılması nəzərdə tutulmuşdur.
Aİ-nin “Şərq Tərəfdaşlığı” Proqramı. Aİ-nin yeni layihələrindən biri olan və AQS-nin məntiqi davamı
hesab edilən “Şərq Tərəfdaşlığı” Proqramının əsas məqsədi Aİ ilə tərəfdaş ölkələrin inteqrasiyasını yüksək
pilləyə qaldırmaq, sabitlik və inkişaf üçün səyləri birləşdirmək, siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni, hüquqi
sahələrdə əməkdaşlığın səmərəliliyini artırmaq və tərəfdaş ölkələrin təhlükəsizliyini gücləndirmək kimi çox
vacib məsələləri əhatə edir.
ŞT Proqramı Aİ ilə şərqdəki qonşular arasında yeni qarşılıqlı çərçivə sazişlərinin – Assosiasiya
sazişlərinin bağlanmasına, bu müstəvidə qarşılıqlı və hərtərəfli azad ticarət zonalarının fəaliyyətinə geniş
imkanlar yaratmağa yönəlmişdir. Belə ki, Assosiasiya Saziş ya geniş hərtərəfli azad ticarət zonalarının
yaradılmasını, ya da ən azı (gələcəkdə tərəfdaş ölkə buna hazır olduqda) bir azad ticarət zonasının yaradılması
məqsədini özündə ehtiva edir. “Şərq Tərəfdaşlığı” Proqramı uzunmüddətli dövrdə tərəfdaş ölkələrin öz
aralarında da geniş və hərtərəfli azad ticarət zonalarının yaradılmasını stimullaşdırır. Lakin qeyd etmək
lazımdır ki, Azərbaycanla Aİ arasında bu istiqamətdə danışıqların yekunlaşdırılması üçün ölkəmizin ən azı
ÜTT-yə üzv olması prosesinin başa çatdırılması zəruridir.
ŞT Proqramı çərçivəsində ikitərəfli səviyyədə aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi planlaşdırılır:
- poqrama daxil olan hər bir ölkə ilə ayrı-ayrılıqda Assosiasiya Sazişinin imzalanması (Azərbaycanla
bu prosedur artıq 2010-cu ildə başlamışdır) və azad ticarət zonasının yaradılması;
- tərəfdaş ölkələrlə Aİ arasında viza rejiminin sadələşdirilməsi (prosedurların sadələşdirilməsindən
başlayaraq, nəticədə viza rejiminin ləğv edilməsi və tərəfdaş ölkələrlə Aİ arasında vətəndaşların sərbəst
hərəkətinin təmin olunması perspektivi);
- tərəfdaş ölkələrdə hərtərəfli institusional inkişafın təmin olunması.
Assosiasiya sazişləri mövcud tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq sazişlərini əvəz etməklə, Aİ ilə ŞT Proqramına
daxil olan ölkələr arasındakı əlaqələri əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirəcək. Bu sazişlər təhlükəsizlik siyasəti,
qanunvericiliyin uyğunlaşdırılması və hərtərəfli azad ticarət zonalarının yaradılması baxımından tərəfdaş
ölkələri Aİ-yə daha da yaxınlaşdıracaqdır.
ŞT Proqramının çoxtərəfli əməkdaşlıq xəttinin bir hissəsi kimi 6 aparıcı təşəbbüsü bu proqrama əlavə
stimul və konkret mahiyyət verməklə, onun haqqında pozitiv fikirləri formalaşdırır. Eyni zamanda bu proqram
müxtəlif beynəlxalq maliyyə qurumlarından maliyyələşməni və özəl sektordan sərmayələrin cəlb edilməsinə
şərait yaradılmasını da nəzərdə tutur. Qeyd olunan altı təşəbbüs - inteqrasiya edilmiş sərhəd idarəçiliyi; kiçik
və orta sahibkarlıq mexanizmi; regional elektrik enerjisi bazarları, enerjidən səmərəli istifadə və bərpa olunan
enerji mənbələri; enerji təchizatının çoxşaxəli inkişafı; təbii və insan tərəfindən törədilən fəlakətlərin qarşısının
alınması, onlara hazırlıq və cavab reaksiyası; ətraf mühit sahəsində idarəçilik məsələlərini əhatə etməklə
tərəfdaş ölkələr üçün çox önəmli əlavə üstünlüklər əldə etməyə imkan yaradır.
Azərbaycan – Avropa İttifaqı əlaqələri: təkamül və inkişaf meyilləri
Azərbaycanın Aİ ilə münasibətləri respublikamızın 1991-ci ildə dövlət müstəqilliyini bərpa etdiyi
dövrdən etibarən formalaşmağa başlamışdır. Bu dövrdən başlayaraq Aİ ilə Azərbaycan Respublikası arasında
əməkdaşlıq həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli əsaslarda inkişaf edir. Həmin əməkdaşlığın inkişafını ardıcıl
olaraq 4 əsas mərhələ üzrə xarakterizə etmək olar ki, bu mərhələlər üzrə də Azərbaycan-Aİ münasibətlərində
əsaslı kəmiyyət və keyfiyyət dəyişikliklərini və inkişaf meyillərini müşahidə emək mümkündür.
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Birinci mərhələ (1992-1998) Aİ ilə rəsmi diplomatik əlaqələr qurulduqdan sonra başlamış və
Azərbaycan Respublikası ilə Aİ arasında Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişinin qüvvəyə minməsinə qədər olan
dövrü əhatə etmişdir. Bu mərhələdə Aİ-nin 1991-ci ildə yaradılmış “MDB ölkələrinə Texniki Yardım”
(TACİS) Proqramı çərçivəsində müvafiq texniki və ekspert köməyi vasitəsilə Azərbaycanda aparılan iqtisadi
islahatlar dəstəklənmiş, sözügedən proqramın Azərbaycanla bağlı hissəsində əməkdaşlığın üç əsas
istiqamətinə - infrastruktur, özəl sektor və insan resurslarının inkişafına üstünlük verilmişdir. TACİS,
demokratiya və insan hüquqlarının dəstəklənməsi, ərzaq təhlükəsizliyi və digər proqramlar çərçivəsində
Aİ Azərbaycana 1992-1998-ci illərdə təqribən 202,0 mln. avro həcmində maliyyə və texniki dəstək
göstərmişdir. Qeyd edilən mərhələdə TACİS Proqramının əsas çoxtərəfli şəbəkə layihələrindən olan
TRACECA çərçivəsində əməkdaşlığın əsası qoyulmuşdur.
Bununla yanaşı, 1992-1998-ci illəri əhatə edən dövr ərzində Azərbaycan Aİ-nin üzv-dövlətləri ilə
ikitərəfli ticarət-iqtisadi əlaqələrini də inkişaf etdirmişdir. Belə ki, bu dövrdə Azərbaycanın ümumi xarici
ticarət dövriyyəsinin 30,6%, MDB ölkələri ilə 52,4%, o cümlədən indiki Gömrük İttifaqının üzv-ölkələri
(Rusiya, Qazaxıstan, Belarus) ilə 49,8% azalması fonunda Aİ ilə xarici ticarət dövriyyəsi 23,4% artmışdır. Bu
artıma 1995-ci ildə Aİ-nin əlavə 3 ölkənin – Avstriya, İsveç və Finlandiyanın hesabına genişlənərək üzvölkələrinin sayının 12 ölkədən 15 ölkəyə çatması ilə yanaşı, Aİ-dən ölkəmizə idxalın həcminin çoxalması da
ciddi təsir göstərmişdir. 1992-ci illə müqayisədə 1998-ci ildə Azərbaycanın ixracında Aİ-nin xüsusi çəkisi
təqribən 9 faiz bəndi artaraq 22%-ə, idxalda isə 11 faiz bəndi artaraq 21%-ə yüksəlmişdir. Bununla belə, bu
mərhələdə MDB-nin, o cümlədən indiki Gömrük İttifaqının ölkəmizin xarici ticarət dövriyyəsində xüsusi
çəkisi müvafiq olaraq 37,8% və 22,2% təşkil etmişdir.
Azərbaycanın Aİ ilə investisiya əməkdaşlığı məlum olduğu kimi, Azəri-Çıraq-Günəşli yataqlarının
işlənməsi üzrə Avropanın bir sıra iri neft şirkətlərinin də iştirakı ilə “Əsrin müqaviləsi” adlanan neft
kontraktının imzalanmasından sonra inkişaf etməyə başlamışdır. Bu dövrdən etibarən ölkəmizin
iqtisadiyyatına Avropa ölkələri tərəfindən qoyulan birbaşa xarici investisiyaların həcmi davamlı olaraq
artmağa başlamışdır. 1995-1998-ci illər ərzində Aİ tərəfindən (əsasən Böyük Britaniya, Almaniya və İtaliya)
ümumilikdə Azərbaycan iqtisadiyyatının qeyri-neft sektoruna təqribən 121 mln. ABŞ dolları həcmində birbaşa
xarici investisiya qoyulmuşdur ki, bunlar da müvafiq olaraq həmin sektora ümumi sərmayə qoyuluşlarının
13%-ni təşkil etmişdir. Onu da əlavə etmək lazımdır ki, sözügedən dövrdə bu göstəriciyə görə, Aİ yalnız
Türkiyədən (25%) geri qalmışdır.
İkinci mərhələ (1999-2003) 1996-cı ilin aprel ayında Aİ ilə Azərbaycan Respublikası arasında
imzalanan “Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi”nin (TƏS) 1999-cu ildən qüvvəyə minməsindən sonra başlayır.
İkitərəfli münasibətlərin hüquqi bazasının əsasını təşkil edən bu sazişin imzalanması, ümumiyyətlə
Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında olan əlaqələrin tarixi, ölkəmizin bu mötəbər qurumla münasibətlərinin
yaradılması və inkişafı bilavasitə ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Belə ki, 22 aprel 1996-cı
ildə Lüksemburq şəhərində TƏS-in imzalanması mərasimində çıxış edən ulu öndər Heydər Əliyev bu sənədi
ölkəmizin Avropa məkanına inteqrasiyası istiqamətində mühüm addım kimi səciyyələndirərək qeyd etmişdir
ki, “Azərbaycan Avropa ölkələri arasında inteqrasiya proseslərinin gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyir və
bərabərhüquqlu tərəfdaş kimi bu proseslərdə fəal iştirak edəcəkdir”.
Saziş siyasi dialoq, insan hüquqları, ticarət, investisiya, iqtisadi əlaqələr, sosial, mədəni və digər
sahələrdə genişmiqyaslı əməkdaşlığı nəzərdə tutur. TƏS eləcə də Azərbaycan qanunvericiliyinin Avropa
İttifaqının qanunvericiliyinə uyğunlaşdırılması üçün real zəmin yaratmışdır. Ulu öndər Heydər Əliyevin qeyd
etdiyi kimi: “Konkret nəticə nöqteyi-nəzərindən Avropa ittifaqı ilə əməkdaşlıq başqa beynəlxalq təşkilatlara
nisbətən daha da nəticəlidir”. Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, həmin dövrdə Azərbaycan MDB, İƏT, QDİƏT və
GUÖAM-ın üzvü idi.
Bu mərhələdə Aİ tərəfindən davam etdirilən TACİS, demokratiya və insan hüquqlarını dəstəkləyən
proqramlar, ərzaq təhlukəsizliyi proqramı, bərpa proqramı çərçivəsində Azərbaycana 117,0 mln. avro
həcmində maliyyə və texniki dəstək göstərilmişdir. 1999-2003-cü illəri əhatə edən bu dövr ərzində Aİ ilə xarici
ticarət əlaqələri dinamik olaraq inkişaf etmişdir. Belə ki, Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələrində, xüsusilə
ixracda Aİ-nin xüsusi çəkisi 4 dəfədən də çox artaraq ümumi ixracın 65,7%-ni təşkil etmişdir. Aİ-dən
Azərbaycana idxal isə 4,4 dəfə artaraq idxalın ümumi həcminin 32%-ni təşkil etmişdir. Bütövlükdə, qeyd
edilən dövrdə Azərbaycanın Aİ ilə xarici ticrət dövriyyəsi ümumi dövriyyənin yarısına qədərini təşkil etmişdir
ki, bununla da Aİ Azərbaycanın ən mühüm ticarət tərəfdaşına çevrilmişdir. Müqayisə üçün qeyd edək ki, 2003cü ildə Azərbycanın xarici ticarət dövriyyəsində MDB-nin, o cümlədən Gömrük İttifaqı ölkələrinin xüsusi
çəkisi xeyli azalmış və müvafiq olaraq 23% və 13% təşkil etmişdir. Bununla yanaşı, sözügedən dövrdə MDB
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və indiki Gömrük İttifaqından fərqli olaraq ölkəmizin Aİ ilə ticarət əlaqələri hər il müsbət saldo ilə
yekunlaşmışdır. Xarici ticarət əlaqələrinin, xüsusilə ixracın dinamik artımına “Əsrin müqaviləsi” çərçivəində
hasil olunan neftin Bakı-Novorossiysk və Bakı-Supsa neft kəmərləri vasitəsilə Avropa bazarlarına nəqlinə
başlanılması, ölkənin neft sektoruna qoyulan investisiyaların həcminin əhəmiyyətli dərəcədə artması, yeni
texnologiyaların, maşın və avadanlıqlqarın, idarəetmə sistemləri və digər vasitələrin gətirilməsi ciddi təsir
göstərmişdir.
Bu dövrdə Aİ ilə Azərbaycanın investisiya əməkdaşlığı artan dinamika ilə inkişafı davam etmişdir.
1999-2003-cü illərdə Aİ (Almaniya, Böyük Britaniya, Fransa) Azərbaycanın iqtisadiyyatının qeyri-neft
sektoruna 296 mln. dollar həcmində birbaşa investisiya qoymuşdur ki, bu da əvvəlki dövrlə (1992-1998)
müqayisədə 2,5 dəfə çoxdur. 2003-cü ildə Azərbaycan iqtisadiyyatının qeyri-neft sektoruna qoyulan birbaşa
xarici investisiyaların ümumi həcmində Aİ-nin xüsusi çəkisi 38% təşkil etmiş və bu göstəriciyə görə o,
Türkiyəni (24%), ABŞ-ni (14%) üstələyərək lider mövqeyinə yüksəlmişdir. Eyni zamanda qeyd olunan
dövrdə əsas kapitala yönəldilən xarici investisiyalarda da Aİ üstün mövqeyə sahib olaraq 40%-dən çox xüsusi
çəkiyə malik olmuşdur.
Üçüncü mərhələ (2004-2008) Azərbaycanın AQS-yə daxil edilməsi ilə başlanmışdır. 2004-cü ildə Şərqə
doğru 10 ölkənin hesabına genişlənən Aİ yeni qonşuluq strategiyasını təklif edərək qonşu ölkələrlə, o
cümlədən Azərbaycanla əməkdaşlığı yeni formatda davam etdirməyə başladı. Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyev Avropa İttifaqı Şurasının Baş katibi Xavyer Solana ilə Brüsseldəki görüşündə
(2004-cü ilin mayında) bir daha bəyan etdi ki, “Azərbaycan gələcəyini Avropa ailəsində görür. Əlbəttə ki, biz
əlimizdən gələni edəcəyik ki, Avropanın bütün meyarlarına cavab verə bilək”.
Azərbaycan Respublikasını Avropa Qonşuluq Siyasətinə daxil etmək haqqında Aİ Şurasının 14 iyun
2004-cü il tarixli qərarı ikitərəfli əməkdaşlıqda irəliyə doğru mühüm addım olmuşdur. Aİ ilə əlaqələrdə daha
yüksək səviyyəli siyasi və iqtisadi inteqrasiya vəd edən AQS tərəfdaşlığın gələcək inkişafı baxımından yeni
mərhələ kimi qiymətləndirilə bilər. AQS ölkəmiz üçün aşağıdakı imkanları yaratmışdır: 1) siyasi, iqtisadi və
inzibati islahatların həyata keçirilməsi və birgə dəyərlərə hörmət edilməsində konkret irəliləyişə nail olunması
məqsədilə Aİ-nin daxili bazarında müəyyən paya sahib olma imkanı; 2) vətəndaşların, əmtəələrin, xidmətlərin
və kapitalın sərbəst dövriyyəsini təmin etmək məqsədilə gələcək inteqrasiya və liberalizasiya proseslərində
iştirak; 3) Aİ-nin üzv ölkələri ilə daha səmərəli siyasi dialoq və əməkdaşlıq, güzəştli ticarət əlaqələri və açıq
bazar, miqrasiya, narkotik və mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə sahəsində əməkdaşlıq, sərmayələrin təşviqi,
yeni maliyyə mənbələrinin əldə edilməsi və ölkəmizin Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmasının
dəstəklənməsi.
2007-ci ilin 1 yanvarından etibarən TACİS Proqramı Avropa Qonşuluq və Tərəfdaşlıq Aləti (AQTA)
mexanizmləri ilə əvəz olundu. Daha geniş mandat və əhatə dairəsinə malik olan AQTA AQS Fəaliyyət
Planlarının həyata keçirilməsi üçün əsas maliyyə aləti kimi təsdiqləndi. AQTA 3 başlıca strateji məqsədi
özündə ehtiva edirdi: demokratiya və insan hüquqlarının təşviqi; bazar iqtisadiyyatına keçidin asanlaşdırılması
və davamlı inkişafın təşviqi; qarşılıqlı maraq kəsb edən sahələrdə əməkdaşlığın inkişafı. Ümumiyyətlə, 20042008-ci illər ərzində Azərbaycana Aİ-nin yuxarıda göstərilən proqramları ilə yanaşı, bərpa proqramı,
piyadalar əleyhinə minaların təmizlənməsi proqramı, Avropa Qonşuluq və Tərəfdaşlıq Aləti, QHT və qeyrihökumət iştirakçılarına dəstək proqramı, ətraf mühitə dəstək proqramı çərçivəsində maliyyə və texniki yardım
kimi 73 mln avro həcmində vəsait ayrılmışdır.
2004-2008-ci illəri əhatə edən 5 il ərzində Azərbaycanın Aİ-nin üzv-dövlətləri ilə xarici ticarət əlaqələri
xeyli artmışdır. Xüsusilə dünya bazarında neftin qiymətinin sürətlə yüksəlməsi ilə əlaqədar olaraq 2008-ci ildə
Azərbaycanın Aİ-yə ixracı özünün pik nöqtəsinə – təqribən 27 milyard dollar həcminə çatmışdır. Başqa sözlə,
2004-2008-ci illərdə Azərbaycanın Aİ-yə ixracı 15 dəfədən də çox artmışdır. Bu dövrdə Aİ Azərbaycanın
əsas ticarət tərəfdaşı kimi üstünlüyünü daha da möhkəmləndirərək, bütövlükdə xarici ticarət dövriyyəsində
52,8%, o cümlədən ixracda 56,5%, idxalda isə 28,4% xüsusi çəkiyə malik olmuşdur. 2007-ci il istisna olmaqla
sözügedən mərhələnin bütün illəri üzrə ticarət əlaqələri müsbət saldo ilə nəticələnmişdir. Bunun əksinə olaraq,
MDB ölkələri ilə xarici ticarət dövriyyəsinin xüsusi çəkisi xeyli azalaraq 2008-ci ildə cəmi 6,2%, o cümlədən
ixracda 2,4%, idxalda 31,9%, Gömrük İttifaqına üzv olan ölkələrlə isə müvafiq olaraq 1,9% və 22,9% təşkil
etmişdir. 2008-ci ildə Azərbaycanın ümumi idxalında Aİ-nin xüsusi çəkisi MDB-dən 3,5% aşağı olsa da, qeyd
edilən mərhələdə onun mütləq həcmi 71% artmışdır.
Aİ-nin Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələrində, xüsusilə ixracda rolunun belə sürətlə yüksəlməsi əsasən
Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) əsas neft ixrac boru kəmərinin 2005-ci ildən fəaliyyətə başlaması ilə əlaqədar
olmuşdur. BTC Azərbaycanın açıq dənizlərə çıxışını asanlaşdırmaqla yanaşı, Orta Asiyanın neft hasil edən
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dövlətləri üçün Rusiya ərazisindən keçməklə Qara dənizə çıxan neft kəmərlərinə alternativ marşrut kimi çıxış
edir. BTC-nin əhəmiyyəti həm regionun neft istehsalçı-dövlətləri, həm də Avropanın neft istehlakçı-dövlətləri
üçün ildən-ilə yüksəlır. BTC layihəsi üzrə yaradılmış konsorsiumun da əsas iştirakçıları məhz, Avropa
şirkətləridir. Belə ki, bu layihədə BP şirkəti (Böyük Britaniya) 30,1%, “Statoil” (Norveç) 8,71%, “Total”
(Fransa) 5% və ENI (İtaliya) 5% paya malikdir.
Əhəmiyyətinə görə Azəri-Çıraq-Günəşli neft yatağı ilə müqayisə oluna biləcək, “Şahdəniz” təbii qaz
yatağının işlənilməsi üzrə bağlanmış müqavilədə də Avropa ölkələri mühüm iştirakçılardır. Belə ki, bu
layihədə Böyük Britaniyanın BP şirkəti 25,5%, Norveçin Statoil şirkəti 25,5% və Fransanın Total şirkəti 10%
paya malikdir. Konsorsiumun “Şahdəniz” yatağından hasil etdiyi mavi yanacaq 2007-ci ildən istifadəyə verilən
Bakı – Tbilisi – Ərzurum (BTƏ) qaz kəməri vasitəsilə dünya bazarlarına göndərilir və həmin dövrdən etibarən
Azərbaycan təbii qaz idxal edən ölkədən ixrac edən ölkəyə çevrilmişdir. Bununla da alternativ enerji mənbələri
axtarışında olan Avropa İttifaqı ölkələri BTƏ qaz kəmərinə və Azərbaycan qazına xüsusi əhəmiyyət verməyə
başlamışlar.
Bununla yanaşı, ikitərəfli ticarət əlaqələrinin artımına Avropa İtifaqının Ümumiləşdirilmiş
Preferensiyalar Sistemi çərçivəsində 2001-ci ildə qəbul etdiyi qərarına əsasən, balıq və polad məhsulları istisna
olmaqla Azərbaycandan ixrac olunan digər mallara güzəştlərin tətbiq edilməsi də ciddi təsir göstərmişdir.
2005-ci ildən isə Azərbaycana yuxarıda qeyd olunan məhsullar üzrə tətbiq olunan məhdudiyyətlər də aradan
qaldırılmışdır. 2009-cu ilin yanvarın ayının 1-dən etibarən Azərbaycan Avropa İttifaqının təqdim etdiyi
güzəştli ticarət sisteminin ən üst pilləsi olan “GSP+” proqramına benefisiar (faydalanan) ölkə statusu ilə daxil
edilmişdir.
Bu dövrdə Aİ ölkələri tərəfindən əsas kapitala yönəldilən birbaşa xarici investisiyaların həcmi təqribən
8 mlrd manatdan çox olmuşdur ki, bu da ölkə iqtisadiyyatına yatırılan ümumi investisiyaların 51% – ni təşkil
etmişdir. Qeyd edilən beş il ərzində Aİ ölkələri – Niderland, Almaniya, Böyük Britaniya, Fransa və İtaliya
tərəfindən Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna qoyulan xarici investisiyaların həcmi 531 mln dollar təşkil
etmişdir ki, bu da əvvəlki beş illə müqayisədə 1,8 dəfə çoxdur. Bu dövrdə sözügedən göstərici üzrə Aİ 33%
paya sahib olmaqla əsas investor kimi liderliyini qoruyub saxlamışdır.
Dördüncü mərhələ (2009-2013) Aİ AQS çərçivəsində əməkdaşlıq etdiyi Azərbaycan, Gürcüstan,
Ermənistan, Ukrayna, Moldova və Belarusa münasibətdə 2009-cu ildən etibarən vahid əməkdaşlıq formatının
tətbiq edilməsini nəzərdə tutan “Şərq Tərəfdaşlığı” təşəbbüsünü qəbul etdikdən sonra Aİ – Azərbaycan
əlaqələrinin inkişafında yeni mərhələ başlandı. ŞT Proqramı Aİ və Şərq tərəfdaş ölkələri, o cümlədən
Azərbaycan arasında münasibətlərin daha yüksək səviyyəyə qaldırılmasını, mövcud əməkdaşlığın ikitərəfli və
çoxtərəfli formatda davam etdirilərək genişləndirilməsini nəzərdə tutur. Konkret olaraq bu proqramın məqsədi
əhatə etdiyi dövlətləri Avropa İttifaqına daha da yaxınlaşdırmaq, sabitlik, səmərəli idarəçilik və iqtisadi
inkişafı təşviq etməkdir. Bu təşəbbüs demokratiya, qanunun aliliyi, insan hüquqlarına və əsas azadlıqlara
hörmət, bazar iqtisadiyyatı və davamlı inkişaf kimi ümumi dəyərlərə əsaslanır.
ŞT Proqramı çərçivəsində Aİ hər bir tərəfdaş ölkə ilə daha sıx əlaqələrin yaradılması məqsədilə ikitərəfli
münasibətlər müstəvisində mövcud Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq sazişlərinin əvəzinə yeni, Assosiasiya
sazişlərinin imzalanması, tərəfdaş ölkənin Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olduğu təqdirdə onunla dərin
və müfəssəl azad ticarət zonasının yaradılması, həmçinin vizaların tədricən liberallaşdırılması, tərəfdaş –
ölkələrin və Aİ – nin enerji təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi istiqamətində daha dərin əməkdaşlığın həyata
keçirilməsini planlaşdırır.
Bu mərhələdə Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə iqtisadi , siyasi, mədəni və digər sahələrdə kifayət qədər
faydalı və səmərəli əməkdaşlıq nümayiş etdirmişdir. Energetika, iqtisadiyyat, nəqliyyat, logistika və İKT
sahəsində əməkdaşlığın səviyyəsi xüsusi məmnunluq doğurur. Sözügedən mərhələdə Aİ-dən Azərbaycana
maliyyə və texniki dəstək çərçivəsində 180 mln. avrodan çox vəsait ayrılmışdır.
Qeyd edilən dövr ərzində başlıca investor ölkələr hesab edilən Aİ ölkələrindən Azərbaycana əsas
kapitala yönəldilən xarici investisiyaların həcmi 7 mlrd manat təşkil etmişdir ki, bu da xüsusi çəki etibarilə
məcmu xarici investisiya qoyuluşlarının 52% -i deməkdir. Bu dövrdə Aİ tərəfindən Azərbaycanın qeyri-neft
sektoruna təqribən 1,4 mlrd dollar (əvvəlki dövrə nisbətən 2,6 dəfə çox) həcmində birbaşa xarici investisiya
qoyulmuşdur. Bu göstəriciyə görə Aİ-nin xüsusi çəkisi 42% təşkil etmişdir.
2009-2013-cü illər ərzində Azərbaycanın Aİ ilə ticarət əlaqələri 89%, o cümlədən ixrac 80%, idxal isə
2,3 dəfə artmışıdır. Qeyd edilən mərhələdə Aİ Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşı kimi üstünlüyünü qoruyub
saxlamış, xarici ticarət balansı müsbət saldo ilə yekunlaşmış, idxalın strukturunda müsbət dəyişikliklər baş
vermişdir.
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Təhlil edilən dövr ərzində Azərbaycanda sənaye, ticarət, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, bankçılıq, turizm,
otelçilik, xidmət və digər sahələrdə 1122 Avropa şirkəti fəaliyyət göstərmişdir. Aİ-nin 20 ölkəsi ilə ikiqat
vergitutmanın aradan qaldırılması, 17 ölkəsi ilə sərmayələrin təşviqi və qarşılıqlı qorunması haqqında sazişlər
imzalanmış, 13 ölkəsi ilə hökumətlərarası komissiyalar yaradılmışdır. Aİ ilə əməkdaşlığın bütün dövrləri
ərzində Azərbaycana təqribən 600 mln. avroya yaxın məbləğdə maliyyə və texniki dəstək göstərilmiş,
Azərbaycanda əsas kapitala yönəlmiş xarici investisiyaların 51%-i, qeyri-neft sektoruna qoyulmuş xarici
investisiyaların isə 36 faizi Avropa İttifaqı ölkələrinin payına düşmüşdür.
Hazırda Avropa İttifaqı Azərbaycanın ümumi xarici ticarət dövriyyəsində təxminən 40%, ixracda isə
70% xüsusi çəkiyə malik olmaqla ölkəmizin əsas ticarət tərəfdaşıdır. Azərbaycanın 10 ən mühüm ticarət
tərəfdaşından 7-si Aİ ölkəsidir. Bu gün Azərbaycanın ixracının 80%-dən çoxunu təşkil edən neft və neft
məhsullarının əsas alıcısı da məhz, Avropa ölkələridir.
Müasir dövrdə Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə çoxşaxəli əməkdaşlığı ölkənin xarici siyasət
doktrinasında mühüm istiqamətlərdən biri kimi müəyyən edilmişdir. Azərbaycan Respublikasının əlverişli
geostrateji mövqeyə, zəngintəbii sərvətlərə, xüsusilə karbohidrogen ehtiyatlarına, inkişaf etmiş geniş nəqliyyat
infrastrukturuna və ixtisaslı kadr potensialına malik olması, onun Avropa üçün əhəmiyyətini daha da artırır və
Avropa İttifaqının bu coğrafiyada həyata keçirdiyi bütün proqramlarında iştirakını zəruri edir. Bu səbəbdən də
Azərbaycan Respublikası Avropa İttifaqının nəqliyyat və enerji sahələrində proqramlarının ən fəal
iştirakçısıdır. Aİ Azərbaycanın və bütünlükdə Xəzər dənizi hövzəsinin karbohidrogen ehtiyatlarının
hasilatında, Avropaya nəqlində, boru kəmərlərinin inşasında və şaxələndirilməsində müstəsna rola malikdir.
Müqayisə üçün qeyd etmək yerinə düşərdi ki, Azərbaycanın yanacaq-enerji sektoruna bu gunə qədər yatırılan
27 mird dollar həcmində birbaşa xarici investisiyaların yarıdan çoxu Avropa ittifaqına daxil olan ölkələrin
payına düşür.
Qeyd edilən dövrdə Azərbaycanın Aİ ilə bütün sahələrdə əməkdaşlığının, xüsusilə ticarət – iqtisadi və
nəqliyyat sahəsində əlaqələrinin intensiv olaraq inkişafına və şaxələnməsinə 2004, 2007 və 2013 – cü illərdə
Aİ – nin yeni üzvlər hesabına genişlənməsi və ümumilikdə üzv-dövlətlərinin sayının 28-ə çatması da mühüm
təsir göstərmişdir.
Avropa İttifaqı Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə münasibəti ilə də seçilir. Hələ
1992-1994 – cü illərdə bu münaqişə ilə bağlı Avropa İttifaqı dəfələrlə bəyanat qəbul etmiş, öz rəsmi
sənədlərində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü birmənalı şəkildə müdafiə olunmuş, Dağlıq Qarabağda keçirilən
seçkilər pislənilmişdir. 2010-cu il mayın 20-də Avropa Parlamenti Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz
strategiyasına dair 2009/2216 nömrəli qətnaməsində Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
nizamlanması məsələlərinə xüsusi yer verilmişdir.
Azərbaycanın Aİ ilə iqtisadi əlaqələrində enerji sektoru böyük üstünlük təşkil edir və enerji sahəsində
əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi və yeni formatda davam etdirilməsi istiqamətində mühüm addımlar
atılır. Belə ki, 1999 – cu ildə kəşf olunan “Şahdəniz” yatağının işlənilməsinin birinci mərhələsi çərçivəsində
2006 – cı ildən Gürcüstan və Türkiyəyə təbii qaz ixrac edilir. “Şahdəniz” yatağının işlənilməsinin ikinci
mərhələsi və “Cənub Qaz Dəhlizi” layihələri dünyanın neft-qaz sənayesində indiyə qədər həyata keçirilmiş ən
böyük təşəbbüslərdən hesab olunur. “Şahdəniz-2″ layihəsi Azərbaycan və Gürcüstan ərazisi boyunca Cənubi
Qafqaz boru kəmərinin genişləndirilməsinə xidmət etməklə Trans – Anadolu və Trans-Adriatik qaz boru
kəmərləri vasitəsilə Avropaya yeni dəhlizi açacaq. “Şahdəniz 2″ yatağının ümumi ehtiyatları 1,2 trilyon
kubmetr qaz həcmində proqnozlaşdırılmış və layihənin dəyəri 25 milyard dollar həcmində
qiymətləndirilmişdir. “Şahdəniz 2″ yatağından ildə 16 milyard kubmetr qaz hasil etmək nəzərdə tutulur ki,
bu hasilatın da 6 milyard kubmetri Türkiyəyə, 10 milyard kubmetri isə Avropaya ixrac ediləcək.
Azərbaycanın Avropanın enerji təchizatında oynadığı rol, onun geostrateji mövqeyi və etibarlı tərəfdaş
olması təbii olaraq Avropa rəsmiləri tərəfindən də yüksək qiymətləndirilir.
Beləliklə, 2006-cı ildə enerji məsələləri üzrə strateji əməkdaşlığa dair anlaşma Memorandumunun və
2011-ci ildə “Cənub Qaz Dəhlizi”nin təsis edilməsinə dair Birgə Bəyannamənin imzalanması, Bakı – Tbilisi
– Ceyhan neft ixrac kəməri, Bakı – Tbilisi – Ərzurum (BTƏ) qaz kəməri kimi mühüm transmilli layihələrin
həyata keçirilməsi, Trans-Anadolu və Trans-Adriatik təbii qaz boru kəmərlərinin inşası ilə bağlı qərarların
qəbul edilməsi, eləcə də Bakı -Tbilisi – Qars Dəmir yolu xəttinin inşası bu istiqamətdə əməkdaşlığın strateji
tərəfdaşlıq səviyyəsinə qalxmasına gətirib çıxarmışdır. Bunlarla yanaşı xüsusi qeyd olunmalıdır ki,
Azərbaycan Aİ ilə strateji tərəfdaşlığı iqtisadi və sosial inkişafın davamlılığının təmin edilməsi, iqtisadiyyatın
şaxələndirilməsi, modernləşdirilməsi, qeyri – neft sahələrinin və özəl sektorun inkişafı müstəvisində sistemli
şəkildə davam etdirir.
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Hazırda Azərbaycanın iqtisadi inkişaf xüsusiyyətlərinin təhlili göstərir ki, yaxın perspektivdə ŞT
Proqramı çərçivəsində Azərbaycanda həyata keçiriləcək layihələrdə aşağıdakı istiqamətlərə üstünlük verilməsi
olduqca vacibdır: institusional islahatların dərinləşdirilməsi və dövlət qurumlarının potensialının artırılması;
müasir menecmentin tətbiqinin genişləndirilməsi; Aİ-nin mütəxəssis, avadanlıq, texnologiya və proqram
məhsulları formasında texniki yardımlarının gücləndirilməsi; Avropa bazarlarına qeyri-neft ixracının
stimullaşdırılması və ixracyönümlü istehsalın və biznesin dəstəklənməsi; investisiya mühitinin daha da
yaxşılaşdırılması; ÜTT – yə üzvolma prosesinin sürətləndirilməsi; vətəndaş cəmiyyəti sektorunun (QHT-lər,
müstəqil ekspertlər, tədqiqat mərkəzləri və gənclərin təşəbbüsləri) daha geniş dəstəklənməsi; viza rejiminin
sadələşdirilməsi və gələcəkdə tədricən tam aradan qaldırılması; mütəxəssislərin Aİ ölkələrində təhsil və
təkmilləşdirmə proqramlarına fəal surətdə cəlb edilməsi; tələbə, magistr və doktorantların Aİ ölkələrinin
aparıcı universitetlərində müvafiq təhsil proqramlarına cəlb olunması; elmi və mədəni sahələrdə genişmiqyaslı
mübadilə proqramlarının həyata keçirilməsi.
Azərbaycanın Aİ ölkələri ilə iqtisadi əməkdaşlığının mövcud potensialdan daha yüksək səviyyədə
istifadə edilməsi, dünyanın böyük həcmli bazarı, habelə iri maliyyə və güc mərkəzlərindən biri olan Aİ-nin
güzəştli ticarət rejimindən, nəhəng investisiya imkanlarından, geostrateji və geoiqtisadi üstünlüklərindən
maksimum faydalanması üçün, ölkənin milli maraqlarının və inkişaf perspektivlərinin prioritetliyinə
əsaslanan, regionda və dünyada gedən proseslərə çevik reaksiya vermək qabiliyyətində olan, super güclərin
geosiyasi və geoiqtisadi maraqlarını nəzərə alan inteqrasiya strategiyasının formalaşdırılması və onun ardıcıl,
məqsədyönlü və sistemli şəkildə həyata keçirilməsi dünyanın geoiqtisadi mənzərəsinin sürətlə dəyişildiyi bir
şəraitdə həyati əhəmiyyət kəsb edir ki, bütün bunlar da Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığın daha yüksək mərhələyə
– strateji modernləşən tərəfdaşlığa keçidinin təmin edilməsini tarixi zərurətə çevirir.
Avrasiya Birliyi ideyasının mahiyyəti və təşəkkülü
Avrasiya ideyası keçmiş SSRİ məkanında sivilizasiyaların struktur mürəkkəbliyini əks etdirən bir ideya
kimi formalaşıb. Mahiyyət etibarilə bu konsepsiyanın əsasında Avrasiya coğrafiyasının Avropadan fərqli,
müstəqil sivilizasiya kimi mövcudluğu dayanır.
Məlumdur ki, Avrasiya termini ilk dəfə ingilis coğrafiyaşünası H.Makkinder (1904) tərəfindən irəli
sürülmüşdür. Avrasiyaçılıq ideyası isə keçən əsrin 20-ci illərində meydana çıxmış və qayəsi, o
dövrdə dünyada gedən proseslərdə Rusiyanın Avropa və Asiyada yerləşən bir dövlət kimi rolu və yerinin
müəyyənləşdirilməsi idi. Mahiyyət etibarı ilə bu ideya tarixə çevrilmiş Rusiya imperiyasının
özünəməxsusluğunu əsaslandırmağa xidmət edir və rus fərdiyyətçiliyinin paradokslarını əks etdirirdi. İdeya
müəlliflərinin fikrincə, Rusiya yalnız Avropa yox, həm də Asiya, yalnız qərb yox, həm də şərqdir. Ona görə
də Avrasiya – mənəviyyat və polietnikliyinə görə Avropadan da üstün olan, L.Qumilyovun dili ilə desək “super
etnos”- kimi təqdim olunurdu. O dövrün avrasiyaçılarının tezisinə görə Avrasiya üzərində xalqların qardaşlığı
ruhu gəzir, ki, bunun da əsasında müxtəlif xalqların əsrlərlə təmasları və mədəni qovuşmaları dayanır. Onlar
hesab edirdilər ki, Rusiyanı qərbin “ekspansiya”sından qorumaq, onun özünəməxsusluğunu saxlamaq həyati
məsələ qədər vacibdir. Bununla yanaşı onlar qərbdən üz döndərməyi deyil, qərblə əməkdaşlıq etməyi, amma
özünəməxsusluğu, qərbdən fərqli bu coğrafiyada əsrlərlə mövcud olmuş digər din və mədəniyyətləri deyil,
məhz pravoslav dini və mədəniyyətini saxlamağı təklif edirdilər.
Avrasiya fəlsəfəsi qərbin praqmatikliyindən fərqli olaraq əks təmayüllərə – sinkretikliyə, intuitivliyə,
dünyanı vəhdətdə dərk etməyə üstünlük verir. Bəzi müəlliflər tərəfindən “avrasiyaçılıq” və Avrasiya özü bir
konsepsiya kimi coğrafi obyekt olaraq Avrasiya materiki ilə məhdudlaşmır. “Avrasiyaçılıq” planetar strategiya
kimi qloballaşmanın obyektivliyini etiraf etməklə onun keyfiyyətcə fərqli, orijinal ssenarisini təklif edirlər.
Birqütblü dünya vahid dünya dövləti yox, bir neçə qloballaşma zonaları – qütblər təklif olunur ki, bu da
mahiyyətcə çoxqütblü qloballaşmadır.
Bu gün qloballaşma birölçülü, birvektorlu proses kimi gedir və mahiyyətcə spesifik qərb sivil
dəyərlərinin universallaşması xarakterini daşıyır. Bu özlüyündə müxtəlif sosial, siyasi, etnik, dini,
konfessional, milli dövlət ukladları və sosial-iqtisadi aspektlərin vahid şablona – standartlara gətirilməsini
özündə ehtiva edir. Başqa sözlə, söhbət universal hesab olunan vahid modelin – atlantizm
paradiqmasının dünyaya qəbul etdirilməsindən gedir. Dünyanın bu gün qərbin diktəsi ilə və senarisi əsasında
qurulmaqda olan yeni arxitekturası atlantizmin qələbəsini nəzərdə tutur, heç bir müxalif (alternativ) fikir qəbul
olunmur. Bu, iki qütb arasında gərginlik, yaxud rəqabətlik modelindən (Şərq – Qərb, Şimal – Cənub) “mərkəz
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– əyalət” modelinə keçid deməkdir ki, burada qərb “zəngin şimal”, “qızıl milyard” kimi, qalan dünya isə
“əyalət” kimi çıxış edir.
“Avrasiyaçılıq” geniş anlamda birqütblü qloballaşma əleyhdarlarının layihəsidir. Bu ideya birqütblü
qloballaşmanı sadəcə inkar etmir, alternativ, əsaslandırılmış çoxqütblü qloballaşma layihəsini təklif edir. Bu
ideya sərt “mərkəz – əyalət” modeli əvəzinə, müstəqil, yaxud yarımuxtar və bir – birinə nəzərən açıq olan
“böyük məkanlar”- dan ibarət planeti nəzərdə tutur. Bu cür məkanlar kimi dövlətlərin kontinental federasiyalar
şəklində təşkil olunmuş blokları, “demokratik imperiyalar” çıxış edir. Bu kontinental federasiyalar hər biri
etnik, mədəni, konfessional və inzibati nöqteyi – nəzərdən mürəkkəb sistem olan çoxqütblü təsisatlar kimi
təsəvvür olunur.
Qlobal baxımdan XXI əsrin avrasiyaçılığı “çoxqütblü dünya” layihəsi hesab oluna bilər. Bu ideya qəbul
edir ki, qərbin – Avropa və Amerika sivilizasiyalarının çoxlu sayda cəlbedici müsbət cəhətləri və aspektləri
olsa da, onlar ümumilikdə lokal dəyərlər sistemidir və tarixi kontekstdə digər sivilizasiya və sistemlərlə yanaşı
yaşamış və yaşamalıdır. Avrasiyaçılıq bu baxımdan dəyər strukturlarının rəngarəngliyini, müxtəlif
sivilizasiyaların birgə mövcudluğunu qəbul edir.
1994-cü ildə Qazaxıstan Prezidenti N.Nazarbayev avrasiya ideyasını yenidən gündəmə gətirdi və
“Avrasiya Dövlətləri İttifaqı”-nın yaradılması layihəsini təklif etdi. Bu layihədə avrasiyaçılıq ideyası yalnız
fəlsəfi – kulturoloji deyil, həm də praqmatik nöqteyi – nəzərdən təklif olunurdu. Nazarbayevin fikrincə
bərabərlik, könüllülük və praqmatik maraqlara əsaslanan Avrasiya Birliyi XXI əsrdə dünya iqtisadiyyatı və
siyasətinin qlobal amilinə çevrilə bilər.
Avrasiya İttifaqının yaradılması və inkişafı müasir dövr üçün prinsipial əhəmiyyət daşıyan millətlərarası
və dövlətlərarası problemlərin sivil qaydada həllini nəzərdə tutur. Nazarbayevin fikrincə, “…dövlətlərin siyasi
müstəqillik və etnik unikallığının saxlanılması şərti ilə xalqların inteqrasiyası -Avrasiya məkanının sülh
şəraitində inkişafının yeganə düzgün və sivil formasıdır”. Avrasiya İttifaqının yaradılması ideyasının
mahiyyətində dayanan əsas məqam, dünya nizamının birqütblü strukturunun çoxqütblüklə əvəzlənməsidir. Bu
ideya dünyada regionallaşmanın sürətlənməsi ilə yanaşı, qloballaşmanın sadə anlamda yox, daha geniş mənada
qəbul edilməsini şərtləndirir. Aydındır ki, bu mənada mövcud olan və yaranması nəzərdə tutulan regional
qruplaşmaların özünəməxsus xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır.
Avrasiya məkanında hazırda fəaliyyətdə olan inteqrasiya qruplaşmalarının böyük əksəriyyətində sözün
klassik anlamında inteqrasiya prosesləri getmir (ASEAN istisna olmaqla). Yəni, regional bütövlük yarada
biləcək yeganə amil – qarşılıqlı iqtisadi tamamlama ya yoxdur, ya da geosiyasi “libasa” bürünmüş halda
müşahidə edilir. İfrat müxtəliflik, yaxud müxtəlifliyin kontiniumuna, yəni müvəqqəti vəhdətliyinə yalnız
qloballaşmanın daha da dərinləşməsi, liberal dəyərlərin primatlığı şəraitində nail olmaq kifayət qədər müşkül
məsələdir.
Həmçinin “Avrasiya məkanı” anlayışına münasibətdə sərhəd müəyyənliyi problemi mövcuddur.
Məsələn, Prezident N.Nazarbayev ümumiyyətlə sırf coğrafi anlamda Avrasiya anlayışını şərh etdiyi halda,
Rusiya versiyası əsasən sabiq sovet imperiyasının ərazisini nəzərdə tutur və s. Bu sıranı xeyli uzatmaq da olar.
Amma, hesab edirik ki, sadalananlar ayrı – ayrı qloballaşma zonalarının, yaxud çoxqütblü dünyanın yaranması
aspektindən Avrasiya məkanının heç də “ideal” olmadığını ortalığa qoyur.
Bütün bunların fonunda “Türk Dövlətləri İttifaqının” “nüvə” keyfiyyətində qərarlaşması bu coqrafiyada
regional iqtisadi inteqrasiya proseslərinin əsas versiyası kimi qəbul oluna bilər. Dəyərlərin eyniliyi
inteqrasiyanı təbii prosesə çevirmək iqtidarındadır. Türk Dövlətləri İttifaqı ətrafında Avrasiya məkanının
qloballaşma zonasına çevrilməsi nəinki geoiqtisadi, eləcə də geosiyasi anlamda dünyanın bütövləşməsinə,
qlobal iqtisadi sistemin real məzmun kəsb etməsinə effektiv təsir göstərə bilərdi.
Potensial imkanları baxımından Avropa İttifaqı ilə müqayisəyə belə gəlməyən Avrasiya Gömrük
İttifaqı, eləcə də onun bir növ varisi olduğu Müstəqil Dövlətlər Birliyi həm geosiyasi, həm də geoiqtisadi
maraqlar müstəvisində hər hansı bir effekt verə biləcək real məzmunlu fəaliyyətdən məhrum olan bir
qurumdur. MDB fəaliyyət göstərdiyi dövr ərzində (1991-ci ildən bu günə qədər) qarşlıqlı münasibətlərin
“konservləşdirilməsindən” savayı heç bir nəticəyə nail ola bilməmişdir. MDB-nin gerçək məzmunu və
fəaliyyət xüsusiyyətləri üzv-ölkələrin milli maraqlarından qaynaqlanmadığı üçün sağlam məntiqlə anlaşılması
mümkünsüz olan siyasi-fəlsəfi spekulyasiyalara istinadla formalaşmış, praqmatik məna daşıyan hər şeyi ya
“sonraya” saxlamış, ya da “zamanın ixtiyarına” buraxmışdır. Bir sözlə, bu qurumdan regional iqtisadi
inteqrasiya proseslərinin təməlində dayanan real məzmunlu, bərabərhüquqlu, könüllülük prinsiplərinin
haçansa reallaşacağını gözləməyə belə dəyməz. Ona görə ki:
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- Blokdaxili qarşılıqlı münasibətlərin mental məzmununun “bərabərlik” ideyasına söykənməməsi, yəni
qruplaşmanın üzv – ölkələrdən birinin birbaşa hegemonluğu və nəzarəti altında olması. Aydındır ki, bu halda
söhbət bərabərhüquqlu ölkələrin könüllü birliyindən deyil, klassik imperiya məzmunu daşıyan “böyük
məkanın avtarkiyasından” gedə bilər;
- Qarşılıqlı münasibətlərin nizamlanmasında klassik geosiyasətin təzyiq arsenalından və geoiqtisadi
“şantajdan” çox “effektiv” formada istifadə olunması;
- MDB məkanında hər an alovlana biləcək müharibə ocaqlarının mövcudluğu. Bu problemin Birlik
tərəfindən tam şəkildə görməməzliyə vurulması;
- Birliyin işğal faktına münasibətinin, ümumiyyətlə, anlaşılmazlığı. Üzv – ölkənin ərazisinin 20%-i digər
üzv – ölkə tərəfindən işğal olunub, amma Birlik bu faktın üzərindən sükutla keçirsə, bu, əslində işğalın
dəstəklənməsi deməkdir;
- MDB – nin keçmişi “olmadığı” kimi, gələcəyi də yoxdur. Əvvəlki sistemlə genetik – funksional
bağlılığın çılpaq geosiyasi arsenal üzərində qurulması müasir dünyanın geoiqtisadi tələbləri xaricindədir.
Mahiyyəti, məzmunu və fəaliyyət prinsiplərində kardinal yeniləşmə aparılmadan MDB – nin Avrasiya
İqtisadi Birliyinə transferi üzv-ölkələrin milli mənafeləri rakursundan nəyisə dəyişə bilərmi? Avrasiya
ideyasının qeyd olunan formatda praqmatik müstəviyə keçidi doğurdanmı zərurət halına gəlmişdir? Təbii ki,
mövcud münasibətlər və real proseslər baxımından bu sualların hər ikisinin cavabı mənfidir.
MDB ölkələri arasında qarşılıqlı iqtisadi əlaqələri qiymətləndirdikdə yaddan çıxarmaq olmaz ki, bu
ölkələrdə faktiki olaraq milli iqtisadi sistemlərin formalaşması hələ davam etməkdədir. Bu dövrün mühüm
xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, bu zaman bəşəri inkişaf amilləri, təbii məhdudiyyətlər və xüsusilə də
müstəqilliyin əldə edilməsi ilə yaranan şəraitin təzahürləri daha həssaslıqla nəzərə alınmalıdır, yəni onların
kumulyativ təsir gücü daha əhəmiyyətlidir. Belə şəraitdə hər hansı səlahiyyətlərin real iqtisadi inteqrasiya
tədbirləri çərçivəsində ölkədən kənara ötürülməsi, yaxud Birlik daxilində yaradılan quruma transfer edilməsi
mənfi fəsadlarla müşayiət olunur və müstəqilliyin məhdudlaşdırılması kimi qəbul edilir.
Aydındır ki, bazar münasibətləri şəraitində resursların rasional bölgüsü sistemi kimi sadələşdirilmiş, dar
məzmunlu liberal yanaşma milli maraqları yetərincə nəzərə almaya bilər. Əslində postsovet məkanında
müşahidə etdiyimiz milli iqisadi inkişaf modellərinin fərqliliyi buradan qaynaqlanmışdır. Hesab edirik ki, belə
şəraitdə “avrasiya” ideyasının əsas müsbət təsiri, bu məkana daxil olan ölkələr arasında etibarlı geosiyasi və
geoiqtisadi əlaqələr sisteminin formalaşması ola bilər. Belə sistem bir tərəfdən dünyada baş verən qlobal
proseslərə münasibətdə adekvat reaksiyanın formalaşması, digər tərəfdən isə nəzərdə tutulan inteqrasiya
məkanında ikitərəfli maraqlara xidmət edən separatist xarakterli sövdələşmələrin qarşısının alınmasını təmin
edə bilər. Eyni zamanda nəzərə almaq vacibdir ki, müstəqillik illərində yenidən formalaşan və sürətlə inkişaf
edən Azərbaycan iqtisadiyyatının Gömrük İttifaqı ölkələri ilə iqtisadi əlaqələrini xarakterizə edən qarşılıqlı
ticarət dövriyyəsinin xüsusi çəkisi cüzi bir rəqəmlə (cəmi 10%) ifadə olunmaqla ölkəmizin iqtisadi inkişafında
strukturyaradıcı amilə çevrilə bilməmişdir və gələcəkdə də onun baş tutacağı ehtimal olunmur.
İqtisadiyyatların qarşılıqlı tamamlanmasından isə danışmağa belə dəyməz.
Azərbaycan – Avrasiya Birliyi münasibətlərinin real məzmunu
Müasir dövrdə Azərbaycanın Avrasiya ideyasına münasibəti hər şeydən əvvəl, bu birliyə daxil olan
ölkələr tərəfindən bəzi prinsipial müddəaların əməli baxımdan nəzərə alınması ilə şərtlənir. Məlumdur ki,
Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822 (30 aprel1993-cü il) 853 (23
iyun 1993-cü il), 874 (14 oktyabr 1993-cü il) və 884 (11 noyabr 1993-cü il) saylı qətnamələrində Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyünün tanınmasına və işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərinin qeyd – şərtsiz azad
edilməsi tələblərinə baxmayaraq, Ermənistan respublikası hazırda işğalçılıq siyasətini davam etdirməkdədir.
Bunlarla yanaşı BMT Baş Məclisinin “Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət” adlı 14 mart 2008ci il tarixli qətnaməsi, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan ərazilərinin erməni hərbi
qüvvələri tərəfindən işğal edildiyini və Dağlıq Qarabağ regionunun separatçı qüvvələr tərəfindən idarə
olunmasını təsdiq edən 1416 saylı qətnaməsi və 1690 saylı tövsiyəsinə və digər qərar və qətnamələrin qəbul
olunmasına baxmayaraq, bu məkanda yerləşən bəzi MDB ölkələri fərqli mövqe sərgiləyir, kollektiv
təhlükəsizliyə daxil olan ölkələrin (bir-neçəsi istisna olmaqla) fəaliyyəti isə ümumiyyətlə, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün bərpasına xidmət etmir. Xəzərin bu günə kimi hüquqi statusunun müəyyənləşməməsi, bu birliyə
qoşulmayan ölkələrə qarşı açıq – aşkar ayrı – seçkilik siyasəti, müxtəlif xarakterli siyasi təzyiqlər və digər bu
kimi problemləri də əlavə etsək, onda Azərbaycanın Avrasiya Birliyi çərçivəsində geniş miqyaslı, effektiv
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iştirakının mümkünsüz olduğunu təsdiq etmək olar. Ən azı ona görə ki, mövcud geosiyasi situasiya ölkəmizin
milli təhlükəsizlik maraqlarına tam cavab vermir. Halbuki Avrasiya inteqrasiyasının inkişafı ilk növbədə
ölkələr, millətlər arasında BMT – nin qəbul etdiyi normalara uyğun olaraq sülh, təhlükəsizlik, xeyirxah
qonşuluq münasibətlərinin bərqərar olmasına əsaslanmalıdır. Bu, mövcud infrastrukturdan, tranzit
potensialından, regionun təbii, o cümlədən dəniz resurslarından qarşılıqlı maraq və mənafe əsasında istifadə
olunmasına imkan verərdi. Aydındır ki, yalnız iqtisadi əməkdaşlığa istinadla Avrasiya ideyasını effektiv
şəkildə reallaşdırmaq mümkün deyil. Bu ideyanın reallaşması eyni zamanda siyasi, mədəni, etnik, dini, ətraf
mühitin qorunması, elmi – texniki və ümumən yuxarıda qeyd etdiyimiz prinsiplərin gözlənilməsini tələb edir.
Beləliklə, Avrasiya məkanında əməkdaşlığın inteqrasiya yönümlü inkişafı hər şeydən əvvəl qonşu
ölkələrin milli təhlükəsizliyinin gözlənilməsinə və bütünlükdə regionun və hər bir ölkənin sosial-iqtisadi
tərəqqisinə xidmət etməlidir. Təbii ki bütün bunların təmin olunmadığı şəraitdə tam məzmunlu inteqrasiyadan
və onun yarada biləcəyi əlavə üstünlüklərdən danışmağa belə dəyməz.
Xüsusi qeyd olunmalıdır ki, Avrasiya Birliyinə aparan yolun birbaşa Gömrük İttifaqından başlanması
da ən azı anlaşılmazlıq doğuran bir məsələdir. Klassik yanaşmaya görə, Gömrük İttifaqı o halda effektiv
fəaliyyət göstərə bilər ki, əvvəla, sözügedən məkanda Azad Ticarət Zonası qərarlaşmış olsun; ikincisi, üzv
ölkələr arasında qarşılıqlı iqtisadi tamamlama real məzmun kəsb etsin; üçüncüsü, faydanın və gəlirlərin gerçək
mahiyyətli ekvivalent bölgüsünə şərait yaratsın və s. Bunların heç biri mövcud deyil.
Digər tərəfdən, ölkə ərazisinin 20%-nin işğal altında saxlanıldığı, bir milyondan çox vətəndaşımızın öz
doğma torpaqlarında qaçqın və məcburi köçkün olduğu bir şəraitdə Azərbaycanın Gömrük İttifaqına qoşulması
mahiyyətcə dövlətimizə və xalqımıza nə verə bilər – sualının yeganə cavabı – birmənalı olaraq heç nə. Ona
görə ki:
- İnteqrasiya üçün yuxarıda qeyd etdiyimiz kafi və müqəddəm şərtlər mövcud deyildir;
- Gömrük İttifaqı ölkənin bir nömrəli probleminə – Dağlıq Qarabağın işğaldan azad edilməsinə heç bir
reaksiya vermir və ümumiyyətlə, bu problemi görməməzliyə vurur;
- Eyni zamanda məlum deyil ki, Ermənistan hansı ərazi statusu ilə Gömrük İttifaqına qoşulur? Avrasiya
zirvə toplantısında Qazaxıstan Prezidenti N.Nazarbayev bu məsələ ilə bağlı izahat tələb etmişdir. Əgər
Gömrük İttifaqı Ermənistanı işğal etdiyi Azərbaycan əraziləri ilə birlikdə üzvlüyə qəbul edirsə, onda bu həmin
təşkilatın işğalı dəstəklədiyi anlamına gəlir. Yaxud həmin ərazilərin Azərbaycana aid olduğu qəbul edilirsə,
onda Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunmadan Gömrük İttifaqına üzvlüklə bağlı danışıqların
aparılmasının heç bir mənası yoxdur;
- Azərbaycanın İttifaqa üzv olan ölkələrlə iqtisadi əlaqələri inteqrasiya situasiyası yaradacaq səviyyədə
deyildir. Gömrük İttifaqına qoşulmaq həmin ölkələrdən idxal edilən məhsulların gömrük rüsumlarından azad
olmasına və beləliklə, təxmini hesablamalara görə, hər il 180-220 mln dollar vəsait itkisinə gətirib
çıxaracaqdır;
- Gömrük İttifaqına qoşulma, ölkənin milli iqtisadi sərhədləri üzərində nəzarətinin fövqəlhökumət
qurumlarına keçməsi ilə müşayiət olunur ki, bu da dövlət müstəqilliyinin əhəmiyyətli dərəcədə
məhdudlaşdırılması ilə nəticələnə bilər.
Beləliklə, yuxarıda qeyd olunanlardan aydın görünür ki, müasir şəraitdə Azərbaycanın Avrasiya Birliyi
ilə inteqrasiya yönümlü real münasibətlərinin formalaşması qeyri-mümkündür. Azərbaycan tam haqlı olaraq,
bu Birliyə daxil olan ölkələrlə (Ermənistan istisna olmaqla) bütün istiqamətlərdə və sahələrdə (siyasi, iqtisadi,
ticari, mədəni, humanitar və s.) ikitərəfli əlaqələrinin genişləndirilməsinə və şaxələndirilməsinə üstünlük verir.
Bu mövqe ölkə rəhbəri cənab İlham Əliyevin çoxşaxəli inteqrasiya siyasətinin əsas vektorlarından birini ifadə
etməklə, III “Şərq Tərəfdaşlığı” Sammitində də tam mənası ilə nümayiş etdirildi.
“Şərq Tərəfdaşlığı” Sammiti Azərbaycanı Avropaya milli maraqların tələb etdiyi qədər yaxınlaş
dırdı
“Şərq Tərəfdaşlığı” çərçivəsində keçirilən III Vilnüs Sammitinə Azərbaycan digər tərəfdaş ölkələrdən
fərqli olaraq konkret məqsədlərlə qatılmışdı. Əvvəlcədən bəyan edildiyi kimi, assosiativ üzvlük məsələsi
Azərbaycan üçün müzakirə predmeti deyildi, əsas məsələ Aİ ilə Azərbaycan arasında qarşılıqlı əlaqələrin daha
da inkisaf etdirilməsinə şərait yaradan Sadələşdirilmiş viza rejiminin tətbiqinə dair xüsusi Sazişin bağlanması
idi. Azərbaycanın bu mövqeyi, Sammitdə Ukraynanın Aİ-yə assosiativ üzvlük məsələsinin baş tutmaması və
Ermənistanın həmişə olduğu kimi yenə də gözlənilmədən “öz mövqeyini” tam mənası ilə dəyişməsi – Avropa
İttifaqına assosiativ üzvlükdən imtina edərək Gömrük İttifaqına (Gİ) daxil olacağını bəyan etməsi ilə əlaqədar
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olaraq Aİ və Gİ arasında yaranan son dərəcə gərgin situasiya şəraitində ən düzgün və milli maraqlarımıza tam
uyğun olan siyasi gediş idi. Təsadüfi deyildi ki, cənab İlham Əliyev tərəfindən sərgilənən bu mövqe həm Aİ,
ABŞ, həm də Gİ və bu proseslərdə maraqlı olan digər ölkələr tərəfindən yüksək qiymətləndirildi. Hadisələrin
sonrakı gedişi, xüsusilə Sammitdən az sonra “Şahdəniz-2″ müqaviləsinin uğurla imzalanması bu mövqenin
son dərəcədə düzgün olduğunu əyani şəkildə sübut etdi.
Sadələşdirilmiş viza rejiminə keçidi Azərbaycan Aİ münasibətlərində keyfiyyətcə yeni mərhələnin
başlanğıcı hesab etmək olar. Saziş qüvvəyə mindikdən sonra Azərbaycana aşağıdakı üstünlükləri
qazandıracaq:
- uzunmüddətli vizalarda Şengen ölkəsində qalmaq müddəti 90 gündən 180 günədək artırılacaq;
- uzunmüddətli vizaların maksimum müddəti 3 ildən 5 ilədək uzadılacaq;
- Azərbaycan vətəndaşlarının müəyyən kateqoriyaları – 12 yaşından kiçik olan uşaqlar, təqaüdçülər,
dövlət qulluqçuları, əlil insanlar, Şengen ölkəsində yaşayanların yaxın qohumları, jurnalistlər, konfrans və elmi
tədbirlərdə iştirak edən vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri, alimlər, müəllimlər, mübadilə proqramında iştirak
edən tələbələr üçün Şengen vizaları pulsuz olacaq;
- Şengen vizasının rəsmiləşdirilməsi üçün tələb olunan rüsum 60 avrodan 35 avroya endiriləcək;
- vizaların verilməsi üçün tələb olunan müddət 2 dəfə azaldılacaq. Güzəştli kateqoriyalar üçün bu
müddət cəmi 2 gün olacaq;
- diplomatik pasporta mailk olan Azərbaycan vətəndaşları üçün Şengen vizası tələb olunmayacaq;
- viza alınması üçün tələb edilən sənədlərin sayı xeyli azalacaq;
- Şengen ölkəsində olan və viza müddəti başa çatan Azərbaycan vətəndaşları texniki baxımdan ölkəyə
qayıdaraq səfirliyə müraciət etmək imkanları olmadığı halda Avropa İttifaqında həmin vizanın müddətini
uzatmaq imkanına malik olacaqlar.
Sadələşdirilmiş viza rejiminə keçidin 2014-cü ilin sentyabr ayına qədər qüvvəyə minməsi nəzərdə
tutulur ki, bununla da bu sahədə indiyə qədər mövcud olan süni maneələr, bürokratik yanaşmalar, vaxt itkisi
və s. tam aradan qaldırılacaq, vizaların alınması proseduru asanlaşacaq və sadələşdiriləcək, viza rüsumlarının
qiymətləri xeyli dərəcədə aşağı endiriləcək və vizaların alınması üçün tələb olunan müddət iki dəfəyə qədər
qısaldılacaq.
Prosedur qaydalarına görə sadələşdirilmiş viza rejimi ilə eyni vaxtda qeyri-leqal miqrasiya üzrə vahid
standartlara keçid (readmissiya) məsələsi də öz həllini tapacaq. Tərəflər arasında Readmissiya sazişi hazırda
müzakirə ərəfəsindədir və hər iki sənədin eyni vaxtda qüvvəyə minməsi nəzərdə tutulur.
“Şərq Tərəfdaşlığı” Sammitində Avropa İttifaqı və tərəfdaş ölkələrin liderləri tərəfındən imzalanan
yekun bəyannamə, qəbul edilən qərarların və qarşıya qoyulan vəzifələrin mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini və
niyyətlərin son dərəcə ciddi olduğunu təsdiq edir. Bəyannamədə qeyd olunur ki, son iki il ərzində “Şərq
Tərəfdaşlığı” Proqramının müxtəlif sahələrində – viza rejiminin sadələşdirilməsi, nəqliyyat, enerji, təhsil və
gənclər, ətraf mühit, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı və s. istiqamətlərdə böyük irəliləyişlər əldə olunmuşdur.
Tərəfdaş ölkələrin əhalisi üçün vacib olan əməkdaşlıq əlaqələri bundan sonra da davam etdiriləcək.
Birgə bəyannamədə Avropa İttifaqı və “Şərq Tərəfdaşlığı” ölkələri strateji baxımından mühüm
sahələrdə sıx əməkdaşlıq əlaqələrini davam etdirmək qətiyyətini xüsusi bəyan ediblər. Gələcək illər üçün
qarşıya qoyulan məqsədlər demokratiyanın inkişafı, insan haqlarına hörmətlə yanaşılması və hüquq sahəsində
islahatların davam etdirilməsini əhatə edir. Əsas diqqət müvafıq ölkələrlə assosiasiya sazişinin həyata
keçirilməsinə yönəldiləcək. Liberal viza rejiminin ciddi şəkildə inkişafı da proqramın gündəmində ön sıralarda
qalacaq. Enerji təhlükəsizliyi qarşılıqlı olaraq gücləndiriləcək və qarşılıqlı enerji əlaqələri yenidən təşkil
olunacaq ki, bunlar də tərəfdaş ölkələrin tədricən Aİ-nin enerji bazarına inteqrasiya olunmasını təmin
edəcəkdir.
Avropa İttifaqı “Şərq Tərəfdaşlığı” Proqramının üzvü olan ölkələrə Cənub Qaz Dəhlizinin inşasını,
Ukraynanın qaz-nəqliyyat sisteminin modernləşdirilməsini və vahid enerji bazarının yaradılmasını davam
etdirməyi vəd etmişdir.
Bəyanatda xüsusi qeyd edilir ki: “Zirvə görüşünün iştirakçıları qarşılıqlı enerji təhlükəsizliyinin, o
cümlədən tərəfdaş ölkələrin qaz-nəqliyyat sisteminin inkişaf etdirilməsi və onların Avropa enerji bazarına
mərhələli şəkildə inteqrasiya olunmaları yolu ilə artırılmasına, habelə enerji ehtiyatlarının transsərhəd
ticarətinin inkişaf etdirilməsinə yönəlmiş fəaliyyəti alqışlamışlar”.
Zirvə görüşünün iştirakçıları Cənub dəhlizi layihəsi çərçivəsində “Cənubi Qafqaz və Transadriatik qaz
kəmərlərini modernləşdirmək”, habelə “Aİ ilə Xəzər regionunu birləşdirən yeni infrastruktur yaratmaq”
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niyyətini təsdiq etmiş, Avropanın enerji ehtiyatları təchizatçısı kimi Azərbaycanın strateji rolunu xüsusi
vurğulamışlar.
Zirvə görüşünün yekun bəyannaməsində təkcə Ukraynanın qaz-nəqliyyat sistemini modernləşdirmək
deyil, həm də qazın revers nəqlini, o cümlədən Slovakiya ərazisi, habelə Xorvatiya, Macarıstan və Ukraynanı
birləşdirən “Transadriatik qaz dəhlizi” ilə nəqlini genişləndirmək niyyəti vurğulanır.
Zirvə görüşünün yekun bəyannaməsinin enerji məsələlərinə dair hissəsində Avropanın enerji ehtiyatları
təchizatını təmin edən tranzit ölkə kimi Belarusun da vacib rolu vurğulanmışdır. Yekun bəyannamədə
Ermənistanla bağlı heç bir müddəa nəzərdə tutulmamışdır.
Avropa İttifaqının “Şərq Tərəfdaşlığı” Sammitində gözlədiyi bütövlük alınmadı
Sammitin ziddiyyətli nəticələrinə baxmayaraq, onun transregional proseslərin sonrakı inkişafına və
konfiqurasiyasına şübhəsiz ki, böyük təsiri olacaqdır. “Şərq Tərəfdaşlığı” Proqramı çərçivəsində Aİ-nin
tərəfdaş ölkələrindən olan Ukrayna, Belarus, Moldova, Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan Sammitə formal
olaraq vahid platforma ilə qoşulsalar da, oradan müxtəlif parametrli geosiyasi və geoiqtisadi nəticələrlə
ayrıldılar.
Ermənistan və Belarus Sammitdə “formal qonaq” qismində iştirak etmişlər və onlarla bağlı heç bir sənəd
imzalanmamış, heç bir mühüm bəyanat verilməmişdir. Gömrük İttifaqına qoşulmağı bəyan etdikdən sonra,
Ermənistan artıq Avropa İttifaqında, ümumiyyətlə, Qərbdə ciddi və etibarlı tərəfdaş kimi qəbul edilmir.
Ermənistan bu qərarı ilə özünün mövqesizliyini ortaya qoyaraq, sərbəst olaraq ciddi siyasi və strateji qərarlar
qəbul etmək iqtidarında olmadığını bir daha sübut etdi. Artıq Aİ-nin daxilində bu ölkə ilə “Şərq Tərəfdaşlığı”
çərçivəsində əməkdaşlığa yenidən baxılması prosesinə başlanılmışdır.
Gürcüstan və Moldova Aİ ilə assosiasiya və azad ticarət zonası haqqında sazişi imzalamış, bununla da
Aİ-yə inteqrasiya yolunda mühüm addımlar atmışlar. Bununla yanaşı, Gürcüstan Avropa İnvestisiya Bankı ilə
infrastrukturların inkişafına 30 milyon avro məbləğində güzəştli kreditin ayrılması barədə saziş imzalamışdır.
Aİ-nin Ukrayna ilə planlaşdırdığı və artıq əvvəlcədən elan etdiyi assosiasiya haqqında tarixi saziş isə
imzalanmadı. Ekspertlərin fikrincə, bu saziş nəinki Ukraynanın tarixində ən genişmiqyaslı beynəlxalq hüquqi
sənəd idi, həmçinin Aİ-nin üçüncü ölkələrlə imzalayacağı ən böyük həcmli beynəlxalq müqavilə idi (sənədin
ümumi həcmi min səhifədən çoxdur).
Ukraynada baş verən sonrakı hadisələr problemin geosiyasi ağırlığından irəli gəlir və siyasi faktorların
digər amillər üzərində üstün olduğu zaman nələrin baş verə biləcəyini açıq nümayiş etdirir. Demək olar ki,
Ukrayna yenidən siyasi gərginliyin ağır dövrünə qədəm qoymuşdur ki, bu da birmənalı olaraq ölkənin sosialiqtisadi inkişafına və imicinə olduqca mənfi təsir göstərəcəkdir. Hazırda Ukraynanın Aİ-nin azad ticarət
zonasına daxil olmasının iqtisadi qazancları və itkiləri ilə bağlı çoxlu sayda hesablamalar aparılır-inteqrasiya
tərəfdarları ortamüddətli perspektivdə maddi rifahın 4-7% yüksələcəyini və inteqrasiyanın qısamüddətli
effektindən deyil, daha çox uzunmüddətli əməkdaşlığın verə biləcəyi genişmiqyaslı üstünlüklərin və faydaların
aksiomatik olduğunu iddia edirlər. Əleyhdarlar isə iqtisadiyyatın modernləşdirilməsi üçün Ukraynanın 160
mlrd. avroya ehtiyacı olduğunu və nəinki bu miqdarda, heç 16 mlrd. avro həcmində də vəsaitin Aİ tərəfindən
ayrılmasının hazırda qeyri-real olduğunu, ölkə müəssisələrinin rəqabət qabiliyyətinin kəskin şəkildə aşağı
düşmə ehtimalının real məzmun kəsb etdiyini və digər bu kimi arqumentləri ortaya qoyurlar. Eyni zamanda
qeyd olunur ki, Ukraynanın Gömrük İttifaqına daxil olması 6% – lik inteqrasiya effektinin əldə edilməsinə
şərait yaradacaqdır.
Göründüyü kimi, Ukrayna üçün geoiqtisadi ehtimalların və modellərin geniş palitrası diametral
ziddiyyət xarakteri daşımaqla son dərəcə siyasiləşdirilmişdir ki, bu da mövcud situasiyanı daha da
mürəkkəbləşdirir. Hərçənd, Ukrayna liderləri avrointeqrasiya ilə bağlı məsələnin müzakirəsinə 2014 -cü ildə
yenidən qayıdacaqlarını bildirsələr də, fikrimizcə, artıq siyasi “burulğan” mexanizmi işə salınmış və məlum
geosiyasi mərkəzlər tərəfindən hər vasitə ilə dəstəklənəcəkdir. Sammitdən bir neçə gün sonra Rusiyanın
Ukraynaya gözlənilmədən 15 mlrd. dollar həcmində kreditin ayrıacağını bəyan etməsi və çox gözləmədən 2
milyardlıq ilk kredit tranşının reallaşdırması və Aİ-nin Ukraynaya qarşı günü-gündən sərtləşən reaksiyaları və
siyasi təzyiqləri bu fikirləri təsdiq etməyə tam əsas verir. Bu iki geosiyasi güc mərkəzinin rəqabət obyektinə
və meydanına çevrilən Ukrayna üçün, tərəf seçimi məsələsi bu gün avrointeqrasiyadan daha çox, həyati məsələ
kimi Ukrayna xalqı qarşısında dayanmaqdadır. Faktiki olaraq, Ukrayna xalqının azadlığı, dövlət müstəqilliyi,
milli suverenliyi və ərazi bütövlüyü təhlükədədir.
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Azərbaycanın Sammitdəki düşünülmüş mövqeyi və strateji modernləşən tərəfdaşlıq
Ukraynada daxili siyasi böhranın dərinləşməsi, Gürcüstan və Moldova ilə sazişlərin az effektiv olması,
Ermənistanın açıq-aşkar hörmətsizliklə Aİ-dən uzaqlaşdırılması fonunda Azərbaycanın Avropa İttifaqının III
“Şərq Tərəfdaşlığı” Sammitində iştirakının nəticələrini Prezident İlham Əliyevin geoiqtisadi praqmatizmə
əsaslanan çoxvektorlu xarici siyasətinin növbəti uğuru kimi qiymətləndirmək olar. Milli maraqların aliliyi,
xarici siyasi amillərin daxili sosial-iqtisadi və humanitar tərəqqiyə istiqamətləndirilməsi Prezident İlham
Əliyevin xarici siyasətinin təməl prinsiplərini təşkil edir. Bərabərhüquqlu, daxili işlərə qarışmamaq, qarşılıqlı
hörmət və etibarlı tərəfdaşlıq prinsipləri bu siyasətin ölkələrarası sivil münasibətlərin formalaşmasında sütun
dayaqları kimi çıxış edir.
Bu prinsiplər öz real nəticələrini Azərbaycanın müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda iştirakında, dünyanın
57 ölkəsində səfirliklərin açılmasında, ikitərəfli dövlətlərarası münasibətlərin fəal olaraq şaxələndirilməsində
təcəssüm etdirir. Andiçmə mərasimində Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi: “Azərbaycan ilə əməkdaşlıq
etmək istəyənlərin sayı artır. Azərbaycan dünyada öz prinsipial mövqeyi ilə seçilir. Azərbaycan etibarlı
tərəfdaş kimi tanınır”. Məhz əldə edilmiş tarixi nailiyyətlər və İlham Əliyevin xarici siyasət doktrinasının artıq
dünyada qəbul edilməsi sayəsində 155 ölkənin dəstəyi ilə Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv
seçilmişdir.
Bu gün Azərbaycan iqtisadi inkişaf potensialına və milli resurslarına görə faktiki olaraq Cənub Qafqaz
regionunun lider ölkəsinə çevrilmişdir. Cənubi Qafqazın insan resurslarının təxminən 60 faizi, yanacaq-enerji
və maliyyə resurslarının 90 faizi, iqtisadi potensialının isə 75 – 80 faizi Azərbaycanın payına düşür. Hazırda
həm qonşu dövlətlər, həm də dünyanın əksər geosiyasi və geoiqtisadi gücləri bütün ölçülər üzrə regionun “lider
ölkəsi” statusunu daşımaq imkanını məhz Azərbaycana aid edirlər.
Azərbaycan Avropa və Asiyanın nəqliyyat-kommunikasiya dəhlizlərinin və neft-qaz ixracatı
marşrutlarının üzərində yerləşir. Ölkənin dünyada önəmli rol oynayan dövlətlərlə geosiyasi və geoiqtisadi
münasibətlərinin taktikasının düzgün müəyyənləşdirilməsi, neft-qaz ixracı marşrutlarının şaxələndirilməsi və
səmərəli istifadəsinin təşkili, xarici aləmlə mövcud nəqliyyat-tranzit əlaqələrinin genişləndirilməsi, dünyada
yeni-yeni satış bazarlarının axtarılması və mənimsənilməsi onun 2020-ci ilədək reallaşdıracağı əsas geoiqtisadi
və strateji vəzifələri sırasına daxildir. Bu məqsədlə xarici aləmlə Azərbaycanı birləşdirən transmilli və
ölkədaxili strateji tranzit-nəqliyyat infrastrukturlarının, neft-qaz kəmərlərinin yenidən qurulması, buraxılış və
daşıma gücünün bir neçə dəfə artırılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Rəsmi məlumatlara görə, hazırda 34
beynəlxalq transmilli şirkət və 16 nüfuzlu dövlət Azərbaycanın təşəbbüsü ilə Xəzər regionundakı nəqliyyatkommunikasiya dəhlizi və ixrac kəmərlərinin çəkilişi, yenidən qurulması və s. layihələrə qoşulmuş, onların
reallaşmasında iştirak edirlər.
Bu layihələrdən ən vacibləri artıq tam gücü ilə işləyən Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) əsas neft və BakıTbilisi-Ərzurum (BTƏ) qaz kəmərləri, eyni zamanda Avropa Birliyinin TRASEKA layihəsı çərçivəsində
yenidən qurulmuş və bərpa edilmiş Transqafqaz nəqliyyat-kommunikasiya dəhlizi (“İpək yolu”) və tikilməkdə
olan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsidir. Bu kəmərlər və nəqliyyat-kommunikasiya dəhlizləri təkcə
Azərbaycanın deyil, bütün regionun geosiyasi vəziyyətini köklü şəkildə dəyişmiş, bölgə ölkələrinin
müstəqilliyinin gücləndirilməsi, iqtisadiyyatının, sosial həyatının, ölkədaxili milli-vətəndaş birliyinin, siyasi
plüralizm, vətəndaş cəmiyyəti və demokratik dəyərlərin inkişaf etdirilməsində və ən əsası, regional, beynəlxalq
enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında mühüm rol oynamaqdadır.
Şübhəsizdir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normaları və Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün qorunub saxlanması əsasında ədalətli həll edilməsi ölkəmizin xarici siyasətinin prioritet
istiqamətini təşkil edir. Prezident İlham Əliyev öz çıxışlarında, bəyanatlarında münaqişənin indiyədək həll
edilməməsinin əsas səbəblərini məhz, xarici amillərlə izah edir: “Əfsuslar olsun ki, bu illər ərzində münaqişə
həllini tapmamışdır. Bunun başlıca səbəbi Ermənistanın riyakar siyasətidir, qeyri-konstruktiv mövqeyidir və
əfsuslar olsun ki, beynəlxalq birliyin, bu məsələ ilə bilavasitə məşğul olan tərəflərin biganəliyidir”.
Gələcəkdə iqtisadi amillərdən daha da geniş istifadə etmək Prezident İlham Əliyevin xarici siyasətinin
strateji prioritetidir: “…iqtisadi amildən istifadə edib dünyada daha çox dost qazanmaq xarici siyasətlə bağlı
prioritet məsələlərdən biridir”. Fikrimizcə, Azərbaycanın III Şərq Tərəfdaşlığı Sammitində iştirakını və onun
nəticələrini məhz bu kontekstdən və ilk növbədə, Azərbaycanın geoiqtisadi maraqları prizmasından
dəyərləndirmək vacibdir. Mübaliğəsiz demək olar ki, son on ildə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
Azərbaycan transregional məkanda geoiqtisadi liderə çevrilmişdir. Hələ əsası ümummilli lider Heydər Əliyev
tərəfindən qoyulan iri beynəlxalq enerji, nəqliyyat, informasiya-kommunikasiya və infrastruktur layihələrinin
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müvəffəqiyyətlə reallaşdırılması, ölkənin geostrateji mövqeyinin üstünlüklərindən səmərəli istifadə edilməsi,
multikulturalizm ideyasının uğurla həyata keçirilməsi ölkəmizin qısa tarixi müddət ərzində geoiqtisadi və
geohumanitar mərkəz, stabil, dinamik inkişaf məkanı kimi tanınmasına imkan yaratmışdır.
Bütün bunların nəticəsində bu gün Azərbaycan istər siyasi, istərsə də iqtisadi cəhətdən dünyanın heç bir
ölkəsindən asılı olmayan bir ölkədir. O, özünü bütün mənalarda tam təmin etmək iqtidarındadır və inteqrasiya
proseslərinə qoşulmaqda əsas məqsədi əlavə üstünlüklər əldə etməkdir. Bu mənada Azərbaycanın III “Şərq
Tərəfdaşlığı” Sammitində və sammitdən sonrakı proseslərə münasibətdə sərgilədiyi mövqe təqdirəlayiqdir.
Azərbaycanın həm Aİ, həm dəGömrük İttifaqına üzv olan ölkələrlə bir çox sahələrdə əlaqələrinin inkişafına
diqqət çəkən ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev açıq şəkildə bildirmişdir ki, “…Azərbaycan xeyli müddətdir
ki, Aİ ilə bir çox istiqamətlərdə kifayət qədər effektli əməkdaşlıq edir. Biz həm energetika, həm iqtisadiyyat,
həm də nəqliyyat sahəsində əməkdaşlığın səviyyəsindən razıyıq.
…Ölkənin qarşısında Aİ, yaxud Gömrük İttifaqına daxil olmaq üzrə seçim dayanmayıb. Gömrük İttifaqı
ilə aramızda çox fəal ikitərəfli münasibətlər var. Qarşılıqlı mal dövriyyəsi artır və ümumilikdə, siyasi əlaqələr
yüksək səviyyədədir. Bizim qarşımızda hansısa seçim, alternativ məsələləri heç zaman dayanmayıb. Biz həm
Gömrük İttifaqı, həm də Avropa İttifaqının üzvləri ilə əməkdaşlıq edirik”.
Azərbaycan nəinki Aİ və Gömrük İttifaqının üzvləri ilə, eləcədə üzv olduğu və olmadığı digər
təşkilatlarla da müasir beynəlxalq münasibətlərə xas olan prinsiplər əsasında səmərəli, işgüzar və faydalı
əlaqələr qurmaq və onları inkişaf etdirmək əzmindədir. Bunu o, 22 illik müstəqillik dövrü ərzində konkret
fəaliyyəti ilə tam mənasında təsdiq etmişdir. Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin sözləri ilə desək: “Keçən
il Avropa İttifaqı ilə vizaların sadələşdirilməsi istiqamətində önəmli saziş imzalandı. Bu, bizim Aİ ilə olan
münasibətlərimizin təzahürüdür. Bu münasibətlər gələcəkdə də inkişaf edəcəkdir. Hazırda- təbii ki, 2014-cü
ildə Aİ – Azərbaycan strateji əlaqələrinin gələcək formatı müəyyən edilməlidir”.
Avropa İttifaqının III “Şərq Tərəfdaşlığı” Sammitinin başlıca nəticələrindən biri də Azərbaycanın
geostrateji və geoiqtisadi çəkisinin əhəmiyyətli dərəcə artması olmuşdur. Prezident İlham Əliyevin enerji
diplomatiyasının tarixi nailiyyəti olan XXI əsrin müqaviləsi adlandırılan “Şahdəniz-2″ Sazişinin imzalanması
respublikamızı Aİ üçün irimiqyaslı strateji tərəfdaşa çevirdi. “Şərq Tərəfdaşlığı” Proqramına daxil olan
ölkələrin yerləşdiyi subregionda geosiyasi proseslərin konfiqurasiyasının kəskin surətdə dəyişilməsi və eyni
zamanda Azərbaycanın geostrateji təsirinin yüksəlməsi ölkəmiz üçün Aİ ilə gələcək əməkdaşlıq sahəsində
sərbəst şəkildə yeni təşəbbüslərin və təkliflərin irəli sürülməsinə tarixi zəmin yaranmışdır.
Əlbəttə ki, bu yeni tarixi şəraitin formalaşması Prezident İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilən
ardıcıl, düşünülmüş, uğurlu inteqrasiya, enerji, nəqliyyat, infrastruktur siyasətinin nəticəsində mümkün
olmuşdur. Demək olar ki, Avropr İttifaqının təcrübəsində ilk dəfə olaraq, onun tərəfdaş ölkəyə deyil, tərəfdaş
ölkə, yəni Azərbaycan tərəfindən ona əməkdaşlığın yeni formatda davam etdirilməsi təşəbbüsü irəli
sürülmüşdür. Bu barədə Prezident İlham Əliyevin prinsipial fikirləri olduqca əhəmiyyətli və praqmatikdir:
“…Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında qarşılıqlı münasibətlərin səviyyəsi yəqin ki,
assosiasiyadan daha yüksək formada əməkdaşlıq tələb edir. Və bundan başqa, “assosiasiya” sözü bizim üçün
o qədər də məqbul sayılmır. “Assosiativ üzv” – bu necə tərəfdaşlıq deməkdir? Burada dəqiq definisiya yoxdur.
Azərbaycan bütün mənalarda, həm siyasi, həm də iqtisadi baxımdan heç kimdən asılı deyil. İstənilən
inteqrasiya prosesinə əlavə üstünlüklər qazanmaq üçün getmək lazımdır. Və hələlik biz assosiasiya layihəsi
çərçivəsində bunu görmürük… Əgər digər əməkdaşlıq formaları, məsələn, strateji tərəfdaşlıq olarsa – əlbəttə
ki, o zaman biz bunu müzakirə edə bilərik…”.
Həmin bəyanatdan iki həftə sonra Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Malena
Mard Bakıda Xəzər- Avropa inteqrasiya klubunun iclasında Azərbaycan və Avropa İttifaqı strateji-iqtisadi
əməkdaşlığının yeni səviyyəyə qalxdığını bildirmişdir. Onun sözlərinə görə, hazırlanan Strateji Modernləşən
Tərəfdaşlıq (Strategic Modernisation Partnership) haqqında Saziş ikitərəfli iqtisadi münasibətlərin inkişafında
yeni mərhələ olacaqdır. Aİ rəsmisinin fikrincə, assosiativ əməkdaşlıq haqqında saziş və yeni proqram bir-birini
tamamlayacaqdır.
Strateji Modrnləşən Tərəfdaşlıq (SMT) proqramı hərtərəfli xarakter daşıyır və aşağıdakı istiqamətləri
özündə ehtiva edir: siyasi islahatlar və Aİ-yə uyğunlaşma; təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq və
məsləhətləşmələr; ticarət və biznes mühiti; enerji, ətraf mühit və nəqliyyat; insanlar arasında əlaqələr.
Proqramda Azərbaycan iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorunun inkişafına xüsusi yer verilmişdir. Beləliklə,
2014-cü ili Azərbaycanın Aİ üçün müstəsna geoiqtisadi tərəfdaşa çevrilməsinin başlanğıc ili kimi
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qiymətləndirmək olar. Xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, SMT proqramı Aİ tərəfindən yalnız Azərbaycan üçün
hazırlanır və əməkdaşlığın bu formatı indiyə qədər heç bir dövlətlə münasibətlərdə tətbiq olunmamışdır.
Azərbaycanın Aİ ilə əməkdaşlığının yeni formatı Prezident İlham Əliyevin iqtisadi diplomatiyasının
tarixi nailiyyəti və uğurudur. Bütün beynəlxalq ekspertlər Azərbaycanın Aİ-yə ardıcıl, planlı və addım-addım
aparılan inteqrasiya siyasətinin səmərəliliyini qeyd edirlər. Rəsmi mövqe ondan ibarətdir ki, iri neft-qaz
resursları ilə zəngin olan Azərbaycan etibarlı geostrateji tərəfdaş kimi özü üçün manevr sərbəstliyini qoruyub
saxlayır və bu proseslərdə ilk növbədə öz milli maraqlarını rəhbər tutaraq, onları qlobal və regional proseslərlə
uzlaşdırır.
SMT sazişinin imzalanması və onun reallaşdırılması nəticəsində Azərbaycan öz beynəlxalq nüfuzunu
və reytinqini yeni keyfiyyət səviyyəsinə qaldıracaq, milli dövlət maraqlarına heç bir zərər gətirmədən əlavə
üstünlüklər, preferensiyalar və dividendlər verən unikal əməkdaşlıq modelini əldə edərək Yeni Ölkə Statusunu
qazanacaqdır.
Azərbaycanın seçimi bütövlükdə dünyanın özüdür
XXI əsr – yeni ideyalar, yeni modellər, yeni texnologiyalar, yeni çağırışlar və imkanlar əsridir. Artıq
əksəriyyət alimlər, siyasətçilər və ekspertlər tərəfindən qəbul edilir ki, köhnəlmiş geosiyasət modeli öz
mövqelərini tədricən itirərək beynəlxalq münasibətlərin yeni konseptual arxitekturasına- geoiqtisadiyyata
təhvil verməkdədir. Mahiyyətcə, geoiqtisadiyyat – dövlətin xarici siyasət məqsədlərinə nail olmasını, iqtisadi
yolla dünya çapında və regional miqyasda qüdrətə sahib olmasını təmin edəcək iqtisadi gücü nöqteyi-nəzərdən
yeni geosiyasətdir, yaxud geoiqtisadi siyasətdir. Hazırda çoxlu sayda ölkələr dünya məkanında öz mövqelərini,
bu və ya digər inteqrasiya qruplaşmalarında iştiraklarını resursların, gəlirlərin bölgüsü və yenidən bölgüsü,
rəqabətqabiliyyətliliyin yüksəldilməsi kontekstində nəzərdən keçirirlər. Fikrimizcə, bu yanaşma, faktiki
olaraq, müstəqil Azərbaycanın geoiqtisadi strategiyası və siyasətində daha parlaq nəzərə çarpır və effektiv
surətdə tətbiq edilir. Geoiqtisadi liderə və regional mərkəzə çevrilmiş Azərbaycanın qarşısında hər hansı bir
inteqrasiya seçimi dilleması dayanmır.
Qeyd edildiyi kimi, bu məsələlər Prezident İlham Əliyevin geoiqtisadi düşüncəsinin prioritet təşkil
etdiyi xarici siyasət prinsiplərinin əsasında nəzərdən keçirilir. Azərbaycan Avropa İttifaqının mühüm strateji
tərəfdaşıdır, Avropa ölkələrinin enerji təhlükəsizliyində müstəsna rol oynayır. Məhz bu inteqrasiya vektoru
çərçivəsində əməkdaşlıq ölkəmizə başlıca geoiqtisadi üstünlüklər və qazanclar gətirmiş, xeyli maliyyəinvestisiya resursları toplamağa imkan vermiş və bundan sonra da verəcəkdir. Bunlarla yanaşı, Azərbaycan
MDB məkanında da etibarlı və mühüm tərəfdaş kimi qəbul edilir. Buna konkret misal olaraq, Rusiya Prezidenti
Vladimir Putinin avqust səfəri və iqtisadi sahədə əməkdaşlığa dair bir sıra sənədlərin imzalanması ölkəmizin
geoiqtisadi rolunun artmasını bir daha təsdiq edir.
Yaxın perspektivdə Azərbaycanın geoiqtisadi gücü artacaq, bununla da başlıca xarici siyasət problemi
olan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində yeni üfüqlər və təsir imkanları yaranacaqdır. Prezident
İlham Əliyevin sözləri ilə desək: “Xarici siyasətlə bağlı təşəbbüslərimiz, eyni zamanda, bizim iqtisadi
imkanlarımızı da artırır. Çünki hazırda Azərbaycanın iqtisadi inkişafı, o cümlədən xaricə qoyulan
investisiyaları ilə də bağlı olacaqdır. Belə olan halda dünyada nə qədər çox dostlarımız olsa, bizim iqtisadi
inkişafımız o qədər də uğurlu olacaqdır”. Azərbaycan mühüm regional investora, beynəlxalq əmək bölgüsünün
transformasiyası və beynəlxalq iqtisadiyyatın struktur yenidənqurulmasında fəal iştirakçıya çevrilir.
Azərbaycanın geoiqtisadi əlaqələrinin dərəcəsi artır, coğrafiyası şaxələnir və müvafiq olaraq geoiqtisadi
nüfuzumuzun arsenalı güclənir. Avropa İttifaqı ilə viza müqaviləsini imzalayaraq Azərbaycan, Avropaya milli
maraqlarımızın – Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll edilməsi, Cənubi Qafqazda geoiqtisadi liderliyin
möhkəmləndirilməsi maraqlarının tələb etdiyi qədər yaxınlaşdı.
Beləliklə, Azərbaycanın milli ideyasının geoiqtisadi proyeksiyası istənilən situasiyada, qarşılıqlı
əlaqələrin istənilən formada qərarlaşmış, yaxud qərarlaşacaq konfiquriyasiyasında dövlət müstəqilliyini və
milli maraqların ən ali dəyər kimi qəbulunu və toxunulmazlığını əsas şərt keyfiyyətində ortalığa qoyur.
Bu anlamda coğrafi istiqamətindən asılı olmayaraq, real məzmunlu inteqrasiya proseslərinə qoşulma
yalnız plüralist konsepsiya çərçivəsində baş tuta bilər. Yalnız bu konsepsiya çərçivəsində, bir tərəfdən dövlət
müstəqilliyini qoruyub saxlamaq, digər tərəfdən isə inteqrasiya proseslərində daha rasional formada iştirak
etmək mümkündür.
Eyni zamanda məlumdur ki, hər iki qruplaşma – Aİ və Avrasiya Birliyi – inteqrasiya blokları kimi
konfederativ dövlət quruculuğu yönümlüdürlər və təbii ki, plüralist konsepsiya bu anlamda keçərli deyildir.
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Digər tərəfdən, geoiqtisadi mövqe seçimi və inteqrasiya (sözügedən qruplaşmalar çərçivəsində)
eyniyyətə gətirilir. Bu, o deməkdir ki, həm Aİ, həm də Avrasiya Birliyi problemə sırf geosiyasi mövqedən
yanaşır. Geoiqtisadi mövqe sərgilənməsinin mütləq inteqrasiya ilə tamamlanacağı deyilən bir zərurət yoxdur.
Cənab Prezidentin dəfələrlə qeyd etdiyi kimi, Azərbaycan özünü, öz gələcəyini Avropa ailəsində görür.
“Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasında da hədəflənən əsas məqsədlərdən biri məhz
Avropa dəyərləri bazasında inkişaf etmiş ölkəyə çevrilməkdən ibarətdir.
İnkişafın keyfiyyətcə yeni mərhələsinə keçidin sistemli xarakter kəsb etməsi Avropa ilə qarşılıqlı
əlaqələrin sıxlıq və effektivlik dərəcəsindən birbaşa funksional asılılıqdadır. Cəmiyyətin sosio-mədəni və
sosio-iqtisadi tipinin dəyişməsi, postindustrial təsərrüfat sisteminin qərarlaşması inkişaf etmiş Avropanın bu
gün əldə etdiyi nailiyyətlərindən geniş surətdə istifadəni qaçılmaz zərurət kimi ortalığa qoyur. Bu kontekstdə
anlaşılması müşkül olan məsələ, sözügedən qaçılmazlığın “assosiativ üzv”lülüklə bağlanmasıdır. Əgər, söhbət
daha sıx əməkdaşlıqdan gedirsə, onda, cənab Prezidentin qeyd etdiyi kimi, strateji anlam daşıyan əməkdaşlıq
forması tapmaq o qədər də çətin bir məsələ deyildir.
Digər tərəfdən, Azərbaycan Avropa geoiqtisadi məkanında fəaliyyətdə olan təkrar istehsal tsikllərinə
qoşulmaq niyyətindədir. Və bu istiqamətdə kifayət qədər intensiv səciyyəli tədbirlərin həyata keçirilməsinə
artıq başlanılmışdır. Aydındır ki, qeyd edilən istiqamət inteqrasiyanın həqiqi məzmununu – mikrosəviyyədə
bütövləşməni ortalığa qoyur ki, bu da öz növbəsində dövlət müstəqilliyi üçün heç bir təhdid törətmədən
Azərbaycanın “dünya gəlirindən” pay əldə etməsinə və yekun etibarilə geoiqtisadi qütbə çevrilməsinə (dünya
çapında) şərait yaradır.
Məhz bu aspektdən “assosiativ üzv”lük tipli primitiv əməkdaşlıq formaları və geoiqtisadi müstəvidə
birmənalı olaraq “qapanma” yaradan Gömrük İttifaqı formatlı birliklər Azərbaycanın milli mənafelərinə cavab
vermir. Məhz buna görə Azərbaycan multiliteral əlaqələrin, çoxvektorlu (coğrafi anlamda)
münasibətlər sisteminin tərəfdarıdır. Məhz bu cəhəti əsas götürən cənab Prezident
“…əlavə üstünlüklər qazanmaq” imkanı verməyən inteqrasiya proseslərinə qoşulmağı məqsədəuyğun
hesab etmir.
Beləliklə, ictimai diqqət mərkəzində olan əsas müzakirə mövzularından biri – Aİ “assosiativ üzv”lük,
yoxsa Avrasiya Birliyi (Gömrük İttifaqı) tipli seçim deyilən bir zərurət Azərbaycan üçün mövcud deyildir və
ümumiyyətlə, sözügedən seçimdən kənarda “durmaq”, üzv ölkələrlə qarşılıqlı əlaqələri inkişaf etdirmək və
dərinləşdirmək daha rasional davranış tərzi kimi qəbul olunmalıdır.
Azərbaycan.-2014.-27 aprel.- № 86.-S.6.; 30 aprel.-№ 88.-S.6.; 1 may.-№ 89.-S.5.
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Prezident İlham Əliyevin müəyyən etdiyi hücum taktikası Azərbaycan diplomatiyasının
uğurlarını artırır
İttifaq MİRZƏBƏYLİ
Prezident İlham Əliyev öz çıxış, nitq və müsahibələrində dövlətimizin qüdrətləndirilməsi və
ölkəmizin daha da inkişaf etdirilməsi üçün aydın istiqamətlər müəyyən edir, həmin istiqamətlərin
icrası üçün dövlət məmurlarına, məsul şəxslərə konkret tapşırıqlar verir və sonra özü hamıya nümunə
göstərir. Bilavasitə cənab Prezidentin xarici siyasətdə müəyyən etdiyi hücum taktikasının icra
edilməsində də bu nümunənin şahidi oluruq. Prezidentin Praqa səfərində nümayiş etdirdiyi qətiyyət bir
daha sübut etdi ki, Azərbaycan diplomatiyası xalqımızın və dövlətimizin mənafelərinin təmin olunması
üçün ən kəsərli addımları atmaq iqtidarındadır.
Öncə isə onu qeyd edək ki, Prezidentin bütün xarici səfərləri kimi Çexiyaya etdiyi iki günlük işgüzar
səfəri də dövlətimiz və xalqımız üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən tarixi bir hadisəyə çevrildi. Dövlət başçımız
səfər çərçivəsində Avropa İttifaqı kimi mötəbər beynəlxalq təşkilatın zirvə toplantısında iştirak etməklə yanaşı,
bir sıra ikitərəfli görüşlər də reallaşdırdı. Onun Moldova Prezidenti Nikolae Timofti, Polşa Prezidenti
Bronislav Komorovski, Gürcüstan Prezidenti Giorgi Marqvelaşvili və Çexiya Prezidenti Miloş Zeman ilə
görüşlərində Azərbaycan xalqının və dövlətimizin maraq dairəsində olan bir sıra mühüm məsələlər müzakirə
olundu. Birmənalı şəkildə deyə bilərik ki, həmin görüşlərdə müzakirə olunan əsas məsələlərdən biri məhz
Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunmamış qalmasından yaranan narahatlıqlar
idi. Çünki Ermənistanın qeyri-konstruktiv yanaşması üzündən indiyədək həllini tapmayan bu problem artıq
bütövlükdə Avropanın bir sıra maraqlarının təmin olunmasına əngəl törədir. Digər tərəfdən isə, bu
münaqişənin tezliklə həllini tapmayan artıq zaman tələb edir. Ekspertlər açıq şəkildə etiraf edirlər ki, Avropa
siyasətçiləri bu münaqişənin həllinə heç zaman indiki qədər tələsməyiblər. Bunun daha öncə qeyd edilməli
səbəbi isə, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan diplomatiyasının hücum taktikasına keçməsidir.
Cənab Prezident özünün son çıxış və nitqlərində “Nə üçün Avropa Şurası Parlament Assambleyasında
Ermənistan nümayəndə heyətinin səlahiyyətlərini dayandırmaq məsələsi müzakirə edilmir?!”- kimi suallara
daha çox yer verir. Bu isə səbəbsiz deyil. Çünki artıq bütün dünyada hamıya gün kimi aydındır ki, bu gün
Azərbaycan dünyada sülhməramlı, əməkdaşlığa hazır və açıq xarici siyasət yürüdən dövlət kimi tanınır. Bu
siyasi kursun əsasını ümummilli lider Heydər Əliyev qoyub və bu gün şaxələnən balanslaşdırılmış xarici
siyasət Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Bunu dövlət başçımız belə ifadə edir: “Bizim
xarici siyasətimiz açıqdır, prinsipialdır, ədalətə, beynəlxalq hüquqa söykənir. Bu prinsipiallıq və hər bir məsələ
ilə bağlı mövqeyimizin sərgilənməsi, əlbəttə ki, Azərbaycana əlavə rəğbət yaradır”.
Bu da bir faktdır ki, hazırda Azərbaycan qlobal problemlərin müzakirə edildiyi sammitlərin də daimi
nümayəndəsinə çevrilib. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə həmin sammitlərdə bildirib ki, əslində çoxdan
Ermənistana qarşı beynəlxalq sanksiyalar tətbiq edilməli idi: “Çünki Ermənistan artıq iyirmi ildir ki,
Azərbaycanın beynəlxalq birlik tərəfindən tanınan ərazisini işğal altında saxlayır. Dinc əhaliyə qarşı soyqırımı
törətmişdir. Xocalı soyqırımını törətmişdir. Xalqımıza qarşı etnik təmizləmə siyasəti aparılıbdır. BMT
Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsi pozulur. Yəni heç bir başqa buna oxşar halda bu qədər ədalətsizlik və
qanun pozuntusu olmamışdır. Beynəlxalq normalar pozulur. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri icra
edilmir. Digər beynəlxalq təşkilatların – Avropa Şurası, Avropa Parlamenti, ATƏT, İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatının qətnamələri icra edilmir. Onlara məhəl qoyulmur. Minlərlə Azərbaycan vətəndaşı həlak olubdur.
Bizə qarşı soyqırımı törədilibdir. Nəticə etibarilə Ermənistana qarşı heç bir sanksiya tətbiq edilmir”.
Dövlət başçımız bütün bunları xatırlatdıqdan sonra beynəlxalq təşkilatların və dünyanın aparıcı güc
mərkəzlərinin qarşısına sual qoyur: “Sual olunur nə üçün? Nə vaxta qədər biz bu ikili standartlarla üzləşəcəyik?
Bunun səbəbi nədir? Nə üçün qondarma ”Dağlıq Qarabağ Respublikası”nın rəhbərləri sanksiyalardan əziyyət
çəkmir? Nə üçün onlara qarşı sanksiyalar tətbiq olunmur? Bu, ədalətsizlikdir, ikili standartlardır. Ona görə biz
beynəlxalq münasibətlərdə ikili standartlara qarşı öz etiraz səsimizi ucaldırıq. Bizimlə əməkdaşlıq edən Qərb
ölkələrinin rəhbərlərindən xahiş edirik ki, qondarma “Dağlıq Qarabağ Respublikası”nın “rəhbərləri”ni öz
ölkələrinə buraxmasınlar. Onlara qarşı sanksiyalar tətbiq edilsin. Onlar gedib qanunsuz telemarafonlar
keçirirlər, pullar yığırlar. Sonra o pulları bizim əleyhimizə istifadə edirlər. Onların “rəhbərləri”ni Qərbin
aparıcı ölkələrində qəbul edirlər. Vizalar verilir, onlar orada “nümayəndəliklər” açırlar, gedib-gəlirlər. Nə
üçün?”
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Dövlət başçımız bu mövqeyini Çexiyaya səfəri zamanı daha qabarıq şəkildə ortaya qoydu. Yuxarıda
qeyd etdiyimiz kimi, Avropa İttifaqının adı çəkilən sammitinin plenar iclasında söz alan Ermənistan prezidenti
Serj Sarkisyan öz çıxışını bütünlüklə qondarma erməni soyqırımı ilə bağlı mülahizələrə həsr edib. Türkiyənin
sammitdə təmsil olunmamasından sui-istifadə edən Ermənistan prezidenti bununla da zirvə görüşünün plenar
iclasının mövzusundan tamamilə kənara çıxaraq qondarma soyqırımı məsələsini qabardıb və Türkiyəni əsas
tənqid hədəfi kimi seçib. Kütləvi informasiya vasitələri yazırlar ki, Serj Sarkisyan bir tərəfdən Türkiyəni
qondarma soyqırımı ilə bağlı konstruktiv mövqe tutmamaqda, digər tərəfdən isə Ermənistanla sərhədlərini
açmamaqda əsassız olaraq ittiham edib və bu ölkənin Avropa İttifaqına üzvlüyünün yolverilməz olduğunu
deyib. Ermənistan prezidenti çıxışında hər vəchlə inandırmağa çalışıb ki, Avropa ictimaiyyəti qondarma
soyqırımı ilə bağlı daha təsirli mövqe tutmalıdır.
Əlbəttə, sammitin əksər içtirakçıları bu sərsəmləməni ironiya ilə qaşılasa da, işğalçı dövlətin quldur
başçısına konkret və tutarlı cavab vermək məsuliyyətini Azərbaycan Prezidentindən başqa heç kəs öz üzərinə
götürə bilməzdi. Söz Azərbaycan Prezidentinə verilərkən dövlət başçımız öncə Azərbaycan – Avropa
əməkdaşlığının mövcud vəziyyətindən və perspektivlərindən danışdıqdan sonra mayası yalan, riyakarlıq və
məkrlə yoğrulmuş Ermənistanın cəfəng püskürən başçısına məhz onun layiq olduğu cavabı vermişdir: “Bu
gün, təəssüf ki, Ermənistan prezidenti burada fürsətdən istifadə edərək Türkiyəyə yenidən hücum edir. Bunu
etmək asandır, çünki bu masa arxasında Türkiyə nümayəndələri yoxdur. Ancaq mən buradayam və TürkiyəErmənistan sərhədinin niyə bağlı olduğunu deyə bilərəm”.
Sonra dövlət başçımız bütün kəlmələri yalandan ibarət olan Sarkisyanın həyasızcasına başqa don
geyindirmək istədiyi məsələlərə aydınlıq gətirərək demişdir: “Türkiyə ilə Ermənistan sərhədi Azərbaycanın
Kəlbəcər rayonunun 1993-cü ilin aprelində işğalından sonra bağlanıb. Bundan əvvəl isə bütün azərbaycanlılar
Dağlıq Qarabağdan qovulub. Dağlıq Qarabağ əhalisinin 30 faizi azərbaycanlılar idi. Kəlbəcərdən əvvəl 1992ci ildə ermənilər Şuşanı və Laçını işğal etdilər. Daha sonra Ağdam, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayıl –
Dağlıq Qarabağın inzibati sərhədlərindən kənarda olan, ümumilikdə, 7 Azərbaycan rayonunu işğal etdilər ki,
bu da Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınan ərazisinin 20 faizini təşkil edir”.
Ancaq Azərbaycan Prezidenti ermənilərin uşaq qatili olan prezidentinin yalanlarını ifşa etməklə
kifayətlənmədi. O, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün aparılan danışıqlarda ikili standartlardan əl çəkə
bilməyən dünya siyasətçilərinə də çox mühüm mesajlar verdi: “ Bizim əhali etnik təmizləməyə məruz qalıb və
bu işğal BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsinə, Avropa Parlamentinin qətnaməsi və Avropa Şurası
Parlament Assambleyasının qətnaməsinə baxmayaraq, bu günədək davam edir. Ermənistan bu qətnamələrə
məhəl qoymur və nə tarixən, nə də beynəlxalq hüququn normalarına əsasən onlara aid olmayan ərazinin
işğalını davam etdirir. Eyni zamanda, onlar Azərbaycanı qeyri-konstruktiv yanaşmada günahlandırmaqda
davam edirlər. Bizim torpaqlarımız işğal altındadır. Helsinki Yekun Aktında ərazi bütövlüyü və öz
müqəddəratını təyinetmə prinsipləri çox aydın əks olunub. Öz müqəddəratını təyinetmə ölkələrin ərazi
bütövlüyünün pozulması hesabına əldə olunmamalıdır. Üstəgəl, ermənilər artıq öz müqəddəratını təyin ediblər,
onların müstəqil Ermənistan dövləti var. Təsəvvür edin, əgər ermənilər hər yaşadıqları yerdə öz müqəddəratını
təyin etməyi davam etdirsələr, nə baş verər. Onlar burada—Çex Respublikasında, Gürcüstanda, Rusiyada,
Amerikada, yaşadıqları istənilən yerdə eyni yanaşma göstərə bilərlər. Onların öz dövləti var, onlar öz
müqəddəratını təyin ediblər”.
Ancaq Azərbaycan diplomatiyasının Avropada – Çexiyanın paytaxtında, aydın səmadakı ildırım kimi
şaqqıldayan hücum taktikası bununla səngimədi. Bu diplomatiya zamanın tələbi olan Türk Dövlətləri
Birliyinin təməl prinsiplərinə ehtiram əlaməti olaraq Avropanın qulağının dibində daha gur səslə özünü
göstərdi. Bu diplomatiya yüz ildən bəri “erməni soyqırımı” uydurması ilə həyasızcasına bütün dünyanı
aldatmağa çalışan ermənilərin rəhbərini danışdığına peşman elədi. Dövlət başçımız avropalı siyasətçiləri
növbəti dəfə aldatmaq istəyən Sarkisyanın “soyqırımı” iddialarının da cəfəngiyatdan başqa bir şey olmadığını
sübut etdi: “Türkiyə-Ermənistan əlaqələrinə gəldikdə, Baş nazir Ərdoğan bir neçə il öncə bəyanatla çıxış
edərək Ermənistanın rəhbərliyinə bütün arxivləri açmağı təklif etmişdi ki, tarixçilər iki xalq arasındakı
münasibətlərin tarixi məqamlarını nəzərdən keçirsinlər. Ancaq bu təklif adekvat cavabla qarşılanmadı. Dünən
isə Baş nazir Ərdoğan erməni əsilli insanlara başsağlığı verdi, ancaq təəssüf ki, buna da Ermənistan tərəfindən
müvafiq reaksiya verilmədi. Baxmayaraq, mən bilirəm ki, Birləşmiş Ştatlar və Avropa İttifaqı Türkiyə Baş
nazirinin mövqeyini yüksək qiymətləndirdilər, ancaq görünür, bu, Ermənistan hökuməti üçün kifayət deyildir.
Bu, aydın göstərir ki, regionda sülh istəməyən kimdir. Biz sülh istəyirik, biz ərazilərimizin geri qaytarılmasını
istəyirik. Ermənistan Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən öz qoşunlarını çıxarmağa başlamalıdır. Bunu
etmək çox asandır. Yalnız Ermənistan tərəfindən siyasi iradə olmalıdır”.
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Sonda isə Azərbaycan Prezidenti bir daha üzünü dünya və Avropa siyasətçilərinə tutaraq artıq öz
adından deyil, məhz Azərbaycan xalqı adından müraciət etdi və bir çox insanları beynəlxalq hüququn norma
və prinsiplərinə riayət etməyə çağırdı: “Azərbaycan xalqı bir sual verir: Niyə Ermənistana sanksiyalar
qoyulmur? Niyə Avropa Şurasındakı Ermənistan nümayəndə heyəti səsvermə və söz hüququndan məhrum
edilmir? Onlar digər bir ölkənin ərazilərini işğal ediblər, beynəlxalq hüquq normalarını pozurlar, BMT
Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsini kobud şəkildə pozurlar və heç bir sanksiya tətbiq edilmir, heç bir cəza
verilmir. Qanunsuz, kriminal Dağlıq Qarabağ rejiminin qondarma nümayəndələri Avropa paytaxtlarına vizalar
alırlar. Bu, dözülməzdir və buna son qoyulmalıdır”.
Təbii ki, son qoyulmalıdır və qoyulacaqdır. Biz buna əminik. Bu əminliyimiz isə dövlətimizin
qüdrətindən, Prezidentimizin qətiyyətindən, xalqın iradəsindən və ən başlıcası bugünkü Azərbaycan həqiqəti
olan “Xalq -İqtidar, İqtidar-Xalq” birliyindən qaynaqlanır. Biz inanırıq ki, Azərbaycan diplomatiyasının
hücum taktikası tezliklə öz müsbət nəticələrini verəcəkdir.
Xalq qəzeti.-2014.-29 aprel.-№ 87.-S.7.
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Azərbaycanın müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində yeri və rolu
Cavanşir Həsənli
20-ci yüzilin sonunda dünyada yeni beynəlxalq münasibətlər sisteminin formalaşması, SSRİ-nin
dağılması, ölkəmizin müstəqilliyini elan etməsi və az sonra Birləşmiş Millətlər Təşkilatına üzv qəbul
olunması Azərbaycanın bir dövlət olaraq qarşısında müstəqilliyin əldə olunmasından bəlkə də daha ağır
olan dövlətçiliyin qorunması kimi çətin bir vəzifə qoydu. Bu vəzifənin uğurla icra olunması ilk növbədə
əlbəttə ki, beynəlxalq münasibətlər sisteminə yeni qatılan ölkəmizin yeni dünya düzənində yerindən və
rolundan birbaşa asılıdır.
Bu faktor ölkədə sabitliyin təmin olunması, ərazi bütövlüyünün bərpası, nəhəng regional layihələrin
həyata keçirilməsi və iqtisadi inkişafa nail olunması baxımından xüsusilə önəmli idi.
Keçmiş SSRİ rəhbərliyinin xaricdəki erməni lobbisinin təhrikilə süni şəkildə yaratdığı Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi kimi bir avantüra ilə üz-üzə qalan Azərbaycan üçün beynəlxalq ictimai rəyi doğru istiqamətə
yönəltmək, bir sıra böyük dövlətlərin siyasətlərinə ciddi təsir imkanları olan erməni lobbisini neytrallaşdırmaq
və ən nəhayət Azərbaycanın haqlı mövqeyinin dəstəklənməsinə nail olmaq xarici siyasətdə prioritet vəzifə
kimi qarşıda dayanırdı. İnkar olunması mümkün olmayan bir reallıqdır ki, yeni geosiyasi vəziyyətə uyğun
siyasət yürüdülməsi məhz mərhum Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsindən sonra mümkün oldu.
Bu gün postsovet məkanında Azərbaycan müstəqilliyini və təhlükəsizliyini daha çox təmin etmiş və
möhkəmləndirmiş ölkələrdən biri hesab olunur. Bu təminatın əldə olunmasında, ölkəmizin iqtisadi və hərbi
imkanlarının böyük ölçüdə artırılmasında məhz müstəqil və çoxvektorlu xarici siyasətin həyata keçirilməsi
önəmli rol oynayıb.
Müstəqil xarici siyasət kursunun və prioritetlərin düzgün müəyyənləşdirilməsi ölkəmizin beynəlxalq
münasibətlər sistemində fəal oyunçuya çevrilməsinə imkan verdi. Bu siyasət son illər dünyada qlobal güclər
arasında maraqların toqquşması və ziddiyyətlərin dərinləşməsi fonunda öz əhəmiyyətini bir daha təsdiqləmiş
oldu.
Hətta ABŞ prezidentinin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə sabiq müşaviri Zbiqnev Bzejinski də
Azərbaycanın regionda mühüm “oyunçu” olaraq özünü uğurla inkişaf edən dövlət kimi təsdiqlədiyini, həm də
bu əhəmiyyətli irəliləyişin Azərbaycanın “açıq yarası” olan davamlı münaqişə şəraitində baş verdiyini etiraf
etmişdi.
Çoxvektorlu xarici siyasət, beynəlxalq təşkilatlarla uğurlu əməkdaşlığa paralel olaraq dünya siyasətinə
birbaşa və dolayısı ilə təsir göstərə bilən ölkələrlə ikitərəfli münasibətlərdə də həyata keçirilir. Azərbaycan
xüsusilə özünün iri enerji layihələrinin həyata keçirilməsi istiqamətində balanslı siyasət yürütməklə öz
maraqlarını təmin edə bildi və bu gün də etməkdədir.
Münaqişənin davam etdiyi bir şəraitdə bir tərəfdən Qərbə inteqrasiya, Avropa İttifaqı ilə dərinləşən
münasibətlər və HATO ilə inkişaf edən əməkdaşlıq, digər tərəfdən Rusiya ilə istər Müstəqil Dövlətlər Birliyi
çərçivəsində, istərsə də ikitərəfli formatda qarşılıqlı maraqların gözlənilməsi Azərbaycanın təhlükəsizlik
konsepsiyasında xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
Azərbaycan müstəqil dövlət olaraq beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsini özünün
prioritetləri sırasına daxil edib ki, bu da Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı müstəqilliyin ilk illərində
informasiya blokadasını yara bilən ölkəmizin sonrakı illərdə bu istiqamətdə informasiya hücumunu effektiv
təşkil etməsinə və ən nəhayət son illərdə bu siyasətin nəticəsində təcavüzkar Ermənistana qarşı ardıcıl qərar
və qətnamələrin qəbuluna imkan verdi.
Eləcə də Ermənistanın regional layihələrdən təcrid edilməsi, işğalçı ölkənin regionda sülh və sabitliyə
nail olmağa yönəlmiş siyasətinin ifşa olunması, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması rəsmi
Bakının xarici siyasətində ana xətti təşkil edir. Azərbaycan beynəlxalq səviyyədə öz mövqeyini müəyyən vaxt
çərçivəsində işğal olunmuş ərazilərindən erməni silahlı qüvvələrinin çıxarılması, bütün kommunikasiyaların
bərpası, Dağlıq Qarabağ üçün aralıq statusun verilməsi, beynəlxalq təhlükəsizlik zəmanətlərinin tətbiq
olunması, bütün qaçqınların və məcburi köçkünlərin geri qayıtması və Azərbaycanın tərkibində Dağlıq
Qarabağın yekun statusunun müəyyən edilməsi prinsipləri əsasında müdafiə edir.
Bu gün beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycan ərazilərinin işğal olunması və Ermənistan tərəfindən etnik
təmizləmənin həyata keçirildiyi faktını tanıyır. Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasının məlum dörd
qətnaməsi ilə kifayətlənməyərək, BMT Baş Assambleyasında, ATƏT və Avropa Şurası da daxil olmaqla digər
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beynəlxalq təşkilatlarda, Avropa Parlamentində, İslam Konfransı Təşkilatında suverenliyini və ərazi
bütövlüyünü dəstəkləyən yeni-yeni qətnamələrin qəbuluna nail olub.
Amma təəssüflə qeyd etməliyik ki, beynəlxalq ictimaiyyətin öz mövqeyini bəyan etməsinə baxmayaraq,
Azərbaycan torpaqları hələ də işğal altında qalmaqda davam edir.
Azərbaycan BMT Təhlükəsiz Şurasında fəaliyyəti dövründə də ədalət və beynəlxalq hüququn aliliyinin
qorunmasını bu qurumda prioritet məqsədləri kimi qarşıya qoydu və öz fəaliyyəti ilə beynəlxalq sülhə və
təhlükəsizliyə, mədəniyyətlərarası dialoq və humanitar yardımlara töhfə verdi. Rəsmi Bakı ikinci dünya
müharibəsindən və xüsusilə XX əsrin 90-cı illərində baş vermiş tektonik və geosiyasi dəyişikliklərdən sonra
tərkib, coğrafi təmsilçilik, fəaliyyət metodu və mandat baxımından, eləcə də dünyada mümkün hüquqi
böhranın yarana biləcəyi ehtimalına əsaslanaraq, BMT TŞ-nin beynəlxalq səhnədə gələcək rolunun
təkmilləşdirilməsinə və təxirəsalınmaz islahatların həyata keçirilməsinə çağırmışdı.
Rəsmi Bakının mövqeyi ondan ibarətdir ki, davamlı inkişafın, dünyada fundamental azadlıqların,
beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin qorunmasında BMT mərkəzi rol oynamalıdır.
Azərbaycan hesab edir ki, BMT güclü və dünyanın istənilən hissəsindəki mürəkkəb qlobal problemləri
həll etməyə qadir olmalıdır. Bu mövqe həm də ondan irəli gəlir ki, Azərbaycan dağıdıcı müharibədən və
işğaldan əziyyət çəkən ölkədir.
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də BMT tribunasında çıxışında bəyan etmişdi ki, beynəlxalq norma
və mehriban qonşuluq, dostluq və əməkdaşlıq siyasətinə riayət etmək, BMT-yə üzv dövlətlərin öhdəliklərinin
yerinə yetirilməsi, beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasında vacib rol oynayır.
Rusiyanın ötən ay Krımı özünə birləşdirmək barədə qərarı, Ukraynanın cənub-şərqində separatizmə
hərətərəfli dəstək verməsi və bu ölkənin ərazi bütövlüyünə təhlükə yaranması ABŞ başda olmaqla Qərb
ölkələrini fakt qarşısında qoyub: ikili standartların mövcud olduğu dünyada sabitlik və inkişafı uzun müddət
təmin etmək mümkün deyil. Separatizmə dəstək, “müqəddaratını təyinetmə hüququ” adı altında dövlətlərin
ərazi bütövlüyünə qarşı təcavüzə göz yummaq regional və qlobal təhlükəsizliyə təhdiddir.
Artıq Qərb diplomatlarının, ayrı-ayrı ölkələrin rəsmilərinin dilindən də bu etiraf daha tez-tez eşidilir ki,
Qarabağ münaqişəsi və onun indiyədək həll olunmaması ölkələrin ərazi bütövlüyünə qarşı yönələn qəsd kimi
təhlükəli presedentə çevrilir. Ukraynada baş verən son olaylar və Qərb-Rusiya ziddiyyətlərinin dərinləşməsi
nümunəsi bir daha təsdiqləyir ki, “müqəddaratı təyinetmə hüququ” pərdəsi altında separatizmin körüklənməsi,
sərhədlərin zorla dəyişdirilməsi yolverilməzdir. Məsələn, elə bu yaxınlarda ABŞ-ın Azərbaycandakı fövqəladə
və səlahiyyətli səfiri Riçard Morninqstar “Krım hadisələri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin birdəfəlik həllini
zəruri edir” bəyanatını səsləndirib. ABŞ hesab edir ki, “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Qafqaz bölgəsində qeyrisabitlik mənbəyidir”.
Erməni lobbisinin fəal olduğu Fransanın Azərbaycandakı səfiri Paskal Mönye də Krım olaylarından
sonra rəsmi Bakının 20 ildən bəri müdafiə etdiyi ərazi bütövlüyü prinsipini açıq mətnlə dəstələyib: “Bizim
ümumi bir siyasətimiz var, o da ərazi bütövlüyü prinsipidir. Ərazi bütövlüyü beynəlxalq hüququn əsas
məqamıdır və bu prinsip pozulmazdır. Əgər ərazi bütövlüyü prinsipi pozularsa, dünyada nizam pozular”.
Avropalı diplomatların narahatlığı başadüşüləndir. Dağlıq Qarabağ ermənilərinin “müqəddaratını
təyinetmə hüququ”nu Azərbaycanın ərazi bütövlüyü prinsipinin önünə çıxarmaq istəyən Avropa Birliyi indi
separatizm təhlükəsini öz sərhədləri daxilində də hiss edir. İtaliyada Cənubi Tirol, Veneto və Lombardiya,
İspaniyada Kataloniya, Fransada Bretan və Korsika, Almaniyada Bavariya, Böyük Britaniyada Şotlandiya,
İrlandiya və Uels əyalətləri hakim separatçı əhval-ruhiyyə ilə bütövlükdə Avropa Birliyinin başağrısına
çevrilib.
Halbuki rəsmi Bakı 20 ildən bəridir ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistan qoşunlarının
ərazilərimizdən qeyd-şərtsiz və dərhal çıxarılmasını tələb edən 4 qətnaməsinin icrasını tələb edərək bu
münaqişənin təkcə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı yönəlmiş qəsd olmadığını, həm də regional və
beynəlxalq sabitliyə və təhlükəsizliyə ən böyük hədə yaratdığını bəyan edib. 20 ildən artıqdır ki, rəsmi Bakı
beynəlxalq təşkilatlar qarşısında dövlətlərin ərazi bütövlüyü prinsipinin təkcə Azərbaycanın deyil, bütövlükdə
beynəlxalq təhlükəsizliyin ən vacib elementi olduğunu müdəfi edib. Azərbaycan Gürcüstana, Moldovaya, 53
dövlətin rəsmən tanıdığı Kosovanı öz ərazisi hesab edən Serbiyaya münasibətdə də ərazi bütövlüyü
məsələsində dəyişməyən prinsipindən, siyasətindən bir addım da olsun, geri çəkilməyib. Elə bu mövqedən
çıxış edərək rəsmi Bakı bu ilin martın 28-də BMT-də Rusiyanın Ukraynaya məxsus Krım Muxtar
Respublikasını hərbi təzyiq göstərməklə ilhaq etməsini qanunsuz sayan qətnaməyə dəstək verib. Bu,
Azərbaycanın dəyişməyən prisipial siyasətidir.
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Yazı Azərbaycan Mətbuat Şurasının “Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində”
mövzusundakı müsabiqəsinə təqdim edilir
Xalq Cəbhəsi.-2014.-26 aprel.-№ 72.-S.9.
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Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər sisteminə inteqrasiyasında Heydər Əliyevin rolu
Əliqismət BƏDƏLOV
Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər sisteminə qatılmasında və nüfuzlu qurumlarla
əməkdaşlığı genişləndirməsində ulu öndər Heydər Əliyevin müstəsna xidmətləri var. Ölkəmizin dünya
birliyində mövqelərinin möhkəmləndirilməsinin, əməkdaşlığın genişləndirilməsinin və reytinqinin
getdikcə artmasının əsası məhz ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub. Azərbaycanın müstəqillik
tarixi dövründə unudulmaz siyasi hadisəyə çevrilmiş BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri – daimi üzv
seçilməyimiz , bu seçkilərdə 155 dövlətdən dəstək almağımız və iki dəfə bu nüfuzlu quruma sədrlik
etməyimiz də böyük siyasi xadim Heydər Əliyevin möhkəm təməllər üzərində qurduğu siyasi
strategiyanın məntiqi davamıdır.
1993-cü ilin ortalarından başlayaraq Azərbaycanda vətəndaş sülhünün və siyasi sabitliyin təmin
olunmasına, hüquqi dövlət quruculuğu istiqamətində praktik addımların gerçəkləşdirilməsinə, genişmiqyaslı
islahatların aparılmasına və beynəlxalq ictimaiyyətlə əlaqələrin qurulmasına inam yarandı. Ölkəyə rəhbərlik
dövlət idarəçiliyində zəngin təcrübəsi olan qüdrətli şəxsiyyət Heydər Əliyevin üzərinə düşəndən dərhal sonra
o, dünyanın hüquqi-siyasi atmosferinin müəyyənləşdirilməsində aparıcı rol oynayan dövlətlərlə və nüfuzlu
beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq etməyi prioritet vəzifə kimi qarşıya qoydu. Həmin vaxtdan başlayaraq
müstəqil dövlətimizdə möhkəm təməllər üzərində ictimai-siyasi sabitliyin təmin olunması, qəbul edilən
qanunların dünya standartlarına uyğunlaşdırılması, insan hüquq və azadlıqlarının qorunması istiqamətində
qanunvericilik bazasının yaradılması və mühüm əhəmiyyətli tədbirlərin həyata keçirilməsi Azərbaycanın
mötəbər beynəlxalq təşkilatlara üzvlük məsələsində real addımlar atmasına imkan yaradırdı.
Heydər Əliyev ölkəmizin gələcək xarici siyasətinin formalaşdırılması ilə əlaqədar qarşıda duran
vəzifələr barədə məlumat verərkən demişdir:”Xarici siyasətimiz sülhsevərdir. Azərbaycanın daha geniş
tanınmasına xidmət edir. Xarici siyasət ilk növbədə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini təmin etməyə
yönəldilməlidir. Əsas vəzifəmiz dünyanın bütün dövlətləri ilə bərabərhüquqlu, qarşılıqlı surətdə faydalı
əlaqələr yaratmaq və inkişaf etdirməkdən, bu əlaqələrdən həm Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq
mövqelərini möhkəmləndirmək üçün, həm də respublikanın iqtisadiyyatını, elmini, mədəniyyətini inkişaf
etdirmək üçün səmərəli istifadə etməkdən ibarətdir”.
Hər bir dövlətin milli maraqlarının və təhlükəsizliyinin qorunmasında, regional münaqişələrin və
mübahisələrin dinc yolla nizamlanmasında, ərazi bütövlüyünün qorunmasında beynəlxalq hüquq normalarına
söykənən, habelə, bu normaların təminatçısı rolunu yerinə yetirən mötəbər beynəlxalq təşkilatlarla sıx əlaqə
yaratması və həmin təşkilatlara üzv olması mühüm vəzifələrdən biridir. Dünyada baş verən qloballaşma,
demokratikləşmə və beynəlxalq inteqrasiya fonunda Azərbaycan kimi gənc bir dövlətin müstəqil xarici siyasət
kursunun müəyyən edilməsi o zaman çox çətin idi. Buna görə də ilk növbədə respublikamızın müstəqil bir
dövlət kimi gələcək dünya nizamında yeri, daxili xə xarici siyasətinin xarakteri və prioritetləri müəyyən
edilməli idi. Belə çətin və mürəkkəb bir zamanda ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə müstəqil
Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin və beynəlxalq münasibətlər sistemində təmsilçiliyinin strateji və cari
vəzifələri, xarici aləmlə əlaqələrin prioritetləri müəyyən edildi.
Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər sisteminə inteqrasiyası əsas vəzifələrdən biri hesab olunurdu.
Çünki bu münasibətlərin əsasını dövlətlərarası qarşılıqlı siyasi və diplomatik əlaqələr təşkil edirdi. Bununla
yanaşı, beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı əlaqələr qurmaq digər dövlətlərlə çoxşaxəli siyasi, iqtisadi, elmi –
mədəni və humanitar əməkdaşlığın daha səmərəli həyata keçirilməsinə, ölkədə baş verən proseslər haqqında
obyektiv beynəlxalq ictimai rəy formalaşdırılmasına əsaslı təsir göstərmək baxımından böyük əhəmiyyət kəsb
edir. Məhz buna görə də dünya birliyinə tamhüquqlu üzv kimi daxil olmağa çalışan, müstəqilliyinin ilk
illərindən Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində ərazi bütövlüyü pozulmuş Azərbaycanın xarici siyasətində
beynəlxalq münasibətlər sisteminə inteqrasiyası prioritet vəzifələrdən birini təşkil edirdi.
Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycanı dünya miqyasında tanıtmaq, ölkəmizin milli-mənəvi
dəyərlərinin, mədəniyyətimizin, incəsənətimizin geniş miqyasda təbliği üçün beynəlxalq təşkilatlarla sıx
əməkdaşlıq etməyi, mötəbər qurumlara üzv olmağı əsas vəzifə kimi qarşıya qoymuşdu. Ulu öndərin fəaliyyəti
sayəsində bu əlaqələr getdikcə genişlənir və möhkəmlənirdi. BMT, ATƏT, NATO və 55 müsəlman dövlətini
öz sıralarında birləşdirən İslam Konfransı Təşkilatı kimi qurumlarla əməkdaşlıq keyfiyyət etibarı ilə yeni
mərhələyə qədəm qoymuşdu. Ümumiyyətlə, müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycan dövləti yaranmış
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münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanması, bazar iqtisadiyyatı istiqamətində islahatların həyata keçirilməsi və
dünyaya inteqrasiya prosesinə sıx cəlb olunmaq üçün beynəlxalq təşkilatların rolundan yararlanmağa böyük
üstünlük verirdi. Bu mənada BMT, ATƏT, İslam Konfransı Təşkilatı ilə yanaşı, Türk Dövlətləri Birliyi,
Müstəqil Dövlətlər Birliyi, Beynəlxalq Valyuta Fondu, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı,
Parlamentlərarası İttifaq, NATO və digər nüfuzlu təşkilatlarla qarşılıqlı faydalı əlaqələr yarandı.
1994 – cü il sentyabrın 20 – də “Əsrin müqaviləsi” müstəqil Azərbaycan dövlətinin siyasi, iqtisadi
və informasiya blokadası şəraitində olduğu bir vaxtda imzalandı. Bu da Heydər Əliyevin uzaqgörən
siyasətinin, müdrikliyinin nəticəsi idi. Həmin dövrdə Azərbaycan haqqında dünyada bir o qədər də təsəvvür
yox idi. Respublikamız haqqında yalnız mənfi rəy formalaşmışdı. Belə gərgin bir şəraitdə ulu öndər Heydər
Əliyevin dünyanın inkişaf etmiş qüdrətli dövlətlərini təmsil edən 11 neft şirkəti ilə “Əsrin müqaviləsi”ni
imzalamağa müvəffəq olması çox böyük siyasi hadisə idi. Azərbaycan üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən bu
müqavilə həm respublikanın daxilində ictimai – siyasi sabitliyin bərqərar olunması, həm də müstəqil
dövlətimizin beynəlxalq aləmə inteqrasiya etməsində müstəsna rol oynadı. Heydər Əliyevin də vurğuladığı
kimi, “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması ilə Azərbaycan Xəzər dənizi və onun enerji ehtiyatlarını bütün
dünyanın üzünə açdı və bu hadisənin ölkənin gələcəyi üçün nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu tarixçilər hələ
yazacaqlar.
Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər sisteminə inteqrasiyasından söhbət açarkən dünyada nüfuzlu
təşkilat kimi tanınan Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə əməkdaşlığı və bu quruma üzvlüyü xüsusi qeyd
edilməlidir. Çünki BMT – nin çoxşaxəli fəaliyyəti onun beynəlxalq münasibətlər sistemində aparıcı yer
tutmasını şərtləndirən mühüm amildir. Bu nüfuzlu təşkilat dünyada sülhün möhkəmləndirilməsi üçün müvafiq
hüquq və qərarlar sisteminə malikdir. Onların sırasına insan hüquqlarının müdafiəsinin gücləndirilməsi,
münaqişələrin aradan qaldırılması üçün preventiv addımların atılması, sülhyaratma əməliyyatlarının
keçirilməsi, demokratiyanın müdafiəsi və lazım gəldikdə seçkilərin keçirilməsinə kömək, humanitar aksiyalar,
qaçqınların öz doğma yerlərinə qaytarılması, sosial – iqtisadi infrastrukturun inkişafının təmin edilməsi…
daxildir.
Heydər Əliyevin düşünülmüş siyasəti nəticəsində Azərbaycanın BMT ilə əməkdaşlığı getdikcə
möhkəmlənmişdir. BMT-nin sabiq Baş katibi Butros Butros Qalinin 1994-cü ilin oktyabrında Bakıya səfəri
bu əlaqələrin davamlı olmasında mühüm rol oynamışdır. Azərbaycanın ictimai-siyasi və iqtisadi həyatı,
Ermənistanın təcavüzünün ağır nəticələri ilə yaxından tanış olan Butros Qali mövcud problemlərin həllində
Azərbaycana dəstək vermək üçün BMT-nin müxtəlif təsisatlarının öz səylərini artıracağını bildirmişdir.
Ölkəmiz BMT Baş Assambleyasının çərçivəsində də fəal iştirak edir. Belə ki, 1994 və 1995-ci illərdə
Assambleyanın 49-cu və 50-ci sessiyalarında ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycan nümayəndə
heyətinə başçılıq etmişdir. O, həmçinin, 2000-ci ilin sentyabr ayında BMT-nin Minillik Zirvə Toplantısında
iştirak etmişdir. Həm 1995-ci ilin oktyabrında Baş Assambleyanın 50-ci sessiyasında, həm də BMT-nin
Minillik Zirvə Toplantısında çıxış edən ümummilli lider Heydər Əliyev qloballaşma mövzusuna toxunmuş,
qloballaşmanın müsbət inkişafı, həmçinin Ermənistanın təcavüzünün aradan qaldırılması ilə bağlı beynəlxalq
səylərin artırılmasının əhəmiyyətini qeyd etmişdir. Bu təşkilatla ölkəmiz arasındakı qarşılıqlı münasibətlərin
bu gün də yüksək səviyyədə olması Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər
sistemində ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi xəttini layiqincə davam etdirməsinin məntiqi nəticəsidir.
Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələri getdikcə genişlənmiş və möhkəmlənmişdir. 2001 – ci il
yanvarın 26 – da Azərbaycan Respublikası Avropanın və bütövlükdə, dünyanın ən mötəbər təşkilatlarından
biri olan Avropa Şurasına üzv qəbul edildi. Bununla da Azərbaycan dünyanın inkişaf etmiş aparıcı demokratik
dövlətləri ailəsinin bərabərhüquqlu üzvü oldu. Bu, yalnız tarixi şəxsiyyət Heydər Əliyevin Azərbaycanda
demokratiya və hüquqi dövlət quruculuğu və beynəlxalq münasibətlər sistemində ölkəmizin əlaqələrinin
genişlənməsi istiqamətində atdığı addımların sayəsində mümkün oldu.
Məhz ulu öndərin müstəsna xidmətləri və Azərbaycana olan sonsuz məhəbbətinin nəticəsidir ki, hazırda
ölkəmiz dünyada sivil, demokratik, qanunun hakim olduğu inkişaf etmiş bir dövlət, azad cəmiyyət kimi qəbul
edilir. Ulu öndərin siyasi xəttinin möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən layiqincə davam
etdirilməsi ölkəmizi dünyanın inkişaf etmiş dövlətləri sırasına yüksəldir. Azərbaycan dünyanın nüfuzlu
təşkilatlarının tədbirlərinin keçirildiyi məkana çevrilib. Hzırda ölkəmiz kosmik ailənin üzvüdür. Beynəlxalq
münasibətlər sistemindəki əməkdaşlığımız artıq yeni mərhələyə qədəm qoyub.
Xalq qəzeti.-2014.-24 aprel.-№ 83.-S.7.
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Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər sistemi və Heydər Əliyev şəxsiyyəti
Vüqar Əliyev
Deyirlər ki, tarix şəxsiyyəti yaradır, böyük şəxsiyyətlər isə öz əməlləri ilə tarix yazır. Ulu öndər
Heydər Əliyevin Azərbaycanın yeni tarixində yeri, gördüyü işlərin mahiyyəti zaman ötdükcə daha
dərindən dərk edilən dövlətçilik salnaməsidir. O, siyasi fəhm və bacarığı, yüksək liderlik keyfiyyətləri
və zəngin idarəçilik təcrübəsi ilə Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunub möhkəmləndirilməsi, regionun
lider dövlətinə çevrilməsi, beynəlxalq birlikdə layiqli yer qazanması üçün tarixi xidmətlər göstərmişdir.
Gəlin, öncə 2014-cü ilin Azərbaycanına nəzər salaq.
Günümüzün Azərbaycanı Cənubi Qafqazın iqtisadi potensialının dörddə üçünə malik, regionu əhatə
edən transmilli layihələrdə əsas söz sahibi, bir qədər çevrəni genişləndirsək, postsovet məkanında tam müstəqil
siyasət yeridən, Avropa məkanına çıxsaq, qitənin enerji təchizatında önəmli rol oynayan, Avropa İttifaqı
ölkələrinə sərmayələr qoyan, nəhayət, dünya miqyasında götürsək, qlobal təhlükəsizliyə töhfə verən, İraqdan
Əfqanıstanadək sülhyaratma əməliyyatlarında iştirak edən, dünyanın ən yüksək siyasi qurumu olan BMT
Təhlükəsizlik Şurasında yer almış bir ölkədir. Budur, Azərbaycanın dünyada yeri, o, indi planetin hər yerindən
görünür.
İndi isə bir qədər keçmişə qayıdıb müstəqilliyimizin ilk illərində regionda və dünyada yerimizi yada
salaq. Xüsusi təfərrüata varmaq niyyətində deyilik. Sadəcə, bir faktın üzərində dayanaq.
Dünyanın görmədiyi gerçəklər
1992-ci ilin oktyabrında ABŞ Konqresi keçmiş SSRİ-nin yeni müstəqil dövlətlərinə yardım üçün
“Azadlığa Dəstək Aktı” (“Freedom Support Act”) adlı sənəd qəbul etdi. Erməni lobbisinin səyi ilə sənədə 907
saylı bir əlavə edilmişdi: “Azərbaycan Ermənistanı nəqliyyat blokadasına aldığı üçün Amerikanın dövlət
yardımından məhrum edilsin”. Ədalətsizlik idi, deyilmi? Həm də necə? Çünki gerçəkdə erməni tərəfi Bakıdan
Naxçıvana (oradan da Ermənistana) gedən qatarların qarşısını kəsmiş, 1991-ci ilin sonundan dəmir yolunda
hərəkət dayanmışdı. Nəticədə üç yandan erməni əhatəsində olan Naxçıvan blokadaya düşmüşdü.
Amma bunu sadəcə biz bilirdik. Dünya gerçəklərdən xəbərsiz idi. Elə biz də dünyadan. Buna görə də
1992-ci ilin aprelində layihəsi hazırlanan, avqustdan müzakirəsi başlanan və qəbul olunaraq oktyabrın 24-də
prezident Corc (ata) Buş tərəfindən imzalanan bu sənəddən biz həftələr sonra xəbər tutduq. Azərbaycanda
müstəqilliyin bir ilinin tamamında dövlət səviyyəsində diplomatiya de-fakto yox idi. Türkiyənin bizə qardaş
münasibətini çıxsaq, xarici siyasətin heç bir vektoru qurulmamışdı. Avropada tək Britaniya ilə sözdə dostluq
(o da BP-nin neft marağı üzərində) qurulmuş, şimalda Rusiya, cənubda İranla münasibətlər bərbad idi. Daxili
siyasətdə böhran ölkənin xarici siyasətini dişsiz hala gətirmişdi.
Belə vəziyyətdə Ermənistanın yaxın-uzaq havadarlarının dəstəyi ilə ölkəmizə qarşı işğalçılığını
dayandırmaq, Azərbaycanı beynəlxalq təcriddən qurtarmaq lazım idi. Bunu etmək isə o vaxt hakimiyyətdə
olan qüvvələrin siyasi fərasəti xaricində idi. 1993-cü ilin iyununda ölkə, Ermənistanın işğalçılığı bir yana
qalsın, vətəndaş müharibəsinin eşiyinə gəlmişdi. Öncə müstəqilliyi, dövlətçiliyi xilas etmək lazım idi, əks
halda gənc respublika kənar təhdidlərlə parçalanacaqdı. Birilərinə indi bu qeyri-ciddi görünə bilər. Amma bu
gün Ukraynada baş verənlərə, nataraz, emosiya və meydan havası üzərində qurulan siyasətin fəsadlarına baxın.
21 il öncənin Azərbaycanı bundan qat-qat ağır vəziyyətdə idi. İndi Ukraynaya dəstək verən Qərb də o vaxt
bizdən çox uzaqda idi.
“Azərbaycanın bugünkü ağır, mürəkkəb vəziyyətini tam məsuliyyətlə dərk edirəm. Heç kəsin şübhəsi
olmasın ki, ömrümün bundan sonrakı hissəsini Azərbaycan Respublikasının müstəqil dövlət kimi inkişaf
etməsinə həsr edəcəyəm. Azərbaycan bundan sonra müstəqilliyini itirməyəcək, yenidən heç bir dövlətin əsarəti
altına düşməyəcəkdir”.
Tarixin həqiqət anı
Ulu öndər Heydər Əliyev 1993-cü ilin 15 iyununda fəlakətlə üzbəüz qalan dövlətin sükanı arxasına bu
sözlərlə keçdi. Qarşıda Azərbaycanın həm istiqlalı, həm də istiqbalı üçün tarixin imtahanı vardı: sabitliyi
yaratmaq, müstəqilliyi möhkəmlətmək, milli maraqlara tən gələn uzlaşdırıcı xarici siyasət qurmaq, ölkəni
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inkişaf relsinə çıxarmaq. Heydər Əliyevin bu yola başlayarkən dediyi sözlər tarix üçün həqiqət anı idi. Sonrakı
mərhələdə Azərbaycanın qət etdiyi yolun mahiyyətini dərk etmək üçün həmin anın tezislərini diqqətlə oxumaq
lazımdır.
Birinci tezis: Ermənistanın kənar havadarların köməyi ilə ölkəmizə qarşı apardığı işğalçılığı
dayandırmaq üçün region ətrafındakı güclərlə balanslaşdırılmış münasibətlər qurmaq.
“Rusiya çox böyük dövlətdir, şimal qonşumuzdur. Rusiya ilə Azərbaycan arasında müstəqil prinsiplər
əsasında münasibətlər daha geniş, səmərəli olmalıdır. Qonşu İran İslam Respublikası ilə münasibətlərimiz
yaxşılaşdırılmalıdır. Amerika ilə münasibətlər inkişaf etdirilməlidir. Avropa ölkələri ilə əlaqələrimiz
genişlənməlidir. Xüsusən İngiltərə, Fransa, Almaniya ilə”.
İkinci tezis: Qardaş Türkiyə ilə münasibətlər inkişaf etdirilməklə yanaşı, digər türkdilli ölkələrlə sıx
əlaqələr qurulmalı, ümumtürk həmrəyliyi şüardan real əməkdaşlığa keçməlidir.
“Türkiyə Cümhuriyyəti ilə əlaqələr, şübhəsiz ki, önəmli yer tutur. Eyni zamanda keçmiş Sovetlər
İttifaqına daxil olan türkdilli ölkələrlə əlaqələrimiz sürətlə inkişaf etməlidir. Bu əlaqələri qırmaq olmaz”.
Üçüncü tezis: Azərbaycan postsovet məkanındakı respublikalarla əlaqələri, geniş iqtisadi bağları olmuş
münasibətləri inkişaf etdirilməlidir.
“Keçmiş Sovet İttifaqına daxil olan, indi müstəqil dövlət olan dövlətlərlə – Ukrayna, Belarus, Gürcüstan,
Orta Asiya dövlətləri, Baltikyanı dövlətlər, Moldova ilə biz daha geniş əlaqələr yaratmalıyıq. Bizim üçün bu,
çox lazımdır. Çünki bu dövlətlərlə iqtisadi, mədəni, insani əlaqələrimiz uzun illər çox yaxın olub”.
Dördüncü tezis: Azərbaycan dünyəvi, demokratik inkişaf yolunu seçib. Bu, strateji xətdir. Eyni zamanda
müsəlman dünyası ilə tarixi-mədəni köklərə söykənən münasibətlər inkişaf etdirilməlidir. Şərqlə Qərb arasında
körpü olmaq Azərbaycanın tarixi missiyasıdır.
“Azərbaycanda demokratik respublika quraraq, dünyəvi, bəşəri dəyərlərin hamısından istifadə
etməliyik. Biz çalışmalıyıq ki, Azərbaycan dünyaya öz tarixi nailiyyətlərini, milli ənənələrini nümayiş etdirə
bilsin. Bunun üçün elmimiz, mədəniyyətimiz, tarixi ənənələrimiz, dini mənbəyimiz olan İslam dini çox böyük
əsas yaradır”.
Beləliklə, müdrik dövlət xadimi 15 iyun tarixli çıxışında ölkənin beynəlxalq münasibətlərinin başlıca
istiqamətlərini bəyan etmişdi. Bu, realist və milli maraqları təmin edən siyasət idi. Azərbaycanın regional və
beynəlxalq münasibətləri balanslı dəngələr üzərində qurulmağa başlandı.
Sirr deyil ki, Azərbaycanın Ermənistanla müharibədə zəif düşməsində düşmənin kənardan aldığı
dəstəyin həlledici rolu olub. Təəssüf ki, müstəqilliyimizin ilk dövründə düşmənə edilən bu havadarlığı
neytrallaşdırmaq üçün real siyasət yeritmək əvəzinə, meydan eyforiyası ilə davrandıq. Nəticədə Rusiya
şimaldan, İran cənubdan Azərbaycana separatizm toxumları səpirdi. Qərblə münasibətlərdə, qeyd etdiyimiz
kimi, Britaniyanın neft qoxulu diplomatiyası ağırlıq təşkil edirdi. Fransa “erməni dostu” elan edilmiş və xarici
münasibətlər vektorundan silinmişdi. ABŞ hələ real olaraq Azərbaycana “gəlib çıxmamışdı”.
Qardaş Türkiyədən savayı digər türk respublikaları ilə münasibətlərin gözardı edilməsi bu istiqamətdə
boşluqlara yol açmışdı. Qazaxıstanla, Özbəkistanla münasibətlər soyumuşdu. Müsəlman dünyası ilə
münasibətlər qurulmamışdı. Bunun nəticəsi idi ki, 1993-cü ildə BMT Təhlükəsizlik Şurasında üç müsəlman
ölkəsi olduğu halda, Qarabağa dair qətnamələrdə yalnız Pakistan bizə dəstək vermişdi. Halbuki, Azərbaycan
formal olaraq 1991-ci ilin dekabrından 50-dək ölkəni birləşdirən İslam Konfransı Təşkilatının üzvü idi.
Gələcəyin “yol xəritəsi”
Heydər Əliyev addım-addım, səlis diplomatik gedişlərlə xarici siyasətdəki bütün bu boşluqları doldurdu.
Öncə yaxın çevrədə münasibətlər möhkəmləndirildi. 1993-cü ilin sentyabrında Azərbaycan MDB-yə üzv oldu,
ölkə bu formatda zəruri iqtisadi əlaqələrlə yanaşı, işğalçı Ermənistana qarşı ən azı siyasi tribuna əldə etdi.
Bununla yanaşı, Rusiya ilə münasibətlər sahmanlanmağa başlandı. 1993-cü ilin dekabrında Heydər Əliyev
Prezident postunda ilk xarici səfərini Parisə etdi. Erməni lobbisinin güclü olduğu, Avropada mühüm sözə malik
Fransa tədricən Azərbaycanla yaxınlığın strateji dəyərini (o cümlədən neft layihələrində) gördü.
1994-cü ilin fevralında Türkiyəyə səfər edən ulu öndər iki ölkənin strateji tərəfdaşlığının tarixi
formulunu bəyan etdi: «Azərbaycan və Türkiyə bir millət, iki dövlətdir». İstanbulda keçirilən türk sammitində
Mərkəzi Asiya respublikaları ilə səmimi dostluq bağları quruldu. Yenə həmin il BMT TŞ-nin beş daimi
üzvündən biri olan Çin Xalq Respublikasına səfərlə xarici siyasətin daha bir mühüm vektoru təmin edildi.
Ardınca Belçikada NATO-nun “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramına imza atıldı və Azərbaycanın
Avroatlantika məkanına inteqrasiyasının təməli qoyuldu. Cənub qonşumuzla qarşılıqlı etimada söykənən
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münasibətlərə yol açan Tehran səfəri gerçəkləşdi. Səudiyyə Ərəbistanına səfər ərəb dünyası ilə sıx əlaqələrə
zəmin yaratdı, Mərakeşdə gerçəkləşən İKT sammitində müsəlman ölkələri Qarabağ məsələsində Azərbaycana
tam dəstək verdi.
Ümumilikdə bir ilin içində Azərbaycanın xarici siyasətində əsas dəngələr düzəldildi. Bu xüsusda 1994cü ilin 20 sentyabrında imzalanan “Əsrin müqaviləsi”ni ayrıca qeyd etmək gərəkdir. Heydər Əliyevin böyük
strateq kimi tarixi uzaqgörənliyinin nəticəsi olan bu anlaşma Azərbaycanın təkcə iqtisadi dirçəlişinin deyil,
uzunmüddətli beynəlxalq münasibətlərinin də “yol xəritəsi”dir. Azərbaycan bu müqaviləyə və digər neft-qaz
layihələrinə ABŞ, Britaniya, Fransa başda olmaqla Qərb dövlətlərini, qonşu Rusiyanı, İranı, Türkiyəni, İslam
dünyasında mühüm söz sahibi Səudiyyə Ərəbistanını, hətta uzaq Yaponiya və Çini cəlb etməklə enerji
diplomatiyasını xarici siyasətdə əsas güc alətinə çevirdi. Çağdaş dünyada iqtisadi qüdrət hər şeydən üstündür,
o bərabərində digər imkanları da gətirir.
Məhz bunun sayəsində Azərbaycan “Böyük İpək Yolu”nun dirçəliş mərkəzidir. Şərqli-qərbli, müsəlman
və xristian dünyasından 155 ölkənin dəstəyi ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv seçildi. Vaxtilə ölkəmizin
lehinə söz deməyə bir nəfərin tapılmadığı ABŞ Konqresində “Azərbaycan dostları” qrupunun 60-dan çox üzvü
var. Bu gün mədəniyyətlər ölkəmizdə bir araya gəlir, dialoq qurur. Azərbaycanın bir nömrəli probleminin
həllində də son sözü güc deyəcək.
Prezident İlham Əliyev aprelin 13-də Nazirlər Kabinetinin iclasında bunu bir daha bəyan etdi: “Heç kim
üçün sirr deyil, bu gün dünyada əsas amil güc amilidir. Bu, reallıqdır. Ona görə biz daha da güclü olmalıyıq”.
Bu gücü həm iqtisadi potensial, həm qüdrətli ordu, həm də çevik, dövrün çağırışlarına cavab verən diplomatiya
təmin edir.
Yazı Azərbaycan Mətbuat Şurasının “Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində” mövzusunda
müsabiqəsinə təqdim edilir.
Mədəniyyət.-2014.-23 aprel.-№ 30.-S.7.
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Prezident İlham ƏLİYEV: Bizim xarici siyasətimiz tam müstəqildir və Azərbaycan xalqının milli
maraqlarına söykənir
Anar TURAN
Respublikamız 1991-ci ildə dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra digər postsovet
ölkələrindən fərqli olaraq müstəqil xarici siyasət yürütməyə başladı. 70 il SSRİ tərkibində müttəfiq
respublikalardan biri hesab olunan ölkəmiz, əslində, mərkəzdən – Moskvadan idarə olunurdu. Yenicə
azadlığa çıxmış bir ölkənin müstəqil xarici siyasət yürütməsi isə asan məsələ deyildi. Dağlıq Qarabağda
erməni separatizminin artması, Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarının 20 faizini işğal etməsi, müxtəlif
ölkələrin müstəqilliyimizi həzm etməməsi dövlətimizi ciddi dilemmalarla qarşı-qarşıya qoymuşdu.
Böyük dövlətlərin qəzəbinə tuş gəlməmək, Ermənistanın işğalçı siyasətini diplomatik fiaskoya
uğratmaq, suverenliyimizi qəbul etdirmək və digər məsələlər problem olaraq qalırdı.
1993-cü ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra xarici siyasətimizdə yeni
dövr başlandı. Ulu öndərin Qərb dövlətlərinə, qardaş Türkiyəyə, Rusiyaya, Çinə, İrana… ardıcıl səfərləri
ölkəmizin xarici siyasətinin özünəməxsus xəttini və balanslaşdırılmış formasını müəyyənləşdirirdi. Qardaş
Türkiyə Cümhuriyyəti ilə münasibətlər yeni, daha böyük müstəvidə inkişaf etməyə başladı. Azərbaycanın haqq
səsinin dünyada tanıdılması üçün yorulmaz fəaliyyət göstərən ümummilli lider Heydər Əliyev düşmən ölkə
üzərində diplomatik qələbəni təmin etdi. ATƏT-in 1996-cı ilin dekabr ayında keçirilən Lissabon sammitində
54 iştirakçı dövlət tərəfindən “Avropada XXI əsrdə ümumi və hərtərəfli təhlükəsizlik modeli” adlı Bəyannamə
qəbul edilmişdir. Bəyannamədə üzv ölkələrin təhlükəsizliyinə yönələn təhdidlər qeyd edilmiş və onları aradan
qaldırmaq üçün birgə əməkdaşlığın vacibliyi xüsusi vurğulanmışdır. Lissabon Zirvə görüşündə Ermənistan –
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair ATƏT-in iştirakçı dövlətləri tərəfindən
(Ermənistandan başqa) aşağıdakı prinsiplərə razılıq verilmişdir:
1. Ermənistan Respublikasının və Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü;
2. Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində ən yüksək özünüidarəetmə statusunun verilməsi;
3. Dağlıq Qarabağın bütün əhalisinin təhlükəsizliyinin təminatı.
Azərbaycan Respublikasının milli mənafelərinin qorunmasını başlıca məqsəd hesab edən ulu öndər
Heydər Əliyevin müdrik və uzaqgörən siyasəti nəticəsində bu sammitdə ermənilər bir daha anladılar ki, işğal
etdikləri torpaqlardan gec-tez çıxmalıdırlar.
ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində aparılan danışıqların hələ konkret nəticə verməməsinə baxmayaraq,
dünya birliyində artıq yekdil bir fikir formalaşmışdır ki, münaqişənin həlli Ermənistan silahlı qüvvələrinin
Azərbaycanın işğal altındakı ərazilərindən çıxarılması, azərbaycanlı məcburi köçkünlərin və qaçqınların öz
doğma yurd-yuvalarına qayıtması ilə başlanmalı, bunun ardınca münaqişə tərəfləri arasında əməkdaşlıq,
etimad mühitinin formalaşmasına xidmət edən qarşılıqlı addımlarla işğalın ağır nəticələri aradan
qaldırılmalıdır.
Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən formalaşdırılan xarici siyasət strategiyası, ilk növbədə,
respublikamızın milli maraqlarının aydın və dəqiq şəkildə müəyyən edilməsini, bərabərhüquqlu, daxili işlərə
qarışmamaq və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq prinsipləri əsasında qonşu dövlətlər və dünya birliyi ilə mehriban
münasibətlərin qurulmasını, eyni zamanda, Avratlantik inteqrasiya xəttini, uğurlu enerji və nəqliyyat
infrastrukturları diplomatiyası vasitəsilə perspektiv inkişafın əldə edilməsini, xarici siyasətimizin manevr
imkanlarının və strateji dərinliyinin artırılmasını, ən əsası, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün
beynəlmiləlləşdirilməsini, Ermənistana qarşı beynəlxalq siyasi təzyiqin gücləndirilməsini və son hədəf olaraq
Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyü və sərhədlərinin toxunulmazlığının təmin olunmasını özündə ehtiva
etmişdir.
Xarici siyasətimizin hücum strategiyasını müəyyən edən Prezident İlham Əliyev diplomatiyamız
tərəfindən bütün imkanlardan istifadə edilməklə erməni yalanlarının ifşa edilməsi və dünya miqyasında
yayılması istiqamətində Azərbaycan diplomatları qarşısında ciddi vəzifələr qoymuşdur. Dövlət rəhbəri
bildirmişdir ki, diplomatlar işlədikləri ölkələrdə Qarabağ problemini hər fürsətdə qaldırmalı, bu problemə dair
həqiqətləri həmin ölkələrin ictimaiyyətinə daha fəal şəkildə çatdırmalı və Azərbaycana qarşı aparılan
informasiya müharibəsində önə keçmək üçün əsl həqiqətləri yaymalıdırlar.
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Prezident İlham Əliyev diplomatik xidmət orqanları rəhbərlərinin 2012-ci il sentyabrın 21-də keçirilmiş
dördüncü müşavirəsində inkişafımızın hazırkı mərhələsinə uyğun olaraq aşağıdakı istiqamətlər üzrə yeni
vəzifələr müəyyən etmişdir: Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün nəticələrinin aradan qaldırılması,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi və sərhədlərinin toxunulmazlığının təmin olunması; Xocalı
soyqırımının dünya miqyasında tanıdılması istiqamətində fəaliyyətin daha aktiv şəkildə davam etdirilməsi;
Ermənistanın siyasi, iqtisadi, enerji və nəqliyyat layihələrindən təcridinin davam etdirilməsi; Azərbaycan
haqqında həqiqətlərin dünya miqyasında yayılmasının daha da gücləndirilməsi, erməni yalanlarının ifşa
edilməsi və Azərbaycana qarşı olan məqsədyönlü bəzi əks-təbliğat əməllərinin qarşısının alınması; ikitərəfli
əsasda dünya ölkələri ilə əlaqələrin inkişafına xüsusi önəm verilməsi və ikitərəfli siyasi, iqtisadi, mədəni və
humanitar əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi; Azərbaycanın qeyri-daimi əsasda üzv seçildiyi BMT
Təhlükəsizlik Şurasında ədalət və beynəlxalq hüququn prinsiplərinə uyğun səmərəli fəaliyyətin davam
etdirilməsi, yeni üzv qəbul olunduğumuz Qoşulmama Hərəkatında fəaliyyətin artırılması və çoxtərəfli
çərçivələrdə də çevik diplomatik fəaliyyətimizin davam etdirilməsi; xarici iqtisadi əlaqələrin
genişləndirilməsinin dəstəklənməsi və Azərbaycan məhsullarının ixracı üçün yeni bazarların müəyyən
edilməsi; Azərbaycan xalqının əsrlərdən bəri formalaşmış zəngin irsi əsasında dünya miqyasında
multikulturalizm və tolerantlıq meyillərinin inkişafına töhfə verilməsi; mədəni diplomatiya siyasətinin davam
etdirilməsi və dünya miqyasında Azərbaycan xalqının sahib olduğu zəngin mədəni irsin tanıdılması; dünya
azərbaycanlıları və diaspor təşkilatları ilə əlaqələrin daha da gücləndirilməsi və onların fəaliyyətinin
dəstəklənməsi.
Bütün bu prinsiplər, əslində, həm də Azərbaycan xarici siyasətinin dinamikliyini və milli maraqlara
əsaslandığını nümayiş etdirdi.
Erməni yalanlarına qarşı dünya miqyasında Azərbaycan tərəfindən aparılan uğurlu diplomatik hücum
strategiyasının bariz nəticəsi kimi, qeyd edə bilərik ki, Ermənistanın ölkəmizə qarşı təcavüzü artıq Meksika,
Pakistan, Kolumbiya, Panama, Peru, Çexiya, Bosniya-Herseqovina, İordaniya parlamentləri və ABŞ-ın on
dörd ştatının yerli qanunverici orqanları səviyyəsinə çıxarılmış, insanlıq əleyhinə cinayət kimi tanıdılmışdır.
Bu da Azərbaycanın artan ikitərəfli əlaqələrinin inkişafından xəbər verir.
Məhz bu baxımdan Azərbaycan Prezidenti tərəfindən müxtəlif ölkələrlə ikitərəfli münasibətlərin
inkişafı prioritet vəzifələrdən biri kimi müəyyən edilmişdir. Hazırda Azərbaycanın xarici ölkələrdə 80-dən
artıq diplomatik nümayəndəliyi fəaliyyət göstərir və onların sırasına yaxın vaxtlarda yeniləri də əlavə
olunacaqdır. 2013-cü il ərzində isə Azərbaycanın Avstraliya və Vyetnamda səfirlikləri fəaliyyətə başlamışdır.
Bu nümayəndəliklər ölkəmizin milli maraqlarının təmin olunmasında, xarici siyasətin həyata
keçirilməsində, iqtisadi əlaqələrimizin coğrafiyasının genişləndirilməsində, ikitərəfli və çoxtərəfli
münasibətlərin inkişaf etdirilməsində, eləcə də respublikamızın xarici ölkələrdə təbliği, xarici ölkələrdə
yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının və soydaşlarımızın hüquqlarının müdafiə edilməsi işində
onların qarşısında qoyulan vəzifələri icra edirlər.
Azərbaycanın xarici siyasəti üçün qismən yeni ünvanlar olan Latın Amerikası və Afrika qitəsində son
dövrlərdə səfirliklərimizin açılması qısa müddət ərzində bu ölkələrlə əlaqəlimizin inkişafında mühüm rol
oynamışdır.
Etibarlı tərəfdaş olan və münasibətlərə beynəlxalq hüququn prinsipləri çərçivəsində yanaşan
Azərbaycan ikitərəfli münasibətlərin fəlsəfəsinə, xoşməramlı, tarazlı siyasətinə görə dünya dövlətlərinin
etimad və rəğbətini qazanmışdır.
Bu məqam Azərbaycanın 2011-ci ilin oktyabrında BMT Baş Assambleyası çərçivəsində Təhlükəsizlik
Şurasının 2012-2013-cü illər üzrə qeyri-daimi üzvlüyünə keçirilən seçkilərdə 155 üzv dövlətinin dəstəyini
qazanaraq Şərqi Avropa qrupundan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilməsində özünü
göstərmişdir. Azərbaycanın bu seçkilərdə mütləq qələbəsinin qaçılmaz olduğunu dərk edən Ermənistan eyni
qrupdan namizəd olsa da, biabırçı məğlubiyyətdən xilas olmaq üçün prosesin ilkin mərhələsində namizədliyini
geri götürmüşdür. Azərbaycan Avropa İttifaqı ölkələrinin himayəsi ilə seçkilərdə iştirak edən Sloveniya və
Macarıstan ilə rəqabət şəraitində dünya birliyinin tam dəstəyini qazanmışdır. Azərbaycanın xarici siyasətinin
parlaq qələbəsi, daha doğrusu, müstəqilliyimizin bərpasından üzü bəri diplomatiyamızın ən böyük
müvəffəqiyyəti məhz Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv seçilməsi hadisəsi oldu.
Azərbaycanın BMT TŞ-da sədrliyi dövründə Afrika regionu üzrə Sudan və Cənubi Sudan, Konqo
Demokratik Respublikası, Qvineya-Bisau, Liviya, Qərbi Afrika, Somali, Asiya regionu üzrə Əfqanıstan,
Avropa üzrə BMT-nin Kosovoda Müvəqqəti İdarəçilik Missiyası (UNMİK), Bosniya və Herseqovina kimi
ölkələrdə beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə təhdid yaradan məsələlərlə bağlı görüşlər keçirilmişdir. Ölkəmizin
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TŞ-də sədrliyi dövründə qəbul olunmuş üç qətnamənin hər biri Afrika ölkələri (Sudan və Qvineya-Bisau)
haqqındadır. Bu da Azərbaycanın Afrika qitəsində baş verənlərə qarşı biganə qalmadığının və sözügedən
regionda baş verən hadisələri yaxından izləməsinin göstəricisidir.
Əlavə olaraq, ölkəmiz siyasi və təhlükəsizlik baxımdan dünyanın ən qaynar regionlarından sayılan
Yaxın Şərq regionu üzrə şuranın iclas və görüşlərində iştirak etmiş, xüsusən, Fələstin, Suriya, Liviya, Livan,
Yəmən və dünyanın gündəmində olan bu kimi digər məsələlərin müzakirəsində öz töhfəsini vermişdir. BMT
TŞ-yə üzvlük ölkəmizə, xüsusilə, Afrika və Latın Amerikası kimi regionlarda yeni tərəfdaşlar qazandırmış,
iqtisadi, siyasi, mədəni və sosial-humanitar sahələrdə yeni əməkdaşlıqlara yol açmışdır.
Çoxtərəfli diplomatiyamızın tərkib hissəsi kimi Azərbaycan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Türkdilli
Dövlətlər Şurası, ATƏT, Avropa Şurası, Qoşulmama Hərəkatı, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, Müstəqil
Dövlətlər Birliyi, GUAM, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı və digər universal və regional beynəlxalq
təşkilatların üzvü olaraq da fəal iş aparır. Etiraf olunmalıdır ki, bir çox hallarda məhz Azərbaycanın təklifləri
bu təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığın yeni formalarının müəyyən edilməsində başlıca rol oynayır. Təbii ki,
müstəqil xarici siyasətin həyata keçirilməsində iqtisadi potensialın yüksək və davamlı olması önəmli amildir.
Ölkəmizin təkcə son on il ərzində iqtisadi sahədə sürətlə inkişafına nəzər yetirsək, xarici siyasətimizin
uğurlarının təsadüfi olmadığının şahidinə çevrilərik. Ölkə iqtisadiyyatı üç dəfədən çox artmışdır. Böyük sosial
layihələr, sosial proqramlar icra edilir, iqtisadi islahatlar həyata keçirilir.
Prezident İlham Əliyevin öz çıxışlarında dəfələrlə qeyd etdiyi kimi, bu gün sosial cəhətdən az təmin
edilmiş vətəndaşlara da Azərbaycan dövləti öz yardımını əsirgəmir. İqtisadi potensialımızın artırılması
üçün gözəl imkanlar vardır. Çünki biz artıq iqtisadiyyatımızı şaxələndirə bilmişik. Keçən il qeyri-neft
sektorumuz təxminən 10 faiz, bu ilin iki ayında təxminən 9 faiz artmışdır. Yəni bu, onu göstərir ki,
iqtisadiyyatla bağlı qarşıda duran əsas vəzifələr uğurla icra edilir. Gələcək illərdə bu sahədə islahatlar davam
etdiriləcəkdir. Azərbaycanda çox güclü sənaye potensialı yaradılacaqdır. Bundan sonra Azərbaycan
iqtisadiyyatı qeyri-neft sektoru hesabına inkişaf edəcəkdir. Artıq biz bunu görürük və bölgələrdə aparılan işlər,
sənayenin, kənd təsərrüfatının inkişafı, ərzaq təhlükəsizliyi məsələləri ilə bağlı olan təşəbbüslər öz səmərəsini
verməkdədir.
Ölkəmiz iqtisadi sahədə apardığı islahatlarla dünyanın aparıcı iqtisadi qurumlarının da yüksək
qiymətlərinə layiq ola bilmişdir. Bu gün dünyanın aparıcı iqtisadi qurumu olan Dünya İqtisadi Forumu
Azərbaycan iqtisadiyyatını rəqabətqabiliyyətliliyinə görə 39-cu yerə layiq görmüşdür. Bu, islahatlar
nəticəsində əldə edilmiş uğurlardır. Ancaq istənilən islahat ilk növbədə, insanların həyat şəraitinin
yaxşılaşmasında özünü büruzə verməlidir və bu, özünü göstərir. Bu gün yoxsulluq şəraitində yaşayan
soydaşlarımızın sayı getdikcə azalır, işsizlik aradan götürülür. Ölkə iqtisadiyyatı inkişaf edir. Bu uğurlar öz
növbəsində Azərbaycanın dünyada çox önəmli enerji təchizatçısı kimi rolunu artırmağa imkan verir.
Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, xarici siyasətlə bağlı addımlarımız beynəlxalq hüquqa və
ədalətə söykənir. Bu iki anlayış bizim üçün əsasdır. Bəzi hallarda münasibətlərdə beynəlxalq hüquq və ədalət
ziddiyyət təşkil edir. Ancaq buna baxmayaraq, Azərbaycan bütün məsələlərdə öz prinsipial mövqeyini ifadə
edir, bu mövqeyə sadiqdir. Bundan sonra da Azərbaycan bütün məsələlərin beynəlxalq hüquq çərçivəsində
ədalətli şəkildə həll edilməsində öz sözünü deyəcəkdir.
Bizim xarici siyasətimiz tam müstəqildir, Azərbaycan xalqının milli maraqlarına söykənir. Biz milli
maraqlarımızı şərəflə, uğurla qoruyuruq. Deyə bilərəm ki, bu gün bölgədə gedən proseslərdə Azərbaycan
dövlətinin təsiri artır. Bir çox hallarda beynəlxalq layihələrin təşəbbüskarı da məhz Azərbaycan dövlətidir.
Beləliklə, dövlətin maraqlarını məharətlə müdafiə etmək üçün xarici siyasətin qarşısında duran vəzifələr
düzgün müəyyənləşdirilmişdir. Strateji məqsədlərə çatmaq üçün səmərəli və müasir diplomatik
mexanizmlərdən yararlanmaq gərəklidir və ölkə rəhbərliyi bu imkanlardan maksimum istifadə etməyə çalışır.
Bu baxımdan Azərbaycanın xarici siyasət kursunun prioritetləri dövlətin maraqları ilə müasir geosiyasi
vəziyyətin xüsusiyyətlərinin maksimum dərəcədə nəzərə alınmasına əsaslanır.
Xalq qəzeti.-2014.-22 aprel.-№ 81.-S.1,3.
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Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində
Aqşin Şahinoğlu
Hücumçu diplomatiya, intensiv hərbi və balanslı xarici siyasət. Azərbaycanın beynəlxalq siyasəti bu
kriteriyalar üzərində qurulub. Ötən əsrin sonlarında Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi
və addım-addım tətbiq etdiyi bu xarici siyasət kursu bu gün artıq özünü doğruldub. Hər halda nəticə göz
qabağındadır.
1991-ci ildə Sovet İmperiyasının süqutundan sonra müstəqilliyini elan edən Azərbaycan daxildəki
problemlərlə yanaşı, beynəlxalq güc mərkəzlərinin bölgədəki rəqabəti fonunda da çıxılmaz vəziyyətə
düşmüşdü. Ölkəmizdə bütün istiqamətlərdə müşahidə olunan geriləmə, xaos və böhran xarici siyasətdə də
özünü göstərirdi. Kənar müdaxilələr və Bakıdakı səriştəsiz hakimiyyətlərin buna qarşı adekvat addımlar atmaq
iqtidarında olmaması isə ölkəni parçalanmağa doğru aparırdı. Yəqin ki, 1992-93-cü illərdə Azərbaycanın
müxtəlif bölgələrində baş qaldırmış dövlət çevrilişi cəhdlərinin hardan qidalandığı çoxlarına bəllidir. Həmin
vaxt nəhəng güc mərkəzlərinin “yandırıcı nəfəsinin” istiliyini üzərində hiss edən hakimiyyət yetkililəri isə
çarəni hərəyə bir “pay” verməkdə görür, daha böyük təhlükələrin ortaya çıxmasına zəmin hazırlayırdılar.
Azərbaycan getdikcə borclanır, borclandıqca da süquta doğru irəliləyirdi. Lakin 1993-cü ilin iyununda
Ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra bütün istiqamətlərdə olduğu kimi, xarici
siyasətdə də böhran dayandı və Azərbaycan üçün sözün həqiqi mənasında yeni mərhələ başladı.
Azərbaycan Prezidenti Administrasiyasının İctimai – siyasi məsələlər şöbəsinin müdiri, professor Əli
Həsənov “Azərbaycan beynəlxalq aləmdə” kitabında 1993-cü ildən sonra Azərbaycanın xarici siyasətində baş
verən dəyişiklikləri qısaca belə xarakterizə edir: “1993-cü ildən başlayaraq Azərbaycanın xarici siyasəti
özündən müştəbehlik üzərində qurulmuş illüziyalardan, “demokratik utopizm”dən xilas olaraq, real və
praqmatik məzmun kəsb etmişdir. İlk növbədə, ölkənin pozulmuş ərazi bütövlüyünün bərpası, işğalçıların
Azərbaycan torpaqlarından çıxarılması, dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi və onun təhlükəsizliyinin
təmin edilməsi kimi vəzifələrin həllində beynəlxalq aləmin dəstəyi qazanılmışdır”.
Azərbaycanın xarici siyasət fəaliyyətinin formalaşması Ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır
Ümummilli lider Heydər Əliyev, əslində ölkənin çox güclü potensiala sahib olduğunu yaxşı bilirdi.
Məhz bu potensialı yönləndirib dövlətin inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirmək, onu hərəkətə gətirmək
üçün cəsarət, siyasi bacarıq, diplomatik səriştə lazım idi ki, hər halda, Heydər Əliyev kimi zəngin dövlətçilik
təcrübəsinə və siyasi bacarığa sahib olan bir lider üçün bu heç də çətin olmadı. Ulu öndər Heydər Əliyev qısa
müddətdə Azərbaycanda vətəndaş müharibəsini dayandırdı, beynəlxalq güclərin təzyiqlərinin qarşısını aldı,
heç kəsdən asılı olmayan sözün həqiqi mənasında müstəqil xarici siyasət kursunun əsasını qoydu. Ona görə
də, tam haqlı olaraq, qeyd edirik ki, Azərbaycanın xarici siyasət fəaliyyətinin formalaşması və prioritet
vəzifələrin müəyyənləşməsi Ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.
Əli Həsənov adıçəkilən kitabda yazır: “Məhz Onun dövründə Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər
sistemində iştirakı və özünəməxsus mövqelər qazanması üçün lazımi tədbirlər görüldü, ölkənin xarici aləm
üçün kəsb etdiyi maraqlar dairəsi, geosiyasi və iqtisadi əhəmiyyəti düzgün dəyərləndirildi, beynəlxalq aləmin
Cənubi Qafqazda, Xəzər regionunda və Azərbaycanda təmsil olunan, üst-üstə düşən, kəsişən maraq dairələri
müəyyənləşdirildi. Beynəlxalq münasibətlərin yeni düzəni, dövlətlərarası əlaqələrin prinsipləri, beynəlxalq
hüququn təsir gücü və dairəsi, dünyanın böyük dövlətlərinin, regionun aparıcı ölkələrinin və beynəlxalq
təşkilatların Azərbaycanla bağlı yürütdüyü və yürüdə biləcəyi siyasət təhlil edildi”.
Azərbaycanın siyasətində konyunktura meyilli heç bir məqam yoxdur
Müstəqilliyinə nail olduğu gündən Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas prioritetlərindən biri dövlət
müstəqilliyini qorumaq və möhkəmləndirmək, ölkənin təhlükəsizliyini, milli dövlətçilik maraqlarını təmin
etmək və beynəlxalq təhlükəsizlik sistemi ilə bağlamaqdan ibarət idi. Bu prioritet bu gün də xarici siyasət
kursunun əsas vəzifələrindən birini təşkil edir və onun reallaşdırılması istiqamətində iş davam etdirilir. Əlbəttə
ki, müstəqil olmaq təkcə öz ordusu, Konstitusiyası və yaxud da dövlət rəmzləri olmaq demək deyil. Müstəqil
dövlət olmaq həm də müstəqil siyasət aparmaq, öz siyasətini özü müəyyənləşdirmək, öz taleyinin sahibi olmaq
gücüdür. Bu gün bir çox dövlətlər müstəqil siyasi kurs həyata keçirdiyini iddia edirlər. Amma əslində isə
həqiqət başqa şeylərdən xəbər verir. Azərbaycanla eyni tarixi şəraitdə və dövrdə müstəqilliyini elan etmiş
dövlətlərə nəzər saldıqda nə demək istədiyimiz daha aydın olur. Xarici maraq qruplarının və müəyyən siyasi
dairələrin təşviqi, bəzi hallarda isə birbaşa iştirakı ilə bəzi ölkələrdə cərəyan edən hadisələr həmin ölkələrin
gələcəyi ilə bağlı çox ciddi fəsadlar meydana çıxarıb. Amma Azərbaycan isə öz siyasi müstəqilliyi ilə
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həqiqətən öyünə bilər. Heç kəsə sirr deyil ki, bu gün Azərbaycan heç bir xarici dövlət üçün sınaq laboratoriyası
rolunu oynamır. Rəsmi Bakı öz yolunu müəyyənləşdirib və bu yolda qarşıya çıxan istənilən əngəllərlə
lazımınca mübarizə aparmaq iqtidarındadır. Buna Azərbaycan imkan verməyib, heç vaxt imkan verməyəcək
də. Prezident İlham Əliyev də bu məqama toxunaraq vurğulayıb ki, Azərbaycan qarşıdurma, rəqabət məkanına
çevrilməyəcək. Azərbaycan əməkdaşlıq üçün gözəl bir ölkədir: “Azərbaycan dünyada əməkdaşlıq üçün,
işbirliyi üçün, iqtisadi layihələr üçün, sosial məsələlərin həlli üçün və dünyada sivilizasiyalararası dialoqun
gücləndirilməsi üçün əvəzolunmaz rol oynayır. Bizim təcrübəmiz, bizim siyasətimiz göstərir ki, əgər ölkə
müstəqil siyasət aparırsa, öz milli maraqlarını müdafiə edirsə və bəzi hallarda bu, hansısa başqa ölkələrin
maraqları ilə üst-üstə düşməyə də bilər, bu da təbiidir, bu mövqe hörmətə malik olacaq. Mən deyə bilmərəm
ki, hamı bizim siyasətimizi bəyənir və qarşımıza belə məqsəd də qoymamışıq. Amma hamı bizə hörmət edir.
Bilirlər ki, əgər Azərbaycan hansısa təşəbbüsü irəli sürübsə, hansısa bəyanatı veribsə, bunun arxasında
dayanacaq. Azərbaycanın siyasətində konyunktura meyilli heç bir məqam yoxdur. Yaxud da ki, qeyri-səmimi,
ləyaqətsiz addımlar yoxdur. Biz öz milli maraqlarımızı müdafiə edirik”.
Təbii ki, bir sıra xarici ekspertlər çətin regionda və hadisələrin mərkəzində yerləşən Azərbaycanın heç
nə vermədən bu qədər şey əldə etməsinə təəccüblənirlər. Çünki onlar dünyanın nataraz şərtlərinə, bu şərtlər
qarşısında dözüm gətirməyən digər dövlətlərin güzəştlərinə yaxşı bələddirlər. Amma Azərbaycan bütün
güzəştlərdən sığortalanıb. Bunu bir çox aspektdən izah və təhlil etmək olar. Zənnimizcə, buna heç ehtiyac
yoxdur. Əsas nəticədir, tarixə qalan da bu nəticə olacaq. Nəticə isə bundan ibarətdir – Bu gün bölgədə
Azərbaycanla rəqabət aparmaq iqtidarında olan ikinci bir dövlət yoxdur. Azərbaycanın həm iqtisadi potensialı,
həm də hərbi gücü, həm də beynəlxalq aləmdəki çəkisi bütün digər region dövlətlərindən qat-qat üstündür.
Azərbaycan bölgədə cərəyan edən bütün siyasi prosesləri öz xeyrinə yönəldə bilib. Azərbaycanla hesablaşırlar,
ölkəmiz dünya dövlətləri tərəfindən bərabərhüquqlu tərəfdaş kimi qəbul edilir. Aprelin 13-də Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2014-cü ilin birinci rübünün
sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasında çıxışı zamanı dövlət
başçısı da bir daha bəyan edib ki, Azərbaycan beynəlxalq aləmdə çox etibarlı tərəfdaş kimi tanınır: “Bizim
xarici siyasətimiz açıqdır, prinsipialdır, ədalətə, beynəlxalq hüquqa söykənir. Bu prinsipiallıq və hər bir məsələ
ilə bağlı mövqeyimizin sərgilənməsi, əlbəttə ki, Azərbaycana əlavə rəğbət yaradır”.
Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov isə 10 sentyabr 2013-cü ildə dərc olunmuş
“Uğurlu xarici siyasət strategiyasının Azərbaycan modeli: nailiyyətlər və perspektivlər” başlıqlı məqaləsində
son 10 ildə xarici siyasət sahəsində əldə olunmuş nailiyyətləri bu cür ifadə edir: “Ulu öndər Heydər Əliyev
irsinə sadiq qalaraq Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi uğurlu və zəngin xarici siyasət sayəsində ötən
müddət ərzində Azərbaycan ətrafında əlverişli xarici mühit formalaşdırılmış, xaricdən olan təzyiqlər, hədə və
təhdidlər zərərsizləşdirilmiş, Azərbaycan öz milli maraqlarına xələl gətirmədən bərabərhüquqlu və qarşılıqlıfaydalı əməkdaşlıq prinsipləri əsasında bütün xoşniyyətli tərəfdaşlar üçün unikal əməkdaşlıq məkanına
çevrilmişdir. Əldə edilmiş nailiyyətlər vahid strategiya çərçivəsində ölkə rəhbərliyi tərəfindən müəyyən edilən
prioritet vəzifələrə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası tərəfindən həyata keçirilən müstəqil xarici siyasətin
səmərəliliyini, təsir qüvvəsinin genişliyini və tarazlılığını bir daha təsdiq edir. Eyni zamanda, əldə edilmiş
nəticələr qarşımıza növbəti yeni vəzifələr qoyur və Azərbaycanın uzunmüddətli maraqlarının reallaşması
baxımından yeni imkanlar açır”.
“Bizə qarşı olan ədalətsizliyi faktlarla, dəlillərlə ifşa etməliyik”
Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlarla da çox uğurlu əlaqələr qurub və bu əməkdaşlıq bu gün də davam
etdirilir. Qərbə inteqrasiya siyasətini həyata keçirən Azərbaycan BMT, NATO, Avropa İttifaqı, Avropa Şurası,
ATƏT kimi təşkilatlarda ciddi və konkret hədəflərə yönəlmiş iş aparır. Təbii ki, bu fəaliyyət artıq öz bəhrəsini
verir. 2012-2013-cü ildə BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv seçilməsi, iki il ərzində iki dəfə TŞ-nin
iclasına sədrlik etməsi də bu reallığı ortaya qoyur. Eyni zamanda, Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlarla
əməkdaşlığı ölkəmizdə də demokratiyanın, insan hüquqlarının müdafiəsi, demokratik təsisatların inkişafına
töhfə verib.
Beləliklə, Azərbaycan artıq sadəcə regional amil deyil. Azərbaycan həm də qlobal problemlərin həllində
iştirak edən, proqressiv təşəbbüsləri ilə dünyada sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasına töhfə verən güclü
dövlətdir. Görünür, Azərbaycanın dünyada güclənən mövqeyi, artan qüdrəti bəzilərini heç də razı salmır. Hər
halda, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə münasibətdə biz bunu daha aydın görürük. Bəzi hallarda Azərbaycana
qarşı ikili standartlara, haqsızlıq faktlarına rast gəlirik. Lakin bunlar Azərbaycanı öz yolundan döndərmək,
müstəqil, xalqımızın ali mənafeyinə söykənən siyasi kursdan sapdırmaq gücündə deyil. Dövlət başçısı İlham
Əliyev deyib: “Bizə qarşı olan ədalətsizliyi faktlarla, dəlillərlə ifşa etməliyik. Hesab edirəm ki, bu prinsipial
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mövqe həm ədaləti bərpa edəcək, həm də ki, riyakar siyasəti ifşa edəcəkdir. Bizə qarşı riyakar siyasət, ikili
standart siyasəti davam edir. Biz isə bununla heç vaxt barışmayacağıq”.
Yeni Azərbaycan.-2014.-17 aprel.-№ 65.-S.6.
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Azərbaycan: lider dövlətin daim yeniləşən xarici siyasət kursu
Leyla Məmmədəliyeva
Sirr deyil ki, postsovet məkanı uğrunda böyük dövlətlərin mübarizəsi daha da kəskinləşib. Bu şəraitdə
həmin məkanda yerləşən ölkələrin xarici siyasət kursunun məzmunu maraq doğurur. Suverenlik və
təhlükəsizlik məsələləri daha çox aktuallıq kəsb edir. O cümlədən, Cənubi Qafqaz dövlətlərinin bu
istiqamətdəki fəaliyyətləri ekspertlərin diqqətlərini çəkir. Təhlillər göstərir ki, Azərbaycan daha perspektivli
və strateji aspektdə səmərəli xarici siyasət yürüdür. Bu siyasətin bir çox məqamları və prinsipləri region üçün
nümunə ola bilər.
Dəyişən geosiyasi şərtlərdə çevik siyasətin prinsipləri
İndiki tarixi mərhələdə dövlətlər arasında münasibətlərin qurulması mürəkkəb işdir. Qloballaşma
prosesi meydana bir çox hallarda ziddiyyətli xarakter daşıyan xeyli faktorlar çıxarıb. Müstəqilliyini əldə etmiş
ölkələr üçün bu məsələ daha çətindir. Təsadüfi deyil ki, həmin sıradan olan bəzi dövlətlər öz müstəqilliklərini
tam təmin edə bilmirlər. Onlara müxtəlif qüvvələr maneələr yaradır, böyük dövlətlər təzyiqlər edirlər.
Nəticədə, dövlətçilik aspektində olduqca ağır vəziyyət yaranır.
Bu cür hallar müstəqil dövlətin uğurlu xarici siyasət kursu seçməsini çox aktuallaşdırıb. Burada
yeridilən siyasətin prioritet istiqamətləri, qarşıya real məqsədlərin qoyulması və diplomatik məharət nümayiş
etdirmək kimi amillər ön sıraya çıxır. Postsovet məkanı ölkələri timsalında bu məqamları aydın görmək
mümkündür. Ayrıca, Azərbaycanın yeritdiyi xarici siyasət kursunun səmərəliliyi konkret fakt olaraq öz
təsdiqini tapır.
Ölkənin xarici siyasət strategiyası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən hazırlanıb. “Azərbaycanın xarici
siyasətinin strateji xəttinin konturlarını” müəyyənləşdirən ümummilli lider tarixi təcrübə ilə yanaşı, müasir
dövrün tələblərini də zərgər dəqiqliyi ilə nəzərə alıb (bax: Elmar Məmmədyarov. Uğurlu xarici siyasət
strategiyasının Azərbaycan modeli: nailiyyətlər və perspektivlər / “Azərbaycan” qəzeti, 10 sentyabr 2013).
Burada vacib bir məqamı unutmaq olmaz. Heydər Əliyev nəzəri aspekti ilə praktiki tərəfi optimal
formada uyğunlaşdırılımış xarici siyasət kursu hazırlayıb. Bu, “xarici siyasətimizin manevr imkanlarının və
strateji dərinliyinin artırılması” ilə “uğurlu enerji və nəqliyyat infrastrukturları diplomatiyası vasitəsilə
uzunmüddətli perspektivdə davamlı inkişafın əldə edilməsini” uzlaşdırmağa imkan verib (bax: əvvəlki
mənbəyə).
Məsələnin bu cəhəti prinsipial geosiyasi əhəmiyyət daşıyır. Çünki heç də bütün ölkələr davamlı inkişafı
təmin edən diplomatiya ilə strateji dərinliyin artırılmasına xidmət göstərən şərtləri uyğunlaşdıra bilmir. Burada
çoxlu sayda daxili və xarici amillərin mürəkkəb təsir mexanizmlərini nəzərə almaq lazım gəlir. Azərbaycanın
enerji siyasəti son dərəcə səmərəli məzmuna malikdir. Bunu dünyanın aparıcı dövlətlərinin liderləri də etiraf
edirlər.
Sevindiricidir ki, məhz həmin faktor Azərbaycanı hazırda postsovet məkanında əsən “sərt geosiyasi
küləklər”dən qoruyur. Üstəlik, Bakı daha aktiv xarici siyasət mərhələsinə qədəm qoyub. Bir çoxları bu
məkanda özünü müdafiə etməyi qarşıya əsas məqsəd kimi qoyursa və buna güclə nail olursa, Azərbaycan
“proaktiv” tədbirlər vasitəsi ilə hücum diplomatiyasını həyata keçirir və önləyici addımlarla mövqeyini daha
da möhkəmləndirir (bax: əvvəlki mənbəyə).
Bu, Prezident İlham Əliyevin xarici siyasət qarşısında qoyduğu yeni vəzifə və tapşırıqların
mahiyyətindən birbaşa alınan nəticədir. Hücum strategiyası öz bəhrələrini verir. Azərbaycan xarici siyasətin
bütün prioritet istiqamətləri üzrə uğurlar əldə edir.
Yeni mərhələ: regional sabitliyin mühüm faktoru
Prezident İlham Əliyev 2012-ci il sentyabrın 21-də 10 istiqamət üzrə yeni tapşırıq və vəzifələr müəyyən
edib (bax: əvvəlki mənbəyə). Onların sırasında “Azərbaycan xalqının əsrlərdən bəri formalaşmış zəngin irsi
əsasında dünya miqyasında multikulturalizm və tolerantlıq meyillərinin inkişafına töhfə verilməsi”, “mədəni
diplomatiya siyasətinin davam etdirilməsi və dünya miqyasında Azərbaycan xalqının sahib olduğu zəngin
mədəni irsin tanıdılması” və “dünya azərbaycanlıları və diaspor təşkilatları ilə əlaqələrin daha da
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gücləndirilməsi və onların fəaliyyətinin dəstəklənməsi” də yer alıb. Həmin bəndlər ölkənin xarici siyasətinin
keyfiyyətcə, faktiki olaraq, yeni səviyyəyə qalxmasını ifadə edirlər.
Burada söhbətin dünyanın böyük dövlətlərinin ciddi əhəmiyyət verdiyi məqamlardan getdiyini dərk
etmək zəruridir. Çünki mədəni, mənəvi, əxlaqi və bu kimi dəyərlərin yayılması vasitəsi ilə həmin dövlətlər öz
nüfuzlarını artırırlar. Buna müasir geosiyasi nəzəriyyələrdə “yumşaq güc” deyirlər. Azərbaycan Cənubi
Qafqazda yeganə dövlətdir ki, konkret şəkildə “mədəni diplomatiya”nı həyata keçirir və həmin müstəvidə
dəqiq hazırlanmış proqrama malikdir.
Məhz bu prinsiplər əsasında reallaşdırılan məntiqli xarici siyasət dövlətimizi beynəlxalq aləmdə söz
sahibi edib.
Bu bağlılıqda Xocalı soyqırımını bir neçə ölkə parlamentinin tanımasını yuxarıda vurğulanan
istiqamətlərdə Azərbaycan diplomatiyasının apardığı aktiv işlərin birbaşa nəticəsi kimi qəbul etmək lazımdır.
Daha geniş kontekstdə isə həmin xəttin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi və sərhədlərinin
toxunulmazlığının təmini vəzifəsinə xidmət göstərdiyini ayrıca qeyd etmək gərəkdir. Bunu tarixi nailiyyət
adlandırmaq olar. Sonuncu məqam hazırda postsovet məkanında cərəyan edən geosiyasi proseslər işığında
xüsusi maraq doğurur.
Məsələ ondan ibarətdir ki, böyük dövlətlərin öz nüfuzları uğrunda daha kəskin mübarizə mərhələsinə
qədəm qoymaları bu məkanda yerləşən ölkələr üçün mürəkkəb geosiyasi vəziyyət yaradıb. Onlar ərazi
bütövlüyünü qorumaq və təhlükəsizliyi təmin etmək üçün daha fəal olmağa məcburdurlar.
Məhz həmin kontekstdə Azərbaycan haqqında həqiqətlərin dünya miqyasında yayılmasının daha da
gücləndirilməsi, erməni yalanlarının ifşa edilməsi və Azərbaycana qarşı olan məqsədyönlü bəzi əks-təbliğat
əməllərinin qarşısının alınmasının xarici siyasətdə əhəmiyyəti daha da artır. Rəsmi Bakı xarici siyasətdə
istifadə olunan klassik üsullarla yanaşı, “yumşaq güc” faktorundan səmərəli istifadə etməklə regionda
nümunəvi dövlətə çevrilib.
Prezident İlham Əliyevin aşağıdakı fikirləri xarici siyasətin mahiyyətini dəqiq ifadə edir. Dövlət başçısı
Novruz bayramı münasibəti ilə bu il keçirilmiş tədbirdəki nitqində deyib: “Bizim xarici siyasətimiz tam
müstəqildir, Azərbaycan xalqının milli maraqlarına söykənir. Biz milli maraqlarımızı şərəflə, uğurla
qoruyuruq. Deyə bilərəm ki, bu gün bölgədə gedən proseslərdə Azərbaycan dövlətinin təsiri artır. Bir çox
hallarda beynəlxalq layihələrin təşəbbüskarı da məhz Azərbaycan dövlətidir” (bax: Prezident İlham Əliyev:
Bizim xarici siyasətimiz tam müstəqildir, Azərbaycan xalqının milli maraqlarına söykənir / “Azərbaycan”
qəzeti, 21 mart 2014).
Ölkə rəhbərinin bu fikirlərində Azərbaycanın regional əməkdaşlığa verdiyi töhfələrə işarə vardır. Bu
istiqamətdə xarici siyasətdə nəzərdə tutulan bütün məqsədlər ardıcıl surətdə həyata keçirilir. Təkcə son
zamanlar rəsmi Bakının xarici siyasətçilərlə müzakirə etdiyi mövzuların məzmunu bunu sübut edir.
Azərbaycan ikitərəfli əsasda dünya ölkələri ilə əlaqələrin inkişafına xüsusi önəm verir. O, ikitərəfli siyasi,
iqtisadi, mədəni və humanitar əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi üçün təşəbbüslərini davam etdirir.
Bakının atdığı bu addımların fonunda Ermənistanın aciz vəziyyətə düşdüyü açıq görünür. Rəsmi İrəvan
tutarlı arqumentlərlə çıxış edə bilmir. Son hadisələr göstərir ki, bu ölkə, ümumiyyətlə, konkret xarici siyasət
kursuna malik deyil. Bir qədər əvvəl təriflənən Ermənistan hökuməti indi bütövlükdə istefa verir. Belə bir
qeyri-müəyyənlik və çaşqınlıq İrəvanın kənardan verilən sifarişlərlə oturub-durduğunu göstərir.
Belə görünür ki, Azərbaycan mürəkkəb geosiyasi vəziyyətdə də səmərəsini verən xarici siyasət kursuna
malikdir. Müəyyən edilmiş xətt daim inkişaf etdirilir və yeni çalarla zənginləşdirilir. Təsadüfi deyil ki,
Azərbaycanı Cənubi Qafqazın ən perspektivli ölkəsi kimi qəbul edirlər. Bu obrazın daha da möhkəmlənəcəyinə
şübhə yoxdur.
Səs.-2014.-16 aprel.-№ 67.-S.4.
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Azərbaycanın xarici siyasəti ölkəmizə dünya birliyində böyük nüfuz qazandırmışdır
Rauf KƏNGƏRLİ
Beynəlxalq münasibətlər sisteminin aparıcı subyektlərindən biri kimi, uğurlu xarici siyasət həyata
keçirən Azərbaycan Respublikası güclü dövlətlə güclü cəmiyyət modellərinin harmoniyasını təmin
etməklə dünya birliyində böyük nüfuz qazanmışdır. Bu gün Cənubi Qafqaz regionunun lider dövləti
olan Azərbaycan həlledici geosiyasi oyunçuya çevrilmişdir. Ölkəmiz inkişaf etmiş Qərb dövlətləri üçün
Şərqə və Mərkəzi Asiyaya açılan “geosiyasi pəncərə”, Şərqi və Mərkəzi Asiya ölkələri üçün isə Qərbə
inteqrasiya məkanı rolunu uğurla yerinə yetirir. Ümumilikdə, regiona nəzər yetirdikdə bir daha
görürük ki, Azərbaycan həm də Şimalla Cənubun qovşağında yerləşən məkan kimi bütün dünyanın
diqqətini cəlb edir, qlobal güc mərkəzlərinin maraq dairəsinə çevrilir.
Azərbaycanın geoloji zənginliyinə, geosiyasi və coğrafi mövqeyinə, həmçinin bu kimi üstün cəhətlərlə
birlikdə aparılan uğurlu daxili və xarici siyasətə nəzər yetirən istənilən nüfuzlu siyasətçi ölkəmizin böyük
gələcəyi olduğunu əminliklə vurğulayır. Bu mənada, İsrail Prezidenti Şimon Peresin Azərbaycan barədə
fikirlərini qeyd etmək kifayətdir. Prezident Peres demişdir: “Azərbaycan qeyri-adi ölkədir və olduğum digər
ölkələrdən fərqlənir. Mən Azərbaycanda səfərdə olmuşam. Bu ölkə məndə xoş təəssüratlar yaradıb. Heydər
Əliyev Fondunda oldum və həqiqətən, anladım ki, o, gözəl insan olub, böyük istedada, qeyri-adi zəkaya malik
olub. İlham Əliyevlə isə ingilis dilində danışırdıq. O, ingilis dilini mükəmməl bilir. Hər iki Əliyevlər belə qərar
veriblər ki, Azərbaycan öz yolu ilə inkişaf etməlidir, taleyini, gələcəyini özü həll etməlidir.
Bu gələcək üçbucaqlı daş üzərində dayanır: birincisi – ölkənin qədim mədəniyyətidir, ikincisi – zəngin
yeraltı sərvətidir, üçüncü üçbucaqlı daş isə – elmin inkişafı, elmin yeni istiqamətlərinin inkişafıdır. Bu ölkə öz
ənənələrini qoruyub saxlamaq istəyir və eləcə də müasir həyatın bir hissəsinə çevrilməyi arzulayır. Məncə, bu,
çox müdrikcəsinə həyata keçirilir. Əslində, bu gün bu və ya digər ölkənin nə coğrafi ölçüləri, nə də əhalisinin
sayı mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bundan əlavə, dünya daim dəyişir. Mən Prezident Əliyevi çox yüksək
dəyərləndirirəm. O, çox mədəni bir insandır: müstəqildir, liberaldır. O, qorxan insanlardan deyil. O, asanlıqla
geri çəkilməz və Azərbaycanın böyük gələcəyinə ürəkdən inanır. Mənim kimi. Mən də bu ölkənin uğurlu
gələcəyinə əminəm”.
Sevindirici hal ondan ibarətdir ki, ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi xəttinin davamçısı olan Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən, milli maraqların təmin edilməsinə, beynəlxalq aləmlə
bərabərhüquqlu və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa, tarazlığa və praqmatizmə əsaslanan xarici siyasətimiz nəinki
ölkəmizin, hətta bütövlükdə regionun uğurlu gələcəyini təmin etməyə istiqamətlənib. Budur, Azərbaycanın
həyata keçirdiyi enerji siyasəti regionun inkişafının hərəkətverici qüvvəsinə çevrilməklə burada artıq tamamilə
fərqli bir geosiyasi mənzərənin formalaşmasına yol açıb. Xüsusən də reallaşması bilavasitə Azərbaycanın
iştirakından asılı olan transregional layihələr dünya miqyasında Cənubi Qafqaza diqqətin artması ilə yanaşı,
onun geosiyasi əhəmiyyətini artırmaqda, iqtisadi inkişafını sürətləndirməkdədir. Bunlara misal olaraq BakıTbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum neft-qaz kəmərlərini misal göstərmək olar. Azərbaycanın səyləri
sayəsində gələcəkdə Transanadolu, Transadriatik qaz kəmərləri layihələrinin, bütövlükdə “Cənub dəhlizi”nin
reallaşması, şübhəsiz ki, Cənubi Qafqazın dünyanın siyasi, iqtisadi, o cümlədən enerji xəritəsində tutduğu
mövqeyini xeyli dərəcədə gücləndirəcək, regionda təhlükəsizliyin və sabitliyin təminatına çevriləcəkdir.
Azərbaycan nəinki Cənubi Qafqazda, bütövlükdə MDB və Avropa məkanında çox az sayda dövlətlərdən
biridir ki, ABŞ, Rusiya, İran, İsrail kimi maraqları toqquşan dövlətlərlə bərabərhüquqlu, qarşılıqlı hörmətə,
praktik əməkdaşlığa əsaslanan münasibətlər qurmağa nail olmuşdur. Azərbaycan geniş bir əhatədə – Xəzər və
Qara dəniz bölgəsində baş verən strateji, siyasi və iqtisadi proseslərin gedişinə təsir göstərməyə qadir regional
liderə çevrilmişdir. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, yalnız enerji istehsalçısı və ixracatçısı kimi deyil, eyni
zamanda, vacib tranzit ölkəsi kimi Azərbaycanın regionun mərkəzi oyunçusu olaraq imkanları getdikcə artır.
Keçən il dekabrın 17-də imzalanan “Şahdəniz-2″ layihəsi üzrə saziş bu imkanları daha da artırmışdır. Bu
baxımdan, beynəlxalq ekspertlərin həmin sazişi “XXI əsrin müqaviləsi” adlandırması təsadüfi deyil.
Azərbaycan öz təbii qazının Avropaya və Türkiyəyə çatdırılmasını nəzərdə tutan bu layihəni imzalamaqla,
Cənubi Qafqazın lider dövləti olduğunu bir daha təsdiqlədi.
Bu gün Azərbaycan beynəlxalq səviyyəli nəqliyyat şəbəkəsinin yaradılması istiqamətində Mərkəzi
Asiya dövlətləri ilə birgə iş aparır. Bakı-Tbilisi-Qars kimi çox mühüm bir dəmir yolu layihəsinin həyata
keçirilməsi regional əməkdaşlığın bariz nümunəsidir və Azərbaycanla yanaşı, həm də Cənubi Qafqazın
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əhəmiyyətini dünya miqyasında artırır. Onu da qeyd edək ki, Bosfor boğazında dəmir yolu tunelinin inşası
Transavropa və Transasiya dəmir yolu şəbəkələrinin birləşdirilməsini, yük və sərnişinlərin birbaşa
Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə ərazilərindən keçməklə Avropa və Asiyaya çıxışını təmin etməklə yanaşı,
region ölkələrinin tranzit potensialının artmasına, Avropaya inteqrasiya proseslərinin sürətlənməsinə və
əməkdaşlığın daha da inkişafına, habelə ölkəmizin xarici iqtisadi əlaqələrinin genişlənməsinə xidmət
edəcəkdir. Bundan başqa, qədim İpək Yolunun modernləşdirilməsi, Rusiya və İran istiqamətində tranzit
marşrutlarının yenidən qurulması, çoxşaxəli regional infrastruktur sisteminin yaradılması buna misal ola bilər.
Şübhəsiz ki, 2011-ci il oktyabrın 25-də ölkəmizin böyük səs üstünlüyü ilə dünyanın ən nüfuzlu qurumu
olan BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv seçilməsi müstəqil Azərbaycan Respublikasının ən
möhtəşəm nailiyyəti idi. Bu nəticənin əldə edilməsində Azərbaycanın fəal xarici siyasət aparması, xarici
ölkələrdəki diplomatik təmsilçiliklərinin sayını dəfələrlə artırması, coğrafi baxımdan uzaqda yerləşməsinə
baxmayaraq, yeni-yeni ölkələrlə uğurlu ikitərəfli münasibətlərin formalaşdırılması, nəhayət, BMT Baş
Assambleyası çərçivəsində intensiv iş, effektiv lobbiçilik və çoxsaylı xarici səfərlər əsas rol oynayıb. Nəticədə,
Azərbaycan ilk dəfə BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv seçildi. Səsvermə prosesi kifayət qədər gərgin oldu,
ancaq bu səsvermə Azərbaycanın təkcə region üçün deyil, dünya üçün önəmli ölkələrdən biri olduğunu bir
daha ortaya qoydu.
BMT Təhlükəsizlik Şurası ilə yanaşı, Azərbaycan BMT-nin digər strukturları, həmçinin Qoşulmama
Hərəkatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, ATƏT, Avropa Şurası, Avropa İttifaqı, NATO, İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatı, Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası, Müstəqil Dövlətlər Birliyi, Demokratiya və İqtisadi İnkişaf
naminə Təşkilat – GUAM, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, Körfəz Əməkdaşlıq Şurası, UNESCO,
İSESCO eləcə də digər regional və beynəlxalq təşkilatlarla fəal əməkdaşlıq davam etdirilmişdir.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması Azərbaycanın xarici siyasətində
qarşıya qoyulan vəzifələrin ən önəmlisidir. Dövlətimizin başçısının düzgün müəyyənləşdirdiyi siyasi
strategiya nəticəsində hazırda dünyanın ən qüdrətli dövlətləri, həmçinin mötəbər beynəlxalq qurumlar
münaqişənin nizamlanmasında Azərbaycan Prezidentinin mövqeyini dəstəkləyirlər. Artıq dünya birliyi
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır və staus-kvonun dəyişməsinin tərəfdarı olduğunu açıq şəkildə bəyan
edir. Ancaq buna baxmayaraq, uzun illərdir ki, pozulan beynəlxalq hüquq, ədalət bərpa olunmayıb. Bizim
beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərimiz təcavüzkar Ermənistanın işğalı altındadır. İşarə etdiyimiz kimi,
beynəlxalq təşkilatlar Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı çoxsaylı qərarlar qəbul
etmişlər. BMT Təhlükəsizlik Şurası Ermənistanın işğalçı qüvvələrinin Azərbaycan torpaqlarından dərhal və
qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən dörd qətnamə qəbul etmişdir. Avropa Parlamenti, Avropa Şurası, İslam
Konfransı Təşkilatı, Qoşulmama Hərəkatı da bu cür qətnamələr qəbul etmişdir. ATƏT-in zirvə görüşlərində
və digər beynəlxalq təşkilatlarda, o cümlədən dünyanın mühüm hərbi-siyasi təşkilatı olan NATO-nun zirvə
toplantılarında oxşar qərarlar qəbul edilmişdir. Lakin əfsuslar olsun ki, Ermənistan rəhbərliyi həmin qərarlara
məhəl qoymur və bu qətnamələri yerinə yetirmir, Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərini işğal
altında saxlamaqda davam edir.
Dövlət başçımızın həm ölkə daxilindəki müxtəlif tədbirlərdəki nitqlərində, həm də beynəlxalq
təşkilatların tribunasından çıxış edərkən Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli
şəkildə həll edilməsi üçün göstərdiyi qətiyyət dünya ictimaiyyətinin diqqətindən yayınmır. Azərbaycan
Prezidenti dövlətin bu məsələyə dair mövqeyini həm işğalçı ölkənin rəhbərləri ilə, həm vasitəçi ölkələrin
rəsmiləri ilə, həm də beynəlxalq təşkilatlarda müzakirələr zamanı konkret şəkildə ifadə edir: “Bu münaqişə
ancaq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası şərtiylə həll olunacaqdır”.
Xarici ekspertlər İlham Əliyevin bu qətiyyəti barədə söz açarkən daha çox bir arqumenti əsas kimi önə
çəkirlər: “O, təkcə dövlət başçısının deyil, 50 milyonluq bir xalqın ürək sözlərini dilə gətirdiyinə görə qətiyyətli
və güclüdür”. Tamamilə haqlı yanaşmadır. Çünki bugünkü Azərbaycan iqtidarı, sözün həqiqi mənasında,
Azərbaycan xalqının mənafelərini və mövqeyini ifadə edir. Özü də təkcə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli
üçün aparılan danışıqlarda deyil, bütün məsələlərdə. Bu barədə danışan Prezident İlham Əliyev demişdir: “Biz
beynəlxalq təşkilatlarda prinsipial mövqeyimizi həmişə olduğu kimi ifadə edirik. Hər bir məsələ ilə bağlı bizim
prinsipial, birmənalı mövqeyimiz vardır. Bu mövqe ədalətə, beynəlxalq hüquqa və Azərbaycan xalqının milli
maraqlarına əsaslanır. Azərbaycan tərəfindən aparılan xarici siyasət nəticəsində bu gün dünya miqyasında bizə
çox böyük inam və hörmət vardır”.
Xalq qəzeti.-2014.-2 aprel.-№ 64.-S.1.
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Azərbaycanın xarici siyasəti milli və dövlətçilik maraqlarımızın reallaşdırılmasına xidmət edir
Rauf KƏNGƏRLİ
Müstəqil Azərbaycan Respublikası ulu öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilmiş
elmi əsaslara söykənən xarici siyasət strategiyasını böyük uğurla davam etdirir. Bu strategiya ilk
növbədə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini təmin etməyə və möhkəmləndirməyə yönəlmişdir.
Qarşıya qoyulan əsas vəzifələrdən biri də dünyanın bütün dövlətləri ilə bərabərhüquqlu, qarşılıqlı
surətdə faydalı əlaqələr yaratmaq və inkişaf etdirməkdən ibarətdir. Suverenliyimizin, ərazi bütövlüyümüzün
və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərimizin bərpa edilməsi və qorunması, ölkənin davamlı inkişafı üçün
əlverişli xarici mühitin yaradılması, diplomatik vasitələrlə xaricdən olan hədə və təhdidlərin qarşısının
alınması, müasir dövrün çağırışlarının çevik və effektiv şəkildə cavablandırılması, dünya birliyi ilə qarşılıqlı
faydalı əməkdaşlığın, həmçinin iqtisadi-ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi və digər bir sıra mühüm
məsələlər bu strategiyanın tərkib hissəsidir.
Bu bir həqiqətdir ki, son illər gənc müstəqil Azərbaycan dövləti təkcə xarici siyasət strategiyasında
deyil, bütün sahələrdə dünyaya səs salan böyük uğurlara imza atır. Ancaq xarici siyasət xəttimizin
reallaşdırılması beynəlxalq aləmdə daha böyük əks-səda yaradır. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin təkcə keçən il baş tutan səfərləri, habelə xarici ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının
ölkəmizə rəsmi səfərləri, müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq üzrə hökumətlərarası komissiyaların 10-dan artıq
iclası, eləcə də digər səviyyələrdə baş tutmuş səfərlər nəticəsində 30-dan çox dövlətlə 90-dan artıq ikitərəfli
beynəlxalq sənəd razılaşdırılıb imzalanmış və sonradan müvafiq qaydada qüvvəyə minmişdir. Eyni zamanda,
Azərbaycan ilə Türkiyə arasında Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurasının üçüncü iclası, Azərbaycan
və Ukrayna Prezidentlərinin Şurasının dördüncü iclası keçirilmiş, həmin yüksək səviyyəli tədbirlərin yekun
sənədləri imzalanmışdır.
Heç şübhəsiz, ötən iki il ərzində Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurası kimi mötəbər bir qurumun
qeyri-daimi üzvü qismində fəaliyyəti müstəqillik tariximizin çox mühüm və şərəfli bir səhifəsi kimi
yaddaşlarda qalacaqdır. Azərbaycan 2012-ci ilin may və 2013-cü ilin oktyabr aylarında dünyanın təhlükəsizlik
siyasətini müəyyənləşdirən bir quruma sədrlik etməklə beynəlxalq aləmdə söz sahibi olduğunu və bütün
məsələlərə yalnız ədalətli mövqedən yanaşdığını sübut etmişdir. Ölkəmiz bu qurumda çox səmərəli fəaliyyət
göstərmiş, Təhlükəsizlik Şurasında hər iki sədrliyi müddətində qurumun 59 açıq və qapalı iclası keçirilmiş, 7
qətnamə, Şura sədrinin 3 bəyanatı və 13 mətbuat bəyanatı qəbul edilmişdir.
Xatırladaq ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi və BMT-nin Baş katibi Pan Ki-Munun
iştirakı ilə 2012-ci il may ayının 4-də “Terror aktlarının beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə törətdiyi təhdidlər:
Terrorçuluqla mübarizə üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsində beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsi”
mövzusunda Təhlükəsizlik Şurasının yüksək səviyyəli iclası keçirilmiş və yekun sənəd kimi Təhlükəsizlik
Şurasının sədrinin bəyanatı qəbul edilmişdir. Bəyanatda terrorçuluğun bütün forma və təzahürləri pislənmiş
və terrorçuluğa qarşı bütün vasitələrlə mübarizənin vacibliyi bildirilmişdir. Bundan əlavə, dövlətlərin ərazi
bütövlüyü və ya siyasi müstəqilliyinə qarşı güc tətbiq etməmək prinsipi vurğulanmış, habelə terrorçuluğun
qarşısının alınması və onunla mübarizədə dinlər və mədəniyyətlər arasında hörmət və dialoqun təşviq edilməsi
və beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsinin əhəmiyyəti qeyd edilmişdir.
Ölkəmizin Təhlükəsizlik Şurasında ikinci sədrliyi də çox səmərəli keçmişdir. Əsas mövzu kimi keçən il
oktyabrın 28-də ölkəmizin təşəbbüsü ilə BMT tarixində ilk dəfə “Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatı arasında tərəfdaşlıq əlaqələrinin gücləndirilməsi” mövzusunda qurumun yüksək
səviyyəli iclası təşkil edilmişdir. Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarovun sədrliyi ilə baş tutan
iclasda BMT-nin Baş katibi Pan Ki-Mun və İƏT-in Baş Katibi Ekmələddin İhsanoğlu iştirak etmişlər. İclasın
yekun sənədi kimi qəbul edilmiş Təhlükəsizlik Şurasının sədrinin bəyanatında BMT və İƏT arasında
əməkdaşlığın hazırkı vəziyyəti alqışlanmış və onun gücləndirilməsinin vacibliyi, həmçinin, münaqişələrin
BMT Nizamnaməsi və TŞ-in qərarları əsasında həll edilməsinə dair hər iki təşkilatın eyni mövqedən çıxış
etdiyi qeyd edilmişdir ki, bu da ərazisinin iyirmi faizi Ermənistan tərəfindən işğal altında saxlanılan ölkəmiz
üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Dünyanın ən nüfuzlu beynəlxalq təşkilatı olan BMT ilə üzvlərinin say
çoxluğuna görə seçilən İƏT-in bu mövqedən çıxış etməsi, Azərbaycanın haqq işinin dəstəklənməsi və
Ermənistanın beynəlxalq arenada təklənməsi baxımından önəmlidir.
589

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzvlüyü dövründə Azərbaycan dövlətimizin milli maraqlarının
qlobal səviyyədə irəli aparılması istiqamətində fəal səylər göstərmişdir. Ölkəmizin üzləşdiyi ən böyük problem
olan Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzünün müxtəlif aspektləri Şuranın müvafiq iclaslarında
mütəmadi olaraq diqqətə çatdırılmışdır. Bundan əlavə, dövlətlərin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq
səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığı prinsiplərinə hörmət, həmçinin münaqişələr zamanı
müharibə və insanlığa qarşı cinayətlər törətmiş şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsinin vacibliyi ardıcıl olaraq
qaldırılmış və müvafiq müddəalar şuranın qəbul etdiyi sənədlərdə əks etdirilmişdir. Bu kontekstdə, 2012-ci il
mayın 30-da Azərbaycan Respublikasının BMT yanında Daimi Nümayəndəliyi tərəfindən təşkil edilmiş
“Mübahisələrin dinc yolla nizamlanması, münaqişələrin qarşısının alınması və həlli: vasitəçilik, məhkəmə həlli
və ədalət” mövzusunda Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-rəsmi müzakirələri (“Arria” formulası çərçivəsində)
böyük maraq doğurmuşdur. Tədbirdə Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olan dövlətlərlə yanaşı, BMT-nin digər
üzv dövlətləri, BMT Katibliyi, beynəlxalq hökumətlərarası təşkilatları, vətəndaş cəmiyyəti və elmi dairələrin
120-dən artıq nümayəndəsi iştirak etmişdir.
XX əsrin ən dəhşətli faciəsi olan Xocalı soyqırımının 22-ci ildönümü ərəfəsindəyik. Bu ərəfədə
Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzünün doğurduğu acı fəsadların, Azərbaycan xalqına qarşı
törətdiyi qanlı etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin beynəlxalq aləmdə tanıdılması məsələsi bir daha
aktuallıq qazanır. Sevindirici haldır ki, keçən ilin fevral ayında Qahirə şəhərində keçirilmiş İƏT zirvə
toplantısında qəbul edilmiş “Qahirə bəyannaməsi”ndə təşkilata üzv olan ölkələrin dövlət və hökumət
başçıları tərəfindən 1992-ci ilin fevralında Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Xocalıda mülki Azərbaycan
əhalisinə qarşı törədilmiş soyqırımı əməlləri insanlığa qarşı cinayət kimi qiymətləndirilmiş və bu soyqırımı
əməlinin milli və beynəlxalq səviyyələrdə tanıdılması üçün səylərin artırılmasına dair çağırışlar edilmişdir.
Ötən ilin dekabr ayında isə Qvineyanın paytaxtı Konakri şəhərində keçirilmiş İƏT-in Xarici işlər nazirləri
şurası tərəfindən qəbul edilmiş qətnamədə “Xocalıya ədalət” kampaniyasına dəstək ifadə edən xüsusi bənd öz
əksini tapmışdır. Xocalı soyqırımı Çexiya, Bosniya və Herseqovina, Peru parlamentlərinin, ABŞ-ın NyuMeksiko, Arkanzas, Oklahoma, Tennessi, Pensilvaniya, Vest Virciniya, Konnektikut və Florida ştatlarının
qanunverici orqanlarının qəbul etdiyi sənədlərdə də pislənmişdir.
Müasir dünyada qloballaşma prosesləri dərinləşdikcə, dönməz xarakter aldıqca regional əməkdaşlıq
amili daha qabarıq şəkildə reallığa çevrilir. Bir sıra məşhur strateqlərin ifadə etdiyi bu fikirlər əsassız
deyil. Təsadüfi deyil ki, hazırda dünya birliyində hər bir dövlətin eyni istiqamətli dəyərlər ətrafında birləşməsi
üçün çağırışlar edilir və bu çağırışlar cavabsız qalmır. Yəni ölkələr qloballaşmanı dəstəkləyir və inteqrasiya
proseslərinə töhfə verməyə çalışmaqla yanaşı, özünün əsas maraq və mənafelərini daha yüksək səviyyədə
qorumaq, təmin etmək üçün səylərini əsirgəmir, birgəlik, çoxşaxəlilik, qarşılıqlı, faydalı, bərabərhüquqlu
əməkdaşlıq prinsiplərini üstün tutur.
İkitərəfli əsasda həyata keçirilmiş tədbirlər nəticəsində keçən dövr ərzində Azərbaycanın qonşu
dövlətlərlə əməkdaşlığı daha da dərinləşmişdir. Xüsusən şimal qonşumuz, postsovet məkanının ən böyük
ölkəsi olan Rusiya ilə münasibətlər qarşılıqlı hörmət əsasında inkişaf etmiş, bir sıra məsələlərin həllində razılıq
əldə olunmuşdur. Qəbələ radiolokasiya stansiyasının bağlanılması ilə əlaqədar daşınar və daşınmaz əmlakın
inventarlaşdırılması və təhvil-təslim edilməsinin həyata keçirilməsi üzrə Azərbaycan-Rusiya birgə
komissiyasının keçən il fevralın 28-dən martın 1-dək davam edən iclası nəticəsində Rusiya və Azərbaycan
arasında təhvil-təslim aktları imzalanmışdır. Bundan başqa, keçən il may ayının 14-15-də Moskva şəhərində
Azərbaycan-Rusiya birgə demarkasiya komissiyasının ilk iclası keçirilmişdir. İclasda komissiya haqqında
əsasnamə imzalanmışdır. Bakıda Azərbaycan Respublikası və İran İslam Respublikası arasında sərhəd
məsələləri üzrə müştərək komissiyanın ilk iclası da keçən ilin yaddaqalan hadisəsidir.
Azərbaycan ilə Gürcüstan arasındakı dostluq əlaqələrinin inkişafı da regional inkişafa, sülhə və
təhlükəsizliyə böyük töhfə verir. Ona görə də bu il fevralın 12-də Gürcüstan Prezidenti Georgi
Marqvelaşvilinin ölkəmizə rəsmi səfəri böyük maraqla qarşılandı. Bu səfər həmçinin, xalqlarımız və
ölkələrimiz arasında qardaşlıq, dostluq münasibətlərini bundan sonra da inkişaf etdirmək üçün çox böyük
əhəmiyyət kəsb edirdi. Azərbaycanla Gürcüstan hazırda müstəqil dövlətlər kimi, bütün sahələrdə fəal
əməkdaşlıq edir, ərazi bütövlüyü məsələsində və beynəlxalq tədbirlərdə - BMT, Avropa Şurası və digər
beynəlxalq təşkilatlar daxilində birgə işləyir və hər zaman bir-birinə dəstək verirlər. Məlum olduğu kimi, hər
iki ölkənin ərazi bütövlüyü, eləcə də beynəlxalq hüquq normaları kobud şəkildə pozulub.
Qlobal iqtisadi potensial mərkəzinin Atlantik okeanından Sakit okeana keçməsi səbəbindən türk
dünyasının geoiqtisadi əhəmiyyəti daha da artmışdır. Türkiyənin, Azərbaycanın, Türkmənistanın,
Qırğızıstanın, Qazaxıstanın və Özbəkistanın iqtisadi və demoqrafik potensialı bütünlükdə 4, 8 milyon kvadrat
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kilometrlik sahədə dünyada yeddinci, 140 milyon əhalisi ilə doqquzuncu, 1,5 trilyon ABŞ dolları dəyərində
ümumi hasilatı ilə 13-cü yerdədir. Bununla bərabər, 6 müstəqil türk dövlətinin bəzisi tranzit ölkə, bəzisi isə
enerji mənbəyi və təbii ehtiyatlarla zəngin məkan kimi Avropanın, dünyanın enerji təhlükəsizliyinin təmin
edilməsində mühüm rol oynayır. Yəni türkdilli ölkələrin böyük siyasi, iqtisadi, elmi, mədəni və digər sahələrə
aid güclü potensialı vardır. Azərbaycanın yürütdüyü uğurlu xarici siyasətin əsas istiqamətlərindən biri də məhz
həmin potensialı birlikdə işə salmaq, ümumtürk sivilizasiyası tarixinə yeni töhfələr verməkdir. Məmnuniyyətlə
deyə bilərik ki, biz bu prosesdə xüsusi fəallıq nümayiş etdirir, daim öndə gedirik. Keçən il avqust ayının 16da Qəbələdə baş tutan Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının üçüncü zirvə toplantısının nəticələri
dediklərimizi təsdiq edir.
Həyata keçirilmiş möhtəşəm xarici siyasət strategiyası nəticəsində Azərbaycanın Avropa İttifaqı, ərəbİslam dünyası, Şimali Amerika, Uzaq Şərq, Cənub və Cənub-Şərqi Asiya ölkələri ilə əlaqələri inkişaf etmiş,
Latın Amerikası, Afrika, Avstraliya və Okeaniyada tərəfdaşlarının sayı artmışdır. Son bir il ərzində
Azərbaycanın Avstraliya İttifaqında, Vyetnam Sosialist Respublikasında səfirlikləri, Çexiya Respublikasının
Karlovı Varı şəhərində və Rumıniyanın Konstansa şəhərində fəxri konsulluqları, Azərbaycanda isə
Sudanın səfirliyi, Monteneqronun fəxri konsulluğu, Gəncə şəhərində Gürcüstanın Baş konsulluğu fəaliyyətə
başlamışdır. Bu, həmin ölkələrlə əlaqələrin inkişafında yeni bir mərhələnin başlanması mənasına gəlir.
Beləliklə, gənc müstəqil dövlətimizin beynəlxalq aləmə sürətli inteqrasiyasını təmin edən Heydər
Əliyev siyasi kursu cəmiyyət həyatının bütün sahələrində olduğu kimi xarici siyasətdə də öz uğurlu nəticələrini
verməkdədir.
Xalq qəzeti.-2014.-19 fevral.-№ 36.-S.2.
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Yeni geosiyasi şəraitdə Azərbaycanın yeri və rolu möhkəmlənir
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan artıq böyük bir regional amildir. Sabitlik, təhlükəsizlik və inkişaf
amilidir
Məlum olduğu kimi, son bir neçə ildə dünyanın bir sıra regionlarında geosiyasi proseslərin
dinamikasının artması müşahidə edilir. Qlobal rəqabətin güclənməsi, iqtisadi böhranlar, siyasi gərginlik,
vətəndaş müharibələri, hərbi müdaxilələr beynəlxalq münasibətlərdə aparıcı faktorlara çevrilib.
Hazırkı geosiyasi mənzərənin formalaşmasında başlanğıcını ABŞ-dan götürən 2008-2009-cu illərin
qlobal maliyyə böhranının, onun müxtəlif ölkələrin, xüsusən də Avropa qitəsi dövlətlərinin iqtisadiyyatına
təsirinin rolunu ayrıca qeyd etmək olar. Bildiyimiz kimi, maliyyə böhranı Avropa İttifaqı daxilində
inteqrasiyaya inamı zəiflətdi, iqtisadi böhranın səbəb olduğu sosial problemlər isə region ölkələrində irqçilik,
faşizm kimi təhlükəli ideologiyaların tərəfdarlarının artmasına səbəb oldu.
Qərbin iqtisadi böhranın nəticələrini aradan qaldırmaq uğrunda səylər göstərdiyi bir vaxtda isə, yəni
2011-ci ilin əvvəlindən etibarən ilk olaraq Misirdə hakimiyyət çevrilişi ilə nəticələnən inqilab dalğası Yaxın
Şərq və Şimali Afrika regionunu bürüdü. Qərbin siyasi, iqtisadi mənafeləri naminə böyük maraq göstərdiyi və
müxtəlif formalarda fəal müdaxilə etdiyi “ərəb baharı” regionun siyasi mənzərəsini xeyli dəyişdirdi. Ekspertlər
tərəfindən bəzən “demokratiyanın yeni dalğası” adlandırılan proseslər, əslində, özü ilə dağıntı, xaos və
radikalizm, ardınca isə Qərb demokratiyasından xeyli fərqlənən hərbi və dini avtoritar rejimləri gətirdi.
Hazırda Misir, İraq, Suriya kimi ölkələrdə gedən proseslər Yaxın Şərq və Şimali Afrikada yeni düzənin
formalaşmaqda davam etdiyini göstərsə də, proseslər əvvəlki illərə nisbətən xeyli səngiyib.
Son aylarda isə yenidən Avropa qitəsində cərəyan edən geostrateji proseslər diqqəti bu regiona cəlb
edib. Doğrudur, artıq avrozona ölkələrinin iqtisadiyyatı nisbətən stabilləşib, hətta inkişaf meyilləri özünü
göstərməyə başlayıb. Lakin Şərqi Avropada isə qlobal geosiyasi rəqabət daha da sürətlənib. Belə ki, ötən ilin
sonlarından etibarən Ukraynada daxili siyasi sabitliyin pozulması ilə müşahidə olunan proseslərin fonunda
Qərb-Rusiya geosiyasi qarşıdurması özünü daha aydın göstərir. Daha doğrusu, Avroatlantik güclərlə Rusiya
arasında gedən geosiyasi mübarizənin episentri bu dəfə Ukrayna olub.
Bildiyimiz kimi, son illərdə Ukrayna rəhbərliyi daha çox Avropa yönümlü siyasət yürüdürdü. Lakin
Rusiyanın ölkəni öz təsir dairəsində saxlamaq yönündə addımları rəsmi Kiyevin 2013-cü ilin noyabrında
Vilnüsdə keçirilən Avropa İttifaqının III “Şərq tərəfdaşlığı” Sammitində İttifaqla assosiativ sazişi
imzalamaqdan imtina etməsi ilə nəticələndi. Həmin dövrdə etibarən Ukraynada hakimiyyətə etirazlar intensiv
xarakter alıb.
Beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini çox cəlb etməməsinə baxmayaraq, Avropa İttifaqı ilə assosiativ
sazişi imzalamağın astanasında olan Moldovada da qlobal geosiyasi rəqabətin təsirləri özünü göstərir.
Son illərdə Avrasiya geosiyasi məkanında gedən geosiyasi proseslər sırasında Şərqi Asiya regionu
dövlətləri arasındakı, eləcə də ABŞ-Çin və ABŞ-Şimali Koreya münasibətlərini qeyd etmək olar. Region
ölkələri arasındakı ərazi mübahisələri, eləcə də ABŞ və Şimali Koreya arasındakı müharibə ritorikası
bölgədəki siyasi, hərbi durumu kəskinləşdirən əsas faktorlar qismində çıxış edir.
Bu arada, 2014-cü ildə ABŞ-ın öz qoşunlarını Əfqanıstandan çıxarmasının da Mərkəzi Asiya regionu
üçün müəyyən geosiyasi nəticələrinin ola biləcəyi ehtimal edilir. Ekspertlərin fikrincə, bölgə dövlətləri
terrorizm təhlükəsinin artmasının qarşısının alınması və regional təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi üçün
daha çox çalışmalı olacaqlar.
Bütün sadalanan geosiyasi proseslərin fonunda ayrı-ayrı dövlətlərin öz təhlükəsizliyini və suverenliyini
qoruyub saxlaması kifayət qədər düşünülmüş, uzaqgörən və çevik siyasətin həyata keçirilməsini, daxili və
xarici siyasi kursun bir-biri ilə düzgün uzlaşdırılmasını tələb edir. Bu mənada, Azərbaycanın yeni dünya
nizamının formalaşması nəticəsində ətraf regionlarda gedən gərgin geosiyasi proseslərdə Cənubi Qafqazın
“sabitlik adası”na çevrilməsi ölkə rəhbərliyinin məhz belə bir siyasət xətti yürütməsindən xəbər verir. Məhz
son dönəmdə müşahidə edilən proseslər bunu daha aydın başa düşməyə imkan verir.
Azərbaycan regional və beynəlxalq təhlükəsizliyə fundamental töhfələr verir
Son hadisələrin fonunda qeyd etmək olar ki, ötən ildə də Azərbaycanın xarici siyasəti mühüm
nailiyyətlərlə səciyyələndirilə bilər. Cənubi Qafqaz geosiyasi məkanının lider aktoru olan Azərbaycanın
iştirakı ilə regional miqyaslı, qlobal xarakterli strateji layihələrin reallaşdırılıması, eləcə də ölkəmizin
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beynəlxalq nüfuzunun daha da artması, ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələrin möhkəmlənməsi həyata keçirilən
praqmatik xarici siyasətin pozitiv nəticələridir. Ötən ili səciyyələndirərkən ilk növbədə ölkəmizin Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasına üzvlüyü uğurla başa vurmasını qeyd etmək lazımdır. Vurğulamaq
gərəkdir ki, 2011-ci ilin oktyabr ayının 24-də BMT Baş Məclisinin plenar iclasında gizli səsvermənin
nəticələrinə əsasən, Azərbaycanın 2012-2013-cü illərdə Şərqi Avropa bölgəsini Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasında təmsil edəcək qeyri-daimi üzv seçilməsi və quruma 2012-ci ilin may və
2013-cü ilin oktyabr aylarında sədrlik etməsi Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi rasional xarici siyasət
kursunun qanunauyğun nəticəsi idi. Ümumiyyətlə, Azərbaycan BMT TŞ-yə sədrlik müddətini uğurla həyata
keçirdi. Bu dövrdə BMT TŞ-də dünyanı narahat edən bir sıra mühüm məsələlər gündəliyə daxil edildi və
səmərəli müzakirələr qeydə alındı. Dolayısıyla, Azərbaycanın BMT TŞ-nin qeyri-daimi üzvü kimi sərgilədiyi
fəaliyyət və atdığı addımlar 2011-ci ilin oktyabrında ölkəmizin quruma üzvlüyünə səs verən 155 ölkənin
etimadının doğruldulması deməkdir. Azərbaycan TŞ-dəki fəaliyyəti ilə humanizm dəyərlərinə, dünyanın
müxtəlif regionlarındakı münaqişələrin aradan qaldırılması üçün göstərilən səylərə verdiyi önəmi nümayiş
etdirdi.
Bundan əlavə, Azərbaycan nümayəndələri BMT TŞ-də keçirilən digər müzakirələrdə və səsvermədə
fəal iştirak edərək, dünyada sülh və təhlükəsizliyin təmin olunmasına verdiyi önəmi bir daha göstərmiş oldu.
Azərbaycan regionda sabitləşdirici amil kimi…
Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi xarici siyasət regionda cərəyan edən siyasi, iqtisadi
proseslərin axarına həlledici təsir göstərir. Məhz dövlət başçısının liderlik keyfiyyətləri əsasında bu gün
Azərbaycan beynəlxalq aləmdə nüfuz sahibinə çevrilib. Azərbaycan Avropa ilə Asiya qitələrini təkcə coğrafi
baxımdan deyil, həm də siyasi, iqtisadi, mədəni nöqteyi-nəzərdən birləşdirən regional güc mərkəzidir.
Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, ölkəmiz böyük regional amilə çevrilib: “Bu gün Azərbaycan öz
gücünə arxayın olan, öz gücünə arxalanan, bütün tərəfdaşlar ilə münasibətləri qarşılıqlı hörmət və ehtiram
prinsipləri əsasında qurmağa çalışan, dinamik inkişaf edən gənc və eyni zamanda, təcrübəli ölkədir.
Azərbaycan artıq böyük bir regional amildir. Sabitlik, təhlükəsizlik və inkişaf amilidir”.
Azərbaycanın regionda sabitləşdirici aktor kimi fəaliyyətinin önəmindən bəhs edərkən, şübhəsiz, son
dönəmlərdə ölkəmizin iştirakı ilə gerçəkləşdirilən enerji lahiyələrinin əhəmiyyətini qeyd etmək lazımdır.
Məlum olduğu kimi, 2013-cü il Azərbaycanın enerji siyasətində böyük uğurlarla yadda qalıb. “Əsrin
müqaviləsi”nin imzalandığı dövrdən etibarən dünyada əsasən neft ölkəsi kimi tanınan Azərbaycan 2013-cü
ildə də atdığı addımlarla beynəlxalq aləmdə enerji təhlükəsizliyinə əhəmiyyətli töhfələr verən dövlət kimi
özünü təsdiq etdi. Ötən il, ilk növbədə, Azərbaycan qaz ixracatçısı kimi regional və beynəlxalq təhlükəsizlikdə
mühüm rol oynadığını bir daha sübuta yetirdi. Qeyd edək ki, bu istiqamətdə ilk böyük nailiyyət 2007-ci ildə
Bakı-Tbilisi-Ərzurum (BTƏ) qaz kəmərinin istifadəyə verilməsi idi. Bu baxımdan, Avropanın “mavi yanacaq”
bazarlarında əsas iştirakçılardan birinə çevrilmək niyyətində olan Azərbaycanın təşəbbüsü ilə qəbul olunan
Trans-Anadolu qaz kəməri (TANAP) layihəsi həm ölkəmizin, həm də qitə dövlətlərinin enerji maraqlarına
cavab verir. Bu layihə ilə Azərbaycanın Avropanın ən yaxın və etibarlı enerji tərəfdaşı olması bir daha öz
təsdiqini tapır. Eyni zamanda, TANAP layihəsi Transxəzər qaz kəmərinin gerçəkləşməsi üçün də yeni
imkanlar yaradacaq. Qazaxıstan və Türkmənistanın gələcəkdə bu layihəyə qoşulacağı təqdirdə Azərbaycan
həm də qaz nəqlində mühüm tranzit ölkəyə çevriləcək. Ümumiyyətlə, TANAP layihəsi ilə Şərq-Qərb enerji
dəhlizinin formalaşmasında Azərbaycanın rolu daha da artacaq.
Bu kontekstdə ən yaddaqalan və uğurlu nəticələrindən biri kimi dekabrın 17-də Bakıda “Şahdəniz-2”
üzrə yekun investisiya qərarının imzalanması mərasimini qeyd etmək olar. “Şahdəniz-2”-nin təsdiq edilməsi
layihənin artıq reallaşdırılma mərhələsinə qədəm qoymasından xəbər verir. Azərbaycanın ən böyük təbii qaz
mənbəyi olan “Şahdəniz” yatağının ümumi ehtiyatları 1,2 trilyon kubmetr həcmində dəyərləndirilir. Bu
Azərbaycanın gələcəkdə sürətli inkişafını təmin etmək üçün mühüm imkandır. Qərarın imzalanması
mərasimində iştirak edən Prezident İlham Əliyev nitqində “Şahdəniz-2” layihəsinin qlobal miqyasda ən böyük
layihələrdən biri olduğunu vurğulayıb: “Şahdəniz-2” dünyanın ən iri enerji layihələrindən biridir. Bu layihə
enerji təhlükəsizliyi və enerjinin şaxələndirilməsi layihəsidir. Bu tarixi layihədə iştirakçı dövlət və şirkətlərin
geniş əməkdaşlığı təmin ediləcəkdir”.
“Şahdəniz-2” layihəsinin gerçəkləşməsi “Cənub” qaz dəhlizi vasitəsilə mavi yanacağın Xəzər
dənizindən Avropadakı bazarlara çatdırılacağı deməkdir. Bu, həm də Azərbaycanın enerji sektoruna böyük
həcmdə yeni investisiyaların yatırılmasına və yeni iş yerlərinin yaradılmasına da səbəb olacaq. Ümumilikdə,
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“Şahdəniz-2” layihəsi çərçivəsində ildə 16 milyard kubmetr qazın hasil ediləcəyi gözlənilir. Bunun 6 milyardı
Türkiyəyə, 10 milyard kubmetri isə Avropaya ötürüləcək. Bu layihə çərçivəsində ilk qazın 2018-ci ildə əldə
edilməsi planlaşdırılır. Bundan əlavə, Türkiyənin şərq sərhədindən ölkənin qərb sərhədinə qədər uzanacaq
Trans-Anadolu təbii qaz boru kəmərinin tikintisi də sürətləndiriləcək.
Beləliklə, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri Azərbaycan qazını Gürcüstandan keçməklə Türkiyənin şərq
hissəsinə daşıyır. Tikiləcək TANAP kəməri qazı Türkiyənin şərqindən qərbinə daşıyacaq, yəni Avropa ilə
sərhəddə gətirəcək. TAP boru kəməri isə qazın buradan Avropa ölkələrinə paylanmasına imkan verəcək. Bu
isə Avropada mavi yanacaq bazarını genişləndirəcək, istehlakçı ölkələr isə enerji mənbələrinin çoxaldılması
yolu ilə öz təhlükəsizliklərini daha etibarlı təmin edə biləcəklər.
Beləliklə, düzgün enerji siyasəti sayəsində Azərbaycan özünün inkişafını təmin edir, eyni zamanda,
çoxsaylı tərəfdaşlar qazanmaqla özünün beynəlxalq aləmdəki mövqeyini durmadan gücləndirir.
Şərqlə Qərbi birləşdirən strateji körpü
Dəyişən dünya düzəni və yeni geosiyasi şəraitin fonunda bəzi hallarda Şərq və Qərb sivilizasiyaları
arasında müəyyən qarşıdurma və ziddiyyətlər müşahidə olunur. Bu cür situasiyalarda tək bir geostrateji
orientasiyaya söykənərək ya Qərbə, ya da Şərqə yönələn milli dövlətlər həm suverenliyin məhdudlaşdırılması
problemi ilə qarşılaşırlar, həm də öz xarici siyasət kursları ilə milli maraqlarını təmin etmək iqtidarında
olmurlar. Amma Azərbaycan bu cür mürəkkəb və ziddiyyətli situasiyanın fonunda da müstəqil xarici siyasətə
istinad etməklə yeni geosiyasi şəraitdə öz mövqeyini möhkəmləndirməyə nail olub. Həyata keçirilən müstəqil
xarici siyasət kursu həm ölkəmizin milli maraqlarının təmin olunmasını, həm də ikitərəfli və çoxtərəfli
əməkdaşlıq münasibətlərinin formalaşmasını, dolayısıyla, Azərbaycanın Şərqlə Qərbi birləşdirən strateji
körpüyə çevrilməsini şərtləndirib. Həmçinin xalqımızın daşıyıcısı olduğu dəyərlər sistemi Şərqlə Qərb
arasında dialoq və inteqrasiyaya mühüm töhfələr bəxş edir. Eyni zamanda, ölkəmizin iştirakı ilə milli dövlətlər
arasındakı əməkdaşlığın və sivilizasiyalararası dialoqun inkişafına əhəmiyyətli töhfələr verən strateji layihələr
reallaşdırılır. Ən əhəmiyyətlisi isə odur ki, bütün bunlar Azərbaycanın beynəlxalq mövqeyinin
möhkəmlənməsinə, əməkdaşlığa əsaslanan tərəfdaşlıq münasibətlərinin inkişafına təkan verir, həmçinin
perspektiv nailiyyətlər üçün strateji zəmin rolunu oynayır.
Çoxşaxəli və balanslaşdırılmış xarici siyasət kursu milli maraqlarımıza xidmət edir
Qeyd etdik ki, beynəlxalq strateji balansın Şərqdə, yoxsa Qərbdə olması məsələsi müasir dünya
düzənində diqqəti çəkən situasiyalardan biridir. Vurğuladığımız kimi, bu şəraitdə bəhs olunan qütblər arasında
milli maraqlara müvafiq manevrlər etməyi bacaran, həmçinin hər iki tərəflə qarşılıqlı-faydalı və praqmatik
münasibətləri davam etdirə bilən ölkələr xarici siyasətdə mühüm nailiyyətlər əldə edə bilirlər. Bu kontekstdə
Azərbaycan öz xarici siyasətini rasional və praqmatik prinsiplər əsasında davam etdirir. Belə ki, ölkəmiz həm
özünün milli maraqlarına müvafiq olaraq Qərbə, yaxud Avroatlantik strukturlara uğurla inteqrasiya edir, həm
də Şərq ölkələri ilə çoxşaxəli əməkdaşlıq əlaqələrini davamlı surətdə inkişaf etdirir.
Məlum olduğu kimi, Azərbaycanın xarici siyasət kursunda Avroatlantik qurumlarla əlaqələr və Qərb
dövlətləri ilə ikitərəfli əməkdaşlıq münasibətləri xüsusi çəkiyə malikdir. Azərbaycanın demokratik dövlət
quruculuğu siyasəti Qərbə inteqrasiyanı mümkün edən başlıca amildir. Ölkəmizin Qərbə inteqrasiyası həm də
bəhs olunan region dövlətləri ilə qarşılıqlı faydalı ikitərəfli əməkdaşlığına söykənir. Azərbaycan əksər Qərb
dövlətləri ilə siyasi, iqtisadi, mədəni, humanitar əlaqələrə malikdir. Ölkəmizin əlverişli coğrafi mövqedə
yerləşməsi, azad bazar iqtisadiyyatına malik olması, xarici investorların fəaliyyətinə geniş şərait yaratması,
beynəlxalq siyasi nüfuzunun güclənməsi və digər amillər region dövlətlərini respublikamızla əməkdaşlığa cəlb
edən başlıca amillərdir. Qərb ölkələrinin özünün müsbət beynəlxalq imicini formalaşdırmış Azərbaycanla
əməkdaşlığa olan yüksək marağı, eləcə də ölkəmizin milli siyasi və iqtisadi maraqları zəminində
respublikamızın Avropa məkanına inteqrasiyası davam etməkdədir.
Azərbaycanla Şərq ölkələri arasındakı əlaqələr də dinamik inkişaf tempi ilə davam etməkdədir. Bu,
bütün sahələri, iqtisadi, siyasi, mədəni, humanitar və s. istiqamətləri əhatə edir. Belə ki, Azərbaycan müsəlman
ölkələrinin təşkilatı olan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında təmsil olunur, eyni zamanda, digər Şərq ölkələri ilə
də ikitərəfli və çoxtərəfli formatda mövcud olan qarşılıqlı-faydalı əlaqələr davamlı olaraq daha da
möhkəmləndirilir. Azərbaycanla müsəlman ölkələri daim beynəlxalq arenada qarşılıqlı surətdə bir-birilərinin
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mənafe və mövqelərini müdafiə edirlər. Qısacası, Azərbaycanın praqmatik mövqeyinin fonunda Şərq ölkələri
ölkəmizi etibarlı tərəfdaş və sıx münasibətlərə malik müttəfiq kimi qiymətləndirirlər.
Ölkəmiz sivilizasiyalararası dialoq və mədəniyyətlərin inteqrasiyasında mühüm rol oynayır
Bütün bunların fonunda toxunulması lazım olan mühüm məsələlərdən biri də budur ki, Azərbaycan bu
gün dünyaya istər tolerantlıq, istərsə də iqtisadi inkişaf baxımından yeni model bəxş edib. Dünyada
“sivilizasiyaların toqquşması” prosesinin cərəyan etdiyi, müxtəlif ölkələrdə cəmiyyət daxili parçalanmalar
nəticəsində dini, etnik zəmində konfliktlərin yaşandığı bir vaxtda Azərbaycan sabit və tolerant mühiti ilə diqqət
çəkir. Azərbaycan mədəniyyətlərin inteqrasiyası və tolerantlıq təcrübəsinə malik olan bir ölkədir. Üstəlik, bir
çox nüfuzlu beynəlxalq mədəniyyət müsabiqələrinin, tədbirlərinin respublikamızda keçirilməsi də həm
ölkəmizin inkişafından, həm də dünyaya açıq olmasından xəbər verir. Bütün bunlarla əlaqədar olaraq, ölkəmiz
dünya sivilizasiyalarının qovuşmasının və multikulturalizmin nəzərə çarpan nümunəsi kimi dünyada tanınır.
Beləliklə, Azərbaycan özünün çoxşaxəli və mütərəqqi xarici siyasət kursu ilə müasir dünyanın, xalqlararası
əməkdaşlığın inkişafında və sivilizasiyalararası dialoqda mühüm rol oynayır.
“Yeni Azərbaycan”ın Analitik Qrupu
Səs.-2014.-6 fevral.-№ 21.-S.8-9.
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Xarici siyasətin uğurlu prioriteti
İlham Əliyev: “Xarici siyasətlə bağlı təşəbbüslərimiz, eyni zamanda bizim iqtisadi imkanlarımızı da
artırır”
Rəfiqə Kamalqızı
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasından keçən 23 il ərzində ölkəmizin yaşadığı tarixə nəzər
salsaq, çoxlu sayda uğurların qazanılmasının şahidi olarıq. Tarixi hadisə olan müstəqilliyi qoruyub saxlamağı
onu əldə etməkdən çətin olduğunu təsdiqləyən Ümummilli Lider Heydər Əliyev güclü və qüdrətli
Azərbaycanın gələcəyinə inanaraq bildirirdi: “Azərbaycan heç bir ölkənin təsiri altına düşməyəcəkdir.
Azərbaycan öz müstəqilliyini qoruyacaqdır. Bu da bir prezident kimi Mənim siyasətimin ana xəttidir.” Təcrübə
göstərdi ki, Heydər Əliyev kimi Ümummilli Rəhbəri olan və siyasəti xalq tərəfindən dəstəklənən liderə malik
dövlət sarsılmazdır.
Azərbaycanın çevik, dinamik və stabil xarici siyasəti
Bu gün sürətlə inkişaf etmiş Azərbaycanın uğurlu xarici siyasət strategiyası ölkə Prezidenti İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilir. Məhz bu siyasət nəticəsində respublikamızın əldə etdiyi nailiyyətlər
onun beynəlxalq aləmdəki nüfuzunu getdikcə yüksəldərək dünyanın qüdrətli dövlətləri cərgəsinə qoşub. Bu
gün ölkəmiz beynəlxalq təşkilatların fəal üzvüdür. Azərbaycanla daha da sıx münasibətlər qurmaq istəyən
ölkələrin sayı ildən-ilə artır. Çünki xarici siyasət hər bir dövlətin beynəlxalq aləmdə mövqelərinin
möhkəmlənməsinə, ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlərin gücləndirilməsinə, mövcud problemlərin həllinə
yönəlir. Dövlətçiliyin, müstəqilliyin qorunması, milli təhlükəsizliyin təmin olunması xarici siyasətdə mühüm
istiqamətlər kimi nəzərdən keçirilir. Bugünkü qüdrətli Azərbaycan Respublikasının milli və dövlətçilik
baxımından maraqlarına yüksək səviyyədə cavab verən xarici siyasət strategiyasının əsas istiqamətlərini hələ
Ulu Öndər Heydər Əliyev müəyyənləşdirmişdir. Bu kursun əsas vəzifəsi dövlət müstəqilliyimizi qorumaq və
möhkəmləndirmək, ölkənin təhlükəsizliyini, milli dövlətçilik hüquqlarını təmin etmək və beynəlxalq
təhlükəsizlik sistemi ilə bağlamaqdan ibarətdir. Bu prioritetlər bu gün də Azərbaycanın xarici siyasət kursunun
əsas vəzifələrindən birini təşkil edir. İnamla demək olar ki, ölkə Prezidenti İlham Əliyevin həyata keçirdiyi
müstəqil xarici siyasət məhz bu əsaslar üzərində qurulmuş, ölkəmizin beynəlxalq münasibətlər sistemində yeri
daha da möhkəmlənmiş, bütün bunlar isə diplomatik reallıqlar fonunda respublikamızın imicini xeyli
yüksəltmişdir.
Azərbaycanın xarici siyasəti dünya birliyi tərəfindən dəstəklənir
19 oktyabrda andiçmə mərasimində ölkənin demokratik, iqtisadi inkişaf yolu ilə dünya birliyinə
inteqrasiyasının başlıca istiqamətlərindən söz açan Prezident İlham Əliyev dünya birliyi tərəfindən təsdiqlənən
və dəstəklənən xarici siyasətimizin uğurlarından da bəhs etmişdir: “Bizim xarici siyasətlə bağlı
təşəbbüslərimiz, eyni zamanda bizim iqtisadi imkanlarımızı da artırır”.
Öz prinsipial mövqeyi ilə diqqət çəkən Azərbaycanla əməkdaşlıqda maraqlı olan dövlətlərin sayının
artması da göstərir ki, son on ildə ölkəmizin beynəlxalq əlaqələri güclənmiş və möhkəmlənmişdir. Hazırda
Azərbaycanın 39 ölkədə səfirliyi fəaliyyət göstərir, 28 dövlətin isə ölkəmizdə diplomatik korpusu
yaradılmışdır. Hazırda Azərbaycanı dünya dövlətlərində təmsil edən səfirliklərinin sayı 57-yə çatıb.
“Bizim siyasətimiz, addımlarımız, xoş niyyətimiz və xarici siyasətimizin əməkdaşlıq üzərində
qurulması bizə böyük dostlar düşərgəsi qazandıra bilmişdir” söyləyən Prezident İlham Əliyev bildirir ki,
Azərbaycanın 155 ölkənin dəstəyi ilə BMT Təhlükəsizlik Şurası üzvlüyünə qəbulu siyasi, diplomatik
qələbəmiz, müstəqil Azərbaycanın böyük uğurudur.
Xarici siyasət
konsepsiyasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
Prezident İlham Əliyevin xarici siyasət konsepsiyasında Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin ədalətli həlli xüsusilə mühüm yer tutur. Aparılan uğurlu diplomatiya nəticəsində nüfuzlu
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beynəlxalq təşkilatlar haqqın və ədalətin Azərbaycanın tərəfində olduğunu etiraf edir, Ermənistanı təcavüzkar
dövlət kimi tanıyırlar. Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş torpaqlarımızın azad edilməsi, aparılmış etnik
təmizləmə siyasəti nəticəsində doğma yurd-yuvalarından qovulmuş qaçqın və məcburi köçkünlərimizin geri
qaytarılması və ərazi bütövlüyünün təmin olunması xarici dövlətlərlə həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli
formatda həyata keçirilən əməkdaşlıq zamanı gündəlikdə duran müstəsna əhəmiyyətli məsələdir. Bu sahədə
diplomatik səylərin davam etdirildiyini, səfirliklərin bu istiqamətdə fəaliyyətinin məqsədyönlü olduğunu,
Qarabağ məsələsinə dair ədalətli, yəni maraqlarımızı təmin edən beynəlxalq təşkilatların qətnamə və
qərarlarının kifayət qədər qəbul edildiyini, hüquqi bazanın möhkəm və sarsılmaz olduğunu vurğulayan Cənab
İlham Əliyev bildirib ki, bu məsələ ilə bağlı Ermənistanın mövqeləri çox zəifdir, bizim mövqelərimiz isə çox
güclüdür: “Biz bölgədə söz sahibiyik və bundan sonra mövqeyimiz daha da möhkəm olacaqdır. Biz heç vaxt
imkan verə bilmərik ki, Ermənistan hər hansı bir siyasi, iqtisadi, enerji və nəqliyyat layihəsinə qoşulsun. Biz
onları təcrid etmişik, bunu gizlətmirik. Gələcəkdə təcridetmə siyasətimiz davam etdirilməlidir. Bu, öz
bəhrəsini verir. Əgər məsələni sülh yolu ilə həll etmək üçün bizə daim mesajlar göndərən tərəfdaşlar, doğrudan
da, istəyirlər ki, bölgədə də sülh olsun, Ermənistan işğal edilmiş torpaqlardan çıxmalıdır. Çünki əks-təqdirdə
məsələnin başqa yolla həll edilməsi istisna deyildir. Biz bunu heç vaxt istisna etməmişik. Beynəlxalq hüquq
bu haqqı bizə verir. Sadəcə olaraq, Azərbaycanın sülhsevər siyasəti, bölgədə gedən proseslərə artan
məsuliyyəti və Azərbaycanın bölgədə artıq sabitləşdirici amil kimi çıxış etməsi bizi bu radikal addımlardan,
hələ ki, çəkindirir. Ona görə, məsələnin tezliklə həlli hər bir tərəfin marağında olmalıdır”.
Açıq, balanslaşdırılmış və ədalətli xarici siyasət
Xarici siyasətimizlə bağlı istiqamətlərdən olan erməni vəhşiliklərinin nümunəsi Xocalı soyqırımının
dünyada tanınması istiqamətində aparılan işlər davam etdirilir. Xocalı soyqırımını tanıyan Meksika, Pakistan,
Kolumbiya, Rumıniya kimi ölkələrin sayı artmaqdadır. Reallıq budur ki, qarşılıqlı hörmət, bərabərhüquqlu
münasibətlərə, xoş niyyətlərə əsaslanan Azərbaycanın xarici siyasəti açıq, balanslaşdırılmış və ədalətlidir.
“Xarici siyasətlə bağlı digər mühüm vəzifə, – o da bu məsələ ilə bilavasitə bağlı olan məsələdir, – Xocalı
soyqırımını dünyada tanıtdırmaqdır” söyləyən Prezident İlham Əliyev bu istiqamətdə çox uğurlu siyasətin
davam etdirildiyini bildirmişdir: “Bizim səfirlər, səfirliklərin nümayəndələri bu məsələni harada mümkündür
qaldırmalıdırlar. Onların, səfirliklərin çalışdıqları ölkələrin qanunvericilik orqanlarında Xocalı soyqırımı
məsələsi qaldırılmalıdır. Çalışmalıyıq ki, bu soyqırımı müxtəlif səviyyələrdə tanınsın. Əldə edilmiş nəticələr,
əlbəttə ki, bizi ruhlandırır , göstərir ki, bu, mümkündür. Ümumiyyətlə, ölkəmizin dinamik inkişafı və artıq
dünyada Azərbaycan haqqında çox müsbət rəyin formalaşması göstərir ki, mümkündür, çox şey mümkündür.
Sadəcə olaraq, işləmək lazımdır, konkret proqram olmalıdır”.
Beləliklə, Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulmuş, bu gün də davam və inkişaf etdirilən
uğurlu xarici siyasət strategiyası respublikamızın beynəlxalq arenadakı nüfuzunun gündən-günə artması,
dövlətimizin etibarlı tərəfdaş kimi tanınması, beynəlxalq təşkilatların fəal üzvü, habelə regionumuz və
bütünlükdə beynəlxalq ictimaiyyət üçün əhəmiyyətli olan tədbir və layihələrin təşəbbüskarı kimi çıxış
etməsinə gətirib çıxarmışdır.
Səs.-2014.-5 fevral.-№ 20.-S.3.
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Uğurlu xarici siyasət Azərbaycanın dünya birliyindəki mövqelərini daha da möhkəmləndirmişdir
Əliqismət BƏDƏLOV
Azərbaycanın coğrafi baxımdan Qərb ilə Şərqin kəsişməsində yerləşməsi ölkənin xarici
siyasətinin müəyyənləşdirilməsində böyük əhəmiyyət kəsb edir. Dünyanın aparıcı dövlətlərinin
maraqlarının kəsişdiyi bölgədə yerləşən və zəngin neft-qaz ehtiyatlarına malik olan respublikamız üçün
diplomatik
fəaliyyətin
düzgün
seçilməsi
müstəqilliyin
qorunub
saxlanmasında
və
möhkəmləndirilməsində mühüm rol oynamışdır və bu amil indi də özünü göstərməkdədir. Ölkəmiz
strateji əhəmiyyətli bölgədə yerləşdiyinə görə xarici siyasət kursunu müəyyənləşdirərkən bir tərəfdən
milli maraqları qorumaq və Cənubi Qafqazın aparıcı dövləti statusunu saxlamaq, digər tərəfdən isə
bütün dövlətlərlə bərabərhüquqlu tərəfdaşlıq münasibətlərini saxlamaq vəzifələrini prioritet kimi
qarşıya qoymuşdur.
1993-cü ilin ikinci yarısından başlayaraq Azərbaycan dövləti bu məqsədlərə nail olmaq istiqamətində
ciddi nailiyyətlərə imza atıb. Son 10 il ərzində isə bu sahədə daha ciddi irəliləyişlər olmuş, müstəqillik
tariximizə əbədi yazılacaq uğurlara imza atılmışdır. Aparılmış təhlillər göstərir ki, əldə olunan uğurlar zəruri
amillərə söykənir. İlk növbədə Azərbaycanda daxili siyasi stabilliyin təmin olunmasını və bunun uzunmüddətli
xarakter almasını qeyd etmək istərdik. Digər tərəfdən iqtisadi sahədə qazanılmış nailiyyətlər və bunun da
nəticəsi olaraq dövlətin iqtisadi qüdrətinin artması, xarici dövlətlərdən asılılığın tamamilə aradan qalxması,
milli maraq və mənafelərin qorunması, nəhayət xarici siyasətdə peşəkar yanaşmanın gücləndirilməsi zəruri
şərtlərdəndir. Düzgün müəyyənləşdirilmiş xarici siyasət srtategiyası nəticəsində həm Azərbaycanın bölgədə
aparıcı dövlət olması faktı reallığa çevrildi, həm də region, Avropa və Asiya qitələri üçün mühüm əhəmiyyət
kəsb edən yeni enerji layihələrinin təməli qoyuldu. Son on ildə bu sahədə həyata keçirilən əhəmiyyətli tədbirlər
ölkəmizi dünyanın aparıcı dövlətlərindən birinə çevirib.
Ötən 10 ildə Azərbaycanın xarici siyasətində əldə edilmiş nailiyyətlər ölkəmizin regionda və dünyada
mövqelərini daha da möhkəmləndirib. Azərbaycan istər regional və qlobal təhlükəsizliyin təmin edilməsində,
istər enerji təhlükəsizliyinə nail olunmasında etibarlı, stabil tərəfdaş kimi qəbul olunur. Xarici siyasətin daha
dinamik forma alması, bu siyasəti həyata keçirən qurumlar arasında koordinasiyanın gücləndirilməsi üçün ölkə
başçısının təşəbbüsü ilə Azərbaycan Respublikasının diplomatik xidmət orqanları rəhbərlərinin Bakı
müşavirələrinin ənənəsi qoyuldu. İlk belə müşavirə 2004-cü il iyulun 27-də keçirilib. Həmin müşavirədə çıxış
edən Prezident İlham Əliyev səfirlərin qarşısında Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsində haqlı
mövqeyinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün informasiya sahəsində “hücum diplomatiyası” vəzifəsini
qoyub. Təsadüfi deyil ki, hücum diplomatiyası sayəsində uzun illər Azərbaycana qarşı informasiya müharibəsi
aparan erməni lobbisi son illər müdafiə taktikası seçməli olub. İndi Ermənistanın dövlət rəsmiləri də etiraf
edirlər ki, Azərbaycan informasiya, təbliğat diplomatiyasında daha güclü mövqedədir. Bunun sayəsində
Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyəti tərəfindən qəbul edilməsi istiqamətində vəziyyət müsbətə doğru
xeyli dəyişib.
Azərbaycanın uğurlu diplomatik fəaliyyəti nəticəsində müstəqillik tariximizə əbədi həkk olan siyasi
hadisə baş verdi. Bu, hər bir soydaşımızda qürur doğuracaq məqam, Azərbaycanın böyük səs üstünlüyü ilə
dünyanın ən nüfuzlu qurumu olan BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv seçilməsi idi. Xalqımız üçün
tarixi əhəmiyyətli hadisə hesab olunan bu uğur ötən10 il ərzində həyata keçirilən xarici siyasətin əsas
nailiyyətlərindən biridir. Bu nəticənin əldə edilməsində Azərbaycanın fəal xarici siyasət aparması, xarici
ölkələrdəki diplomatik təmsilçiliklərinin sayını dəfələrlə artırması, coğrafi baxımdan uzaqda yerləşməsinə
baxmayaraq, yeni-yeni ölkələrlə uğurlu ikitərəfli münasibətlərin formalaşdırılması, nəhayət, BMT Baş
Assambleyası çərçivəsində intensiv iş, effektiv lobbiçilik və çoxsaylı xarici səfərlər əsas rol oynayıb. Nəticədə
2011-ci il oktyabrın 25-də Azərbaycan ilk dəfə BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv seçildi. Səsvermə prosesi
kifayət qədər gərgin oldu, kəskin rəqabət şəraitində keçdi və nəhayət, Azərbaycanın rəqibi Sloveniya kifayət
qədər səs toplaya bilməyəcəyini görüb namizədliyini geri götürdü. Bundan sonra keçirilən səsvermədə
Azərbaycanın lehinə 155 ölkə səs verdi, 24 ölkə isə bitərəf qaldı. Dünyanın 155 ölkəsinin Azərbaycanı bu
səsvermədə dəstəkləməsi böyük diplomatik uğur kimi hamı tərəfindən tanınıb. Bu səsvermə Azərbaycanın
təkcə region üçün deyil, dünya üçün önəmli ölkələrdən biri olduğunu ortaya qoydu. Sonradan məlum olub ki,
Ermənistan da əvvəlcə BMT Təhlükəsizlik Şurasına seçilmək iddiasına düşübmüş, ancaq heç bir şansı
olmadığını görərək bəri başdan öz namizədliyini geri götürmüşdür.
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Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri – daimi üzvü olduğu iki il müddətində bu quruma iki
dəfə sədlik etdi. BMT Təhlükəsizlik Şurasında ədalətin və beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin
qorunmasını prioritet məqsəd kimi qarşıya qoyaraq ölkəmiz qurumun qeyri-daimi üzvü kimi aktiv fəaliyyətini
davam etdirmiş, beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin qorunmasına töhfələrini vermiş və həmişə də öz qətiyyətli
mövqeyini ortaya qoymuşdur.
Ötən ilin oktyabr ayından etibarən Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasında başlayan ikinci sədrlik
dövründə bu nüfuzlu qurumun tarixində ilk dəfə olaraq ölkəmizin təşəbbüsü ilə oktyabrın 28-də “Birləşmiş
Millətlər Təşkilatı və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı arasında tərəfdaşlıq əlaqələrinin gücləndirilməsi”
mövzusunda yüksək səviyyəli iclas keçirilmişdir. Azərbaycanın sədrliyi dövründə Afrikanın Böyük Göllər
regionunda siyasi, təhlükəsizlik və humanitar vəziyyətlə tanış olmaq və Afrika İttifaqının Sülh və
Təhlükəsizlik Şurası ilə illik birgə müzakirələr keçirmək üçün Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri Afrikaya səfər
etmişdir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın sədrliyi dövründə çoxsaylı müzakirələr keçirilmiş, qətnamələr və
bəyanatlar qəbul olunmuşdur.
Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə reytinqinin yüksəlməsində xarici siyasətin böyük rol oynadığı
danılmaz faktdır. Dövlətimizin başçısı xarici ölkələrə səfərləri və Azərbaycana səfərə gəlmiş diplomatik
nümayəndəliklərin rəhbərləri və üzvləri ilə keçirdikləri görüşlərdə ilk növbədə reallıqları diqqətə çatdırmış,
Ermənistanın Azərbaycanın 20 faiz ərazisini hələ də işğal altında saxlamasını və bu işğal nəticəsində bir
milyondan artıq soydaşımızın öz ata-baba torpaqlarından didərgin düşərək qaçqın və məcburi köçkün kimi
yaşamalarını xüsusi olaraq diqqətə çatdırmışdır. Təəssüf ki, beynəlxalq qurumlar hələ də bu haqsızlığa göz
yumur. Baxmayaraq ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi və beynəlxalq səviyyədə tanınmış
sərhədlərinin toxunulmazlığı prinsipləri BMT Təhlükəsizlik Şurasının və BMT Baş Məclisinin
qətnamələrində, Qoşulmama Hərəkatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, ATƏT, NATO, Avropa Şurası, Avropa
Parlamenti, Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası və digər beynəlxalq təşkilatların qərar və qətnamələrində
öz əksini tapmışdır, bu gün də ərazimizin 20 faizi hələ də düşmən tapdağı altındadır.
Bu istiqamətdə aparılmış ardıcıl səylərin nəticəsidir ki, bu il fevralın 6-7-də Qahirədə İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatının (İƏT) zirvə toplantısında qəbul edilmiş yekun bəyannamədə dövlət və hökumət başçıları
tərəfindən Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü pislənilmiş, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874
və 884 saylı qətnamələrinin icrası və Ermənistan silahlı qüvvələrinin dərhal, tam və qeyd-şərtsiz işğal olunmuş
Azərbaycan ərazilərindən çıxarılması tələb edilmişdir.Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının 2013-cü il
avqustun 16-da Qəbələdə keçirilmiş III Zirvə görüşündə qəbul edilmiş bəyannamədə də ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və sərhədlərinin toxunulmazlığı
əsasında sülh yolu ilə həllinin vacibliyi vurğulanmışdır.
Ötən il Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin il ərzində xarici nümayəndə heyətləri ilə
keçirdiyi çoxsaylı görüşləri zəngin olmuşdur. Dövlətimizn başçısının mötəbər beynəlxalq tədbirlərdə çıxışları,
xarici siyasət fəaliyyətinin əsas istiqamətləri üzrə verdiyi təlimatlar və qarşıya qoyduğu vəzifə və tapşırıqlar
həyata keçirilən xarici siyasətin əsas prioritetlərindən olmuşdur. Litva, Ukrayna, Avstriya, Türkiyə, Belarus,
Belçika, Monteneqro, Xorvatiya, İsveçrə və digər ölkələrə dövlət, rəsmi və işgüzar səfərlər zamanı Azərbaycan
həqiqqətləri olduğu kimi çatdırılmış, ikitərəfli əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsi, iqtisadi, siyasi, mədəni
və digər sahələrdə qarşılıqlı əməkdaşlığın davamlı olması üçün mühüm əhəmiyyətli sənədlər imzalanmışdır.
Ötən il Azərbaycan Prezidenti Türkiyə, Rusiya, Gürcüstan, Latviya, Belarus, Sloveniya, Serbiya, Makedoniya,
Rumıniya, İtaliya, Yunanıstan, Albaniya, Bolqarıstan, Xorvatiya, Rumıniya, Makedoniya və Litvanın dövlət
və hökumət başçılarını qəbul etmiş və bu görüşlər zamanı da ölkəmiz üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən
sənədlər imzalanmışdır.
Onu da qeyd edək ki, həyata keçirilən xarici siyasət sahəsində nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla isti
münasibətlər yaratmaq, əməkdaşlığı daha da genişləndirmək ölkə başçısının diqqətdə saxladığı
məsələlərdəndir. ATƏT, İSESCO, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası və
Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının baş katibləri, BMT Baş Məclisinin 67-ci sessiyasının rəhbərliyi,
Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının sədri, NATO-nun baş katibinin müavinləri və digər yüksək
səviyyəli rəsmi şəxslərlə Azərbaycanda mühüm görüşlər keçirilmiş, ikitərəfli və çoxtərəfli əsasda xarici siyasət
fəaliyyətinin strateji xətt üzrə uğurlu inkişaf təmin olunmuşdur.
BMT Təhlükəsizlik Şurası ilə yanaşı, Azərbaycan BMT-nin digər strukturları, eləcə də Qoşulmama
Hərəkatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, ATƏT, Avropa Şurası, Avropa İttifaqı, NATO, İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatı, Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası, Müstəqil Dövlətlər Birliyi, Demokratiya və İqtisadi İnkişaf
naminə Təşkilat – GUAM, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, Körfəz Əməkdaşlıq Şurası, UNESCO,
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İSESCO eləcə də digər regional və beynəlxalq təşkilatlarla fəal əməkdaşlıq davam etdirilmişdir. Ölkə
başçısının səfərləri, habelə xarici ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının Azərbaycana rəsmi səfərləri zamanı,
ümumilikdə, müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq üzrə 30-dan artıq dövlətlə 90-dan çox ikitərəfli beynəlxalq sənədin
razılaşdırılıb imzalanması və sonradan müvafiq qaydada qüvvəyə minməsi təmin edilmişdir.
Ölkə başçısının rəhbərliyi ilə həyata keçirilən uğurlu xarici siyasət enerji sahəsində də tədqirəlayiq
layihələrin reallaşdırılmasını təmin etmişdir. Azərbaycanın təbii qazının Avropaya nəql edilməsi üçün
Şahdəniz konsorsiumu tərəfindən ixrac marşrutunun seçilməsi və ona dair investisiya qərarının verilməsi tarixi
hadisəyə çevrildi. “Şahdəniz-2” üzrə yekun investisiya qərarının imzalanması mərasiminin məhz Bakıda
keçirilməsi Azərbaycanın dünya birliyindəki reytinqinin yüksək səviyyədə olmasından xəbər verirdi.
Mərasimdə Azərbaycan, Albaniya, Xorvatiya və Monteneqro arasında əməkdaşlıq, “Cənub” qaz dəhlizi
layihəsi və Cənub-Şərqi Avropa dəhlizi Anlaşma Memorandumu və “Şahdəniz” layihəsinin ikinci mərhələsi
və Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin genişləndirilməsi üzrə yekun investisiya sazişi imzalanmışdır.
Azərbaycanın dövlət başçısının həyata keçirdiyi uğurlu xarici siyasət ölkəmizlə əməkdaşlığı daha da
genişləndirmək istəyən dövlətlərin sayını artırmışdır. Təkcə ötən il ərzində Türkiyə, Gürcüstan, Norveç,
Slovakiya, Rumıniya, Yunanıstan, Bosniya və Herseqovina, Belarus, Banqladeş, Kolumbiya, Ukrayna, Misir,
Fələstin, Küveyt, Litva və Qambiyanın xarici işlər nazirləri Azərbaycana rəsmi və işgüzar səfərlər etmişlər.
Bu səfərlər zamanı müxtəlif dövlətlərlə xarici işlər nazirlikləri səviyyəsində siyasi məsləhətləşmələr aparılmış,
siyasi-iqtisadi, humanitar, hərbi-siyasi, təhlükəsizlik, müdafiə, hərbi-texniki sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf
etdirilməsi üzrə müvafiq işlər görülmüşdür.
Əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş və bu gün möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev
tərəfindən uğurla həyata keçirilən siyasi xətt ölkəmizin beynəlxalq aləmdəki reytinqini daha da yüksəltmişdir.
Xalq qəzeti.-2014.-29 yanvar.-№18.-S.1.
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Müstəqil xarici siyasət Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfuzunu artırır
Allahverdi MEHDİYEV
Başa çatmış 2013-cü il ölkəmiz üçün cəmiyyət həyatının bütün sahələrinin inkişafı ilə yanaşı,
beynəlxalq əlaqələrin genişlənməsi baxımından bir sıra mühüm hadisələrlə yadda qaldı. Azərbaycan
diplomatiyası il ərzində dövlətin beynəlxalq aləmdə mövqeyinin möhkəmlənməsi, beynəlxalq təşkilatlarla
əməkdaşlığın sıxlaşdırılması, ayrı-ayrı ölkələrlə qarşılıqlı faydalı əlaqələrin dərinləşdirilməsi naminə geniş
fəaliyyət göstərmiş, həmçinin regional və beynəlxalq əhəmiyyətli problemlərin müzakirəsində və həllində
yaxından iştirak etmişdir. Bütün bu məsələlərə yanaşmada milli maraqlar önə çəkilmiş, dövlətin
təhlükəsizliyi ilə əlaqəli məqamlar diqqət mərkəzində saxlanmışdır.
Yola saldığımız ildə Azərbaycan diplomatiyası dünyanın ayrı-ayrı ölkələri ilə ikitərəfli əməkdaşlığın
genişləndirilməsi, dövlətimizin beynəlxalq aləmdə mövqelərinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində ardıcıl
addımlar atmış, yeni tərəfdaşların qazanılması naminə məqsədyönlü iş aparmışdır. Bu baxımdan Prezident
İlham Əliyevin xarici səfərləri, dünya liderləri ilə keçirdiyi çoxsaylı görüşlər və danışıqlar, eləcə də xarici
ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının ölkəmizə səfərləri diqqəti cəlb edir. Bu təmaslar zamanı ikitərəfli
əlaqələrin geniş spektri müzakirə edilmiş, yeni əməkdaşlıq istiqamətləri müəyyənləşdirilmişdir. Nəticədə
Azərbaycan yeni tərəfdaşlar qazanmış, regional və beynəlxaq müstəvidə nüfuzunu möhkəmlətmək imkanı əldə
etmişdir. Dövlət başçısının apardığı danışıqlarda Ermənistanın ölkəmizə qarşı hərbi təcavüzünün ağır nəticələri
daim diqqətə çatdırılmış, münaqişənin beynəlxalq hüquq normaları əsasında tənzimlənməsinin vacibliyi
vurğulanmışdır.
Məlum olduğu kimi, ölkəmiz 2011-ci ilin oktyabrında BMT Baş Məclisinin 66-cı sessiyasının iclasında
BMT Təhlükəsizlik Şurasının 2012-2013-cü illər üçün qeyri-daimi üzvlüyünə keçirilən seçkilərdə 155 üzvdövlətin dəstəyi ilə Şərqi Avropa qrupundan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilmişdir.
Növbəti ilin may ayında isə Azərbaycan rotasiya qaydasına uyğun olaraq BMT TŞ-də sədrlik etmişdir.
Ötən il Azərbaycan Respublikası BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü kimi fəaliyyətini
davam etdirmişdir. Keçən il həm də dövlətimizin Təhlükəsizlik Şurasında ikinci sədrliyi ilə yadda qalmışdır.
Oktyabr ayına təsadüf etmiş ikinci sədrlik müddətində də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bəyan etdiyi
ədalətin və beynəlxalq hüququn aliliyinin qorunması prinsipinə sadiq qalaraq üzərinə düşən vəzifələri uğurla
icra etmiş, beynəlxalq əməkdaşlığa töhfə verən dövlət kimi nüfuz qazanmışdır. İkinci sədrlik müddətində
mühüm hadisələrdən biri ölkəmizin təşəbbüsü ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasının tarixində ilk dəfə olaraq BMT
ilə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi məsələlərinə dair yüksək
səviyyəli iclasın keçirilməsi idi. Xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarovun sədrlik etdiyi iclasda BMT-nin Baş
katibi Pan Gi Mun və İƏT-in sabiq baş katibi Ekmələddin İhsanoğlu iştirak etmişlər. İclasın yekun sənədi kimi
qəbul edilmiş Təhlükəsizlik Şurası sədrinin bəyanatında BMT ilə İƏT arasında əməkdaşlığın hazırkı vəziyyəti
alqışlanmış və onun gücləndirilməsinin vacibliyi, həmçinin münaqişələrin BMT Nizamnaməsi və
Təhlükəsizlik Şurasının qərarları əsasında həll edilməsinə dair hər iki təşkilatın eyni mövqedən çıxış etdiyi
bildirilmişdir. Bundan başqa, ölkəmizin ikinci sədrliyi dövründə beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin təmin
edilməsində qadınların rolu, Afrika və Yaxın Şərqdə vəziyyət, digər mühüm məsələlər diqqət mərkəzində
olmuşdur.
Eyni zamanda Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasında üzvlüyü dövründə milli maraqların qlobal
səviyyədə irəli aparılması istiqamətində fəal səylər göstərmişdir. Ölkəmizin üzləşdiyi ən böyük problem olan
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin müxtəlif aspektləri Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq
iclaslarında müntəzəm olaraq diqqətə çatdırılmışdır. Bundan əlavə, dövlətlərin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və
beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərin toxunulmazlığı prinsiplərinə hörmət, həmçinin münaqişələr zamanı
müharibə və insanlığa qarşı cinayətlər törətmiş şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsinin vacibliyi məsələsi
ardıcıl olaraq qaldırılmış və müvafiq müddəalar Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi sənədlərdə əksini
tapmışdır.
Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasında 2012-2013-cü illəri əhatə edən qeyri-daimi üzvlüyü artıq
başa çatmışdır. İki il ərzində Azərbaycan BMT-nin üzvü olan dövlətlər, BMT Katibliyi və qeyri-hökumət
təşkilatları və araşdırma mərkəzləri ilə əməkdaşlıq münasibətlərini daha da genişləndirmişdir. Təhlükəsizlik
Şurasında üzvlüyü müddətində Azərbaycanın uğurlu fəaliyyəti, həmişə ədalət və beynəlxalq hüquqa əsaslanan
prinsipial mövqedən çıxış etməsi beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən təqdir olunmuşdur. Bu müddətdə
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ölkəmizin qurumda göstərdiyi fəaliyyət səmərəli olmuş və diplomatiyamızın tarixində yeni səhifə açmışdır.
Azərbaycan müstəqil dövlət kimi ilk dəfə BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olaraq nadir təcrübə qazanmışdır.
Bu təcrübə ölkəmizin beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik, mədəniyyətlərarası dialoq və humanitar yardımlara
töhfə vermək kimi tükənməz əzmini daha da gücləndirdiyini diqqətə çatdırmaqla yanaşı, digər yeni müstəqil
ölkələr üçün də faydalı ola bilər.
Ümumiyyətlə, ötən il Azərbaycanın çoxtərəfli əməkdaşlıq formatında fəallığı diqqəti daha çox cəlb
etmişdir. Ötən ilin noyabrında Avropa İttifaqının (Aİ) Vilnüsdə (Litva) III “Şərq Tərəfdaşlığı”
sammiti keçirildi. Məlum olduğu kimi, bu proqramın məqsədi Aİ-nin altı postsovet ölkəsi – Azərbaycan,
Ukrayna, Moldova, Gürcüstan, Ermənistan və Belarus ilə siyasi və iqtisadi cəhətdən yaxınlaşmasıdır.
Sammitdə bu ölkələrin dördü – Ukrayna, Moldova, Gürcüstan, Ermənistan ilə assosiasiya sazişinin
paraflanması nəzərdə tutulurdu. Lakin sözügedən sənədi yalnız iki ölkə – Gürcüstan və Moldova parafladı.
Sammitdən təxminən iki ay əvvəl Ermənistan Rusiyanın təşəbbüsü ilə yaradılan Gömrük İttifaqına daxil
olacağını və Avrasiya İqtisadi İttifaqının formalaşdırılması prosesinə qoşulacağını bəyan etmişdi. Bu isə
Avropa ilə yaxınlaşmanın sonu demək idi. Ukrayna isə sammitdən bir həftə əvvəl Aİ ilə assosiasiyaya hazırlıq
prosesinin müvəqqəti olaraq dayandırılması haqqında qərar qəbul etmişdi.
Azərbaycan Vilnüs sammitində Aİ ilə bir sənəd – viza rejiminin sadələşdirilməsi haqqında saziş
imzaladı. Bununla Azərbaycan-Aİ əlaqələrinin dərinləşdirilməsi naminə əhəmiyyətli addım atıldı. Assosiasiya
sazişinə gəlincə, rəsmi Bakının Vilnüsdə belə bir sənədə imza atmayacağı əvvəlcədən məlum idi. Səbəb aydın
idi: bu və ya digər inteqrasiya prosesinə qoşulmaq üçün ilk növbədə əlverişli beynəlxalq şərait yaranmalı,
ikitərəfli əlaqələr tələb olunan səviyyəyə çatmalıdır.
“Şərq Tərəfdaşlığı” və Gömrük İttifaqı indiki halda inteqrasiya layihələri olmaqdan çox beynəlxalq güc
mərkəzlərinin geosiyasi maraqlarını ehtiva edir. Başqa sözlə, söhbət geosiyasi qarşıdurmadan gedir. Belə bir
şəraitdə Avrasiya məkanında qüvvələr nisbətini yenidən müəyyənləşdirmək məqsədi güdən bu layihələrə
qoşulmaq istəyən yeni müstəqil ölkələrin hansı çətinliklərlə üzləşəcəyini təsəvvür etmək çətin deyil. Ukrayna
bu qarşıdurmanın özü üçün doğuracağı ağır fəsadları artıq hiss etdiyindən gözləmə mövqeyi tutmalı oldu.
Sözsüz ki, Aİ ilə assosiasiya sazişi imzalamaq, hətta Aİ-nin üzvü olmaq cənnətə düşmək mənasına
gəlmir. Hansısa taleyüklü addım atmazdan əvvəl bu addımın doğura biləcəyi nəticələr hesablanmalıdır. Tələsik
qəbul edilən qərarın axırı faciəvi də ola bilər. Odur ki, Azərbaycan tərəfi bu və ya digər tərəfin istəyindən asılı
olmayaraq, milli maraqlardan çıxış edərək qərarını müstəqil şəkildə qəbul edir. İndiki mərhələdə hansısa
inteqrasiya layihəsinə qoşulub-qoşulmamağı da məhz milli maraqlar diktə edir.
Bununla belə, Azərbaycan hamı ilə əməkdaşlığa açıqdır və bunu yeritdiyi xarici siyasətlə sübut edir.
Ermənistan istisna olmaqla, postsovet ölkələri ilə ikitərəfli əlaqələr yüksələn xətlə inkişaf edir. Bu ölkələrin
bəziləri ilə əməkdaşlıq strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlmişdir.
Aİ ölkələri ilə əməkdaşlığın tarixi qədim olmasa da, artıq bu istiqamətdə böyük məsafə qət edilmişdir.
Azərbaycan-Aİ əlaqələri 1996-cı ildə imzalanmış tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq sazişinə, 2006-cı ildə başlamış
Avropa Qonşuluq Siyasətinə, 2009-cu ildə irəli sürülmüş “Şərq tərəfdaşlığı” təşəbbüsünə əsaslanır. Aİ ölkələri
Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşlarındandır. Hazırda Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsində Aİ
ölkələrinin xüsusi çəkisi 50 faizə yaxınlaşır. Milli iqtisadiyyata sərmayə qoyan xarici ölkələr arasında Aİ
ölkələri üstünlük təşkil edir. Son 10 ildə Azərbaycanda əsas kapitala yönəlmiş xarici investisiyaların 51 faizi,
qeyri-neft sektoruna qoyulmuş xarici investisiyaların isə 36 faizi Aİ ölkələrinin payına düşür.
İqtisadiyyatımızın qeyri-neft sektoruna sərmayə qoyan tərəfdaşlar arasında Aİ-nin payı 36,5 faizdir.
Azərbaycanda sənaye, ticarət, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, bank işi və digər sahələrdə 1122 Avropa şirkəti
qeydiyyatdan keçmişdir. Aİ-nin 20 ölkəsi ilə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması, 17 ölkəsi ilə
sərmayələrin təşviqi və qarşılıqlı qorunması haqqında saziş imzalanmış, 13 ölkəsi ilə hökumətlərarası
komissiya yaradılmışdır.
Azərbaycan-Aİ əməkdaşlığının mühüm istiqamətlərindən biri energetikadır. Avropa öz enerji
təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Azərbaycanla əməkdaşlığa xüsusi diqqət yetirir. 2006-cı ildə enerji üzrə
strateji əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumunun və 2011-ci ildə “Cənub” qaz dəhlizinin təsis edilməsinə
dair birgə bəyannamənin imzalanması, həmçinin Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft ixrac kəməri, Cənubi Qafqaz boru
kəməri kimi mühüm transmilli layihələrin reallaşdırılması, Trans-anadolu (TANAP) və Transadriatik (TAP)
təbii qaz boru kəmərlərinin inşası barədə qərarların qəbul edilməsi bu istiqamətdə əməkdaşlığı strateji
tərəfdaşlıq səviyyəsinə qaldırmışdır.
Göründüyü kimi, Azərbaycan-Aİ əməkdaşlığı kifayət qədər geniş və çoxcəhətlidir. Mükəmməl
müqavilə-hüquqi bazası yaradılmış ikitərəfli əlaqələrin potensialı isə böyükdür. Azərbaycan bundan sonra da
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Aİ ölkələri ilə əməkdaşlığı genişləndirmək, qabaqcıl Avropa təcrübəsindən faydalanmaq, birgə ikitərəfli və
regional layihələr həyata keçirmək niyyətindədir.
Şübhəsiz, Azərbaycan üçün ötən ilin ən əlamətdar hadisəsi “Şahdəniz-2″ layihəsi üzrə yekun investisiya
qərarının imzalanması oldu. Bu tarixi hadisə ölkəmizin uzunmüddətli inkişafını təmin edəcək. Layihə
Azərbaycan və Gürcüstan ərazisi boyunca Cənubi Qafqaz boru kəmərinin genişləndirilməsinə xidmət etməklə
TANAP və TAP qaz boru kəmərlərinin tikintisi ilə bağlı planların reallaşmasına imkan yaradacaq, Avropaya
yeni qaz dəhlizi açacaq. 3500 kilometr məsafədə nəql olunacaq təbii qaz Gürcüstan, Türkiyə, Yunanıstan,
Bolqarıstan, İtaliya və digər ölkələrdə milyonlarla istehlakçını təmin edəcək. İlk qazın Avropaya 2019-cu ildə
çatdırılması planlaşdırılır.
XXI əsrin layihəsinə – “Şahdəniz-2″yə 45 milyard dollar məbləğində sərmayə qoyulacaq, marşrut boyu
yerləşən ölkələrdə 30 mindən, Azərbaycanın özündə isə 10 mindən çox yeni iş yeri yaradılacaq.
Prezident İlham Əliyev yekun investisiya qərarının imzalanması mərasimində qeyd etmişdir ki,
“qazımızın Avropa bazarlarına vaxtında çatdırılması üçün diqqətimizi TANAP və TAP layihələrinin icrasına
yönəltməliyik. Burada “Şahdəniz” layihəsinin ilkin mərhələsinin əhatə etdiyi ölkələr – Azərbaycan, Gürcüstan,
Türkiyə, Yunanıstan, Albaniya, İtaliya, Bolqarıstan ilə sıx əməkdaşlıq tələb olunacaqdır. Sonrakı mərhələdə
biz Monteneqro və Xorvatiya ilə fəal əməkdaşlığa başlayacağıq. Bu boru kəmərinin Balkanlar istiqamətində
uzadılması planlarımız da vardır. Eyni zamanda ümid edirəm ki, qarşıdan gələn illərdə Rumıniya, Macarıstan
və Avstriyadakı tərəfdaşlarımızla boru kəmərinin həmin istiqamətdə də uzadılması üzrə fəal iş görəcəyik.
Bizim böyük planlarımız vardır və boru kəmərinin dizaynı da bu planlara uyğun şəkildə nəzərdə tutulmuşdur”.
Dövlət başçısının vurğuladığı kimi, “Şahdəniz-2″ layihəsi enerji təhlükəsizliyi layihəsidir: “Hər bir ölkənin
enerji təhlükəsizliyi onun milli təhlükəsizliyindən ayrılmazdır. “Şahdəniz” layihəsinin imzalandığı 1990-cı
illərdə bu, belə deyildi. Bu gün isə bu, artıq reallıqdır. Enerji təhlükəsizliyinin əsas elementlərindən biri təbii
qazdır. Hazırda vəziyyət belədir və zənnimcə, növbəti illərdə heç bir dəyişiklik baş verməyəcəkdir. Bu
səbəbdən enerji təhlükəsizliyi və enerjinin şaxələndirilməsi Azərbaycan kimi istehsalçı ölkə, həmçinin tranzit
və istehlakçı ölkələr üçün eyni dərəcədə vacibdir. Əminəm ki, biz istehsalçı, tranzit və istehlakçı ölkələrin
maraqlarının düzgün balansına birlikdə nail ola biləcəyik. Hamımız üçün faydalı əməkdaşlıq formatı
yaradılacaqdır”.
Beləliklə, “Şahdəniz-2″ layihəsi üzrə yekun investisiya qərarının imzalanması ilə “Cənub” qaz
dəhlizinin yaradılması prosesi başladı. Sözsüz ki, bu layihə Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasını
sürətləndirəcək, ixracat potensialını artıracaq, Avropaya uzunmüddətli çıxışını təmin edəcək, nəticə etibarilə
ölkəmizin beynəlxalq aləmdə nüfuzunu möhkəmlədəcək. Öz növbəsində Avropa enerji təhlükəsizliyini təmin
etmək üçün etibarlı alternativ mənbə əldə edir, digər qaz təchizatçılarından asılılığını azaldır. Bununla bərabər,
“Cənub” qaz dəhlizi gələcəkdə Yaxın Şərqin təbii qaz hasil edən ölkələrinin Avropa bazarına çıxmasına şərait
yaradacaq.
Azərbaycan.-2014.-17 yanvar.-№ 9.-S.4.
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Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığı qarşılıqlı maraqlar və milli mənafeyimiz üzərində
qurulmuşdur
İttifaq MİRZƏBƏYLİ
Dövlət müstəqilliyini bərpa edən xalqımız müstəqilliyin ilk illərində çoxsaylı problem və
məhrumiyyətlərlə üz-üzə qalmışdı. Beynəlxalq aləmlə münasibətlərin qurulmasına və gənc müstəqil
dövlətimizin mövcudluğunu dəstəkləyəcək dostların, müttəfiqlərin köməyinə böyük ehtiyac duyulurdu.
Hakimiyyətdə olan qüvvələrin diplomatiya, xarici siyasət, beynəlxalq aləmə inteqrasiya məsələlərindən
qətiyyən xəbəri yox idi. Ancaq tanrı yol göstərəndir. Xalqın öndə gedən insanlarının təşəbbüsü, təşəbbüs
irəli sürüləndən sonra isə ölkə əhalisinin təkidli tələbləri ilə yenidən siyasi hakimiyyətə gələn böyük dövlət
xadimi Heydər Əliyev gənc müstəqil dövlətimizin xarici siyasət kursunu da müəyyənləşdirdi, xarici
ölkələrdəki diplomatik korpusumuzu da formalaşdırdı, beynəlxalq aləmə inteqrasiyamızı da məhz öz
dövlətimiz üçün gərəkli olan məcraya yönəltdi. Bununla da həm müstəqilliyimizin əbədiləşdirilməsi
istiqamətində mühüm addımlar atıldı, həm də Azərbaycan beynəlxalq birliyin tamhüquqlu subyektlərindən
birinə çevrildi.
Ulu öndər bəyan etdi ki, Azərbaycan bir Şərq ölkəsi olaraq əsrlərdən bəri formalaşmış bütün dəyərlərini
qoruyub saxlayacaq. Eyni zamanda biz Avropa və Qərb dəyərlərini, xüsusən, demokratiya və insan hüquqları
sahəsində mövcud olan dünya təcrübəsini qəbul edərək sivil, hüquqi, dünyəvi dövlət quracağıq. Böyük dövlət
xadiminin fikrincə, müstəqil Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq münasibətlər sistemindəki yeri Avropa
ölkələri, yeni müstəqil respublikalar, türkdilli dövlətlər, müsəlman dünyası və nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların
sırasında olmalı idi. Ulu öndər buna nail olmaq üçün ölkəmizin xarici aləmlə əlaqələrinin yaxın dövr üçün
prioritetlərini müəyyənləşdirdi. Bundan başqa, həmin dövrdə coğrafi cəhətdən ölkəmizə yaxın olan dövlətlərlə
münasibətləri qaydaya salmaq, əlaqələri bərpa etmək kimi mühüm vəzifə də uğurla reallaşdırıldı.
Heydər Əliyevin respublikamıza rəhbərlik etdiyi 1993-2003-cü illərdə ölkəmiz bütün dövlətlərə
münasibətdə onların hərbi gücü və iqtisadi potensialından asılı olmayaraq, suveren, bərabərlik prinsipinə
əsaslanan xarici siyasət həyata keçirmək təcrübəsini qazandı. Ölkəmizin BMT, NATO, ATƏT, Avropa İttifaqı,
Avropa Şurası, GUAM, MDB, İslam Əməkdaşlıq Şurası, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, UNESCO, UNİSEF,
Beynəlxalq Valyuta Fondu, “Qoşulmama hərəkatı” , “Böyük İyirmilik”, bütün beynəlxalq idman federasiyaları
və bir çox beynəlxalq təşkilatlarla sıx əməkdaşlığının təməlində bilavasitə ulu öndərin siyasi uzaqgörənliklə
işləyib hazırladığı tezis və prinsiplər dayanır. Fəxrlə deyə bilərik ki, Azərbaycan həmin təşkilatların hamısında
söz sahibidir. Bundan başqa, respublikamızın bütün dövlətlərlə ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələr yaratması,
regionda və dünyada sülh içində birgəyaşama və mehriban qonşuluq münasibətləri qurması Heydər Əliyev
xarici siyasətinin əsas xüsusiyyətləri olub və bu tendensiya indi də davam etdirilir.
Bu gün dünyanın aparıcı politoloq və siyasətçiləri açıq şəkildə etiraf edirlər ki, son on ildə Azərbaycanın
bölgədə siyasi sabitliyin, təhlükəsizliyin, iqtisadi inkişafın təmin edilməsi üçün təşəbbüskarlığı və digər
dövlətlərə örnək olması Prezident İlham Əliyevin adı ilə bağlıdır. Dövlət başçımızın özü isə bu məsələ ilə bağlı
demişdir: “Azərbaycanın mövqeyi birmənalıdır. Biz bütün ölkələrlə ikitərəfli formatda qarşılıqlı maraq,
qarşılıqlı hörmət, bir-birimizin işinə qarışmamaq prinsiplərini üstün tuturuq və görürük ki, hətta bəzi hallarda
bir-birilə o qədər də yaxın münasibəti olmayan ölkələrlə də Azərbaycanın münasibətləri yaxşıdır”.
Heydər Əliyev siyasi kursunu uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyev respublikamızı dünyanın
bütün ölkələri üçün strateji tərəfdaşa, qarşılıqlı əməkdaşlıq üçün əhəmiyyətli bir dövlətə çevirib. Azərbaycan
faydalı əməkdaşlıq üçün kifayət qədər açıq ölkədir. Respublikamızın BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyridaimi üzvlüyünə seçilməsində 155 ölkənin məhz Bakının mövqeyini dəstəkləməsi dostlarımızı sevindirdiyi
kimi bədxahlarımızı xeyli məyus eləmişdi. Uzun müddət Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament
Assambleyasındakı nümayəndə heyətinə rəhbərlik etmiş İlham Əliyevin diplomat kimi fəaliyyəti ölkəmiz
haqqında həqiqətlərin dünyada tanınmasını yüksək səviyyədə təmin edir. Bilavasitə onun siyasi fəaliyyəti
dünyada Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə münasibətin kökündən dəyişməsinə səbəb olub. Dünyanın aparıcı
beynəlxalq təşkilatlarının qəbul etdiyi qərar və qətnamələrin məzmununa diqqət yetirəndə görürük ki, artıq
Azərbaycanın ədalətli mövqeyi bütün dünya tərəfindən dəstəklənir.
Dünya dövlətləri gördülər ki, Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasında sədrlik dövründə “Terrorizmlə
mübarizə sahəsində öhdəliklərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsi”
mövzusunda keçirilmiş yüksək səviyyəli görüşdə özünəməxsus qətiyyət nümayiş etdirdi. Bu, çox vacib məqam
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idi. Çünki müasir dünyada terrorizmdən ən çox əziyyət çəkmiş ölkələrdən biri məhz Azərbaycandır. İstənilən
beynəlxalq təşkilatın tribunasından çıxış edən dövlət rəsmilərimiz erməni terrorçularının xalqımızı məruz
qoyduğu fəlakət və faciələr barədə əhatəli söz açırlar. BMT-nin Baş katibi və Təhlükəsizlik Şurasının üzvü
olan dövlətlərin yüksək vəzifəli şəxslərinin iştirak etdiyi tədbirdə dövlətimizin başçısı Azərbaycanın xaricdən
dəstəklənən terrora məruz qaldığını bildirmiş, Ermənistanın ölkəmizə qarşı həyata keçirdiyi işğalçılıq və terror
siyasəti barədə ətraflı məlumat vermiş, işğal altındakı ərazilərimizin terrorçuluq, separatçılıq, ekstremizm və
mütəşəkkil cinayətkarlığın müxtəlif formaları baxımından ciddi narahatlıq mənbəyi olduğunu vurğulamışdı.
Azərbaycan Prezidenti təkidlə israr etmişdir ki, Ermənistan — Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
beynəlxalq hüququn ümumi qəbul edilmiş normaları və prinsipləri çərçivəsində, xüsusilə, dövlətlərin ərazi
bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərin pozulmazlığı şərti əsasında həll olunmalıdır. Ulu
öndər Heydər Əliyev kimi Prezident İlham Əliyev də dünya ictimaiyyətindən bir daha tələb edirdi ki,
dövlətlərə öz əraziləri üzərində suverenliyinin bərpa edilməsinə yardım göstərilməlidir. Bu isə o demək idi ki,
Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığa xüsusi önəm verərkən tamamilə doğru yol tutmuşdur.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi respublikamızın daha geniş əməkdaşlıq etdiyi beynəlxalq təşkilatlardan
bir neçəsi bilavasitə Avropa miqyaslıdır. Bu gün Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyinin qorunmasında
xüsusi rol oynayır. Rəsmi Bakı isə bu əməkdaşlıq zamanı təkcə özünün istehsal etdiyi məhsulu satmaq üçün
bazar əldə etməklə kifayətlənmir, eyni zamanda, ölkəmizin yeganə problemi olan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin ədalətli şəkildə həll olunması istiqamətində mühüm addımlar atılmasını gözləyir. Artıq heç kəsə
sirr deyil ki, Avropanın bütün qurumları bu məsələdə Azərbaycanın mövqelərini dəstəkləyən qərar və ya
qətnamə ilə çıxış etmişlər. İndi artıq Avropada hamı yaxşı bilir ki, Azərbaycan enerji sahəsində postsovet
məkanında Qərb ilə əməkdaşlıq edən nüfuzlu dövlətdir. Bakı-Supsa, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərləri və
Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri kimi layihələrin uğurla reallaşdırılması dünyada Cənubi Qafqaz regionunun
əhəmiyyətini artırıb, Azərbaycan qlobal enerji təhlükəsizliyinə mühüm töhfə verir.
Xatırladaq ki, Avropa ilə mövcud olan bu əməkdaşlıq fonunda Azərbaycanın dünyanın bütün ölkələri
ilə əməkdaşlığı da gündən-günə genişlənir. Prezident İlham Əliyevin xarici dövlətlərə səfərləri, eləcə də
Azərbaycanın və tərəfdaş ölkələrin müxtəlif səviyyəli nümayəndə heyətlərinin qarşılıqlı səfərləri bu işə güclü
təkan verir. Ölkəmizin beynəlxalq əlaqələrinin coğrafiyası ildən-ilə genişlənir. Respublikamız təkcə Avropa
və Asiya ölkələri ilə deyil, həm də Latın Amerikası, Mərkəzi Amerika və Afrika dövlətlərilə ikitərəfli
əməkdaşlığa diqqət yetirir. İndiyədək Latın Amerikasının bir neçə ölkəsinin rəsmi nümayəndə heyəti Bakıda
səfərdə olub, eləcə də Azərbaycanın rəsmi şəxsləri həmin ölkələrdə görüşlər keçiriblər. Kolumbiya və Meksika
parlamentləri tərəfindən Xocalı soyqırımının tanınması haqqında qərar qəbul edilməsi məhz ikitərəfli
əməkdaşlığa mühüm önəm verilməsinin bariz ifadəsidir.
Bu bir faktdır ki, ölkəmizin xarici siyasət strategiyasında nəzərə çarpan məqamlardan biri də ayrı-ayrı
ölkələrin, beynəlxalq təşkilatların nəzərinin Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə yönəldilməsi, eyni zamanda, bu
siyasətin beynəlxalq və regional sülhə təhlükə törətməsini diqqətə çatdırmaqdır. Bu məqamda da beynəlxalq
təşkilatlarla əməkdaşlığımız öz sözünü deyir. Son illər NATO, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və Qoşulmama
Hərəkatı kimi nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə dair rəsmi
sənədlər qəbul edilərək ölkəmizin ərazi bütövlüyü, suverenliyi müdafiə olunub və sərhədlərinin
toxunulmazlığına hörmətlə yanaşılmanın vacibliyi vurğulanıb. Həmçinin münaqişənin məhz bu əsasda həllinin
əhəmiyyəti xatırladılıb. Artıq dünya ictimaiyyətində belə bir fikir formalaşıb ki, Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal altındakı ərazilərindən
çıxarılması, məcburi köçkünlərin doğma yurd-yuvalarına qayıtması ilə başlanmalı, bunun ardınca isə münaqişə
tərəfləri arasında əməkdaşlıq və etimad mühitinin formalaşmasına xidmət edən qarşılıqlı addımlarla işğalın
ağır nəticələri aradan qaldırılmalıdır.
Rəsmi Bakı dünyada terrorizmə qarşı mübarizədə də fəal iştirak edir. 2002-ci ildən etibarən Beynəlxalq
Təhlükəsizliyə Yardım Qüvvələrinə (İSAF) ilk qoşulan ölkələrdən biri olan respublikamız tərəfdaşlarının
ehtiyaclarına həssaslıqla yanaşaraq, mürəkkəb daşıma əməliyyatlarına yardım göstərib və Əfqanıstan
hərbçiləri üçün bir sıra minatəmizləmə və digər təlim kursları təşkil edib.
Ulu öndərin qeyd etdiyi kimi, Azərbaycan İslam dünyasının ayrılmaz hissəsidir və xalqımız Bakının
2009-cu ildə İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilməsindən və 2018-ci ildə digər qədim şəhərimiz olan
Naxçıvanın bu şərəfli adı öz üzərinə götürəcəyindən qürur duyur. Beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığımızın
nəticəsi olan başqa bir məqama diqqət yetirək. Ölkəmiz 2015-ci ildə ilk dəfə Avropa Oyunlarına, 2017-ci ildə
isə İslam Həmrəylik Oyunlarına ev sahibliyi edəcək. Gənc müstəqil dövlət üçün çox böyük nailiyyətlərdir.
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Bir sözlə, Heydər Əliyev siyasi kursu ilə inamla irəliləyən Azərbaycan dövləti beynəlxalq təşkilatlarla
əməkdaşlıqdan yüksək səviyyədə bəhrələnərək öz xalqının firavan həyatını təmin etməklə yanaşı, beynəlxalq
sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasına da layiqli töhfələr verir.
Xalq qəzeti.-2013.-22 dekabr.-№ 283.-S.1.
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Azərbaycanın xarici siyasəti ölkəmizin maraqlarını yüksək səviyyədə təmin edir
İttifaq MİRZƏBƏYLİ
Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycanın xarici siyasəti barədə söz açarkən hər bir soydaşımız üçün
tarixi məsuliyyət hissi yaradan və milli dövlətçiliyimiz qarşısında hamımızın borcunu yada salan məqamları
qabardırdı: “ Biz bu siyasətin təməl prinsiplərini elə şəkildə yaratmışıq ki, yeritdiyimiz kurs dövlət
müstəqilliyimizin əbədiləşdirilməsinə və ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpasına xidmət etsin”. Ümummilli
liderimizin həmin siyasi müdrikliyi bu gün artıq xarici siyasətimizin möhtəşəm uğurlarında öz təsdiqini
tapır.
Ölkəmizin xarici siyasəti barədə söz açan mütəxəssislər qeyd edirlər ki, coğrafi baxımdan Qərb ilə
Şərqin kəsişməsində, zəngin neft-qaz ehtiyatlarına malik olan, dünyanın aparıcı dövlətlərinin maraqlarının
kəsişdiyi bölgədə yerləşən Azərbaycan üçün xarici siyasətin düzgün seçilməsi ölkənin müstəqilliyinin qorunub
saxlanmasında və möhkəmləndirilməsində başlıca amillərdən biri olaraq qalır. Azərbaycan kifayət qədər
mürəkkəb, eyni zamanda strateji əhəmiyyətli bölgədə yerləşdiyinə görə xarici siyasət kursunu
müəyyənləşdirərkən bir tərəfdən öz milli maraqlarını qorumaq və bölgənin aparıcı dövləti statusunu saxlamaq,
digər tərəfdən bölgədə maraqları olan bütün dövlətlərlə, habelə qonşularla bərabərhüquqlu tərəfdaşlıq
münasibətlərini saxlamaq vacibdir. Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi və Prezident İlham Əliyevin uğurla
yürütdüyü balanslaşdırılmış xarici siyasətimizin əsas istiqamətləri demokratiyanın inkişaf etdirilməsindən,
ölkəmizin ərazi bütövlüyü və suverenliyinin bərpa edilməsindən, dövlətimizin təhlükəsizliyinin, siyasi
müstəqilliyinin təmin olunmasından, suverenliyimizin və respublikamızın ərazi bütövlüyünə qarşı yönəlmiş
təhlükələrin aradan qaldırılmasından ibarətdir.
Ona görə də Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzünün nəticələrinin aradan qaldırılması, qonşu
ölkələrlə qarşılıqlı faydalı münasibətlərin inkişaf etdirilməsi, regionda təhlükəsizliyin və sabitliyin
gücləndirilməsi məsələləri daim dövlətin diqqət mərkəzindədir. Bu zaman gənc müstəqil respublikamızın
NATO, Avropa Birliyi və Avropa Şurası da daxil olmaqla Avropa və Transatlantik təhlükəsizlik və əməkdaşlıq
strukturlarına inteqrasiyasını xüsusilə vurğulamaq gərəkdir.
Sadalanan bu məqamların reallaşdırılması üçün son 10 il ərzində Azərbaycan dövləti kəmiyyətcə kifayət
qədər, keyfiyyətcə isə çox ciddi nailiyyətlərə imza atıb. Bu nailiyyətlər bir neçə vacib amilə əsaslanır. Belə ki,
Azərbaycanda daxili siyasi sabitliyin yaradılması və uzunmüddətli xarakter alması, iqtisadiyyatda əldə edilmiş
uğurlar və bunun təsiri ilə dövlətin iqtisadi qüdrətinin artması, beləliklə də xarici asılılığın tamamilə aradan
qalxması bizim diplomatik uğurlarımızın sırasındadır. Eyni zamanda ölkənin xarici siyasət kursunu müəyyən
edən şəxsin, yəni, dövlət başçısının milli maraq və mənafelərimizin qorunmasını əsas şərt kimi ortaya qoyması
dövlətimizə xüsusi uğurlar gətirir.
Ölkəmizin uğurlarına sevinən mütəxəssislərin fikrincə, ötən 10 il ərzində Azərbaycanın xarici
siyasətinin ən mühüm nailiyyətlərindən biri kimi Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yol layihəsinin reallaşması göstərilə
bilər. Azərbaycan bu strateji əhəmiyyətli layihənin reallaşması üçün diplomatik səyləri artırmış və onu regional
siyasətinin əsas prioritetlərindən biri halına gətirmişdir.
Bu layihənin əhəmiyyətini təkcə iqtisadiyyatla bağlayanlar kifayət qədər yanılırlar. Çünki bu layihənin
çox böyük siyasi əhəmiyyəti də vardır. Hətta, Ermənistan və Qərb ölkələrindəki erməni lobbisi bu layihənin
Ermənistanı regionda daha da təcrid olunmuş duruma salacağı barədə hay-küy qaldıraraq onun reallaşmasını
əngəlləməyə yönələn səylər göstərirdilər. Məhz erməni lobbisinin səyləri nəticəsində ABŞ Konqresi Birləşmiş
Ştatların Exim bankının Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun tikintisinə kredit ayırmasına qadağa qoymuşdu.
Lakin Azərbaycan kifayət qədər cəsarətli siyasi gediş edərək Gürcüstana bu layihənin maliyyələşdirilməsi
üçün aşağı faizli kredit ayırdı. Beləliklə də layihəni əngəlləməyə yönələn cəhdlər fiaskoya uğradı. 2007-ci il
fevralın 7-də, Tbilisi şəhərində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin, Gürcüstanın Prezidenti
Mixail Saakaşvilinin və Türkiyənin Baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın iştirakı ilə keçirilmiş görüşdə
layihənin həyata keçirilməsinə dair sazişlər imzalanmışdır. Avropa-Qafqaz-Asiya (TRACECA) nəqliyyat
dəhlizinin əhəmiyyətini artıran bağlantı kimi bu layihənin həyata keçirilməsi Azərbaycanın bölgədəki
mövqeyini daha da gücləndirmiş, onun mühüm tranzit ölkəsi statusunu möhkəmləndirmişdir.
Ölkəmizin xarici siyasətində prioritet istiqamətlərdən biri də Azərbaycanın Avropa İttifaqı (Aİ) ilə
əməkdaşlığı məsələsidir. Belə ki, son on ildə bu məsələ ölkənin təhlükəsizlik ehtiyacları çərçivəsindən kənara
çıxaraq iqtisadi, siyasi və sosial əhəmiyyət kəsb etmişdir. Avropa Qonşuluq Siyasəti çərçivəsində 2006-cı ildə
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Aİ-Azərbaycan Fəaliyyət Planı qəbul edilib, bu plan Azərbaycan və Aİ arasında siyasi dialoqu gücləndirir,
siyasi, iqtisadi və institusional islahatlar sahəsində əməkdaşlığı inkişaf etdirir, əlaqələrin keyfiyyətcə yeni
müstəviyə qaldırılması üçün əsaslar yaradır. Təbii ki, Aİ-Azərbaycan Fəaliyyət Planının yerinə yetirilməsi Aİ
ilə Azərbaycan arasında qarşılıqlı siyasi və iqtisadi münasibətlərin daha da möhkəmlənməsinə xidmət edir.
2009-cu ilin aprelində ölkəmizin ən yaxın strateji müttəfiqi, qardaş ölkə Türkiyə Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi həll edilmədən Ermənistanla münasibətlər yaratmaq, sərhədləri açmaq ərəfəsində olanda
Azərbaycanın xarici siyasəti növbəti ciddi sınaqla üzləşdi. Türkiyə-Ermənistan protokollarının mətni
razılaşdırılıb başa çatdırılmışdı və 2009-cu il aprelin 7-də İstanbulda ABŞ prezidentinin, dövlət katibinin
iştirakı ilə keçirilən “Mədəniyyətlər İttifaqı” forumu çərçivəsində onların paraflanması baş verməliydi. Həmin
foruma Azərbaycan Prezidenti də dəvət edilmişdi. Foruma qatılmaq və protokolların paraflanmasına şahidlik
etmək üçün ABŞ Prezidenti Barak Obama, dövlət katibi Hillari Klinton Prezident İlham Əliyevə telefon
zəngləri edirdi. Lakin Azərbaycan onun milli maraqlarını təhlükə qarşısında qoyan bu təşəbbüsə dəstək verə
bilməzdi və Prezident İstanbula getməkdən imtina edib Bakıda Təhlükəsizlik Şurasının iclasını çağırmışdı.
Həmin iclasda Azərbaycan Prezidenti aşağıdakı bəyanatla çıxış etdi: “Bizim ölkəmiz heç vaxt başqa ölkələrin
daxili işlərinə qarışmayıb, qarışmır və gələcəkdə də bizim belə niyyətimiz yoxdur. Eyni zamanda Azərbaycan
başqa ölkələr arasındakı ikitərəfli münasibətlərə heç vaxt müdaxilə etməyib və etməyəcək. Ancaq bununla
bərabər regionda yaranan, yaxud da yarana biləcək vəziyyətə uyğun şəkildə öz siyasətimizi aparmaq bizim
təbii hüququmuzdur və bu hüquqdan istənilən formada istifadə edəcəyik”.
Prezident İlham Əliyev həmin günlərdə sözün həqiqi mənasında mükəmməl bir liderlik nümunəsi
nümayiş etdirmişdi. Məhz onun bölgədə maraqları olan bütün dövlətlərlə qarşılıqlı maraqlar üzərində qurulan
bərabərhüquqlu tərəfdaşlıq strategiyası imkan verdi ki, Azərbaycan həmin kritik situasiyada öz xarici
siyasətində uğurlu manevrlər edərək öz milli maraqlarına qarşı olan təşəbbüsün həyata keçirilməsinə imkan
verməsin. Beləliklə, Türkiyə-Ermənistan protokolları imzalansa da onun həyata keçirilməsi baş vermədi. Daha
sonra isə Türkiyə Azərbaycanın maraqlarına qarşı yönələn heç bir addım atmayacağına dair qəti mövqeyini
ortaya qoydu. Bir daha təsdiqləndi ki, Azərbaycan bölgənin aparıcı dövlətidir və onun iştirakı, razılığı olmadan
heç bir təşəbbüs həyata keçirilə bilməz.
Respublikamızın böyük səs üstünlüyü ilə dünyanın ən nüfuzlu qurumu olan BMT Təhlükəsizlik
Şurasına qeyri-daimi üzv seçilməsi də onun ötən 10 il ərzində yeritdiyi xarici siyasətin əsas nailiyyətlərindən
biridir. Ekspertlərin fikrincə bu nəticənin əldə edilməsində Azərbaycanın fəal xarici siyasət aparması, xarici
ölkələrdəki diplomatik təmsilçiliklərinin sayını artırması, coğrafi baxımdan uzaqda yerləşməsinə baxmayaraq
yeni-yeni ölkələrlə uğurlu ikitərəfli münasibətlərin formalaşdırılması, nəhayət, BMT Baş Assambleyası
çərçivəsində intensiv iş, effektiv lobbiçilik və çoxsaylı xarici səfərlər əsas rol oynayıb. Heç bir azərbaycanlının
unuda bilməyəcəyi məqamlardan birini yada salaq. 2011-ci il oktyabrın 25-də Azərbaycan tarixində ilk dəfə
BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv seçildi. Dünyanın 155 ölkəsinin Azərbaycanı bu səsvermədə
dəstəkləməsi böyük diplomatik uğur kimi hamı tərəfindən tanınıb. Bu səsvermə Azərbaycanın təkcə region
üçün deyil, dünya üçün önəmli ölkələrdən biri olduğunu ortaya qoyub. Sonradan məlum olub ki, Ermənistan
da əvvəlcə BMT Təhlükəsizlik Şurasına seçilmək iddiasına düşüb, ancaq heç bir şansı olmadığını görərək bəri
başdan öz namizədliyini geri çəkib.
Prezident İlham Əliyevin xarici siyasətdə ən böyük önəm verdiyi məsələlərdən biri də formalaşdırılmış
ənənəvi diplomatiyanın hücum diplomatiyası taktikası ilə əvəz edilməsi prinsipidir. Xarici siyasətin daha
dinamik forma alması, bu siyasəti həyata keçirən qurumlar arasında koordinasiyanın gücləndirilməsi üçün
Azərbaycan Respublikasının diplomatik xidmət orqanları rəhbərlərinin Bakı müşavirələrinin ənənəsi qoyulub.
İlk belə müşavirə 2004-cü il iyulun 27-də keçirilib. Həmin müşavirədə çıxış edən Prezident İlham Əliyev
səfirlərin qarşısında Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsində haqlı mövqeyinin dünya ictimaiyyətinə
çatdırılması üçün informasiya sahəsində “hücum diplomatiyası” vəzifəsini qoyub. Təsadüfi deyil ki, hücum
diplomatiyası sayəsində uzun illər Azərbaycana qarşı informasiya müharibəsi aparan erməni lobbisi son illər
müdafiə taktikası seçməli olub. İndi Ermənistan rəhbərliyində də etiraf edirlər ki, Azərbaycan informasiya,
təbliğat diplomatiyasında daha güclü mövqedədir. Azərbaycanın diplomatik təmsilçilikləri ilə xaricdəki
diaspor təşkilatları ilə qarşılıqlı əməkdaşlığın gücləndirilməsi qarşıya məqsəd kimi qoyulub, bunun sayəsində
Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyəti tərəfindən qəbul edilməsi istiqamətində vəziyyət müsbətə doğru
xeyli dəyişib.
Beləliklə, gənc müstəqil dövlətimizin beynəlxalq aləmə sürətli inteqrasiyasını təmin edən Heydər
Əliyev siyasi kursu cəmiyyət həyatının bütün sahələrində olduğu kimi xarici siyasətdə də öz uğurlu nəticələrini
verməkdədir.
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AZƏRBAYCANIN XARİCİ SİYASƏT PRİORİTETLƏRİ İNKİŞAF KONTEKSTİNDƏ
Sadıxov Fikrət
Qərb Universiteti, professor
SSRİ-nin süqutu müttəfıq respublikaların azadlıq əldə etməsinə səbəb oldu. 1991-ci il oktyabrın 18-də
Azərbaycan
müstəqilliyini elan
etdi.
Bununla
da müstəqil
dövlətin daxili və xarici siyasətinin
əsası qoyuldu. Artıq neçə illərdi azad ölkəmiz nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların bərabərhüquqlu üzvlərindən
biridir.
Açar sözlər: beynəlxalq qurumlar, xarici siyasət, Dağlıq Qarabağ problemi, beynəlxalq hüquq
normaları
Azərbaycan Respublikasında müstəqil siyasət anlayışı SSRİ-nin dağılması. onun tərkibində olan
ölkəbrin müstəqillik əldə etməsi ilə eyni vaxta təsadüf edir.
1991-ci ilin 18 oktyabrında Azərbaycan müstəqil dövlət elan edildi. Bununla da müstəqil ölkənin daxili
və xarici siyasətinin əsası qoyuldu.
Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra ölkədə qısa müddətdə hakimiyyət dəyişiklikləri baş verdi
ki, bu da xarici siyasətə öz təsirini göstərməyə bilməzdi.
Eyni zamanda müstəqillik illərində Azərbaycan BMT, ATƏT kimi mötəbər qurumlara üzv seçildi. Ölkə
rəhbərliyi beynəlxalq neft şirkətləri ilə Xəzər dənizinin karbohidrogen ehtiyatlarının dünya bazarına
çıxarılması istiqamətində danışıqlar aparırdı. Lakin “Əsrin müqaviləsi” məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevin
hakimiyyətə yenidən gəlməsindən sonra imzalandı və uğurla həyata keçirilməyə başladı.
Müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycanda ilk siyasi təsisatlar, partiyalar, qeyri hökumət təşkilatları
yarandı. Lakin elə həmin vaxtlardan etibarən Dağlıq Qarabağ problemi ilə üzləşdi.
Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra ölkə SSRl-dən qalma Azərbaycan SSR Konstitusiyası ilə
idarə olunurdu və bu zaman Konstitusiyaya müstəqillik haqqında akt əlavə olunmuşdu.
Lakin 1995-ci ilin 12 noyabrında Azərbaycan Respublikasının yeni Konstitusiyası qəbul edildi,
Azərbaycanda dövlət quruculuğu, qanunların qəbulu, daxili və xarici siyasətin təsnifatlaşdırılması həvata
kecirildi. Azərbaycanın yerləşdiyi region geosiyasi, strateji və iqtisadi baxımdan dünyanın siyasi xəritəsində
əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan Azərbaycan həm qonşuluq siyasətində, həm də digər region ölkələri ilə
olan münasibətlərində balanslaşdırılmış siyasət yürütməyə başladı. Burada bütün dövlətlərlə eyni cür məsafə
saxlamaq, ilk olaraq Azərbaycanın milli maraqlarını önə çəkmək əsas olaraq götürüldü. Xarici siyasətdə
balanslaşdırma siyasətinin əsas olaraq götürülməsi Azərbaycanın yerləşdiyi regionun həssas olmasından irəli
gəlir.
Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin vəzifələri:
-Ölkənin müstəqilliyini, suverenliyini, ərazi bütövlüyünü, təhlükəsizliyini qorumaq və bunları
beynəlxalq təhlükəsizlik sistemi ilə əlaqələndirmək;
-Mənafeyi Azərbaycanın milli maraqları ilə həmçinin dövlətçilik maraqları ilə uyğun gələn ölkələrlə
daha sıx əməkdaşlıq, müttəfiqlik etmək. Bu imkanlardan istifadə edərək beynəlxalq sistemdə ölkənin
mövqeyini gücləndirmək;
-Regionda baş vermiş hər hansı bir gərginliyin və ya münaqişələrin aradan qaldırılmasına səy
göstərmək;
-Xalqın mənafeyinə uyğun xarici iqtisadi siyasət yeritmək, ölkə iqtisadiyyatını beynəlxalq iqtisadi
sistemdə təmsil etmək;
-Xarici ölkələrlə elmi, mədəni, humanitar əlaqələr qurmaq və bu kimi təşkılatlarda fəal iştirak etmək.
Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin əsas prioritetləri sırasina aşağıdakılar daxildir:
Azərbaycanın müstəqilliyinə qarşı yönələn bütün təhlükələrin aradan qaldırılması, milli təhlükəsizliyin
təmin edilməsi, Ermənistan tərəfindən həyata keçirilən separatizm və işğalçılıq siyasətinin qarşısının alınması
və bu məqsədlə bölgədə və dünyada müttəfiqlərin qazanılması;
Region dövlətlərlə maraqların üst-üstə düşməsini təmin etmə və qarşılıqlı əməkdaşlıq çərçivəsində
hərəkət etmək.
Bütün bunlar bu regionun həssas olmasından və digər super güc saydan ABŞ və Rusiyanın bölgədəki
ortaq maraqlarını nəzərə alaraqdan həyata keçirilir. Məhz bu baxımdan balanslaşdırılmış siyasətin yürüdülməsi
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hal-hazırda məqsədəuyğun hesab edilir. Çünki bu regionda hər hansı bir gərginliyin və ya münaqişənin
yaranmasi, ilk növbədə, böyük enerji ehtiyatlarına və layihələrinə malik olan Azərbaycan üçün arzuolunmaz
haldır. Belə hallarda, həmçinin ölkənin suverenliyi və milli təhlükəsizliyi təhdid altına düşmüş olur. Bu nəinki
Azərbaycan üçün, həmçinin regionun digər qonşu dövlətləri üçün də səciyyəvi xarakter daşıyır.
Azərbaycanın Avropa Birliyi sisteminə (AB) siyasi, iqtisadi. mədəni sahələrdə inteqrasiyası da əsas
təşkil edir. Burada məqsəd xalqın rifahının təhlükəsizliyini təmin etmə, xarici kapital və investisiyaların,
həmçinin yeni texnologiyaların ölkə iqtisadiyyatına daxil olmasıdır. Həmçinin Dünya Bankı, Beynəlxalq
Valyuta Fondu, Dünya Ticarət Təşkilatı ilə səmərəli əməkdaşlıqların qurulmaşı da əsas prioritet təşkil edir.
Azərbaycanın xarici siyasət prioritetləri sırasında, həmçinin sivil birgə yaşayış normalarının bərqərar olması,
eyni zamanda regionda və dünyada sülhü və təhlükəsizliyi təmin edən BMT, ATƏT, NATO kimi beynəlxalq
qurumların fəaliyyətinin artırılmasında yaxından iştirak etmək durur. Ayrı-ayrı regionlarda yaşayan
azərbaycanlıların hüquqlarının qorunması və bunun beynəlxalq hüquq normaları ilə təmin olunması da
prioritetlər sırasındadır. Azərbaycan Respublikası xarici siyasətinin ən önəmli prioritetlərindən biri
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlıdır. Burada əsas olaraq Dağlıq Qarabağ
probleminin beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində həllinə nail olmaq götürülür. Bu məsələ Azərbaycanın
milli təhlükəsizlik siyasətinə bir başa daxildir. Hazırda Azərbaycan Dağlıq Qarabağ problemini həll etmək
üçün beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlıq edir, məsələni sülh yolu ilə həllinə nail olmaq istəyir. Lakin bu günə
qədər bu istiqamətdə irəliləyiş yoxdur. ATƏTİN Minsk qrupuna daxil olan aparıcı ölkələr seyrci mövqedə
dayanır, özünü qeyri-konstruktiv aparan və beynəlxalq normaları inkar edən Ermənistana təzyiq göstərmirlər.
Bu gün Azərbaycan BMT, ATƏT, Avropa Birliyi, NATO, İslam Konfransı Təşkilatı, Müstəqil Dövlətlər
Birliyi (MDB), Avropa Şurası ilə sıx əməkdaşlıq edir. Azərbaycan öz enerji siyasətini daha çox qaz faktoru
üzərində qurur. Bir neçə ildir ki, «Cənub qaz dəhlizi» ilə əlaqədar həm ciddi müzakirələr aparılır, həm də
konkret addımlar atılır. Hələ 2006-cı ildə Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında enerji sahəsində əməkdaşlığa
dair memorandum imzalanıb. 2011-ci ilin yanvar ayında Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında «Cənub qaz
dəhlizi» haqqında birgə bəyannamə imzalanıb. Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında işçi qrup yaradılıb.
Hazırda Azərbaycanın xaricdə 64 diplomatik nüınayəndəliyi – səfirliklər, beynəlxalq təşkilatlar yanında
daimi nümayəndəliklər və baş konsulluqlar fəaliyyət göstərir. Bunların 51-i səfirlik. 6-sı baş konsulluq, 7-si
isə daimi nümayəndəlikdir. Xaricdə çalışan Azərbaycan diplomatlarının ümumi sayı 600-ə yaxındır.
Cадыхов Ф, внешнеполитические приоритеты Азербайджана в контексте развития
Распад СССР привел к освобождение союзных республик, и созданию независимых государств.
18 октября 1991, Азербайджан объявил о своей независимости. Тем самым заложил основы
независимого государства со своей внутренней и внешней политикой. Наша страна является одним
из полноправных членов самых влиятельных международных организаций.
Ключевые слова: международные организации, внешняя политика, нагорно-карабахская
проблема, международное право
Sadikhov F. Priorities of foreign policy of Azerbaijan in a development context
The collapse of USSR has caused independence of union republics. Azerbaijan claimed its independence
on 18 October 1991. Thus, it put foundation of internal and external policy of an independent state. Our
independent state has been one of the equal members of authoritative international organisations for several
years.
Keywords: international agencies, foreign policy, the issue of Upper Garabag(Nagorno Karabakh),
international legal regulations
Qərb Universiteti. Elmi xəbərlər.-2013.-№1.-C.17-20.
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Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər sistemində rolu
Elçin Abbasov,
Son iyirmi illik tariximizə nəzər saldıqda ölkəmizin böyük nailiyyətlərə imza atmasının şahidi oluruq.
Bu nailiyyətlər dövlətimizin beynəlxaq aləmdə imicinin artmasının və iqtisadi qüdrətinin günü-gündən
yüksəlməsinin təkzibolunmaz nümunəsidir. Azərbaycanın qısa zaman ərzində uğurlu daxili və xarici siyasət
yeritməsi, beynəlxalq aləmdə söz sahibinə çevrilməsi və region ölkələrini iqtisadi və hərbi gücünə görə geridə
qoyması yuxarıda sadaladıqlarımızı bir daha təsdiq edir.
Qətiyyətlə deyə bilərik ki, bu daxili və xarici siyasətin təməlində ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin
əsasını qoyduğu düşünülmüş siyasət dayanır. Bu siyasət Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam
etdirilir.
Artıq Azərbaycan dünya ictimaiyyətinin diqqət mərkəzində olan və beynəlxalq aləmdə öz mövqeyini
diktə etməyi bacaran ölkəyə çevrilib. Dünyanın aparıcı söz sahibinə malik olan ölkələri və onların nüfuzlu
tədqiqat institutları da bu faktı dəfələrlə etiraf ediblər.
20 sentyabr 1994-cü il ölkəmizin müstəqil daxili və xarici siyasət yolunu seçməsində dönüş nöqtəsi olan
həmin gün də dünyanın iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ABŞ, Türkiyə, Norveç, Yaponiya, Böyük Britaniya,
Rusiya və Səudiyyə Ərəbistanı kimi dövlətləri ilə Azərbaycan arasında “Əsrin müqaviləsi” kimi tarixə
düşmüş neft kontraktı imzalanmışdır. Bu ölkələrin Amoko, bp, MakDermontt, Yunokal, LUKoyL, Statoyl,
Eksson, Penzoyl, İtoçu, Remko, Delta, Türkiyə Petrolları kimi iri neft şirkətləri ilə ARDNŞ arasında “Azəri”
“Çıraq” “Günəşli” yataqlarının dərinlikdə yerləşən hissəsinin işlənməsi və neft hasilatının pay bölgüsünə dair
saziş bağlanmışdır. Məhz bu müqavilə Azərbaycanın bir dövlət kimi tanınmasına, dünya iqtisadi sisteminə
qoşularaq, beynəlxalq aləmdə mövqeyinin möhkəmləndirilməsinə şərait yaratmışdır. Müqavilənin
imzalanması ilə iştirak edən dövlətlərlə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın inkişafı üçün əsas təməl qoyulmuşdur.
Bununla da Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə geosiyasi mövqeyinin daha da möhkəmlənməsi və dünya
iqtisadiyyatına sürətli inteqrasiyası üçün münbit şərait yaranmışdır. Onu da qeyd edək ki, bu uğurlu sazişin
reallaşması ümummilli lider Heydər Əliyevin bir siyasətçi və dövlət xadimi kimi müdrikliyinin və gərgin
zəhmətinin sayəsində mümkün olmuşdur.
Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər sistemindəki rolu neft sektorundakı uğurlu nəticələrlə bitmir.
Belə ki, müstəqilliyini yenicə qazanmış ölkəmizin gələcək taleyi ilə bağlı müxtəlif təşkilatlar tərəfindən
ümidsiz proqnozlar səsləndirilsə də, ulu öndər Heydər Əliyevin yürütdüyü uğurlu daxili və xarici siyasət bütün
bu fikirlərin üstündən xətt çəkmişdir.
ATƏT-in Lissabon sammitində 2- 3 dekabr 1996 – cı ildə Heydər Əliyev yüksək siyasi iradə nümayiş
etdirərək Azərbaycanın maraqlarını beynəlxalq aləmin gözü önündə qətiyyətlə müdafiə etmişdir. Həmin
sammitdə 54 iştirakçı dövlət tərəfindən Avropada XXI əsrdə ümumi və hərtərəfli təhlükəsizlik modeli adlı
bəyannamə qəbul edilmişdir. Bəyannaməyə qoşulan dövlətlərin təhlükəsizliyinə yönələn təhdidlər qeyd
edilmiş və belə halları aradan qaldırmaq üçün qarşılıqlı əməkdaşlığın vacibliyi vurğulanmışdır.
Lissabon Zirvə toplantısında Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində ən yüksək özünüidarəetmə
statusunun verilməsi də vilayətin bütün əhalisinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı bəyanat ümummilli
lider Heydər Əliyevin uğurlu siyasətinin bariz nümunəsidir.
Əsası ümumilli lider tərəfindən qoyulan bu uğurlu siyasət sonrakı illərdə cənab Prezident İlham Əliyev
tərəfindən layiqincə davam etdirilmişdir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın son on ildəki inkişafına nəzər yetirsək
deyilənlərin şahidi olarıq. Deyə bilərik ki, Beynəlxalq Enerji Sammiti, Dünya Mədəniyyətlərarası Dialoq
Forumu, Avroviziya mahnı müsabiqəsi, “Tour d’Azerbaidjan” beynəlxalq velosiped yarışı, Bakı Beynəlxalq
Humanitar Forumu kimi mötəbər tədbirlərin Bakıda keçirilməsi, ölkəmizin BMT TŞ-nin qeyri-daimi üzvü
seçilməsi və eyni zamanda, TŞ-yə iki dəfə sədrlik etməsi Azərbaycanın dünya arenasındakı nüfuzundan və
mühüm rolundan xəbər verir. Dünyanın aparıcı ölkələri Azərbaycana etibar edir. Məhz elə bu inamın
nəticəsidir ki, 2015-ci il Avropa Oyunlarının keçirilməsi də Bakıya həvalə olunmuşdur. İlk Avropa Olimpiya
Oyunlarının Azərbaycanda keçirilməsi barədə qərar 8 dekabr 2012-ci ildə Romada baş tutmuş Avropa
Olimpiya Komitəsinin 41-ci Baş Assambleyasında qəbul edilmişdir. Tədbir İtaliya Milli Olimpiya
Komitəsinin qərargahında, “Foro İtaliko” stadionunda keçirilmişdir. Baş Assambleya iştirakçıları arasında
gizli səsvermə nəticəsində Azərbaycanın 48 səsdən 38-ni toplaması ölkəmizin beynəlxalq aləmdə yüksək
nüfuz və etimada malik olduğunu göstərir.
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Digər tərəfdən, Azərbaycanın ilk kosmik süni peyki olan “Azərspeys-1”in orbitə buraxılması əlamətdar
hadisə kimi ölkəmizin tarixinə düşmüşdür. Onu da qeyd edək ki, yaxın 2015-ci və 2016-cı illərdə Azərbaycan
ikinci və üçüncü peykini kosmosa buraxmağa hazırlaşır. Bu prosesdə beynəlxalq şirkətlər yaxından iştirak
edirlər. Ölkəmizə qarşı göstərilən bu isti münasibətin əsas səbəbi isə, təbii ki, yenə də dövlətimizin beynəlxalq
aləmdə qazandığı uğurlardır.
Ölkəmizin enerji siyasəti bu gün dünyada mühüm və strateji rola malikdir. Qloballaşan dünyada enerji
təhlükəsizliyi ən ümdə məsələlərdən biri sayılır. Son illər bu problem bəşəri əhəmiyyətli məsələ kimi dünyanın
diqqət mərkəzində qalmaqdadır. Zəngin təbii sərvətlərə, davamlı iqtisadiyyata və müasir texnologiyalara malik
olan müstəqil Azərbaycan dövləti dünyanın enerji təhlükəsizliyi məsələlərinin həllində beynəlxalq müstəvidə
aparıcı mövqeyə malikdir. Qərbin enerji tələbatının ödənilməsinə önəmli töhfə verməsi Azərbaycanın etibarlı
tərəfdaş kimi mövqeyinin ilbə-il möhkəmlənməsinə səbəb olur. Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında
ölkəmizin yaxından iştirakı təkcə bir ildən az (2012-ci ilin iyun ayından 2013-cü ilin fevral ayınadək ) müddət
ərzində Trans-Anadolu qaz kəməri (TANAP) və Trans-Adriatik qaz kəməri (TAP) layihələrində iştiraka imza
atması yuxarıda deyilənləri bir daha təsdiqləyir.
Bütün sadalananlara əsaslanaraq deyə bilərik ki, Azərbaycan beynəlxalq müstəvidə öz mövqelərini daha
da gücləndirir. Ümumiyyətlə, yuxarıda dediklərimizlə yanaşı, Azərbaycan bir sıra digər sahələrdə də dünya
birliyinə öz töhfələrini verməkdədir. Bu mənada, Azərbaycan bu gün dünyaya istər tolerantlıq, istərsə də
iqtisadi inkişaf baxımından yeni model bəxş edib. Dünyada “sivilizasiyaların toqquşması” prosesinin cərəyan
etdiyi, müxtəlif ölkələrdə cəmiyyətdaxili parçalanmalar nəticəsində dini, etnik zəmində konfliktlərin yaşandığı
bir vaxtda Azərbaycan sabit və tolerant mühiti ilə diqqət çəkir. Azərbaycan mədəniyyətlərin inteqrasiyası və
tolerantlıq təcrübəsinə malik olan bir ölkə olaraq qəbul edilir.
Son illər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların, maliyyə qurumlarının Azərbaycan haqqında hesabatları və
rəyləri də bu faktı təsdiqləyir. Məsələn, biznes mühitinin yaxşılaşdırılması sahəsində reallaşdırılan islahatlar,
həyata keçirilən səmərəli tədbirlər nəticəsində “Dooing Business” hesabatı Azərbaycanın nailiyyətlərini
yüksək qiymətləndirib. 2009-cu ildə dərc olunmuş hesabatda Azərbaycan “ən islahatçı” ölkə elan edilib.
“Dünya Rəqabətlilik Hesabatı 2012-2013″ hesabatına əsasən, Azərbaycan rəqabətlilik reytinqinə görə 144
dövlət arasında 46-cı yerdə qərarlaşıb. Qlobal iqtisadiyyatın böhran dövrünü yaşadığı və yüksək rəqabət mühiti
ilə səciyyələnən bir zamanda Azərbaycanın 9 pillə irəliləməsi və dünyanın 50 ən rəqabətqabiliyyətli
iqtisadiyyatı sırasına daxil olması ölkəmizin beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sistemində qazandığı
uğurlardandır.
Ümumiyyətlə, son illər ölkəmizdə iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunması və həyata keçirilən uğurlu
iqtisadi siyasət beynəlxalq reytinq agentliklərinin diqqətindən kənarda qalmayıb. Dünyanın üç nüfuzlu reytinq
agentlikləri – “Fitch”, “Standard and Poors”, “Moodys” Azərbaycanın kredit reytinqini yüksəldib. Bununla
da, Azərbaycan Cənubi Qafqazda investisiya reytinqi alan ilk və yeganə ölkəyə çevrilib. Hazırda bu uğurlar
fonunda ölkəmiz sürətli inkişafını davam etdirir və beynəlxalq müstəvidə öz mövqelərini daha da gücləndirir.
Təbii ki, bütün bu uğurlar Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən çoxtərəfli və
balanslaşdırılmış siyasət nəticəsində mümkün olmuş və ölkəmizi regionun ən güclü lider dövlətinə çevirmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına
Dövlət Dəstəyi Fondunun keçirdiyi müsabiqəyə təqdim olunur.
Xalq qəzeti.-2013.-24 noyabr.-№ 259.-S. 4.
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AZƏRBAYCANIN XARiCl SİYASƏT PRİORİTETLƏRİNƏ BAXIŞ: BEYNƏLXALQ
TƏŞKlLATLA SƏMƏRƏLİ ƏMƏKDAŞLIQ KONTEKSTİNDƏ TƏHLİL
QULİYEVA ÜLVİYYƏ
Bakı Dövlət Universitetinin Politologiya və Sosiologiya kafedrasınin müəllimi
Bu gün Azərbaycan Respublikası müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində əməkdaşlıq əlaqələrinin
qurulmasına, transmilli layihələrin reallaşdırıcısı tək qlobal təhlükəsizlik məsələlərinə, Avropanın enerji
təhlükəsizliyinə öz töhfəsini verən fəal aktor və regional güc kimi qəbul edilməkdədir. Həmçinin,
Azərbaycanın Qərb və Şərq sivilizasiyaları, eyni zamanda, Şimal və Cənub arasında dəhliz rolunu oynaması
əhəmiyyətli ölkə kimi onun nüfuzunu ortaya qoymuş olur. Əlbəttə ki, Azərbaycanın bu cür nailiyyətlərinin
praqmatik və rasional xarici siyasət kursu nəticəsində əldə olunduğu da hər kəsə bəllidir. Balanslaşdırılmış
xarici siyasət strategiyası kimi rəsmiləşdirilmiş bu kursun banisi isə Ümummilli lider Heydər Əliyevdir.
Azərbaycan Respublikası 1991-ci ildə müstəqillik əldə etməsinə və qlobal miqyasda müşahidə edilmiş
“Soyuq müharibə”nin başa çatmasından sonra сəгəуаn edən qloballaşma tendensiyalarının ilk elementlərini
görməsinə baxmayaraq, hakimiyyətdə olmuş iqtidarlar reallığı nəzərə alaraq, müvafiq xarici siyasət kursu
işləyə bilmədi. 1992 – 1993-cü illərdə Azərbaycan rəhbərliyi nəinki prioritet vəzifələri müəyyənləşdirib həyata
keçirmədi, əksinə, həm daxildə, həm də xaricdə çox ziyanlı siyasət yeridərək ölkəni çətin duruma saldı.
Səslənmiş “türkün türkdən başqa dostu yoxdur”, “İran ağlını başına yığmalı və Cənubi Azərbaycan məsələsini
həll etməlidir”, “Orta Asiya dövlətləri müstəqilliklərini özləri qazanmayıb, yaxud qeyri-demokratik ölkələrdir,
odur ki, onlarla münasibət qurmaq olmaz”, “Rusiya ilə bizim haqq-hesabımız hələ irəlidədir”, “Çində insan
hiiquqları pozulur” və s. bəyanatlarla Azərbaycanı həm daxildə, öz vətəndaşları arasında, həm regionda, həm
də xarici aləmdə çox böyük problemlərlə üzbəüz qoydu. Beləliklə də, xarici siyasət sahəsində yaşanan
problemlərin daxildə baş alıb gedən özbaşınalıq, siyasi böhran, vətəndaş qarşıdurması ilə müşahidə olunması,
erməni işğalçılarının bir- birinin ardınca Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi və bunun qarşısını almaq üçün
mövcud hakimiyyətin ciddi bir iş görə bilməməsi və s. kimi məsələlər dövlətçiliyimiz üçün mürəkkəb anlar
yaşatdı(1).
Bu mənada dünyada baş verən qloballaşma, demokratikləşmə və beynəlxalq inteqrasiya fonunda
Azərbaycanın bir dövlət kimi gələcək dünya nizamında yeri, daxili və xarici siyasətinin xarakteri və
prioritetləri müəyyən edilməli, Qərbə, Şərqə, yoxsa Rusiyaya və keçmiş SSRİ məkanında mövcud olan
dövlətlərin birliyinə inteqrasiya xətti seçilməli, ölkənin təhlükəsizliyi hansısa mövcud beynəlxalq təhlükəsizlik
sistemləri ilə əlaqədə, yoxsa, müstəqil, bitərəf şəkildə təmin olunması kimi məsələlər həllini tapmalı idi. Bütün
bu məsələlər ətrafında isə operativ, lakin düşünülmüş, hərtərəfli ölçülüb-biçilmiş qərarlar qəbul edilməli idi.
Çünki, istiqlaliyyət əldə etmiş hər bir dövlət özünün suveren hüquqlarını qorumaq, dövlət müstəqilliyini
möhkəmləndirmək, beynəlxalq münasibətlər sistemində layiqli yer tutmaq və meydana çıxmış münaqişələri
həll etmək üçün ardıcıl və prinsipial xarici siyasət yeridərək, qonşu ölkələr və dünyanın nüfıızlu dövlətləri ilə
yanaşı, onların təmsil olunduğu bütün beynəlxalq və regional təşkilatlarla da geniş əməkdaşlıq əlaqəlari
qurmağa ehtiyac duyur. Bu səbəbdən hər bir dövlətin milli maraqlarının və təhlükəsizliyinin qorunması
tələbləri beynəlxalq və regional mübahisələrin dinc yolla nizamlanması üçün geniş tədbirlər sistemini nəzərdə
tııtan hüquqi-normativ bazaya əsaslanan, dövlətlərin suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunmasında
beynəlxalq hüquq normalarına söykənən və bu normaların təminatçısı rolunu yerinə yetirən beynəlxalq
təşkilatlarla six əlaqələrin yaradılması zəruriliyini təsdiq edir. Məhz, buna görə də, dünya birliyinə tamhüquqlu
üzv kimi daxil olmağa çalışan, müstəqilliyinin ilk kövrək addımlarını atan və Ermənistanın hərbi təcavüzü
nəticəsində ərazi bütövlüyü pozulmuş Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətində beynəlxalq və məhəlli
təşkilatlarla əlaqələrin yaradılması və inkişaf etdirilməsi başlıca istiqamətlərdən birini təşkil edir.
Beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı münasibətlərin intensiv inkişaf etdirilməsi isə həm digər dövlətlərlə
çoxşaxəli siyasi, iqtisadi, elmi-mədəni və humanitar əməkdaşlığın daha səmərəli həyata keçirilməsinə, həm də
ölkədə baş verən proseslər haqqında obyektiv beynəlxalq ictimai rəyin formalaşmasına əsaslı təsir göstərmək
imkanlarını genişləndirmək baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir (2).
Beləliklə də, 1993-1994 – cü illərdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın xarici
siyasətinin və beynəlxalq münasibətlər sistemində təmsilçiliyinin strateji və cari vəzifələri, xarici aləmlə
əlaqələrin konturları, prioritetləri müəyyən edildi. Məhz, Ümummilli liderimizin dövründə Azərbaycanın
beynəlxalq münasibətlər sistemində iştirakı və özünəməxsus mövqelər qazanması üçün lazımi tədbirlər
görüldü, ölkənin xarici aləm üçün kəsb etdiyi maraqlar dairəsi, geosiyasi və iqtisadi əhəmiyyəti düzgün
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dəyərləndirildi, beynəlxalq aləmin Cənubi Qafqazda, Xəzər regionunda və Azərbaycanda təmsil olunan, üstüstə düşən, kəsişən maraq dairələri müəyyənləşdirildi. Eyni zamanda, beynəlxalq münasibətlərin yeni düzəni,
dövlətlərarası əlaqələrin prinsipləri, beynəlxalq hüququn təsir gücü və dairəsi, dünyanın böyük dövlətlərinin,
regionun aparıcı ölkələrinin və beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanla bağlı yürütdüyü və reallaşdıracağı
siyasət təhlil edildi.
Bundan sonra Azərbaycan dövləti qarşıya çıxan mühüm problemlərin, ilk növbədə, dövlət
müstəqilliyinin qorunub saxlanması və möhkəmləndirilməsi, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
probleminin sülh yolu ilə həll olunması, bazar iqtisadiyyatı istiqamətində islahatların həyata keçirilməsi və
dünya inteqrasiya prosesinə six cəlb olunmasında beynəlxalq təşkilatların rolundan istifadə etmək məqsədilə
qısa müddət ərzində BMT, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı (ATƏT), İslam Konfransı
Təşkilatı (İKT), Türk Dövlətləri Birliyi, Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB), Beynəlxalq Valyuta Fondu, Qara
Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, Ümumdünya Bərpa və İnkişaf Bankı və İslam İnkişaf Bankının üzvü
oldu, Parlamentlərarası İttifaq, Avropa Birliyi, Avropa Şurası, Avropa Parlamenti, NATO və b. beynəlxalq və
regional qurumlarla səmərəli əlaqələr yaratdı.
Azərbaycanın six əlaqələri olduğu təşkilatlardan biri ATƏT-dir. Ölkəmiz ATƏT- in üzvlüyünə 1992-ci
ilin 30 yanvarında qəbul olunub və qeyd edək ki, ATƏT Azərbaycanın daxil olduğu ilk Avropa təşkilatıdır.
Təşkilatla Azərbaycan arasında qısa müddət ərzində aparılmış intensiv əməkdaşlıq nəticəsində ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsilə bağlı ciddi sənədlər qəbul edilib, Minsk qrupu yaradılıb.
Azərbaycanla ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu (DTİHB) arasında da six
əməkdaşlıq münasibətləri olub. 1998- ci ildən başlayaraq DTİHB Azərbaycan Respublikasının Hökuməti ilə
fəal əməkdaşlıq aparıb və aparılan birgə əməkdaşlıq nəticəsində demokratikləşdirmə, qanun aliliyi,
qanunvericiliyin, xüsusilə də seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi, miqrasiya, gender bərabərliyi və
digər sahələrdə bir çox layihələr həyata keçirib. DTİHB Azərbaycanda keçirilmiş prezident, parlament və
bələdiyyə seçkilərində fəal iştirak edib. Lakin Azərbaycanda keçirilmiş son prezident seçkilərindən sonra
qərəzli və qeyri-obyektiv hesabatla çıxış edən DTİHB uzun illər ərzində qurulmuş münasibətlərə kölgə saldı
və etibarını tükətdi.
Bununla yanaşı, ATƏT- in Mətbuat Azadlığı üzrə Nümayəndəsi ilə də əməkdaşlığa Azərbaycan
hökuməti tərəfindən xüsusi önəm verilir. Eyni zamanda, ATƏT-in tamhüquqlu üzvü olduğundan Azərbaycan
təşkilatın Milli Azlıqlar üzrə Ali Komissarının Ofisi ilə də əlaqələr yaradıb.
ATƏT-in Parlament Assambleyası (PA) ilə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi arasında six
əməkdaşlıq əlaqələri qurülub və ATƏT-in PA-da təmsil olunan Azərbaycandan olan deputatlar hər il PA-nın
iclaslarında iştirak edirlər. Təşkilatla Azərbaycan arasında münasibətlərin dərinləşdirilməsi üçün ATƏT- in
Bakıda Ofisinin yaradılması haqqında da qərar qəbul olunub. Lakin bu ofis rəsmi səlahiyyətlərinə uyğun
olaraq, Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında fərqli – qərəzli mövqe nümayiş etdirməsi nəticəsində ATƏT-in
Bakıda Ofisinin statusuna yenidən baxılması haqqında qərar qəbul edilib. Ümumiyyətlə, ATƏT-lə Azərbaycan
arasında səmərəli əməkdaşlığın inkişafı ölkəmiz üçün əhəmiyyət kəsb etdiyindən, xüsusi olaraq bu məqsədlə
Azərbaycanda ATƏT-in Dostları Qrupu da yaradılıb (3).
Azərbaycanın intensiv əməkdaşlıq əlaqələri qurduğu beynəlxalq təşkilatlardan biri də Avropa Şurasıdır.
Azərbaycan 1992-ci ildə “xüsusi dəvət edilmiş qonaq” statusu almaq üçün Avropa Şurasına müraciət edib.
Həmin ildən başlayaraq, təşkilat qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirən Azarbaycan 2001-ci ilin 17
yanvar tarixində tamhüquqlu üzv kimi təşkilata qəbul edilib. Ötən müddət ərzində Azarbaycan həm
qanunvericilik sahəsində, həm də demokratikləşmə kursu üzrə əhəmiyyətli addımlar atdı, ölüm hökmü ləğv
edildi, siyasi və ictimai əhəmiyyətli qanunlar qəbul edildi. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament
Assambleyası çərçivəsində həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılması da reallaşdırılmaqdadır.
Bunun nəticəsidir ki, Azarbaycan AŞPA-nın iclaslarında Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsilə bağlı ciddi sənədlərin qəbul edilməsinə nail olub.
Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas üstünlüklərindən birini Avropa Ittifaqı (Aİ) ilə əməkdaşlıq təşkil
edir. Avropa və Asiyanın kəsişmə nöqtəsində yerləşən Azərbaycanın strateji mövqeyi Aİ-nin üzv dövlətlərinin
Azərbaycanla siyasi və iqtisadi münasibətləri inkişaf etdirmək marağını artırır. Aİ öz xüsusi elçisini 1998-ci
ildə Azərbaycana göndərib və Azərbaycan Aİ-da öz Daimi Nümayəndəliyini 2000-ci ildə açıb.
Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi əsasında yüksək səviyyəli
əməkdaşlığın təşəkkül tapmasını təsdiqləyib. Bununla yanaşı, 2004-cü ildə Avropa İttifaqı dövlət və hökumət
başçıları Şurasının Brüsseldə keçirilmiş toplantısında Avropa Komissiyasının Cənubi Qafqaz ölkələrinin
Avropa Qonşuluq Siyasətinə cəlb olunmasına dair tövsiyəsi təsdiq olunub. Avropa Qonşuluq Siyasəti isə
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Azərbaycan üçün siyasi, iqtisadi və inzibati islahatların səmərəli şəkildə həyata keçirilməsi və birgə dəyərlərə
hörmət edilməsində konkret irəliləyişlərə nail olunması müqabilində Aİ-nin daxili bazarında müəyyən paya
sahib olmaq imkanı, paralel olaraq, vətəndaşların, əmtəənin, xidmətlərin və kapitalın sərbəst dövriyyəsini
təmin etmək məqsədilə gələcək inteqrasiya və liberalizasiya proseslərini, həmçinin, Aİ ölkələri ilə daha
səmərəli siyasi dialoq və əməkdaşlıq, güzəştli ticarət əlaqələri və açıq bazar, miqrasiya, narkotiklər və
mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə sahəsində əməkdaşlıq, investisiyaların təşviqi imkanları, yeni maliyyə
mənbələri, Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyün dəstəklənməsi və s. reallaşdırmaq imkanı yaradır.
Eyni zamanda, Aİ TACİS proqramı çərçivəsində də müvafiq texniki və ekspert köməyi vasitəsilə
Azərbaycanda aparılan iqtisadi islahatları dəstəkləyir. TACİS-in Azərbaycanla əlaqədar əsas çoxtərəfli şəbəkə
layihələri TRACECA və İNOGATE-dir. TRACECA-nın məqsədi siyasi və iqtisadi müstəqilliyi
dəstəkləməklə, onların alternativ nəqliyyat yolları vasitəsilə Avropa və dünya bazarlarına çıxış qabiliyyətini
yüksəltmək və üzv dövlətlər arasında regional əməkdaşlığı stimulə etməkdən ibarətdir. İNOGATE isə Aİ-nin
yeni müstəqil dövlətlərə maliyyə dəstəyi çərçivəsində həyata keçirilən əsas regional təşəbbüsdür. 1999-cu ilin
iyul ayında 15 dövlətin iştirakı ib imzalanan dövlətlərarası neft və qaz ixracını nəzərdə tutan Çərçivə Sazişi
İNOGATE-in əsas hüquqi bazasını təşkil edir.
Bütövlükdə, Azərbaycan Avropa İttifaqı ölkələrilə Şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində də əlaqələr
saxlayır, hətta, son prezident seçkilərinə qədər Avronest Parlament Assambleyasında da fəal iştirak edib. Lakin
Avronest PA da DTİHB Azərbaycanda keçirilmiş prezident seçkilərinə dair qərəzli mövqedən çıxış etməsi
rəsmi Bakını bu beynəlxalq siyasi institutda iştirakına yenidən baxmağa vadar edib.
Qeyd edək ki, adlarını çəkdiyimiz təşkilatlarla Azərbaycanın miinasibətlərinin intensivləşməsi son illər
ərzində daha da sürətlənib. Çünki, həm Azərbaycanın artan siyasi-iqtisadi imkanları, həm də ölkəmizin
Avropanın enerji təhlükəsizliyində mühüm rolu qurulan münasibətləri daha da möhkəmləndirir. Bunun
nəticəsidir ki, təşkilat dəfələrlə Ermənistan- Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsilə bağlı ciddi sənədlər
qəbul edib, həmçinin, Avropa İttifaqının III “Şərq tərəfdaşlığı” Sammitində Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan
Respublikası arasında viza rejiminin sadələşdirilməsi haqqında Saziş imzalanıb (4).
Azərbaycanın münasibətlərini genişləndirdiyi və dərinləşdirdiyi təşkilatlardan birini də İslam Konfransı
Təşkilatı (İKT) təşkil edir. Tarixi keçmişi, dini, mədəni və mənəvi dəyərləri ilə İslam dünyasının ayrılmaz
hissəsi olan Azərbaycanın 1991- ci ilin dekabr ayında İslam Konfransı Təşkilatına üzv olması beynəlxalq
aləmdə respublikamızın qarşısında yeni üfüqlər açıb. Çünki, Azərbaycan İKT və ona üzv dövlətlərin ardıcıl
dəstəyinə nail olub və ilkin vaxtlarda İKT Baş katibliyi Ermənistan- Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
ilə bağlı respublikamızın mövqeyini dəstəkləyən bəyanatlar verdiyi halda, daha sonrakı mərhələdə İKT
konfransları Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Xocalı soyqırımı haqqında kəsərli qətnamələr qəbul edib. Bu
qətnamələrdə isə münaqişə birmənalı şəkildə Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü kimi qiymətləndirilib.
Sonuncu dəfə isə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Xarici İşlər Nazirləri Şurası (İƏT XİNŞ) Xocalı faciəsini
soyqırım aktı tanıyan növbəti sənəd qəbul edib. Sözügedən qətnamədə Dialoq və Əməkdaşlıq uğrunda İslam
Konfransı Gənclər Forumunun Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə Baş Koordinatoru, Heydər Əliyev Fondunun
vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə Forum tərəfindən həyata keçirilən “Xocalıya Ədalət”
kampaniyasına həsr edilmiş xüsusi bənd ayrılıb. Həmin bəndə əsasən, İƏT XİNŞ “Xocalıya Ədalət”
beynəlxalq məlumat kampaniyasını alqışlayır və üzv dövlətlərdən bu soyqırım aktını milli və beynəlxalq
səviyyədə insanlığa qarşı cinayət kimi tanınması üçün Kampaniyanın işində fəal iştirak etməyə və lazımi səylər
göstərməyə çağırır.
Qeyd edək ki, İKT qətnamələri Azərbaycan üçün yalnız siyasi əhəmiyyət daşımır, eyni zamanda,
respublikamıza müsəlman ölkələri tərəfindən göstərilən humanitar, texniki və s. yardımın böyük bir hissəsi
İKT konfranslarının qəbul etdiyi bu kimi mühüm sənədlər əsasında həyata keçirilib.
Azərbaycan İKT çərçivəsində İslam dünyası üçün də mədəni-humanitar xarakterli fəaliyyət sərgiləyib
və öz töhfəsini verib. Əlbəttə, qürurverici haldır ki, sivilizasiyalararası dialoq daxil olmaqla, müxtəlif sahələrdə
genişmiqyaslı və fədakar fəaliyyətinə, qayğıya ehtiyacı olan uşaqlara diqqətinə, onların yaşayış şəraitinin
yaxşılaşmasına, təhsilə, həmçinin, İslam aləmində görülən işlərə böyük dəstəyinə görə Mehriban Əliyeva
2006- cı il noyabrın 24-də İSESCO- nun xoşməramlı səfiri adına layiq görülüb (5).
Azərbaycanın təmsil olunduğu ən mühüm beynəlxalq təşkilatlardan biri də Birləşmiş Millətlər
Təşkilatıdır. Azərbaycan və BMT arasında əməkdaşlıq Sovet İttifaqının dağılması və Azərbaycanın öz
müstəqilliyini bərpa etməsindən dərhal sonra bərqərar olub. Azərbaycan 1992-ci ilin 2 mart tarixində BMTnin üzvlüyünə qəbul edilib və 1992-ci il may ayının 6-da Azərbaycanın BMT nəzdində Daimi Nümayəndəliyi
açılıb.
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BMT ilə əməkdaşlığın ilk günündən, Azərbaycan BMT platformasından beynəlxalq ictimaiyyətin
diqqətini Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə cəlb etməyə və BMT-nin potensial
imkanlarından istifadə etməklə sülh sazişinin əldə olunmasına çalışıb. Bunun nəticəsində də 1993-cü il ərzində
BMT Təhlükəsizlik Şurası münaqişəyə dair 822, 853, 874, 884 saylı qətnamələr qəbul edib. Hər bir qətnamə
isə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ və digər ərazilərinin Ermənistanın silahlı qüvvələri tərəfindən işğalını qəbul
edib. Bu qətnamələr Azərbaycanın ərazi toxunulmazlığını yenidən təsdiq edərək, dərhal atəşkəs elan olunması,
hərbi əməliyyatlara son qoyulması və işğalçı qüvvələrin Azərbaycan Respublikası ərazisindən çıxarılması
tələblərini irəli sürüb. Təəssüf ki, məlum qətnamələrin müddəaları indiyə kimi yerinə yetirilməyib.
Azarbaycan milli maraqlarını müdafiə etmək və ölkə ilə bağlı həqiqətlərin dünyanın ən ali kürsüsündən
beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmaq üçün təşkilatla six əlaqə saxlayır. Ölkəmiz BMT çərçivəsində
mühüm proseslərdə iştirak edib, əsasən, sülh və əməkdaşlığın tərəfdarı kimi ciddi dəstək alıb. Elə bu prosesin
nəticəsi idi ki, Azərbaycan 2011-ci ildə BMT üzvü olan ölkələrin 155 səsini toplayaraq 2012-2013-cü illər
üzrə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilib. Ötən iki il ərzində isə Azərbaycan dünyanın son
dərəcədə əhəmiyyətli hadisələri ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclaslarına sədrlik edib, müvafiq
qərarların qəbulunda iştirak edib.
Bununla yanaşı, Azərbaycan BMT daxilində bir çox xüsusi qurum və orqanları ilə fəal və səmərəli
əməkdaşlıq edir. Onların sırasında BMT-nin İnkişaf Proqramı (BMTİP), BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali
Komissarı (UNHCR), BMT- nin Uşaq Fondu, BMT-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı (YUNESKO),
Sənaye İnkişaf Təşkilatı, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, BMT-nin Qadınlar Fondu, Atom Enerjisi üzrə
Beynəlxalq Agentlik, Nüvə Sınaqlarının Hərtərəfli Qadağan olunması haqqında Müqavilə Təşkilatı və s. qeyd
etmək olar. Burada Azarbaycan-YUNESКО arasındakı əlaqələri xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır. Çünki,
Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO-nun və İSESCO-nun
xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə Azərbaycanın bir çox maddi – mənəvi abidələri Qeyrimaddi Mədəni İrs Siyahısına salınıb. Həmçinin, Azərbaycan xalqına məxsus mədəniyyət elementləri qorunub
və dünya mədəniyyət nümunələri sırasına daxil edilib. Azərbaycan mədəniyyətinin dünyada təbliğində, eləcə
də mədəniyyətlərarası dialoqun genişləndirilməsində Heydər Əliyev Fondunun YUNESKO qurduğu hərtərəfli
səmərəli əməkdaşlıq bu gün olduqca yüksək səviyyədədir. Sirr deyil ki, Azərbaycan-YUNESKO əlaqələrinin
indiki səviyyəyə yüksəlməsində Mehriban xanım Əliyevanın böyük əməyi var. Mehriban xanım Əliyeva
ənənəvi musiqinin, ədəbiyyat və poeziyanın inkişafına verdiyi töhfələrə, musiqi təhsili və dünya
mədəniyyətlərinin mübadiləsi sahəsindəki xidmətlərinə görə 2004-cü il avqustun 13-da-təşkilatın şifahi
ənənələr və musiqi ənənələri sahəsində Xoşməramlı səfiri adına layiq görülüb.
Mehriban xanım Əliyevanın UNESCO ilə əməkdaşlıq çərçivəsindəki fəaliyyəti müxtəlif ölkələrlə
mədəni əlaqələrin gücləndirilməsi, sivilizasiyalararası dialoqun genişləndirilməsi yönündə mühüm
nailiyyətdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və UNESCO-nun və İSESCO-nun
xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın səmərəli fəaliyyətinin nəticəsi olaraq muğam və aşıq sənəti, tar ifaçılıq
sənəti, eləcə də Azərbaycan xalçası UNESCO-nun Qeyri-maddi – mədəni irs siyahısına daxil edilib. Eyni
zamanda, Dünya Səhiyyə Təşkilatı İcraiyyə Komitəsinin 2007-ci il yanvarın 29-da Cenevrədə keçirilən 120ci sessiyasının yekdil qərarı ilə Mehriban xanım Əliyevaya ana, uşaq və ailə sağlamlığının qorunması və
möhkəmlənməsi işində müstəsna xidmətlərinə görə bu beynəlxalq təşkilatın mükafatı verilib (5).
Azərbaycan həmçinin, beynəlxalq ictimaiyyəti narahat edən müxtəlif məsələlər ilə əlaqədar BMT Baş
Assambleyasının qəbul etdiyi qətnamələrin kosponsorudur. Ölkəmizin təşkilatdakı nümayəndə heyəti öz
təşəbbüsü ilə bəzi qətnamələri irəli sürüb.
Azərbaycanın BMT çərçivəsində görülən işlərə verdiyi töhfələr sırasında onun qlobal səviyyədə
terrorizmə qarşı aparılan mübarizədə fəal şəkildə iştirakı xüsusilə qeyd edilməlidir. Bu baxımdan
respublikamız BMT TŞ- nın Terrorizmə qarşı Komitəsi ilə yaxından əməkdaşlıq edərək, həmin Komitəyə
Azərbaycanda terrorizmə qarşı mübarizə sahəsində görülən tədbirlər haqqında müvafiq hesabatlar təqdim edib.
Azarbaycan beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi və qorunmasında, davamlı inkişaf və
demokratikləşdirmə prosesində BMT-nin vacib rol oynadığını qəbul edir. Təsadüfi də deyil ki, Azarbaycan
BMT-nin XXI əsrdə olacaq təhdid və problemlərə qarşı mübarizə apara bilməsi üçün BMT çərçivəsində
islahatların aparılması ideyasını dəstəkləyir.
Qeyd edək ki, Azarbaycan xarici siyasət prioritetlərindən irəli gələrək, diinyada beynəlxalq hüquq
normalarına əsaslanan sivil birgə yaşayış normalarının bərqərar olması, dövlətlərin beynəlxalq hüquqlarının
qorunması üçün təsirli tədbirlərin görülməsi NATO, MDB, GUAM, QDİƏT, İƏT, TÜRKPA, Qoşulmamaq
Hərəkatı və digər beynəlxalq və regional təşkilatlar daxilində dünyada sülhün və təhlükəsizliyin təmin
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olunmasında daha yaxından iştirak edir. Təbii ki, bu iştirakçılıq Azarbaycan dövlətinə dünya miqyasında
mövqelərini daha da möhkəmləndirməyə və milli maraqlarını müdafiə etməyə imkan yaradır.
XULASƏ
Məqalədə Qərb və Şərq sivilizasiyaları, eyni zamanda, Şimal və Cənub arasında dəhliz rolunu oynayan
Azərbaycan Respublikasının əhəmiyyətli ölkə kimi müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində əlaqələrinin
qurulmasından, transmilli layihələrin reallaşdırıcısı olaraq qlobal təhlükəsizlik məsələlərinə, Avropanın enerji
təhlükəsizliyinə verdiyi töhfələrdən bəhs edir.
1993-1994-cü illərdən başlayaraq müasir Azarbaycan Respublikasının xarici siyasətinin və beynəlxalq
münasibətlər sistemində təmsilçiliyinin strateji və cari vəzifələrinin, xarici aləmlə əlaqələrin konturlarının,
prioritetlərinin miiəyyən edilməsində Ulu Öndər Heydər Əliyevin rolunun nədən ibarət olduğu göstərilmiş,
hazırkı dövrdə bu siyasətin iqtidar tərəfindən necə uğurla davam etdirilməsi, bu işdə Heydər Əliyev Fondunun
iştirakından yazılmışdır.
Məqalədə dövrdə dünyanın böyük qurumları – BMT, İslam Konfransı Təşkilatı Avropada Təhlükəsizlik
və Əməkdaşlıq Təşkilatı (ATƏT), Türk Dövlətləri Birliyi, Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB), Beynəlxalq
Valyuta Fondu, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, kimi Avropa Birliyi, Avropa Şurası, Avropa
Parlamenti, NATO və s. ilə Azərbaycanm əməkdaşlıq etməsinin vacibliyinin qeyd olunmaqla bu kimi
təşkilatların məzmunu açıqlanmış, onların fəaliyyətləri haqqında qısa məlumat verilmişdir.
QEYDLƏR:
1.
Həsənov Əli. “Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti”. Bakı,
“Azərbaycan’’ nəşriyyatı, 2005. 752 s
2.
Novruz Məmmədov. “Geosiyasətə giriş”. Bakı, “Azərbaycan” nəşriyyatı, 2011.416s
3.
http:// www.mfa.gov.az/? opt ions=content& id=737& lan guage=az
4.
http://www.president.az/ articles/10387
5.
http://www.heydar-aliyev- foundation.org/az
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Xarici siyasətdə əsas prioritet Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllidir
Prezident İlham Əliyev: “Heç vaxt Azərbaycan öz ərazisindəikinci qondarma erməni dövlətinin
yaradılmasına imkan verməyəcək”
Elnur Hacalıyev
Azərbaycan bütün optimal nəqliyyat-kommunikasiya xətlərinin, habelə neft-qaz boru kəmərlərinin
keçdiyi əlverişli tranzit məkan kimi təkcə Avropa üçün deyil, həm də Uzaq Şərq üçün strateji əhəmiyyət kəsb
edən ölkədir. Azərbaycan Qərbdə yalnız zəngin neft və qaz ehtiyatları ilə deyil, həm də demokratiyaya, liberal
dəyərlərə, insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarına sadiqliyi ilə tanınmaq əzmini bir sıra konkret addımları ilə
tam sübuta yetirmişdir. Avropa Şurasının tamhüquqlu üzvü olan respublikamızın avrostrukturlara inteqrasiya
prosesində BMT, ATƏT, Avropa Birliyi, NATO kimi təşkilatlarla sıx əməkdaşlığı hüquqi dövlət və vətəndaş
cəmiyyəti quruculuğu prosesinin dönməzliyinə etibarlı təminat kimi qiymətləndirilir.
Ermənistanın dünya miqyasında təcavüzkar dövlət kimi tanınmasına nail olmaq və Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü təmin etmək, dünya siyasətini istiqamətləndirən böyük dövlətlərlə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı
genişləndirmək dövlət başçısı İlham Əliyevin xarici siyasətinin prioritet məqsədləri sırasında xüsusi vurğulana
bilər. Aparılan uğurlu diplomatiya nəticəsində artıq beynəlxalq təşkilatlar haqqın və ədalətin Azərbaycanın
tərəfində olduğunu etiraf edir, Ermənistanı təcavüzkar dövlət kimi tanıyırlar.
Azərbaycan danışıqlar prosesində ədalətli, prinsipial və beynəlxalq hüquqa əsaslanan mövqe nümayiş
etdirir. Bu dəyişməz mövqeyi Prezident İlham Əliyev xarici ölkələrə səfərlərində, eləcə də ölkəmizə gələn
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların və dövlətlərin rəhbərlərinin diqqətinə dəfələrlə çatdırıb. Rəsmi Bakı istənilən
beynəlxalq gərginlik və münaqişənin ayrı-ayrı dövlətlərin siyasi iddiaları, ikili standartlar əsasında deyil, məhz
aparıcı beynəlxalq təşkilatların qərar və qətnamələri əsasında həllinin tərəfdarı kimi çıxış edir. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev andiçmə mərasimində bildirib: “Xarici siyasətimizin prioriteti təbii
ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsidir. Əfsuslar olsun ki, bu illər ərzində
münaqişə həllini tapmamışdır. Bunun başlıca səbəbi Ermənistanın riyakar siyasətidir, qeyri-konstruktiv
mövqeyidir və əfsuslar olsun ki, beynəlxalq birliyin, bu məsələ ilə bilavasitə məşğul olan tərəflərin
biganəliyidir. Beynəlxalq hüquq normaları 20 ildən artıqdır ki, kobudcasına pozulur. BMT Təhlükəsizlik
Şurasının dörd qətnaməsi icra edilmir, işğalçı ölkəyə təzyiq göstərilmir. Belə olan halda əlbəttə ki, bizim
birtərəfli qaydada aparılan diplomatik səylərimiz uğur gətirə bilməzdi.
Dağlıq Qarabağ əzəli Azərbaycan torpağıdır, Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Bütün dünya Dağlıq
Qarabağı Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanıyır. Azərbaycanın mövqeyi birmənalıdır, ədalət, tarixi
həqiqət üzərində qurulubdur. Bizim əzəli torpağımız olan Dağlıq Qarabağ bu gün siyasi və hüquqi cəhətdən
də Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Ərazi bütövlüyü məsələlərində heç bir güzəştdən söhbət gedə bilməz.
Heç vaxt Azərbaycan öz ərazisində ikinci qondarma erməni dövlətinin yaradılmasına imkan verməyəcək, icazə
verməyəcəkdir. Bizim birmənalı mövqeyimiz bir daha demək istəyirəm ki, tarixi ədalətə və beynəlxalq hüquq
normalarına söykənir”.
BMT 70 ilə yaxın müddətdə əsasən hərbi-siyasi təşkilat kimi tanınıb. Onun müəyyən prosesləri
tənzimləmək üçün güc tətbiq etmək təcrübəsi mövcuddur. 1945-ci ilin oktyabrında yaradılmış bu qurumun
nizamnaməsinin 51-ci maddəsində göstərilir ki, hər bir dövlət özünün ərazi bütövlüyünü müdafiə etmək üçün
istənilən anda hərbi yoldan istifadə edə bilər və hər bir dövlətin də özünümüdafiə hüququ var. BMT
Nizamnaməsinin 25-ci maddəsində göstərilir ki, təşkilatın Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi qərarların
yerinə yetirilməsi icbari xarakter daşıyır. Təşkilatın Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə
bağlı 4 qətnaməsində erməni hərbi birləşmələrinin qeyd-şərtsiz Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən
çıxarılması məsələsi əksini tapıb. Amma buna baxmayaraq, təşkilat Azərbaycanla bağlı qətnamələrini 20 ildir
ki, icra etmir. Bunun səbəblərindən biri də odur ki, təşkilatın beş daimi üzvü hərbi gücün tətbiqi ilə bağlı qərar
qəbul edərkən tamamilə öz geosiyasi maraqlarından çıxış edir. Belə olan təqdirdə təşkilat iflic vəziyyətinə
düşür.
İşğal faktı ilə barışmayacağını hər zaman bəyan edən Azərbaycan danışıqların sonadək nəticəsiz
qalacağı təqdirdə münaqişənin həllində güc yoluna əl atacağını gizlətmir. Söhbət ondan gedir ki, Ermənistan
və Azərbaycan arasında 1994-cü il mayın 12-də atəşkəs rejiminin tətbiqini nəzərdə tutan Bişkek müqaviləsinin
imzalanmasından 19 il keçsə də, İrəvanın qeyri-konstruktiv, təcavüzkar siyasəti üzündən beynəlxalq birliyin
münaqişəni dinc yolla tənzimləmək cəhdləri hələ ki fayda verməyib. Ötən illərdə ATƏT-in Minsk qrupunun
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həmsədrlərinin (ABŞ, Fransa, Rusiya) vasitəçiliyi ilə aparılan üzücü və gərgin danışıqlar prosesi bir neçə dəfə
problemin real həlli müstəvisinə yönəlsə də, Ermənistan rəhbərliyinin aşkar siyasi cığallığı və siyasi
qətiyyətsizliyi üzündən sülhə gəlmək mümkün olmayıb. Ermənistanın təcavüzkar dövlət olmasına, işğalçılıq
siyasəti yürütməsinə açıq-aşkar göz yumulur. Bu bir yana, “demokratiya carçıları” Azərbaycandakı müsbət
meyillərə kölgə salmağa çalışdıqları halda, təcavüzkar dövlətin daxilində cərəyan edən antidemokratik
proseslərə, dövlətin antihumanist, insanlığa qarşı yönəlmiş zorakı addımlarına da göz yumurlar.
Azərbaycanın artan iqtisadi qüdrəti qarşısında işğalçı Ermənistan son dərəcə dərin iqtisadi böhran
keçirir. Bölgədə gerçəkləşdirilən bütün qlobal layihələrdən kənarda qalan Ermənistan əhalisinin sosial durumu
olduqca acınacaqlı vəziyyətdədir. Azərbaycan dövləti isə bütün sahələr üzrə davamlı inkişaf edərək dünyanın
inkişaf etmiş ölkələri sırasına qoşulmaqdadır. Qüdrətli Azərbaycan qarşısında səfillər ölkəsinə çevrilən
Ermənistanın uzun müddət tab gətirəcəyi isə mümkünsüzdür. Prezident İlham Əliyev andiçmə mərasimində
bildirib: “Ermənistanı bütün regional layihələrdən təcrid etməliyik, etmişik, edəcəyik. Maksimum çalışmalıyıq
ki, Ermənistan iqtisadiyyatı bundan da ağır vəziyyətə düşsün, orada depopulyasiya bundan da yüksək templərlə
davam etsin. Beləliklə, biz münaqişənin həlli üçün bütün əsas şərtləri təmin etməliyik. Son illərin təcrübəsi
onu göstərir ki, biz düzgün yoldayıq və Ermənistan məcbur olub açıq şəkildə etiraf edir ki, öz təhlükəsizliyini
özü təmin edə bilmir. Əslində, etiraf edir ki, Azərbaycandan, güclü Azərbaycan dövlətindən qorxur,
Azərbaycan qarşısında acizdir. Ermənilər tərəfindən son 20 il ərzində yaradılan mif ki, erməni ordusu güclü
ordudur, erməni iqtisadiyyatı güclü iqtisadiyyatdır, bu mif tamamilə dağıdılıb, bu mifdən əsər-əlamət
qalmayıb. Bu gün güclü Azərbaycan dövləti Ermənistan rəhbərliyinə də ciddi mesaj göndərir: Siz öz xalqınızın
gələcəyini, Ermənistanın müstəqil ölkə kimi yaşamasını düşünürsünüzsə düzgün addım atın. Sizə aid olmayan
torpaqlardan çıxın və biz ədaləti bərpa etməliyik. Münaqişənin həlli bir daha demək istəyirəm ki, prioritet
məsələdir. Bu məsələ tam şəkildə öz həllini tapmalıdır. Hər hansı bir yarımçıq variant müvəqqəti variant kimi
yalnız qəbul edilə bilər. Münaqişənin tam şəkildə həll edilməsi, əminəm ki, olacaqdır və ilk növbədə, əlbəttə,
erməni işğalçı qüvvələri işğal edilmiş torpaqlardan çıxarılmalıdır. Ondan sonrakı mərhələlərdə azərbaycanlılar
Dağlıq Qarabağa qayıtmalıdırlar. Şuşada, Xankəndidə Azərbaycan bayrağı qaldırılmalıdır və əminəm ki, belə
də olacaqdır. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, strateji hədəf kimi azərbaycanlılar bütün tarixi torpaqlara
qayıtmalıdırlar. Mən əminəm ki, biz buna nail olacağıq. Əlbəttə ki, bu strateji hədəf vaxt aparacaqdır. Ancaq
bizim cəmiyyətimiz, gənc nəsil, bütün vətənpərvər insanlar bu amalla yaşamalıdır ki, biz tarixi ədaləti bərpa
edək”.
Azərbaycanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü
seçilməsi bütövlükdə müasir tariximizin ən əlamətdar, qürur doğuran hadisələrindən biri kimi yadda qalmışdır.
Bu möhtəşəm hadisə, ilk növbədə, rəsmi Bakının son dərəcə sabit və uğurlu, eyni zamanda sivil birgəyaşayış
normalarına əsaslanan tarazlı xarici siyasət yürütdüyünü bir daha təsdiqləməklə yanaşı, müstəqil Azərbaycanın
beynəlxalq miqyasda artan nüfuzunun parlaq təcəssümü kimi dəyərləndirilə bilər.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü seçilən Azərbaycan təşkilatın Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı qəbul etdiyi qətnamələrin icrası istiqamətində fəal iş aparmaq, təcavüzkara qarşı
daha təsirli tədbirlər görmək imkanları əldə etmişdir. Məhz bu məqam Azərbaycanın əldə etdiyi uğurun
miqyası və mahiyyəti barədə daha dolğun və aydın təsəvvür formalaşdırır. Azərbaycan Təhlükəsizlik Şurasına
sədrliyi müddətində beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunması məsələsində uğurlu fəaliyyət
göstərmişdir.
Xatırladaq ki, oktyabrın 28-də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasında sədrlik
vəzifəsini həyata keçirən Azərbaycan Respublikasının təşəbbüsü ilə “Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatı arasında tərəfdaşlıq əlaqələrinin gücləndirilməsi” mövzusunda qurumun yüksək
səviyyəli iclası keçirilib. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsindən ətraflı danışan xarici işlər naziri
E.Məmmədyarov qeyd edib ki, münaqişənin əvvəlindən İƏT BMT Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsi
əsasında Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərəkətlərini təcavüz kimi qiymətləndirib. Onun sözlərinə görə,
qətnamələrin yerinə yetirilməsinin təmin edilməsi məqsədilə İƏT-in qəbul etdiyi silsilə qərarlar beynəlxalq
ictimaiyyət tərəfindən, o cümlədən BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası və Baş Assambleyası çərçivəsində,
Azərbaycan ərazilərinin işğalı məsələsinin nəzərdən keçirilməsində həlledici rol oynayıb.
Nazir xüsusilə vurğulayıb ki, Ermənistanın ilhaqçı siyasəti heç bir halda yerinə yetirilə bilməz. O bildirib
ki, münaqişənin həllinə nail olmaq və iki dövlət arasında normal münasibətlərin bərqərar edilməsi üçün yeganə
vasitə Azərbaycan ərazilərinin işğalına son qoyulması, Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünün bərpa
edilməsi, qaçqın və məcburi köçkünlərin öz evlərinə qayıtmaq hüququnun dərhal təmin edilməsidir.
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Uzun illər regionda siyasi arbitr rolunda çıxış etməyə iddialı olan bəzi dövlətlərin respublikamıza
bərabərhüquqlu tərəfdaş kimi yanaşmaq məcburiyyətində qalması, rəsmi Bakı ilə təzyiq və təhdid dilində
danışmağın mənasızlığını dərk etməsi bu gün Azərbaycanın diplomatiyasının ən mühüm uğurlarından biri kimi
vurğulana bilər.
Azərbaycan.-2013.-2 noyabr.-№ 242.-S. 4.
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Uğurlu xarici siyasət strategiyasının Azərbaycan modeli: nailiyyətlər və perspektivlər
Elmar MƏMMƏDYAROV,
xarici işlər naziri
Azərbaycan xalqının zəngin dövlətçilik tarixinin olmasına baxmayaraq, iki yüz ilə yaxın bir dövr
ərzində çar Rusiyasının və sonradan SSRİ-nin tərkibində olması ölkəmizi dünyanın siyasi xəritəsində
suveren mövcudluqdan və müstəqilliyin ən əsas atributlarından olan xarici siyasi fəaliyyətdən məhrum
etmişdi. Xalq Cümhuriyyətinin mövcud olduğu qısa zaman kəsiyində həmin dövr üçün xarakterik olan
kəskin siyasi mühitdə Azərbaycan diplomatlarının Paris sülh konfransında ölkəmizi təmsil etməsinə və
ölkəmizin dünyanın siyasi xəritəsində yerinin və rolunun müəyyən olunması istiqamətində gördükləri
tarixi işlərə baxmayaraq, sovet işğalı nəticəsində milli müstəqillik yenidən itirilmişdir.
Qısaömürlü olsa da, xalqımızın yaddaşında silinməz izlər qoyan müstəqillik dövrünün ənənələri, SSRİnin dağılmasından sonra Azərbaycan dövlətçiliyinin və zəruri dövlət təsisatlarının, o cümlədən xarici işlər
nazirliyi sisteminin qurulmasında əsas istinad mənbəyi olmuşdur. Amma Xalq Cümhuriyyətinin süqutunu
şərtləndirən daxili və xarici təhlükələr müstəqilliyini yenicə qazanmış Azərbaycan Respublikasını əhatə etsə
də, həmin dövrdə hakimiyyətdə olan şəxslər tərəfindən tarixi təcrübədən düzgün nəticə çıxarılmamış, qeyripeşəkar və strateji baxış olmadan daha çox həvəskarcasına yürüdülən xarici siyasət fəaliyyəti nəticəsində
ölkəmiz təcrid vəziyyətinə sürüklənmiş və respublikamız ətrafında informasiya blokadası daha da daralmışdır.
Xarici siyasət və diplomatik fəaliyyət mahiyyət etibarilə ölkənin dost və müttəfiqlərinin sırasını
genişləndirməli və erməni təcavüzünün qarşısını almaq üçün əlverişli beynəlxalq mühit formalaşdırmalı
olduğu halda, məsuliyyətsiz addımlar sayəsində onsuz da çətinliklər burulğanında çırpınan respublika ətrafında
tamamilə əlverişsiz diplomatik mühit formalaşdırılmışdır.
Keşməkeşli tarixi dövrdə ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqının israrlı təkidi ilə
hakimiyyətə qayıdışından sonra bütün sahələrdə həyata keçirilən milli dövlətçiliyin qurulması prosesi xarici
işlər nazirliyi sistemini də əhatə etmişdir. Dahi və müdrik insanlar üçün xarakterik olan strateji, uzaqgörən
baxışa və dərin düşüncəyə malik olan Heydər Əliyev tərəfindən Azərbaycanın xarici siyasətinin strateji ana
xəttinin konturları cızılmışdır. Azərbaycanın müstəqilliyinin itirilməsi və Xalq Cümhuriyyətinin acı aqibətinin
yenidən yaşanıla bilinəcəyi bir şəraitdə ölkəmizin yaxın və uzaq tarixi keçmişi, üzləşdiyi geosiyasi reallığı
dərindən təhlil edilərək ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən formalaşdırılan xarici siyasət strategiyası ilk
növbədə respublikamızın milli maraqlarının aydın və dəqiq şəkildə müəyyən edilməsini, bərabərhüquqlu,
daxili işlərə qarışmamaq və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq prinsipləri əsasında qonşu dövlətlər və dünya birliyi
ilə mehriban münasibətlərin qurulmasını, eyni zamanda, Avratlantik inteqrasiya xəttinin tutulmasını, uğurlu
enerji və nəqliyyat infrastrukturları diplomatiyası vasitəsilə uzunmüddətli perspektivdə davamlı inkişafın əldə
edilməsini, xarici siyasətimizin manevr imkanlarının və strateji dərinliyinin artırılmasını, ən əsası
Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün məhəlli səviyyədən çıxarılaraq beynəlmiləlləşdirilməsini,
işğalın nəticələrini aradan qaldırmaq üçün Ermənistana qarşı beynəlxalq siyasi təzyiqin gücləndirilməsini və
son hədəf olaraq Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyü və sərhədlərinin toxunulmazlığının təmin
olunmasını özündə ehtiva etmişdir.
Qonşu dövlətlərlə mehriban münasibətlərin qurulması və eyni zamanda, Avratlantik inteqrasiya xəttinin
tutulması, müstəqil enerji siyasətinin yürüdülməsi, Ermənistana qarşı beynəlxalq siyasi təzyiqlərin tətbiqinin
formalaşdırılması və onun atəşkəsə vadar edilməsi, bununla da nəinki Azərbaycanın dövlətçiliyinin qorunması,
hətta onun daha da möhkəmləndirilməsi zahirən qeyri-mümkün diplomatik gedişlər təsiri bağışlasa da, yalnız
Heydər Əliyev diplomatiyası vasitəsilə mümkün olmuşdur. İstər həmin dövrdə, istərsə də bu gün bu
strategiyanın yalnız bir qalibi var idi: Azərbaycan xalqı!
Başqa sözlə desək, son iki əsr ərzində Azərbaycan üçün əlverişli imkanlar vəd edən, amma eyni
zamanda, ciddi təhlükə mənbəyi olan “coğrafiya, neft və geosiyasət” amilləri böyük məharətlə
əlaqələndirilərək biri digərini tamamlayacaq formada vahid strategiya əsasında həyata keçirilmiş,
uzunmüddətli dövr və perspektiv gələcək üçün hazırlanmışdır ki, zaman keçdikcə onun bəhrələri daha aydın
şəkildə ölkəmizin beynəlxalq miqyasda əldə etdiyi uğurlarında və sürətli inkişafında özünü göstərməkdədir.
Daxili və xarici siyasətin bir-birini üzvi şəkildə tamamladığı formada qurulmuş bu strategiya
müstəqilliyimizin ilk dövrlərində daxili inkişaf üçün əlverişli xarici mühitin yaradılmasını özündə ehtiva
edirdisə, artıq bu gün uğurlu daxili siyasət, o cümlədən ölkəmizin liberal-demokratik yolla inkişafı, siyasi
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sistemin sabitliyi, dövlətçiliyin möhkəmliyi, davamlı və sürətli iqtisadi çiçəklənmə xarici siyasət sahəsində
əldə etdiyimiz nailiyyətlərin əsasını təşkil edir.
Heydər Əliyev irsinə sadiq qalaraq son on il ərzində həyata keçirilən siyasi-iqtisadi islahatlar, səmərəli
və düzgün dövlət idarəçiliyi nəticəsində Azərbaycanda iqtisadiyyatın real ifadədə 3 dəfədən artıq, dövlət
büdcəsinin 19 dəfə artması, yoxsulluğun səviyyəsinin 49 faizdən 6 faizə enməsi, 1 milyondan artıq yeni iş
yerinin açılması, xarici valyuta ehtiyatının 48 milyard dollardan artıq olması və Azərbaycanın ortagəlirli
dövlətlər sırasında öncül mövqelərdən birini tutması respublikanın beynəlxalq arenada qətiyyətini daha da
artırmışdır.
Bu sürətli inkişafın fövqündə dünya miqyasında unikal və uğurlu inkişaf modellərindən hesab olunan
Azərbaycanın qarşısında hər bir dövr üçün aktual olan Heydər Əliyev xarici siyasət strategiyasının müəyyən
etdiyi ana xətt əsasında artıq yeni vəzifə və tapşırıqlar durur.
Xarici siyasətimiz qarşısında hücum strategiyasını müəyyən edən Prezident İlham Əliyev
diplomatiyamız tərəfindən “reaktiv” deyil, məhz “proaktiv” tədbirlərin görülməsi, erməni yalanlarının ifşa
edilməsi və dünya miqyasında yayılması istiqamətində Azərbaycan diplomatları qarşısında ciddi tapşırıqlar
qoymuşdur. Prezident diplomatlar qarşısında bəyan etdi ki, onlar işlədikləri ölkələrdə Qarabağ problemini hər
fürsətdə qaldırmalı, bu problemə dair həqiqətləri həmin ölkələrin ictimaiyyətinə daha fəal şəkildə çatdırmalı
və Azərbaycana qarşı aparılan informasiya müharibəsində önə keçmək üçün məlumatların yayılmasını
gözləmədən özləri əsl həqiqətləri yaymalıdırlar.
Prezident İlham Əliyev diplomatik xidmət orqanları rəhbərlərinin 2012-ci il 21 sentyabr tarixdə
keçirilmiş dördüncü müşavirəsində inkişafımızın hazırkı mərhələsinə uyğun olaraq aşağıdakı istiqamətlər üzrə
yeni tapşırıq və vəzifələr müəyyən etmişdir:
- Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün nəticələrinin aradan qaldırılması, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü, suverenliyi və sərhədlərinin toxunulmazlığının təmin olunması;
- Xocalı soyqırımının dünya miqyasında tanıdılması istiqamətində fəaliyyətin daha aktiv şəkildə davam
etdirilməsi;
- Ermənistanın siyasi, iqtisadi, enerji və nəqliyyat layihələrindən təcridinin davam etdirilməsi;
- Azərbaycan haqqında həqiqətlərin dünya miqyasında yayılmasının daha da gücləndirilməsi, erməni
yalanlarının ifşa edilməsi və Azərbaycana qarşı olan məqsədyönlü bəzi əks təbliğat əməllərinin qarşısının
alınması;
- İkitərəfli əsasda dünya ölkələri ilə əlaqələrin inkişafına xüsusi önəm verilməsi və ikitərəfli siyasi,
iqtisadi, mədəni və humanitar əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi;
- Azərbaycanın qeyri-daimi əsasda üzv seçildiyi BMT Təhlükəsizlik Şurasında ədalət və beynəlxalq
hüququn prinsiplərinə uyğun səmərəli fəaliyyətin davam etdirilməsi, yeni üzv qəbul olunduğumuz Qoşulmama
hərəkatında fəaliyyətin artırılması və çoxtərəfli çərçivələrdə də çevik diplomatik fəaliyyətimizin davam
etdirilməsi;
- Xarici iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsinin dəstəklənməsi və Azərbaycan məhsullarının ixracı üçün
yeni bazarların müəyyən edilməsi;
- Azərbaycan xalqının əsrlərdən bəri formalaşmış zəngin irsi əsasında dünya miqyasında
multikulturalizm və tolerantlıq meyillərinin inkişafına töhfə verilməsi;
- Mədəni diplomatiya siyasətinin davam etdirilməsi və dünya miqyasında Azərbaycan xalqının sahib
olduğu zəngin mədəni irsin tanıdılması;
- Dünya azərbaycanlıları və diaspor təşkilatları ilə əlaqələrin daha da gücləndirilməsi və onların
fəaliyyətinin dəstəklənməsi.
Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün nəticələrinin aradan qaldırılması xarici siyasətimiz
qarşısında duran vəzifə və tapşırıqlar sırasında prioritet yer tutmaqla yanaşı, bu sahədə daim konstruktiv və
praqmatik yanaşma nümayiş etdirilir. Ümumiyyətlə, qeyd olunmalıdır ki, Ermənistanın hərbi təcavüzü
şəraitində təşəkkül tapan Azərbaycanın ümumi inkişaf və xarici siyasət strategiyası yüz ildən artıq bir dövr
ərzində erməni ideoloqları tərəfindən formalaşdırılan böyük bir xülyanı tamamilə boşa çıxarmışdır. Məhz
Azərbaycan dövlətinin güclənməsi fonunda erməni lobbisinin ölkəmizə qarşı təxribatlarının qarşısı alınmağa
və yalanları ifşa olunmağa başlanmışdır. Erməni lobbisinin sıx cəmləşdiyi ölkələrdə belə Azərbaycan haqqında
həqiqətlər bu ölkələrin geniş ictimai dairələrinə sirayət etmişdir. Təəssüflər olsun ki, düşmənçilik strategiyasını
seçmiş erməni lobbisi bu gün də ölkəmizə qarşı çirkin addımlar və destruktiv tendensiya nümayiş etdirməkdən
çəkinmir.
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Azərbaycana qarşı açıq təcavüz, etnik təmizləmə və müharibə cinayətləri törədən və bunun müqabilində
beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən “cəzasızlıq” ilə üzləşən Ermənistan elə zənn edirdi ki, bu yolla
torpaqlarımızın işğalının davam etdirilməsinə və sonra digər Azərbaycan torpaqlarına iddia üçün yeni fürsətlər
əldə edəcəkdir. Amma Azərbaycanın yürütdüyü qətiyyətli, müstəqil xarici siyasət və münaqişə tərəfi kimi
Ermənistanın məsuliyyətinin müəyyən edilməsi istiqamətində gördüyü tədbirlər nəticəsində işğalçı dövlət
nəinki bu xülyadan məhrum olmuş, hətta “müstəqil dövlət” kimi təqdim etməyə çalışdığı qondarma rejimi
tanımaq iqtidarını belə itirmişdir.
Erməni liderləri ötən 20 ildən sonra mifik ideologiya əsasında formalaşdırılmış strategiya ilə erməni
xalqını yəqin ki fəlakətə apardıqlarının fərqindədirlər!
SSRİ-nin dağılmasından sonra müstəqilliyini əldə edən Azərbaycan ilə Ermənistan arasında o dövrdə
bütün sahələrdə fərq bir o qədər də böyük olmadığı halda, bu gün regionda strateji müvazinət müqayisəyə
gəlməyəcək şəkildə Azərbaycanın xeyrinə dəyişmişdir. Nəticə etibarilə Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasət
yürüdən Ermənistan strateji baxımdan məğlub olmuşdur və zaman keçdikcə də bu strateji məğlubiyyətin daha
acı fəsadları qabarıq şəkildə özünü göstərəcəkdir.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə danışıqların gedişində Ermənistanın davamlı olaraq qeyri-konstruktiv
mövqe tutması, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə hörmətsizlik etməsi, beynəlxalq təşkilatların qəbul
etdiyi qərar və qətnamələrə əməl etməkdən boyun qaçırması və buna paralel olaraq regionda vəziyyəti
gərginləşdirməyə xidmət edən təxribatçı addımlar atmaqdan və işğal edilmiş ərazilərimizdə qanunsuz fəaliyyət
göstərməkdən çəkinməməsi danışıqların uğurla nəticələnməsinə mane olur.
ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində aparılan danışıqların hələ konkret nəticə verməməsinə baxmayaraq,
dünya birliyində artıq yekdil bir fikir formalaşmışdır ki, münaqişənin həlli Ermənistan silahlı qüvvələrinin
Azərbaycanın işğal altındakı ərazilərindən çıxarılması, azərbaycanlı məcburi köçkünlərin və qaçqınların öz
doğma yurd-yuvalarına qayıtması ilə başlanmalı, bunun ardınca münaqişə tərəfləri arasında əməkdaşlıq,
etimad mühitinin formalaşmasına xidmət edən qarşılıqlı addımlarla işğalın ağır nəticələri aradan
qaldırılmalıdır.
Azərbaycan Minsk qrupu çərçivəsində aparılan danışıqlar prosesi ilə yanaşı NATO, İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatı və Qoşulmama hərəkatı başda olmaqla, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinə dair sənədlərin qəbul edilməsinə nail olmuş və burada Azərbaycanın ərazi bütövlüyü,
suverenliyi, beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığına hörmət ifadə edilmiş və
münaqişənin məhz bu əsasda həllinin vacibliyi vurğulanmışdır. Dünya birliyinin mütləq əksəriyyətini
birləşdirən bu beynəlxalq təşkilatların belə bir prinsipial mövqe nümayiş etdirməsindən Ermənistan nəticə
çıxarmalı, öz mövqeyini bir daha təhlil etməli və dünya ictimaiyyətinin mövqeyinə uyğun şəkildə hərəkət
etməlidir.
Minsk qrupu çərçivəsində aparılan danışıqların bugünkü vəziyyətinin təhlili onlar tərəfindən daha
nəticəyönlü və ədalətli yanaşmaya ehtiyac olduğunu göstərir. Keçən illər ərzində beynəlxalq təşkilatlar
tərəfindən qəbul edilmiş çoxsaylı qərar və qətnamələr, o cümlədən Qoşulmama hərəkatı və İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatının son Qahirə sammitinin sənədləri artıq münaqişənin həlli çərçivəsini, hüquqi bazasını və onun əsas
elementlərini müəyyənləşdirmişdir. Beynəlxalq ictimaiyyətin əsaslandığı bu sənədlər ATƏT-in Minsk
qrupunun daha nəticəyönümlü fəaliyyəti üçün əsasdır.
Yalnız bu addımlar nəticəsində Dağlıq Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı və erməni icmaları arasında
birgə yaşayış və əməkdaşlıq mühiti formalaşdırıla bilər. Təəssüflər olsun ki, rəsmi Yerevanın hər iki icmanın
nümayəndələrinin görüşlərinin keçirilməsinə mane olması icmalararası etimad mühitinin yaradılmasına və
bütövlükdə münaqişənin həllinə mənfi təsir göstərir.
Azərbaycanın mövqeyi aydındır: biz münaqişənin sülh yolu ilə həllinin tərəfdarıyıq və bütün regionun
inkişafında maraqlıyıq. Azərbaycan öz yüksək iqtisadi potensialını bütün regionun inkişafına yönəltməyə
hazırdır. Təcavüzkar dövlətin öz silahlı qüvvələrini işğal olunmuş ərazilərdən çıxarması Ermənistanın özünün
Azərbaycanın geniş iqtisadi potensialından yararlanmasına və eyni zamanda, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ
regionu üçün də real inkişaf proqramının ortaya qoyulmasına, o cümlədən real investisiyaların cəlb edilməsinə
şərait yarada bilər. Biz Dağlıq Qarabağ regionunda yaşayan erməniləri öz vətəndaşlarımız kimi qəbul edirik
və onların yaxşı şəraitdə yaşamasını istəyirik. Lakin Ermənistanın silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal
olunmuş ərazilərində qalması bunun üçün başlıca maneədir. Ermənistan dərk etməlidir ki, onun xilası
münaqişənin tez bir zamanda həll edilməsi və qonşu dövlətlərlə, xüsusilə Azərbaycan ilə əlaqələrin
normallaşdırılmasından asılıdır.
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Erməni yalanlarına qarşı dünya miqyasında Azərbaycan tərəfindən aparılan uğurlu diplomatik hücum
strategiyasının bariz nəticəsi kimi Ermənistanın ölkəmizə qarşı təcavüzü artıq Meksika, Pakistan, Kolumbiya,
Panama, Peru, Çexiya, Bosniya-Herseqovina, İordaniya parlamentləri və ABŞ-ın on dörd ştatının yerli
qanunverici orqanları səviyyəsinə çıxarılmış, insanlıq əleyhinə cinayət kimi tanıdılmışdır. Bu da Azərbaycanın
artan ikitərəfli əlaqələrinin inkişafından xəbər verir.
Məhz bu baxımdan Azərbaycan Prezidenti tərəfindən müxtəlif ölkələrlə ikitərəfli münasibətlərin
inkişafı prioritet vəzifələrdən biri kimi müəyyən edilmişdir. Hazırda Azərbaycanın xarici ölkələrdə 80-dən
artıq diplomatik nümayəndəliyi fəaliyyət göstərir və onların sırasına yaxın vaxtlarda yeniləri də əlavə
olunacaqdır. 2013-cü il ərzində isə Azərbaycanın Avstraliya və Vyetnamda səfirlikləri fəaliyyətə başlamışdır.
Bu nümayəndəliklər ölkəmizin milli maraqlarının təmin olunmasında, xarici siyasətin həyata keçirilməsində,
iqtisadi əlaqələrimizin coğrafiyasının genişləndirilməsində, ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlərin inkişaf
etdirilməsində, eləcə də respublikamızın xarici ölkələrdə təbliği, xarici ölkələrdə yaşayan Azərbaycan
Respublikası vətəndaşlarının və soydaşlarımızın hüquqlarının müdafiə edilməsi işində onların qarşısında
qoyulan vəzifələri icra edirlər.
Azərbaycanın xarici siyasəti üçün qismən yeni məntəqələr olan Latın Amerikası və Afrika qitəsində son
dövrlərdə səfirliklərimizin açılması qısa müddət ərzində bu ölkələr ilə əlaqəlimizin inkişafında mühüm rol
oynamışdır.
Eyni zamanda qeyd olunmalıdır ki, daxili sabitliyə, yüksək inkişaf göstəricilərinə malik olan və artıq
özünü dünyada etibarlı tərəfdaş kimi təsdiq etmiş Azərbaycan ilə əməkdaşlığın inkişafında digər dövlətlər də
maraqlıdırlar.
Etibarlı tərəfdaş olan və beynəlxalq münasibətlərə beynəlxalq hüququn prinsipləri çərçivəsində yanaşan
Azərbaycan ikitərəfli münasibətlərin fəlsəfəsinə, siyasi, hüquqi çərçivəsinə uyğun olaraq hər bir dövlət ilə olan
əlaqələrini üçüncü tərəfə qarşı istifadə etməkdən tamamilə uzaq, xoşməramlı, tarazlı siyasətinə görə dünya
dövlətlərinin etimad və rəğbətini qazanmışdır.
Bu, bir daha özünü Azərbaycanın 2011-ci ilin oktyabrında BMT Baş Assambleyası çərçivəsində BMT
Təhlükəsizlik Şurasının 2012-2013-cü illər üzrə qeyri-daimi üzvlüyünə keçirilən seçkilərdə BMT-nin 155 üzv
dövlətinin dəstəyini qazanaraq Şərqi Avropa qrupundan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü
seçilməsində özünü göstərmişdir. Azərbaycanın bu seçkilərdə mütləq qələbəsinin qaçılmaz olduğunu dərk
edən Ermənistan eyni qrupdan namizəd olsa da, biabırçı məğlubiyyətdən xilas olmaq üçün prosesin ilkin
mərhələsində namizədliyini geri götürmüşdür. Azərbaycan Avropa İttifaqı ölkələrinin tam dəstəyini alaraq
seçkilərdə iştirak edən Sloveniya və Macarıstan ilə rəqabət şəraitində dünya birliyinin tam dəstəyini
qazanmışdır.
Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, BMT TŞ-yə seçilməyimiz müstəqilliyinin 20 illiyində
Azərbaycanın böyük tarixi qələbəsi idi!
Qeyd olunmalıdır ki, diplomatik dairələrdə BMT TŞ-yə seçkiləri uğurla apararaq bu posta yiyələnmək
və eyni zamanda, qeyri-daimi üzv kimi üzərinə düşən məsuliyyətli yükü layiqincə icra etmək və qlobal
problemlərin həllinə töhfə vermək dövlətin inkişaf səviyyəsinin mükəmməlliyinin xüsusi meyarı kimi qəbul
olunur.
2012-ci ilin may ayında ölkəmiz BMT TŞ-də rotasiya qaydasına əsasən sədrlik etmişdir. 2012-ci ilin 4
may tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin sədrliyi ilə TŞ-də Beynəlxalq
Sülh və Təhlükəsizliyə Terrorizmin Açdığı Hədələr mövzusu çərçivəsində “Terrorizmlə Mübarizə Sahəsində
Öhdəliklərin Yerinə Yetirilməsi ilə bağlı Beynəlxalq Əməkdaşlığın Gücləndirilməsi” mövzusunda yüksək
səviyyəli görüş keçirilmişdir. Bu yüksək tribunadan dünya birliyinə səslənən Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev bəyan etmişdir ki, TŞ-də olduğu müddətdə Azərbaycan ədalət ideallarını, beynəlxalq hüququ və bütün
ölkələr arasında sülh şəraitində əməkdaşlığı müdafiə edəcəkdir. 2013-cü ilin oktyabr ayında Azərbaycan
yenidən
TŞ-yə sədrlik edəcəkdir.
Azərbaycanın TŞ-də prezidentliyi dövründə Afrika regionu üzrə Sudan və Cənubi Sudan, Konqo
Demokratik Respublikası, Qvineya-Bisau, Liviya, Qərbi Afrika, Somali, Asiya regionu üzrə Əfqanıstan,
Avropa üzrə BMT-nin Kosovoda Müvəqqəti İdarəçilik Missiyası (UNMİK), Bosniya və Herseqovina kimi
ölkələrdə beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə təhdid yaradan məsələlərlə bağlı görüşlər keçirilmişdir. Bu
baxımdan fevral ayında Afrikada sülh və təhlükəsizlik, dekabr ayında Afrikada sülh və təhlükəsizlik bəndi
altında Sahel bölgəsində vəziyyət mövzusunda keçirilmiş yüksək səviyyəli iclas və görüşlər qeyd oluna bilər.
Ölkəmizin TŞ-də sədrliyi dövründə qəbul olunmuş üç qətnamənin hər biri Afrika ölkələri (Sudan və Qvineya625
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Bisau) haqqındadır. Bu da Azərbaycanın Afrika qitəsində baş verənlərə qarşı biganə olmadığının və sözügedən
regionda baş verən hadisələri yaxından izləməsinin göstəricisidir.
Əlavə olaraq, ölkəmiz siyasi və təhlükəsizlik baxımdan dünyanın ən qaynar regionlarından sayılan
Yaxın Şərq regionu üzrə şuranın iclas və görüşlərində iştirak etmiş, xüsusən də Fələstin, Suriya, Liviya, Livan,
Yəmən və dünyanın gündəmində olan bu kimi digər məsələlərin müzakirəsində yaxından töhfəsini vermişdir.
BMT TŞ-yə üzvlük ölkəmizə xüsusilə Afrika və Latın Amerikası kimi regionlarda yeni tərəfdaşlar
qazandırmış, iqtisadi, siyasi, mədəni və sosial-humanitar sahələrdə yeni əməkdaşlıqlara yol açmışdır.
Çoxtərəfli diplomatiyamızın tərkib hissəsi kimi Azərbaycan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Türkdilli
Dövlətlər Şurası, ATƏT, Avropa Şurası, Qoşulmama hərəkatı, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, Müstəqil
Dövlətlər Birliyi, GUAM, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı və digər bu kimi universal və regional
beynəlxalq təşkilatların üzvü olaraq bu təşkilatlar çərçivəsində də fəal iş aparır. Etiraf olunmalıdır ki, bir çox
hallarda məhz Azərbaycanın təklifləri bu təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığın yeni formalarının müəyyən
edilməsində başlıca rol oynayır.
Çevik çoxtərəfli diplomatik fəaliyyətimizin, Azərbaycanın təşəbbüskarlığı və ev sahibliyi ilə Bakıda
keçirilən çoxsaylı mötəbər beynəlxalq tədbirlərin nəticəsidir ki, Bakı artıq regionun “diplomatik paytaxtı”na
çevrilməkdədir.
İkitərəfli və çoxtərəfli qaydalar əsasında xarici siyasətimizin coğrafiyasının genişləndirilməsini
şərtləndirən vacib amillərdən biri də Azərbaycanın iqtisadi imkanlarının artmasıdır. Bu gün Azərbaycan
regionun aparıcı dövlətidir. Azərbaycan artıq investisiya qəbul edən ölkədən investisiya ixrac edən ölkəyə
çevrilmişdir. Yürütdüyü çoxistiqamətli siyasət nəticəsində Azərbaycan bu gün kəsişmə nöqtəsində yerləşdiyi
Xəzər, Qara və Aralıq dənizləri hövzələri, Mərkəzi Asiya, Yaxın Şərq və Avropa regionlarının siyasi-iqtisadi
proseslərində, onları birləşdirən enerji, nəqliyyat layihələrində yaxından iştirak edir və bir çox hallarda bu kimi
layihələrin təşəbbüskarı kimi çıxış edir. Ölkəmizin ilbəil artan iqtisadi qüdrəti bizə imkan verəcəkdir ki,
regionlararası inkişaf üçün gələcəkdə də fəaliyyətimizi daha intensiv şəkildə quraq.
Sülh və təhlükəsizlik sosial-iqtisadi inkişafla bir-birinə sıx bağlıdır. Bu regional məsələlərin həllində
sülh və tərəqqi təşviqi baxımdan strateji əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan regionda sülh və təhlükəsizliyin
möhkəm və dayanıqlı olması üçün ciddi addımlar atmışdır və görülən işlər regionun inkişafına və dünya
birliyinə inteqrasiyasına öz töfhəsini vermişdir. Azərbaycanın təşəbbüsü ilə ərsəyə gətirilmiş Bakı-TbilisiCeyhan neft və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz infrastruktur layihələri, eləcə də yaxın vaxtlarda inşası başa
çatdırılacaq Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu layihəsi, şübhəsiz ki, regionda iqtisadi, sosial inkişafa, ən əsası isə
qarşılıqlı inam və faydanın üzərində qurulan uzunmüddətli əməkdaşlığa səbəb olmuşdur. Bu sırada Avropanın
enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynayacaq TANAP və TAP layihələri üzrə əldə edilmiş razılıqlar da qeyd
olunmalıdır.
Azərbaycan həmçinin iki əsas internet mübadilə məntəqələri olan Asiya (Honq-Konq) və Avropa
(Frankfurt) arasında vacib yeni tranzit marşrutunun yaradılmasına yönəlmiş Trans-Avrasiya Super
İnformasiya Magistralı (TASİM) layihəsinin həyata keçirilmə mərhələsinə daxil olmuşdur. Bu layihənin əsas
məqsədi qoşulma sürətinin artırılması və qiymətlərin aşağı salınması vasitəsilə mərkəzi Avrasiya regionunun
İKT sütununa qoşulmasının təkmilləşdirilməsidir.
Artan siyasi və iqtisadi qüdrəti, nüfuzu ilə bərabər Azərbaycanın malik olduğu başqa bir önəmli strateji
resursu onun siyasi terminologiyada “yumşaq güc – soft power” adı ilə qəbul olunan zəngin mədəni irsi,
əsrlərdən bəri özünə kök salmış və Azərbaycan xalqının həyat tərzinə çevrilmiş milli, dini tolerantlığı və
multikulturalizmə olan yanaşmasıdır. Başqa sözlə desək, çoxminillik tarixində multikulturalizm və
tolerantlığın nəinki mümkünlüyünü, hətta inkişafını sübut etmiş Azərbaycan bu xüsusda dünya üçün bir
örnəkdir. Ona görə də Bakı bu gün sivilizasiyalararası dialoq və multikulturalizm mövzusunda aparılan qlobal
müzakirələrin mərkəzi məntəqələrindən birinə çevrilmişdir.
Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü və himayəsi sayəsində ərsəyə gələn Bakı Humanitar Forumunda
hazırlanan tövsiyə və təkliflər multikulturalizmin konseptual inkişafında mühüm rol oynayır, bu tövsiyələr
beynəlxalq təşkilatlar, dövlətlər və tədqiqat mərkəzləri tərəfindən ciddi şəkildə öyrənilir, tətbiq edilir.
Azərbaycan bu kimi fəaliyyəti ilə milli, dini, mədəni və irqi müxtəliflik şəraitində dünyada sülhün bərqərar
olmasına və sivilizasiyalararası dialoqun möhkəmlənməsinə əsaslı töhfəsini verir.
Multikulturalizm siyasətimizin tərkib hissəsi kimi Azərbaycan diplomatiyasının yeni istiqamətləri
meydana çıxmışdır ki, bu sırada da mədəni və humanitar diplomatiyamız diqqət çəkir. Bu xüsusda Azərbaycan
Respublikasının birinci xanımı, Milli Məclisin deputatı, UNESCO və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri
Mehriban xanım Əliyevanın rolu xüsusilə qeyd edilməlidir. Mehriban xanım Əliyeva Azərbaycan ilə
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UNESCO arasında münasibətlərin inkişafı üçün mühüm işlər həyata keçirir. Xatırlatmaq istərdik ki, ölkəmiz
bu yaxınlarda UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irsin qorunması üzrə Hökumətlərarası Komitənin vitseprezidenti və bu təşkilat çərçivəsində digər rəhbər vəzifələrə seçilərək üzv ölkələrin tam dəstəyini əldə edib.
2012-ci ilin 21 dekabr tarixində UNESCO-nun silahlı münaqişələr zamanı mədəni mülkiyyətin qorunması üzrə
Komitəsinin yeddinci sessiyasında Azərbaycanın təşəbbüsüylə işğal edilmiş ərazilərdə mədəni mülkiyyətin
qorunması haqqında sənədin qəbul edilməsi ilə ölkəmiz işğal edilmiş ərazilərdə mədəni mülkiyyətin qorunması
məsələlərinin daha da geniş müzakirə edilməsi və müəyyən mexanizmlərin qəbul edilməsi üçün bünövrə
yaratmışdır.
UNESCO çərçivəsində həyata keçirilən siyasətin davamı olaraq məhz Mehriban xanım Əliyevanın
fəaliyyəti nəticəsində unikal çalarları olan zəngin Azərbaycan mədəniyyətinin dünya səviyyəsində təbliği
həyata keçirilir. Bu sırada Avropanın və dünyanın aparıcı şəhərlərinin mədəni həyatında mühüm hadisəyə
çevrilmiş Azərbaycan mədəniyyət günlərini, sərgiləri, rəqs və musiqi proqramlarını, yaradıcılıq gecələrini və
təqdimatları qeyd etmək olar. Hər bir xalqın ilk növbədə öz mədəniyyəti ilə tanındığını nəzərə alaraq qeyd
etmək lazımdır ki, mədəni və ictimai diplomatiyamız sayəsində dünya miqyasında yalnız siyasi, biznes və ya
akademik dairələrdə deyil, məhz geniş kütlələr arasında Azərbaycan haqqında dolğun fikir formalaşdırılır.
Ehtiyacı olanlara yardım etmək kimi Azərbaycan xalqının digər bir nəcib xüsusiyyətindən və
ənənəsindən çıxış edərək Heydər Əliyev Fondu başda olmaqla, dünyanın bir sıra regionlarında Azərbaycan
tərəfindən həyata keçirilən humanitar layihələr beynəlxalq təşkilatlar və dövlətlər tərəfindən böyük
minnətdarlıqla qarşılanır. Humanitar diplomatiya siyasətimizin sistemli şəkildə həyata keçirilməsi, qlobal
səviyyədə aclıq və yoxsulluğa qarşı mübarizə aparılması, təbii və texnogen fəlakətlərdən əziyyət çəkən
dövlətlərə yardım göstərilməsi məqsədilə Xarici İşlər Nazirliyi daxilində Azərbaycan Beynəlxalq İnkişafa
Yardım Agentliyi təsis edilmişdir. BMT-nin müvafiq strukturları, Afrika İttifaqı və İslam Əməkdaşlıq Bankı
ilə yaxından əməkdaşlıq edən Azərbaycan Beynəlxalq İnkişafa Yardım Agentliyi Afrika qitəsində,
Əfqanıstanda, Fələstində uğurlu humanitar layihələr həyata keçirmişdir və bundan sonra da bu nəcib missiya
davam etdiriləcəkdir.
Qeyd olunanlar bir daha ona dəlalət edir ki, ulu öndər Heydər Əliyev irsinə sadiq qalaraq Prezident
İlham Əliyevin həyata keçirdiyi uğurlu və zəngin xarici siyasət sayəsində ötən müddət ərzində Azərbaycan
ətrafında əlverişli xarici mühit formalaşdırılmış, xaricdən olan təzyiqlər, hədə və təhdidlər zərərsizləşdirilmiş,
Azərbaycan öz milli maraqlarına xələl gətirmədən bərabərhüquqlu və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq prinsipləri
əsasında bütün xoşniyyətli tərəfdaşlar üçün unikal əməkdaşlıq məkanına çevrilmişdir. Əldə edilmiş nailiyyətlər
vahid strategiya çərçivəsində ölkə rəhbərliyi tərəfindən müəyyən edilən prioritet vəzifələrə uyğun olaraq
Azərbaycan Respublikası tərəfindən həyata keçirilən müstəqil xarici siyasətin səmərəliliyini, təsir qüvvəsinin
genişliyini və tarazlılığını bir daha təsdiq edir. Eyni zamanda, əldə edilmiş nəticələr qarşımıza növbəti yeni
vəzifələr qoyur və Azərbaycanın uzunmüddətli maraqlarının reallaşması baxımından yeni imkanlar açır.
Ona görə də “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasına uyğun olaraq əldə edilmiş
mövqelərdən və qazanılmış diplomatik potensialdan səmərəli şəkildə istifadə etməklə ölkəmizin nüfuzunun və
təsir imkanlarının daha da artırılması qarşıda duran başlıca vəzifələrdir.
Azərbaycan.-2013.-10 sentyabr.-№ 198.-S.3.
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Uğurlu xarici siyasət strategiyası
Son 10 ildə Azərbaycanın beynəlxalq arenada nüfuzu daha da yüksəlib
Elnur HACALIYEV
Xarici siyasətdə varislik ənənələrinin qorunması, diplomatiyanın əsas istinad mənbəyi olan təməl
prinsiplərinin dəyişməz qalması Azərbaycanın hazırkı çoxşaxəli uğurlarını təmin edən amillər sırasında
xüsusi vurğulana bilər. Cənab İlham Əliyev ulu öndərin böyük uzaqgörənliklə irəli sürdüyü xarici
siyasət kursunu yeni dövrün tələblərinə uyğun davam etdirmiş, Azərbaycanın beynəlxalq arenada
nüfuzunun daha da yüksəlməsinə, müstəqil siyasət yeritməklə milli maraqlarını maksimum səviyyədə
qorumasına nail olmuşdur.
Ermənistanın dünya miqyasında təcavüzkar dövlət kimi tanınmasına nail olmaq və Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü təmin etmək, dünya siyasətini istiqamətləndirən iri dövlətlərlə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı
genişləndirmək, beynəlxalq ictimaiyyətdə respublikamızda həyata keçirilən mütərəqqi ruhlu iqtisadi və
demokratik islahatlar barədə dolğun təsəvvür yaratmaq, xaricdə güclü diaspor və lobbi formalaşdırmaq dövlət
başçısı İlham Əliyevin xarici siyasətinin prioritet məqsədləri sırasında xüsusi vurğulana bilər. Azərbaycan son
illərdə regionun və dünyanın bir sıra dövlətləri ilə diplomatik əlaqələri inkişaf etdirmək siyasətinə üstünlük
vermiş, sivil qaydalara əsaslanan enerji diplomatiyası həyata keçirmişdir.
Azərbaycan Prezidenti xarici siyasətin ardıcıllığını və çevikliyini təmin etmək üçün ilk növbədə
diplomatik korpusun fəaliyyətinin yeni dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılmasını təmin etməyə çalışmışdır.
Müasir beynəlxalq münasibətlər sisteminin incəliklərinə dərindən bələd olan cənab İlham Əliyev keyfiyyətcə
yeni mərhələdə Azərbaycanın səfirlikləri qarşısında duran vəzifələri bir daha diqqətə çatdırmış, erməni
lobbisinin cəfəng təbliğatının zərərsizləşdirilməsi baxımından hücum xətti üzərinə qurulan çevik
diplomatiyanın həyata keçirilməsini vacib saymışdır.
Prezident İlham Əliyev bildirib: “Xarici siyasətlə bağlı ölkə qarşısında duran əsas vəzifə, əlbəttə ki,
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsidir. Bu, bizim nəinki xarici siyasətdə,
ümumiyyətlə, ölkə qarşısında duran əsas məsələdir. Bildiyiniz kimi, məsələ uzun illərdir öz həllini tapmır,
ədalət, beynəlxalq hüquq normaları pozulur və bu ədalətsizlik davam edir. Azərbaycan bu məsələnin həlli üçün
bütün imkanlardan istifadə edir və etməlidir. Diplomatik səylər gücləndirilməlidir və gücləndirilir. Digər
amillər də bu məsələnin həlli üçün öz rolunu oynamalıdır və bu istiqamətdə önəmli addımlar atılır. Əgər
müstəqillik dövrünə nəzər salsaq görərik ki, bu 20 il ərzində Ermənistan ilə Azərbaycan arasındakı fərq, yəni,
uçurum daha da böyük olmuşdur. Növbəti illərdə bu fərq yalnız və yalnız böyüyəcək və Azərbaycanın
üstünlükləri daha da görünəcəkdir”.
Prezident İlham Əliyevin xarici siyasət konsepsiyasında Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin ədalətli həlli xüsusilə mühüm yer tutur. Aparılan uğurlu diplomatiya nəticəsində artıq
beynəlxalq təşkilatlar haqqın və ədalətin Azərbaycanın tərəfində olduğunu etiraf edir, Ermənistanı təcavüzkar
dövlət kimi tanıyırlar. Xatırlatmaq yerinə düşər ki, Azərbaycanı AŞ PA-da təmsil edən parlament nümayəndə
heyətinin səyləri nəticəsində təşkilatın 2005-ci il yanvar sessiyasında qəbul etdiyi rəsmi sənəddə Ermənistan
təcavüzkar dövlət kimi tanınmış, Azərbaycan torpaqlarının işğal altında saxlanılmasının yolverilməz olduğu
vurğulanmışdır. Təşkilatın 1416 saylı qətnaməsində Azərbaycan ərazilərinin ermənilər tərəfindən işğal
olunduğu və separatçı qüvvələrin Dağlıq Qarabağ bölgəsinə nəzarət etdiyi göstərilmiş, münaqişə ilə bağlı BMT
Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrində əks olunmuş tələblərin yerinə yetirilməsinin və silahlı qüvvələrin işğal
olunmuş ərazilərdən çıxarılmasının vacibliyi vurğulanmışdır. Bu tələblər AŞ PA-nın 2005-ci il 1690 saylı
tövsiyəsində də öz əksini tapmışdır. ATƏT-in faktaraşdırıcı missiyası nümayəndələrinin 2005-ci ilin martında
Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə səfəri zamanı isə orada ermənilərin kütləvi şəkildə qanunsuz olaraq
məskunlaşdırıldığı təsdiq olunmuş, bu fakt təşkilatın yekun hesabatında özünə yer almışdır.
Ötən illərdə Azərbaycanın haqlı mövqeyi təkcə Avropa Şurasında deyil, BMT, Avropa Birliyi, ATƏT,
NATO, İƏT, GUAM və digər beynəlxal təşkilatlarda da dəstəklənmişdir. 2010-cu il noyabrın 19-20-də
Lissabonda keçirilmiş NATO-nun zirvə görüşünün yekun bəyannaməsində region ölkələrinin, o cümlədən
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi və suverenliyi dəstəklənmiş, münaqişələrin məhz bu prinsipləri
nəzərə almaqla həllinin vacibliyi vurğulanmışdır. Avropa Parlamenti tərəfindən qəbul edilmiş “Avropa
İttifaqının Cənubi Qafqaz üçün strategiya ehtiyacı” adlı qətnamədə Dağlıq Qarabağ, eləcə də onun ətrafındakı
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ərazilərin işğal altında olması faktı təsdiq edilmişdir. Qətnamədə həmçinin Ermənistan silahlı qüvvələrinin
Azərbaycanın işğal edilmiş bütün ərazilərindən çıxarılması, doğma torpaqlarından didərgin düşmüş qaçqın və
məcburi köçkünlərin tezliklə öz daimi yaşayış yerlərinə qayıtması hüququnun təmin edilməsi tələb
olunmuşdur.
Ümumiyyətlə, rəsmi Bakının yürütdüyü prinsipial siyasətin nəticəsi olaraq, regionda sülh, sabitlik və
iqtisadi əməkdaşlığa ciddi təhlükə olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı
beynəlxalq səviyyəli müzakirələrin son vaxtlar yenidən intensivləşməsi müşahidə olunur. Aşkar görünür ki,
dünyada baş verən mühüm geosiyasi dəyişikliklər fonunda Cənubi Qafqazdakı münaqişə ocaqlarının
söndürülməmiş qalması ümumi siyasi mənzərəyə mənfi təsir göstərməklə yanaşı, bölgədə iqtisadi və siyasi
maraqları olan dövlətlərin mənafelərini ciddi şəkildə təhdid edir. Münaqişənin həlli məsələsinin regional
müstəvidən çıxaraq beynəlxalq səciyyə daşıması da məhz bu amillə şərtlənir.
Beynəlxalq hüquq normalarına, qarşılıqlı inam və etimada, faydalı əməkdaşlığa əsaslanan xarici siyasət
yeridən Azərbaycan qonşu dövlətlərlə münasibətlərini son illərdə daha da inkişaf etdirməyə nail olmuş,
regionda sülh, sabitlik, iqtisadi əməkdaşlıq təşəbbüslərini fəal şəkildə dəstəkləmişdir. Rəsmi Bakı tarazlı xarici
siyasətlə regionda siyasi-hərbi qütbləşmənin dərinləşməsinə deyil, sivil əməkdaşlıq, qarşılıqlı inam mühitinin
yaranmasına, Rusiya, ABŞ və Avropa dövlətlərinin regionda toqquşan maraqlarının optimal şəkildə
uzlaşdırılmasına çalışmışdır. Respublikamızın diplomatiyada ardıcıl, qətiyyətli, prinsipial, öhdəliklərinə sadiq
tərəfdaş imicini qazanması onun müxtəlif güc mərkəzləri ilə münasibətlərinin xarakterində hansısa şübhə və
tərəddüdlərə yer qoymur.
“Bir ölkə ilə yaxşı münasibətlərdə olmaq o demək deyil ki, digəri ilə pis münasibətdə olmaq lazımdır”
– deyən cənab İlham Əliyevin milli maraqları maksimum dərəcədə qorumaqla nüfuzlu dövlətlərlə qarşılıqlı
faydalı əməkdaşlıq münasibətləri qurur. İstənilən siyasi gərginliyin beynəlxalq hüquq prinsipləri əsasında,
diplomatik danışıqlar və qarşılıqlı anlaşma şəraitində aradan qaldırılması zərurətini diqqətə çəkən rəsmi Bakı
Azərbaycanın geosiyasi rəqabət meydanına çevrilməsinə, hansısa dövlətə hərbi güc tətbiqində platsdarm ərazi
kimi istifadə edilməsinə heç zaman yol verməyəcəyini qətiyyətlə bəyan etmiş, bunu əməli fəaliyyəti ilə sübuta
yetirmişdir.
Ulu öndərin balanslı xarici siyasət kursunu inamla davam etdirən dövlət başçısı İlham Əliyev ötən illərdə
dünya siyasətinə əsaslı təsir imkanları olan dövlətlərlə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı genişləndirmək, inkişaf
etdirmək, beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanın mövqelərini gücləndirmək istiqamətində sistemli fəaliyyət
göstərir. Son illərin bir sıra hadisələri deməyə əsas verir ki, cənab İlham Əliyev istər ABŞ və Qərbə, istərsə də
Rusiyaya münasibətlərdə Azərbaycanın mənafeyinə xələl gətirə biləcək bütün məqamları çevik və adekvat
reaksiya ilə aradan qaldırmağa nail olmuşdur.
Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin bu yaxınlarda ölkəmizə səfəri bir daha ölkələrimiz arasında
əməkdaşlığın bütün istiqamətlərdə uğurla inkişaf etdiyini göstərdi. Bu səfər bir daha təsdiqlədi ki, iki qonşu
dövlətin mövqeyi bir çox regional və beynəlxalq məsələlərdə üst-üstə düşür. Prezident İlham Əliyev iki ölkə
arasındakı münasibətləri belə xarakterizə etdi: “Bugünkü səfər bizim münasibətlərimizin nə dərəcədə dinamik,
uğurlu inkişaf etdiyini, ölkələrimizin və xalqlarımızın amallarına nə dərəcədə uyğun olduğunu bir daha
nümayiş etdirir. Səfər çərçivəsində biz münasibətlərimizin çox geniş gündəliyini nəzərdən keçirdik, qarşılıqlı
maraq doğuran bütün məsələləri müzakirə etdik və münasibətlərimizin gələcək inkişaf yollarını qeyd etdik.
Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlər dostluğa, mehriban qonşuluğa, xalqlarımızın tarixinə, onların
ortaq taleyinə, bu gün isə həm də qarşılıqlı maraqlara, möhkəm bazaya əsaslanır.
Siyasi sahədə münasibətlərimizin necə inkişaf etməsindən çox razıyıq. Biz beynəlxalq təşkilatlarda
dostlar, tərəfdaşlar kimi əməkdaşlıq edirik. Bu gün bu məsələyə xüsusi diqqət yetirildi. Biz bir-birimizi
beynəlxalq qurumlarda dəstəkləyirik və gələcəkdə də beynəlxalq təşkilatlarda qarşılıqlı dəstək siyasətini
davam etdirəcəyik”.
Beynəlxalq münasibətlər sistemində xüsusi çəkisi olan İtaliya ilə də qarşılıqlı faydalı münasibətlərin
bütün strateji əhəmiyyətli sahələrdə inkişaf etdirilməsi Azərbaycanın xarici siyasətində mühüm
istiqamətlərdən birinə çevrilib. Bu da təsadüfi deyildir – İtaliya bu gün Avroranın ən böyük və nüfuzlu
dövlətlərindən biri olmaqla yanaşı, həm də demokratik-siyasi mərkəz statusunda çıxış edir. Rəsmi Roma
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində də ilk gündən ədalətli və beynəlxalq hüquq
normalarına söykənən mövqe tutmuşdur.
İtaliya Nazirlər Şurasının Prezidenti Enriko Leta cari ayda Bakıya səfəri zamanı ölkəsinin mövqeyini
bir daha ifadə etdi: “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi başlayanda mən universitetdə oxuyurdum, beynəlxalq
münasibətlər üzrə təhsil alırdım. Ona görə də mən bu problemlə tanışam. Münaqişə 20 ildən çoxdur davam
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edir. Bu da çox uzun bir müddətdir. Mən çox gözəl anlayıram ki, bu münaqişənin bundan sonra da belə
səmərəsiz davam etməsi nə dərəcədə qorxunc bir fikirdir. İtaliya bu münaqişənin beynəlxalq praktikaya uyğun
həlli istiqamətində səylərini əsirgəməyəcəkdir. Biz hesab edirik ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli
beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən dəstəklənən bir həll olmalıdır. Ənənəvi olaraq biz bu münaqişəyə böyük
diqqət yetirmişik. Bizim diplomatlarımız bu məsələni diqqət mərkəzində saxlamışlar və ənənəvi olaraq
müxtəlif təkliflər irəli sürülmüş və nəzərdən keçirilmişdir. Gələn il Avropa İttifaqına İtaliya sədrlik edəcəkdir.
Bu, bizim üçün böyük bir məsuliyyətdir. Sizi əmin etmək istərdim ki, biz bu münaqişənin beynəlxalq
səviyyədə həllinə nail olmaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik”.
Uzun illər regionda siyasi orbitr rolunda çıxış etməyə iddialı olan bəzi dövlətlərin respublikamıza
bərabərhüquqlu tərəfdaş kimi yanaşmaq məcburiyyətində qalması, rəsmi Bakı ilə təzyiq və təhdid dilində
danışmağın mənasızlığını dərk etməsi bu gün Azərbaycanın diplomatiyasının ən mühüm uğurlarından biri kimi
vurğulana bilər. İrili-xırdalı bir çox dövlətin respublikamızla hesablaşması, ölkəmizin mənafeyini nəzərə
alması, ilk növbədə, qətiyyətli, inamlı, praqmatik, dünya siyasi arxitekturasının reallıqlarına cavab verən xarici
siyasətin nəticəsidir.
Ölkə iqtidarının xalqın dəstəyinə arxalanması, hər bir məsələdə milli maraqları önə çəkməsi sayəsində
Azərbaycanın xarici siyasəti dövlətin maraq və təhlükəsizliyinə qarşı yönələn istənilən təhdidə çevik
müqaviməti təmin edir.
Azərbaycan.-2013.-27 avqust.-№ 186.-S.1.
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Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həlli Azərbaycan xarici siyasətinin
prioriteti olaraq qalmaqdadır
Rauf KƏNGƏRLİ
Dağlıq Qarabağ əzəli və tarixi Azərbaycan torpağıdır. Həmişə belə olubdur. Bu gün də belədir,
gələcəkdə də belə olacaqdır. Ərazi bütövlüyü məsələlərində Azərbaycan tərəfindən zərrə qədər güzəşt
olmayacaqdır və ola da bilməz.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bu gün ədalət prinsipini özünün əsas qayəsi hesab edən və beynəlxalq hüquq normalarının real həyatda
tətbiqini məqsəd kimi qarşıya qoyan istənilən dövlət və ya beynəlxalq təşkilat Ermənistan — Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin tezləşdirilməsi məsələsində qətiyyət nümayiş etdirir, problemin yoluna
qoyulması ilə bağlı rəsmi Bakının mövqeyini dəstəkləyir.
Mütərəqqi Avropa siyasətçiləri belə hesab edirlər ki, Cənubi Qafqaz regionunun dünyaya inteqrasiyası,
bölgədə sülhün, təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün münaqişənin qısa zamanda həlli artıq zərurətə çevrilib.
Çünki bu gün Azərbaycan Qərb ölkələrinin enerji təhlükəsizliyi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir və
onun ərazi bütövlüyünün bərpası həll edilmədiyi müddət ərzində ümumavropa maraqlarının regiondakı
təminatı tam mümkün deyil. Ona görə də problemin hansısa bir formada həlli yox, məhz respublikamızın ərazi
bütövlüyünün bərpa edilməsi şərtiylə həll edilməsi vacib amil kimi gündəmdədir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bu məsələdə nümayiş etdirdiyi qətiyyətli mövqe beynəlxalq
ictimai rəydə rəğbətlə qarşılanır. Dövlətimizin problemin həllinə dair mövqeyini həm vasitəçi ölkələrin
rəhbərləri, həm də işğalçı dövlətin lideri ilə, eyni zamanda, beynəlxalq təşkilatlardakı müzakirələrdə çox
konkret şəkildə ifadə edir: “Bu münaqişə ancaq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası şərtiylə həll
olunacaqdır”. Xarici ekspertlər Azərbaycan Prezidentinin bu qətiyyəti barədə söz açarkən daha çox bir
arqumenti əsas kimi önə çəkirlər: “O, təkcə dövlət başçısının deyil, 50 milyonluq bir xalqın ürək sözlərini dilə
gətirdiyinə görə qətiyyətli və güclüdür”. Tamamilə haqlı yanaşmadır. Çünki bugünkü Azərbaycan iqtidarı,
sözün həqiqi mənasında, Azərbaycan xalqının mənafelərini və mövqeyini ifadə edir. Özü də təkcə Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün aparılan danışıqlarda deyil, bütün məsələlərdə. Ona görə də Prezident İlham
Əliyevin problemin həlli barədə söylədiyi fikirlər həmişə cəmiyyətimizdə böyük məmnunluq hissləri yaradır.
Bu gün artıq dünya ictimaiyyəti də yaxşı bilir ki, Ermənistan beynəlxalq hüquq normalarına məhəl
qoymamaqla yanaşı, münaqişə zonasındakı status-kvonu mümkün qədər çox saxlamaq üçün əlindən gələn
bütün fitnəkarlıqlara əl atır. Təcavüzkar ölkənin rəhbərliyi məsələnin həlli ilə bağlı aparılan müzakirələrdə
əvvəldən razılaşdırılmış məsələlərə yenidən qayıdaraq danışıqlar prosesini pozmağa çalışır. Buna görə də
ədalətli mövqedən çıxış edən Azərbaycanın çoxsaylı səyləri cavabsız qalır. Bu məsələlərə diqqət çəkən dövlət
başçımız demişdir: “Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli bizim üçün ən vacib məsələdir. Bu, həm xarici, həm
də daxili siyasət məsələsidir. Bu, ədalət, beynəlxalq hüquq məsələsidir. Əfsuslar olsun ki, bu istiqamətdə
irəliləyiş yoxdur və bunun əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, Ermənistan beynəlxalq hüquq normalarına məhəl
qoymur, Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin dövlət başçılarının bəyanatlarına əməl etmir, status-kvonu
mümkün qədər çox saxlamaq, dəyişməz olaraq saxlamaq istəyir. Danışıqlarda özünü səmimi aparmır, yalan
bəyanatlarla, riyakar davranışla fərqlənir. Beynəlxalq ictimaiyyəti çaşdırmaq istəyir və məsələ ilə bağlı olan
vasitəçi qurumların tələblərinə əməl etmir”.
Azərbaycan 2009-cu ilin sonunda Minsk qrupu tərəfindən irəli sürülmüş yenilənmiş Madrid
prinsiplərinə öz razılığını vermiş, bu prinsiplərin böyük sülh müqaviləsi üçün əsas olacağı qənaətini
bildirmişdir. Ölkəmiz təklif etmişdir ki, yubanmadan, vaxt itirmədən böyük sülh müqaviləsi üzərində iş
aparılmalıdır. Ancaq hər zaman olduğu kimi, bu dəfə də Ermənistan həmin təklifləri rədd etmişdir. İşğalçı
ölkənin rəhbərliyi həmin ildən keçən dövr ərzində danışıqlarda durğunluq vəziyyətinin yaranması və prosesin
tamamilə iflasa uğraması üçün bütün imkanlarını səfərbər etmişdir. Təbii ki, Azərbaycan tərəfi bununla barışa
bilməz. Çünki rəsmi Bakı danışıqların aparılması və böyük sülh razılaşmasının əldə olunmasında maraqlıdır.
Ermənistan sadəcə çalışır ki, vaxtı uzatsın. Azərbaycan Prezidentinin qeyd etdiyi kimi, bu vəziyyət
dözülməzdir, qəbuledilməzdir, dəyişdirilməlidir. Əgər danışıqlar aparılacaqsa mahiyyət üzrə aparılmalıdır.
631

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Mahiyyət isə ondan ibarətdir ki, beynəlxalq birlik tərəfindən tanınmış ərazi bütövlüyümüz bərpa edilməli,
işğalçı qüvvələr işğal edilmiş torpaqlardan çıxmalı və Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməlidir.
Ermənistan rəhbərliyi öz ölkəsinin maraqlarını düşünürsə, onda anlamalıdır ki, onların bu iyrənc
siyasəti forpost dövlət üçün çox ağır nəticələrə gətirib çıxaracaqdır.
Ölkədə iqtisadi böhran daha da dərinlişəcək, insanların yaşayış vəziyyəti daha da ağırlaşacaqdır. Bu
mənada erməni xalqı humanizm prinsiplərini özünün əsas meyarı hesab edən Azərbaycandan yox, qaniçən,
gözü doymayan, korrupsiyaya uğramış, kriminal Ermənistan hakimiyyətindən qorxmalıdır. Çünki məhz Serj
Sarkisyan hakimiyyətinin əməlləri nəticəsində hər il 100 minə qədər erməni öz ölkəsini həmişəlik tərk edir.
Belə getsə 5-6 ildən sonra orada 1 milyondan az əhali qalacaqdır. Bu gün Azərbaycan əhalisi 9 milyon 500
minə yaxınlaşır. Əgər bizim əhalimiz bu templərlə artsa, Ermənistan əhalisi azalsa, təqribən 5-7 ildən sonra
bizim əhalimiz on dəfə çox olacaqdır. Bu da özlüyündə bir güc mənbəyidir.
Azərbaycanın həyata keçirdiyi möhtəşəm xarici siyasət Ermənistanı dalana dirəyib. Ermənistan
rəhbərliyinin işğalçı və yırtıcı siyasəti, onların qaniçən, gözü doymayan mahiyyəti ölkəni fəlakətlə üz-üzə
qoyub. Biz təcavüzkar dövləti bütün regional layihələrdən təcrid etmişik, bundan sonra da onları təcrid
olunmuş vəziyyətdə saxlayacağıq. Qeyd etdiyimiz kimi, bu taktika və bu siyasət öz bəhrəsini verir, ölkədə
depopulyasiya meyilləri güclənir, demoqrafik böhran yaşanır. Bu böhran getdikcə dərinləşəcəkdir. Çünki nə
qədər çox əmək qabiliyyətli insan ölkəni tərk edirsə, iqtisadiyyatın dirçəlməsi imkanları da o qədər azalır.
İqtisadiyyatın inkişafı məsələsinə gəlincə isə, ümumiyyətlə, belə perspektiv yoxdur. Orada tamamilə
staqnasiya dövrü yaşanır.
Biz isə gündən-günə güclənirik, gücümüz getdikcə artır. Fakt budur ki, son on il ərzində iqtisadi sahədə
Azərbaycan kimi inkişaf edən ikinci dövlət yoxdur. Ölkəmiz dünya miqyasında çox etibarlı tərəfdaş kimi
tanınır. İyunun 26-da paytaxtımız Bakı şəhərində keçirilən hərbi parad Azərbaycan Ordusunun gücünü
göstərdi. Paradda nümayiş etdirilmiş istər helikopterlər, istər tanklar, zirehli maşınlar, artilleriya, hava
hücumundan müdafiə qurğuları, digər texnikalar bir daha göstərdi ki, Silahlı Qüvvələrimiz artıq Cənubi
Qafqaz regionunun ən güclü ordusuna çevrilmişdir. Dünya birliyində böyük rezonans doğuran bu hərbi paradı
izləyən hər bir azərbaycanlı böyük qürur hissləri keçirdi, Ermənistanda isə əksinə, ciddi narahatlığa səbəb
oldu. Həmin gündən sonra təcavüzkar ölkədə yaşanan isterika, panika və qorxu hissi bu gün də qalmaqdadır.
Bu da təbiidir, çünki düşmən Azərbaycanın qüdrətini öz gözü ilə gördü və bir daha bildi ki, biz istənilən
varianta hazırıq. Biz əldə etdiyimiz texnika ilə düşmənin istənilən nöqtəsini məhv etməyə qadirik. Bütün siyasi
və diplomatik səylərlə yanaşı, bizim hərbi gücümüz Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllində həlledici rol
oynayacaqdır. Dövlət başçımız qətiyyətlə vurğulamışdır ki, Azərbaycan öz ordusunu daha da gücləndirməkdə
qərarlıdır, biz bundan sonra da hərbi qüdrətimizi artıracağıq, bundan sonra da ən müasir texnikanı alacağıq.
Bizim xarici siyasətimiz öz bəhrəsini verir. Son on il ərzində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bir
sıra xarici ölkələrin dövlət başçıları ilə ikitərəfli formatda keçirdiyi görüşlərdə və imzalanmış yekun
bəyannamələrində ölkəmizin ərazi bütövlüyü prinsipi öz əksini tapmışdır. Bu ilin iyun ayında ATƏT-in Minsk
qrupunun həmsədr ölkələri olan ABŞ, Rusiya və Fransanın prezidentləri “Böyük səkkizlər”in sammiti
çərçivəsində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı birgə bəyanatla çıxış ediblər. Bu, çox böyük
əhəmiyyətə malikdir. Bu məqamda, bir daha xatırladaq ki, bir sıra beynəlxalq təşkilatlar Ermənistanı işğalçı
dövlət kimi tanıdıqları barədə rəsmi açıqlama veriblər, hətta işğal altındakı Azərbaycan ərazilərinin qeydşərtsiz azad edilməsi barədə qətnamələr də qəbul edilib. Məsələn, ATƏT-in qərarlarında, Avropa Parlamenti,
Avropa Şurası, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının, Qoşulmama Hərəkatının və digər beynəlxalq təşkilatların
qətnamələrində Ermənistanın işğalçılıq siyasəti kəskin şəkildə pislənilir. Ən əsası isə BMT kimi mötəbər
beynəlxalq qurumun Təhlükəsizlik Şurası sədrinin 6 bəyanatında, eləcə də BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822,
853, 874 və 884 saylı qətnamələrində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi və sərhədlərinin
toxunulmazlığının zəruriliyi vurğulanıb. Həmçinin qeyd edilib ki, Ermənistan silahlı qüvvələri işğal etdikləri
əraziləri dərhal azad etməlidirlər. Lakin bu qətnamələrin qəbul olunmasından 20 ildən çox vaxt keçsə də, onlar
hələ də icra olunmayıb. Üstəlik, demək olar ki, işğalçı dövlət tərəfindən atəşkəs rejimi hər gün pozulur,
Azərbaycan vətəndaşları gah girov götürülür, öldürülür, gah da yaralanırlar. Beynəlxalq birlik isə bu
ədalətsizliyə göz yumur.
Proseslərin gedişi bir daha təsdiqləyir ki, Dağlıq Qarabağda Ermənistan Respublikasının hərbi
birləşmələrinin işğalı ilə birlikdə yaradılan separatçı hərbi quldur rejimi beynəlxalq terrorçu təşkilatlarla və
beynəlxalq narkomafiya ilə sıx işbirliyi qurub. Bu gün Dağlıq Qarabağda terrorçuların hərbi düşərgələrinin,
onlara məxsus xəstəxanaların və narkotik bitkilərin plantasiyalarının olması, narkotika və silah ticarətinin
mövcudluğu da bunu təsdiq edir. Operativ məlumatlar və sübuta yetirilmiş faktlar göstərir ki, Dağlıq Qarabağ
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ərazisi, o cümlədən Azərbaycan — İran sərhədinin faktiki olaraq Ermənistan tərəfindən nəzarət edilən 132
kilometrlik hissəsi aktiv şəkildə narkotik maddələrin istehsalı, tranziti və ticarəti, silah və insan alveri, qeyrileqal miqrasiya, terrorçular üçün sığınacaq, çirkli pulların yuyulması və transmilli cinayətkarlığın digər
təhlükəli növləri üçün istifadə olunur. Sonuncu belə bir fakt bu ilin iyun ayında Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik
Nazirliyinin apardığı növbəti uğurlu əməliyyat nəticəsində aşkara çıxarılmışdır. Həyata keçirilmiş əməliyyat
tədbirləri nəticəsində İran İslam Respublikasından qaçaqmalçılıq yolu ilə qanunsuz olaraq narkotik vasitələrin
daşınması ilə məşğul olan 12 nəfər ifşa edilmiş, onlardan ümumilikdə 40 kiloqram 500 qrama yaxın narkotik
vasitə aşkarlanaraq götürülmüşdür. Qanunsuz dövriyyədən çıxarılmış həmin narkotik vasitələrin bir hissəsinin
kultivasiyası, yəni əkilməsi, yetişdirilməsi və toplanmasının Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal
olunmuş ərazilərində təşkil edilməsi və sonradan həmin narkotik vasitələrin İrana, oradan isə Azərbaycana
gətirildiyi müəyyən edilmişdir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilmiş əməliyyat tədbiri
nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları
— Babək Bağırov, Ramil Məhərrəmov və İran İslam Respublikasının vətəndaşı Əsgər İbrahimi yaxalanmış və
bu məlumatları da məhz onlar istintaqa açıqlamışlar.
Bütün bunlar göstərir ki, Azərbaycanın münaqişənin həlli istiqamətində göstərdiyi təşəbbüslər həm də
bəşəriyyətin gələcəyi, cəmiyyətlərin qorunması, beynəlxalq terrorizmə, narkomafiyaya qarşı mübarizə
baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində iki yol var: Ya hərb, ya sülh
yolu! Biz hər iki varianta hazırıq. Hərb yolunu heç vaxt istisna etməmişik. Biz özünümüdafiəyə dair beynəlxalq
hüququn və BMT-nin Nizamnaməsinin verdiyi imkanlardan istifadə edərək beynəlxalq birlik tərəfindən
tanınan ərazilərimizdə istənilən vaxt hərbi əməliyyatlara başlaya bilərik. Sadəcə olaraq, hələlik çalışırıq ki, bu
məsələ sülh yolu ilə həll olunsun. Bu mümkün olmadıqda isə, torpaqlarımızı hərbi yolla azad edəcəyik.
Azərbaycan heç vaxt imkan verməyəcək ki, onun topraqları üzərində ikinci bir erməni dövləti yaradılsın.
Xalq qəzeti.-2013-21 avqust.-№ 181.-S.1-2.
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Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində: regional liderdən qlobal aktora doğru
Azərbaycanın sürətli inkişafının və yüksək beynəlxalq nüfuzunun əsas şərtlərindən biri rasional
və praqmatik xarici siyasət kursudur. Qeyd etmək lazımdır ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
həyata keçirilən çoxtərəfli və balanslaşdırılmış siyasət nəticəsində Azərbaycan regionun ən güclü və
suveren liderinə çevrilib. Eyni zamanda, Azərbaycanın xarici siyasət strategiyası bir neçə istiqamətdə
ölkəmizi nəzərə alınan lokomotiv aktorlardan birinə çevirib. Bu gün dünyanın aparıcı dövlətləri və
təşkilatları Azərbaycanı Cənubi Qafqazın təhlükəsizlik qarantı, inkişaf mənbəyi adlandırırlar.
Beləliklə, ilk növbədə, ölkəmiz tərəfindən reallaşdırılan müstəqil və balanslaşdırılmış enerji siyasəti
regionun və regionətrafı coğrafiyanın enerji təhlükəsizliyini təmin etməklə yanaşı, Azərbaycanı dünyanın
enerji bazarında aparıcı ixracatçılardan birinə çevirib. Belə ki, bu gün praqmatik siyasəti ilə Xəzər hövzəsinin
bayraqdarı hesab edilən Azərbaycan sahib olduğu zəngin enerji ehtiyatlarından səmərəli şəkildə istifadə
etməklə beynəlxalq miqyasda enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm rol oynayan başlıca
aktorlardan biri kimi çıxış edir. Ölkəmiz milli dövlətçilik prinsiplərinə müvafiq olaraq həyata keçirilən
praqmatik və rasional əsaslara söykənən siyasət nəticəsində miqyasına görə regional, əhəmiyyətinə görə isə
qlobal xarakterli transmilli layihələrin mərkəzi oyunçusu qismində çıxış etməkdədir. Təsadüfi deyil ki, Xəzər
dənizinə xarici sərmayədarları ilk dəfə dəvət etməklə uzunmüddətli qarşılıqlı-faydalı əməkdaşlığın sağlam
təməlini atan Azərbaycanın iştirakı olmadan bu gün regionda heç bir layihə gerçəkləşdirilə bilməz. Bu da
Azərbaycanın dünya dövlətlərinin strateji əməkdaşlıqlar perspektivində kəsb etdiyi önəmi aydın şəkildə əks
etdirir. Hazırda Azərbaycan sahib olduğu bütün bu üstünlüklərlə başlıca aktorların – dünyanın aparıcı
dövlətləri və transmilli şirkətlərin uzunmüddətli perspektivdə əməkdaşlıq münasibətlərini inkişaf etdirməyə
can atdığı tərəfdaş ölkələrdəndir. Digər tərəfdən, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə davam etdirilən
balanslaşdırılmış xarici siyasət strategiyasının fonunda Azərbaycan Cənubi Qafqazın hərbi-siyasi və iqtisadi
təhlükəsizliyinin təmin olunmasına birbaşa töhfələr verməkdədir. Təsadüfi deyil ki, bu gün dünyanın aparıcı
dövlətləri və təşkilatları Azərbaycanı Cənubi Qafqazın təhlükəsizlik qarantı və inkişaf mənbəyi adlandırırlar.
Təkcə onu demək kifayətdir ki, Azərbaycanın iştirakı olmadan regionda heç bir strateji əməkdaşlıq platforması
gerçəkləşdirilmir. Gerçəkləşdirilən bütün regional layihələrin mərkəzi oyunçusu qismində məhz Azərbaycan
çıxış edir və sözügedən layihə Cənubi Qafqazın təhlükəsizlik sisteminin strateji korreksiyasında əhəmiyyətli
faktor kimi dəyərləndirilir. Eyni zamanda, məhz bu cür layihələr ölkəmizin milli maraqlarına adekvat olmaqla
bərabər, Azərbaycanın suverenlik səviyyəsini, heç bir dövlətdən, təşkilatdan asılı olmadığını da təsdiq edir.
Beləliklə, sadalananlardan belə bir qanunauyğun və məntiqi nəticəyə gəlmək olur ki, Azərbaycanın beynəlxalq
münasibətlər sistemində mövqeyi getdikcə güclənməkdədir. Həyata keçirilən praqmatik xarici siyasət
strategiyası ölkəmizi dünya siyasətinin təmsilçisi qismində çıxış edən və müstəqil xarici siyasət yürüdən milli
dövlətlərin etibarlı strateji tərəfdaşına çevirib.
Beləliklə, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən uğurlu xarici siyasət kursunun
fonunda Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər sistemində mövqeyi getdikcə güclənməkdədir. Sadalananların
qanunauyğun nəticəsi kimi, Azərbaycan beynəlxalq miqyasda ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlər
kontekstində etibarlı strateji tərəfdaşlardan birinə çevrilib. Hazırda rasional xarici siyasət kursu həyata keçirən
müstəqil milli dövlətlər ölkəmizi etibarlı tərəfdaş, güclü, nüfuzlu milli aktor kimi qəbul edirlər. 2011-ci ilin
oktyabr ayının 24-də BMT Baş Məclisinin plenar iclasında gizli səsvermənin nəticələrinə əsasən,
Azərbaycanın 2012-2013-cü illərdə Şərqi Avropa bölgəsini Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik
Şurasında (BMT TŞ) təmsil edəcək yeni qeyri-daimi (müvəqqəti) üzv seçilməsi bunun başlıca göstəricisidir.
Dolayısıyla, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən çoxşaxəli və balanslaşdırılmış
xarici siyasət kursu Azərbaycan Respublikasının milli dövlət kimi müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində
gücünü və nüfuzunu artıran mexanizm qismində çıxış etməkdədir. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
iqtisadi sıçrayış dövrünü yaşayan Azərbaycan həm də dünya birliyinin fəal və nüfuzlu aktorlarından birinə
çevrilib. Rəsmi Bakı Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, Türkiyə, Avropa İttifaqı, İslam ölkələri ilə
bərabərhüquqlu əməkdaşlıq edir. 2011-ci ildə 155 ölkənin səsini qazanaraq BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü
seçilən Azərbaycan Respublikası qlobal məsələlərin həllində, dünyada sülh və təhlükəsizliyin təmin
olunmasında yaxından iştirak edərək beynəlxalq münasibətlər sisteminin fəal üzvü imicini möhkəmləndirib.
Elə həmin il Qoşulmama Hərəkatına daxil olmaqla Azərbaycan öz xarici siyasətinin yeni vektorlarını
müəyyənləşdirib, Latın Amerikası və Afrika ölkələri ilə səmərəli əməkdaşlıq əlaqələri qurmağa başlayıb.
Cənubi Qafqazın lideri…
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Qeyd etdiyimiz kimi, uğurlu sosial-iqtisadi model yaratmaqla Azərbaycan ölkə daxilində sabitliyə və
dayanıqlı iqtisadi inkişafa nail olub. Bu gün milli iqtisadiyyatımız modern sosial-iqtisadi və fiziki
infrastruktura, yüksək məşğulluq səviyyəsinə və rəqabət imkanlarına malikdir. Neftdən daxil olan gəlirlər və
düşünülmüş büdcə siyasəti ölkənin maliyyə gücünü xeyli artırıb, valyuta ehtiyatlarını yaratmağa imkan verib
və inflyasiyanı idarəolunan səviyyədə saxlayıb.
Hazırda iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun inkişafı neft sektorundan daha da sürətlə irəli gedir və
ölkəmizdə xarici təsirlərə dayanıqlı iqtisadiyyat formalaşmaqdadır. Ümumiyyətlə, son 3 ildə iqtisadiyyatın
qeyri-neft sektorunun davamlı olaraq yüksələn xətlə artması və 10 faizlik səviyyəni üstələməsi Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkə iqtisadiyyatının modernləşdirilməsi və şaxələnməsinə, neft faktorundan asılılığın
azaldılmasına, qeyri-neft sektorunun sürətli inkişafına yönəlmiş iqtisadi inkişaf modelinin uğurla həyata
keçirilməsinin nəticəsi kimi qiymətləndirilməlidir. Bütövlükdə, ötən 10 il ərzində ölkə iqtisadiyyatı 3 dəfə
artıb, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi uğurla həyata keçirilib, ölkədə müasir sosial-iqtisadi infrastruktur
yaradılıb. 2003-cü ildə 1,5 milyard dollar olan dövlət büdcəsi 2013-cü ildə 25 milyard dollara çatıb. Cari ilin
ilk yarım ilində ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəricilərinin statistikasına gəlincə, ötən
ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə Ümumi Daxili Məhsul (ÜDM) istehsalı 5 faiz, yaxud müqayisəli
qiymətlərlə 1,3 milyard manat artaraq 27,2 milyard manata çatıb.
Makroiqtisadi dayanıqlılığın digər göstəricilərindən biri olan inflyasiya isə ötən 6 ay ərzində 2012-ci
ilin müvafiq dövrü ilə nisbətdə cəmi 2 faiz təşkil edib. Ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft sektoru ötən dövr
ərzində 10,9 faiz səviyyəsində artıb. Bu artım bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatı üzrə 5 faizlik artımı təmin edib.
Hər bir nəfərə düşən ÜDM istehsalı orta hesabla 2936,3 manat (3741,9 ABŞ dolları) olub. Əlavə edək ki,
Beynəlxalq Valyuta Fondunun 2010-cu ildə açıqladığı dünya ölkələrinin adambaşına düşən milli gəlirin
siyahısına görə, Azərbaycan 80-ci yerdə (10.033 dollar) qərarlaşıb. Həmin siyahıda Rusiya 52-ci (15.837
dollar), Türkiyə 64-cü (13.464 dollar), İran 73-cü (10.865 dollar), Gürcüstan 114-cü (5.114 dollar), Ermənistan
isə 115-ci (5.100 dollar) yeri bölüşüblər.
Beləliklə, makroiqtisadi sabitliyin qorunub saxlanması, enerji, ərzaq və ekoloji təhlükəsizliyin təmin
olunması, iqtisadiyyatın diversifikasiyası, bütün sahələrdə ardıcıl inkişaf strategiyasının uğurlu davamı
nəticəsində bu gün Azərbaycan bütövlükdə Cənubi Qafqazın lideri və dünyanın ən sürətli inkişaf tempinə
malik ölkələrindən biridir. Azərbaycan zəngin neft resurslarının satışından daxil olan valyuta ehtiyatlarını
səmərəli şəkildə xərcləməklə, iqtisadiyyatın bütün sektorlarının dinamik inkişafı üçün əlverişli baza yaratmağa
nail olub və hazırda qeyri-neft sektoru valyuta gətirə biləcək strateji bölməyə çevrilib. Yəni, milli valyutanın
ölkə iqtisadiyyatının sahələrindən birinin istehsal məhsulunun ixracının artması hesabına möhkəmlənməsi və
bununla da bütövlükdə iqtisadiyyatda baş verə biləcək böhranın (“Holland sindromu”) qarşısı alınıb.
Müqayisə üçün bildirək ki, 90-cı illərdə tənəzzül dövrünü yaşayan digər Cənubi Qafqaz ölkəsi
Gürcüstan 2010-cu ildə Cənubi Qafqaz iqtisadiyyatının yalnız 15,5 faizini formalaşdırırdı. Halbuki, artıq 2011ci ildə sözügedən regionun iqtisadiyyatının 80 faizi Azərbaycanın payına düşürdü. 2013-cü ilin iyununda
Gürcüstanda ÜDM-nin artımı keçən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə mənfi olub və -0,8 faiz təşkil edib.
Gürcüstan Milli Statistika Xidmətinin ilkin məlumatına görə, ÜDM-nin artım tempi cari ilin ilk 6 ayı ərzində
1,8 faizə çatıb. Bu göstəricilər onu bildirir ki, ötən 20 il ərzində Gürcüstan iqtisadiyyatında artım çox cüzi olub.
Ermənistanda isə rəsmi statistikaya görə cari ilin ilk yarısında inflyasiya 4,1 faiz təşkil etdiyi halda, orta aylıq
əməkhaqqı cəmi 2,1 faiz artıb. Qiymətlər əməkhaqlarından daha sürətlə artdığına görə ölkədə həyat səviyyəsi
aşağı düşüb. Bu müddət ərzində Ermənistan dramının məzənnəsi də düşüb. Hazırda, 1000 dram 1,9089 AZN,
2,4361 ABŞ dollar dəyərində ölçülür.
Regionların inkişafı ölkəmizin modernləşmə və tərəqqisinə xidmət edir
Ölkəmizin ümumi iqtisadi, sosial inkişafını şərtləndirən əsas amillər arasında mütləq şəkildə regionların,
Bakı və Bakıətrafı qəsəbələrin inkişafını nəzərdə tutan konkret proqram və layihələrin rolu əvəzsizdir. Bunun
nəticəsidir ki, ötən illərdə dünyada baş verən qlobal böhran fonunda Azərbaycan iqtisadiyyatının davamlı
inkişafına, bütün sosial proqramların tam həcmdə və vaxtında yerinə yetirilməsinə nail olunub. Hazırda
Azərbaycanın bütün rayonlarında böyük infrastruktur layihələri həyata keçirilir. İqtisadiyyatın yeni
sektorlarına fəal qaydada sərmayə yatırılır.
Ümumiyyətlə, regionların sosial-iqtisadi inkişafı ölkəmizdə yeniləşmə, davamlı inkişaf, sosial-iqtisadi
tarazlıq, modern reformalar və digər sistemli hədəflərin reallaşmasında mühüm rola malikdir. Bütün bunlar isə
şübhəsiz Azərbaycanın modernləşmə və tərəqqisinə xidmət edir.
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Bütövlükdə, demək olar ki, regionların inkişafı ilə bağlı 2004-cü ildən başlayaraq həyata keçirilən
kompleks tədbirlərin icrasının mövcud tendensiyası, qazanılmış misilsiz nailiyyətlər tam əsasla bir real tezisi
meydana çıxarır: son 10 ildə Azərbaycan iqtisadi, sosial, siyasi, ictimai, humanitar, elmi-mədəni cəhətdən
əsaslı dönüşə və yüksək indikatorlara nail olan, iqtisadiyyatını bir neçə dəfə inkişaf etdirməklə dünya üzrə ən
proqressiv meyarlara malik olan tam modernləşən dövlətə çevrilib.
Manat regionun ən dayanıqlı və etibarlı valyutasına çevrilib
Respublikada makroiqtisadi sabitliyin qorunub saxlanması və iqtisadi inkişafın dinamik xarakter alması
bank maliyyə sisteminə əhəmiyyətli təsir edib. Ölkənin malik olduğu böyük iqtisadi qüdrətin və maliyyə
imkanlarının bazasında diversifikasiya olunmuş iqtisadiyyatın qurulması və resursların qeyri-neft sektorunun
kapitalizasiyasına yönəldilməsində maliyyə-bank sektoru müstəsna rol oynayır. Azərbaycan iqtisadiyyatının,
eləcə də bank və ödəniş sistemlərinin dinamik inkişafı milli valyutaya olan inamın artmasına gətirib çıxarıb.
Azərbaycan manatının regionda ən dayanıqlı və etibarlı valyutaya çevrilməsi onun ödəniş və yığım
funksiyasını gücləndirib. Möhkəm iqtisadi dayaqlara, xüsusilə dayanıqlı xarici valyuta ehtiyatlarına,
mükəmməl makroiqtisadi idarəetməyə söykənən manatın sabitliyi bu gün də davam etməkdədir. Manatın
möhkəmlənməsi idxal məhsullarının bahalaşmasının qarşısını almaqla inflyasiya təzyiqlərini zəiflədir.
Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, yüksək inflyasiya və devalvasiya dövründə nominal dəyərini əhəmiyyətli
dərəcədə itirmiş milli valyutanın davamlı iqtisadi sabitlik şəraitində denominasiyası zəruridir. Ölkədə dövlət
quruculuğu istiqamətində həyata keçirilən davamlı iqtisadi islahatlar, yeridilən düzgün pul və valyuta siyasəti
nəticəsində dayanıqlı makroiqtisadi sabitlik və yüksək templi iqtisadi artım manatın denominasiyasının həyata
keçirilməsi üçün əlverişli şərait yaratdı. İnflyasiyanın məqbul səviyyədə olması, manatın xarici dönərli
valyutalara nisbətən məzənnəsinin sabitliyi və onun daxili dönərliliyinin təmin edilməsi, əhalinin həyat
səviyyəsinin əhəmiyyətli yaxşılaşması denominasiyanı şərtləndirdi. Beləliklə, Prezident tərəfindən imzalanan
müvafiq Fərmana uyğun olaraq 2006-cı il yanvarın 1-dən etibarən 1 yeni manat 5000 manata bərabər
tutulmaqla denominasiya həyata keçirilib. Qeyd edək ki, yeni manatın tədavülə buraxıldığı ilk iş günündə 1
dollar 0,9184 manata bərabər olduğu halda, 2013-cü il avqust ayının 7-nə bu rəqəm 0,7844 təşkil edir.
Bununla yanaşı, Azərbaycanda artan valyuta ehtiyatları fonunda neftin qiymətinin azalmasının ölkənin
maliyyə imkanlarına təsir effektini azaltmaq və Neft Fondunun maliyyə imkanlarını sabit saxlamaq üçün ötən
ilin birinci rübündən qızıl alınmasına başlanılıb. ARDNF qızıl ehtiyatlarını 2013-cü ilin sonuna kimi 30 tona
çatdırmağı planlaşdırır.
MDB ölkələri arasında ilk yerlərdə…
Azərbaycanda sürətli inkişaf təbii olaraq dövlət quruculuğunun bütün sahələrinə, o cümlədən, sosial
sferaya ciddi sirayət edib. Mübaliğəsiz demək olar ki, bazar iqtisadiyyatı ilə sosial müdafiənin uğurlu
kombinasiyası qazanılan bir çox uğurların təməlini təşkil edən əsas amillərdəndir. Təsadüfi deyil ki, son illər
ərzində bir sıra Avropa ölkələrində qlobal böhranla bağlı büdcə xərclərinin azaldıldığı və ciddi sosial
gərginliyin müşahidə edildiyi halda, Azərbaycanda sosialyönümlü layihələrin reallaşdırılmasında hansısa
ləngiməyə, yaxud çətinliyə rast gəlinməyib. Əksinə, əldə edilən gəlirlər insanların sosial problemlərinin
həllinə, vətəndaşların həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına yönəldilib.
Dövlət büdcəsində sosial xərclərə ayrılan vəsaitin təqribən 30 faiz olması hökumətin bu sahəyə
göstərdiyi diqqətin nəticəsidir. Qeyd etmək yerinə düşər ki, cari ilin 6 ayında dövlət büdcəsi xərclərinin 26,7
faizi və ya 2 milyard 331 milyon manatı sosial təyinatlı xərclərin maliyyələşdirilməsinə yönəldilməklə, 2012ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 31 milyon manat çox olub. Hesabat dövründə əhalinin pul gəlirlərinin artım
tempi 7,1 faiz təşkil edib və inflyasiyanı ənənəvi olaraq xeyli üstələyib. Ölkə üzrə orta aylıq əməkhaqqı 6,8
faiz yüksələrək 408,8 manat təşkil edib. Respublika üzrə xarici dövlət borcunun ÜDM-yə nisbətinin aşağı
səviyyədə saxlanılması və 6 ayın nəticələrinə görə ölkəmizin məcmu valyuta ehtiyatları məbləğindən 9
dəfəyədək az olması Azərbaycanın milli iqtisadi inkişaf modelinin maliyyə dayaqlarını özündə ehtiva edir.
Müqayisə üçün qeyd edək ki, son 10 ildə Azərbaycanda məşğulluq səviyyəsi artsa da, Ermənistan və
Gürcüstanda bu göstərici azalıb. Azərbaycan orta aylıq maaşın həcminə görə, MDB ölkələri arasında ilk
yerlərdə təmsil olunur. Ölkə bu göstəriciyə görə yalnız Rusiya və Qazaxıstandan geri qalır. Azərbaycanda orta
statistik əməkhaqqı Rusiyada orta aylıq əməkhaqqının 60 faizini təşkil etsə də, bu göstərici Gürcüstan,
Ermənistan, Ukrayna və Moldovadakı analoji göstəricidən 1,5 dəfə çoxdur. 2010-cu ildə Azərbaycanda orta
aylıq əməkhaqqı 413 dollar təşkil edib.
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Əlavə edək ki, Dünya Bankının hesabatında milli gəlirin ədalətli bölgüsünə görə, Azərbaycan 110
inkişaf edən ölkəni geridə qoyur və bu da iqtisadi inkişafın səmərəliliyini göstərir. Hesabata görə, Azərbaycan
dünyanın 153 ölkəsi arasında ən aşağı yoxsulluğa malik 20 ölkədən biridir. Həmçinin, cari ilin aprelində
Avropa Komissiyasının maliyyə dəstəyi ilə hazırlanan “Aİ ilə Şərq Tərəfdaşlığı ölkələri arasında əmək
mobilliyinin xərcləri və səmərəsi” adlı hesabatda bildirilir ki, son 10 ildə Azərbaycanda məşğulluq səviyyəsi
xeyli yüksəlib. Azərbaycan məşğulluq səviyyəsinə görə (60 faiz), bölgədə ən yüksək göstəricilərdən birinə
sahibdir. 2000-2011-ci illərdə Azərbaycanda məşğulluğun səviyyəsi 18 faiz artıb ki, Azərbaycan bu göstəriciyə
görə MDB ölkələri sırasında da ön sıralardadır. Hesabata əsasən, Azərbaycanda immiqrasiya prosesi də aktiv
şəkildə davam edir. Bu prosesdə əsasən MDB ölkələrinin vətəndaşları iştirak edirlər. Azərbaycanda miqrasiya
proqnozlarına gəldikdə isə, ölkəni tərk etmək istəyən insanların sayı ildən-ilə azalır.
Azərbaycan investor ölkə kimi özünü təsdiq edib
Təbii ki, ölkəmizin nəhəng enerji ehtiyatlarına malik olması və qlobal enerji təhlükəsizliyinin təmin
edilməsində xüsusi çəkisinin artması Azərbaycanı xarici investorlar üçün cəlbedici edib. Azərbaycanın
investisiyalara açıq olması, ölkədə münbit biznes mühitinin formalaşdırılması da sərmayədarların marağına
səbəb olur. Qeyd edək ki, cari ilin birinci yarısında ölkə iqtisadiyyatına 12,6 milyard dollar sərmayə qoyulub.
Bunun böyük hissəsi, təqribən, 7 milyard dolları daxili, 5 milyardı isə xarici sərmayələrdir. Yəni, qlobal
iqtisadi böhranın müşahidə olunduğu dövrün təhlili bir daha göstərir ki, Azərbaycan əvvəlki kimi yenə də
investisiya yatırılması baxımından dünyanın ən cəlbedici ölkələrindən biridir. Hazırda ölkəmiz artan iqtisadi
imkanları hesabına bu gün bölgə dövlətlərinin iqtisadiyyatının real sektoruna sərmayə yatıran və iri
infrastruktur layihələrini maliyyələşdirən əsas investor kimi özünü təsdiq edib. Dünyanın nüfuzlu iqtisadi
tədqiqat mərkəzlərinin hesabatlarında respublikamız bölgədə investisiyaların coğrafi mərkəzinə çevrilmiş ölkə
kimi səciyyələndirilir.
Bu gün Azərbaycan Türkiyə, Gürcüstan, Rumıniya, Moldova, Ukrayna, Belarus, Slovakiya, Rusiyanın
Şimali Qafqaz regionu və digər dövlətlərin sərmayə bazarlarında aktiv iştirak edən investor kimi mövqeyini
möhkəmləndirir. Respublikamız həmin ölkələrin neft-qaz, neft-kimya, yanacaq-energetika, sənaye, emal,
infrastruktur bölmələrinə irihəcmli maliyyə vəsaitləri yönəldərək iqtisadiyyatın inkişafına öz töhfəsini
verməkdədir.
Xaricə sərmayələrin qoyuluşunda Azərbaycan qiymətli kağızlar bazarına, aktivlərə, səhmlərə də maraq
göstərir. Ölkənin valyuta ehtiyatlarının durmadan artması və maliyyə imkanlarının güclənməsi isə
Azərbaycanın daha böyük miqdarda xaricdə investisiyalar yatırmasına şərait yaradır ki, bu da ölkəmizin
sərmayə bazarında əsas dövlətlərdən birinə çevrilməsinə gətirib çıxarır. Məsələn, 2012-ci ilin dekabr ayında
Neft Fondu tərəfindən London, Paris və Moskva şəhərlərində ilk daşınmaz əmlak investisiyaları həyata
keçirilib.
Azərbaycan beynəlxalq müstəvidə öz mövqelərini daha da gücləndirir
Ümumiyyətlə, bütün sadalananlarla yanaşı, onu da qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan bir çox
məsələlərlə bağlı dünya birliyinə özünün töhfələrini verməkdədir. Bu mənada, Azərbaycan bu gün dünyaya
istər tolerantlıq, istərsə də iqtisadi inkişaf baxımından yeni model bəxş edib. Dünyada “sivilizasiyaların
toqquşması” prosesinin cərəyan etdiyi, müxtəlif ölkələrdə cəmiyyətdaxili parçalanmalar nəticəsində dini, etnik
zəmində konfliktlərin yaşandığı bir vaxtda Azərbaycan sabit və tolerant mühiti ilə diqqət çəkir. Azərbaycan
mədəniyyətlərin inteqrasiyası və tolerantlıq təcrübəsinə malik olan bir ölkədir. Üstəlik, bir çox nüfuzlu
beynəlxalq mədəniyyət və idman müsabiqələrinin, tədbirlərinin respublikamızda keçirilməsi də həm ölkəmizin
inkişafından, həm də dünyaya açıq olmasından xəbər verir. Bütün bunlarla əlaqədar olaraq, ölkəmiz dünya
sivilizasiyalarının qovuşmasının və multikulturalizmin nəzərəçarpan nümunəsi kimi dünyada tanınır.
Beləliklə, sadalananları nəzərə alaraq deyə bilərik ki, bu gün Azərbaycan regional liderdən qlobal aktora
çevrilib.
Son illər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların, maliyyə qurumlarının Azərbaycan haqqında hesabatları və
rəyləri də bu faktı təsdiqləyir. Məsələn, biznes mühitinin yaxşılaşdırılması sahəsində reallaşdırılan islahatlar,
həyata keçirilən səmərəli tədbirlər nəticəsində “Dooing Business” hesabatı Azərbaycanın nailiyyətlərini
yüksək qiymətləndirib, 2009-cu ildə dərc olunmuş hesabatda ölkəmiz “ən islahatçı” ölkə elan edildi. “Dünya
Rəqabətlilik Hesabatı 2012-2013” hesabatına əsasən Azərbaycan rəqabətlilik reytinqinə görə 144 dövlət
arasında 46-cı yerdə qərarlaşıb. Qlobal iqtisadiyyatın böhran dövrünü yaşadığı və yüksək rəqabət mühiti ilə
səciyyələnən bir zamanda Azərbaycanın 9 pillə irəliləməsi və dünyanın 50 ən rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyatı
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sırasına daxil olması ölkədə aparılan məqsədyönlü sosial-iqtisadi inkişaf siyasətinin əyani göstəricisi və
ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunun artmasının nümunəsi kimi qiymətləndirilə bilər.
Bununla yanaşı, ölkədə əlverişli rəqabət mühitinin yaradılması və daha da inkişaf etdirilməsi
istiqamətində atılan addımlar bəhrəsini verir. Ölkədə iqtisadi təhlükəsizliyin müvəffəqiyyətlə təmin olunması
beynəlxalq reytinq agentliklərinin də diqqətindən kənarda qalmayıb. Dünyanın üç nüfuzlu reytinq agentlikləri
– “Fitch”, “Standard and Poors”, “Moody”s, Azərbaycanın kredit reytinqini yüksəldib. Bununla da,
Azərbaycan Cənubi Qafqazda, investisiya reytinqi alan ilk və yeganə ölkəyə çevrilib. Hazırda bu uğurlar
fonunda Azərbaycan sürətli inkişafını davam etdirir və beynəlxalq müstəvidə öz mövqelərini daha da
gücləndirir.
Yeni Azərbaycan.-2013.-8 avqust.-№143.-S.10.
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Azərbaycan: geosiyasi səhnədə yeni çağırışların işığında
Ərəstü HƏBİBBƏYLİ,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Xarici əlaqələr şöbəsinin Analitik
informasiya sektorunun müdiri, iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Üçüncü minillik qlobal geosiyasi səhnəyə çoxqütblü dünya nizamının formalaşmasına aparan yol
kimi daxil olmuşdur. XX əsrin sonlarından başlayan dünyanın bir qütbdən idarə olunması qlobal
miqyasda müxtəlif istiqamətli radikal meyillərin artmasına səbəb oldu və bunun qarşılığında ortaya
atılan “fobiya”lar geosiyasi mühitdə əsas trendə çevrildi. Hazırda davam etməkdə olan qlobal iqtisadi
böhranı və bəşəriyyətin qarşılaşdığı mənəvi tənəzzülü də bura əlavə etsək, təkqütblü dünya nizamının
uzun müddət davam gətirə bilməyəcəyini aydın görmək mümkündür.
Yeni dövrün geosiyasi mənzərəsində Qafqaz
Artıq çoxqütblü dünya nizamının formalaşması istiqamətində yeni bir proses gedir. Bu isə geosiyasi
həssas regionlarda daha çox hiss olunur. Baş verməkdə olan proseslər böyük-kiçikliyindən asılı olmayaraq
bütün ölkələr üçün müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Yeni dövrün tələblərinə uyğun olaraq ölkələrin təbii
ehtiyatları, coğrafi mövqeyi, insan resursları, iqtisadi potensialı ilk növbədə dövlətin geosiyasi çəkisi ilə
müqayisədə hər hansı bir rola malikdir. Doğrudur, sadaladığımız amillər hər bir ölkənin inkişafı üçün vacibdir.
Lakin milli maraqlara söykənən müstəqil xarici siyasəti olmadan həmin ölkə geosiyasi çəkiyə yiyələnə bilməz.
Hansı siyasi dayağa və ya iqtisadi potensiala malik olmasından asılı olmayaraq müstəqil xarici siyasət kursu
olmayan forpost ölkələrin geosiyasi çəkisi də ola bilməz.
Digər tərəfdən, çoxqütblü dünyada müxtəlif güc mərkəzlərinin rəqabəti və nüfuz müharibəsi ilə
müşayiət olunması təbii prosesdir. Bu isə geosiyasi həssas regionlarda öz təsirini daha çox göstərir. Henri
Kissencer, Zbiqnev Bjezinski, Samuel Hantinqton da daxil olmaqla bir çox məşhur siyasi təhlilçilər Qafqaz
regionunu belə geosiyasi bölgələr sırasına daxil edirlər. Müxtəlif sivilizasiyaların, mədəniyyətlərin, dinlərin
təmsilçilərinin yanaşı yaşaması regionun həssaslığını bir az da artırır. Müqayisə üçün qeyd etmək olar ki,
Avrasiya materikində Qafqaz qədər həssas region olaraq yalnız Balkan və Mərkəzi Asiya regionlarını
göstərmək olar. Təsadüfi deyil ki, qlobal geosiyasi mühitdə transformasiya mərhələsi yaşayan yeni dünya
nizamında hər üç region qaynar bölgə hesab olunur və etnik-dini münaqişələr davam edir.
Qafqaz yeni dünya nizamında xüsusi əhəmiyyətə malik regiondur. Qlobal və regional güc mərkəzləri
Qafqazda öz təsir dairələrini yaratmağa çalışırlar. Belə bir şəraitdə müstəqil və balanslaşdırılmış xarici siyasət
yeritmək olduqca çətindir. Bu prizmadan yanaşdıqda yalnız havadarlarının siyasi xəttini yerinə yetirən və bu
missiyasından öz mənafeyi üçün istifadə etməyə çalışan Ermənistan forpost ölkədir. Əhalisinin yüksək sürətlə
ölkədən qaçması, strateji iqtisadi subyektlərinin xaricilərin əlində olması Ermənistanın geosiyasi tərəzidə heç
bir çəkiyə malik olmayan mövqeyini müəyyənləşdirir. Gürcüstan isə xarici siyasət kursunda ifrat dərəcədə bir
qütbə meyilli olduğu üçün problemlərlə qarşılaşır. Regionda balanslaşdırılmış xarici siyasət, çoxvektorlu
əməkdaşlıq, bərabərhüquqlu tərəfdaşlıq və milli maraqlara söykənən müstəqil siyasi kurs Azərbaycanı
Qafqazda geosiyasi çəkisinə görə fərqləndirir.
Azərbaycanın xarici siyasəti qarşısında yeni çağırışlar
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin 2013-cü ilin birinci rübünün
sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına həsr olunmuş iclasında ölkəmizin xarici siyasəti qarşısında açılan
üfüqlərlə bağlı məsələlərə də toxunmuşdur. Etibarlı tərəfdaşlıq, regional mərkəz, bərabərhüquqlu münasibətlər
Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas prinsipləridir. Bundan əlavə, dünyada resurslar uğrunda mübarizə, milli
iqtisadi təhlükəsizliyin yeni komponentləri, ərzaq təhlükəsizliyi kimi qlobal trendlər də müşavirədə diqqət
mərkəzinə çəkilmişdir. İqtisadi sahədə isə prioritet olaraq diversifikasiya, xarici bazarlara çıxış, rəqabət
qabiliyyətli məhsul ixracı, çoxmərkəzli sənaye strukturu kimi aktual mövzular ölkə başçısı tərəfindən
səsləndirilmişdir.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın qlobal səhnədə geosiyasi çəkisinin artmasının səbəblərini çox
aydın şəkildə göstərmişdir: “Azərbaycan beynəlxalq arenada öz mövqeyini müdafiə etmək iqtidarındadır.
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Azərbaycan dünya miqyasında çox böyük hörmətə layiq olan bir ölkədir. Çünki sözümüz də, əməlimiz də
birdir. Azərbaycan etibarlı tərəfdaşdır.”
Aydındır ki, beynəlxalq münasibətlərdə etibarlılıq ölkənin geosiyasi çəkisini müəyyənləşdirən əsas
amillərdən biridir. Dəfələrlə şahid olmuşuq ki, siyasi, iqtisadi, hərbi cəhətdən qüdrətli dövlətlər beynəlxalq və
ya ikitərəfli layihələrin icrasında öz üzərlərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirməmişlər. Yaxud bir neçə dövlətin
birgə başladıqları layihələr elə layihə olaraq da qalmışdır. Ermənistanın timsalında biz belə hadisələrlə tez-tez
qarşılaşırıq. Azərbaycan isə artıq əfsanəni reallığa çevirə bilmiş ölkədir. Ulu öndər Heydər Əliyevin memarı
olduğu Bakı-Supsa, Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum ixrac boru kəmərləri, cənab İlham Əliyevin
prezidentliyi dövründə həyata keçirilən Bakı-Tbilisi-Qars, TANAP kimi geoiqtisadi layihələr məhz bu
qəbildəndir.
Azərbaycan tərəfdaşları və qonşuları ilə münasibətlərdə öz etibarlılığını hər zaman göstərmişdir.
Gürcüstan enerji böhranı ilə qarşılaşarkən, Türkiyə Azərbaycanla birgə enerji dəhlizi yaradarkən, ABŞ
antiterror əməliyyatları zamanı, Rusiya Şimali Qafqazda əməliyyat keçirərkən, İran bütün sanksiyalara
baxmayaraq hər zaman Azərbaycanın etibarının şahidi olmuşlar. Bu gün Azərbaycanın şaxələndirilmiş enerji
marşrutlarının əsas istiqamətlərindən biri Avropadır. Ölkəmiz keçən dövr ərzində həm burada fəaliyyət
göstərən böyük neft şirkətlərinə, həm də avropalı alıcılara münasibətdə hər zaman üzərinə götürdüyü
öhdəlikləri lazımınca yerinə yetirmişdir. Beləliklə, Azərbaycanın geosiyasi mövqeyi Prezident İlham Əliyevin
rəhbərlik etdiyi siyasi kursun etibarlı tərəfdaş imicini qazanması sayəsində mümkün olmuşdur.
Azərbaycanın müstəqil xarici siyasəti bütün tərəfdaşlarla qarşılıqlı bərabərhüquqlu münasibətlərə
söykənir. Azərbaycan heç bir dövlətin daxili işlərinə qarışmır və heç bir qüvvənin ölkəmizin daxili işlərinə
müdaxilə etməsinə yol vermir. Beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanan bu prinsip Azərbaycanın geosiyasi
səhnədə çəkisinə də təsir göstərən amildir. Bu xüsusiyyət forpost ölkələrə şamil oluna bilməz. Lakin geosiyasi
mühitdə məhz müstəqil dövlətlərə qarşı daha çox təzyiqlər hiss olunur. Müstəqil olmayan dövlətlər artıq
hansısa bir güc mərkəzinin nəzarətində olduqları üçün belə təzyiqlərlə üzləşmirlər. Müstəqil xarici siyasət
aparan Azərbaycan Respublikası isə geosiyasi mühitdə üzləşdiyi təzyiqlərə öz əməli addımları ilə cavab verir.
Beləliklə, Azərbaycan bütün ölkələrlə bərabərhüquqlu münasibətlərin inkişafında maraqlıdır və bu da ölkənin
geosiyasi çəkisinə xüsusi dəyər gətirir.
Regional mərkəz – Azərbaycan
Azərbaycan regional mərkəzə çevrilmiş və artıq bu regional çərçivə Qafqazın hüdudlarını aşmışdır.
Məlum olduğu kimi, respublikamızın iqtisadiyyatı Cənubi Qafqaz iqtisadiyyatının 75 faizini təşkil edir.
Ölkəmiz Qara dəniz regionunda təsir imkanlarına yiyələnmişdir. Bu gün Gürcüstan, Ukrayna, Moldova və
Rumıniyada Azərbaycan iqtisadiyyatı önəmli faktora çevrilmişdir. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti bu gün
Türkiyədə neft, neft-kimya sahələrində əsas sərmayədardır. Hətta İsrail neft axtarışlarını Azərbaycan şirkətləri
ilə birgə həyata keçirir. Beləliklə, Yaxın Şərq regionunda Azərbaycan önəmli yerə sahibdir. Mərkəzi Asiya
ölkələrinin də enerji resurslarının Avropaya mümkün tranzit marşrutlarının biri Azərbaycan üzərindəndir. Bu,
eyni zamanda, Şərq-Qərb enerji və nəqliyyat dəhlizinin mühüm şaxəsi olduğundan qlobal əhəmiyyət kəsb edir.
Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın regional mərkəz olması ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlər ölkəmizin
beynəlxalq arenada yerini müəyyən etmək üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır: “Beynəlxalq aləm Bakını regional
mərkəz kimi tanıyır. Bu, reallıqdır. Ancaq bununla bərabər, mən bir daha demək istəyirəm ki, bizim istəyimiz
də, niyyətimiz də və artıq görülən işlər də regional çərçivələrdən çoxdan çıxıbdır. Azərbaycanda həll olunan
məsələlər, qəbul edilən qərarlar nəinki regionun inkişafına, qitədə gedən bəzi proseslərə də öz təsirini göstərir.
Biz artıq ciddi beynəlxalq amilə çevrilmişik. Siyasi təşəbbüslər bizim razılığımız olmadan, bizim maraqlarımız
təmin edilmədən öz həllini tapa bilmir.”
Bu gün Azərbaycan regionda öz tərəfdaşları ilə birgə geosiyasi mühitə təsir edə biləcək gücdədir. Bunun
parlaq nümunəsi Bakı-Tbilisi-Qars layihəsinin timsalında aydın görünür. Məlum olduğu kimi, bu layihə irəli
sürülərkən dünya erməni lobbisinin təhriki ilə Qərb dövlətləri Ermənistan kənar qalıb deyə bu layihəyə
müəyyən təzyiqlər göstərdilər. Kreditor və donor təşkilatlar layihənin maliyyələşdirilməsində iştirak etmədilər.
Digər tərəfdən, Qərbin media monopoliyası da öz əks-təbliğatını işə salmışdı. Geosiyasi mühit və maliyyə
şərtləri heç bir halda Azərbaycanın xeyrinə deyildi. Dünyada erməni havadarları bu layihənin
gerçəkləşməyəcəyini düşünür və bunun üçün əllərindən gələni edirdilər. Ancaq Azərbaycan öz iradəsini
göstərə bildi. Artıq Bakı-Tbilisi-Qars layihəsi yekunlaşmaq üzrədir. Azərbaycan nəinki öz üzərinə düşən
maliyyə öhdəliyini yerinə yetirdi, hətta bu məqsədlə Gürcüstan tərəfinə uyğun şərtlərlə kredit ayırdı. Əvvəllər
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bu layihəni rentabelsiz hesab edənlər indi “Dəmir İpək Yolu” adlandırılan bu nəqliyyat dəhlizinə ciddi maraq
göstərirlər. Bakı-Tbilisi-Qars marşrutu Pekin-London nəqliyyat dəhlizində əsas halqa hesab edilir.
Beləliklə, Azərbaycanın ilk dəfə öz maliyyə imkanları hesabına Türkiyə və Gürcüstanla birgə həyata
keçirməkdə olduğu layihə onun geosiyasi səhnədə üstün mövqeyini göstərir. Bu, Azərbaycanın öz tərəfdaşları
ilə birgə dünya erməni lobbisi üzərində əhəmiyyətli qələbəsi olmaqla bərabər, həm də geosiyasi səhnədə
regional mərkəz statusunu təsdiqləyən mühüm addımdır.
Azərbaycan geosiyasi ağırlığını hər keçən gün daha da artırmaqdadır. Trans-Anadolu (TANAP) qaz
kəməri layihəsini növbəti addım hesab etmək olar. Məlum olduğu kimi, Xəzər hövzəsindən Avropaya enerji
daşıyıcılarının nəqli marşrutu ilə bağlı mürəkkəb geosiyasi proseslər başlamışdır. “Nabukko” adlı konsorsium
yaradılmışdı və zaman-zaman regionda müxtəlif qonşularımızı qıcıqlandıran bəyanatlar verilirdi. Azərbaycan
isə keçən illər ərzində hər zaman öz təmkinli mövqeyini qoruyurdu. Azərbaycan müxtəlif istiqamətlərdə enerji
nəqlinə və bunun üçün bütün maraqlı tərəflərlə əməkdaşlıq etməyə hazır olduğunu praktik addımlarla
göstərirdi.
Amma Avropaya birbaşa qaz nəqli reallaşmalı olduğu vaxtda “Nabukko” üzrə tərəfdaşlar xəyali
layihədən real maliyyələşdirməyə doğru addım atmadı. Artıq yeni nəql marşrutları, yeni tərkibdə
konsorsiumlar dövriyyəyə daxil oldu. Belə olan halda Azərbaycan yenə geosiyasi ağırlığını ortaya qoya bildi.
Azərbaycanla Türkiyə öz təşəbbüsləri ilə “Trans-Anadolu” layihəsini həyata keçirməklə əlaqədar Saziş
imzaladı. Beləliklə, Prezident İlham Əliyevin bildirdiyi kimi: “Biz enerji diplomatiyası istiqamətində bir çox
hallarda vacib qərarların təşəbbüskarıyıq. Bu sahədə gedən proseslər bizim qərarımızdan asılıdır. İqtisadi
əməkdaşlıq, nəqliyyat məsələlərinin həlli, Asiyanı Avropa ilə birləşdirən dəhlizlərin fəaliyyət göstərməsi ilə
bağlı bizim sözümüz həlledicidir. Bu söz təşəbbüslərin irəli sürülməsidir və bu təşəbbüslərin həyata
keçirilməsidir”.
Beynəlxalq bazarlara çıxış
Prezident İlham Əliyev müşavirədə iqtisadi sahədə də ölkə qarşısında yeni vəzifələr qoydu və qlobal
trendlərin işığında Azərbaycanın qarşılaşdığı çağırışlara münasibət bildirdi. Rəqabət qabiliyyətli məhsul
istehsalı, texnoparklara əsaslanan çoxmərkəzli sənaye strukturu və xarici bazarlara çıxış. Bu gün ölkə
iqtisadiyyatı qarşısında ən mühüm vəzifələrdən biri xarici bazarlarda böyük mövqelərə yiyələnməkdir.
Artıq bir neçə ildir ki, ardıcıl sürətlə artmaqda olan milli iqtisadiyyat xarici bazarlara çıxışı təmin etməyi
zəruri edir. Çünki hələlik Azərbaycanın daxili bazarının potensialı kifayət qədərdir və milli iqtisadiyyat bir
çox sahələrdə bu tələbatı ödəməyə yönəlmişdir. Hazırkı artım sürətini nəzərə alsaq, müəyyən müddətdən sonra
milli iqtisadiyyatın istehsal potensialı daxili bazarı üstələyəcəkdir. Bu isə inkişaf tempinə təsir edə bilər. Belə
olan halda ölkə daxilində rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsalının təşkili, xarici bazarlarda isə yeni mövqelər
qazanmaq lazımdır.
Ölkədə rəqabət qabiliyyətli istehsal hər keçən gün daha da güclənir. Hər il ixrac nomenklaturasına yeni
məhsullar daxil olur və keyfiyyət artımı baş verir. Digər bir məsələ isə xarici bazarlara daxil olmaqla bağlıdır.
Müasir dövrdə dünya bazarlarına çıxmaq və konkret sahə və ya məhsul üzrə yer tutmaq olduqca çətindir.
Bunun isə başlıca səbəblərindən biri mövcud bazarın artıq bölüşdürülməsidir və ya başqa adla qlobal
monopoliyadır. Burada obyektiv və subyektiv səbəbləri, eləcə də beynəlxalq təcrübədə müəyyən məqamları
xatırlatmaq yerinə düşər. Obyektiv səbəblər arasında keyfiyyətlə yanaşı brend, reklam, marketinq kimi
nüansları sadalamaq istərdik. Qərbin aparıcı dövlətləri artıq uzun illərdir ki, konkret ixtisaslaşdıqları məhsul
üzrə bütün sadalanan istiqamətlərdə üstün mövqeyə yiyələnmişlər. Belə olan halda yeni ölkələrə həmin Qərb
məhsullarının olduğu bazarlara daxil olmaq olduqca çətindir.
Subyektiv səbəblər arasında isə inkişaf etmiş ölkələrin bazarları öz inhisarında saxlamasını qeyd etmək
olar. Avropa İttifaqının təcrübəsində biz qeyd olunan proseslərin şahidiyik. Sadə bir misal çəkək. Avropada
əsas süd məhsulları istehsalçıları Danimarka və Hollandiyadır və bu ölkələr vahid bazarda üstün mövqe
tuturlar. Süd məhsulları istehsalı üzrə ixtisaslaşan Baltikyanı ölkələrdən Latviya və Litva Avropa İttifaqına
daxil olduqdan sonra bu sahədə konkret problemlərlə üzləşdilər. Ənənəvi bazarlarını itirən Baltikyanı ölkələr
Avropa İttifaqı daxilində Hollandiya və Danimarkaya uduzmaqla milli iqtisadiyyatlarında əsas sahələrdən
birində zərbə aldılar.
Buna görə də əksər dövlətlər təyinat ölkəsinə ilkin olaraq xarici yardım proqramları ilə daxil olmağa
çalışırlar. Bu təcrübədən ən çox Yaponiya və Koreya Respublikası istifadə edir. Əksər Qərb ölkələrinin siyasi
mahiyyətli xarici yardım siyasətindən fərqli olaraq Yaponiya və Koreya modeli daha çox iqtisadi xarakter
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daşıyır. Yapon Rəsmi İnkişaf Yardımının (ODA) qrant, texniki yardım və güzəştli kreditləri daha çox yapon
sərmayəsinin daxil olmaq istədiyi və Yaponiya şirkətlərinin cəlb olunduğu layihələrin olduğu ölkələrə yönəlir.
Belə bir mənzərə formalaşır ki, yapon sərmayəsi iri layihələrə yönəldilməzdən əvvəl ayrılan xarici yardım
hazırlıq mərhələsi daşıyır. Yapon donor təşkilatları ayrılmış qrant və texniki yardımın resipiyent ölkə
tərəfindən necə həyata keçirilməsini izləyərək gələcəkdə ölkənin kredit ödəniş qabiliyyətini öyrənirlər.
Beləliklə, xarici yardım proqramlarının Yaponiya modeli iqtisadi xarakter daşıyır. Qeyd etməliyik ki, Asiyanın
bir sıra inkişaf etmiş ölkələri Koreya Respublikası, Malayziya və hətta bir qədər təəccüblü olsa da, müəyyən
fərqlər olmaqla Çin Xalq Respublikasının da həyata keçirdiyi xarici yardım proqramları məhz bu modelin
məqsəd və göstəricilərini özündə əks etdirir.
Azərbaycan son illər donor ölkəyə çevrilmişdir. Artıq bir sıra ölkələrdə Azərbaycan şirkətləri ən böyük
investordur. Güzəştli kreditləri də xarici yardım aləti hesab etsək Azərbaycan bu sahədə də təcrübəyə malikdir.
İqtisadi inkişafımızın yeni mərhələsində ölkəmizin xarici ölkələrə yönəlik yardım layihələrinin bu ölkə
bazarlarında mövqe tutmağa istiqamətlənməsi perspektivli hesab edilə bilər. Buna görə də yaxın gələcəkdə
Azərbaycan üçün iqtisadi xarakterli xarici yardımlar aktual olacaqdır.
Qlobal trendlər
Prezident İlham Əliyev müşavirədə qlobal trendlər və bununla əlaqədar Azərbaycan Respublikasının
qarşısında dayanan çağırışlara da toxunmuşdur. Resurslar uğrunda qlobal miqyasda mübarizə və ərzaq
təhlükəsizliyi kimi qlobal trendlərin aktuallığı səsləndirilmişdir. Prezident bildirmişdir ki, “Dünyada indi
resurslar uğrunda mübarizə gedir: enerji, su resursları uğrunda… Ərzaq təhlükəsizliyi enerji təhlükəsizliyi
kimi, bəlkə də ondan da vacib olan məsələdir. İstisna edilmir ki, gələcək illərdə bu, əsas məsələlərdən birinə
çevriləcəkdir. Çünki qlobal meyillər bunu göstərir.”
Müasir dövrümüzdə içməli su mənbələrinin çatışmazlığı dünyanı təhdid edən qlobal problemlərdən
biridir. Hesablamalara görə, hazırda dünyada təxminən 1,5 milyard nəfər içməli su çatışmazlığından əziyyət
çəkir. BMT-nin 1998-ci ildə bununla bağlı hazırladığı hesabatda göstərilir ki, 2050-ci ildə 65 ölkədə 10 milyard
nəfərə yaxın əhali bu problemlə qarşı-qarşıya qalacaqdır.
Su problemi yeni minillikdə geosiyasi faktora çevrilmişdir. XXI əsrdə su geostrateji əhəmiyyətinə görə
neftin XX əsrdəki yerini tuta bilər. Neft uğrunda aparılan gizli və açıq mübarizələrin və hətta müharibələrin
yeni minillikdə su uğrunda olma ehtimalı da var. ABŞ-ın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin proqnozlarına görə,
2020-ci ilədək inkişaf etmiş ölkələrin bir-biriləri ilə enerji resursları üstündə deyil, məhz içməli su üstündə
müharibə ehtimalı daha böyükdür.
Artıq dünyada su ehtiyatlarının yaratdığı dövlətlərarası gərginlik nöqtələri mövcuddur. İsraildən
Hindistana, Türkiyədən Botsvanaya qədər su uğrunda mübahisələr münaqişələrə çevrilmək üzrədir. Yaxın
Şərqdə Nil hövzəsində Misir-Sudan-Efiopiya, İordan çayı hövzəsində İsrail-Suriya-İordaniya, Dəclə və Fərat
hövzəsində Türkiyə-Suriya-İraq və İran-İraq, Mərkəzi Asiya ölkələri arasında su münaqişələri daha aktualdır.
Su resursları isə ərzaq təhlükəsizliyi ilə birbaşa əlaqəlidir. Bu baxımdan qlobal arenada yeni minilliyin
ən böyük təhdidlərindən olan ərzaq çatışmazlığı hər bir dövlət üçün aktualdır.
Beləliklə, ölkəmiz geosiyasi səhnədə hər keçən gün öz mövqelərini daha da gücləndirir. Artıq
Azərbaycanın iştirakı olmadan regionda heç bir layihə həyata keçirilə bilməz. Azərbaycanın mövqeyi regional
çərçivəni aşaraq daha böyük əhatə dairəsinə doğru genişlənməkdədir. Geosiyasi səhnədə yüksələn Azərbaycan
qlobal trendlərə uyğun çevik xarici siyasət həyata keçirir və artıq xüsusi geosiyasi çəkiyə malik ölkəyə
çevrilməkdədir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin ardıcıl, səmərəli və düşünülmüş
fəaliyyəti sayəsində respublikamız yeni geosiyasi və iqtisadi üfüqlər fəth etmək əzmindədir.
Azərbaycan.-2013.-16 may.-№ 105.-S.3.
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Heydər Əliyev Azərbaycanın müstəqil xarici siyasətinin memarıdı
Novruz Məmmədov,
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının rəhbərinin müavini,
Prezident Administrasiyasının Xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri
Hər xalqın öz həyat yolu var. O, tarixi zamanda formalaşır. Elə insanlar var ki, mənsub olduqları
xalqın tarixi təkamülünə məzmun verirlər. Fəaliyyətləri ilə həyat yolunun qaranlıqlarına işıq saçır,
milyonlara öndərlik edirlər. Həmin insanlar tarixi şəxsiyyətdirlər. Onlar yalnız bir xalqa deyil,
bütövlükdə bəşər tarixinə mənsubdurlar. Azərbaycanın böyük oğlu, görkəmli dövlət xadimi, ulu öndər
Heydər Əliyev məhz bu cür şəxsiyyətlərdəndir. O, həm də əvəzedilməz lider idi.
Liderlik xüsusi istedad və qabiliyyət tələb edir. Milyonlarla insana rəhbərlik etmək üçün qüdrətli tarixi
şəxsiyyət olmaq gərəkdir. Burada son dərəcə yüksək məsuliyyət tələb olunur. Heydər Əliyev qüdrəti XX əsr
kimi mürəkkəb bir yüzildə Azərbaycanın ümummilli lideri olmaq imkanı yaratdı. Sözün həqiqi mənasında o,
müasir Azərbaycanın tarixi təkamülünə dinamika verdi. Ulu öndər müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin
qurucusu, siması və hərəkətverici qüvvəsidir. Bu məqamda tarixi şəxsiyyət kimi Heydər Əliyev fenomeninin
əsas cəhəti ifadə olunub.
Ümummilli liderin bütün həyat fəaliyyəti müstəqil Azərbaycan dövlətinin təşəkkül etməsinə
köklənmişdi. Sovet dövründə, zamanın tələbinə uyğun olaraq bu, xüsusi məzmun və forma kəsb edirdi. Ulu
öndər ustalıqla, SSRİ-nin rəhbərliyini şübhəyə salmadan millətin inkişafına xidmət edən addımlar atırdı. O,
Azərbaycanın müstəqil olacağını öncədən görürdü. Həmin mərhələnin daha ağrısız və uğurlu keçməsi üçün
xüsusi planlarını həyata keçirirdi. Respublikanın sosial-mədəni və iqtisadi inkişafı naminə gecə-gündüz
çalışırdı. Bunun sayəsində Azərbaycan SSRİ-də qabaqcıl respublikalardan birinə çevrildi. Azərbaycanı bütün
dünya tanıdı.
Dövlət quruculuğu mürəkkəb prosesdir. Onun müxtəlif aspektləri mövcuddur. Bundan başqa, XX əsrin
90-cı illərində qlobal miqyasda çətin və mahiyyəti tam aydın olmayan geosiyasi proseslər gedirdi.
Müstəqilliyini yeni əldə etmiş resbuplikaların düzgün inkişaf yolu seçməsi böyük siyasi müdriklik, zəngin
təcrübə və strateji təfəkkür tələb edirdi. Həyat göstərdi ki, Heydər Əliyev həmin keyfiyyətlərə malik olan nadir
şəxsiyyətdir. Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi bütün sahələrdə əldə etdiyi uğurlar bu fikri tam təsdiq edir.
Dünyanın inkişaf etmiş ölkələri belə böhrandan əziyyət çəkdiyi bir zamanda, ölkəmiz böyük nailiyyətlər
qazanır. İqtisadiyyat inkişaf edir, cəmiyyətin bütün sahələri üzrə islahatlar davamlı həyata keçirilir, demokratik
təsisatlar daha da möhkəmlənir. Bütün bunlar Heydər Əliyevin işləyib hazırladığı dövlət quruculuğu
konsepsiyası əsasında reallaşdırılır.
Müstəqil dövlət quruculuğundan danışarkən ölkənin xarici siyasət kursuna nəzər salmamaq mümkün
deyildir. Müasir tarixi dövrdə xarici siyasətin daxili siyasətin davamı olması xüsusi məzmun və məna kəsb
edir. Qlobal miqyasda baş verən sürətli geosiyasi dəyişikliklər suverenlik məsələsini daha da aktuallaşdırır.
Dövlətin suverenliyinin təmini strateji aspektdə prinsipial əhəmiyyət daşıyır. Həmin müstəvidə müstəqil dövlət
quruculuğu ilə suverenliyin təmini məsələsinin bir-birini tamamlaması son dərəcə vacib vəzifəyə çevrilir.
Şübhəsiz, xarici siyasət kursu bu kontekstdə əsas funksiyalardan birini yerinə yetirməlidir.
Heydər Əliyev mürəkkəb qlobal və regional vəziyyətin mövcudluğu, ölkə daxilində destruktiv
qüvvələrin fəallaşdığı bir şəraitdə elmi olaraq əsaslandırılmış xarici siyasət kursu müəyyənləşdirə bildi. Bu,
Azərbaycan dövlətçiliyi üçün tarixi töhfə idi. Ulu öndər ölkənin xarici siyasətinin bütün əsas istiqamətlərini
müəyyənləşdirdi. Həmin istiqamətlər üzrə siyasi-diplomatik fəaliyyətin məzmunu və məqsədini dəqiqləşdirdi.
Onun konkret tövsiyələri və tapşırıqları əsasında xarici siyasətdə bir-birinin ardınca uğurlar əldə edildi.
Ulu öndərin müəyyən etdiyi xarici siyasət hər şeydən əvvəl dünyanın bütün dövlətləri ilə bərabər
hüquqlu surətdə faydalı əlaqələr qurmaq və inkişaf etdirmək məqsədini daşıyır. Eyni zamanda, bu əlaqələrdən
iki aspektdə faydalanmaq lazım gəlir. Onlardan biri Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq mövqelərini
möhkəmləndirməkdən ibarətdir. İkinci aspekt isə respublikanın iqtisadiyyatını, elmini, mədəniyyətini inkişaf
etdirməkdir. Buna görə Azərbaycanın xarici siyasəti sülhsevər mahiyyətlidir. O, ilk növbədə, dövlət
müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi işinə xidmət edir. Bütün bunları nəzərə alaraq, Heydər Əliyev
Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin başlıca prinsiplərini müəyyənləşdirdi. Onları aşağıdakı kimi
qruplaşdırmaq olar:
* beynəlxalq hüquq normaları ilə tənzimlənən dövlətlərarası münasibətlərə hörmət etmək;
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* bütün dövlətlərin suveren hüquqlarına hörmətlə yanaşmaq;
* bütün mübahisəli məsələləri sülh və danışıqlar yolu ilə həll etmək;
* qarşılıqlı surətdə faydalı iqtisadi, elmi və mədəni əməkdaşlıq qurmaq;
* dövlətlərarası əlaqələrə mane olan hər cür məhdudiyyətləri aradan qaldırmaq.
Bunlardan əlavə, Azərbaycanın xarici siyasəti dünya təcrübəsinin bütün nailiyyətlərini və sivil
beynəlxalq normaları özündə əks etdirir. Bir daha vurğulamaq istərdim ki, Heydər Əliyev olduqca mürəkkəb
bir şəraitdə, ölkənin əvvəlki rəhbərlərinin yarıtmaz fəaliyyətinin meydana çıxardığı mənfi tendensiyaların baş
alıb getdiyi vaxtda xarici siyasət kursunu formalaşdırırdı. 1991-1992-ci illərdə Azərbaycana rəhbərlik edən
şəxslərin beynəlxalq, regional və dövlətlərarası münasibətlərlə bağlı verdikləri məsuliyyətsiz bəyanatlar
ölkənin beynəlxalq nüfuzuna olduqca mənfi təsir göstərmişdi. Yaxın qonşularımızdan Rusiya, İran və Mərkəzi
Asiya respublikaları ilə münasibətlər gərginləşmişdi. Yaranmış bu ağır vəziyyətdən ölkəni xilas etmək lazım
idi. Bu istiqamətdə atılan ilk addımlardan biri kimi Azərbaycanın Müstəqil Dövlətlər Birliyinə (MDB) daxil
olmasını göstərmək olar. Paralel olaraq, keçmiş sovet respublikaları ilə birbaşa ikitərəfli əlaqələrin
möhkəmləndirilməsi istiqamətində ardıcıl iş aparılırdı. Gərgin fəaliyyət nəticəsində 1993-cü ilin sonuna qədər
Mərkəzi Asiya respublikaları ilə əlaqələrin köklü surətdə yenidən qurulması üçün yeni forma və vasitələr
tapıldı. MDB-yə üzv dövlətlərlə iqtisadi münasibətlər inkişaf etdirildi, Gürcüstan, Özbəkistan, Ukrayna və
Moldova ilə ikitərəfli əməkdaşlıq əlaqələrinin yaradılması öz müsbət nəticələrini verdi.
Bununla da xarici siyasət kursunda MDB ölkələri ilə münasibətlərin möhkəmləndirilməsi və inkişaf
etdirilməsi layiqli yerini tutdu. Bu, Azərbaycanın müstəqilliyi və suverenliyi baxımından çox əhəmiyyətli
məsələ idi. Çünki uzun tarixi əlaqələri olan bir geosiyasi məkandan ölkənin qəfil qopması dövlətçiliyə ciddi
zərbə vura bilərdi. Hətta cəmiyyətin parçalanması təhlükəsi mövcud idi. Proseslərin bu cür mənfi istiqamətdə
davam etməsinin qarşısını Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi xarici siyasət kursu aldı. Burada təbii ki,
Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsini işğal etməsi məsələsini ayrıca qiymətləndirmək gərəkdir.
Onu demək lazımdır ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinin
xarici siyasət kursunda mərkəzi yer tutması təsadüfi deyil. Məhz Heydər Əliyevin səyləri sayəsində
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi xarici siyasətin prioriteti kimi qəbul edildi. Bunun səbəbi
aydındır. Ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi dövlətin müstəqilliyinin və suverenliyinin əsas göstəricilərindən
biridir. Məsələnin digər tərəfi Heydər Əliyevin siyasi kursunun bütünlükdə regionun inkişaf perspektivinə
istiqamətlənməsi ilə bağlıdır. Müasir tarixi şəraitdə dünyadan təcrid edilməyə xidmət edən siyasət kursunun
heç bir perspektivi yoxdur. Bu mənada Azərbaycanın inkişafı region miqyasında inteqrasiya prosesi ilə sıx
bağlıdır. Öz növbəsində Cənubi Qafqaz da dünya siyasi və iqtisadi məkanına inteqrasiya olunmalıdır. Lakin
bu prosesin qarşısını kəsən ən böyük maneə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll
edilməməsidir. Bütün bunlar sübut edir ki, ərazi bütövlüyünün təmin olunması yalnız Azərbaycanın inkişafı
üçün deyil, həm də ümumilikdə regional inteqrasiyanın baş tutmasının təməl şərtlərindən biridir. Problemin
bu aspektdə ölkənin xarici siyasət kursunda yer alması şübhəsiz ki, ulu öndər Heydər Əliyevin tarixi
xidmətidir.
1993-cü ilin yayına qədər Azərbaycanın xarici siyasətində həqiqi yerini tutmamış başqa bir məsələ
Türkiyə ilə münasibətlərin lazımi səviyyədə və məzmunda qurulmaması idi. Heydər Əliyev Türkiyəyə
münasibətdə xarici siyasət kursunda ciddi dəyişikliklər etdi. Bundan sonra faktik olaraq, Azərbaycan-Türkiyə
münasibətlərində keyfiyyətcə yeni bir mərhələ başladı. Hazırda Türkiyə Azərbaycanın ən etibarlı siyasi
müttəfiqidir. Eyni zamanda, qardaş ölkə bərabərhüquqlu iqtisadi tərəfdaşdır. Əminliklə demək olar ki, indi
Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri bölgədə və dünyada sülhün bərqərar olması, təhlükəsizliyin təmin edilməsi
işinə öz töhfəsini verir.
Heydər Əliyev qonşu İranla mehriban qonşuluq prinsipləri əsasında ikitərəfli siyasi, iqtisadi, mədəni
münasibətlər yaratmağa nail oldu. İki ölkə arasındakı əlaqələr qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq prinsipi üzrə inkişaf
edir. İqtisadi və mədəni sahələrdə əlaqələr getdikcə genişlənir.
Azərbaycanın xarici siyasətində ABŞ, Avropa və Uzaq Şərq istiqamətləri xüsusi yer tutur. Amerika
Birləşmiş Ştatları, Britaniya, Çin, Yaponiya, Fransa, Almaniya, İtaliya kimi iri dövlətlərlə münasibətlərin
bərabərhüquqlu tərəfdaşlıq və qarşılıqlı hörmət əsasında qurulmasında ümummilli liderin müstəsna rolu
olmuşdur. 1993-cü ilin sonundan başlayaraq həmin aspektdə ardıcıl və intensiv iş aparılmışdır. Enerji
sahəsində əməkdaşlığın sağlam təməllər üzərində qurulması Azərbaycan-ABŞ əlaqələrinə xüsusi təkan
vermişdir. İki ölkə arasında münasibətlərin tənzimlənməsi ilə bağlı ayrıca sənəd imzalanıb.
Amerika ilə Azərbaycan arasında müdafiə və hərbi əlaqələri, investisiyaların təşviqi və qorunması,
ticarət və kapital qoyuluşu, banklararası və digər sahələrdə əməkdaşlığı nəzərdə tutan hökumətlərarası
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müqavilələr mövcuddur. İki ölkənin tərəfdaşlıq münasibətlərinin genişləndirilməsi haqqında imzalanmış
xüsusi sənəd Amerika iş adamlarının ölkəmizdə fəaliyyət göstərmələri üçün əlverişli şərait yaradılmasının
hüquqi bazasını təşkil edir. Bunlar Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsinə, milli
təhlükəsizliyinin təmin olunmasına və sosial-iqtisadi tərəqqisinə xidmət edir.
Azərbaycanın xarici siyasətində Avropa istiqamətinin xüsusi yeri vardır. Avropa İttifaqına üzv olan
böyük və nüfuzlu dövlətlərlə qarşılıqlı əməkdaşlıq daim inkişaf etdirilir. Böyük Britaniya, Fransa, Almaniya,
İtaliya, Belçika, Yunanıstan, Polşa, Rumıniya və digər Avropa ölkələri ilə müxtəlif sahələrə aid sazişlər
imzalanmışdır. Bu prosesin əsasını ulu öndər Heydər Əliyev qoymuşdur.
Onun Avropa ölkələrinə hər bir səfəri zamanı çox mühüm sazişlər bağlanırdı. Heydər Əliyev hər bir
sənəddə Azərbaycanın dövlət maraqlarının ciddi surətdə nəzərə alınmasına nail olurdu. Avropa İttifaqı ilə
münasibətlərin sağlam təməl əsasında qurulmasının nəticəsidir ki, ölkə hazırda bu təşkilatın bir çox
proqramlarında aktiv iştirak edir. Azərbaycan Avropa İttifaqının mühüm tərəfdaşı kimi qəbul olunur.
Heydər Əliyevin siyasətçi kimi uzaqgörənliyini keçən əsrin 90-cı illərində Uzaq Şərq ölkələri ilə sıx
əlaqələr qurmaq üçün ciddi addımlar atması təsdiq edir. Ulu öndərin Çin Xalq Respublikasına etdiyi səfər bu
aspektdə tarixi əhəmiyyət daşıyır. Həmçinin ümummilli lider Yaponiya ilə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa
böyük diqqət yetirirdi. Həmin dövrdə çoxlarının dərk edə bilmədiyi məqamları çox gözəl başa düşən Heydər
Əliyev, bununla faktik olaraq, Azərbaycanın tarazlaşmış xarici siyasətinin özülünü qoyurdu. Bu gün qlobal
miqyasda cərəyan edən geosiyasi hadisələr ulu öndərin hər şeyi öncədən gördüyünü tam sübut edir.
Hazırda Azərbaycanın dünyanın 176 dövləti ilə diplomatik münasibətləri vardır. Ölkəmizdə 81
diplomatik nümayəndəlik və konsulluq fəaliyyət göstərir. Öz növbəsində Azərbaycanın 62 ölkədə səfirliyi, 5
baş konsulluğu və 10 daimi nümayəndəlikləri mövcuddur. Lakin bunlar son hədd deyil. Azərbaycan xarici
dövlətlərlə diplomatik münasibətlərini genişləndirir, yeni səfirliklər açır. Heydər Əliyev ölkənin xarici siyasət
kursunu son dərəcə çevik prinsiplər üzərində qurduğundan Azərbaycan diplomatiyası durmadan fəallığını
artırır. İndi Azərbaycan mötəbər beynəlxalq təşkilatların üzvüdür və orada çox aktiv fəaliyyət göstərir. Avropa
Şurasında, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında, Qara Dəniz İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatında, Qoşulmama Hərəkatında, YUNESKO-da, digər nüfuzlu təşkilatlarda Azərbaycanın
xüsusi yeri vardır. Ölkəmiz Avropa İttifaqının TRASEKA, “Yeni Qonşuluq”, “Şərq tərəfdaşlığı” kimi
proqramlarının aktiv iştirakçısıdır. Bütün bunlara görə Azərbaycan ulu öndər Heydər Əliyevə borcludur.
Burada mən çox vacib bir məqamın üzərində dayanmaq istərdim. Xarici siyasətdə varislik son dərəcə
böyük əhəmiyyət kəsb edir. Postsovet məkanı ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, varisliyi qoruya bilməyən
dövlətlər olduqca çətin vəziyyətə düşürlər. Azərbaycanda isə siyasi varislik yüksək səviyyədə təmin
olunmuşdur. Məhz bu səbəbdən xarici siyasət sahəsində davamlı olaraq nailiyyətlər əldə edilir. Heydər
Əliyevin xarici siyasəti öz bəhrələrini verir. Beynəlxalq əməkdaşlıq, mədəniyyət, siyasət, terrorla mübarizə,
idman və başqa sahələrdə Azərbaycanın qazandığı uğurlar dostları sevindirir, bəzilərində isə qısqanclıq hissi
oyadır.
Ölkəmiz beynəlxalq enerji layihələrində fəal iştirak edir. Bunun regional və qlobal miqyasda baş verən
geosiyasi proseslərə təsirini görməmək mümkün deyil. İndi Azərbaycan özü Trans-Anadolu qaz kəməri
(TANAP) adlı enerji layihəsinin təşəbbüskarıdır. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft və Bakı-Tbilisi-Ərzrum qaz
kəmərləri neçə ildir ki, fəaliyyətdədir. “Cənub axını” və “Nabukko” layihələrinin taleyi rəsmi Bakının bu
məsələlərdə tutacağı mövqedən xeyli dərəcədə asılıdır. Azərbaycanın enerji daşıyıcıları bir neçə istiqamət üzrə
ixrac edilir. Bu cür diversifikasiya ölkənin geosiyasi vəziyyətinə müsbət təsir edir, onun rəqabətədavamlılığını
artırır. Eyni zamanda, dünyanı bürüyən böhrandan qorunmaq imkanı yaradır. Azərbaycana hər hansı dövlətin
təzyiq etməsi mümkün deyil. Bakı müstəqil xarici siyasət yeritmək üçün lazım olan bütün şəraiti yaratmışdır.
Azərbaycanın mədəniyyət sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlər qürur hissi oyadır. Ölkəmizin təmsilçiləri
“Avroviziya” mahnı müsabiqəsində qalib gəldilər. Bu qələbə səsverənlərin rəyi əsasında baş tutdu. Bundan
sonra həmin beynəlxalq müasbiqənin Bakıda keçirilməsi haqqında qərar qəbul edildi. “Avroviziya” beynəlxalq
mahnı müsabiqəsi Bakıda uğurla keçirildi. Məlumdur ki, bu tədbirə qara yaxmaq, Azərbaycana qarşı şərböhtan atmaq və ölkənin mənfi obrazını yaratmaq istəyən dairələr oldu. Lakin Azərbaycan bütün bu
təxribatların qarşısını alaraq, “Avroviziya”nı yüksək səviyyədə təşkil edə bildi.
Burada Heydər Əliyev Fondunun Azərbaycan mədəniyyətini dünyada tanıtdırmaqla bağlı gördüyü işləri
mütləq vurğulamaq gərəkdir. MDB məkanında, Avropada, ABŞ-da və digər regionlarda milli
mədəniyyətimizin təbliği istiqamətində geniş işlər görülür. Fransada bununla əlaqəli böyük bir tədbirin
keçirilməsi çox sevindiricidir. Bunlar böyük qələbədir.
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Şübhəsiz, Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv seçilməsi xarici siyasətin ən böyük
qələbələrindən biridir. Bu prosesdə ölkəmiz dünyanın ən qüdrətli dövlətləri ilə mübarizə aparmalı oldu və qalib
gəldi. Tarixdə ilk dəfə olaraq Azərbaycanın dövlət başçısı BMT TŞ-nin iclasına sədrlik etdi. Təbii ki, burada
ölkə rəhbərliyinin düşünülmüş xarici siyasət kursunu qətiyyətlə həyata keçirməsi əsas rol oynadı.
Beynəlxalq terrorla mübarizədə Azərbaycanın aktiv iştirakını mütləq vurğulamaq gərəkdir. Bu barədə
dünyanın böyük dövlətləri açıq danışırlar. Azərbaycan əsgərləri BMT-nin himayəsi ilə həyata keçirilən
sülhməramlı əməliyyatların daimi iştirakçısıdır. Kosovo, İraq, Əfqanıstan və başqa qaynar nöqtələrdə
əsgərlərimiz layiqincə sülhün keşiyində durmuşlar və mükafatlandırılmışlar. Ümummilli liderin ordunun
formalaşması və daha peşəkar səviyyəyə qalxması ilə bağlı başladığı işlər indi müvəffəqiyyətlə davam etdirilir.
Azərbaycan xarici siyasət kursunun sülhsevərliyini terrorla mübarizədə göstərdiyi təşəbbüslərdə tam sübut
etmişdir. Erməni terrorundan əziyyət çəkən Azərbaycan dünyanın heç bir ölkəsində buna oxşar hadisələrin baş
verməsini istəmədiyini nümayiş etdirmişdir. Təəssüf ki, hələlik Azərbaycanın bu humanizmliyi və
sülhsevərliyinə böyük dövlətlər lazımi səviyyədə qiymət verməyiblər. Onlar Ermənistanın təcavüzkar
siyasətinin qarşısını almaq məsələsində qətiyyətli davranmırlar. Bu haqda açıq danışmaq zəruridir. Lakin
Azərbaycan torpaqlarının bir qarışını belə kimsəyə güzəştə getməyəcək və bu istiqamətdə başladığı mübarizəni
inamla davam etdirəcək.
Müasir dövrdə idman dünya miqyasında böyük əhəmiyyət kəsb edən sahədir. Hər hansı bir ölkənin
qüdrəti həm də onun bu sferada əldə etdiyi nailiyyətlərilə ölçülür. ABŞ, Çin, Rusiya və digər böyük dövlətlərin
idman sahəsində qazandıqları uğurlar onların dünya miqyasında nüfuzunu daha da artırmışdır. İndi müəyyən
mənada böyük dövlətlər idman yarışlarına həm də nüfuz uğrunda rəqabət meydanı kimi baxırlar. Azərbaycanın
son illər bu istiqamətdə əldə etdiyi nailiyyətlər olduqca təqdirəlayiqdir. İndi ölkəmizin idmançıları bir sıra
Avropa, Asiya və dünya yarışlarında fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxırlar.
Eyni zamanda, Azərbaycan mötəbər beynəlxalq idman yarışlarının keçirildiyi ölkədir. Bu aspektdə
Avropa Olimpiya Komitəsinin ilk Avropa olimpiya oyunlarının Bakıda keçirilməsi ilə bağlı qərar qəbul etməsi
tarixi əhəmiyyət daşıyır. Yüksək səviyyəli beynəlxalq idman yarışlarını Cənubi Qafqazda Azərbaycandan
başqa heç bir dövlət keçirmək qüdrətində deyil. Əminik ki, ölkəmiz bu istiqamətdə daha böyük uğurlara imza
atacaq.
Artıq Azərbaycanın bir neçə nüfuzlu beynəlxalq tədbirə ev sahibliyi edəcəyi məlumdur. Bu sırada Davos
İqtisadi Forumu və Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu kimi tədbirlərin xüsusi yeri vardır. Bunlar
ölkəmizin beynəlxalq miqyasda nüfuzunun sürətlə artdığını təsdiq edən faktlardır. Eyni zamanda, düşünülmüş,
elmi əsaslandırılmış xarici siyasət kursunun həyata keçirildiyinin təsdiqidir. Bu yerdə onu vurğulamaq lazımdır
ki, müasir dövrdə müstəqil xarici siyasət daxili siyasətin məntiqi davamıdır. Sosial, iqtisadi və mədəni
sahələrdə əldə edilən nailiyyətlər bu fikrin düzgünlüyünü nümayiş etdirir.
Azərbaycan liberal prinsiplərə əsaslanan iqtisadi modelini yaratmışdır. Əhalinin sosial rifahının
yaxşılaşdırılması sahəsində böyük irəliləyişlər əldə edilib. Yoxsulluğun azaldılması istiqamətində çox ciddi
proqramlar həyata keçirilib. Azərbaycan enerji və ərzaq təhlükəsizliyi problemlərini həll edib. Dünya İqtisadi
Forumunun dərc etdiyi “Qlobal rəqabətədavamlılıq hesabatında” Azərbaycan dünyanın 144 ölkəsi arasında
46-cı yeri tutur. Bu, ölkənin MDB-də ən rəqabətədavamlı iqtisadiyyata malik olduğunu göstərir. Azərbaycan
kredit reytinqinin səviyyəsinə görə MDB məkanında ilk yerlərdən birini tutur. Beynəlxalq reytinq agentlikləri
Azərbaycanın reytinqini investisiya səviyyəsində saxlamaqda davam edirlər. Burada bəzi rəqəmləri xatırlamaq
yerinə düşər.
2003-2011-ci illərdə ölkəmizdə ümumi daxili məhsulun (ÜDM) orta illik artım tempi 14,2 faiz olub.
Qeyri-neft sektoru 10,7% böyüyüb. Həmin müddətdə Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 25,3 dəfə artıb.
Dövlət büdcəsi isə 16,6 dəfə böyüyüb. Nominal əmək haqqı 5,9 dəfə artıb. Yoxsulluğun səviyyəsi 44,7%-dən
7,6%-ə enib. Hazırda ölkəmizdə hər 100 nəfərdən 65-i internet istifadəçisidir. 2020-ci ildə ölkədə adambaşına
düşən gəliri 13 min ABŞ dollarına çatdırmaq planlaşdırılıb.
Digər sahələrdəki nailiyyətləri ifadə edən rəqəmləri də göstərmək olar. Azərbaycanda islahatlar sistemli
şəkildə aparılır. Bu proses indi özünün növbəti mərhələsinə qədəm qoyur. Təbii ki, bunu bütün dünya diqqətlə
izləyir. Təəssüf hissi ilə qeyd etmək istərdim ki, bəzi dairələr Azərbaycanın əldə etdiyi uğurlara qısqanclıqla
yanaşırlar. Ancaq Azərbaycan yalnız özünü təqdim edir, onun başqa niyyəti yoxdur. Biz yalnız ölkəmizin
deyil, bütövlükdə regionun inkişafını düşünürük. Xarici siyasət kursunda bu məqam ciddi yer tutur.
Azərbaycan hər bir dövlətə böyük hörmətlə yanaşır. Bakı kimsənin hüququnu tapdalamır. Bununla
yanaşı, özünə qarşı da eyni münasibətin göstərilməsini tələb etməyə haqqı vardır. Heydər Əliyevin müstəqil
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və demokratik dövlət quruculuğu kursunu qətiyyətlə həyata keçirən ölkə rəhbərliyinin bundan sonra da milli
maraqlara uyğun olan mövqedə olacağına heç kəsin şübhəsi olmamalıdır.
Azərbaycana qarşı bəzi dairələrin təxribatları davam edir. Ölkəmizin müstəqil xarici siyasət yeritməsi
onları qıcıqlandırır. Bütün sahələrdə inkişafın getməsini, müstəqil dövlətçilik xəttindən kənara çıxılmamasını
və beynəlxalq aləmdə ölkənin nüfuzunun durmadan artmasını bədxahların gözləri götürmür. Son zamanlar bu
istiqamətdə həmin dairələrin bir qədər də fəallaşdığı müşahidə edilir. Lakin bütün bunlar heç bir nəticə
verməyəcək. Azərbaycan dövləti öz maraqlarını qorumaq üçün bütün imkanlara malikdir. Prezident İlham
Əliyevin qətiyyətli və düşünülmüş addımları ölkənin daha sürətlə inkişaf etməsinin təminatıdır. O cümlədən,
xarici siyasət kursu ulu öndərin müəyyən etdiyi xətt üzrə dönmədən davam etdiriləcəkdir. Azərbaycan kiçik
dövlət olsa da, beynəlxalq və dövlətlərarası münasibətlərə təsir edərək öz maraqlarını müdafiə edə bilir.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanla bağlı hazırlanmış əsassız hesabatın qəbul
edilməməsi bunun nümunələrindən biridir. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli
həlli istiqamətində ölkə rəhbərliyinin gördüyü işlər mütləq öz müsbət bəhrəsini verəcəkdir.
Artıq dünyanın bütün böyük dövlətləri Ermənistanı işğalçı ölkə kimi tanıyır. Beynəlxalq təşkilatlar
bununla bağlı çoxlu sayda sənədlər qəbul ediblər. İndi rəsmi İrəvan əvvəlki kimi fəallıq göstərə bilmir.
Azərbaycan diplomatiyasının tutarlı arqumentləri qarşısında ermənilər aciz vəziyyətə düşüblər. Bakının
ədalətli mövqedə dayanması və haqqını tərəddüsüz tələb etməsi tamamilə normaldır. Düşünürəm ki, bu proses
getdikcə daha sürətlə aparılacaqdır. Ulu öndərin dövlətçilik fəlsəfəsi bütün çalarları və incəlikləri ilə inkişaf
etdiriləcəkdir. Azərbaycan rəhbərliyi diplomatiyanın ən son nailiyyətlərindən bəhrələnərək, öz haqlı
mövqeyini daha böyük inamla dünyaya təqdim edəcəkdir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin “Azərbaycan dünyaya günəş kimi doğacaqdır” fikri tam reallaşacaq.
Dünya birliyi müstəqil, qüdrətli və demokratik Azərbaycan dövlətini örnək göstərəcək. Ölkəmizin taleyi
etibarlı əllərdədir.
İki sahil.-2013.-11 may.-№ 83.-S.11-12.
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Heydər Əliyevin xarici siyasət kursu: dünya sisteminin yenidən qurulması kontekstində
Novruz MƏMMƏDOV,
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının rəhbərinin müavini,
Prezident Administrasiyasının xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri, YAP Siyasi Şurasının üzvü
XX əsrin 90-cı illərində Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdiyi zaman dünya miqyasında
mürəkkəb və ziddiyyətli geosiyasi proseslər baş verirdi. Belə bir şəraitdə müstəqil dövlət qurmaq son
dərəcə müdrik, yaradıcı və çevik yanaşma tələb edirdi. Müstəqillik və suverenlik anlayışları yeni
məzmun çalarları kəsb etməyə başlamışdı. Hər bir ölkənin müstəqilliyi onun ətraf aləmlə qarşılıqlı
münasibətlərinin xarakteri və məzmunu ilə sıx bağlı olurdu. Qlobal güclərin dünyanı bir-birindən
“qarşılıqlı asılı olan” dövlətlər sistemi kimi qəbul etməsi bir tərəfdən əməkdaşlıq imkanlarını
artırırdısa, digər tərəfdən bir sıra siyasi-ideoloji və geosiyasi modellərin ixracı üçün əsas hazırlayırdı.
Bu səbəbdən müstəqilliyinə qovuşmuş dövlətlər xarici təsirlərlə daxili potensiallarını uyğunlaşdırmaq
məcburiyyəti qarşısında qalmışdılar. Müstəqil dövlət quruculuğunun uğurlu olması üçün bunun
mühüm əhəmiyyəti vardı. O cümlədən, daxili siyasətlə xarici siyasət bir-birini tamamlamalı
idi. Azərbaycan 1993-cü ildən başlayaraq bu vəzifənin öhdəsindən gəlməyə başladı.
Ümumilikdə isə bu vəzifə milli, regional və qlobal maraqları uzlaşdıran inkişaf strategiyasının tərkib
hissəsi idi. Təcrübə göstərdi ki, bu strategiya həm müstəqil demokratik dövlət quruculuğunu uğurla aparmağa,
həm Cənubi Qafqazın aparıcı dövlətinə çevrilməyə, həm də regional lider olmağa imkan yaratdı. Bu prosesdə
xarici siyasət kursunun xüsusi yer tutduğunu etiraf etmək gərəkdir.
Keçən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində dünya miqyasında baş verən gərgin, dinamik və sürətli geosiyasi
proseslər Azərbaycana da təsir etdi. Lakin təəssüf ki, həmin dövrdə ölkəyə rəhbərlik edən şəxslərin yarıtmaz
siyasəti ucbatından Azərbaycan geosiyasi baxımdan təcrid olunmuş siyasi həyat yaşayırdı. Yerli siyasi
qrupların məhdud maraqları bütün digər faktorları kölgədə qoymuşdu. Bəzi dairələr Ermənistan vasitəsilə
1993-cü ilin əvvəlində Qarabağda işğal əməliyyatlarını genişləndirir, Azərbaycanın içərilərinə doğru
ekspansiya siyasətinə əl atırdılar.
1993-cü il iyunun 15-dən situasiya dəyişməyə başladı. Bu, Heydər Əliyevin Naxçıvandan Bakıya dəvət
edildiyi gün idi. Heydər Əliyev qarşısında duran vəzifələri həll etmək üçün yalnız siyasi-diplomatik üsula
üstünlük verdi. Ən çətin anlarda belə, Heydər Əliyev danışıqlar, diplomatiya yolunu seçdi. Əvvəla, bununla
o, cəmiyyətimizin fərqli cəhətlərini nəzərə alaraq gələcək düşmənçiliyin yaranmasına imkan vermədi, ikincisi,
xarici düşmənlərin bundan yararlanmaq şansını əldə etməsinin qarşısını kəsdi, üçüncüsü, Azərbaycanın siyasi
səhnəsində diplomatik fəaliyyət mədəniyyətinin yerini möhkəmləndirdi, dördüncüsü, növbəti nəsil
siyasətçilərə nümunə oldu.
Heydər Əliyev bu kimi gedişlərlə faktiki olaraq xarici siyasətin də ümumi cizgilərini və əsas metodlarını
yaratdı. O, daxili problemləri həll etmək üçün tətbiq etdiyi siyasi və diplomatik məharətə əsaslanan üsulları
xarici siyasi fəaliyyətə proyeksiyaladı. İndi hər kəsin haqqında danışdığı “balanslaşmış xarici siyasət
kursu”nun rüşeymləri o vaxtlarda formalaşdı.
Heydər Əliyev Azərbaycanın düşdüyü konkret geosiyasi və tarixi şəraiti nəzərə alaraq xarici siyasət
kursunun əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirməyə başladı. Əvvəlcə, nəzərə alındı ki, qlobal səviyyədə
geosiyasi mühit Qərbin xeyrinə ciddi surətdə dəyişib. İkincisi, Rusiya ilə əlaqələri kəsmək çox təhlükəli və
tarixi gerçəklik baxımından perspektivsizdir. Üçüncüsü, Türkiyə məlum səbəblərdən bölgədə strateji tərəfdaş
olmalıdır. Dördüncüsü, İran böyük qonşumuz və ortaq tarixə malik olduğumuz cəmiyyət kimi xarici siyasətdə
ciddi yer almalıdır. İranla əməkdaşlıq xətti seçilməlidir. Beşincisi, strateji istiqamət olaraq Qərbə inteqrasiya
xətti götürülməlidir.
Heydər Əliyev bu konsepsiyanın fonunda Azərbaycanın regionda olan digər dövlətlərə yönəlik xarici
siyasət kursunu müəyyənləşdirdi. Bununla da, balanslaşmış xarici siyasət dərin təhlil əsasında dəqiq
hesablanmış siyasi proqnozlara uyğun olaraq qurulurdu. Bu siyasətin mərkəzində güclü Azərbaycan dövləti
və demokratik cəmiyyət yaratmaq dururdu. Onun əsas vəzifələrindən biri ölkənin pozulmuş ərazi bütövlüyünü
təmin etmək idi. Çünki ərazi bütövlüyü təmin edilməyən dövlətin tam mənada davamlı inkişaf etməsi mümkün
deyildi. Hər an münaqişə amilindən yararlanıb, Azərbaycana istədiklərini qəbul etdirməyə cəhdlər edərlər.
Bunu böyük güclər daha yaxşı bilirlər, elə bu məqsədlə də Azərbaycanın səylərinə baxmayaraq, keçən əsrin
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90-cı illərinin ortalarından Dağlıq Qarabağ münaqişəsi donduruldu. Nə BMT-nin qətnamələri yerinə yetirildi,
nə də Ermənistanı sözdə deyil, əməldə işğalçı elan edib, müvafiq addımlar atıldı.
Əksinə, təcrübə göstərdi ki, böyük güclər zaman-zaman Ermənistanın başına sığal çəkmək, ona silah
satmaqla sürətlə inkişaf edən Azərbaycan üçün təhlükə mənbəyinin qaldığını nümayiş etdirdilər. 1993-1995ci illərdə erməni qoşunlarının Azərbaycan ərazilərindən çıxarılmasına çalışmaq əvəzinə, Bakıda dövlət
çevrilişi planları hazırlayıb, ölkəni yenidən xaosa sürükləməyə cəhd edildi. Bu çevrilişlərin ssenariləri xaricdə
hazırlanırdı. Görünür, hələ keçən əsrin 50-ci illərində Fridrix Avqust fon Hayekin dediyi “biz (avropalılar)
etiraf etməliyik ki, çox səhvlər buraxmışıq və davranışımızı dəyişməliyik” tövsiyəsini nəzərə almayanlar az
deyil. Bəziləri hələ də öz gözündə tiri görməyib, başqasının gözündə tük axtarmaq vərdişindən əl çəkmək
istəmir. Hər bir halda, Azərbaycanın çətinliklərindən istifadə edib ona təzyiq göstərmək, sözəbaxan hakimiyyət
formalaşdırmaq işi heç bir siyasi əxlaq normasına sığmır. Azərbaycanı əhatə edən böyük dövlətlərin, hətta min
kilometrlərlə uzaqda olanların öz ambisiyaları vardı. Onlar bilirdilər ki, Azərbaycana nəzarət etmək
bütövlükdə Cənubi Qafqaza nəzarət etmək demək idi.
Bunun səbəbi, Hafiz Paşayevin fikri ilə ifadə etsək, Azərbaycanın “G üçlüyü” (Geography, Geology,
Geopolitics) ölkəsi olmasıdır. “3G” müasir tarixi şəraitdə ölkənin coğrafi yerinə, geoloji zənginliyinə və
geosiyasi mövqeyinə uyğun olaraq çox əhəmiyyətli olduğunu ifadə edir. Bu xüsusiyyətlərinə görə Azərbaycan
həmişə böyük dövlətlərin maraq mərkəzində olub. Bu fikir Heydər Əliyevin XXI əsrin və üçüncü minilliyin
gəlişi ilə bağlı Azərbaycan xalqına etdiyi müraciətdə elmi-nəzəri-praktiki cəhətdən dəqiq əsaslandırılıb.
Azərbaycan müxtəlif sivilizasiyaların kəsişmə məkanı, fərqli dinlərin və mədəniyyətlərin yanaşı
yaşadığı yer olub. Müasir tarixi mərhələdə enerji daşıyıcılarının əhəmiyyətini nəzərə alsaq, böyük dövlətlərin
ölkəmizə olan maraqlarını tam təsəvvür edə bilərik. Məlumdur ki, enerji siyasəti XX əsrin ikinci yarısından
dünya geosiyasətinin əsas prioritetlərindən biri və bəzən birincisi hesab olunur. Azərbaycanın zəngin neft və
qaz ehtiyatlarına malik olması böyük dövlətlərin diqqətini çox çəkirdi. Lakin onların bir böyük səhvi vardı –
onlar bu zənginlikdən yararlanmaq üçün onun sahibi olan Azərbaycanın müstəqilliyini, sərbəst qərar vermək,
kiminlə istəsə, onunla əməkdaşlıq etmək haqqını tanımaq istəmirdilər.
Görünür, tarixdə baş verən bəzi hadisələr də onlarda müəyyən təsəvvür formalaşdırmışdı. Çünki 300 il
əvvəl Azərbaycan parçalanandan sonra burada fəaliyyət göstərmək üçün Bakıdan heç nə soruşmurdular. Nə
Nobel qardaşları, nə də onlardan sonra gələnlər neft çıxarmaq icazəsini Azərbaycandan almadılar. Bununla da,
belə təəssürat yarana bilərdi ki, kim bacarırsa, bu ölkənin sərvətlərini talan edə bilər, razılıq almağa isə ehtiyac
yoxdur. Geosiyasi müstəvidə cərəyan edən proseslərin ümumi istiqaməti isə burada vəziyyəti daha da
mürəkkəbləşdirdi.
Məsələ, Z.Bjezinskinin qeyd etdiyi kimi, geosiyasi “qravitasiya mərkəzinin Qərbdən Şərqə
meyillənməsi” prosesi ilə bağlı idi. Deyirlər ki, Hitlerdən ad günündə dünyanın xəritəsi olan tortun hansı
hissəsindən pay istədiyini soruşanda Azərbaycanı göstəribmiş.
Bu gün Azərbaycan çox mühüm ölkədir. O, Cənubi Qafqazda həlledici geosiyasi oyunçudur.
Azərbaycan həm də Şərqə və Mərkəzi Asiyaya açılan “geosiyasi pəncərə”dir. Cənubi Qafqazın başqa bir
ölkəsinin coğrafi, geoloji və geosiyasi xarakteristikalarına görə bu funksiyanı yerinə yetirməsi imkanı yox
dərəcəsindədir.
Bütün bunlar onu göstərir ki, qlobal səviyyədə gedən geosiyasi proseslərin ümumi məntiqi, postsovet
məkanının geosiyasi xüsusiyyətləri, Cənubi Qafqazda yaranmış ümumi vəziyyət və Azərbaycanın öz daxili
siyasi mühitinin ziddiyyətləri sistem halında ölkənin strateji seçimini xeyli çətinləşdirmişdi. Bu cür iyerarxik
maraqlar sistemini nəzərə almadan ümumi inkişaf strategiyası və onun tərkib hissəsi olan xarici siyasət kursu
seçilə bilməzdi.
Heydər Əliyev bu mürəkkəb vəziyyətdə xarici siyasətin qarşısında duran vəzifələri və onun
prioritetlərini dəqiq müəyyənləşdirdi. Yığcam şəkildə həmin vəzifələr barədə ulu öndər 1993-cü il oktyabr
ayının 10-da Prezident seçilməsi ilə bağlı keçirilən andiçmə mərasimində danışmışdır. Ulu öndər bəyan edirdi:
“Respublikamızın qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri Azərbaycanın mənafeyini dünya miqyasında müdafiə
edə bilən ağıllı, səriştəli xarici siyasətin yeridilməsidir. Qarşıda böyük vəzifələr durur. Bizim xarici siyasətimiz
birinci növbədə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini təmin etməyə yönəldilməlidir”. Bunun üçün önəmli vəzifə
kimi ümummilli lider bərabərhüquqlu əlaqələr yaratmağı qarşıya qoyurdu. Bu tezisin geosiyasi mənası
dərindir. Mərkəzə dövlətin müstəqilliyinin təmin edilməsi gətirilir. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan bundan
sonra müstəqilliyini qətiyyətlə qoruyacaq.
Azərbaycanın xarici siyasəti son məqsəddə güclü dövlətlə güclü cəmiyyət modellərinin harmoniyasını
təmin etməkdən ibarətdir. Bu yolda bütün xarici tərəfdaşlarla balansı həmişə saxlamaq mümkün olmaya bilər.
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Müasir tarixi mərhələdə bu, əsas şərt deyil. Çünki geosiyasi və geoiqtisadi proseslər o dərəcədə sürətlə dəyişir
ki, hər hansı statik durumun formalaşmasına ehtiyac yoxdur. Bu məntiqlə balans modeli də yeniləşməlidir.
Burada əsas şərt əməkdaşlığa daim açıq olmaq və əlaqələr sistemini sivil qaydalar daxilində
formalaşdırmaqdan ibarətdir. Həmin mənada balans dinamik, çevik və tarazlı münasibətlər sisteminin
qurulması anlamına gəlir. Güclü dövlətlə güclü cəmiyyətin bir-birini tamamlaması məhz bu dinamizmdə öz
təsdiqini tapır. Olduqca maraqlı, aktual və vacib bir müddəadır. Xarici siyasəti dövlət quruculuğu və
cəmiyyətin inkişaf fəlsəfəsi ilə mükəmməl əlaqələndirməyin nümunəsidir. Qarşıya bu vəzifə qoyulursa,
qətiyyətlə Azərbaycanın diplomatik xidmət sahəsini, diplomatiyanın metodlarını inkişaf etdirmək və onu daxili
inkişafın tempinə uyğunlaşdırmaq lazım gəlirdi. Bunun üçün ilk növbədə, xarici siyasətin daha konkret
səviyyədə vəzifələrini aydınlaşdırmaq lazım idi.
Bu vəzifələr içərisində ilk sırada Azərbaycanın müstəqilliyinə və suverenliyinə təminat almaq dururdu.
Münaqişələr və Dövlət Quruculuğu üzrə London İnformasiya Şəbəkəsinin (LİNKS) icraçı direktoru Dennis
Sammut qeyd edir ki, 1990-cı illərin ortalarında xarici siyasətin iki əsas məqsədindən biri Azərbaycana suveren
dövlət kimi təminatlar almaqdan ibarət idi. 1993-1995-ci illərdə Azərbaycanda baş verən siyasi hadisələrə
nəzər yetirsək, bu vəzifənin nə qədər çətin olduğunu anlaya bilərik. O zaman daxildə qanunsuz hərbi
qruplaşmalar xaricdən aldıqları dəstək sayəsində Azərbaycanın müstəqilliyinə və suverenliyinə ciddi ziyanlar
vurmaq yolunu seçdilər. Bir-birinin ardınca dövlət çevrilişinə cəhdlər oldu. Bu hadisələrin arxasında
Azərbaycanın “Əsrin müqaviləsi”ni imzalaması və Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin çəkilməsinə qərar
verməsinin durduğu indi hər kəsə məlumdur. Həmin dövrü Azərbaycanın suverenliyi və müstəqilliyinin
təmininin ən böhranlı mərhələsi adlandırmaq olar. Ölkəmiz müəyyən mənada “suverenlik və müstəqillik
imtahanı verirdi”.
Bu məqamda Heydər Əliyevin siyasi-diplomatik peşəkarlığı ilə böyük rəhbər və insan kimi güclü iradəsi
həlledici rol oynadı. Azərbaycanı yolundan döndərmək mümkün olmadı. Ölkə beynəlxalq aləmdən
suverenliyinə və müstəqilliyinə təminat ala bildi və iki istiqamətdə strateji dividend əldə etdi. Birincisi, Qərblə
strateji əməkdaşlığa hazır olduğuna dünyanı inandırdı. İkincisi, bu strateji əməkdaşlığın imkanlarından
yararlanaraq öz iqtisadiyyatının gələcək inkişafını təmin etmək imkanı qazandı. 1995-ci ilin martında növbəti
dövlət çevrilişi cəhdinin qarşısı alınandan sonra Qərblə əməkdaşlıq sazişlərinin bağlanması yolları tam açıldı.
1995-1998-ci illərdə Heydər Əliyev Avropa İttifaqının böyük dövlətləri, o cümlədən Böyük Britaniya ilə
(1997-ci il) strateji xarakterli sənədlər imzaladı. Həmin sənədlərdə iqtisadi əməkdaşlıq şərtləri Azərbaycanda
siyasi islahatlar və demokratik təsisatların yaradılmasına yardım proqramları ilə yanaşı dururdu. Yəni ulu
öndər peşəkar səviyyədə iqtisadi infrastrukturun yaradılmasını siyasi islahatlar proseslərinin dinamikası ilə
uyğunlaşdırdı.
Məlumdur ki, həmin illərdə neft müqavilələri sahəsində danışıqlar prosesinə o zaman ARDNŞ-in birinci
vitse-prezidenti olan İlham Əliyev rəhbərlik edirdi. Sonralar o günləri xatırlayan İlham Əliyev deyirdi, “…neft
müqavilələrini imzalayarkən mən, ilk növbədə, geosiyasi məsələləri qaldırır, yalnız bu sahədə anlaşma əldə
olunandan sonra texniki-iqtisadi problemlərin təhlilinə keçir, hər bir məsələni konkretləşdirməyə başlayırdım”.
Azərbaycan rəhbərliyinin bu gedişləri yalnız taktiki xarakter daşımırdı. Bəlkə də həmin dövr üçün mühüm
əhəmiyyəti olan maliyyə gəlirindən çox, gələcək üçün prinsipial məna kəsb edən tərəfdaş kimi etimad
qazanmaq daha önəmli idi. Azərbaycan həmin illərdə peşəkar diplomatik və siyasi-iqtisadi gedişləri ilə etibarlı
tərəfdaş imicini qazandı.
İndi Ermənistan siyasətçiləri və diasporu Azərbaycanın enerji siyasətinin Dağlıq Qarabağı ermənilərin
əlindən almaqda olduğunu açıq deyirlər. Məsələn, Avropanın erməni assosiasiyaları forumunun rəhbəri Aşot
Qriqoryan 2012-ci il mayın 22-də keçirdiyi mətbuat konfransında bu haqda birmənalı fikir söyləyib. O, təşvişlə
deyir: “Təəssüf ki, Azərbaycanın neft faktoru getdikcə daha həlledici olur və bunun fonunda biz məhv
olduğumuzu görürük…”. 1993-1995-ci illərdə atılan addımlar, formalaşdırılan xarici siyasət və diplomatik
gedişlər bu günün uğurları naminə edilirdi.
Enerji faktorunu xarici siyasətin aktual məsələsinə çevirməklə Azərbaycan özünün təhlükəsizliyini
regional və beynəlxalq təhlükəsizlik sistemi ilə sıx əlaqələndirirdi. Həmin bağlantını yaratmaq Azərbaycanın
xarici siyasəti üçün olduqca əhəmiyyətli idi. Çünki torpaqlarının müəyyən hissəsi işğal edilmiş ölkənin ərazi
bütövlüyünü təmin etmək şansı əldə etməsi üçün bütövlükdə dövlət kimi təhlükəsizliyinə təminat lazım idi.
Bu təminatı real olaraq regional və beynəlxalq təhlükəsizlik sistemində Azərbaycanın yerini dəqiq
müəyyənləşdirmək hesabına almaq mümkün idi. Burada konkret mexanizm çərçivəsində enerji faktorundan
istifadə etmək əvvəlcədən düşünülmüş qərar idi. Çünki dünyanın bütün inkişaf etmiş ölkələrinin enerjiyə
böyük ehtiyacı vardı və onu daha etibarlı yolla nəql etmək zərurəti keçən əsrin 90-cı illərində daha aydın dərk
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edilirdi. Azərbaycan enerji amilini xarici siyasətinin əsas elementlərindən birinə çevirməklə regional və qlobal
səviyyədə cərəyan edən geosiyasi və geoiqtisadi proseslərin mahiyyətini dəqiq qiymətləndirdiyini sübuta
yetirdi. Bu məqam indi də xarici siyasətdə güclü bir vasitə kimi öz pozitiv rolunu oynamaqdadır.
Yuxarıdakı mülahizələrdən görünür ki, Azərbaycan suverenliyini və təhlükəsizliyini təmin etmək üçün
xarici siyasət vasitəsi ilə regional və qlobal səviyyədə uyğun siyasi mühit yaratmalı idi. Bu məqsəd geniş
spektrli və şaxəli xarici siyasət yeritməyi qarşıya vəzifə kimi qoyurdu.
Xarici siyasətin vəzifələrini bir neçə qrupda birləşdirmək olar. Birinci qrupa Azərbaycanın beynəlxalq
və regional təşkilatlarda təmsil olunmasını, dünyanın bütün dövlətləri ilə bərabərhüquqlu və qarşılıqlı faydalı
əməkdaşlıq əlaqələri yaratmasını, dövlətlərlə tərəfdaşlıq və müttəfiqlik münasibətləri qurmasını aid etmək olar.
İkinci qrupa ölkənin azad bazar iqtisadiyyatı yolu ilə irəliləməsi üçün uyğun beynəlxalq şəraitin yaradılmasını,
Azərbaycanın bütün beynəlxalq təşkilatlarda, o cümlədən iqtisadi yönümlü təşkilatlarda fəal iştirakının təmin
edilməsini, xalqın mənafeyinə tabe edilmiş xarici iqtisadi siyasət yeridilməsini, ölkə iqtisadiyyatının dünya
iqtisadi sisteminə inteqrasiyasının təmin edilməsini aid edə bilərik. Nəhayət, üçüncü qrupa əhalinin əsas hüquq
və azadlıqlarının qorunmasına yönəlmiş beynəlxalq normaların həyata keçirilməsinə şərait yaradılması,
regionda mehriban qonşuluq münasibətlərinə üstünlük verilməsi, Azərbaycana qarşı olan xarici təzyiqlərin
qarşısını alan beynəlxalq himayənin və xarici ölkələrlə geniş informasiya mübadiləsinin mexanizmlərini
formalaşdırmaq daxildir.
Göründüyü kimi, 1993-cü ilin ikinci yarısından Azərbaycan sistemli bir xarici siyasət kursu
götürmüşdür. Onun tərkibində qlobal geosiyasi mühitin nəbzini tutan, beynəlxalq münasibətlər sistemində
dövlətimiz üçün əlverişli şərait yaradan, ölkənin bütün regionlarda yerləşən dövlətlərə əməkdaşlığını təmin
edən istiqamətlər var. Bununla yanaşı, həmin kursda bazar iqtisadiyyatına keçid qarşısında yaradılan əngəlləri
aradan qaldırılmasını və insan haqlarına əməl olunmasını təmin edəcək prioritetlər yer alıb. Bu istiqamətlər
sistem halında Azərbaycanda güclü dövlət və demokratik cəmiyyət quruculuğu prosesini uğurla başa
çatdırmaq üçün lazım olan xarici və daxili şərait yaratmalıdır.
Bu vəzifələrin fövqündə ölkənin ərazi bütövlüyünün təmini, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin ədalətli həllinin xarici siyasətin başlıca vəzifəsi olması qətiyyətlə nümayiş etdirilir. Bu
münaqişə aradan qaldırılmasa, qarşıda duran vəzifələrin tam həllinə təminat yoxdur. Faktiki olaraq, bu
problemin həll edilməsi Azərbaycanın güclü müstəqil dövlət olaraq tarixi sınağıdır. Çünki ərazi bütövlüyü
təmin edilməyən ölkənin davamlı və təminatlı inkişafı olduqca çətindir. Münaqişə qaldıqca dövlətin
təhlükəsizliyinə təhdidlər də qalır. Bunlara görə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmini hər üç qrupun hər
bir bəndində öz ifadəsini tapır. Bütövlükdə, xarici siyasət kursu bu problemi özündə əks etdirir.
Bu gün Azərbaycanın xarici siyasət sahəsində ciddi uğurları göz qabağındadır. Keçən müddət ərzində
xarici siyasət güclü dövlətin yaradılması işində üzərinə düşənləri yerinə yetirib. Dünyada geosiyasi situasiya
sürətlə dəyişdiyindən xarici siyasətin arsenalında da yeniləşmələr baş verir. Artıq qeyd etdiyimiz kimi, XXI
əsrin başlanğıcı risklərin və böhranların yaranması ehtimalının artması ilə xarakterizə olunur. Ümumiyyətlə,
tarixə nəzər salsaq, ötən əsrlərin əvvəlləri də belə gərginliklərlə müşahidə olunub və müharibələr baş vermişdir.
Buna uyğun olaraq, mümkün təhlükə və riskləri nəzərə alan çevik xarici siyasət strategiyasını daha da inkişaf
etdirməyə ehtiyac yaranır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev məsələnin bu aspektinə daim ciddi diqqət
yetirir və ölkəmizin son vaxtlar beynəlxalq miqyasda əldə etdiyi böyük uğurlar çevik xarici siyasət kursunun
inkişaf etdiyini təsdiqləyir.
Beləliklə, sistemli surətdə həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində Azərbaycanın xarici siyasətində
yüksəliş başladı. Qısa müddətdə Heydər Əliyev bu prosesin dönməzliyini təmin etdi. Nəticədə, Azərbaycanın
xarici siyasəti XXI əsrə qlobal miqyasda baş verən geosiyasi proseslərə, regional vəziyyətə və dünyanın enerji
təhlükəsizliyi sisteminin qurulması dinamikasına çevik reaksiya verən sistem kimi daxil oldu. Bu sistem daim
özünü yeniləşdirir, meydana çıxan gözlənilməz situasiyalara konstruktiv reaksiya verir. Azərbaycanın xarici
siyasəti müasir dövr üçün xarakterik olan risk və böhranları nəzərə alan mexanizmlər formalaşdırır. Həmin
mexanizmlər böhranlı situasiyalarda müxtəlif variantlardan ölkənin maraqlarına cavab verən daha səmərəli
olanı seçməyə əsaslanır. Xarici siyasətin çevikliyi Azərbaycanı keçən müddət ərzində Cənubi Qafqazın lider
dövləti səviyyəsinə yüksəldib. Ölkənin xarici siyasəti regional lider strategiyasına istiqamətləndiyindən bu
mövqenin daha da möhkəmləndiriləcəyinə şübhə yoxdur.
Xarici siyasətdə ayrıca istiqamət kimi beynəlxalq və regional təşkilatlarla sıx əlaqələr yaratmaq, onlarla
əməkdaşlıq etmək götürülür. BMT, ATƏT, Avropa Şurası, Avropa İttifaqı, MDB, İƏT, ECO, QDİƏT,
GUAM, NATO, Qoşulmama Hərəkatı və başqa təşkilatlarla hərtərəfli münasibətlərin qurulmasına böyük
diqqət yetirilir. Bütövlükdə, qeyri-dövlət və qeyri-hökumət təşkilatlarının sosial-mədəni və siyasi həyatda
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rolunun artması tendensiyası gücləndiyindən xarici siyasətdə onların yeri və rolu daha da genişlənir. İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) daxilində aparılan aktiv diplomatik və ideoloji iş sayəsində Xocalı soyqırımı bir
neçə dövlətin parlamentində müzakirə edildi. Azərbaycan diplomatiyası bu addımla 57 ölkə ilə
münasibətlərinə yeni müsbət çalar gətirdi. Regional və qlobal miqyasda beynəlxalq təşkilatlarda aktiv
diplomatik fəaliyyət qlobal geosiyasi mühitə sistemli şəkildə təsir etmək imkanı yaradır.
Azərbaycan MDB çərçivəsində də aktiv fəaliyyət göstərir. Ölkəmizin bu quruma daxil olması və orada
aktiv iş aparması ilə Ermənistanın bir çox mənfur planlarının qarşısı alındı. Çünki Azərbaycanın razılığı
olmadan MDB heç bir ciddi sənədi qəbul edə bilməz. Ölkəmizin təhlükəsizliyinin və ərazi bütövlüyünün
təmini üçün bunun nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu anlamaq çətin deyil. Azərbaycan MDB-nin bir çox
sənədlərinə Ermənistan faktorunu nəzərə alaraq veto qoya bilir. Xüsusilə, təhlükəsizlik sisteminin yaradılması
məsələsində ölkəmizin müstəqil mövqe nümayiş etdirməsi ermənilərin qərəzli siyasi niyyətlərini cilovlamağa
imkan verir. Yeritdiyi çevik siyasət sayəsində Azərbaycan həm MDB-yə daxil olan dövlətlərlə sıx əməkdaşlıq
edir, həm də özünə qarşı ola biləcək təhlükəli qərarları neytrallaşdırır.
Gətirdiyimiz misallar istər-istəməz belə bir sual doğurur: beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində xarici
siyasət daha çox uğur qazanmağa imkan verirsə, ikitərəfli əlaqələrin qurulmasının əhəmiyyəti azalmır ki?
Etiraf edək ki, qloballaşan dünyada bir neçə dövlətin daxil olduğu qurumla əməkdaşlıq daha perspektivli
görünür. Lakin bütün hallarda ikitərəfli münasibətləri diplomatiyanın heç bir formasının əvəz edə
bilməyəcəyini proqnozlaşdırmaq olar. Hazırda xarici siyasətin əsas istiqamətləri sırasında ikitərəfli əlaqələr
əhəmiyyətli mövqeyini saxlamaqdadır. Bu zaman qarşılıqlı anlaşma prinsipi əsas götürülür. Bu əsasda
başqaları ilə bərabərhüquqlu, qarşılıqlı faydalı münasibətlər qurmaq mümkün olur. Beynəlxalq təhlükəsizlik
baxımından həmin prinsip əhəmiyyətlidir. Siyasi təhlükəsizliyin təmini bu prizmada aktual problem kimi qəbul
edilir. Siyasi təhlükəsizlik dövlət quruculuğu məsələlərini müstəqil yerinə yetirmək üçün cəmiyyətin imkan və
qabiliyyətlərini ifadə edir.
Belə şəraitdə dövlətin siyasi təhlükəsizliyi məsələsi çox sayda faktorun nəzərə alınmasını tələb edir.
Həmin aspektdə xarici siyasətin siyasi təhlükəsizliklə beynəlxalq təhlükəsizliyin uyğunlaşdırılmasında çevik
mexanizm kimi hədsiz əhəmiyyəti aydın görünür. Müstəqilliyini yaxın keçmişdə əldə etmiş dövlətlər üçün bu
məsələ ikiqat vacibdir. Azərbaycan bütün bu şərtləri nəzərə alaraq xarici siyasətin əsas istiqamətlərini üç
səviyyədə sistemləşdirmişdir. Birinci səviyyə Azərbaycanla coğrafi qonşu olan böyük dövlətləri əhatə edir.
Burada konkret olaraq Rusiya, Türkiyə və İran nəzərdə tutulur. İkinci səviyyə Orta Asiya dövlətləri, Gürcüstan
və Ermənistanla olan münasibətlərdən ibarətdir. Üçüncü səviyyə isə Avropa, ABŞ və Uzaq Şərq də daxil
olmaqla Asiya və islam dövlətləri istiqamətində aparılan siyasətdən ibarətdir. Bunların fonunda dünyanın
bütün dövlətləri ilə siyasi əlaqələr qurmaq xətti yeridilir. Beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq istiqaməti hər üç
səviyyəni əhatə edir – buraya məhəlli və qlobal miqyaslı təşkilatlar daxildir.
Xarici siyasətin prioritetlərinin düzgün müəyyənləşdirilməsi milli dövlətçiliyin inkişaf etdirilməsinin
mühüm şərtlərindəndir. Təhlillər göstərir ki, Azərbaycan yalnız 1993-cü ilin ikinci yarısından xarici siyasətini
sistemli, düşünülmüş və ardıcıl olaraq aparmağa nail olmuşdur. Ulu öndər Heydər Əliyev mükəmməl xarici
siyasət kursu hazırlamışdır. Müstəqilliyimizin 22 ili ərzində toplanan təcrübə sübut edir ki, ölkəmizin xarici
siyasət kursu böhranlı situasiyalarda belə, kifayət qədər səmərəlidir.
Son vaxtlar Avrasiya məkanında inteqrasiya modellərindən tez-tez danışırlar. Rusiya və Türkiyənin
bununla bağlı yanaşmaları var. Avrasiyada hansı inteqrasiya modelinin reallaşacağından asılı olmayaraq, bu
məkanda ölkələr arasında əlaqələrin inkişafı bir zərurətdir. Türkiyənin xarici işlər naziri Əhməd Davudoğlu
“Strateji dərinlik” kitabında yazır ki, Türkiyə Almaniya, Rusiya və ya Yaponiya kimi hərəkət etməlidir. Yəni,
o, özünə yaxın olan regionlarda aktiv siyasət yeritməli, sonra dünya miqyasında söz sahibi olmaq imkanı
qazanmalıdır. Bu şərtlər daxilində ərazi bütövlüyünün təmini çox əhəmiyyətlidir.
Xarici siyasəti dünya sisteminin yenidən qurulması prosesindən kənarda təsəvvür etmək mümkün deyil.
Azərbaycan qlobal miqyasda gedən dəyişiklikləri öz üzərində hiss edir. Bu təsirlər regional səviyyədə özünü
göstərən müxtəlif tendensiyalarla (siyasi, geosiyasi, iqtisadi, hərbi, ekoloji və mədəni xarakterli)
uzlaşdırılmalıdır. Bu zaman əsas meyar xarici siyasətin prioritetləridir. Deyək ki, 2008-ci ilin avqustunda
Rusiya ilə Gürcüstan arasında baş verən hadisələr regionda geosiyasi mənzərəyə ciddi təsir etdi. Azərbaycan
bu hadisəyə ərazi bütövlüyünün təminini, münaqişələrin dinc yolla həllini və regional əməkdaşlığa yardım
etmək zərurətini nəzərə alaraq reaksiya verdi. Bu, ölkəmizin Rusiya və Gürcüstanla əməkdaşlığına xələl
gətirməyən bir mövqe idi. Eyni zamanda, Azərbaycan xarici siyasətinin prioritetlərini gözləyərək hərəkət etdi.
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Ona görə də, Prezident İlham Əliyevin həmin mərhələdə tutduğu mövqeyini beynəlxalq aləm yüksək
qiymətləndirdi.
Azərbaycanın mürəkkəb bir regionda xarici siyasət sahəsində böyük uğurlar qazanması həqiqətən,
zirvəyə yüksəliş deməkdir.
Bu yolda aşırımlardan inamla keçən, qarşıya çıxan maneələri qorxmadan dəf edən gənc müstəqil dövlət
indi regionun lideridir. Dövlət başçısının rəhbərliyi ilə ölkəmizin xarici siyasətinin prioritetləri qətiyyət və
inamla həyata keçirilir. Təcrübə göstərir ki, Azərbaycanın xarici siyasət kursu region səviyyəsində pozitiv
geosiyasi dəyişiklikləri stimullaşdırır. Azərbaycan Cənubi Qafqazın lider dövləti olaraq yalnız əməkdaşlıq və
inteqrasiya istiqamətində fəaliyyət göstərir. Dövlətimiz yeni beynəlxalq enerji layihələri, iqtisadi əməkdaşlıq
proqramları və mədəniyyətlərarası dialoqa xidmət edən tədbirlər həyata keçirdikcə, bəzi qüvvələrin təxribatçı
hərəkətləri artır. Cəbhə xəttində atəşkəsi pozurlar, bəzi media orqanlarında ölkəmizə qarşı qərəzli yazılar dərc
edirlər, müxtəlif beynəlxalq dairələrdən təzyiqlər etməyə çalışırlar. Bütün bunlar mahiyyətcə sürətlə inkişaf
edən Azərbaycana qısqanclığın nümayişidir. Lakin Prezident İlham Əliyevin vurğuladığı kimi, Azərbaycan
artıq keçən əsrin 90-cı illərinin ölkəsi deyil – o, güclü, sülhsevər və zəngindir! Azərbaycan Cənubi Qafqazın
aparıcı dövləti olaraq bundan sonra da üzərinə düşən missiyanı yerinə yetirəcəkdir!
Məqaləni İsrail Prezidenti Şimon Peresin fikirləri ilə bitirmək istəyirəm. “Azərbaycan qeyri-adi ölkədir
və olduğum digər ölkələrdən fərqlənir. Mən Azərbaycanda səfərdə olmuşam. Bu ölkə məndə xoş təəssüratlar
yaradıb. Heydər Əliyev Fondunda oldum və həqiqətən, anladım ki, o, (Heydər Əliyev), gözəl insan olub, böyük
istedada, qeyri-adi zəkaya malik olub. İlham Əliyevlə isə ingilis dilində danışırdıq. O, ingilis dilini mükəmməl
bilir. Hər iki Əliyevlər belə qərar veriblər ki, Azərbaycan öz yolu ilə inkişaf etməlidir, taleyini, gələcəyini özü
həll etməlidir. Bu gələcək üçbucaqlı daş üzərində dayanır: birincisi – ölkənin qədim mədəniyyətidir, ikincisi –
zəngin yeraltı sərvətidir, üçüncü üçbucaqlı daş isə – elmin inkişafı, elmin yeni istiqamətlərinin inkişafıdır. Bu
ölkə öz ənənələrini qoruyub saxlamaq istəyir və eləcə də müasir həyatın bir hissəsinə çevrilməyi arzulayır.
Məncə, bu çox müdrikçəsinə həyata keçirilir. Əslində, bu gün bu və ya digər ölkənin nə coğrafi ölçüləri nə də
əhalisinin sayı mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bundan əlavə, dünya daim dəyişir. Mən Prezident Əliyevi çox
yüksək dəyərləndirirəm. O, çox mədəni bir insandır: müstəqildir, liberaldır. O, qorxan insanlardan deyil. O,
asanlıqla geri çəkilməz və o, Azərbaycanın böyük gələcəyinə ürəkdən inanır. Mənim kimi. Mən də bu ölkənin
uğurlu gələcəyinə əminəm”.
Azərbaycan.-2013.-24 aprel.-№ 86.-S.3.
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HEYDƏR ƏLİYEV ZƏMANƏMİZİN GÖRKƏMLİ DİPLOMATIDIR
Həsən HƏSƏNOV,
Azərbaycan Respublikasının Polşa Respublikasındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri
Azərbaycan diplomatiyasının xüsusiyyətlərindən biri ondan ibarətdir ki, o, tarix boyu
sülhpərvər, tolerant xarakteri ilə fərqlənmişdir. Azərbaycan diplomatiyasına retrospektiv baxış göstərir
ki, tarixin, ilk növbədə, Azərbaycanın geosiyasi mövqeyindən irəli gələn bütün gözlənilməz
dəyişikliklərinə baxmayaraq, Azərbaycan hökmdarları hər zaman regional sabitliyə, dövlətlərin
maraqlarının tarazlaşdırılmasına, mübahisəli məsələlərin ədalətli həllinə, bütün münaqişələrin nizama
salınmasında sülhün əsas şərt olmasını dəstəkləyən siyasətin yürüdülməsinə nail olmağa çalışırdılar.
Azərbaycan qədim və inkişaf etmiş dövlətçilik ənənələrinə malik olan ölkədir. Azərbaycanın ilk
dövlət qurumları hələ e.ə. III-II minilliklərdə yaranmışdır. Azərbaycan diplomatiyasının rüşeymləri də
həmin dövrdən qaynaqlanır. Qədim dünyanın siyasi, iqtisadi və mədəni mərkəzi olmuş
Mesopotamiyada cərəyan edən coşqun siyasi hadisələrə cəlb edilmiş ilk Azərbaycan dövlətləri
yarandıqları andan öz müstəqilliyini qoruyub saxlamaq üçün mübarizə aparmağa məcbur idilər. Xarici
siyasətin özünəməxsus cəhətləri, ilk diplomatik addımların istiqamətləri (ikitərəfli müqavilələr
imzalanması, hərbi və iqtisadi ittifaqlar bağlanması, qarşılıqlı təhlükəsizlik sisteminin yaradılması)
məhz bu amillərlə müəyyən olunurdu. Qədim Azərbaycan dövlətləri – Manna, Midiya, Aşquz,
Sakasena, Atropatena, Albaniya diplomatiya sahəsində Babilistan, Şumer, Assuriya, İran, Parfiya,
qədim Yunanıstan, Roma, Bizans və başqa güclü dövlətlərlə intensiv əlaqə saxlayırdılar.
Orta əsrlərdə Azərbaycanda Sacilər, Salarilər, Atabəylər, Qaraqoyunlular, Ağqoyunlular, Səfəvilər
sülalələri bir-birini ardıcıllıqla əvəz edərək, qüdrətli Azərbaycan dövlətini yaratmış və diplomatik fəaliyyəti
daha da intensivləşdirmişlər. Bu diplomatik fəaliyyətin öz dövrünün ən böyük dövlətlərindən birinin
hökmdarlarının adı ilə bağlı olmasına baxmayaraq, həmin fəaliyyət təcavüzkar xarakter daşımır, siyasi
müqavilələr və ittifaqlar bağlanmasına yönəlirdi. Dövlət başçıları arasında fəal yazışmalar aparılır, Fransa,
Türkiyə, Almaniya, İngiltərə, Rusiya, İspaniya, İtaliya, Vatikan, Portuqaliya, Hindistan, Çin, Orta Asiya…
məmləkətlərindən Azərbaycan hökmdarlarının saraylarına elçilər göndərilirdi. Öz növbəsində Azərbaycan
hökmdarları da bu dövlətlərin paytaxtlarına səfir missiyaları göndərirdilər. Bağlanmış ittifaqlar, müqavilələr,
bir qayda olaraq, yalnız bir məqsədə – regionda sülhün qorunub saxlanmasına, hərbi təhlükənin, ekspansiya
və işğal təhdidlərinin aradan qaldırılmasına yönəlmiş olurdu.
XVIII-XIX əsrlərdə yaranmış müstəqil Azərbaycan dövlətlərinin – xanlıqların hökmdarlarının
diplomatiyası da eyni dərəcədə sülhsevər xarakteri ilə seçilirdi. Onlar bu prinsipi pozurdularsa, belə hallar
yalnız bir-birinə münasibətdə və yalnız bir məqsədlə – yenidən vahid mərkəzləşdirilmiş Azərbaycan dövləti
yaratmaq naminə baş verirdi. Xanlıqların qonşu dövlətlərlə – Rusiya, İran ilə bağlı diplomatik addımları,
onlarla sülh, mehriban qonşuluq və bərabərhüquqlu əməkdaşlıq münasibətlərinin qorunub saxlanmasına
yönəlmiş olurdu.
… Lakin tale öz hökmünü verdi: Gülüstan və Türkmənçay “sülh” müqavilələri, əslində, müstəqil
Azərbaycan dövlətçiliyinin əsaslarını sarsıtmış oldu…
Müstəqil Azərbaycan diplomatiyası 1918-ci ildə Azərbaycan Demokratik Respublikası (Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti) elan edildiyi vaxtdan yenidən dirçəlir. Onun əsas məqsədi ondan ibarət idi ki, Azərbaycan
beynəlxalq hüququn subyekti, millətlərin və dövlətlərin dünya birliyinin bərabərhüquqlu üzvü olsun. 1920-ci
ilin əvvəlində Versal Konfransının Ali Şurasının iclasında Azərbaycan nümayəndə heyəti respublikanın
müstəqilliyinin tanınmasına nail olur və konfransda iştirak edən ölkələrin nümayəndələrini Cənubi Qafqazda
sülhün qorunub saxlanmasına kömək etməyə, suveren dövlətlərin sərhədlərinin toxunulmazlığına zəmanət
verməyə çağırır… 1920-ci ilin aprelində hökumətin dəyişməsi yekunda Azərbaycanda məhdud müstəqillik
dövrünün bərqərar olmasına gətirib çıxardı.
Bu gün, milli müstəqilliyimizin yeni mərhələsini yaşadığımız vaxtda Azərbaycan diplomatiyasının
vəzifələri, prinsip etibarilə, dəyişməmişdir. Minilliklər ərzində inkişaf prosesində dünya da, siyasət də
əhəmiyyətli təkamülə məruz qalsa da, Azərbaycan, onun rəhbərləri, onun diplomatik təsisatları öz tarixinin
başlanğıcında, bir neçə əsr bundan əvvəl, bu əsrin əvvəlində olduğu kimi, indi də ölkənin dövlət müstəqilliyini,
ərazi bütövlüyünü, onun xalqının azad və firavan cəmiyyətdə yaşamaq hüququnu müdafiə edir. XX əsrin
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axırlarında bu son dərəcə məsul tarixi missiyanın icrası Azərbaycan xalqının tanınmış lideri Heydər Əliyevin
üzərinə düşmüşdür.
Heydər Əliyevin diplomatik fəaliyyəti ölkə rəhbərinin yeni tərəfdaşlar axtarışına, güclü iqtisadi və siyasi
strukturlar sisteminin yaradılmasına yönəlmiş çoxşaxəli əzmkar fəaliyyət idi. Təqdim edilən məqalədə Ulu
öndər axtarış və yeniliklərlə səciyyələnən diplomatik fəaliyyətinin bütün ab-havası, Onun böyük beynəlxalq
forumlarda və sammitlərdə, ikitərəfli danışıqlar zamanı apardığı iş barədə dolğun təsəvvür yaratmaq çətindir.
Azərbaycanın xarici siyasətinin yeni strategiya və taktikasının təkmilləşdirilməsində xarici səfərlərin
əhəmiyyətli rolunu vurğulamaqla bərabər, Heydər Əliyevin xarici ölkələrin rəhbərləri – Süleyman Dəmirəl,
Fransua Mitteran, Bill Klinton, Con Meycor, Roman Hersoq, Helmut Kol, Boris Yeltsin, Jak Şirak, Tszyan
Tszemin, Tansu Çillər, Bənazir Bhutto, Əli Əkbər Haşimi Rəfsəncani, Əhmədxan Leqari, Eduard
Şevardnadze, İslam Kərimov, Nursultan Nazarbayev, Əsgər Akayev, Saparmurat Niyazov, Butros Qali və bir
sıra başqaları ilə diplomatik təmaslarında söylənilən fikirlərin dinamizmini və dərinliyini qeyd etməmək
olmaz. Onun Paris, Ankara, İstanbul, Oslo, Qahirə, London, Moskva, Brüssel, Kopenhagen, Tehran,
İslamabad, Pekin, Nyu-York, Lüksemburq, Aşqabad kimi paytaxtlarda keçirdiyi görüşlər və siyasi dialoqlar
Azərbaycanın informasiya və iqtisadi blokadadan çıxmasını təmin etmiş, siyasi obstruksiyanı, diplomatik
təcridetməni aradan qaldırmağa və dünya siyasətini formalaşdıran dövlətlərlə simmetrik ittifaqa girməyə
imkan vermişdir.
Heydər Əliyevin xarici siyasi, diplomatik fəaliyyətini şərti olaraq üç dövrə bölmək olar.
Birinci dövrdə O, SSRİ-nin tərkibində olan Azərbaycanın rəhbəri kimi respublikanın birbaşa beynəlxalq
əlaqələrinin əsaslarının yaradılmasına yönəlmiş ciddi təşəbbüslər edir. O illərdə müxtəlif hökumət və dövlət
nümayəndə heyətləri, dünya miqyaslı böyük ictimai və siyasi xadimlər Bakıya səfərlər edirlər. Burada siyasət,
iqtisadiyyat, mədəniyyət, din məsələləri üzrə regional, ümumittifaq və beynəlxalq simpoziumlar, forumlar
keçirilir. Bakının dünya sivilizasiyasına, bəşəriyyətin sənaye tarixinə unikal töhfələr vermiş şəhər kimi şöhrəti
özünə qayıdır.
İkinci dövr Heydər Əliyevin Kremldə işi ilə bağlıdır. O, SSRİ Nazirlər Soveti Sədrinin birinci müavini
kimi superdövlətin ali rəhbərliyinin tərkibinə daxil olmuş və bir sıra mühüm beynəlxalq qərarların qəbul
olunmasında fəal iştirak etmiş, dünya birliyində qüvvələrin nizamına nəzərəçarpacaq dərəcədə təsir göstərən
danışıqlarda SSRİ nümayəndə heyətlərinə başçılıq etmişdir. Heydər Əliyevin tərcümeyi-halının Kreml dövrü
böyük dövlət xadimləri və siyasi xadimlərlə çoxsaylı danışıqları və görüşləri, keçmiş superdövlətlə Qərb və
Şərq ölkələrinin müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığının əsasına çevrilmiş ən mühüm sənədlərin hazırlanmasını və
təsdiqini əhatə edirdi. O, Hindistan, Vyetnam, Yuqoslaviya, Mozambik, Anqola, Macarıstan, Meksika və digər
xarici ölkələrə bir sıra rəsmi səfərlər etmişdir. Həmin illərdə sovet mətbuatı və beynəlxalq mətbuat bu səfərləri
geniş işıqlandırır, onları Kremlin beynəlxalq əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə yönəlmiş mühüm diplomatik
aksiyası adlandırırdı. Heydər Əliyev Moskvada işləyərkən Azərbaycanı unutmur, onu beynəlxalq inteqrasiya
əlaqələri sisteminə daha fəal qoşmaq, eyni zamanda, xarici siyasətçilərin və biznesmenlərin diqqətini buraya
cəlb etmək üçün mümkün olan hər şeyi edirdi.
Nəhayət, üçüncü dövr – Heydər Əliyevin müstəqil Azərbaycanın Prezidenti vəzifəsində xarici siyasət
sahəsində fəaliyyətidir. Bu, Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə tanınması, yaxın və uzaq xarici ölkələrlə
ikitərəfli münasibətlərin qurulması, BMT, ATƏT, İKT (İƏT), EKO, MDB, digər beynəlxalq və regional
təşkilatlarla fəal əməkdaşlıq dövrüdür. Bu – Azərbaycan xalqının və onun Ümummilli liderinin respublikanın
ərazi bütövlüyü, milli dövlətçiliyin sabit gələcəyi uğrunda, beynəlxalq birlik tərəfindən qəbul edilmiş və
tanınmış hüquq normalarının təntənəsi uğrunda dramatik mübarizəsi dövrüdür.
Heydər Əliyevin siyasi bioqrafiyasının yeni dövründə Onun diplomatik fəaliyyəti, mübaliğəsiz deyə
bilərik ki, hərc-mərclik və dağıntı şəraitində başlanmışdır. Hakimiyyətdəki rəhbərlərin səriştəsizliyi
nəticəsində baş verən daxili və xarici siyasi böhranlar silsiləsindən sonra Azərbaycan çox sürətlə uçurumun
astanasına yaxınlaşırdı. Ölkənin xarici siyasəti dövlət fəaliyyətinin bu ən məsul sahəsinə parodiya şəkli
almışdı. Səmimi müttəfiqlərin dəstəyini qazanmağa, möhkəm iqtisadi və siyasi ittifaqlar yaratmağa ciddi
ehtiyac olduğu o dövrün diplomatik priyomları iki ifrat halla məhdudlaşdırılırdı: bir tərəfə dalaşqan, bəlkə də
kobud hücumlar, digər tərəfə isə yaltaq reveranslar. Bu cür tarazlaşdırılmamış, uzağı görməyən siyasət strateji
əhəmiyyətli tərəfdaşlarla münasibətlərdə ciddi çətinliklərə gətirib çıxardı.
1993-cü ilin yayında Heydər Əliyevin Azərbaycanda hakimiyyətə qayıdışı dövlətçiliyin, o cümlədən,
xarici siyasətin təməlinə qədər dağılmasına gətirib çıxara biləcək dəhşətli prosesləri dayandırdı. O vaxt mən
Azərbaycan Respublikasının BMT-də daimi nümayəndəsi işləyirdim və respublikamızda ümumi siyasi
böhranın aradan qaldırılması prosesinin ilk günlərindən orada – Nyu-Yorkda, müxtəlif ölkələrdən olan
655

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

diplomatların əhatəsində biz gənc respublikanın xarici siyasi və diplomatik fəaliyyətində baş verən
dəyişikliklərin səmərəliliyinə əmin olur, rəhbərliyin gücünü, iradəsini və peşəkarlığını təcrübədə hiss edirdik.
Beynəlxalq siyasətin episentrində – dünya problemlərinin, o cümlədən, müasir dövrün ən sürəkli və qanlı
münaqişələrindən biri olan Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin taleyi həll edilən məkanda əlaqədar
ölkələrin səfirləri, BMT-nin yüksəkvəzifəli məmurları şahid olurdular ki, Azərbaycan liderinin peşəkarlığı
Azərbaycanın imicini neqativlikdən necə sürətlə – günbəgün, saatbasaat xilas edir, yeniliyin dinamizmi
köhnəliyin ətalətini üstələyir. Bütün bunlar ən yüksək dərəcəli beynəlxalq siyasətçilərin və diplomatların
nəzərində Azərbaycanın siyasi obrazını heyrətamiz dərəcədə yeni şəkildə ifadə edirdi. 1993-cü ildə,
Azərbaycan xalqı, nəhayət, öz gələcəyinə, öz taleyinə layiqli Prezident seçəndən sonra Azərbaycanın dövlətlər
arasında yeni münasibətlər sisteminə sivil şəkildə daxil olması prosesi başlanır. Azərbaycan dünyaya açılır.
Ənənəvi əlaqələr bərpa edilir, yeni əlaqələr yaradılır, ziddiyyətlər kələfi səbirlə açılır. Müstəqil Azərbaycanın
yeni rəhbəri tərəfindən həyata keçirilən sülhsevər xarici siyasət kursu, Azərbaycan diplomatiyasının blokların
və ittifaqların çoxvariantlılığına oriyentasiyası, onun yeni və ənənəvi tərəfdaşlar arasında münasibətləri
tənzimləmək səyləri beynəlxalq aləmdə geniş miqyasda tanınır, dinamik şəkildə ardıcıllıq, sistemlilik və
məntiqi tamlıq kəsb edirdi.
Mən Heydər Əliyevi xarici ölkələrə çoxsaylı səfərlərdə müşayiət etmişəm və xarici siyasət aksiyalarında
uğurun necə qazanıldığını bilirəm. Prezidentlə ünsiyyətdə olarkən Onun sözlərinin əhəmiyyətini və sanbalını
xüsusilə kəskin hiss edirəm, Prezidentin sözləri Onun tərəfdaşlarında öz söz və fikirləri üçün məsuliyyət hissi
daşımağa ehtiyac doğurur. Prezident, özünü və bütün komandasını ən ciddi intizama tabe edərək, hər çıxışa,
hər görüşə, hər dialoqa diqqətlə hazırlaşır. Bu genişmiqyaslı işin nə qədər fiziki və mənəvi qüvvə tələb etdiyini,
Prezidentin yuxusuz gecələrinin necə sürətlə, bitib-tükənməz işlər və fikirlərlə dolu keçdiyini, sənədlərin
mətnlərinin dəfələrlə redaktə edildiyini, protokol detallarının uzun-uzadı müzakirə olunduğunu bilirəm…
Bunlar hamısı bir gün əvvəl olur, ertəsi gün isə hökmən parlaq nəticə əldə edilir: Azərbaycan üçün daha bir
mühüm məqsədə nail olunur, onun növbəti marağı irəli çəkir… Qeyri-adi şəxsiyyətlərin belə bir xüsusiyyəti
var: onlar möhtəşəm işlər görəndə başqalarından daha çox yorulduqlarını göstərmirlər, onlar dövlət
qayğılarının və problemlərinin çox ağır yükünü yenidən öz üzərinə götürməyə hazırdırlar. Biz bunu elə-belə
də olmalı imiş kimi, aydın olan bir məsələ kimi qəbul etməyə öyrəşmişik və onu nə isə adi bir hal kimi qəbul
edərək bəzən fenomenə heç təəccüblənmirik.
İstər ikitərəfli danışıqların gedişində, istərsə də beynəlxalq forumlarda iştirak edərkən Onun əsas
məqsədi – dünya ictimaiyyətinin, dövlətlərin liderlərinin, nüfuzlu təşkilatların rəhbərlərinin diqqətini
Azərbaycana, özü də təkcə onun erməni təcavüzü və qaçqınlar ordusunun mövcudluğu ilə bağlı problemlərinə
və bəlalarına deyil, həm də böyük iqtisadi potensialına, xüsusən, tükənməz xammal, energetika resurslarına,
intellektual, nəhayət, siyasi potensialına cəlb etməkdir.
Süleyman Dəmirəl ilə söhbətdə O, respublikanın dirçəlişi və inkişafı məqsədi ilə əməkdaşlığın optimal
modelini axtarır; Boris Yeltsinlə söhbətlərdə O, yorulmadan erməni-Azərbaycan münaqişəsinin nizama
salmasında Rusiyanın vasitəçilik missiyasının aktivləşmə problemlərini həll edir; Bill Klintonu çox böyük
diplomatik taktla inandırır ki, Amerikanın Azərbaycana köməyinin miqyasının genişləndirilməsi burada
dünyəvi demokratik cəmiyyətin bərqərar olması üçün zəruridir; müxtəlif vaxtlarda Yelisey sarayının sahibləri
Fransua Mitteran və Jak Şırakla görüşərək “Yeni Avropa” üçün siyasi yol açan ölkə ilə əməkdaşlığın möhkəm
təməlini yaradır; Səudiyyə Ərəbistanının kralı Fəhd Al-Səudun qəbulunda O, gənc müstəqil müsəlman
dövlətləri ilə inkişaf etmiş, həm ənənəvi mənəvi dəyərləri qoruyub saxlamış, həm də müasir texnologiyalara
yiyələnmiş islam ölkələri arasında daha sıx əməkdaşlığın zəruriliyi haqqında danışır; Helmut Kol ilə uzun
sürən söhbətin mövzusu – Azərbaycanda islahatları intensivləşdirmək və onun dünya bazarına daxil olmasını
asanlaşdırmaq məsələləridir; Con Meycerə deyir ki, Azərbaycanın dəniz neftinə sərmayə qoymaqda cəsarətli
olun, sabah o, dünyanın qarşısında güclü, inkişaf edən, özünün bütün tərəfdaşları üçün energetika
problemlərinin həllini təmin etməyə qabil olan bir dövlət kimi dayanacaqdır; Eduard Şevardnadze ilə birlikdə
Tbilisi bəyannaməsini imzalamaqla, Qafqaz evində sülhün öz siyasi fəaliyyətinin mühüm prioritetlərindən biri
olmasını təsdiq edir; Rəfsəncani ilə söhbətdə İranla mehriban münasibətləri yüksək qiymətləndirir və daha fəal
əməkdaşlığa çağırır; Bənazir Bhutto və Əhmədxan Leqari ilə görüşlərdə iri regional sənaye, ticarət və nəqliyyat
strukturlarının yaradılması haqqında öz ideyalarını bölüşür; İon İliyesku və Jelyu Jelev ilə Balkanlarda və
Qafqazda gərginlik mənbələrinin aradan qaldırılması yollarında oxşar və fərqli problemləri müzakirə edirdi…
Beynəlxalq forumlarda Onun iştirakının mövzuları həqiqətən tükənməz idi! O, BMT Baş Məclisinin 49cu və 50-ci sessiyalarında çıxış edərək Azərbaycanın siyasi nüfuzunu möhkəmlədir; Brüsseldə NATO-nun
mənzil-qərargahında “Sülh naminə tərəfdaşlıq” çərçivə sənədini imzalayaraq Cənubi Qafqazda münaqişələrin
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nizama salınması üçün əlavə beynəlxalq zəmanətlərə nail olur; Kopenhagendə beynəlxalq konfransda O,
Azərbaycan qaçqınlarının olduqca ağır vəziyyəti haqqında danışır və dünyanın bütün ölkələrinin mülki
əhalisinin qarşılıqlı sosial müdafiəsi sistemini yaratmağı təklif edir; Budapeşt sammitində ATƏT-in ən fəal
islahatçılarından biri kimi çıxış edir; Kasablankada sammitdə İslam Konfransı Təşkilatının (indiki İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatının) Ermənistanı təcavüzkar kimi tanımasına nail olur; NATO-nun baş katibi Havyer
Solana ilə onun dialoqlarının mövzusu – Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpasına, işğal edilmiş ərazilərin
azad olmasına kömək məsələləridir; BMT-nin baş katibi Butros Qali və Avropa İttifaqının İqtisadi
Komissiyasının sədri Jak Santer ilə qaçqınlar probleminin həlli, humanitar yardımın həcminin artırılması
yollarını götür-qoy edir; Davos beynəlxalq iqtisadi forumunda dünyada yeni iqtisadi standartlar işlənib
hazırlanmasının zəruriliyi ideyasını irəli sürür; Buxarestdə, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının
sammitində “Qərb-Şərq” nəqliyyat dəhlizi üzrə əməkdaşlıq konsepsiyası ilə çıxış edir; Parisdə UNESCO-nun
qərargahında Azərbaycan xalqının qədim mədəniyyəti və yüksək mənəviyyatı haqqında ilhamla danışır;
Lüksemburqda, Avropa İttifaqı ilə tərəfdaşlıq və ikitərəfli əməkdaşlıq haqqında saziş imzalayaraq,
Azərbaycanın Avropaya qoşulma vektorunu göstərir; Londonda və Parisdə, Nyu-Yorkda və Kölndə iri
biznesmenlər və nüfuzlu alimlər qarşısında çıxış edərək Azərbaycana investisiya pəncərələrini taybatay açırdı.
Ulu öndər Heydər Əliyevin fəaliyyətini şəxsən müşahidə etməyim Onun diplomatiyasının əsas
keyfiyyətləri və üslubu haqqında müəyyən nəticələr çıxarmağa imkan verir.
Diplomatiyada O, həmişə açıqlıq prinsipinə tərəfdardır və diplomatik eyhamların köməyinə ehtiyac
duymur. Onun ikitərəfli və çoxtərəfli danışıqları Azərbaycan haqqında genişhəcmli obyektiv informasiya
tutumuna malikdir. O, həmsöhbətindən heç nəyi gizlətmir, öz səmimiyyəti ilə adekvat reaksiya təklif edir.
Tərəfdaşlar da anlayırlar ki, onların qarşısındakı – müstəqilliyə nail olmuş, qanlı müharibəyə cəlb edilmiş və
dəyişməkdə olan dünyaya ümidlə, şərəflə və ləyaqətlə gedən ölkənin Prezidentidir. Bu gün cəsarətlə demək
olar ki, Azərbaycanın ətrafında informasiya blokadası məhz Onun “açıq” diplomatiyası sayəsində dağılmışdır.
Diplomat kimi Heydər Əliyevə xas olan daha bir mühüm keyfiyyət – zəngin həyat təcrübəsi nəticəsində
dövlət əhəmiyyətli minlərlə işi canına hopdurmuş, saflaşdırılmış peşəkarlıqdır, lakin bu peşəkarlığın əsasını
daşlaşmış ehkamlar təşkil etmir, bu, yeni ideyalar və fikirlər üçün münbit mühit, yeni layihələrin və modellərin
sınaqdan keçirildiyi “daxili laboratoriya”dır.
Heydər Əliyevin diplomatiyası genişmiqyaslıdır. Bu, ötəri, konyunktur maraqlara xidmət etməyən,
gələcəyə, uzunmüddətli perspektivə yönəlmiş diplomatiyadır. O, xarici siyasətin taktikasını və strategiyasını
qurarkən dünyanın “çoxqütblü” və eyni zamanda, qarşılıqlı asılı olmasını əsas götürür, Onun diplomatik
fəaliyyətinin çoxfunksionallığı da buradan irəli gəlir. Bu diplomatiyanın “böyük stixiyası” siyasi və iqtisadi
tərəfdaşlıq, mədəni və hərbi sahələrdə əməkdaşlıq, humanitar kömək və sair problemlərin böyük dairəsini
əhatə edir. O, əməkdaşlığın hüdudları çevrəsini cızarkən, qlobal məsələlərin, universal xarakteri ilə fərqlənən
artım problemlərinin bütöv kompleksinin birgə həllini nəzərdə tutan cəsarətli, möhtəşəm niyyətləri ilə
həmsöhbətlərini heyrətləndirir və eyni zamanda, konkret layihələrin məqsədəuyğunluğu ilə tərəfdaşlarını
maraqlandırır.
Heydər Əliyev diplomatiyasının əsas elementlərindən biri də ən mürəkkəb, daxili dramatizmi aşkar
sezilən danışıqlar zamanı Onun vəziyyəti idarə etmək bacarığıdır. Danışıqların ab-havasında yaranmış
gərginliyi “boşaltmaq” üçün Onun istifadə etdiyi diplomatik vasitələrin arsenalı həqiqətən tükənməzdir. Bu
vasitələr gərginliyi və etimadsızlığı aradan qaldırmağa, qarşılıqlı anlaşma aurası yaratmağa imkan verir,
nəticədə dialoq prosesində elə məqamlar yaranır ki, ən dolaşıq problemlərin mənası qəflətən aydınlaşır,
auditoriya respublikamıza, onun problemlərinə böyük maraq göstərməyə “təhrik edilir”. O, xüsusi cazibə
qüvvəsi ilə həmsöhbətini cəlb etmək, mövzunu gözlənilmədən dəyişərək auditoriyanın diqqət mərkəzində
qalmaq bacarığı ilə fərqlənir. Nəhayət, Onun özünü sərbəst aparmaq, yerində işlədilmiş şux bir zarafatla,
hazırcavablıqla rəsmi qəbullara və görüşlərə xas olan soyuq rəsmiyyətçilik ab-havasını dəyişmək bacarığını
da qeyd etməmək olmaz.
Mən Heydər Əliyevin çıxışlarına böyük auditoriyaların canlı reaksiyasının da, Qərb və Şərq ölkələrinin
ən nüfuzlu liderləri tərəfindən Ona böyük ehtiramın təzahürü olan münasibətin də şahidi olmuşam. Birbaşa
dialoq vaxtı bu liderlər Ona heyran olduqlarını gizlətmədən Onun misilsiz siyasi təcrübəsi, islahatçılıq
fəaliyyətinin miqyası haqqında danışır və hökmən vurğulayırlar ki, O, sözsüz, beynəlxalqmiqyaslı xadimlər
sırasında ən nüfuzlu liderlərdən biridir.
Mənim həmkarlarım, müxtəlif ölkələrin xarici işlər nazirləri Ulu öndər Heydər Əliyevin səmərəli
diplomatik fəaliyyətindən aldıqları təəssüratı eyni dərəcədə heyranlıqla mənimlə bölüşürlər.
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Onlar, Azərbaycan liderinin diplomatik məktəbinin gücünü dərk etməyə çalışaraq, mənimlə söhbətlər
zamanı Onun peşəkar siyasətçi, polad iradəyə, güclü intellektə, dərin erudisiyaya, natiqlik istedadına malik
lider keyfiyyətlərinə tez-tez diqqəti cəlb edirlər. Bir sözlə, onlar xarizmatik liderin portretini çəkirlər. Mən də
bu portretin obyektiv olması fikri ilə razılaşaraq, vurğulayıram ki, əgər Prezidentə xas olan dərin humanizmdən
və yüksək intellektdən xəbər verən cizgilər bura əlavə edilməsə, bu portret natamam olar. Ona məhz bu cür,
insanlıq nöqteyi-nəzərindən baxış Onun şəxsiyyətini, xarakterini dünyamiqyaslı lider, dövlət xadimi
keyfiyyətləri ilə insan qəlbinin ən incə hisslərini duyan, ünsiyyət üçün açıq, başqasını anlamağa hazır olan, hər
cəhətdən ahəngdar insani keyfiyyətləri özündə heyrətamiz dəqiqliklə birləşdirən aspektdə açıqlayır.
Biz konstruktivlik, yaradıcılıq gücü, prinsipiallıq, dost dövlətlərin ittifaqları, ali məramlar, sülh və
tərəfdaşlıq ideallarına sədaqət kimi keyfiyyətləri ilə seçilən xarici siyasət kursumuzun reallığa doğru
irəliləyişinə görə məhz Ona, böyük siyasətin strateqinə borcluyuq.
Mən və müasirlərim əminik ki, biz Heydər Əliyevin fəaliyyəti, çoxşaxəli xarakteri haqqında hər şeyi
bilirik, amma bununla belə, Onun fəaliyyətinin zaman və məkan əhatəsi o qədər genişmiqyaslı, şəxsiyyəti o
qədər qeyri-adidir ki, bu insanın böyüklüyünü, möhtəşəmliyini bütün tamlığı ilə yalnız gələcək göstərəcəkdir.
Bu şəxsiyyətin yaradıcı işinə qədirbilən yeni nəsillərin verəcəyi qiymət ona getdikcə daha artıq dərəcədə
heyranlığın ifadəsi olacaqdır.
Həqiqətən də, böyüklük uzaqdan daha aşkar görünür!
Yeni Azərbaycan.-2013.-19 aprel.-№ 68.-S.6.
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HEYDƏR ƏLİYEVİN XARİCİ SİYASƏT KURSU VƏ AŞPA
HEYDƏR ƏLİYEV – 90
Sahibə QAFAROVA,
Milli Məclisin deputatı, Bakı Slavyan Universitetinin prorektoru
Məlum olduğu kimi, 1991-ci ildə Sovet İmperiyasının süqutundan sonra müstəqilliyini elan edən
Azərbaycan daxildəki problemlərlə yanaşı, beynəlxalq güc mərkəzlərinin bölgədəki rəqabəti fonunda
da çıxılmaz vəziyyətə düşmüşdü. Ölkəmizdə bütün istiqamətlərdə müşahidə olunan geriləmə, xaos və
böhran xarici siyasətdə də özünü göstərirdi.
Bir yanda Şərqə doğru genişlənməyə qərar verən ABŞ, bir yanda köhnə imtiyazlarını və ərazisini bərpa
etmək üçün yollar axtaran Rusiya, digər yanda isə regiona başqa dövlətlərin daxil olmasını önləməyə çalışan
İran kimi dövlətlər yeni yaranmış dövlətdə – Azərbaycanda da söz sahibi olmaq üçün əlindən gələni edirdi.
Kənar müdaxilələr və Bakıdakı səriştəsiz hakimiyyətlərin isə buna qarşı adekvat addımlar atmaq iqtidarında
olmaması ölkəni parçalanmaya doğru aparırdı. Yəqin ki, 1992-93-cü illərdə Azərbaycanın müxtəlif
bölgələrində baş qaldırmış dövlət çevrilişi cəhdlərinin hardan qidalandığı çoxlarına bəllidir. Nəhəng güc
mərkəzlərinin “yandırıcı nəfəsinin” istiliyini üzərində hiss edən hakimiyyət yetkililəri isə çarəni hərə bir “pay”
verməkdə görür, daha böyük təhlükələrin ortaya çıxmasına zəmin hazırlayırdılar. Azərbaycan getdikcə
borclanır, borclandıqca da süquta doğru irəliləyirdi. Lakin 1993-cü ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin
hakimiyyətə qayıdışından sonra bütün istiqamətlərdə olduğu kimi xarici siyasətdə də böhran dayandı və
Azərbaycan üçün sözün həqiqi mənasında yeni mərhələ başladı.
Ümummilli lider Heydər Əliyev əslində ölkənin çox güclü potensiala sahib olduğunu yaxşı bilirdi. Məhz
bu potensialı yönləndirib dövlətin inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirmək, onu tətbiq etmək lazım idi. Bunun
üçün cəsarət, sonra isə siyasi bacarıq, diplomatik səriştə gərəkli idi ki, hər halda Heydər Əliyev kimi zəngin
dövlətçilik təcrübəsinə və siyasi bacarığa sahib olan bir lider üçün bu heç də çətin olmadı. Heydər Əliyev
Azərbaycana “poliqon” kimi baxanları yanıltdı. Ölkə daxilindəki vətəndaş müharibəsini dayandırdı,
beynəlxalq güclərin təzyiqlərinin qarşısını aldı, heç kəsdən asılı olmayan sözün həqiqi mənasında müstəqil
xarici siyasət kursunun əsasını qoydu.
Azərbaycanın xarici siyasətində güclü beynəlxalq təşkilatlarla yüksək səviyyəli əlaqələrin qurulması və
bu münasibətlərdən dövlətimizin maraqlarına uyğun faydalanması mühüm istiqamətlərdən biridir. Belə
təşkilatlardan biri də Avropa Şurasıdır. Bu təşkilat və onun strukturları ilə yüksək səviyyəli əlaqələrin
qurulması əsası Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş xarici siyasət
kursunun mühüm istiqamətlərindən birini təşkil edir.
Azərbaycan parlamenti 24 yanvar 1992-ci ildə Avropa Şurasına “xüsusi dəvət edilmiş qonaq” statusu
almaq üçün müraciət etsə də, 3 fevral 1995-ci ildə AŞPA Bürosu ölkəmizin “xüsusi dəvət edilmiş qonaq”
statusu almaq barədə müraciətinin nəzərdən keçirilməsi təşəbbüsü ilə çıxış etmişdir. 28 iyun 1996-cı ildə isə
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının (AŞPA) Bürosu Azərbaycana “xüsusi dəvət edilmiş qonaq”
statusunun verilməsi barədə qərar qəbul etmişdir. Bunun ardınca, 13 iyul 1996-cı ildə ümummilli lider Heydər
Əliyev Avropa Şurası Baş katibinin adına məktub göndərərək Azərbaycanın Avropa Şurasına tamhüquqlu
üzv qəbul olunmaq və digər üzv dövlətlər kimi İnsan hüquqları və azadlıqları haqda Avropa Konvensiyasına
qoşulmaq arzusunda olduğunu bildirmişdir. Azərbaycanla Avropa Şurası arasında əməkdaşlığın
genişləndirilməsi yolunda praktiki olaraq ən mühüm addım Heydər Əliyevin 1998-ci il 20 yanvar tarixli
“Azərbaycan Respublikası ilə Avropa Şurası arasında əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi sahəsində tədbirlər
haqqında” Sərəncamı olmuşdur. Sərəncamda insan hüquqlarının qorunmasına dair bir sıra beynəlxalq sənədlər
imzalamış, Azərbaycanın Avropa Şurasına qoşulmasına dair hazırlıq tədbirlərinin görülməsi öz əksini
tapmışdı. Azərbaycanda ölüm hökmünün ləğv olunması, söz azadlığının təmini , bütün kütləvi informasiya
vasitələrinə sərbəstlik verilməsi və senzuranın ləğv edilməsi, Konstitusiya Məhkəməsinin yaradılması
demokratik cəmiyyət quruculuğunun başlıca atributlarını əks etdirməklə yanaşı, ölkəmizin Avropa Şurasının
üzvlüyünə qəbulu yolunda mühüm addım kimi qiymətləndirilirdi.
Bundan əlavə, 21 oktyabr 1999-cu ildə ümummilli lider Heydər Əliyev “Avropa Şurasında Azərbaycan
Respublikasının təmsilçiliyinin təşkilati təminatı haqqında” Sərəncam vermişdir.
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Ulu öndər Heydər Əliyevin gərgin zəhməti sayəsində görülən işlər öz bəhrəsini verməyə başlamışdı. 15
may 2000-ci ildə Avropa Şurası Siyasi Komitəsinin Dublində keçirilmiş iclasında Azərbaycan üzrə məruzəçi
J.Bomelin hesabatı dinlənilmiş və ölkəmizin Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv qəbul edilməsi ilə bağlı müsbət
rəy verilmişdir. Həmin il mayın 22-də isə Avropa Şurası Hüquq Məsələləri və İnsan Hüquqları Komitəsinin
Limasolda (Kipr) keçirilmiş iclasında Azərbaycanın Avropa Şurasına tam hüquqlu üzv qəbul edilməsi üçün
müəyyən şərtlər irəli sürülmüşdür. Bunun ardınca isə 12 – 13 iyun 2000-ci ildə AŞ Siyasi Komitəsinin Romada
növbəti iclası keçirilmiş və Azərbaycanın Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv qəbul edilməsi ilə bağlı növbəti
dəfə müsbət rəy verilmişdir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının həmin ilin 26 – 28 iyununda keçirilmiş
yay sessiyasında da Azərbaycanın bu quruma üzvlüyünə dair münasibət bildirilmiş, 126 nəfər deputatın iştirak
etdiyi səsvermədə 120 nəfər lehinə, 1 nəfər əleyhinə, 5 nəfər isə bitərəf qalmaqla Azərbaycan Respublikasının
Avropa Şurasının tamhüquqlu üzvlüyünə qəbul edilməsinə dair müsbət rəy verilmişdir.
Daha sonra isə bu məsələnin AŞ-ın üst qurumunun müzakirəsinə çıxarılması ilə bağlı ardıcıl tədbirlər
görülmüş və 7-9 noyabr 2000-ci ildə Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin 107-ci sessiyasında Azərbaycanın
Avropa Şurasına üzv olmağa dəvət edilməsi adlı 14 saylı Qətnamə qəbul edilmişdir. Bu sənəddə Azərbaycanın
Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndələrinin sayının 6 nəfər həddində
müəyyənləşdirilməsi, eləcə də ölkədə demokratiyanın inkişafı, qanunvericiliyin Avropa standartlarına
uyğunlaşdırılması və s. məsələlər əksini tapmışdı.
Nəhayət, 2001-ci il yanvarın 17-də Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin nümayəndələr səviyyəsində
keçirilmiş iclasında Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv qəbul edilməsinə dair qərar
qəbul edilmişdir. Bu, müstəqil Azərbaycan dövlətinin xarici siyasət sahəsində əldə etdiyi ən böyük
nailiyyətlərdən biri olmaqla bərabər, ölkəmizin gələcək inkişaf meyilləri və Avropaya inteqrasiya siyasətinin
mühüm ştrixlərini özündə əks etdirən çox vacib bir hadisə idi. Artıq Azərbaycan rəsmən Avropa ailəsinin üzvü
kimi özünü tanıtmağa başladı. Həmin il yanvarın 25-də Strasburqda Azərbaycan Respublikasının Avropa
Şurasına tamhüquqlu üzv qəbul edilməsinə həsr olunmuş rəsmi mərasim keçirilmişdir. Mərasimdə ümummilli
liderimiz Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi geniş nümayəndə heyəti iştirak etmişdir.
Həmin mərasimdə geniş nitq söyləyən ulu öndər Heydər Əliyev bu tarixi hadisəni belə şərh etmişdir:
“Tarixi yolların qovuşuğunda yerləşən ölkəmizin Avropa Şurasına qəbul olunması həm Azərbaycan üçün, həm
də bu təşkilat üçün çox mühüm hadisədir. Biz ümumavropa dəyərləri xəzinəsinə öz töhfələrimizi gətirməyə
hazırıq. Bu töhfələr həm Avropada demokratik sabitliyin möhkəmlənməsinə, həm də avropalıların şərq
xalqlarının tarixi taleyini daha yaxşı və dərindən dərk etməsinə kömək edəcəkdir.
Bu, bir tərəfdən qabaqcıl demokratik ideyaların, hüquqi baxışların yayılması, digər tərəfdən isə bütün
xalqların milli mənəvi xüsusiyyətlərinə hörmət bəslənilməsi üçün yaxşı zəmin olacaqdır. Mən bu mötəbər
təşkilatın gələcək inkişafı və möhkəmlənməsində öz ölkəmin xüsusi rolunu və məsuliyyətini bunda görürəm”.
Azərbaycanın Avropa Şurasına üzvlüyü rəsmən təsdiqləndikdən sonra tərəflər arasında əlaqələr çox fəal
fazaya daxil olmuşdur. Tərəflər arasında əlaqələrin genişləndirmək məqsədilə keçirilən tədbirlər həm
Azərbaycanın əməkdaşlıqda ortaya qoyduğu ciddi iradəni, həm də ölkəmizin beynəlxalq nüfuzda artan
nüfuzunun nümayişi kimi də qiymətləndirilə bilər.
Avropa Şurasına “xüsusi dəvət olunmuş” statusu əldə etdiyi vaxtdan bu mötəbər təşkilata tamhüquqlu
üzv olduğu dövrə qədər olan müddətdə, yəni 5 ildə Azərbaycanın xarici siyasət konsepsiyası bir neçə prinsipial
məqamı ilə diqqəti cəlb edir. Öncə bu siyasət Azərbaycanın dünyanın nəbzi vurduğu geosiyasi məkana doğru
hərəkətini təmin edən siyasət olmuşdur. Bunu təkcə Qərbə doğru siyasət adlandırmaq, yəqin ki, düz olmazdı.
Bu, Azərbaycanın xarici siyasətinin aparıcı – siyasi və iqtisadi cəhətləri özündə birləşdirən istiqamətlərdən
biridir.
Siyasi tərəfi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın elan etdiyi prinsiplər dünyəvi, demokratik, açıq və
dünyada baş verməkdə olan mütərəqqi inkişaf prosesləri üçün qapılarını açan, o proseslərə cəlb olunmaq
istəyən bir dövlətdir. Müxtəlif mövqelərdən müstəqilliyimizə xələl gətirmək istəyən qüvvələrə qarşı
Azərbaycan dünyanın güc mərkəzlərinə, o cümlədən Avropaya açıq siyasətlə inteqrasiyaya gedir və bu bizim
müstəqilliyimizə bir təminatdır.
Sirr deyil ki, Azərbaycan çox maraqlı və əhəmiyyətli geosiyasi məkanda yerləşir, ölkənin kifayət qədər
mənbələri, neft və qaz ehtiyatları var. Hesab edirik ki, xarici iqtisadi əlaqələr Azərbaycanın indiki vəziyyətində
onun dünya iqtisadi inteqrasiyası, öz müstəqilliyinə təminat almaq mənasında Azərbaycan üçün çox uğurlu bir
vasitədir. Burada qeyd etdiyimiz istiqamətin siyasi və iqtisadi hissəsi bir-biri ilə tamamilə uyğunlaşır.
Bütövlükdə xarici siyasət strategiyasının düzgün müəyyənləşdirilməsi nəticəsində Azərbaycanın
Avropa Şurasına üzv qəbulu ümummilli maraqlarımıza cavab verən böyük siyasi hadisə kimi cəmiyyətdaxili
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siyasi çəkişmələrdən, siyasi əqidə mənsubiyyətindən irəli gələn subyektiv mülahizələrdən qat-qat yuxarıda
durduğundan layiqincə qiymətləndirilməlidir.
Qeyd etdiyimiz kimi, 2001-ci il yanvarın 25-dəki tarixi çıxışında Azərbaycanın Ulu öndəri Heydər
Əliyev bu qurumla ölkəmiz arasındakı qarşılıqlı münasibətlərin əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirdi. Təbii ki,
bu çıxışda qeyd edilən məsələlər AŞ PA-da fəaliyyət göstərəcək Azərbaycanın nümayəndə heyəti üçün bir
fəaliyyət proqramı idi. AŞ PA-da Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri olmuş Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv olmasının tarixi əhəmiyyətindən
danışarkən deyirdi: “Bu, ölkəmiz üçün böyük nailiyyətdir. Təkcə ona görə yox ki, biz orada öz sözümüzü
deyək, halbuki bu da çox vacibdir. Azərbaycan üçün belə bir tribuna, belə bir kürsü lazım idi ki, biz orada
sübutlarla, dəlillərlə erməni işğalçılarını ifşa edə bilək. Avropa Şurası bu məqsəd üçün çox münasib bir yerdir”.
Azərbaycanın bu quruma üzv olmasının digər önəmli məqamına toxunan Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti qeyd edirdi: “Avropa Şurasına üzv olmaq bizə ona görə lazım idi ki, Azərbaycanda gedən proseslər
dünya standartlarına daha çox yaxınlaşsın. Biz bunun şahidi olduq. Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul
olunanda üzərinə müəyyən öhdəliklər götürdü və o öhdəlikləri indi yerinə yetirir. Bu öhdəliklər bizə imkan
verəcək ki, daha azad, demokratik cəmiyyətdə yaşayaq.”
Azərbaycan Avropa Şurasındakı fəaliyyətinin əsas vəzifələrini müəyyənləşdirərkən ilk növbədə ölkə
həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqla Ermənistanın işğalçı siyasətini ifşa etmək, azərbaycanlılara
qarşı ermənilərin həyata keçirdiyi terror və soyqırımı, torpaqlarımızın 20 faizinin işğal edildiyi faktını
tanıtdırmağı qarşısına məqsəd qoymuş, respublikamızda demokratik, hüquqi dövlət quruculuğu işini davam
etdirmək, müstəqilliyi möhkəmləndirmək məqsədilə Avropa dəyərlərini mənimsəyərək bu birliyə inteqrasiya
etmək istiqamətində fəaliyyətini genişləndirməyə xüsusi önəm vermişdir. Əsas vəzifələrdən biri də ölkəmizdə
demokratik və hüquqi dövlət quruculuğu işində islahatları davam etdirmək üçün Avropa Şurasının Azərbaycan
qarşısında qoyduğu konkret öhdəliklərin yerinə yetirilməsi və vətəndaş cəmiyyətinin inkişafının təmin
edilməsi idi. Və nümayəndə heyətimizin gərgin əməyi sayəsində qısa müddət ərzində Avropa Şurası Parlament
Assambleyasında nümayəndə heyəti tərəfindən onlarla sənəd hazırlanmış və onlar şuranın rəsmi sənədləri kimi
yayılmışdı. Təsəvvür etsək ki, bu qurumda 47 ölkənin parlamentlərinin deputatları fəaliyyət göstərir və qəbul
edilmiş sənədlər həm onlara paylanır, həm də həmin ölkələrin parlamentlərinə göndərilir, onda qarşıya
qoyulmuş birinci vəzifə ilə bağlı görülmüş işlərin miqyası haqqında konkret fikir formalaşa bilər.
2002-ci ilin sentyabrında Strasburqda AŞ PA-da Azərbaycanın nümayəndə heyətinin rəhbəri olarkən
cənab İlham Əliyev Azərbaycan Televiziyasına verdiyi müsahibədə bildirirdi: “Mən deyə bilərəm ki, Avropa
Şurası deputatlarının indiyə qədər bu məsələ ilə bağlı o qədər böyük məlumatları yox idi. Çünki bu, bir tərəfdən
erməni təbliğatı, erməni lobbisinin fəaliyyəti, digər tərəfdən isə Azərbaycanın bu qədər böyük tribunasının
olmaması ilə bağlı idi. Amma biz Avropa Şurasına daxil olandan sonra bu tribunadan, bu kürsüdən çox
səmərəli istifadə etdik”.
Məlum olduğu kimi, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsi Azərbaycanın xarici siyasətində əsas
yer tutur. Bu istiqamətdə ölkəmiz bir çox dövlətlərlə yanaşı beynəlxalq təşkilatlarla da fəal əməkdaşlıq edir.
Uğurlu diplomatiya nəticəsində bir sıra beynəlxalq təşkilatlar Ermənistanın işğalçılıq siyasətini pisləyən,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən qətnamələr qəbul edib. Bunlardan biri də Avropa Şurası
Parlament Assambleyası tərəfindən 2005-ci ildə qəbul olunmuş 1416 saylı Qətnamədir.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan bu nüfuzlu təşkilatın imkanlarından istifadə edərək Ermənistanın işğalçılıq
siyasətinin ifşa edilməsi istiqamətində ciddi səylər göstərmişdir. Görülən işlərin nəticəsində bu təşkilat
Ermənistanın təcavüzünü pisləyən sənəd qəbul edib. 25 yanvar 2005-ci ildə Avropa Şurası Parlament
Assambleyasının yanvar sessiyasında “ATƏT-in Minsk Konfransının məşğul olduğu Dağlıq Qarabağ bölgəsi
üzərində münaqişə” adlı 1416(2005) saylı qətnamə və 1690(2005) saylı tövsiyə qəbul olunmuşdur. Həmçinin
nümayəndə heyətimizin üzvləri ardıcıl olaraq bu yöndə sənədlər hazırlayaraq Avropa parlamentariləri arasında
yaymışdırlar. Qeyd etdiyimiz kimi, 1416 saylı qətnamə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı
Azərbaycana diplomatik üstünlük verən vacib beynəlxalq sənəddir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də
çıxışlarında dəfələrlə bu sənədin əhəmiyyətini vurğulamışdır.
Qətnamədə bildirilir ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası silahlı əməliyyatların başlamasından
illərlə vaxt keçməsinə baxmayaraq, Dağlıq Qarabağ bölgəsi üzərində münaqişənin həll olunmamış
qalmasından təəssüflənir. “Yüz minlərlə insan hələ də köçkündür və acınacaqlı şəraitdə yaşayır. Azərbaycan
ərazisinin əhəmiyyətli hissələri hələ də erməni qüvvələri tərəfindən işğal altındadır və separatist qüvvələr hələ
də Dağlıq Qarabağ bölgəsinə nəzarət edirlər.”
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Assambleya hərbi əməliyyatların və bundan əvvəl başlamış kütləvi etnik düşmənçiliyin qorxunc etnik
təmizləmə anlayışını xatırladan genişmiqyaslı etnik qovulmaya və monoetnik ərazilərin yaranmasına gətirib
çıxarması ilə bağlı öz narahatlığını ifadə edir. Assambleya bir daha təsdiq edir ki, bir dövlətin ərazisindən
regional ərazinin ayrılması və müstəqilliyi etnik qovulmaya və bu cür ərazinin digər dövlətə de-fakto
birləşdirilməsinə gətirib çıxaran silahlı münaqişə yolu ilə deyil, yalnız bu ərazinin əhalisinin demokratik
dəstəyinə əsaslanan qanuni və dinc proses vasitəsilə əldə oluna bilər. Assambleya üzv dövlət tərəfindən xarici
ərazinin işğalının həmin dövlətin Avropa Şurasının üzvü kimi öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərin ciddi şəkildə
pozulması demək olduğunu xatırladır və münaqişə ərazisindən köçkün düşmüş şəxslərin öz evlərinə təhlükəsiz
və ləyaqətlə qayıtması hüququnu bir daha təsdiq edir.
Assambleya Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993)
və 884 (1993) saylı Qətnamələrini xatırladır və əlaqədar tərəflərin, xüsusilə silahlı əməliyyatlardan çəkinməklə
və istənilən işğal olunmuş ərazilərdən silahlı qüvvələri çıxarmaqla, onlara riayət etməsini təkid edir.
Assambleya Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının 853 (1993) saylı qətnaməsində ifadə
olunmuş tələbə tərəfdar çıxır və beləliklə, bütün üzv dövlətlərin münaqişənin intensivləşdirilməsinə və ya
ərazinin işğalının davam etməsinə gətirib çıxara bilən silah və sursat təchizatından çəkinməsini təkid edir”.
Sənəddə xatırlanır ki, həm Ermənistan, həm də Azərbaycan 2001-ci ilin yanvarında Avropa Şurasına
daxil olarkən öz qonşularına qarşı zor tətbiq etmək hədəsindən çəkinməklə münaqişəni yalnız dinc vasitələrlə
həll etmək öhdəliyini götürmüşlər. Eyni zamanda, Ermənistan münaqişənin həllini təşviq etmək üçün Dağlıq
Qarabağ üzərində əhəmiyyətli təsirindən istifadə etməyi öz üzərinə götürüb. “Assambleya Azərbaycan və
Ermənistanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsini imzalamalarını və Nizamnamənin 93-cü
Maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin Statutuna tərəfdar çıxmalarını
xatırladır. Bununla əlaqədar olaraq, Assambleya Minsk qrupunun həmsədrlərinin himayəsi altında keçirilən
danışıqların uğursuzluqla nəticələnəcəyi təqdirdə, Azərbaycan və Ermənistanı Məhkəmənin Statutunun 36-cı
Maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsindən faydalanmağı nəzərdən
keçirmələrini təklif edir. Assambleya Azərbaycan və Ermənistanı Assambleya daxilində, eləcə də Qafqaz
Dördlüyünün Parlament spikerlərinin görüşləri kimi digər forumlarda ikitərəfli parlamentlərarası əməkdaşlığı
gücləndirməklə özləri arasında siyasi barışığı təşviq etməyə çağırır. O, hər iki nümayəndə heyətinin bu cür
barışıq istiqamətində tərəqqini nəzərdən keçirmək üçün Assambleyanın hər hissəvi-sessiyasında görüşməsini
tövsiyə edir” – deyə, qətnamədə vurğulanır.
Təşkilatın bu məsələ ilə bağlı atdığı addımlar yalnız həmin qətnamə ilə bitmir. AŞ PA-nın sülh prosesini
irəli aparmaq üçün Dağlıq Qarabağ üzrə Alt Komitənin yaradılmasına qərar verməsi də önəmli faktorlardan
biridir. Müəyyən fasilədən sonra Alt Komitənin fəaliyyətinin bərpa olunması Avropa Şurasının münaqişənin
həlli üçün göstərdiyi səylərin davamlı olmasından xəbər verir.
Avropa Şurası ilə Azərbaycan arasında möhkəm dayaqlar üzərində qurulmuş və qarşılıqlı maraqlara
söykənən münasibətlər bu gün də inkişaf etməkdədir. Avropa Şurası ilə əməkdaşlıq ölkəmizdə demokratik
islahatların daha da dərinləşməsi, demokratik təsisatların inkişaf etdirilməsi, Avropa dəyərlərinin
möhkəmlənməsi, insan hüquqlarının daha effektiv şəkildə qorunması prosesinə yardım edib. Azərbaycan
Respublikası bu gün Avropa Şurası ilə ən müxtəlif sahələrdə qarşılıqlı-faydalı münasibətlər quraraq səmərəli
əməkdaşlıq həyata keçirir. Avropa Şurası Azərbaycanın demokratik yolla inkişafını, Azərbaycan Prezidenti
cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə həyata keçirilən demokratik islahatları yüksək qiymətləndirir,
əlaqələrin bundan sonra da inkişafında maraqlıdır. Təşkilata üzv dövlətlərlə əlaqələrin genişləndirilməsi
ölkələrimizin bir-birinə daha da yaxınlaşmasına və qarşıya çıxa biləcək problemlərin aradan qaldırılmasına
əlverişli zəmin yaradır. Avropa Şurası Azərbaycanın problemlərinin həllinə həssas yanaşır, ölkəmizin əsas
problemi olan Dağlıq Qarabağ münaqişəsini mütəmadi olaraq gündəmdə saxlayır. Azərbaycan bu quruma üzv
olan digər ölkələrlə də əməkdaşlığın daha geniş spektrlərini əhatə etməsi, genişlənməsi üçün əməli addımlar
atır. Eyni zamanda, Azərbaycan da öz tarixi, mədəni dəyərləri ilə, Avropa ailəsinin zənginləşməsinə öz
töhfəsini verməkdədir. Təbii ki, bir sıra hallarda bu təşkilatın Azərbaycanda baş verən hadisələrə
münasibətində müəyyən qeyri-obyektiv nüanslar müşahidə olunur və bunlar daha çox müəyyən şəxslərin
qərəzliliyindən meydana gəlir. Müstəqil xarici siyasət həyata keçirən Azərbaycan dövlətinin rəhbərliyi bununla
bağlı etirazlarını dilə gətirirlər və müvafiq qurumlara çatdırırlar. Təbiidir ki, biz bu halların təkrarlanmasını və
qurumla ölkəmizin əməkdaşlığına kölgə salacaq hansısa neqativ olaylar baş verməsini istəməzdik. Lakin
bununla belə, hər hansı bir neqativ cəhd olarsa buna qarşı önləyici tədbirlər zamanında reallaşdırılır və sonuncu
sessiyada (2013 ilin qış sessiysı, Yanvar) bir daha təsdiq olundu ki, Azərbaycanın Avropa Şurasında çox
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möhkəm və hadisələrin axarını dəyişdirəcək nüfuzu vardır. Azərbaycana qarşı aparılan istənilən kampaniya
isə iflasa məhkumdur.
İki sahil.-2013.-10 aprel.-№ 61.-S.11.
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Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycanın müstəqil xarici siyasət kursunun banisidir
NURLAN QƏLƏNDƏRLİ
Ulu öndər Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi və həyata keçirdiyi rasional xarici siyasət kursu
sayəsində beynəlxalq münasibətlərin aktoru kimi çıxış edən milli dövlətlərlə milli maraqlara müvafiq surətdə
müxtəlif sahələrdə qarşılıqlı-faydalı əməkdaşlığa əsaslanan tərəfdaşlıq münasibətləri formalaşdırıldı və
Azərbaycan etibarlı tərəfdaş kimi tanınmağa başladı
Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin xalqımız və dövlətimiz qarşısındakı misilsiz
xidmətlərindən biri də ölkəmizin beynəlxalq arenada müstəqil dövlət kimi tanınması, ikitərəfli və çoxtərəfli
səmərəli xarici əlaqələrin qurulması və nəticə etibarilə milli maraqlarımıza müvafiq xarici siyasət
strategiyasının ardıcıl surətdə həyata keçirilməsinin əsasının qoyulmasıdır. Başqa sözlə, Ulu öndər Heydər
Əliyevin müəyyənləşdirdiyi və həyata keçirdiyi rasional xarici siyasət kursu sayəsində milli maraqlara müvafiq
surətdə beynəlxalq münasibətlərin aktoru kimi çıxış edən milli dövlətlərlə müxtəlif sahələrdə qarşılıqlı-faydalı
əməkdaşlığa əsaslanan tərəfdaşlıq münasibətləri formalaşdırıldı və Azərbaycan etibarlı tərəfdaş kimi
tanınmağa başladı.
Tənəzzüldən tərəqqiyə doğru
Məlum olduğu kimi, XX əsrdə beynəlxalq münasibətlər sisteminin və dünya siyasətinin ən böyük
hadisələrindən biri nəhəng geosiyasi vahid olan SSRİ-nin süquta uğraması oldu. Bundan sonra beynəlxalq
hüququn tamhüquqlu subyektləri və beynəlxalq münasibətlər sisteminin formal müstəqilliyə malik olan
aktorları qismində çıxış edən milli dövlətlər meydana çıxdı. Dünyanın siyasi xəritəsində baş verən sözügedən
kardinal dəyişiklik beynəlxalq münasibətlər sistemində yeni tendensiyaların və ümumi düzənə müvafiq
proseslərin meydana gəlməsini şərtləndirdi. Məhz belə bir şəraitdə yeni müstəqillik əldə etmiş milli
dövlətlərin, o cümlədən, Azərbaycanın qarşısında dövrün tələblərinə, qanunauyğunluqlarına və reallıqlarına
müvafiq olan xarici siyasət kursu və strategiyasının hazırlanması və icra edilməsi vəzifəsi dururdu.
Amma müstəqilliyin ilk iki ilində ölkəyə irrasional təfəkkürə malik olan səriştəsiz qüvvələrin rəhbərlik
etməsi nəinki müstəqil xarici siyasət kursunun həyata keçirilməsini mümkün etmədi, hətta Azərbaycan
regional prosesləri istiqamətləndirmək istəyində olan imperialist güclərin geosiyasi oyunlar məkanına və
siyasi-ideoloji qarşıdurma meydanına çevrildi.
Amma 1993-cü ildə Ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsindən sonra bütün sahələrdə olduğu
kimi, xarici siyasət kursunda da müsbətə doğru kardinal, operativ və effektiv dəyişikliklər baş verdi. Milli
maraqlara müvafiq surətdə həyata keçirilən xarici siyasət strategiyası Azərbaycanı beynəlxalq münasibətlər
sisteminin müstəqil, suveren aktoruna və milli dövlətlərin bərabərhüquqlu strateji tərəfdaşına çevirdi.
Beləliklə, Ulu öndər Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi müstəqil, balanslaşdırılmış və praqmatik xarici
siyasət strategiyası sayəsində qarşıda duran bütün vəzifələr mərhələli surətdə ardıcıllıqla yerinə yetirildi. O
zaman Azərbaycan Respublikasının xarici siyasət kursunun təməl vəzifələrindən bəhs edən Ümummilli
liderimiz deyirdi: “Respublika qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri Azərbaycan mənafeyinin dünya
miqyasında müdafiə edə bilən ağıllı, səriştəli xarici siyasətin yeridilməsidir. Qarşıda böyük vəzifələr durur.
Bizim xarici siyasətimiz birinci növbədə Azərbaycan dövlət müstəqilliyini təmin etməyə yönəlməlidir. Vəzifə
dünyanın bütün dövlətləri ilə bərabərhüquqlu, qarşılıqlı-faydalı əlaqələr yaratmaq və inkişaf etdirməkdən, bu
əlaqələrdən həm Azərbaycan Respublikası beynəlxalq mövqelərini möhkəmləndirmək üçün, həm də
Respublikanın iqtisadiyyatını, elmini, mədəniyyətini inkişaf etdirmək üçün səmərəli isdifadə etməkdən
ibarətdir”.
Beləliklə, ilk növbədə milli dövlətimizin müstəqilliyi, suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunması
istiqamətində əhəmiyyətli tədbirlər görüldü. Buna müvafiq olaraq xarici siyasət resursları formalaşdırıldı,
mexanizm yaradıldı, prioritetlər müəyyənləşdirildi. Daha sonra daimi və aralıq səciyyə daşıyan milli maraqlara
müvafiq surətdə beynəlxalq münasibətlər sisteminin aktorları (milli dövlətlər, regional və beynəlxalq
təşkilatlar) ilə siyasi, iqtisadi, mədəni-humanitar və digər sahələrdə bərabərtərəfli, paritet əsaslı əməkdaşlıq
münasibətləri formalaşdırıldı. Siyasi sahədə qarşılıqlı-faydalı maraqlara əsaslanan münasibətlər quruldu,
beynəlxalq müstəvidə ölkələrin bir-birini dəstəkləməsi üçün dinamik səciyyəli maraqların nəzərə alınması ilə
möhkəm təməllərə söykənən ikitərəfli və çoxtərəfli təmaslar formalaşdırıldı. Daha sonra ümumi təhlükəsizlik
balansına və milli maraqlara cavab verən beynəlxalq təşkilatlarda təmsilçilik üçün müvafiq tədbirlər
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reallaşdırıldı. Eyni zamanda, Azərbaycanın əvvəllər üzv olduğu, amma formal surətdə təmsil olunduğu
beynəlxalq təşkilatlarda (BMT, ATƏT, İKT və s.) mövqeyinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində
fundamental əməli tədbirlər görüldü. İqtisadi sahədə qarşılıqlı-faydalı maraqlar əsasında əməkdaşlıq
münasibətləri formalaşdırıldı, müxtəlif layihələr gündəmə gəldi və görülən əməli tədbirlər sayəsində
Azərbaycan iqtisadi baxımdan cəlbedici aktora çevrildi.
Vurğulamaq gərəkdir ki, 1994-cü ildə Ulu öndər Heydər Əliyevin qətiyyəti sayəsində Azərbaycanla
Ermənistan arasında atəşkəs imzalandı ki, bununla da cəbhədə hərbi əməliyyatlar dayandırıldı və ordu
quruculuğu istiqamətində strateji tədbirlərin həyata keçirilməsinə əlverişli şərait yarandı. Eyni zamanda,
cəbhədə hərbi əməliyyatların dayandırılmasına baxmayaraq, Azərbaycan diplomatik cəbhədə Ermənistanın
işğalçılıq siyasətinin ifşa olunması yönündə mübarizəsini daha da gücləndirdi və ciddi nəticələr qazandı.
Atəşkəsdən sonra ilk uğur ATƏT-in Lissabon sammiti zamanı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
dəstəklənməsi barədə qəbul olunmuş sənəd oldu. Bunun ardınca isə beynəlxalq qurumlarla, ayrı-ayrı
dövlətlərlə əməkdaşlıq daha da gücləndirildi. ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində həmsədrlik institutu
yaradıldı. Azərbaycan prinsipial mövqeyini bir daha ifadə edərək ərazi bütövlüyümüzün bərpa olunmasını
başlıca şərt kimi irəli sürdü. Ulu öndər Heydər Əliyev bu qətiyyətli mövqeyini bütün yüksək tribunalardan
səsləndirir, BMT-də, ATƏT-də, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında və digər qurumlarda dövlətimizin mövqeyini
bütün dünyanın diqqətini çatdırırdı. Beləliklə də, Azərbaycan məhz Heydər Əliyev sayəsində informasiya
blokadasını yararaq əsl həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə çatdırdı.
Müstəqil enerji siyasəti Azərbaycanı etibarlı strateji tərəfdaşa çevirdi
O da qeyd edilməlidir ki, Ümummilli lider Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi rasional xarici siyasət
kursunun mühüm istiqamətlərindən birini enerji resurslarından səmərəli istifadə olunması və bu kontekstdə
Azərbaycanın etibarlı strateji tərəfdaşa çevrilməsi təşkil edirdi. İlk növbədə 1994-cü il sentyabrın 20-də Bakıda
“Gülüstan” sarayında dünyanın 8 ölkəsindən 11 iri neft şirkəti ilə “Əsrin müqaviləsi” adlanan beynəlxalq saziş
imzalandı. Bununla da, Azərbaycanın dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiyasının və ölkənin enerji
təhlükəsizliyinin möhkəm təməli qoyuldu. Ulu öndər həmin sazişin respublikamızın iqtisadi, siyasi, sosial,
humanitar, ictimai həyatında böyük dəyişikliklərə səbəb olacağını bildirirdi: “1994-cü ildən Azərbaycan
dövləti özünün yeni neft strategiyasını həyata keçirir və bu strategiyanın da əsas mənası, əsas prinsipləri
Azərbaycanın zəngin təbii sərvətlərindən, o cümlədən, neft və qaz sərvətlərindən Azərbaycan xalqının rifahı
naminə daha da səmərəli istifadə etməkdən ibarətdir”.
Ulu öndər Heydər Əliyevin uzaqgörənliyi və qətiyyəti sayəsində imzalanmış “Əsrin müqaviləsi”ndən
başlanan enerji siyasəti Azərbaycanın regional və qlobal miqyasda enerji təhlükəsizliyinin təminatına
fundamental töhfələr bəxş etməsini şərtləndirməklə yanaşı, ölkəmizin gücü və nüfuzunu artıran faktor
qismində çıxış etdi. Bundan sonra milli maraqlarımıza müvafiq enerji layihələri gerçəkləşdirildi və bütün
bunlar Azərbaycanın etibarlı strateji tərəfdaş kimi ikitərəfli və çoxtərəfli xarici əlaqələrinin səmərəlilik
səviyyəsini artırdı. Ölkəmiz milli dövlətçilik prinsiplərinə müvafiq olaraq həyata keçirilən praqmatik və
rasional siyasət nəticəsində miqyasına görə regional, əhəmiyyətinə görə isə qlobal xarakterli transmilli
layihələrin mərkəzi oyunçusu qismində çıxış etməyə başladı. Xəzər dənizinə xarici sərmayədarları ilk dəfə
dəvət etməklə, uzunmüddətli qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın sağlam təməlini atan Azərbaycanın iştirakı
olmadan regionda heç bir strateji layihə gerçəkləşdirilmədi.
Balanslaşdırma siyasəti Azərbaycanın müstəqil xarici siyasət kursunu təmin etdi
Bir məqama xüsusilə diqqət yetirmək lazımdır ki, bu gün ölkəmizin xarici siyasət strategiyasının uğurlu
olmasını təmin edən başlıca strateji əsaslardan biri ümumi kursun fonunda həyata keçirilən balanslaşdırma
siyasətidir. Məlum olduğu kimi, milli maraqların təmin edilməsi missiyasına xüsusi töhfələr bəxş edən
balanslaşdırma siyasətinin əsası Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuşdur.
Olduqca mürəkkəb geosiyasi məkanda yerləşən Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən
sonra müxtəlif xarici güc mərkəzlərinin strateji səciyyəli həmlələri qarşısında idi. Odur ki, elə bir praqmatik
və rasional xarici siyasət kursuna istinad etmək lazım idi ki, regional prosesləri istiqamətləndirmək istəyində
olan güc mərkəzlərinin strateji aktları milli maraqlara müvafiq surətdə tənzimlənərək neytrallaşdırılsın və
ölkəmizin milli mənafeyinə uyğun geosiyasi situasiya formalaşdırılsın, eləcə də, onun davamlılığı təmin
edilsin.
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Məhz belə bir strateji missiyanın fonunda Ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən
xarici siyasət kursuna müvafiq surətdə ilk növbədə mövcud resurslar, mexanizmlər müəyyənləşdirildi və
geosiyasi situasiyaya uyğun olaraq operativ və effektiv addımlar atıldı. Regionun təhlükəsizlik balansı və
regiona yönəlik strateji aktlar nəzərə alınaraq milli maraqlara müvafiq surətdə tarazlı-balanslaşdırılmış xarici
siyasət kursuna istinad edildi. Balanslaşdırma siyasətinin həyata keçirilməsi dövrün və situasiyanın
reallıqlarına və qanunauyğunluqlarına müvafiq surətdə seçilmiş ən məqbul variant idi. Çünki Azərbaycanın
yerləşdiyi coğrafi regionun mürəkkəb geostrateji balansı (və ya disbalansı) və regiona yönəlik edilən fərqli
orientasiyalı strateji həmlələr, aktlar məhz bu cür strateji seçimi zəruri edirdi. Bu, milli maraqların həyata
keçirilməsi üçün fundamental strateji substrat idi.
Beləliklə, Ulu öndər Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu balanslaşdırma siyasəti sayəsində Azərbaycan
qısa zaman kəsiyində regionun güclü və nüfuzlu lokomotiv aktoruna çevrildi, eyni zamanda, qlobal miqyasda
milli dövlətlərin etibarlı strateji tərəfdaşı kimi qəbul edildi. Bu isə milli maraqların təmin edilməsi üçün
fundamental strateji faktor qismində çıxış etdi.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu balanslaşdırma siyasətinin Prezident İlham
Əliyev tərəfindən dövrün reallıqlarına, qanunauyğunluqlarına və tələblərinə müvafiq surətdə yeni keyfiyyətdə
uğurla davam etdirilməsi, Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər sisteminin nüfuz və güc iyerarxiyasında
sürətli irəliləyişini təmin edən əsas oldu. Artıq Azərbaycan Cənubi Qafqazın siyasi güc mərkəzi və iqtisadi
lokomotivi kimi regionun hərbi-siyasi təhlükəsizliyinin başlıca təminatçı subyekti qismində
səciyyələndirilməkdə və dəyərləndirilməkdədir. Eyni zamanda, balanslaşdırma siyasəti Azərbaycanın
müstəqil xarici siyasət kursunun başlıca göstəricisidir.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli Azərbaycanın xarici siyasət kursunun öncəliyi kimi
Ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən rasional xarici siyasət strategiyasının mühüm
prioritetlərindən birini də Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq
normaları əsasında, yəni ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edilməsi təşkil edirdi. Məhz Ümummilli
lider Heydər Əliyevin əhəmiyyətli səyləri və gərgin əməyi sayəsində bu problemin həllinə yönəlik
məqsədyönlü, sistemli və davamlı addımlar atılmağa başlandı. Münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsinin
vacibliyini dəfələrlə vurğulayan Azərbaycan müxtəlif səviyyəli diplomatik danışıqlara gedərək və bütün
mövcud resurs və vasitələrdən istifadə edərək məsələnin həlli yollarını axtarmağa başladı. Məsələnin ATƏT
çərçivəsində həll edilməsi üçün təşkil edilən Minsk qrupunda, həmçinin, qurumun bir sıra zirvə toplantılarında
məsələnin mahiyyətini dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdıran Ulu öndər Heydər Əliyev dünya dövlətlərini
Qarabağ məsələsində diqqətli olmağa və məsələnin tezliklə beynəlxalq hüquq normalarına müvafiq surətdə
həll edilməsi işində yaxından iştirak etməyə dəvət etdi. Bir çox dünya dövlətləri ilə bu mövzuda danışıqlar
aparan, Bişkek, Lissabon sammitlərində Azərbaycanın mövqeyinə və maraqlarına uyğun bəyanatların qəbul
olunmasına nail olan Ümummilli lider Heydər Əliyev sonunda beynəlxalq vasitəçilərin fəaliyyətinin lazımi
nəticələr vermədiyini görərək Ermənistan prezidenti ilə birbaşa danışıqlara gedib, problemin həlli yollarının
bilavasitə münaqişə edən tərəflər arasındakı danışıqlarda tapılmasına cəhd etdi. Lakin münaqişə tərəflərindən
biri olan Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi danışıqların nəticəsiz qalmasını şərtləndirmiş oldu.
Nəticə, yaxud son söz əvəzi
Nəticə etibarilə, Ümummilli lider Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi rasional xarici siyasət kursu
Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər sistemində müstəqil dövlət kimi iştirakını təmin etdi, eyni zamanda,
qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan çoxşaxəli münasibətlərin fonunda və etibarlı tərəfdaş statusu qazandı.
Regional və qlobal aktorların başlıca nəzər nöqtəsinə çevrilən Azərbaycan qısa müddət ərzində regional
miqyaslı transmilli layihələrin mərkəzi oyunçusuna çevrildi. Bununla yanaşı, Azərbaycan həqiqətlərinin
dünyaya çatdırılması, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normalarına müvafiq surətdə həll
edilməsi yönündə ardıcıl və məqsədyönlü addımlar atıldı. Məhz bütün bunların sayəsində heç bir dövlətdən və
beynəlxalq qurumdan asılı olmayan müstəqil Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər sistemində mövqeyi
möhkəmlənməyə başladı. Bütün bu nailiyyətlər Ulu öndər Heydər Əliyevin gərgin əməyi və uzaqgörən
siyasətinin qanunauyğun nəticələri idi və ölkəmizin perspektiv inkişafının təməli kimi çıxış etdi.
Yeni Azərbaycan.-2013.-21 fevral.-№ 33.-S.4.
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Azərbaycan xarici siyasət strategiyasını uğurla həyata keçirir
Rauf KƏNGƏRLİ
Çoxtərəfli əlaqələrimizin inkişafı ölkəmizin dünyaya inteqrasiyasına öz müsbət töhfələrini
verməkdədir
Cənubi Qafqazın lider dövləti olan Azərbaycan xarici siyasət xəttini strateji məqsədlərinin
reallaşması istiqamətində uğurla davam etdirir. Ötən il və bu ilin ilk ayları ərzində Prezident İlham
Əliyevin 15-dək ölkəyə rəsmi, dövlət və işgüzar səfərləri, habelə 22 ölkənin dövlət və hökumət
başçılarının Azərbaycana rəsmi səfərləri, respublikamızın müxtəlif ölkələrlə xüsusi əhəmiyyət kəsb edən
sahələr üzrə əməkdaşlığa dair müqavilələrin imzalanması rəsmi Bakının çoxtərəfli əlaqələrin inkişafına
önəm verməsindən irəli gəlir. Bu, onu göstərir ki, ölkəmiz özünün milli maraqlarını təmin etmək üçün
dünya birliyi ilə siyasi və iqtisadi inteqrasiyanı davam etdirir, bu mənada, regional və beynəlxalq
təşkilatlarla əlaqələri diqqət mərkəzində saxlamaqla yanaşı, bütün dövlətlərlə bərabərhüquqlu,
qarşılıqlı-faydalı əlaqələrin inkişafına xüsusi önəm verir.
Ötən günlərdə Serbiya Respublikasının Prezidenti Tomislav Nikoliçin ölkəmizə rəsmi səfərinin
nəticələri də belə deməyə əsas verir. Son illər hər iki ölkənin dövlət başçıları arasında keçirilən görüşlərdə
regionlarımız və ümumilikdə Avrasiya məkanı üçün mühüm əhəmiyyətə malik məsələlərin müzakirə edilməsi
bir daha göstərir ki, iki dövlət arasındakı əlaqələr adi siyasi-iqtisadi əməkdaşlıq səviyyəsindən strateji
tərəfdaşlıq müstəvisinə yüksəlmişdir. Serbiya Respublikasının Prezidenti Tomislav Nikoliçin Azərbaycana
səfəri zamanı “Azərbaycan Respublikası və Serbiya Respublikası arasında dostluq münasibətləri və strateji
tərəfdaşlıq haqqında Bəyannamə”nin imzalanması da dediklərimizi təsdiq edir. Belqrad ilə Bakı arasındakı
münasibətlərin strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlməsinin mühüm səbəblərindən biri də hər iki ölkənin həm
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində, həm də Kosovo məsələsində eyni mövqedən çıxış etməsidir. Bu da
təsadüfi deyil. Çünki oxşar tale yaşayan Serbiya ilə Azərbaycan SSRİ-nin çökməsi ilə birlikdə öz dövlət
müstəqilliklərini elan etdikdən sonra tarixin amansız sınaqlarından çıxmalı olmuş, parçalanmaq və vətəndaş
müharibəsinə sürüklənmək təhlükəsi ilə üz-üzə qalmışlar. Həmin illərdə Azərbaycanın və Serbiyanın ərazi
bütövlüyü pozulmuşdur. Məhz buna görə də beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində sıx əməkdaşlıq edən hər iki
ölkə bir-birinə ənənəvi olaraq qarşılıqlı dəstək verir, xüsusilə ölkələrin ərazi bütövlüyünün bərpası məsələsində
qətiyyət nümayiş etdirirlər. Dövlət başçımız İlham Əliyevin bəyan etdiyi kimi, Azərbaycanın mövqeyi bundan
ibarətdir ki, bütün münaqişələr beynəlxalq hüquq normalarına uyğun, beynəlxalq təşkilatların qərar və
qətnamələri əsasında həll edilməlidir. Heç bir ölkənin beynəlxalq birlik tərəfindən tanınmış sərhədləri, o
ölkənin razılığı olmadan dəyişdirilə bilməz. Serbiya və Azərbaycan bundan belə də öz mövqelərində qətiyyət
nümayiş etdirəcəklər. Təsadüfi deyil ki, Prezident Tomislav Nikoliçin Bakı səfərində imzalanan Birgə
Bəyannamədə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin və Kosovo məsələsinin həllində iki ölkənin qarşlılıqlı olaraq birbirilərini dəstəkləməsinə dair kifayət qədər konkret ifadələr yer almışdır.
Bütün bunlar, həm də belə deməyə əsas verir ki, ABŞ, Rusiya, Fransa, Türkiyə, Böyük Britaniya,
Almaniya, Çin, Yaponiya, İran, İtaliya, Rumıniya, Polşa kimi ölkələrlə yanaşı rəsmi Belqrad da Ermənistanı
təcavüzkar dövlət kimi tanıyır və Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarından dərhal
və qeyd-şərtsiz çıxmasını tələb edir. Bu, ölkəmizin beynəlxalq aləmdəki mövqelərini gücləndirir. Çünki bütün
mötəbər beynəlxalq təşkilatlar da məsələyə dair öz ədalətli qərarlarını vermiş, qətnamələr qəbul etmişlər.
Konkret olaraq ötən ilin may ayında NATO-nun Çikaqoda keçirilmiş sammitinin, Qoşulmama Hərəkatının
həmin ilin mayında Şarm-əl-Şeyx şəhərində keçirilmiş xarici işlər nazirləri iclasının, avqustda Tehranda
keçirilmiş sammitinin, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının avqustda Məkkədə keçirilmiş dördüncü fövqəladə Zirvə
Toplantısının, sentyabrda Nyu-Yorkda və keçən ilin oktyabrında Cibutidə keçirilmiş Xarici İşlər Nazirləri
Şurasının iclaslarının, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının oktyabrda Bakıda keçirilmiş Zirvə Toplantısının yekun
qərarlarında Azərbaycan Respublikasının siyasi müstəqilliyinə, suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə və
münaqişənin yalnız bu prinsiplər çərçivəsində həllinə dəstək ifadə olunmuşdur. Bundan əvvəl isə BMT
Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsi olmuş, Avropa Parlamenti, Avropa Şurası və digər beynəlxalq
təşkilatlar buna oxşar qərar və qətnamələr qəbul etmişlər.
Serbiya kimi Avropa dövlətinin rəsmi Bakının və beynəlxalq təşkilatların mövqeyini dəstəkləməsi
Ermənistanın beynəlxalq siyasət arenasında təklənməsini sürətləndirən əhəmiyyətli bir addım hesab oluna
bilər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin “Dağlıq Qarabağ əzəli Azərbaycan torpağıdır. Dünya birliyi
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Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanıyır. Əminəm ki, Azərbaycan öz suverenliyini və ərazi
bütövlüyünü bərpa edəcək və beləliklə, bu ədalətsizliyə son qoyulacaqdır” – bəyanatından sonra Serbiya
Prezidenti Tomislav Nikoliçin dövlət başçımıza müraciətlə “Sizin burada söylədiyiniz hər bir sözə mən şərik
çıxıram” – deməsi də onun ölkəmizin yeritdiyi xarici siyasətlə həmrəy olduğunu göstərir. Bununla
kifayətlənməyən cənab Nikoliç demişdir: “Biz də Azərbaycanı dəstəkləyirik. Əgər söhbət ədalətdən gedirsə,
digər maraqlar kənarda qalmalıdır. Biz tələb edirik ki, bütün başqa maraqlar kənara atılsın. Əgər söhbət
Serbiyadan və Azərbaycandan gedirsə, ədalət bərqərar olunmalıdır. Biz bir çox hallarda mübarizə aparmışıq,
itkilər olubdur. Lakin biz hər zaman bu sınaqlardan lazımi qaydada çıxmışıq… Qeyd etmək istəyirəm ki,
ölkənizin hətta üzv olmadığı təşkilatlarda da biz Sizi dəstəkləyəcəyik. O təşkilatlarda ki, bizim ölkə özü
yoxdursa, Azərbaycan bizi orada təmsil etsin”.
Azərbaycan ilə Serbiya arasında dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişafını müəyyənləşdirən
əsas amillərdən biri də qarşılıqlı-faydalı iqtisadi münasibətlərdir. Hər iki ölkənin dövlət başçıları Azərbaycan
ilə Serbiya arasında digər sahələrlə yanaşı iqtisadi sahədə də münasibətlərin uğurlu inkişafından məmnunluq
ifadə etmişlər. Azərbaycan ilə Serbiya arasında bağlanmış iqtisadi və texnoloji sahədə əməkdaşlıq haqqında
müqavilə əlaqələrimizin dərinləşməsinə şərait yaratmışdır. Bu müqavilənin ilk məhsulu olaraq artıq Serbiyada
Azərbaycan tərəfinin krediti hesabına 300 min avro dəyərində infrastruktur layihəsinin reallaşdırılmasına
başlanılmışdır. Serbiya dövləti Azərbaycan sahibkarlarını ölkədə turizm, kənd təsərrüfatı, energetika və
infrastruktur sahələrinə investisiya yatırmağa, ölkənin azad iqtisadi zonalarında fəaliyyət göstərməyə, kömür
hasilatı və enerji istehsalı ilə bağlı layihələrdə əməkdaşlığa dəvət etmişdir.
Birmənalı şəkildə demək olar ki, ölkəmizin Transqafqaz nəqliyyat-kommunikasiya sistemi, eyni
zamanda enerji layihələri vasitəsiylə Avropaya çıxışını təmin etmək üçün Balkan ölkələri mühüm geosiyasi
məkan kimi bu gün də əhəmiyyətini qoruyur. Gələcəkdə Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu və Trans-Anadolu qaz
kəməri layihələrinin daha böyük uğurlara imza atması üçün Balkan regionu ilə əlaqələrin inkişafı vacibdir.
Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, adıçəkilən regionun ölkələri də Azərbaycanın təşəbbüsüylə həyata
keçirilən qlobal əhəmiyyətli layihələrə böyük maraq göstərir, geostrteji əhəmiyyətə malik olan “Odlar yurdu”
ilə münasibətlərin inkişafına xüsusi önəm verirlər. Bu mənada Serbiya Prezidenti Tomislav Nikoliçin
bəyanatlarını ümumilikdə Balkan və Avropa ölkələrinin mövqeyi kimi qəbul etmək olar. O, vurğulamışdır ki,
Serbiyada kimin və hansı partiyanın hakimiyyətə gəlməsindən asılı olmayaraq ölkələrimiz arasındakı əlaqələr
durmadan yüksələcəkdir. Bu arqumentini maraqlı bir faktla da əsaslandırmışdır. Demişdir ki, ikitərəfli
əməkdaşlıq barədə ilk addımlar onun partiyası müxalifətdə olarkən keçmiş iqtidar tərəfindən atılmışdır. Lakin
indi biz hakimiyyətdəyik. Bu onu göstərir ki, bütün Serbiya Azərbaycanın tərəfindədir. Biz istənilən məsələdə
razılaşmaya bilərik. Amma Azərbaycana gəldikdə hər zaman ümumi mövqe nümayiş etdiririk.
Əlbəttə, bu gün hər bir dövlət Azərbaycan kimi qüdrətli və etibarlı tərəfdaşla münasibətlərini inkişaf
etdirmək arzusundadır. Bu baxımdan, Serbiya və digər Avropa, dünya dövlətləri də Cənubi Qafqazda
Azərbaycan kimi mötəbər qüdrətli bir ölkəylə əməkdaşlığı inkişaf etdirməkdə maraqlıdırlar. Öz növbəsində
rəsmi Bakı da əlaqələrini genişləndirir. Ötən il Azərbaycanın daha iki ölkə ilə diplomatik münasibətlər qurması
da buna sübutdur. Həmçinin İsveçrə Konfederasiyası, Braziliya Federativ Respublikası, Birləşmiş Ərəb
Əmirliklərinin Dubay şəhəri və Monteneqroda Azərbaycanın diplomatik nümayəndəlikləri təsis edilmişdir.
Argentina Respublikası, Qırğız Respublikası və Əfqanıstan İslam Respublikası isə Azərbaycanda diplomatik
nümayəndəliklərini açmışlar. Beləliklə, Azərbaycanın xarici ölkələrdə və beynəlxalq təşkilatlar yanında
diplomatik və konsulluq nümayəndəliklərinin sayı 87-yə çatmışdır.
Ölkəmiz beynəlxalq təşkilatlarla da çoxtərəfli əlaqələrini durmadan genişləndirir. Beynəlxalq
əməkdaşlıq münasibətlərimiz bir sıra regional təşkilatlar, o cümlədən Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq
Təşkilatı, Avropa Şurası, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Quruculuğu
Tədbirləri üzrə müşavirə, Müstəqil Dövlətlər Birliyi, Demokratiya və İqtisadi İnkişaf naminə Təşkilat –
GUAM, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində davamlı olaraq inkişaf etdirilir. Onu da qeyd
etmək yerinə düşər ki, keçən il Azərbaycanın İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatında və GUAM-da sədrliyi
dövründə bu qurumlar daxilində mühüm siyasi məsləhətləşmələr aparılmış və praktiki əməkdaşlıq baxımından
mühüm addımlar atılmışdır.
Bütün bunlar belə deməyə əsas verir ki, hüquqi dövlətə və açıq cəmiyyətə malik Azərbaycan
Respublikasının beynəlxalq aləmdə nüfuzunun artması, beynəlxalq təhlükəsizliyə və əməkdaşlığa mühüm
töhfələr verməsi, dinamik templə inkişaf etməsi, onu güvənilən və arzu olunan tərəfdaşa çevirmişdir.
Azərbaycanın dünyanın təhlükəsizlik siyasətini müəyyənləşdirən BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi
üzvü seçilməsi, keçən ilin fevral ayında Böyük İyirmilik Ölkələrinin Meksikada keçirilən tədbirində, həmin
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ilin mart ayında isə Koreya Respublikasının paytaxtı Seul şəhərində təşkil olunan Nüvə Təhlükəsizliyi üzrə
Zirvə Toplantısında təmsil olunması da onun qüdrətindən, dünyadakı nüfuzundan xəbər verir. Bütün bunlar
onu göstərir ki, Azərbaycan dünyanın nəhəng, qabaqcıl və inkişaf səviyyəsi çox yüksək olan qüdrətli dövlətləri
sırasına yüksəlməkdədir.
Xalq qəzeti.-2013.-20 fevral.-№ 39.-S.1.
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Azərbaycan 2012-ci ildə xarici siyasətdə daha böyük uğurlara imza atdı
İttifaq Mirzəbəyli
Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişaf sahəsindəki uğurları beynəlxalq aləm tərəfindən təqdir
olunduqca ölkəmizin siyasi arenadakı nüfuzu sürətlə artır. İndi artıq dünyanın elə bir mötəbər tribunası
yoxdur ki, oradan rəsmi Bakının bəyanatları səslənməsin. Bu gün dünyanın aparıcı beynəlxaq
təşkilatları və tanınmış siyasətçilər Azərbaycanın reallaşdırdığı hərtərəfli islahatları inkişaf etməkdə
olan ölkələr üçün nümunə kimi göstərirlər. Beynəlxalq reytinq mərkəzləri və nüfuzlu kütləvi
informasiya vasitələri ölkəmizin müxtəlif sahələrdəki uğurlarını yüksək qiymətləndirirlər. Ancaq həmin
dəyərləndirmələrin ən dəqiqini və mötəbərini bilavasitə dövlət başçımızdan eşidirik. Prezident İlham
Əliyev həm ölkə daxilindəki tədbirlərdə, həm də beynəlxalq aləmdəki görüş və müzakirələrdə ölkəmizin
son illərdə qazandığı nailiyyətləri bir qayda olaraq faktlar və əsaslandırılmış arqumentlərlə dilə gətirir.
Dövlət başçımız Nazirlər Kabinetinin 2012-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və 2013-cü ildə
qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş 15 yanvar tarixli iclasında ölkəmizin ötən il xarici siyasətlə bağlı əldə
etdiyi nailiyyətlər barədə danışarkən bu göstəriciləri çox uğurlu qiymətləndirmişdir: “ Biz xarici
fəaliyyətimizi genişləndirmişik. Beynəlxalq təşkilatlarda qarşıya qoyduğumuz vəzifələrə çatmışıq. Keçən il
Azərbaycan tarixdə ilk dəfə olaraq BMT Təhlükəsizlik Şurasına sədrlik etmişdir. Bu, tarixi nailiyyətdir.
Ümumiyyətlə, 2011-ci ilin sonunda Təhlükəsizlik Şurasına seçilməyimiz çox böyük tarixi hadisə və
Azərbaycan dövlətinin dünya miqyasında nüfuzunun göstəricisi idi. Biz keçən il dünyanın bir nömrəli
qurumuna uğurla sədrlik etmişik və əlbəttə, bizim beynəlxalq nüfuzumuz da, təsir imkanlarımız da artıbdır.
Biz, deyə bilərəm ki, keçən il dünyada özümüzü daha da böyük dərəcədə təsdiq edə bilmişik. Çox şadam ki,
2011-ci ildə beynəlxalq birlik tərəfindən bizə göstərilən inam Azərbaycan tərəfindən qorundu və hesab edirəm
ki, il ərzində bu inam daha da artdı”.
Xüsusilə qeyd edilməli məqam ondan ibarətdir ki, Azərbaycan bu mötəbər quruma beynəlxalq birlik
tərəfindən bizə olan inamın nəticəsində seçilmişdir. Respublikamız ötən il ərzində bu inamı həqiqətən
doğrulda bilmişdir. Çünki beynəlxalq aləmdəki dostlarımızın və tərəfdaşlarımızın fikrincə, Azərbaycan etibarlı
tərəfdaşdır, bütün məsələlərlə bağlı öz mövqeyinə malikdir. Respublikamızın mövqeyi isə ədalətli və
beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanan mövqedir. Biz bu mövqeyin ədalətli olmasını bir də onda görürük
ki, 2012-ci il ərzində BMT-də bizi dəstəkləyən ölkələrin sayı artıb və sözümüzü deyənlərin kəmiyyəti kimi
keyfiyyəti də müsbətə doğru dəyişilib.
Əlbəttə, bu gün Azərbaycan öz inkişafının elə bir mərhələsini yaşayır ki, bizim ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən başqa heç bir problemimiz yoxdur. Yəni bu münaqişədən başqa
mövcud olan bütün problemlərimizi özümüz həll etmişik. Zaman göstərir ki, beynəlxalq aləmdəki ikili siyasət
yeridən təşkilatların və ayrı-ayrı siyasətçilərin istəyinin əksinə olaraq bu münaqişəni də Azərbaycan dövləti öz
qüdrətini artırmaq yolu ilə, öz imkanları hesabına həll edəcəkdir. Nazirlər Kabinetinin adıçəkilən iclasında
Prezident İlham Əliyev Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində həyata keçirilən tədbirləri
qiymətləndirərək demişdir: “…Keçən il beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli
istiqamətində çox vacib qərarlar qəbul edilmişdir. Onların arasında Qoşulmama Hərəkatının zirvə görüşündəki
yekun bəyannaməni mən xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Qoşulmama Hərəkatında dünyanın əksər ölkələri
toplaşmışdır və Azərbaycan bu təşkilata bu yaxınlarda üzv olmuşdur. Buna baxmayaraq, iştirak etdiyimiz
birinci zirvə toplantısında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ədalətə, beynəlxalq hüquq normalarına
söykənən çox ciddi qətnamə qəbul edilmişdir. Orada da göstərilir ki, bu münaqişə yalnız ölkələrin ərazi
bütövlüyü çərçivəsində öz həllini tapmalıdır. Bu, hesab edirəm ki, bizim böyük siyasi və diplomatik
uğurumuzdur. Bu, artıq başqa beynəlxalq təşkilatların bundan əvvəlki dövrdə qəbul edilmiş qətnamələrini daha
da gücləndirir”.
Yeri gəlmişkən xatırladaq ki, Azərbaycan istənilən təşkilata və ya quruma üzv olandan dərhal sonra
orada xüsusilə qeyd edilməli uğurlara imza atır. Məsələn, ölkəmiz Avropa Şurası üzvlüyünə qəbul ediləndən
cəmi iki il sonra Azərbaycan parlamentinin AŞPA-dakı nümayəndə heyətinin rəhbəri deputat İlham Əliyev
AŞPA sədrinin müavini və qurumun Büro üzvü seşilmişdi. Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyridaimi üzvü seçiləndən dərhal sonra dövlətimiz bu mötəbər beynəlxalq təşkilatda söz sahibinə çevrildi. Cənab
dövlət başçımızın da dediyi kimi Qoşulmama Hərəkatına üzv olduğumuz ilk ildəcə adıçəkilən qurum
Azərbaycanın bir nömrəli və yeganə probleminin həllini tələb edən xüsusi sənəd qəbul etdi. “Eurovision”
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mahnı müsabiqəsinə qatılmağımızdan həmin müsabiqənin qalibi olmağımıza qədər keçən dövrün azlığı da
beynəlxalq aləmdə nümunə kimi göstərilir. Bu nümunələrin təməlini isə Azərbaycan- NATO əməkdaşlığının
başlanması zamanı qoymuşduq. Ölkəmiz 1994-cü ilin may ayında NATO-nun “Sülh Naminə Tərəfdaşlıq”
Proqramına üzv olandan dərhal sonra rəsmi Bakı Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində
atəşkəs müqaviləsinin imzalanmasına nail olmuşdu. Dövlət başçımız İlham Əliyev bu əməkdaşlığa daim
böyük önəm vermişdir. Nazirlər Kabinetinin adı çəkilən iclasında Azərbaycan – NATO əməkdaşlığına
toxunan Prezident İlham Əliyev demişdir: “Eyni zamanda, keçən il NATO-nun zirvə görüşündə də buna oxşar
qətnamə qəbul edilmişdir. Orada da göstərilir ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
ölkələrin ərazi bütövlüyü əsasında öz həllini tapmalıdır. Qoşulmama Hərəkatı və NATO dünyanın əksər
ölkələrini birləşdirir və beləliklə, dünya birliyinin mövqeyi birmənalıdır. Bu mövqe ədalətli və beynəlxalq
hüquq normalarına əsaslanan mövqedir. Biz bu mövqedən bir addım geri çəkilməyəcəyik. Dağlıq Qarabağla
bağlı gedən danışıqlar Ermənistanın qeyri-konstruktiv yanaşması səbəbindən indi dondurulmuş vəziyyətdədir.
Ancaq prinsiplər var ki, biz bu prinsiplərdən bir addım geri çəkilməyəcəyik. Bu məsələ ancaq Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü çərçivəsində öz həllini tapmalıdır. İşğal edilmiş bütün torpaqlardan işğalçı qüvvələr
çıxarılmalıdır. Diplomatik və siyasi əsaslar əlbəttə ki, bizim mövqeyimizi gücləndirir. Bizim mövqeyimiz həm
hüquqi, həm siyasi cəhətdən sarsılmazdır”.
Dövlət başçımız adıçəkilən məsələyə münasibət bildirərkən ulu öndər Heydər Əliyevin mövqeyini
davam etdirir. Belə ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin uzanması ilə bağlı mövqe bildirən ulu öndər
Heydər Əliyev xəbərdarlıq edirdi ki, bu məsələdə Azərbaycanın istədiyi ədalətli mövqeyə nail olmaq üçün
yeganə çıxış yolu qüdrətli Azərbaycan Respublikası yaradılmasıdır. Zaman sübut edir ki, Heydər Əliyev bütün
digər məsələlərdə olduğu kimi, həmin məsələdə də tamamilə haqlıdır. Bu məsələyə Prezident İlham Əliyevin
münasibətinə diqqət yetirək: “Eyni zamanda, iqtisadi gücümüz, hərbi gücümüz də yerindədir. Biz bu gücü
artırırıq. Əminəm ki, Ermənistanda məsələyə real prizmadan yanaşan qüvvələr açıq-aydın dərk edirlər ki,
Azərbaycan ilə bu münaqişə və bu rəqabət onlara heç də yaxşı nəticələr vəd etmir, əksinə onlar getdikcə bu
mübarizədə uduzurlar. Həm beynəlxalq müstəvidə, həm beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində, eyni zamanda,
bölgədə gedən proseslər mövqeyimizi gücləndirir. Bu gün Azərbaycan iqtisadiyyatı güclü iqtisadiyyatdır və
bizim gözəl gələcəyimiz vardır. Ermənistanın iqtisadiyyatı tənəzzülə uğrayır. Mən bu barədə bir neçə dəfə
demişəm, bir daha demək istəyirəm ki, bu ölkənin gələcəyi böyük sual altındadır. Çünki onların işğalçı siyasəti
özlərini bu vəziyyətə qoyubdur. Nə qədər ki, bu münaqişə davam edəcəkdir, onların vəziyyəti daha da
ağırlaşacaqdır. Biz isə öz növbəmizdə bütün imkanlardan istifadə edib gələcəkdə də Ermənistanı
sıxışdırmalıyıq. Onları onsuz da bütün layihələrdən təcrid etmişik. Bu siyasət davam etdiriləcəkdir. Buna nail
olmaq üçün bütün imkanlardan istifadə edəcəyik. Biz siyasi, diplomatik, iqtisadi və hərbi imkanlardan istifadə
edə bilərik və lazım gələrsə istifadə edəcəyik ”.
Təbii ki, ölkənin yeganə problemi olan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli şəkildə həll yollarının
əldə edilməsi bizim xarici siyasətimizin qarşısında duran ən mühüm vəzifələrdən biridir. Xarici siyasətdə
uğurlara nail olmaq üçünsə ilk növbədə yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, ölkənin iqtisadi qüdrəti və güclü ordusu
formalaşdırılmalıdır. Bu bir həqiqətdir ki, ordu quruculuğu məsələsi Prezident İlham Əliyevin gündəlik
fəaliyyətinin bir nömrəli məsələsidir. Dövlət büdcəsindən ən çox vəsait ayrılan birinci sahə məhz ordu
quruculuğudur. Prezident bu məsələni daim diqqət mərkəzində saxladığını həmişə olduğu kimi yenə də dilə
gətirir: “Ordumuzun gücləndirilməsi üçün böyük tədbirlər görülmüşdür, böyük sayda texnika, silah-sursat
alınmışdır, infrastruktur yaradılmışdır. Keçən il ümumi hərbi xərclərimiz üç milyard dollardan çox idi. Bu il
büdcəmizdə hərbi sahəyə ayrılan ümumi xərclər 3,7 milyard dollar səviyyəsindədir. Müqayisə üçün deyim ki,
Ermənistanın ümumi büdcəsi iki milyard dollardan azdır. Əlbəttə, bu, bizə yeni imkanlar yaradır. Biz bu
imkanlardan da istifadə edəcəyik”.
Bir sözlə, Azərbaycanın yeritdiyi xarici siyasət kursu, hər il olduğu kimi, 2012-ci ildə də uğurlu
nəticələrlə dostlarımızı sevindirib bədxahlarımızı məyus etdi. Əminik ki, bu uğurlar 2013-cü ildə daha
genişmiqyaslı olacaq və xalqımızın illərdən bəri gözlədiyi nəticəni verəcək – Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
ədalətli şəkildə həll edilməsi istiqamətində daha böyük addımlar atılacaqdır.
Xalq qəzeti.-2013.-30 yanvar.-№ 21.-S.1.
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Azərbaycanın dinamik inkişafına yönəlmiş xarici siyasət xətti ötən il də uğurla
davam etdirilmişdir
Ölkənin müstəqilliyinin və suverenliyinin möhkəmləndirilməsinə, milli maraqların təmin
olunmasına və beynəlxalq arenadakı nüfuz və təsir gücünün artırılmasına istiqamətlənmiş Azərbaycan
Respublikasının diplomatik fəaliyyəti üçün 2012-ci il dolğun və dinamik bir il olmuşdur.
AzərTAc xəbər verir ki, bu fikirlər Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN)
2012-ci il üçün yekun hesabatında əksini tapmışdır.
Hesabatda qeyd olunmuşdur ki, ötən illərdə olduğu kimi, xarici siyasət kursu möhkəm və
dəyişməz olaraq qalmış və aşağıdakı prioritetlərin reallaşdırılmasına yönəlmişdir:
- Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi və ölkənin təhlükəsizliyinə olan hədələrin aradan
qaldırılması;
- dünyanın bütün ölkələri ilə bərabərhüquqlu və qarşılıqlı faydalı münasibətlərin qurulması və inkişaf
etdirilməsi;
- Azərbaycanın beynəlxalq mövqelərinin möhkəmləndirilməsi və daxili inkişaf üçün həmin
münasibətlərdən səmərəli istifadə edilməsi;
- qlobal risklərlə və təhdidlərlə mübarizə;
- regionda təhlükəsizliyin və sabitliyin gücləndirilməsi;
- Avropa və Avratlantik strukturlar ilə tərəfdaşlıq;
- ölkənin əhəmiyyətli coğrafi mövqeyindən istifadə edərək milli iqtisadiyyatın, o cümlədən, enerji və
nəqliyyat layihələrinin inkişaf etdirilməsi;
- plüralist demokratiyanın və qanunun aliliyinin möhkəmləndirilməsi;
- xarici mədəni və humanitar əlaqələrin inkişafı.
Bildirilmişdir ki, qeyd edilən prioritetlərə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası 2012-ci ildə xarici
ölkələr və beynəlxalq təşkilatlar ilə əməkdaşlığını daha da gücləndirmişdir. Bu dövrdə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 12 ölkəyə və beynəlxalq təşkilatın mənzil-qərargahına səfər etmiş və
21 ölkənin dövlət və hökumət başçıları Azərbaycanda qəbul edilmişdir. Bundan başqa, xarici ölkələrlə
diplomatik əlaqələr daha da genişləndirilmişdir. Ötən il Azərbaycan daha iki ölkə ilə diplomatik münasibətlər
qurmuşdur. Həmçinin İsveçrə Konfederasiyası, Braziliya Federativ Respublikası, Birləşmiş Ərəb
Əmirliklərinin Dubay şəhəri və Monteneqroda Azərbaycanın diplomatik nümayəndəlikləri təsis edilmişdir.
Argentina Respublikası, Qırğız Respublikası və Əfqanıstan İslam Respublikası isə Azərbaycanda diplomatik
nümayəndəliklərini açmışlar. Beləliklə, Azərbaycanın xarici ölkələrdə və beynəlxalq təşkilatlar yanında
diplomatik və konsulluq nümayəndəliklərinin sayı 87-yə çatmışdır.
Hesabatda vurğulanmışdır ki, Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti üçün 2012-ci ildə ən ümdə
vəzifə ölkənin ərazi bütövlüyünün siyasi yolla bərpa edilməsi məsələsi olmuşdur. Bu məqsədlə Azərbaycan
tərəfi ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində aparılan siyasi prosesdə iştirakını davam etdirmişdir. Təəssüf ki,
Ermənistan qeyri-konstruktiv siyasətini davam etdirərək münaqişənin sülh yolu ilə həllinə imkan
verməmişdir. Ermənistan təkcə siyasi təmaslar zamanı nümayiş etdirdiyi qeyri-konstruktiv mövqeyi ilə deyil,
həm də münaqişə zonasında törətdiyi ciddi provokasiyaları ilə vəziyyəti daha da çətinləşdirməyə çalışmışdır.
Ermənistanın silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində mövcudluğu münaqişənin həlli
qarşısında duran əsas maneədir və Azərbaycan tərəfi bu məsələni danışıqlar zamanı əsas arqument kimi
qaldırmışdır.
Azərbaycan tərəfi Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə nizamlanması
prosesi çərçivəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi və siyasi müstəqilliyi prinsipləri əsasında
həllinə beynəlxalq ictimaiyyətin dəstəyini əldə etmək məqsədi ilə diplomatik səylərini davam etdirmişdir.
NATO-nun 2012-ci ilin mayında Çikaqoda keçirilmiş sammitinin, Qoşulmama Hərəkatının 2012-ci ilin
mayında Şarm-əl-Şeyx şəhərində keçirilmiş xarici işlər nazirləri iclasının və 2012-ci ilin avqustunda Tehranda
keçirilmiş sammitinin, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının 2012-ci ilin avqustunda Məkkədə keçirilmiş dördüncü
fövqəladə Zirvə Toplantısının və 2012-ci ilin sentyabrında Nyu-Yorkda və 2012-ci ilin oktyabrında Cibutidə
keçirilmiş Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclaslarının, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 2012-ci ilin
oktyabrında Bakıda keçirilmiş Zirvə Toplantısının yekun qərarlarında Azərbaycan Respublikasının siyasi
müstəqilliyinə, suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə və münaqişənin yalnız bu prinsiplər çərçivəsində həllinə
dəstək ifadə olunmuşdur.
673

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

XİN-in hesabatında qeyd olunmuşdur ki, 2012-ci ildə münaqişə həqiqətləri barədə beynəlxalq
ictimaiyyətin məlumatlılıq səviyyəsi daha da artmışdır. Bunun nəticəsində müxtəlif instansiyalarda
münaqişənin bu və ya digər aspektlərinə münasibət bildirən qərarlar qəbul olunmuşdur. Ermənistanın işğalçı
siyasəti, onun azərbaycanlılara qarşı törətdiyi müharibə və insanlıq əleyhinə cinayətlər, o cümlədən Xocalı
soyqırımı Meksika Senatının qəbul etdiyi qərarın ardınca, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici İşlər Nazirləri
Şurasının, Pakistan İslam Respublikasının Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin, Kolumbiya Senatının, ABŞın Men və Corciya ştatlarının parlamentlərinin qəbul etdiyi sənədlərdə və eləcə də Nyu-Cersi ştatının
qubernatorunun verdiyi bəyanatda qəti surətdə pislənmişdir.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvlüyünə başladığı 2012-ci il Azərbaycan Respublikası üçün
beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin bərqərar olunmasına yardım etmək baxımından əlamətdar bir dövr
olmuşdur. Azərbaycan 2012-ci ildə BMT Təhlükəsizlik Şurasının fəaliyyətində fəal iştirak etmiş, beynəlxalq
sülhə və təhlükəsizliyə aid məsələlərdə prinsipial mövqe nümayiş etdirmişdir. Bu dövrdə Azərbaycan
Respublikası üçün xüsusilə mühüm hadisə 2012-ci ilin may ayı ərzində Təhlükəsizlik Şurasında sədrliyi
olmuşdur. Ötən il mayın 4-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə BMT
Təhlükəsizlik Şurasının terrorizmə qarşı mübarizə məsələlərinə həsr edilmiş yüksək səviyyəli iclası
keçirilmişdir. İclasda BMT-nin Baş katibi, üzv ölkələrdən nazirlər və digər yüksək səviyyəli şəxslər iştirak
etmişlər. Bu iclas terrorizmə qarşı beynəlxalq mübarizəyə töhfə təşkil etməklə yanaşı, bir sıra regional
məsələlərin hərtərəfli müzakirəsi, o cümlədən Ermənistanın dövlət terroru siyasətinin ifşa edilməsi baxımından
əlamətdar olmuşdur. İclasın nəticəsi olaraq qəbul olunan BMT Təhlükəsizlik Şurası sədrinin bəyanatında Şura
üzvləri terrorizmin bütün növlərini pisləmiş və BMT-nin üzvü olan ölkələrin suverenlik, ərazi bütövlüyü və
sərhədlərin toxunulmazlığı prinsiplərinə hörmət etməsinin zəruriliyi, dini və mədəni müxtəlifliyə hörmətin
əhəmiyyəti vurğulanmışdır.
Hesabatda bildirilmişdir ki, ötən il Azərbaycan BMT-nin digər orqanları və ixtisaslaşmış qurumlarının
işində fəal iştirak etmişdir. Azərbaycanın təşəbbüsü ilə BMT Baş Məclisi 2012-ci ildə bir sıra qətnamələr qəbul
etmişdir. Bu xüsusda “İtkin düşmüş şəxslər” adlı qətnamə və “Transmilli Avrasiya Super İnformasiya
Magistralı” layihəsinin həyata keçirilməsi ilə bağlı qətnamə qeyd edilməlidir. Azərbaycan BMT-nin
ixtisaslaşmış təşkilatlarından olan UNESCO-nun işində 2012-ci ildə də uğurlu fəaliyyətini davam etdirmişdir.
Ötən il “Azərbaycan tar ifaçılıq sənəti” nominasiyası UNESCO-nun Qeyri-maddi mədəni irs üzrə
Reprezentativ Siyahısına daxil edilmişdir. Bundan başqa, 2012-ci il dekabrın 12-də UNESCO-da silahlı
münaqişələr zamanı mədəni mülkiyyətin qorunması üzrə komitə Azərbaycanın təşəbbüsü ilə “İşğal edilmiş
ərazidə mədəni mülkiyyətin qorunması haqqında” qərar qəbul etmişdir. Bundan əlavə, ötən ildə Azərbaycan
BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurasının BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının İcraiyyə Komitəsinə üzv
seçilmişdir.
Qoşulmama Hərəkatının nisbətən yeni üzvləri sırasında olan Azərbaycan 2012-ci ildə təşkilat daxilində
siyasi məsləhətləşmələrdə fəal iştirak etmiş, Hərəkatın məqsəd və prinsiplərinin irəlilədilməsi və “CənubCənub” istiqamətində siyasi həmrəylik və praktiki əməkdaşlığın gücləndirilməsi üçün bir sıra təkliflərlə çıxış
etmişdir. Azərbaycan Hərəkatın 2012-ci ildə keçirilmiş Tehran zirvə görüşü, Şarm-əl-Şeyx nazirlər iclası və
Əlaqələndirmə Bürosunun səfirlər səviyyəsində iclaslarında fəal iştirak etmişdir. Hərəkata üzvlük sayəsində
Azərbaycan bu qurumun digər 119 üzvü ilə siyasi əlaqələr qurmaq və onları möhkəmləndirmək üçün əvəzsiz
imkan əldə etmişdir. Hərəkatın Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair qəbul etdiyi
məlum qərarlar onun üzvlərinin təşkilatın məqsədlərinə və prinsiplərinə bağlılığını göstərən əlamətdar bir hal
olmuşdur.
XİN-in hesabatında qeyd olunmuşdur ki, Azərbaycan 2012-ci ildə beynəlxalq sülhün və inkişafın
bərqərar olunması baxımından böyük təsirə malik qlobal və regional təhlükəsizlik məsələlərinə dair beynəlxalq
proseslərdə yaxından iştirak etmişdir. Azərbaycan Respublikası yayılmama, nüvə təhlükəsizliyi, beynəlxalq
terrorçuluq və kibertəhdidlərə qarşı beynəlxalq mübarizəyə töhfələrini davam etdirmişdir. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 2012-ci il martın 26-27-də Seulda keçirilmiş II Nüvə Təhlükəsizliyi
Sammitində iştirak etmişdir. Ölkəmiz bu sahədə əsas beynəlxalq təşəbbüslərdən biri olan Nüvə Terrorçuluğu
ilə Mübarizə üzrə Qlobal Təşəbbüsə tərəfdaş dövlət qismində qoşulmuşdur.
Azərbaycan beynəlxalq terrorçuluğa qarşı mübarizə və regional təhlükəsizlik üçün böyük təhdidlərə
malik Əfqanıstanda sülh və sabitliyin bərqərar olunması üçün 2012-ci ildə müxtəlif formatlarda və sahələrdə
bu ölkəyə yardımlarını davam etdirmişdir. Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin kontingenti
NATO-nun Əfqanıstanda apardığı Beynəlxalq Təhlükəsizliyə Yardım Qüvvələri (ISAF) əməliyyatında
iştirakını davam etdirmişdir. Azərbaycan həmçinin ISAF əməliyyatı üçün hava və quru tranziti dəstəyi
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göstərmiş, Əfqanıstan Ordusu üzrə Etimad Fonduna 2 milyon avro məbləğində maliyyə ianəsi vermiş və
ikitərəfli proqramlar çərçivəsində humanitar mina təmizləmə, fövqəladə hallar üçün təhsil və kadr hazırlığı
sahələrində yardımlar etmişdir. Həmçinin Azərbaycanın və Gürcüstanın təşəbbüsü ilə NATO-nun mənzilqərargahında Bakı-Tbilisi-Qars layihəsinin inauqurasiyası ilə bağlı təqdimat keçirilmişdir. Azərbaycan 2012ci ildə Əfqanıstanın birbaşa və regional qonşuları olan dövlətlərdən ibarət İstanbul prosesinə qoşulmuşdur.
Azərbaycan 2012-ci ildə Əfqanıstanda inkişaf məsələlərinə həsr olunmuş Kabul prosesi və Əfqanıstan üzrə
Regional İqtisadi Əməkdaşlıq Konfransında (RECCA) iştirakını davam etdirmişdir.
Hesabatda bildirilmişdir ki, 2012-ci ildə Xarici İşlər Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən
Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq İnkişafa Yardım İdarəsi (AIDA) Qəzzə bölgəsində hərbi toqquşmalar
nəticəsində yaranmış humanitar böhranın aradan qaldırılmasına kömək məqsədilə Fələstin xalqına maliyyə
yardımı göstərmişdir. Həmçinin Suriyada yaşanan məlum hadisələr nəticəsində bu ölkədən qaçqın düşmüş və
İordaniyanın Əmman şəhərində məskunlaşmış insanların həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün Azərbaycan
hökuməti maliyyə yardımı ayırmışdır. AIDA və İslam İnkişaf Bankı arasında Afrikanın doqquz ölkəsində
görmə qabiliyyətinin itirilməsi ilə mübarizə kampaniyasının aparılması barədə razılıq əldə olunmuşdur. Qeyd
edilən humanitar aksiya çərçivəsində Burkina Fasonun paytaxtı Uaqaduqada və Çadın paytaxtı Encamenada
ödənişsiz əsasda göz-katarakt əməliyyatları keçirilmiş, ümumilikdə görmə qabiliyyətini qismən və ya
tamamilə itirmiş 1258 insan əməliyyat olunmuşdur.
Bundan əlavə, Burkina Fasoda baş vermiş quraqlıq nəticəsində yaranmış humanitar böhranın və Qəmər
adalarında daşqınlar nəticəsində içməli su və ərzaq qıtlığının aradan qaldırılması məqsədilə maliyyə yardımları
ayrılmışdır.
BMT-nin İnkişaf Proqramı və AIDA inkişaf etməkdə olan ölkələrin Dövlət Müəssisələrində Potensialın
Gücləndirilməsi layihəsi çərçivəsində Əfqanıstanda elektron hökumət sisteminin qurulmasına maliyyə dəstəyi
ayırmışdır. Bu layihə BMT-nin İnkişaf Proqramı, Azərbaycanın Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyi və AIDA-nın sıx əməkdaşlığı çərçivəsində həyata keçiriləcək və Əfqanıstanın nazirliklərində qeyd
olunan sahə üzrə kadrların hazırlanması və hökumətin ümumilikdə səmərəli fəaliyyətinin təşkilinə xidmət
edəcəkdir.
İl ərzində AİDA inkişaf edən ölkələrdən olan tələbə və mütəxəssislərə Azərbaycanın ali təhsil
müəssisələrində təhsil almaq və ixtisaslarını təkmilləşdirmək üçün müvafiq şəraiti yaratmışdır.
Bundan əlavə, hesabatda vurğulanmışdır ki, Azərbaycan Respublikası 2012-ci ildə Avropa və
Avratlantik strukturları ilə tərəfdaşlığını davam etdirmişdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev ötən il fevralın 15-də NATO mənzil-qərargahına səfər etmiş və mayın 22-də Çikaqoda keçirilmiş
NATO-nun ISAF əməliyyatı iştirakçısı ölkələrinin sammitində iştirak etmişdir.
Qeyd olunmuşdur ki, hazırda Avropa İttifaqı (Aİ) ilə Azərbaycan arasında münasibətləri tənzimləyən
əsas hüquqi sənəd olan 1996-cı il Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişini əvəz edəcək yeni sənəd üzrə 2012-ci
ildə Azərbaycan-Aİ əməkdaşlığı davam etdirilmişdir. Azərbaycan Respublikası, həmçinin Aİ-nin “Şərq
tərəfdaşlığı” təşəbbüsü çərçivəsində iştirakını davam etdirmişdir. Azərbaycan Avropa Parlamenti və “Şərq
tərəfdaşlığı” ölkələrinin parlamentləri arasında təsis edilmiş “Avronest” Parlament Assambleyasının ikinci
plenar iclasına 2012-ci il aprelin 3-4-də ev sahibliyi etmişdir.
Ötən 2012-ci ildə Azərbaycan ortaq dəyərləri paylaşdığı ölkələri özündə birləşdirən təşkilatlar olan
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının işində fəal iştirak etmişdir.
Azərbaycan Respublikası İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının ötən il avqustun 14-15-də Məkkədə keçirilmiş
dördüncü fövqəladə zirvə toplantısında, sentyabrın 29-da Nyu-Yorkda və oktyabrın 15-17-də Cibutidə
keçirilmiş Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclaslarında iştirak etmişdir. Oktyabrın 10-da Azərbaycan
Respublikası İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına 3 milyon ABŞ dolları məbləğində yardım etmişdir. Türkdilli
Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının 2012-ci ildə Bişkek şəhərində keçirilmiş sammiti üzv ölkələr arasında siyasi
məsləhətləşmələrin gücləndirilməsi, o cümlədən təhsil və nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafı sahələrində praktiki
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi barədə mühüm qərarlar qəbul etmişdir. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının və
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair qəbul
etdiyi qərarlar üzv ölkələr arasında siyasi həmrəyliyi daha da möhkəmləndirmişdir.
Hesabatda bildirilmişdir ki, çoxtərəfli beynəlxalq əməkdaşlıq münasibətlərimiz bir sıra regional
təşkilatlar, o cümlədən Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avropa Şurası, İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatı, Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Quruculuğu Tədbirləri üzrə müşavirə, Müstəqil Dövlətlər
Birliyi, Demokratiya və İqtisadi İnkişaf naminə Təşkilat – GUAM, Qara dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı
çərçivəsində davamlı olaraq inkişaf etdirilmişdir. Azərbaycan Respublikasının 2012-ci ildə İqtisadi
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Əməkdaşlıq Təşkilatında və GUAM-da sədrliyi dövründə bu qurumlar daxilində siyasi məsləhətləşmə və
praktiki əməkdaşlıq baxımından mühüm addımlar atılmışdır.
Ötən il Azərbaycan Respublikasının xüsusilə enerji məsələləri daxil olmaqla, xarici iqtisadi əlaqələri
sahəsində bir çox uğurlar əldə edilmişdir. 2012-ci ilin iyununda Azərbaycan ilə Türkiyə arasında TransAnadolu qaz kəməri (TANAP) layihəsi üzrə Hökumətlərarası Saziş və Ev Sahibliyi haqqında Saziş
imzalanmışdır.
Xəzər dənizi hövzəsində əməkdaşlıq məsələsi Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətində
əhəmiyyətli istiqamət olmaqda davam etmişdir. Sahilyanı ölkələr arasında əməkdaşlıqda Xəzər dənizində
ekologiya məsələləri mühüm yer tutmuş və “Xəzər dənizinin dəniz ətraf mühitinin mühafizəsi haqqında
Çərçivə Konvensiyası” çərçivəsində Xəzərdə ekologiyanın mühafizəsi üzrə bir sıra əlavə praktiki addımlara
dair razılıq əldə olunmuşdur.
Yekun hesabatda qeyd olunmuşdur ki, 2012-ci ildə XİN-in fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən birini də
xarici ölkələrdə yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının hüquqlarının müdafiəsi və onlara göstərilən
konsulluq xidmətlərinin səmərəliliyinin və intensivliyinin artırılması, bu sahədə xarici dövlətlərlə diplomatik
və konsulluq əlaqələrinin inkişafına təkan verilməsinə yönəlmiş fəaliyyət təşkil etmişdir. Ötən ildə XİN-in
rəhbərliyi ilə Azərbaycan Respublikası və Aİ arasında readmissiya və viza prosedurlarının sadələşdirilməsinə
dair sazişlər üzrə danışıqlar başlamışdır.
Diplomatik xidmətin səmərəliliyinin artırılması məqsədi ilə kadr hazırlığı məsələsinə böyük diqqət
verilmişdir. Bu dövrdə diplomatik xidmət əməkdaşlarının treninqi davam etdirilmiş, bu sahədə akademik və
maddi-texniki bazanın gücləndirilməsi istiqamətində mühüm tədbirlər görülmüşdür. Azərbaycan Diplomatik
Akademiyasının yeni binası 2012-ci ildə istifadəyə verilmişdir. Hazırda akademiya təkcə Xarici İşlər
Nazirliyinin və digər dövlət orqanlarının əməkdaşlarının təlim müəssisəsi kimi deyil, həm də beynəlxalq
miqyasda tanınmış təhsil mərkəzinə çevrilmişdir.
Hesabatda 2012-ci ildə, həmçinin diplomatik xidmət əməkdaşlarının təminatının yaxşılaşdırılması
istiqamətində bir sıra mühüm tədbirlərin həyata keçirildiyi vurğulanmışdır. Qeyd olunmuşdur ki, ötən il
sentyabrın 21-23-də keçirilmiş diplomatik xidmət orqanları rəhbərlərinin dördüncü müşavirəsi Azərbaycan
Respublikasının xarici siyasətinin təhlili və gələcək vəzifələrin müəyyənləşdirilməsi baxımından mühüm
hadisə olmuşdur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müşavirədə proqram xarakterli çıxışı
isə yaxın, orta və uzaq perspektivdə xarici siyasət üçün prioritetləri müəyyənləşdirmişdir.
Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il üçün xarici siyasi fəaliyyətinin nəticələrini ümumiləşdirərək
qeyd etmək lazımdır ki, bu il ərzində Azərbaycan hüquqi dövlətə və açıq cəmiyyətə malik, beynəlxalq
miqyasda nüfuzu artan, beynəlxalq təhlükəsizliyə və əməkdaşlığa mühüm töhfələr verən, dinamik templə
inkişaf edən və zəngin mədəniyyətə sahib olan ölkə olaraq güvənilən və arzu olunan tərəfdaş kimi beynəlxalq
aləmdə mövqelərini daha da möhkəmləndirmişdir.
Azərbaycan.-2013.-18 yanvar.-№ 11.-S.3.
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Dövlətin xarici siyasət xətti milli maraqları təmin edir
Allahverdi MEHDİYEV
Yola saldığımız 2012-ci il ölkəmiz üçün cəmiyyət həyatının bütün sahələrinin inkişafı ilə yanaşı,
beynəlxalq əlaqələrin genişlənməsi baxımından bir sıra mühüm hadisələrlə yadda qaldı. Azərbaycan
diplomatiyası il ərzində dövlətin beynəlxalq aləmdə mövqeyinin möhkəmlənməsi, beynəlxalq
təşkilatlarla əməkdaşlığın sıxlaşdırılması, ayrı-ayrı ölkələrlə qarşılıqlı faydalı əlaqələrin dərinləşdirilmsi
naminə geniş fəaliyyət göstərmiş, həmçinin regional və beynəlxalq əhəmiyyətli problemlərin müzakirəsi
və həllində yaxından iştirak etmişdir. Bütün bu məsələlərə yanaşmada milli maraqlar ön plana çəkilmiş,
dövlətin təhlükəsizliyi ilə əlaqəli olan məqamlar diqqət mərkəzində saxlanmışdır.
Şübhəsiz, diplomatiya sahəsində keçən ilin ən əlamətdar hadisəsi Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik
Şurasında sədrlik etməsi oldu. Məlum olduğu kimi, ölkəmiz 2011-ci ilin oktyabrında BMT Baş Məclisinin 66cı sessiyasının iclasında BMT Təhlükəsizlik Şurasının 2012-2013-cü illər üçün qeyri-daimi üzvlüyünə
keçirilən seçkilərdə 155 üzv-dövlətin dəstəyi ilə Şərqi Avropa qrupundan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyridaimi üzvü seçilmişdir. Növbəti ilin may ayında isə Azərbaycan rotasiya qaydasına uyğun olaraq BMT TŞ-də
sədrlik etmişdir.
Sədrlik dövründə ilk mühüm beynəlxalq tədbir mayın 4-də Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə
“Terrorizmlə mübarizə sahəsində öhdəliklərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı beynəlxalq əməkdaşlığın
gücləndirilməsi” mövzusunda BMT TŞ-də keçirilmiş yüksək səviyyəli görüş oldu. Görüşdə BMT-nin Baş
katibi və TŞ-nin üzvü olan dövlətlərin yüksək vəzifəli rəsmi şəxsləri iştirak və çıxış etdilər. Dövlətimizin
başçısı çıxışında Azərbaycanın xaricdən dəstəklənən terrora məruz qaldığını bildirdi, Ermənistanın ölkəmizə
qarşı həyata keçirdiyi işğalçılıq və terror siyasəti barədə ətraflı məlumat verdi, işğal altında olan ərazilərimizin
terrorçuluq, separatçılıq, ekstremizm və mütəşəkkil cinayətkarlığın müxtəlif formaları arasında əlaqələr
baxımından ciddi narahatlıq mənbəyi olduğunu qeyd etdi. Prezident İlham Əliyev dünya ictimaiyyəti
tərəfindən münaqişələrin beynəlxalq hüququn ümumi qəbul edilmiş normaları və prinsipləri çərçivəsində,
xüsusilə dövlətlərin ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərin pozulmazlığı şərti əsasında
həll edilməsi və dövlətlərə öz əraziləri üzərində suverenliyinin bərpa edilməsinə yardım göstərilməsinin
əhəmiyyətini vurğuladı.
Görüşün yekunlarına dair BMT TŞ sədrinin bəyanatı qəbul edildi. Sənəddə Azərbaycan üçün böyük
əhəmiyyət kəsb edən məqamlar, xüsusilə dövlətlərin ərazi bütövlüyü və siyasi müstəqilliyinə qarşı güc tətbiq
etməmək prinsipi vurğulanmış, terrorun bütün forma və təzahürləri pislənmiş, terrorçuluqla mübarizədə
beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi və dövlətlərin fərdi imkanlarının artırılmasının əhəmiyyəti qeyd
olunmuşdur.
Azərbaycanın BMT TŞ-də sədrliyi müddətində bu qurum 13 açıq və 16 qapalı iclas keçirmişdir. Açıq
iclaslarda BMT-nin Kosovodakı Müvəqqəti İdarəetmə Missiyası, Bosniya və Herseqovina, Qvineya-Bisau,
Liviya, Somali, Yaxın Şərq, Yəmən, BMT Təhlükəsizlik Şurasının terrorçuluqla mübarizə üzrə üç yardımçı
komitəsinin məruzələri dinlənilmiş, eləcə də TŞ üzvlərinin Qərbi Afrikaya səfərinin yekunları müzakirə
edilmişdir. Qapalı iclaslar isə Şuranın may ayı üçün gündəliyinin qəbul edilməsi, Qvineya-Bisau, BMT-nin
Suriyada Nəzarət Missiyası, Livan, Liviya, BMT-nin Qərbi Afrika üzrə ofisi, Somali, Sudan və Cənubi Sudan,
TŞ-nin 1718 saylı qətnaməsi əsasında təsis edilmiş komitənin hesabatı, Əfqanıstanda humanitar vəziyyət, Şura
üzvlərinin Qərbi Afrikaya səfəri, Yaxın Şərq və Yəmən ilə bağlı məsələlərə həsr olunmuşdu.
Azərbaycanın BMT TŞ-də birinci sədrliyi dövründə üç qətnamə qəbul olunmuşdur. Bunlar Sudan və
Cənubi Sudanla bağlı 2046 saylı, BMT-nin Əbyeydəki Müvəqqəti Təhlükəsizlik Qüvvələrinin mandatının
uzadılmasına dair 2047 saylı və Qvineya-Bisauda hərbi çevrilişlə əlaqədar 2048 saylı
qətnamələrdir. Qətnamələrlə yanaşı, may ayında dünyanın bir sıra ölkələrində beynəlxalq sülh və
təhlükəsizliyə qarşı yaranmış təhdidlərlə bağlı BMT TŞ-nin mətbuat üçün yeddi bəyanatı qəbul edilmişdir.
Bəyanatlar Suriya, Yəmən, Konqo Demokratik Respublikası, Qvineya-Bisau və Somalidə yaranmış vəziyyətlə
əlaqədar idi.
Ölkəmizin sədrliyi dövründə BMT TŞ həmçinin İstanbulda “Yaxın Şərq və Şimali Afrika: yeni siyasi
reallıqlar” mövzusunda üçüncü ənənəvi illik səfər-görüş keçirmişdir. May ayının axırlarında isə Azərbaycan
tərəfinin təşəbbüsü ilə “Mübahisələrin dinc yolla həlli, münaqişələrin qarşısının alınması və həlli: vasitəçilik,
hüquqi həll və ədalət” mövzusunda BMT TŞ-nin qeyri-rəsmi müzakirələri təşkil olunmuşdur.
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Təqdirəlayiq haldır ki, Azərbaycanın BMT TŞ-də sədrlik etdiyi müddətdə qurumun gündəliyi xeyli
gərgin olsa da, ölkəmiz sədr kimi üzərinə düşən öhdəliklərə məsuliyyətlə yanaşdı və bu işi uğurla icra etdi.
Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, Azərbaycan BMT TŞ-də beynəlxalq hüququ və ədaləti müdafiə
etdi. Doğrudur, həmin dövrdə Ermənistan da “ənənəvi” davranışından əl çəkməmiş, BMT TŞ-nin sədrinə qara
yaxmaq, onu nüfuzdan salmaq üçün cəhdlər etmişdi. Amma bu addımlar faydasız olmuş və TŞ-nin üzvü olan
digər ölkələrin nümayəndələri tərəfindən ciddi narazılıqla qarşılanmışdı.
Azərbaycanın BMT TŞ-də sədrlik etməsi ölkəmiz üçün başqa bir cəhətdən də əhəmiyyətli oldu.
Diplomatlarımız bu missiyanı həyata keçirərkən BMT-nin digər üzv-dövlətləri, TŞ-nin bütün üzvləri,
beynəlxalq təşkilatın rəhbərliyi, eləcə də qeyri-hökumət təşkilatları və KİV nümayəndələri ilə sıx təmasda
oldular ki, bu da qarşılıqlı münasibətlərin inkişafına imkan yaratdı. BMT TŞ-yə üzvlük və sədrlik
Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə mövqeyini möhkəmlətdi və haqq işimizi dəstəkləyən dövlətlərin sayını
artırdı. Eyni zamanda BMT TŞ-də ilk dəfə sədrlik etməklə diplomatiyamız zəruri təcrübə topladı və bu təcrübə
cari ilin oktyabr ayına təsadüf edəcək növbəti sədrlik müddətində gərəkli olacaq.
Keçən il Azərbaycan bir sıra beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərdə də iştirak etmişdir. Bu tədbirlərdən biri
kimi “Böyük iyirmilik” (G-20) ölkələrinin Meksikada keçirilmiş toplantısını göstərmək olar. G-20-nin xarici
işlər nazirlərinin işçi toplantısına dəvət Azərbaycanın yerləşdiyi regionda nüfuzunun təsdiqlənməsi ilə yanaşı,
dünyanın aparıcı dövlətlərinin ölkəmizə maraq göstərdiyini nümayiş etdirir.
Ölkəmiz həmçinin İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Qoşulmama Hərəkatı, UNESCO və digər qurumların
işində fəal iştirak etmişdir. Ötən ilin axırlarında Azərbaycan UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irsin
qorunması üzrə Hökumətlərarası Komitənin vitse-prezidenti və bu təşkilat çərçivəsində digər rəhbər vəzifələrə
seçilərək üzv-ölkələrin tam dəstəyini əldə etmişdir. Bu, ölkəmizin həmin təşkilatlar çərçivəsində milli
maraqlarını irəli aparmağa şərait yaratmışdır. Məsələn, keçən ilin dekabrında UNESCO-nun Silahlı
Münaqişələr Zamanı Mədəni Mülkiyyətin Qorunması üzrə Komitəsinin 7-ci sessiyasında Azərbaycanın
təşəbbüsü ilə işğal olunmuş ərazilərdə mədəni mülkiyyətin qorunması haqqında sənədin qəbul edilməsi ilə
işğal edilmiş ərazilərdə mədəni mülkiyyətin qorunması məsələlərinin daha da geniş müzakirə edilməsinə və
müvafiq mexanizmlərin formalaşdırılmasına zəmin yaranmışdır.
Eyni zamanda Azərbaycan sülhsevər dövlət kimi beynəlxalq sülhün və əmin-amanlığın qorunub
saxlanmasına töhfə verir. Bu baxımdan ölkəmizin dost Əfqanıstanda sabitliyin bərqərar edilməsi işində iştirakı
diqqəti cəlb edir və dünya birliyi tərəfindən təqdirlə qarşılanır. İndiyədək Azərbaycan Əfqanıstan hökumətinin
razılığı ilə həyata keçirilən müxtəlif beynəlxalq təşəbbüslərdə yaxından iştirak etmişdir. İkitərəfli formatda da
qarşılıqlı əlaqələr genişlənir və nəzərəçarpacaq uğurlar əldə edilir. Belə ki, əfqan diplomatlarının nəzəri və
praktik biliklərinin artırılması üçün Azərbaycan Diplomatik Akademiyasında müxtəlif istiqamətlər üzrə
kurslar təşkil edilir. Xarici İşlər Nazirliyinin Beynəlxalq İnkişafa Yardım Agentliyi, Rabitə və İnformasiya
Texnologiyaları Nazirliyi BMT-nin İnkişaf Proqramı ilə birlikdə Əfqanıstanda elektron hökumətin yaradılması
işinə başlamışdır. Layihə Əfqanıstan hökumətinin nazirliklərində kadrların hazırlanması və ümumilikdə
səmərəli fəaliyyətin təşkilinə xidmət edəcək. Həmçinin Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan
Təmizlənməsi üzrə Milli Agentlik (ANAMA) Əfqanıstanda bir sıra layihələr həyata keçirmişdir. Əfqanıstan
tərəfi bu il də ANAMA-nın, eləcə də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bu ölkədəki layihələrdə iştirakında maraqlı
olduğunu bildirmişdir.
Məlum olduğu kimi, gələn il Əfqanıstanda Beynəlxalq Təhlükəsizliyə Yardım Qüvvələrinin (ISAF)
missiyası başa çatacaq. Bu missiyaya töhfə verən dövlətlərin xarici işlər nazirlərinin Brüsseldə keçirilmiş
görüşündə 2014-cü ildən sonra Əfqanıstanda ISAF-ın əvəzinə NATO-nun yeni missiyasının yaradılması
barədə qərar qəbul olunmuşdur. Şimali Atlantika alyansının etibarlı tərəfdaşı kimi Azərbaycanın yeni
missiyada da yer alacağı gözlənilir. Artıq missiyanın parametrlərini formalaşdırmaq üçün dövlətlərarası
məsləhətləşmələr başlamış və Azərbaycan da bu prosesə cəlb olunmuşdur. Yeni missiyanın əməliyyat planının
parametrləri aydınlaşdıqdan sonra rəsmi Bakı orada mümkün iştirakı barədə qərar verəcək.
Bununla yanaşı, Azərbaycan diplomatiyası Avropa İttifaqı ilə qarşılıqlı münasibətlərin
möhkəmləndirilməsi və dərinləşdirilməsi istiqamətində səylərini davam etdirir. Xatırladaq ki, Azərbaycan Aİ
ilə bir neçə mühüm sahədə (energetika, nəqliyyat, ticarət və s.) əməkdaşlıq edir. Azərbaycan eyni zamanda
Avropa Qonşuluq Siyasəti və Şərq Tərəfdaşlığı kimi çoxtərəfli formatlarda fəal iştirak edir. Keçən ilin
aprelində Azərbaycan Avronest Parlament Assambleyasının ikinci plenar sessiyasına ev sahibliyi etdi. Avropa
ölkələrindən 200-dək nümayəndənin, o cümlədən deputatların, ictimai xadimlərin, Avropa Parlamentində
təmsil olunan siyasi partiyaların təmsilçilərinin qatıldığı sessiyada bir daha Azərbaycanın Avropa üçün xüsusi
əhəmiyyəti vurğulandı.
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Azərbaycanla Aİ arasında imzalanmış sazişləri reallaşdırmaq üçün səylər davam edir. Artıq
Azərbaycan-Aİ münasibətləri strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə çatmış və ölkəmiz Avropanın etibarlı tərəfdaşı
olduğunu sübut etmişdir. Aİ Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında ölkəmizlə əməkdaşlığa
xüsusi əhəmiyyət verir. İki il əvvəl Bakıda imzalanmış “Cənub qaz dəhlizi haqqında” birgə bəyannamə
Azərbaycanla Aİ arasındakı strateji tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsinə xidmət edir.
Azərbaycan-Avropa İttifaqı Əməkdaşlıq Şurası müntəzəm olaraq toplanır və qarşılıqlı əlaqələrin
vəziyyəti müzakirə olunur Ötən ay Brüsseldə Şuranın 13-cü iclası keçirildi. İclasda ikitərəfli əlaqələrin bütün
istiqamətləri müzakirə edildi. Tərəflər Aİ ilə Azərbaycan arasında Assosiasiya Sazişi üzrə aparılan
danışıqlarda əldə olunmuş nailiyyətləri təqdir etdi və müzakirələrin davam etdirilməsinin əhəmiyyətini
vurğuladılar. Aİ ilə Azərbaycan arasında viza rejiminin sadələşdirilməsi və readmissiya üzrə sazişlərə dair
danışıqların davam etdiyi bildirildi və bu danışıqların qısa müddətdə başa çatdırılmasının zəruriliyi ifadə edildi.
Eyni zamanda Aİ ilə Azərbaycan arasında enerji və nəqliyyat sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə
olundu. Aİ-nin nümayəndələri Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında Azərbaycanın mühüm
dayaqlardan biri olduğunu, Cənub qaz dəhlizinin reallaşdırılmasında TANAP layihəsinin müstəsna
əhəmiyyətini və ölkəmizin aparıcı rolunu xüsusilə vurğuladılar. Nəqliyyat sahəsində Bakı-Tbilisi-Qars dəmir
yolu layihəsinin nəinki Cənubi Qafqaz, həm də Mərkəzi Asiya, Əfqanıstan, Qara və Aralıq dənizləri və
Xəzəryanı ölkələr üçün strateji əhəmiyyət kəsb edəcəyi bildirildi. Müzakirələrin yekunu kimi Azərbaycan və
Aİ qarşılıqlı əməkdaşlığın dərinləşdirilməsinə bağlı olduqlarını nümayiş etdirdilər.
Ötən il ayrı-ayrı ölkələrlə ikitərəfli əlaqələrin inkişafında xeyli məsafə qət edilmiş, qarşılıqlı faydalı
əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün yeni istiqamətlər müəyyənləşdirilmişdir. Dövlət başçısının xarici ölkələrə
səfərləri, eləcə də Azərbaycanın və tərəfdaş ölkələrin müxtəlif səviyyəli nümayəndə heyətlərinin qarşılıqlı
səfərləri bu işə güclü təkan vermişdir. Diqqətəlayiq haldır ki, Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələrinin coğrafiyası
ildən-ilə genişlənir. Ölkəmiz Avropa və Asiya ölkələri ilə yanaşı, Latın Amerikası, Mərkəzi Amerika və Afrika
dövlətləri ilə ikitərəfli əməkdaşlığa da diqqət yetirir. Ötən il Latın Amerikasının bir neçə ölkəsinin rəsmi
nümayəndə heyətləri Bakıda səfərdə olmuş, eləcə də Azərbaycanın rəsmi şəxsləri həmin ölkələrdə görüşlər
keçirmişlər. Həmin regionların aparıcı dövlətləri ilə əlaqələrə konkret məzmun vermək üçün iş aparılır. Bütün
bu diplomatik səylərin nəticəsidir ki, Kolumbiya və Meksika parlamentləri Xocalı soyqırımının tanınması
haqqında qərar qəbul etmişdir.
Əlbəttə, ikitərəfli əməkdaşlıqda qonşu ölkələrlə əlaqələr xüsusi yer tutur. Azərbaycan dövlət
müstəqilliyini bərpa edəndən bəri rəsmi Bakı bu məqama xüsusi diqqət yetirmiş, mehriban qonşuluq
münasibətlərinin möhkəmlənməsi naminə səylərini əsirgəməmişdir. Xarici siyasətimizin bu istiqaməti keçən
il də davam etmişdir.
İlk növbədə qardaş və dost Türkiyə ilə əlaqələr yüksələn xətlə inkişaf edir. Keçən il sentyabrın 15-də iki
ölkə arasında Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurası (YSSƏŞ) yaradılmışdır. Artıq Şuranın İzmir və
Qəbələdə yüksək səviyyəli iclasları keçirilmişdir. YSSƏŞ-in qəbul etdiyi bəyannamədə müxtəlif sahələr üzrə
əməkdaşlığı şaxələndirmək üçün bir sıra vəzifələr müəyyənləşdirilmişdir. Bu vəzifələri reallaşdırmaq üçün iki
ölkənin əlaqədar dövlət orqanları fəaliyyətə keçmişdir.
İki qardaş ölkə arasında strateji tərəfdaşlığın potensialı həqiqətən böyükdür. Azərbaycanın
müstəqilliyinin bərpasından sonra ikitərəfli əməkdaşlıq böyük tarixi yol keçmiş, regionda vəziyyəti tamamilə
dəyişdirmişdir. Həm region ölkələrinin, həm də Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasına töhfə
verən Cənubi Qafqaz enerji dəhlizi ilk növbədə Azərbaycan və Türkiyənin siyasi iradəsi ilə gerçəkləşmişdir.
İndi bu dəhlizi gücləndirmək üçün yeni layihəyə – Azərbaycandan nəql olunacaq təbii qazın Türkiyə üzərindən
tranzit daşınması məqsədi ilə yeni boru xəttinin inşasını nəzərdə tutan TANAP layihəsinə start verilmişdir.
Həmçinin Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsinin reallaşdırılması işi davam edir. Heç bir xarici şirkətin və
beynəlxalq maliyyə təşkilatının iştirakı olmadan, məhz Azərbaycanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən bu layihə
Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizinin fəallaşmasına, yükdaşımaların əhəmiyyətli dərəcədə artmasına və nəticə
etibarilə regonal inkişafın sürətlənməsinə gətirib çıxaracaq. Eləcə də Azərbaycan qardaş Türkiyənin
iqtisadiyyatına böyük həcmdə investisiya qoyur. Başqa sözlə, Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı və dostluğu
ildən-ilə möhkəmlənir, bu tendensiya dönməz xarakter alır.
Ötən il başqa bir qonşu ölkə – Rusiya ilə qarşılıqlı münasibətlərdə diqqətçəkən hadisə baş verdi. Söhbət
şimal qonşumuzun ölkəmizin ərazisində icarəyə götürdüyü hərbi obyektin – Qəbələ RLS-in bağlanmasından
gedir. Məlum olduğu kimi, keçmiş SSRİ dağıldıqdan sonra müstəqil Azərbaycan bu obyektin Rusiya
tərəfindən istismarına icazə vermişdi. 2002-ci ildə iki ölkə arasında imzalanmış müqaviləyə əsasən, RLS
Azərbaycanın mülkiyyəti elan edildi və 10 il müddətinə – 2012-ci ilədək Rusiyaya faktiki olaraq rəmzi qiymətə
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icarəyə verildi. İcarə müddətinin başa çatması ərəfəsində imzalanmış müqavilənin uzadılıb-uzadılmaması
barədə tərəflər arasında ekspertlər səviyyəsində danışıqlar aparıldı. Danışıqlar zamanı tərəflərdən hər biri
məsələyə münasibətdə mövqeyini ortaya qoydu. Azərbaycan tərəfi konstruktiv mövqe nümayiş etdirərək
məsələnin həllinə çalışırdı. Rəsmi Bakı beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq stansiya ilə bağlı əməkdaşlığı davam
etdirmək niyyətində idi. Lakin tərəflər RLS-in icarə haqqının məbləği ilə bağlı razılaşma əldə edə bilmədilər.
Belə olan təqdirdə Rusiya tərəfi 9 dekabr 2012-ci il tarixli “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Rusiya
Federasiyası Hökuməti arasında Qəbələ RLS-in statusu, istifadə prinsipləri və şərtləri haqqında Saziş”in
qüvvədən düşməsi barədə qərar qəbul etdi və nəticə etibarilə 10 dekabr 2012-ci ildən etibarən stansiyanın
istismarını dayandırdı.
Bu hadisənin ikitərəfli münasibətlərə təsiri barədə müxtəlif fikirlər söyləndi. RLS-in bağlanmasının
Azərbaycan-Rusiya əlaqələrini mürəkkəbləşdirəcəyini iddia edənlər də oldu. Amma əksər ekspertlər hesab
edirlər ki, hansısa gərginlikdən söhbət getməməlidir. Əvvəla, Rusiyanın Qəbələ RLS-i əvəz edəcək alternativ
hərbi obyektləri var. Digər tərəfdən, iki ölkənin əməkdaşlığı təkcə sözügedən stansiya ilə məhdudlaşmır.
Hazırda müxtəlif sahələrdə Azərbaycan-Rusiya əlaqələri yüksək səviyyəsi ilə fərqlənir, qarşılıqlı faydalı
əməkdaşlıq ildən-ilə genişlənir. Rusiya Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşlarından biri olaraq qalır. Təkcə bir
faktı göstərmək kifayətdir ki, iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin həcmi təxminən 3 milyard ABŞ dolları
təşkil edir. Tərəflər mövcud potensialı nəzərə alaraq bu istiqamətdə irəliləmək niyyətindədirlər.
Rusiya ilə qarşılıqlı əlaqələrin sıxlığına başqa bir mühüm məqam da dəlalət edir. Ölkəmiz Rusiya
Federasiyasının əksər subyektləri ilə birbaşa əməkdaşlıq əlaqələri yaratmış, onların bəziləri ilə hökumətlərarası
sazişlər bağlanmışdır. Qonşu ölkənin 70-dən artıq regionu Azərbaycanla əməkdaşlıq edir və qarşılıqlı ticarət
dövriyyəsinin 80 faizindən çoxu bu regionların payına düşür. Başqa sözlə, ikitərəfli münasibətlərin
perspektivləri genişdir və gələcəyə nikbin baxmaq üçün hər cür əsas var.
Əvvəlki illərdə olduğu kimi, keçən il də Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli
dövlətin yürütdüyü xarici siyasətin prioritet istiqamətini təşkil etmişdir. Danışıqlar prosesində Ermənistan yenə
qeyri-konstruktivlik nümayiş etdirmiş, beynəlxalq hüquq normalarına məhəl qoymadığını göstərmiş, işğal
olunmuş ərazilərdə və cəbhə xəttində təxribatçı hərəkətləri ilə vəziyyəti gərginləşdirmişdir. Eyni zamanda
ATƏT-in Minsk qrupu tənzimləmə prosesini “ölü nöqtə”dən çıxarmaq üçün hansısa əməli təşəbbüs
göstərməmişdir. Bütün bunlar isə danışıqlarda irəliləyişə nail olmağa imkan verməmişdir.
Belə bir şəraitdə Azərbaycan dövləti ayrı-ayrı ölkələrin, beynəlxalq təşkilatların diqqətini Ermənistanın
işğalçılıq siyasətinin beynəlxalq və regional sülhə təhlükə törətməsinə cəlb edir. Ötən il NATO, İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatı və Qoşulmama Hərəkatı kimi nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinə dair sənədlər qəbul edərək ölkəmizin ərazi bütövlüyünə, suverenliyinə və hamı tərəfindən
tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığına hörmətini ifadə etmiş və münaqişənin məhz bu əsasda həllinin
vacibliyi vurğulanmışdır. Artıq dünya ictimaiyyətində belə bir fikir formalaşmışdır ki, münaqişənin həlli
Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal altındakı ərazilərindən çıxarılması, məcburi köçkünlərin
doğma yurd-yuvalarına qayıtması ilə başlanmalı, bunun ardınca münaqişə tərəfləri arasında əməkdaşlıq və
etimad mühitinin formalaşmasına xidmət edən qarşılıqlı addımlarla işğalın ağır nəticələri aradan
qaldırılmalıdır.
Təəssüf ki, Ermənistan hələ də status-kvonu qoruyub saxlamaq və işğalın nəticələrini əbədiləşdirmək
fikrindən əl çəkmir. Halbuki status-kvonun qalması təcavüzkar dövlətə yaxşı heç nə vəd etmir. Prezident İlham
Əliyevin qeyd etdiyi kimi, “Status-kvo vəziyyəti bizim üçün nə qədər ağır olsa da, Ermənistan üçün eyni
dərəcədə təhlükəlidir. Ona görə ki, əgər onlar regionda qüvvələrin tarazlığı və ümumiyyətlə, regionda vəziyyət
baxımından heç olmasa ortamüddətli perspektivi, məsələn, Azərbaycanın güclənməsi perspektivini götür-qoy
etsələr, aydın olar ki, 5-10 ildən sonra onların vəziyyəti indikindən daha ağır olacaqdır. Azərbaycanla
düşmənçilik etmək və bizim torpaqlarımızı işğal altında saxlamaq onlar üçün çətin və müəyyən dərəcədə
təhlükəli olacaqdır. Əgər onlar hazırda Dağlıq Qarabağda yaşayan adamların bundan sonra da təhlükəsiz
şəraitdə yaşamasını istəyirlərsə, işğalçı qüvvələrin bizim ərazidən çıxarılması prosesini başlamalıdırlar”.
Azərbaycan.-2013.-15 yanvar.-№ 8.-S.3.
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2012-ci il siyasi-diplomatik baxımdan da Azərbaycan üçün uğurlarla yadda qaldı
Rauf Kəngərli
Geridə qalan 2012-ci il də ölkəmiz üçün bir sıra mühüm nailiyyətlərlə yadda qaldı. Azərbaycan
sürətli iqtisadi inkişafını davam etdirdi, ölkəmizin dünyadakı nüfuzu daha da artdı, paytaxtımız Bakı
şəhəri böyük əhəmiyyətə malik beynəlxalq tədbirlərin keçirildiyi məkana çevrildi. Ölkəmiz BMT-nin
Təhlükəsizlik Şurası kimi mötəbər bir qurumun qeyri-daimi üzvü kimi dünyanın təhlükəsizlik
siyasətinin formalaşmasına öz töhfəsini verdi, mötəbər quruma sədrlik etdi. Bir sıra Qərb
ekspertlərinin də qeyd etdiyi kimi, BMT-nin var olduğu 68 il ərzində, hətta bu qurumun yaradılmasında
iştirak edən bəzi nüfuzlu Avropa ölkələri bu mötəbər qurumda təmsil olunmaq imkanı əldə edə
bilməmişdir. Siyasi İnnovasiyalar və Texnologiyalar Mərkəzinin sədri, tanınmış siyasətşünas Mübariz
Əhmədoğlu ilə söhbətimiz də bu və digər məsələlərlə bağlı oldu. O dedi:
— Birmənalı şəkildə deyə bilərik ki, 2012-ci il siyasi-diplomatik baxımdan ölkəmiz üçün uğurlu bir il
kimi yadda qaldı. Qeyd etdiyiniz kimi, dünya azərbaycanlılarında fəxarət hissi oyadan mühüm əhəmiyyətə
malik bir hadisə artıq reallığa çevrildi — Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasında qeyri-daimi üzvlüyü
başladı və həm də tarixdə ilk dəfə olaraq mötəbər quruma sədrlik etdi. Azərbaycanın təşəbbüsü ilə dünyanın,
xüsusən, Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasına böyük töhfələr verəcək TANAP layihəsinin
reallaşması istiqamətində mühüm addımlar atıldı. 2012-ci ildə Bakı dünya problemlərinin müzakirə edildiyi
mərkəzə çevrildi. Keçirilmiş beynəlxalq tədbirlər rəsmi Bakıdan çox, iqtisadi problemlər məngənəsində
vurnuxan dünya üçün əhəmiyyətli idi. Hər halda Azərbaycanın uğurları təkcə bununla bitmədi.
Xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Qəbələ RLS-nin fəaliyyətinin dayandırılması təkcə 2012-ci ilin deyil,
bəlkə də son 10 illiyin uğuru hesab oluna bilər. Bəzi destruktiv qüvvələr, ermənilər və onların tərəfkeşləri
Qəbələ RLS-nin fəaliyyətinin dayandırılmasını Azərbaycan ilə Rusiya münasibətlərinin gərginləşməsi kimi
izah etməyə çalışırdılar. Ancaq onlar nəzərə almalıdırlar ki, Rusiyanın marağı olsaydı, ən azı, bu mövzuda
Azərbaycan ilə danışıqları davam etdirərdi. Son bir neçə ayda heç bir Rusiya rəsmisi bu mövzudan ötrü
Azərbaycana səfər etməyib və ya Azərbaycan səlahiyyətlilərini Rusiyaya dəvət etməyiblər. Ölkənin xarici işlər
nazirinin Qəbələ RLS-nin fəaliyyətini dayandırmaqla bağlı notasından iki gün öncə Azərbaycanın müdafiə
naziri Səfər Əbiyev Moskvada idi və Moskvanın xahişi ilə o, Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoyqunun
namizədliyini MDB Müdafiə Nazirləri Şurasının sədrliyinə təqdim etdi. Bu özü iki ölkənin münasibətlərini
izah edən diqqətəlayiq hadisədir. Moskvanın Azərbaycana münasibəti mənfi olsaydı, bu iş orada olan 10
ölkənin müdafiə nazirindən birinə həvalə edilərdi. Qəbələ RLS-nin fəaliyyətinin dayanması Azərbaycan
ərazisində digər dövlətin hərbi iştirakının sonu deməkdir. Bu da Prezident İlham Əliyevin apardığı uğurlu
siyasətin məntiqli nəticəsi idi.
Təbii ki, ötən il ölkəmizin yaralı yeri olan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində aparılan
danışıqlar prosesi də hər birimizin diqqət mərkəzində oldu. Təəssüflə qeyd etməliyik ki, ATƏT-in Minsk
qrupu ötən il ərzində nə münaqişənin tənzimlənməsinə, nə də müharibə ehtimalının azaldılmasına nail ola
bilmədi. Pul dilənən Ermənistan da 2012-ci ildə silah cəbbəxanasını artırmaqla məşğul oldu. Münaqişənin
həllində yaranmış duruma görə vasitəçilər həm fəaliyyətləri, həm də fəaliyyətsizlikləri ilə birbaşa məsuliyyət
daşıyırlar. Minsk qrupu il ərzində yalnız Ermənistanın imitasiya xarakterli addımlarına şərait yaratdı. Məqsəd
bu idisə, hesab etmək olar ki, buna nail oldular. Vasitəçilər ötən il Dağlıq Qarabağda aparılan işlərə, o
cümlədən Suriyadan köçürülən ermənilərin Kəlbəcərdə, Laçında, Zəngilanda və digər işğal olunmuş
torpaqlarımızda məskunlaşmasına zərrə qədər də diqqət ayırmadılar. Status-kvonun yolverilməzliyini iddia
edən vasitəçilər status-kvoya təsir edən belə addımlara görə də məsuliyyət daşıyırlar. Qondarma “Dağlıq
Qarabağ respublikasında” keçirilən prezident seçkilərinə, eləcə də bura aviareyslərin təşkilinə dair vasitəçilərin
ortalığa qoyduğu mövqe erməniləri kəskin olmalıydı.
Vasitəçilər Azərbaycan və Ermənistan rəhbərlərini öz əhalilərini sülhə hazırlamamaqda, məlumatsız
saxlamaqda ittiham etdikləri halda, özləri də bu istiqamətdə heç bir addım atmadılar. Onlar danışıqlar
prosesində ümumi prinsipləri və detalları açıqlasaydılar, indi Azərbaycan və erməni xalqları dinc yolla
tənzimlənməyə daha çox yaxınlaşardılar. Ən gözəl siyasi iradə onların öz missiyalarının müharibə ehtimalını
artırdığı üçün iflasa uğradıqlarını bəyan etmələri olardı. Və bundan sonra tamamilə öz missiyalarından əl
çəksələr, dinc tənzimlənməyə daha çox fayda verə bilərdilər.
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Fransa Dağlıq Qarabağ tənzimlənməsində Azərbaycana tərəf reverans etdi. Həm Azərbaycan, həm də
Fransa rəsmiləri tərəfindən verilən bəyanatlardan aydın başa düşülür ki, Fransa – Azərbaycan münasibətlərinin
ən prioritet məsələsi Dağlıq Qarabağ münasibətlərinin tənzimlənməsidir. Prezident Fransua Olland
münaqişənin nizamlanma prosesinin yekunlaşması üçün əlindən gələn hər şeyi edəcəyini bəyan etdi. İndi
Fransada problemin tənzimlənməsi ilə eyni vaxtda iki nazirlik — həm Avropa Məsələləri üzrə Nazirlik (nazir
Bernar Klazenev), həm də XİN (nazir Loran Fabius) məşğuldur. Belə görünür ki, Dmitri Medvedevin
prezidentliyi dövründə Rusiyanın nümayiş etdirdiyi aktivlik estafetini Fransa öz əlinə almaq istəyir. Yaxın
günlərdə Fransada Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin görüşü planlaşdırılır. Fransa tərəfi buna
ciddi hazırlaşır. Burada Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinə dair hansısa sənədlərin razılaşdırılıb,
paraflanması məsələsi gündəliyə gələ bilər. Ermənistandakı prezident seçkilərindən sonra bu sənəd imzalana
bilər. Fransa bu addımı atarsa, o, Cənubi Qafqazda özünün geoiqtisadi və geosiyasi iştirakını artıracaqdır.
Fransanın və Avropa İttifaqının Cənubi Qafqazda iştirakının artması Azərbaycanın xeyrinədir. Çünki
Fransa və Avropa İttifaqı bəzi dövlətlərdən fərqli olaraq güclü və ya təhlükəli geosiyasi ambisiyaların
daşıyıcısı deyillər. Yeni metodologiya, yeni texnologiya və daha çox investisiya gətirməyə qadir olan Fransa
regional iqtisadiyyatın güclənməsinə, regionda sabitliyin möhkəmlənməsinə, təhlükəsizliyin artmasına güclü
stimul verə bilər. Fransanın mövqeyi ilə bağlı dediklərimizi eyni ilə Aİ-yə şamil etmək olar. Aİ-nin qarşısında
duran əsas məsələ Dağlıq Qarabağın erməni və azərbaycanlı icmaları arasında dialoqu təşkil etməklə etimad
tədbirlərini möhkəmləndirmək və bununla da münaqişənin tənzimlənməsini finiş xəttinə çıxarmaqdır.
Ermənistanın ümumi zəifləməsi, onsuz da forpost olan Ermənistan dövlətçiliyini də şübhə altına alır.
Serj Sarkisyan il ərzində Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı daban-dabana zidd olan bəyanatlar verdi.
Münaqişəsinin tənzimlənməsində “ağıllı kompromisin alternativsizliyini” iddia edən Sarkisyan az keçmiş
münaqişənin yalnız millətlərin öz müqəddaratını təyinetmə prinsipi əsasında tənzimlənməsini, eləcə də Dağlıq
Qarabağın tərəf kimi danışıqlar masası arxasında oturmasını tələb etdi. Və ya Azərbaycan ilə Türkiyəni
erməniləri blokadaya almaqda ittiham edərək, Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərlə burada vaxtilə yaşamış,
sonradan özlərinin qovub çıxardığı, deportasiya etdiyi azərbaycanlılarla görüşünə qadağa qoydu. Avropada
sərbəst yerdəyişmə prinsipinin prioritet prinsip olduğunu iddia edən Serj Avropanın tərkib hissəsi elan etdiyi
Dağlıq Qarabağa azərbaycanlıların daxil olmasına qadağa qoymuşdur.
Ermənistan zəifləyir. Hər halda Ermənistanda Dağlıq Qarabağ münaqişəsi əsas məsələ kimi görünsə də,
hazırda Ermənistan və dünya erməniləri üçün əsas problem Ermənistan dövlətçiliyinin mövcudluğu, müstəqil
siyasət aparması məsələsidir.
Bu il Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tərəfləri olan Ermənistanda və Azərbaycanda prezident seçkiləri
keçiriləcəkdir. Seçkilərin münaqişənin həlli istiqamətində aparılan danışıqlara təsiri barədə birmənalı şəkildə
onu deyə bilərik ki, bunun Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi qarşısında maneə olacağı fikrini
yaxın buraxmırıq və buraxa da bilmərik. Əksinə, seçki illərinin, xüsusilə 2013-cü il seçkilərinin bir sıra
özəllikləri var. Bu özəlliklərdən münaqişənin tənzimlənməsi istiqamətində istifadə etmək mümkündür.
Belə ki, 2013-cü ilin prezident seçkiləri Ermənistanın hərtərəfli zəifləməsi fonunda baş tutur. Erməni
xalqı, Ermənistanın ictimai-siyasi mühiti və siyasi partiyaları bu seçkilərdə iştirak etmir. Serj Sarkisyanın 5 il
ərzində apardığı siyasət Ermənistanın daxili və xarici siyasətini elə vəziyyətə salıb ki, heç bir ciddi siyasi fiqur
bu seçkilərə qatıla bilmir və ya onu qatılmağa qoymurlar. Prezident seçkiləri Ermənistanın zəifliyini daha da
qabardacaq, zəifləmə prosesini daha da sürətləndirəcək. Münaqişənin tənzimlənməsindən yayınmaq,
beynəlxalq təzyiqləri neytrallaşdırmaq üçün güc lazımdır. Ermənistanın zəifləməsi onun bu istiqamətdə də
gücünü azaldacaq. Ermənistana təzyiqin artması isə bizim fikrimiz deyil. Baş nazir Tiqran Sarkisyan
Ermənistana güclü təzyiqlərin olduğunu və olacağını deyib.
Azərbaycan isə güclüdür, inkişafdadır, baş verən hər bir proses, o cümlədən seçki prosesi onun gücünün
artmasına şərait yaradır. 2013-cü ildə Azərbaycanın hərbi imici daha da güclənəcək. Bu proses artıq başlanıb.
Beynəlxalq nəşrlər bu mövzuda yazmağa başlayıblar. Azərbaycanın iqtisadi, diplomatik və siyasi gücü
dünyada heç kimdə şübhə yaratmır. Hərbi gücümüzün dəfələrlə artıq olması da heç kəsdə şübhə yaratmayacaq.
2013-cü il Azərbaycan üçün təkcə seçki ili deyil, mühüm dəyişikliklər ili olacaq: Azərbaycan kosmasa peyk
göndərən ölkələrdən biri olacaq.
Ermənistan isə digər bir ciddi problemlə üz-üzədir. Metsamor AES-in sıradan çıxması 2013-cü ildə ciddi
şəkildə gündəlikdə olacaq. Ermənilər özləri də bu stansiyanın partladılması məsələsini gündəliyə gətirə
bilərlər. Hər halda 2013-cü il həm Ermənistanın, həm də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin taleyinin müəyyən
olunmasında təsirli rola malik olacaq. İstənilən halda, uğur və qələbə Azərbaycanın olacaq.
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Ötən 2012-ci ilin uğurlu nəticələri və sürətlə inkişaf edən respublikamızın güclənməsi buna zəmanət
verir.
Xalq qəzeti.-2013.-8 yanvar.-№ 2.-S.4.
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Elmar Məmmədyarov: 2012-ci ildə diplomatik uğurlarımız Azərbaycanın xarici siyasətinin təsir
qüvvəsini bir daha təsdiq edir
Trend Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarovun bir sıra yerli və xarici informasiya
agentliklərinə XİN-in yola saldığımız ildəki fəaliyyəti, ölkəmizin əldə etdiyi uğurlar və ümumilikdə 2012-ci
ilin yekunları ilə bağlı müsahibəsini təqdim edir
- Cənab Nazir, başlayaq xarici siyasətimizdəki ən böyük uğurumuz olan BMT-nin Təhlükəsizlik
Şurasına Azərbaycanın sədrlik etməsindən. Siz bu Sədrliyi və ümumiyyətlə Azərbaycanın BMT TŞ-də
fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz?
- Bildiyiniz kimi, Azərbaycan 2011-ci ilin oktyabrında BMT Baş Assambleyası çərçivəsində BMT
Təhlükəsizlik Şurasının 2012-2013-cü illər üzrə qeyri-daimi üzvlüyünə keçirilən seçkilərdə BMT-nin 155 üzv
dövlətinin dəstəyini qazanaraq Şərqi Avropa qrupundan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü
seçilmişdir. Cari ilin may ayında ölkəmiz BMT TŞ-də rotasiya qaydasına əsasən prezidentlik etmişdir. 2012ci ilin 4 may tarixində Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin sədrliyi ilə TŞ-də
Beynəlxalq Sülh və Təhlükəsizliyə Terrorizmin Açdığı Hədələr mövzusu çərçivəsində “Terrorizmlə Mübarizə
Sahəsində Öhdəliklərin Yerinə Yetirilməsi ilə bağlı Beynəlxalq Əməkdaşlığın Gücləndirilməsi” mövzusunda
yüksək səviyyəli görüş keçirilmişdir. Bu görüşdə BMT-in Baş katibi, nazirlər, nazir müavinləri və digər yüksək
səviyyəli şəxslər iştirak etmişdir. Qeyd edilən görüşdən öncə TŞ-də görüşün məqsədi və əsas müzakirə
mövzusu üzrə əhatəli məlumat təmin edən Konsepsiya sənədi paylanmışdır. Həmin sənəddə terrorizmlə
mübarizə üzrə ölkələrin öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinin təmin olunması üçün beynəlxalq əməkdaşlığın
əhəmiyyəti, bu növ hədələrə zamanında və birgə adekvat reaksiyanın verilməsi üçün müxtəlif ölkələrin
əlaqədar qurum və təsisatlarının imkanlarının və bacarıqlarının artırılması istiqamətində işlər görülməsinin
zəruriliyi əks olunmuşdur. Sözügedən görüşün nəticəsi olaraq qəbul olunan TŞ prezidentinin Bəyanatında Şura
üzvlərinin qəti şəkildə terrorizmin bütün növlərinin pisləməsi bir daha təkrar olunmuş, terrorizmin dəyişən
təbiəti və xarakteri, üzv ölkələrin beynəlxalq hüquq normalarından irəli gələn suverenlik, ərazi bütövlüyü və
sərhədlərin toxunulmazlığı prinsiplərinə hörmət etməsinin zəruriliyi, terrorizmlə mübarizə zamanı insan
hüquqları və qanunun aliliyi məsələlərinin nəzərə alınmasının vacibliyi, eləcə də bütün dünyada dini və mədəni
müxtəlifliyə hörmət prinsiplərinin əhəmiyyəti vurğulanmışdır.
Azərbaycanın TŞ-də prezidentliyi dövründə Afrika regionu üzrə Sudan və Cənubi Sudan, Konqo
Demokratik Respublikası, Qvineya Bissau, Liviya, Qərbi Afrika, Somali, Asiya regionu üzrə Əfqanıstan,
Avropa üzrə BMT-in Kosovada Müvəqqəti İdarəçilik Missiyası (UNMİK), Bosniya və Hersoqavina kimi
ölkələrdə beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə təhdid yaradan məsələlərlə bağlı keçirilmiş görüşlərdə iştirak etmiş
və qəbul olunan sənədlərə müvafiq münasibətini bildirmişdir. Bu baxımdan fevral ayında Afrikada sülh və
təhlükəsizlik, dekabr ayında Afrikada sülh və təhlükəsizlik bəndi altında Sahel bölgəsində vəziyyət
mövzusunda keçirilmiş yüksək səviyyəli iclas və görüşlər qeyd oluna bilər. Ölkəmizin TŞ-də sədrliyi dövründə
qəbul olunmuş üç qətnamənin hər biri Afrika ölkələri (Sudan və Qvineya Bissau) haqqındadır. Bu da
Azərbaycanın Afrika qitəsində baş verənlərə qarşı biganə olmadığının və sözügedən regionda baş verən
hadisələri yaxından izlədiyinin göstəricisidir.
Əlavə olaraq ölkəmiz siyasi və təhlükəsizlik baxımdan dünyanın ən qaynar regionlarından sayılan Yaxın
Şərq regionu üzrə Şuranın iclas və görüşlərində iştirak etmiş və xüsusən də, Fələstin, Suriya, Liviya, Livan,
Yəmən və sairə kimi dünyanın gündəmində olan məsələlərin müzakirəsində yaxından iştirak etmişdir. Avqust
ayında Suriyadakı vəziyyətlə bağlı nazirlər səviyyəsində keçirilmiş görüş, sentyabr ayında Yaxın Şərqdə sülh
və təhlükəsizlik mövzusunda təşkil olunmuş yüksək səviyyəli görüşlərdə və bu kimi çoxsaylı əhəmiyyətli
iclaslarda Azərbaycan tərəfi də təmsil olunmuş və öz mövqeyini bildirmişdir.
BMT TŞ-yə üzvlük ölkəmizə xüsusilə Afrika və Latın Amerikası kimi regionlarda yeni tərəfdaşlar
qazandırmış və bu iqtisadi, siyasi, mədəni və sosial-humanitar sahələrdə yeni əməkdaşlıqlara yol açmışdır.
Sualın cavabını konkretləşdirsək ümumilikdə deyə bilərik ki, BMT TŞ-ə üzvlük Azərbaycan Respublikasının
beynəlxalq arenadakı mövqeyini daha da gücləndirdi və ölkəmizin mövqeyini beynəlxalq səviyyədə
dəstəkləyən dövlətlərin sayını daha da artırdı.
2013 – cu ilin oktyabr ayında növbəti sədrliyimiz müddəti ərzində beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin
qorunması üçün töhfəmizi əsirgəməyəcəyik. Azərbaycan hər zaman ədalətin təmin olunması istiqamətində öz
fəaliyyətini davam etdirəcəkdir.
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- Azərbaycanın BMT TŞ-də ölkəmizin fəaliyyəti aydındı. 2012-ci ildə başqa hansı diplomatik
uğurlardan danışa bilərik?
- Diplomatik uğurlarımız barədə söhbətimizi davam etdirərək az öncə geniş məlumat verdiyim BMT
TŞ-dəki fəaliyyətimizlə yanaşı, Azərbaycanın Meksikada keçirilən “Böyük iyirmiliyin” (G-20) üzvü olan
ölkələrin Xarici İşlər Nazirlərinin işçi toplantısına dəvət olunmasını növbəti uğur kimi qiymətləndirmək olar.
Bu, dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin Azərbaycana olan marağının artmasının və ölkəmizin regiondakı
liderliyinin göstəricisidir.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli istiqamətində ölkəmizin mövqeləri ilbəil güclənir. Belə ki,
bu il ərzində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və Qoşulmama Hərəkatı kimi nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar
tərəfindən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyi tanıyan müxtəlif qətnamələr qəbul edilmişdir.
Beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığımızdan söz edərkən, Azərbaycanın YUNESKO ilə əlaqələrinə
nəzər salmaq istərdim. Bildiyiniz kimi Azərbaycanın Birinci Xanımı Mehriban Əliyeva YUNESKO-nun
Xoşməramlı Səfiridir. Mehriban xanım Azərbaycanla YUNESKO arasında münasibətlərin inkişafı üçün
mühüm işlər həyata keçirir. Xatırlatmaq istərdim ki, ölkəmiz bu yaxınlarda YUNESKO-nun Qeyri-maddi
mədəni irsin qorunması üzrə Hökumətlərarası Komitənin vitse-prezidenti və bu təşkilat çərçivəsində digər
rəhbər vəzifələrə seçilərək üzv ölkələrin tam dəstəyini əldə edib. Bu ilin 21 dekabr tarixində YUNESKO-nun
silahlı münaqişələr zamanı mədəni mülkiyyətin qorunması üzrə Komitənin yeddinci sessiyasında
Azərbaycanın təşəbbüsü ilə işğal edilmiş ərazilərdə mədəni mülkiyyətin qorunması haqqında sənədin qəbul
edilməsi ilə ölkəmiz işğal edilmiş ərazilərdə mədəni mülkiyyətin qorunması məsələlərinin daha da geniş
müzakirə edilməsi və müəyyən mexanizmlərin qəbul edilməsi üçün bünövrə yaratmışdır.
Cari ilin 21 sentyabr tarixində Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdəki diplomatik
nümayəndəliklərin rəhbərlərinin 4-cü toplantısı keçirilmişdir. Toplantının keçirildiyi Azərbaycan Diplomatik
Akademiyasının yeni tədris kompleksinin açılışında iştirak edən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyev iclasda çıxış edərək, diplomatlarımızın qarşısında yeni tapşırıqlar və vəzifələr qoymuşdur ki, biz
hazırda onların icrasının təmin olunması üçün çalışırıq və yeni ildə də bu istiqamətdə fəaliyyətimizi davam
etdirəcəyik.
Qeyd edilən diplomatik uğurlarımız Azərbaycan Respublikası tərəfindən həyata keçirilən xarici
siyasətin təsir qüvvəsini və tarazlılığını bir daha təsdiq edir. Eyni zamanda, əldə edilmiş nəticələr qarşımıza
növbəti yeni vəzifələr qoyur və Azərbaycanın uzunmüddətli maraqlarının reallaşması baxımından yeni
imkanlar açır. Ölkəmizin nüfuzunu və təsir imkanlarını daha da artırmaq, əldə edilmiş mövqelərdən və
qazanılmış diplomatik potensialdan effektiv şəkildə istifadə etmək qarşımıza qoyulan başlıca vəzifələrdəndir.
- Keçək əsas ağrılı yerimiz olan Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə. Son bir ildə sülh
prosesində aşkar durğunluğu nəzərə alaraq, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizamlanmasının
perspektivlərini necə görürsünüz? Bu problemin həllində irəliləyişə mane olan əsas səbəblər
hansılardır?
- Danışıqlar prosesinin perspektivlərinə keçməzdən öncə qeyd etməliyəm ki, danışıqların gedişində
Ermənistanın davamlı olaraq qeyri-konstruktiv mövqe tutması, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə
əməl etməkdən boyun qaçırması və buna paralel olaraq regionda vəziyyəti gərginləşdirməyə xidmət edən
addımlar atmaqdan və işğal edilmiş ərazilərimizdə qanunsuz fəaliyyət göstərməkdən çəkinməməsi danışıqların
uğurla nəticələnməsinə imkan vermir.
Bununla belə qeyd etməliyəm ki, ATƏT-in Minsk Qrupu (MQ) çərçivəsində aparılan danışıqların
nəticəsiz qalmasına baxmayaraq, 2012-ci il münaqişənin həlli istiqamətində Azərbaycan Respublikasının
beynəlxalq aləmdə mövqelərinin daha da möhkəmləndirilməsi baxımından əhəmiyyətli olmuşdur. Belə ki,
NATO, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və Qoşulmama Hərəkatı başda olmaqla nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar
tərəfindən Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə dair sənədlər qəbul edilmiş və burada Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü, suverenliyi və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığına hörmət ifadə edilmiş
və münaqişənin məhz, bu əsasda həllinin vacibliyi vurğulanmışdır. Dünya birliyinin mütləq əksəriyyətini
birləşdirən bu beynəlxalq təşkilatların belə bir prinsipial mövqe nümayiş etdirməsindən Ermənistan nəticə
çıxarmalı, öz mövqeyini bir daha təhlil etməli və dünya ictimaiyyətinin mövqeyinə uyğun şəkildə hərəkət
etməlidir.
Minsk Qrupu çərçivəsində aparılan danışıqların bugünkü vəziyyətinin təhlili MQ tərəfindən daha
nəticəyönlü və ədalətli yanaşmaya ehtiyac olduğunu göstərir. Hesab edirik ki, keçən illər ərzində beynəlxalq
təşkilatlar tərəfindən qəbul edilmiş çoxsaylı qərar və qətnamələr artıq münaqişənin həlli çərçivəsini, hüquqi
bazasını və onun əsas elementlərini müəyyənləşdirmişdir. Dünya birliyində artıq yekdil bir fikir
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formalaşmışdır ki, münaqişənin həlli Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal altındakı
ərazilərindən çıxarılması, məcburi köçkünlərin öz doğma yurd-yuvalarına qayıtması ilə başlanmalı və bunun
ardınca münaqişə tərəfləri arasında əməkdaşlıq və etimad mühitinin formalaşmasına xidmət edən qarşılıqlı
addımlarla işğalın ağır nəticələri aradan qaldırılmalıdır.
Yalnız bu addımlar nəticəsində Dağlıq Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı və erməni icmaları arasında
birgə yaşayış və əməkdaşlıq mühiti formalaşdırıla bilər. Təəssüflər olsun ki, rəsmi Yerevanın hər iki icmanın
nümayəndələrinin görüşlərinin keçirilməsinə maneə olması icmalararası etimad mühitinin yaradılmasına və
bütövlükdə münaqişənin həllinə mənfi təsir göstərir.
Azərbaycanın mövqeyi aydındır: Biz münaqişənin sülh yolu ilə həllinin tərəfdarıyıq və bütün regionun
inkişafında maraqlıyıq. Azərbaycan öz yüksək iqtisadi potensialını bütün regionun inkişafına yönəltməyə
hazırdır. Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılması Ermənistanın
özünün Azərbaycanın geniş iqtisadi potensialından yararlanmasına və eyni zamanda Azərbaycanın Dağlıq
Qarabağ regionu üçün də real inkişaf proqramının ortaya qoyulmasına, o cümlədən real investisiyaların cəlb
edilməsinə şərait yarada bilər. Biz DQ regionunda yaşayan erməniləri öz vətəndaşlarımız kimi qəbul edirik və
onların yaxşı şəraitdə yaşamasını istəyirik. Lakin Ermənistanın silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal
olunmuş ərazilərində qalması bunun üçün başlıca maneədir.
- Təqdirəlayiq haldır ki, Azərbaycan xarici ölkələrdə diplomatik nümayəndəliklərinin sayını
sürətlə artırır. Bu proses nəyə xidmət edir?
- Hazırda xarici ölkələrdə Azərbaycanın 70-dən artıq diplomatik nümayəndəliyi fəaliyyət göstərir.
Avstraliya istisna olmaqla hazırda Azərbaycan bütün qitələrdə təmsil olunur və yaxın zamanda Avstraliyada
da ölkəmizin səfirliyi fəaliyyətə başlayacaqdır. Bu nümayəndəliklər ölkəmizin milli maraqlarının təmin
olunmasında, xarici siyasətin həyata keçirilməsində, ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlərin inkişaf
etdirilməsində, eləcə də respublikamızın xarici ölkələrdə təbliği, xarici ölkələrdə yaşayan Azərbaycan
Respublikası vətəndaşlarının və soydaşlarımızın hüquqlarının müdafiə edilməsi işində öz üzərilərinə düşən
vəzifələri icra edirlər.
Ölkəmizin təbliğatı istiqamətində böyük işlər görülür. Bura mədəni tədbirləri, müxtəlif nəşrləri,
sərgiləri, akademik toplantıları və digər təşəbbüsləri aid etmək olar. Gənc ölkə kimi Azərbaycanın təbliği və
dünya ictimaiyyətinə tanıtdırılması məqsədilə xarici ölkələrdəki nümayəndəliklərimizlə yanaşı soydaşlarımız
və Azərbaycana rəğbət bəsləyən şəxslər birgə çalışmalıdır. Təbii ki, ölkəmizin getdikcə artan beynəlxalq
nüfuzu, inkişaf edən iqtisadi potensialı, genişlənən xarici ticarət əlaqələrini və soydaşlarımızın dünyanın əksər
regionlarında məskunlaşdığını nəzərə alaraq, diplomatik nümayəndəliklərin sayının artırılması siyasətinin
davam edəcəyini söyləmək mümkündür.
- Azərbaycan coğrafi cəhətdən çox həssas regionda yerləşir. Dünyanın ən böyük dövləti olan
Rusiya bizim şimal qonşumuzdur. İki ölkə arasında münasibətləri necə qiymətləndirirsiniz?
- Qonşu dövlət olan Rusiya ilə əlaqələrimiz yüksək səviyyədədir, ölkələrimiz aramızda dostluq, strateji
tərəfdaşlıq münasibətləri mövcuddur və bütün sahələrdə əməkdaşlıq ildən-ilə genişlənir. Hər iki ölkə
prezidentlərinin siyasi iradəsi və şəxsi münasibətləri əlaqələrimiz üçün istiqamətverici funksiya daşıyır. Ölkə
başçıları Azərbaycan ilə Rusiya arasında ənənəvi dostluq və mehriban qonşuluq münasibətlərinin
möhkəmlənməsinə və genişlənməsinə şəxsi töhfələr vermişlər.
Bu ilin aprel ayında Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Azərbaycana səfər etmişdir. Bu səfər
çərçivəsində iki dövlət arasında diplomatik əlaqələrin 20 illiyi ilə əlaqədar Birgə Bəyanat qəbul edilmişdir.
Eyni zamanda iqtisadi-ticarət əlaqələrinin əsas parametrləri ikitərəfli münasibətlərin pozitiv inkişaf
tendensiyalarının göstəricisidir. Rusiya Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşlarından biri olub və olmaqdadır.
Ötən il iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin həcmi rekord həddə çataraq 2 milyard 828 milyon ABŞ dolları
təşkil edib. Başqa sözlə desək, ticarət dövriyyəsinin həcmi 2010-cu illə müqayisədə 47,4 faiz artıb. Biz bu
rəqəmi daha da artırmağı hədəfləmişik.
Məmnunluqla qeyd etmək istərdim ki, hazırda respublikamız Rusiya Federasiyasının əksər subyektləri
ilə birbaşa əlaqələr qurmuş, onların bəziləri ilə hökumətlərarası sazişlər imzalamışdır. Rusiyanın 70-dən artıq
regionu Azərbaycanla əməkdaşlıq edir və iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin 81,8 faizi bu regionların
payına düşür.
Eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, Rusiya Federasiyası Azərbaycan üçün həm də ErmənistanAzərbaycan münaqişəsinin həllində ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədri kimi mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Rusiya münaqişənin nizamlanmasında vasitəçilik missiyasını davam etdirir.
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Əminəm ki, dövlətlərarası münasibətlərimiz, çoxsahəli əməkdaşlığımız və qarşılıqlı fəaliyyətimiz
xalqlarımızın rifahı, regionda sülh, sabitlik və təhlükəsizlik naminə bundan sonra da hərtərəfli və dinamik
şəkildə inkişaf edəcəkdir.
- Rusiya ilə əlaqələrin yüksək səviyyədə olduğunu bildirdiniz. Bu yaxınlarda isə biz bunun əksini
göstərən hadisəyə şahidlik etdik. Belə ki, Rusiya Qəbələ RLS-in istismarının dayandırılmasına dair
Azərbaycana nota verdi. Bu fakt Azərbaycan-Rusiya ikitərəfli əlaqələrinə və birgə layihələrin
reallaşmasına necə təsir edə bilər?
- Bildiyiniz kimi, Azərbaycanın Qəbələ rayonunda yerləşən və 1985-ci ildə istismara verilmiş “Daryal”
tipli Radio Lokasiya Stansiyası keçmiş SSRİ-nin raket əleyhinə müdafiə kompleksinin 8 stansiyasından biri
idi. Ölkəmiz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra stansiyanın Rusiya tərəfindən istismarına icazə vermiş və iki
ölkə arasında 2002-ci ildə imzalanmış müqaviləyə əsasən RLS 2012-ci ilədək bu ölkəyə faktiki simvolik
qiymətə icarəyə verilmişdir.
Əlbəttə son illər ərzində Qəbələ RLS-in icarə müddətinin uzadılması ilə bağlı tərəflər arasında ekspertlər
səviyyəsində mütəmadi qaydada müzakirələr aparılmışdır. Müzakirələrdə tərəflər öz maraqlarından çıxış
etmişlər. Bu məsələdə Azərbaycan Respublikası konstruktiv mövqe nümayiş etdirmiş və məsələnin həllinə
çalışmışdır. Buna baxmayaraq, danışıqlar zamanı stansiyanın icarə haqqı ilə bağlı razılaşmanın əldə olunması
mümkün olmamışdır. Məqsədimiz bu stansiya ilə bağlı əməkdaşlığı günün tələbləri səviyyəsinə qaldırmaq,
Rusiya ilə beynəlxalq səviyyədə mövcud olan şərtlər çərçivəsində əməkdaşlıq etmək olmuş və müvafiq təklif
qarşı tərəfə bildirilmişdir.
Bildiyiniz kimi, “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Rusiya Federasiyası Hökuməti arasında Qəbələ
RLS-in statusu, istifadə prinsipləri və şərtləri haqqında Saziş”in 9 dekabr 2012-ci il tarixindən qüvvədən
düşməsi ilə bağlı Rusiya Federasiyası tərəfindən stansiyanın istismarının 10 dekabr 2012-ci il tarixindən
etibarən dayandırılması barədə Azərbaycan tərəfinə Nota təqdim edilmişdir. Bu baxımdan stansiyanın
fəaliyyəti həmin tarixdən dayandırılmışdır.
Artıq Stansiyanın bağlanması ilə əlaqədar tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin Sərəncamı ilə Komissiya yaradılmışdır. Xarici işlər nazirinin müavini Xələf Xələfovun
başçılıq etdiyi komissiya stansiyanın daşınar və daşınmaz əmlakının inventarlaşdırılması, stansiya heyəti və
onların ailə üzvlərinin, habelə şəxsi əmlakının daşınması ilə bağlı lazımi tədbirləri həyata keçirəcəkdir.
- Əfqanıstanda Beynəlxalq Təhlükəsizliyə Yardım Qüvvələrinə (ISAF) töhfə verən dövlətlərin
Brüsseldə keçirilən Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə 2014-cü ildən sonra Əfqanıstanda ISAF
əməliyyatının əvəzinə yeni NATO missiyası yaradılacağı haqda qərar qəbul olunmuşdur. Azərbaycanın
NATO-nun [Əfqanıstanda] yeni missiyasında yerini necə qiymətləndirirsiniz?
- Azərbaycan Əfqanıstanda sülhün bərqərar olunmasına və möhkəmlənməsi məqsədinə sadiq qalır. Bu
məqsədlə, biz Əfqanıstan hökumətinin razılığı ilə həyata keçirilən müxtəlif beynəlxalq təşəbbüslərdə yaxından
iştirak edirik.
NATO-nun 2014-cü ildən sonra Əfqanıstanda mümkün yeni missiyasına gəlincə isə, qeyd edək ki,
hələlik missiyanın əməliyyat planı təsdiq olunmalıdır. Azərbaycan potensial töhfəsi kimi artıq indidən bu
missiyanın parametrlərinin formalaşdırılması üzrə məsləhətləşmələrə cəlb edilib. Eyni zamanda Azərbaycan
Əfqanıstan ilə sıx ikitərəfli münasibətlər qurmaqla yanaşı beynəlxalq təhlükəsizliyin qorunması
əməliyyatlarına ciddi töhfələr verərək, etibarlı tərəfdaş kimi özünü doğrultmuşdur.
Azərbaycan qardaş əfqan xalqının rifahı və eləcə də regional və beynəlxalq təhlükəsizliyin
möhkəmləndirilməsi naminə yeni missiya ilə bağlı NATO ilə məsləhətləşmələrini davam etdirəcək və
əməliyyatın parametrləri aydın olduqdan sonra orada mümkün iştirakı barədə qərar verəcəkdir.
Bildiyiniz kimi 2014-cü ildən Əfqanıstanda NATO-nun sülhyaratma missiyası başa çatacaqdır.
Qoşunların Əfqanıstandan çıxarılması prosesində İSAF missiyası üçün qeyri-ölümcül silahların 35% hissəsi
məhz Azərbaycan vasitəsilə daşınmışdır. Bu yaxınlarda, Azərbaycan Türkiyə və Gürcüstanla birgə Şimali
Atlantika Şurasında İSAF formatında Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu və Azərbaycanda həyata keçirilən dəniz
və hava limanları ilə bağlı müvafiq təqdimatla çıxış etmişdir.
Eyni zamanda qeyd etmək istərdim ki, hazırda tikilməkdə olan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu və
Azərbaycanda tikilən yeni dəniz limanı strateji əhəmiyyətli daşıyacaqdır. Bu layihələr regionda tarixən inkişaf
və rifahın mühüm ünsürü olan tarixi İpək Yolunu canlandıracaqdır. Bu layihələrdən ilk olaraq bizim
Əfqanıstanlı dostlarımız faydalanacaqlar. Və bu bizim əsas hədəfimizdir.
NATO-nun etibarlı və sadiq tərəfdaşı kimi ölkəmiz İSAF missiyasının başa çatmasından sonra potensial
əməliyyat tərəfdaşı olmaqla, “təlim, məsləhət və yardım” cəhdlərinə töhfə vermək məqsədilə zəruri maliyyə
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yardımı ayırmış və bu istiqamətdə zəruri imkanlara malikdir. Biz bunu faktiki olaraq artıq bir sıra sahələrdə
etməyə başlamışıq.
Əfqan xalqı çox yaxşı bilir ki, Azərbaycan nəinki bu formatda həmçinin ikitərəfli formatda qarşıya
qoyulan ümumi hədəfə sadiqliyini qoruyur və biz son məqsədə çatmaq üçün bütün səylərimizi göstərəcəyik.
İkitərəfli formatda da nəzərəçarpacaq uğurlar əldə edilmişdir. Belə ki, əfqan diplomatlarının nəzəri və praktik
biliklərinin artırılması üçün Azərbaycan Diplomatik Akademiyasında müxtəlif istiqamətlər üzrə kurslar təşkil
edilir. Xarici İşlər Nazirliyinin Beynəlxalq İnkişafa Yardım Agentliyi (AİDA) və AR Rabitə, İnformasiya
Texnologiyalar Nazirliyi BMT-nin İnkişaf Proqramı ilə birlikdə Əfqanıstanda elektron hökumətinin
yaradılması işinə başlamışdır. Layihə Əfqanıstan hökumətinin nazirliklərində kadrların hazırlanması və
ümumilikdə səmərəli fəaliyyətin təşkilinə xidmət edəcəkdir.
Həmçinin, Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentlik
(ANAMA) Əfqanıstanda bir sıra layihələr həyata keçirmişdir. Əfqan tərəfi bizə müraciət edərək növbəti ildə
də ANAMA-nın, o cümlədən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bu ölkədəki layihələrdə iştirakında maraqlı
olduğunu bildirmişdir.
- İki qardaş ölkə olan Azərbaycan və Türkiyə münasibətlərinin mövcud durumu və gələcəyi
haqqında dəyərləndirmələrinizi öyrənə bilərikmi?
- Azərbaycan ilə Türkiyə güclü qardaşlıq və tarixi yaxınlıq telləri ilə bir-birinə bağlı iki dövlətdir. İki
ölkə arasında əlaqələrin təməlində xalqlarımız arasında olan bağlılıq, qardaşlıq və səmimi dostluq durur.
Biz bu gün böyük qürur hissi ilə deyə bilərik ki, Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri ən yüksək səviyyədədir.
Ölkəmiz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra iki dövlət arasında əlaqələr yüksələn xətlə inkişaf etmiş,
güclənmiş və daha da dərinləşmişdir.
Sevindirici haldır ki, Azərbaycan və Türkiyənin irəli sürdüyü təşəbbüslər, həyata keçirdiyi regional
irimiqyaslı layihələr həm dövlətlərimizi və xalqlarımızı birləşdirir, həm də bölgədə bizim xeyrimizə yeni
vəziyyətin yaranmasına gətirib çıxarmışdır.
Azərbaycan və Türkiyə ikitərəfli, regional və beynəlxalq səviyyədə bir-birinə dəstək verir və xarici
siyasətin həyata keçirilməsində koordinasiyalı hərəkət edir.
Hər iki ölkənin rəhbərlərinin nümayiş etdirdiyi siyasi iradə, həmçinin yuxarıda qeyd etdiyim məqamlar
bu gün iki dövlət arasında strateji əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi üçün həm Azərbaycan, həm də Türkiyə üçün
yol göstərən əsas istiqamətlərdir.
Bildiyiniz kimi 15 sentyabr 2010-cu ildə iki ölkə arasında Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurası
(YSSƏŞ) yaradılmışdır ki, bu gün qarşımızda duran əsas məsələlərdən biri də YSSƏŞ-in bəyannaməsindən
irəli gələn məsələlərin həyata keçirilməsidir. Artıq Şuranın İzmirdə və Qəbələdə yüksək səviyyəli iclasları
keçirilmişdir və biz hazırda müxtəlif sahələr üzrə əməkdaşlığın şaxələndirilməsi istiqamətdə fəaliyyətimizi
davam etdiririk.
Həmçinin vurğulamaq istərdim ki, Azərbaycan və Türkiyə arasında TANAP layihəsinin reallaşdırılması
ilə bağlı razılaşmanın əldə edilməsi bir daha ölkələrimizin müştərək fəaliyyətinin çox böyük potensialının
olduğunu nümayiş etdirir.
- Cənub dəhlizi kontekstində Azərbaycan və Türkiyənin birgə layihəsi olan TANAP ilə son
dönəmdə tez-tez gündəmə gələn enerji təhlükəsizliyi, iki ölkə arasında enerji sahəsində əməkdaşlıq,
Nabucco West ve TAP layihələrinin hazırkı durumu və regional yatırımlar mövzusunda fikirlərinizi
öyrənmək istərdik.
- Mən, sizin bundan əvvəlki sualınızın cavabı olaraq Azərbaycanla Türkiyə arasında münasibətlərin
hazırkı durumunu ümumi xarakterizə etdim. Energetika sahəsində əməkdaşlığa gəldikdə isə, heç şübhəsiz bu
sahə əməkdaşlığımızın əsas istiqamətlərindən birini təşkil edir. Bizim birgə uğurla həyata keçirdiyimiz nəhəng
layihələr olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz boru kəmərləri qlobal səviyyədə özünü
təsdiq etmiş və dünya enerji xəritəsinə yeni çalarlar gətirmişdir. Biz bununla kifayətlənmədik və yeni layihə
olan “Trans-Anadolu Təbii Qaz Boru Kəmərinin (TANAP) tikilməsinə dair razılığa gəldik. 25 oktyabr 2011ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Cümhuriyyətinin Baş naziri
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın iştirakı ilə İzmirdə imzalanmış Qaz Anlaşmasında Azərbaycandan nəql olunacaq
təbii qazın Türkiyə üzərindən tranzit daşınması məqsədi ilə yeni boru xəttinin inşası nəzərdə tutulmuşdur.
TANAP layihəsinə dair Memoranduma əsasən Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR),
Türkiyənin BOTAŞ və Türk Petrolları Anonim Ortaqlığı (TPAO) şirkətləri birgə Konsorsium təsis etmişdir.
Layihə üzrə gələcəkdə kəmərin tikintisində digər beynəlxalq neft-qaz şirkətləri də iştirak edəcəkdir.
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Azərbaycanın təsdiq edilmiş qaz ehtiyatlarının 2,6 trilyon kubmetr olduğunu nəzərə alsaq, deməli hələ uzun
illər ölkələrimizin enerji təhlükəsizliyi məsələsi və milli maraqlarımız təmin olunacaqdır.
Əminliklə deyə bilərik ki, TANAP Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində etibarlı mənbə
kimi gələcəkdə böyük önəm daşıyacaqdır. Başqa sözlə desək, Qərb-Şərq enerji dəhlizini formalaşdıran bütün
bu layihələr bölgəmizdə təhlükəsizliyin və sülhün gücləndirilməsi və iqtisadi inkişafın təmin edilməsi
istiqamətində atılmış uğurlu strateji addımlardır.
Enerji sahəsində iki ölkə arasında əməkdaşlıq təkcə TANAP layihəsi ilə məhdudlaşmır. Keçən il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Cümhuriyyətinin Baş naziri Rəcəb Tayib
Ərdoğan İzmir şəhərində “Petkim” şirkətinin yeni “Star” neft emalı zavodunun təməlini qoymuşlar. Petkim və
TANAP layihələrinə birlikdə qoyulacaq sərmayə təxminən 15-20 milyard ABŞ dollarına bərabərdir.
Gördüyünüz kimi hazırda Azərbaycan fəal şəkildə Türkiyə iqtisadiyyatına sərmayə yatırmaqdadır. Beləliklə,
Azərbaycanla Türkiyə arasında imzalanan ikitərəfli müqavilələr, qoyulan sərmayələr, eləcə də əməkdaşlığın
inkişafı üçün atılan addımlar əlaqələrimizin ən yüksək səviyyəyə çatdırılmasına yardımçı olmuşdur. O ki, qaldı
Nabucco West və TAP layihəsinin gələcək taleyinə, bununla bağlı onu deyə bilərəm ki, hazırda hər iki
layihənin imkanlarının qiymətləndirilməsi üzərində iş gedir və qərar “Şahdəniz 2″ Konsorsiumuna daxil olan
şirkətlər tərəfindən gələn il veriləcəkdir.
- Qərb mətbuatında “İran problemi”nin güc yolu ilə həllinə dair söz-söhbət gedir. Bu zaman bəzi
media vasitələri İsrailin və ya digər ölkələrin anti-İran kampaniyası zamanı Azərbaycan ərazisindən
istifadə niyyətinin olduğunu iddialar edirlər. Vəziyyəti necə şərh edərdiniz?
- Bir sıra xarici kütləvi informasiya vasitələrində mütəmadi olaraq bu məsələ ilə bağlı əsassız, həqiqətə
uyğun olmayan məlumatlar dərc olunur. Bu cür təhrif olunmuş məlumatlar Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində
və müxtəlif səviyyələrdə təkzib olunmuşdur. Biz dəfələrlə bəyan etmişik ki, Azərbaycan öz ərazisindən İrana
qarşı istifadə edilməsinə imkan verməyəcəkdir. Azərbaycan müstəqil, öz maraqlarını təmin edən sülhsevər
xarici siyasət həyata keçirir və bu siyasət Ermənistan istisna olmaqla bütün qonşu ölkələrlə münasibətlərin
qarşılıqlı etimada və hörmətə əsaslanmasını şərtləndirir. Biz regionda hər hansı yeni münaqişə ocaqlarının
yaranmasını istəmirik və bütün mövcud anlaşmazlıqların sülh və danışıqlar yolu ilə həllinin tərəfdarıyıq.
- Bu yaxınlarda Azərbaycan – Avropa İttifaqı Əməkdaşlıq Şurasının 13-cü iclası keçirildi.
Azərbaycan – Avropa İttifaqı əlaqələri və enerji təhlükəsizliyi mövzusunda nə deyə bilərsiniz?
- Azərbaycan və Avropa İttifaqı (Aİ) arasında bir neçə əməkdaşlıq istiqamətləri mövcuddur və tərəflər
arasında imzalanmış sazişlər mövcud hədəflərə çatmağa xidmət edir. Nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, 2006cı ildə Azərbaycan və Aİ arasında Enerji sahəsində Strateji Tərəfdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu
imzalanmışdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev və Avropa Komissiyasının
Prezidenti cənab Xose Manuel Barrozo arasında 2011-ci ilin yanvar ayında Bakıda imzalanmış “Cənub qaz
dəhlizi haqqında Birgə Bəyannamə” Azərbaycan ilə Aİ arasındakı strateji tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsinə
xidmət edir.
Eyni zamanda Azərbaycan Avropa Qonşuluq Siyasəti (AQŞ) və Şərq Tərəfdaşlığı (ŞT) kimi çoxtərəfli
formatın fəal iştirakçısıdır. Azərbaycan hazırda Aİ ilə ikitərəfli münasibətlərin gücləndirilməsi və
dərinləşdirilməsi istiqamətində səylər göstərir. Çoxtərəfli ölçüdə Azərbaycan regionda etibarlı tərəfdaş
olduğunu artıq sübut etmişdir. Bundan əlavə, Cənubi Qafqaz, Xəzər dənizi və Mərkəzi Asiya regionlarının
potensialının üzə çıxarılmasında Aİ-ə köməklik göstərmişik və müxtəlif regional enerji, nəqliyyat və ticarət
infrastruktur layihələrin hazırlanması və həyata keçirilməsi bizim iştirakımızla mümkün olmuşdur.
Digər tərəfdən Avropaya ixrac edilən enerji ehtiyatlarının təhlükəsizliyi bizim ticarət əməkdaşlığımız
üçün olduqca vacibdir. Bu həmçinin, Aİ üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən enerji təhlükəsizliyi, iqtisadiyyatın
bərpası, eləcə də fabrik və zavodlarını enerji ilə, vətəndaşların elektrik enerjisi ilə təmin olunması üçün
təhlükəsiz və etibarlı neft və qaz ehtiyatlarının əldə olunmasına öz töhfəsini verməyə imkan yaradır. Aİ 500
milyon insanın yaşadığı cəmiyyətdən və geniş istehlak bazarından ibarətdir. Aİ-nin qaz istehlakı ildə 500
milyard m3 təşkil edir. Bu rəqəmlər ölkəmizin hasil etdiyi qaz həcmləri ilə uyğun gəlməyə bilər, amma əgər
Azərbaycan 2018-ci ildən sonra Avropanı ildə 10 milyard m3, daha sonra 2030-cu ildə isə hər il 25-30 milyard
m3 qazla təmin edəcəyi halda, bu Azərbaycanın Aİ-ə öz sənaye, bazar və iqtisadiyyatının idarə olunmasında
davamlı və etibarlı töhfə vermiş olması anlamına gələcəkdir. Azərbaycan Avropanın enerji təchizatı
mənbələrinin diversifikasiyasına yardım etmək üçün fəaliyyətini davam etdirəcəkdir. Bu hər iki tərəfə iqtisadi
fayda gətirməklə yanaşı, həm ticarət, həm də siyasi cəhətdən məqsədəuyğundur.
- Cənab Nazir, son sual olaraq Azərbaycanın regional inkişafda iştirakını və onun regionda, eləcə
də dünyada sülh və təhlükəsizliyə təsirini necə qiymətləndirirsiniz?
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- Sülh və təhlükəsizlik sosial-iqtisadi inkişafla bir-birinə sıx bağlıdır. Bu regional məsələlərinin həllində
sülh və tərəqqinin təşviqi baxımından strateji əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycanın yaxından iştirakı ilə
müvəffəqiyyətlə tamamlanan BTC neft və BTƏ qaz infrastruktur layihələri, eləcə də tikintisi növbəti il başa
çatdırılacaq Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsi şübhəsiz ki, regionda iqtisadi və sosial inkişafa, ən əsası isə
qarşılıqlı inam və faydanın üzərində qurulan uzunmüddətli əməkdaşlığa səbəb olmuşdur.
Azərbaycan regionda sülh və təhlükəsizliyin möhkəm və dayanıqlı olması üçün özündən asılı olan
addımları atmışdır və görülən işlər regionun inkişafına və dünya birliyinə inteqrasiyasına öz tövhəsini
vermişdir. TANAP layihəsinə dair razılaşmanın əldə olunması, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsi Avropa
və Asiya arasında əsas tranzit dəhlizinin yaradılması istiqamətində tarixi əhəmiyyətli addımlardır. 2014-cü ildə
istismarına veriləcəyi gözlənilən bu layihəyə artıq regionun bir sıra ölkələri (Qazaxıstan, Əfqanıstan, Çin,
Özbəkistan və s.) maraq göstərir. Maraqlıdır ki, Soyuq Müharibədən sonra ilk dəfədir ki, beynəlxalq təşkilatın
və yaxud üçüncü tərəfin iştirakı olmadan Cənubi Qafqazda transmilli layihə həyata keçirilir. Biz həmçinin, iki
əsas internet mübadilə məntəqələri olan Asiya (Hong-Kong) və Avropa (Frankfurt) arasında vacib yeni tranzit
marşrutunun yaradılmasına yönəlmiş Trans-Avrasiya Super İnformasiya Magistralı (TASİM) layihəsinin
həyata keçirilmə mərhələsinə daxil oluruq. Bu layihənin əsas məqsədləri qoşulma sürətinin artırılması və
qiymətlərin aşağı salınması vasitəsilə mərkəzi Avrasiya regionunun İKT sütununa qoşulmasının
təkmilləşdirilməsidir. Cari ilin 21 dekabr tarixində BMT-nin Baş Assambleyasında Azərbaycan Respublikası
Hökumətinin təşəbbüskarı olduğu “Trans-Avrasiya Super İnformasiya Magistralı (TASİM) vasitəsilə
rabitəliliyin yaradılması” adlı qətnamə yekdilliklə qəbul edilmişdir.
Azərbaycan regionda təhlükəsizliyin, sabitliyin, tərəqqinin təminatçısı kimi narkotiklərin qanunsuz
dövriyyəsi, dini ekstremizm və terrorizm ilə fəal mübarizə aparır və sahədə beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq
edir.
Bu gün Azərbaycan regionun aparıcı dövlətidir. Azərbaycan artıq investisiya qəbul edən ölkədən
investisiya ixrac edən ölkəyə çevrilmişdir. Bu gün Azərbaycan sərmayələrinin əsas hədəfləri də elə məhz
region ölkələridir və Türkiyə ilə Gürcüstanda həyata keçirdiyimiz nəhəng layihələr bunun bariz göstəricisidir.
Ölkəmizin ilbəil artan iqtisadi qüdrəti bizə imkan verəcəkdir ki, regionun inkişafı üçün gələcəkdə bu
istiqamətdə fəaliyyətimizi daha intensiv şəkildə quraq.
Bununla yanaşı bildirməliyəm ki, davam edən Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi regionun inkişaf
potensialının tam şəkildə reallaşdırılması qarşısında əsas maneə kimi qalmaqdadır. Ermənistan tərəfinin
apardığı siyasət təbii olaraq bu ölkənin regional layihələrdən kənarda qalmasına gətirib çıxarmışdır. Hesab
edirəm ki, münaqişənin həlli həm regiondaxili inteqrasiya və inkişafa təkan vermiş olacaq, eyni zamanda
regionun Avropaya sıx inteqrasiya olunmasına imkan yaradacaqdır.
Məqalə müəllifi ilə əlaqə ünvanı: agency@trend.az
Yeni Azərbaycan.-2012.-31 dekabr.-№243.-S.11, 15.
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12 xarici ölkəyə səfər 22 prezident 10 baş nazir 5 beynəlxalq təşkilat rəhbəri ilə görüş
Rəşad CƏFƏRLİ
Tarixə çevrilməkdə olan 2012-ci il Azərbaycan üçün xarici siyasət prioritetlərinin həyata keçirilməsi
baxımından da kifayət qədər uğurlu ildir. Bu dövrdə Azərbaycan nəinki beynəlxalq əlaqələrini daha da
genişləndirib, həmçinin regional və dünya miqyasında ölkəmizin milli maraqlarının effektiv şəkildə təmin
edilməsi istiqamətində qətiyyətli addımlar atılıb.
Prezident İlham Əliyev 2012-ci ildə xarici ölkə rəhbərləri ilə ilk görüşü Rusiyanın keçmiş prezidenti
Dmitri Medvedevlə olub. Yanvarın 23-də Soçidə baş tutan və həm də bir növ ənənə xarakteri almış görüşdə
Rusiya-Azərbaycan əməkdaşlığının bir daha inkişafı, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
tənzimlənməsi yolları ilə bağlı müzakirələr aparılıb. Həmin vaxt Soçidə Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan
prezidentlərinin birgə görüşü də olub.
Yanvarın sonlarında isə Prezident İlham Əliyev Davos şəhərində keçirilən ənənəvi illik Dünya İqtisadi
Forumunda iştirak etmək üçün İsveçrəyə işgüzar səfər edib. Burada Prezident İlham Əliyevin İsveçrə
Konfederasiyasının Prezidenti Eveline Vidmer Şlümf, İsrail Dövlətinin Prezidenti Şimon Peres, Polşa
Prezidenti Bronislav Komarovski, Ukrayna Prezidenti Viktor Yanukoviç, Pakistan İslam Respublikasının Baş
naziri Sayed Yusuf Raza Gilani, Böyük Britaniyanın York Hersoqu şahzadə Endryu, İordaniyanın Baş naziri
Aun Al Xasauna, Dünya İqtisadi Forumunun təsisçi və icraçı direktoru Klaus Şvab, Beynəlxalq Qızıl Xaç
Komitəsinin prezidenti Yakob Kellenberger ilə görüşləri bu ölkələrlə əlaqələrin inkişaf etdirilməsi baxımından
səmərəli keçib.
Fevral ayında Prezident İlham Əliyev Münhen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində ABŞ dövlət katibi
Hillari Klintonla görüşüb. Azərbaycanla ABŞ arasında ikitərəfli münasibətlərin yüksək səviyyədə inkişafından
məmnunluq ifadə olunan görüşdə əlaqələrimizin bundan sonra da genişlənəcəyinə əminlik bildirilib. Həmin
ay Prezident İlham Əliyevin daha bir önəmli görüşü Belçikada NATO-nun Baş katibi Anders Foq Rasmussenlə
olub. Görüşdə Azərbaycan-NATO tərəfdaşlığı, ölkəmizin antiterror koalisiyası çərçivəsində fəaliyyəti
müzakirə edilib.
Mart ayında Prezident İlham Əliyev Bakıda Qətər Dövlətinin Əmiri Şeyx Həməd bin Xəlifə Al Tani,
Polşa Respublikasının Prezidenti Bronislav Komorovski, aprel ayında Çexiyaya səfəri çərçivəsində Prezident
Vatslav Klaus, Baş nazir Petr Neçasla görüşüb. Görüşlərdə əməkdaşlığın müxtəlif sahələri, birgə iqtisadi
təşəbbüslərlə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Martın sonunda isə Prezident İlham Əliyev
Nüvə Təhlükəsizliyi Sammitində iştirak etmək üçün Cənubi Koreyaya səfər edib.
May ayında Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasına sədrlik edib. Bu məqsədlə Nyu-Yorka səfər edən
Prezident İlham Əliyev BMT-nin Baş katibi Pan Gi Munla görüşdə Azərbaycanın terrorizmə qarşı
mübarizədəki fəaliyyəti, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıb.
May ayında Çikaqoda NATO-nun sammitində də iştirak edən Prezident İlham Əliyev Sloveniyanın Baş naziri
Yanez Yanşa, Monteneqronun Baş naziri İqor Lukşiç və Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin Sədri
Bakir İzetbeqoviçlə, Moskvada keçirilən MDB Dövlət Başçıları Şurasının qeyri-rəsmi iclasında isə Moldova
Prezidenti Nikolaye Timofti ilə görüşüb.
İl ərzində Prezident İlham Əliyevin Qırğızıstan Prezidenti Almazbek Atambayevlə, Türkiyə Prezidenti
Abdullah Güllə və Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Baş naziri Devid Kemeronla iki
dəfə, Gürcüstan Prezidenti Mixeil Saakaşvili və Türkiyənin Baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanla üç dəfə görüşü
olub.
Dövlət başçısı iyun ayında Krans Montana Forumunda iştirak etmək üçün Bakıya gələn Monteneqro
Prezidenti Filip Vuyanoviç, Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban, İstanbulda Albaniyanın Baş naziri Sali
Berişa, iyulun 5-də ölkəmizdə səfərdə olan Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Herman Van Rompuyla
görüşüb. Görüşlərdə qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında danışıqlar aparılıb.
Prezident İlham Əliyev avqustda Belarusa, sentyabrda Fransaya səfər edib. Prezidentlər Aleksandr
Lukaşenko və Fransua Ollandla görüşlərdə münasibətlərin müxtəlif istiqamətləri və genişləndirilməsi ilə bağlı
məsələlər müzakirə edilib.
Oktyabrda Bakıda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 12-ci Zirvə Toplantısı keçirilib. Prezident İlham
Əliyev bu məqsədlə ölkəmizə gələn İran, Tacikistan, Pakistan, Əfqanıstan prezidentləri ilə görüşüb.
Görüşlərdə bu tədbirin region ölkələri arasında əməkdaşlığın bundan sonra da genişləndirilməsi işinə öz
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töhfəsini verəcəyinə əminlik ifadə olunub. Oktyabr ayında Özbəkistan Prezidenti İslam Kərimov və Bosniya
və Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin Sədri Bakir İzetbeqoviç də Bakıya gəliblər.
Noyabrın 21-də Prezident İlham Əliyev dövlət səfəri çərçivəsində Sinqapurun Prezidenti Toni Tan, Baş
naziri Li Hsien Loonq ilə görüşüb. Görüşdə dövlətlərimiz arasında müxtəlif sahələrdə qarşılıqlı faydalı
əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub. Dekabrın 12-də isə Ukrayna Prezidenti Viktor Yanukoviç
ölkəmizə işgüzar səfər edib. Prezident İlham Əliyevlə görüşdə ikitərəfli məsələlər müzakirə edilib.
Beləliklə, 2012-ci il ərzində Prezident İlham Əliyev 12 xarici ölkəyə səfər edib. Həm bu səfərlər zamanı,
həm də Bakıda 21 dövlətin (Türkiyə, Gürcüstan, Rusiya, İsveçrə, İsrail, Polşa, Ukrayna, Qətər, Çexiya,
Qırğızıstan, Moldova, Monteneqro, Belarus, Fransa, İran, Tacikistan, Pakistan, Əfqanıstan, Özbəkistan,
Sinqapur, Bosniya və Herseqovina, Ermənistan) başçısı, 10 dövlətin (Türkiyə, Böyük Britaniya, Pakistan,
İordaniya, Çexiya, Sloveniya, Monteneqro, Macarıstan, Albaniya, Sinqapur) Baş naziri və 5 beynəlxalq
təşkilatın (BMT, NATO, Avropa İttifaqı Şurası, Dünya İqtisadi Forumu, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi)
rəhbəri ilə görüşüb. Bu görüşlər Azərbaycanın xarici siyasətinin kifayət qədər geniş, düşünülmüş və çoxşaxəli
olduğunu göstərir.
Azərbaycan.-2012.-23 dekabr.-№ 287.-S.4.
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Çevik, dinamik və stabil xarici siyasət
Xuraman İsmayılqızı
Şərq, Qərb dəyərlərini özündə birləşdirməklə dünya birliyi üçün əhəmiyyətini balanslaşdırılmış
siyasəti ilə təsdiqləyən, dəyişən beynəlxalq münasibətlərə, yeni çağırışlara daim hazır olan Azərbaycanın
ədalətli, cəsarətli mövqeyi dəstəklənir
Ötən əsrin sonlarında sovetlər birliyində gedən siyasi proseslər nəticəsində müstəqillik qazanan
respublikalar kimi Azərbaycan da öz daxili və xarici siyasətini sərbəst müəyyənləşdirmək hüququ qazandı.
Müstəqillik əldə etdiyi zamanlarda xarici havadarlarının dəstəyi ilə Ermənistan tərəfindən elan olunmamış
müharibəyə cəlb edilən, torpaqlarının 20 faizi işğal olunan Azərbaycan ciddi çətinliklərlə üzləşsə də, bütün
məhrumiyyətlər xalqın birliyi və həmrəyliyi ilə aradan qaldırıldı.
Respublikada siyasi sabitliyi pozmağa çalışan, suverenliyimizi istəməyən qüvvələr olsa da, ən çətin
məqamlarda vəziyyətdən çıxış yolları tapan Heydər Əliyev kimi ümummilli lider xalqa arxalanaraq,
milyonlara güvənərək öz qətiyyəti ilə bütün təsir və təzyiqlərin qarşısını ala bildi. Tarixi hadisə olan
müstəqilliyi qoruyub saxlamağın onu əldə etməkdən çətin olduğunu misilsiz xidmətləri ilə təsdiqləyən
ümummilli lider Heydər Əliyev güclü, qüdrətli Azərbaycanın gələcəyinə inanaraq bildirirdi : “ Azərbaycan
heç bir ölkənin təsiri altına düşməyəcəkdir. Azərbaycan öz müstəqilliyini qoruyacaqdır. Bu da bir prezident
kimi mənim siyasətimin ana xəttidir.” Təcrübə göstərdi ki, Heydər Əliyev kimi ümummilli rəhbəri olan və
siyasəti xalq tərəfindən dəstəklənən liderə malik dövlət sarsılmazdır. Buna görə də ən çətin məqamlarda belə
daxili siyasəti ilə xarici siyasətini tamamlayan, tarazlı şəkildə formalaşdıran Azərbaycan dünya birliyinə
inteqrasiya yolu ilə inkişaf etmiş, tanınmış, böyük nüfuz qazanmışdır.
“Bu gün Azərbaycanda böyük məsələləri həll edirik. Həm ölkə daxilində , həm regionda, həm xaricdə.
Dünya birliyində gedən proseslərdəki rolumuz artmaqdadır. Bizim xarici siyasət konsepsiyamızı da ulu öndər
Heydər Əliyev qurmuşdur. Bu konsepsiya bu gün uğurla icra edilir” söyləyən Prezident İlham Əliyev bildirir
ki, məhz bu siyasət nəticəsində Azərbaycan dünya miqyasında böyük hörmətə malik ölkəyə çevrilib. Ötən 21
ildə Azərbaycanın əldə etdiyi tarixi nailiyyətlərin qorunub saxlanılması üçün bu siyasətə sadiq qalaraq, onu
müasir dövrün tələblərinə uyğun, yeni keyfiyyətlə inkişaf etdirən Prezident İlham Əliyevin səyi nəticəsində
ölkəmiz Avrasiya coğrafiyasının mərkəzində olmaqla Şərq və Qərb sivilizasiyalarının dialoq platformasına
çevrilmişdir. Yəni beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin təmin edilməsində fəal iştirak edən Azərbaycanın xarici
siyasəti onun daxili siyasətinin məntiqi davamıdır.
Avropa Şurası və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü Azərbaycan həm Qərb, həm də Şərq dəyərlərini
özündə birləşdirməklə dünya birliyində xüsusi əhəmiyyətə malik olduğunu balanslaşdırılmış siyasəti ilə
təsdiqləmişdir. Son illərdə inkişafa yönələn proseslərdən də aydın olur ki, Qərb ilə Şərqin qovuşduğu məkanda
yerləşən Azərbaycan regionlararası siyasi, iqtisadi və ticarət əlaqələrinin inkişafında mühüm amilə çevrilir.
Elmi biliklərə əsaslanan strateji vəzifələri şaxələndirilmiş istiqamətdə, kompleks, planlı şəkildə həllinin
davamlı xarakter aldığı ölkəmizin enerji, nəqliyyat, tranzit və logistika infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi ilə
regional mərkəzə çevrilməsi düşünülmüş xarici siyasətin uğurlarındandır.
Daxili və xarici siyasətinin paralel inkişaf etdiyi Azərbaycanın enerji siyasətinin müsbət və uğurlu
nəticələri bəllidir. “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması ilə iqtisadi imkanları güclənən ölkəmizin dünya
birliyinə inteqrasiyasının da əsası qoyuldu. BTC və BTƏ neft- qaz kəmərlərinin çəkilişi xarici dövlətlərin, iri
neft şirkətlərinin ölkəmizə marağını artırdı. Böyük təzyiq və təsirlərə baxmayaraq təməli qoyulan enerji
siyasətinin məntiqi uğuru olan neft-qaz layihələrinin gerçəkləşməsi nəticəsində Azərbaycana yatırılan xarici
investisiyalardan istifadə olunmaqla ölkə iqtisadiyyatının dinamik inkişafı təmin edildi.
Hazırda Azərbaycanın özünəməxsus enerji diplomatiyası formalaşmaqdadır. Bu diplomatiyanın
göstəricisi kimi Avropa İttifaqına üzv ölkələrin enerji balansında Azərbaycan neftinin payı 35-40 faizdir.
Türkiyə və Azərbaycanın birgə layihəsi TANAP-a maraq artmaqdadır. Belə layihələrin reallaşması ilə
ölkəmizin maliyyə, siyasi gücü artmaqla hadisələrə təsiretmə imkanları da genişlənib möhkəmlənməkdədir.
Tarixi İpək Yolunun bərpası kimi dəyərləndirilən Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolunun çəkilməsində də
təşəbbüskarlığını qoruyan Azərbaycan bu layihə ilə də dünya dövlətlərinin marağını cəlb edir. Müəllifi olduğu
bütün layihələrdə qarşılıqlı əməkdaşlıq, birgə fəaliyyət prinsipinə əsaslanan Azərbaycanın xarici siyasətinin
istiqamətləri qitələri birləşdirən BTQ-nin çəkilişində də təsdiqini tapır.
693

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Belə ki, bu gün neft-qaz kimi digər resurslarımız da təkcə ölkəmizin deyil, Avropanın enerji, nəqliyyat
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün başlıca əhəmiyyətə malikdir. Bu siyasətin gələcəkdə alternativ variantlar
üzrə davam etdirilməsi qarşıdakı onillər ərzində uğurlu və sürətli inkişafımızı təmin edəcəkdir.
Düşünülmüş siyasətin nəticəsidir ki, iqtisadi qüdrəti ilə fərqlənən, maliyyə böhranı illərində belə
iqtisadiyyatı sabitliyini qoruyan Azərbaycan BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına üzv seçildi. Müstəqilliyinin 20
illiyində ölkəmizin belə etimada layiq görülməsi Azərbaycanın siyasi və diplomatik qələbəsi idi. “
Təhlükəsizlik Şurasında olmağımız bizə imkan verəcəkdir ki, dünyada özümüz haqqında daha dolğun məlumat
verək, özümüzü gənc, dinamik, müasir, inkişafda olan ölkə kimi təqdim edək” vurğulayan Prezident İlham
Əliyevin qeyd etdiyi kimi iki və çoxtərəfli formatda davam etdirilən əməkdaşlıq nəticəsində bizimlə dost
olmaq istəyən dövlətlərin sayı artmaqdadır.
Xarici siyasətlə bağlı ölkə qarşısında duran əsas məsələ təbii ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllidir.
Bu istiqamətdə diplomatik səylər davam etdirilir.
Regionda baş verən hadisələrdən də aydın olur ki, Azərbaycanın maraqları nəzərə alınmadan heç bir
təşəbbüs reallaşa bilməz. Azərbaycanın MDB-yə daxil olan respublikalar arasında yeganə dövlət kimi
Meksikada keçirilən “Böyük-20”-lərin sammitinə dəvət olunması, Seulda təşkil olunan nüvə təhlükəsizliyinə
qarşı mübarizəyə həsr olunmuş zirvə görüşündə Prezident İlham Əliyevin məntiqli çıxışı, Ermənistandakı atom
elektrik stansiyasını bölgə üçün təhlükə mənbəyi adlandırması və bu arqumentin sammit iştirakçıları tərəfindən
dəstəklənməsi, BMT-də , AŞPA-da, İslam Əməkdaşlıq təşkilatında, ATƏT-də, Dovildə qəbul olunmuş
qətnamə və bəyanatların davamı kimi NATO-nun Çikaqo sammitində Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı
rəsmi sənədin qəbulu Azərbaycanın xarici siyasətinin uğuru, dövlət başçımızın siyasi iradə və qətiyyətinin
nəticəsidir. Azərbaycanın ədalətli mövqeyinin dəstəklənməsi üçün hüquqi baza olan hər bir sənəd isə ölkəmizə
maraq və ehtiramın ifadəsidir.
Azərbaycanın Latın Amerikası kimi ölkələrlə əməkdaşlığı xarici siyasətdə qazanılan uğurların
coğrafiyasını genişləndirir. Prezident İlham Əliyevin çoxsaylı xarici səfərləri bu bazanı daha da
möhkəmləndirir. Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasına 155 səslə qəbulu, Qoşulmama Hərəkatında
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı mövqeyimizin 120 ölkə tərəfindən dəstəklənməsi, etimad qazanması o
deməkdir ki, dünya dövlətlərinin dörddəüç hissəsi Azərbaycanla əməkdaşlığa böyük önəm verir. Ölkəmizin
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar əsas və ədalətli tələbini- ərazi bütövlüyünün beynəlxalq hüquq
normaları çərçivəsində həllini əks etdirən mövqeyini müdafiə edir. Ərazi bütövlüyü çərçivəsində insanların
müqəddəratının təyinetmə prinsipinə Helsinki Yekun Aktına istinad olunmaqla həllinə sadiq qalan Azərbaycan
haqlı olaraq status-kvonu saxlamaq istəyən Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyini yolverilməz hesab
edərək Dağlıq Qarabağa heç bir zaman müstəqillik verilməyəcəyini bəyan edir və mövqeyinin
dəyişməyəcəyini bütün səviyyələrdə bildirir.
Dünya dövlətlərinin Azərbaycanın bu mövqeyini dəstəkləyərək münaqişənin sülh yolu ilə həllinə
tərəfdar olan ölkəmizlə həmrəyliyini bildirməsi xarici siyasətimizin uğurlarındandır.
Bu gün Azərbaycan tək BMT-nin deyil, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının fəal üzvü olmaqla ATƏT,
Avropa Birliy kimi nüfuzlu təşkilatlarda da ləyaqətlə təmsil olunur. “Şərq tərəfdaşlığı”, “Yaxın qonşuluq
siyasəti” proqramlarına uyğun regionda siyasi sabitliyin, əmin-amanlığın təmin edilməsi üçün sülhsevər
siyasəti ilə fərqlənir.
Xarici siyasətimizlə bağlı istiqamətlərdən olan erməni vəhşiliklərinin nümunəsi Xocalı soyqırımının
dünyada tanınması istiqamətində aparılan işlər davam etdirilir. 20 illiyi beynəlxalq səviyyədə qeyd olunan
Xocalı soyqırımını tanıyan Meksika, Pakistan, Kolumbiya kimi ölkələrin sayı artmaqdadır. Reallıq budur ki,
qarşılıqlı hörmət, bərabərhüquqlu münasibətlərə, xoş niyyətlərə əsaslanan Azərbaycanın xarici siyasəti açıq,
balanslaşdırılmış və ədalətlidir .
Bu o deməkdir ki, beynəlxalq səviyyədə tanınan nüfuzlu agentliklər tərəfindən kredit reytinqləri
qaldırılan, Dünya İqtisadi Forumunun hesabatlarında rəqabət qabiliyyətinə görə 144 ölkə arasında 46 yerə
yüksələn, makroiqtisadi sabitliyə görə dünya miqyasında 18 yerdə olan, ÜDM-i 3 , dövlət büdcəsi və valyuta
ehtiyatları müvafiq olaraq 16 və 25 dəfə artan Azərbaycan haqqında deyilən “ Hollandiya sindromu” kimi
qərəzli bənzətmələrin, qısqanclıqdan yaranan “neft Azərbaycan üçün bəlaya çevriləcək” kimi sözlərin əsası
yoxdur. Enerji diplomatiyası sayəsində uğurlu siyasət yeridən Azərbaycan Cənubi Qafqaz iqtisadiyyatının 80
faizini təmin edir. Avropa ölkələrində durmadan artan işsizliyin 25 faizə qalxdığı bir zamanda Azərbaycanda
bu göstərici 5,4, yoxsulluq səviyyəsi 7,6 faizdir.
Xarici siyasətimizin digər sahələrində əldə olunan nailiyyətlər də sevindiricidir. Regionda həyata
keçirilən qlobal layihələrin əsas müəllifi, təşəbbüskarı, maliyyə mənbəyi olan Azərbaycan sivilizasiyalararası
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dialoq məkanı kimi də tanınır. Son illərdə ölkəmizdə təşkil olunan beynəlxalq səviyyəli mötəbər tədbirlərin
iştirakçıları Azərbaycandan xoş təəssüratlarla ayrılırlar. Dünyanı heyran edən “Eurovision-2012” beynəlxalq
müsabiqə mədəni tədbir olmaqla Azərbaycanın iqtisadi inkişafının, tarixinin, zəngin mədəni irsinin təbliğatı
baxımından da əhəmiyyətli oldu. Bu gün də müsabiqənini xoş təəssüratından ayrılmayan iştirakçılar
yaşadıqları ölkələrdə Azərbaycan haqqında yalnız xoş sözlər söyləyirlər. XXX London Yay Olimpiadasında
Azərbaycanın əldə etdiyi medallar gələcək uğurlar üçün etibarlı təminat oldu. Təsadüfi deyil ki, artıq ən
məsuliyyətli, mötəbər müsabiqələrə, yarışlara ev sahibliyi edən Azərbaycanın şöhrəti artmaqdadır. Avropa
Olimpiya Komitəsinin Baş Assambleyasında 2015 -ci ildə ilk Avropa Olimpiya Oyunlarının Bakıda
keçirilməsi ilə bağlı qərarın qəbulu da xarici siyasəti, iqtisadi inkişafı baxımından seçilən Azərbaycana inam
və etimadın təzahürüdür.
Paytaxtımız, hər il keçirilən beynəlxalq mahnı bayramlarının təşkil olunduğu Qəbələ kimi digər
bölgələrimiz də demək olar ki, müasir görkəmi, möhtəşəmliyi, tərəqqisi ilə ölkəmizə gələn turistləri , qonaqları
valeh edir. Bakıda demək olar ki, hər həftə keçirilən beynəlxalq tədbirlər, forum, konfrans və simpoziumlar
ənənə halını alıb. İkinci Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu kimi yaddaşlarda qalan mərasimlərdə iştirak edən
xarici qonaqlar əhalisinin 65 faizi azad internetlə təmin olunan ölkəmizdə daim inkişafda olan demokratiya ,
insanların hüquq və azadlıqlarının qorunması istiqamətində həyata keçirilən islahatlardan məmnun qalırlar.
Heydər Əliyev Fondunun YUNİSEF, YUNESKO kimi humanist təşkilatlarla birgə həyata keçirdiyi
layihələr, Avropa ölkələrində reallaşdırdığı xeyirxah, humanist aksiyalar da xarici siyasətimizin bir
istiqamətidir. Azərbaycanın min illərə söykənən tarixini, mədəni irsini Fransa, Böyük Britaniya, İtaliya kimi
ölkələrdə təbliğ edən Fondun layihələri müxtəlif xalqlar tərəfindən rəğbətlə qarşılanır. Prezident İlham
Əliyevin vurğuladığı kimi dünya birliyində nüfuzu artan Azərbaycanın xarici siyasəti çox çevik, dinamik
olmaqla ölkəmizə böyük uğur qazandırır.
İki sahil.-2012.-21 dekabr.-№ 235.-S.5.
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Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritetləri
Anar TURAN
Bu gün dünyada gedən siyasi proseslər bir daha onu sübut edir ki, söz sahibi olmaq üçün çətin
situasiyalarda iradə nümayiş etdirmək və irəli sürülən hər hansı bir haqlı iddianı qəbul etdirmək
dövlətin nüfuzunun səviyyəsindən asılıdır. Son iyirmi ildə ölkəmizdə gedən daxili və xarici proseslər,
aparılan islahatlar, iri neft-qaz layihələri, güclü milli ordu quruculuğu və s. uğurlar onu göstərdi ki,
inkişaf müddətin azlığına dəlalət edə bilməz. İnkişafda sıçrayış qeyri-mümkün bir hadisə deyil. Bu gün
Azərbaycan, həqiqətən də, əksər parametrlərinə görə qeyri-mümkün hesab edilən prosesi reallığa çevirə
bilmişdir. Bunu ölkəmizə gələn əcnəbi qonaqlar da təsdiqləyirlər.
Bu gün Azərbaycan olduqca çevik xarici siyasət yürüdür. Xarici siyasət dedikdə, ilk növbədə bir
dövlətin və hökumətin özünü bütün sahələrdə beynəlxalq aləmdə qəbul etdirmək cəhdi başa düşülür. Xarici
siyasətin qurulma mexanizmi və onun strateji hədəfləri çətin və eyni zamanda çoxşaxəli olsa da bütün
istiqamətlər bir nöqtədə birləşir: bu da həmin ölkənin inkişafına hesablanır. Doğrudur, bu gün Ermənistan
hakimiyyəti də özünün xarici siyasətini qurmuş və rəsmi Yerevan bu istiqamətin onların milli mənafelərinin
təmin olunması üçün nəzərdə tutulduğunu öz xalqına inandırmağa çalışır. Lakin regionda baş verən hadisələrə,
gedən proseslərə baxdıqda aydın görünür ki, hansısa nailiyyətə ümid bağlamaq Ermənistan üçün illuziyadan
başqa bir şey deyil. Çünki bir dövlət olaraq qonşularına qarşı aqressiv siyasət yürüdən, öz xülyalarını diktə
etdirməyə çalışan, terrorçuluğu dövlət siyasətinə çevirən Ermənistanın regiondakı siyasi çəkisi sıfıra
bərabərdir. Üstəlik də iqtisadi resurslar baxımından yoxsul ölkə olan Ermənistanın belə iddialarla çıxış etməsi,
öz çirkin, heç bir tarixi əsası olmayan planlarını həyata keçirmək istəyi onu bütün regional layihələrdən təcrid
etmişdir. Nəticə olaraq, Ermənistanın xarici siyasətinin necə yanlış əsaslara söykəndiyi və xalqının inkişafına
deyil, özünün işğalçı maraqlarına hesablandığı açıq-aşkar görünür. Çünki bu vəziyyətdə ermənilərin həyat
şəraitinin aşağı səviyyədə olması, ölkəni tərk etmə halları özünün ən yüksək nöqtəsinə çatmışdır.
Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının 20 illiyinə həsr olunmuş mərasimdəki nitqində
demişdir: “Bu gün Ermənistan ilə Azərbaycan arasında yaranmış uçurum artıq çox böyükdür, gündən-günə
genişlənir. Azərbaycan ildən-ilə güclənir. Ermənistan isə ildən-ilə zəifləyir və tənəzzülə uğrayır.
Ermənistandan başqa ölkələrə müşahidə olunan kütləvi köç, insanların köçməsi buna əyani sübutdur”.
Onu qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın yerləşdiyi region geosiyasi, strateji və iqtisadi baxımdan
dünyanın siyasi xəritəsində əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan Azərbaycan həm qonşuluq siyasətində, həm də
digər region ölkələri ilə olan münasibətlərində balanslaşdırılmış siyasət yürütməkdədir. Burada bütün
dövlətlərlə eyni cür məsafə saxlamaq, ilk olaraq Azərbaycanın milli maraqlarını önə çəkmək əsas götürülür.
Xarici dövlətlərlə münasibətlərdə balanslaşdırma siyasətinin əsas olaraq götürülməsi Azərbaycanın yerləşmiş
olduğu regionun həssas olmasından irəli gəir. Lakin hər hansı həssas şəraitdən asılı olmayaraq, Azərbaycan
dövləti özünün müstəqil xarici siyasətini həyata keçirmək üçün gərəkli olan prinsipləri müəyyənləşdirmişdir.
Bunlar aşağıdakılardır:
*Bazar iqtisadiyyatı və qanunun aliliyinə əsaslanan plüralist demokratiyanın inkişaf etdirilməsi;
*Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinin tezliklə bərpa edilməsi məqsədi ilə müstəqil
xarici siyasət yeridilməsi;
*Azərbaycanın təhlükəsizliyi, siyasi müstəqilliyi, suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı yönəlmiş
təhlükələrin aradan qaldırılması;
*ATƏT-in Lissabon sammiti prinsipləri əsasında Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində danışıqlar yolu ilə həll edilməsi
*Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzünün nəticələrinin aradan qaldırılması;
*qonşu ölkələrlə mehriban qonşuluq və qarşılıqlı fayda kəsb edən münasibətlərin inkişaf
etdirilməsi;
*regionda təhlükəsizliyin və sabitliyin gücləndirilməsi;
*Regionda qanunsuz silah və digər daşımaların qarşısının alınması;
*nüvə silahlarının yayılmasının qarşısının alınmasına dair mövcud olan qlobal rejimlərə sadiqlik
və Cənubi Qafqazda nüvə silahlarından azad zonanın yaradılması;
*Xəzər dənizi hövzəsinin demilitarizasiyası (hərbsizləşdirilməsi);
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*NATO, Avropa Birliyi, Qərbi Avropa İttifaqı və Avropa Şurası da daxil olmaqla, Avropa və
Transatlantik təhlükəsizlik və əməkdaşlıq strukturlarına inteqrasiya;
*Azərbaycanın Qərblə Şərqin qovşağında yerləşməklə mühüm strateji-coğrafi mövqeyindən
bəhrələnərək, ölkə iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrinin inkişafını sürətləndirmək;
*Azərbaycanın iştirakçısı olduğu Avrasiya nəqliyyat dəhlizini inkişaf etdirmək.
Bu gün ölkəmizin dünya miqyasında yüksək hörmətə layiq görülməsi bu prinsiplərin uğurla həyata
keçirilməsindən xəbər verir. Bunun əyani sübutu olaraq keçən il BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv
seçilməyimizi göstərmək olar. Böyük rəqabət şəraitində, eyni zamanda, süni manelərə baxmayaraq
Azərbaycan bu yerə layiq olduğunu göstərdi və bu siyasi uğura imza atdı. Bu, Azərbaycan üçün böyük siyasi
hadisə idi ki, biz bunun öhdəsindən gələ bildik. Bu bir il ərzində Azərbaycan dünyada baş verən siyasi
hadisələrin nizamlanmasında, qlobal proseslərin həllində fəal rol oynamışdır. BMT Təhlükəsizlik Şurasının
qeyri-daimi üzvlüyünə qəbul olunması üçün 155 dövlət Azərbaycanı dəstəkləmişdir. Bundan əlavə,
Qoşulmama Hərəkatına üzv olarkən ölkəmiz dünya birliyinin mütləq əksəriyyətinin dəstəyini qazanmışdır. Bu
dəstək dərhal Qoşulmama Hərəkatının zirvə görüşündə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münasibətləri ilə bağlı reallığı, beynəlxalq hüququ, Azərbaycanın mövqeyini əks etdirən qətnamədə də öz
əksini tapmışdır. Dövlətimizin xarici siyasətinin əsas prioritetlərindən ən əsası, şübhəsiz ki, Azərbaycanın
müstəqilliyinə qarşı yönələn bütün təhlükələrin aradan qaldırılması, milli təhlükəsizliyin təmin edilməsi,
Ermənistan tərəfindən həyata keçirilən separatizm və işğalçılıq siyasətinin qarşısının alınması və bu məqsədlə
bölgədə və dünyada müttəfiqlərin qazanılmasıdır. Bu mənada BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv qəbul
olunmağımızın müstəsna əhəmiyyəti vardır.
Bundan əlavə, xarici siyasətimizin digər istiqamətləri də bu gün uğurla yürüdülməkdədir. Bakıda
mütəmadi keçirilən beynəlxalq konfranslar, simpoziumlar, qlobal məsələlərin müzakirəsi ilə bağlı mötəbər
siyasətçilərin və alimlərin iştirak etdiyi toplantılar və s. dünya səviyyəli mədəni tədbirlər ölkəmizin uğurlu
xarici siyasətinin mövcudluğunu nümayiş etdirir. Təkcə Beynəlxalq Humanitar və İnternet İdarəçilik
forumlarını qeyd etmək kifayətdir ki, ölkəmizin imici barədə tutarlı təsəvvür yarada bilək. Üstəlik də gələcəklə
bağlı dövlətimizin planları konkret olaraq “Azərbaycan-2020: Gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasının qəbul
edilməsi və mərhələli şəkildə tətbiqinə artıq başlanılması ölkənin 8 ildən sonrakı vəziyyətinin hansı səviyyədə
olacağı barədə müsbət fikir bildirməyə əsas verir. Bildiyimiz kimi, Ermənistan dövlətinin böyük iddialar
xülyasına düşməsi və münaqişənin həllində qeyri-konstruktiv mövqe nümayiş etdirməsinin əsas səbəbkarı
erməni lobbisidir. Bu baxımdan milli məsələlər – xüsusilə Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı prinsipial
mövqedən çəkinməmək dövlətimizin bugünkü əsas vəzifəsi hesab olunur. Milli məsələlər dedikdə, ilk növbədə
erməni lobbisinin antiazərbaycan təbliğatının qarşısını almaq, böyük dövlətlərin siyasətçilərinin erməni
yalanlarına inanmaması, lobbinin maliyyə təsiri altına düşən dünya dövlətləri parlamentarilərinin ifşa edilməsi,
Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması dövlətin xarici siyasət prioritetlərindən ən başlıcası hesab
olunur. Bu barədə YAP-ın yubiley mərasimində Prezident İlham Əliyev dedi: “Birinci, erməni lobbisi bizim
əsas düşmənimizdir. Mən bunu bir neçə dəfə demişəm, bir daha da demək istəyirəm, heç kimdən çəkinmədən,
bizim düşmənimiz erməni lobbisidir. Çünki Ermənistan bir ölkə kimi heç bir əhəmiyyət daşımır. O, faktiki
olaraq müstəmləkədir, forpostdur, xaricdən idarə olunan, qədim Azərbaycan torpağında süni şəkildə
yaradılmış bir ərazidir. Erməni lobbisi isə bizim əsas düşmənimizdir və biz də onlar üçün düşmənik. Əslində,
bizim onlarla düşmənçiliyimiz onların bizə qarşı olan düşmənçiliyindən qaynaqlanır”.
Prezidentin çıxışından da göründüyü kimi, erməni lobbisinin fəaliyyətini iflic etmək xarici
siyasətimizin ana xəttidir.
Eyni zamanda, reallıq onu göstərir ki, Azərbaycanın Avropa Birliyi sisteminə siyasi, iqtisadi, mədəni
sahələrdə inteqrasiyası xalqın rifahının təhlükəsizliyini, xarici kapital və investisiyaların, həmçinin yeni
texnologiyaların ölkə iqtisadiyyatına daxil olmasını xeyli artırmışdır. Azərbaycanın xarici siyasət prioritetləri
sırasında həmçinin sivil birgə yaşayış normalarının bərqərar olması, eyni zamanda regionda və dünyada sülhü
və təhlükəsizliyi təmin edən BMT, NATO, ATƏT, kimi beynəlxalq qurumların fəaliyyətinin artırılmasında
yaxından iştirak etmək durur. Ayrı-ayrı regionlarda yaşayan azərbaycanlıların hüquqlarının qorunması və
bunun beynəlxalq hüquq normaları ilə təmin olunmasını fəaliyyət istiqamətinin əsas müddəalarından biridir.
Bütün bunlar bizim güclü dövlətə sahib olduğumuzu bir daha sübut edir. Dəqiq konsepsiyamızın,
inkişaf proqramımızın olması bunu bir daha məqsədyönlü formaya çevirir. Prezident İlham Əliyevin də qeyd
etdiyi kimi, “Bizim artıq güclü dövlətimiz vardır-müstəqil Azərbaycan dövləti. Bizim dəqiq konsepsiyamız
vardır. Bu poqramın reallaşması nəticəsində Azərbaycan inkişaf etmiş ölkələrin sırasına daxil ediləcəkdir.
Əgər gələcəklə bağlı fikirlərimizi bir cümlə ilə ifadə etsək deməliyik: Biz inkişaf etmiş ölkəyə çevrilməliyik!”
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Azərbaycanın xarici siyasəti: prioritetlər və reallıqlar
Müstəqil xarici siyasət suverenliyin təminatıdır. Qlobal və regional miqyasda geosiyasi mənzərənin
sürətlə dəyişdiyi bir vaxtda bu məsələ daha da aktuallaşır. Dövlətin maraqlarını məharətlə müdafiə etmək üçün
xarici siyasətin qarşısında duran vəzifələr düzgün müəyyənləşdirilməlidir. Eyni zamanda, məqsədə çatmaq
üçün səmərəli və müasir diplomatik mexanizmlərdən yararlanmaq gərəkdir. Xarici siyasət kursunun
prioritetləri bu prosesdə istiqamətverici rol oynayır.
Azərbaycanın xarici siyasət kursunun prioritetləri dövlətin maraqları ilə müasir geosiyasi vəziyyətin
xüsusiyyətlərini maksimum dərəcədə nəzərə almağa əsaslanır. Ulu öndər Heydər Əliyev ölkənin xarici
siyasətinin prioritetlərini ən incə məqamları belə nəzərə alaraq müəyyənləşdirib. Ötən illərin təcrübəsi göstərdi
ki, ümummilli liderin formalaşdırdığı siyasət kursu zamanın bütün tələblərinə cavab verir və çox
perspektivlidir.
Hazırda Azərbaycanın daxili və xarici siyasət kursu region dövlətləri üçün nümunədir. Ölkə bütün
sahələr üzrə davamlı inkişaf edir, beynəlxalq aləmdə onun nüfuzu durmadan artır. Xarici siyasətin prioritet
istiqamətlərində əldə edilən uğurlar ümumiyyətlə, daha dinamik diplomatik fəaliyyət göstərməyə imkan verir.
Həmin kontekstdə xarici siyasətin prioritetlərini mütəmadi olaraq nəzərdən keçirməyə ehtiyac yaranır.
Çünki sürətlə dəyişən geosiyasi mühitdə çevik adaptasiya qabiliyyətinə malik diplomatiya milli maraqları
təmin etmək işində mühüm rol oynayır.
Bütövlükdə Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritetləri məlumdur. Burada ikitərəfli əlaqələrə böyük
diqqət yetirilir. Bunlarla bərabər, beynəlxalq təşkilatlarda diplomatik fəaliyyəti gücləndirməyə çox əhəmiyyət
verilir. Lakin müasir mərhələdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli xarici siyasətin
əsas vəzifəsi hesab olunur.
Ermənistan Azərbaycan ərazisinin bir hissəsini işğal etməklə ölkənin suverenliyi üçün ciddi təhlükə
yaradıb. Ona görə də ilk növbədə bu problem həllini tapmalıdır. Azərbaycan Prezidenti dəfələrlə məsələnin bu
aspektini vurğulayıb. Cənab İlham Əliyev ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpası üçün güclü diplomatik addımlar
atıb.
Məhz bu fəaliyyətin nəticəsidir ki, hazırda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü beynəlxalq təşkilatlar
tanıyır. BMT, ATƏT, Avropa Şurası, NATO, Avropa İttifaqı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı kimi qurumlar
bununla bağlı qərar və qətnamələr qəbul ediblər. Son illər ölkə həmin istiqamətdə daha böyük uğurlar əldə
edib.
Bu kontekstdə hər şeydən əvvəl Azərbaycanın BMT TŞ-yə üzv seçilməsini göstərmək lazımdır. Ölkə
bu nailiyyəti güclü siyasi-diplomatik fəaliyyət nəticəsində əldə edib. Ermənistan rəqabətə dözə bilməyərək
mübarizədən çəkildi. BMT-də Azərbaycanın lehinə 155 üzv dövlət səs verdi. 2012-ci ilin may ayında isə
Təhlükəsizlik Şurasında Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin sədrliyi ilə terrorizmlə mübarizəyə həsr
olunmuş yüksək səviyyəli iclasın keçirilməsi əlamətdar bir hadisə oldu. Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatında
aktiv fəaliyyət göstərir. Dövlətin geosiyasi mövqeyinin möhkəmlənməsində bu işlərin ciddi rol oynadığı
danılmazdır.
Azərbaycanın iqtisadi qüdrətini artırması beynəlxalq aləmin diqqətini çəkdi. Bakı Meksikada keçirilən
Böyük 20-lik ölkələrinin 2012-ci ilin fevralında keçirilən tədbirinə dəvət edildi. Bundan bir ay sonra isə
Azərbaycan Koreya Respublikasının paytaxtı Seul şəhərində təşkil olunan Nüvə təhlükəsizliyi üzrə zirvə
toplantısında iştirak etdi.
Bunlarla yanaşı, Azərbaycan özü beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi etməkdədir. 2011-ci ildən başlayaraq
Bakıda “Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu” keçirilir (iki ildə bir dəfə). Azərbaycan
“Beynəlxalq Humanitar Forum” kimi mötəbər bir platformanın təşəbbüskarıdır. Bakı şəhəri 2009-cu ildə
“İslam mədəniyyətinin paytaxtı” oldu və nəhayət, 2012-ci ildə “Eurovision” mahnı müsabiqəsi Bakıda
keçirildi.
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına sədrliyin Azərbaycana keçməsini ayrıca qeyd etmək gərəkdir. Bu
təşkilatın Bakıda keçirilən son zirvə görüşündə iştirak edən üzv dövlətlərin rəhbərləri Azərbaycanın daxili və
xarici siyasətdə əldə etdiyi uğurlardan danışdılar. Cənubi Qafqazda bu miqyasda səmərəli xarici siyasət yeridən
ikinci bir dövlət yoxdur.
Xarici siyasətin prioritetləri sırasında beynəlxalq iqtisadi təşkilatlarla əməkdaşlıq, enerji layihələrinin
hazırlanması və reallaşması, iki qitə arasında nəqliyyat dəhlizi funksiyasını yerinə yetirmək kimi istiqamətlər
vacib yer tutur. Azərbaycan bu sahələr üzrə sistemli proqramlar həyata keçirən yeganə Qafqaz ölkəsidir.
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TransAnadolu təbii qaz boru xətti (TANAP) adlı enerji layihəsinin timsalında isə Bakı müstəqil enerji
siyasəti aparmağa tam hazır olduğunu nümayiş etdirdi. Azərbaycan bu sahədə öz maraqlarını qətiyyət və
inamla qorumağa qadirdir. bp şirkətinin, yol verdiyi səhvlərə görə, ölkə rəhbəri tərəfindən kəskin tənqid
olunması bunun bariz nümunəsidir.
Azərbaycan yeni beynəlxalq enerji layihələri hazırlamaqla Avropa ilə Asiya arasında sülh və əməkdaşlıq
körpüsü rolunu oynamağa qadir olduğunu nümayiş etdirir. Bu, ölkənin xarici siyasətinin regional inteqrasiyaya
böyük töhfələr verdiyini təsdiqləyir. Yeni enerji layihələrinin reallaşması Azərbaycanın regional təşkilatlarda
aktiv diplomatik fəaliyyəti fonunda baş verir. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində
ABŞ, Avropa ölkələri, Rusiya, Türkiyə və İranla ikitərəfli əlaqələrin inkişaf etdirilməsi vacib rol oynayır. Bu
istiqamətlərin hər biri üzrə milli maraqlara tam uyğun kurs həyata keçirilir. Onun əsas xüsusiyyəti ölkə
rəhbərliyinin bütün hallarda Azərbaycanın maraqlarına uyğun addımlar atmasından ibarətdir.
Azərbaycan bütün dövlətlərlə bərabərhüquqlu əsasda əməkdaşlıq edir. Diqqətçəkən haldır ki, güclü
dövlətlər Azərbaycanın ədalətli mövqeyi ilə hesablaşmalı olublar. Bu, xarici siyasətdə əhəmiyyətli bir məqamı
ifadə edir.
Məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycan Cənubi Qafqazın yeganə dövlətidir ki, tarazlı xarici siyasəti
uğurla həyata keçirir. Bakı böyük dövlətlərin regiondakı maraqlarını məharətlə tarazlaşdırır. Azərbaycan
bununla milli maraqlara cavab verən geosiyasi dividend əldə edir. Həmin məqamı “çevik alyanslar”
strategiyasının vacib tərkib hissəsi kimi qəbul etmək lazımdır. Son iki ildə ölkə rəhbərliyi bu aspektdə ciddi
nəticələr əldə edib.
ABŞ və Avropa ilə əməkdaşlıq münasibətləri yeni səviyyəyə qalxıb. Enerji və təhlükəsizlik sahələrində
əlaqələr daha da dərinləşib. Prezident İlham Əliyevin Böyük Britaniya və Fransaya səfəri zamanı əldə edilən
razılaşmalar bunun təsdiqidir.
Avropa İttifaqı Azərbaycanın beynəlxalq terrorla mübarizədə, enerji təhlükəsizliyinin təminində xüsusi
rolunu bir daha etiraf etdi. Avropa İttifaqı qarşılıqlı əlaqələrin yeni səviyyəyə qalxmasında maraqlı olduğunu
göstərdi. Bu təşkilatla münasibətlər müstəvisində Azərbaycan Avropa Qonşuluq Siyasəti və Şərq Tərəfdaşlığı
formatında fəal iştirakını davam etdirir. Parisdə Azərbaycan mədəniyyətinin təbliği və öyrənilməsi ilə bağlı
tədbirlərin təşkili bu kontekstdə çox əhəmiyyətli hadisə oldu. Bakı həm də İslam mədəniyyətinin layiqli
təmsilçisi olaraq qəbul edildi.
Ölkənin xarici siyasətində MDB, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq
Şurası istiqamətlərində diplomatik fəaliyyət yeni səviyyəyə yüksəlib. Azərbaycan həmin qurumlar
çərçivəsində fəaliyyətini Avropa və Avroatlantik strukturları ilə əməkdaşlıqla tam uyğunlaşdıra bilib.
Hazırda Azərbaycanın xarici ölkələrdə 74 diplomatik nümayəndəliyi və konsulluğu, o cümlədən 55
səfirliyi, 5 beynəlxalq təşkilat yanında missiyası, 9 baş konsulluğu və 5 fəxri konsulluğu fəaliyyət göstərir.
Azərbaycanda isə 53 dövlətin səfirliyi, 3 baş konsulluq, 12 fəxri konsulluq və 20 beynəlxalq təşkilatın
nümayəndəliyi mövcuddur.
Müasir dövrdə postsovet məkanında belə bir sistemli diplomatik aktivliyə malik ikinci bir ölkə hələlik
yoxdur. Bunlara səmərəli diplomatik fəaliyyətin həyata keçirilməsi nəticəsində nail olunub.
Bu baxımdan, son bir neçə il ərzində erməni lobbisinin mənfur və riyakar səylərinə qarşı Azərbaycanın
fəaliyyətinin güclənməsi heç də təsadüfi deyil. Xocalı soyqırımının Meksika, Kolumbiya və Pakistanın
parlamentləri tərəfindən rəsmən tanınması diplomatiyanın mühüm nailiyyətidir. Bu istiqamətdə Azərbaycan
aktiv fəaliyyətini davam etdirir.
Burada Azərbaycan üçün xarici siyasət kursunun səmərəliliyi aspektində vacib olan bir məqamı
vurğulamaq gərəkdir. Məsələ ondan ibarətdir ki, Cənubi Qafqaz kimi mürəkkəb bir regionda tarazlı siyasi
kursu sistemli və ya yeni geosiyasi reallıqlar müstəvisində həyata keçirmək təcrübəsini yalnız Azərbaycan
nümayiş etdirir. Bunu da bölgənin diplomatiya tarixində irəliyə doğru atılmış bir addım kimi qəbul etmək
lazımdır. Xarici siyasətin bu aspekti ölkəyə olan inam və bunun nəticəsində qazandığı beynəlxalq nüfuz
baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Çünki hazırda regional miqyaslı təşkilatlardakı fəaliyyətlə qlobal
qurumlar çərçivəsindəki fəaliyyəti uzlaşdırmaq suverenliyin təminində həlledici rol oynayır. Azərbaycan
regionda sistemli və çoxvektorlu xarici siyasət kursunu həyata keçirən nümunəvi dövlət halına gəlib.
Bütün bunlar ölkənin xarici siyasət kursunun səmərəliliyi və uzaqgörənliyini təsdiq edir. Ulu öndər
Heydər Əliyev Azərbaycanın xarici siyasətinin əsaslarını bütün müasir tələbləri nəzərə alaraq hazırlayıb. İndi
onun təməlini qoyduğu bu çətin və şərəfli iş uğurla davam etdirilir.
Newtimes.az
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Azərbaycanın xarici siyasəti strateji maraqlarımızın təmin olunmasına xidmət edir
Rauf KƏNGƏRLİ
Bu gün hər bir azərbaycanlı qürurla deyə bilər ki, müstəqil Azərbaycan Respublikasının
beynəlxalq aləmə inteqrasiyası xalqımızın maraqları, dövlətimizin mənafeyi baxımından artıq təmin
edilmişdir. Ulu öndər Heydər Əliyevin elmi əsaslarla formalaşdırdığı siyasi kurs bu inteqrasiyanı bizim
üçün gərəkli olan bir məcraya yönəltmiş, Prezident İlham Əliyev isə dövlətimizin beynəlxalq aləmlə
əməkdaşlıqdan gözlədiyi nəticələri reallığa çevirmişdir. Həmin proses bu gün də səbr və təmkinlə,
geostrateji maraqların dəyişməsi kontekstində yeni çağırışlar çərçivəsində formalaşdırılaraq beynəlxalq
təcrübə əsasında, ulu öndərimizin arzuladığı səviyyədə davam etdirilir.
Məlumdur ki, xarici siyasətdə dünyanın istənilən ölkəsi və bütün beynəlxalq təşkilatlarla müxtəlif
formatlı əməkdaşlığımız neçə illərdir öz müsbət nəticələrini verir. Bu gün əsas vəzifə yaranmış vəziyyətdən
və diplomatiyamızın qazandığı davamlı uğurlardan bəhrələnərək dövlətimizin strateji maraqlarının bundan
sonra da yüksək səviyyədə təmin olunmasıdır. Bu məqamda bir daha xatırladaq ki, həm daxili, həm də xarici
ekspertlər Azərbaycanın xarici siyasətinin region ölkələri arasında ən uğurlu siyasət olduğunu qətiyyətlə
söyləyirlər. Bu siyasət müstəqil Azərbaycana təkcə regionumuzda və postsovet məkanında deyil, eləcə də
bütün dünyada özünəməxsus nüfuz qazandırmışdır.
Bu gün dünyada elə bir beynəlxalq təşkilat yoxdur ki, Azərbaycan orada konkret və cəsarətli təkliflərlə
çıxış etməsin və ya rəsmi Bakının təşəbbüsləri cavabsız qalsın. Xüsusilə regiondakı beynəlxalq əhəmiyyətli
iqtisadi layihələrin reallaşdırılması məsələsində Azərbaycan özünəməxsus söz sahibinə çevrilmişdir. Bunun
bir neçə səbəbi vardır. Əvvəla, Azərbaycan 1993-cü ilin yayından sonra müstəqil dövlət siyasəti yeritməyin
nümunəsini yaratmışdır. Bəzi gənc müstəqil dövlətlər xarici siyasətdə “gah nala, gah mıxa” vurduqları zaman
Azərbaycan ortaya konkret cəsarətli siyasi mövqe qoydu.
Ulu öndər Heydər Əliyevin müəllifi olduğu həmin mövqe ondan ibarət idi ki, biz işğalçı Ermənistan
istisna olmaqla dünyanın bütün ölkələri və bütün beynəlxalq təşkilatlarla bərabərhüquqlu şəkildə, hərtərəfli
əməkdaşlığa hazırıq. Azərbaycan bu gün də heç bir ölkənin daxili işlərinə qarışmır və heç bir ölkənin bizim
daxili işlərimizə müdaxiləsinə imkan vermir. Rəsmi Bakı istənilən ölkə ilə qurduğu siyasi, iqtisadi, elmitexniki və mədəni əməkdaşlığı öz xalqının və dövlətinin maraqları çərçivəsində davam etdirəcəkdir.
Sadaladığımız bu siyasi istiqamətlərin ardıcıllıqla və qətiyyətlə icra edilməsi gənc müstəqil Azərbaycana
beynəlxalq aləmdə yetərincə nüfuz və hörmət qazandırmışdır. Bunun əyani sübutu keçən il BMT Təhlükəsizlik
Şurasına qeyri-daimi üzv seçilməyimizdir. Böyük rəqabət şəraitində keçən seçkilərdə Azərbaycan indiyədək
bir sıra nəhəng dövlətlərin qazana bilmədiyi dəstəklə BMT TŞ-nin qeyri-daimi üzvü seçilməklə, müstəqillik
tarixində qeyri-adi bir uğura imza atdı. Ölkəmizin namizədliyinə 155 ölkə səs verdi. Bu hadisə xarici
siyasətimizin nə qədər düzgün və səmərəli olduğunun bariz nümunəsidir.
Ötən bir il ərzində Azərbaycan dünyada gedən qlobal məsələlərin həllində fəal rol oynadı. BMT
Təhlükəsizlik Şurasına sədrlik etdi. Bu, dünya miqyasında ölkəmizin xarici siyasətində böyük siyasi hadisə
kimi yadda qaldı.
Azərbaycanın dünyanın ən mötəbər və ən vacib qurumuna sədrlik etməsi bir daha hər birimizdə qürur
hissi yaratdı. Tanınmış ictimai – siyasi xadimlər, ziyalılar və ekspertlər ölkəmizin BMT kimi mötəbər qurumun
Təhlükəsizlik Şurasına sədrlik etməsini beynəlxalq aləmdə qazanılan uğurun təntənəsi kimi qiymətləndirdilər.
Bugünədək ölkəmiz Təhlükəsizlik Şurasına üzv olarkən bəyan etdiyi prinsiplərə sadiq qalır. Biz bu gün
də bir sıra qlobal təhlükəsizlik məsələlərinin müzakirələrində ədalətli mövqedən çıxış edir və beynəlxalq
hüququ müdafiə edirik. Qoşulmama Hərəkatına üzv olarkən dünya birliyinin mütləq əksəriyyəti tərəfindən
dəstəklənməyimizin səbəbi də Azərbaycanın yürütdüyü xarici və daxili siyasətin beynəlxalq ictimaiyyət
tərəfindən rəğbətlə qarşılanması ilə əlaqədardır. Bu dəstək Qoşulmama Hərəkatının bu il avqustun 31-də başa
çatan Tehran sammitinin yekun sənədində Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı
reallığı, beynəlxalq hüququ, Azərbaycanın mövqeyini əks etdirən ifadələrdə öz əksini tapmışdır. Dünyanın
120 ölkəsi birmənalı şəkildə rəsmi Bakının mövqeyini dəstəkləmişdir.
Bundan əvvəl, yəni bu il may ayının 21-də NATO-nun Çikaqoda keçirilən sayca 25-ci sammitinin yekun
sənədində də Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi dəstəklənmiş, bəyannamənin 47-ci bəndində Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin BMT-nin Nizamnaməsi və Yekun Helsinki sənədinə, bu prinsiplərə və beynəlxalq
hüququn normalarına əsaslanaraq həllinin vacib olduğu bildirilmişdir. Yəni, bu gün artıq dünya birliyinin
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dörddə üç hissəsi münaqişənin həllini yalnız ərazi bütövlüyü prinsipi əsasında görür. Əlbəttə, bu, çox ədalətli
mövqedir və məsələnin həlli üçün başqa mövqe, başqa variant ola bilməz. Bütün bunlar, iqtisadi və hərbi
resurları tükənən Ermənistan dövlətinin siyasi-diplomatik məğlubiyyəti hesab olunur. Birmənalı şəkildə
demək olar ki, ermənilərin növbəti məğlubiyyəti, bizim xarici siyasətin, ölkəmizin növbəti uğurudur. Məhz
ona görə də bu gün region mətbuatında “Ermənistan diplomatiyası dalana dirənib”, “Ermənilər 200 ilə
qazandıqlarını indi itirə-itirə gedirlər” və başqa ifadələrə tez-tez yer verilir.
Hansısa xarici ölkənin vassalı kimi mövcud olan, kiminsə təbəəliyində yaşamağı şərəf sayan Ermənistan
nəinki dünya siyasətçilərinin, hətta beynəlxalq aləmdəki erməni diaspor təşkilatlarının da gözündən düşmüş,
özü haqqında “oyuncaq dövlət” obrazı formalaşdırmışdır.
Digər bir məsələ də bundan ibarətdir ki, bu gün dünya ictimaiyyəti separatçılığı, dini, etnik ayrıseçkiliyi, şovinizmi, militarizmi, terrorçuluğu qəbul etmir. Ermənistanda həmin halların hamısı mövcuddur.
Azərbaycan isə tolerantlığın, dini dözümlülüyün, milli azlıqların ölkədə bərabərhüquqlu vətəndaş kimi
yaşamasının, qarşılıqlı etimadın, mehriban qonşuluğun, daxili siyasətdə ədalətin, xarici siyasətdə isə qətiyyətin
bariz nümunəsini yaratmışdır. Bütün bunlar beynəlxalq aləmdə hamının xüsusi əhəmiyyət verdiyi
məqamlardır. Məhz bu məqamlara görə Azərbaycan beynəlxalq aləmdə söz sahibinə çevrilir. Çünki bu ölkənin
konkret siyasi mövqeyi, qətiyyətli lideri və zəngin təbii sərvətləri vardır. Bu səbəbləri əsas götürən istənilən
dövlət Azərbaycan ilə siyasi-iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsinə can atır və buna nail olur.
Azərbaycanın geosiyasi əhəmiyyəti, Avropa ilə Asiyanı, Şərqlə Qərbi birləşdirən tarixi iqtisadi
əməkdaşlıq yolunun üstündə yerləşməsi, xüsusən, Mərkəzi Asiyadan gələn yolların Xəzər dənizi vasitəsiylə
Avropaya çıxışını təmin edə bilməsi bu ölkəyə beynəlxalq əhəmiyyətli subyekt statusu vermişdir. Təsadüfi
deyil ki, Bakı – Tbilisi – Ceyhan neft və Bakı – Tbilisi – Ərzurum qaz ixrac kəmərləri, eləcə də Bakı – Tbilisi
– Qars dəmir yolu və Trans – Anadolu qaz ixrac kəməri layihələri son 15 ildə Azərbaycanın beynəlxalq
əhəmiyyətini birə yüz artırmışdır. Bu layihələr nəinki Azərbaycanı Avropa ölkələrinin enerji təhlükəsizliyinin
təmin edilməsində əhəmiyyətli ölkələrdən birinə çevirmişdir, hətta min kilometrləri əhatə edən ŞanxayLondon iqtisadi əməkdaşlıq yolunun reallığa çevrilməsinə də zəmin yaratmışdır.
Azərbaycanda demokratik dəyərlərin yüksək səviyyədə bərqərar olunması, demokratiyanın inkişaf
etdirilməsi, fikir plüralizminin qorunub saxlanılması bu ölkənin xarici siyasət strategiyasında öz əksini tapan
mühüm prinsiplərdən biridir. Məhz buna görə də “Bazar iqtisadiyyatı və qanunun aliliyinə əsaslanan plüralist
demokrtiyanın inkişaf etdirilməsi” məsələsi xarici siyasət strategiyamızda öz əksini tapıb. Fikir plüralizminə
geniş yer verilməsi və plüralist demokratiyanın inkişafı məsələlərində Azərbaycan Respublikasının 1993-cü
ildən bəri əldə etdiyi bütün göstəricilər dünya ictimaiyyəti tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Son göstəricilər
də ölkəmiz üçün kifayət qədər yeni olan məqamlar kimi fərəh gətirir. Belə ki, bu gün dünyanın heç bir
ölkəsində əhalinin internetə qoşulması bizdəki qədər azad deyil. Azərbaycan Avrasiyada yeganə ölkədir ki,
istənilən şəxs internet vasitəsi ilə dünyanın istənilən nöqtəsilə əlaqə saxlaya bilər.
Bakıda, demək olar ki, hər həftə keçirilən bütün beynəlxalq tədbirlər, beynəlxalq forumlar, Humanitar
Forum, İnternet İdarəçilik Forumu, digər mədəni tədbirlər Azəbaycanı və paytaxtımızı nəinki regional, hətta
qlobal dünya xəritəsində ciddi mərkəzə çeviribdir. Bütün bunlar müasir dünyanın diplomatiya incəliklərini ən
xırda detallarına qədər dərindən bilən və Heydər Əliyev məktəbinin ən layiqli məzunu kimi qəbul edilən
Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi əsaslı daxili və xarici siyasət nəticəsində mümkün olmuşdur. Ulu
öndərin nurlu yolunu uğurla davam etdirən dövlət başçımız Azərbaycanı hərbi, siyasi, iqtisadi cəhətdən çox
qüdrətli dövlətə çevirmişdir. Prezident İlham Əliyev ölkəmizin qarşısında bundan da yüksək hədəflərin
durduğunu bəyan edərək demişdir: “Bizim artıq güclü dövlətimiz vardır – müstəqil Azərbaycan dövləti. Bizim
dəqiq konsepsiyamız, inkişaf proqramımız vardır. Bu proqramın reallaşması nəticəsində Azərbaycan inkişaf
etmiş ölkələrin sırasına daxil ediləcəkdir. Əgər gələcəklə bağlı fikirlərimizi bir cümlə ilə ifadə etsək deməliyik:
Biz inkişaf etmiş ölkəyə çevrilməliyik!”
Xalq qəzeti.-2012.-28 noyabr.-№ 265.-S.1-2.
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Azərbaycanın geosiyasəti
Fransada nəşr olunan “Diplomatiyanın böyük məsələləri” jurnalının yenicə işıq üzü görən və
Qafqazın geosiyasətinə həsr olunmuş 11-ci nömrəsində Azərbaycanla bağlı məqalələr dərc edilmişdir.
Jurnalda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri
Novruz Məmmədovun Azərbaycanın geosiyasətinə həsr edilmiş müsahibəsi də yer almışdır. Həmin
müsahibənin Azərbaycan dilinə tərcüməsini təqdim edirik.
Sual: 7 sentyabr 2012-ci il tarixində NATO-nun Baş katibi Anders F.Rasmussen Azərbaycan ilə
təhlükəsizlik sahəsində sıx əməkdaşlıqdan bəhs edirdi. Bu əməkdaşlıq gələcəkdə hansı şəkildə özünü
bürüzə verə bilər?
Cavab: Azərbaycan beynəlxalq təhlükəsizliyə xüsusi əhəmiyyət verir. Qərb və Avropa ölkələri terror
hücumuna məruz qalanda və beynəlxalq ictimaiyyəti əlbir şəkildə terrorizmə qarşı mübarizəyə səsləyəndə,
terrorizmi qlobal təhdid kimi qəbul edən Azərbaycan hökuməti birmənalı şəkildə yardıma qalxdı. Azərbaycan
Qərb ölkələri ilə birlikdə Kosovoda, Əfqanıstanda, İraqda əməliyyatlarda iştirak etdi. Bu gün Azərbaycan
Əfqanıstan istiqamətində həyata keçirilən hərbi tranzit sahəsində mühüm rol oynayır. Təhlükəsizlik sahəsində
əməkdaşlıq bundan sonra da inkişaf edəcək.
Sual: Moskva və Bakı arasında Xəzər dənizində sərhəd sazişi imzalansa da, daxili dənizin hüquqi
statusu hələ də regional səviyyədə müzakirə olunur. Bu, Azərbaycan üçün hansı problemlər yarada
bilər?
Cavab: Xəzər dənizinin beynəlxalq-hüquqi statusunun müəyyən edilməsi mühüm məsələdir.
Azərbaycan Respublikasının Xəzər dənizinin bölüşdürülməsi ilə bağlı mövqeyi beynəlxalq təcrübədə tanınan
sektoral bölgü prinsipinə əsaslanır. İki dövlətin (SSRİ və İran) yurisdiksiyası dövründə, Xəzər dənizi və onun
mineral ehtiyatları ümumi istifadə predmeti olmamışdır. Xəzər dənizinin hüquqi statusunun ayrılmaz hissəsi
olan uzunmüddətli istifadə praktikası göstərir ki, Xəzər dənizində ehtiyatların işlənilməsində de-fakto sektoral
bölgü prinsipi üstünlük təşkil etmişdir.
1921-ci il Rusiya-İran və 1940-cı il Sovet-İran müqavilələri Xəzər dənizində istismar və mineral
ehtiyatların kəşfiyyatı məsələlərini həll etmir. Zamanın reallıqlara cavab vermədiyi üçün, həmin müqavilələr
mənasını itirir. Xəzər dənizinin yeni statusunun hazırlanması vacibdir. Azərbaycan dənizin dibinin baza
hissəsindən etibarən bərabər məsafəli orta xətt prinsipi üzrə bölünməsinin tərəfdarıdır.Bundan əlavə, Sovet
dövründə Xəzər dənizi sahilyanı ölkələr arasında bölünmüşdür. SSRİ Daxili İşlər Xalq Komissarlığının 1934ci il tarixli sərəncamına əsasən, SSRİ Sərhəd Xidməti Xəzər dənizinin Astara-Həsənqulu xəttinin şimalında
yerləşən Sovet sektorunun qorunması üçün məsuliyyət daşıyırdı və İran gəmiləri SSRİ-nin icazəsi olmadan bu
xətdən şimala keçmək hüququna malik deyildi. Beləliklə, SSRİ İranın etirazı olmadan, İran ilə məsləhətləşmə
aparmadan və İranın iştirakı olmadan, Xəzər dənizinin Astara-Həsənqulu xəttinin şimalında yerləşən neft
ehtiyatlarını istismar etməyə başladı.15 sentyabr 1962-ci il tarixində Tehranda İran xarici işlər naziri Abbas
Aram və SSRİ-nin İrandakı səfiri Nokolay Peqov arasında məxfi bir memorandum imzalanıb. Memorandumu
təşkil edən qeydlərdən biri Astaradan başlayıb Xəzər dənizindən keçərək HəsənKiyadehyə qədər uzanan
“Astara-Həsənqulu” və ya “Aram-Peqov” xəttini nəzərdə tuturdu. Bu xətt SSRİ ilə İran arasında Xəzər
dənizində sərhəd hesab olunurdu.1970-ci ildə SSRİ Neft Sənayesi Nazirliyi Xəzər dənizinin Sovet hissəsini
Azərbaycan, Rusiya, Türkmənistan və Qazaxıstan arasında orta xətt əsasında böldü.Xəzər dənizinin sahilyanı
dövlətlərin suverenliyi və ya yurisdiksiyası altında bölünməsi məsələsi 1991-ci ildə SSRİ-nin dağılması ilə
gündəmə gəldi. Çünki bu zaman Xəzər dənizinin sahilində SSRİ və İran kimi iki ölkə deyil, 5 ölkə vardı ki,
onlardan dördü – Rusiya, Qazaxıstan, Azərbaycan və Türkmənistan SSRİ-nin dağılması nəticəsində
yarandı.Bu gün Azərbaycan, Rusiya və Qazaxıstan öz dəniz sularını bölmək üçün ikitərəfli saziş imzalayıb.
Biz ümid edirik ki, digər sahilyanı ölkələr də tezliklə bizə qoşulacaq, çünki biz Xəzər regionunu münaqişə
zonasına deyil, əməkdaşlıq regionuna çevirmək istəyirik.
Sual: 2009-cu ilin sonuna Sürixdə Türkiyə və Ermənistan arasında arasında diplomatik və iqtisadi
əlaqələrin normallaşdırılması üçün iki protokol imzalanıb. Onlar, əlbəttə, Yerevan tərəfindən
ratifikasiya edilməyib, lakin bu, Ermənistanın təcriddən çıxma istəyini nümayiş etdirir.
Ermənistan və Türkiyə arasında münasibətlərin normallaşmasının Azərbaycan üçün nəticələri
ola bilər?
Cavab: 1988-ci ildən Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan torpaqlarının 20%-ni işğal etmişdir. Bu
ərazilər hətta BMT Təhlükəsizlik Şurasının dörd məşhur qətnaməsindən sonra, hələ də Ermənistanın işğalı
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altındadır. 1993-cü ildə beynəlxalq hüquqa hörmət əlaməti olaraq, Türkiyə hökuməti Ermənistanla sərhədləri
bağlayaraq işğala etiraz edib. O vaxtdan bəri, Türkiyə öz mövqeyini dəyişməmişdir. Əslində, burada qeyri-adi
bir şey yoxdur, çünki sanksiyalar müxtəlif səbəblərə görə beynəlxalq münasibətlərdə tez-tez ABŞ və Avropa
İttifaqı tərəfindən arzu edilən metod kimi tətbiq edilir. Bu, məqsədlərə nail olmaq üçün səmərəli sülh yolu
hesab olunur. Ermənistan təcavüzkar dövlətdir. O Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərini azad etmədiyi
müddətcə, Türkiyənin bu ölkə ilə diplomatik və iqtisadi əlaqələr qurmaması təbii və məntiqlidir. Azərbaycan
da öz tərəfindən, Türkiyənin bu mövqeyini müdafiə edir.
Təəccüblü olan odur ki, Sürixdə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin xarici işlər nazirləri
protokolların imzalanması məqsədilə Türkiyəyə təzyiq göstərmək məqsədilə toplaşdılar. Protokollar
imzalandıqdan sonra həmin dövlətlər onların ratifikasiyası üçün Türkiyəyə təzyiq göstərmək istədilər. Lakin
bu dövlətlər Ermənistanın BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsinə, o cümlədən BMT-nin Baş
Məclisi, Avropa İttifaqı, ATƏT, Avropa Şurası, NATO, Avropa Parlamentinin qərar və qətnamələrinə əməl
etməsi üçün iyirmi ildən bəri əhəmiyyətli bir şey etmirlər. Bu da Azərbaycan ictimaiyyətində məyusluq və
həmsədr dövlətlərin bitərəfliyinə qarşı etimadsızlıq yaradır.Əgər Ermənistan öz növbəsində təcavüzkar və
ekspansionist siyasətinə son verərək işğal etdiyi əraziləri geri qaytararsa, məcburi köçkünlərin geri qayıtmasına
izin verərsə, Türkiyəyə qarşı ərazi iddialarından əl çəkərsə, erməni “soyqırımının” tanınması siyasətini
dayandırarsa, o təqdirdə, Azərbaycan və Türkiyə bu ölkə ilə sərhədlərini açacaq. Düşünürəm ki, bu da
Ermənistanın inkişafına töhfə verəcək, eləcə də regiona sülh və sabitlik gətirəcək.
Sual: Dağlıq Qarabağ məsələsinə gəlincə, 2010-cu ildə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri
Azərbaycan və Ermənistan rəhbərlərinə “Madrid prinsipləri”nin yenilənmiş variantını təqdim etdilər.
Madriddə təyin edilmiş 14 prinsipdən hansılar daha çox problem yaradır?
Cavab: Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Azərbaycanın ən böyük problemidir. Münaqişə Azərbaycan
ərazisinin 20 faizinin, Dağlıq Qarabağ və ətrafdakı yeddi rayonun işğalı ilə nəticələnib. Ermənistanın işğal
etdiyi Azərbaycan ərazilərində etnik təmizləmə siyasəti aparılmış, bir milyondan artıq insan qaçqın və məcburi
köçkün vəziyyətinə düşmüşdür. Bu ərazilərdə qədim mədəniyyət abidələri məhv edilmiş, məktəblər, muzeylər,
məscidlər dağıdılmış, məzarlıqlar təhqir olunmuş, dünya sivilizasiyasının nadir inciləri yer üzündən
silinmişdir.
Münaqişənin həllinə gəlincə, Azərbaycan hər zaman münaqişənin danışıqlar yolu ilə həll edilməsi
prinsipinə üstünlük vermişdir və indi də həmin mövqeyində qalır. Minsk qrupu çərçivəsində aparılan bütün
danışıqlarda dövlətimiz problemin dinc yolla həllinə sadiqliyini nümayiş etdirmişdir. Azərbaycan rəhbərliyi
münaqişənin nizama salınması ilə bağlı Helsinki Yekun Aktının prinsiplərini qəbul edir. O cümlədən, güc
tətbiq etməmək prinsipinə hörmətlə yanaşır.Bakı atəşkəs rejimini pozmayıb və bundan sonra da pozmaq
fikrində deyil. Ermənistan silahlı qüvvələri isə tez-tez atəşkəsi pozur və günahsız insanları qətlə yetirir. Biz
Madrid prinsiplərinə hörmətlə yanaşırıq. Ermənistanın ərazi bütövlüyünü təhdid edən addım atmırıq.Xalqların
öz müqəddəratını təyinetmə hüququnu tanıyırıq. Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərə Azərbaycanda
beynəlxalq hüququn imkan verdiyi ən yüksək statusu təklif edirik.Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin
prezidentlərinin L’Akuila, Dovil, Muskoka və Los-Kabos bəyanatlarında ifadə olunan tələblərin yerinə
yetirilməsi üçün Prezident İlham Əliyev konkret mövqe nümayiş etdirir. Yalnız Ermənistan rəhbərliyinin
qeyri-konstruktiv mövqeyi prosesi dalana dirəmişdir.Təəssüf ki, həmsədr dövlətlər münaqişə tərəfləri arasında
fərq qoymur, onlara qarşı bərabər rəftar edir. Halbuki, Ermənistan 20 ildir ki, Azərbaycanın ərazisini işğal
edib. Yəni Ermənistan işğalçı dövlətdir. Bəyanatlarda gərək bu məqam aydın qeyd edilsin. İşğalçının adı
çəkilsin. İşğal nəticəsində 1 milyondan çox azərbaycanlı öz yurdundan didərgin düşüb, öz vətənində qaçqın
statusundadır. Amma həmsədr dövlətlərin başçılarının verdikləri bəyanatlarda bunlar haqqında konkret mövqe
bildirilmir.Ümumi müraciətlə Ermənistanı ədalətli mövqeyə gətirməyin mümkün olmayacağını düşünürəm.
Təcrübə də bunu təsdiq edir. Məsələn, həmsədr dövlət başçılarının 2009-cu il L’Akuila bəyanatında Dağlıq
Qarabağ ətrafında yerləşən rayonlardan erməni silahlı qüvvələrinin çəkilməsi tələbi var. İndiyə qədər
Ermənistan həmin tələbi yerinə yetirməmişdir. Ermənistanın bu tələbi yerinə yetirmədiyinə görə, həmsədr
dövlətlər ona hansı xəbərdarlıqları etmişlər? Xatırlamırıq. Başqa bir nümunə göstərə bilərəm.Hərbi qüvvələrin
təmas xətti Azərbaycan ərazisindədir. Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Ağdərə və s. Bunlar
cəbhə bölgələridir. Deməli, Ermənistan silahlı qüvvələri bizim öz ərazimizdə əsgərlərimizə və dinc əhaliyə
qarşı atəş açır. Ölən və yaralananlar olur. Yəni faktiki olaraq müharibə yalnız Azərbaycan ərazisində gedir.
Beynəlxalq aləm də həmin ərazilərin Azərbaycana məxsus olduğunu rəsmən tanıyıb. Amma münaqişənin həlli
ilə bağlı verilən bəyanatlarda, qəbul edilən sənəd və qətnamələrdə bunu necə nəzərə almamaq olar? Nəzərə
almamağın nəticəsi göz qabağındadır – Ermənistan başqasının ərazisini işğalda saxlamaqda və dünya
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ictimaiyyətini böhtan və dezinformasiya dolu təbliğat kampaniyası aparmaqla çaşdırmaqda davam edir.Bəzən
münaqişənin həlli ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin nümayəndələrindən olduqca
absurd fikirlər eşidilir. Bəzən belə bəyanatlar səslənir ki, “münaqişə qarşılıqlı kompromis əsasında həll
olunmalıdır”. Ərazisinin 20%-i işğal olunmuş, əhalisinin 15%-i qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətində
yaşayan bir münaqişə tərəfindən daha hansı kompromis gözlənilir? Torpaqların qalan hissəsini də Ermənistana
verməsinimi? Artıq 20 ilə yaxındır ki, Azərbaycan atəşkəs vəziyyətində yaşayır. Ermənistan tərəfindən
atəşkəsin demək olar ki, hər gün pozulmasına rəğmən, Azərbaycanın öz öhdəliyinə əməl etməsi və haqlı olduğu
halda müharibəni başlamaması təcavüzkara qarşı ən böyük kompromis deyilmi?Qarabağ münaqişəsinin həlli
üçün bəzi qurumlar referendum tələb edir. Səbəb də onu göstərirlər ki, oradakı ermənilər azərbaycanlılarla
birlikdə yaşamaq istəmirlər. Avropanın özündə istənilən qədər o ölkənin əhalisi ilə birlikdə yaşamaq istəməyən
və öz aralarında kompakt yaşayan fərqli dini və etnik qruplar göstərmək olar. Nədən onlar üçün referendum
təşkil edilmir? Hər etnik və dini azlığa müstəqillik vermək olmaz, əks təqdirdə dünya idarə edilməz hala gələr
və bunun çıxış yolu yoxdur.Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair mövqeyi açıq və qətidir.
İşğal edilmiş ərazilər qeyd-şərtsiz boşaldılmalıdır və məcburi köçkünlər öz evlərinə qayıtmalıdırlar. Yalnız
bundan sonra Azərbaycan, ərazi bütövlüyü çərçivəsində Dağlıq Qarabağa beynəlxalq praktikada mövcud olan
ən yüksək muxtariyyət statusunu verə bilər. Bunun xaricində heç bir həll variantı mümkün deyil.
Sual: Azərbaycanın hərbi xərcləri 2010-cu ildə 1,5 milyard dollardan 2011-ci ildə 2,7 milyard
dollara yüksəlmişdir. Bu gün Bakı və Yerevan arasında əlaqələrin gərgin olduğu bir dönəmdə bunu
necə başa düşmək olar?
Cavab: Azərbaycan əraziləri işğal olunmuş bir dövlətdir. Bu nöqteyi-nəzərdən, onun hərbi xərclərinin
artması normal qəbul edilməlidir. Bu, məsələnin bir tərəfidir. Eyni zamanda, əgər siz hərbi xərcləri ÜDM-ə
nisbətən hesablasanız, görərsiniz ki, Ermənistan Azərbaycandan daha çox xərcləyir. Azərbaycanın büdcəsi çox
olduğu üçün, xərcləri də çoxdur: bu, hərbi sahə üçün də belədir, humanitar, mədəni, sosial sahələr üçün də.
Biz bunda məntiqsiz və ya təhdidedici heç bir şey görmürük.
Sual: 2004-cü ildə NATO-nun Budapeştdəki təlimləri zamanı Ermənistan ordusunun zabitini
balta ilə 16 yerə bölərək öldürdüyü üçün 2006-cı ildə Macarıstanda ömürlük həbs cəzasına məhkum
edilən Azərbaycan ordusunun leytenantı Ramil Səfərov 2012-ci ilin avqust ayının sonunda cəzasının
qalan hissəsinin çəkilməsi üçün Azərbaycana təhvil verildi. O burada Prezident İlham Əliyev tərəfindən
əfv edildi, ona mənzil hədiyyə olundu, rütbəsi artırıldı və 8 illik maaşı ona verildi. Avropada, xüsusilə
də ABŞ-da tənqidlərə məruz qalan bu qərar Azərbaycanı beynəlxalq aləmdə təcrid edə və Avropa
İttifaqı və ABŞ ilə yaxınlaşmanı girova çevirə bilərmi?
Cavab: Əvvəlcə hadisənin meydana gəlmə səbəblərinə nəzər salaq. Ramil Səfərov əraziləri işğal
olunmuş bir ölkənin vətəndaşı və zabitidir – zabitin isə əsas vəzifəsi torpaqları qorumaqdır. Ermənilər uşaq
vaxtı onun gözləri qarşısında 2 ən yaxın qohumunu öldürüblər, sonra isə digər yaxınlarını qətlə yetiriblər.
Ramil Səfərov yeniyetmə ikən qaçqın düşüb, evini, ocağını, ata yurdunu, hər nəyi vardı tərk etməli olub.
Bunları yaxşı bilən ermənilər Macarıstanda NATO çərçivəsində keçirilən təlimlər zamanı onu özündən çıxarıb
affekt vəziyyətinə gətirmək üçün hər şeyi etmişdi. Sanki bu vaxta qədər ermənilərin etdikləri azmış, üstəlik o,
Ramil Səfərovun üzünə xalqını, torpağını, bayrağını təhqir etməkdən belə çəkinməmişdir, ona qarşı psixoloji
təxribat metodundan istifadə etmişdir. Hadisə bu şəkildə törədilmişdir.
Azərbaycan silahlı qüvvələrinin zabiti Ramil Səfərov “Məhkum olunmuş şəxslərin verilməsi haqqında”
Strasburq Konvensiyasına uyğun olaraq Azərbaycan tərəfinə təhvil verilmişdir. Bu konvensiyaya əsasən
tərəflərin birinin ərazisində məhkum olunmuş şəxs konvensiyanın müddəalarına uyğun olaraq digər dövlətə
verilə bilər. Azərbaycanda isə o, ölkə Konstitusiyasına uyğun olaraq, Dövlət başçısı tərəfindən əfv
edilmişdir.Ramil Səfərovu Azərbaycana təhvil verərək, Macarıstan hökuməti əməkdaşlıq addımı, ədalətli,
humanist addım atmışdır və bu addım mövcud beynəlxalq hüquq normalarına uyğundur. Macarıstan hökuməti
bu addımı məhz Avropa dəyərlərini, ədalət və humanizm prinsiplərini nəzərə alaraq atmışdır. Azərbaycan
Prezidenti də məhz Avropa dəyərləri əsasında, ədalət və humanizm prinsiplərinə sadiq qalaraq bu addımı
atmışdır.Ramil Səfərov terrorist deyil, ziyalıdır. Həbsdə olan zaman o özünün nümunəvi davranışı ilə seçildi.
Breyvik kimi Hitler ideologiyasına əsaslanaraq 2000 səhifəlik manifest yazan Breyvikdən fərqli olaraq, Ramil
Səfərov həbsdə ikən bir neçə kitab yazdı, macar dilini və ədəbiyyatını öyrəndi, bir neçə kitabı ana dilinə
tərcümə etdi. İki ölkənin əlaqələrinin inkişafına töhfə verdi. Breyvik 77 adam öldürdü, ona 21 il həbs cəzası
verildi. Qətlə yetirilənlərin hər biri üçün cəmi 3 ay həbs cəzası verildi. Amma Breyviklə bağlı heç bir ölkədən
narazılıq bəyanatı gəlmədi, halbuki bu ölkələr Ramil Səfərovun əfv edilməsini çox tənqid etdilər.Tarixə nəzər
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salanda aydın şəkildə görmək olar ki, nə Macarıstan məhkum olunmuş şəxsi təhvil verən, nə də Azərbaycan
onu əfv edən ilk dövlətdir. Üstəlik, Qərb ölkələri bir sıra erməni terroristlərini əfv etmişdir. Misal üçün, 1921ci ildə Almaniyada Tələt Paşanı qətlə yetirən erməni terrorçu qatil Sogomon Tehleryanı; 1921-ci ildə
İstanbulda Azərbaycan Demokratik Respublikasının sabiq daxili işlər naziri Cavanşır Xanı qətl edən erməni
terrorçusu Misak Torlakyanı; 1973-cü ildə Los-Ancelesdə Türkiyə Baş konsulu Mehmet Baydarı və onun
köməkçisi Bahadır Demiri qətl edərək ömürlük həbs cəzasına məhkum edilən erməni terrorist Mkırtıç
Yanikyanı; Parisdəki türk konsulluğuna hücum edərək konsulu ağır yaralayan və mühafizəçisini qətl edən
terrorist Melkonyanı və nəhayət, 1983-cü ildə Orli aeroportunda törətdiyi partlayışla 8 nəfəri öldürən və 60
nəfəri yaralayan və bu səbəblə ömürlük həbs olunan erməni terrorist Varujan Karapetyanı.Maraqlıdır ki, Qərb
ölkələrinin bəyanatlarının mahiyyəti isə eyni idi: Ramil Səfərovun əfv edilməsi sülh üçün təhdid təşkil edir.
Təəccüblüdür, Ermənistanın 20 ildən çoxdur Azərbaycan torpaqlarının 20 faizini işğal etməsi, 9 milyonluq
Azərbaycan əhalisinin 1 milyonunun qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşməsi, işğal edilmiş
Azərbaycan ərazilərinin yerlə bir edilməsi, Dağlıq Qarabağda seçkilərin keçirilməsi sülh üçün təhdid təşkil
etmir, Ermənistan prezidentinin gənclərə “Qarabağı biz aldıq, Ağrını da siz alın” şəklində məsləhət verməsi
sülh üçün təhdid təşkil etmir, erməni əsgərinin 9 yaşlı azərbaycanlı uşağı soyuqqanlı şəkildə snayperlə
öldürməsi sülh üçün təhdid təşkil etmir, ancaq bir Azərbaycanlının əfv edilməsi sülh üçün təhdid təşkil
edir?Əgər Ramil Səfərov bir erməni zabitini öldürübsə, Ermənistanın indiki prezidenti Serj Sarkisyan, müdafiə
naziri Seyran Ohanyan, eləcə də hakimiyyətdə təmsil olunan digər rəhbər şəxslər minlərlə azərbaycanlı mülki
şəxsi qətl etmişdir. Xocalı soyqırımının da təşkilatçısı elə onlar özləridir. Qərb isə bu əməllərinə görə
Sarkisyanı və komandasını cəzalandırmaq əvəzinə, onları mükafatlandırdı. Seçkilərdən sonra öz xalqını
gülləboran edən bir terroristi prezident kimi tanıdı. Bu sülhə təhdid deyildimi?Xocalı şəhərində soyqırımı
törədən və 700-ə qədər uşağı, qadını və yaşlını qətlə yetirdiklərini etiraf edən insanlar Qərb dairələri tərəfindən
belə bir rəftara məruz qalmadılar.
Newtimes.az
İki sahil.-2012.-22 noyabr.-№214.-S.4.
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XARİCİ SİYASƏTDƏ TƏHLÜKƏSİZLİK HƏDƏFİ
Azərbaycanın bu ilki siyasətində əsas inteqrasiya hədəfi Avroatlantik strukturlar oldu
C. Sümərinli
İl sona yaxınlaşır və bu baxımdan “Ordunun Aynası” əlavəsi ənənəvi olaraq Azərbaycanın xarici hərbi
siyasətinin detallarını incələməkdə davam edir. Bu dəfə Müdafiə Nazirliyinin cari ildəki fəaliyyətini araşdırdıq.
Qurumun www.mod.gov.az saytının, eləcə də nazirlikdə təmsil olunan rəsmilərin ara-sıra səsləndirdikləri
məlumatlardan, www.milaz.info saytında əksini tapan məlumatlardan və “Doktrina” Jurnalistlərin Hərbi
Araşdırmalar Mərkəzinin təhlillərinə istinad olunub.
Əldə olan rəqəmlərin analizi onu göstərir ki, 2011-ci ildə olduğu kimi cari ildə də Azərbaycanın xarici
hərbi təhlükəsizlik siyasətinin hədəfi, əsas etibarilə Avropatlantik strukturlar, eləcə də Qərb dövlətləri ilə
əməkdaşlığın dərinləşdirilməsinə yönəlib. Baş vermiş çoxsaylı görüşlər, tədbirlər, seminar, kurslar, təlimlər,
səfərlər və s. hadisələri nəzərə alsaq bəlli olur ki, Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi daha çox Qərb dövlətləri ilə
əməkdaşlığa üstünlük verir. Misal üçün, 2012-ci ilin ötən dövründə Azərbaycan və NATO arasında hərbi
baxımdan ən azı 57 hadisə – görüşlər, səfərlər, tədbirlər, seminarlar və s. baş verib. Bu tədbirlərdə Azərbaycan
Silahlı Qüvvələrinin yüzlərlə hərbi qulluqçusu iştirak edib. Konkret olaraq ayrı-ayrı ölkələrlə ikitərəfli
əməkdaşlıq çərçivəsində qurulmuş münasibətlər üzrə baş verən hadisələrin sayı aşağıdakı ardıcıllıq üzrə
dəyişir:
ABŞ-22, Türkiyə-17, Almaniya-17, Böyük Britaniya-8, Litva-7, Pakistan-7, İtaliya-4, İran-4,
Qazaxıstan-3, Çexiya-3, Polşa-2, Çin-2, Fransa-2 və Rumıniya, Bolqarıstan, Xorvatiya, Kolumbiya,
Malayziya, Özbəkistan, Koreya, İsrail, Avstriya, Sloveniya və Ukrayna ilə əməkdaşlıqda ən azı 1 hadisə qeydə
alınıb. Siyahının digər tərəfində isə MDB ilə əməkdaşlıq durur. Cari ildə Azərbaycan bu təşkilat üzrə hərbi
baxımdan cəmisi bir neçə tədbirdə iştirak edib.
Eyni zamanda, 2012-ci ilin ötən dövründə Azərbaycan SQ hərbi qulluqçuları adlı siyahı üzrə 100-ə
yaxın beynəlxalq təlim, konfrans, seminar, kurs və s.-də iştirak ediblər.
Ümumilikdə, 2012-ci ilin geridə qalan dövründə Azərbaycan SQ təmsilçiləri 24 ölkə və eyni zamanda,
NATO ilə əməkdaşlıq çərçivəsində 260-dan artıq tədbirə qatılıblar. Bir sıra ekspertlərin fikrincə, bu rəqəm
2008-ci ildə Rusiyanın Gürcüstana müdaxiləsindən sonrakı dövrdə Azərbaycanın xarici hərbi siyasətində baş
verən diqqətçəkən hadisələrdən biridir.
Söz yox ki, əksər hallarda xarici hərbi əməkdaşlığın daxili proseslərə – xüsusilə də Silahlı Qüvvələr
quruculuğuna, orduda olan problemlərin aradan qaldırılmasına yönəlik səmərəli təsiri hələlik ortada deyil. Bir
sıra ayrı-ayrı hərbi hissələrin təminatı və təchizatı, eləcə də döyüş hazırlığı NATO standartlarına uyğunlaşıbsa
da, bütünlükdə SQ hələ də, ciddi problemlərlə üz-üzədir. Müdafiə xərclərinin kəskin artırılması belə hələ də
orduda mühitin sağlamlaşmasına, neqativ halların aradan qalxmasına gətirib çıxarmayıb.
Müxtəlif informasiya qurumlarının, medianın yazdığı məlumatlardan görünür ki, Müdafiə Nazirliyində
büdcə vəsaitlərinin düzgün bölüşdürülməsi, planlaşdırma, tenderlərin şəffaflığı, demokratik nəzarət,
korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində ciddi çatışmazlıqlar qalmaqda davam edir.
Beləliklə, bəlli olur ki, Azərbaycanın xarici hərbi siyasətində Avroatlantik strukturlarla əməkdaşlığın
genişləndirilməsi əslində daxilə – Silahlı Qüvvələr quruculuğuna o qədər də ciddi təsir göstərmir. Ekspertlərin
fikrincə, əgər bunun əsas məsuliyyəti yerli güc strukturlarının, xüsusilə də, Müdafiə Nazirliyinin üzərinə
düşürsə də, təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığın dərinləşdirilməsində maraqlı olan Qərb strukturlarının da
məsuliyyəti böyükdür.
Xüsusilə də əməkdaşlığın dərinləşdirilməsini nəzərdə tutan Fərdi Tərəfdaşlıq üzrə Əməliyyat Planı
(İPAP), Planlaşdırma və Analiz Prosesi (PAP) kimi ambisiyalı sənədlərin yerinə yetirilməsi vəziyyətinin bir
çox hallarda diqqətdən kənarda qalması, ciddi nəzarətin olmaması kimi hallarına mövcudluğuna dair
məlumatlar düşündürücüdür.
Hər bir halda düşünmək olar ki, Azərbaycanın NATO və Qərb strukturları ilə əməkdaşlığının
dərinləşdirilməsi ölkənin milli təhlükəsizlik maraqları baxımından çox vacib hesab edilir. Bu prosesə dəstək
olacaq bütün amillər nəzərdən keçirilməli, xüsusilə də vətəndaş cəmiyyətinin bu istiqamətdə rolunun artırılma
perspektivləri müzakirə olunmalıdır.
NATO İLƏ ƏMƏKDAŞLIQ
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Qeyd etdiyimiz kimi, cari ildə Azərbaycanla NATO arasında əməkdaşlıq üzrə keçirilən tədbirlərin
sayında artım hiss olunur. Lakin ümumilikdə prosesin keyfiyyəti, xüsusilə də 3-cü mərhələsi 2011-ci ilin
dekabrında imzalanmış İPAP sənədi üzrə görülən işlərin vəziyyəti hələ də qənaətbəxş hesab olunmur.
Qeyd edək ki, NATO Beynəlxalq Qərargahının Ekspert Qrupu bu ilin 9-13 aprelində İPAP və PAP
sənədləri üzrə görülmüş işləri qiymətləndirmək məqsədi ilə Azərbaycanda əməli görüşləri keçirilib. Bunun
ardınca aprelin 24-27-də Müdafiə Nazirliyi mütəxəssisləri ilə NATO Maddi-Texniki Təminat (MTT) üzrə
ekspert qrupu arasında işçi görüşü keçirilib. Rəsmi məlumata görə, İşçi görüşünün əsas məqsədi Azərbaycan
Respublikası və NATO arasında İPAP MTT üzrə qəbul edilmiş Tərəfdaşlıq məqsədlərinin səmərəli həyata
keçirilməsinə yardım etməkdən ibarət olub. Tədbir zamanı MTT üzrə prosedurlar, nəzəri və praktiki aspektlər,
MTT əməkdaşlıq sahəsi çərçivəsində Hərbi təhsil və təlim, əldə edilmiş təcrübələrin qarşılıqlı öyrənilməsi
kimi məsələlər üzrə təcrübə mübadiləsi aparılıb.
İyunun 5-6-da Silahlı Qüvvələrin hərbi təhsil sisteminin bəzi sahələrinin inkişafına yardım üzrə NATOAzərbaycan birgə hərbi təhsil və təlim sahəsində fəaliyyət planına uyğun olaraq, NATO/ABŞ ekspertləri ilə
Azərbaycan SQ mütəxəssislərinin əməli görüşü keçirilib. Görüşdə müdafiə planlaması, ABŞ-Azərbaycan
münasibətləri, ABŞ-ın müdafiə siyasətində son dövrlər baş vermiş dəyişikliklər, strateji idarəetmə, SWOT
(güclü və zəif cəhətlər, imkanlar və təhlükələr) prosesi kimi mövzular ətrafında birgə müzakirələr aparılıb.
İyunun 12-də isə NATO-nun Brüsseldə yerləşən Mənzil Qərargahında Azərbaycanın PAP üzrə
qiymətləndirmə sənədi və tərəfdaşlıq məqsədlərinin müzakirə edilməsi məqsədilə Şimali Atlantika Şurasının
28+1 formatında məsləhətləşmələr keçirilib.
Bu tədbirdə Azərbaycan tərəfindən MN beynəlxalq hərbi əməkdaşlıq idarəsinin rəisi, general-mayor
Ramiz Nəcəfovun rəhbərliyi ilə müvafiq dövlət qurumları mütəxəssislərindən ibarət heyət iştirak edib. Bir
qədər sonra – 25 sentyabrda Azərbaycanda NATO-nun Brunssumdakı Birləşmiş Qüvvələr Komandanlığının
Ekspert Qrupu tərəfindən “Əldə hazırlanmış partlayıcı qurğularla mübarizə” mövzusunda əməliyyat
səviyyəsində təlim kursu keçirilib. Təlim kursunda NATO-nun əldə hazırlanmış partlayıcı qurğularla mübarizə
strategiyası, strukturu, fəaliyyət planı, rəhbər sənədlər, standart əməliyyat prosedurları mövzuları müzakirə
edilib. Oktyabrın 10-da Səfər Əbiyev NATO və Əfqanıstana töhfə verən tərəfdaş ölkələrin müdafiə nazirlərinin
növbəti iclasında iştirak edib.
Oktyabrın 17-18-də isə Azərbaycanda NATO-nun Neapol Hərbi-Dəniz Qüvvələri Komponent
Komandanlığının mobil təlim qrupu tərəfindən Hərbi-Dəniz Qüvvələri zabitləri üçün “Strateji qabiliyyət
vasitələrinin müdafiəsində dənizdə şəraitə nəzarət amili” mövzusunda təlim kursu keçirilib. Kursda NATOnun Neapol Hərbi-Dəniz Qüvvələri Komandanlığının strukturu, fəaliyyətinin əsas istiqamətləri, keçirdiyi
əməliyyatlar, dənizdə hava hücumundan müdafiə, suüstü və sualtı elementlərin rolu, rabitə sistemləri, dənizdə
güc tətbiqetmə qaydaları kimi mövzular müzakirə edilib.
Noyabrın 1-dən Bakıda NATO Müttəfiq Transformasiya Komandanlığı və Müttəfiq Qüvvələrin Avropa
Ali Komandanlığının ekspert qrupu tərəfindən Silahlı Qüvvələrdə “NATO günləri” keçirilib. Heyətə NATO
Hərbi Əməkdaşlıq idarəsinin rəis müavini, kontr-admiral İon Dimutrasku (Rumıniya HDQ) rəhbərlik edib.
Tədbirin məqsədi Silahlı Qüvvələrin hərbi təhsil müəssisələrində müəllim və komandanlıq heyətinə,
kursantlara və dinləyicilərə NATO haqqında ətraflı məlumat verməkdən ibarət idi.
Noyabrın 6-da isə SQ Hərbi Akademiyasında Silahlı Qüvvələrin hərbi təhsil sisteminin bəzi sahələrinin
inkişafına yardım üzrə NATO-Azərbaycan birgə hərbi təhsil və təlim sahəsində fəaliyyət planına uyğun olaraq,
NATO/ABŞ ekspertləri ilə Azərbaycan SQ mütəxəssisləri arasında işçi görüşü keçirilib. Tədbir müddətində
“Müdafiə strategiyası və planlaşdırılması”, “NATO-nun əməliyyat proseduraları və hərbi uzlaşma”,
“İnformasiya müharibəsi”, “NATO-nun komanda və nəzarət proseduraları”, “Milli təhlükəsizlik üzrə qərarın
qəbul edilməsi”, “Strateji əməliyyatlar”, “İnformasiya texnologiyaların istifadəsi”, “Geosiyasət və beynəlxalq
münasibətlər”, “Hərbi iqtisadiyyat”, “Milli təhlükəsizlik strategiyası və siyasətin inkişafı” mövzuları ətrafında
müzakirələr aparılıb. Elə həmin gün Müdafiə Nazirliyinin NATO ilə 2012-ci il üçün Fərdi Tərəfdaşlıq
Proqramına əsasən Silahlı Qüvvələrin Təlim və Tədris Mərkəzində NATO-nun Brunssumda yerləşən
Birləşmiş Qüvvələr Komandanlığının mobil təlim qrupu tərəfindən, “NATO-nun əməliyyat planlaşdırma
prosesi” mövzusunda təlim kursu keçirilirb. Kurs müddətində NATO-nun mobil təlim qrupu tərəfindən
iştirakçılara “NATO-nun əməliyyat planlaşdırma prosesi”, “Əməliyyatın planlaşdırma mərhələləri və
planlaşdırma qrupları”, “Planlaşdırma sənədləri”, “Strateji sənədlər”, “Əməliyyatın inkişaf konsepsiyası və
ssenarisi”, “Əməliyyatın son nəticəsinin, strateji məqsədlərin, məhdudiyyət və məcburiyyətlərin müəyyən
edilməsi” və s. mövzular barədə brifinqlər verilir və sinif təlimləri keçirilib.
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PRAKTİK TƏDBİRLƏR
Ümumilikdə, cari ilin ötən dövründə Azərbaycan – NATO əməkdaşlığı çərçivəsində bu kimi tədbirlər
yer alıb:
06-07.02.2012. NATO-nun Neapol Birləşmiş Qüvvələr Komandanlığının mobil təlim qrupu tərəfindən
Azərbaycanda hüquq üzrə təlim kursu. Bakı, Azərbaycan
Fərdi Tərəfdaşlıq Planından əlavə. 06-10.02.2012. Terrorizmlə mübarizənin hüquqi aspektləri
mövzusunda kurs. Ankara, Türkiyə FTP-dən əlavə. 07-09.02.2012 NATO təliminin sinxronlaşma konfransı.
Vilnüs, Litva
FTP-dən əlavə.
12.02.-09.07.2012. Orta səviyyəli intensiv ingilis dili kursu. Braşov, Rumıniya
2012-ci il üçün Fərdi Tərəfdaşlıq üzrə Əməkdaşlıq Planının müzakirəsi məqsədilə ekspert-qərargah
görüşü. 13.02.2012. Brüssel, Belçika
FTP-dən əlavə. 14.02.2012 Hərbi təlim və təhsil sahəsində SQ-də aparılan islahatlara NATO yardımının
icmalının aparılması məqsədilə NATO/ABŞ ekspertlərinin səfəri. Bakı, Azərbaycan
FTP-dən əlavə.22.02.2012 NATO məktəbində keçirilən tədbirlərin planlaşdırıcıları mövzusunda
seminar. Oberamerqau, Almaniya Müttəfiq Əməliyyat Komandanlığının OCC üzrə məsləhətçi səfəri.
2224.02.2012. Bakı, Azərbaycan
FTP-dən əlavə. 27.02.-02.03.2012 Terror fəaliyyətlərinin təsirinin azaldılması istiqamətində böhranların
effektiv idarə olunması. İstanbul, Türkiyə
İordaniya SQ ƏİK taborunun NATO qiymətləndirilməsi təliminin iştirak. 03-08.03.2012. Amman,
İordaniya
PAP qiymətləndirmə görüşü. 09-13.04.2012.
Bakı, Azərbaycan
SNT Konsorsiumunun cavuşlar üçün tədris planın hazırlanması üzrə işçi görüşü. 10-13.04.2012.
Qarmiş, AFR
FTP-dən əlavə. 19-23.03.2012 Çexiyanın Müdafiə Universitetinə tanışlıq ziyarəti. Praqa, Çexiya
NATO-nun Əməliyyat İmkanları Konsepsiyası Qiymətləndirmə və Rəy proqramı çərçivəsində “ƏİK
məlumat bazası təlimi”. 27-29.03.2012. Karlskrona, İsveç.
FTP-dən əlavə. Polşa Milli Müdafiə Universitetində təcrübə mübadiləsi. 16-20.04.2012. Varşava, Polşa
Ali zabitlər üçün keçiriləcək kurs çərçivəsində “Tərəfdaşlar üçün tanışlıq kursu”. 16-20.04.2012. Roma,
İtaliya
FTP-dən əlavə. SNT konsorsiumunun terrorizmə qarşı mübarizə üzrə İşçi qrupunun yaz sessiyası. 1719.04.2012. Zaqreb, Xorvatiya
Tərəfdaş ölkələrin qərargah zabitləri üçün tanışlıq kursu. 23-27.04.2012. Brüssel / Mons, Belçika
SNT ruhunda. “Sea Breeze 2012″ təliminin yekun planlaşdırma konfransı. 24-27.04.2012. Odessa,
Ukrayna
Əməliyyat İmkanları Konsepsiyasi işçi qupunun görüşü. 24-27.04.2012. Neapol, İtaliya
Tərəfdaşlıq Təlim və Tədris mərkəzlərinin işçi qrupunun 2-ci görüşü. 0407.06.2012. San-Remo, İtalya
NATO-nun Brunssum Birləşmiş Qüvvələr Komandanlığının Mobil Təlim Qrupu tərəfindən
“Böhranlara cavab əməliyyatlarında NATO-nun psixoloji əməliyyatları mövzusunda təlim kursu”. 1115.06.2012.
Azərbaycan və NATO arasında PAP çərçivəsində qiymətləndirmə görüşü. 12.06.2012. Brüssel, Belçika.
FTƏP-dən əlavə. 08-11.05.2012 “ETERNİTY 2012″. kompüter dəstəkli komanda-qərargah təliminin
əsas planlaşdırma konfransı. Ankara, Türkiyə
NATO-nun Beynəlxalq Dil üzrə Koordinasiya Bürosunun (BİLC) “ömür boyu dilin öyrənilməsi:
tədrisin effektivliyinin artırılması” mövzusunda konfrans və Çexiyanın Hərbi Dil İnstitutunda keçiriləcək
təcrübə mübadiləsi. 13-22.05.2012. Praqa, Çex Respublikası
Ali Müttəfiq Transformasiya Komandanlığının əldə-hazırlanmış partlayıcı qurğulara qarşı mübarizə
mövzusunda konfransı. 15-17.05.2012. Bdgoszcz, Polşa
Əməliyyat İmkanları Konsepsiyasının Qiymətləndirmə və Rəy Proqramı çərçivəsində qiymətləndiricilər
uçun təlim kursu. 21-25.05.2012. Kavadarci, Makedoniya
NATO-nun arxa cəbhə idarəsi ekspertlərinin işçi qrupunun növbəti görüşü. 28.05-01.06.2012. Roma,
İtaliya.
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Əməliyyat İmkanları Konsepsiyası taborunun 1-ci səviyyəli NATO qiymətləndirməsi üzrə təlimi. 1824.06.2012.
Bakı, Azərbaycan
OCC 2-ci səviyyəli NATO qiymətləndirilməsi təlimi. 14-19.07.2012. Odessa, Ukrayna
NATO-nun İzmir Hərbi-Hava Qüvvələri Komponent Komandanlığının Mobil Təlim Qrupunun HHQ
zabitləri üçün təlim kursu. 09-13.07.2012. Bakı, Azərbaycan
FTP-dən əlavə. 04-14.09.2012 İctimaiyyətlə əlaqələr zabiti kursu. Ştrausberq, AFR
FTP-dən əlavə. 18-20.09.2012. SNT konsorsiumunun terrorizmə qarşı mübarizə üzrə işçi qrupunun yaz
sessiyası. Qarmiş, Almaniya
NATO-nun Brunssum Birləşmiş Qüvvələr Komandanlığının Mobil Təlim Qrupunun “Əldə hazırlanmış
partlayıcı qurğularla mübarizə mövzusunda təlim kursu”. 24-28.09.2012. Bakı, Azərbaycan.
ƏİK çərçivəsində illik konfrans. 03-04.10.2012. Sazlburg, Avstriya FTP-dən əlavə. 05-09.11.2012.
Silahlı Qüvvələrin hərbi təhsil sisteminin bəzi sahələrinin inkişafına yardım göstərilməsi məqsədilə
NATO/ABŞ ekspertlərinin səfəri. Bakı, Azərbaycan
NATO-nun Brunssum Birləşmiş Qüvvələr Komandanlığının mobil təlim qrupunun “NATO əməliyyat
planlanması proseduru üzrə təlim kursu”. 0509.11.2012. Bakı, Azərbaycan
FTP-dən əlavə. 05-15.11.2012. NUSRET-12 təlimində müşahidəçi qismində iştirak. İzmir, Türkiyə
FTP-yə əsasən. NATO-nun arxa cəbhə idarəsinin tərəfdaşların arxa cəbhə ekspertlərinin işçi qrupunun
növbəti görüşü. 12-16.11.2012. Drezden, Almaniya
NATO-nun Brunssum Birləşmiş Qüvvələr Komandanlığının mülki-hərbi əməkdaşlıq (CİMİC) üzrə
mobil təlim qrupunun səfəri. 12-16.11.2012. Bakı, Azərbaycan.
Tərəfdaş ölkələrin qərargah zabitləri üçün NATO ilə tanışlıq kursu. 2226.10.2012. Brüssel, Mons,
Belçika
Silahlı Qüvvələrdə NATO günləri. 29.10-02.11. 2012. Bakı, Azərbaycan Əməliyyat İmkanları
Konsepsiyası (ƏİK) üzrə işçi qrupunun görüşü. 0104.10.2012. Salzburq, Avstriya
“NATO-nun Sülhü Dəstəkləmə Əməliyyatları” kursu. 01-05.10.2012. Oberamer, AFR
FTP-dən əlavə. 05-09.11.2012. Silahlı Qüvvələrin hərbi təhsil sisteminin bəzi sahələrinin inkişafına
yardım göstərilməsi məqsədilə NATO/ABŞ ekspertlərinin səfəri. Bakı, Azərbaycan
NATO-nun Brunssum Birləşmiş Qüvvələr Komandanlığının mobil təlim qrupunun “NATO əməliyyat
planlanması proseduru üzrə təlim kursu”. 0509.11.2012. Bakı, Azərbaycan
FTP-dən əlavə. 05-15.11.2012. NUSRET-12 təlimində müşahidəçi qismində iştirak. İzmir, Türkiyə
FTP-yə əsasən. NATO-nun arxa cəbhə idarəsinin tərəfdaşların arxa cəbhə ekspertlərinin işçi qrupunun
növbəti görüşü. 12-16.11.2012. Drezden, Almaniya
NATO-nun Brunssum Birləşmiş Qüvvələr Komandanlığının mülki-hərbi əməkdaşlıq (CİMİC) üzrə
mobil təlim qrupunun səfəri. 12-16.11.2012. Bakı, Azərbaycan.
AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARI
2012-ci ildə Azərbaycanın ayrı-ayrı ölkələrlə hərbi əməkdaşlıq çərçivəsində yürütdüyü siyasət üzrə ən
diqqətçəkən ölkə ABŞ olub. Qeyd etdiyimiz kimi, cari ildə bu ölkə ilə əməkdaşlıq üzrə ən azı 22 hadisə diqqəti
çəkib. Bir sıra detalları diqqətinizə çatdırırıq:
Yanvarın 18-də müdafiə naziri Səfər Əbiyev ABŞ dövlət katibi köməkçisinin Avropa və Avrasiya
məsələləri üzrə müavini Erik Rubini qəbul edib. Aprelin 12-də isə Bakıda Azərbaycan Respublikasının MN
ilə ABŞ-ın Avropa Komandanlığı arasında İkitərəfli Hərbi Əməkdaşlıq üzrə planlaşdırma konfransı keçirildi.
Konfrans zamanı cari il üzrə əməkdaşlığın gedişi nəzərdən keçirilmiş, növbəti il üçün yeni əməkdaşlıq sahələri
müəyyən edilmiş və 2013-cü il üçün İş Planının layihəsi hazırlanmışdır.
Aprelin 25-də Bakıda Azərbaycan-ABŞ iş planına əsasən “Müdafiə Nazirliyi ilə parlament arasında
əlaqələr” mövzusunda seminar keçirilib. Seminarı giriş nitqi ilə Müdafiə Nazirliyi beynəlxalq hərbi
əməkdaşlıq idarəsinin rəisi general-mayor Ramiz Nəcəfov və Marşal Mərkəzinin beynəlxalq əlaqələr üzrə
direktor müavini səfir Canet Qarmey açmışlar. Seminarda SQ üzərində demokratik nəzarət mexanizmlərinin
beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan tərəfləri haqda müzakirələr aparılır. Azərbaycan, Almaniya, Böyük Britaniya,
Litva, Rumıniya, Bolqarıstan dövlətlərinin, ATƏT və Silahlı Qüvvələr üzərində Demokratik Nəzarət üzrə
Cenevrə Mərkəzinin əməkdaşları, o cümlədən Azərbaycan Milli Məclisinin deputatları seminarda çıxışlar
edərək mövzu barədə ətraflı fikir mübadiləsi aparıblar.
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İyulun 13-də ABŞ Hərbi Dillər İnstitutunun təlimatçıları tərəfindən Azərbaycan SQ qulluqçuları üçün
təşkil olunan 6 aylıq intensiv ingilis dili kursunun buraxılış mərasimi keçirildi. Mərasimdə iştirak edən ABŞın Azərbaycan səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Adams Sterlinq və MN Beynəlxalq Hərbi Əməkdaşlıq
idarəsinin rəisi general-mayor Ramiz Nəcəfov kursu bitirən məzunlara sertifikatlar təqdim ediblər.
İyulun 19-da müdafiə naziri Səfər Əbiyev ABŞ ordusunun Avropa Komandanlığının Quru Qoşunları
Komandanı general-leytenant Mark Fillip Hertlinqi qəbul etdi. Görüşdə Azərbaycan-ABŞ hərbi əməkdaşlıq
məsələlərinin perspektivləri və bölgədə hərbi-siyasi vəziyyət müzakirə mövzusu olub. Avqustun 14-də isə
Əbiyev ABŞ-ın Oklahoma Ştatı Milli Qvardiyasının komandanı general-mayor Mayls Dirinqi qəbul edib.
Sentyabrın 26-da ABŞ-ın Azərbaycan səfiri Riçard Morninqstar Müdafiə Nazirliyində qəbul olunub. Görüşdə
ABŞ və Azərbaycan arasındakı strateji əməkdaşlıq əlaqələrinin verdiyi yüksək nəticələr, eyni zamanda, hərbi
sahədə əldə edilən nailiyyətlər barədə geniş fikir mübadiləsi aparılıb.
Oktyabrın 19-da Səfər Əbiyev Amerika Birləşmiş Ştatlarının nəqliyyat komandanı general Uilyam
Freyzerin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüş zamanı ABŞ və Azərbaycan Respublikası
arasındakı hərbi əməkdaşlıq məsələləri, regionda vəziyyət və Azərbaycanın Əfqanıstandakı sülhməramlı
missiyada əhəmiyyəti rolu barədə geniş fikir mübadiləsi aparılıb.
Ümumilikdə, 2012-ci il üzrə Azərbaycan – ABŞ hərbi əməkdaşlığında ş planına əsasən aşağıdakı
tədbirlər baş tutub:
08.02.2012-01.02.2013. Piyada kapitanları kursu. San-Antonio, ABŞ 09-10.02.2012. Azərbaycan –
ABŞ işçi qrupunun növbəti iclası. Qarmiş, AFR 15.02-16.10.2012 Səhra artilleriya təməl lider zabit kursu.
San-Antonio, ABŞ.
22.02-15.11.2012 Rabitə zabitinin təməl kursu. San-Antonio, ABŞ 03-05.04.2012 Peşəkar çavuş
heyətinin hazırlanması kursu. Buxarest, Rumıniya
09.04-20.04.2012 Əldə qayırılmış partlayıcı qurğulara qarşı mübarizə, əməliyyatlar və partlayışdan
sonrakı təhlil prosesi. Bakı, Azərbaycan 05-07.03.2012 Sülhməramlı əməliyyatlar dövründə fəaliyyət sonu
təhlil və təcrübənin öyrənilməsi mövzusunda seminarı. Bakı, Azərbaycan
Müdafiə Nazirliyi ilə Parlament arasında əlaqələr sahəsində növbəti seminar. 25-26.04.2012. Bakı,
Azərbaycan.
11.06.2012-13.06.2013 HHQ Komanda Qərargah Akademiyası. Montqomeri, Alabama/ABŞ
09-13.07.2012. Qara dəniz və Xəzər dənizi üzrə təhlükəsizlik məsələlərinə dair 7-ci simpozium.
Kişinev, Moldova
04-06.09.2012 Beynəlxalq Dil Əlaqələndirmə Bürosunun (BİLC) STANAG 6001 testləri ilə bağlı
treninqi. Kopenhagen, Danimarka
04-07.09.2012. “Beşinci illik beynəlxalq hüquq məsələləri üzrə konfrans”. Riqa, Latviya
02-07.11.2012. Qara Dəniz Rotasiya qüvvələrinin 2013-cü il üzrə təliminin əsas planlaşdırma konfransı.
Sofia, Bolqarıstan
02-07.11.2012. Qara Dəniz Rotasiya qüvvələrinin 2013-cü il üzrə təliminin əsas planlaşdırma konfransı.
Sofia, Bolqarıstan
TÜRKİYƏ CÜMHURİYYƏTİ
Müdafiə Nazirliyi sistemi üzrə ABŞ-dan sonra Azərbaycanın daha çox hərbi əməkdaşlıq qurduğu ikinci
ölkə qardaş Türkiyədir. Bu ölkə ilə əməkdaşlığın səviyyəsi əslində qənaətbəxş deyil, çünki, iki ölkə arasında
imzalanmış sənədlər daha ciddi hərbi əməkdaşlığın qurulmasını, qarşılıqlı səfərlərin intensivləşməsini, birgə
quru, hava və dəniz təlimlərinin keçirilməsini zəruri edir.
Xronologiyaya diqqət yetirək:
Fevralın 7-də Türkiyə SQ Baş Qərargah rəisi, ordu generalı Necdət Özəlin müdafiə naziri Səfər
Əbiyevlə görüşü olub. İyunun 6-da Türkiyə Quru Qoşunları komandanı, ordu generalı Hayri Kıvrıkoğlu isə
Azərbaycana gəlib. Görüşdə ölkələrarası hərbi əməkdaşlıq məsələlərinin daha da inkişaf etdirilməsi barədə
fikir mübadiləsi aparılıb. Hərbi təhsil sistemində əlaqələrin yeni mərhələyə çatdırılması məsələsi də görüşün
əsas mövzularından biri olub. Hərbi təhsil mövzusu iyunun 11-də Azərbaycana gələn jandarma baş komandanı
ordu generalı Bəkir Kalyoncunun da müzakirə hədəfi olub. O, Müdafiə Nazirliyindəki görüşdə qarşılıqlı hərbi
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi və hərbi təhsil sahəsində əlaqələrin möhkəmləndirlməsi məsələlərinə diqqət
çəkib. İyulun 6-da Səfər Əbiyev TC Hərb Akademiyalarının qərargah rəisi Mete Saltı qəbul edib. Görüşdə
hərbi təhsil məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
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Sentyabrın 25-də Səfər Əbiyev Türkiyənin Azərbaycan səfiri Alper Coşqunu qəbul edib. Müdafiə naziri
yeni səfiri təbrik edərək ona gələcək işlərində uğurlar arzulayıb. Görüşdə Türkiyə-Azərbaycan hərbi
əməkdaşlıq məsələləri, bölgədəki hərbi-siyasi vəziyyətlə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.
Ümumilikdə, cari ilin ötən dövründə Azərbaycan-Türkiyə ikitərəfli əməkdaşlıq planında bu kimi
tədbirlər yer alıb:
13.02.-09.04.2012. Partlayıcı maddələrin aşkarlanması kursu. İstanbul, Türkiyə
16-18.02.2012 Türkiyə Silahlı Qüvvələri heyətinin səfəri. Bakı, Azərbaycan
20.02.-02.04.2012 Sursatlar və partlayıcılar kursu. Yalova, Türkiyə. 02.04-11.05.2012. Zabitlər üçün
kimyəvi, bioloji, radioloji və nüvə silahlarından müdafiə üzrə təməl kursu. İstanbul, Türkiyə
08.04-07.07.2012 Zabitlər üçün təməl və səhrada tibb xidmətləri stajı. Samsun, Türkiyə
26.03-15.06.2012 Zabitlər üçün təməl və səhrada tibb xidmətləri stajı. Samsun, Türkiyə
07-11.05.2012 Mühəndis-istehkam hərbi hissələrində təlimlərin keçirilməsi üzrə təcrübə mübadiləsi və
sulardan keçiş üzrə təlim. Ədirnə, Türkiyə
13-17.08.2012. Xüsusi maneələri dəfetmə üzrə komando təlimatçı kursu. Eğirdir/Sparta, Türkiyə
27.08-16.11. 2012 Komando təməl kursu. Eğirdir/Sparta, Türkiyə
10.07-13.08. 2012. “Açıq Dəniz Təlimi 3″. İstanbul, Türkiyə
03-07.09.2012. Müdafiə büdcəsinin planlaşdırılması üzrə təcrübə mübadiləsi. Ankara, Türkiyə
ALMANİYA FEDERATİV RESPUBLİKASI
Almaniya ilə Azərbaycan arasında hərbi əməkdaşlığın səviyyəsi Türkiyə ilə olan münasibətlərdən heç
də geridə qalmır. Ekspertlərə görə, 2012-ci ildə Almaniya və Azərbaycan arasında hərbi əməkdaşlığın
səviyyəsi diqqət çəkəcək dərəcədə artıb. Bunun müxtəlif səbəbələri mövcuddur. Xronologiyaya nəzər salaq:
Yanvarın 24-də Bakıda Azərbaycan-Almaniya qərargah danışıqlar keçirilib. Görüşdə Cənubi Qafqaz
regionunda vəziyyət, beynəlxalq hərbi missiyalar, Avro-Atlantik təhlükəsizlik, Azərbaycan-NATO əlaqələri
və əməkdaşlığın perspektivləri ətrafında geniş müzakirələr aparılıb. Aprelin 17-18-də isə Azərbaycan Müdafiə
Nazirliyi ilə Almaniya Federal Müdafiə Nazirliyi arasında 2012-ci il üçün ikitərəfli hərbi əməkdaşlıq
proqramı”na uyğun olaraq SQ Hərbi Akademiyasında Almaniya heyətinin iştirakı ilə “Silahlı Qüvvələr
demokratiya şəraitində” silsiləsindən “Rəhbərlik və mülki təhsil” mövzusunda seminar keçirilib. İki gün
davam edən seminarda Müdafiə Nazirliyinin müxtəlif idarə və xidmətlərindən, hərbi tədris müəssisələrindən
və Silahlı Qüvvələrin qoşun növlərindən 20 nəfərədək heyət iştirak edib. Seminarda “Qoşunlara siyasi, təşkilati
rəhbərlik və Federal Silahlı Qüvvələrin tapşırıqları”, “Almaniyada Silahlı Qüvvələrin hüquq və vəzifələri”,
“Qayda-qanun və tabeçilik”, “İntizam qanunu” mövzularında müzakirələr aparılıb.
Ötən dövrdə Azərbaycan-Almaniya ikitərəfli əməkdaşlıq proqramına və eyni zamanda, AFR-ın
Azərbaycan üçün Hərbi Təhsilə Yardım Proqramına əsasən bu kimi tədbirlər yer alıb:
27.02.-02.03.2012 Kadrların seçilməsi və onların idarə olunması üzrə ekspert görüşü. Köln, AFR
03-05.04.2012 “Hərbi polis bölmələri” mövzusunda işçi görüşü. Köln, AFR
03.04-30.09.2012 “Alman dili” və “Hərbi polis bölüyü komandiri” kursu. Hürt, AFR
03.04-30.09.2012 “Alman dili” və “Rabitə bölüyü komandiri” kursu. Hürt, AFR
10-14.04.2012 Mətbuat və İctimaiyyətlə əlaqələr üzrə işçi görüşü. Ştrauzberq, AFR
16-20.04.2012. “Tibb xidməti” mövzusunda işçi görüşü. Leer, Ostfriesland AFR
16-20.04.2012. “Silahlı Qüvvələr demokratiya şəraitində” mövzusunda seminar. Bakı, Azərbaycan
07-11.05.2012 MTT üzrə planlaşdırma təlimində iştirak. Qarlşted, AFR
08-10.05.2012. “Yaşayış məntəqələrində taqım səviyyəsində döyüşün aparılması” təlimi. Lehnin, AFR
08-11.05.2012. “Dunay döyüşçüsü” komanda-qərargah təlimi. Mülhaym, AFR
04.07-19.12. 2012. Verifikasiya heyəti üçün alman dili kursu. Hürt, AFR
17-19.09.2012. 2013-cü il üzrə ikitərəfli illik proqramın razılaşdırılması üzrə işçi görüşü. Bakı,
Azərbaycan
25-27.09.2012. Silahlara nəzarət üzrə ekspert danışıqları. Bakı, Azərbaycan.
01.10.2012-31.03.2014. Həkimlərin təkmilləşdirmə kursu (Urologiya). Naumburq, AFR
01.10.2012-31.03.2014. Həkimlərin təkmilləşdirmə kursu (Cərrahiyyə). Naumburq, AFR
Göründüyü kimi, Azərbaycan – Almaniya hərbi əməkdaşlığının hədəfləri genişdir: buraya Alman dilinin
öyrənilməsindən başlamış, tibbi hazırlıq, orduya nəzarətin tətbiqi məsələləri daxil olmaqla döyüş hazırlığına
qədər geniş məsələlər daxildir. “Ordunun Aynası”nın gələn sayında Azərbaycanın digər ölkələr – Böyük
Britaniya, Litva, Pakistan, İtaliya, İran, Qazaxıstan, Çexiya, Polşa, Çin, Fransa, Rumıniya, Bolqarıstan,
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Xorvatiya, Kolumbiya, Malayziya, Özbəkistan, Koreya, İsrail, Avstriya, Sloveniya, Ukrayna və b. ölkələrlə
əməkdaşlığının səviyyəsini araşdırmağa çalışacağıq. Eyni zamanda, digər güc strukturlarının, eləcə də, ölkənin
siyasi rəhbərliyinin 2012-ci ildə xarici hərbi təhlükəsizlik sahəsində yürütdüyü siyasətin detallarını
incələyəcəyik.
Xatırladaq ki, cari ildə Azərbaycanın Əfqanıstanın təhlükəsizliyinə töhfəsi ilə bağlı müəyyən qərarlar
qəbul edilib. Xüsusilə də Azərbaycanın xarici işlər nazirinin müavini cənab A.Əzimov və nəqliyyat nazirinin
müavini cənab M.Pənahovun oktyabr 31-də NATO-nun Mənzil Qərargahına səfərləri zamanı müzakirə olunan
məsələlər vacib hesab olunur. Qeyd edək ki, səfərin məqsədini Beynəlxalq Təhlükəsizliyə Dəstək Qüvvələrinin
(ISAF) iştirakçı dövlətlərinə 2014-cü ildə ISAF əməliyyatının başa çatması ilə əlaqədar Əfqanıstandan geriyə
çıxarılacaq hərbi heyət, sursat və avadanlıqların Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin üzərindən tranzit
daşınma imkanlarına dair məlumatın verilməsi təşkil edib.
Türkiyə və Gürcüstanın yüksək səviyyəli rəsmiləri ilə birgə edilmiş təqdimatda Azərbaycan, Gürcüstan
və Türkiyənin quru, hava və dəniz tranzit yolları, mövcud və inşa edilən nəqliyyat şəbəkəsi (Bakı-Tbilisi-Kars
dəmir yolu və s.), infrastruktur (beynəlxalq hava və dənzi limanları, o cümlədən, Yeni Bakı Beynəlxalq Dəniz
Ticarət Limanı (Ələt)) və imkanlara dair müfəssəl məlumat verilmiş və müvafiq bölgələrin gələcək iqtisadi
inkişafını nəzərdə tutan, həmçinin, siyasi, təhlükəsizlik və maliyyə nöqteyi-nəzərdən etibarlı və sərfəli tranzit
xəttini təşkil edən müvafiq yolun təmin edilməsində hər üç ölkənin birgə öhdəlik götürdüyü qeyd olunmuşdur.
Geriyə daşınmanın ISAF ölkələri üçün olduqca aktual və önəmli olmasını nəzərə alaraq, sözügedən
təqdimat NATO üzvləri və ISAF tərəfdaşları tərəfindən böyük maraqla qarşılanmış və təklif olunan tranzit
imkanları yüksək dəyərləndirilmişdir.
Xarici işlər nazirinin müavini cənab A. Əzimovun NATO-nun Mənzil Qərargahına səfəri çərçivəsində
onun NATO-nun bır sıra yüksək vəzifəli şəxsləri ilə ikitərəfli görüşləri keçirilmişdir. Görüşlərdə AzərbaycanNATO tərafdaşlıq məsələləri, regional təhlükəsizlik və digər qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müzakirə
olunmuşdur.
Ayna.-2012.-17 noyabr.-№44.-S.9, 10, 16.
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Azərbaycanın xarici siyasəti dövlətimizin milli maraqlarına əsaslanır
Rauf Kəngərli
Dövlət müstəqilliyinin üçüncü onilliyini yeni uğurlarla başlayan suveren Azərbaycan Respublikası
bugünkü nailiyyətlərinə görə ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi dühasına minnətdardır. Xalqımızın böyük oğlu,
qüdrətli tarixi şəxsiyyət Heydər Əliyev 1993-cü ildə prezident seçildikdən sonra ölkənin davamlı inkişafını,
müstəqilliyimizin və suverenliyimizin möhkəmləndirilməsini prioritet vəzifə kimi qarşıya qoydu. Bu
vəzifələrin layiqincə yerinə yetirilməsi üçün Azərbaycanın xarici əlaqələrinin genişləndirilməsinə xüsusi
diqqət yetirilməsi zəruri məsələlərdən biri hesab olunurdu. Beynəlxalq aləmdə baş verən dəyişikliklər milli
dövlətçilik prinsiplərinə uyğun yeni xarici siyasət kursunun formalaşdırılmasını və həyata keçirilməsini tələb
edirdi.
Azərbaycanın mühüm geosiyasi məkanda yerləşməsi də qarşıya qoyulan vəzifənin yerinə yetirilməsini
əsas məsələ kimi ön plana çəkirdi. Ümummilli lider Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanın xarici siyasətini
müəyyənləşdirərkən dövlətin ərazi bütövlüyünü və təhlükəsizliyini təmin etməyi, dünya birliyi ilə siyasi və
iqtisadi inteqrasiyaya girməyi, əlaqələri genişləndirməyi, beynəlxalq təşkilatlara üzv olmağı və digər
məsələlərin həyata keçirilməsinə xüsusi əhəmiyyət verirdi. Bütün bunların nəticəsidir ki, bu gün Azərbaycan
dünya birliyində özünə layiqli yer tutur.
Son illər ərzində ölkəmizin daxili və xarici siyasət sahəsində nail olduğu nailiyyətlər düzgün
müəyyənləşdirilmiş siyasi kursun nəticəsidir. Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin gərgin fəaliyyəti
nəticəsində Azərbaycanın xarici siyasət kursu, məqsəd və vəzifələri daha da təkmilləşdirilmişdir. Hazırda
respublikamızın dünyanın əksər ölkələri ilə diplomatik əlaqələri vardır. Bu gün Azərbaycan Respublikasının
xarici ölkələrdə 55 səfirliyi, 5 təmsilçilik ofisi, 18 beynəlxalq təşkilat yanında missiyası və 9 baş konsulluğu
fəaliyyət göstərir. Respublikamızda isə 53 dövlətin səfirliyi, 3 baş konsulluq, 12 fəxri konsulluq və 20
beynəlxalq təşkilatın nümayəndəliyi mövcuddur. Bütün bunlar milli maraqlarımızın həmin ölkələrdə təmin
olunması və ölkəmizin hərtərəfli şəkildə təbliğatı üçün geniş imkanlar yaratmışdır. Belə ki, Braziliya,
Argentina, Cənubi Afrika Respublikası, Serbiya, Liviya, Estoniya və Xorvatiyada yeni səfirliklərimiz,
Batumidə isə baş konsulluğumuz açılmışdır. Azərbaycanda isə Macarıstan, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri,
Tacikistan, Qırğızıstan, Argentina, Braziliya, Çexiya, Mərakeş və Niderland Krallığının səfirlikləri, habelə bir
sıra digər dövlətlərin fəxri konsulluqları fəaliyyətə başlamışdır.
İnkişaf etmiş demokratik dövlətlərlə ikitərəfli sənədlərin imzalanması, qarşılıqlı yüksək səviyyəli rəsmi
dövlət sənədləri, beynəlxalq konfranslar və dünya forumlarında fəal iştirak etmək Azərbaycanın gündəlik
diplomatik həyatının ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdir. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən
məntiqli xarici siyasət Azərbaycanı beynəlxalq aləmdə söz sahibinə çevirdi. Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik
Şurasına Şərqi Avropadan qeyri-daimi üzv seçilməsi bunun bariz nümunəsi idi. Bu, ölkəmizin xarici siyasət
sahəsindəki uğurlarını əks etdirən daha bir əsaslı faktdır. Qurumun üzvlüyünə keçirilən səsvermə prosesi də
dövlətimizin beynəlxalq aləmdəki nüfuzundan xəbər verirdi. Belə ki, Nyu-Yorkda BMT-nin mənzilqərargahında 2012-2013-cü illər üçün təşkilatın Təhlükəsizlik Şurasının Şərqi Avropa ölkələrindən yeni qeyridaimi üzvlüyünə Avropanın 3 dövlətindən – Macarıstan, Sloveniya və Azərbaycandan biri seçilməli idi.
Birinci raundda Macarıstan az səs toplayaraq kənarda qaldı. Səsvermənin digər raundlarında Azərbaycan
tədricən Sloveniyanı üstələdi və 9 raundun nəticəsinə görə Azərbaycan 113, Sloveniya isə 77 səs topladı.
Göründüyü kimi, fərq o qədər də kiçik deyildi. 2011-ci il oktyabrın 24-də növbəti səsvermənin nəticəsində
Azərbaycan tarixində ilk dəfə möhtəşəm bir uğura imza ataraq quruma üzv seçildi. Azərbaycanın lehinə 155
ölkə səs verdi. Bu, o demək idi ki, rəsmi Bakının regionda və beynəlxalq aləmdə yürütdüyü siyasət dünya
ölkələri tərəfindən rəğbətlə qarşılanır, BMT-yə üzv olan 193 dövlətin 155-i tərəfindən tam şəkildə dəstəklənir.
Göründüyü kimi, Azərbaycan Respublikasının əldə etdiyi nailiyyətlər ölkəmizin beynəlxalq aləmdəki
nüfuzunu xeyli artırıb. Bu da həqiqətdir ki, xarici siyasət sahəsində əldə olunan uğurlar ölkəmizin Avropaya
və dünya birliyinə inteqrasiyasını daha da sürətləndirdi. Bu illər ərzində dünyanın ən nüfuzlu beynəlxalq
qurumları ilə sıx əməkdaşlıq yaratdıq, Azərbaycan öz üzvlərinin sayına görə BMT-dən sonra ikinci ən böyük
təşkilat olan Qoşulmama Hərəkatına üzv oldu, NATO kimi mötəbər və qüdrətli qurumun Sülh Naminə
Tərəfdaşlıq Proqramına qoşuldu, müxtəlif sahələrdə genişmiqyaslı tarixi uğurlara imza atdı. Sürətli iqtisadi
inkişafı ilə dünyanı təəccübləndirən ölkəmiz bu ilin fevral ayında Böyük İyirmilik Ölkələrinin Meksikada
keçirilən tədbirində, bu ilin mart ayında isə Koreya Respublikasının paytaxtı Seul şəhərində təşkil olunan Nüvə
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Təhlükəsizliyi üzrə Zirvə Toplantısında təmsil olundu. Hər halda qeyd olunan tədbirlərdə dünyanın ancaq
nəhəng, qabaqcıl, inkişaf səviyyəsi çox yüksək olan dövlətlərin iştirak etdiyini xatırlatmağa ehtiyac yoxdur.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xarici siyasətdə regional əməkdaşlığı, sülhün və sabitliyin qorunub
saxlanılmasını əsas vəzifələrdən biri hesab edir. Ermənistan istisna olmaqla, Azərbaycan bütün yaxın qonşuları
ilə də qarşılıqlı-faydalı münasibətlər qurmuşdur. Ermənistanın işğalçılıq siyasətini davam etdirməsi onun
özünü çətin vəziyyətə salıb. Bu gün qüdrətli Azərbaycanın qətiyyətli xarici siyasəti nəticəsində Ermənistan
bütün regional və qlobal əhəmiyyətli layihələrdən kənarda qalmışdır. Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft,
Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərləri, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti kimi mühüm layihələrə qoşulmaqdan
məhrum edilən rəsmi İrəvan bunun çox ağır nəticələrini təkcə bu gün deyil, gələcəkdə də hiss edəcək,
Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasət aparmağın ona daha nələrə başa gələcəyini görəcəkdir.
Burada qeyd etmək istərdik ki, neft strategiyasının icrası nəticəsində Azərbaycanın Avropa və
bütövlükdə dünya ölkələri üçün etibarlı tərəfdaşa çevrilməsi günün reallıqlarından biridir. Başqa bir məqamı
xüsusi vurğulamaq istərdik ki, bu gün Azərbaycan Avropa ölkələrinin enerji təhlükəsizliyinin təmin
edilməsində oynadığı xüsusi rola görə Avropa İttifaqının etibarlı tərəfdaşına çevrilib. Eyni zamanda, Avropa
iqtisadiyyatı ilə Asiya iqtisadiyyatını bir-birinə qovuşduran Şanxay-London iqtisadi dəhlizinin
reallaşdırılmasına rəsmi Bakının verdiyi töhfə hamı tərəfindən yüksək qiymətləndirilir.
Bəzi ekspertlər bütün bunları Azərbaycanın regional və qlobal layihələrdəki nailiyyətləri kimi qəbul
edirlər. Ancaq unudurlar ki, ulu öndər Heydər Əliyevin məşhur “neft diplomatiyası” ifadəsi var idi. Rəsmi
Bakı həmin diplomatiyadan böyük məharətlə istifadə edir. Yenə regionun ən dəhşətli münaqişəsini yada
salaraq qeyd etmək istərdim ki, bu gün dünyanın bütün beynəlxalq təşkilatlarının Ermənistanı işğalçı dövlət
kimi qəbul etməsi, ABŞ, Rusiya, Fransa, Türkiyə, Böyük Britaniya, Almaniya, Çin, Yaponiya, İran, İtaliya,
Rumıniya, Polşa kimi ölkələrin birmənalı şəkildə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıması məhz həmin
diplomatiyanın nəticəsidir. BMT, Avropa Şurası, Avropa İttifaqı, ATƏT, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, NATO, Müstəqil Dövlətlər Birliyi, Qoşulmama Hərəkatı, İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatı, GUAM, Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası və bütün digər beynəlxalq təşkilatlar
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tezliklə və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası
şərtiylə həll olunmasını tələb edir, qətiyyətlə bəyan edirlər ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində status-kvo
qəbuledilməzdir. Bu isə o deməkdir ki, beynəlxalq təşkilatlar və dünya birliyi Azərbaycan torpaqlarının işğalı
faktı ilə artıq barışmaq istəmir, torpaqlarımızın tezliklə azad edilməsini tələb edirlər. Bu gün dünya bu reallığı
da anlayır ki, münaqişənin həlli yalnız beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə hörmətlə yanaşma, BMTnin Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsinin, ATƏT-in qərarlarının, Avropa Parlamenti, Avropa Şurası və digər
beynəlxalq təşkilatların qətnamələrinin həyata keçirilməsinə əsaslanmalıdır .
Bugünədək mövcud olan vəziyyəti təhlil edərkən belə bir əminlik yaranır ki, Azərbaycan bir sıra mühüm
problemləri həll etdiyi, əfsanə hesab edilən qlobal layihələri reallığa çevirdiyi kimi Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin də həllinə nail olacaq, istər danışıqlar yolu ilə, istərsə də hərbi yolla ölkəmizin ərazi bütövlüyü
təmin ediləcəkdir. Ötən dövr ərzində daxili və xarici siyasətdə qazandığımız möhtəşəm nailiyyətlər də belə
deməyə əsas verir.
Ölkəmizin qazandığı diplomatik uğurların digər xüsusiyyətlərindən biri də Azərbaycanın bütün dünya
üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən geosiyasi məkanda yerləşməsi və zəngin təbii sərvətlərə malik olmasıdır.
Ancaq həqiqət naminə onu da deməliyik ki, bu gün bir çox ölkələr zəngin təbii sərvətə malikdir və həmin
ölkələrin yerləşdikləri geosiyasi məkan heç də Azərbaycanın geosiyasi əhəmiyyətindən az deyildir. Maraqlıdır
ki, bu ölkələr beynəlxalq aləmdə Azərbaycan qədər nüfuz, söz sahibi səviyyəsində deyillər. Bu reallığı nəzərə
alaraq inamla deyə bilərik ki, bunun əsas səbəbi ölkəmizin həm təbii sərvətlərdən, həm də dövlətçilik
təcrübəsindən layiqincə bəhrələnə bilən liderinin olmasıdır.
Azərbaycanın dünya diplomatiyasını dərindən bilən, gələcəyə inamla baxan, xarici siyasəti günün
tələbləri çərçivəsində formalaşdıran, gücləndirən dövlət başçısının olması, onu daha möhtəşəm uğurlara
aparacaqdır. Təsadüfi deyil ki, dünya birliyində özünə layiqli yer tutan Azərbaycan bu gün təkcə regional deyil,
həm də beynəlxalq təşəbbüslərin müəllifidir.
Bu il oktyabrın 4-də dünyanı mədəniyyətlər və dinlərarası dialoqa, sülhə, sabitliyə, inkişafa səsləyən
İkinci Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumundan sonra paytaxtımızda daha bir möhtəşəm beynəlxalq tədbir –
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Xİİ zirvə toplantısı baş tutdu. Oktyabrın 16-da Heydər Əliyev Mərkəzində
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və İƏT-ə üzv olan 4 ölkənin prezidenti, Türkiyənin Baş naziri Rəcəb
Tayyib Ərdoğan və 4 ölkə hökumət rəhbəri, parlament sədrləri, bəzi beynəlxalq təşkilatların təmsilçilərinin
iştirakı ilə uğurla gerçəkləşən zirvə toplantısı bir daha göstərdi ki, paytaxtımız, həm də nüfuzlu beynəlxalq
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qurumların mötəbər tədbirlərinin keçirildiyi məkana çevrilib. Bu həqiqət toplantıda iştirak edən bütün qonaqlar
tərəfindən dəfələrlə bəyan edildi. Yəni Azərbaycan artıq mədəniyyətlərarası inteqrasiya və dialoq
problemlərinin müzakirə edildiyi, mühüm əhəmiyyətə malik beynəlxalq tədbirlərin keçirildiyi bir ölkə kimi
dünyada tanınmaqdadır.
Xalq qəzeti.-2012.- 24 oktyabr.- № 239.-S.1.
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Azərbaycanın uğurlu xarici siyasəti ölkəmizə dünya birliyində böyük nüfuz qazandırmışdır
Əliqismət Bədəlov
Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi xarici siyasət fəaliyyətinin formalaşması və inkişafı ulu öndər
Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə gəldiyi vaxtlardan başlanmışdır. Ulu öndər xarici siyasət fəaliyyətinin
əsas məqamlarını, inkişaf tendensiyalarını, beynəlxalq münasibətlər sistemində respublikamızın
özünəməxsus yer tutmasını siyasi uzaqgörənliklə müəyyənləşdirmişdir. Qüdrətli şəxsiyyətin həyata keçirdiyi
xarici siyasətin əsasını dövlət müstəqilliyini qoruyub saxlamaq, möhkəmləndirmək, ölkənin təhlükəsizliyini,
milli dövlətçilik hüquqlarını təmin etmək və beynəlxalq təhlükəsizlik sistemi ilə bağlamaq təşkil edir.
Hazırda Azərbaycanın inkişaf etmiş demokratik dövlətlər sırasına qoşulması, dünya birliyinin fəal üzvünə
çevrilməsi düzgün müəyyənləşdirilmiş siyasi strategiyanın nəticəsidir.
Heydər Əliyevin möhkəm təməllər üzərində qurub-yaratdığı siyasi xətt Prezident İlham Əliyev
tərəfindən müasir dövrün reallıqları nəzərə alınmaqla, müvəffəqiyyətlə davam etdirilir. Həyata keçirilən
sülhsevər xarici siyasətimiz dünyanın əksər dövlətləri tərəfindən dəstəklənir və bu da Azərbaycanla əlaqələri
genişləndirmək istəyən dövlətlərin getdikcə çoxalmasına öz təsirini göstərir. Son illər ölkəmizə olan inam,
etimad daha da artıb. Dövlətimizin başçısı bunu ölkəmizin ədalətli, müstəqil xarici siyasət aparması ilə
əlaqələndirərək demişdir: “Azərbaycana çox böyük inam, etimad vardır. Bizim siyasətimiz dəstəklənir. Çünki
bizim siyasətimiz ədalətə söykənir. Bizim siyasətimiz müstəqil siyasətdir. Mən son səkkiz il ərzində dəfələrlə
bu barədə demişəm ki, Azərbaycan müstəqil siyasət aparır. Azərbaycanın öz yolu vardır. Bu, inkişaf, tərəqqi,
demokratiya yoludur. Bu yol Azərbaycan xalqının iradəsi ilə seçilibdir. Bizim bütün addımlarımız Azərbaycan
xalqının iradəsinə əsaslanır”.
Azərbaycanın xarici siyasət kursu hazırda regiondakı digər ölkələr üçün nümunədir. Hazırda ölkəmiz
regionda lider dövlətə çevrilib. Son 16-17 il ərzində daxili və xarici siyasət sahəsində nail olduğumuz uğurlar
düzgün müəyyənləşdirilmiş daxili və xarici siyasətin nəticəsidir. Bu illər ərzində Azərbaycan xarici
əlaqələrinin coğrafiyasını əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirmiş, beynəlxalq aləmdə daha çox nəzərəçarpan və
diqqət yetirilən ölkəyə çevrilmişdir. Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin gərgin fəaliyyəti nəticəsində
Azərbaycanın xarici siyasət kursu, məqsəd və vəzifələri daha da təkmilləşdirilmişdir. Hazırda Azərbaycanın
dünyanın əksər ölkələri ilə diplomatik əlaqələri vardır. İnkişaf etmiş demokratik dövlətlərlə ikitərəfli
sənədlərin imzalanması, qarşılıqlı yüksək səviyyəli rəsmi dövlət sənədləri, beynəlxalq konfranslar və dünya
forumlarında fəal iştirak etmək Azərbaycanın gündəlik diplomatik həyatının ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdir.
Məhz bunun nəticəsidir ki, bu gün Azərbaycan BMT, Avropa Birliyi, İslam Konfransı Təşkilatı, Müstəqil
Dövlətlər Birliyi (MDB), Avropa Şurası ilə sıx əməkdaşlıq edir. Azərbaycan öz enerji siyasətini daha çox qaz
faktoru üzərində qurur. Bir neçə ildir ki, “Cənub qaz dəhlizi” ilə əlaqədar həm ciddi müzakirələr aparılır, həm
də konkret addımlar atılır. Hələ 2006-cı ildə Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında enerji sahəsində
əməkdaşlığa dair memorandum imzalanıb. 2011-ci ilin yanvar ayında Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında
“Cənub qaz dəhlizi” haqqında birgə bəyannamə imzalanıb. Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında işçi qrup
yaradılıb. Hazırda Azərbaycanın xaricdə 64 diplomatik nümayəndəliyi – səfirliklər, beynəlxalq təşkilatlar
yanında daimi nümayəndəliklər və baş konsulluqlar fəaliyyət göstərir. Bunların 51-i səfirlik, 6-sı baş
konsulluq, 7-si isə daimi nümayəndəlikdir. Xaricdə çalışan Azərbaycan diplomatlarının ümumi sayı 600-ə
yaxındır.
Azərbaycanın müstəqillik tarixinin 20 illiyi ərzində ən parlaq qələbə ötən ilin sonunda qazanılmışdır.
Böyük fəxr və qürur hissi ilə qeyd etmək istərdik ki, məhz həmin vaxt Azərbaycan BMT kimi nüfuzlu bir
qurumun Təhlükəsizlik Şurasına qeyri – daimi üzv seçilmişdir. Seçki prosesində Azərbaycana dünyanın 155
ölkəsi səs vermişdir. Bu, ölkəmizin dünya birliyindəki reytinqinin sürətlə artmasının nəticəsidir. Təbii ki, 20
il ərzində dünya miqyasında belə bir tarixi uğura imza atmaq məntiqli siyasi idarəetmə, uğurlu diplomatik
fəaliyyət və inkişaf etmiş dövlətlərin etimadını qazanmaqdan irəli gəlir. Bütün bunlar son 9 ildə həyata
keçirilən effektiv xarici siyasətin nəticəsidir.
Dövlətimizin başçısı son illərdə beynəlxalq hüquq prinsiplərindən çıxış edərək praqmatizmə, qarşılıqlı
faydalı əməkdaşlığa əsaslanan açıq xarici siyasət yeritmişdir. Qlobal və geosiyasi məkanda cərəyan edən
proseslərə çevik və adekvat reaksiya verilməsi ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlığı genişləndirmişdir. BMT
Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv seçkilərində dünyanın 155 ölkəsinin öz səsini Azərbaycana verməsi
də məhz uğurlu diplomatik fəaliyyətin nəticəsidir.
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Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri – daimi üzv seçilməsi diplomatiya tarixində əldə
edilmiş ən böyük qələbələrdən biri olmaqla ölkəmizin son illər dünya miqyasında artan siyasi nüfuzunun bariz
göstəricisi kimi qəbul edilməlidir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu tarixi uğuru yüksək
qiymətləndirərək demişdir: “Müstəqilliyimiz dövründə – 20 il ərzində belə böyük uğurun əldə edilməsi
doğrudan da tarixi nailiyyətdir”.
Onu da qeyd edək ki, SSRİ-nin süqutundan bu yana Azərbaycan bu mötəbər quruma qeyri-daimi üzv
olan 2-ci (Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionunda isə ilk) post-sovet ölkəsidir. Azərbaycanın BMT
Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzvlüyü 2012-ci il 1 yanvar tarixindən başlayıb və 2013-cü il dekabrın 31nə qədər davam edəcək. Bu iki il müddətində Azərbaycan ilk dəfə 2012-ci ilin may ayında Təhlükəsizlik
Şurasının sədri funksiyasını yerinə yetirmişdir. Növbəti dəfə əlifba sırasına uyğun olaraq, 2013-cü il ərzində
Təhlükəsizlik Şurasının sədri funksiyasını bir dəfə də yerinə yetirəcək. Artıq ölkəmiz dünya birliyində söz
sahibinə çevrilib. Buna qədər də müxtəlif təşkilatlara üzvlük məsələsi müzakirə olunanda Azərbaycanın adı
birincilər sırasında çəkilir. Aparılan məqsədyönlü və səmərəli işin nəticəsi olaraq, Azərbaycan Respublikası
2011-ci il mayın 26-da İndoneziyanın Bali şəhərində Qoşulmama Hərəkatının 16-cı Nazirlər Konfransında
hərəkatın üzvü seçilib. Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatına üzvlüyünün təşkilata üzv dövlətlərlə səmərəli
əməkdaşlığın genişləndirilməsinə xidmət edəcəyinə və Azərbaycanın hərəkatın beynəlxalq münasibətlər
sistemindəki konstruktiv rolunun artırılmasında öz səylərini əsirgəməyəcəyinə əminlik ifadə edən hərəkatın
118 üzvü birtərəfli qaydada Azərbaycana dəstək nümayiş etdirib.
Qoşulmama Hərəkatına tam hüquqlu üzv olan Azərbaycan Respublikası hərəkatın prinsiplərinə və
məqsədlərinə bağlı olduğunu bəyan edib. Təşkilata tam hüquqlu üzvlük 2012-2013-cü illər üçün BMT TŞ-nin
qeyri-daimi üzvlüyünə namizəd olan ölkəmizin Asiya (53 üzv dövlət), Afrika (38 üzv dövlət) və Latın
Amerikası (26 üzv dövlət) ölkələrindən dəstək alması işində əhəmiyyətli addım olub və Azərbaycan seçkilərdə
hərəkata üzv olan dövlətlərin yekdil dəstəyini qazanaraq BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü
seçilib.
Bu günlərdə Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələrin dövlət başçılarının Tehran sammitində Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünün dəstəklənməsi ölkəmizin daha bir diplomatik uğurundan xəbər verir.
Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələrin dövlət başçılarının Tehran sammitinin yekun sənədinə
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən maddə daxil edilmişdir. Sənədin 104-cü
səhifəsində əks olunan 391-ci maddədə yazılır: “Dövlət və hökumət başçıları Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin həll olunmamış qalmasından, onun beynəlxalq və regional sülh və təhlükəsizliyi təhdid etməyə
davam etməsindən təəssüfləndiklərini ifadə etdilər. Onlar BMT Nizamnaməsində təsbit olunmuş gücdən
istifadə etməmək prinsipinin vacibliyini bir daha təsdiqləyir və tərəfləri münaqişənin Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü, suverenliyi və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri daxilində danışıqlar
yolu ilə həlli üçün səylərini davam etdirməyə çağırır”.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin həyata keçirdiyi tədbirlər, xarici ölkələrə səfərləri zamanı
imzaladığı sənədlər və mötəbər beynəlxalq tədbirlərdəki çıxışları ölkəmizin reytinqini daha da yüksəldib.
Təkcə ötən ilə nəzər yetirsək, dövlət başçımızın fəaliyyətinin nə qədər gərgin və zəngin olduğu özünü büruzə
verər. 2011-ci il ərzində Prezident İlham Əliyevin xarici dövlətlərə, rəsmi və işgüzar səfərləri, habelə xarici
dövlətlərin başçılarının Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfərləri, Azərbaycan Respublikasının xarici
ölkələrlə müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyalarının iclasları, o cümlədən digər
səviyyələrdə rəsmi səfərlər mübadiləsi nəticəsində 40-dan artıq dövlətlə 120-yə yaxın ikitərəfli sənədin
razılaşdırılıb imzalanması və sonradan müvafiq qaydada hüquqi qüvvəyə minməsi təmin edilib. Ötən il
Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyevin Latviya, Rusiya, İtaliya, Serbiya, Sloveniya, Belçika, Qazaxıstan,
Polşa, İsveçrəyə rəsmi və işgüzar səfərləri, Bolqarıstan, Macarıstan, Qazaxıstan, Türkiyə, Avstriya, Fələstin,
Monteneqro, Polşa, Sloveniya, Serbiya, Çexiya, Ukrayna, Rumıniya, Litva, Yunanıstan, Bolqarıstan,
Macarıstan, İsveçrə, Fransa, Belarus, Dominikan, Sent Vinsent və Qrenadanın dövlət və hökumət başçılarının
Azərbaycana həyata keçirdikləri səfərlər, birgə hökumətlərarası komissiyaların və işçi qruplarının iclasları,
Xarici İşlər Nazirləri arasında siyasi məsləhətləşmələr ikitərəfli əməkdaşlığın dərinləşməsini təmin etmiş,
ölkəmizin dünya birliyində mövqelərini daha da möhkəmləndirmişdir. Ölkəmizin diplomatik
nümayəndəliklərinin sayının artması da xarici siyasətimizin uğurlarındandır.
Yaxın vaxtlarda Azərbaycanda Serbiya Respublikası və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin diplomatik
nümayəndəlikləri fəaliyyətə başlayıb. Bununla yanaşı Azərbaycanın diplomatik nümayəndəliklərinin əhatə
dairəsi də genişlənmiş və Cənubi Afrika Respublikasında səfirlik, Bosniya və Herseqovinada diplomatik ofis
fəaliyyətə başlayıb. Eyni zamanda Solomon adaları, Trinidad və Tobaqo ilə diplomatik əlaqələr qurulub.
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Azərbaycanın dinlərarası və mədəniyyətlərarası dialoqun qurulmasında da oynadığı rol xarici siyasətin
əsas prioritetlərindəndir. Bu sahədə ölkəmizin fəaliyyəti daha da artıb. 2011-ci ilin aprel ayında Bakıda BMT,
Avropa Şurası, YUNESKO, İSESKO və “Avronyus”-un dəstəyi ilə Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq
Forumunun keçirilməsi beynəlxalq aləmin ölkəmizə olan inam və etimadının bariz nümunəsidir. Forumda
mədəniyyətlərarası dialoqun konseptual, idarəçilik, siyasi və praktiki aspektləri müzakirə olunmuş, təcrübə
mübadiləsi aparılmışdır. Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Heydər Əliyev
Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva, dünyanın müxtəlif ölkələrindən gəlmiş siyasi, ictimai, elm və təhsil
xadimləri, aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinin və QHT-lərin nümayəndələri iştirak etmişlər.
Azərbaycan dövləti tərəfindən həyata keçirilən xarici siyasətin əsas cəhətlərindən biri də Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üçün aparılan danışıqlardır. Bu sahədə həyata keçirilən tədbirlər
ölkəmizi dünyada sülhsevər, Ermənistanı isə işğalçı dövlət kimi tanıtmışdır. Artıq dünyanın əksər dövlətləri
və nüfuzlu beynəlxalq təşkilatları münaqişənin nizamlanmasında Azərbaycan Prezidentinin mövqeyini
dəstəklədiyini bəyan ediblər.
Yaxın vaxtlarda NATO-nun Baş katibi Anders Foq Rasmussen Azərbaycana səfəri və səfər çərçivəsində
dövlətimizin başçısı ilə görüşü, həmçinin digər tədbirlərdə iştirakı ölkəmizin getdikcə artan nüfuzunun
nəticəsidir. Rasmussen Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasındakı mövqeyi Azərbaycan Prezidentinin
mövqeyi ilə üst-üstə düşür. NATO-nun baş katibi ölkəmizin bu qurumla əməkdaşlığına da münasibət bildirdi.
O, qarşılıqlı münasibətləri yüksək qiymətləndirərək dedi: “Azərbaycan NATO üçün mühüm tərəfdaşdır.
Münasibətlərimiz sabit və müsbət olaraq inkişaf edir. Biz sizin hərbçilərinizin Əfqanıstana verdiyi qəti dəstəyi
yüksək dəyərləndiririk. Onlar nümunəvi xidmət göstərirlər. Siz onlarla fəxr edə bilərsiniz. Biz hava
məkanından istifadə və tranzit marşrutları vasitəsilə NATO-ya verdiyiniz siyasi dəstəyi də yüksək
qiymətləndiririk. Əfqanıstanın təhlükəsizlik qüvvələrinə keçirilən təlimlərə verdiyiniz mühüm maliyyə
töhfəsinə görə minnətdarıq”. Rasmussen demişdir ki, Azərbaycan NATO üçün, NATO isə Azərbaycan üçün
dəyərli tərəfdaşlardır. Biz güclü, uzunmüddətli tərəfdaşlığı qurmaq imkanına malikik və əminəm ki, bu
fürsətdən istifadə etməyə çalışmalıyıq. Ermənistanın terror aktları ilə Azərbaycanı hədələməsinə münasibət
bildirən baş katib dedi ki, NATO-nun müttəfiqləri terrorçuluğu bütün formalarda pisləyirlər. Biz bütün
məsuliyyətli siyasi liderlərə müraciət edirik ki, onlar terrorçuluğun həvəsləndirilməsindən çəkinsinlər. Yerli,
regional vəziyyətə gəldikdə, gərginliyin azaldılmasına, əməkdaşlığın və barışığın təşviq edilməsinə böyük
ehtiyac vardır. Mən vəziyyətlə bağlı çox narahatam. Ümid edirik ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu
ilə həllini görəcəyik. NATO Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı mövqeyini təşkilatın Çikaqo sammitində
bildirib”.
Azərbaycan Prezidentinin bu günlərdə Fransaya səfəri və səfər çərçivəsində mühüm əhəmiyyətli
tədbirlərin keçirilməsi, xüsusilə də Parisdə Luvr muzeyinin İslam incəsənətinə həsr olunmuş yeni zallarının
açılış mərasimində iştirak etməsi dövlətimizin dünya birliyində artan nüfuzundan xəbər verir. Dövlətimizin
başçısı bu il sentyabrın 21-də respublikamızın diplomatik orqanları rəhbərlərinin dördüncü müşavirəsindəki
çıxışında ölkəmizin beynəlxalq münasibətlər sistemində rolunun və etimadının əhəmiyyətli dərəcədə artmasını
diqqətə çatdırmış, dost və tərəfdaş dövlətlərlə əlaqələrin möhkəmləndirilməsini, habelə yeni diplomatik
nümayəndəliklərin təsis edilməsini xarici siyasətimizin uğurları kimi dəyərləndirmişdir. Bütün bunlar,
diplomatik xidmət orqanları əməkdaşları qarşısında yeni vəzifələr qoymuş və hədəflər müəyyənləşdirmişdir.
Ölkəmizin diplomatik xidmət orqanları rəhbərlərinin dördüncü müşavirəsində Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev xaricdəki diplomatik nümayəndəliklərimizin artmasını, həmçinin qarşıya qoyulan vəzifə və hədəflərin
reallaşmasını xarici siyasətdəki uğurlarımızı şərtləndirən amillərdən biri kimi dəyərləndirmişdir.
Özbəkistan Respublikasının Prezidenti İslam Kərimovun, Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət
Heyətinin Sədri Bakir İzetbeqoviçin rəsmi səfərləri və səfər çərçivəsində imzalanan sənədlər, habelə son
vaxtlar ölkəmizdə keçirilən beynəlxalq tədbirlər Azərbaycanın uğurlu xarici siyasətindən xəbər verir. Dünyanı
mədəniyyətlər və dinlərarası dialoqa, sülhə, sabitliyə, inkişafa səsləyən İkinci Bakı Beynəlxalq Humanitar
Forumundan sonra paytaxtımızda daha bir möhtəşəm beynəlxalq tədbir – İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının
(İƏT) XII zirvə toplantısı baş tutdu. Oktyabrın 16-da Heydər Əliyev Mərkəzində Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin və İƏT-ə üzv olan 4 ölkə prezidentinin, Türkiyənin Baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın və 4 ölkə
hökumət rəhbərinin və parlament sədrlərinin, bəzi beynəlxalq təşkilatların təmsilçilərinin iştirakı ilə
gerçəkləşən zirvə toplantısı bir daha göstərdi ki, Azərbaycan, həm də nüfuzlu beynəlxalq qurumların mötəbər
tədbirlərinin keçirildiyi məkana çevrilib. Bu həqiqət toplantıda iştirak edən bütün qonaqlar tərəfindən dəfələrlə
bəyan edildi. Qarşımızda ölkəmizin nüfuzunu və təsir imkanlarını daha da artırmaq, əldə edilmiş mövqelərdən
və qazanılmış diplomatik potensialdan effektiv şəkildə istifadə etmək vəzifəsi durur.
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Prezident İlham Əliyev yeni dövr xarici siyasətin konseptual əsaslarını müəyyənləşdirdi
Ərəstü Həbibbəyli,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Xarici əlaqələr şöbəsinin
Analitik informasiya sektorunun müdiri, iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Azərbaycan Respublikası müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra dövlət quruculuğunun bütün sahələrində
olduğu kimi, xarici siyasətdə də çətin, lakin şərəfli bir yol qət edilmişdir. Keçən dövr ərzində Azərbaycan
beynəlxalq aləmdən təcrid edilmiş, erməni lobbisinin səyləri hesabına dünya informasiya məkanında
blokadaya alınmış bir vəziyyətdən regional təşəbbüskar və lider səviyyəsinə yüksəlməyə nail olmuşdur.
Azərbaycanın xarici siyasətinin fundamental prinsiplərini böyük uzaqgörənliklə ulu öndər Heydər Əliyev
formalaşdırmışdır.
Heydər Əliyevin təməlini qoyduğu xarici siyasət strategiyası müstəqil Azərbaycanın qurtuluşuna,
gələcək inkişaf strategiyasının müəyyənləşdirilməsinə yönəlmişdi. İlkin mərhələdə Azərbaycanın beynəlxalq
aləmdə təcrid vəziyyətindən çıxarılması, tarazlaşdırılmış xarici siyasət xətti, dünya iqtisadiyyatına və
Avratlantik məkana inteqrasiya, dünya azərbaycanlılarının təşkilatlanıb mütəşəkkil fəaliyyət göstərməsi,
sonrakı mərhələdə isə regionun iqtisadi mərkəzlərindən birinə, qlobal arenada söz sahibinə çevrilməsi bu
strategiyanın konseptual əsaslarını təşkil edir.
Balanslaşdırılmış xarici siyasət, çoxvektorlu əməkdaşlıq, bərabərhüquqlu tərəfdaşlıq və milli maraqlar
əsasında müstəqil siyasət prinsiplərinə söykənən praqmatik siyasi kurs Heydər Əliyev dühasının
dövlətçiliyimizin xarici siyasət konsepsiyasına gətirdiyi amillərdir. Bu gün də Prezident İlham Əliyev həmin
ənənələri uğurla davam etdirərək Azərbaycanın mövqeyini beynəlxalq müstəvidə daha da möhkəmləndirmiş,
yeni bir mərhələyə yüksəltmişdir. Qısa müddətdə əldə etdiyi mühüm layihələr, qazandığı böyük imic, mövcud
siyasi iradə Prezident İlham Əliyevin müstəqil siyasət aparmasına imkan verir. Artıq Azərbaycan qlobal siyasi
səhnədə adi iştirakçı deyil, regional əhəmiyyətli böyük layihələrin təşəbbüskarı və tərəfdaşı, beynəlxalq
aləmdə nüfuzu ilə seçilən ölkədir. BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv seçilməklə Azərbaycan xüsusi çəkiyə
malik dövlət olduğunu bir daha sübut etdi.
Azərbaycanın coğrafi, geosiyasi mövqeyi, eləcə də mövcud iqtisadi vəziyyəti və potensialı onun xarici
siyasətinin müəyyənləşdirilməsində başlıca rol oynayır. Tarixən müxtəlif sivilizasiyaların, mədəniyyətlərin,
dinlərin kəsişməsində yerləşən Azərbaycan Şərqlə Qərbi, Şimalla Cənubu birləşdirən, Avrasiya məkanında
yeni kommunikasiyaların, nəqliyyat və enerji dəhlizlərinin üzərində qovşaq ölkə kimi regionda böyük nüfuza
malikdir. Bu gün Azərbaycan müstəqil xarici siyasət yürüdür və heç bir xarici dövlətin onun daxili işlərinə
qarışmasına imkan vermir. Respublikamız etibarlı tərəfdaşdır, bütün ölkələrlə uğurla əməkdaşlıq edir, öz
müttəfiqləri ilə bərabər regional təşəbbüslərlə çıxış edir.
Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə artan nüfuzu 2012-ci ildə özünü daha parlaq göstərməkdədir. Artıq
Azərbaycan nəinki region, hətta qlobal əhəmiyyətli çağırış və təhdidlərlə bağlı dünya siyasi arxitekturasında
nəzərə alınan dövlətə çevrilmişdir. Prezident İlham Əliyev bu ilin yanvar ayında ənənəvi olaraq keçirilən,
dünyanın iqtisadi gələcəyinin müzakirə olunduğu Davos Dünya İqtisadi Forumunda və fevralda təhlükəsizlik
problemlərinə həsr olunan 48-ci Münhen Təhlükəsizlik Konfransında iştirak etmişdir. Respublikamız fevral
ayında Meksikada keçirilən Böyük 20-lik ölkələrinin tədbirində, mart ayında Koreya Respublikasının paytaxtı
Seul şəhərində təşkil olunan Nüvə təhlükəsizliyi üzrə Zirvə Toplantısında uğurla təmsil olunmuşdur. Bütün
bunlar dünyada Azərbaycanın artan nüfuzunun göstəricilərindəndir.
Azərbaycan son dövrlərdə bir sıra beynəlxalq təşəbbüslərin müəllifi olaraq çıxış edir. Prezident İlham
Əliyevin sərəncamına uyğun olaraq, 2011-ci ildən başlayaraq hər iki ildən bir Bakıda “Ümumdünya
Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu” keçirilir. Azərbaycan “Beynəlxalq Humanitar Forum” kimi mötəbər bir
platformanın təşəbbüskarıdır. Bakı şəhəri islam mədəni irsinin daşıyıcısı olaraq 2009-cu ildə “İslam
mədəniyyətinin paytaxtı” olmuşdur. 2012-ci ildə “Eurovision” mahnı müsabiqəsi özünün böyük möhtəşəmliyi
ilə Bakıda təqdim olunmuşdur. Bütün bunlar dünyanın siyasi arxitekturasında Azərbaycanın yeni mövqelərini
müəyyənləşdirir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olan Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunda lider dövlət
kimi beynəlxalq birliyin çağırışlarına fəal qoşulur, dünyada ədalətli münasibətlərin tərəfdarıdır, beynəlxalq
səviyyədə gedən proseslərdə söz sahibidir.
Sentyabr ayının 21-də keçirilən Azərbaycan Respublikasının diplomatik xidmət orqanlarının
rəhbərlərinin dördüncü müşavirəsində Azərbaycanın yeni geosiyasi şəraitdə xarici siyasəti ilə bağlı
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev proqram-konsepsiya xarakterli çıxış etmişdir. Dövlət
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başçısı nitqində, ilk növbədə, müəyyən edilmiş strateji siyasi kursun davam etdirildiyini bildirmişdir: “Strateji
xəttimiz dəyişməz olaraq qalır. Azərbaycanın xarici siyasətinin istiqamətlərini ulu öndər Heydər Əliyev
müəyyən etmişdir. Bu gün bu sahədə və bütün başqa sahələrdə strateji xətt icra edilir”.
Üçüncü minillikdə beynəlxalq münasibətlər sistemində baş verən proseslərin öz intensivliyi və
gözlənilməzliyi ilə səciyyələndiyini nəzərə alsaq, Azərbaycanın dövlət başçısının xarici siyasətdəki sabit
mövqeyi onun uzaqgörənliyini bir daha təsdiq edir.
Ümumiyyətlə, Prezident İlham Əliyevin xarici siyasət müşavirəsində çıxışı xarici siyasətimizin
qarşısında duran vəzifələr, dünyada və regionda baş verən hadisələrin işığında hazırkı tendensiyalar və
müvafiq çağırışlar, strateji məqsədlər və yeni hədəflərin müəyyənləşdirilməsi baxımından konseptual
əhəmiyyət kəsb edir.
Azərbaycan üçün əsas taleyüklü vəzifə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllidir.
Ölkəmizin bütün diplomatik arsenalı da həmin mühüm məsələnin həllinə yönəlmişdir. Prezident İlham Əliyev
çıxışında bu məsələ ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyi, diplomatiyamızın taktiki gedişləri, eləcə də beynəlxalq
müstəvidə yanaşma, qlobal məkanda baş verən dəyişikliklərin təzahürü, mövcud proses və tendensiyalar
haqqında müfəssəl proqram ortaya qoymuş oldu. Bundan əlavə, münaqişənin həlli yolu ilə bağlı da Ermənistan
rəhbərliyinə aydın mesajlar göndərildi.
Beynəlxalq münasibətlər sistemində baş verən mövcud proseslər, eləcə də beynəlxalq hüququn icra
mexanizminin yaratdığı ikili standartlar qlobal məkanda isti münaqişə ocaqlarının qalmasını şərtləndirir.
Reallıq onu göstərir ki, istər sivilizasiya, istər dini təəssübkeşlik və ya müstəqil dövlətlə forpost dövlətə fərqli
yanaşma ədalət prinsiplərini üstələdikcə dünyada sülh və təhlükəsizlik tam bərqərar ola bilməyəcəkdir. Hətta
günümüzdə qlobal trend olaraq görünən müxtəlif “fobiya”ların da ayrı-ayrı fundamentalistlərin təhlükəli
çağırışlarına rəvac verdiyini bildirmək lazımdır. Bu gün dünyada mədəniyyətlərin, sivilizasiyaların dialoquna
mane olan ən mühüm amil ədalət anlayışının gözlənilməməsi, ikili standartlardır. Beynəlxalq hüquq normaları
yalnız qlobal güclərin iradəsinə uyğun tətbiq olunur. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
öz ədalətli həllini tapmamasında bu faktor böyük rol oynayır. Dünyada mövcud olan oxşar münaqişələrə böyük
dövlətlərin geosiyasi maraqlarından asılı olaraq fərqli yanaşma böyük narazılıq doğuran məqamlardır.
Görünən odur ki, beynəlxalq hüququn prinsipləri yalnız xüsusi maraqlara xidmət lazım olanda tətbiq olunur.
Beləliklə, beynəlxalq münasibətlər sisteminin tənzimlənməsində fərqli yanaşma artıq zamanın tələbidir.
Hazırda dünyada mövcud beynəlxalq sistemin, o cümlədən BMT-nin qərarlarının icra mexanizminin və
ümumilikdə fəaliyyətinin yeni reallıqlara və ədalətli yanaşmaya tam cavab verməməsi ilə bağlı geniş
müzakirələr aparılır. Azərbaycan mövcud beynəlxalq hüququn icra mexanizminin işlək olmamasının və
bununla bağlı dünyada ayrı-ayrı problemlərə ikili yanaşmanın birbaşa nəticələri ilə qarşı-qarşıyadır.
Azərbaycan Respublikası beynəlxalq münasibətlər sistemində ədalət prinsipini imperativ norma olaraq görür.
BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv seçilən Azərbaycan bu mötəbər tribunadan “dünya nizamı və
ədalət” şüarı ilə çıxış edir. Azərbaycan Prezidenti bu məqamı da xüsusi vurğulayaraq bildirdi ki, “Biz
Təhlükəsizlik Şurasına üzv seçilən zaman mən demişəm ki, ədaləti, beynəlxalq hüququ müdafiə edəcəyik və
ilk günlərdən bu prinsiplərə sadiqik”.
Prezident İlham Əliyev münaqişə ilə əlaqədar regionda son vəziyyət və mümkün həll yolu ilə bağlı
mövqeyini dünya ictimaiyyətinə çatdırmış oldu. Hazırda Azərbaycanın tarixi, hüquqi, iqtisadi, demoqrafik
mövqeyi möhkəmdir. Bütün bu amillər Azərbaycana Ermənistanla mübarizədə böyük üstünlük verir.
Ermənilər isə yeganə arqument olaraq yalnız dünyada öz lobbi qurumlarının yalanlarına arxalanırlar. İldən-ilə
güclənməkdə olan Azərbaycan isə ardıcıl olaraq bu yalan və əfsanələri ifşa edərək dünya ictimaiyyətin çatdırır.
Artıq Ermənistan üçün həlqə daralır. Dünyada baş verən proseslər göstərir ki, nəticədə heç bir dövlət destruktiv
siyasətlə nəyəsə nail ola bilməyəcəkdir. Kimlərinsə maraqlarına xidmət etməklə əbədi toxunulmazlıq statusu
almaq mümkün deyil. Prezident dünyada baş verən hadisələrin fonunda Ermənistana açıq mesaj göndərmiş
oldu: “Dünya dəyişir, bölgədə gedən proseslər sizə bəllidir. İstisna edilmir ki, vaxt gələcək və hər bir ölkə
təkbaşına öz maraqlarını müdafiə etmək zorunda qalacaqdır. Azərbaycan buna hazırdır”.
Bütün qonşularına qarşı ərazi iddiaları Ermənistanı özünütəcrid vəziyyətinə gətirib çıxarmışdır.
Dənizdən-dənizə “böyük Ermənistan” yaradılması xəstəliyinə tutulan Ermənistan respublikasının rəsmi xarici
siyasət doktrinasında bu, ən böyük məqsəddir. Tarixi Azərbaycan torpaqlarında qurulmuş Ermənistanın öz
qonşularına – Türkiyə, Gürcüstan və Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının əsasında da həmin ideya dayanır.
Beləliklə, qeyd olunan bu amil Qafqazın geosiyasi mühitini şərtləndirən əsas faktordur. Regionun sabitliyi,
gələcəyi, regional əməkdaşlıq, perspektiv inteqrasiya prosesləri ermənilərin əsassız xülyaları ilə tərsmütənasibdir.
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Ermənistanın regionda sabitliyi pozan fəaliyyətinin müqabilində Azərbaycanın növbəti taktiki
gedişlərinin necə olacağı da xarici siyasət müşavirəsində səsləndirildi. Azərbaycan, ilk növbədə, münaqişənin
dondurulmuş vəziyyətdə saxlanılması ilə razılaşmır! İkincisi, münaqişənin sülh yolu ilə həll olunmasına
tərəfdar olsaq belə, nəyin bahasına olsa da, sülh olsun yanaşması da qəbuledilməzdir! Bu prizmadan çıxış
edərək iqtisadiyyatı gündən-günə güclənən, beynəlxalq aləmdə çəkisi artan Azərbaycan öz üstün
mövqelərindən münaqişənin həlli üçün siyasi təzyiq vasitəsi kimi istifadə etməkdə davam edəcəkdir. Regionda
nəhəng layihələrin təşəbbüskarı olan Azərbaycan Ermənistanı regional məsələlərdən uzaq tutmağa nail
olmuşdur. Müəyyən olunmuş strateji kurs bundan ibarətdir ki, təcridetmə siyasəti davam etdirilməlidir.
Prezident Azərbaycanın yeritdiyi xarici siyasətin əsas prinsiplərini bəyan etdi. Beynəlxalq arenada, istər
ikitərəfli, istər çoxtərəfli formatda əməkdaşlıq bərabərhüquqlu münasibətlər üzərində qurulmalıdır.
Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində bütün dövlətlərlə münasibətlərində qarşılıqlı hörmət,
qarşılıqlı maraqlar və bir-birinin daxili işlərinə qarışmamaq prinsiplərinə sadiqdir.
Bu gün dünya miqyasında bir çox beynəlxalq təşkilatların öz funksiyalarına aid olmayan məsələlərlə
bağlı dövlətlərə müxtəlif formalarda təzyiq göstərmələri müşahidə olunur. Məhz buna görədir ki, hətta iqtisadi,
humanitar, mədəni və digər istiqamətli təşkilatlar belə siyasiləşmişdir. Bu trend beynəlxalq münasibətlərdə
arzuolunmaz presedentlər yaradır. Hətta bəzən elə beynəlxalq təşkilatlara rast gəlirik ki, üzvü olmayan ölkələrə
qarşı da müxtəlif tələblərlə çıxış edirlər. Bütün bunlar isə beynəlxalq hüququn əsas norması olan ədalət
prinsipinin pozulmasına gətirib çıxarır. Prezident İlham Əliyev çıxışında bu məqama xüsusi toxunmuşdur:
“Biz üzv olduğumuz bütün təşkilatlarda fəal iştirak edirik, maraqlarımızı qoruyuruq və götürdüyümüz
öhdəlikləri yerinə yetiririk. Üzv olmadığımız təşkilatlar qarşısında bizim heç bir öhdəliyimiz ola bilməz”.
Prezident diplomatik korpus qarşısında qısa dövr və uzunmüddətli perspektiv üçün konkret vəzifələr
qoydu. Birinci istiqaməti, ikitərəfli əlaqələrdə Yeni Qitələrə Çıxış strategiyası adlandırmaq olar. Çünki
Azərbaycanın əməkdaşlıq etdiyi ölkələrin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi üçün indiyə qədər çox da intensiv
əlaqələrimizin olmadığı ölkələr hədəf götürülmüşdür. Xüsusilə də BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı səsvermədə
bizi dəstəkləyən 155 ölkə ilə daha fəal əlaqələr qurmaq nəzərdə tutulur. Bu isə ilk növbədə, Latın Amerikası,
Okeaniya, Mərkəzi və Cənubi Afrika ölkələri ola bilər. Qeyd etməliyik ki, son ildə Argentina, Braziliya,
Uruqvay, Çili, Peru kimi Latın Amerikası ölkələri ilə intensiv əlaqələr yaradılmışdır. Artıq bu regionun 3
ölkəsində Azərbaycanın səfirliyi fəaliyyət göstərir. Meksika və Kolumbiya parlamentlərində isə hətta Xocalı
soyqırımının tanıdılması ilə bağlı qətnamə qəbul edilməsinə nail olmuşuq. CAR-da fəaliyyətə başlayan,
Avstraliyada isə yenicə təsis olunan səfirliklər də Yeni Qitələrə Çıxış strategiyasının yerinə yetirilməsinə
hesablanmışdır.
Növbəti istiqamət Okeaniya olmalıdır. Bu regionda yerləşən kiçik dövlətlərin bəzən siyasi oyunlara cəlb
olunduğunu nəzərə alaraq qabaqlayıcı tədbirlər görülməsi lazımdır. Xüsusən də Nauru dövlətinin Abxaziya və
Cənubi Osetiyanı müstəqil dövlət kimi tanıması presedenti yaxşı heç nə vəd etmir. Nauru nümunəsi ilə bağlı
demək olar ki, beynəlxalq müstəvidə heç bir xüsusi çəkisi olmayan, lakin BMT üzvü kimi müstəqil dövlət
olaraq bu kimi kiçik ölkələr hər hansı maraq müqabilində müstəqilliyi tanıma praktikasına yer verə bilərlər.
Buna görə də növbəti illərdə Azərbaycan öz xarici siyasətində həmin regiona diqqəti artırmalıdır. Regionda
ikitərəfli əlaqələrlə yanaşı, çoxtərəfli formatda da əməkdaşlıq müsbət nəticə verə bilər. Mənzil-qərargahı
Ficidə yerləşən Sakit Okean Adaları Forumunun region ölkələrinin mövqeyinə təsir etmək imkanları nəzərə
alınmalıdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müşavirədə dərin məzmunlu çıxışı göstərir ki,
ölkəmiz yaxın perspektivdə diplomatik münasibətlərinin olmadığı ölkələrə diqqət ayırmalıdır. BMT
Təhlükəsizlik Şurasına üzv olan Azərbaycanın bu mötəbər tribunadan qeyd olunan məqsədlə də istifadə etməsi
üçün real imkanları vardır. Hələlik diplomatik münasibətlərimizin olmadığı Karib dənizi hövzəsi ölkələrindən
Barbados, Okeaniya ölkələrindən Kiribati, Mikroneziya, Palau, Papua Yeni Qvineya, Samoa, Tonqa, Vanuatu,
Afrika ölkələrindən Botsvana, Namibiya, Tanzaniya ilə münasibətlərin qurulması Yeni Qitələrə Çıxış
strategiyasının tərkib hissəsi ola bilər.
Diplomatik korpusun qarşısına qoyulan vəzifələr arasında ikinci istiqamət Azərbaycan şirkətlərinin
xaricdəki fəaliyyətini stimullaşdırmaqdır. İnkişaf etmiş ölkələr daim öz şirkətlərinə başqa ölkələrdə yaxşı
vəziyyətin yaradılması üçün səylər göstərirlər. Azərbaycan iqtisadiyyatı artıq yeni səviyyəyə qalxmışdır. Əgər
müstəqilliyin ilk illərində respublikamız xaricdən investisiyalar və yardımlar hesabına iqtisadiyyatını
dirçəltməyə çalışırdısa, bu gün Azərbaycanda daxili investisiyaların həcmi xarici investisiyaları üstələyir, ölkə
iqtisadiyyatının bütün sahələrində müasirləşmə kursu və ixrac təyinatı iqtisadi inkişafa təkan verir,
Azərbaycanın dövlət və özəl sektor sərmayəsi xarici ölkə bazarlarında mühüm mövqe qazanmaqdadır. Bu gün
724

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Gürcüstanda, Türkiyədə, Ukraynada, Rumıniyada Azərbaycan şirkətləri ən fəal və aparıcı iqtisadi
subyektlərdir. Bir sözlə, Azərbaycan artıq resipiyent ölkədən donor ölkəyə çevrilmişdir. Dünyada
Azərbaycanın bu imicini qəbul edir və nəzərə alırlar. Xarici siyasətimizdə də iqtisadi diplomatiya mühüm rol
oynamalıdır.
Dövlət səviyyəsində irəli sürülən müddəalar göstərir ki, üçüncü istiqamət olaraq səfirliklərin qeyrihökumət təşkilatları və media qurumları ilə daha fəal əlaqələr qurmasıdır. Burada başlıca məqsəd hazırda
Azərbaycanın cəlb olunduğu informasiya müharibəsində ölkəmizin mövqelərinin gücləndirilməsidir. Bu
informasiya müharibəsini Azərbaycana qarşı dünya erməniləri və onların havadarları aparırlar. Azərbaycan
haqqında yanlış təəssürat oyatmaq, beynəlxalq arenada ölkəmizin imicini korlamaq üçün erməni lobbisi və
dünya erməniliyi müxtəlif vasitələrlə beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları və media qurumlarını ələ almağa
çalışırlar və bəzən buna nail də olurlar. Lakin aparılan müşahidələr bu kampaniya və müşahidələr arxasında
nələrin dayandığını dərhal görməyə imkan verir. Misal üçün, “Eurovision” mahnı müsabiqəsi ərəfəsində
Azərbaycana qarşı kampaniya əslində bir-biri ilə əlaqəsi olan bir qrupun, erməni lobbisinin təşviqi ilə hərəkət
edən yalançı demokratiya tərəfdarlarının süni hay-küyü idi. Maraqlıdır ki, hər ölkədə bu missiyanı fərqli adla
həyata keçirsələr də, kölgədə dayanan qüvvələr eyni idi. Açıq Cəmiyyət İnstitutu, Karnegi Korporasiyası,
“Amnesty International”, “Human Rights Watch”, “Free Press”, Beynəlxalq Böhran Qrupu, “Freedom House”,
“Sərhədsiz Reportyorlar” eyni mənbədən maliyyələşən qüvvələrdir və bütün bu mətbuat qarayaxmasında
erməni lobbisinin izləri var. Buna görə də diplomatik korpus, media orqanları və qeyri-hökumət təşkilatları
vahid sistem olaraq informasiya mübarizəsində səylərini birləşdirməlidir.
Beləliklə, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin ölkəmizin diplomatik xidmət
orqanları rəhbərlərinin müşavirəsindəki dərin məzmunlu, proqram xarakterli çıxışı ölkəmizin yeni dövr xarici
siyasətinin konseptual əsaslarını özündə əks etdirir. Hadisələri qabaqlamağa yönəlmiş bu yanaşma Azərbaycan
diplomatiyasının qarşısında yeni vəzifələr qoyur və beynəlxalq arenada Azərbaycan üçün böyük perspektivlər
açmağa yönəlmişdir. İnkişafın növbəti yüksəliş mərhələsində olan Azərbaycan bu prinsiplərə söykənərək
beynəlxalq birlikdə mövqelərini möhkəmləndirmək, dünya erməniliyi ilə informasiya mübarizəsində üstün
mövqeyə yiyələnmək, dünyada və regionda baş verən hadisələrə çevik reaksiya vermək, qlobal proses və
tendensiyaları əvvəlcədən proqnozlaşdıraraq qabaqlaya bilmək üçün uğurla addımlayır. Azərbaycanın xarici
siyasəti dünyanın gedişinə özünün təsirini göstərə bilir.
Azərbaycan.-2012.- 11 oktyabr.- № 228.-S.6.
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Azərbaycan: xarici siyasətin yeni üfüqləri
Kamal Adıgözəlov,
www.newtimes.az
Prezident İlham Əliyev ölkənin diplomatik korpusu qarşısında yeni vəzifələr qoyub.
Azərbaycanın xarici siyasətdə qazandığı uğurların tam əsaslandırılmış strateji kursun fəal olaraq həyata
keçirilməsinin nəticəsi olduğunu vurğulayıb. Bu istiqamətdə atılan addımların gücləndirilməsi xarici siyasət
qarşısında yeni üfüqlər açır.
Beynəlxalq aləmin yeni çağırışları və xarici siyasət
Sentyabrın 21-də Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Diplomatik Akademiyasının yeni korpusunun
açılışına həsr edilmiş tədbirdə geniş nitq söylədi. Nitqdə dövlət başçısı Azərbaycan diplomatiyasının qarşısında
duran vəzifələrin geniş təhlilini verərək, olduqca vacib məqamlara diqqət çəkdi. Həmin nitq xarici siyasətin
aparılması və strateji məqsədlərə nail olunması aspektində tam mənada tarixi əhəmiyyət kəsb edir.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan diplomatiyasının qazandığı uğurları qeyd etdi. Ölkənin xarici
dövlətlərdə 55 səfirliyi vardır. 53 ölkənin də Azərbaycanda səfirlikləri fəaliyyət göstərir. Bu, əhəmiyyətli
nailiyyətdir. Ulu öndər Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu xarici siyasət kursunun uğurla həyata keçirilməsinin
birbaşa nəticəsidir.
Bu prosesdə peşəkar kadr hazırlığı böyük rol oynayır. Azərbaycan Diplomatik Akademiyası bu sahədə
səmərəli fəaliyyət göstərir. Bu kontekstdə ölkə Prezidentinin səfirlərlə ənənəvi görüşünü yeni tədris
korpusunda keçirməsi xüsusi məna daşıyır.
Prezident İlham Əliyev çıxışı zamanı vurğuladı: “Səfirlərin qarşısında duran vəzifələr bəllidir, aydındır.
Ancaq yenə də deyirəm, həyat sürətlə inkişaf edir, beynəlxalq münasibətlər dəyişir və beynəlxalq aləmdə yeni
məsələlər, yeni çağırışlar ortaya çıxır. Əlbəttə ki, biz xarici siyasətimizə mütəmadi qaydada müəyyən
düzəlişlər etməliyik. Nəzərə almalıyıq ki, strateji xəttimiz dəyişməz olaraq qalır. Azərbaycanın xarici
siyasətinin istiqamətlərini ulu öndər Heydər Əliyev müəyyən etmişdir. Bu gün bu sahədə və bütün başqa
sahələrdə strateji xətt icra edilir”.
Bu fikirlərdə dövlətçiliyin inkişafı üçün prinsipial əhəmiyyət daşıyan bir neçə məqam ifadə olunub.
Birincisi, beynəlxalq münasibətlər sürətlə dəyişir. Bununla beynəlxalq aləmdə yeni məsələlər yaranır. Hər bir
müstəqil dövlət üçün bütün bunlar yeni çağırışların ortaya çıxması deməkdir. Azərbaycan dövlət olaraq bu
çevik dəyişikliyə hazır olmalıdır. Dinamik xarici siyasət yeritmək zamanın tələbidir. Buna isə peşəkar kadrlar
və xarici siyasət kursunu uğurla həyata keçirməklə nail olmaq mümkündür.
İkincisi, yeni çağırışlara cavab verən xarici siyasət kursunun davamlılığı üçün o, yeniliklərə açıq
olmalıdır. Yəni xarici siyasətə mütəmadi qaydada yeni düzəlişlər edilməlidir. “Çevik alyanslar” modelinin
geniş yayıldığı bir dövrdə yalnız bu cür siyasət strategiyası dövlətin maraqlarına uyğun olan nəticələr əldə
etməyə imkan verir.
Üçüncüsü, xarici siyasətin strategiyası daim digər sahələrdə həyata keçirilən strateji xətlə
uzlaşdırılmalıdır. Bütün sahələri əhatə edən strateji fəaliyyətlər bir-birini tamamlamalıdır. Müasir dövrdə
geosiyasi mühitin mahiyyəti bunu tələb edir. Dövlətlər arasında əlaqələr dərinləşdikcə, bu əsasda qarşılıqlı
asılılıq artdıqca, siyasi-diplomatik fəaliyyətin bütün aspektləri arasında sıx bağlılıq təmin edilməlidir. Bundan
başqa, onun sosial-mədəni, iqtisadi, hərbi və s. sahələrlə qarşılıqlı əlaqəsinə nail olunmalıdır.
Xarici siyasətin əsas vəzifəsi
Prezident İlham Əliyevin nitqində siyasi nəzəriyyənin çox incə bir məqamı ustalıqla ifadə olunmuşdur.
Məsələ ondan ibarətdir ki, siyasətə ümumnəzəri yanaşma ilə yanaşı, onun hər bir tarixi mərhələdə konkretliyə
malik olması vacib şərtdir. Xarici siyasət həmişə dövlətçilik üçün bu tarixi mərhələdə strateji əhəmiyyət kəsb
edən problemə fokuslaşmalıdır. Bu cür konkretlik olmadığı halda istənilən dövlətin xarici siyasəti məqsəd
baxımından yayğınlaşır, fəaliyyəti koordinasiya etmək çətinləşir və zaman keçdikcə səmərəlilik aşağı düşür.
İlham Əliyev nitqində Azərbaycanın xarici siyasəti üçün əsas məsələnin Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həlli olduğunu qeyd etdi.
Prezident məsələyə iki aspektdə yanaşmağın vacibliyini vurğuladı. Birinci aspekt həmin problemin
ümumiyyətlə, Azərbaycan dövləti üçün əhəmiyyət daşımasından ibarətdir. Burada dövlətçiliyin inkişafı ilə
ölkənin ərazi bütövlüyünün təmini arasında sıx əlaqəni görürük. Ərazi bütövlüyü təmin edilməyən dövlət tam
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suveren deyil. Başqa sözlə, suverenliyini qoruya bilməyən ölkə müstəqil siyasət yeridə bilməz. Deməli, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həlli bütövlükdə, dövlətçiliyin təmini strategiyası ilə birbaşa bağlıdır.
Bu mövqe müasir geosiyasi nəzəriyyələrin əsas prinsiplərinə uyğundur. Çünki güclü dövlət qurmaq
üçün milli suverenlik təmin edilməlidir. Milli suverenlik isə ölkənin daxili potensialı ilə beynəlxalq sistemin
tələblərini optimal qaydada uyğunlaşdırmaqla əlaqəlidir. Bunlardan hər hansı birinin əhəmiyyətini azaltmaq
olmaz. Bu məqam Vestfal müqaviləsində (1648) əks olunmuş suverenlik prinsipinin dəyişməsi kimi qəbul
edilir.
Suverenliyin yeni məzmunu hər bir dövlət üçün özünün bütün ərazisində hakimiyyətini təmin etməsi
şərtinin ödənilməsini tələb edir. Buna görə, Dağlıq Qarabağ məsələsinin bizim üçün dövlətçiliyin təmini
baxımından strateji əhəmiyyəti vardır.
Prezident İlham Əliyevin vurğuladığı ikinci aspekt Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həllinə beynəlxalq birliyin yanaşma tərzi ilə bağlıdır. Neçə illərdir ki, bu münaqişənin həllində
vasitəçilik edənlər uğur əldə etməyiblər. Prezident bununla əlaqədar qeyd etdi: “Bildiyiniz kimi, məsələ uzun
illərdir öz həllini tapmır, ədalət, beynəlxalq hüquq normaları pozulur və bu ədalətsizlik davam edir”.
Belə bir vəziyyətdə Azərbaycan diplomatiyasının üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür. Faktiki olaraq,
iki geniş istiqamətdə güclü iş aparmaq lazım gəlir. Onlardan biri bilavasitə işğalçının özü ilə mübarizədən
ibarədir. İkincisi isə, beynəlxalq aləmdə haqlı olduğunu israrla sübut etmək və bunu təsdiq edən sənədlərin
qəbuluna nail olmaqdır. Hər iki istiqamətdə Azərbaycanın xarici siyasəti əhəmiyyətli nailiyyətlər qazanmışdır.
Prezident nitqində vurğuladı ki, “Azərbaycan bu məsələnin həlli üçün bütün imkanlardan istifadə edir
və etməlidir. Diplomatik səylər gücləndirilməlidir və gücləndirilir. Digər amillər də bu məsələnin həlli üçün
öz rolunu oynamalıdır və bu istiqamətdə önəmli addımlar atılır”. Bunların konkret sübutu BMT Təhlükəsizlik
Şurasının dörd qətnaməsi, ATƏT-in qərarları, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının, Avropa Parlamentinin, Avropa
Şurasının, Qoşulmama Hərəkatının, NATO-nun qətnamə və qərarlarıdır.
Bu işlərin həyata keçirilməsində Azərbaycan diplomatiyasının əməyi böyükdür. Nəticədə, münaqişənin
ədalətli həlli üçün hüquqi baza formalaşmışdır. Hazırda Ermənistanın mövqeyi həmin aspektdə çox
zəifləmişdir. O cümlədən erməni lobbisinin bir neçə il dünyanı aldatdığı Dağlıq Qarabağın qədim erməni
torpağı olması mövzusu hüquqi və tarixi əsaslarını tam itirmişdir. Bunun əksinə olaraq isə, Azərbaycanın
mövqeləri çox güclənmişdir.
Azərbaycanın dünyadakı nüfuzu
Prezident dövlətin inkişafının bütün aspektlərini təhlil edərək, dünyadakı nüfuzunun durmadan artdığını
ayrıca vurğuladı. Azərbaycan regional səviyyədə liderdir. Onun iştirakı olmadan bölgədə heç bir beynəlxalq
enerji layihəsi həyata keçirilmir. Bütövlükdə, Azərbaycan iqtisadi cəhətdən Ermənistanı çox qabaqlayıb.
Aradakı fərq durmadan artır.
Azərbaycanın iqtisadi infrastrukturu sürətlə təkmilləşir, onun rəqabətə davamlılıq reytinqi yüksəlir.
Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın kredit reytinqini artırır. Prezident həmin kontekstdə qeyd etdi ki, “böhran
zamanı bütün Avropa ölkələrinin iqtisadiyyatlarının kredit reytinqləri aşağı salınır, bizim kredit reytinqimiz
isə artır. “Standard & Poor’s”, “Fitch”, “Moody’s” – bunlardan yuxarı kredit agentlikləri yoxdur. Üçü də bizim
reytinqimizi qaldırıbdır”.
Başqa bir əhəmiyyətli faktor demoqrafiyadır. Əvvəllər bu məqama elə də əhəmiyyət verilmirdi. Təcrübə
göstərir ki, demoqrafik göstəriciləri zəif olan dövlətin gələcəyi təhlükə qarşısındadır. Azərbaycanda əhali
artımı qaneedici səviyyədədir. Ermənistanda isə bu göstərici çox aşağıdır. Aparılan tədqiqatlar müəyyən edib
ki, Ermənistan əhalisi getdikcə azalır. Buna təsir edən amillərdən biri də ermənilərin ölkəni kütləvi surətdə
tərk etmələridir.
Azərbaycanın dünyada nüfuzunun artdığını sübut edən başqa bir hadisə ölkənin BMT TŞ-yə müvəqqəti
üzv seçilməsidir. Üzvlük uğrunda Ermənistan da mübarizə aparırdı. Lakin Azərbaycanla müqayisədə şansının
çox az olduğunu anlayıb, yarışdan çəkildi. Bu hadisə beynəlxalq miqyasda Azərbaycanla Ermənistanın siyasi
nüfuzunun ən yaxşı sübutlarından biridir. Azərbaycana BMT-yə üzv olan 155 ölkə səs verdi.
Prezident həmin aspektdə ayrıca qeyd etdi ki, Azərbaycan həmin 155 ölkə ilə ikitərəfli formatda
əlaqələri genişləndirməlidir. Bu da diplomatların qarşısında duran mühüm vəzifələrdən biri sayılır.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan dövləti əməkdaşlıqda ikitərəfli formata üstünlük verir. Bunu siyasi sahə ilə yanaşı
iqtisadi aspektə də aid etmək olar. Hər iki istiqamətdə atılan addımların səmərəsi göz qabağındadır.
Azərbaycan siyasi sahədə ikitərəfli əməkdaşlıq formatına xüsusi əhəmiyyət verməklə BMT TŞ-yə üzv ola
bildi, iqtisadi sahədə isə TANAP kimi nəhəng bir layihəni ortaya qoydu.
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Bütün bunların nəticəsi olaraq İlham Əliyev vurğuladı ki, “biz bölgədə söz sahibiyik və bundan sonra
mövqeyimiz daha da möhkəm olacaqdır. Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, Ermənistan hər hansı bir siyasi,
iqtisadi, enerji, nəqliyyat layihəsinə qoşulsun. Biz onları təcrid etmişik, bunu gizlətmirik. Gələcəkdə
təcridetmə siyasətimiz davam etdirilməlidir”. Ölkənin buna nail olacağına şübhə yoxdur. Çünki o, müstəqil
siyasət yeridir.
Ən çətin anlarda belə, xarici təzyiqlərə sinə gərərək Azərbaycan müstəqil xarici siyasət yeritdi. Prezident
həmin məqamı qeyd edərək, dövlətin bundan sonra da müstəqil siyasət yeridəcəyini təsdiqlədi. Bütövlükdə,
dünyada geosiyasi situasiya elə dəyişir ki, hər bir dövlət təkbaşına öz maraqlarını qorumalıdır. Ermənistan bu
səviyyədən çox aşağıdadır – o, hələ də havadarlarının əmrlərini yerinə yetirir.
Gələcəyə nikbin baxış
Prezident dövlətin bütün sahələrdəki fəaliyyətini təhlil edərək, ölkənin gələcəyinə inandığını vurğuladı.
Xarici siyasətin əsas istiqamətləri üzrə qazanılan uğurlar daha da inkişaf etdiriləcək. Beynəlxalq təşkilatlardakı
fəaliyyət yeni səviyyəyə qaldırılacaq. O cümlədən diaspor təşkilatlarının daha da gücləndirilməsi nəzərdə
tutulur. Bu sahədə xeyli işlər görülmüşdür. Azərbaycanın diplomatik korpusu həmin prosesdə yaxından iştirak
edir. Həmin istiqamətdə daha çox uğur qazanmaq üçün İlham Əliyev deyib ki, “…səfirliklər də diaspor
təşkilatları ilə sıx əlaqədə olmalıdırlar. Əksər hallarda bu, belədir, istərdim ki, hər bir yerdə belə olsun. Çünki
bu, bizim gücümüzü daha da artırır, xaricdə yaşayan azərbaycanlıları öz Vətəninə daha da bağlayır”.
Təbii ki, diasporun gücləndirilməsində peşəkar kadrlar böyük rol oynayırlar. Diaspor təşkilatlarının
güclənməsi erməni yalanlarının ifşa olunması prosesində mühüm yer tutur. Burada səfirliklərin dövlət
orqanları ilə sıx əlaqədə işləməsi məsələsinə daha çox diqqət yetirilməlidir. Prezident bu məqamı
vurğulayaraq, qeyri-hökumət təşkilatları faktoruna ayrıca diqqət yetirməyin zəruriliyini irəli sürdü. Diplomatik
korpus, dövlət orqanları, QHT-lər, KİV tam bir sistem kimi fəaliyyət göstərməklə Azərbaycanın dünyadakı
mövqeyini daha da gücləndirə biləcək.
Azərbaycanın xarici siyasətinin tam açıq olduğunu qeyd edən ölkə Prezidenti çox maraqlı bir faktı
diqqətə çatdırdı. Məsələ ondan ibarətdir ki, ölkənin sürətli inkişafı bir çoxlarını heyrətə salıb. Hətta inkişaf
sürətini bir az azaltmağı təklif edənlər də var. Onlar bəzi ölkələri qıcıqlandırmamağın daha doğru olduğunu
hesab edirlər. Lakin həqiqət ondan ibarətdir ki, Azərbaycan dövlət kimi regionda ən çox potensialı olduğunu
sübut etməkdədir.
Belə isə nəyə görə ölkənin inkişaf tempi yavaşımalıdır. Bunun əvəzində bütün dövlətlərin Azərbaycanın
regionun lideri olduğunu nəinki sözdə qəbul etməsi, əsas olaraq praktiki fəaliyyətində bu faktı nəzərə alması
lazımdır. Prezident İlham Əliyev bütün bunlara görə ölkənin inkişafının daha da sürətləndiriləcəyini və
dövlətçiliyin möhkəmlənməsinin qarşısını heç bir faktorun ala bilməyəcəyini qeyd etdi. Diplomatların da bu
prosesdə təbii ki, həmişə ayrıca zəhməti vardır.
İki sahil.-2012.-10 oktyabr.-№186.-S.9
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Azərbaycan Respublikası xarici siyasət strategiyasını uğurla həyata keçirir
Milli maraqların təmin olunması, ikitərəfli münasibətlərin gücləndirilməsi, qlobal və regional
mövqelərimizin möhkəmləndirilməsi xüsusi diqqət mərkəzindədir
Rauf Kəngərli
Biz düzgün yoldayıq. Biz hər gün qələbəni yaxınlaşdırırıq. Qələbənin yaxınlaşdırılması üçün hər bir
Azərbaycan vətəndaşı, xüsusilə diplomatik fəaliyyətlə məşğul olanlar hər gün fəal çalışmalıdırlar.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Xarici siyasət və diplomatiya hər bir dövlətin beynəlxalq aləmdə mövqelərinin möhkəmlənməsinə,
ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlərin gücləndirilməsinə, mövcud problemlərin həllinə yönəlir.
Dövlətçiliyin, müstəqilliyin, milli təhlükəsizliyin qorunması xarici siyasətdə mühüm istiqamətlər kimi
nəzərdən keçirilir.
İnamla deyə bilərik ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin həyata keçirdiyi müstəqil xarici siyasət
məhz bu əsaslar üzərində qurulmuş, ölkəmizin beynəlxalq münasibətlər sistemində yeri daha da
möhkəmlənmiş, bu diplomatik reallıqlar fonunda respublikamızın Avropaya və dünya birliyinə inteqrasiyası
xeyli sürətlənmişdir. Dövlət başçımızın məntiqli xarici və daxili siyasəti, uğurlu diplomatik fəaliyyəti belə
deməyə əsas verir ki, Azərbaycan növbəti illərdə də hərtərəfli inkişaf tempini saxlayacaq, ölkəmizin həm
regional, həm də qlobal səviyyədə mövqelərinin möhkəmlənməsi davam etdiriləcəkdir. Sentyabrın 21-də yeni
istifadəyə verilən Azərbaycan Diplomatik Akademiyasının yeni və möhtəşəm tədris kompleksində dövlət
başçımız İlham Əliyevin iştirakı ilə keçirilən respublikamızın diplomatik xidmət orqanları rəhbərlərinin
dördüncü müşavirəsində inkişaf etmiş dövlətlərin xarici siyasətlərinin prioriteti olan yeni yüksək hədəflərdən
söhbət açılması da bunu təsdiq edir.
Bugünkü qüdrətli Azərbaycan Respublikasının milli və dövlətçilik baxımından bütün maraqlarına
yüksək səviyyədə cavab verən xarici siyasət strategiyasının əsas istiqamətlərini ulu öndər Heydər Əliyev
müəyyənləşdirmişdir. Türk dünyasının böyük şəxsiyyəti müstəqil Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas
prioritetlərini müəyyən edərkən qətiyyətlə deyirdi ki, bu kursun əsas vəzifəsi dövlət müstəqilliyimizi qorumaq
və möhkəmləndirmək, ölkənin təhlükəsizliyini, milli dövlətçilik hüquqlarını təmin etmək və beynəlxalq
təhlükəsizlik sistemi ilə bağlamaqdan ibarətdir. Həmin prioritet bu gün də Azərbaycanın xarici siyasət
kursunun əsas vəzifələrindən birini təşkil edir. Ölkə ərazisindən xarici işğalçı ordunun çıxarılmasına, ərazi
bütövlüyümüzün bərpa edilməsinə qədər həmin vəzifələr prioritet olaraq qalacaqdır. Qeyd olunan bu vəzifələri
lazım olan səviyyədə reallaşdırmaq üçün məhz Heydər Əliyev dühası tərəfindən işlənib hazırlanmış
balanslaşdırıcı xarici siyasət kursunun icrasına çox böyük ehtiyac vardır.
Ulu öndərin siyasi xəttini layiqincə davam etdirən Prezident İlham Əliyev beynəlxalq münasibətlərin
dəyişməsi, sürətlə qloballaşan dünyada yeni məsələlərin, yeni çağırışların ortaya çıxması fonunda mütəmadi
qaydada Azərbaycanın xarici siyasətinə müəyyən düzəlişlər edir, onu müasir dövrün tələblərinə uyğunlaşdırır.
Dünyanın bütün dövlətləri ilə ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələrin inkişaf etdirilməsinə, bərabərhüquqlu
münasibətlərin möhkəmləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirilir. Bunun nəticəsidir ki, hazırda Azərbaycan
Respublikasının xarici ölkələrdə 55 səfirliyi, 5 təmsilçilik ofisi, 18 beynəlxalq təşkilat yanında missiyası və 9
baş konsulluğu fəaliyyət göstərir. Respublikamızda isə 53 dövlətin səfirliyi, 3 baş konsulluq, 12 fəxri konsulluq
və 20 beynəlxalq təşkilatın nümayəndəliyi mövcuddur. Bütün bunlar milli maraqlarımızın həmin ölkələrdə
təmin olunması və ölkəmizin hərtərəfli şəkildə təbliğatı üçün geniş imkanlar yaratmışdır. Belə ki, Braziliya,
Argentina, Cənubi Afrika Respublikası, Serbiya, Liviya, Estoniya və Xorvatiyada yeni səfirliklərimiz,
Batumidə isə baş konsulluğumuz fəaliyyətə başlamışdır. Yaxın zamanlarda isə Azərbaycan Respublikasının
Avstraliya İttifaqında səfirliyi açılacaqdır. Əlbəttə ki, gələcəkdə xarici ölkələrdəki diplomatik
nümayəndəliklərimizin sayı artacaqdır ki, Azərbaycan öz maraqlarını daha da böyük uğurla müdafiə edə bilsin.
Ölkəmizdə isə Macarıstan, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Tacikistan, Qırğızıstan, Argentina, Braziliya,
Çexiya, Mərakeş və Niderland Krallığının səfirlikləri, habelə bir sıra digər dövlətlərin fəxri konsulluqları
fəaliyyətə başlamışdır.
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Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq münasibətlər sistemində rolunun və etimadının əhəmiyyətli
dərəcədə artması, dost və tərəfdaş dövlətlərlə əlaqələrin möhkəmləndirilməsi, habelə yeni diplomatik
nümayəndəliklərin təsis edilməsi diplomatik xidmət orqanları əməkdaşları qarşısında yeni vəzifələr qoymuş
və hədəflər müəyyənləşdirmişdir. Ölkəmizin diplomatik xidmət orqanları rəhbərlərinin dördüncü
müşavirəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xaricdəki diplomatik nümayəndəliklərimizin artmasını,
həmçinin qarşıya qoyulan vəzifə və hədəflərin reallaşmasını xarici siyasətdəki uğurlarımızı şərtləndirən
amillərdən biri kimi dəyərləndirmişdir. Dövlət başçımız diplomatlarımızın diqqətinə bir daha çatdırmışdır ki,
xarici siyasətlə bağlı ölkə qarşısında duran əsas vəzifə Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həlli məsələsidir. Təəssüf ki, bu məsələ uzun illərdir öz həllini tapmır, ədalət, beynəlxalq hüquq
normaları pozulur və bu ədalətsizlik davam edir. Azərbaycan münaqişənin sülh yolu ilə həlli üçün bütün
imkanlardan istifadə edir. Diplomatik səylər gücləndirilir. Ölkəmizin mövqeyini dəstəkləyən ATƏT-in Minsk
qrupunun həmsədr ölkələrinin prezidentləri də status-kvonun qəbuledilməz olduğuna dair bəyanatlar
səsləndirirlər.
Rəsmi İrəvanın qeyri-konstruktiv mövqedən əl çəkməməsi nəticəsində münaqişənin həllinin
yubadılması daha çox Ermənistanın özü üçün ağır nəticələr doğurur. Ötən dövr ərzində Azərbaycan hər sahədə
inkişaf etmiş, Ermənistan isə, obrazlı ifadə etsək, dilənçi vəziyyətinə düşmüşdür. Bu gün bizim təkcə hərbi
xərclərimiz Ermənistanın bütün büdcəsindən iki dəfə çoxdur. Bizim iqtisadi imkanlarımız genişlənir, bu
sahədə çoxşaxəlilik amilinə üstünlük verilir. İqtisadi tərəfdaşlarımızın sayı durmadan artır, ixrac potensialımız
yüksəlir. Ermənistan isə iqtisadi cəhətdən çıxılmaz vəziyyətə düşüb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
qeyd etdiyi kimi, bu gün xarici yardımlar, kreditlər, diasporun ianələri olmasa, Ermənistan iqtisadiyyatı
tamamilə çökəcək. Çünki bu ölkənin daxili resursları tükənir. Demoqrafik vəziyyət acınacaqlıdır. Ölkədən hər
il yüz minə qədər əhali köç edir və bu proses davam edir. Bu prosesin qarşısını almaq artıq mümkün deyil.
Ermənistan bu vəziyyətə Azərbaycanın yürütdüyü möhtəşəm xarici siyasət nəticəsində düşmüşdür. Belə
ki, bölgədə söz sahibi olan ölkəmiz təcavüzkar Ermənistanın regionda həyata keçirilən qlobal əhəmiyyətli
siyasi, iqtisadi, enerji və nəqliyyat layihələrinə qoşulmasına imkan verməmişdir. Biz onları böyük siyasi,
iqtisadi imkanlardan, maliyyə mənbələrindən məhrum etmişik. Gələcəkdə təcridetmə siyasətimiz davam
etdiriləcəkdir və bu, mütləq öz bəhrəsini verəcəkdir. Dövlət başçımızın vurğuladığı kimi, əgər Ermənistan
rəhbərliyində reallığı dərk edən adamlar hələ də qalıbsa, anlamalıdırlar ki, Azərbaycan ilə qısamüddətli və
uzunmüddətli rəqabətdə onları yalnız məğlubiyyət gözləyir. Hazırda əgər onlar danışıqlar masasında olan
varianta razılıq verərlərsə və işğal edilmiş torpaqlardan qoşunlarını çıxararlarsa, o zaman öz xalqlarının
gələcəyini təmin etmiş olarlar. Çünki onları gələcəkdə böyük təhlükələr gözləyir: “Dünya dəyişir, bölgədə
gedən proseslər sizə bəllidir. İstisna edilmir ki, vaxt gələcək və hər bir ölkə təkbaşına öz maraqlarını müdafiə
etmək zorunda qalacaqdır. Azərbaycan buna hazırdır. Çünki onsuz da biz iyirmi il ərzində təkbaşına mübarizə
aparırıq. Bəzi hallarda bizdən qat-qat böyük qüvvələr qarşısında öz maraqlarımızı təmin edirik, heç kimin
qarşısından geri çəkilmirik”.
Azərbaycan Ermənistanı beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında da çətin vəziyyətdə qoyub. Beynəlxalq
təşkilatlarda Azərbaycanın haqlı mövqeyini əks etdirən və birbaşa Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin reallıqlarını
ifadə edən kifayət qədər ədalətli qətnamələr qəbul edilmişdir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının ölkəmizin işğal
olunmuş torpaqlarının dərhal azad edilməsini tələb edən dörd qətnaməsi, bu barədə həmçinin ATƏT-in
qərarları, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının, Avropa Parlamentinin, Avropa Şurasının, Qoşulmama Hərəkatının
qətnamələri, NATO-nun qərarları rəsmi İrəvanda böyük həyəcanla qarşılanmışdır. Azərbaycanın dünyanın 155
dövlətinin tam dəstəyi ilə BMT TŞ-nin qeyri-daimi üzvü seçilməsi də, əslində, beynəlxalq birliyin Ermənistana
açıq mesajı idi. Həmin mesaj isə bundan ibarət idi ki, 20 illik müstəqillik tarixi olan Azərbaycan bu gün hətta
diplomatik əlaqə qurmadığı bəzi dövlətlər tərəfindən də dəstəklənirsə, sürətlə inkişaf edən əlaqələrini
durmadan genişləndirən, yeni dostlar qazanan, Avropanın enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynayan
ölkəmiz gələcəkdə daha çox dövlətin dəstəyini alacaq və onun yürütdüyü xarici siyasət nəticəsində Ermənistan
dünyadan tamamilə təcrid olunmuş aciz vəziyyətə düşəcək. Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasına üzv olmaq
üçün müraciət etməsindən sonra dünya dövlətlərinin ona əhəmiyyət verməməsi də özlüyündə çox şeyi ifadə
edir. Həmin vaxtı ermənilər götür-qoy etdilər və anladılar ki, daha böyük mövqelərə malik olan Azərbaycan
qarşısında onları çox acı və biabırçı məğlubiyyət gözləyir. Ona görə də sakitcə bu yarışdan çəkildilər.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ölkəmizin xarici dövlətlərdəki səfirləri qarşısında qoyduğu digər
bir mühüm vəzifə isə Xocalı soyqırımı həqiqətini fəaliyyət göstərdikləri ölkələrin ictimaiyyətinə çatdırmaqdır.
Bugünədək Azərbaycan bu istiqamətdə çox uğurlu siyasət aparmış və xalqımıza qarşı Ermənistanın hazırkı
rəhbərliyinin bilavasitə iştirakı ilə həyata keçirilən Xocalı soyqırımının Meksika Birləşmiş Ştatları, Kolumbiya
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Respublikası və Pakistan İslam Respublikasının parlamentləri tərəfindən rəsmən tanınmasına nail olmuşdur.
Artıq bəzi ölkələrdə Xocalı abidələri də ucaldılır. Beynəlxalq ictimaiyyətin ermənilərin azərbaycanlılara qarşı
törətdiyi vəhşiliklər barədə məlumatlandırılması və digər xarici ölkələrin qanunverici orqanları tərəfindən
Xocalı soyqırımının tanınması istiqamətində məqsədyönlü işlər aparılır. Azərbaycan Prezidenti bu siyasətin
davam etdirilməsi barədə diplomatik xidmət orqanları rəhbərlərinə xüsusi tapşırıq vermişdir. Qeyd etmişdir
ki, bizim səfirlər, səfirliklərin nümayəndələri bu məsələni harada mümkündür qaldırmalıdırlar. Onların
çalışdıqları ölkələrin qanunvericilik orqanlarında Xocalı soyqırımı məsələsi qaldırılmalıdır. Çalışmalıyıq ki,
bu soyqırımı müxtəlif səviyyələrdə tanınsın. Biz istər regional, istər munisipal, – əlbəttə ki, federal səviyyədə
olarsa daha yaxşı olar, – səviyyədə bu işi daim aparmalıyıq. Bu məsələdə Azərbaycanın diaspor təşkilatları da
mühüm rol oynayırlar. Sevindirici haldır ki, bu gün xaricdəki cəmiyyətlərimizin sayı artır, onların fəaliyyətinin
keyfiyyəti yüksəlir. Dünyada vaxtaşırı keçirilən nümayişlər, etiraz piketləri, tədbirlər, konfranslar göstərir ki,
biz doğrudan da güclü diaspor təşkilatları yarada bilmişik və bu mənada, səfirliklər də diaspor təşkilatları ilə
sıx əlaqədə olmalıdırlar.
Son bir neçə il ərzində Ermənistanın işğalçı siyasətinin ifşası və bu siyasətə güclü dəstək verən erməni
lobbisinin mənfur və riyakar səylərinə qarşı fəaliyyətimiz gücləndirilməkdədir. Çünki erməni lobbisi həqiqətən
də ölkəmizin ən böyük düşmənidir. Onlar özlərinin çirkli pulları hesabına müxtəlif ölkələrdə bəzi siyasətçiləri
və ictimai xadimləri qəbuledilməz yola təhrik edir, Azərbaycana və Türkiyəyə qarşı təbliğat kampaniyaları
aparırlar. Ölkəmizin müstəqil xarici siyasət aparması ilə barışmayan dünyadakı bəzi dairələrin də dəstəyini
alan erməni lobbisi daim müxtəlif dövlətlərin kütləvi informasiya vasitələrində “Odlar yurdu”nun əleyhinə
dezinformasiyaların yayılmasına cəhd göstərirlər. Biz bunlara qarşı daim mübarizə aparmalıyıq. Ona görə də
Azərbaycanın dövlət başçısı nəzərə çatdırmışdır ki, səfirlərimiz fəaliyyət göstərdikləri ölkələrin dövlət
orqanlarının, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə sıx münasibət qurmaqla yanaşı, həmin ölkələrin
media qurumları ilə də əlaqələrdə fəal olmalıdırlar.
Sürətlə inkişaf edən Azərbaycan bu gün xarici ölkələrə sərmayələr yatırır, özəl şirkətlərimiz dünyanın
müxtəlif bölgələrində uğurla fəaliyyət göstərirlər. Bu proses region ölkələrində daha qabarıq şəkildə özünü
büruzə verir. Bu da bir həqiqətdir ki, Azərbaycanın investisiyasına dünyada tələbat artır. Xüsusilə, böhrana
düçar olmuş ölkələrin maliyyə resurslarına böyük ehtiyacı vardır. Dövlət başçımız bəyan etmişdir ki, biz bu
maliyyə resurslarını məqbul olan şərtlərlə təqdim edə bilərik. Beləliklə, investisiyalar, kreditlər və iqtisadi
sahədə yeni formalar artıq tətbiq edilir. Təbii ki, diplomatlarımız da bu sahədə daha da fəal olmalıdırlar. Ölkə
rəhbəri xüsusilə vurğulayır ki, Azərbaycan şirkətləri – istər dövlət, istər özəl investor və podratçı, kontraktor
kimi xarici bazarlara çıxmalıdır. Səfirlər də Azərbaycan şirkətlərinin fəaliyyətini təmin etməlidirlər. Bu, belə
olmalıdır. İnkişaf etmiş ölkələr daim öz şirkətlərinə başqa ölkələrdə yaxşı vəziyyətin yaradılması üçün səylər
göstərirlər. Biz də bu yolla getməliyik və gedirik. Ona görə iqtisadi istiqamət nisbətən yeni bir istiqamətdir və
səfirlər buna daim diqqət göstərməlidirlər. Bütün bunlar, Azərbaycan Respublikasının milli maraqlarının daha
geniş miqyasda qorunmasına şərait yaradır, nüfuzunun artmasına xidmət edir.
Göründüyü kimi, Azərbaycan xalqının ulu öndəri Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulmuş, bu gün də
davam və inkişaf etdirilən uğurlu xarici siyasət strategiyası respublikamızın beynəlxalq arenadakı nüfuzunun
gündən-günə artması, dövlətimizin etibarlı tərəfdaş kimi tanınması, beynəlxalq təşkilatların fəal üzvü, habelə
regionumuz və bütünlükdə beynəlxalq ictimaiyyət üçün əhəmiyyətli olan tədbir və layihələrin təşəbbüskarı
olması ilə nəticələnməkdədir.
Xalq qəzeti.-2012.- 29 sentyabr.- № 218.-S.1.
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AZƏRBAYCANIN XARİCİ SİYASƏT STRATEGİYASI UĞURLA HƏYATA KEÇİRİLİR
Emin Qasımov
Azərbaycan müstəqil dövlət olaraq özünəməxsus, milli maraqlarına uyğun xarici siyasət yeridir.
Bu siyasət yeridilərkən milli maraqlar mütləq ön planda tutulur. Dövlətimiz hər bir sahədə qərar
verərkən milli maraqlarla xalqın tələbi arasında bir balans qurmağa çalışır, xarici siyasəti yürüdərkən
xalqın mənafeyi birmənalı olaraq öz əksini tapır. Çünki Konstitusiya əsasında onun tam bir varlıq kimi
yaşamasına, fəaliyyətinə, ictimai–siyasi və mənəvi həyatının azadlığına birmənalı olaraq təminat verilir.
Azərbaycan istər ikitərəfli, istərsə də çoxtərəfli xarici əlaqələr qurarkən milli maraqlar xarici siyasətin
əsas prioritetləri halına gəlir və dövlətimiz bunu açıq şəkildə beynəlxalq sistemdə tərəfdaşlarına bildirir.
Həmçinin xarici siyasətdə ölkəmizlə sərhəd qonşuları ilə olan münasibətlər də öz əksini tapır. Bundan
əlavə, beynəlxalq təşkilatlara, layihələrə qoşulma, regionda baş verən hadisələrə münasibət bildirmə
kimi məsələlər də mütləq gündəmə gətirilir.
Azərbaycanın yerləşmiş olduğu region hər cəhətdən – istər geosiyasi, istərsə də strateji baxımdan önəm
kəsb edir. Bu baxımdan ölkəmiz həm qonşuluq siyasətində, həm də digər region ölkələri ilə olan
münasibətlərində balanslaşdırılmış siyasət yürüdür. Bu da Azərbaycanın yerləşdiyi regionun həssas və
mürəkkəb olmasından irəli gəlir.
Ölkəmizin müstəqilliyini, suverenliyini, təhlükəsizliyini qorumaq və bunları beynəlxalq təhlükəsizlik
sistemi ilə əlaqələndirmək, mənafeyi Azərbaycanın milli maraqları ilə, həmçinin dövlətçilik maraqları ilə
uyğun gələn ölkələrlə sıx əməkdaşlıq qurmaq, müttəfiqlik etmək və bunlardan istifadə edərək beynəlxalq
sistemdə mövqeyini möhkəmləndirmək, regionda baş vermiş hər hansı bir gərginliyin və ya münaqişələrin
aradan qaldırılmasına səy göstərmək, xalqın mənafeyinə uyğun xarici iqtisadi siyasət yeritmək, ölkə
iqtisadiyyatını beynəlxalq iqtisadi sistemdə təmsil etmək, xarici ölkələrlə elmi, mədəni, humanitar əlaqələr
qurmaq və bu kimi təşkilatlarda fəal iştirak etmək və bu kimi bir çox digər məsələlər hazırda ölkə başçısı cənab
İlham Əliyevin uğurla həyata keçirdiyi xarici siyasət strategiyasının prioritet istiqamətlərini təşkil edir.
Həmçinin Azərbaycanın müstəqilliyinə qarşı yönələn bütün təhlükələrin aradan qaldırılmasına, milli
təhlükəsizliyin təmin edilməsinə, Ermənistan tərəfindən həyata keçirilən separatizm və işğalçılıq siayasətinin
qarşısının alınmasına və bu məqsədlə bölgədə və dünyada müttəfiqlərin qazanılmasına, region dövlətlərlə
maraqların üst–üstə düşməsini təmin etməsinə və qarşılıqlı əməkdaşlıq çərçivəsində hərəkət etməsinə də böyük
önəm verilir.
Bütün bunlar regionumuzun həssas olmasını və digər böyük ölkələrin bölgədəki ortaq maraqlarını
nəzərə alaraq həyata keçirilir. Məhz bu baxımdan balanslaşdırılmış siyasətin yürüdülməsi hazırda Azərbaycana
böyük uğurlar qazandırmaqdadır. Sirr deyil ki, regionda hər hansı bir gərginliyin və ya münaqişənin yaranması
ilk növbədə böyük enerji ehtiyatlarına və layihələrinə malik olan Azərbaycan üçün arzuolunmaz haldır. Belə
hallarda, həmçinin ölkənin suverenliyi və milli təhlükəsizliyi təhdid altına düşmüş olur. Bu, nəinki ölkəmiz
üçün, həmçinin regionun digər qonşu dövlətləri üçün də səciyyəvi xarakter daşıyır. Lakin qeyd etmək lazımdır
ki, bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində ölkəmiz mümkün olan təhlükələrin qarşısının
alınmasında böyük uğurlar əldə etmişdir.
Bundan başqa, xarici siyasət prioritetlərinə Azərbaycanın Avropa Birliyi sisteminə (AB) siyasi, iqtisadi,
mədəni sahələrdə inteqrasiyası da əsas təşkil edir. Burada məqsəd xalqın rifahının təhlükəsizliyini təmin etmə,
xarici kapital və investisiyaların, həmçinin yeni texnologiyaların ölkə iqtisadiyyatına daxil olmasıdır.
Həmçinin Dünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu, Dünya Ticarət Təşkilatı ilə səmərəli əməkdaşlığın
qurulması da əsas prioritet təşkil edir.
Azərbaycanın xarici siyasət prioritetləri sırasında, həmçinin sivil birgə yaşayış normalarının bərqərar
olması, eyni zamanda, regionda və dünyada sülhü və təhlükəsizliyi təmin edən BMT, ATƏT, NATO kimi
nüfuzlu və mötəbər beynəlxalq qurumların fəaliyyətinin artırılmasında yaxından iştirak etmək durur. Eyni
zamanda, ayrı–ayrı regionlarda yaşayan azərbaycanlıların hüquqlarının qorunması və bunların beynəlxalq
hüquq normaları ilə təmin olunması daim diqqət mərkəzində saxlanılır.
Xarici siyasətimizin ən önəmli vəzifə və prioritetlərindən biri Dağlıq Qarabağ probleminin beynəlxalq
hüquq normaları çərçivəsində həllinə nail olmaqdır. Bu məsələ, həmçinin Azərbaycanın milli təhlükəsizlik
siyasətinə də birbaşa daxildir. Azərbaycan dövləti rəsmi olaraq bu məsələyə dəfələrlə öz narazılığını ifadə
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etmişdir. Prezident İlham Əliyev qətiyyətlə bildirmişdir: “Azərbaycan öz torpaqlarında ikinci erməni
dövlətinin yaranmasına imkan verməyəcəkdir!”.
Dağlıq Qarabağ problemi nə qədər çox yubanarsa, bölgədəki gərginlik də bir o qədər artar və yeni bir
müharibənin başlanmasına belə gətirib çıxara bilər. Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik və xarici
siyasət konvensiyalarının təsdiq olunması, habelə müdafiə doktrinasının hazırlanması Azərbaycan tərəfinin
məsələyə nə qədər ciddi yanaşmasını göstərir.
Ölkəmiz müstəqilliyinin ilk illərində bir sıra beynəlxalq təşkilatlara üzv olmuşdur. Bütün bu addımlar
Azərbaycanın müstəqilliyini, suverenliyini, təhlükəsizliyini təhdid edən qüvvələrə qarşı atılmışdı. Ölkəmizin
o dövrdə ilk üzv olduğu təşkilatlardan biri də BMT olmuşdur. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasının
hüquqi və siyasi əsasları Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) Təhlükəsizlik Şurasının 1993–cü ildə qəbul etdiyi
822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələrinə, həmçinin ATƏT–in, Avropa Şurasının müvafiq sənəd və
qərarlarında əks olunmuş beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə söykənir. Bu sənədlər Azərbaycan
Respublikasının suverenliyini, ərazi bütövlüyünü və beynəlxalq aləmdə tanınmış sərhədlərinin
toxunulmazlığını bir daha təsdiq etmişdir. Münaqişə ölkəmizin işğal olunmuş bütün ərazilərindən Ermənistan
silahlı qüvvələrinin çıxarılması, bu ərazilərdə Azərbaycan Respublikasının suveren hüquqlarının bərpa
edilməsi, məcburi surətdə çıxarılmış azərbaycanlıların öz doğma yurd–yuvalarına qayıtması, Dağlıq Qarabağ
bölgəsinin azərbaycanlı və erməni icmalarının dinc yanaşı yaşamasını və Azərbaycan Respublikasının
tərkibində yüksək səviyyəli özünüidarəetməni təmin edən hüquqi statusun qanuni və demokratik proses
çərçivəsində işlənib hazırlanması, ölkənin ümumi iqtisadi inkişafı, regional inteqrasiya çərçivəsində bu
bölgənin kommunikasiyalarının bərpası və sosial–iqtisadi yüksəlişi üçün şəraitin yaradılması əsasında həll
olunmalıdır. Azərbaycan Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş ərazilərində beynəlxalq hüququn norma və
prinsiplərinin pozulması və həmin ərazilərdə qanunsuz fəaliyyətlə bağlı məsələləri daim diqqət mərkəzində
saxlayır. Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev xüsusi olaraq qeyd etmişdir: “Ermənistan–Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bütün beynəlxalq tədbirlərdə mən sözlərimi demişəm, Ermənistanın
işğalçı siyasətini ifşa etmişəm. Bundan sonra da bütün beynəlxalq tədbirlərdə Ermənistanın işğalçı siyasətini
ifşa edəcəyəm. Münaqişənin həlli ilə bağlı bizim prinsipial mövqeyimiz dəyişməz olaraq qalır. Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü qeyd–şərtsiz bərpa edilməli, işğalçı qüvvələr torpaqlarımızdan geri çəkilməlidir. Beynəlxalq
birlik tərəfindən tanınan ərazi bütövlüyümüz tam şəkildə bərpa ediləcəkdir. Mən buna şübhə etmirəm”.
Respublika.-2012.-4 sentyabr.-№ 196.-S.4.
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Azərbaycanın xarici siyasət strategiyası milli maraqlarımızın qorunmasını təmin edir
Rauf KƏNGƏRLİ
Biz beynəlxalq təşkilatlarda prinsipial mövqeyimizi həmişə olduğu kimi ifadə edirik. Hər bir məsələ
ilə bağlı bizim prinsipial, birmənalı mövqeyimiz vardır. Bu mövqe ədalətə, beynəlxalq hüquqa və
Azərbaycan xalqının milli maraqlarına əsaslanır. Azərbaycan tərəfindən aparılan xarici siyasət nəticəsində
bu gün dünya miqyasında bizə çox böyük inam və hörmət vardır.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Respublikamızın qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri Azərbaycanın mənafeyini dünya miqyasında
müdafiə edə bilən ağıllı, səriştəli xarici siyasətin yeridilməsidir. Qarşıda böyük vəzifələr durur. Bizim xarici
siyasətimiz birinci növbədə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini təmin etməyə yönəldilməlidir. Vəzifə
dünyanın bütün dövlətləri ilə bərabərhüquqlu, qarşılıqlı-faydalı əlaqələr yaratmaq və inkişaf etdirməkdən,
bu əlaqələrdən həm Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq mövqelərini möhkəmlətmək üçün, həm də
respublikanın iqtisadiyyatını, elmini, mədəniyyətini inkişaf etdirmək üçün səmərəli istifadə etməkdən
ibarətdir.
Heydər ƏLİYEV
Ümummilli lider
Müstəqilliyimizin ilk illərindən hakimiyyətdə olan siyasətçilərin naşılığı nəticəsində ölkəmizin daxili
və xarici siyasəti demək olar ki, tamamilə iflic vəziyyətinə düşmüşdü. Azərbaycanın böyük oğlu, qüdrətli tarixi
şəxsiyyət Heydər Əliyev 1993-cü ilin iyununda xalqın təkidli tələbləri ilə yenidən hakimiyyətə gəldikdən sonra
ölkəni düşdüyü faciəvi vəziyyətdən xilas etmək üçün həm daxili, həm də xarici siyasətdə köklü dəyişikliklər
apardı, yeni dövrün tələblərinə uyğun, qlobal çağrışlara cavab verən mükəmməl siyasi kurs müəyyənləşdirildi.
Ulu öndər ölkənin davamlı inkişafını, müstəqilliyimizin və suverenliyimizin möhkəmləndirilməsini prioritet
vəzifə kimi qarşıya qoydu. Bu vəzifələrin layiqincə yerinə yetirilməsi üçün Azərbaycanın xarici əlaqələrinin
genişləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirilməsi zəruri məsələlərdən biri hesab olunurdu. Ölkəmizin mühüm, eyni
zamanda həssas geosiyasi məkanda yerləşməsi də qarşıya qoyulan vəzifənin yerinə yetirilməsini əsas məsələ
kimi ön plana çəkirdi.
Ümummilli lider Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanın xarici siyasətini müəyyənləşdirərkən dövlətin
ərazi bütövlüyünü və təhlükəsizliyini təmin etməyi, dünya birliyi ilə siyasi və iqtisadi inteqrasiyaya nail
olmağı, əlaqələri genişləndirməyi, beynəlxalq təşkilatlara üzv olmağı və digər məsələlərin həyata keçirilməsini
əsas vəzifə kimi qarşıya qoymuşdu. Bütün bunların nəticəsidir ki, bu gün Azərbaycan dünya birliyində özünə
layiqli yer tutur. Qətiyyətlə deyə bilərik ki, respublikamızın xarici siyasət kursu hazırda regiondakı digər
ölkələr üçün nümunədir.
Qısa tarixi dövr ərzində Cənubi Qafqazın lider dövlətinə çevrilən Azərbaycanın son illər daxili və xarici
siyasət sahəsində nail olduğu nailiyyətlər düzgün müəyyənləşdirilmiş siyasi kursun nəticəsidir. Ötən illər
ərzində Azərbaycan xarici əlaqələrinin coğrafiyasını əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirmiş, beynəlxalq aləmdə
daha çox nəzərəçarpan və diqqət yetirilən ölkəyə çevrilmişdir. Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin gərgin
fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycanın xarici siyasət kursu, məqsəd və vəzifələri daha da təkmilləşdirilmişdir.
Hazırda ölkəmizin dünyanın əksər ölkələri ilə diplomatik əlaqələri vardır. İnkişaf etmiş demokratik dövlətlərlə
ikitərəfli sənədlərin imzalanması, qarşılıqlı yüksək səviyyəli rəsmi dövlət sənədləri, beynəlxalq konfranslar və
dünya forumlarında fəal iştirak etmək Azərbaycanın gündəlik diplomatik həyatının ayrılmaz hissəsinə
çevrilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının əldə etdiyi nailiyyətlər ölkəmizin beynəlxalq aləmdəki nüfuzunu getdikcə
yüksəltdi və dünyanın qüdrətli dövlətləri cərgəsinə qoşdu. Xarici siyasət sahəsində əldə olunan uğurlar
ölkəmizin Avropaya və dünya birliyinə inteqrasiyasını daha da sürətləndirdi. Bu illər ərzində dünyanın ən
nüfuzlu beynəlxalq qurumları ilə sıx əməkdaşlıq yaratdıq, həmin qurumlara üzv olduq, NATO kimi mötəbər
və qüdrətli qurumun Sülh Naminə Tərəfdaşlıq Proqramına qoşulduq, müxtəlif sahələrdə genişmiqyaslı tarixi
uğurlara imza atdıq. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən məntiqli xarici siyasət
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Azərbaycanı beynəlxalq aləmdə söz sahibinə çevirdi. Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasına Şərqi
Avropadan qeyri-daimi üzv seçilməsi bunun bariz nümunəsi idi. Bu, ölkəmizin xarici siyasət sahəsindəki
uğurlarını əks etdirən daha bir əsaslı faktdır.
Qurumun üzvlüyünə keçirilənə səsvermə prosesi də dövlətimizin beynəlxalq aləmdəki nüfuzundan
xəbər verirdi. Belə ki, Nyu-Yorkda BMT-nin mənzil-qərargahında 2012-2013-cü illər üçün təşkilatın
Təhlükəsizlik Şurasının Şərqi Avropa ölkələrindən yeni qeyri-daimi üzvlüyünə Avropanın 3 dövlətindən –
Macarıstan, Sloveniya və Azərbaycandan biri seçilməli idi. Birinci mərhələdə Macarıstan az səs toplayaraq
kənarda qaldı. Səsvermənin digər mərhələlərində Azərbaycan tədricən Sloveniyanı üstələdi və 9 mərhələnin
nəticəsinə görə Azərbaycan 113, Sloveniya isə 77 səs topladı. Göründüyü kimi, fərq o qədər də kiçik deyildi.
2011-ci il oktyabrın 24-də növbəti səsvermənin nəticəsinə görə Azərbaycan tarixində ilk dəfə möhtəşəm bir
uğura imza ataraq quruma üzv seçildi. Növbəti seçkilərdə keçirilən səsvermədə Azərbaycanın lehinə 155 ölkə
səs verdi. Bu, o demək idi ki, rəsmi Bakının regionda və beynəlxalq aləmdə yürütdüyü siyasət dünya ölkələri
tərəfindən rəğbətlə qarşılanır, BMT-yə üzv olan 193 dövlətin 155-i tərəfindən tam şəkildə dəstəklənir.
Azərbaycanın nüfuzunun getdikcə artması beynəlxalq aləmin də diqqətindən yayınmayıb. Dünyanın mötəbər
mətbuat nümayəndələri ölkəmizin şansını yüksək qiymətləndirdilər. Nüfuzlu CNN telekanalı, “Frans Press”
agentliyi və digər orqanlar Azərbaycanın qələbəsini yüksək dəyərləndirdilər. Bütün bunlar dövlət başçımızın
yeritdiyi uğurlu diplomatik fəaliyyətin parlaq nəticəsidir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xarici siyasətdə regional əməkdaşlığı sülhün və sabitliyin qorunub
saxlanılmasını əsas vəzifələrdən biri hesab edir. Ermənistan istisna olmaqla, Azərbaycan bütün yaxın qonşuları
ilə də qarşılıqlı-faydalı münasibətlər qurmuşdur. Ermənistanın işğalçılıq siyasətini davam etdirməsi bu ölkəni
regionda həyata keçirilən bütün iri layihələrə qoşulmaqdan kənarlaşdırıb. Bu gün Azərbaycanın qətiyyətli
xarici siyasəti nəticəsində Ermənistan bütün regional və qlobal əhəmiyyətli layihələrdən kənarda qalmışdır.
Bakı – Tbilisi – Ceyhan əsas ixrac neft, Bakı – Tbilisi – Ərzurum qaz ixrac kəmərləri, Bakı – Tbilisi – Qars
dəmir yolu kimi mühüm layihələrə qoşulmaqdan məhrum edilən rəsmi İrəvan bunun çox ağır nəticələrini təkcə
bu gün deyil, gələcəkdə də hiss edəcək, Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasət aparmağın ona nələrə başa
gəldiyini görəcəkdir.
Burada bir haşiyə çıxaraq qeyd etmək istərdik ki, neft strategiyasının icrası nəticəsində Azərbaycanın
Avropa və bütövlükdə dünya ölkələri üçün etbarlı tərəfdaşa çevrilməsi günün reallıqlarından biridir. Başqa bir
məqamı xüsusi vurğulamaq istərdik ki, bu gün Azərbaycan Avropa ölkələrinin enerji təhlükəsizliyinin təmin
edilməsində oynadığı xüsusi rola görə Avropa İttifaqının etibarlı tərəfdaşına çevrilib. Eyni zamanda, Avropa
iqtisadiyyatı ilə Asiya iqtisadiyyatını bir-birinə qovuşduran Şanxay-London iqtisadi dəhlizinin
reallaşdırılmasına rəsmi Bakının verdiyi töhfə hamı tərəfindən yüksək qiymətləndirilir.
Bəzi ekspertlər bütün bunları Azərbaycanın regional və qlobal layihələrdəki nailiyyətləri kimi qəbul
edirlər. Ancaq unuddurlar ki, ulu öndər Heydər Əliyevin məşhur “neft diplomatiyası” ifadəsi var idi. Rəsmi
Bakı həmin diplomatiyadan böyük məharətlə istifadə edir. Yenə regionun ən dəhşətli münaqişəsini yada
salaraq qeyd etmək istərdim ki, bu gün dünyanın bütün beynəlxalq təşkilatlarının Ermənistanı işğalçı dövlət
kimi qəbul etməsi, ABŞ, Rusiya, Fransa, Türkiyə, Böyük Britaniya, Almaniya, Çin, Yaponiya, İran, İtaliya,
Rumıniya, Polşa kimi ölkələrin birmənalı şəkildə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıması məhz həmin
diplomatiyanın nəticəsidir. BMT, Avropa Şurası, Avropa İttifaqı, ATƏT, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, NATO, Müstəqil Dövlətlər Birliyi, GUAM, Türkdilli Dövlətlər Birliyi
və eləcə də, bütün beynəlxalq təşkilatlar Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tezliklə və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası şərtiylə həll olunmasını tələb edirlər. Onlar qətiyyətlə bəyan edirlər
ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində status-kvo qəbuledilməzdir. Bu isə o deməkdir ki, beynəlxalq təşkilatlar və
dünya birliyi Azərbaycan torpaqlarının işğalı faktı ilə artıq barışmaq istəmir, torpaqlarımızın tezliklə azad
edilməsini tələb edirlər. Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, bütün bunlar ulu öndər Heydər Əliyevin
formalaşdırdığı xarici siyasət kursunun nəticələridir.
Ölkəmiz iqtisadi və hərbi cəhətdən dəfələrlə Ermənistandan qüdrətli olsa da regionda sülhün, sabitliyin
və təhlükəsizliyin təmin olunması naminə sülh danışıqlarında iştirak edir, rəsmi İrəvanın qeyri-konstruktiv
mövqeyinə rəğmən məsələnin diplomatik yolla həllinə tərəfdar olduğunu bəyan edir. Lakin bu, sonsuza qədər
belə davam edə bilməz. Bizim də səbrimiz tükənə bilər və bu zaman region dəhşətli müharibənin şahidi olar.
Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev dəfələrlə bəyan etmişdir ki, Ermənistan işğalçılıq siyasətindən əl
çəkməsə və Azərbaycan danışıqlar prosesində ümidlərin tükəndiyinə əmin olsa, o zaman məsələnin hərbi yolla
həlli qaçılmaz olacaq. Dövlət başçımız demişdir: “…Diqqətinizi regionumuzdakı təhlükəsizlik məsələlərinə
cəlb etmək istərdim. Ermənistan ilə Azərbaycan arasında hazırkı silahlı münaqişə beynəlxalq və regional sülh
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və sabitliyə əsas təhdid olaraq qalır. Ermənistan tərəfindən azərbaycanlılara qarşı aparılmış etnik təmizləmə
siyasəti nəticəsində Azərbaycan ərazisinin 20 faizi işğal olunmuş, bir milyon azərbaycanlı öz torpaqlarında
qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüşdür. Ermənistan nəinki Dağlıq Qarabağı, o cümlədən
Azərbaycanın digər 7 rayonunu işğal etməkdə davam edir. Ermənistan şəhər və kəndlərimizi, evlərimizi və
müqəddəs yerlərimizi, ulu babalarımızın məzarlarını və məscidlərimizi dağıtmışdır. Onlar hərbi cinayətlər və
Xocalıda soyqırımı törətmişlər və orada yüzlərlə mülki şəxs yalnız azərbaycanlı olduğuna görə Ermənistanın
silahlı qüvvələri tərəfindən məhv edilmişdir. Xocalının günahsız qurbanları arasında yüzdən artıq uşaq
olmuşdur”. Möhtərəm Prezidentimiz bir daha bəyan etmişdir ki, dünya birliyi bu cinayətlərə, Ermənistanın
işğalçılıq siyasətinə daha sərt reaksiya verməlidir. Dövlət başçımız qətiyyətlə bildirmişdir ki, “Münaqişənin
həlli yalnız beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə hörmətlə yanaşma, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının
4 qətnaməsinin, ATƏT-in qərarlarının, Avropa Parlamenti, Avropa Şurası və digər beynəlxalq təşkilatların
qətnamələrinin həyata keçirilməsinə əsaslanmalıdır”.
Bugünədək mövcud olan vəziyyəti təhlil edərkən belə bir əminlik yaranır ki, Azərbaycan bir sıra mühüm
problemləri həll etdiyi, əfsanə hesab edilən qlobal layihələri reallığa çevirdiyi kimi Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin də həllinə nail olacaq, istər danışıqlar yolu ilə, istərsə də hərbi yolla ölkəmizin ərazi
bütövlüyünü bərpa edəcəkdir. Ötən dövr ərzində daxili və xarici siyasətdə qazandığımız möhtəşəm nailiyyətlər
də belə deməyə əsas verir. Uğurla həyata keçirdiyimiz xarici siyasətin istənilən istiqamətdə müvəffəqiyyətlə
nəticələnməsinin bir sıra səbəbləri var. Təbii ki, bu səbəblər sırasında ilk yerdə müəyyən edilmiş siyasi kursun
elmi şəkildə əsaslandırılması, yerli, regional və beynəlxalq reallıqların nəzərə alınması, dünyada gedən ictimaisiyasi proseslərin dərindən öyrənilməsidir. Müdrik şəxsiyyət Heydər Əliyev bu amilləri böyük ustalıqla,
peşəkarcasına nəzərə almışdı. Ölkəmizin qazandığı diplomatik uğurların digər xüsusiyyətlərindən biri də
Azərbaycanın bütün dünya üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən geosiyasi məkanda yerləşməsi və zəngin təbii
sərvətlərə malik olmasıdır. Bu gün bir çox ölkələr zəngin təbii sərvətə malikdir və həmin ölkələrin yerləşdikləri
geosiyasi məkan heç də Azərbaycanın geosiyasi əhəmiyyətindən az deyildir. Ancaq bu ölkələr beynəlxalq
aləmdə Azərbaycan qədər nüfuz, söz sahibi səviyyəsində deyillər. Bunun əsas səbəbi ondadır ki, ölkəmizin
həm təbii sərvətlərdən, həm də dövlətçilik təcrübəsindən layiqincə bəhrələnə bilən lideri var. Bunun nəticəsidir
ki, bu gün Azərbaycan dünya birliyində özünə layiqli yer tutub.
Xalq qəzeti.-2012.-4 avqust.-№ 173.-S.3.
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Heydər Əliyevin xarici siyasət kursu və müasir geosiyasi reallıq
Elçin ƏHMƏDOV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
“Beynəlxalq münasibətlər və xarici siyasət” kafedrasının dosenti,
siyasi elmlər üzrəfəlsəfə doktoru
1993-cü ilin iyununda ümummilli lider Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıdışı
Azərbaycanda müstəqil dövlətçilik ideyalarının bərqərar olmasına şərait yaratdı. Bundan sonra
Azərbaycanın xarici siyasət kursunda mövcud reallıqları nəzərə alan və ölkəmizin milli mənafelərinin
qorunmasına yönəlmiş əməli dəyişikliklər edildi.
Bu dövrdən başlayaraq həyata keçirilən xarici siyasətimiz məhz ümummilli liderin adı və onun fəaliyyəti
ilə bağlıdır. Özünün zəngin dövlətçilik təcrübəsinə əsaslanaraq dövlətimizin yeni xarici siyasət kursunun əsas
istiqamətlərini müəyyənləşdirən Prezident Heydər Əliyevin yeniləşmiş xarici siyasət xəttində ilk növbədə bir
sıra ən mühüm və təxirəsalınmaz vəzifələrin yerinə yetirilməsi qarşıya qoyulmuşdu. Həmin vəzifələrdən biri
və ən əsası Azərbaycanı beynəlxalq aləmdəki təcrid vəziyyətindən çıxarmaq, ölkəmiz haqqında yaradılmış
mənfi ictimai rəyi dağıtmaq və xalqımızın haqq işini dünya ictimaiyyətinə olduğu kimi çatdıraraq
respublikamız ətrafındakı informasiya blokadasını yarmaqdan ibarət idi.
Ona görə də yeni xarici siyasət xətti üçün hər şeydən əvvəl müharibənin dayandırılması və dinc şərait
təmin edilməli idi. Bu məqsədlə 1994-cü ilin mayından Ermənistanla atəşkəsə nail olunması, qanunsuz hərbi
birləşmələrin buraxılması və ölkə daxilində sabitlik yaratmaq yolunda atılan addımlar sayəsində yeni xarici
siyasət xəttinin ardıcıllıqla həyata keçirilməsi üçün lazım olan əlverişli dinc şərait yaradıldı.
Azərbaycanın üzləşdiyi sosial, iqtisadi, siyasi problemlərin müvəffəqiyyətlə həll olunması ölkəmizin
beynəlxalq aləmdəki mövqeyi və ayrı-ayrı ölkələrlə milli dövlət maraqlarına cavab verən qarşılıqlı faydalı
əlaqələri, habelə dünya birliyinə inteqrasiya prosesinin intensivliyi ilə sıx bağlı idi. Bu mənada Azərbaycanın
beynəlxalq münasibətlər sistemində layiqli yer tutması üçün dünya siyasətinin formalaşmasında aparıcı rol
oynayan dövlətlərlə və beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı münasibətlərin tənzimlənməsi və inkişaf etdirilməsi
mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. Ümummilli lider çox bacarıqlı, son dərəcə təcrübəli dövlət başçısı və yetkin
siyasi xadim kimi bu cətin və mürəkkəb vəzifələrin öhdəsindən müvəffəqiyyətlə gəldi.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin xarici siyasət xəttində beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığın
genişləndirilməsi məsələlərinə çox böyük diqqət yetirilmişdir.
Bu baxımdan 1994-cü il mayın 4-də Prezident Heydər Əliyevin “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramının
çərçivə sənədini imzalaması Azərbaycanın beynəlxalq mövqelərinin möhkəmlənməsi istiqamətində atılan
mühüm addımlardan biri oldu. Bu proqramın Azərbaycan üçün əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, ölkəmiz NATOya daxil olan Avropa ölkələri və ABŞ-la dünya təhlükəsizlik sisteminin, eləcə də beynəlxalq münasibətlərinin
sivil qaydaları çərçivəsində hər cür əməkdaşlıq etmək imkanı qazandı. Bu da öz növbəsində NATO-nun hərbi
strukturları ilə Azərbaycan Ordusunun sülh naminə əməkdaşlıq etmək, birgə təlim və manevrlə keçirmək,
onların ordu quruculuğu təcrübəsindən bəhrələnmək, kadr hazırlığı və s. sahədə birgə hərəkət etmək imkanı
verməklə yanaşı, ölkəmizin bu proqramda iştirakı, qarşıya qoyulan məqsədlərin həyata keçirilməsi üçün də
əlverişli şərait yaratmışdır. Avroatlantik strukturlara inteqrasiya istiqamətində hazırda NATO ilə əlaqələrin
genişləndirilməsi və dərinləşdirilməsi, Azərbaycanın dünya birliyinə inteqrasiya olunması, öz maraqlarını
bilavasitə təmsil etməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyindən bu sahədə fəaliyyət müstəqil
Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin prioritet istiqamətlərindən birini təşkil edir.
1996-cı il aprelin 22-də Lüksemburqda Avropa İttifaqı və Azərbaycan Respublikası arasında ticarət,
sərmayə, iqtisadiyyat, qanunvericilik, mədəniyyət, immiqrasiya və qeyri-qanuni ticarətin qarşısının alınması
sahəsində əməkdaşlığı nəzərdə tutan “Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi”(TƏS) imzalanmışdır. Bu
müqavilənin imzalanması Azərbaycanın xarici siyasətinin ən uğurlu səhifələrindən biri kimi qiymətləndirilir.
Dövlətimiz və xalqımız üçün mühüm tarixi əhəmiyyət kəsb edən bu müqavilə Azərbaycanın Avropa
strukturları və institutları ilə əlaqələrinin genişlənməsi, xüsusilə inteqrasiya istiqamətində hüquqi baza rolunu
oynayır. Müqavilə sənədi imzalamış bütün dövlətlər tərəfindən ratifikasiya edildikdən sonra 1999-cu il iyunun
22-dən qüvvəyə minən və ümummilli lider Heydər Əliyevin imza atdığı bu saziş tərəflər arasında yüksək
səviyyəli əməkdaşlığın təşəkkül tapmasını təsdiqləyir.
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Azərbaycanın Avropa institutlarına inteqrasiyası istiqamətində Avropa Şurasının bərabərhüquqlu üzvü
olması respublikamızın mühüm problemlərinin dünya ictimaiyyətinin diqqətinə obyektiv çatdırılması üçün
yeni və çox mötəbər tribuna vermiş oldu. Belə ki, Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin 2001-ci il yanvarın 17də nümayəndələr səviyyəsində keçirilmiş iclasında Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasına tamhüquqlu
üzv qəbul edilməsinə dair qərar qəbul edildi. Bu qərar ümummilli liderin uzaqgörən daxili və xarici siyasətinin
və bu istiqamətdə görülmüş məqsədyönlü fəaliyyətinin nəticəsi idi. Az sonra, yəni yanvarın 25-də Azərbaycan
Prezidenti Heydər Əliyevin iştirakı ilə Strasburqda ölkəmizin bu təşkilata üzv qəbul edilməsi münasibətilə
rəsmi mərasim keçirilmiş və dövlətimizin üçrəngli bayrağı ucaldılmışdır. Bu hadisəni ümummilli lider Heydər
Əliyev yüksək qiymətləndirərək demişdi: “Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul edilməsi nəinki müstəqil,
suveren, demokratik, dünyəvi dövlət kimi tanınmasıdır, həm də Avropa ailəsinin bərabərhüquqlu üzvü kimi
Azərbaycan dövlətinin inkişafında yeni mərhələnin başlanğıcıdır”.
Ümummilli lider Heydər Əliyev Avropa Şurasının tribunasından Azərbaycanın mənafeyinə uyğun
şəkildə istifadə edilməsi üçün uğurlu bir addım atdı. Belə ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı
Azərbaycan nümayəndə heyətinə millət vəkili İlham Əliyevin rəhbərlik etməsi və daha sonra cənab İlham
Əliyevin AŞPA-dakı fəaliyyəti ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin qarşıya qoyduğu bütün vəzifələri
reallaşdırdı.
Məhz cənab İlham Əliyevin prinsipial və ardıcıl fəaliyyəti nəticəsində AŞPA-nın 2002-ci ilin
sentyabrında keçirilən payız sessiyasında ilk dəfə olaraq bu beynəlxalq qurumun sənədlərində Ermənistan
silahlı qüvvələri tərəfindən Dağlıq Qarabağın işğalı faktı rəsmi şəkildə öz əksini tapdı. Bu hadisə Azərbaycan
nümayəndə heyətinin, xüsusilə, nümayəndə heyətinin rəhbəri cənab İlham Əliyevin qətiyyətli mövqeyinin
nəticəsi idi. Bütün bunların məntiqi davamı kimi, 2003-cü il yanvarın 27-də siyasi qabiliyyəti, diplomatik
məharəti və prinsipiallığı ilə xüsusi seçilən Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri cənab İlham Əliyevin
AŞPA-nın vitse-prezidenti və qurumun Büro üzvü seçilməsi ilə müstəqil Azərbaycan tarixinə yeni səhifə
yazılmış oldu.
Əsası ümummilli lider tərəfindən qoyulmuş və bu gün cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla
həyata keçirilən xarici siyasət strategiyası dövlətlərarası regional və beynəlxalq əlaqələrə daha yaxından
qatılaraq, Şərq və Qərb dəyərlərinin sintezindən yaranmış cəhətləri özündə də əxz edərək, dünya birliyinə sıx
inteqrasiya olunmaq xəttini seçmişdir. Hazırda regionda və dünyada baş verən əsas iqtisadi, siyasi və mədəni
proseslərdə Azərbaycan dövləti layiqincə təmsil olunur, öz mövqeyini bildirir və mənafelərini qoruyur. Ölkə
daxilində gedən demokratik proseslər və iqtisadi yüksəlişlə yanaşı, uğurlu xarici siyasət bu gün dünyanın
aparıcı dövlətlərinin, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların diqqətini Azərbaycana yönəltmiş və bu da beynəlxalq
hüquq normalarına uyğun qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın yaranmasına və inkişafına əlverişli zəmin
yaratmışdır.
Azərbaycan artıq Cənubi Qafqaz regionunda əsas söz sahibi olan dövlət kimi çətin geosiyasi şəraitdə
müstəqil xarici siyasət həyata keçirir. Hazırda bu istiqamətdə əsas diqqət Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
tezliklə bərpa edilməsi, regionda sabitliyin və təhlükəsizliyin gücləndirilməsi, Xəzər dənizi hövzəsinin
demilitarizasiyası, Avroatlantik strukturlara inteqrasiya və s. məsələlərə yönəldilmişdir. Mühüm geosiyasi
məkan kimi Azərbaycan regionda ən perspektivli tərəfdaş hesab edilir. Artıq ölkəmiz bütün regional
məsələlərdə əsas iştirakçıdır və dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi “Regiondakı strateji
əhəmiyyətli heç bir layihə Azərbaycanın razılığı olmadan reallaşa bilməz” .
Ölkəmiz Avropa təhlükəsizlik arxitekturasının etibarlı tərəfdaşı kimi qitənin enerji təhlükəsizliyinin
təmin olunmasında əhəmiyyətli rol oynayır. Azərbaycan 2004-cü ildə əsas məqsədi Cənubi Qafqaz
dövlətlərinin siyasi, iqtisadi cəhətdən Avropa dəyərlərinə yaxınlaşmasını sürətləndirməkdən ibarət olan
“Avropa Qonşuluq Siyasətinə” qoşulmuş, 2006-cı ildə Azərbaycan Respublikası ilə Avropa İttifaqı arasında
enerji məsələləri üzrə strateji tərəfdaşlığa dair anlaşma memorandumunu imzalamış 2008-ci ildə isə İttifaqın
“Şərq tərəfdaşlığı” proqramına qoşulmaqla bu siyasi, iqtisadi əməkdaşlıq daha da genişlənmiş və keyfiyyətcə
yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur.
Azərbaycanın neft sektorunun inkişafı artıq ölkəmizin iqtisadi yüksəlişinə töhfə vermiş, regional və
qlobal əməkdaşlıq üçün əlavə imkanlar yaratmışdır. Bakı-Supsa, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərləri və
Cənubi Qafqaz qaz kəməri kimi regional infrastruktur regionun əhəmiyyətini artırmış, Avropa üçün yeni və
həyati əhəmiyyətli enerji mənbələrinin əsasını qoymuşdur. Yalnız enerji istahsalçısı və ixracatçısı kimi
Azərbaycanın regionun əsas iştirakçısı və beynəlxalq arenada əhəmiyyətli aktor olaraq imkanları getdikcə
artmaqdadır. Cənubi Qafqaz regionu üzərindən beynəlxalq nəqliyyat və kommunikasiya dəhlizlərinin
genişləndirilməsi və Azərbaycanın tranzit imkanlarının gücləndirilməsi ölkə iqtisadiyyatının və qeyri-neft
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sektorunun inkişafının vacib elementidir. Bu mənada, Azərbaycan “Avropa-Qafqaz-Asiya Transqafqaz
nəqliyyat dəhlizi” (TRASEKA) layihəsi, habelə Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin həyata keçirilməsinə fəal
cəlb olunmuşdur. Bununla yanaşı, Azərbaycan Türkiyə və Gürcüstanla geostrateji əhəmiyyət kəsb edən BakıTbilisi – Qars dəmiryolu xəttinin çəkilməsi istiqamətində əməkdaşlıq edir.
Bundan əlavə, Azərbaycanın xarici siyasətində İslam ölkələrini birləşdirən və ölkəmizin də üzv olduğu
İslam Konfransı Təşkilatı (hazırda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı adlanır) ilə əməkdaşlıq xüsusi əhəmiyyət kəsb
edir. Son illər Azərbaycanın İKT ilə münasibətləri keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur. Heç
şübhəsiz ki, təşkilata üzvlüyün ilk illərində Ermənistanın təcavüzünə məruz qalan Azərbaycanın xarici
siyasətinin əsas məqsədi bu işğalın səbəb və məqsədlərinin, onun ağır nəticələrinin dünya ictimaiyyətinə
çatdırılması ilə bağlı olmuşdursa, İKT ilə əməkdaşlıq təkcə bu problemin həlli üçün siyasi sənədlərin qəbul
edilməsi ilə məhdudlaşdırılmamış, çoxşaxəli, qarşılıqlı maraq əsasında əməkdaşlıq əlaqələri
genişləndirilmişdir.
Azərbaycanla
İKT-nin
müxtəlif
strukturları
arasında
münasibətlərin
inkişaf
edib
möhkəmləndirilməsində Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri
Mehriban xanım Əliyevanın fəaliyyəti xüsusilə təqdirəlayiqdir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, beynəlxalq
səviyyədə tanınmış elmi tədqiqatçıların və mütəxəssislərin iştirakı ilə Bakıda mədəniyyətlərarası dialoqa dair
dörd möhtəşəm tədbirin keçirilməsi, xüsusilə 2011-ci il aprelin 7-8-də Bakıda Mədəniyyətlərarası dialoq üzrə
ümumdünya forumunun keçirilməsi, eləcə də Bakının 2009-cu ildə İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan
edilməsi ilə bağlı qərar da İKT ilə əməkdaşlığın bəhrəsi və Azərbaycanın birinci xanımının yorulmaz
fəaliyyətinin nəticəsidir. Azərbaycan müasir dövrün hədə və təhdidlərinin əlaqələndirilmiş şəkildə qarşısının
alınması, eləcə də aradan qaldırılması üçün beynəlxalq birliyin səylərini səfərbər etmək məqsədilə qlobal və
regional təşkilatların işində fəal iştirak edir. Ölkəmiz sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasında universal
beynəlxalq təşkilat kimi BMT-nin mərkəzi rolunun daha da artırılması istiqamətində göstərilən səyləri
dəstəkləməklə təşkilatın müxtəlif təsisatları və ixtisaslaşdırılmış qurumlarında təmsilçiliyini daha da
artırmışdır. Azərbaycan Respublikası BMT mexanizmlərinin yenidən işlənməsini, xüsusilə də Təhlükəsizlik
Şurasının daimi üzvlərinin veto hüququna yenidən baxılmasını təklif etmişdir.
2000-ci ilin sentyabr ayında BMT-nin Minilliyin sammitində çıxış edən ümummilli lider Heydər Əliyev
dünyada sülhün və təhlükəsizliyin qorunmasında bu beynəlxalq təşkilatın mühüm rol oynadığını qeyd etmiş,
regional münaqişələrin, o cümlədən Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin aradan
qaldırılmasına dair Azərbaycanın mövqeyini bir daha bildirmiş, bəşəriyyətin üzləşdiyi problemlərin həllində
BMT-nin fəaliyyətini daha da gücləndirmək məqsədilə təşkilatda islahatların aparılmasının zəruriliyini
vurğulamışdır.
Ölkəmizin artan bu siyasi fəallığının nəticəsi kimi, 2004-cü il oktyabrın 29-da BMT Baş Məclisinin
sessiyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin təşəbbüsü ilə “Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində
vəziyyət” adlı məsələ iclasın gündəliyinə salınmışdır. Daha sonra BMT Baş Məclisinin 2006-cı il sentyabrın
7-də keçirilən 60-cı sessiyasının 98-ci və 2008-ci il martın 14-də keçirilən 62-ci sessiyanın 86-cı plenar
iclaslarında “Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində vəziyyət” adlı qətnamələr qəbul edilmişdir.
Bununla yanaşı, Azərbaycan 2011-ci il oktyabrın 24-də 2012-2013-cü illər üzrə BMT Təhlükəsizlik
Şurasının qeyri-daimi üzvlüyünə keçirilən seçkilərdə BMT-yə üzv olan 193 dövlətdən 155 dövlətin dəstəyini
qazanaraq inamlı qələbə qazanmışdır. BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv qəbul olunması
Azərbaycanın diplomatiya tarixində əldə edilmiş ən böyük nailiyyətlərdən biri olmaqla, ölkəmizin son illər
dünya miqyasında artan siyasi nüfuzunun bariz sübutu olaraq qəbul edilməlidir. Belə ki, Azərbaycan, ötən 20
il ərzində stabil inkişaf edən, yüksək iqtisadi göstəricilərə nail olan və beynəlxalq siyasətdəki əməlləri ilə dünya
ictimaiyyətinin rəğbətini qazanan dövlət olaraq bütün bu müvəffəqiyyətlərin nəticəsində beynəlxalq səviyyədə
ən mötəbər qurumun üzvlüyünə seçilmişdir. Digər tərəfdən, bu hadisə son illərdə Azərbaycanın dünya
siyasətindəki müxtəlif qlobal problemlərin müzakirəsinə cəlb olunması, ölkəmizin regional siyasətlə yanaşı,
dünya siyasətinin də əsas aktorlarından birinə çevrilməsidir. Çünki beynəlxalq münasibətlər sisteminin böyük
miqyaslı məsələlərinin müzakirəsi prosesində ölkəmizin artan fəallığı danılmaz faktdır.
Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasında qeyri-daimi üzvlükdən istifadə edərək, özünün təhlükəsizlik
problemlərini, ilk növbədə, pozulmuş ərazi bütövlüyü məsələsini BMT Təhlükəsizlik Şurasının gündəliyinə
çıxarmaq imkanı qazanmışdır. Belə ki, artıq Azərbaycan dövləti may ayıında BMT Təhlükəsizlik Şurasının
sədri funksiyalarını çox uğurla icra etmiş və ayın 4-də dövlət başçısı İlham Əliyev öz çıxışında Azərbaycanın
təhlükəsizlik problemlərini, xüsusilə Ermənistanın xalqımıza qarşı apardığı terror, etnik təmizləmə, soyqırımı
siyasətini bu yüksək qurumun kürsüsündən bir daha bəyan etmişdir. Azərbaycan Prezidenti bu gün
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Ermənistanın terror risklərindən irəli gələrək, terror hədələrinin tərəfimizdən zərərsizləşdirilməsinə
baxmayaraq, bu riskin yenə də yüksək olaraq qaldığını ön plana çəkərək Azərbaycanın işğal edilmiş
ərazilərinin terrorçuluqla separatizm, ekstremizm və mütəşəkkil cinayətkarlıq, o cümlədən narkotik
maddələrin dövriyyəsi, çirkli pulların yuyulması və silah qaçaqmalçılığı arasında olan əlaqə baxımından böyük
narahatlıq mənbəyi olduğunu, Ermənistanın terror hədələrinə əlavə olaraq, Azərbaycanın beynəlxalq terror
qruplarından irəli gələn risk və təhlükələrlə hələ də üzləşdiyini bildirmişdir. Buna görə, Azərbaycan təbii
olaraq milli səviyyədə genişmiqyaslı tədbirlər görməkdədir və terrorçuluğun qarşısının alınması üçün
beynəlxalq səylərə fəal şəkildə töhfə verir. Bu baxımdan təhlükəsizliyin bölünməzliyinin carçısı olan
Azərbaycan beynəlxalq antiterror koalisiyasına fəal şəkildə töhfə verən ölkə kimi terrorçuluğa qarşı
mübarizənin aparılmasında səmərəli vasitə kimi xidmət edəcək beynəlxalq terrorçuluqla bağlı əhatəli
konvensiya üzərində razılığın əldə edilməsinin vacibliyini vurğulamışdır.
Ümummilli lider tərəfindən müəyyənləşdirilmiş prinsiplərə sadiq qalan dövlət başçısı İlham Əliyevin
münaqişənin nizama salınması prosesində hücum taktikasına üstünlük verməsi və bu istiqamətdə ardıcıl,
qətiyyətli diplomatik addımların atılması problemin Azərbaycanın milli maraqları təmin olunmaqla aradan
qaldırılması və uğurlu nəticələrin əldə edilməsinə möhkəm zəmin yaratmışdır. Dövlət başçısı İlham Əliyevin
dəfələrlə və birmənalı olaraq “Azərbaycanın ərazi bütövlüyü danışıqların mövzusu ola bilməz” fikrini irəli
sürməsi ölkəmizin ərazi bütövlüyü təmin olunmaqla münaqişənin ədalətli şəkildə həll olunacağı ilə bağlı
ümidləri daha artırmışdır.
Bütün yuxarıda göstərilənlər onu deməyə əsas verir ki, bu gün Azərbaycanın xarici siyasət
strategiyasının uğurla həyata keçirilməsi respublikamızın dünya miqyasında nüfuzunu xeyli artırmış,
ölkəmizin Cənubi Qafqaz regionunda lider dövlətə çevrilməsini şərtləndirmişdir. Ümummilli lider Heydər
Əliyevin xarici siyasət kursunu novatorcasına və dinamik şəkildə inkişaf etdirən cənab İlham Əliyev yüksək
diplomatik istedadı sayəsində ölkəmizin dünyanın siyasi-iqtisadi mənzərəsini müəyən edən aparıcı dövlətlərlə
və beynəlxalq təşkilatlarla münasibətləri keyfiyyətcə yeni müstəvidə daha da inkişaf etdirmişdir. Nəticədə
Azərbaycan yalnız regionda gedən proseselərdə deyil, eyni zamanda beynəlxalq aləmdə cərəyan edən
proseslərə də təsir göstərmək imkanı qazanmışdır. Əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş
xarici siyasət strategiyasının uğurlu davamı perspektivdə müstəqil dövlətimizin dünya birliyində mövqelərinin
yüksələcəyinə olan ümidləri daha da artıracaqdır.
Xalq qəzeti.-2012.-14 iyun.-№ 130.-S.3.
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Uğurlu xarici siyasətin banisi
Novruz MƏMMƏDOV,
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının
Xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri, YAP Siyasi Şurasının üzvü
Ümummilli lider Heydər Əliyevin çoxəsrlik dövlətçiliyimiz tarixində müstəsna yeri vardır. Müasir
Azərbaycanda dövlət quruculuğunun, iqtisadi dirçəlişin, siyasi şüurun, siyasi həyatın yarıməsrlik bir
dövrünü əhatə edən zaman kəsiyi Heydər Əliyevin adı, əməli fəaliyyəti ilə, gerçəkləşdirdiyi konkret
işlərlə qırılmaz tellərlə bağlıdır. Heydər Əliyev öz parlaq siyasi zəkası və istedadı sayəsində yeni
Azərbaycanı, onun bugünkü gerçəkliklərini yaratmış və gələcəyə aparan yolları müəyyən etmişdir.
Heydər Əliyevin fəal diplomatiyası nəticəsində Azərbaycan dünyanın demokratik dövlətlərinin və
aparıcı beynəlxalq təşkilatlarının ölkəmizə, onun zorla cəlb olunduğu silahlı münaqişəyə münasibətinin əsaslı
surətdə dəyişməsinə nail ola bilmişdir.
Heydər Əliyevin müasir beynəlxalq münasibətlərdə mövcud çağırış və təhdidlərə adekvat reaksiya
nümayiş etdirərək özünü doğruldan, ölkənin milli və dövlətçilik maraqlarının təmin olunmasına uğurla xidmət
edən çoxvektorlu müstəqil xarici siyasəti özünün konseptual bazisinə malikdir. Təməl ideyalar əsasında
formalaşdırılmış həmin bazis ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən 1993-2003-cü illərdə Prezident olduğu
dövrdə yaradılmışdır. Onun zəngin həyat və siyasi təcrübəsindən irəli gələn optimal qərarlar qəbul etmək
bacarığı, intuisiyası və uzaqgörənliyi – bütün bunlar xalqın strateji məqsədlərinə xidmət edən intellektual və
mənəvi-siyasi arsenaldır. Əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş, müəyyənləşdirilmiş,
formalaşdırılmış bu daxili və xarici siyasət kursunu Prezident İlham Əliyev bu gün uğurla davam etdirir.
Bu məqalədə biz ulu öndər Heydər Əliyevin xarici siyasət kursunun bəzi konseptual məqamlarına
toxunmaq istərdik.
İlk növbədə qeyd edək ki, Heydər Əliyev xarici siyasətinin on ili Azərbaycan tarixinə sülh yolu ilə əldə
oluna biləcək maksimal mümkün nailiyyətlər dövrü kimi daxil oldu. Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində
dünyada yaranmış vəziyyəti yada salsaq, bu sözlərdə heç bir mübaliğənin olmadığı aydın görünər.
SSRİ-nin və onun müttəfiqlərinin soyuq müharibədə məğlubiyyəti beynəlxalq münasibətlərdə böyük
dəyişikliklərlə nəticələndi. Qərb cəmiyyəti çərçivəsində Amerika Birləşmiş Ştatları alternativsiz və şəksiz lider
dövlətə çevrildi. ABŞ-ın maraq və məqsədləri qlobal səciyyə kəsb etməyə başladı. Qısa zaman kəsiyində
mühüm dəyişikliklər baş verdi. Bütün fəaliyyət sahələri sıçrayışşəkilli qloballaşdı. Əksəriyyəti genetik və
funksional baxımdan Qərbə bağlı olan dünya siyasətinin transmilli korporasiyalar (TMK), transmilli banklar
(TMB) kimi subyektlərinin beynəlxalq proseslərə təsiri hədsiz dərəcədə artdı. Beynəlxalq həyatın yeni
subyektləri olan dövlətlərarası və qeyri-hökumət təşkilatları xüsusi inadkarlıqla prosesləri istiqamətləndirməyə
başladılar.
Onların fəaliyyəti nəticəsində qlobal təşkilati-siyasi infrastruktur meydana gəldi ki, həmin
infrastrukturun əsasında da dövlətüstü iqtisadi tənzimləməni, hərbi-siyasi əlaqələndirməni və hətta siyasi
idarəetməni həyata keçirən inteqrasiya strukturları həddindən artıq fəallaşdı. NATO, Avropa Şurası, ATƏT və
digər təşkilatlar beynəlxalq münasibətlərin aparıcı və istiqamətverici qüvvəsinə çevrildilər. Yeni dünya
nizamının formalaşması prosesi başladı.
Keçid dövrünü yaşayan milli dövlətlər üçün dünyanın yeni siyasi vəziyyəti prioritetlərin dəyişməsi
mənasını kəsb etdi. Beynəlxalq strukturlar iqtisadi inkişaf və siyasi quruculuq məsələləri ilə məşğul olmağı
tələb etməyə başladılar. Onsuz da həm mühüm geosiyasi məkanda yerləşməsi, həm təbii resurslarla zənginliyi
ilə transnasional qüvvələri cəlb edən Cənub Qafqaz regionu dövlətlərin təsir dairəsi uğrunda apardıqları
mübarizəni daha da gücləndirdi. Eyni zamanda, milli dövlətlərin öz xarici təhlükəsizliklərini təmin etməklə
bağlı problemləri və məqsədləri kifayət qədər biganə yanaşma ilə qarşılaşaraq böyük maraqlar burulğanında
kiçildilər, deklarativ bəyanatlardan başqa münasibətə layiq görülmədilər.
Burada beynəlxalq münasibətlərdə ideoloji özünüdərkin xüsusi rolunu qeyd etmək lazımdır. İdeoloji
sistemlər dövlətdaxili, beynəlxalq, transmilli, qlobal səviyyələrdə bir-biri ilə toqquşurlar. Bir neçə onillik
ərzində ikinci fövqəldövlətin mövcudluğu Qərbə əks güc mərkəzi olmuşdur. SSRİ təkcə ABŞ-ın hərbi və siyasi
rəqibi deyil, həm də alternativ siyasi-ideoloji modelin daşıyıcısı idi. O, həm sosialist ölkələri, həm də Qərbin
siyasi sistemi daxilində fəaliyyət göstərən subyektlər sırasında çoxsaylı siyasi və hərbi müttəfiqlərinin
dəstəyindən faydalanırdı.
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Yeni şəraitdə ideoloji özünüdərkin, yəni milli təcrübənin dərk edilməsinin Azərbaycan üçün rolu hədsiz
dərəcədə əhəmiyyətli idi, çünki məhz ötən əsrin 90-cı illəri gələcək yolun riskli yeniliyini üzə çıxardı. Həmin
illərin əvvəllərində Heydər Əliyevin qarşısında ciddi ideoloji problem dayanmışdı. Həmin problemi sadə yolla
bu cür ifadə etmək olar: Qərb dünyasının əsas ideoloji məhsulu olan liberalizmi keçmiş sovet cəmiyyətinin
qeyri-Qərb mentallığı ilə necə uyğunlaşdırmalı?
Sonrakı təcrübə bu problemi bütün açıqlığı ilə göstərdi. Postsovet ölkələrində islahatlarla bağlı ideoloji
özünüdərk, aradan tez bir zamanda qaldırılması mümkün olmayan bir ziddiyyəti ortaya çıxardı. İslahatların
əsas mənasına görə keçidin, yəni liberal demokratiya və bazar iqtisadiyyatı institutlarının yaradılmasının əsas
subyekti milli dövlətdir, lakin həmin ölkələrdə biznes-struktur mövcud deyildi. Şəxsi kapital və burjua sinfi
ötən əsrin əvvəlindəki inqilabi çevriliş dövründə məhv edilmişdi. Bu səbəbdən də milli dövlət tərəfindən
həyata keçirilən liberal islahatların obyektiv nəticəsi islahatların aparıcı qüvvəsi kimi məhz milli dövlətin
rolunun artması olmuşdur. İslahatların keçirilməsi zamanı postsovet ölkələrində iki fərqli fəaliyyət məntiqi
yaranmışdı: dövlətin simasında “hakimiyyət məntiqi” və biznes-strukturların simasında “qazanc məntiqi”.
Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi islahatların xüsusiyyəti onda idi ki, “hakimiyyət məntiqi” ilə “qazanc
məntiqi”nin sintezi dövlət hakimiyyətinin özəl-korporativ hakimiyyət üzərində nəzarəti altında həyata
keçirilirdi.
Beləliklə, liberal islahatların əsas yekunlarından birinin həyata keçirilməsi mümkün olmadı, yəni, milli
dövlət dərhal liberal dövlətə çevrilə bilmədi; o öz səlahiyyətlərini məhdudlaşdırmadı, iqtisadiyyat və
mədəniyyət sahələrindən çəkilmədi.
Bunun səbəblərini axtarsaq müstəqilliyimizin ilk ilində Azərbaycanın yaşadığı proseslərə nəzər salmaq
kifayətdir. Liberal cəmiyyətə dərhal keçidin xoşbəxtlik gətirəcəyinə sadəlövhcəsinə və məsuliyyətsizliklə
inanan bir illik hakimiyyət Azərbaycanı siyasi-iqtisadi böhran, hərc-mərclik qarşısında qoydu. Erməni
separatçılarının azğınlığı ərazilərin işğalı prosesini daha da gücləndirdi. Daxildə hakimiyyətə gəlmək üçün
mübarizə aparan müxtəlif dairələr və qruplar vətəndaş müharibəsindən belə çəkinmədilər. Xaricdə müxtəlif
qüvvələr öz planlarını həyata keçirmək imkanı qazandılar. Azərbaycanın dünya birliyi və beynəlxalq
təşkilatlardan gördüyü isə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının bu gün də kağız üzərində
qalmış 4 qətnaməsi və “Azadlığa Dəstək Aktı”na ədalətsizliyin görünməmiş nümunəsi olan 907-ci düzəliş
oldu.
Ölkənin strateji əhəmiyyət daşıyan müəssisə və sahələrinin məhz Azərbaycan kimi müstəqilliyini yenicə
qazanmış və çox mürəkkəb geosiyasi məkanda yerləşən zəngin ölkədə dövlətin nəzarətində qalmasının
zəruriliyi uzaqgörən və müdrik mövqe olaraq öz yaşarılığını sübut etdi. Nəticədə, özəl kapital Azərbaycanda
dövləti ələ keçirə bilmədi. Liberal islahatlara xas olan bu ziddiyyət Azərbaycan Respublikasının daxili və xarici
siyasətinin təməlində qalmaqdadır.
Qərb analitikləri tərəfindən dərk olunan bu təzad qeyri-Qərb cəmiyyətlərində islahatların perspektivi ilə
bağlı müəyyən şübhə yaratmışdı. ABŞ Dövlət Departamentinin analitiki F.Fukuyama 1989-cu ildə bildirirdi
ki, “Qərbin, Qərb ideyasının qələbəsi aşkardır…, liberalizmin heç bir həyatqabiliyyətli alternativi
qalmamışdır”. Amma 2001-ci ildə o, etiraf edirdi ki, “müasirləşmə nəzəriyyəsi Avropa təmayüllüdür və
məqsədlərin müxtəlifliyini nəzərə almır”. Bəlli oldu ki, “belə müasirləşmənin əleyhdarlarının ideyaları öz güc
və inandırıcılığını saxlayır, nəticədə bir çox insanlar azad bazar iqtisadiyyatına əsaslanmış demokratik
cəmiyyətə aparan bəşəriyyət üçün yeganə inkişaf yolunun müdafiəsindən çəkindilər”. Fukuyama
proqnozlaşdırırdı ki, “liberal demokratiyanın qarşılaşmalı olduğu əsas çətinliklər”ə qeyri-Qərb
cəmiyyətlərində dərin səviyyədə – mədəniyyət səviyyəsində, yəni din, mənəviyyat, milli özünüdərk, adətənənə sahələrində rast gəlinir.
Əgər Fukuyamanın etiraflarını Azərbaycan reallığına tətbiq etsək, belə bir nəticəyə gəlmək olar: Heydər
Əliyev kursu özünün böyük nailiyyətləri ilə bərabər, bir sıra mühüm xüsusiyyətləri ilə fərqlənir. Belə ki,
Fukuyamanın qeyd etdiyi liberal müasirləşmənin çətinliklərinə baxmayaraq, məhz Heydər Əliyevin 1993-cü
ildə ölkə rəhbərliyinə qayıdışı ilə Azərbaycan səmərəli dövlətçilik konsepsiyasına, iqtisadiyyatın dirçəldilməsi
strategiyasına uyğun olaraq və xalqın sosio-mədəni irsinə əsaslanaraq, liberal demokratiya yoluna qədəm
qoydu. Ölkənin ictimai-siyasi, sosial, iqtisadi, mədəni həyatında, beynəlxalq əlaqələrində dönüş yarandı, elmi
əsaslara, beynəlxalq norma və prinsiplərə uyğun müstəqil dövlət quruculuğu prosesi başlandı, vətəndaşların
və dövlətin qarşılıqlı mənəvi məsuliyyətinə əsaslanan dövlətçiliyin və sosial sabitliyin təməli qoyuldu. Dövlət
cəmiyyətin bütövlüyünün etibarlı təminatçısına çevrildi. Azərbaycanın gələcəyi üçün məsuliyyəti öz üzərinə
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götürmüş Heydər Əliyev hədsiz gərgin zəhmət bahasına 1993-2003-cü illərdə yeni milli inkişaf strategiyası
formalaşdırmağa müvəffəq oldu. Bu strategiya mədəniyyəttutumlu suverenlik ideyasına əsaslanırdı.
Mədəniyyəttutumlu suverenlik Azərbaycan Respublikasının daxili və xarici siyasətinin özəyi olmuşdur.
Bu, xarici siyasət sisteminin prioritetlərinin milli mədəniyyət əsasında, o cümlədən dövlət quruculuğu
mədəniyyəti zəminində qurulması deməkdir. Bu gün, 18 il keçdikdən sonra biz deyə bilərik ki, 1993-cü il
iyunun 15-də Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə qayıdışı məhdud suverenliyə malik ölkə taleyindən azad
olan yeni milli tarixin başlanğıcı oldu.
Heydər Əliyevin daxili siyasəti hansı konseptual məqamlardan ibarət idi? Bu, millətin iqtisadi
kapitalının sərbəstləşdirilməsi istiqamətində tədricən islahatlar həyata keçirən güclü dövlətin plüralist tipli
demokratiyanın inkişafı və milli mədəniyyətin qorunması ilə sintezidir. Bütün sadalanan məqsədlər və onlarla
bağlı dəyər oriyentirləri hər bir milli dövlətin iki fundamental əsasına – inkişafına və təhlükəsizliyə cavab
verirdi.
Mədəniyyəttutumlu suverenlikdən danışdıqda aşağıdakıları nəzərdə saxlamaq lazımdır: Heydər Əliyev
öz nitqlərinə hər şeydən əvvəl millətin mənəvi dünyasını əks etdirən anlayışları daxil edirdi. Məlum
səbəblərdən onun siyasi çıxışlarında bu məqam adətən xüsusi vurğulanmırdı. Başqa sözlə, Heydər Əliyev çox
mühüm iş görürdü: o, liberal nitqi öz siyasətinə – vətənpərvərliyə, suverenliyə, dövlətçiliyə uyğunlaşdırırdı.
Heydər Əliyev nitqinin bu özünəməxsusluğu ölkədaxili mövzularda daha qabarıq şəkildə gözə çarpırdı. Amma
məlum olduğu kimi, xarici siyasət daxili siyasətin davamı olaraq onunla vəhdət təşkil edir və onun ehtiyacları
əsasında formalaşır.
1993-cü il iyunun 15-də ilk çıxışında Heydər Əliyev “Azərbaycan Respublikasının dövlət
müstəqilliyinin müdafiəsini, gücləndirilməsini və inkişafını” əsas siyasi və mənəvi öhdəlik adlandırırdı.
Çıxışın əsas mahiyyətini – “Nə olur-olsun müstəqillik itirilməyəcəkdir”, “Azərbaycan Respublikası bundan
sonra hər hansı bir dövlətin tərkibinə daxil olmayacaq, başqa dövlətin əsarətinə düşməyəcəkdir” – ideyaları
təşkil edir. Heydər Əliyev ali məqsədi açıqlayır – Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi. Müstəqilliyin
görünən əsasları ilə yanaşı – torpaqların azad olunması və qorunması – Heydər Əliyev müstəqilliyin mental
atributunu, daha dəqiq desək: “vətəndaşların öz ehtiyaclarına uyğun öz dövlətlərini yaratmaq” hüququnu
müəyyənləşdirir.
Müstəqillik mövzusu 1993-cü ildən Heydər Əliyevin çıxışlarında daim səslənirdi. O, 1993-cü il iyulun
4-də “Ostankino” teleşirkətinə müsahibəsində bildirirdi: “…Azərbaycan müstəqil dövlətdir və heç vaxt
kiminsə vassalı və ya müstəmləkəsi olmamalıdır. …Mən Azərbaycanı gələcəkdə azad müstəqil dövlət olaraq
görürəm”.
1993-cü il sentyabrın 14-də mətbuat konfransında Heydər Əliyev respublikanın çətinliklərini möhkəm
dövlətçilik dayaqlarının olmaması faktı ilə əsaslandırırdı. Milli müstəqilliyin dönməzliyinə əmin olan Heydər
Əliyev problemi “respublikanın öz dövlət siyasətini nə qədər tez həyata keçirmək və beynəlxalq miqyasda çox
çətin daxili problemlərini həll etmək üçün öz dövlət və iqtisadi strukturlarını, institutlarını yarada biləcəyində”
görürdü. Beləliklə, millətin lideri daxili problemlərin həllini xarici siyasətlə sıx əlaqələndirirdi.
1993-cü il oktyabrın 10-da dövlət başçısı vəzifəsinə başlayarkən Heydər Əliyev birinci dərəcəli praktiki
məqsədləri bəyan etdi: “Dövlət müstəqilliyini möhkəmləndirmək, müstəqil dövlət sistemini yaratmaq, dövlət
atributlarını möhkəmləndirmək və inkişaf etdirmək, ərazi bütövlüyünü və Azərbaycan Respublikasının tam
suverenliyini təmin etmək, ölkəni müharibə vəziyyətindən çıxarmaq”.
Hakimiyyətdə olduğu ilk ildə Heydər Əliyev çox vacib bir konseptual məqamı – müasir dünya siyasi
sistemində deklarativ deyil, real suverenliyə nail olmağı ön plana çəkərək 1993-cü il sentyabrın 21-də dedi:
“Müstəqillik təkcə beynəlxalq təşkilatların bizi tanımasından ibarət deyil… müstəqilliyi inkişaf etdirmək, onu
əldən buraxmamaq, bütün sahələrdə (rəhbər prinsip kimi) həyata keçirmək lazımdır”.
Heydər Əliyevin suverenlik konseptinin qavrayışının özəlliyini də nəzərə almaq lazımdır. Burada qeyd
etməliyik ki, suverenlik anlayışı Heydər Əliyevin anlamında ümumi qəbul olunmuş tutumdan daha dərin məna
kəsb edir. Onun leksikonunda suverenlik anlayışı tarixilik kimi bir xüsusiyyətə malikdir. Onun çıxışlarının
ümumi konteksti belə deməyə əsas verir ki, “suverenlik” ifadəsi dövlətin və onun siyasi elitasının yeni dünya
siyasi arenasında öz tarixi missiyasının yerinə yetirilməsi, daha dəqiq desək, Azərbaycanı siyasi mədəniyyət
də daxil olmaqla, milli mədəniyyətə tamamilə uyğun şəkildə müasirləşdirməklə bağlı suveren hüquqları
mənasını verir. Əslində, Heydər Əliyev millətin siyasi elitasının müasirləşmək konsepsiyasını kənar imperativ
təsirlər olmadan müəyyənləşdirmək hüququ uğrunda mübarizə aparırdı.
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Ulu öndərin çıxışlarında müasir Azərbaycan dövlətinin siyasətinin fövqəlsinfi səciyyə daşıdığını
göstərən mənəvi tələblər öz əksini tapırdı. Sovet Azərbaycanında şəxsi kapitala imkan verilməməsi
təcrübəsindən ötən əsrin 90-cı illərində onun yaradılmasına və təşviqinə keçid Azərbaycan Respublikasında
dünya oliqarxiyası ilə saysız-hesabsız tellərlə bağlı olan yeni yaranmış oliqarxiyanın hakimlik edəcəyi kimi
başa düşülmürdü. Heydər Əliyevin prinsipial olaraq fövqəlsinfi, antioliqarxik daxili siyasəti Azərbaycan
dövlətinin davamlı xarici siyasi oriyentasiyalarının əsası oldu.
Göstərilən xüsusiyyət xarici siyasətin çoxvektorluğunda təcəssümünü tapır. Tarix göstərir ki, postsovet
ölkələrində oliqarxik daxili siyasət hakimiyyətə inamda dərin böhrana və “narıncı inqilab”a sürüklənməyə
səbəb olur. 2003-cü və 2005-ci illərdə “narıncıların” uğursuzluğunun səbəblərini Heydər Əliyev kursu
tərəfindən yaradılmış immunitetdə axtarmaq lazımdır.
Oliqarxlıq ehtirası ilə milli maraqlara xəyanət arasında əlaqə artıq şübhə doğurmur. Dövlətin xarici
siyasəti daxili siyasətin davamı, onun təzahürüdür. Xarici siyasət, ilk növbədə, milli dövlətin digər dövlətlərlə
milli maraqların müdafiəsi uğrunda mübarizəsidir. Bu maraqlar suverenliyin vəhdət təşkil edən üçcəhətli
konsepsiyasında – dövlət suverenliyi, milli suverenlik və xalq suverenliyində birləşmişdir. Bu səbəbdən də
dövlətdə birlik nə qədər möhkəm olarsa, dövlətin xarici siyasəti bir o qədər uğurlu olur. Bununla yanaşı,
ümummilli maraqların formalaşdırılması mental ənənənin, tarixi təcrübənin mütləq nəzərə alınmasını tələb
edir ki, bunun da dövlət tərəfindən yerinə yetirilməsi olduqca mürəkkəb, böyük zəhmət tələb edən məsələdir.
Bütün bu məqamlar Heydər Əliyev tərəfindən uğurla əlaqələndirilmişdir.
Ümummilli liderin xarici siyasətinin maraqlı cəhətlərindən biri də ideal və real məqamların nisbətidir.
Heydər Əliyev milli ideologiyanın mahiyyətini zəngin təcrübəsinə əsaslanaraq yaxşı başa düşürdü. Artıq
hakimiyyətdə olduğu ilk illərdə bu mövzunu dövlətin taleyi üçün aktual məsələ kimi qaldırırdı. 1994-cü ilin
dekabrında ümummilli lider deyirdi: “Biz öz milli ideologiyamız haqqında düşünməliyik. Milli ideologiya heç
şübhəsiz bizim tarixi keçmişimizlə, millətimizin adət və ənənələri ilə, bizim xüsusiyyətlərimizlə, xalqımızın
və dövlətimizin bu günü və gələcəyi ilə bağlı olmalıdır”.
Heydər Əliyev hamıdan yaxşı bilirdi ki, dünyanın aparıcı dövlətləri ilə əməkdaşlıq modelini
hazırlayarkən risk hədlərini mütləq nəzərə almaq lazımdır. Belə bir tələb də məhz bu məntiqdən doğur:
Azərbaycan dövlətinin xarici siyasəti özündə mənəvi dəyərləri nümayiş etdirən məqamları əks etdirməlidir.
Heydər Əliyev deyirdi: “Biz çalışmalıyıq ki, yenidən müstəqilliyini əldə etmiş Azərbaycan bütün dünyaya öz
tarixi nailiyyətlərini, milli ənənələrini nümayiş etdirə bilsin. Güman edirəm ki, Azərbaycan xalqı bu mənada
həm tarixi, həm də müasir potensiala malikdir”. İqtisadiyyatın da aid olduğu bu potensiala Heydər Əliyev
“bizim elmimizi, mədəniyyətimizi, ənənələrimizi və islam dinini” daxil edirdi.
Azərbaycan dövlətinin əsasını təşkil edən tarixilik, realizm, mənəvilik, mədəniyyəttutumlu müstəqillik
millətin xarici siyasi mentallığı ilə təmin edilir. Bu cəhət Heydər Əliyev tərəfindən intuitiv olaraq nəzərə
alınmışdır.
Heydər Əliyevin siyasi kursu Realpolitik ruhu ilə səciyyələnir. O, dünya reallıqlarının
qiymətləndirilməsində müxtəlif resurslarla təmin edilən milli dövlətlərin maraqları mövqeyindən çıxış edir.
Dünyanı maddi maraqlar idarə edir və bu, müxtəlif ideoloji sistemlərdə özünü göstərir. Realpolitik istiqamətli
bu yanaşma sayəsində Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətinin neft strategiyasını formalaşdırdı və bu təsəvvür
bu gün də xarici siyasətin əsas konseptual cəhətini təşkil edir. Prezident İlham Əliyevin xarici siyasət kursunun
çoxvektorluğu da Realpolitik yanaşma prinsiplərinə söykənir.
Müasir dünyanı ciddi problemlər narahat edir. Geniş mənada bunlar bəşəriyyətin yaşamaq uğrunda
mübarizəsi, dünya sivilizasiyasının nailiyyətlərinin qorunub saxlanması ilə bağlıdır. Məsələn, dünyanın ən
kəskin problemlərindən biri enerji təhlükəsizliyi problemidir. Bizim ölkəmiz mühüm enerji ixracatçısıdır.
Azərbaycan dövlətinin bu sahədə real imkanları onun xarici siyasətini lövbər kimi saxlayır, ona özünəməxsus
məna və dəyər verir. Ölkəmizin enerji baxımından əhəmiyyəti həyat tərzimizi, təsisatlarımızı qoruya bilən
müstəqil xarici siyasət həyata keçirməyə imkan verir və bununla da millətin öz məqsədlərini həyata keçirmək
hüququnun aliliyini təmin edir. Bununla bərabər, Azərbaycanın enerji siyasəti yuxarıda adıçəkilən dəyər
motivasiyalarını ehtiva edir. Bunu tarixi hadisə – “Əsrin müqavilə”sinin imzalanması faktından görmək olar.
Bu, ilk baxışdan sırf iqtisadi xarakterli akt, eyni zamanda, dünyagörüşü baxımından hadisə oldu. 1994-cü il
sentyabrın 20-də Heydər Əliyev deyirdi: “1920-ci ildən başlayaraq, Azərbaycanın həyatında mühüm
dəyişikliklər baş vermişdir. Azərbaycanın iqtisadiyyatı inkişaf etmiş, respublikada güclü sənaye potensialı
yaradılmışdır, bizim neft sənayemiz böyük tarixi yol keçmişdir. Mən bu gün bunu bizim qonaqlarımızın
diqqətinə çatdırmağı, Azərbaycan xalqına xatırlatmağı zəruri hesab edirəm. Çünki bütün bunlar Azərbaycan
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xalqının fəxri və şöhrətidir, bizim xalqımızın, neftçilərimizin dünya iqtisadiyyatında böyük xidmətlərindən
xəbər verir”.
Heydər Əliyevin hakimiyyət konsepsiyasında “Əsrin müqaviləsi” onun əsas məqsədini – ictimai rifaha
xidmət edən dəyər ideyasını əks etdirirdi. “Əsrin müqaviləsi” insan enerjisinin azad olunması kimi başa
düşülən müasirləşmənin mühərrikinə çevrilsə də, proseslərə nəzarət dövlətin himayəsində qalırdı.
Azərbaycanın digər mühüm taleyüklü xüsusiyyəti dünya və regional maraqların kəsişməsində
yerləşməsidir. Biz bir çox dövlətlər və nüfuzlu transmilli təşkilatların maraqlarının toqquşduğu mürəkkəb
geosiyasi məkanda yerləşirik. Çox vacib haldır ki, Azərbaycan dövləti bu gün dünya siyasətinin təhlükəli
dəyişikliklərinin qarşısını almağa və konfliktogen situasiyaları müxtəlif siyasi sistemli ölkələrlə əməkdaşlıq
məcrasına keçirməyə müvəffəq olmuşdur.
Azərbaycanın həyata keçirdiyi dəyərtutumlu və məqsədyönlü çoxvektorlu xarici siyasət, sözün tam
mənasında, MDB-yə üzv dövlətlər üçün model ola bilər. Çünki bu kurs milli maraqların, Azərbaycan
dövlətinin maraqlarının maksimal təminatına yönəlmişdir və müasir beynəlxalq münasibətlərdə mövcud
çağırış və təhdidlərə adekvat reaksiya kimi özünü uğurla doğruldur. Azərbaycanın həyata keçirilməkdə olan
milli və dövlət maraqları ümumi inkişaf və tərəqqi, xalqın maddi rifahının yüksəldilməsi, eyni zamanda,
Azərbaycanın dünyada mövqelərinin möhkəmləndirilməsi deməkdir. Azərbaycan dövlətinin bugünkü
nailiyyətlərinin kökü ümummilli lider Heydər Əliyevin 10 illik islahatçı fəaliyyətinin üzvi tərkib hissəsi olduğu
ölkəmizin XX əsrdəki tarixi nailiyyətdir.
Diqqətəlayiq haldır ki, ümummilli liderin müəyyən etdiyi inkişaf strategiyasını böyük müvəffəqiyyətlə
davam etdirən Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında həyata keçirilən xarici siyasət bu gün müstəqil
Azərbaycanın dünya miqyasında mövqelərinin daha da güclənməsinə gətirib çıxarıb. Xalqın iradəsi əsasında
Azərbaycan Prezidenti seçildikdən sonra cənab İlham Əliyev bir siyasətçi olaraq dünyada böyük hörmət və
nüfuz sahibinə çevrilib. Təkbətək və çoxtərəfli görüşlərdə, eləcə də müxtəlif beynəlxalq tribunalardan etdiyi
çıxışlarda Azərbaycanın milli maraqlarını bütün sahələrdə uğurla müdafiə və təmin edən dövlət başçısının
həyata keçirdiyi xarici siyasət ölkəmizin regional, beynəlxalq mövqelərini davamlı olaraq daha güclü hala
gətirir. Onun qətiyyətli mövqeyi Cənubi Qafqazda hər hansı taleyüklü məsələnin həllində, transmilli layihənin
reallaşmasında Azərbaycanın iştirakı və razılığı olmadan konkret nəticə əldə olunmasını mümkünsüz edir.
Azərbaycan təkcə mövcud olduğu yox, MDB, Şərqi Avropa kimi böyük bir coğrafi ərazidə də əsas nüfuz
sahiblərindən biri kimi çıxış edir. Son illərdə sülh danışıqları prosesində Ermənistanın tamamilə çıxılmaz
vəziyyətə salınması, beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycan ərazilərinin işğalını pisləyən sənədlərin qəbul
edilməsi Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasətin məntiqi nəticəsi, Azərbaycanın diplomatik sahədə
böyük uğurlarıdır.
Ötən ilin oktyabrın 24-də Azərbaycanın diplomatik uğurları sırasına növbəti əlamətdar hadisə əlavə
olundu. BMT Baş Məclisinin plenar iclasında gizli səsvermənin nəticələrinə əsasən respublikamız 2012-2013cü illərdə Şərqi Avropa regionunu Təhlükəsizlik Şurasında təmsil edəcək yeni üzv seçildi. Azərbaycanın BMT
TŞ-nin üzvü seçilməsi həm ölkəmizdə, həm də xarici dövlətlərdə haqlı olaraq respublikamızın beynəlxalq
müstəvidə qazandığı son dərəcə böyük siyasi və diplomatik qələbə kimi qəbul edilir. Bu uğur həm də
Azərbaycanın öz milli maraqlarının beynəlxalq səviyyədə müdafiəsi üçün daha geniş imkanlar yaradır. Bu
baxımdan Azərbaycanın BMT TŞ-nin üzvü seçilməsi ölkəmizdə həyata keçirilən siyasətin məntiqi nəticəsi
olmaqla milli və dövlət maraqları baxımından çox mühüm siyasi məsələdir. Prezident İlham Əliyevin bununla
əlaqədar verdiyi bəyanatda çox aydın şəkildə ifadə edilib ki, bu, bizim üçün tarixi əhəmiyyət kəsb edən bir
hadisədir. BMT TŞ-yə üzv olmaq üçün BMT dövlətlərinin üçdə ikisinin, təxminən 129 dövlətin səsini
qazanmaq lazım idi. Lakin təsəvvür edin ki, quruma 193 üzv dövlətdən 155-i Azərbaycanın TŞ-yə üzv
olmasına səs vermişdir. 20 illik müstəqillik dövrünü yaşayan gənc dövlətin beynəlxalq miqyasda, dünyanın ən
aparıcı beynəlxalq təşkilatında bu qədər səs toplaması doğrudan da mühüm bir məsələdir.
Bu kontekstdə daha bir önəmli amil ondan ibarətdir ki, indi dünyada Azərbaycanı tanıyırlar, onun
inkişafı və mədəniyyəti haqqında məlumatları var. Azərbaycanın “Eurovision-2011″ beynəlxalq mahnı
müsabiqəsindəki tarixi qələbəsini yada salaq. Ölkəmiz 56 illik tarixə malik bu musiqi yarışına cəmi dörd ildir
qatılmasına baxmayaraq, ötən dövrdə yüksək pillələrdə qərarlaşıb, daim ilk onluqda yer alıb. 2011-ci ildə isə
mötəbər yarışdan qalib kimi ayrılıb. Bir çox Avropa ölkələrinin “Eurovision”da 40-50 illik təcrübələrinə
baxmayaraq, uzun illər həsrətində olduqları, lakin hələ də dada bilmədikləri qələbə sevincini Azərbaycan bu
mahnı bayramını cəmi dörd illik iştirakı ilə yaşadı. Tamaşaçı səsverməsi Azərbaycanı 43 ölkə arasında qələbə
zirvəsinə ucaltdı. Bununla da ölkəmiz dünyada daha bir möhtəşəm mədəniyyət uğuruna imza atdı.
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Bu böyük nailiyyət Azərbaycanın dünyada artan nüfuzunun, regional və beynəlxalq aləmdə yeritdiyi
siyasətin təntənəsinin əyani göstəricisidir. Şübhəsiz ki, yarışmanın qalibini seçən sadə insanlar bu və ya digər
ölkənin təmsilçisini dəstəkləməyi qərara alarkən həmin ölkənin beynəlxalq əlaqələrdə rolunu, mədəniyyətlərin,
sivilizasiyaların dialoquna verdiyi töhfəni nəzərə alırlar. Bütün bunların fonunda Azərbaycanın yenidən öz
mədəniyyəti ilə dünyanı fəth etməsi tamamilə qanunauyğundur.
Qeyd edilənlər belə bir nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, ikinci dəfə dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən
sonra 1993-cü ildən başlayaraq Azərbaycan kifayət qədər uğurlu xarici siyasət strategiyası həyata keçirib.
Ölkəmiz daim dəyişən beynəlxalq mühitə uyğunlaşmaqla yanaşı, eyni zamanda, regional liderə çevrilməyə
nail olaraq milli maraqların həyata keçirilməsi, müstəqilliyin və suverenliyin gücləndirilməsi, ərazi
bütövlüyünün bərpasına istiqamətlənmiş fəal xarici siyasət yürüdüb.
Azərbaycan.-2012.-26 aprel.-№ 90.-S.5.
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2012-ci il Azərbaycanın xarici siyasətində yeni mərhələnin başlanğıcıdır
Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini bərpa etməsindən artıq 20 il keçmişdir. Keçən dövr ərzində
dövlət quruculuğunun bütün sahələrində olduğu kimi xarici siyasətdə də çətin, lakin şərəfli bir yol qət
edilmişdir. Müstəqilliyin ilk illərində aparılan xarici siyasət kortəbii və sistemsiz xarakter daşıdığından,
Azərbaycanın yerləşdiyi geosiyasi məkanın xüsusiyyətləri nəzərə alınmır, aktual məsələlərə konseptual
yanaşılmırdı. Birtərəfli, çox zaman konkret situasiyadan asılı xarici siyasət yeridilirdi. Nəticə-də Azərbaycan
beynəlxalq aləmdən təcrid olunmuş, əksər qonşu dövlətlərlə münasibətləri kəskinləşmiş, erməni lobbisinin
səyləri hesabına isə dünya informasiya məkanında blokadaya alınmışdı.
Azərbaycanın xarici siyasətinin fundamental prinsiplərini ulu öndər Heydər Əliyev formalaşdırmışdır.
Heydər Əliyevin təməlini qoyduğu xarici siyasət strategiyası müstəqil Azərbaycanın qurtuluşuna, gələcək
inkişaf strategiyasının müəyyənləşdirilməsinə yönəlmişdi. ilkin mərhələdə Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə
təcrid vəziyyətindən çıxarılması, tarazlaşdırılmış xarici siyasət xətti, dünya iqtisadiyyatına və Avroatlantik
məkana inteqrasiya, dünya azərbaycanlılarının təşkilatlanıb mütəşəkkil fəaliyyət göstərməsi, sonrakı
mərhələdə isə regionun iqtisadi mərkəzlərindən birinə çevrilməsi bu strategiyanın konseptual əsaslarını təşkil
edir.
Balanslaşdırılmış xarici siyasət, çoxvektorlu əməkdaşlıq, bərabərhüquqlu tərəfdaşlıq və milli maraqlar
əsasında müstəqil siyasət prinsiplərinə söykənən praqmatik siyasi kurs
Heydər Əliyev dühasının müstəqil dövlətçiliyimizin xarici siyasət konsepsiyasına gətirdiyi amillərdir.
Bu gün də Prezident İlham Əliyev həmin ənənələri davam etdirərək Azərbaycanın mövqeyini beynəlxalq
müstəvidə daha da möhkəmləndirmiş, yeni bir mərhələyə yüksəltmişdir. Artıq Azərbaycan qlobal siyasi
səhnədə adi iştirakçı deyil, region əhəmiyyətli layihələrin təşəbbüskarı və tərəfdaşı, beynəlxalq aləmdə nüfuzu
ilə seçilən ölkədir.
2012-ci il Azərbaycanın xarici siyasət salnaməsi üçün bir sıra xüsusiyyətləri ilə əlamətdardır. Bu il biz
dünyanın 68 ölkəsi ilə diplomatik münasibətlərimizin qurulmasının 20-ci ilini yaşayırıq. 2012-ci ildə
Azərbaycan bir sıra beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələrində də əsrin beşdə birini tamamlamışdır. 30 yanvarda
Azərbaycanın Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olmasının, martın 2-də isə BMT ailəsinə
üzvlüyünün iyirminci ili tamam olmuşdur. Xüsusi qeyd olunmalıdır ki, respublika cəmi 20 il ərzində dünya
birliyində xüsusi nüfuz qazana bilmişdir. Azərbaycanın 2012-2013-cü illər üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasına
qeyri-daimi üzv seçilməsi bunun əyani sübutudur və xarici siyasətimizin böyük uğurudur. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin bildirdiyi kimi: “BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv olmağımız bizim
tarixi qələbəmizdir. Bu qələbə müstəqilliyimizin 20 illik yubileyinə təsadüf etmişdir. Bu da rəmzi xarakter
daşıyır. 20 il ərzində Azərbaycan dünya xəritəsində nəinki özünə layiq yerini tuta bilmişdir, dünya birliyinin
mütləq əksəriyyətinin rəğbətini, hörmətini, inamını qazana bilmişdir”.
Sovetlər İttifaqının dağılmasından sonra Azərbaycan bu mötəbər quruma qeyri-daimi üzv seçilən ikinci
(Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionunda isə ilk) postsovet ölkəsidir. Təhlükəsizlik Şurasına üzv olmaqla
Azərbaycanın yeni dövrün tələblərinə uyğun beynəlxalq əməkdaşlıq və fəaliyyət mexanizminin
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı çıxış etmək imkanı yaranmışdır. Hazırda dünyada mövcud beynəlxalq sistemin, o
cümlədən BMT-nin qərarlarının icrası mexanizminin və ümumilikdə fəaliyyətinin yeni reallıqlara və ədalətli
yanaşmaya tam cavab verməməsi ilə bağlı geniş müzakirələr aparılır. Dünyada mövcud olan oxşar
münaqişələrə böyük dövlətlərin geosiyasi maraqlarından asılı olaraq fərqli, yanaşma ən böyük narazılıq
doğuran məqamlardır. Görünən odur ki, beynəlxalq hüquq yalnız xüsusi maraqlara xidmət lazım olanda tətbiq
olunur. Beləliklə, beynəlxalq münasibətlər sisteminin tənzimlənməsində fərqli yanaşma artıq zamanın
tələbidir.
Öz növbəsində Azərbaycan da yeni dövrün təhdid və problemlərinin daha səmərəli həll edilə bilinməsi
üçün BMT çərçivəsində islahatların aparılmasının tərəfdarıdır. Azərbaycan mövcud beynəlxalq hüququn icra
mexanizminin işlək olmamasının və bununla bağlı dünyada ayrı-ayrı problemlərə ikili yanaşmanın birbaşa
nəticələri ilə qarşı-qarşıyadır. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinə dair qəbul etdiyi 822, 853, 874, 884 saylı qətnamələrinin hələ də icra olunmaması hazırkı
yanaşmanın nəticəsidir. Bu qətnamələr Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təsdiq edərək, dərhal atəşkəs elan
olunması, hərbi əməliyyatlara son qoyulması və işğalçı qüvvələrin Azərbaycan Respublikası ərazisindən
çıxarılması tələblərini irəli sürmüşdür. Beləliklə, may ayında BMT Təhlükəsizlik Şurasına sədrlik edəcək
Azərbaycan BMT-də funksional dəyişikliklərə yönəlmiş islahatlar aparmaq təşəbbüsü ilə dünya
ictimaiyyətinin diqqətini cəlb edə bilər.
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Azərbaycanın coğrafi, geosiyasi mövqeyi, eləcə də mövcud iqtisadi vəziyyəti və potensialı onun xarici
siyasətinin müəyyənləşdirilməsində başlıca rol oynayır. Tarixən müxtəlif sivilizasiyaların, mədəniyyətlərin,
dinlərin kəsişməsində yerləşən Azərbaycan Şərqlə Qərbi, Şimalla Cənubu birləşdirən, Avrasiya məkanında
yeni kommunikasiyaların, nəqliyyat və enerji dəhlizlərinin üzərində qovşaq ölkə kimi regionda böyük nüfuz
sahibinə çevrilmişdir. Eyni zamanda Azərbaycan hazırda enerji təhlükəsizliyi sahəsində etibarlı tərəfdaş imici
qazanmışdır. Artıq nəinki qonşu ölkələrin, bir sıra Avropa ölkələrinin enerji siyasətində də Azərbaycana
üstünlük verilir. Bu etibar “Əsrin müqaviləsi” ilə başlayan beynəlxalq əməkdaşlıq ‘sayəsində qazanılmışdır.
Təsadüfi deyildir ki, Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə artan nüfuzu 2012-ci ildə özünü daha parlaq
göstərməkdədir. Azərbaycan nəinki region əhəmiyyətli, hətta qlobal əhəmiyyətli çağırış və təhdidlərlə bağlı
dünya siyasi arxitekturasında nəzərə alınan dövlətə çevrilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev yanvarda ənənəvi olaraq keçirilən, dünyanın iqtisadi gələcəyinin müzakirə olunduğu Davos Dünya
İqtisadi Forumunda və fevralda təhlükəsizlik problemlərinə həsr olunan 48-ci Münhen Təhlükəsizlik
Konfransında iştirak etmişdir. Azərbaycan fevral ayında Meksikada keçirilən Böyük 20-lik ölkələrinin
tədbirində, mart ayında Koreya Respublikasının paytaxtı Seul şəhərində keçirilən Nüvə təhlükəsizliyi üzrə
Zirvə Toplantısında təmsil olunmuşdur. Bütün bunlar Azərbaycanın artan nüfuzunun göstəricisidir.
Azərbaycan son dövrlərdə bir sıra beynəlxalq təşəbbüslərin müəllifidir. Prezident ilham Əliyevin
Sərəncamına uyğun olaraq 2011-ci ildən başlayaraq hər iki ildən bir Bakıda “Ümumdünya Mədəniyyətlərarası
Dialoq Forumu” keçirilir. Azərbaycan “Beynəlxalq Humanitar Forum” kimi mötəbər bir platformanın
təşəbbüskarıdır. Bakı şəhəri islam mədəni irsinin daşıyıcısı olaraq 2009-cu ildə “islam mədəniyyətinin
paytaxtı” olmuşdur. 2011-ci ildə Avropa mahnı müsabiqəsində Azərbaycan təmsilçiləri qalib gəlmişlər və bu
il “Eurovision” mahnı müsabiqəsi Bakıda keçiriləcəkdir. Bakının 2020-ci il Yay Olimpiya Oyunlarının
keçirilməsi üçün də namizədliyi irəli sürülmüşdür və namizəd şəhərlər arasında hazırda əsas iddiaçılardan
biridir. Digər tərəfdən beynəlxalq təşkilatların fəaliyyətində iştirakımızda keyfiyyət dəyişiklikləri baş
verməkdədir. Türkdilli Ölkələrin Parlament Assambleyasının daimi katibliyinin Bakıda yerləşməsi bu
istiqamətdə ilk addımlardandır. Beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycanı həm də çətin günün dostu kimi tanıyır.
Keçən illərdə Pakistanda, Türkiyədə, Rumıniyada, Serbiyada, Bosniya-Herseqovinada, Gürcüstanda,
Moldovada baş verən təbii fəlakətlər zamanı Azərbaycan ilk yardım göstərən ölkələrdən olmuşdur. Bütün
bunlar dünyanın siyasi arxitekturasında Azərbaycanın yeni mövqeyini müəyyənləşdirir. BMT Təhlükəsizlik
Şurasının qeyri-daimi üzvü olan Azərbaycan Cənub Qafqaz regionunda lider dövlətdir, beynəlxalq birliyin
çağırışlarına fəal qoşulur, dünyada ədalətli münasibətlərin tərəfdarıdır.
İki sahil.-2012.-21 aprel.-№70.-S.10.
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Milli maraqları təmin edən mütərəqqi xarici siyasət
Mirkazım KAZIMOV,
Milli Məclisin deputatı, YAP Siyasi Şurasının üzvü
Qloballaşma şəraitində Azərbaycan vacib layihələrin həyata keçirilməsində, o cümlədən dövlətlər və
regionlar arasında fasiləsiz və təhlükəsiz əlaqələrin yaradılmasını səmərəli şəkildə təmin etməyə imkan verən
transregional infrastrukturun formalaşdırılmasında əsas rol oynamaqda davam edir. Ümummilli lider Heydər
Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən sistematik strategiyanın fonunda milli təhlükəsizliyə real və potensial
təhdid yaradan ünsürlərin neytrallaşdırılması, münasibətləri sürüşkən müstəvidə cərəyan edən qüvvələrarası
antaqonist əlaqələrə son qoyularaq ümumi konsensusun əldə edilməsi, parlament və hökumət böhranı şəklində
təzahür edən və mürəkkəb siyasi-hüquqi kataklizmlərlə müşayiət edilən daxili siyasi böhranın aradan
qaldırılması və ümumilikdə ictimai-siyasi sabitliyin təmin edilməsi artıq qeyri-formal milli dövlət və modern
cəmiyyət quruculuğu vəzifəsinin fonunda növbəti strateji istiqamətlərin müəyyən edilməsini diktə edirdi. Bu
istiqamətlər sırasına siyasi sistemin təməl atributları və struktur elementlərinin dirçəldilməsi və
təkmilləşdirilməsi, ictimai-siyasi institutlaşma prosesinin sürətləndirilməsi, inzibati səciyyə daşıyan struktur
islahatlarının həyata keçirilməsi, legitimləşdirmə tendensiyasının sürətləndirilməsi fonunda siyasi plüralizmin
təmin edilməsi və bütün bunların əsasında demokratik transformasiyanın milli dəyərlərə və maraqlara müvafiq
surətdə baş tutması kimi fundamental strateji vəzifələr aid idi. Zəngin dövlətçilik təcrübəsinə, rasional
təfəkkürə və praqmatik fəaliyyət mexanizminə malik olan Ümummilli lider Heydər Əliyev tətbiq etdiyi
strategiya sayəsində mərhələli şəkildə bütün bu vəzifələrin həllinə nail ola bildi.
Qürur hissi ilə qeyd edə bilərik ki, Prezident İlham Əliyevin apardığı mütəşəkkil və praqmatik xarici
siyasət nəticəsində Azərbaycanın regional və qlobal səviyyədə mövqeləri daha da möhkəmlənməkdədir.
Həyata keçirilən hücumçu diplomatiya kursunda bir çox uğurlu çalarlar, yalnız qələbələrə, müvəffəqiyyətlərə
doğru istiqamətlənmiş qəti addımlar özündə bir sıra xüsusiyyətləri ehtiva etməklə yanaşı, Azərbaycanın
regionda lider dövlət olduğunu bir daha sübut edir. Təbii ki, hazırda yürüdülən mükəmməl siyasi kursun
zamanında Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilməsi və məhz bu əhəmiyyətli faktorun dövlət
başçısı tərəfindən mütərəqqi ardıcıllıqla davam etdirilməsi qeyd edilən məfhumları özündə yetərincə əks
etdirməkdədir. Və bu siyasət zəfərlərə hesablanmış siyasət olaraq bütövlükdə Azərbaycanın tükənməz
perspektivlərini, potensialını, siyasi gücünü dünya dövlətləri qarşısında sərgiləyir.
Təsadüfi deyil ki, Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü uğurlu daxili-xarici siyasət dünyanın aparıcı
dövlətləri tərəfindən etiraf olunmaqdadır və bu gün Azərbaycanın gerçəkləşdirdiyi beynəlxalq əhəmiyyətli
layihələr, o cümlədən nəhəng enerji layihələri çərçivəsində iştirak etmək istəyən nüfuzlu şirkətlər Bakıya rəsmi
müraciətlər edir, həmin layihələrin real iştirakçısına çevrilməyi arzulayırlar.
Bütün bunlar bir daha təsdiqləyir ki, Azərbaycan rəhbərliyi məqsədyönlü şəkildə istiqamətləndirilmiş
siyasət yürüdür və ümumilikdə ölkənin inkişaf perspektivini aydın şəkildə görür. Ölkə başçısı vurğulamışdır
ki, Azərbaycanın hərbi gücünün-qüdrətinin artmasına, neft strategiyasının bəhrələrindən bacarıqla
faydalanmağa və qeyri-neft sektorunda inkişafa nail olmaq ən prioritet vəzifələrdən biridir. Digər tərəfdən bir
amil də hər zaman önəm kəsb etmişdir ki, istənilən dövlətin xarici siyasəti ölkənin sosial-iqtisadi və ictimaisiyasi inkişaf səviyyəsi, coğrafi mövqeyi və milli-tarixi ənənələri, o cümlədən suverenliyin və təhlükəsizliyin
təmin edilməsi faktorları ilə müəyyən olunur. Bütün bunlar da xarici siyasətin kontekstində milli maraqlar
konsepsiyanın əsasını formalaşdırır. Dövlətin milli maraqları geosiyasi parametrlərə və çoxsaylı qarşılıqlı
əlaqədə olan və bir-birini tamamlayan faktor baxımından resurs imkanlarına uyğun formalaşır. Tarix göstərir
ki, istənilən dövlətin xarici siyasətinin uğuru təkcə milli maraqların dəqiq müəyyənləşdirilməsindən deyil, o
cümlədən milli maraqların təmin edilməsinə aparan yolun və vasitələrin aydın şəkildə anlaşılmasından asılıdır.
Məhz bu kontekstdən də bəllidir ki, Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın milli maraqlarının təmin
olunmasına yönəlmiş qətiyyətli fəaliyyəti daim yüksək qiymətləndirilir.
Qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritetləri ölkənin ərazi bütövlüyünün tezliklə
bərpa edilməsindən, Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzünün nəticələrinin aradan qaldırılmasından,
qonşu ölkələrlə mehriban qonşuluq və qarşılıqlı fayda kəsb edən münasibətlərin inkişaf etdirilməsindən,
NATO, Avropa İttifaqı, Avropa Şurası, Transatlantik təhlükəsizlik və əməkdaşlıq strukturlarına
inteqrasiyadan, ölkənin Qərb və Şərqin qovuşuğunda yerləşməsindən faydalanmaqla mühüm strateji-coğrafi
mövqeyindən bəhrələnərək, ölkə iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrinin inkişafını sürətləndirməkdən, regionda
təhlükəsizliyin və sabitliyin gücləndirilməsindən ibarətdir.
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Vurğuladığımız kimi ölkəmizin beynəlxalq aləmdə etibarlı tərəfdaş mövqeyi ildən-ilə möhkəmlənir.
“Azərbaycan etibarlı tərəfdaşdır. Bu cümlədə çox böyük məna vardır… Etibarlı tərəfdaş olmaq çox böyük
məsuliyyətdir və böyük nailiyyətdir”. Nazirlər Kabinetinin 2011-ci ilin doqquz ayının sosial-iqtisadi
inkişafının yekunlarına həsr olunmuş iclasında dövlət başçısı İlham Əliyev Azərbaycanın etibarlı tərəfdaş kimi
qəbul olunmasını şərtləndirən amilləri diqqətə çatdırdı. Dünya əhəmiyyətli enerji layihələrinin təşəbbüsçüsü
olan Azərbaycan eyni zamanda onları gerçəkləşdirən ölkə kimi tanınır və nüfuz qazanır. Bu məsələ də hər
zaman bəyan edilir ki, layihələrin, təşəbbüslərin davamlılığını təmin etmək üçün bölgədə mövcud olan
münaqişələrin, xüsusilə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ probleminin həlli vacibdir. Məsələ ilə bağlı
güclü hüquqi baza mövcud olsa da, beynəlxalq təşkilatların qəbul etdikləri qərar və qətnamələrin kağız
üzərində qalması problemin həllinin uzanmasına səbəb olur.
Nazirlər Kabinetinin iclasında bir daha diqqəti Dağlıq Qarabağ probleminə yönəldən dövlət başçısı
İlham Əliyev Azərbaycanın prinsipial mövqeyinin tarixi həqiqətlərə və beynəlxalq hüquq normalarına
əsaslandığını önə çəkərək, ölkəmizin iqtisadi inkişafının, demoqrafik durumunun, hərbi potensialının
münaqişənin tezliklə öz ədalətli həllini tapacağına böyük əminilk yaratdığını bildirdi.
Bu gün işğalçı Ermənistan heç bir sahədə Azərbaycanla rəqabət aparmaq imkanında deyil. Ölkəmizin
etibarlı tərəfdaş kimi qəbul edilməsini şərtləndirən əsas amillərdən biri iqtisadi inkişafıdır.
Təkcə ötən ilin sosial-iqtisadi göstəricilərinə diqqət yetirmək kifayətdir ki, Azərbaycanın iqtisadi
inkişafı barədə aydın təsəvvür yaransın. Belə ki, ölkəmizdə müxtəlif sahələrin inkişafına yönələn məqsədyönlü
proqramların sayı 50-dən çoxdur. Məlumdur ki, Azərbaycan neft və qazla zəngin olan ölkədir. Ölkəmizin
enerji daşıyıcılarının dünya bazarlarına çıxarılması üçün yeni yolların müəyyənləşdirilməsi istiqamətində
göstərdiyi səylər əldə olunan uğurlu nəticələrdə özünü aydın şəkildə göstərir. Bu gün Azərbaycanın iştirakı
olmadan regionda hansısa iqtisadi və siyasi layihənin həyata keçirilməsinin mümkünsüzlüyü ölkəmizin artan
nüfüzunun, siyasi çəkisinin təsdiqidir. Yeni yataqların aşkarlanması ölkəmizin neft-qaz ehtiyatlarının
artmasına, qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olmağa geniş imkanlar açır. Dövlət başçısı İlham Əliyev
“Abşeron” blokunda iri qaz yatağının kəşf edilməsini xüsusi önə çəkərək bildirdi ki, təqribən 300-350 milyard
kubmetr səviyyəsində yeni qaz ehtiyatları yaradılmış, həmçinin “Ümid” yatağı kəşf edilmişdir. “Beləliklə,
bizim təsdiq edilmiş qaz ehtiyatlarımız 2,6 trilyon kubmetr səviyyəsindədir. Bu, dünya miqyasında çox böyük
rəqəmdir”, söyləyən dövlət başçısı bildirmişdir ki, coğrafi vəziyyətimizi nəzərə alsaq, bu, nəinki bizim üçün,
tərəfdaşlarımız üçün, Avropa üçün yeni imkanlar açır.
Uğurlu neft-qaz layihələri Azərbaycanın iqtisadi və maliyyə imkanlarının artmasına stimul verir. Bu
tərəqqi isə öz növbəsində digər, xüsusilə hərbi sənayenin inkişafına da öz müsbət təsirini göstərir. Ölkəmizin
hərbi büdcəsi 3 milyard dollardan artıqdır. Ordunun maddi- texniki bazası günbəgün möhkəmlənir. Dövlət
başçısı İlham Əliyev Ermənistanla Azərbaycanda keçirilən hərbi paradın müqayisəli təhlilini aparmaqla
hazırda işğalçı dövlətin silahlı qüvvələrində vəziyyətin nə qədər açınacaqlı olduğunu diqqətə çatdırdı.
İqtisadiyyatı iflic vəziyyətində olan bir dövlətin güclü ordudan danışması təbii ki, gülüncdür.
Ölkəmizin bu uğurları, eyni zamanda real faktlara əsaslanan təbliğatı, diplomatik mübarizədə qələbəsi
beynəlxalq birliyin Azərbaycana artan diqqət və marağında da özünü qabarıq şəkildə göstərir.
2011-ci ildə xarici siyasət sahəsində əldə edilən ən ciddi uğur heç şübhəsiz Azərbaycanın BMT
Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilməsi oldu. Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Sloveniya və
Macarıstan ilə birgə Avropa ölkələrindən BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvlüyünə bir yer üzrə öz
namizədliyini irəli sürmüşdü. Keçirilən seçkilərin birinci günü Macarıstan ilk turda az sayda səs toplayaraq
mübarizəni davam etdirə bilmədi. 9 raund səsvermədən sonra bu yer uğrunda Azərbaycan və Sloveniya
mübarizə apardı. Son raundda Azərbaycan daha yüksək səs qazanaraq Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi
üzvü seçildi.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv seçilməsi münasibətilə
bəyanatında bu hadisəni xalqımızın, dövlətimizin qələbəsi, həyata keçirilən siyasətin təntənəsi kimi
dəyərləndirərək, bir daha bildirdi ki, 155 ölkənin Azərbaycana dəstəyi ölkəmizin artan mövqeyinin, siyasi
çəkisinin təsdiqidir. 20 illik müstəqillik tarixində Azərbaycan biri-birindən əhəmiyyətli uğurlara imza atıb.
Daxili siyasətin davamı kimi qəbul olunan xarici siyasətdə əldə olunan uğurlar göz qabağındadır. Ulu öndər
Heydər Əliyev müstəqillik yollarında ilk addımlarını atan hər bir dövlətin özünü beynəlxalq aləmdə
təsdiqləməsində xarici siyasətin düzgün qurulmasını vacib amil kimi önə çəkirdi. Azərbaycan ötən bu dövrdə
ikitərəfli və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıqda çox mühüm uğurlar əldə edib. Dövlətimizin
bayrağının dünyanın nüfuzlu təşkilatlarının qarşısında dalğalanması qürurverici hadisədir. Azərbaycan bu
qurumlarda təmsil olunmaqla həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün tribuna əldə edir.
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Dövlət başçısı İlham Əliyev bəyanatında Azərbaycana artan diqqət və inamı şərtləndirən amillərdən biri
kimi həyata keçirilən müstəqil siyasəti önə çəkir: “Bizim xarici siyasətimizin əsas mahiyyəti ondan ibarətdir
ki, Azərbaycan müstəqil siyasət aparır. Bu siyasət Azərbaycan xalqının maraqlarını təmin edir. Bu siyasət
əməkdaşlığı genişləndirmək, artırmaq üçün aparılan siyasətdir”.
Ölkəmizin BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv seçilməsi ən mühüm problemimiz olan
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə təsirsiz olmayacaq.
Məlumat üçün qeyd edək ki, BMT Təhlükəsizik Şurası 15 üzvdən ibarətdir. Bunlardan 5-i, yəni ABŞ,
Çin, Rusiya, Böyük Britaniya və Fransa daimi üzvlərdir və veto hüququna malikdirlər. Digər 10 üzv isə 2 il
müddətinə seçilir. Yeni seçilən ölkələr 2012-ci ilin yanvarın 1-dən səlahiyətlərinin icrasına başlayıb.
Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv seçilməsi dünya dövlətlərinin,
təşkilatlarının təmsilçiləri tərəfindən də ölkəmizin beynəlxalq aləmdə böyük nüfuza sahib olduğunun təsdiqi
kimi qiymətləndirilir. Bu gün ölkəmizin inkişaf modelinin digər ölkələrə nümunə göstərilməsi bir daha belə
bir həqiqəti təsdiqləyir ki, düzgün müəyyənləşdirilən siyasət ölkəni daim inkişafa aparar. 2009-cu ildən
dünyanı bürüyən iqtisadi və maliyyə böhranından Azərbaycanın uğurla çıxması bu faktı bir daha təsdiqlədi.
İqtisadi tərəqqi və müstəqillik siyasi müstəqillik üçün əsasdır. Vaxtilə çoxlarına əfsanə kimi görünən layihələr
bu gün reallığa çevrilməklə ölkəmizin uzunmüddətli iqtisadi inkişafına zəmin yaradıb. Yeni-yeni layihələrin
təşəbbüsçüsü olan Azərbaycan eyni zamanda onları gerçəkləşdirən ölkə kimi nüfuz qazanır. İnvestisiya
cəlbediciliyini yüksək səviyyədə qoruyan Azərbaycan həm də bu və ya digər ölkələrdə uğurlu investisiya
layihələri həyata keçirir. “PETKİM” kimi nəhəng müəssisə artıq Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin
mülkiyyətidir. Bu müəssisəyə və Kulevi terminalına qoyulan sərmayələr öz səmərəsini verir. Gürcüstanda,
Ukraynada və digər ölkələrdə yanacaqdoldurma stansiyalarının tikintisini, qaz təsərrüfatında idarəçilik
prinsiplərini Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti icra edir. Bütün bunlar imkanlarımızı genişləndirir. Dövlət başçısı
İlham Əliyev bildirir ki, ARDNŞ-in beynəlxalq şirkətə çevrilməsi məhz bu yoldan keçir. Bir sözlə, iqtisadi
uğurlarımız bir-birini əvəzləməkdədir.
Bu gün yeganə problemimiz Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir. Bugünkü
reallıqlarımız- iqtisadi tərəqqi, güclü ordu, beynəlxalq dəstək, ən əsası xalq-iqtidar birliyi bu prbolemin də
tezliklə öz ədalətli həllini tapacağına əminlik yaradır.
Azərbaycan dövləti bütün beynəlxalq təşkilatlarda problemin müzakirəsinə səy göstərir. BMT-də
mütəmadi olaraq Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ probleminin müzakirəyə çıxarılması da
Azərbaycan dövlətinin uğurlu xarici siyasətinin və səylərinin nəticəsidir. Rəsmi Bakı hər zaman bildirir ki,
münaqişənin həllində vasitəçilik missiyasını ATƏT-in Minsk qrupu yerinə yetirsə də, bütün beynəlxalq
təşkilatların potensialından səmərəli istifadə etmək niyyətindədir. Xatırlatmaq istərdik ki, Azərbaycan dövləti
Faktaraşdırıcı Missiyanın yaradılması ilə bağlı BMT-yə müraciət etmişdir. Rəsmi Bakının bu addımını ATƏTin Minsk qrupunun vasitəçiliyindən imtina kimi dəyərləndirən həmsədrlər Faktaraşdırıcı Missiyanın qurum
tərəfindən yaradılmasının vacibliyini bildirdilər. Bu missiya 2005-ci ildə ATƏT tərəfindən yaradıldı.
Bu gün Dağlıq Qarabağla bağlı bir sıra beynəlxalq təşkilatların qərar və qətnamələri var. Avropa Şurası,
ATƏT, İƏT, Avropa Parlmenti qəbul etdikləri qətnamələrdə Ermənistanın işğalçılıq siyasətini pisləyir, tarixi
saxtalaşdırmamağa çağırır. BMT Təhlükəsizlik Şurasının müxtəlif vaxtlarda qəbul etdiyi 4 qətnaməsində
Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tarixi ərazisi olduğu, erməni işğalçılarının bu torpaqlardan qeyd-şərtsiz
çıxarılmasının vacibliyi öz əksini tapıb. Nə üçün işğalçı Ermənistan bu sənədlərə məhəl qoymur, onların yerinə
yetirilməsi barədə düşünmür? Rəsmi Bakını narahat edən, sərt bəyanatlarla çıxış etməyə məcbur edən də məhz
Ermənistana dünyanın göstərdiyi dəstək, bir sözlə, ikili siyasətdir.
Bu günədək işğalçılıq siyasətinə, beynəlxalq hüquq norma və prinsiplərinə məhəl qoymadığına görə heç
bir təzyiqə məruz qalmadığının nəticəsidir ki, Ermənistan rəhbərliyi dünyanın ən nüfuzlu təşkilatlarının
tribunalarından utanmadan Dağlıq Qarabağın Ermənistan ərazisi olduğunu bildirməklə yanaşı, torpaqlarımızın
işğalında bilavasitə iştirakçı olduqlarını böyük sevinc hissi ilə qeyd edirlər. BMT Baş Assambleyasının 66-cı
sessiyasında da Ermənistan prezidenti Dağlıq Qarabağın müstəqil qurum olduğunu bəyan edərək, bu yalanının
həqiqət olduğunu sübut etmək üçün əsassız fikirlər səsləndirdi. Lakin sessiyanın gedişi zamanı bu reallığı dərk
etmək məcburiyyətində olduğunu müəyyənləşdirdi. Faktlara əsaslanmayan təbliğat heç zaman inandırıcı
görünə və qəbul oluna bilməz. Tarix faktlara əsaslanır. Tarixi inkar etməklə nəyəsə nail olmaq mümkünsüzdür.
Müstəqilliyi formal xarakter daşıyan, forpost olduğunu hər addımında təsdiqləyən işğalçı dövlət Azərbaycanla
müqayisə olunmaz səviyyədə olduğunu aydın dərk edir.
Dövlət başçısı İlham Əliyev BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv olmaq üçün Ermənistanın da ilkin
mərhələdə namizədliyini irəli sürdüyünü, sonrakı mərhələdə Azərbaycanla diplomatik sahədə rəqabət aparmaq
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imkanında olmadığını dərk edib namizədliyini geri götürdüyünü önə çəkərək bu inamı ifadə etdi ki, işğalçı
dövlət Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində də eyni yanaşmanı göstərəcəkdir.
“Nəhayət, anlayacaqlar ki, Azərbaycanla heç bir sahədə onlar rəqabət apara bilmirlər və bilməyəcəklər. Nə
qədər tez bunu anlasalar, onlar üçün bir o qədər yaxşı olacaqdır. Çünki onların BMT Təhlükəsizlik Şurasına
seçkilərdə siyasi və diplomatik iflası, uğursuzluğu istisna edilmir ki, təkcə diplomatik meydanla
məhdudlaşmayacaqdır. Azərbaycan güclü dövlətdir və güclü dövlətlərlə qonşular adətən dost olmaq
istəyirlər”.
Dövlət başçısı İlham Əliyev Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilməsi
üçün qurum üzvlərinin göstərdiyi dəstəyi ölkəmizin hərtərəfli inkişafının, beynəlxalq münasibətlərin təzahürü
kimi qeyd edir. Bu gün Azərbaycan etibarlı tərəfdaş kimi mövqeyini möhkəmləndirir. Xarici siyasətində
qarşılıqlı əməkdaşlıq əlaqələrinə xüsusi önəm verən ölkəmiz heç bir dövlətin daxili işinə müdaxilə etmir və bu
müdaxiləni qəbuledilməz hesab edir. Dövlət başçısı İlham Əliyevin “Siyasi gücündən, yaxud da ki,
böyüklüyündən, ərazilərindən asılı olmayaraq, bütün ölkələrlə bərabərhüquqlu münasibətlər qura bilmişik”,
fikri də münasibətlərdə qarşılıqlı maraqlar və hörmət prinsipinin əsas götürüldüyünün təsdiqidir.
Müstəqli Azərbaycan bu gün biri-birindən əhəmiyyətli uğurları ilə dünyanın diqqətindədir. Artıq bir
daha inamla demək olar ki, Prezident İlham Əliyevin apardığı mütəşəkkil və praqmatik xarici siyasət
nəticəsində Azərbaycanın regional və qlobal səviyyədə mövqelərinin möhkəmlənməsi davam edəcək və bu
faktorun nəticəsi olaraq ölkəmizin artan nüfuzu növbəti qələbələrə, zəfərlərə doğru atılan nəhəng addım kimi
bütün dünyaya səs salacaq.
Yeni Azərbaycan.-2012.-18 aprel.-№67.-S.4.

752

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu durmadan yüksəlir
Xalid NİYAZOV
Bunu ölkəmizin reytinq göstəricilərinin yüksəlməsi və G-20 sammitinə dəvət olunması da
təsdiqləyir
Qloballaşma prosesinin daha geniş vüsət aldığı müasir dönəmdə dünyanın siyasi xəritəsində
adları keçən dövlətlərin fərdi inkişaf xüsusiyyətlərinin qorunub saxlanması əsasında tərəqqilərini
davam etdirməsi artıq ən zəruri şərtlərdən biri kimi çıxış edir. Çünki qloballaşmadan irəli gələn
inkişafın müsbət tərəfləri ilə yanaşı, doğurduğu ən böyük fəsadlardan biri də sosial-iqtisadi tərəqqi
prosesində meydana çıxan problemlərin təsir sferasına bütün dövlətləri daxil etməsidir. Yəni
qloballaşma prosesində yer alan hər hansı dövlətin üzləşdiyi problem tək onun coğrafi sərhədləri ilə
məhdudlaşmayaraq dünyanın digər ölkələrinə də təsir göstərir. Elə yaxın tarixə nəzər salmaqla bunun
real təsdiqinə dair çoxsaylı misallara rast gəlmək mümkündür.
Məsələn, 2009-cu ildə özünün zirvə nöqtəsinə çatan sonuncu qlobal maliyyə böhranı ilk olaraq okeanın
o tayında özünü büruzə verdi, az keçməmiş domino effekti yaradaraq digər dünya ölkələrinin iqtisadiyyatına
da mənfi təsirlərini göstərməyə başladı. Hazırda Avropanın bir çox inkişaf etmiş ölkələrində mövcud iqtisadi
çətinliklər barədə də analoji mühakimələr yürütmək mümkündür. Məhz sözügedən kontekstdə dünya
dövlətlərinin qarşısında duran əsas məsələlərdən biri öz tərəqqi strategiyasını müəyyən edərkən qloballaşma
prosesinin yarada biləcəyi fəsadları əvvəlcədən neytrallaşdıra bilmək üçün preventiv tədbirlər planına malik
olmaq, inkişafına mənfi rakursdan təsir göstərəcək halları vaxtında dəf etmək iqtidarında olmasıdır. Ölkələrin
müasir iqtisadi vəziyyətinin təhlili isə qeyd edilən səpkidə mühüm nailiyyətlərə imza atan dövlətlərin sayının
elə də çox olmadığını göstərir və bu təsnifatda yer alanlar öz inkişaf səviyyələrinə görə digərlərindən
əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənirlər. Təqdirəlayiq haldır ki, dünyanın azsaylı bu cür ölkələri sırasında müstəqillik
tarixi elə də böyük zaman kəsiyini əhatə etməyən, lakin bununla belə sosial-iqtisadi inkişaf tempinə görə
nümunəvi dövlətlərdən biri qismində çıxış edən Azərbaycanın da adı yer alır.
Dövrün tələblərindən irəli gələrək dünya iqtisadi sisteminə fəal inteqrasiya yolu seçən Azərbaycanın bu
sahədə qazandığı müvəffəqiyyətləri şərtləndirən mühüm cəhətlərdən biri məhz qloballaşma prosesindən irəli
gələn meyarların ölkə reallıqları ilə məharətlə uzlaşdırılması, onların milli maraqların təmininə
yönəlmiş uğurlu vəhdətinin yaradılmasına nail olunmasıdır. Sosial-iqtisadi inkişafın özünəməxsus cəhətləri
ilə seçilən modelini yaratmaq kimi möhtəşəm bir uğura da imza atan Azərbaycan üçün əsas xarakterik
xüsusiyyətlərdən biri sözügedən sferada yaşanan tərəqqinin dinamik və davamlı xarakter daşıması, kifayət
qədər möhkəm özüllər üzərində qurulmasıdır. Elə bu da qarşıdakı dövr ərzində Azərbaycanın geridə qoyacağı
inkişaf yolunun yenə böyük uğurlarla müşayiət olunacağını, ölkəmizin daha böyük nailiyyətlərə imza atacağını
şərtləndirməkdədir.
Digər tərəfdən, bununla ən böyük hakim olan zaman əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən
qoyulan, onun böyük və zəngin irsinin layiqli davamçısı olan Prezident İlham Əliyevin zamanın çağırışlarına
adekvat olan yeni qiymətli əlavələrlə zənginləşdirdiyi, Azərbaycanı liderlər cərgəsinə yüksəldən inkişaf
strategiyasının möhtəşəm təntənəsinin daha bir real təzahürü kimi çıxış edir.
Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında həyata keçirilən və ilk növbədə sosialyönümlü problemlərin
kompleks həllinə geniş imkanlar açan sosial-iqtisadi siyasət çoxşaxəli milli iqtisadiyyatın formalaşdırılmasını,
onun dünya təsərrüfat sisteminə uğurlu inteqrasiyasını təmin edərək ölkəmizə qibtəediləcək müvəffəqiyyətlər
qazandırıb. Bunun bariz nümunəsi isə son on il ərzində Azərbaycanın əsas makroiqtisadi göstəricilərdən olan
ümumi daxili məhsulun orta artım tempinə görə hələ də dünya ölkələrinin reytinq cədvəlində lider dövlət
statusunu qoruyub saxlamasıdır. Bu xüsusda Prezident İlham Əliyevin aşağıdakı fikirləri xüsusi diqqət cəlb
edir: “İqtisadi inkişaf templərinə görə Azərbaycan dünya miqyasında lider dövlətdir. Son illər ərzində dünya
miqyasında heç bir başqa ölkədə Azərbaycandakı qədər görülən işlər və əldə edilmiş nailiyyətlər olmamışdır”.
Sosial-iqtisadi intibahında Azərbaycanın inkişaf yolunun nümunəviliyini və yüksək səmərəliliyini
dünya miqyasında isbata yetirən ən mühüm hadisələrdən biri qlobal maliyyə böhranı oldu. Böhran dövründə
Azərbaycan nəinki ümumi daxili məhsulun yüksək nisbətdə artımına nail oldu, həm də iqtisadi sahədə keçid
dövrünü başa vurmaq kimi böyük bir uğurun müəllifinə çevrildi. İqtisadi sahədə keçid dövrünün sona yetməsi
kontekstində isə günümüzdə Azərbaycanın qarşısında duran əm ümdə məqsəd və vəzifələrdən biri iqtisadi
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inkişaf statusunu dəyişərək, artıq inkişaf etmiş dövlətlər cərgəsnə daxil olmaqdır. Mövcud inkişaf tempi
Azərbaycanın yaxın tezlikdə buna nail olacağına heç bir şübhə yeri qoymur.
İqtisadi sahədə qazanılan nailiyyətlər isə öz növbəsində Azərbaycanın digər uğurlarını şərtləndirən,
onun beynəlxalq hüququn müstəqil subyekti olaraq dünya miqyasında mövqelərini davamlı olaraq gücləndirən
ölkə kimi çıxış etməsinə rəvac verib. Ulu öndər Heydər Əliyevin dediyi kimi, “iqtisadiyyatı güclü olan dövlət
hər şeyə qadirdir” formulunun tam reallığı əks etdirməsi müasir Azərbaycanın timsalında özünü tamamilə
doğruldur.
Bunun nəticəsidir ki, dövlətimizin mövqe və maraqları regional xarakterli proseslərin inkişaf axarında
mütləq nəzərə alınır və Azərbaycanla razılaşdırılır. Bu gün Cənubi Qafqazda həyata keçirilən və gələcəkdə
keçirilməsi nəzərdə tutulan istənilən transmilli layihənin ölkəmizin iştirak və razılığı olmadan reallaşdırılması
mümkün deyil. Lakin ölkəmizin müəllifi olduğu uğurlar onun təkcə regional hüdudlarda deyil, həm də qlobal
miqyasda mühüm oyunçulardan birinə çevrilməsini səbəbləndirmişdir. Elə ötən ilin yekunları da az söz demir.
Yola saldığımız ildə Azərbaycan dünyanın ən mötəbər mahnı müsabiqələrindən biri sayılan
“Eurovision”un qalibi oldu. Ölkəmiz barədə məlumatı olmayanlar belə həmin günlər Azərbaycanla sıx
maraqlandılar, haqqımızda bilmədiklərini öyrəndilər. May ayında həmin möhtəşəm musiqi bayramına Bakı ev
sahibliyi edəcək və əminik ki, bu tədbirə qatılan hər bir qonaq burada gördüklərindən vəcdə gələcək və geriyə
dönərkən qəlbində ən xoş təəssüratlarla yanaşı, mütləq bir parça da Azərbaycan sevgisi aparacaq. “Eurovision2012″ ölkəmizin beynəlxalq səviyyədə nüfuzunun daha bir təsdiqinə çevriləcəkdir.
Azərbaycanın keçən il dünyanın ən böyük və nüfuzlu bir təşkilatının əsas qurumunun üzvü seçilməsi də
əldə edilmiş uğurların beynəlxalq etirafının bariz göstəricisidir. Söhbət Azərbaycanın yeni tarixinin ən parlaq
səhifələrindən birini təşkil edən və məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilən diplomatiya siyasətinin böyük
uğurunun nəticəsi kimi ölkəmizin BMT Təhlükəsizlik Şurasının iki il müddətinə qeyri-daimi üzvü
seçilməsindən gedir. Bu, həm də onun təsdiqidir ki, sosial-iqtisadi tərəqqi sahəsində mühüm nailiyyətlərin
sahibi olan Azərbaycan siyasi müstəvidə də əldə etdiyi uğurlara görə dünyada kifayət qədər yaxşı tanınır,
beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən geniş şəkildə dəstəklənir. Təhlükəsizlik Şurasına seçkilər zamanı 155
ölkənin Azərbaycanın lehinə səs verməsi artıq bu mötəbər qurumda respublikamızı Şərqi Avropa dövlətlərinin
əsas təmsilçisinə çevirib. Hər bir azərbaycanlının qürur duyduğu bu hadisənin Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyinin yenidən bərpasının 20-ci ildönümünə təsadüf etməsi, eyni zamanda, qeyd edilən müddət
ərzində həyata keçirilən xarici siyasət strategiyasının məqsədyönlülüyündən, böyük hədəflərə daha tez
çatılması üçün rəvan cığır açdığından xəbər verir. Bu strategiya ona gətirib çıxarıb ki, ölkəmiz artıq BMT
Təhlükəsizlik Şurasının üzvü kimi beynəlxalq sülh və sabitliyin qorunması, ölkələrin davamlı inkişafı,
mədəniyyətlərarası anlaşmanın artırılması, ətraf mühitin qorunması və digər bu kimi vacib məsələlərin həyata
keçirilməsində dünyanın əsas söz sahibi olan dövlətlərindən birinə çevriləcəkdir. Xatırlatmaq yerinə düşərdi
ki, BMT Nizamnaməsinin 23-cü maddəsinə görə, Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri üçün prioritet məqamlar ilk
növbədə, beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin saxlanması və təşkilatın bu qəbildən olan digər məqsədlərinə
nail olunmasıdır.
Azərbaycanın artıq dünyanın siyasi və iqtisadi nizamının müəyyən olunmasında əsas söz sahibləri
sırasında olmasının labüdlüyünün beynəlxalq miqyasda da qəbul edildyini göstərən digər önəmli faktor
ölkəmizin tarixində ilk dəfə olaraq “Böyük iyirmilik” dövlətlərinin (G-20) xarici işlər nazirlərinin sammitinə
qatılmasıdır. Fevralın 18-20-də Meksikanın Los-Kabos şəhərində baş tutan sammitdə Azərbaycanı xarici işlər
naziri Elmar Məmmədyarov təmsil edib. Heç şübhəsiz ki, sözügedən sammitdə iştirak ölkəmizin artan
nüfuzundan xəbər verir, Azərbaycanın mövcud olduğu regionda lider dövlətdən qlobal oyunçuya çevrildiyini
göstərir. Bu fakt həm də belə bir həqiqətin göstəricisidir ki, qlobal iqtisadiyyatın vacib problemlərinin həllində
dünya üçün artıq Azərbaycanın da mövqeyi olduqca əhəmiyyətlidir. Onu da qeyd etmək yerinə düşərdi ki,
“Böyük iyirmilik” 1999-cu ildə inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrlə qlobal iqtisadiyyat
məsələlərinin birgə müzakirəsi məqsədilə yaradılmışdır. “İyirmilik qrupu” 19 ölkənin maliyyə nazirlərindən
və mərkəzi bank sədrlərindən, həmçinin Avropa İttifaqının nümayəndəsindən ibarətdir.
Azərbaycanın bu sammitə dəvətini şərtləndirən əsas səbəblərdən biri mövcud olduğu regionun lider
dövləti olaraq sosial-iqtisadi inkişafında nail olduğu uğurlarla bilavasitə bağlıdır. Sözügedən kontekstdə təkcə
bir faktı qeyd etmək kifayətdir ki, inkişaf göstəriciləri ilə Azərbaycan bu gün hətta Avratlantik məkanın bir
çox ölkələri üçün nümunəyə çevrilib. “Standard and Poor’s”, “Moody’s” kimi beynəlxalq reytinq
agentliklərinin qiymətləndirmələrindən də bunu aydın görmək olar. Həmin agentliklər Avropa ölkələrinin
reytinq göstəricilərinin aşağı düşdüyü bir məqamda Azərbaycanda əks proseslərin yaşandığından xəbər verir.
Belə ki, “Standard and Poor’s” özünün son qiymətləndirməsində Fransa, İtaliya, İspaniya və Avstriya da daxil
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olmaqla 17 avrozona ölkəsindən 9-nun kredit reytinqini aşağı salıb. Avropa İttifaqının ən iri iqtisadi
qüvvələrindən sayılan Fransanın reytinqi də ən ali pillə olan “AAA” pilləsindən “AA+” pilləsinə endirilib və
bu, “mənfi proqnoz”la müşayiət edilib. İtaliyanın borc reytinqi “A” pilləsindən “BBB+” pilləsinə, İspaniyanın
reytinqi isə “AA” pilləsindən “A” pilləsinə endirilib.
“Moody’s” agentliyi də Avropa İttifaqının daha 6 ölkəsinin suveren kredit reytinqlərini azaldıb.
Avropanın iqtisadi göstəricilərinin pisləşməsi fonunda “Standard and Poor’s” Azərbaycanın kredit
reytinqlərinin müsbət olduğunu bildirir. Özünün sonuncu qiymətləndirməsində “Standard and Poor’s”
agentliyi Azərbaycanın uzunmüddətli və qısamüddətli suveren kredit reytinqlərini “BB+/B” səviyyəsindən
qaldıraraq müsbət proqnozlu “BBB-/A-3″ səviyyəsinə çatdırıb. Beləliklə, Azərbaycan reytinq üzrə MDB lideri
olan Rusiyanın sabit proqnozlu “BBB” reytinqinə tam yaxınlaşıb.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin buraxdığı avrobondlara isə “Moody’s” tərəfindən
“BA1″ (sabit proqnoz) reytinq dərəcəsi verilməsi ölkəmizə yüksək etimadın mühüm göstəricilərindəndir.
Regionların 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının icrasının üçüncü ilinin
yekunlarına həsr olunmuş konfransdakı nitqində Azərbaycanın Prezidenti İlham Əliyev belə bir beynəlxalq
səviyyəli nüfuz və etibarın kökündə ölkədə uğurla həyata keçirilən iqtisadi islahatların, səmərəli idarəçilik
metodlarının durduğunu söyləmişdir: “…Mən bir daha demək istəyirəm ki, uğurlarımızın təməlində
düşünülmüş iqtisadi siyasətdir, iqtisadi islahatlardır. Bu islahatlar dünya birliyi tərəfindən qiymətləndirilir.
Dünyanın aparıcı iqtisadi qurumları Azərbaycanda gedən prosesləri dəstəkləyir, qiymətləndirir və bəzi hallarda
bizdə gedən prosesləri heyranlıqla müşahidə edir. Böyük reytinq agentlikləri inkişaf etmiş ölkələrin kredit
reytinqlərini aşağı salırlar. Azərbaycanın kredit reytinqlərini qaldırırlar. Böhranlı illərdə ən aparıcı beynəlxalq
maliyyə qurumları Azərbaycanda gedən islahatları yüksək qiymətləndirirlər. …Görəndə ki, uğurlarımız
mötəbər beynəlxalq qurumlar tərəfindən qeyd edilir, əlbəttə ki, bu, bizi daha da sevindirir”.
Şübhəsiz ki, Azərbaycanın iqtisadi uğurları onun ən müxtəlif agentliklər tərəfindən reytinq
göstəricisinin yüksəlməsinə səbəb olub. Lakin təkcə reytinq agentlikləri yox, digər nüfuzlu beynəlxalq
qurumlar da ölkəmizdə böyük iqtisadi inkişafın və bunun üçün müvafiq şəraitin formalaşdırılmasının
Azərbaycanın nüfuzuna müsbət istiqamətdə böyük təsir göstərdiyini vurğulayırlar. Məsələn, Dünya İqtisadi
Forumu tərəfindən dərc edilən dünya ölkələrinin rəqabət qabiliyyətliliyi səviyyəsini xarakterizə edən “Qlobal
Rəqabət Qabiliyyəti İndeksi” hesabatlarında Azərbaycan 142 ölkə arasında 55-ci yerə layiq görülmüş və
beləliklə də son 7 hesabat ərzində ölkəmizin mövqeyi 14 pillə yuxarı qalxmışdır. Yenə də həmin göstəriciyə
görə artıq son 3 hesabatdır ki, ölkəmiz MDB ölkələri arasında 1-ci yerdədir.
“Dünya Rəqabət Qabiliyyəti İndeksi 2011-2012″ hesabatında Azərbaycan bir sıra alt göstəricilər üzrə
də yüksək nəticələr əldə edib. Dünya Bankı tərəfindən hazırlanan “Doing Business” hesabatında Azərbaycan
biznesin təşkili və aparılması istiqamətində əlverişli şəraitin yaradılması və inkişafı üçün tədbirlər həyata
keçirən ölkə kimi dəyərləndirilir. “Doing Business – 2009″ hesabatının nəticələrinə əsasən Azərbaycan “top
islahatçı” ölkə kimi qiymətləndirilib, 97-ci pillədən 33-cü pilləyə yüksəlməklə öz mövqeyini 64 pillə
yaxşılaşdırıb. “Doing Business” hesabatlarının tarixi ərzində bu ən yüksək irəliləyiş olub və hələ ki, təkrar
olunmaz nəticə kimi qalmaqdadır. Dünya Bankının “Doing Business – 2011″ hesabatında ölkəmiz 183 milli
iqtisadiyyat arasında 54-cü və MDB məkanında 1-ci olub.
Bu müstəvidə “Fitch Ratings” agentliyi tərəfindən ilk dəfə olaraq ölkəmizə investisiya reytinqi verilib.
Azərbaycan Cənubi Qafqaz iqtisadiyyatları arasında investisiya reytinqi almış ilk və indiyədək yeganə
iqtisadiyyat olaraq qalmaqdadır. Bir daha xüsusilə qeyd edilməlidir ki, Azərbaycanın kredit reytinqinin
yaxşılaşması Avropanın bəzi inkişaf etmiş ölkələrinin suveren reytinqlərinin aşağı salınması fonunda baş verir.
Qeyd edilənlər kontekstində Azərbaycanın “Böyük iyirmilik” dövlətlərinin sammitinə dəvət alması, əslində,
təbii sayılmalıdır. Digər tərəfdən, belə bir mötəbər tədbirdə iştirak etməklə Azərbaycan daha bir beynəlxalq
səviyyəli yüksək kürsüdən öz mövqeyini dünyaya çatdırmaq imkanı qazanır. Xatırlatmaq yerinə düşərdi ki,
xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov “Böyük iyirmilik” dövlətlərinin nazirlər toplantısının “Cari qlobal
çağırışların effektiv həll olunması” mövzusunda keçirilmiş ikinci sessiyasında aparıcı spiker kimi iştirak edib.
Burada o, ölkəmizlə bağlı bir çox vacib reallıqları beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırıb. Belə ki, nazir
öz çıxışında davamlı inkişaf və yoxsulluğun aradan qaldırılması məsələlərinə toxunaraq Azərbaycanın 20 illik
müstəqillik dönəmində bu sahədə müsbət nəticələr əldə etdiyini vurğulayıb. Azərbaycan torpaqlarının
əhəmiyyətli bir hissəsinin hələ də işğal altında olduğunu bildirən cənab Məmmədyarov Azərbaycanın davamlı
şəkildə öz müstəqilliyinin və suverenliyinin möhkəmləndirilməsi üzərində çalışdığını qeyd edib. O,
Azərbaycanda təhsil sahəsinə böyük investisiyalar yatırıldığını qeyd edərək, bununla da gələcək nəsillərin
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güclü iqtisadiyyata və sosial siyasətə malik olan qüdrətli dövlət qurmalarının mümkün olacağını diqqətə
çatdırıb.
Təhlükəsizlik məsələlərinə toxunan Elmar Məmmədyarov bu sahədə qəbul edilən qərarların tətbiq
edilmə mexanizminin də yaradılmasının vacibliyini qeyd edərək, BMT TŞ-nin Ermənistan – Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı 4 qətnamə qəbul etməsinə baxmayaraq, həmin sənədlərin praktiki şəkildə
təsirsiz qaldığını ifadə edib. Belə bir icra intizamının bərqərar edilməsinin nazir qlobal və regional
təhlükəsizliyin qorunması nöqteyi-nəzərindən də vacib olduğunu vurğulayıb.
Qeyd edilənlər Azərbaycanın beynəlxalq arenada yüksələn nüfuzunun növbəti ifadəsi olmaqla yanaşı,
ölkəmizin artıq qlobal miqyasda əsas söz sahiblərindən biri qismində çıxış etdiyini də təsdiq edir. Digər
tərəfdən, belə bir fakt da birmənalı qəbul edilməlidir ki, qazanılan uğurlar dövlət başçısı İlham Əliyevin
genişmiqyaslı fəaliyyətinin və titanik zəhmətinin məntiqi nəticəsidir.
İstisnasız olaraq inkişafın hər bir istiqaməti üzrə möhkəm özüllər üzərində qərar tutmuş Azərbaycanın
bundan sonra da özündə dinamik və sabitqədəm tərəqqini ehtiva edən milli sosial-iqtisadi inkişaf proqramı
əsasında irəliləyəcəyi nə opponentlərində, nə də ölkə vətəndaşlarında şübhə doğurur.
Azərbaycan.-2012.-4 mart.-№ 52.-S.3.
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Аzərbaycanın beynəlxalq uğurlarının göstəricisi
Prezident İlham Əliyev: ”20 il ərzində Azərbaycan dünya xəritəsində özünə layiq yer tutub”
Fuad HÜSEYNZADƏ
Azərbaycanın siyasi və iqtisadi gücü ildən-ilə qazanılan uğurlarla özünü göstərir. Hər il Azərbaycan
üçün istər inkişaf baxımından, istərsə də müxtəlif sahələrdə əldə olunan uğurlara görə yadda qalan olur.
Bu baxımdan yola saldığımız 2011-ci ildə daha çox tarixi qələbələr əldə olundu. Xüsusən də, xarici
siyasət sahəsində Azərbaycan bir sıra tarixi nailiyyətlər qazandı. Bunların da ən əsası 2012-2013-cü illər üzrə
BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvlüyünə seçilməyimiz oldu. Bütün bunlar Azərbaycanın beynəlxalq sülh,
əməkdaşlıq, şəffaflıq və çoxşaxəlilik prinsiplərinə sadiq olmasının sübutudur. Xarici İşlər Nazirliyinin ötən
ilin yekunları ilə bağlı hesabatında da bu məsələnin Azərbaycan diplomatiyasının qazandığı əsas uğurlardan
biri olduğu vurğulanır: “SSRİ-nin dağılmasından bu yana Azərbaycan bu mötəbər quruma qeyri-daimi üzv
olan 2-ci (Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionunda isə ilk) post-sovet ölkəsidir”.
Ötən ilin ölkəmiz üçün nə dərəcədə mühüm olduğunu Nazirlər Kabinetinin 2011-ci ilin sosial-iqtisadi
inkişafının yekunlarına həsr olunmuş iclasında Prezident İlham Əliyev öz çıxışında qeyd edib. Prezident
bildirib ki, 20 il ərzində Azərbaycan dünya xəritəsində özünə layiq yer tutub, dünya birliyinin mütləq
əksəriyyətinin rəğbətini, hörmətini, inamını qazana bilib. “Azərbaycanın uğurlu, müstəqil siyasəti, prinsipial
mövqeyi, etibarlı tərəfdaş kimi qəbul olunması bu vəziyyəti şərtləndirən əsas səbəblərdir” deyən dövlət başçısı
Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv seçilməsini böyük tarixi qələbə kimi qiymətləndirib: “Biz bu
qələbəni rəqabət şəraitində əldə etmişik və növbəti iki ildə dünyanın ən mötəbər təşkilatında üzv kimi öz
prinsipial mövqeyimizi göstərəcəyik. Azərbaycan bu qurumda ədaləti və beynəlxalq hüququ müdafiə edəcək,
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini daim gündəlikdə saxlayacaqdır”.
Söhbət etdiyimiz politoloq və ekspertlər də Azərbaycanın ötənilki diplomatik uğurları arasında BMT
TŞ-na qeyri-daimi üzv seçilməsini geosiyasi baxımdan əhəmiyyətli olduğunu qeyd etdilər. “Diaspor və Lobbi”
Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Zaur Əliyev bizimlə söhbətində bu qələbənin Azərbaycanın bir güclü
dövlət olaraq vacib beynəlxalq oyunçu olduğunu sübut etdiyini bildirdi: “193 ölkədən 155-nin müsbət rəyini
qazanmaq diplomatiyamızın uğuru və dövlətimizin məqsədyönlü siyasətinin bariz göstəricisidir. Dünyanın ən
əhəmiyyətli siyasi problemlərinin müzakirəsində bizim mövqe nəzərə alınacaq və inanıram ki, bu iki il ərzində
dünyada sülhün bərqərar olunmasında Azərbaycan aktiv fəallıq nümayiş etdirəcək. Ümumdünya sülhünün
qorunması və təhlükəsizliyi ilə yanaşı, beynəlxalq münasibətlərin gərginləşməsinə səbəb olacaq istənilən
mübahisə və hadisənin vaxtında qarşısının alınmasında artıq, bir Azərbaycan amili var və bütün dünya bunu
bilməlidir”.
“Azərbaycan bir çox sahələrdə irəlidə olduğunu sübut edib”
Onun sözlərinə görə, Azərbaycanın günü-gündən artmaqda olan iqtisadi gücü bilavasitə onun sürətli
inkişafı üçün şərait yaradıb: “Müasir dünya sistemində güclü dövlətə çevrilmək, açığı deyim, hər bir dövlətə
müyəssər olmur. Neft-qaz siyasətinin düzgün siyasətlə idarə edilməsi dünya dövlətləri tərəfindən diqqət
mərkəzində Azərbaycanın olmasına şərait yaradır. Bu üzvlük bizim dövlətin sürətlə qloballaşan dünyada ayaq
üstə qalması ilə yanaşı, mədəniyyətinin dünyaya təbliğinə böyük təkan verəcək. Azərbaycan bir çox sahələrdə
irəlidə olduğunu sübut edib, üzv olandan sonra isə regional layihələrin sayı artacaq, bir çox dövlətlərlə ikitərəfli
əməkdaşlığın sahələri genişlənəcək”.
Onu da deyək ki, BMT TŞ-na üzv seçilməyimiz Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin dünya siyasətinin gündəmində qalmasına və bu problemin həllinin tezləşdirilməsinə də
köməkliyi ola bilər. Bu baxımdan Z. Əliyev də qeyd etdi ki, Azərbaycan TŞ-na üzv olmaqla öz təhlükəsizliyi
və ərazi bütövlüyünün pozulmasının qarşısını almaq istiqamətində, o cümlədən təşkilatın qəbul etdiyi
qətnamələrin icrası ilə bağlı daim müvafiq məsələlər qaldıra biləcək: “Bir çox dövlətlər Ermənistanın
təcavüzkar olduğunu qəbul edir və onun BMT səviyyəsində qəbul edilən dörd əsas qərara əməl etməməsinin
şahididir. Bu qətnamələr Dağlıq Qarabağ probleminin regional münaqişə olduğunu sübut edir, bu da qarşı
tərəfin təcavüzkar, Azərbaycanın isə Qafqazda ən sülhsevər bir dövlət imici qazanmasına şərait yaradıb.
Bundan diplomatik istifadə edərək qarşı tərəfi BMT Nizamnaməsinin 24-cü maddəsinin 1-ci bəndinin
pozulmasını əsas kimi göstərmək olar. Eyni zamanda burada 29, 39, 41 və 42 maddələrə Ermənistanın əməl
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etməməsi faktorundan yararlanaraq, TŞ üzvü olaraq Azərbaycan, işğalçı qonşu dövləti BMT-nin
Nizamnaməsinə, Cenevrə konvensiyalarına və digər beynəlxalq hüquq normalarına riayət etməyə və
qətnamələrin həyata keçirilməsinə məcbur etməlidir”.
“Ermənistanın ölkəmizə təzminat ödəməsi məsələsi qaldırılmalıdır”
Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Seymur Həsənli isə qəzetimizə
açıqlamasında bildirdi ki, müstəqillik əldə edilən gündən hər il respublikamızın bütün səviyyələrdə uğurlara
imza atdığı yaxın keçmişimizin tarixi reallığıdır: “Baxmayaraq ki, mən hələ ən böyük tarixi nailiyyətin qarşıda
olduğunu düşünürəm. O nailiyyət ki, Azərbaycanın daha da inkişafının qarşısını alır. Söhbət Qarabağ
münaqişəsinin hələ də həll olunmamasından gedir”.
O, Azərbaycanın BMT TŞ-na üzv seçilməsini ölkəmizin beynəlxalq uğurunun göstəricisi olduğunu
dedi: “Ölkəmizin haqq səsini dünyaya çatdırmaq baxımından tribunaların sayı nə qədər çox olsa, bir o qədər
yaxşı. Prinsipial mövqeyin ortaya qoyulması məsələsi gündəmə gələndə ilk mövzu Qarabağ problemi olur.
Hər dəfə Azərbaycan nümayəndə heyəti bu problemlə bağlı müxtəlif məsələlər qaldırır, nəticə isə yoxdur”.
Onun fikrincə, Ermənistanın ölkəmizə təzminat ödəməsi məsələsi qaldırılmalıdır: “İyirmi ildir
torpaqlarımızı işğal altında saxlamaqla iqtisadi baxımdan daha böyük inkişafımızın qarşısı alınıb. Bütün bunlar
dünya ictimaiyyətinin gözü qarşısında baş verib. Biz tarixə gedib ermənilərin törətdiyi soyqırımlardan
danışmırıq. Çünki həmin məsələni araşdırıb qiymət vermək tarixçilərin işi. Dünya ictimaiyyətinin gözü
qarşısında törədilən Xocalı soyqırımı əvəzinə, heç bir sübutu, siyasi və tarixi əsası olmayan, törədilməyən
qondarma erməni soyqırımı gündəmə gətirilib riyakar addımlar atılırsa, beynəlxalq təşkilatlardan nəsə
gözləməyə dəyməz. BMT Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsinə əsaslanıb Ermənistan qarşısında qısa bir
müddətlik tələb qoyula bilər ki, ordusunu Azərbaycan torpaqlarından geri çəksin. Nəinki bu tələbi qoymurlar,
erməni məsələsini Avropa dövlətlərinin gündəminə daşıyıb əsl mahiyyətlərini ortaya qoyurlar”.
Sağlam İnkişaf və Maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri Anar Xəlilov da bizimlə söhbətində ötən ilin
Azərbaycan dövləti üçün bir sıra əlamətdar tarixi hadisələrlə yadda qaldığını bildirdi: “Təbii ki, bura ilk
növbədə Azərbaycanın BMT TŞ-na qeyri-daimi üzv seçilməsini qeyd etsək, daha dəqiq yanaşma olar.
Zamanında ən əlçatmaz arzularımızdan biri Azərbaycanın BMT-yə üzvlüyü olsa da, bizə bu uğur
müstəqilliyimiz əldə olunduqdan sonra nəsib oldu. 20 yaşlı gənc, müstəqil bir dövlətin bu uğuru təbii ki, alqışa
layiq nəticədir”.
A. Xəlilovun sözlərinə görə, digər uğurumuz isə təbii ki, “Avroviziya” musiqi festivalında qazandığımız
birincilik olub: “ Təbii, uğurlarımızı digər sahələrə də istinad etmək olar. Məsələn, keçən il idmanda xüsusilə,
güləşdə əldə etdiyimiz uğur və s. Bütün bu nailiyyətlər bir daha onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan dövləti
ölkə prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə, onun apardığı siyasi kursla günü-gündən beynəlxalq aləmdə
uğurlarını artırır. Müstəqil dövlət kimi öz yerini möhkəmləndirərək, söz sahibinə çevrilir. Bu isə hər birimizin
uğuru hesab ediləcək nəticədir. Ümumilikdə, keçən ili uğurlu il kimi dəyərləndirirəm. Bu sırada Qarabağ
problemini kənara qoymaq şərtilə”.
Birlik sədrinin fikrincə, ölkəmiz BMT TŞ-na müvəqqəti üzv olduğu 2 il müddətində dünyanın ən
əhəmiyyətli siyasi problemlərinin müzakirəsində aktiv şəkildə iştirak edəcək: “Bu isə təbii ki, bizə öz
mövqelərimizi dünyada gücləndirmək şansını təmin etməyə dəstək olacaqdır. Digər tərəfdən, Azərbaycan
BMT TŞ tribunasından istifadə edərək Dağlıq Qarabağ problemini ən yüksək səviyyədə müzakirəyə çıxara
biləcək. Bu isə münaqişənin ədalətli həllinə müsbət mənada təsir edəcək. Çünki, ümumilikdə şuraya üzvlük
dünyadakı sülh və təhlükəsizlik məsələlərində Azərbaycana səs hüququ verir və ölkə bu kimi məsələlərdə daha
geniş, təsirli iştirak etmək imkanı qazanacaq. Bütün ölkələr Dağlıq Qarabağla bağlı Azərbaycanın mövqeyinə
daha da diqqətlə yanaşmalı olacaqlar. Təbii ki, bu da bizim mövqeyimizin artmasına dəstək olacaq”.
Paritet.-2012.-28-30 yanvar.-№9.-S.7.
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2011-ci ildə diplomatiyamız yükəsələn xəttlə inkişaf edib
XİN: ”İrəvan yekun sülh sazişi üzərində işləməyə vadar edilməlidir”
Məhəmməd ŞINIXLI
2011-ci il bütün sahələrdə olduğu kimi xarici siyasətdə də Azərbaycan üçün uğurlu olub. Geridə
buraxdığımız ilin beynəlxalq aləm üçün çətin keçdiyini nəzərə alsaq diplomatiyamızın qazandığı uğurların
əhəmiyyətini anlaya bilərik. Xarici İşlər Nazirliyi 2011-ci ilin yekunları ilə bağlı hesabat yayıb.
Qeyd olunur ki, beynəlxalq sülh, əməkdaşlıq, şəffaflıq və çoxşaxəlilik prinsiplərinə sadiq olan
dövlətimiz sülhə, təhlükəsizliyə və sabitliyə qarşı təhdid və risklərlə mübarizədə beynəlxalq səylərə fəal
şəkildə cəlb olunmuş, məqsədyönlü və davamlı olaraq ən müxtəlif sahələrdə beynəlxalq əlaqələrin
dəstəklənməsi və genişlənməsi siyasəti aparmış, qlobal və regional qarşılıqlı fəaliyyət proseslərində effektiv
iştirak etmiş, dünya arenasında özünü əhəmiyyətli və çox faydalı oyunçu kimi göstərib. Sözsüz ki, ölkənin
beynəlxalq fəaliyyəti və xarici siyasəti Azərbaycan diplomatiyasının əsas səylərini və resurslarını
cəmləşdirərək, hər şeydən əvvəl milli prioritetlərə, o cümlədən ərazi bütövlüyünün bərpasına, dövlətçiliyin
möhkəmlənməsi maraqlarına, müdafiə qabiliyyətinə, sosial həmrəylik və demokratiyaya və davamlı inkişafa
yönəldilib.
2011-ci il ərzində Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri
əsasında həlli üzrə danışıqlar davam etdirilib və danışıqlarda ölkənin ərazi bütövlüyü və suverenliyinin bərpası,
işğalçı qüvvələrin bütün işğal olunmuş ərazilərdən çıxarılması, yurdundan didərgin düşmüş məcburi
köçkünlərin öz evlərinə qayıtması, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı və erməni icmasının
sülh şəraitində birgə yaşayışının təmin edilməsi, ərazilərin bərpası və kommunikasiyaların açılması və sonrakı
mərhələdə hər iki icmanın iştirakı ilə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində Dağlıq Qarabağ bölgəsinin
statusunun müəyyənləşməsi mövqeyindən çıxış edib.
Azərbaycan tərəfi işğal edilmiş ərazilərdə təbii sərvətlərin və mədəni irsin talan edilməsi, qeyri-qanuni
məskunlaşdırma, məcburi köçkünlərin mülkiyyət hüquqlarının pozulmasına beynəlxalq hüquqi-siyasi
qiymətin verilməsi istiqamətində də məqsədyönlü fəaliyyət göstərib. Bakının təşəbbüsü ilə 2010-cu ilin 6-13
oktyabr tarixlərində işğal olunmuş ərazilərə ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrlərinin rəhbərliyi altında təşkil
edilmiş beynəlxalq dəyərləndirmə missiyasının hesabatı cari ilin mart ayında açıqlanıb. Hesabatda Azərbaycan
tərəfinin narahatlığının əsaslı olduğu, işğal olunmuş ərazilərimizdə qanunsuz məskunlaşma faktlarının
aşkarlandığı, yaşayış məntəqələrinin talan edildiyi öz əksini tapıb.
Azərbaycan tərəfi regionda davamlı sülh, təhlükəsizlik və əməkdaşlıq mühitinin bərqərar olmasına şərait
yaradacaq Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin ədalətli həlli istiqamətində, dünya birliyinin daha qətiyyətli
və ardıcıl mövqedən çıxış etməsi və Ermənistanı beynəlxalq birliyin nüfuzlu üzvləri olan ATƏT-in Minsk
Qrupunun həmsədr ölkələrinin təklif etdiyi başlıca prinsiplər əsasında münaqişənin bir dəfəlik həllini nəzərdə
tutan yekun sülh sazişi üzərində işə başlamasına vadar etməsinə ümid bəsləyir.
Azərbaycan diplomatiyasının qazandığı əas uğurlardan biri də 2012-2013-cü illər üzrə BMT
Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvlüyünə seçkilərdə BMT üzv dövlətlərinin 155-nin dəstəyini qazanaraq
qalib gəlməsi olub. SSRİ-nin dağılmasından bu yana Azərbaycan bu mötəbər quruma qeyri-daimi üzv olan 2ci (Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionunda isə ilk) post-sovet ölkəsidir.
Aparılan məqsədyönlü və səmərəli işin nəticəsi olaraq, ölkəmiz 2011-ci il mayın 26-da İndoneziyanın
Bali şəhərində Qoşulmama Hərəkatının 16-cı Nazirlər Konfransında hərəkatın üzvü seçilib. Qoşulmama
Hərəkatına tam hüquqlu üzv olan Azərbaycan, Hərəkatın prinsiplərinə və məqsədlərinə bağlı olduğunu bəyan
edib.
Bundan başqa, Azərbaycan ötən ildə YUNESKO-nun 36-cı sessiyası zamanı təşkilatın bir neçə vəzifə
və alt-qurumlarına üzv seçilməyə nail olub. Belə ki, sessiya çərçivəsində ölkəmiz yekdilliklə Baş Konfransın
vitse-presidentlərindən biri seçilib.
2011-ci ildə ölkəmiz digər mötəbər beynəlxalq təşkilat olan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) ilə də
ənənəvi yüksək əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişafına xüsusi önəm verib. İƏT çərçivəsində Ermənistanın
Azərbaycana qarşı təcavüzünün aradan qaldırılması üzrə Azərbaycanın tutduğu ədalətli mövqeyi bir daha
bütün üzv ölkələr tərəfindən dəstəklənmiş və “Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı
təcavüzü”, “Azərbaycana iqtisadi yardımın göstərilməsi”, həmçinin “Ermənistan Respublikasının təcavüzü
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nəticəsində Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərində İslam tarixi və mədəniyyəti abidələrinin
məhv edilməsi və dağıdılması” haqqında qətnamələr yekdilliklə qəbul edilib.
2011-ci ildə Azərbaycan-Avropa İttifaqı (Aİ) münasibətləri xüsusilə intensiv qarşılıqlı yüksək səviyyəli
səfərlərin baş tutması ilə əlamətdar olmuş, həmçinin tərəflər arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi
istiqamətində sənədlərin imzalanması ilə müşahidə olunub.
Aİ Şurası tərəfindən 9 dekabr 2011-ci il tarixində readmissiya və viza rejiminin sadələşdirilməsi ilə bağlı
danışıqların aparılması üzrə Avropa Komissiyasına mandat verilib. Aİ ilə münasibətlər müstəvisində ölkəmiz
2011-ci il ərzində Avropa Qonşuluq Siyasəti və Şərq Tərəfdaşlığı formatında fəal iştirakını davam etdirib.
Azərbaycanın NATO ilə də tərəfdaşlıq münasibətləri də yüksələn xətlə inkişaf edib. Siyasi dialoq
zamanı müdafiə sahəsində islahatlar, praktiki əməkdaşlıq, regionda təhlükəsizlik məsələləri, AzərbaycanNATO münasibətlərinin gələcək inkişafı, o cümlədən Fərdi Tərəfdaşlıq Planının 3-cü mərhələsinin
başlanması, əməliyyatlar, enerji təhlükəsizliyinə dair məsələlər müzakirə edilib. Bununla yanaşı, NATO-nun
Mənzil Qərargahında enerji təhlükəsizliyi üzrə “28+1” (NATO üzv ölkələri və Azərbaycan) formatında iclas
keçirilib.
2011-ci ildə Azərbaycan Əfqanıstan üzrə beynəlxalq siyasi proseslərdə fəal iştirak edərək, ölkə rəsmiləri
Almaniyanın Berlin şəhərində keçirilən NATO-nun İSAF (Beynəlxalq Təhlükəsizliyə Yardım Qüvvələri)
əməliyyatına töhvə verən dövlətlərin xarici işlər nazirləri səviyyəsində qeyri-formal iclasda və Bonn şəhərində
keçirilən Əfqanıstan üzrə Beynəlxalq Konfransda, eləcə də NATO Mənzil Qərargahında Şimali Atlantika
Şurasının İSAF-a töhvə verən qeyri-NATO dövlətləri ilə xarici işlər nazirləri səviyyəsində keçirilən iclasında
fəal iştirak edib.
Ötən il ərzində, Azərbaycanın dinlərarası və mədəniyyətlərarası dialoqun qurulmasında da oynadığı rol
artıb. 2011-ci ilin aprel ayında Bakıda BMT, Avropa Şurası, YUNESKO, İSESKO və “Avronyus”-un dəstəyi
ilə Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu keçirilib. Forumda mədəniyyətlərarası dialoqun
konseptual, idarəçilik, siyasi və praktiki aspektləri müzakirə olunmuş, təcrübə mübadiləsi aparılıb. Tədbirdə
dövlət başçısı İlham Əliyev, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva, dünyanın müxtəlif
ölkələrindən gələn siyasi, ictimai, elm və təhsil xadimləri, jurnalistlər və QHT-lərin nümayəndələri iştirak
ediblər.
2011-ci ilin oktyabr ayında Prezident İlham Əliyev və RF Prezidenti Dmitri Medvedevin himayəsi
altında Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu keçirilib. Forumda 30-dan çox ölkədən 300-ə yaxın nümayəndə,
o cümlədən sabiq dövlət başçıları, beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri, Milli Elmlər Akademiyalarının
prezidentləri, Nobel mükafatı laureatları, tanınmış ictimai xadimlər, sənətçilər, media nümayəndələri və digər
yüksək səviyyəli qonaqlar, o cümlədən YUNESKO-nun keçmiş Baş direktoru Koiçiro Matsuura və təşkilatın
Baş direktor müavini Yanis Karklinş, YUNESKO Moskva Ofisinin direktoru Dendev Badarç və YUNESKO
üzrə bir sıra ölkələrin Milli Komissiyalarının məsul katibləri iştirak ediblər.
Enerji siyasətinin xidmət etdiyi iqtisadi diplomatiyamızın əsas vəzifəsi ötən illərdə olduğu kimi, bu ildə
də Azərbaycan Respublikasının dinamik və davamlı inkişafı istiqamətində ölkəmizin regional və beynəlxalq
aləmdə artan nüfuzunun və milli maraqlarımıza cavab verən əlverişli mühitin təmin edilməsi olub. Azərbaycan
2011-ci ildə regionun aparıcı ölkəsi olaraq, regional inkişafa öz töhvəsini verib.
Ölkəmiz tərəfindən Qazaxıstanın Aktau şəhərində keçirilən “Xəzər dənizinin dəniz ətraf mühitinin
mühafizəsi haqqında Çərçivə Konvensiyası”nın Tərəf Dövlətlərinin Üçüncü Konfransı çərçivəsində “Neftlə
çirklənmə halları ilə mübarizədə regional hazırlıq, cavab tədbirləri və əməkdaşlıq haqqında Protokol”-un
imzalanması tədbirin yüksək əhəmiyyət və məhsuldarlığının göstəricisi olub.
İl ərzində Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən dövlətimizin uğurlu xarici
siyasət kursunun həyata keçirilməsinin vacib istiqamətlərindən biri də xarici ölkələrdə yaşayan
azərbaycanlıların hüquqlarının müdafiəsi və onlara göstərilən konsulluq xidmətlərinin səmərəliliyinin və
intensivliyinin artırılması, ümumilikdə isə bu istiqamətdə xarici dövlətlərlə diplomatik və konsulluq
əlaqələrinin inkişafına təkan verilməsinə yönələn fəaliyyət təşkil edilib. İl ərzində Azərbaycanda Serbiya
Respublikası və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin diplomatik nümayəndəlikləri fəaliyyətə başlayıb. Paralel
olaraq, Cənubi Afrika Respublikasında səfirlik, Bosniya və Herseqovinada diplomatik ofis fəaliyyətə başlayıb.
Eyni zamanda Solomon adaları, Trinidad və Tobaqo ilə diplomatik əlaqələr qurulub.
İlin yekunları Azərbaycan tərəfindən həyata keçirilən xarici siyasətin təsir qüvvəsini, optimallığını və
tarazlılığını təsdiq edir.
Paritet.-2012.-24-25 yanvar.-№7.-S.8.
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XXI əsrin geosiyasəti: əsas trendlər və geosiyasi perspektivlər
Kamal ADIGÖZƏLOV,
Bakı Dövlət Universiteti diplomatiya və
müasir inteqrasiya prosesləri kafedrasının doktorantı
(əvvəli ötən sayımızda)
Professor Novruz Məmmədov belə bir məqama diqqət çəkir ki, nasistlər Almaniyada hakimiyyətə
gələndən sonra geosiyasətdən özlərinin “irqi üstünlüyünü”, “həyati əhəmiyyətli məkanın” fəth edilməsini,
“Almaniyanın bütün qalan dünya üzərində hökmranlıqdan ibarət böyük tarixi missiyasını” əsaslandırmaq üçün
istifadə etməyə başladılar. Bununla əlaqədar, həm Avropada, həm də Amerikada tədqiqatçıların çoxu bu
terminin özünün elmi cəhətdən əsaslandırılmış olmasına şübhə etməyə başladılar. Bu halda alimlərin bir qismi
“geosiyasət” anlayışını Avropada mövcud nizamın dəyişdirilməsi istəklərinə haqq qazandırmaq cəhdlərinə
xidmət edən psevdo-elmi neologizm, hakimiyyət vasitəsi, təbliğat aləti kimi qiymətləndirir. Başqaları bu
termini tam inkar etməsələr də, onun imkanlarına çox şübhə ilə yanaşdıqlarını bildirirlər. Üçüncülər belə
güman edirlər ki, geosiyasət müəyyən elmi nəticələr verə bilər, lakin bu sahə çox məhdud olacaq, dövlətlərin
və ya onların ittifaqlarının siyasətinin və coğrafi məkan xarakteristikalarının qarşılıqlı təsirini əks etdirəcək.
Dördüncülər bu fikirdədirlər ki, geosiyasət elm və ya tədris fənni deyil, yalnız coğrafi mühiti və dövlətlərin
beynəlxalq fəaliyyətini əlaqələndirən sosioloji yanaşma metodu hesab edilməlidir. Nəhayət, belə düşünənlər
də var ki, geosiyasət elm deyil, bundan qat-qat mürəkkəb bir anlayışdır.
Müəllif haqlı olaraq belə hesab edir ki, “geosiyasət” anlayışı məhdud və geniş mənada işlənir. Məhdud
anlayışın tərəfdarlarının fikrincə, “geosiyasət” terminindən yalnız dövlətlər arasında ərazi mübahisələrindən
söhbət gedəndə istifadə edilməlidir. Bu halda tərəflərdən hər biri tarixə istinad edir. Lakin postsənaye inqilabı
dövründə – klassik geosiyasətin bütün ənənəvi imperativlərinin puç olduğu şəraitdə geosiyasətin bu anlamı
get-gedə zəifləyir. Müasir dünya məkanını onun bölünməsi üsulları, sosial birliklərin fəaliyyət prinsipləri,
dünya tarixinin müasir ənənəsinin tələbləri baxımından “dövlətlərarası məkan” kimi səciyyələndirmək
getdikcə çətinləşir. Beynəlxalq münasibətlər sosiologiyasının nümayəndələri bir məqama xüsusi diqqət
yetirirlər ki, beynəlxalq münasibətlər haqqında klassik təsəvvürlərin təməlini təşkil edən üç əsas prinsipin –
ərazi, suverenlik və təhlükəsizlik prinsiplərinin heç biri yeni reallıqlara tam adekvat və toxunulmaz hesab edilə
bilməz. İnsanların kütləvi miqrasiyası, kapital axınları, ideyaların dövriyyəsi, ətraf mühitin çirklənməsi, kütləvi
qırğın silahlarının yayılması və s. fenomenlər, dövlət və onun təhlükəsizliyi haqqında, milli maraqlar və siyasi
prioritetlər haqqında adət etdiyimiz təsəvvürlər dəyişikliyə məruz qalır. Hələ keçən əsrin 60-cı illərində fransız
filosofu R.Aron geosiyasətin “məhdud” anlamının başqa bir mühüm nöqsanını – onun cılızlaşaraq
ideologiyaya çevrilməsini göstərmişdir.
Buna görə də son illərdə geosiyasət anlayışı daha geniş mənada – dövlətin fiziki və sosial, maddi və
mənəvi resurslarının məcmusu kimi qəbul edilir. Bu resursların təşkil etdiyi potensialdan istifadə edilməsi
(bəzi hallarda isə onun sadəcə mövcud olması) dövlətin beynəlxalq səhnədə öz məqsədlərinə nail olmasına
imkan verir. Bu yanaşmanın nümayəndələrindən biri P.Qalluadır. P.Qalluanın fikrincə, bu gün geosiyasətə xas
olan dövlətin ərazi-məkan xarakteristikaları (onun coğrafi mövqeyi, sərhədlərinin uzunluğu və
konfiqurasiyası), Yerin təki, landşaftı və iqlimi, ölçüləri və əhalinin strukturu kimi ənənəvi elementlərə yeni
elementlər əlavə olunur, nəticədə dövlətin qüdrəti barədə bizim əvvəlki təsəvvürlərimiz alt-üst olur, beynəlxalq
siyasətə təsir göstərən amilləri nəzərə alarkən prioritetlər dəyişir. Söhbət kütləvi qırğın silahlarının, ilk
növbədə, raket-nüvə silahlarının yaradılmasından və yayılmasından gedir, çünki bu silahlara malik olan
dövlətlər, aralarındakı məsafədən, onların coğrafi mövqeyindən, iqlimindən və əhalisindən asılı olmayaraq
sanki bərabərləşirlər. Bundan əlavə, ənənəvi geosiyasət insanların kütləvi davranışını nəzərə almırdı. Ondan
fərqli olaraq müasir dövrdə geosiyasət nəzərə almalıdır ki, informasiya və rabitə vasitələrinin inkişafı, dövlətin
siyasətinə əhalinin bilavasitə müdaxilə etməsi fenomeninin geniş yayılması bəşəriyyət üçün nüvə kataklizmi
təhlükəsinin nəticələri ilə müqayisə edilə biləcək nəticələr doğura bilər. Nəhayət, ənənəvi geosiyasətin tətbiq
sahəsi Yer kürəsinin quru məkanı və dənizlərlə məhdudlaşırdı. Müasir geosiyasi təhlil isə kosmik fəzanın
öyrənilməsinin bugünkü və gələcək vəziyyətini, onun dünya siyasətində qüvvələr nisbətinə və bu qüvvələrin
yerləşməsinə təsirini nəzərə almalıdır.
N.Məmmədovun aşağıdakı sözləri mövcud geosiyasi reallıqları çox yaxşı əks etdirir: “Klassik
geosiyasət baxımından, coğrafi mühit dövlətlərin beynəlxalq siyasi davranışına təsir göstərən sabit və
toxunulmaz amildir. Lakin müasir geosiyasi təhlil bu gün baş verən ciddi dəyişiklikləri nəzərə almaya bilməz.
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Bu baxımdan, insanın ətraf mühitlə qarşılıqlı fəaliyyətində və buna müvafiq olaraq geosiyasətin təkamülündə
bir neçə tarixi mərhələ göstərmək olar. Bütün bunlar beynəlxalq münasibətlər sahəsində həmişə ciddi nəticələr
vermişdir”.
Şübhə yoxdur ki, geosiyasət istər beynəlxalq münasibətlərin öyrənilməsinə, istərsə də dövlətlərin və
onların hökumətlərinin beynəlxalq strategiyasına təsir göstərmişdir və göstərməkdə davam edir. P.Qallua kimi,
N.Məmmədov da ABŞ-ın qüdrətini onun məkanı ilə əlaqələndirir. Müəllif yazır: “…Əvvəlan, onları, yəni
amerikalıları Köhnə dünyadan ayıran məsafə amerikalıların onun qanunlarından, təsisatlarından, adətlərindən
imtina etməsinə və həm məsafəcə, həm də okeanla qorunan yeni cəmiyyət yaratmasına imkan vermişdir.
İkincisi, ilk vaxtlarda mühacirlər üçün təhlükə mənbəyi olmuş ucsuz-bucaqsız Amerika qitəsi həmin
mühacirlərin davamçılarının sahibkarlıq ruhuna stimul yaratmış, millətin böyüklüyünün əsasına çevrilmişdir.
Geosiyasətin baniləri və “klassikləri” sayılan H.Makinder, R.Çellen, K.Haushofer, F.Ratsel, A.Mehen,
N.Spaykmen və başqalarının nəzəri araşdırmaları sayəsində bu cür misallar “dəniz dövlətləri” ilə “quru
dövlətləri” arasında münasibətlərin izahı üçün onların irəli sürdüyü, böyük dövlətlərin siyasi dairələrində və
hərbi qərargahlarında əks-səda doğurmuş onların qlobalist ambisiyaları üçün “elmi” baza yaratmış
mülahizələri anlamağa kömək edir. İkinci dünya müharibəsindən sonra geosiyasi yanaşmaların izi Amerikanın
“sovet işğalını ləngitmək” strategiyasında və SSRİ rəhbərlərinin bu dövlətin sərhədlərindən qərbə doğru
“sanitar sədd” yaratmaq və onu əldə saxlamaq cəhdində, “Brejnev doktrinasında” müşahidə olunur. Müasir
dövrdə geosiyasi ideologiya elementləri təkcə böyük dövlətlərin planlarında və onların dünya səhnəsində
davranışında deyil, həm də regional dövlətlərin ekspansionist siyasətində, dövlətlərin milli sərhədlərindən
uzaqda yerləşən ərazilərə strateji və ya iqtisadi nəzarət uğrunda rəqabətində də özünü göstərir”. Professor
Nazim Məmmədov çox düzgün olaraq qeyd edir ki, rabitə və nəqliyyat vasitələrinin inkişafı, informasiya
texnologiyalarının inqilabi tərzdə genişlənməsi, ən müasir silah növlərinin yaranması insan ilə ətraf mühit
arasında münasibətləri, “böyük məkanlar” və onların rolu haqqında təsəvvürləri kökündən dəyişir, dövlətin
coğrafi məkan, demoqrafik və iqtisadi amillərin məcmusu kimi gücünün və qüdrətinin başa düşülməsi köhnəlir
və qeyri-qənaətbəxş olur. Bununla belə, qloballaşma coğrafiyanı yoxa çıxartmır, sadəcə olaraq, onu yeni şəklə
salır. Həqiqətən də hər növ mübadilənin artması, zaman və məkanın aşkar şəkildə qısalması coğrafiyanı
ortadan qaldırmır, əksinə, bu köklü dəyişikliklər coğrafiya, tarix, mədəniyyət, din və sairənin timsalında
daimiliyin, ləng tərzdə dəyişən və durmadan yenilənən bu gerçəkliklərin əhəmiyyətini və müqavimətini bir
daha təsdiq edir.
Müəllifin fikrincə, geosiyasətin müasir beynəlxalq sistemə, onun mühitinə göstərdiyi təsir heç də
birmənalı deyildir. N.Məmmədovun başlıca qənaəti belədir: Bu cür təsirin nəticələrindən biri insanların
ünsiyyətinin bütün cəhətlərinin, cəmiyyətdaxili və beynəlxalq münasibətlərin qarşılıqlı asılılığının kəskin
artması, bu münasibətlərin beynəlmiləlləşməsidir, ümumdünya miqyaslı obyektiv və deməli, ümumi sosioloji
meyillər kimi təzahür edən inteqrasiya prosesləridir. Lakin beynəlxalq münasibətlərin sosiallaşmasına gətirib
çıxaran, özünəməxsus qlobal vətəndaş cəmiyyətinin təşəkkülünə stimul yaradan bu sistemyaradıcı amillər
elmi-texniki, iqtisadi, sosial və siyasi inkişafın müxtəlif səviyyələrində olan müxtəlif ölkələrdə məhsuldar
qüvvələrin qeyri-bərabər artması ilə müşayiət olunur. Milli dövlət xüsusiyyətləri, qlobal beynəlxalq sistemdə
gərginliyi artıran, bu sistemin sabitliyini pozan və onun münaqişə potensialını artıran iqtisadi mənafelərin
toqquşması davam edir, bəzi yerlərdə isə daha da artır. Eyni zamanda, beynəlxalq əməkdaşlıq formaları
getdikcə möhkəmlənir və inteqrasiya prosesləri bu faktın səciyyəvi təzahürləridir.
N.Məmmədov qanunauyğun olaraq dünya tarixinin elə dövrünə müraciət edir ki, onun fikrincə, həmin
dövr dünya geosiyasətində tektonik dəyişikliklər ilə səciyyəvidir. O, yazır: “…Bizim gözlərimiz önündə baş
verən qızğın proseslər dünya nizamında ciddi dəyişikliklərlə müşayiət olunur, bəzi dövlətlər öz əvvəlki
qüdrətini itirir, yeni güc mərkəzləri yaranır, onların təsiri çox böyük məkanlara yayılır, “rəngli inqilablar”,
“ərəb baharı”, çoxsaylı lokal münaqişələr dünyanın geosiyasi xəritəsinin dəyişməsinə gətirib çıxarır. Eyni
zamanda, informasiya inqilabı yeni zamanın, məkanın virtual ölçülərini tətbiq edərək, geosiyasətin qeyriənənəvi subyektləri üçün səhnə açaraq, dünya kommunikasiyalarının yeni şəbəkəsini yaradaraq,
nəzəriyyəçiləri bütün əsas problemlərin yenidən dərkinə məcbur edir”.
Qeyd edilənlər belə bir nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, professor Novruz Məmmədovun “Geosiyasətə
giriş” adli ikicildliyi, ilk növbədə, bir sıra fərqli xüsusiyyətlərə malik olan fundamental elmi əsərdir. O, sözün
əsl mənasında, çox müasir kitabdır. Kitab həm dünya siyasəti və iqtisadiyyatının, o cümlədən Azərbaycanın
ən aktual problemlərini özündə əks etdirir. Eyni zamanda, fikirlər, nümunələr, nəzəriyyə və ümumiləşdirmələr
dəqiq seçilmiş faktlarla əsaslandırılır. XX əsrin sonu – XXI əsrin əvvəlində dünya inkişafının prinsipial
müddəaları yeni, həmçinin, yenilənmiş geosiyasi ssenarilər şəklində oxucuya təqdim olunur.
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Ümumilikdə, kitabda əsas geosiyasi ideyalar, prinsiplər və anlayışlar öz əksini tapıb. Əsərdə elm sahəsi
kimi geosiyasətin sistemli təhlili verilib, geosiyasi ideya və konsepsiyaların inkişaf prosesi izlənilib,
geosiyasətin müasir vəziyyəti açıqlanıb. Burada milli geosiyasət məktəbləri ayrı-ayrılıqda izah olunur, onların
problem kompleksləri və əsas kateqoriyalarının özünəməxsusluqları, həmçinin, tətqibi mənaları açıqlanır.
Bəşəriyyətin müxtəlif inkişaf dövrlərində dünyanın siyasi idarə üsullarının əsasını təşkil edən geosiyasi məkan
modellərinin formalaşma nəzəriyyəsi şərh olunur.
İlk dəfə olaraq geosiyasət bir elm kimi, həmçinin, müasir dünyada ölkələrin strateji potensialını
müəyyən edən amillər məcmusu kontekstindən yanaşdıqda dövlətlərin qlobal qarşılıqlı münasibətlərinin siyasi
nəzəriyyəsi kimi qiymətləndirilir.
Bu əsərə xüsusi dəyər verən amillərdən biri müəllifin ABŞ və onun müttəfiqlərinin xarici siyasət
strategiyasını formalaşdırmış və onları əks etdirən Hantinqtonun Atlantik həyəcanlarından başlayaraq,
H.Kissincer, Z.Bzejinski və müasir dövrün digər Qərb geosiyasətçilərinin doktrinalarına təfərrüatı ilə baxış
keçirməsi yolu ilə ikiqütblü dünya geosiyasətinə nəzər yetirməsidir.
Xüsusi diqqət ayrılan sahələrdən birini dünya birliyi, dünyanın aparıcı ölkələri və Azərbaycanın müasir
geosiyasi inkişaf dövrünün təhlili təşkil edir. Bundan başqa, müasir dünyada qarşılıqlı asılılığın artdığı və
siyasətin qloballaşdığı bir şəraitdə, XXI əsrdə ərazilər uğrunda mübarizənin əsas amil və formaları aşkar edilir,
qlobal və regional səviyyədə təhlükə və çağırışların dinamikası, həmçinin, milli təhlükəsizliyin təmin edilməsi,
o cümlədən, qlobal və lokal münaqişələrin həlli yolları axtarılır.
Bu, Azərbaycanın və bütövlükdə regionun ən yeni tarixi və müasir reallıqlarını, həmçinin, regionun
beynəlxalq münasibətlər sistemi və qlobal siyasətdə yerini aşkarlamağa imkan verən, beynəlxalq müstəvidə
baş verən bir çox hadisələrə yeni baxış irəli sürür.
Əsərdə, eyni zamanda, Azərbaycanın geosiyasi maraqlarının təminatı və onun digər ölkələrlə qarşılıqlı
münasibətləri nəzərdən keçirilir. Burada Qərbdə baş verən proseslərlə yanaşı, Asiya, Afrika və Latın
Amerikası ölkələri ilə əlaqələrin inkişafı və genişlənməsinə də xüsusi diqqət ayrılır. Bundan əlavə, kitabda ali
təhsil müəssisələrinin tələbə, müəlim və tədqiqatçıları üçün bəşəriyyətin XXI əsrdə inkişaf perspektivləri üzrə
geosiyasi proqnozlar verilir.
Müəllif çox taktiki şəkildə xarici ekspertlərlə müasir siyasət və iqtisadiyyat elmlərinin təməl prinsipləri
üzrə akademik mübahisə edir. Bununla da, kitabın bir neçə bölməsi müasir dövrün aktual məsələlərinə həsr
olunur. N.Məmmədov relyativizm-idealist fəlsəfi nəzəriyyəsinin nümayəndələri olan S.Hantinqton,
F.Fukuyama, B.Lüis və başqaları ilə elmi diskussiyaya girişir.
Problemlərin qoyuluşu və analizinə sırf elmi, eyni zamanda, siyasi və mədəni yanaşmanı vurğulamaq
istərdik. Sivilizasiyaların qarşılıqlı əlaqələrinə həsr olunmuş səhifələr də eyni incə, həmçinin dərin
qiymətləndirmə ilə fərqlənir.
Müəllif əldə etdiyi nəticələri təsdiqləmək üçün faktiki materiallardan məharətlə yararlanmışdır. İstifadə
olunmuş ədəbiyyatın əhatəsi, mövzu və problemlərin genişliyi əsəri təkcə beynəlxalq münasibətlər və
siyasətşünaslıq fakültələri tələbələri üçün deyil, həmçinin, geosiyasətlə maraqlanan hər kəs üçün maraqlı edir.
Ümumilikdə isə, kitab geniş oxucu kütləsi üçün ən yaxşı hədiyyədir.
Xalq qəzeti.-2012.-14 yanvar.-№ 9.-S.4.
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XXI əsrin geosiyasəti: əsas trendlər və geosiyasi perspektivlər
Kamal ADIGÖZƏLOV,
Bakı Dövlət Universiteti diplomatiya və müasir inteqrasiya prosesləri
kafedrasının doktorantı
(əvvəli ötən sayımızda)
Kitabda Qafqaz-Xəzər regionunun geotarixi və müasir geosiyasətinin əsas problemlərinin tədqiqinə
geniş yer ayrılıb. Burada ən qədim dövrdən indiyədək regionda beynəlxalq rəqabətin mərhələləri gözdən
keçirilir. Kitabda müasir beynəlxalq geosiyasi münasibətlər sistemində Qafqaz və Xəzərin rolu və yeri
müəyyən edilir, XXI əsrin ilk onilliyində regionda baş verən mürəkkəb iqtisadi və siyasi proseslərin mahiyyəti
açıqlanır.
Müəllif müasir “geosiyasi oyunçular” olan Rusiya, ABŞ, Avropa İttifaqı, Çin, Türkiyə, İran və digər
dövlətlərin Xəzər və Qafqaz regionunda tutduğu mövqeyi təhlil edir. Burada Xəzər regionunun geosiyasi və
geoiqtisadi perspektivləri, həmçinin bunun Mərkəzi Asiyada geostrateji vəziyyətə təsiri araşdırılır.
Cənubi Qafqazın unikallığı, regionun Avrasiya materikində baş verən dinamik geosiyasi proseslərdə
xüsusi mövqe tutmasıdır. Regionun, xüsusən də, enerji sahəsində geoiqtisadi töhfələri əhəmiyyətlidir. Şimal
və Cənub, Şərq və Qərb arasında əlverişli mövqeyə malik olan Cənubi Qafqazın geostrateji potensialını da
nəzərdən qaçırmaq olmaz. Nəhayət, hazırda etnik, dini və siyasi zəminli münaqişələrlə zəngin olan Cənubi
Qafqaz regionu özünəməxsus etnosiyasi xüsusiyyətləri ilə seçilməkdədir.
Qeyd etmək lazımdır ki, əsərdə Azərbaycan siyasət elmində və politologiya tədrisində ilk dəfə olaraq
geosiyasətin müstəqil elm, həmçinin, dövlət və xalqların siyasi fəaliyyəti sahəsi kimi əsas prinsipləri və
məzmunu təqdim edilir. Burada geosiyasətin təşəkkül və inkişafı, onun kateqoriyaları, həmçinin, dünyanın
geosiyasi xəritəsi və onun dəyişmə tendensiyaları əksini tapıb. Bundan başqa, kitabda tələbə, siyasi xadim və
ictimai elm problemləri ilə maraqlanan şəxslər üçün Azərbaycanda geosiyasi fikrin formalaşması haqqında
materiallara rast gəlmək olar.
Müəllif klassik geosiyasətin əsas parametrlərinin avrosentrizm və onun maraqlarının hakim olduğu XIX
əsrin sonlarında, məşhur alman coğrafiyaşünası Ratselin coğrafi determinizminin təsiri altında formalaşdığını
xatırladır. XX əsrin sonlarına doğru gəldikdə, insanın məskən saldığı ərazilər mənimsənildikdən və birləşmə
prosesi başa çatdıqdan sonra isə avrosentrik dünya öz yerini bütün planeti əhatə etmiş çoxqütblü dünyaya
verdi. Oykumenlər qapalı, bitmiş və əlaqəli bir vəhdətə çevrildi. Vahid güc meydanı olan bu vəhdətin tərkib
hissələri, yalnız öz aralarında qarşılıqlı əlaqələr öyrənildikdən sonra anlaşıla bilər. Hazırda real çəkisi və nüfuz
dairəsindən asılı olmayaraq, istənilən ölkə dünya birliyinin işlərinə fəal cəlb olunur. Bu tezisdən çıxış edən
müəllif ənənəvi geosiyasətin əsas mövqeyinin müasir dünyanın reallıqları ilə uzlaşmadığı qərarına gəlir.
Kitabda yeni dünya reallıqları kontekstindən çıxış edərək siyasət elminin ən vacib hissəsi olan geosiyasətin,
müstəqil elm kimi parametr, konseptual istiqamət və metodiki prinsiplərini formalaşdırmağa cəhd edilir.
Göründüyü kimi, geosiyasət siyasət tarixi, diplomatiya tarixi, fəlsəfə, sosiologiya və beynəlxalq hüquq kimi
bir sıra sosial və humanitar elmlərin kəsişmə nöqtəsi kimi çıxış edir.
Kitabda geosiyasətin, dini, bəşəri və mədəni amillərə xüsusi diqqət ayırmaqla humanitar elm kimi
müasir konsepsiyası təqdim olunur. Bu amillərin rolu və əhəmiyyəti informasiya inqilabının təsiri altında
dayanmadan güclənir. Burada, Azərbaycan elmi ədəbiyyatında ilk dəfə olaraq, geosiyasətdə informativ
paradiqmanın konseptual analizi və məkan uğrunda mübarizədə yeni informasiya texnologiyalarının tətbiqi öz
əksini tapır. Əsas diqqət isə, az gərginlikli münaqişələrin öyrənilməsi və “məxməri inqilablar”ın müasir
geosiyasi vəziyyətin dəyişməsində roluna ayrılır. Bununla əlaqədar olaraq, müasir geosiyasi vəziyyətin analizi
və onun XXI əsrdə inkişafına dair proqnozlar təqdim olunur.
Bütün bunlardan əlavə, kitabda geosiyasətin elm kimi yaranması və inkişafı ilə bağlı əsas suallar
nəzərdən keçirilir. Anqlosakson, Avropa və Rusiya geosiyasi məktəblərinin nüfuzlu nümayəndələrinin nəzəri
müddəaları aşkara çıxarılır və təhlil edilir. Həmçinin, son zamanların ən kəskin hadisələri haqqında müəllif
mövqeyi öz əksini tapıb.
N.Məmmədovun elmi düşüncəsi belə bir qənaət formalaşdırır ki, cəmiyyətdə inqilabi dəyişikliklər və
dünyanın geosiyasi strukturunun transformasiyası geosiyasətin “yenidən kəşf olunmasını” tələb edir. Lakin
geosiyasətin dirçəlişi böyük çətinliklərlə müşayiət olunur. Bu elmin əsasını təşkil edən fundamental
anlayışların çoxu hələ XIX əsrdə ifadə edilmişdir və müasir dövrdə bəzən onların dəqiqləşdirilməsinə ehtiyac
var. Geosiyasətə misli görünməmiş maraq onun konturlarının silinməsi ilə müşayiət olunur. Müəllif göstərir
765

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

ki, ənənəvi geosiyasətin ən düzgün tərifini K.Haushofer vermişdir. O, geosiyasət elmini dövlətin siyasətini
yaratmaq və əsaslandırmaq üçün coğrafi biliklərdən istifadə etmək bacarığı, praktiki siyasətə rəhbərlik etmək
məharəti hesab edirdi: “Geosiyasət dövlətin coğrafi zəkasıdır”. Professor N.Məmmədovun sözlərinə görə, bu
tərif artıq köhnəlmişdir. Müasir tədqiqatçılar artıq fundamental (qlobal) və tətbiqi geosiyasət, geosiyasət və
siyasi coğrafiya anlayışlarını fərqləndirirlər. Müəllif yazır: “Son illərdə dünyada geosiyasətə həsr edilmiş çoxlu
sayda yeni kitab və dərs vəsaitlərinin, demək olar ki, hamısında ənənəvi “güc geosiyasəti” konsepsiyaları
ətraflı səciyyələndirilir. Halbuki, bu konsepsiyaların əksəriyyəti hələ İkinci dünya müharibəsindən əvvəl
yaradılmışdır. Həmin konsepsiyalara əsasən elə güman etmək olar ki, guya dünyada geosiyasi təfəkkürün
inkişafı H.Makinder və K.Haushoferin dövründə olduğu səviyyədə qalmışdır. Bu konsepsiyaların müəllifləri
ən yaxşı halda nisbətən sonrakı dövrdə siyasətşünaslar, yaxud beynəlxalq münasibətlər üzrə mütəxəssislər
tərəfindən təklif edilmiş, geosiyasət məsələlərinə birbaşa və ya dolayı aidiyyəti olan ayrı-ayrı nəzəriyyələri
təhlil edirlər, bu isə müasir geosiyasət haqqında çox təhrif olunmuş təsəvvür yaradır. Məsələyə bu yanaşma
çox vaxt müəlliflərin subyektiv ideoloji mövqeləri ilə şərtlənmişdir”.
N.Məmmədov geosiyasət elminin keçdiyi tarixi inkişaf yolunun mahiyyəti haqqında danışarkən
aşağıdakı məqamları xüsusi vurğulayır: Geosiyasətin sələfləri Herodot və Aristotel, N.Makiavelli və
Ş.Monteskyö, J.Boden və F.Brodel hesab edilir. Lakin geosiyasəti təkcə Avropa sivilizasiyasının məhsulu
hesab etmək düz deyil. Bizim eradan əvvəl VI əsrdə yaşamış Çin mütəfəkkiri Sun-tszı ərazilərin altı tipini və
məkanın doqquz tipini təsvir etmişdir. Onun fikrincə, strateqlərin hərbi siyasəti uğurla aparmaları üçün onlar
ərazilərin və məkanın bu tiplərini bilməlidirlər. XIV əsrdə yaşamış böyük ərəb-müsəlman tarixçisi, filosofu və
siyasi xadimi İbn Xəlduna görə, insan birliklərinin (müasir terminlə desək, sosial birliklərin) mənəvi qüvvələri,
onların qüdrətli imperiyanı qoruyub saxlamaq və fatehlik uğrunda mübarizədə birləşməyə qabil olub-olmaması
və təbii mühitdən irəli gələn impuls arasında sıx əlaqə mövcuddur. N.Məmmədov yazır ki, məxsusi geosiyasət
yalnız XIX əsrin axırlarında yaranmışdır. Məhz həmin dövrdə alman coğrafiyaşünası F.Ratsel və onun
şagirdləri ölkənin vəziyyətinə, onun yerləşdiyi coğrafi məkana və sərhədlərinə əsaslanaraq coğrafiya ilə siyasət
arasında münasibətləri öyrənməli olan yeni bir fənn yaratmışdır. F.Ratselin fikrincə, məkan hissi güclü olan
xalqlar həqiqətən böyük xalqlardır. Deməli, xalqın dinamizmindən asılı olaraq, ölkənin sərhədləri darala və ya
genişlənə bilər. F.Ratselin həmvətəni K.Haushofer Üçüncü Reyx dövründə bu cür ideyalara əsaslanaraq
“həyati məkan” deyilən təhlükəli bir nəzəriyyə yaratmışdı və nasistlər öz işğalçı planlarını əsaslandırmaq üçün
bu nəzəriyyəyə istinad edirdilər.
İngiltərəli coğrafiyaşünas və siyasi xadim H.Makinder, amerikalılar – admiral A.Mehen və Yel
Universitetinin professoru N.Spaykmen geosiyasi ideyaların inkişafına sanballı töhfələr vermişlər. Admiral
Mehen hələ 1900-cü ildə “dəniz dövlətləri” ilə “quru dövlətləri” arasında antaqonizm və “dəniz dövlətləri”nin
dünyada hökmranlıq etməsi ideyasını irəli sürür. Bu hökmranlıq Avrasiya qitəsi ətrafında bir sıra dayaq
məntəqələrinə nəzarət edilməsi yolu ilə təmin edilə bilər. Makinder öz əsas ideyalarını “Tarixin coğrafi oxu”
(1904), “Demokratik ideallar və reallıq” (1919) və “Yer kürəsinin coğrafi tamamlanması və sülhə nail olma”
(1943) adlı əsərlərində şərh etmişdir. Makinder həmin əsərlərdə “Dünya adası” və “Mərkəzi ərazi”
(“Hartlənd”) anlayışlarından istifadə edir. “Dünya adası” üç komponenti özündə birləşdirir – Avropa, Asiya
və Afrika. “Hartlənd” dedikdə isə Şimal Buzlu okeanından Asiya çöllərinə, Almaniyadan Şimali Avropaya
qədər geniş bir ərazi nəzərdə tutulur. Makinder Adriatik dənizindən (Venesiyadan şərqə doğru) Şimal dənizi
istiqamətində (Niderlanddan bir qədər şərqə) düz xətt çəkərək Avropanı iki barışmaz hissəyə bölür –
“Hartlənd” və “Koustlənd” (Sahilyanı ərazi). Bu halda Şərqi Avropa hər iki tərəfin iddia etdiyi qeyri-sabitlik
zonasına çevrilir. Elmi ədəbiyyatda hələ də tez-tez istinad edilən “geosiyasi imperativ” anlayışını da Makinder
təklif etmişdir. Bu anlayışın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, Şərqi Avropaya nəzarət edən “Hartlənd”ə hakim
olur; “Hartlənd”ə hakim olan “Dünya adası”na hakimdir; “Dünya adası”na hakim olan isə dünya üzərində
üstünlüyü ələ alır. Lakin bu gün həmin imperativə istinad edənlərin çoxu bir məqama diqqət yetirmir ki, bir
sıra nüfuzlu siyasətçilər, məsələn, Makinderin müasiri olmuş K.Haushofer onun baxışlarına kifayət qədər
tənqidi mövqedən yanaşırdı. Bu tənqidi mövqe geosiyasət üzrə müasir mütəxəssislər, məsələn İv Lakost üçün
daha səciyyəvidir.
Nikolas C.Spaykmen “Dünya siyasətində Amerika strategiyası. Birləşmiş Ştatlar və güc balansı”
əsərində (1942) strateji məna daşıyan “Rimlənd” anlayışını ifadə edir. “Rimlənd” dedikdə SSRİ-ni və “Dünya
adası”nı birləşdirən dairənin Baltik dənizindən Qərbi Avropa, Aralıq dənizi və Yaxın Şərq ölkələrindən
keçməklə Mərkəzi və Cənub-Şərqi Asiyaya qədər ərazini əhatə edən qövsü nəzərdə tutulur. Spaykmenin
fikrincə, “Mərkəzi ərazi”nin periferiyası olan “Rimlənd” sovet ekspansiyasına müqavimət göstərmək və onu
ləngitmək üçün bir növ platforma olmalıdır. “Rimlənd” termini məzmun etibarilə Makinderin “daxili marginal
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qövs” adlandırdığı anlayışla üst-üstə düşür. Spaykmen sübut edir ki, “Hartlənd” coğrafi mənada mövcud olsa
da, əvvələn, strateji aviasiyanın və digər ən müasir silahların inkişafı ona ciddi təhlükə doğurur, ikincisi,
Makinderin proqnozlarına rəğmən, “Hartlənd”in iqtisadi inkişaf səviyyəsi onun dünyanın ən mütərəqqi
regionlarından birinə çevrilməsinə imkan verə biləcək həddə çatmamışdır. Spaykmen iddia edir ki, həm Birinci
dünya müharibəsində, həm də İkinci dünya müharibəsində həlledici mübarizə “Hartlənd” zonasında və ona
sahib olmaq uğrunda deyil, “Rimlənd” sahillərində və “Rimlənd” ərazisində gedirdi. Dünya hökmranlığı Şərqi
Avropa üzərində nəzarətdən asılı deyildir. Buna görə də Makinderin məşhur “Rimlənd”in taleyinə kim nəzarət
edirsə, dünyanın taleyinə də o nəzarət edir” aforizmindən imtina etmək lazımdır.
(Ardı var)
Xalq qəzeti.-2012.-12 yanvar.-№ 7.-S.3.
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XXI əsrin geosiyasəti: əsas trendlər və geosiyasi perspektivlər
Kamal ADIGÖZƏLOV,
Bakı Dövlət Universiteti diplomatiya və müasir inteqrasiya prosesləri
kafedrasının doktorantı
“Geosiyasət” termini artıq 100 ildən çoxdur ki, mövcuddur. Əslində, geosiyasət ölkə siyasətinin
(əsasən xarici siyasətin) coğrafi amillərə əsasən müəyyənləşdirilməsini nəzərdə tutan siyasi
konsepsiyadır.
Elm kimi geosiyasət nəyi və necə öyrənir: yanaşmalar və mülahizələr
Son onilliklər ərzində dünya çoxqütblü və çoxşaxəli, qlobal dünya siyasəti çoxsahəli olduğu kimi,
geosiyasət də mürəkkəb və çoxşaxəli bir elm sahəsinə çevrilib. Müasir geosiyasət hadisələrin inkişafını ayrıayrı ölkələrin və blokların maraqlarını əks etdirən qlobal, regional, subregional və ölkədaxili səviyyələrdə
təhlil edir. Yeni şəraitin təsiri ilə dünya daim dəyişir. Yeni elementlər coğrafi amilləri ləğv etmir, əksinə, onlara
qoşularaq müasir dünyanın geosiyasi modelini formalaşdırır.
Elm kimi geosiyasətin tarixi və taleyi paradoksaldır. Bir tərəfdən, o, adi məhfuma çevrilib və müasir
siyasətdə çox geniş istifadə olunur. Geosiyasi jurnallar və institutların sayı artır. Bu elm sahəsinin
yaradıcılarının əsərləri təkrar-təkrar nəşr olunur, yeni kitablar və dərs vəsaitləri işıq üzü görür, konfranslar,
simpoziumlar keçirilir, elmi assosiasiyalar yaradılır.
Bununla belə, geosiyasət hələ də qəbul olunmuş şərti elmlər sırasına çıxa bilməyib. Alman Ratsel,
isveçli Çellen və xüsusən də ingilis Makinderin geosiyasət haqqında ilk əsərləri elmi ictimaiyyət tərəfindən
son dərəcədə pis qarşılanıb. Erkən pozitivizmin hipertənqidi ruhunu mənimsəmiş klassik elm geosiyasətin
həddən artıq ümumiləşdirməyə meyilli olduğunu əsas gətirərək, onun sadəcə “şarlatanlığ”ın bir növü olduğunu
iddia edirdi.
Elm kimi geosiyasətin acı taleyi müəyyən baxımdan problemin siyasi tərəfi ilə əlaqəli olub. Təsdiq
olunub ki, Üçüncü Reyxin hərbi cinayətləri, işğalçılıq siyasəti, müharibələr, deportasiyalar və s. nəzəri
baxımdan, əhəmiyyətli dərəcədə alman geosiyasətçilər tərəfindən hazırlanıb. Guya onlar Hitler rejimini
psevdoelmi baza ilə təmin ediblər (burada bir vaxtlar Fürerə kifayət qədər yaxın olan alman geosiyasətçisi Karl
Haushofer nəzərdə tutulurdu).
Bununla belə, nəzəri baxımdan alman geosiyasəti anqlo-sakson (Makinder, Mehen, Spaykmen), fransız
(Vidal dö la Blaş) geosiyasətindən, həmçinin, rus “hərbi coğrafiyası”ndan (Milyutin, Snesarev) heç nə ilə
fərqlənmirdi. Burada fərq bu elm sahəsinə tamamilə adekvat və məntiqi cəhətdən uyğun olan Haushoferin
xüsusi baxışlarında deyil, geosiyasi müddəaların həyata keçirilmə üsullarında idi. Bundan başqa, Almaniyanın
1930-40-cı illər üçün beynəlxalq siyasəti Haushoferin ideyaları ilə kəskin ziddiyyət təşkil edirdi. BerlinMoskva-Tokio oxu üzrə “kontinental blok” əvəzinə SSRİ-yə hücum, Lebensraum doktrinası – “həyat məkanı”
konsepsiyasının (Şmittin “xalqların hüquqları” nəzəriyyəsi üslubunda) orqanisistik nöqteyi-nəzərdən izahı
əvəzinə isə vulqar millətçilik və imperializm. Bunu da deyək ki, Haushofer məktəbi və onun “Zeitschrift für
Geopolitik” jurnalı heç vaxt rəsmi nasist sisteminin ünsürləri olmayıb. “Mühafizəkar inqilabçılar” adlanan
digər intellektual qrupları kimi, bu məktəb də, Üçüncü Reyxdə ikimənalı həyat sürürdülər. Onlara sadəcə
dözürdülər, həm də bu dözüm mövcud siyasi şəraitə uyğun dəyişirdi. Bununla belə, geosiyasətin tarixən
sıxışdırılmasının başlıca səbəbi, onun beynəlxalq siyasətin əsas mexanizmlərini açıq şəkildə göstərməsi olub.
Halbuki, müxtəlif rejimlər çox vaxt bunu üstüörtülü bəyanatlar və abstrakt ideoloji sxemlərin arxasında
gizlətməyə çalışıb. Bu baxımdan marksizmlə (sırf elmi, analitik hissəsi ilə) paralellər aparmaq olar. Marks
istehsal münasibətlərinin əsl mahiyyətini və onların tarixi formasiyalarla əlaqələrini üzə çıxardığı kimi,
geosiyasət də xarici siyasət diskursunun tarixi rolunu aşkara çıxararaq beynəlxalq, dövlətlər və millətlərarası
münasibətlərə təsir göstərən real tarixi vasitələri nümayiş etdirir. Bununla belə, əgər marksizm klassik iqtisadi
tarixin təkrar gözdən keçirilməsidirsə, geosiyasət beynəlxalq münasibətlər tarixinin yenidən baxılmasını
nəzərdə tutur. Sonuncu mülahizə isə, cəmiyyyətin geosiyasətçi-alimlərə qarşı ikili münasibətlərini izah etmiş
olur. Elmi cəmiyyət onlara sərt tənqidlə yanaşaraq, inadla öz sıralarına buraxmaq istəmir. Hökumət dairələri
isə əksinə, beynəlxalq strategiyanın hazırlanmasında geosiyasi hesablamalardan fəal istifadə edirlər. İlk
geosiyasətçilərdən biri olan, bu elm sahəsinin yaradıcısı ser Helford Makinder də bununla rastlaşıb. Onun
ideyaları elmi dairələrdə qəbul olunmasa da, Makinder XX əsrin birinci yarısında İngiltərə siyasətinin
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formalaşmasında bilavasitə iştirak edib. Onun əsasını qoyduğu İngiltərənin beynəlxalq strategiyasının nəzəri
əsasları əsrin ortalarında ABŞ tərəfindən mənimsənildi və sonradan Makinderin ABŞ-dan olan (daha geniş
mənada, atlantist) davamçıları tərəfindən inkişaf etdirildi. Fikrimizcə, marksizmlə aparılan paralellər uğurlu
alınıb. Hər hansı bir üsul müxtəlif qütblər tərəfindən mənimsənilə bilər.
Məsələn, marksist təhlili həm kapital nümayəndələri, həm də azad əmək uğrunda mübarizə aparanlar
üçün eyni dərəcədə əhəmiyyətlidir. Geosiyasət də həmçinin: nəhəng imperiya nümayəndələri bu elmdən
ərazini əldə saxlamaq və işğalçılıq siyasəti həyata keçirmək üsullarını öyrənirsə, onların əleyhdarları burada,
“milli azadlıq” inqilabi nəzəriyyəsinin konseptual prinsiplərini tapırlar. Misal üçün, Mərkəzi Avropa
ölkələrinin zəifləməsi və Almaniyanın tabe edilməsi məqsədini güdən Versal sülh müqaviləsi Makinder
geosiyasi məktəbinin nailiyyətlərindən biri hesab olunur. Makinder məktəbinin alman nümayəndəsi
K.Haushofer isə eyni zəminə əsaslanaraq “Avropanın azadlığı” ideyasına tam zidd olan nəzəriyyə irəli sürdü.
Bu, Versal qərarlarına tam əks olan və yaranmaqda olan milli-sosialist ideologiyasının əsasını təşkil edən bir
nəzəriyyə idi.
Beləliklə, son mülahizələr göstərir ki, geosiyasət klassik elmlər sırasına qəbul olunmasa da, praktiki
cəhətdən çox səmərəli təsirə malikdir. Onun əhəmiyyəti isə, müəyyən baxımdan hətta bir çox şərti elmləri də
üstələyir. Bütün bunlara baxmayaraq, hazırda geosiyasət elmi tədricən özünə müvafiq status qazanmaqdadır.
Lakin bu proses də asan başa gəlmir. Belə ki, termin qeyri-peşəkarlar tərəfindən geniş istifadə olunduqca, biz
hər addımda “geosiyasət” məfhumunun dəyişik mənaları ilə rastlaşırıq. Artıq əsas diqqət bu elmin
yaradıcılarının inkişaf etdirdikləri tam və qlobal mənzərədən, xüsusi regional məqamlar, yaxud geoiqtisadi
sxemlərə keçir. Bununla da, geosiyasi dualizm, strategiyalar rəqabəti, sivil fərqliliklər kimi sübutsuz olaraq
əsas götürülən müddəalar ya nəzərə alınmır, ya gizlədilir, ya da ümumiyyətlə rədd edilir. Hər hansı digər bir
elmdə analoji faktlara rast gəlmək bir o qədər də inandırıcı deyil. Məsələn, görəsən klassik fizikanın “kütlə”,
“enerji” və “təcil” kimi anlayışları aradan götürülə, alimlər tədricən cazibə qanununu rədd edə, sonda isə
Nyuton sadəcə “mifik qəhrəman”, yaxud “şübhəli dini mövhumatçı” kimi qələmə verilə bilərmi? Geosiyasət
elmində isə, məhz bu proses baş verir.
Son illərdə dünyada, bir vaxtlar qadağan olunmuş geosiyasət mövzusuna olan ictimai maraq
artmaqdadır. Artıq bu mövzuda bir çox kitablar, həmçinin, dövri və elmi nəşrlərdə çoxsaylı məqalələr nəşr
olunub. İndi “geosiyasət” termininə cəmiyyətin bütün təbəqələrində daha tez-tez rast gəlinir.
Bununla belə, bu elm sahəsində münasibətlər də birmənalı deyil. Geosiyasətin rolu və məqsədi müxtəlif
cür qiymətləndirilir. Bəzi mütəxəssislər bu elmi təkcə daxili deyil, həm də xarici problemlərin həlli vasitəsi
hesab edirlər. Digərləri isə məsələyə daha təmkinlə yanaşaraq, geosiyasətin məntiq dairəsində istifadəsinə
tərəfdar çıxırlar. Nəhayət, üçüncü qrup mütəxəssislər, onu yanaşma kimi tükənmiş hesab edirlər. Onların
fikrincə, geosiyasət əsasında yaradılmış konsepsiyalar sadəcə mücərrəd mühakimələrdir.
Müvafiq yanaşmalar çoxluğu özü də xüsusi diqqətə layiqdir. Bu mövzu ətrafında düşüncələrə əsas verən
digər bir amil isə kədərli tarixi təcrübədir. Belə ki, Almaniyanın 1930-40-cı illər təcrübəsi göstərir ki,
geosiyasətin nəzəri aspektləri bəşəriyyət üçün böyük faciələrə səbəb olan alman işğalları üçün əsas kimi
istifadə olunub.
Sözsüz ki, geosiyasət intellektual yanaşma tərzidir. Bütün elm sahələri kimi o da təsadüfən yaranmayıb.
Onun formalaşması müəyyən mühitin və hər şeydən öncə, insanın geotarixi şüurunun inkişafının ayrılmaz
hissəsidir. Müasir dünyada geosiyasi yanaşma zəruri hal almışdır.
Dünyanın geosiyasi mənzərəsi: Azərbaycanın baxışlarında
Professor Novruz Məmmədovun ikicildlik “Geosiyasətə giriş” əsərini (“Azərbaycan” nəşriyyatı, 2011ci il) geosiyasətin hərtərəfli öyrənilməsinə həsr edilmiş fundamental nəşrlərə aid etmək olar. O, geosiyasətin
bir elm sahəsi kimi ortaya çıxardığı məlumatlar toplusu, yaxud təcrübədə öz yaşarılığını sübut etmiş nəzəriyyə
və doktrinalar xülasəsi olmaqla yanaşı, həm də əsas geosiyasi proqnozlar, həmçinin dəfələrlə forma, məzmun
və elmi-nəzəri üslüb aparatını dəyişmiş inkişaf yolunun analizini əks etdirir. S.Kohenin ardınca, geosiyasət
tarixinin “üçdalğalı” mərhələlərə bölünməsindən uğurla istifadə olunması və artıq dördüncü-informativ inkişaf
dövrünün müəyyən edilməsi, müəllifə dünya geosiyasət təfəkkürünün təkamül prosesini “canlı” şəkildə
göstərmək imkanı verib. Bununla bərabər, N. Məmmədovun hazırda məlum olan bütün doktrina və
nəzəriyyələri elmi səviyyədə təhlil edib, ümumiləşdirməsi və onları anlaşıqlı dildə izah etməsi bütün bunları
oxucular üçün asan başadüşülən edir.
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Geosiyasəti etno-milli, dini, mədəni və digər sosial proseslərin fiziki-coğrafi və siyasi-coğrafi
xüsusiyyətlərini öyrənən bir elm sahəsi kimi göstərən müəllif, əsas diqqəti onun baza müddəalarına, xüsusən
də, məkan üzərində nəzarət probleminə yönəldir. N. Məmmədov məhz sözügedən amili bu elm sahəsi üçün
əsas hesab edir. Bu nöqteyi-nəzərdən yanaşdıqda klassik geosiyasət “yaşama məkanı” uğrunda mübarizə elmi
kimi görünür. Bunun kuliminasiya nöqtəsi isə iki dünya müharibəsi olmuşdur. XX əsrin ikinci yarısında nüvə
silahı və “soyuq müharibə” anlayışının meydana gəlməsi geosiyasətin yeni xüsusiyyətlərini ortaya çıxarmış
oldu. Burada yeni məqsədlərin reallaşması, terminoloji vahidlərin yenilənməsi və klassik siyasətin əsaslarının
köklü təftişə məruz qalması prosesi baş verdi. Təftiş geosiyasətinin diqqəti, bəşəriyyət üçün təhlükə doğuran
nüvə müharibəsinin real olduğu bir dövrdə təhlükəsizliyin təminatına yönəldildi. Bir vaxtlar mövcud olan
“müharibə geosiyasəti” gözlənilmədən “dünyada sabitliyin təminatı üzrə geosiyasət”ə çevrilmiş oldu.
Kitabın “Geosiyasətin nəzəri əsasları” adlı birinci cildi geosiyasi fikrin ən qədim dövrlərdən indiyədək
keçdiyi yolu əks etdirən sistemləşdirilmiş istorioqrafik səciyyə daşıyır. Bu fəsil nəzəri girişdən başlanır. Giriş
özlüyündə həm müəllifin elmi mövqeyi, həm də kitab üçün ikiqat əhəmiyyət daşıyır. Əsas xüsusiyyətlərdən
biri isə ayrı-ayrılıqda verilmiş müəllif mülahizələrindən sonra geosiyasətin elmi tərifinin verilməsidir. Bu cür
giriş kitabın əsas fəsilləri üçün əsl açar rolunu oynayır. Kitabda 4 əsas fəsil var.
Bu fəsillərdə materiallar tarixi ardıcıllıqla şərh olunur. Geosiyasi ideyalar, nəzəriyyələr, nümunələr və
modellər qısa formada olsa da şəxsiyyətlərə uyğun şəkildə sıralanır. Burada geosiyasi coğrafiya, müxtəlif
məktəblər (ABŞ, fransız, yapon, rus və d.), regional cərəyanlar və ayrı-ayrı xadimlərin baxışları aydın şəkildə
tədqiq edilir.
“Müasir geosiyasi proseslər” adlanan ikinci cilddə müəllifin diqqəti müasir dövrün geosiyasi
proseslərinə yönəlib. Burada ABŞ-ın müasir dünyada şəksiz lider rolu oynamaq səyləri ilə bilavasitə əlaqəli
olan müasir geosiyasi proseslərdə bu super dövlətin yeri və rolu tədqiq edilir. Cilddə Qərbi və Şərqi Avropada,
həmçinin, Baltik regionunda cərəyan edən geosiyasi proseslərə önəmli yer ayrılıb. SSRİ-nin dağılmasından
sonra əhəmiyyətli dəyişikliklərə məruz qalmış Rusiyanın yeni geosiyasətinə həsr edilmiş bölməsi də böyük
maraq doğurur. Sürətli iqtisadi inkişaf müqabilində yaşadığımız yüzillikdə ciddi geosiyasi reallığa çevrilən və
gələcəkdə Qərb dünyası ilə ciddi rəqabət apara biləcək Cənubi və Cənub-Şərqi Asiyada, xüsusən Çin,
Hindistan, Yaponiya, Cənubi Koreya, Asiya-Sakit okean bölgəsinin digər ölkələrindəki geosiyasi proseslərə
həsr edilən bölmə xüsusi maraq doğurur. Kitabın Yaxın və Orta Şərqə, bu regionda baş verən və aparıcı
dövlətlərə – Türkiyə, İran, Səudiyyə Ərəbistanı, İsrailə sirayət edən geosiyasi transformasiyalara həsr olunmuş
səhifələri xüsusi aktuallıq daşıyır. Kitabda bu regionda cərəyan edən qızğın hadisələrin müasir dünyanın əsas
geosiyasi güc paylanmasına necə təsir edə biləcəyi əks etdirilib. Kitabda, həmçinin, Afrika və Latın
Amerikasında mövcud geosiyasi reallıqlar da işıqlandırılıb.
(Ardı var)
Xalq qəzeti.-2012.-11 yanvar.-№ 6.-S.2.
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Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə mövqeləri möhkəmlənir
İyirmi il əvvəl Azərbaycan milli müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra dünya birliyinə, ilk növbədə
Avropaya inteqrasiya istiqaməti götürdü. O vaxt gənc dövlət bir-birindən ağır problemlərlə üzləşmişdi.
Keçmiş sovet imperiyası dağılar-dağılmaz Ermənistanın silahlı təcavüzünə məruz qalmış Azərbaycanın
daxilində qeyri-sabitlik, hərc-mərclik, qanunsuzluq hökm sürürdü. Ölkə ümummilli böhranın
doğurduğu fəsadlardan əzab çəkirdi. Azərbaycan “olum, ya ölüm” dilemması ilə qarşılaşmışdı. Dövlətin
və xalqın gələcəyi böyük sual altında idi. Çoxları güman edirdi ki, Azərbaycan üzləşdiyi çətinliklər
məngənəsində boğulacaq və bir dövlət kimi formalaşa bilməyəcək.
Bütün bunlara baxmayaraq, son dərəcə ağır vəziyyətdən çıxış yolu tapıldı. 1993-cü ildə təcrübəli
siyasətçi, bacarıqlı dövlət xadimi Heydər Əliyev xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra normal
dövlət quruculuğu prosesi başladı. Cəbhə xəttində atəş dayandırıldı, siyasi sabitlik bərqərar edildi, vətəndaş
həmrəyliyi təmin olundu, iqtisadi tənəzzülün qarşısı alındı və cəmiyyət həyatının bütün sahələrində köklü
islahatlara start verildi.
Dövlətin xarici siyasət xəttini müəyyənləşdirərkən Prezident Heydər Əliyev ölkəmizin nüfuzlu regional
və beynəlxalq təşkilatlarına qoşulmasına xüsusi əhəmiyyət verirdi. Bu baxımdan Avropanın inkişaf
təcrübəsindən faydalanmaq, qitədə ölkənin maraqlarını müdafiə etmək üçün mötəbər regional təşkilat sayılan
Avropa Şurası (AŞ) ilə əməkdaşlıq əlaqələrini genişləndirmək və nəticə etibarilə onun sıralarına qəbul
olunmaq gündəlikdə duran mühüm məsələlərdən idi. Lakin bu məqsədə çatmaq üçün Avropa standartlarına
uyğunlaşmaq, zəruri islahatlar keçirmək lazım idi.
Azərbaycan dövləti bu istiqamətdə ardıcıl addımlar atmağa başladı. İlk növbədə cəmiyyəti
humanistləşdirmək, insan hüquq və azadlıqlarını təmin etmək üçün qərarlar qəbul edilməli idi. Belə ki, Avropa
İnsan Hüquqları Konvensiyasının 6 nömrəli protokolunda vətəndaşlar barədə ölüm hökmünün çıxarılmasının
yolverilməz olduğu birmənalı şəkildə vurğulanır. Ona görə də Azərbaycanda ölüm hökmünün icrasına
moratorium qoyuldu, 1998-ci ildə isə belə bir cəza növü tamamilə ləğv edildi. Bu, insanın yaşamaq hüququnun
qanunvericilik qaydasında təsbiti idi. 1995-ci ildə referendum yolu ilə müstəqil Azərbaycanın ilk
Konstitusiyası qəbul olundu və Əsas Qanunda insan hüquqlarına xüsusi yer verildi. Konstitusiyanın
maddələrinin üçdə biri bu hüquqların təmin edilməsi ilə bağlı idi. Əsas Qanunun qəbul edilməsi milli
qanunvericiliyi Avropa standartlarına uyğunlaşdırmaq üçün zəmin yaratdı.
Atılmış ilk addımlar Avropanı Azərbaycanın niyyətində ciddi olduğuna inandırdı və 1996-cı il iyunun
28-də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Bürosu ölkəmizə “xüsusi dəvət edilmiş qonaq” statusu verdi.
Bundan sonra Prezident Heydər Əliyev ölkənin AŞ-yə qəbul edilməsini sürətləndirmək üçün bir sıra
məqsədyönlü tədbirlər gördü. Dövlət başçısının “Avropa Şurası və Azərbaycan Respublikası arasında
əməkdaşlıq proqramının həyata keçirilməsi tədbirləri haqqında” (8 iyul 1996-cı il), “Avropa Şurası və
Azərbaycan Respublikası arasında əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi sahəsində tədbirlər haqqında” (20 yanvar
1998-ci il), “Azərbaycan Respublikası ilə Avropa Şurası arasında əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi və
Azərbaycan Respublikasının Avropada mənafelərinin müdafiə edilməsi haqqında” (14 may 1999-cu il)
sərəncamları bu qəbildən idi. Bu sənədlərdə Avropa normalarına uyğunlaşmaq üçün bir sıra yeni qanunların,
o cümlədən cinayət, cinayət-prosessual, mülki və mülki-prosessual məcəllələrin hazırlanmasını
sürətləndirmək, ölkənin Avropa Şurasının konvensiya və sazişlərinə qoşulması məsələsini öyrənmək tövsiyə
edilirdi. Sözügedən qanunlar Avropa Şurasının tövsiyələri nəzərə alınmaqla hazırlanıb qəbul edildi.
Beləliklə, AŞ-yə qəbul olunmaq üçün ilkin şərtlər yerinə yetirildi. Nəhayət, 2001-ci il yanvarın 17-də
Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin iclasında Azərbaycan Respublikasının AŞ-yə tamhüquqlu üzv seçilməsi
haqqında qərar qəbul edildi. Yanvarın 25-də isə Azərbaycanın AŞ-nin sıralarına qoşulması ilə əlaqədar
təşkilatın yerləşdiyi Strasburq şəhərində (Fransa) təntənəli mərasim keçirildi. Prezident Heydər Əliyev həmin
gün avropalı deputatlara müraciətlə deyirdi: “Tarixi yolların qovuşuğunda yerləşən ölkəmizin Avropa Şurasına
qəbul olunması həm Azərbaycan üçün, həm də bu təşkilat üçün çox mühüm hadisədir. Biz Ümumavropa
dəyərləri xəzinəsinə öz töhfələrimizi gətirməyə hazırıq. Bu töhfələr həm Avropada demokratik sabitliyin
möhkəmlənməsinə, həm də avropalıların Şərq xalqlarının tarixi taleyini daha yaxşı və daha dərindən dərk
etməsinə kömək edəcək. Bu, bir tərəfdən qabaqcıl demokratik ideyaların, hüquqi baxışların yayılması, digər
tərəfdən isə bütün xalqların milli-mənəvi xüsusiyyətlərinə hörmət bəslənilməsi üçün yaxşı zəmin olacaqdır.
Mən bu mötəbər təşkilatın gələcək inkişafı və möhkəmlənməsində öz ölkəmin xüsusi rolunu və məsuliyyətini
bunda görürəm… Biz fərqləri ziddiyyətə çevirməməli, əksinə, bu fərqlər içərisində bizi birləşdirən cəhətləri
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axtarıb tapmalı və onlara söykənməliyik. Biz müxtəlif xalqlar olsaq da, bir dildə – vahid Avropa dilində,
azadlıq, demokratiya və qanun dilində danışırıq. Bizim gücümüz bundadır”.
Bununla Azərbaycan təkcə coğrafi Avropanın yox, həm də demokratik Avropanın bir hissəsi oldu.
Qarşıda isə bu məkanda Azərbaycana layiq olduğu mövqeyi qazandırmaq, dövlətimizin maraqlarını qorumaq,
qitə və dünya ictimaiyyətinə ölkə həqiqətlərini, xüsusilə Ermənistanın hərbi təcavüzü və onun nəticələri ilə
bağlı obyektiv informasiya çatdırmaq kimi mühüm vəzifə dururdu. Bunun üçün AŞ kimi nüfuzlu təşkilatın
tribunası əvəzsiz imkan yaradırdı. Lakin bu, heç də asan iş deyildi. Çünki ermənilər yüz illərdir Avropanın
müxtəlif ölkələrində məskunlaşdıqlarından burada cərəyan edən ictimai-siyasi proseslərə müəyyən dərəcədə
təsir edə bilirlər. Avropadakı çoxsaylı erməni icmalarının bu və ya digər hadisə barədə özlərinə sərf edən
ictimai rəy formalaşdırmaq imkanları da var. Üstəlik, qitə ölkələrində ermənipərəst mövqe tutan ayrı-ayrı
nüfuzlu siyasi qüvvələr də var.
Ona görə də AŞ-də fəaliyyətə başlayan Azərbaycan nümayəndə heyəti missiyasını uğurla icra etmək
üçün yorulmadan səy göstərməli idi. Bəri başdan demək olar ki, ilk dövrdə – 2001-2003-cü illərdə Milli
Məclisin deputatı cənab İlham Əliyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti bu işin öhdəsindən müvəffəqiyyətlə
gəldi.
Əlbəttə, əsas məsələ özünü dünya ictimaiyyəti qarşısında “yazıq”, “məzlum” kimi göstərən Ermənistanı
ifşa etmək idi. Cənab İlham Əliyevin rəhbərlik etdiyi Azərbaycan parlamentinin nümayəndə heyəti qısa
müddət ərzində AŞ Parlament Assambleyasının (PA) iclaslarında Ermənistanın təcavüzkar siyasətinin
mahiyyət və məqsədlərini Avropa və dünya ictimaiyyətinə çatdırmağa müvəffəq oldu. Yeri gəlmişkən, erməni
təbliğat maşını ilk zərbəni Azərbaycan və Ermənistanın tamhüquqlu üzv kimi təşkilata qəbul olunduğu elə ilk
sessiyada – 2001-ci ilin yanvarında aldı. Həmin sessiyada İngiltərədən olan deputat Corc Teylor Azərbaycanın
Dağlıq Qarabağ bölgəsində ermənilərin törətdikləri vəhşiliklərdən söz açdı. O burada insan hüquqlarının
kobud şəkildə pozulduğunu, ermənilərin Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasət apardıqlarını bəyan etdi. Teylor
Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində yurd-yuvasından didərgin düşmüş qaçqınların və məcburi
köçkünlərin ağır vəziyyətdə yaşadığını qeyd edərək AŞ-nin bu istiqamətdə ciddi addımlar atmasının zəruri
olduğunu bildirdi. O, ermənilərin işğal olunmuş ərazilərdə dağıdıcılıqla məşğul olduqlarını, mədəniyyət
abidələrini, xidməti binaları, məktəbləri, xəstəxanaları məhv etdiklərini sessiya iştirakçılarının nəzərinə
çatdırdı. Teylor Dağlıq Qarabağda ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri soyqırımına siyasi qiymət
verməyə çağırdı.
Deputatlarımız vahid komanda kimi çıxış edərək AŞ PA-nın hər sessiyasında Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinə dair həqiqətləri əks etdirən sənədlər hazırlayıb onları AŞ-nin rəsmi sənədləri kimi yayırdılar. Bu
məqsədlə ayrı-ayrı Avropa ölkələrini təmsil edən deputatlarla əlaqə yaradır, onlardan dəstək alırdılar. Həmin
sənədlərdə erməni təcavüzü nəticəsində əsir və girov götürülmüş Azərbaycan vətəndaşlarının vəziyyəti, işğal
olunmuş ərazilərdə narkotik bitkilərin yetişdirilməsi və qanunsuz dövriyyəsi, dövlət tərəfindən nəzarət
edilməyən bu bölgədə terrorçu qruplaşmaların yaradılması, ekoloji vəziyyətin pisləşməsi, həmçinin
Azərbaycan xalqına məxsus tarixi-mədəni abidələrin məhv edilməsi ilə bağlı faktlar diqqətə çatdırılırdı.
Nümayəndə heyətinin rəhbəri İlham Əliyev AŞ PA-da Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin beynəlxalq
terrorizm yuvasına çevrildiyini vurğulayaraq deyirdi: “Azərbaycan ərazisinin 20 faizinin Ermənistan silahlı
qüvvələri tərəfindən işğal olunması ilə nəinki bir milyon azərbaycanlı qaçqın evsiz-eşiksiz qalıb, çoxsaylı
şəhərlərimiz, kəndlərimiz, mədəniyyət abidələrimiz, əcdadlarımızın qəbirləri büsbütün dağıdılıb, bir sözlə,
erməni işğalçılarının zəbt etdikləri ərazidə bütün infrastruktur məhv edilib, həm də ermənilərin işğal etdikləri
ərazidə mütəşəkkil cinayətkarlığın inkişafı üçün çox əlverişli şərait yaranmışdır. “Dağlıq Qarabağ
respublikası” deyilən ərazidən narkotik bitkilərin yetişdirilməsi və daşınması üçün istifadə edilir. Narkotiklərlə
məşğul olan işbazlar və tiryək alverçiləri orada özlərini təhlükəsiz və çox rahat hiss edirlər”.
Bütün bu səylərin nəticəsi olaraq AŞ PA Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə daha çox diqqət yetirməyi qərara
aldı. 2001-ci ilin aprelində AŞ PA-nın yaz sessiyasında britaniyalı deputat Terri Devis təşkilatın Dağlıq
Qarabağ üzrə məruzəçisi təyin edildi. Ermənistan nümayəndə heyəti məruzəçinin təyin olunmasına qarşı çıxsa
da, azərbaycanlı deputatların gətirdikləri arqumentlər inandırıcı oldu. Nəticə etibarilə AŞ Ermənistanı işğalçı
dövlət elan etdi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdı. AŞ Nazirlər Komitəsinin 24 sentyabr 2001-ci il
tarixli qərarında deyilirdi: “Nazirlər bütün Avropada beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınmış sərhədlərə,
suverenliyə və dövlətlərin ərazi bütövlüyünə, eləcə də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsində,
ATƏM-in Helsinki Yekun Aktında və digər müvafiq mətnlərdə əks olunmuş beynəlxalq hüquq prinsiplərinə
hörmət edilməsinə dəstəklərini bir daha təsdiq edirlər”. AŞ PA 2005-ci il yanvarın 25-də qəbul etdiyi 1416
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nömrəli qətnamədə isə Ermənistanın Azərbaycan ərazilərinin işğalını davam etdirməsindən narahatlığını ifadə
edirdi: “Parlament Assambleyası silahlı əməliyyatların başlamasından 10 ildən artıq bir müddətin keçməsinə
baxmayaraq, Dağlıq Qarabağ bölgəsi üstündə münaqişənin həll olunmamış qalmasından təəssüflənir. Yüz
minlərlə insan hələ də köçkündür və acınacaqlı şəraitdə yaşayır. Azərbaycan ərazisinin əhəmiyyətli hissələri
hələ də erməni qüvvələrinin işğalı altındadır və separatçı qüvvələr hələ də Dağlıq Qarabağ bölgəsinə nəzarət
edir”.
Ümumiyyətlə, cənab İlham Əliyevin AŞ PA-da Azərbaycan nümayəndə heyətinə rəhbərlik etdiyi
dövrdə deputatlarımızın fəaliyyəti nəticəsində Avropanın belə bir nüfuzlu təşkilatında erməni təbliğat maşını
zərərləşdirildi. Bu, xarici siyasətimizin ən ciddi uğurlarından idi. Həmin illərdə Azərbaycan parlament
nümayəndə heyəti Qarabağ həqiqətlərini özündə əks etdirən 30-a yaxın sənəd hazırlayaraq AŞ PA-nın rəsmi
sənədləri kimi yaymağa nail oldu.
Beləliklə, nümayəndə heyətimizin fəaliyyəti sayəsində Avropa ictimaiyyəti Azərbaycanda real
vəziyyətlə tanış oldu, erməni yalanlarının mahiyyətindən xəbər tutdu. Sonralar cənab İlham Əliyev o dövrü
xatırlayaraq deyirdi: “Həyatımın bu dövrü mənim üçün, bəlkə də, ən maraqlı, mühüm zaman kəsiyidir və bu
dövr gələcək fəaliyyətimdə, əlbəttə ki, bugünkü vəzifəmdə də vacib rol oynadı”.
AŞ PA-da təmsil olunan Azərbaycan nümayəndə heyəti vaxtilə cənab İlham Əliyevin siyasi məharəti
sayəsində əldə olunmuş uğurları davam etdirir. Son illər AŞ ilə qarşılıqlı əlaqələr daha da sıxlaşmışdır.
Azərbaycan nümayəndə heyəti təşkilatın müxtəlif strukturlarında keçirilən tədbirlərdə iştirak edir, müzakirə
edilən məsələlərlə bağlı ölkəmizin mövqeyini çatdırır. Eyni zamanda, AŞ PA-nın nümayəndələri ölkəmizə
gələrək görüşlər keçirir, əməkdaşlığın perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparırlar. Eləcə də AŞ bir sıra
tədbirlərini, o cümlədən üzv dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin “Mədəniyyətlərarası dialoq Avropa və onun
qonşu regionlarında davamlı inkişafın və sülhün əsasıdır” mövzusunda konfransını (noyabr, 2008-ci il),
Avropa Şurasının qadınlar və kişilər arasında bərabərlik məsələlərinə məsul nazirlərinin “Gender bərabərliyi:
de-yure və de-fakto bərabərliyin təmin olunması” mövzusunda VII konfransını (may 2010-cu il) Bakıda
keçirmişdir.
Ölkəmiz artıq on bir ilə yaxındır ki, AŞ-nin üzvüdür. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan-AŞ
əlaqələrinin nəticələrini dəqiq qiymətləndirir: “Konstruktiv əməkdaşlıq, məsləhətlər, tövsiyələr, bölüşdüyünüz
təcrübə – bunların hamısı Azərbaycan cəmiyyətinin gələcək demokratikləşməsinə, Azərbaycanın Avropa
ailəsinə tam üzv olmasına xidmət etmişdir”.
Azərbaycan diplomatiyası digər nüfuzlu regional və beynəlxalaq təşkilatlarda da dövlətin mənafeyi
naminə fəal iş aparır. Xüsusilə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə əməkdaşlığın səviyyəsi təqdirəlayiqdir. Bu
təşkilat dəfələrlə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə edərək Azərbaycanın haqq
işinə birmənalı dəstək vermişdir.
Burada bir məqamı xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, bütün təzyiqlərə baxmayaraq, diplomatiyamız
regional və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində dünya dövlətləri ilə əməkdaşlıq məsələlərində dövlətin xarici
siyasətinin prinsiplərindən bir addım belə geri çəkilmir. Məsələn, ölkəmiz MDB-nin üzvüdür. Lakin bu
təşkilatda Azərbaycan yalnız öz milli maraqlarını rəhbər tutur, dövlətin müstəqilliyinə və suverenliyinə xələl
gətirə biləcək heç bir təşəbbüsə, yaxud layihəyə qoşulmur. Təsadüfi deyil ki, MDB çərçivəçində zaman-zaman
irəli sürülən fövqəlmilli təsisatların yaradılması ideyası rəsmi Bakı tərəfindən birmənalı şəkildə rədd edilir. Bu
gün Azərbaycan Gömrük Birliyi, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı kimi qurumlarda iştirak etmir.
Cari ilin oktyabr ayında müstəqil Azərbaycanın tarixində daha bir mühüm hadisə baş vermişdir.
Ölkəmiz BMT Təhlükəsizlik Şurasının 2012-2013-cü illər üçün qeyri-daimi üzvlərinin seçkilərində inamlı
qələbə qazanaraq bu mötəbər qurumun sıralarına qoşulmuşdur. Özü də ən mötəbər beynəlxalq təşkilatın
Təhlükəsizlik Şurasında yer tutmaq Azərbaycan üçün asan olmadı. Seçkilər son dərəcə gərgin mübarizə
şəraitində keçdi. İş o yerə çatmışdı ki, ölkəmizə namizədliyini geri götürməyi “tövsiyə edənlər” də vardı.
Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvlərinin seçkiləri zamanı əksər hallarda hər regional dövlətlər
qrupu üçün ayrılmış yerlərin sayı namizədlərin sayı ilə üst-üstə düşür və namizədlər praktiki olaraq problemsiz,
ümumi razılıq əsasında seçilirlər. Bu il Latın Amerikası dövlətləri qrupundan başqa, bütün qruplar üzrə
alternativ əsasda seçkilər keçirildi. Asiya dövlətləri qrupundan (1 yer) Pakistan və Qırğızıstan, Afrika
dövlətləri qrupundan (2 yer) Mərakeş, Mavritaniya və Toqo, Şərqi Avropa dövlətləri qrupundan (1 yer) isə
Azərbaycan, Sloveniya və Macarıstan Təhlükəsizlik Şurasının qeyni-daimi üzvlüyünə namizəd idi (Yeri
gəlmişkən, qeyri-daimi üzvlərin seçilməsinin ilkin mərhələsində Ermənistan da namizədliyini irəli sürmüşdü.
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Amma rəsmi Yerevan tezliklə başa düşdü ki, Azərbaycanla rəqabət apara bilməyəcək və ona görə də biabır
olmamaq üçün tələm-tələsik namizədliyini geri götürdü).
Digər dövlətlər qruplarında qaliblər səsvermənin birinci raundunda müəyyən olmuşdularsa,
Azərbaycanın namizədliyini göstərdiyi qrupda səsvermə 17-ci raundadək davam etdi. İlk raundda Macarıstan
cüzi səs topladığından mübarizəni dayandırdı. Amma səsvermə davam etdikcə Sloveniya Azərbaycanla
müqayisədə xeyli az fərq toplamasına baxmayaraq, geri çəkilmirdi. Bununla belə, iki ölkədən heç biri BMTnin üzvü olan 193 ölkənin üçdə ikisinin (129 səs) dəstəyini əldə edə bilmədiyindən səsvermə davam edirdi.
Nəhayət, səsvermənin son raundu ərəfəsində Sloveniya səs fərqinin çox böyük olduğunu (Azərbaycan
116 səs, Sloveniya isə 77 səs toplamışdı) nəzərə alaraq namizədliyini geri götürdü. Beləliklə, rəqibsiz qalan
Azərbaycan sonuncu səsvermənin nəticələrinə görə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçildi.
Səsvermə zamanı 155 ölkə Azərbaycanı dəstəklədi, 24 ölkə bitərəf qaldı, 13 ölkə isə namizədliyini geri
götürmüş Sloveniyaya səs verdi.
Bununla Azərbaycan diplomatiyası tarixi qələbəyə imza atdı. Bu böyük nailiyyət dövlətimizin regional
və beynəlxalq aləmdə yeritdiyi siyasətin məntiqi nəticəsidir. Şübhəsiz ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyridaimi üzvlərini seçən ölkələr bu və ya digər namizədi dəstəkləməyi qərara alarkən onun beynəlxalq əlaqələrdə
rolunu, beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasına verdiyi töhfəni nəzərə alırlar. Bu baxımdan
Azərbaycanın mötəbər quruma seçilməsi tamamilə təbiidir.
Diqqətəlayiq haldır ki, Azərbaycan beynəlxalq əməkdaşlıq əlaqələrində etibarlı tərəfdaş kimi nüfuz
qazanmışdır. Hələ 1994-cü ildə dövlətimiz ilk əhəmiyyətli beynəlxalq sazişini – “Əsrin müqaviləsi”ni
imzalayarkən regional güclərin təzyiqi ilə üzləşmişdi. Bu müqavilənin reallaşmasına mane olmaq üçün
bədnam daxili və xarici qüvvələr çox çalışdı, o cümlədən dövlət çevrilişi həyata keçirmək üçün cəhdlər
göstərdi. Lakin əbəs yerə. Xalqın və dövlətin iradəsi ilə bu çirkin niyyətlər puç oldu, əvəzində isə Azərbaycanın
beynəlxalq aləmdə imici möhkəmlənməyə başladı. Xarici ölkələr və şirkətlər ölkəmizin simasında etibarlı
tərəfdaş qazandı.
Sonrakı mərhələdə də Azərbaycanın inkişafını gözü götürməyən qüvvələr dinc dayanmadı, ölkənin
tərəqqisinə mane olmaq üçün müxtəlif təxribatlara əl atdı. Yenə də əbəs yerə. Azərbaycanın sürətli inkişafı
davam edirdi. Ölkə beynəlxalq əhəmiyyətli inkişaf layihələrinin təşəbbüskarı kimi çıxış etdi və bu sahədə
böyük nailiyyətlər qazandı. Xüsusilə Xəzərin Azərbaycan sektorunda karbohidrogen ehtiyatlarının xarici
tərəfdaşlarla birgə istismarı və dünya bazarlarına nəqli istiqamətində uğurlar ölkəmizin regional və beynəlxalq
aləmdə mövqelərini gücləndirdi. Eləcə də tarixi İpək yolunun bərpasında və Asiyanı Avropa ilə birləşdirən
Transqafqaz nəqliyyat dəhlizinin işə salınmasında Azərbaycanın rolu dünya birliyi tərəfindən yüksək
qiymətləndirilir.
Başqa sözlə, ötən illər ərzində xarici tərəfdaşlar əmin oldular ki, Azərbaycana tamamilə etibar etmək
olar. Ona görə də dünya dövlətlərinin ölkəmizi BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü kimi görməsi
təbiidir. 155 ölkənin məhz Azərbaycanı dəstəkləməsi təsadüfi deyil. Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi
kimi: “Bu, dünya ictimaiyyətinin Azərbaycana olan münasibətinin əlamətidir, ölkənin inkişafının təzahürüdür.
Amma mən çıxışlarımda dəfələrlə demişəm ki, Azərbaycan etibarlı tərəfdaşdır. Bu cümlədə çox böyük məna
vardır. Bəlkə, indi bunu eşidən o qədər də, necə deyərlər, tam həcmdə təsəvvür edə bilmir ki, bu fikirdə nə
qədər böyük məna vardır. Etibarlı tərəfdaş olmaq çox böyük məsuliyyətdir və böyük nailiyyətdir. Biz,
doğrudan da, etibarlı tərəfdaşıq. Siyasətimiz kiminsə xoşuna gələ də, gəlməyə də bilər. Biz çalışmırıq ki,
hamının xoşuna gələk. Biz siyasətimizi aparırıq. Azərbaycan etibarlı tərəfdaşdır. Bizim sözümüzlə əməlimiz
arasında heç bir fərq yoxdur. Bizim sözümüzlə imzamız arasında heç bir fərq yoxdur. Bu etibarı qazanmaq
asan məsələ deyildir, xüsusilə gənc müstəqil dövlət üçün”.
Bütün bunlarla yanaşı, Azərbaycan beynəlxalq sülhün və əmin-amanlığın qorunub saxlanması işinə
layiqli töhfə verir, beynəlxaq terrorizmlə mübarizədə və digər qlobal məsələlərin həllində yaxından iştirak edir.
Bütün bunlar isə ən nüfuzlu beynəlxalq təşkilatın – BMT-nin həyata keçirdiyi başlıca vəzifələrdəndir.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü kimi Azərbaycan qarşıdakı iki il ərzində həmçinin haqq
işini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün daha bir mühüm tribuna qazanacaq. Beynəlxalq ictimaiyyət
ölkəmizin səsini tez-tez eşidəcək, dünyanı düşündürən məsələlərə münasibətdə mövqeyi ilə yaxından tanış
olacaq. Yerli və xarici ekspertlərin diplomatiyamızın son qələbəsinə münasibəti isə birmənalıdır:
Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasına seçilməsi bu ölkənin yeritdiyi fəal və uğurlu xarici siyasətin
göstəricisidir!
Azərbaycan.-2012.-8 yanvar.-№ 4.-S.2.
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Heydər Əliyevin xarici siyasət kursu novatorluqla inkişaf etdirilir
Elçin ƏHMƏDOV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyası beynəlxalq münasibətlər və xarici siyasət kafedrasının dosenti,
siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru
Bu gün biz Heydər Əliyev siyasətinə sadiq qalaraq bu siyasəti davam etdiririk. Bu illərdə biz Heydər
Əliyev siyasətinin təntənəsini görürük, onun fiziki yoxluğu şəraitində bu siyasət yaşayır və yaşayacaqdır.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
1993-cü ilin ikinci yarısında ümummilli lider Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıdışı
Azərbaycanda müstəqil dövlətçilik ideyalarının bərqərar olmasına şərait yaratdı. Bundan sonra Azərbaycanın
xarici siyasət kursunda mövcud reallıqları nəzərə alan və ölkəmizin milli mənafelərinin qorunmasına yönəlmiş
əməli dəyişikliklər edildi. Bu dövrdən başlayaraq həyata keçirilən xarici siyasətimiz məhz ümummilli liderin
adı və onun fəaliyyəti ilə bağlıdır. Özünün zəngin dövlətçilik təcrübəsinə əsaslanaraq dövlətimizin yeni xarici
siyasət kursunun əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirən Prezident Heydər Əliyevin bu yeniləşmiş xarici siyasət
xəttində ilk növbədə bir sıra ən mühüm və təxirəsalınmaz vəzifələrin yerinə yetirilməsi qarşıya qoyulmuşdu.
Həmin vəzifələrdən biri və ən əsası Azərbaycanı beynəlxalq aləmdəki təcrid vəziyyətindən çıxarmaq,
ölkəmiz haqqında yaradılmış mənfi ictimai rəyi dağıtmaq və xalqımızın haqq işini dünya ictimaiyyətinə olduğu
kimi çatdıraraq respublikamız ətrafındakı informasiya blokadasını yarmaqdan ibarət idi. Ona görə də yeni
xarici siyasət xətti üçün hər şeydən əvvəl müharibə dayandırılmalı və dinc şərait təmin edilməli idi. Bu
məqsədlə 1994-cü ilin mayından Ermənistanla atəşkəsə nail olunması, qanunsuz hərbi birləşmələrin
buraxılması və ölkə daxilində sabitlik yaradılması yolunda atılan addımlar sayəsində yeni xarici siyasət
xəttinin ardıcıllıqla həyata keçirilməsi üçün lazım olan əlverişli dinc şərait yarandı.
Müstəqillik əldə etdikdən sonra demokratik dövlət quruculuğu yoluna qədəm qoymuş Azərbaycan
Respublikasının üzləşdiyi sosial-iqtisadi və siyasi problemlərin müvəffəqiyyətlə həll olunması ölkəmizin
beynəlxalq aləmdəki mövqeyi və ayrı-ayrı ölkələrlə milli dövlət maraqlarına cavab verən qarşılıqlı faydalı
əlaqələri və dünya birliyinə inteqrasiyası prosesinin intensivliyi ilə sıx bağlı idi. Bu mənada Azərbaycanın
beynəlxalq münasibətlər sistemində layiqli yer tutması üçün dünya siyasətinin formalaşmasında aparıcı rol
oynayan dövlətlərlə və beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı münasibətlərin tənzimlənməsi və inkişaf etdirilməsi
mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. Ümummilli lider Heylər Əliyevin xarici siyasət xəttində beynəlxalq
təşkilatlarla əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələlərinə çox böyük diqqət yetirilmişdir. Azərbaycan
beynəlxalq təşkilatlara üzv olmaqla yanaşı, onların işlərində müntəzəm, eləcə də fəal surətdə iştirak edir. Bu
səmərəli əməkdaşlıq ölkəmizin problemlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün mühüm əhəmiyyət kəsb
edir.
Bu baxımdan, 1994-cü il mayın 4-də Prezident Heydər Əliyevin “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramının
çərçivə sənədini imzalaması Azərbaycanın beynəlxalq mövqelərinin möhkəmlənməsi istiqamətində atılan
mühüm addımlardan biri oldu. Bu proqramın Azərbaycan üçün əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, ölkəmiz NATOya daxil olan Avropa ölkələri və ABŞ-la dünya təhlükəsizlik sisteminin, eləcə də beynəlxalq münasibətlərin
sivil qaydaları çərçivəsində hər cür əməkdaşlıq etmək imkanı qazandı. Bu da öz növbəsində NATO-nun hərbi
strukturları ilə Azərbaycan ordusunun sülh naminə əməkdaşlıq etmək, birgə təlim və manevrlər keçirmək,
onların ordu quruculuğu təcrübəsindən bəhrələnmək, kadr hazırlığı və s. sahədə birgə hərəkət etmək imkanı
verməklə yanaşı, qoyulan məqsədlərin həyata keçirilməsi üçün də əlverişli şərait yaranmışdır.
Avroatlantik strukturlara inteqrasiya istiqamətində Azərbaycan çoxtərəfli Trans-Atlantik təhlükəsizlik
əməkdaşlığı proqramlarını inkişaf etdirən Avropa qitəsində və onun sərhədlərindən kənarda təhlükəsizlik və
sabitliyə töhfə verir. Belə ki, ölkəmiz 1994-cü ildə NATO-nun “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramına qoşulan
ilk dövlətlərdən olmuş və bu təşkilatın əksər qurumlarının işində fəal iştirak edərək NATO ilə mümkün
tərəfdaşlıq mexanizmlərindən tam şəkildə bəhrələnir.
Bu gün NATO ilə əlaqələrin genişləndirilməsi və dərinləşdirilməsi, Azərbaycanın dünya birliyinə
inteqrasiya olunması, öz maraqlarını bilavasitə təmsil etməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyindən bu
sahədə fəaliyyət müstəqil Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin prioritet istiqamətlərindən birini təşkil edir.
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Azərbaycanın Avropa institutlarına inteqrasiyası istiqamətində Avropa Şurasının bərabərhüquqlu üzvü
olması – respublikamızın mühüm problemlərinin dünya ictimaiyyətinin diqqətinə obyektiv çatdırılması üçün
yeni və çox mötəbər tribuna vermiş oldu. Belə ki, Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin 2001-ci il yanvarın 17də nümayəndələr səviyyəsində keçirilmiş iclasında Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasına tamhüquqlu
üzv qəbul edilməsinə dair qərar qəbul edildi. Bu qərar ümummilli liderin uzaqgörən, daxili və xarici siyasətinin
və bu istiqamətdə görülmüş məqsədyönlü fəaliyyətinin nəticəsi idi.
Az sonra, yəni yanvarın 25-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin iştirakı ilə Strasburqda ölkəmizin
bu təşkilata üzv qəbul edilməsi münasibətilə rəsmi mərasim keçirilmiş və dövlətimizin üçrəngli bayrağı
ucaldılmışdır. Bu hadisəni ümummilli lider Heydər Əliyev yüksək qiymətləndirərək demişdi: “Azərbaycanın
Avropa Şurasına qəbul edilməsi nəinki müstəqil, suveren, demokratik, dünyəvi dövlət kimi tanınmasıdır, həm
də Avropa ailəsinin bərabərhüquqlu üzvü kimi Azərbaycan dövlətinin inkişafında yeni mərhələnin
başlanğıcıdır”.
Ümummilli lider Heydər Əliyev Avropa Şurasının tribunasından Azərbaycanın mənafeyinə uyğun
şəkildə istifadə edilməsi üçün uğurlu bir addım atdı. Belə ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı
Azərbaycan nümayəndə heyətinə millət vəkili İlham Əliyevin rəhbərlik etməsi və daha sonra cənab İlham
Əliyevin AŞPA-dakı fəaliyyəti ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin qarşıya qoyduğu bütün vəzifələri
reallaşdırdı.
Məhz cənab İlham Əliyevin prinsipial və ardıcıl fəaliyyəti nəticəsində AŞ PA-nın 2002-ci ilin
sentyabrında keçirilən payız sessiyasında ilk dəfə olaraq bu beynəlxalq qurumun sənədlərində Ermənistan
silahlı qüvvələri tərəfindən Dağlıq Qarabağın işğalı faktı rəsmi şəkildə öz əksini tapdı. Bu hadisə Azərbaycan
nümayəndə heyətinin, xüsusilə, nümayəndə heyətinin rəhbəri cənab İlham Əliyevin qətiyyətli mövqeyinin
nəticəsi idi. Bütün bunların məntiqi davamı kimi, 2003-ci il yanvarın 27-də siyasi qabiliyyəti, diplomatik
məharəti və prinsipiallığı ilə xüsusi seçilən Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri cənab İlham Əliyevin
AŞ PA-nın vitse-prezidenti və qurumun Büro üzvü seçilməsi ilə müstəqil Azərbaycan tarixinə yeni səhifə
yazılmış oldu.
Azərbaycanın ən ağrılı problemi olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama
salınması ümummilli lider Heydər Əliyevin xarici siyasət fəaliyyətində başlıca yer tutmuşdur. Bu məqsədlə
1993-cü ilin ikinci yarısından başlayaraq Prezident Heydər Əliyev respublikamızın təhlükəsizlik
problemlərini, xüsusilə, Ermənistanın ölkəmizə qarşı əsassız ərazi iddiaları və hərbi təcavüzü məsələlərini
beynəlxalq aləmə çıxararaq, regionda sülhün bərqərar olması üçün beynəlxalq təşkilatların təsirini artırmağa
çalışmışdır.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin problemin dinc vasitələrlə nizama salınması
ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin xarici siyasət fəaliyyətində mühüm yer tutmuşdur. Yalnız onu qeyd
etmək kifayətdir ki, 1993-2003-cü illər ərzində Azərbaycanın dövlət başçısı Heydər Əliyev Ermənistan
Prezidenti ilə 23, ATƏT-in rəhbərliyi və Minsk qrupunun nümayəndələri ilə 150-yə qədər görüş keçirmişdir.
Azərbaycan Prezidenti bu dövrdə 80-dək ölkənin dövlət başçısı ilə keçirdiyi 500-dən çox görüşdə, eləcə də
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların ən yüksək səviyyəli nümayəndələri ilə, ATƏT- in, NATO-nun , Avropa
Şurasının, İslam Konfransı Təşkilatının, MDB-nin, GUAM-ın, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının, Türkdilli
ölkələrin dövlət başçılarının zirvə görüşlərində Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi müzakirə
olunmuşdur.
Əsası ümummilli lider tərəfindən qoyulmuş və bu gün cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla
həyata keçirilən xarici siyasət strategiyası dövlətlərarası regional və beynəlxalq əlaqələrə daha yaxından
qatılaraq, Şərq və Qərb dəyərlərinin sintezindən yaranmış cəhətləri özündə əxz edərək dünya birliyinə sıx
inteqrasiya olunmaq xəttini seçmişdir. Hazırda regionda və dünyada baş verən əsas iqtisadi siyasi və mədəni
proseslərdə Azərbaycan dövləti layiqincə təmsil olunur, öz mövqeyini bildirir və mənafelərini qoruyur. Ölkə
daxilində gedən demokratik proseslər və iqtisadi yüksəlişlə yanaşı, uğurlu xarici siyasət bu gün dünyanın
aparıcı dövlətlərinin, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların diqqətini Azərbaycana yönəltmiş və bu da beynəlxalq
hüquq normalarına uyğun qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın yaranmasına və inkişafına əlverişli zəmin
yaratmışdır.
Azərbaycan artıq Cənubi Qafqaz regionunda əsas söz sahibi olan dövlət kimi çətin geosiyasi şəraitdə
müstəqil xarici siyasət həyata keçirir. Hazırda bu istiqamətdə əsas diqqət Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
tezliklə bərpa edilməsi, regionda sabitliyin və təhlükəsizliyin gücləndirilməsi, Xəzər dənizi hövzəsinin
demilitarizasiyası, Avroatlantik strukturlara inteqrasiya və s. məsələlərə yönəldilmişdir. Hazırda mühüm
geosiyasi məkan kimi Azərbaycan regionda sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunması üçün dayaq nöqtəsi, ən
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perspektivli tərəfdaş hesab edilir. Artıq ölkəmiz bütün regional məsələlərdə əsas iştirakçıdır və dövlət başçısı
cənab İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi “Regiondakı strateji əhəmiyyətli heç bir layihə Azərbaycanın razılığı
olmadan reallaşa bilməz” .
Müasir dövrdə ölkəmiz Avropa İttifaqı ilə münasibətlərində öz xarici prioritetlərinə uyğun olaraq daha
çox ikitərəfli əlaqələrə üstünlük verir. Avropa İttifaqının regional layihələrində iştirak etməklə yanaşı, Cənubi
Qafqazdakı ümumi iqtisadi tərəqqidəki payına görə lider dövlət olan Azərbaycan ittifaqın xarici əlaqələrində
müəyyən mövqe tutmağa çalışır. Buna görə də Azərbaycan dövləti Avropa itifaqı ilə ikitərəfli əlaqələrin yeni
formatlarını yaratmaqla, onunla yaxınlaşmaq üçün zəruri olan bütün təsisatları inkişaf etdirərək ittifaqın
ümumavropa iqtisadi, siyasi və təhlükəsizlik məkanına inteqrasiya olunmaq istəyini nümayiş etdirir.
Ölkəmiz Avropa təhlükəsizlik arxitekturasının etibarlı tərəfdaşı kimi qitənin enerji təhlükəsizliyinin
təmin olunmasında əhəmiyyətli rol oynayır. Azərbaycan 2004-cü ildə əsas məqsədi Cənubi Qafqaz
dövlətlərinin siyasi, iqtisadi cəhətdən Avropa dəyərlərinə yaxınlaşmasını sürətləndirməkdən ibarət olan
“Avropa Qonşuluq Siyasətinə” qoşulmuş, 2006-cı ildə Azərbaycan Respublikası ilə Avropa İttifaqı arasında
enerji məsələləri üzrə strateji tərəfdaşlığa dair anlaşma memorandumunu imzalamış, 2008-ci ildə isə ittifaqın
“Şərq tərəfdaşlığı” proqramına qoşulmaqla bu siyasi, iqtisadi əməkdaşlıq daha da genişlənmiş və keyfiyyətcə
yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur.
Azərbaycanın xarici siyasətində İslam ölkələrini birləşdirən və ölkəmizin də üzv olduğu İslam Konfransı
Təşkilatı (hazırda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı adlanır) ilə əməkdaşlıq xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Ümummilli
lider Heydər Əliyevin 1994-cü ilin iyul ayında Səudiyyə Ərəbistanına rəsmi səfəri çərçivəsində müqəddəs
Kəbədə ümrə ziyarəti, kral Fəhd bin Əbdüləzizlə apardığı danışıqlar, İKT Baş katibliyinin rəhbərliyi ilə
keçirdiyi səmərəli görüşlər Azərbaycana İslam aləmində olan maraq və diqqəti daha da artırdı. Nəticədə, İKTnin beynəlxalq aləmdəki nüfuz və imkanlarından lazımi səviyyədə istifadə edə bilməsi istiqamətində
Azərbaycanın mövqeyini daha da möhkəmləndirərək əməkdaşlığın gələcək inkişafına zəmin yaratdı.
Azərbaycanın İKT ilə apardığı səmərəli və faydalı əməkdaşlıq bütövlükdə İslam aləmində qazandığı
nüfuzun mühüm göstəricisi olmuşdur. Ölkəmiz bu yüksək etimadı doğrultmağa çalışaraq, mədəniyyətlər və
dinlərarası dialoqun təşviqi, müxtəlif millətlər və dinlər arasında dözümlülüyün və qarşılıqlı anlaşmanın, eləcə
də tolerantlığın inkişafına xidmət edən səmərəli meyarların hazırlanması, beynəlxalq ictimaiyyətdə, ilk
növbədə Avropada İslamın, onun mədəniyyət, dəyər və fəlsəfəsinin düzgün dərk edilməsi məqsədilə fəal səylər
göstərmiş, genişmiqyaslı bir sıra beynəlxalq təşəbbüslər həyata keçirmişdir.
Azərbaycanla
İKT-nin
müxtəlif
strukturları
arasında
münasibətlərin
inkişaf
edib
möhkəmləndirilməsində Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri
Mehriban xanım Əliyevanın fəaliyyəti xüsusilə təqdirəlayiqdir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, beynəlxalq
səviyyədə tanınmış elmi tədqiqatçıların və mütəxəssislərin iştirakı ilə Bakıda mədəniyyətlərarası dialoqa dair
dörd möhtəşəm tədbirin keçirilməsi, xüsusilə 2011-ci il aprelin 7-8-də Bakıda mədəniyyətlərarası dialoq üzrə
ümumdünya forumunun keçirilməsi, eləcə də Bakının 2009-cu ildə İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan
edilməsi ilə bağlı qərar da, İKT ilə əməkdaşlığın bəhrəsi və Azərbaycanın birinci xanımının yorulmaz
fəaliyyətinin nəticəsidir.
Azərbaycan müasir dövrün hədə və təhdidlərinin əlaqələndirilmiş şəkildə qarşısının alınması, eləcə də
aradan qaldırılması üçün beynəlxalq birliyin səylərini səfərbər etmək məqsədilə qlobal və regional təşkilatların
işində fəal iştirak edir. Ölkəmiz sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasında universal beynəlxalq təşkilat
kimi BMT-nin mərkəzi rolunun daha da artırılması istiqamətində göstərilən səyləri dəstəkləməklə təşkilatın
müxtəlif təsisatları və ixtisaslaşdırılmış qurumlarında təmsilçiliyini daha da artırmışdır. Azərbaycan
Respublikası BMT mexanizmlərinin yenidən işlənməsini, xüsusilə də Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərinin
veto hüququna yenidən baxılmasını təklif etmişdir.
2000-ci ilin sentyabr ayında BMT-nin Minilliyin sammitində çıxış edən ümummilli lider Heydər Əliyev
dünyada sülhün və təhlükəsizliyin qorunmasında bu beynəlxalq təşkilatın mühüm rol oynadığını qeyd etmiş,
regional münaqişələrin, o cümlədən Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin aradan
qaldırılmasına dair Azərbaycanın mövqeyini bir daha bildirmiş, bəşəriyyətin üzləşdiyi problemlərin həllində
BMT-nin fəaliyyətini daha da gücləndirmək məqsədilə təşkilatda islahatların aparılmasının zəruriliyini
vurğulamışdır.
2003-cü ilin sentyabrında BMT Baş Məclisinin 58-ci sessiyasında iştirak edən Azərbaycan
Respublikasının Baş naziri İlham Əliyev öz çıxışında beynəlxalq aləmdə mürəkkəb proseslərin cərəyan etdiyi
dövrdə üzvlərin arasında qarşılıqlı anlaşılmazlıqların meydana çıxmasına görə, BMT TŞ-nin şəraitə uyğun,
çevik və adekvat münasibət göstərə bilməməsini qeyd edərək, mövcud BMT mexanizmlərinin zamanın
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tələbinə cavab vermədiyini vurğulamış və bununla bağlı təşkilat daxilində islahatların vacib məsələyə
çevrildiyini bildirmişdir. Azərbaycanın hökumət başçısının fikrincə, BMT Təhlükəsizlik Şurasında “həm
bugünkü, həm də yarıməsrlik reallıqlar öz əksini tapmalıdır”.
Ölkəmizin artan bu siyasi fəallığının nəticəsi kimi, 2004-cü il oktyabrın 29-da BMT Baş Məclisinin
sessiyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin təşəbbüsü ilə “Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində
vəziyyət” adlı məsələ iclasın gündəliyinə salınmışdır. Daha sonra BMT Baş Məclisinin 2006-cı il sentyabrın
7-də keçirilən 60-cı sessiyasının 98-ci və 2008-ci il martın 14-də keçirilən 62-ci sessiyanın 86-cı plenar
iclaslarında “Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində vəziyyət” adlı qətnamələr qəbul edilmişdir.
Həmin sənədlərdə Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində ermənilərin məskunlaşdırılması, həmin
ərazilərdə yanğınların törədilməsi pislənilir, Təhlükəsizlik Şurasının məlum 4 qətnaməsinə istinad edilməklə
erməni silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən dərhal, tamamilə və qeyd-şərtsiz
çıxarılması tələb olunurdu. Bununla yanaşı, qətnamələrdə Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyünə hörmət
ifadə olunur, eləcə də öz torpaqlarından qovulmuş azərbaycanlıların doğma yurdlarına qayıtmaq hüququ bir
daha təsdiqlənir.
Bununla yanaşı, Azərbaycan 2011-ci il oktyabrın 24-də 2012-2013-cü illər üzrə BMT Təhlükəsizlik
Şurasının qeyri-daimi üzvlüyünə keçirilən seçkilərdə BMT-yə üzv olan 193 dövlətdən 155 dövlətin dəstəyini
alaraq inamlı qələbə qazanmışdır. BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv qəbul olunması Azərbaycanın
diplomatiya tarixində əldə edilmiş ən böyük nailiyyətlərdən biri olmaqla ölkənin son illər dünya miqyasında
artan siyasi nüfuzunun bariz sübutu olaraq qəbul edilməlidir. Belə ki, Azərbaycan, müstəqilliyin ötən 20 ili
ərzində stabil inkişaf edən, yüksək iqtisadi göstəricilərə nail olan və beynəlxalq siyasətdəki əməlləri ilə dünya
ictimaiyyətinin rəğbətini qazanan dövlət olaraq bütün bu müvəffəqiyyətlərin nəticəsində beynəlxalq səviyyədə
ən mötəbər qurumun üzvlüyünə seçilmişdir. Digər tərəfdən, bu hadisə son illərdə Azərbaycanın dünya
siyasətindəki müxtəlif qlobal problemlərin müzakirəsinə cəlb olunmasını, ölkəmizin regional siyasətlə yanaşı,
dünya siyasətinin də əsas faktorlarından birinə çevrilməsini göstərir. Çünki beynəlxalq münasibətlər sisteminin
böyük miqyaslı məsələlərinin müzakirəsi prosesində ölkəmizin artan fəallığı danılmaz faktdır.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev müstəqilliyimiz dövründə – 20 il ərzində belə böyük uğurun əldə
edilməsini tarixi nailiyyət kimi qiymətləndirərək demişdir: “Biz 20 il ərzində müstəqil ölkə kimi özümüzü
dünyada təsdiq edə bilmişik. Biz sübut edə bilmişik ki, Azərbaycan etibarlı tərəfdaşdır, Azərbaycan dost
ölkədir və dostların sayının artması bizim siyasətimizin təntənəsidir. Bu səsvermə müstəqilliyimizin 20 illiyinə
təsadüf edir. Bu, çox rəmzi məna daşıyan bir hadisədir. Bu, göstərir ki, 20 il ərzində Azərbaycan müstəqil
dövlət, dünyada böyük şöhrətə malik olan ölkə kimi özünü göstərib. Bu qələbə Azərbaycan xalqının
qələbəsidir. Bu qələbə Azərbaycan dövlətinin qələbəsidir, siyasətimizin təntənəsidir”.
Ümummilli lider tərəfindən müəyyənləşdirilmiş prinsiplərə sadiq qalan dövlət başçısı İlham Əliyev
ölkəmizin xarici siyasətinin əsas prioriteti olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yalnız
beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri çərçivəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi şərti
ilə nizama salınmasının vacibliyini bildirmiş və beynəlxalq təşkilatların bu sahədə səylərini gücləndirməsinin
zəruriliyini bəyan etmişdir.
Dövlət başçısı İlham Əliyevin dəfələrlə və birmənalı olaraq “Azərbaycan torpaqları danışıqların
mövzusu ola bilməz” fikrini irəli sürməsi ölkəmizin ərazi bütövlüyü təmin olunmaqla münaqişənin ədalətli
şəkildə həll olunacağı ilə bağlı ümidləri daha artırmışdır. Eyni zamanda, dövlət başçısı cənab İlham Əliyev
bəyan etmişdir ki, Dağlıq Qarabağa heç vaxt müstəqillik verilməyəcək, dünya birliyi heç vaxt Dağlıq
Qarabağın müstəqilliyini tanımayacaqdır. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan xalqı və dövlətinin
torpaqlarımızı azad etmək üçün əsasımızın olduğunu və bunun beynəlxalq hüquq normaları ilə təsdiq edildiyini
vurğulamışdır. Ona görə ancaq Azərbaycan xalqının iradəsinə, gücünə arxalanmağı bildirən dövlət başçısı bu
məqsədlə iqtisadiyyatımızı və ordumuzu gücləndirməyin vacibliyini bildirməklə yanaşı qeyd etmişdir ki, “Biz
danışıqlar aparırıq, ancaq bununla bərabər, hər an torpaqlarımızı işğalçılardan hərbi yolla azad etməyə hazır
olmalıyıq”.
Münaqişənin dinc vasitələrlə nizama salınması istiqamətində bütün beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi
sənədlər Azərbaycanın mövqeyinin bir daha gücləndirilməsi və məsələnin beynəlxalq hüquq prinsipləri
əsasında həllinin təsdiqlənməsi deməkdir. Bu baxımdan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi 4 qətnamə,
ATƏT, Avropa Şurası və İslam Konfransı Təşkilatının qərarları da əhəmiyyətlidir və ölkəmizin ədalətli
mövqeyinin beynəlxalq səviyyədə müdafiəsi üçün hüquqi əsasdır. Son zamanlar isə, Avropa Parlamenti və
NATO-nun Zirvə toplantılarında qəbul olunan qərarlarda birmənalı şəkildə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
dəstəklənir və işğala son qoyulması bildirilir.
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Göründüyü kimi, bu gün müstəqil dövlətimiz bütün sahələr üzrə inkişafını davam etdirir, beynəlxalq
aləmdə münasibətlərini daha da möhkəmləndirir, xarici siyasət sahəsindəki uğurlarını intensivləşdirir. Məhz
bunun nəticəsidir ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması istiqamətində
dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin mövqeyi dünyanın aparıcı dövlətləri və nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarının
nümayəndələri tərəfindən yüksək qiymətləndirilir və müdafiə olunur.
Bütün yuxarıda göstərilənlər onu deməyə əsas verir ki, bu gün Azərbaycanın xarici siyasət
strategiyasının uğurla həyata keçirilməsi respublikamızın dünya miqyasında nüfuzunu xeyli artırmış,
ölkəmizin Cənubi Qafqaz regionunda lider dövlətə çevrilməsini şərtləndirmişdir. Ümummilli lider Heydər
Əliyevin xarici siyasət kursunu novatarcasına və dinamik şəkildə davam etdirən cənab İlham Əliyev yüksək
diplomatik istedadı sayəsində ölkəmizin dünyanın siyasi-iqtisadi mənzərəsini müəyyən edən aparıcı
dövlətlərlə və beynəlxalq təşkilatlarla münasibətləri keyfiyyətcə yeni müstəvidə daha da inkişaf etdirmişdir.
Nəticədə, Azərbaycan yalnız beynəlxalq regionda gedən proseslərdə deyil, eyni zamanda beynəlxalq aləmdə
cərəyan edən proseslərə də təsir göstərmək imkanı qazanmışdır. Əsası ümummilli lider Heydər Əliyev
tərəfindən qoyulmuş xarici siyasət strategiyasının uğurlu davamı perspektivdə müstəqil dövlətimizin dünya
birliyində mövqelərinin yüksələcəyinə olan ümidləri daha da artıracaqdır.
Xalq qəzeti.-2012.-8 yanvar.-№ 4.-S.3.
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Azərbaycanın xarici siyasətinin uğurları
Xuraman İsmayılqızı
Əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş çoxistiqamətli, qarşılıqlı əməkdaşlığa
əsaslanan, ölkənin geostrateji maraqlarının maksimum təmin olunmasına yönəlmiş xarici siyasət kursu
Prezident İlham Əliyev tərəfindən müasir dövrün reallıqları nəzərə alınmaqla uğurla davam etdirilir.
Ölkəmizin xarici siyasətinin konsepsiyasını, doktrinasını və əsas istiqamətlərini regional
qurumlarda əks etdirən prinsiplər milli maraqlardan qaynaqlanır. Bu siyasətə sadiq qalan və uğurla davam
etdirən Prezident İlham Əliyevin səyi nəticəsində
respublikamızın hücumçu diplomatik
taktikası Azərbaycanın beynəlxalq arenada mövqeyini daha da möhkəmləndirdi. İndi bütün dünya
ictimaiyyəti aydın başa düşür ki, Azərbaycan iqtisadi cəhətdən sürətlə inkişaf edən, ölkələrarası münasibətlərə
töhfə verən, beynəlxalq proseslərə təsir imkanları artan qüdrətli bir dövlətdir.
Prezident İlham Əliyevin xarici siyasəti xalqımızın maraqlarına, milli mənafelərimizin təmin
olunmasına, Azərbaycanın nüfuzunun, dünya siyasətində rolunun artmasına xidmət edir. Azərbaycan bütün
ölkələrlə bərabərhüquqlu, qarşılıqlı etimada əsaslanan, səmimi əlaqələrin tərəfdarı kimi dostları, strateji
tərəfdaşları ilə bütün sahələrdə əməkdaşlığa üstünlük verir.
Uzaqgörən, düşünülmüş siyasətin nəticəsidir ki, Azərbaycan Cənubi Qafqazın iqtisadi, intellektual və
informasiya mərkəzinə çevrilmiş, regionun aparıcı ölkəsi statusunu qazanmışdır. BMT, ATƏT, Avropa
Şurası, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və digər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarda fəal iştirak edən ölkəmiz dünya
miqyasında davam edən proseslərin önündə gedən, böyük siyasətin əsas oyunçusu kimi nüfuz qazanıb.
Azərbaycanın ümumbəşəri məsələlərin həllində əsas söz sahibi BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv
seçilməsi isə xarici siyasətimizin daha bir uğuru olmaqla bir neçə baxımdan əhəmiyyətlidir. Müstəqilliyinin
20-ci illiyində dünya birliyində belə nüfuz qazanması Azərbaycanın dünyada sülh, qarşılıqlı anlaşma, strateji
tərəfdaşlıqda maraqlı olduğunun göstəricisidir. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli
istiqamətində danışıqların davam etdiyi bir zamanda Azərbaycanın xarici siyasətində belə diplomatik uğura
imza atması təbii ki, münaqişənin həllində maraqlarımızın təminatına yardım göstərəcək. Azərbaycanın
haqlı, ədalətli mövqeyinin dəstəklənməsində BMT-də təmsilçiliyimizin böyük əhəmiyyəti vardır. BMT
Təhlükəsizlik Şurasına üzv seçilməyimiz münasibətilə verdiyi bəyanatda Prezident İlham Əliyev bir daha
vurğulayır ki, 155 ölkənin Azərbaycanı dəstəkləməsi Azərbaycan xalqının qələbəsidir: “Bu göstərir ki, 20 il
ərzində Azərbaycan müstəqil dövlət, dünyada böyük şöhrətə malik olan ölkə kimi özünü
göstərib.” Xalqlararası münasibətləri möhkəmləndirən, mədəniyyətlərin təbliğini artıran “Eurovision” mahnı
müsabiqəsində Azərbaycanın qalib gəlməsi, eyni zamanda Azərbaycanın apardığı xarici siyasətin uğuru kimi
ölkəmizə yönələn maraqların çoxalmasını göstərir. Regionda elə bir dövlət yoxdur ki, Azərbaycanda olduğu
qədər yüksək səviyyəli beynəlxalq konfrans, simpozium və mərasimlərə ev sahibliyi etsin. Nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatlar tərəfindən aparılan və xalqın dövlət başçılarına inamını əks etdirən sorğularda Prezident İlham
Əliyevin dəfələrlə “İlin adamı”, “İlin siyasətçisi” kimi fəxri adlara layiq görülməsi, regionda sabitlik və
iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsinə yönələn mühüm sənədlərin imzalanması ilə yadda qalan xarici səfərləri
zamanı böyük etimadla qarşılanması diplomatiyamızın dəstəklənməsidir.
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım
Əliyevanın müstəqilliyimizin 20 illiyi münasibətilə Fransa, İtaliya və Vatikanda keçirdiyi görüşlər
Azərbaycana maraqdan irəli gəlməklə ölkəmizin xarici siyasətinin uğuru kimi qəbul olunur.
Avropa Birliyi, ATƏT, Avropa Şurası, İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının etibarlı üzvü kimi dünya
proseslərinə təsir imkanları artan Azərbaycanın xarici siyasəti digər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarda
dəstəklənir. Son illərdə həyata keçirilən beynəlxalq, transmilli layihələrdə, aparılan danışıqlarda aparıcı tərəf
kimi Azərbaycanın təklif və təşəbbüslərinə hörmətlə yanaşılması, xarici siyasətimizin dəstəklənməsi bütün
ölkə vətəndaşlarında qürur hissi oyadır. Azərbaycana belə inam və etibarın nəticəsidir ki, Prezident İlham
Əliyev Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli, beynəlxalq hüquq normalarına uyğun
həlli istiqamətində ardıcıl və məqsədyönlü siyasətini davam etdirir. ATƏT rəsmilərinin münaqişə ilə bağlı
təşəbbüslərində, Minsk qrupuna daxil olan həmsədr ölkə başçılarının Dovil bəyannaməsində səslənən statuskvonun yolverilməz olduğunu bildirən təkliflər də Azərbaycanın xarici siyasətinə uyğundur. Rəsmi
Moskvanın təşəbbüsləri ilə münaqişə tərəfləri arasında təşkil olunan görüşlərdə Ermənistanın işğalçılıq
siyasətini ifşa edən Prezident İlham Əliyevin tutarlı dəlillərinə cavab tapa bilməyən, köçəryanların,
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sarkisyanların əsassız bəhanələrinə məhəl qoymayan ekspertlər də ölkəmizin xarici siyasətini dəstəkləyən
bəyanatlarla çıxış edirlər.
İllərdən bəri saxtakarlıq edərək, şər, böhtan ideologiyasından istifadə yolu ilə dünya ictimaiyyətini
çaşdıran, özünü yazıq, miskin, guya soyqırımlara məruz qalan kimi tanıtmağa çalışan forpost Ermənistanın
onsuz da müstəqil olmayan bədnam siyasəti Azərbaycanın düşünülmüş, beynəlxaq hüquq normalarına uyğun
diplomatiyası nəticəsində fiaskoya uğramışdır. İndi bütün beynəlxalq təşkilatlar, əvvəllər ikili siyasət
yeridərək təcavüzkar Ermənistanla təcavüzə məruz qalan Azərbaycana eyni münasibət göstərən ölkələr
də işğalçı dövlətin separatçılıq siyasətini aydın başa düşür, rəsmi Yerevana təsir və təzyiqlər artır. Müxtəlif
səviyyələrdə Ermənistanı işğalçı dövlət kimi tanımış AŞPA, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı qətnamələrində və
digər sənədlərində bir dövlətin digər ölkənin ərazisinin işğalını yolverilməz hesab edir. Məhz həmin
qətnamələrdə milyona yaxın azərbaycanlının öz torpaqlarından didərgin düşdüyü, işğal olunmuş ərazilərdə
xalqımızın mədəni və tarixi irsinin məhv edildiyi , ekoloji təcavüzə məruz qalması məsələləri əksini tapmışdır.
Prezident İlham Əliyevin, Azərbaycan diplomatiyasının, diaspor təşkilatlarımızın məqsədyönlü
fəaliyyəti nəticəsində dünya ictimaiyyəti qarşısında Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi ifşa olunmuş,
informasiya müharibəsində Azərbaycan Ermənistanı üstələməyə başlamışdır.
Azərbaycanın qüdrətli dövlət kimi tanınması, xarici siyasətimizin dəstəklənməsi iqtisadiyyatı getdikcə
güclənən ölkəmizin hərbi sənayesinin, müdafiə qüdrətinin artması ilə də bağlıdır. Ölkəmiz müdafiə
sənayesinin inkişafına görə regionda birinci olduğu kimi, Silahlı Qüvvələrin möhkəmlənməsi üçün ən çox
vəsait ayrılan ölkədir. Azərbaycanın hərbi potensialı gücləndirilmiş, son 8 ildə hərbi sahəyə ayrılan vəsaitin
həcmi 25 dəfəyə yaxın artmış (2003-cü ildə 135 milyon dollar, 2011-ci ildə 3.3 milyard dollar), büdcədən hərbi
sahəyə ayrılan vəsait Ermənistan büdcəsini 1.5 dəfə ötmüş, Azərbaycan Ordusu müasir silah-sürsat və hərbi
texnika ilə təchiz edilmiş, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi yaradılmışdır. Bu gün Azərbaycan 420 adda hərbi
təyinatlı məhsul istehsal edən, beynəlxalq hərbi sərgilərdə məhsulları maraq doğuran qüdrətli ölkələr
sırasındadır. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri hər an Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etməyə hazırdır. Bu
həqiqəti Azərbaycan və Ermənistanda keçirilən hərbi paradları müqayisə edən adi vətəndaşlar belə təsdiqləyir.
Ən müasir hərbi avadanlıq, silah-sursatla təmin olunmuş Azərbaycan ordusu ilə müqayisədə Ermənistanın
əsgər və zabitlərinin miskin vəziyyətini Yerevanda keçirilən hərbi paradda bir daha aydın oldu. “Hərbi
kontingentini” ərazisində (Gümrüdə) yerləşən Rusiya hərbçiləri hesabına ört-basdır edən rəsmi Yerevanın
bu hərəkəti ilk növbədə ermənilər tərəfindən lənətləndi, ölkədə haqlı narazılığa səbəb oldu. Bu günədək heç
bir ölkədə müşahidə olunmayan din xadiminin hərbi paraddan keçməsi Ermənistanda təşkil olunan hərbi
nümayişdə gülüş doğurdu.
NATO-nun sülhməramlı qüvvələrinin tərkibində münaqişə zonalarında xidmət göstərən, sabitlik
yaranmasında iştirak edən azərbaycanlı əsgər və zabitlər haqqında beynəlxalq ekspertlər tərəfindən səslənən
rəylər də Azərbaycanın müdafiə qüdrətinin möhkəmliyinin, ordumuzun təchizatının, əsgər və
zabitlərinin hərbi hazırlıq, nizam, intizamının göstəricisidir.
Azərbaycan diplomatiyasının, ədalətli, qarşılıqlı inama əsaslanan xarici siyasətinin uğurlarını əks
etdirən amillər yetərincədir. Bunun başlıca səbəbi odur ki, zəngin dövlətçilik ənənələrinə malik Azərbaycanın
diplomatiyasının əsrlərlə ölçülən maraqlı, öyrəniləsi, bu gün də əhəmiyyətli olan xarici siyasəti vardır.
İki sahil.-2011.-23 dekabr.-№236.-S.8-9.
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Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas istiqamətləri
Tural QABİLOĞLU
Zaman – zaman xarici hücumlara məruz qalan ölkəmiz XX əsrdə müstəqillik qazanmaq kimi şərəfli bir
titula sahib olub. Qeyd edilən əsrdə iki dəfə azadlığa qovuşan Azərbaycan birinci müstəqilliyini cəmi 23 ay
qorumağa müvəffəq olsa da, ikinci və sonuncu müstəqilliyini 20 ildən artıqdır ki, qoruyub saxlaya bilir. 1918ci ildə başlanan ilk istiqlalımız o qədər uzun sürməsə də, şüurlarda inqilab etməyi bacardı.
Məhz bu inqilabın nəticəsi idi ki, bir dəfə azadlığı dadan həmvətənlərimiz 71 il sovet əsarətində
qalmalarına baxmayaraq yenə müstəqillik ideyalarından əl çəkmədilər. Elə buna görə də bugünkü Azərbaycan
dövlətçiliyinin kökləri müsəlman Şərqində ilk demokratik respublika olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə
bağlıdır. 23 aylıq ömür yaşamış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti regionda geosiyasi vəziyyətin dəyişməsi ilə
süqut edib. Qısa müddət ərzində mövcud olmasına baxmayaraq, Xarici İşlər Nazirliyi də daxil olmaqla əsas
dövlət institutları məhz həmin dövrdə yaradılıb. Məhz buna görə də bu gün fəxrlə demək olar ki, Azərbaycan
diplomatiyasının 93 yaşı var.
Hər bir ölkə kimi Azərbaycanın hər iki müstəqillik dönəmində ilk atdığı addımlar sırasında xarici
əlaqələrin qurulması təcrübəsi də olub. Bu isə təbii sayılmalıdır – çünki müstəqillik əldə edən dövlət ilk
növbədə xarici əlaqələrini formalaşdırmağa çalışır. Belə ki, məhz normal qurulan xarici əlaqələr nəticəsində
ölkənin beynəlxalq aləmdə tanıdılması və onun müxtəlif sahələrdə ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlıq
şəbəkələrinin formalaşdırılması mümkündür. Bununla belə, ikinci dəfə müstəqilliyin ilk illərində səbatsız
xarici siyasət, ölkə rəhbərliyinin naşılardan ibarət olması xarici siyasətdə çoxlu problemlərə səbəb oldu. Belə
bir halda hətta, yeni müstəqil olmuş dövlətimizin mövcudluğu təhlükəsi yaranmışdı. Hakimiyyət
dəyişikliklərindən sonra ölkə rəhbərliyinin peşəkar və etibarlı əllərə tapşırılması, məlum olduğu kimi, bu
sahədə ciddi dönüş yaratdı.
Nəticədə bu gün Azərbaycan iqtisadiyyatda yüksək artıma, habelə sabit siyasi sistemə malik, sürətlə
inkişaf edən gənc demokratik ölkə kimi özünü beynəlxalq aləmdə tanıdıb. Azərbaycan öz milli maraqlarının
gerçəkləşdirilməsi, habelə regional və qlobal mövqelərinin möhkəmləndirilməsi üçün iqtisadi və siyasi
imkanlarından məharətlə istifadə edir. Məhz bu səylərin nəticəsidir ki, Azərbaycan regionda lider və
beynəlxalq aləmdə etibarlı tərəfdaş ölkə kimi tanınıb. Ekspertlərin etirafına görə, ölkəmiz bütün regional
məsələlərdə əsas oyunçudur və regiondakı strateji əhəmiyyətli heç bir layihə Azərbaycansız gerçəkləşə bilməz.
XX əsrin sonlarında ikinci dəfə müstəqilliyinə qovuşan ölkəmiz ilk olaraq bir neçə beynəlxalq təşkilata
üzv olub ki, bu da onun müstəqilliyinin de-yuri tanınması demək idi. Azərbaycan regional və qlobal səviyyədə
fəaliyyəti, o cümlədən beynəlxalq arenada əməkdaşlığı daha da genişləndirərək və dərinləşdirərək müstəqil
dövlət kimi bir sıra beynəlxalq təşkilatlara, o cümlədən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Avropada Təhlükəsizlik
və Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avropa Şurası, İslam Konfransı Təşkilatı, Müstəqil Dövlətlər Birliyi və çoxlu sayda
digər təşkilatlara üzv oldu. Azərbaycan Respublikası həmçinin GUAM regional qrupunun təsisçilərindən
biridir.
Dövlət rəsmiləri və müstəqil politoloqlar mediaya verdiyi müsahibələrdə respublikamızın xarici
siyasətinin əsas prinsiplərini aşağıdakı kimi təsvir edirlər:·
Bazar iqtisadiyyatı və qanunun aliliyinə əsaslanan plüralist demokratiyanı inkişaf etdirmək;·
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinin tezliklə bərpa edilməsi məqsədi ilə müstəqil xarici siyasət
yeritmək;·
Azərbaycanın təhlükəsizliyi, siyasi müstəqilliyi, suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı yönəlmiş
təhlükələrin aradan qaldırılması;·
ATƏT-in Lissabon sammiti prinsipləri əsasında Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində danışıqlar yolu ilə həll edilməsi;·
Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzünün nəticələrinin aradan qaldırılması;·
Qonşu ölkələrlə mehriban qonşuluq və qarşılıqlı fayda kəsb edən münasibətlərin inkişaf etdirilməsi;·
Regionda təhlükəsizliyin və sabitliyin gücləndirilməsi;·
Regionda qanunsuz silah və digər daşımaların qarşısının alınması;·
Nüvə silahlarının yayılmasının qarşısının alınmasına dair mövcud olan qlobal rejimlərə sadiqlik və
Cənubi Qafqazda nüvə silahlarından azad zonanın yaradılması;·
Xəzər Dənizi hövzəsinin demilitarizasiyası (hərbsizləşdirilməsi);·
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NATO, Avropa Birliyi, Qərbi Avropa İttifaqı və Avropa Şurası da daxil olmaqla Avropa və
Transatlantik təhlükəsizlik və əməkdaşlıq strukturlarına inteqrasiya;·
Azərbaycanın Qərb və Şərqin qovşağında yerləşməklə mühüm strateji-coğrafi mövqeyindən
bəhrələnərək, ölkə iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrinin inkişafını sürətləndirmək;·
Azərbaycanın iştirakçısı olduğu Avrasiya nəqliyyat dəhlizini inkişaf etdirmək;
Ölkəmizin xarici siyasətini bəyənməyən bəzi qüvvələr bunun balanslaşdırılmış siyasət olduğunu qeyd
edirlər. Politoloqlar isə bu fikirlə qəti razı olmayaraq, respublikamızın xarici siyasət kursunun nizamlanmış və
gələcək perspektivlərə yönəlmiş olduğunu hesab edirlər. Əsas məsələ odur ki, Azərbaycan heç kimdən asılı
olmadan tam müstəqil və suveren siyasət yürüdür. Bu yaxınlarda da ölkə başçısı öz çıxışında bir daha bu
istiqamətdə səsləndirilən fikirlərə aydınlıq gətirdi. Prezidentin bildirdiyinə görə, konkret bir nümunə ilə təsdiq
etmək olar ki, müstəqil Azərbaycanın xarici siyasət kursu ölkəmizin tam maraqlarına xidmət edir. Məlum
olduğu kimi Ermənistanın işğalçılıq siyasəti nəticəsində 20%-dən artıq torpağımız işğal altındadır və bir
milyondan artıq qaçqın və məcburi köçkünümüz var. Bu o demək deyil ki, işğal olunmuş ərazilərin azad
edilməsi daim müzakirə edilməlidir. Dövlət başçısının və diplomatlarımızın sözündə də vurğulandığı
kimi, Azərbaycan heç bir zaman öz ərazi bütövlüyünü müzakirə obyektinə çevirməyəcək. Məhz bu
münaqişənin həllinin hüquqi və siyasi əsasları BMT-nin Nizamnaməsi, Helsinki Yekun Aktı, BMT
Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələrində göstərilib. Habelə BMT Baş Məclisinin
2008-ci ildə qəbul etdiyi A/RES/62/243 saylı qətnaməsi, ATƏT və Avropa Şurasının müvafiq sənədləri və
qərarlarında əks olunan beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərində də Ermənistanın işğalçı dövlət olduğu
qeyd edilib. Bütün bu sənədlər Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınan
sərhədlərinin toxunulmazlığını təsdiqləyir. Əlavə olaraq qeyd etmək istərdik ki, Strasburq (Kehl) sammitində
NATO Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində sülh yolu ilə həll
olunmasına yönəlmiş səyləri bir daha dəstəkləyib.
Ölkəmiz müstəqillik qazandıqdan sonra onun suverenliyini və ərazi bütövlüyünü tanıyan ilk dövlət
Türkiyə Cümhuriyyəti olub. Məhz bu gün bir çox sahələrdə əməkdaşlığa dostluq və qardaşlıq prinsipləri
çərçivəsindən yanaşan bu iki dövlətin xarici siyasəti də ortaq maraqların qorunması üzərində qurulub. Bu
prinsipdən çıxış edərək demək olar ki, Azərbaycanın xarici siyasətində Türkiyə amili əsas təşkil edir. Xarici
siyasətdə gerçəkliklər və uğurlar Hər bir azərbaycanlı kimi biz də ölkəmiz müstəqillik qazandıqdan sonra onun
yürütdüyü xarici siyasət kursunun hansı effekti olduğunu düşünürük. Təbii ki, bu barədə öyrənməyə və fikir
yürütməyə ölkə vətəndaşı olaraq haqqımız var.
Ölkəmizin beynəlxalq aləmdə yeritdiyi siyasi xəttin ilk uğurları onun Birləşmiş Millətlər Təşkilatı kimi
nüfuzlu təşkilata üzv olmasını göstərmək olar. Ötən əsrin 90-cı illərində baş verən bu əlamətdar hadisə
ölkəmizin haqq səsinin beynəlxalq arenada eşidilməsi üçün mühüm addım oldu. Belə ki, məhz dünyanın bir
nömrəli təşkilatı olan BMT ərazi bütövlüyümüzün sülh yolu ilə azad edilməsi üçün məlum 4 qətnamə qəbul
edib. İkinci böyük təşkilat olan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına (keçmiş İslam konfransı Təşkilatı) üzvlük isə
Azərbaycanın dünyanın 50-dən artıq islam dövləti tərəfindən dəstəklənməsi demək idi. Bütün bu beynəlxalq
qurumlara üzv olmaqla onlar qarşısında ölkəmizin qaldırdığı ilk və əsas məsələ Ermənistanla Azərbaycan
arasında olan Dağlıq Qarabağ problemi, onun Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində sülh yolu ilə həll
edilməsinə nail olmaq idi. 2001-ci ilin 25 yanvar tarixində ölkəmiz Avropa Şurasına üzv oldu, bu isə ərazi
itkisinə məruz qalmış Azərbaycanın haqq səsinin AŞPA kimi mötəbər qurumdan eşidilməsi demək
idi. Ölkəmiz mədəni sahələrdə də uğurlu xarici siyasət yürütmək təcrübəsinə malikdir. Belə ki, ikinci dəfə
azadlığa qovuşandan sonra qısa zaman ərzində “İçəri şəhər”i və “Qobustan qayaları” abidələrini YUNESKOnun qorunan abidələr siyahısına salınmasına nail olduq. Məhz respublikamızda mədəni abidələrə və
mədəniyyətlə bağlı digər sahələrə olan diqqət və qayğının nəticəsi olaraq ölkəmizin birinci xanımı, Heydər
Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri təyin
edildi.
Nəhayət bu uğurların hələlik sonuncusu hesab edilən bir qələbədən danışmaq yerinə düşərdi. Doğrudur,
Azərbaycanın bir neçə ay bundan əvvəl qazandığı həmin uğur media tərəfindən çox geniş işıqlandırıldı. Hətta
müxalifət mediası da adıçəkilən qələbəyə başqa yozum verə bilmədi. Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik
Şurasına qeyri-daimi üzv seçilməsi və burada növbəti iki il üçün Şərqi Avropanın təmsilçisi hesab edilməsi
bizi sevindirdi. Politoloq Oqtay Sadıqzadə bu hadisəni şərh edərkən bir məsələyə diqqət yetirməyi təklif edir:
“Fikir verin, bizdən əvvəl bu postda qardaş Türkiyə idi. Türkiyə həmin vəzifəni tutmaq üçün 50 ilə yaxın
çalışıb. Amma, Azərbaycan isə bundan qat-qat aşağı zaman sərf edərək həmin uğura nail olub. Məhz budur
bizim xarici siyasətin uğurlu tərəfi.” Onun sözlərinə görə seçim turunda ölkəmizin beynəlxalq aləmdəki nüfuzu
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da əsas rol oynayıb: “Siz seçim zamanı rəqibimizlə bizim aramızdakı səs fərqinə baxardınız. Fərq çox böyük
idi. Deməli, respublikamızın tanınması prosesi də uğurla gedir.”
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət
Dəstəyi Fondunun elan etdiyi müsabiqəyə təqdim etmək üçün.
Palitra.-2011.-20 dekabr.-№134.-S.12.
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Müstəqil xarici siyasət milli maraqları təmin edir
Hər bir dövlətin xarici siyasəti onun yeritdiyi daxili siyasətin davamıdır. Bu mənada Azərbaycan
istisna təşkil etmir. 1993-cü ildə böyük siyasətçi Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra
başlamış dirçəliş və tərəqqi prosesi çox keçmədi ki, Azərbaycanı sabit inkişaf edən, müasir cəmiyyət
qurmaq yolunda ardıcıl addımlar atan ölkəyə çevirdi. Cəmi bir neçə il ərzində ümummilli böhran
aradan qaldırıldı, kəskin sosial-iqtisadi problemlər həll edildi və ölkə sabit inkişaf yoluna çıxdı.
Azərbaycan sonrakı illərdə dünyanın ən yüksək iqtisadi artım nümayiş etdirən ölkəsi kimi diqqəti cəlb
etdi. İqtisadi müstəqilliyi təmin etmədən beynəlxalq münasibətlər sistemində layiqli yer tutmaq, dünya
siyasətinin bu və ya digər məsələlərinə münasibətdə söz sahibi olmaq çətindir. Milli müstəqilliyin
bərpasından təxminən 10 il sonra – XXI əsrin əvvəllərində Azərbaycan artıq iqtisadi müstəqilliyini
tamamilə təmin etmişdi. Bu isə müstəqil xarici siyasət yeritməyə, beynəlxalq aləmdə milli maraqlarımızı
ardıcıl olaraq müdafiə etməyə və mövqelərimizi gücləndirməyə imkan verirdi.
Qazanılmış uğurları möhkəmlətmək və daha da irəli getmək üçün daxili siyasətdə olduğu kimi, xarici
siyasətdə də varislik şərtdir. Prezident İlham Əliyevin rəhbərlik etdiyi Azərbaycan dövləti beynəlxalq aləmlə
əlaqələrində məhz bu prinsipə əsaslanır.
2003-cü ildə keçirilmiş prezident seçkilərində qələbə qazanıb dövlətə rəhbərlik missiyasını üzərinə
götürmüş cənab İlham Əliyev üçün xarici siyasət yeni fəaliyyət sahəsi deyildi. O hələ keçən əsrin 90-cı illərinin
əvvəllərində Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse-prezidenti kimi Xəzərin Azərbaycan sektorunda neft
yataqlarının birgə istismarına başlamaq üçün Qərbin iri neft şirkətləri, dünyada söz sahibi olan dövlətlərin
nümayəndələri ilə aparılan danışıqlarda Azərbaycan nümayəndə heyətinə rəhbərlik edirdi. Bu isə daha çox
diplomatiya ilə bağlı iş idi. Müstəqil dövlət üçün tamamilə yeni olan bu vəzifəni uğurla həyata keçirmək,
əlverişli müqavilə şərtlərinə nail olmaq üçün hərtərəfli bilik, dərin zəka, diplomatik məharət tələb edilirdi. Özü
də danışıqlar ölkədə və regionda mürəkkəb proseslərin getdiyi bir şəraitdə aparılırdı. Risk dərəcəsi çox yüksək
idi. Cənubi Qafqazda həqiqətən böyük geosiyasi oyunlar gedirdi. Regionun iri dövlətləri burada əvvəlki
mövqelərini qoruyub saxlamaq və möhkəmlətmək, yaxud yeni mövqelər qazanmaq üçün cidd-cəhdlə
mübarizəyə girişmişdilər. Böyük qüvvələrin maraqlarının kəsişdiyi belə bir regionda yerləşən Azərbaycan isə
hansısa bir-biri ilə mübarizə aparan qüvvələrdən heç birinə meyil göstərməmək xətti götürərək yalnız milli
maraqlara xidmət edən mövqe tutur, bölgədə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq və anlaşma mühiti yaratmağa
çalışırdı.
Azərbaycanda və onun ətrafında cərəyan edən hadisələr, ö cümlədən daxili siyasi sabitliyi pozmaq,
dövlət çevrilişi həyata keçirmək cəhdləri həm də neftlə əlaqədar idi. Xəzərətrafı ölkələrin bəziləri, xüsusilə
Rusiya və İran bildirirdilər ki, sututarın hüquqi statusu müəyyən edilməyənədək burada heç bir iş görmək
olmaz. Bu iki dövlət Xəzərin milli sektorlara bölünməsi ideyasını qəbul etmir, dənizin sahilyanı ölkələrin
ümumi istifadəsində qalması üzərində israr edirdilər. Çoxu güman edirdi ki, regionda yeni münaqişə ocağının
yaranması qaçılmazdır. Lakin bütün təzyiqlərə baxmayaraq rəsmi Bakı haqlı mövqeyindən geri çəkilmədi.
Çünki neft Azərbaycan üçün enerji daşıyıcısından çox tale məsələsi idi. Neft müqavilələrinin reallaşdırılması,
bir tərəfdən, külli miqdarda maliyyə ehtiyatı yaradaraq milli iqtisadiyyatı dirçəltmək üçün geniş imkanlar
açacaq, digər tərəfdən isə ölkəni dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya edən vasitəyə çevriləcək və bununla dövlət
müstəqilliyimizə beynəlxalq dəstəyi artıracaqdı.
Belə bir şəraitdə Prezident Heydər Əliyevin siyasi ustalığı, mahir dövlət xadimi kimi zəngin təcrübəsi
özünü göstərdi. Məhz dövlət başçısının titanik qabiliyyəti, ölçülüb-biçilmiş ardıcıl addımları ilə neft
müqavilələrinin imzalanmasını əngəlləyən maneələr dəf edildi, Xəzərdə yeni gərginlik ocağının yaradılması
cəhdlərinin qarşısı alındı. Eyni zamanda xarici tərəfdaşlarla aparılan danışıqlar uğurla nəticələndi. 1994-cü
ildə bağlanmış “Əsrin müqaviləsi”nin ardınca yeni-yeni neft-qaz müqavilələri imzalandı və beləcə
Azərbaycanın yeni neft stategiyasının əsası qoyuldu.
Bu, Azərbaycan neft diplomatiyasının təntənəsi idi. Cənab İlham Əliyev xarici tərəfdaşlarla apardığı
danışıqları sonralar belə xatırlayır: “Qısa müddətdə dünyanın müxtəlif guşələrində aparıcı siyasətçilərlə,
nazirlərlə, konqresmenlərlə görüşüb dünyada neft biznesinin müxtəlif aspektlərini, bizim regionun inkişaf
perspektivlərini müzakirə edərkən, neft müqavilələrini imzalayarkən mən ilk növbədə geosiyasi məsələləri
qaldırır, yalnız bu sahədə anlaşma əldə olunandan sonra texniki-iqtisadi problemlərin təhlilinə keçir, hər bir
məsələni konkretləşdirməyə başlayırdım”.
786

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Eyni zamanda cənab İlham Əliyev neft müqavilələrinin bağlanmasından heç də az əhəmiyyət kəsb
etməyən ixrac kəmərlərinin inşasına dair aparılmış danışıqlarda fəal iştirak etmiş, bu danışıqların uğurla
nəticələnməsində xeyli əmək sərf etmişdir. Xəzərin Azərbaycan sektorundakı neft və qaz yataqlarından
çıxarılan karbohidrogenləri dünya bazarına nəql edən kəmərlərin işə salınması ölkənin regionda aparıcı
mövqeyini möhkəmlətməklə bərabər, dünyada nüfuzunun artmasına həlledici təsir göstərdi, beynəlxalq
əməkdaşlıq əlaqələrinin genişlənməsinə ciddi təkan verdi.
Başqa sözlə, cənab İlham Əliyev Prezident kimi səlahiyyətlərinin icrasına başlayanadək dövlətin xarici
siyasət xəttinin formalaşmasında bilavasitə iştirak etmiş, bu işdə böyük uğurlara imza atmışdı. O, dövlət başçısı
seçildiyi gün belə deyirdi: “Azərbaycan rəqabət meydanına çevrilməməlidir, əksinə, regional və dünya
miqyasında əməkdaşlıq mərkəzi olmalıdır, bizim əsas istiqamətimiz ondan ibarətdir ki, öz xarici siyasi
fəaliyyətimizlə qarşıya qoyduğumuz məqsədlərin əldə olunmasına, Azərbaycanın dünya birliyindəki yerinin
möhkəmlənməsinə, həmçinin dünya ölkələri ilə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq yolu ilə bizim iqtisadi
inkişafımıza kömək edək. Bu siyasət bu vaxta qədər həyata keçirilib və bundan sonra da davam etdiriləcək.
Bilmək istəyirsinizsə, bu, yeni Prezidentin və hökumətin Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi yolda atacağı ilk
addımlar olacaq. Mən həmişə çalışmışam və çalışacağam ki, atama oxşayım”.
Cənab İlham Əliyev dediyi kimi də etdi. Dövlətin yeni başçısı Heydər Əliyev xəttini davam etdirərək
onun yeritdiyi xarici siyasətin prioritetlərinə sadiq qalacağını bəyan etdi: “Biz Azərbaycan xalqının
tələbatlarına və maraqlarına uyğun siyasət aparırıq. Siyasətimiz müstəqildir. Siyasi, iqtisadi münasibətlərdə, o
cümlədən dünya ictimaiyyəti ilə qurduğumuz əlaqələrdə siyasətimiz müstəqildir. Bu siyasət özünü doğruldur.
Bizim ABŞ-la da strateji əməkdaşlıq münasibətlərimiz mövcuddur. Eyni zamanda bizim İKT-yə üzv olan
ölkələrlə də yaxşı münasibətlərimiz var. Bizim qonşularla olan münasibətlərimiz müsbətdir. Rusiyadan başqa,
bizim İranla da münasibətlərimiz var. Bir sözlə, bütün bunlar mümkündür. Həmin amillər regionda
təhlükəsizliyin və sabitliyin bərqərar olmasına xidmət edir. Çünki bizim yerləşdiyimiz region olduqca
mürəkkəbdir”.
Bir məqamı söyləmək yerinə düşər ki, cənab İlham Əliyev dövlətə rəhbərlik etməyə başlayanda ölkədə
və regionda vəziyyət birmənalı deyildi. Ermənistanın hərbi təcavüzünün nəticələrinin aradan qaldırılmaması
bir yana qalsın, məkrli qüvvələr hələ də Azərbaycanın müstəqil siyasəti ilə barışmaq istəmir, müxtəlif
vasitələrlə buranı daimi gərginlik ocağına çevirməyə çalışırdılar. Amma bu planlar xülyadan başqa bir şey
olmadı. Cənab İlham Əliyev dövləti idarə etməyə tamamilə hazır idi. Obyektiv müşahidəçilər onun bu işi
uğurla görəcəyinə şübhə etmirdilər. Məsələn, ABŞ Konqresinin üzvü Kurt Ueldon səkkiz il əvvəl Azərbaycan
dövlətinin yeni liderinə müraciətlə deyirdi: “Həqiqətən, beş dildə təmiz danışan və dünya siyasətində xüsusi
çəkisi olan Sizin kimi liderlə ilk dəfədir ki görüşürəm… Əminəm, bir çox ölkələrin xalqları arzulayırlar ki,
onların da Sizin kimi bacarıqlı, beş dildə danışa bilən, müxtəlif mövzulara dair dərin biliklərə malik, geniş
dünyagörüşlü bir lideri olsun. Hesab edirəm ki, bu baxımdan Azərbaycan xoşbəxt ölkədir, çünki bu ölkəyə
Sizin kimi lider qismət olmuşdur”.
O vaxtdan bəri ötən səkkiz il ərzində Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan
Respublikasının yürütdüyü xarici siyasət prioritet məsələlərin diqqət mərkəzində saxlanması, bu məsələlərin
müntəzəm olaraq gündəliyə gətirilməsi ilə yadda qalmışdır. Dövlətin suverenliyinin, ərazi bütövlüyünün və
beynəlxalq birlik tərəfindən tanınmış sərhədlərinin bərpası, Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində yurdyuvalarından didərgin düşmüş həmvətənlərimizin əvvəlki yaşayış yerlərinə qaytarılması naminə səylər yenə
də xarici siyasətimizin əsas istiqaməti olmuşdur. Danışıqlar prosesində tərəqqiyə nail olmaq, regionda daimi
sülhü və sabitliyi bərqərar etmək üçün Azərbaycan öz tərəfindən mümkün olan bütün siyasi-hüquqi
vasitələrdən istifadə edir, lazımi səylər göstərir. Amma təcavüzkar Ermənistanın və ona havadarlıq edən
qüvvələrin qeyri-konstruktiv mövqeyi, beynəlxalq hüququn hamı tərəfindən qəbul olunmuş prinsip və
normalarına laqeydliyi prosesi irəli aparmağa imkan vermir.
Yaranmış şəraitdə Azərbaycan beynəlxalq hüquqa istinad edərək prinsipial mövqeyində qaldığını və bu
mövqeyin sarsılmazlığını daim vurğulayır. Prezident İlham Əliyevin dəfələrlə bəyan etdiyi kimi, Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü, beynəlxalq birlik tərəfindən tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığı müzakirə mövzusu ola
bilməz: “Biz öz ərazi bütövlüyümüzü heç vaxt güzəştə getməyəcəyik. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
toxunulmazdır, Dağlıq Qarabağa heç vaxt müstəqillik verilməyəcəkdir. Azərbaycan rəhbərliyi və Azərbaycan
xalqı heç vaxt bununla razı olmayacaqdır. Biz danışıqları bu istiqamətdə aparırıq. Danışıqların əsas mahiyyəti
ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın zəbt olunmuş bütün torpaqları işğalçılardan azad edilsin, Azərbaycan
vətəndaşları – məcburi köçkünlər həmin torpaqlara qayıtsınlar, o cümlədən də Dağlıq Qarabağa qayıtsınlar.
Bu bizim prinsipial mövqeyimizdir və bu mövqedən bir addım da kənara çıxmayacağıq”.
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İki il əvvəl problemin həllində vasitəçi olan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri münaqişə tərəflərinə
tənzimləmənin prinsiplərini əhatələyən növbəti sənədi təqdim etmişlər. Yenilənmiş Madrid prinsipləri adlanan
bu sənəd münaqişənin mərhələli həllini nəzərdə tutur. Yeni təklif Azərbaycanın maraqlarına tamamilə cavab
verməsə də, rəsmi Bakı tənzimləmə prosesini, nəhayət, “ölü nöqtə”dən çıxarmaq, Cənubi Qafqazda sabitliyi
bərqərar etmək və regional əməkdaşlığı bərpa etmək üçün onu qəbul etmişdir. Amma Ermənistan
rəhbərliyindən səs çıxmır: rəsmi Yerevan sənədi nə qəbul, nə də rədd edir, müxtəlif bəhanələrlə problemin
həllini uzadır.
Məlum olduğu kimi, münaqişə beynəlxalq əhəmiyyət kəsb edir və böyük dövlətlərin regionda
maraqlarına toxunur. Ona görə də indiki mərhələdə dinc tənzimləmə prosesinin gedişində hansısa sıçrayış
gözləmək, bu və ya digər maraqlı tərəfin kəskin mövqe dəyişikliyinə gedəcəyini güman etmək real görünmür.
Odur ki, yalnız özünə arxalanan Azərbaycan dövləti prinsipial mövqeyini müntəzəm olaraq bəyan edir,
münaqişənin beynəlxalq hüququn prinsip və normaları çərçivəsindən kənarda həllinin qeyri-mümkünlüyünü
və belə bir nizamlama variantının regionda sabitliyin bərqərar olması naminə göstərilən səylərə zərər
verəcəyini vurğulayır. Diplomatiyamız regional və beynəlxalq səviyyəli tədbirlərdə ölkəmizin ədalətli
mövqeyini daim nəzərə çarpdırır, Azərbaycanın haqq işinə dəstək verilməsinə, Ermənistanın işğalçılıq
siyasətinin, beynəlxalq hüququn prinsiplərini qulaq ardına vurmasının pislənməsinə, təcavüzkara təzyiqin
artırılmasına çalışır. Dövlət başçısının ikitərəfli və çoxtərəfli görüşlərində, eləcə də imzaladığı dövlətlərarası
sənədlərdə münaqişənin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinin vacibliyi həmişə yer alır.
Bu istiqamətdə aparılan iş artıq bəhrəsini verir. 2005-ci ilin yanvarında Avropa Şurasının Parlament
Assambleyası Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair qətnamə qəbul etdi. Sənəddə
Ermənistanın təcavüzkarlıq siyasəti pislənir, Azərbaycan ərazisinin xeyli hissəsinin işğal altında qalmasından
narahatlıq ifadə olunur, BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrinin yerinə yetirilməsi tələb olunur.
2008-ci ilin martında BMT Baş Məclisi “Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət haqqında”
qətnamə qəbul etmişdir. Bu sənədin beynəlxalq təşkilatda qəbul edilməməsi üçün Ermənistan və onun
havadarları çox canfəşanlıq göstərdilər, hətta danışıqların dayandırılması ehtimalını ortaya atdılar. Amma
Azərbaycanla təzyiq dili ilə danışmağın faydasızlığı bir daha ortaya çıxdı. BMT Baş Məclisində belə bir
qətnamənin qəbul edilməsi bir daha onu göstərir ki, beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinə tərəfdar çıxır. NATO Strasburq-Kel
sammitində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində dinc vasitələrlə həlli
istiqamətində göstərilən səyləri bir daha dəstəklədi. Avropa Parlamenti 2010-cu il mayın 20-də qəbul etdiyi
qətnamədə Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində yüz minlərlə azərbaycanlının yurd-yuvasından didərgin
salınmasından narahatlığını ifadə etdi, erməni qüvvələrinin ölkəmizin işğal olunmuş bütün ərazilərindən
çıxarılmasını tələb etdi.
Digər tərəfdən, diplomatiyamız dünya ictimaiyyətinin diqqətini Ermənistan tərəfindən azərbaycanlılara
məxsus tarixi və mədəni abidələrin məhv edilməsi, yaşayış məntəqələrinin simasının dəyişdirilməsi, həmçinin
zəbt olunmuş torpaqlarda qeyri-qanuni iqtisadi fəaliyyətin aparılması faktlarına yönəldir.
Xəzər hövzəsi-Cənubi Qafqaz regionunda beynəlxalq əhəmiyyətli inkişaf layihələrinin
reallaşdırılmasında Azərbaycanın həlledici rol oynaması, regionda aparıcı dövlət kimi nüfuzunun
möhkəmlənməsi nəticə etibarilə Ermənistanın mövqeyini getdikcə zəiflədir və rəsmi Yerevanın hadisələrin
inkişafına hər hansı təsirini istisna edir. Artıq Azərbaycan Şərqlə Qərbi birləşdirən, Avrasiya məkanında
ticarət-iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsinə kömək edən yeni kommunikasiyaların, nəqliyyat və enerji
dəhlizlərinin üzərində qovşaq-ölkə kimi regionda böyük nüfuz sahibinə çevrilmişdir. Ermənistanı bu layihələrə
qoşmaq və beləliklə, təcavüzkarı təcrid vəziyyətindən çıxarmaq üçün havadarların göstərdiyi cəhdlər rəsmi
Bakının sərt münasibəti ilə qarşılaşır və puça çıxır. Azərbaycan indi elə bir inkişaf mərhələsindədir ki, bu cür
layihələri təkbaşına, xaricdən kredit almadan həyata keçirə bilir. Buna misal olaraq Bakı-Tbilisi-Qars
dəmiryolu layihəsini göstərmək olar. Bu layihənin reallaşdırılmasının qarşısını almaq üçün Ermənistan çox
canfəşanlıq etdi, Avropa və Amerikadakı qəyyumlarına üz tutdu, onları Asiya ilə Avropanı birləşdirəcək yeni
dəmiryolu magistralının inşasını maliyyələşdirməməyə çağırdı. Amma əbəs yerə. Artıq Azərbaycana təzyiq
göstərmək cəhdi faydasız idi. Azərbaycan beynəlxalq maliyyə təsisatlarından yardım almadan Türkiyə və
Gürcüstanla birlikdə bu layihəni həyata keçirməyə başladı. Çox keçməz ki, yeni dəmir yolu işə düşəcək və
ölkəmizin beynəlxalq ticarət əlaqələrini genişləndirəcək. Ermənistanın təklif etdiyi alternativ dəmir yolu isə,
əvvəlki kimi, fəaliyyətsiz qalacaq.
Təcavüzkar dövləti beynəlxalq əhəmiyyətli regional layihələrdən kənarlaşdırmaqla yanaşı, Azərbaycan
hər ehtimala qarşı özünün hərbi potensialını daim artırır. Son səkkiz ildə müdafiə xərclərinin həcmi 25 dəfəyə
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yaxın artmış (2003-cü ildə 135 milyon dollar, 2011-ci ildə 3,3 milyard dollar), büdcədən hərbi sahəyə ayrılan
vəsait Ermənistan büdcəsini 1,5 dəfə ötmüşdür. Azərbaycan ordusu müasir silah-sursat və hərbi texnika ilə
təchiz edilmiş, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi yaradılmışdır. Bu gün ölkəmizdə 420 adda hərbi təyinatlı məhsul
istehsal olunur.
Avropa və Avratlantika məkanına inteqrasiya Azərbaycanın yürütdüyü xarici siyasət xəttinin vacib
istiqamətlərindən biri kimi uğurla davam etdirilir. Avropa İttifaqının (Aİ) üzvü olan ölkələrlə əməkdaşlıq
Avropa Qonşuluq Siyasəti (AQS) çərçivəsində inkişaf edir. AQŞ ölkəmiz üçün bir sıra imkanlar (siyasi,
iqtisadi və inzibati islahatların həyata keçirilməsi və birgə dəyərlərə hörmət edilməsində konkret irəliləyişə
nail olunması müqabilində Aİ-nin daxili bazarında müəyyən paya sahib olma imkanı; vətəndaşların,
əmtəələrin, xidmətlərin və kapitalın sərbəst dövriyyəsini təmin etmək məqsədilə gələcək inteqrasiya və
liberalizasiya proseslərində iştirak; Aİ ölkələri ilə daha səmərəli siyasi dialoq və əməkdaşlıq, güzəştli ticarət
əlaqələri və açıq bazar, miqrasiya, narkotiklər və mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə sahəsində əməkdaşlıq,
sərmayələrin təşviqi, yeni maliyyə mənbələrinin əldə edilməsi, ölkəmizin Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv
olmasının dəstəklənməsi və s.) yaradır.
Azərbaycanın Avropa ilə əlaqələri artıq xüsusi əhəmiyyət kəsb etməyə başlamışdır. Bunu ölkəmizin
Avropanın enerji təhlükəsizliyinə verəcəyi töhfə şərtləndirir. Məlumdur ki, qitə ölkələri hazırda Rusiyanın
güclü enerji asılılığındadır və Avropa öz enerji təhlükəsizliyini təmin etmək üçün alternativ yollar axtarır.
Enerji təchizatı mənbələrinin şaxələndirilməsi diqqət mərkəzində olan məsələlərdəndir. Bu işdə Avropa
Azərbaycana böyük önəm verir. Bir tərəfdən, Avropanın ölkəmizə maraq göstərməsi seçdiyimiz strateji xəttə
– qitəyə inteqrasiya xəttinə tamamilə uyğundur. Digər tərəfdən, Azərbaycanın Avropanın enerji
təhlükəsizliyinin təmin edilməsində iştirakı dövlətimizin qitədə və dünyada çəkisini artırır, inteqrasiya
proseslərinin intensivləşməsinə təkan verir.
Ölkəmiz bir neçə ildir karbohidrogen ehtiyatlarını dünya bazarlarına, o cümlədən Avropaya çıxarır.
2006-cı ilin iyulunda işə düşmüş Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft boru kəmərinin tam gücü ilə fəaliyyət
göstərməsi ölkəmizin inkişafını sürətləndirmək, beynəlxalq iqtisadi əlaqələrini genişləndirməklə yanaşı, dünya
iqtisadiyyatının inkişafına töhfə verir. Elə həmin ilin axırlarında başqa bir transmilli layihə – Bakı-TbilisiƏrzurum qaz kəməri də işə düşdü. İndi Azərbaycan təkcə qonşu ölkələrə yox, həm də Avropaya qaz ixrac edir
və perspektivdə belə ölkələrin sayı artacaq. Bu gün Azərbaycan yeddi kəmər vasitəsilə dünya bazarlarına
karbohidrogen ixrac edir.
Hazırda Azərbaycan enerji təchizatının digər istiqamətlərində əməkdaşlıq əlaqələri qurur. Söhbət
Xəzərin karbohidrogen ehtiyatlarının başqa bir marşrutla – Qara dənizdən keçməklə Mərkəzi Avropaya və
Baltik sahillərinə çatdırılmasından gedir. Bu cür alternativ qaz nəqli layihələrinin reallaşdırılması milli
iqtisadiyyatı gücləndirməklə yanaşı, Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatının inkşafında rolunu artıracaq, Cənubi
Qafqazın lider dövləti kimi onun regionda və beynəlxalq aləmdə mövqeyini daha da gücləndirəcək.
Son səkkiz il həmçinin ayrı-ayrı ölkələrlə ikitərəfli əlaqələrin möhkəmləndirilməsi istiqamətində
görülmüş işlərlə əlamətdar olmuşdur. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin dünyanın müxtəlif ölkələrinə
etdiyi səfərlər, eləcə də xarici ölkələrin müxtəlif səviyyəli nümayəndə heyətlərinin Bakıya səfərləri, əldə
edilmiş hökumətlərarası sazişlər və razılaşmalar əməkdaşlığın genişləndirilməsində mühüm rol oynamışdır.
Azərbaycan bütün ölkələrlə bərabərhüquqlu, qarşılıqlı etimada əsaslanan əlaqələr qurur, səmimi
münasibətlərin tərəfdarı kimi çıxış edir. Nəticə etibarilə ölkəmizin dostlarının, strateji tərəfdaşlarının sayı artır.
Eyni zamanda Azərbaycan BMT, ATƏT, Avropa Şurası, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və digər nüfuzlu
beynəlxalq təşkilatların sıralarında aktiv fəaliyyət göstərir. Bu yaxınlarda ölkəmiz BMT Təhlükəsizlik
Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilmiş, ümumbəşəri məsələlərin həllində söz sahiblərindən birinə çevrilmişdir.
Bütün bunlar göstərir ki, əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş çoxvektorlu,
müstəqil xarici siyasət xətti Prezident İlham Əliyev tərəfindən müasir dövrün reallıqları nəzərə
alınmaqla uğurla davam etdirilir. Ölkənin geostrateji maraqlarının maksimum təmin olunmasına
yönəlmiş bu siyasət eyni zamanda, dövlətin nüfuzunun, dünya siyasətində rolunun artmasına xidmət
edir.
Azərbaycan.-2011.-17 dekabr.-№ 279.-S.2.
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Müstəqil Azərbaycanın xarici siyasəti: əsas hədəflər və nailiyyətlər
Anar Bayramoğlu
Hər bir müstəqil dövlət özünəməxsus, milli maraqlarına uyğun xarici siyasət yeridir. Və bu siyasəti
yeridərkən mütləq milli maraqlar ön planda tutulur. Bir dövlətin milli maraqlarına onun ərazi bütövlüyü,
suverenliyi, xalqın mənafeyi və milli təhlükəsizlik kimi məsələlər daxildir. Demokratik sistemlərdə dövlət və
ya hökumət rəhbərləri qərar verərkən milli maraqlarla xalqın tələbi arasında bir balans qurmağa çalışırlar.
Xarici siyasəti yürüdərkən xalqın mənafeyi mütləq öz əksini tapmalıdır. Çünki Konstitusiya əsasında onun tam
bir varlıq kimi yaşamasına, fəaliyyətinə, ictimai-siyasi və mənəvi həyatının azadlığına təminat verilib.
İkinci bir məsələ isə bütün dövlətlərin ən çox əhəmiyyət verdiyi milli təhlükəsizlik məsələsidir. Bu da
öz növbəsində xarici siyasət strategiyasını müəyyənləşdirir. Bundan əlavə, digər maddələr də dövlətlərin
beynəlxalq sistemə qoşularkən ön planda tutduğu əsas məsələlərdir. İstər ikitərəfli, istərsə də çoxtərəfli əlaqələr
qurularkən bu maddələr xarici siyasətin əsas prioritetləri halına gəlir və dövlətlər bunları açıq şəkildə
beynəlxalq sistemdə qarşı tərəflərə bildirirlər.
Həmçinin xarici siyasətdə dövlətlərin sərhəd qonşuları ilə olan münasibətləri də öz əksini tapır. Bundan
əlavə, beynəlxalq təşkilatlara, layihələrə qoşulma, regionda baş verən hadisələrə münasibət bildirmə kimi
məsələlər də var.
Azərbaycan balanslı xarici siyasət yürüdür
Azərbaycanın yerləşdiyi region hər cəhətdən, istər geosiyasi, istərsə də strateji baxımdan önəm kəsb
edir. Bu baxımdan Azərbaycan həm qonşuluq siyasətində, həm də digər region ölkələrlə olan münasibətlərində
balanslaşdırılmış siyasət yürütməkdədir. Bu da Azərbaycanın yerləşmiş olduğu regionun həssas olmasından
irəli gəlir. Və bütün bunları əldə rəhbər tutaraq Azərbaycan respublikası xarici siyasətində ölkənin
müstəqilliyini, suverenliyini, ərazi bütövlüyünü, təhlükəsizliyini qorumaq və bunları beynəlxalq təhlükəsizlik
sistemi ilə əlaqələndirməkdədir. Bununla yanaşı, Azərbaycan milli maraqları, dövlətçilik maraqları ilə uyğun
gələn ölkələrlə sıx əməkdaşlıq qurmaq, müttəfiqlik etmək, bunlardan istifadə edərək beynəlxalq sistemdə
mövqeyini möhkəmləndirmək siyasəti aparır. Azərbaycanın çoxşaxəli xarici siyasətində regionda baş verən
hər hansı bir gərginliyin və ya münaqişələrin aradan qaldırılmasına səy göstərmək, xalqın mənafeyinə uyğun
xarici iqtisadi siyasət yeritmək, ölkə iqtisadiyyatını beynəlxalq iqtisadi sistemdə təmsil etmək, xarici ölkələrlə
elmi, mədəni, humanitar əlaqələr qurmaq və bu kimi təşkilatlarda fəal iştirak etmək amilləri də üstünlük təşkil
edir. Hazırda Azərbaycan hakimiyyətinin uğurlu xarici siyasəti nəticəsində ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunun
günü-gündən artdığının şahidiyik. Ölkəmizin xarici siyasətinin əsas prioriteti Azərbaycanın müstəqilliyinə
qarşı yönələn bütün təhlükələrin aradan qaldırılması, milli təhlükəsizliyin təmin edilməsi, Ermənistan
tərəfindən həyata keçirilən separatizm və işğalçılıq siyasətinin qarşısının alınması və bu məqsədlə bölgədə və
dünyada müttəfiqlərin qazanılmasıdır. Eyni zamanda region dövlətlərlə maraqların üst-üstə düşməsini
təminetmə və qarşılıqlı əməkdaşlıq çərçivəsində hərəkət etmək də prioritetlərdəndir. Bütün bunlar regionun
həssas olmasından və digər super güc sayılan ABŞ və Rusiyanın bölgədəki ortaq maraqları nəzərə alınaraq
həyata keçirilir. Məhz bu baxımdan balanslaşdırılmış siyasətin yürüdülməsi hazırda məqsədəuyğun hesab
edilir.
Tanınmış analitiklər, ekspertlər, müstəqil politoloqlar da bildirirlər ki, Azərbaycanın hazırda yürütdüyü
xarici siyasət düzgündür və xalqın mənafeyi ilə üst-üstə düşür. Təbii ki, bu gün Azərbaycan ərazilərinin bir
hissəsi Ermənistanın işğalındadır və 20 ildən artıqdır ki, erməni separatçıları işğalı davam etdirirlər.
Azərbaycan rəhbərliyi xarici siyasətdə prioritet kimi ən başlıca amil kimi məhz Dağlıq Qarabağın işğaldan
azad edilməsini götürüb. Buna görə də dövlət rəsmilərinin bütün xarici səfərlərində, beynəlxalq təşkilatların
tribunalarından məhz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasının vacibliyi vurğulanır. Analitiklər
xarici siyasətdə ən başlıca amil kimi Qarabağ probleminin həlli məsələsinin qabardılmasını da təqdirəlayiq hal
sayırlar. Bununla yanaşı, politoloqların demək olar ki, tam əksəriyyəti ölkəmizin xarici siyasət arenasında
balans prinsiplərə əsaslanmasını dəstəkləyirlər.
“Müxtəlif layihələrə xarici sərmayələrin cəlb edilməsi Azərbaycanın xarici siyasəti üçün
əhəmiyyətlidir”
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Politoloq Aydın Ağayev Azərbaycanın müstəqillik qazandıqdan bu yana apardığı xarici siyasətə nəzər
salaraq bildirir ki, ölkəmiz müstəqil xarici siyasət həyata keçirir. Bu siyasət Azərbaycan dövlətçiliyini
müntəzəm şəkildə möhkəmləndirib inkişaf etdirməyə və milli mənafeləri qorumağa yönəldilib: “Azərbaycan
öz xarici siyasətini beynəlxalq hüquq norma və prinsipləri, o cümlədən dövlətlərin suverenliyi və ərazi
bütövlüyünə hörmət, daxili işlərə müdaxilə edilməməsi prinsipləri əsasında qurub. Regional səviyyədə bölgədə
əmin-amanlıq və sabitliyin bərqərar edilməsi, nəhəng nəqliyyat və əməkdaşlıq layihələrinin gerçəkləşdirilməsi
kimi strateji məqsədlərə nail olmaq Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas prioritetlərindən birini təşkil edir.
Qloballaşan müasir dünyada Azərbaycan xalqının maraqlarının daha səmərəli müdafiəsi naminə ölkə
iqtisadiyyatının inkişafı üçün müxtəlif layihələrə xarici sərmayələrin cəlb edilməsi də Azərbaycanın xarici
siyasəti üçün müstəsna əhəmiyyət daşıyır. Demokratik tərəqqi yolunu seçən Azərbaycan özünün qonşusu olan
və olmayan digər dövlətlərlə müxtəlif sahələrdə həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli əsasda bərabər və qarşılıqlı
faydalı münasibətlərin qurulub-inkişaf etdirilməsi üzrə ümumi məqsədi mümkün qədər tam şəkildə həyata
keçirmək əzmindədir”. Politoloq qeyd edir ki, Azərbaycan regional və qlobal səviyyədə fəaliyyəti, beynəlxalq
arenada əməkdaşlığı genişləndirərək və dərinləşdirərək müstəqil dövlət kimi bir sıra beynəlxalq təşkilatlara
üzv olub: “Azərbaycan hökumətinin xüsusi diqqət yetirdiyi Avropa məkanında atdığı addımlar onun həyata
keçirdiyi xarici siyasət sistemi çərçivəsində göstərdiyi səylərin tərkib hissəsidir. Müasir şərait köhnə nüfuz
dairələri modeli əsasında deyil, həqiqi mənada tərəfdaşlıq və əməkdaşlığa söykənən Avropa təhlükəsizlik və
ümumi rifah strukturunun yaradılmasına unikal bir fürsət verir”.
“Reallığı və vəziyyəti nəzərə alaraq siyasət aparmaq lazımdır”
Sabiq dövlət müşaviri, tanınmış politoloq Vəfa Quluzadə də bildirir ki, Azərbaycanın zamana və
situasiyaya uyğun tutduğu xarici siyasət xətti xalqın mənafeyi ilə səsləşir. Onun sözlərinə görə, xarici siyasətdə
başlıca amil reallığı nəzərə alaraq hərəkət etməkdir: “Hesab edirəm ki, Azərbaycanın xarici siyasət
prinsiplərinin prioriteti Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlıdır ki, hakimiyyət bu xətti tutub. Eyni zamanda
balanslaşdırılmış siyasət yürüdülür ki, düşünürəm bu da düzgün seçimdir. İndi deyə bilərsiniz ki, əgər düzgün
xarici siyasət aparılırsa, illərdir Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı aparılan danışıqlar niyə müsbət
nəticələnmir. Amma məsələ burasındadır ki, münaqişənin sülh yolu ilə həll edilə bilməməsinin, ümumiyyətlə,
problemin həllində heç bir irəliləyişə nail olunmamasının günahı Azərbaycanın düzgün xarici siyasətində
deyil. Bunun səbəbi işğalçı Ermənistanı bütün gücü ilə dəstəkləyən, regionda böyük gücə sahib olan
Rusiyadadır. Ermənistan hər vəchlə danışıqlar prosesində qeyri-konstruktiv mövqe sərgiləyir, amma ona
“gözün üstə qaşın var” deyən yoxdur. Rusiya prezidenti dəfələrlə görüş təşkil edir, ortaya heç bir nəticə çıxmır,
Rusiya nüfuzdan düşür. Buna baxmayaraq Ermənistana təzyiq etmir. Bunun da səbəbləri var təbii ki. Çünki
Qarabağ münaqişəsini yaradan Rusiyanın özüdür. Ermənistan Rusiyanın sadəcə bir dəyənəyidir, Kreml nə
deyir onu yerinə yetirir. Ona görə də müsbət nəticənin əldə edilməməsini Azərbaycanın uğursuz xarici siyasəti
kimi göstərmək doğru deyil. Biz balaca bir dövlətik. Buna uyğun da siyasət qurulub. Düşünürəm ki, düzgün
xarici siyasət aparılır, düzgün də prioritetlər götürülüb. Hesab edirəm ki, reallığı və vəziyyəti nəzərə alaraq
siyasət aparmaq lazımdır ki, görünən odur ki, Azərbaycan bunu da edir”.
“Ölkəmizin xarici siyasətdə götürdüyü prioritetlər xalqın milli mənafeyinə xidmət edir”
Millət vəkili, politoloq Aydın Mirzəzadənin də Azərbaycanın xarici siyasət kursuna münasibəti
müsbətdir. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanın ölçülüb-biçilmiş və milli mənafelərin qorunmasına xidmət edən
xarici siyasət kursu nümunə kimi göstərilməlidir: “Bu gün də cənab prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında
həyata keçirilən Azərbaycanın xarici siyasətinin əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub və
uğurla davam etdirilir. Azərbaycanın apardığı diplomatik fəaliyyət bir neçə əsas istiqamətdən ibarətdir ki,
birlikdə onlar müstəqil Azərbaycanın xarici siyasətini təşkil edir. Azərbaycanın xarici siyasi kursu hazırda
regionda digər ölkələr üçün nümunədir. Azərbaycan regionda lider dövlətə çevrilib. Təbii ki, 16-17 il ərzində
nail olduğu uğurlu siyasət düzgün siyasi kursun nəticəsidir. Balanslı siyasət aparan ölkə rəhbərliyimiz hər
sahədə olduğu kimi, bu sahədəki siyasəti ilə də onu nümayiş etdirir ki, xalqın mənafeyi hər zaman nəzərə alınır.
Bu gün Azərbaycanın istər daxili olsun, istərsə də xarici siyasəti xalqın istəyinə uyğundur. Ölkəmizin xarici
siyasətdə götürdüyü prioritetlər də məhz xalqımızın milli mənafeyinə xidmət edir”.
Millət vəkili deyib ki, Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv seçilməsi bir daha ölkəmizin
qüdrətini göstərdi: “Bu onun göstəricisidir ki, Azərbaycanın yürütdüyü daxili və xarici siyasət kursu dünya
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dövlətləri tərəfindən qəbul və təqdir edilir. Məhz bunun nəticəsi olaraq Azərbaycan 155 ölkə tərəfindən
dəstəklənərək BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv seçildi. Bu, Azərbaycan siyasətinin nə qədər düzgün olduğunu
göstərir. BMT Təhlükəsizlik Şurasına böyük üstünlüklə seçilməyimiz bütün dünyaya Azərbaycanı müasir,
qüdrətli, böyük nüfuza malik ölkə kimi təqdim etdi. Bu seçim beynəlxalq birlik tərəfindən Azərbaycana böyük
etimad və inamı aydın şəkildə göstərir. Artıq dünya miqyasında seçilmiş ölkələrin sırasındayıq. Bu isə bizə
imkan verir ki, birinci növbədə dövləti maraqlarımızı ifadə edək. Bu mötəbər qurumdan Azərbaycanla, bölgə
ilə bağlı həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə daha da geniş şəkildə çatdıracağıq. Təbii ki, bunlar Azərbaycanın
uğurlu xarici siyasətinin nəticəsidir. Bu danılmaz bir faktdır”.
Təbii ki, analitiklərin də baxışları, yanaşmaları onu göstərir ki, Azərbaycan xarici siyasətini düzgün
istiqamətdə aparır. İnanırıq və böyük ümid bəsləyirik ki, ölkəmizin, dövlət rəhbərliyimizin seçdiyi xarici
siyasət kursu Qarabağın erməni işğalından azad olunmasına gətirib çıxaracaq.
Məqalə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına
Dövlət Dəstəyi Fondunun keçirdiyi fərdi jurnalist yazıları müsabiqəsinə təqdim olunur.
Şərq.-2011.-14 dekabr.-№222.-S.12.
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2011-ci ildə Azərbaycan xarici siyasət sahəsində böyük uğurlar qazanmışdır
Bu siyasətin əsas prioriteti ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsidir
İttifaq MİRZƏBƏYLİ
Azərbaycanın bütün beynəlxalq hüquq normalarına, o cümlədən BMT Nizamnaməsinə əsasən, öz
ərazi bütövlüyünü istənilən vasitə ilə bərpa etmək üçün tam hüququ vardır… Lakin biz bunu sülh yolu ilə
həll etmək istəyirik.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Əslində 2011-ci il gənc müstəqil Azərbaycan dövləti üçün təkcə xarici siyasət strategiyasında deyil,
bütün sahələrdə böyük uğurlarla yadda qalır. Ancaq xarici siyasət strategiyamızın – bu strategiyanın
10-dan çox xüsusi və mühüm istiqamətləri müəyyənləşdirilmişdir – icrası beynəlxalq aləmdə daha
böyük əks-səda yaradır. Yola salmaqda olduğumuz ildə müstəqilliyinin 20 illiyini qeyd edən gənc
suveren dövlətin dünya miqyasında özünəməxsus yer tutması və inkişafın müxtəlif istiqamətlərində
lider dövlət kimi qəbul edilməsi bəzi politoloq və ekspertlərə inandırıcı kimi görünmür. Ancaq dünyanın
aparıcı beynəlxalq təşkilatlarının rəsmi hesabatlarında və böyük dövlətçilik təcrübəsinə malik olan
ölkələrin siyasi liderlərinin çıxışlarında bu reallıqlar dönə-dönə təsdiq olunur. Hətta ən görkəmli
siyasətçilər Azərbaycan həqiqətləri barədə söz açarkən bu həqiqətləri “Qafqazın yeni nümunəsi” kimi
qiymətləndirirlər.
Ölkəmizin xarici siyasət strategiyasının icrası zamanı əldə etdiyimiz uğurlara gəlincə isə beynəlxalq
aləmə inteqrasiyamızın sürətləndirilməsi, beynəlxalq təşkilatların və mühüm dövlətlərin Azərbaycana
münasibətinin daha da saflaşması, rəsmi Bakının Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində
oynadığı rolun gündən-günə böyüməsi, Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq
hüququn normaları əsasında həll edilməsi üçün aparılan danışıqlarda Bakının mövqeyini dəstəkləyənlərin
çoxalması və bu kimi bir çox məqamları yada salmaq yetərlidir. 2011-ci ildə bu sahələrin hər birində kifayət
qədər ucadan söylənilməli faktlarımız vardır. Ancaq bu il oktyabrın 24-də müstəqillik tariximizə yazılmış yeni
bir səhifə bizim üçün uzun illər iftixar mənbəyi olacaqdır.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının plenar iclasında bu qurumun Təhlükəsizlik Şurasının Şərqi Avropadan
qeyri-daimi üzvlüyünə keçirilən səsvermədə dünyanın 155 ölkəsi Azərbaycanın namizədliyini dəstəklədi. Biz
bunu Azərbaycanın 2011-ci ildə xarici siyasətdə əldə etdiyi nailiyyət kimi qiymətləndiririk. Belə düşünməyə
tam haqqımız var. Ancaq türkiyəli həmkarlarımız yazdılar ki, bu fakt Azərbaycanın xarici siyasət
strategiyasının düzgün qurulduğunun təsdiqi kimi qiymətləndirilməlidir. Yəni, oktyabrın 24-də BMT-nin
plenar iclasında qəbul edilən qərar Azərbaycanın xarici siyasətinin banisi olan Heydər Əliyevin
uzaqgörənliyinin nəticəsi və həmin strategiyanı uğurla icra edən Prezident İlham Əliyevin diplomatiya
sahəsindəki nailiyyətidir. Bu iki qiymətləndirmənin hər ikisi əsaslı arqumentlərə və məntiqə söykənir. Nəticə
isə birdir – Azərbaycanın müasir tarixinin ən uğurlu səhifələrindən biri məhz 2011-ci il oktyabrın 24-də
yazılmışdır. Gənc müstəqil Azərbaycan dövləti BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasına sədrlik edəcək. Bu, 50
milyonluq Azərbaycan xalqının uğuru, işğalçı qonşumuzun isə yuxusuz gecələrinin başlanması deməkdir.
Bu,eyni zamanda, ölkəmizin xarici siyasət strategiyasının mühüm bəndlərindən olan “Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü və suverenliyinin tezliklə bərpa edilməsi məqsədi ilə müstəqil xarici siyasət yeridilməsi” –
istiqamətinin reallaşdırılması üçün atılan uğurlu addımların nəticəsidir.
Ekspertlər yazırlar ki, Azərbaycanda demokratik dəyərlərin yüksək səviyyədə bərqərar olunması,
demokratiyanın inkişaf etdirilməsi, fikir plüralizminin qorunub saxlanılması bu ölkənin xarici siyasət
strategiyasında öz əksini tapan mühüm prinsiplərdən biridir. Bəzi ölkələrdə demokratiya dövlətin daxili işi
kimi qiymətləndirilir. Ancaq BMT sənədlərində göstərilir ki, demokratiya heç bir ölkənin daxili işi deyil.
Ölkəmizin xarici siyasət strategiyasında “Bazar iqtisadiyyatı və qanunun aliliyinə əsaslanan plüralist
demokrtiyanın inkişaf etdirilməsi” məsələsi məhz bu baxımdan öz əksini tapıb. Fikir plüralizminə geniş yer
verilməsi və plüralist demokratiyanın inkişafı məsələlərində Azərbaycan Respublikasının 1993-cü ildən bəri
əldə etdiyi bütün göstəricilər dünya ictimaiyyəti tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Ancaq 2011-ci ilin
göstəriciləri ölkəmiz üçün kifayət qədər yeni olan məqamlar kimi üzağlığı gətirir. Belə ki, bu gün dünyanın
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heç bir ölkəsində əhalinin internetə qoşulması bizdəki qədər azad deyil. Hətta, bəzi dövlət başçıları bu məsələ
üzərində xüsusi nəzarət qoyublar. Guya “ərəb baharı”nın əsas səbəblərindən biri məhz internet şəbəkəsi olub.
Ancaq Azərbaycan Avrasiyada yeganə ölkədir ki, istənilən şəxs internet vasitəsiylə dünyanın istənilən
nöqtəsilə əlaqə saxlaya bilər. Prezident İlham Əliyev bu məqamı oktyabrın 11-də “Əl-Cəzirə” telekanalına
verdiyi müsahibədə xüsusilə vurğulamışdır:
“- Bu gün bizdə demokratik təsisatlar, azad mətbuat mövcuddur, internetdən istifadə sərbəstdir və
məlumdur ki, heç də hər ölkədə internetə sərbəst qoşulma imkanı yoxdur. Azərbaycanda əhalinin 50 faizdən
çoxu internetdən istifadə edir. Biz müxtəlif təşkilatlara qoşulmuşuq, məsələn, 10 ildir ki, əsas gündəliyi insan
haqları və demokratiya məsələləri olan Avropa Şurasının üzvüyük. Həmçinin Azərbaycan könüllü olaraq
Avropa İttifaqının “Şərq tərəfdaşlığı” proqramına qoşulmuşdur. Bir daha qeyd etmək istərdim ki, biz bunu
könüllü şəkildə etdik. Beləliklə, bütün bunlar bizim strategiyamızın nəticəsidir”.
Rəsmi məlumatlardan və internet resurslarından öyrənirik ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin 2011-ci ildə həm xarici səfərlərində, həm də ölkə daxilindəki müxtəlif tədbirlərdə ən çox önəm
verdiyi məsələlər “ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpası”, “Azərbaycanın inkişaf etmiş ölkələr sırasına
çıxarılması”, “regionların sosial-iqtisadi inkişafı” və “əhalinin sosial-rifah halının daha da yaxşılaşdırılması”
məsələləri olub. Biz təxminən 10 il əvvəl də bu səpkili bir kiçik axtarış aparmışdıq və o zaman ulu öndərin
gündəliyindəki əsas məsələlərin (qeyd edək ki, bu məsələlər eynilə ulu öndərin də gündəliyində məhz bu
şəkildə sıralanırdı) birincisi “dövlət suverenliyimizin qorunub saxlanılması” idi. İndi həmin məsələnin o qədər
də tez-tez gündəliyə gətirilməməsinin əsas səbəbi odur ki, ümummilli liderimiz Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyinin əbədiləşdirilməsinə nail olmuşdur.
Prezident İlham Əliyevin daha böyük önəm verdiyi “ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası” məsələsi
isə indi artıq rəsmi Bakı ilə yanaşı beynəlxalq təşkilatların və aparıcı ölkələrin də daimi gündəliyindədir.
Azərbaycanın xarici siyasəti bu istiqamətdə gedən prosesləri elə bir müstəviyə gətirib ki, artıq Ermənistana
havadarlıq edən qüvvələr də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tezliklə həll olunmasına çalışırlar. Çünki bu
münaqişə Ermənistanı sosial-iqtisadi baxımdan sonu görünməyən qorxunc uçurumun bir addımlığına
gətirmişdir.
Həmin münaqişənin həllinə Azərbaycan dövlətinin münasibəti isə həmişəki kimi nikbindir. Prezident
İlham Əliyev əmindir ki, münaqişə ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası şərtiylə həll olunacaq: “Biz
münaqişənin hələ də sülh yolu ilə nizama salınacağına ümid edirik. Münaqişənin həll olunması beynəlxalq
hüquq norma və prinsiplərinə əsaslanmalıdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunmalıdır, erməni silahlı
qüvvələri bütün işğal olunmuş ərazilərimizdən çıxarılmalı, azərbaycanlıların öz ata-baba yurdlarına, o
cümlədən Dağlıq Qarabağa qayıtmaq hüququ olmalıdır”.
Xalq qəzeti.-2011.-9 dekabr.-№ 272.-S.1.
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Müstəqil Azərbaycanın xarici siyasəti: əsas hədəflər və nailiyyətlər
Vaqif CƏLİLOĞLU
SSRİ-nin dağılması ilə beynəlxalq münasibətlər sistemində ciddi dəyişiklər baş verdiyi üçün,
tamam yeni siyasi reallıqlar meydana gəldi. Keçmiş postsovet məkanında yaranan yeni dövlətlər
beynəlxalq münasibətlər sisteminə qoşulmaqla öz milli maraqlarının təmin edilməsinə hesablanmış
xarici siyasi kursu reallaşdırmağa başladılar. Və sözsüz ki, bu proses dünyada yeni geosiyasi
vəziyyətinəyaranmasını labüd etdi.
Olduqca əlverişli geosiyasi mövqeyə malik olan Azərbaycan Respublikasının(AR) da müstəqillik əldə
etdikdən sonra qarşısında duran əsas vəzifələrindən biri milli maraqlarının təmin olunması, dövlətçilik
prinsiplərinə uyğun yeni xarici siyasət strategiyasının yaradılması və uğurla həyata keçirilməsindən ibarət idi.
Yəni bu strategiya ölkənin müstəqilliyi, suverenliyi və beynəlxalq aləmdə tanınmış sərhədləri çərçivəsində
ərazi bütövlüyünün qorunmasına, ölkənin təhlükəsizliyinin beynəlxalq təhlükəsizlik sistemilə səmərəli şəkildə
əlaqələndirilməsinə xidmət etməli idi.
Milli maraqlar dedikdə hər bir fərdin, cəmiyyətin və dövlətin uzun müddətli təməl maraqları nəzərdə
tutulur. Bunlar adətən dörd kriteriyadan – hədəfdən ibarətdir: a) həyati maraqlar; b) həyati vacib maraqlar; v)
vacib maraqlar; d) periferik maraqlar. Həyati maraqlara dövlət və millətin mövcudluğu üçün zəruri olan
hədəflər daxildir. Bu maraqlara xaricdən olan təhlükələrə vaxtında cavab reaksiyası verilmədikdə dövlətin
müstəqilliyi və suverenliyi təhlükə altında olur. Yəni həyati maraqlara bir qayda olaraq bir ölkənin digər
ölkənin ərazisinə silahlı hücumu və ya onu hücumla təhdid etməsi nəticəsində toxunulur. Məs., Ermənistanın
ölkəmizə ərazi iddiaları, torpaqlarımızın 20 faizə qədərini işğal etməsi, bir milyondan artıq insanı qaçqın
vəziyyətinə salması Azərbaycanın həyati maraqları üçün ən böyük təhdiddir. Həyati vacib maraqlar dedikdə,
əsasən vətənin müdafiəsindən başqa digər milli maraqlar nəzərdə tutulur. Yəni buraya iqtisadi, beynəlxalq,
maddi-mənəvi dəyərlərlə bağlı maraqlar aiddir.
Üçüncü qrup hədəflər dedikdə, dövlət və xalqın mövcudluğu baxımından prinsipial əhəmiyyət kəsb
etməyən maraqlar nəzərdə tutulur. Bu maraqlar əsasən ölkənin inkişafı və rifahı üçün vacib sayılır. Məs.,
Azərbaycanın dünya enerji bazarına uğurlu çıxışı belə maraqlardandır. Periferik hədəflərə isə bütövlükdə
ölkənin inkişafına ciddi təsir etməyən, lakin hər hansı bir xarici ölkədə, bizneslə məşğul olan vətəndaşlarımızın
özəl maraqlarına ziyan vura bilən, onların hüquq və azadlıqlarının pozulması ilə əlaqədar maraqlar aiddir.
AR-nin xarici siyasətinin əsas prinsipləri 1995-ci il noyabrın 12-də qəbul edilmiş Konstitusiyada öz
əksini tapıb. Konstitusiyanın 10-cu maddəsində qeyd olunur ki, Azərbaycan başqa dövlətlərlə və xarici aləmlə
əlaqələrini beynəlxalq hüquq normaları və ölkənin maraqlarını nəzərdə tutan prinsiplər əsasında qurub. Bu
qanununa uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası konkret sahələr üzrə xarici siyasətini reallaşdırarkən konkret
prinsiplərə əsaslanır. Bu, Azərbaycanın xarici siyasi kursunun özünəməxsusluğunu səciyyələndirən
əlamətlərdir. Belə ki, siyasi, iqtisadi, mədəni və digər sahələrin xarakterinə uyğun olaraq konkret prinsiplər
rəhbər tutulur. Bu zaman ölkənin xarici siyasəti beynəlxalq təcrübənin mütərəqqi prinsiplərinə əsaslanır və
müasir, sivil beynəlxalq normaları əks etdirir. Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin vacib hədəflərini
səciyyələndirən Heydər Əliyev deyib: “Bizim xarici siyasətimiz sülhsevər siyasətdir, biz hər hansı bir dövlətin
suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə toxunmaq məqsədi güdmürük. Lakin eyni zamanda respublikamızın
suverenliyini, müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü nəyin bahasına olursa-olsun xarici siyasət vasitəsilə təmin
etməyə çalışacağıq”.
Azərbaycanın xarici siyasət strategiyasına görə, istənilən məsələdə dini və etnik fərqqoyma və ya
məhdudiyyətlər yolverilməzdir. Çünki belə yanaşma istənilən dövləti iflasa aparan siyasi kursdur. Uzun
təkamül yolu geçən müasir sivilizasiyalı münasibətlər sistemi öz iştirakçıları arasında istənilən əlaqələrin etnik
və milli identikliyə uyğun deyil, tərəflərin mənafelərinin tarazlığı, qarşılıqlı təminatı üzərində qurulmasını
vacib edir. Bununla yanaşı dövlətlərarası münasibətlərdə qeyd edilən amillərin rolunu da inkar etmək olmaz.
Etiraf edək ki, dövlətlərin etnik və dini yaxınlıq üzərində qurulmuş münasibətlərinin çoxəsirlik tarixi var və
bu amil həm tarixən, həm də müasir dövrümüzdə kifayət qədər təsirlidir. Lakin dövlətlərarası münasibətlərin
sırf etnik və dini mənsubiyyət əsasında qurulması qəti yolverilməzdir. Xüsusilə də dünyanın supergüclərinin
maraqlarının toqquşduğu bir regionda yerləşən və müstəqilliyinə yenicə qovuşan Azərbaycan üçün belə
strategiya heç bir uğur gətirə bilməzdi, əksinə, dövlətin milli maraqları və təhlükəsizliyinə ciddi təhdidlər
yaradardı. Bunu nəzərə olan Heydər Əliyev dövlətin xarici siyasətini beynəlxalq münasibətlər müstəvisində
qarşılıqlı əlaqələrin sivil və demokratik əsaslar üzərində qurulmasına yönəltdi.
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Əsas prinsiplərdən biri də ondan ibarətdir ki, AR regional qarşılıqlı əməkdaşlığı bölgədə sülh və
sabitliyin qorunub saxlanması üçün mühüm amil hesab edir. Bunu torpaqlarımızın 20 faizini işğal edən
Ermənistan istisna olmaqla, bütün region dövlətlərilə qarşılıqlı faydalı münasibətlərimiz də sübut edir. Heydər
Əliyev kursuna sadiq qalan ölkə Prezidenti İlham Əliyev hesab edir ki, regional səviyyədə qarşılıqlı əlaqələrin
daha da inkişaf etdirilərək ən yüksək səviyyəyə qaldırılması bölgədə həllini gözləyən problemlərin birgə
səylərlə, təminatlı şəkildə aradan qaldırılması üçün etibarlı zəmin yaradır.
AR-nin xarici siyasətində mühüm hədəflərdən biri dövlətin strateji maraqlarının bölgədə ciddi
maraqları və regiona real təsiretmə imkanları olan beynəlxalq güc mərkəzlərinin maraqları ilə uzlaşdırmaqdır.
Ölkənin xarici siyasətinin konturları müəyyənləşdirilən zaman bu prinsipə əməl olunması Azərbaycanın
beynəlxalq imicinə əhəmiyyətli dərəcədə müsbət təsir göstərib. Artıq beynəlxalq ictimaiyyətin, xüsusilə də
regionda təsir imkanları geniş olan güc mərkəzlərinin ölkəmizə olan münasibəti əsaslı surətdə dəyişibdir.
Müstəqil Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas hədəflərindən biri də balanslaşdırma siyasətidir.
Ölkəmizin Şərqlə Qərb arasındakı mövqeyi və kabrohidrogen ehtiyatları ilə zəngin olması, mövcud beynəlxalq
durumu və xüsusən işğalçı Ermənistanla müharibə vəziyyətində olması balanslaşdırılmış xarici siyasətin
həyata keçirilməsini arxivacib edib. Artıq bu gün Azərbaycan fərq qoymadan regionda maraqları olan hər bir
beynəlxalq güc mərkəzlərilə bərabər hüquqlu qarşılıqlı faydalı əlaqələr qurub. Ölkənin əksər beynəlxalq
təşkilatlara üzv olması da məhz bu amillə reallaşıb. Lakin AR-nin xarici siyasətinin birinci prioriteti
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini dinc yolla həll etməklə ərazi bütövlüyü və
suverenliyimizə nail olmaqdır. Aparılan gərgin, ardıcıl və məqsədyönlü işlər nəticəsində bu gün Azərbaycanın
haqlı tələbləri bütün dünya ölkələri, beynəlxalq və regional təşkilatlar tərəfindən dəstəklənir. ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi prosesində BMT, ATƏT, AŞ, AV, İƏT kimi
mötəbər təşkilatların iştirakı və ölkəmizin ərazi bütövlüyünü rəsmən tanıması Azərbaycan xarici siyasətinin
uğurlarıdır.
Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin dəfələrlə Azərbaycanın konkret mövqeyi ilə bağlı verdiyi
açıqlamalar sübut etdi ki, Azərbaycan öz haqq işini qətiyyətlə müdafiə etmək əzmindədir. Belə ki, hələ 2007ci ildə Prezident demişdir: “Əvvəlki danışıqlarda 5 rayonun boşaldılması məsələsi qoyulurdusa, son
danışıqlarda 7 rayonun dərhal boşaldılması müzakirə edilir… Laçın və Kəlbəcərin qaytarılması ilə bağlı heç
bir şərt qoyula bilməz… Yalnız qaçqınlar öz torpaqlarına, o cümlədən Şuşa və digər yerlərə qayıtdıqdan sonra
Qarabağın statusu məsələsi həll oluna bilər”. Həyata keçirilən uğurlu xarici siyasətin nəticəsi olaraq 2008-ci il
martın 14-də keçirilən BMT Baş Assambleyasının toplantısında “Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində
vəziyyətə dair” növbəti qətnamə qəbul edildi.
Xarici siyasətimizin digər prioriteti beynəlxalq təhlükəsizlik sisteminə uğurlu inteqrasiya etməklə,
Azərbaycanın beynəlxalq və regional təhlükəsizliyin təmin olunmasında iştirakı məsələsidir. Bu baxımdan
AR-nin Avropa və Avroatlantik məkanda qeyri-sabitliyin, münaqişələrin və təhdidlərin aradan qaldırılmasında
NATO ilə “Sülh naminə tərəfdaşlıq” etməsi xarici siyasətimizin nailiyyətləri hesab edilməlidir.
Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin digər prioriteti qonşu ölkələrlə mehriban qonşuluq və
qarşılıqlı fayda kəsb edən münasibətləri inkişaf etdirməkdir. 1994-ci ildə Ermənistan – Azərbaycan cəbhəsində
atəşkəsin əldə olunması, 1996-cı ildə Prezident Heydər Əliyevin Gürcüstana rəsmi səfəri zamanı “Qafqaz
bölgəsində sülh, sabitlik və təhlükəsizlik haqqında” Azərbaycan – Gürcüstan Bəyannaməsinin imzalanması,
Rusiya, İran və Türkiyə ilə əlaqələr Azərbaycan diplomatiyasının uğurlarıdır.
Ölkəmizin TACİS, TRACECA proqramlar çərçivəsində Avrozonaya sıx inteqrasiya etməsi,
Azərbaycanın Avropa İttifaqının “Yeni Qonşuluq Siyasəti”nə daxil olması qarşılıqlı əməkdaşlığı yeni
mərhələyə qovuşdurub. Azərbaycan ilə Aİ arasında “Enerji sahəsində Strateji Tərəfdaşlıq haqqında” Anlaşma
Memorandumunun imzalanması ölkəmizdə enerji infrastrukturunun inkişafı, modernləşdirilməsi baxımından
da çox əhəmiyyətlidir. Ölkənin malik olduğu zəngin karbohidrogen ehtiyatlarının əlverişli şərtlərlə və
təhlükəsiz marşrutlarla dünya bazarına çıxarılması tam müstəqil xarici siyasət yeridən gənc Azərbaycan dövləti
üçün ən önəmli məsələlərdir. Bir sözlə, aparılan çevik və ardıcıl xarici siyasət nəticəsində Azərbaycan öz
iqtisadi potensialını daim artıraraq artıq regionun ən güclü dövlətinə çevrilib.
BMT-yə üzv olan əksər dövlətlərin Azərbaycanın TŞ-yə üzvlüyünə səs verməsi isə 20 yaşlı müstəqil
ölkəmizin xarici siyasət kursunun zirvəsidir. Və bu zirvə, Azərbaycanın günü-gündən artan iqtisadi, hərbi və
diplomatik gücündən istifadə edib torpaqlarımızın erməni işğalından azad edilməsinə, milli maraqlarımızın
beynəlxalq aləmdə müdafiəsinə və ölkənin beynəlxalq hüququn ciddi subyektinə çevrilməsinə şərait yaradıb.
Yazı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına
Dövlət Dəstəyi Fondunun keçirdiyi müsabiqəyə təqdim
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Milli maraqları təmin edən mütərəqqi xarici siyasət
Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin həyata keçirdiyi hücumçu diplomatiya kursunda bir çox uğurlu çalarlar,
yalnız qələbələrə, müvəffəqiyyətlərə doğru istiqamətlənmiş qəti addımlar özündə bir çox xüsusiyyətləri ehtiva
etməklə yanaşı, Azərbaycanın regionda lider dövlət olduğunu bir daha sübut edir. Təbii ki, hazırda yürüdülən
mükəmməl siyasi kursun zamanında Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilməsi və bu
əhəmiyyətli faktorun dövlət başçısı tərəfindən mütərəqqi ardıcıllıqla davam etdirilməsi qeyd edilən
məfhumları özündə yetərincə əks etdirməkdədir. Və bu siyasət zəfərlərə hesablanmış siyasət olaraq bütövlükdə
Azərbaycanın tükənməz perspektivlərini, potensialını, siyasi gücünü dünya dövlətləri qarşısında sərgiləyir.
Məhz bu faktorun nəticəsidir ki, Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü uğurlu daxili-xarici siyasət
dünyanın aparıcı dövlətləri rəfindən rəğbətlə qarşılanmaqdadır. Əbəs yerə deyil ki, bu gün Azərbaycanın
gerçəkləşdirdiyi beynəlxalq əhəmiyyətli layihələri, o cümlədən nəhəng enerji layihələri çərçivəsində iştirak
etmək istəyən nüfuzlu şirkətlər bunun üçün rəsmi müraciətlər edir, həmin layihələrin real iştirakçısına
çevrilməyi arzulayırlar. Qloballaşma şəraitində Azərbaycan vacib layihələrin həyata keçirilməsində, o
cümlədən dövlətlər və regionlar arasında fasiləsiz və təhlükəsiz əlaqələrin yaradılmasını səmərəli şəkildə təmin
etməyə imkan verən transregional infrastrukturun formalaşdırılmasında əsas rol oynamaqda davam edir.
Bu amil həm də ölkəmizin yaşadığı ən ağırlı problem olan Dağlıq Qarabağ problemində haqq səsimizin
dünya birliyinə çatdırılmasında önəmli hadisələrdən biri kimi dəyərləndirilir. Təsadüfi deyildir ki, Prezident
İlham Əliyev istər xarici səfərlərində, istərsə də ölkəmizə səfərlər edən xarici iş adamlarına, tanınmış şirkət
rəhbərlərinə, diplomatik nümayəndələrə, eləcə də beynəlxalq təşkilat nümayəndələrinə daim Qarabağ
həqiqətlərinin gerçəkliklərini, Azərbaycanın haqq səsini çatdırır, ölkəmizin 20 faiz torpaqlarının uzun
zamandan bəri təcavüzkar Ermənistan respublikası tərəfindən işğal altında saxlanılmasını, bir milyondan çox
qaçqın və məcburi köçkünun hələ də öz doğma yurd-yuvalarının həsrəti ilə yaşadığını, o cümlədən işğal
edilmiş ərazilərdə əhəmiyyətli iqtisadi potensialın dondurulmuş, istifadə edilməmiş vəziyyətdə qaldığını
vurğulayır. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinə nail olmaq məsələsi
Prezident İlham Əliyevin xarici siyasətində əsas yerlərdən birini tutur. Ötən müddət ərzində danışıqlar
prosesində Azərbaycanın mövqelərinin davamlı möhkəmlənməsi prosesi baş vermişdir. Məhz Prezident İlham
Əliyevin çevik və praqmatik xarici siyasəti nəticəsində Ermənistanın beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində işğalçı
dövlət kimi tanınması mümkün olubdur. Azərbaycan tərəfinin apardığı məqsədyönlü və sistemli siyasət
sayəsində Avropa Şurası kimi nüfuzlu təşkilat ermənilərin azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə siyasəti
həyata keçirdiklərini rəsmən qəbul etmişdir. Ən əsası Avropa Şurası qəbul etdiyi qətnamədə Ermənistanı
işğalçı dövlət adlandırmışdır.
Azərbaycan dövləti və xalqı bu gün davamlı inkişaf yolunu tutaraq bütün dünyaya sübut edir ki, ölkə
rəhbərliyinin apardığı məqsədyönlü siyasəti tezliklə işğal olunmuş ərazilərimizin azad edilməsi ilə
nəticələnəcək və həmin ərazilərdə də yeni infrastrukturlar, müasir həyat şəraiti yaradılacaq, sosial-iqtisadi
uğurların təmili bu torpaqlarda da atılacaq. Ölkə başçısının bu barədə söylədiyi mühüm fikirləri xalqın Ona
qarşı olan sarsılmaz inamını daha da möhkəmləndirir: “Biz işğal olunmuş ərazilərimizi tezliklə geri
qaytaracağıq. Azərbaycan xalqı bilməlidir ki, Dağlıq Qarabağ heç vaxt ermənilərin olmayacaq!”
Suverenliyin və təhlükəsizliyin təmin edilməsi
Bütün bunlar bir daha təsdiqləyir ki, Azərbaycan rəhbərliyi məqsədyönlü şəkildə istiqamətləndirilmiş
siyasət yürüdür və ümumilikdə ölkənin inkişaf perspektivini aydın şəkildə görür. Ölkə başçısı vurğulamışdır
ki, ölkənin hərbi gücünün-qüdrətinin artmasına, neft strategiyasının bəhrələrindən bacarıqla faydalanmağa və
qeyri-neft sektorunda inkişafa nail olmaq ən prioritet vəzifələrdən biridir. Digər tərəfdən bir amil də hər zaman
önəm kəsb etmişdir ki, istənilən dövlətin xarici siyasəti ölkənin sosial-iqtisadi və ictimai-siyasi inkişaf
səviyyəsi, coğrafi mövqeyi və milli-tarixi ənənələri, o cümlədən suverenliyin və təhlükəsizliyin təmin edilməsi
faktorları ilə müəyyən olunur. Bütün bunlar da xarici siyasətin kontekstində milli maraqlar konsepsiyanın
əsasını formalaşdırır. Dövlətin milli maraqları geosiyasi parametrlərə və çoxsaylı qarşılıqlı əlaqədə olan və
bir-birini tamamlayan faktor baxımından resurs imkanlarına uyğun formalaşır. Tarix göstərir ki, istənilən
dövlətin xarici siyasətinin uğuru təkcə milli maraqların dəqiq müəyyənləşdirilməsi ilə deyil, o cümlədən milli
maraqların təmin edilməsinə aparan yolun və vasitələrin aydın şəkildə anlanmasından asılıdır. Məhz bu
kontekstdən də bəllidir ki, Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın milli maraqlarının təmin olunmasına
yönəlmiş qətiyyətli fəaliyyəti daim yüksək qiymətləndirilir.
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Qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritetləri ölkənin ərazi bütövlüyünün tezliklə
bərpa edilməsindən, Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzünün nəticələrinin aradan qaldırılmasından,
qonşu ölkələrlə mehriban qonşuluq və qarşılıqlı fayda kəsb edən münasibətlərin inkişaf etdirilməsindən,
NATO, Avropa Birliyi, Avropa Şurası, BMT-dəki qeyri-daimi üzvlük haqqı da daxil olmaqla Avropa və
Transatlantik təhlükəsizlik və əməkdaşlıq strukturlarına inteqrasiyadan, Azərbaycanın Qərb və Şərqin
qovuşuğunda yerləşməsindən faydalanmaqla mühüm strateji-coğrafi mövqeyindən bəhrələnərək, ölkə
iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrinin inkişafını sürətləndirməkdən, regionda təhlükəsizliyin və sabitliyin
gücləndirilməsindən ibarətdir.
Beynəlxalq əməkdaşlıq səviyyəsinin davamlı və yüksək nəticələri
Azərbaycanın xarici siyasətində başlıca istiqamətlərdən biri də Qərbin müxtəlif təşkilatları ilə
münasibətlərdə əməkdaşlıq səviyyəsinin yüksəlməsinə nail olmaqdan ibarətdir. Ötən illlər ərzində xüsusilə də
NATO, Avropa Birliyi və Avropa Şurası kimi nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla münasibətlərimiz davamlı
olaraq inkişaf etmişdir. İndiyədək Azərbaycan NATO-nun “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramı çərçivəsində
keçirilmiş yüzlərlə təlim və tədbirlərində iştirak etmişdir. Ötən müddət ərzində Azərbaycanın çox sayda
hərbçisi Şimal Alyansının müxtəlif təlim kurslarında və təlim mərkəzlərində biliklərini artırmış və qazandığı
bilik və təcrübəni milli ordumuzun daha da təkmilləşməsində istifadə etməyə başlamışdır.
Eyni fikirləri Avropa Birliyi barədə də söyləmək vacibdir. Azərbaycanın AB ilə münasibətlərində
əməkdaşlıq əlaqələrinin daha məsuliyyətli və etibarlı dövrə daxil olması artıq reallıqdır. Cənubi Qafqaz
regionunda strateji maraqları olduğunu açıqlayan AB Azərbaycanla çoxtərəfli, xüsusilə də energetika
sahəsində əməkdaşlıq etmək niyyətindədir.
Beləliklə, Azərbaycanın ötən altı ayın yekunlarına nəzər salaraq əminliklə qeyd etmək olar ki,
ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən başlanılmış uğurlu daxili və xarici siyasət strategiyası Prezident
İlham Əliyev tərəfindən müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilir. İstər sosial-iqtisadi, istərsə xarici siyasət sahəsində
Azərbaycan sürətlə inkişaf etmişdir. Ən əsası, ötən müddət ərzində Azərbaycan təkcə neft sivilizasiyasının və
texnologiyasının beşiyi kimi yox, həm də Qərb dəyərlərini paylaşan, humanizm prinsiplərini rəhbər tutan,
sivilizasiyalararası dialoqu dəstəkləyən və regional iqtisadi inkişafa təkan verən ölkə kimi də tanınmışdır.
Prezident İlham Əliyev bu məsələlərlə bağlı vurğulayıb: “Azərbaycan xarici investisiyalar üçün çox
cəlbedici ölkə kimi özünü təqdim etməyi bacarmışdır. Azərbaycanda yaradılmış gözəl investisiya iqlimi,
şübhəsiz qeyri-neft sektoruna da öz müsbət təsirini göstərmişdir. Neft sektoru bizim üçün təkanverici bir vasitə
idi. Mən həmişə demişəm, bu gün də demək istəyirəm ki, bizim üçün neft amili bir məqsəd deyil, bir vasitədir.
Biz bu vasitədən çox uğurla istifadə etdik. Bu gün Azərbaycan iqtisadiyyatı çoxşaxəli iqtisadiyyatdır. Bu gün
iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun inkişafı neft sektorundan daha da sürətlə irəli gedir. Bu gün Azərbaycan
iqtisadiyyatı dayanıqlı iqtisadiyyatdır və əminəm ki, bütün son illər ərzində əldə edilmiş iqtisadi uğurlar
növbəti illərdə davam etdiriləcəkdir”.
Artıq bir daha inamla demək olar ki, Prezident İlham Əliyevin apardığı mütəşəkkil və praqmatik xarici
siyasəti nəticəsində Azərbaycanın regional və qlobal səviyyədə mövqelərinin möhkəmlənməsi davam edəcək
və bu faktorun nəticəsi olaraq ölkəmizin artan nüfuzu növbəti qələbələrə, zəfərlərə doğru atılan nəhəng addım
kimi bütün dünyaya səs salacaq
Səs.-2011.-30 noyabr.-№219.-S.4.
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Azərbaycanın Avropa təhlükəsizlik və əməkdaşlıq institutları ilə münasibətləri gündən-günə
dərinləşir
Elçin ƏHMƏDOV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyası “Beynəlxalq münasibətlər və xarici siyasət” kafedrasının dosenti,
siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru
Azərbaycanın beynəlxalq mövqeləri möhkəmlənir, beynəlxalq imici güclənir. Azərbaycan etibarlı
tərəfdaş, dost ölkə kimi beynəlxalq təşkilatlarda və dünyada öz yerini möhkəmləndirir.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
XX əsrin sonlarında SSRİ-nin və sosializm sisteminin süqutu ilə dünyada bir sıra dəyişikliklər baş
verdi. Soyuq müharibənin başa çatması ilə beynəlxalq münasibətlərin əsas güc mərkəzləri yeni geosiyasi
reallıqlardan çıxış edərək öz fəaliyyətlərini mövcud şəraitə uyğunlaşdırmağı qərara aldılar. Köhnə
beynəlxalq münasibətlər sisteminin süqutu ilə yanaşı, yeni dünya düzümünün əsası qoyulmağa başlandı.
İdeoloji qarşıdurma başa çatsa da, Avropada sülh və təhlükəsizlik üçün təhdidlər hələ də qalmaqda idi.
Belə bir şəraitdə keçmiş SSRİ və Yuqoslaviya məkanında yeni münaqişə ocaqları yaranaraq genişlənməkdə
davam edirdi. Bu amillər beynəlxalq və regional təşkilatların fəaliyyət istiqamətlərində keyfiyyətcə yeni
mərhələnin başlanmasına imkan yaratdı və dünya siyasətində ATƏT, NATO, Avropa İttifaqı və Avropa Şurası
kimi təhlükəsizlik və əməkdaşlıq strukturlarının rolunu əhəmiyyətli dərəcədə yüksəltdi.
Azərbaycan Respublikası 1991-ci il oktyabrın 18-də dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra milli
dövlətçilik prinsiplərinə uyğun olaraq yeni xarici siyasət kursunun formalaşdırılması və həyata keçirilməsi ən
vacib məsələ kimi qarşıda dururdu. Ermənistanın Azərbaycana qarşı əsassız ərazi iddiaları ilə başlayan hərbi
təcavüzün genişlənməsi ölkəmizi ciddi siyasi və iqtisadi problemlərlə üz-üzə qoymaqla yanaşı, dövlətimizin
xarici siyasət fəaliyyətində də mühüm vəzifələrin yerinə yetirilməsini ön plana çəkdi.
1993-cü ilin ikinci yarısında ümummilli lider Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıdışı
Azərbaycanda müstəqil dövlətçilik ideyalarının bərqərar olmasına şərait yaratdı. Bundan sonra Azərbaycanın
xarici siyasət kursunda mövcud reallıqları nəzərə alan və ölkəmizin milli mənafelərinin qorunmasına yönəlmiş
əməli dəyişikliklər edildi. Müstəqillik əldə etdikdən sonra demokratik dövlət quruculuğu yoluna qədəm
qoymuş Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq münasibətlər sistemində layiqli yer tutması üçün dünya
siyasətinin formalaşmasında aparıcı rol oynayan dövlətlərlə və beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı
münasibətlərinin tənzimlənməsi və inkişaf etdirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. 1993-cü ildən
Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətində Avropaya inteqrasiya prioritet istiqamətə çevrilmiş və bu kontekstdə
beynəlxalq təşkilat kimi Avropa İttifaqı ilə fəal əməkdaşlığa başlanmışdır. Avropa və Asiyanın kəsişmə
nöqtəsində yerləşən Azərbaycanın strateji mövqeyi Avropa İttifaqına üzv dövlətlərin də ölkəmizlə siyasi və
iqtisadi münasibətləri inkişaf etdirmək marağını daha da artırmışdır. Azərbaycan-Avropa İttifaqı əlaqələri
xüsusi proqramlar çərçivəsində qurulmuş və müxtəlif sahələr üzrə: iqtisadi və sosial islahatlara yardım, ŞərqQərb nəqliyyat-kommunikasiya (TRASEKA) dəhlizinin yaradılması, infrastrukturların inkişafı və s.
istiqamətlərdə inkişaf etdirilmişdir.
1993-cü ilin mayında Brüsseldə Avropa İttifaqının təşəbbüsü ilə “Avropa-Qafqaz-Asiya Transqafqaz
nəqliyyat dəhlizi” (TRASEKA) layihəsi irəli sürülmüş və 8 təsisçi dövlətin (Azərbaycan, Gürcüstan,
Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Tacikistan və Ermənistan) ticarət və nəqliyyat nazirlərinin
konfransında təsis edilmişdir. “Brüssel Bəyannaməsi” adlanan iki rəsmi sənəddə qədim Şərq-Qərb “İpək yolu”
dəhlizinin yeni şəraitdə bərpası, nəqliyyat-kommunikasiya infrastrukturlarının yenidən qurulması və inkişaf
etdirilməsi qərara alınmışdır.
1996-cı il aprelin 22-də Lüksemburqda Avropa İttifaqı və Azərbaycan Respublikası arasında ticarət,
sərmayə, iqtisadiyyat, qanunvericilik, mədəniyyət, immiqrasiya və qeyri-qanuni ticarətin qarşısının alınması
sahəsində əməkdaşlığı nəzərdə tutan “Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi”nin imzalanması Azərbaycanın xarici
siyasətinin ən uğurlu səhifələrindən biri kimi qiymətləndirilir. Dövlətimiz və xalqımız üçün mühüm tarixi
əhəmiyyət kəsb edən bu müqavilə Azərbaycanın Avropa strukturları və institutları ilə əlaqələrinin
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genişlənməsi, xüsusilə inteqrasiya istiqamətində hüquqi baza rolunu oynayır. Müqaviləni imzalamış bütün
dövlətlər tərəfindən ratifikasiya edildikdən sonra 1999-cu il iyunun 22-dən qüvvəyə minən və ümummilli lider
Heydər Əliyevin imza atdığı bu saziş tərəflər arasında yüksək səviyyəli əməkdaşlığın təşəkkül tapmasını
təsdiqləyir.
Avropa İttifaqının region dövlətləri ilə həm ikitərəfli, həm də regional inteqrasiya kontekstində
çoxtərəfli münasibətlər qurması və gələcəkdə onların təşkilatla daha sıx əməkdaşlığı üçün ciddi fəaliyyət
göstərməsi nəticəsində son illərdə adıçəkilən təşkilat öz sərhədlərini bir qədər də genişləndirmişdir. Bununla
da sərhədləri genişlənən İttifaq Avropada yeni qonşular qazanmış və 2003-cü ildə “Daha geniş qonşuluq: Şərq
və Qərb qonşularla yeni çərçivə təşəbbüsü” adlı proqram qəbul etmişdir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2004-cü il mayın 19-da Brüsselə səfəri Azərbaycanın Avropa
İttifaqı ilə münasibətlərində tamamilə yeni mərhələ oldu və ölkəmizin adıçəkilən İttifaqla “Avropa Qonşuluq
Siyasəti”nin proqramı çərçivəsində genişmiqyaslı əməkdaşlığına dair razılaşmalar əldə edildi.
2004-cü ilin may ayında Qonşuluq Siyasətinin həyata keçirilməsi üçün 255 milyon avro vəsait ayıran
Avropa İttifaqı Cənubi Qafqaz dövlətləri ilə bu istiqamətdə məqsədyönlü iş aparır. Adıçəkilən proqrama
qoşulan ölkələr İttifaq institutlarına insan hüquqlarına hörmətlə yanaşmaq, qanunların aliliyini təmin etmək,
səmərəli və şəffaf idarəçilik yaratmaq, bazar iqtisadiyyatı tələblərinə hörmət bəsləmək və xarici siyasət
sahəsində beynəlxalq hüquq normalarına əməl etmək əzmində olduqlarını nümayiş etdirməlidirlər.
Azərbaycan Respublikası da bu sahədə qarşıda duran vəzifələrin həlli istiqamətində ardıcıl addımlar
atmaqla öz mövqeyini ifadə etmişdir. Bu məqsədlə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 2005ci il iyunun 1-də “Azərbaycan Respublikasının Avropaya inteqrasiyası üzrə Dövlət Komissiyasının
yaradılması haqqında” imzaladığı sərəncamda Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında əlaqələrin daha da
gücləndirilməsi, İttifaqın Azərbaycan üzrə Fəaliyyət Planının hazırlanması və həyata keçirilməsi üzrə səmərəli,
əlaqələndirilmiş işin təmin edilməsi məsələləri öz əksini tapdı.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Avropa Komissiyasının sədri Joze Manuel Barrozu 2006-cı il
noyabrın 7-də Brüsseldə “Azərbaycan Respublikası və Avropa İttifaqı arasında enerji məsələləri üzrə strateji
tərəfdaşlığa dair anlaşma memorandumu” imzaladılar. Bununla da, Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında
enerji dialoqunun genişləndirilməsi istiqamətində yeni imkanlar açılmışdır. Bunun regional təhlükəsizlik,
eləcə də əməkdaşlıq və ümumiyyətlə, Avroatlantik məkana inteqrasiya, xüsusilə, Azərbaycanın böyük neft,
qaz ehtiyatları və ölkəmizin gələcək inkişafı üçün böyük əhəmiyyəti vardır.
Bundan əlavə, 2008-ci il mayın 26-da Avropa İttifaqının xarici işlər nazirlərinin Brüsseldə keçirilmiş
görüşü zamanı Polşa və İsveç tərəfindən Şərq Tərəfdaşlığı təşəbbüsü irəli sürülmüşdür. Şərqi Avropa Qonşuluq
Siyasəti ölkələri üçün vahid formatın təsis edilməsini nəzərdə tutan bu təşəbbüs Azərbaycan, Gürcüstan,
Ermənistan, Ukrayna, Moldova və Belarusu (Şərq tərəfdaş ölkələri) əhatə edir.
Avropa İttifaqı ilə əlaqələrin genişləndirilməsi baxımından Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2009cu il aprelin 28-29-da Belçika Krallığına mühüm əhəmiyyət kəsb edən səfəri zamanı İttifaqın Nazirlər
Şurasının Baş katibi, xarici siyasət və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Xavyer Solana ilə keçirdiyi
görüşdə Avropa İttifaqı ilə ölkəmiz arasında əlaqələrin qarşılıqlı şəkildə faydalı olduğunu və “Şərq
tərəfdaşlığı” proqramı çərçivəsində yaranacaq yeni formatın bu əlaqələri daha da möhkəmləndirəcəyini bəyan
etdi.
Bu səfərin davamı olaraq mayın 7-də Praqada Avropa İttifaqının “Şərq tərəfdaşlığı” Sammitində iştirak
edən Prezident İlham Əliyev bu proqramın Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə əlaqələrinin daha da
yaxınlaşmasına və genişlənməsinə təkan verəcəyini qeyd edərək, ölkəmizin Avropanın enerji təhlükəsizliyinin
təmin olunmasında əhəmiyyətli rol oynadığını diqqətə çatdırdı.
2011-ci il yanvarın 13-də Avropa Komissiyasının prezidenti Joze Manuel Barrozunun Azərbaycana
səfəri zamanı bir sıra mühüm sənədlərin imzalanması ikitərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsi istiqamətində
atılan mühüm addım oldu. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Avropa Komissiyasının
sədri Joze Manuel Barrozu tərəfindən “Cənub qaz dəhlizi haqqında Birgə Bəyannamə”,”Azərbaycan
Respublikası və Avropa Komissiyası arasında 2011-2013-cü illər üzrə Milli İndikativ Proqrama dair Anlaşma
Memorandumu” və “Azərbaycan Respublikası və Avropa Komissiyası arasında hərtərəfli institusional
quruculuq proqramının çərçivə sənədi üzrə Anlaşma Memorandumu”nun imzalanması ölkəmizin Avropa
İttifaqı ilə əlaqələrinin müxtəlif sahələrdə inkişaf etdirilməsi baxımından əhəmiyyətlidir.
Müasir dövrdə ölkəmiz Avropa İttifaqı ilə münasibətlərində öz xarici prioritetlərinə uyğun olaraq daha
çox ikitərəfli əlaqələrə üstünlük verir. Avropa İttifaqının regional layihələrində iştirak etməklə yanaşı, Cənubi
Qafqazdakı ümumi iqtisadi tərəqqidəki payına görə lider dövlət olan Azərbaycan İttifaqın xarici əlaqələrində
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müəyyən mövqe tutmağa çalışır. Odur ki, Azərbaycan dövləti Avropa İttifaqı ilə ikitərəfli əlaqələrin yeni
formatlarını yaradır, onunla yaxınlaşmaq üçün zəruri olan bütün təsisatları inkişaf etdirərək İttifaqın
ümumavropa iqtisadi, siyasi və təhlükəsizlik məkanına inteqrasiya olunmaq istəyini nümayiş etdirir. Bu
baxımdan 1994-cü il mayın 4-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin NATO-nun “Sülh naminə
tərəfdaşlıq” proqramının çərçivə sənədini imzalaması Azərbaycanın beynəlxalq mövqelərinin möhkəmlənməsi
istiqamətində atılan mühüm addımlardan biri oldu. Bu proqramın Azərbaycan üçün əhəmiyyəti ondan ibarətdir
ki, ölkəmiz NATO-ya daxil olan Avropa ölkələri və ABŞ-la dünya təhlükəsizlik sisteminin, eləcə də
beynəlxalq münasibətlərin sivil qaydaları çərçivəsində hər cür əməkdaşlıq etmək imkanı qazandı. Bu da öz
növbəsində NATO-nun hərbi strukturları ilə Azərbaycan ordusunun sülh naminə əməkdaşlıq etmək, birgə
təlim və manevrlər keçirmək, onların ordu quruculuğu təcrübəsindən bəhrələnmək, kadr hazırlığı və s. sahədə
birgə hərəkət etmək imkanı verməklə yanaşı, ölkəmizin bu proqramda iştirakı qarşıya qoyulan məqsədlərin
həyata keçirilməsi üçün də əlverişli şərait yaratmışdır.
Azərbaycan ilə NATO arasında yaradılan əməkdaşlığın əsas prinsipləri və istiqamətləri “Sülh naminə
tərəfdaşlıq” proqramında və Azərbaycanın təqdim etdiyi “Prezentasiya sənədi”ndə öz əksini tapmışdır. 19941996-cı illərdə əsası qoyulmuş və inkişaf etdirilmiş Azərbaycan-NATO əlaqələri sonrakı dövrdə qarşılıqlı
münasibətlərin daha da intensivləşdirilməsi üçün əlverişli baza rolunu oynadı. Məhz həmin illərdə
münasibətlərin hüquqi cəhətdən tənzimlənməsi və bir sıra praktiki addımların atılması NATO-nun Azərbaycan
ilə əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə olan marağını artırdı.
Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlığı sonrakı dövrdə də ildən-ilə yeni keyfiyyət almış, NATO
mütəxəssisləri Azərbaycan ordusunun modernləşdirilməsi üçün ölkəmizə müntəzəm olaraq texniki və təlim
xarakterli yardım etmişlər. Siyasi və iqtisadi cəhətdən durmadan tərəqqi edən Azərbaycanda hərbi quruculuğun
da yüksək səviyyədə olmasını artıq hamı etiraf edir. Milli silahlı qüvvələrimizin maddi-texniki bazasının
NATO standartları səviyyəsində yenidən qurulması isə bilavasitə ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin
Brüsseldə imzaladığı məlum sənədin icrası nəticəsində mümkün olmuşdur.
1997-ci ilin ortalarında Azərbaycan NATO-nun Planlaşdırma və Analiz Prosesi (PARP) sənədinə
qoşuldu. Bu, tərəfdaş dövlətlərlə NATO arasında əməkdaşlığın səmərəsini artırmaq məqsədi ilə bir sıra
praktiki tədbirlərin birgə həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. Elə həmin il Azərbaycan NATO-nun Brüsseldəki
mənzil – qərargahında öz diplomatik nümayəndəliyini təsis etdi. Bu isə əməkdaşlıq əlaqələrinə daha yeni təkan
verdi. Hazırda orada Azərbaycan Silahlı Qüvvələrini iki zabit təmsil edir.
Şimali Atlantika Alyansı ilə əməkdaşlığın inkişafı sahəsində növbəti addım 1997-ci il noyabrın 14-də
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin imzaladığı “Azərbaycan Respublikasının NATO ilə əməkdaşlığını
daha da gücləndirmək tədbirləri haqqında” sərəncamı oldu. Sərəncama əsasən Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında NATO ilə əməkdaşlıq üzrə dövlət komissiyası yaradıldı. Dövlət komissiyası “Sülh naminə
tərəfdaşlıq” proqramı çərçivəsində əməkdaşlığın vahid proqramının hazırlanması ilə əlaqədar müvafiq nazirlik
və təşkilatların fəaliyyətinin koordinasiya edilməsi sahəsində ardıcıl iş aparır.
Qeyd olunan müddətdə Azərbaycan NATO-nun nüfuzlu qurumu hesab olunan Parlament Assambleyası
ilə əməkdaşlığı dərinləşdirmək siyasətini davam etdirirdi. Bunun nəticəsi olaraq, 2002-ci il noyabrın 19-da
Azərbaycan Respublikası NATO-nun Parlament Assambleyasına assosiativ üzv qəbul edildi. Bununla da
respublikamız öz problemlərini və digər aktual məsələlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün yeni
beynəlxalq tribuna əldə etdi. 2004-cü il mayın 19-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Brüsseldə NATOnun baş katibi Yaap de Hoop Sxefferlə görüşü zamanı Azərbaycanın hazırladığı Fərdi Tərəfdaşlıq üzrə
Fəalliyət Planının təqdimat sənədini ona təqdim edərək bildirdi ki, bu plan Azərbaycanla NATO arasında
əməkdaşlığın daha da yaxınlaşmasına kömək edəcək. Bundan sonra respublikamızın Şimali Atlantika Alyansı
ilə əməkdaşlığı bu plan əsasında davam etdiriləcək. Azərbaycanın Silahlı Qüvvələrinin təkmilləşdirilməsi,
NATO standartlarının tətbiqi, təminat və təchizat sisteminin, maddi-texniki bazanın yeniləşdirilməsi və başqa
sahələrdə əsaslı islahatlar həyata keçiriləcək. Bu isə Azərbaycan-NATO əməkdaşlığında yeni mərhələnin
başlanğıcı kimi qiymətləndirilə bilər.
Azərbaycanın “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramına qoşulması və “Fərdi Tərəfdaşlıq üzrə Fəalliyət
Planı” nı imzalaması nəticəsində NATO ölkələri ilə siyasi, hərbi, mədəni, humanitar əlaqələrinin inkişaf
etdirilməsi üçün geniş imkanlar açılmışdır. Bir tərəfdaş olaraq, Azərbaycan Şimali Atlantika İttifaqının əsas
məqsədinə – bütün Avratlantika zonasında sülhün və sabitliyin möhkəmləndirilməsinə öz sadiqliyini nümayiş
etdirir. NATO ilə yaradılmış hüquqi münasibətlər bu beynəlxalq təşkilata daxil olan ölkələrdə gələcəkdə
Azərbaycan ordusu üçün zabit kadrlarının hazırlanmasına, NATO İttifaqının keçirdiyi sülhməramlı tədbirlərdə
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və hərbi manevrlərdə ordu hissələrimizin iştirakına, milli ordu quruculuğunda blokun imkanlarından istifadə
edilməsinə əsas verir.
Avropa strukturlarında təmsilçilik, ölkəmizin gələcəyinin sivil bir Avropa ölkəsi kimi qurulması
baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Müstəqilliyini əldə etdikdən sonra Azərbaycanın əməkdaşlığa böyük
maraq göstərdiyi nüfuzlu təşkilatlardan biri də məhz Avropa Şurasıdır. Azərbaycan Respublikası 1992-ci ilin
yanvarında ona “xüsusi dəvət edilmiş qonaq” statusu verilməsi üçün Avropa Şurasına rəsmi müraciət etdi.
Müraciət bu nüfuzlu Avropa təşkilatının bərabərhüquqlu üzvü olmaq üçün ilk addım olmaqla bərabər Avropa
ölkələri ilə siyasi, iqtisadi, mədəni və humanitar sahələrdə əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi məqsədi
daşıyırdı.
1994-1995-ci illərdə Azərbaycan ilə Avropa Şurası arasında yaranmış əlaqələr təşkilatın müxtəlif
təsisatlarının nümayəndələrinin ölkəmizə səfərləri zamanı Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizama
salınması, eləcə də Azərbaycanda demokratik təsisatların inkişafı, insan hüquqlarının müdafiəsinin
təkmilləşdirilməsi məsələləri müzakirə olunmuşdur. Avropa Şurası ilə əlaqələrin genişlənməsi Azərbaycana
bir sıra qanunvericilik aktlarına yenidən baxmaq üçün ekspert köməyi əldə etmək imkanı verdi.
Belə ki, 1996-cı il martın 1-2-də Azərbaycan nümayəndə heyəti ilk dəfə iştirak etdiyi Avropa Şurasının
Venesiya Komissiyasının iclasında ölkəmizin bu quruma üzvlük hüququnun verilməsini xahiş etmiş və həmin
il mayın 17-18-də Azərbaycanın bu komissiyaya üzv olması haqqında qərar qəbul edilmişdir. Həmin il iyunun
26-28-də AŞPA-nın növbəti sessiyası zamanı assambleyanın bürosu Azərbaycana “xüsusi dəvət edilmiş
qonaq” statusunun verilməsi barədə qərar qəbul etdi.
Eyni zamanda, 1996-cı il iyulun 13-də dövlət başçısı Heydər Əliyev Avropa Şurası Baş katibinin adına
məktub göndərərək ölkəmizin bu təşkilata tamhüquqlu üzv qəbul olmaq və digər üzv dövlətlər kimi “İnsan
hüquqları və azadlıqlarının müdafiəsi haqqında” Avropa Konvensiyasına qoşulmaq arzusunda olduğunu
bildirdi.
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin 1998-ci il yanvarın 20-də “Azərbaycan Respublikası ilə Avropa
Şurası arasında əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi sahəsində tədbirlər haqqında” imzaladığı sərəncam ölkəmizin
Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv kimi qəbul olunması sahəsində atılan mühüm addımlardan biri oldu.
Sərəncamda Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv kimi qəbul edilməsi istiqamətində
respublikada görülən işlər və Avropa Şurası ilə əməkdaşlıq məsələləri öz əksini tapmışdır.
2000-ci il martın 18-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev “Avropa Şurasının fəaliyyətinə və
Azərbaycan Respublikası ilə Avropa Şurası arasındakı əməkdaşlığa dair məlumatların yayılması barədə”
sərəncam imzaladı. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 1996-2000-ci illərdə Azərbaycanın Avropa Şurası ilə
əməkdaşlığına dair imzaladığı sərəncamlar respublikamızın bu nüfuzlu beynəlxalq təşkilata qəbul edilməsi
istiqamətində aparılan məqsədyönlü fəaliyyətə zəmin yaratdı. Azərbaycanın Avropa institutlarına inteqrasiyası
istiqamətində Avropa Şurasının bərabərhüquqlu üzvü olması – respublikamızın mühüm problemlərinin dünya
ictimaiyyətinin diqqətinə obyektiv çatdırılması üçün yeni və çox mötəbər tribuna vermiş oldu. Belə ki, Avropa
Şurası Nazirlər Komitəsinin 2001-ci il yanvarın 17-də nümayəndələr səviyyəsində keçirilmiş iclasında
Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv qəbul edilməsinə dair qərar qəbul edildi.
Az sonra, yəni yanvarın 25-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin iştirakı ilə Strasburqda ölkəmizin
bu təşkilata üzv qəbul edilməsi münasibətilə rəsmi mərasim keçirilmiş və dövlətimizin üçrəngli bayrağı
ucaldılmışdır. Bu hadisəni ümummilli lider Heydər Əliyev yüksək qiymətləndirərək demişdir: “Azərbaycanın
Avropa Şurasına qəbul edilməsi nəinki müstəqil, suveren, demokratik, dünyəvi dövlət kimi tanınmasıdır, həm
də Avropa ailəsinin bərabərhüquqlu üzvü kimi Azərbaycan dövlətinin inkişafında yeni mərhələnin
başlanğıcıdır”.
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Avropa Şurasının tribunasından Azərbaycanın mənafeyinə uyğun
şəkildə istifadə edilməsi üçün uğurlu bir addım atdı. Belə ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı
Azərbaycan nümayəndə heyətinə Milli Məclisin deputatı İlham Əliyevin rəhbərlik etməsi və daha sonra cənab
İlham Əliyevin AŞ PA-dakı fəaliyyəti ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin qarşıya qoyduğu bütün vəzifələri
reallaşdırdı.
Məhz cənab İlham Əliyevin prinsipial və ardıcıl fəaliyyəti nəticəsində AŞ PA-nın 2002-ci ilin
sentyabrında keçirilən payız sessiyasında ilk dəfə olaraq bu beynəlxalq qurumun sənədlərində Ermənistan
silahlı qüvvələri tərəfindən Dağlıq Qarabağın işğalı faktı rəsmi şəkildə öz əksini tapdı. Bu hadisə Azərbaycan
nümayəndə heyətinin, xüsusilə, nümayəndə heyətinin rəhbəri cənab İlham Əliyevin qətiyyətli mövqeyinin
nəticəsi idi. Bütün bunların məntiqi davamı kimi 2003-cü il yanvarın 27-də siyasi qabiliyyəti, diplomatik
məharəti və prinsipiallığı ilə xüsusi seçilən Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri cənab İlham Əliyevin
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AŞPA-nın vitse-prezidenti və qurumun Büro üzvü seçilməsi ilə müstəqil Azərbaycan tarixinə yeni səhifə
yazılmış oldu.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanın Avropa Şurası ilə diplomatik münasibətləri son illər yüksələn xətt üzrə
inkişaf etmişdir. Azərbaycanın haqq səsinin dünya ictimaiyyətinə düzgün şəkildə çatdırılmasında bu qurumun
mühüm rolu olmuşdur. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Parlament nümayəndə heyətinin səyi ilə AŞPAda münaqişə haqqında obyektiv rəyin formalaşması nəticəsində 2005-ci ilin qış sessiyasında qəbul edilən sənəd
ölkəmiz üçün mühüm əhəmiyyətə malikdir. Xatırladaq ki, 2005-ci il yanvarın 25-də Devid Atkinsonun
hazırladığı və AŞPA-da müzakirəyə çıxarılan “ATƏT-in Minsk qrupu tərəfindən araşdırılan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi” adlı məruzənin 1416 saylı qətnamə hissəsində Azərbaycan ərazisinin böyük bir hissəsinin
Ermənistan qoşunlarının işğalı altında olduğu, eləcə də Dağlıq Qarabağ regionuna hələ də separatçı qüvvələrin
nəzarət etdiyi göstərilirdi.
Hazırda Azərbaycan-Avropa Şurası əməkdaşlığı daha intensiv xarakter almışdır. Azərbaycan
nümayəndə heyəti qurumun müxtəlif strukturlarında keçirilən tədbirlərdə iştirak edərək müzakirə edilən
məsələlərlə bağlı ölkəmizin mövqeyini bu mötəbər qurumun kürsüsündən Avropa ictimaiyyətinə çatdırır.
Eləcə də, Azərbaycanda gedən proseslər Avropa Şurası tərəfindən diqqətlə izlənilir və buna adekvat münasibət
bildirilir.
Azərbaycanın Avropa Şurasının müvafiq qurumları ilə müxtəlif sahələrdə bir sıra tədbirlərin keçirilməsi
bu təşkilatla əməkdaşlığın bütün sahələrdə uğurla inkişaf etdiyinə sübutdur. Bütün bunlarla yanaşı, Azərbaycan
Milli Məclisi 31 maddədən ibarət Avropa Sosial Xartiyasının 18 maddəsini Azərbaycan Avropa Şurasına üzv
olduqdan cəmi 3 il sonra ratifikasiya etmişdir.
Qazanılan bu uğurlarla yanaşı, Azərbaycanın ən ağrılı problemi olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması ümumilli lider Heydər Əliyevin xarici siyasət fəaliyyətində başlıca
yer tutmuşdur. Bu məqsədlə 1993-cü ilin ikinci yarısından başlayaraq Prezident Heydər Əliyev
respublikamızın təhlükəsizlik problemlərini, xüsusilə, Ermənistanın ölkəmizə qarşı əsassız ərazi iddiaları və
hərbi təcavüzü məsələlərini beynəlxalq aləmə çıxararaq, regionda sülhün bərqərar olunması üçün beynəlxalq
təşkilatların təsirini artırmağa çalışmışdır.
Bu məqsədlə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin ən yüksək səviyyədə dövlət başçıları və
nümayəndə heyətləri ilə ikitərəfli, eləcə də çoxtərəfli görüşlərində, ATƏT-in Zirvə toplantılarında, Minsk
qrupunun həmsədrləri ilə aparılan müzakirələrdə, eyni zamanda Ermənistan prezidenti ilə danışıqlarda
göstərdiyi səylər ümummilli liderin apardığı məqsədyönlü siyasətin mühüm tərkib hissəsini təşkil etmişdir.
Belə ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinc vasitələrlə nizama salınması
istiqamətində məhz Prezident Heydər Əliyevin qətiyyətli və gərgin fəaliyyəti nəticəsində 1994-cü il mayın 12də atəşkəs haqqında razılıq əldə edildi və bundan sonra ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində müntəzəm olaraq
danışıqlar aparılmağa başlandı. 1994-cü il dekabrın 5-6-da ATƏT-in Budapeştdə keçirilən Zirvə toplantısında
Prezident Heydər Əliyevin çevik diplomatiyasının təsiri ilə “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar ATƏTin fəaliyyətinin intensivləşdirilməsi” barədə qərar qəbul olundu. 1996-cı ilin dekabrın 2-3-də ATƏT-in
Lissabonda keçirilən Zirvə toplantısında qəbul edilən və münaqişənin nizama salınmasının beynəlxalq-hüquqi
bazasını təşkil etmiş olan sənəd dünyanın 53 dövləti tərəfindən müdafiə olundu və Lissabon sammitinin Yekun
sənədlərinə əlavə edildi.
Ümummilli lider tərəfindən müəyyənləşdirilmiş prinsiplərə sadiq qalan dövlət başçısı İlham Əliyev
ölkəmizin xarici siyasətinin əsas prioriteti olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yalnız
beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri çərçivəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi şərti
ilə nizama salınmasının vacibliyini bildirmiş və beynəlxalq təşkilatların bu sahədə səylərini gücləndirməsinin
zəruriliyini bəyan etmişdir. Azərbaycan Prezidenti bütün xarici səfərlərdə, eləcə də Bakıda keçirdiyi çoxsaylı
görüşlərdə Ermənistanın hərbi təcavüzü məsələsini daim önə çəkərək Azərbaycan xalqının öz torpaqlarının
işğalı ilə heç zaman razılaşmayacağını, ehtiyac yarandığı halda hərbi əməliyyatların başlanmasına qərar
verəcəyini vurğulamışdır.
Göründüyü kimi, artıq 20 ildir ki, müstəqil dövlətimiz bütün sahələr üzrə inkişafını davam etdirir,
beynəlxalq aləmdə müqavilələrini daha da möhkəmləndirir, xarici siyasət sahəsindəki uğurlarını
intensivləşdirir. Məhz bunun nəticəsidir ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
nizamlanması istiqamətində dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin mövqeyi dünyanın aparıcı dövlətləri və
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarının nümayəndələri tərəfindən yüksək qiymətləndirilir və müdafiə olunur.
Ümumiyyətlə, münaqişənin dinc vasitələrlə nizama salınması istiqamətində bütün beynəlxalq
təşkilatların qəbul etdiyi sənədlər Azərbaycanın mövqeyinin bir daha gücləndirilməsi və məsələnin beynəlxalq
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hüquq prinsipləri əsasında həllinin təsdiqlənməsi deməkdir. Bu baxımdan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul
etdiyi 4 qətnamə, ATƏT, Avropa Şurasının qərarları da əhəmiyyətlidir və ölkəmizin ədalətli mövqeyinin
beynəlxalq səviyyədə müdafiəsi üçün hüquqi əsasdır. Son zamanlar isə, Avropa Parlamenti və NATO-nun
Zirvə toplantılarında qəbul olunan qərarlarda birmənalı şəkildə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü dəstəklənir və
işğala son qoyulması bildirilir.
Bununla yanaşı, Azərbaycan müasir dövrün hədə və təhdidlərinin əlaqələndirilmiş şəkildə qarşısının
alınması, eləcə də aradan qaldırılması üçün beynəlxalq birliyin səylərini səfərbər etmək məqsədilə beynəlxalq
və regional təşkilatların işində fəal iştirak edir. Müstəqilliyinin 20 illiyini qeyd etdiyimiz Azərbaycan
Respublikası adıçəkilən nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla siyasi, iqtisadi, hərbi, mədəni, humanitar və s.
sahələrdə genişmiqyaslı əməkdaşlıq edir və bu da ölkəmizin maraqlarının daha dolğun ifadə olunmasına,
dünyanın aparıcı dövlətləri ilə qarşılıqlı əlaqələrinin möhkəmləndirilməsinə mühüm təsir göstərir.
Azərbaycanın Avropa təhlükəsizlik və əməkdaşlıq institutları ilə münasibətləri, eləcə də bu günə qədər
əldə edilmiş uğurlar və Avropa inteqrasiya proseslərində iştirakı, ölkəmizin bu beynəlxalq təşkilatlarla
əməkdaşlığın genişləndirməsi, eləcə də öz maraqlarını bilavasitə təmsil etməsi baxımından əhəmiyyətli olduğu
üçün bu sahədə fəaliyyət Azərbaycan dövlətinin xarici siyasət prioritetlərindən biridir.
Xalq qəzeti.-2011.-27 noyabr.-N 262.-S.3.
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Heydər Əliyevin xarici siyasət kursu və Azərbaycanın diplomatik uğurları
Elçin ƏHMƏDOV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
“Beynəlxalq münasibətlər və xarici siyasət” kafedrasının dosenti,
siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru
Bu gün biz Heydər Əliyev siyasətinə sadiq qalaraq bu siyasəti davam etdiririk. Bu illərdə biz Heydər
Əliyev siyasətinin təntənəsini görürük,onun fiziki yoxluğu şəraitində bu siyasət yaşayır və yaşayacaqdır.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
“Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul edilməsi nəinki müstəqil, suveren, demokratik, dünyəvi
dövlət kimi tanınmasıdır, həm də Avropa ailəsinin bərabərhüquqlu üzvü kimi Azərbaycan dövlətinin
inkişafında yeni mərhələnin başlanğıcıdır”.
“Regiondakı strateji əhəmiyyətli heç bir layihə Azərbaycanın razılığı olmadan reallaşa bilməz”.
“Azərbaycanın ərazi bütövlüyü danışıqların mövzusu deyil, olmayıbdır və olmayacaqdır”
“Biz danışıqlar aparırıq, ancaq bununla bərabər, hər an torpaqlarımızı işğalçılardan hərbi yolla
azad etməyə hazır olmalıyıq”.
Bu günlər ölkəmizin kütləvi informasiya vasitələri və region mətbuatı 42 il əvvəl Azərbaycan
Respublikasında baş vermiş tarixi bir hadisənin ildönümü münasibətiylə maraqlı xatırlatmalara və oxunaqlı
şərhlərə yer verirlər. Belə ki, 1969-cu il iyul ayının 14-də Azərbaycan Respublikasına rəhbər seçilən ulu öndər
Heydər Əliyev adı daim geridəqalanlar sırasında olan Azərbaycanı sürətli inkişaf yoluna çıxartmışdı. Ulu
öndərin 1993-cü ilin yayında ikinci dəfə ölkəmizdə siyasi rəhbərliyə gəlməsi milli tariximizin daha mühüm
hadisələrindən biridir və bu yazıda məhz həmin günlərdən başlayaraq bu günümüzə qədər baş verən
proseslərdən söz açacağıq.
Azərbaycan Respublikası 1991-ci il oktyabrın 18-də dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra,
dövlətçiliyini inkişaf etdirmək və onu möhkəmləndirmək üçün tarixi fürsət əldə etmiş oldu. Belə bir şəraitdə
milli dövlətçilik prinsiplərinə uyğun olaraq yeni xarici siyasət kursunun formalaşdırılması və həyata
keçirilməsi ən vacib məsələ kimi qarşıda dururdu. Ermənistanın Azərbaycana qarşı əsassız ərazi iddiaları ilə
Dağlıq Qarabağda başlayan erməni separatizmi, eləcə də hərbi təcavüzün genişlənməsi ölkəmizi ciddi siyasi
və iqtisadi problemlərlə üz-üzə qoymaqla yanaşı, dövlətimizin xarici siyasət fəaliyyətində də mühüm
vəzifələrin yerinə yetirilməsini ön plana çəkdi. Ermənistanın ölkəmizə qarşı hərbi təcavüzünün qarşısını almaq,
onun ağır nəticələrini aradan qaldırmaq, dövlətimizin ərazi bütövlüyünü və təhlükəsizliyini təmin etmək,
dünyaya siyasi və iqtisadi inteqrasiya olunmaq zərurəti düşünülmüş, ardıcıl və fəal xarici siyasət tələb edirdi.
1993-cü ilin ikinci yarısında ümummilli lider Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıdışı
Azərbaycanda müstəqil dövlətçilik ideyalarının bərqərar olmasına şərait yaratdı. Bundan sonra Azərbaycanın
xarici siyasət kursunda mövcud reallıqları nəzərə alan və ölkəmizin milli mənafelərinin qorunmasına yönəlmiş
əməli dəyişikliklər edildi. Bu dövrdən başlayaraq həyata keçirilən xarici siyasətimiz məhz ümummilli liderin
adı və onun fəaliyyəti ilə bağlıdır. Özünün zəngin dövlətçilik təcrübəsinə əsaslandıraraq dövlətimizin yeni
xarici siyasət kursunun əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirən Prezident Heydər Əliyevin bu yeniləşmiş xarici
siyasət xəttində ilk növbədə bir sıra ən mühüm və təxirəsalınmaz vəzifələrin yerinə yetirilməsi qarşıya
qoyulmuşdu.
Həmin vəzifələrdən biri və ən əsası Azərbaycanı beynəlxalq aləmdəki təcrid vəziyyətindən çıxartmaq,
ölkəmiz haqqında yaradılmış mənfi ictimai rəyi dağıtmaq və xalqımızın haqq işini dünya ictimaiyyətinə olduğu
kimi çatdıraraq respublikamız ətrafındakı informasiya blokadasını yarmaqdan ibarət idi. Ona görə də yeni
xarici siyasət xətti üçün hər şeydən əvvəl müharibəni dayandırmaq və dinc şərait təmin edilməli idi. Bu
məqsədlə 1994-cü ilin mayından Ermənistanla atəşkəsə nail olunması, qanunsuz hərbi birləşmələrin
buraxılması və ölkə daxilində sabitlik yaratmaq yolunda atılan addımlar sayəsində yeni xarici siyasət xəttinin
ardıcıllıqla həyata keçirilməsi üçün lazım olan əlverişli dinc şərait yarandı.
Demokratik dövlət quruculuğu yoluna qədəm qoymuş Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə
etdikdən sonra üzləşdiyi sosial-iqtisadi və siyasi problemlərin müvəffəqiyyətlə həll olunması ölkəmizin
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beynəlxalq aləmdəki mövqeyi və ayrı-ayrı ölkələrlə milli dövlət maraqlarına cavab verən qarşılıqlı faydalı
əlaqələri və dünya birliyinə inteqrasiya prosesinin intensivliyi ilə sıx bağlı idi. Bu mənada Azərbaycanın
beynəlxalq münasibətlər sistemində layiqli yer tutması üçün dünya siyasətinin formalaşmasında aparıcı rol
oynayan dövlətlərlə və beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı münasibətlərin tənzimlənməsi və inkişaf etdirilməsi
mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. Məhz buna görə də dünya birliyinə bərabərhüquqlu üzv kimi daxil olmağa
çalışan və müstəqilliyinin ilk addımlarını atan, eləcə də Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində ərazi
bütövlüyü pozulmuş Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətində dünya birliyinə inteqrasiya, ikitərəfli və
çoxtərəfli münasibətlər, o cümlədən beynəlxalq və regional təşkilatlarla əlaqələrin yaradılması və inkişaf
etdirilməsi ümummilli lider Heydər Əliyevin fəaliyyətinin başlıca istiqamətlərindən birini təşkil etmişdir.
Ümummilli lider çox bacarıqlı, son dərəcə təcrübəli dövlət başçısı və yetkin siyasi xadim kimi bu cətin
və mürəkkəb vəzifələrin öhdəsindən müvəffəqiyyətlə və böyük ustalıqla gəlmək bacarığı nümayiş etdirdi.
Ölkəmizin sistemli şəkildə dünya birliyinə inteqrasiya olunmasında ikitərəfli və çoxtərəfli siyasi
münasibətlərin genişlənməsi istiqamətində atılan addımlar mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan Xəzər
dənizinin Azərbaycan sektorundakı neft yataqlarının istismarına dair 1994-cü il sentyabrın 20-də imzalanmış
“Əsrin müqaviləsi” ölkəmizin dünya dövlətləri ilə qarşılıqlı əlaqələrinin dərinləşdirilməsi və beynəlxalq
mövqelərinin möhkəmləndirilməsinə güclü təkan verdi. “Əsrin müqaviləsi” və sonrakı illərdə imzalanmış
çoxsaylı neft müqavilələrinin hamısı Azərbaycanın dünya birliyinə inteqrasiyasını sürətləndirdi.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin xarici siyasət xəttində beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığın
genişləndirilməsi məsələlərinə çox böyük diqqət yetirilmişdir. Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlara üzv olmaqla
yanaşı, onların işlərində müntəzəm, eləcə də fəal surətdə iştirak etmək və səmərəli əməkdaşlıq nəticəsində
ölkəmizin problemlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan
1994-cü il mayın 4-də Prezident Heydər Əliyevin NATO-nun “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramının çərçivə
sənədini imzalaması Azərbaycanın beynəlxalq mövqelərinin möhkəmlənməsi istiqamətində atılan mühüm
addımlardan biri oldu. Bu proqramın Azərbaycan üçün əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, ölkəmiz NATO-ya daxil
olan Avropa ölkələri və ABŞ-la dünya təhlükəsizlik sisteminin, eləcə də beynəlxalq münasibətlərin sivil
qaydaları çərçivəsində hər cür əməkdaşlıq etmək imkanı qazandı. Bu da öz növbəsində NATO-nun hərbi
strukturları ilə Azərbaycan ordusunun sülh naminə əməkdaşlıq etmək, birgə təlim və manevrlər keçirmək,
onların ordu quruculuğu təcrübəsindən bəhrələnmək, kadr hazırlığı və s. sahələrdə birgə hərəkət etmək imkanı
verməklə yanaşı, ölkəmizin bu proqramda iştirakı qarşıya qoyulan məqsədlərin həyata keçirilməsi üçün də
əlverişli şərait yaratmışdır.
Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlığı respublikamızın xarici siyasət strategiyasının bir neçə əsas amili
baxımından qiymətləndirilməlidir. Birincisi, gənc Azərbaycan dövləti öz xarici siyasətində beynəlxalq
təşkilatlarla əməkdaşlığa xüsusi əhəmiyyət verir. İkincisi, Azərbaycan beynəlxalq təşkilatların üzvü olan bütün
dünya dövlətləri ilə əməkdaşlıqda maraqlıdır və çoxtərəfli diplomatiya siyasəti yeridir. Üçüncüsü,
Azərbaycanın müharibə vəziyyətində olması tələb edir ki, bütün vasitə və yollarla beynəlxalq aləmlə təmasda
olsun və onu müstəqillik problemlərimizin həllinə daha çox cəlb etsin. Bu üç faktor Azərbaycanın NATO
proqramına qoşulmasında əsas rol oynamışdır.
Bu gün NATO ilə əlaqələrin genişləndirilməsi və dərinləşdirilməsi, Azərbaycanın dünya birliyinə
inteqrasiya olunması, öz maraqlarını bilavasitə təmsil etməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyindən bu
sahədə fəaliyyət müstəqil Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin prioritet istiqamətlərindən birini təşkil edir.
1996-cı il aprelin 22-də Lüksemburqda Avropa İttifaqı və Azərbaycan Respublikası arasında ticarət, sərmayə,
iqtisadiyyat, qanunvericilik, mədəniyyət, immiqrasiya və qeyri-qanuni ticarətin qarşısının alınması sahəsində
əməkdaşlığı nəzərdə tutan “Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi”(TƏS) imzalanmışdır. Bu müqavilənin
imzalanması Azərbaycanın xarici siyasətinin ən uğurlu səhifələrindən biri kimi qiymətləndirilir. Dövlətimiz
və xalqımız üçün mühüm tarixi əhəmiyyət kəsb edən bu müqavilə Azərbaycanın Avropa strukturları və
institutları ilə əlaqələrinin genişlənməsi, xüsusilə inteqrasiya istiqamətində hüquqi baza rolunu oynayır.
Azərbaycanın Avropa institutlarına inteqrasiya istiqamətində Avropa Şurasının bərabərhüquqlu üzvü
olması – respublikamızın mühüm problemlərinin dünya ictimaiyyətinin diqqətinə obyektiv çatdırılması üçün
yeni və çox mötəbər tribuna vermiş oldu. Belə ki, Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin 2001-ci il yanvarın 17də nümayəndələr səviyyəsində keçirilmiş iclasında Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasına tamhüquqlu
üzv qəbul edilməsinə dair qərar qəbul edildi. Bu qərar ümummilli liderin uzaqgörən, daxili və xarici siyasətinin
və bu istiqamətdə görülmüş məqsədyönlü fəaliyyətinin nəticəsi idi.
Az sonra, yəni yanvarın 25-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin iştirakı ilə Strasburqda ölkəmizin
bu təşkilata üzv qəbul edilməsi münasibətilə rəsmi mərasim keçirilmiş və AŞPA-nın mənzil qərargahı
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qarşısında dövlətimizin üçrəngli bayrağı ucaldılmışdır. Bu hadisəni ümummilli lider Heydər Əliyev yüksək
qiymətləndirərək demişdi: “Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul edilməsi nəinki müstəqil, suveren,
demokratik, dünyəvi dövlət kimi tanınmasıdır, həm də Avropa ailəsinin bərabərhüquqlu üzvü kimi Azərbaycan
dövlətinin inkişafında yeni mərhələnin başlanğıcıdır”. Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Avropa Şurasının
tribunasından Azərbaycanın mənafeyinə uyğun şəkildə istifadə edilməsi üçün uğurlu bir addım atdı. Belə ki,
Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı Azərbaycan nümayəndə heyətinə millət vəkili İlham Əliyevin
rəhbərlik etməsi və daha sonra cənab İlham Əliyevin AŞPA-dakı fəaliyyəti ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin qarşıya qoyduğu bütün vəzifələri reallaşdırdı.
Cənab İlham Əliyev özünün məntiqi çıxışları, konkret təklifləri ilə bu nüfuzlu beynəlxalq təşkilatda tez
bir zamanda diqqəti cəlb etmiş və Azərbaycanın nüfuzunu daha da qaldırmışdır. O, Azərbaycan nümayəndə
heyətinin rəhbəri kimi ilk dəfə bu qurumun kürsüsündən Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın
Dağlıq Qarabağ və daha 7 rayonunun işğal olunduğunu, işğal edilmiş ərazilərin terrorizm və narkotik
maddələrin tranzitinə çevrildiyini bəyan etmişdir. Avropa Şurasının sənədlərində Ermənistan təcavüzkar
dövlət kimi tanınmış, işğalçı qoşunların dərhal Azərbaycan torpaqlarından çıxarılması tələb edilmişdir.
Söylənilən bu faktlar AŞPA-nın sənədlərində öz əksini tapmışdır.
Məhz cənab İlham Əliyevin prinsipial və ardıcıl fəaliyyəti nəticəsində AŞPA-nın 2002-ci ilin
sentyabrında keçirilən payız sessiyasında ilk dəfə olaraq bu beynəlxalq qurumun sənədlərində Ermənistan
silahlı qüvvələri tərəfindən Dağlıq Qarabağın işğalı faktı rəsmi şəkildə öz əksini tapdı. Bu hadisə Azərbaycan
nümayəndə heyətinin, xüsusilə, nümayəndə heyətinin rəhbəri, cənab İlham Əliyevin qətiyyətli mövqeyinin
nəticəsi idi.
Bütün bunların məntiqi davamı kimi 2003-cü il yanvarın 27-də siyasi qabiliyyəti, diplomatik məharəti
və prinsipiallığı ilə xüsusi seçilən Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri cənab İlham Əliyevin AŞPA-nın
vitse-prezidenti və qurumun büro üzvü seçilməsi ilə müstəqil Azərbaycan tarixinə yeni səhifə yazmış oldu.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanın Avropa Şurası ilə diplomatik münasibətləri son illər yüksələn xətt üzrə
inkişaf etmişdir. Azərbaycanın haqq səsinin dünya ictimaiyyətinə düzgün şəkildə çatdırılmasında bu qurumun
mühüm rolu olmuşdur. Xüsusilə, ölkəmizin qanunverici orqanı olan Milli Məclisin AŞPA-dakı nümayəndə
heyətinin fəaliyyəti Avropa Şurası ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsi və inkişafında mühüm rol oynamışdır.
2001-2003-cü illər ərzində, Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyəti
tərəfindən onlarla sənəd hazırlanmış və şuranın rəsmi sənədləri kimi yayılmışdır.
Qazanılan bu uğurlarla yanaşı, Azərbaycanın ən ağrılı problemi olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması da ümummilli lider Heydər Əliyevin xarici siyasət fəaliyyətində
başlıca yer tutmuşdur. Bu məqsədlə 1993-cü ilin ikinci yarısından başlayaraq Prezident Heydər Əliyev
respublikamızın təhlükəsizlik problemlərini, xüsusilə, Ermənistanın ölkəmizə qarşı əsassız ərazi iddiaları və
hərbi təcavüzü məsələlərini beynəlxalq aləmə çıxararaq, regionda sülhün bərqərar olması üçün beynəlxalq
təşkilatların təsirini artırmağa çalışmışdır.
Bu məqsədlə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev ən yüksək səviyyədə dövlət başçıları və nümayəndə
heyətləri ilə ikitərəfli, eləcə də çoxtərəfli görüşlərində ATƏT-in zirvə toplantılarında, Minsk qrupunun
həmsədrləri ilə aparılan müzakirələrdə, eyni zamanda Ermənistan prezidenti ilə danışıqlarda göstərdiyi səylər
ümummilli liderin apardığı məqsədyönlü siyasətin mühüm tərkib hissəsini təşkil etmişdir.
Belə ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinc vasitələrlə nizama salınması
istiqamətində məhz Prezident Heydər Əliyevin qətiyyətli və gərgin fəaliyyəti nəticəsində 1994-cü il mayın 12də atəşkəs haqqında razılıq əldə edildi və bundan sonra ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində müntəzəm olaraq
danışıqlar aparılmağa başlandı. Daha sonra, 1994-cü il dekabrın 5-6-da ATƏT-in Budapeştdə keçirilən Zirvə
toplantısında Prezident Heydər Əliyevin çevik diplomatiyasının təsiri ilə “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə
əlaqədar ATƏT-in fəaliyyətinin intensivləşdirilməsi” barədə qərar qəbul olundu.
1996-cı ilin dekabrın 2-3-də ATƏT-in Lissabonda keçirilən Zirvə toplantısında qəbul edilən və
münaqişənin nizama salınmasının beynəlxalq-hüquqi bazasını təşkil etmiş olan sənəd Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsini ədalətlə aradan qaldırmaq yolunda böyük siyasi nailiyyət sayıla bilər. Zirvə toplantısı zamanı
ümummilli liderin siyasi iradəsi və diplomatik fəaliyyəti sayəsində münaqişənin həllinin siyasi-hüquqi
çərçivəsini müəyyənləşdirən xüsusi bir sənəd qəbul edildi. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həllinə dair 3 əsas prinsipi özündə əks etdirən və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, İsveçrənin
xarici işlər naziri Flavio Kottinin adından verilən bu bəyanat Ermənistan istisna olmaqla, dünyanın 53 dövləti
tərəfindən müdafiə olundu və Lissabon sammitinin Yekun sənədlərinə əlavə edildi.
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Ümumiyyətlə, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi və Dağlıq Qarabağ probleminin dinc vasitələrlə
nizama salınması ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin xarici siyasət fəaliyyətində mühüm yer tutmuşdur.
Yalnız onu qeyd etmək kifayətdir ki, 1993-2003-cü illər ərzində Azərbaycanın dövlət başçısı Heydər Əliyev
Ermənistan Prezidenti ilə 23, ATƏT-in rəhbərliyi və Minsk qrupunun nümayəndələri ilə 150-yə qədər görüş
keçirmişdir. Azərbaycan Prezidenti bu dövrdə 80-dək ölkənin dövlət başçıları ilə keçirdiyi 500-dən çox
görüşdə, eləcə də nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların ən yüksək səviyyəli nümayəndələri ilə, eləcə də ATƏT- in,
NATO-nun , Avropa Şurasının, İslam Konfransı Təşkilatının, MDB-nin, GUAM-ın, İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatının, Türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının Zirvə görüşlərində Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi müzakirə olunmuşdur.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin siyasi kursunu layiqincə və çox uğurla davam etdirərək
Azərbaycan Prezidenti seçildiyi ilk gündən Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama
salınmasına xüsusi diqqət yetirən cənab İlham Əliyev bu məsələdə yalnız respublikamızın milli və dövlətçilik
maraqlarını daim üstün tutduğunu nümayiş etdirmişdir. Ümummilli lider tərəfindən müəyyənləşdirilmiş
prinsiplərə sadiq qalan dövlət başçısı İlham Əliyev ölkəmizin xarici siyasətinin əsas prioriteti olan ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yalnız beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri çərçivəsində,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi şərti ilə nizama salınmasının vacibliyini bildirmiş və
beynəlxalq təşkilatların bu sahədə səylərini gücləndirməsinin zəruriliyini bəyan etmişdir.
Əsası ümummilli lider tərəfindən qoyulmuş və bu gün cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla
həyata keçirilən xarici siyasət strategiyası dövlətlərarası, regional və beynəlxalq əlaqələrə daha yaxından
qatılaraq, Şərq və Qərb dəyərlərinin sintezindən yaranmış cəhətləri özündə əxz edərək, dünya birliyinə sıx
inteqrasiya olunmaq xəttini seçmişdir. Bu seçimi reallaşdırmaq üçün Azərbaycan dövləti bir tərəfdən dünya
təcrübəsini öyrənərək, özünün iqtisadi və siyasi inkişaf modelini müəyyənləşdirir, digər tərəfdən isə
beynəlxalq aləmdə qəbul edilmiş prinsiplərə uyğun olaraq öz milli maraqlarını qorumaqla dövlətlərarası
əlaqələrə girir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin xarici siyasət kursunu novatorcasına və dinamik şəkildə davam
etdirən cənab İlham Əliyev yüksək diplomatik istedadı sayəsində ölkəmizin dünyanın siyasi-iqtisadi
mənzərəsini müəyyən edən aparıcı dövlətlərlə və beynəlxalq təşkilatlarla münasibətləri keyfiyyətcə yeni
müstəvidə daha da inkişaf etdirmişdir. Nəticədə, Azərbaycan yalnız regionda gedən proseslərə deyil, eyni
zamanda beynəlxalq aləmdə cərəyan edən proseslərə də təsir göstərmək imkanı qazanmışdır.
Azərbaycan artıq Cənubi Qafqaz regionunda əsas söz sahibi olan dövlət kimi çətin geosiyasi şəraitdə
müstəqil xarici siyasət yeridir. Hazırda bu istiqamətdə əsas diqqət Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tezliklə
bərpa edilməsi, regionda sabitliyin və təhlükəsizliyin gücləndirilməsi, Xəzər dənizi hövzəsinin
demilitarizasiyası, Avroatlantik strukturlara inteqrasiya və s. məsələlərə yönəldilmişdir. Hazırda mühüm
geosiyasi məkan kimi Azərbaycan regionda sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunması üçün dayaq nöqtəsi, ən
perspektivli tərəfdaş hesab edilir. Artıq ölkəmiz bütün regional məsələlərdə əsas iştirakçıdır və dövlət başçısı
cənab İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi “Regiondakı strateji əhəmiyyətli heç bir layihə Azərbaycanın razılığı
olmadan reallaşa bilməz”.
Azərbaycanın neft sektorunun inkişafı artıq ölkəmizin iqtisadi yüksəlişinə töhfə vermiş, regional və
qlobal əməkdaşlıq üçün əlavə imkanlar yaratmışdır. Bakı-Supsa, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərləri və
Cənubi Qafqaz qaz kəməri kimi regional infrastruktur regionun əhəmiyyətini artırmış, Avropa üçün yeni və
həyati əhəmiyyətli enerji mənbələrinin əsasını qoymuşdur. Yalnız enerji istehsalçısı və ixracatçısı kimi
Azərbaycanın regionun əsas iştirakçısı və beynəlxalq arenada əhəmiyyətli faktor olaraq imkanları getdikcə
artmaqdadır. Cənubi Qafqaz regionu üzərindən beynəlxalq nəqliyyat və kommunikasiya dəhlizlərinin
genişləndirilməsi və Azərbaycanın tranzit imkanlarının gücləndirilməsi ölkə iqtisadiyyatının və qeyri-neft
sektorunun inkişafının vacib elementidir. Bu mənada, Azərbaycan “Avropa-Qafqaz-Asiya Transqafqaz
nəqliyyat dəhlizi” (TRASEKA) layihəsi, habelə Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin həyata keçirilməsinə fəal
cəlb olunmuşdur. Bununla yanaşı, Azərbaycan Türkiyə və Gürcüstanla geostrateji əhəmiyyət kəsb edən Bakı
– Tbilisi – Qars dəmiryolu xəttinin çəkilməsi istiqamətində də geniş əməkdaşlıq edir.
Müasir geosiyasi şəraitdə Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə münasibətlərində öz xarici prioritetlərinə
uyğun olaraq daha çox ikitərəfli əlaqələrə üstünlük verir. Avropa İttifaqının regional layihələrində iştirak
etməklə yanaşı, Cənubi Qafqazdakı ümumi iqtisadi tərəqqidəki payına görə lider dövlət olan Azərbaycan
İttifaqın xarici əlaqələrində müəyyən mövqe tutmağa çalışır. Odur ki, Azərbaycan dövləti Avropa İttifaqı ilə
ikitərəfli əlaqələrin yeni formatlarını yaradır, onunla yaxınlaşmaq üçün zəruri olan bütün təsisatları inkişaf
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etdirərək İttifaqın ümumavropa iqtisadi, siyasi və təhlükəsizlik məkanına inteqrasiya olunmaq istəyini nümayiş
etdirir.
Belə ki, hazırda ölkəmiz Avropa təhlükəsizlik arxitekturasının etibarlı tərəfdaşı kimi qitənin enerji
təhlükəsizliyinin təmin olunmasında əhəmiyyətli rol oynayır. Azərbaycan 2004-cü ildə əsas məqsədi Cənubi
Qafqaz dövlətlərinin siyasi, iqtisadi cəhətdən Avropa dəyərlərinə yaxınlaşmasını sürətləndirməkdən ibarət
olan “Avropa Qonşuluq Siyasətinə” qoşulmuş, 2006-cı ildə Azərbaycan Respublikası ilə Avropa İttifaqı
arasında enerji məsələləri üzrə strateji tərəfdaşlığa dair anlaşma memorandumunu imzalamış, 2008-ci ildə isə
İttifaqın “Şərq tərəfdaşlığı” proqramına qoşulmaqla bu siyasi, iqtisadi əməkdaşlıq daha da genişlənmiş və
keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur. Bu ilin yanvar ayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev və Avropa Komissiyasının sədri Xose Manuel Barrozu tərəfindən “Cənub qaz dəhlizi haqqında
Birgə Bəyannamə”nin imzalanması ikitərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsi istiqamətində atılan mühüm
addım oldu. Bununla yanaşı, “Azərbaycan Respublikası və Avropa Komissiyası arasında 2011-2013-cü illər
üzrə Milli İndikativ Proqrama dair Anlaşma memorandumu” və “Azərbaycan Respublikası və Avropa
Komissiyası arasında hərtərəfli institusional quruculuq proqramının çərçivə sənədi üzrə Anlaşma
memorandumu”nun imzalanması ölkəmizin Avropa İttifaqı ilə əlaqələrinin müxtəlif sahələrdə inkişaf
etdirilməsi baxımından əhəmiyyətlidir.
Bununla yanaşı, qlobal və regional məsələlərin həllində Azərbaycan İslam Konfransı Təşkilatı ilə də sıx
əməkdaşlığını inkişaf etdirərək, təşkilatın struktur və funksiyalarının daha da genişləndirilməsi, Avropa
təşkilatları ilə əməkdaşlıq mexanizmlərinin yaradılması istiqamətində səylər göstərməklə qurumun siyasi
rolunun artırılması və beynəlxalq problemlərin həllində təsirli imkanlarının gücləndirilməsi istiqamətində fəal
siyasətini davam etdirir.
Azərbaycanın İKT ilə apardığı səmərəli və faydalı əməkdaşlığın bütövlükdə İslam aləmində qazandığı
nüfuzun mühüm göstəricisi olmuşdur. Ölkəmiz bu yüksək etimadı doğrultmağa çalışaraq, mədəniyyətlər və
dinlərarası dialoqun təşviqi, müxtəlif millətlər və dinlər arasında dözümlülüyün və qarşılıqlı anlaşmanın, eləcə
də tolerantlığın inkişafına xidmət edən səmərəli meyarların hazırlanması, beynəlxalq ictimaiyyətdə, ilk
növbədə Avropada İslamın, onun mədəniyyət, dəyər və fəlsəfəsinin düzgün dərk edilməsi məqsədilə fəal səylər
göstərmiş, genişmiqyaslı bir sıra beynəlxalq təşəbbüslər həyata keçirmişdir.
Azərbaycanla İKT-nin (hazırda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı) müxtəlif strukturları arasında
münasibətlərin inkişaf edib möhkəmləndirilməsində Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO və
İSESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın fəaliyyəti müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Onu da
qeyd etmək lazımdır ki, beynəlxalq səviyyədə tanınmış elmi tədqiqatçıların və mütəxəssislərin iştirakı ilə
Bakıda mədəniyyətlərarası dialoqa dair dörd möhtəşəm tədbirin keçirilməsi, xüsusilə 2011-ci il aprelin 7-8-də
Bakıda Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə Ümumdünya Forumunun keçirilməsi, eləcə də Bakının 2009-cu ildə
İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilməsi ilə bağlı qərar da, İKT ilə əməkdaşlığın bəhrəsi və Azərbaycanın
birinci xanımının yorulmaz fəaliyyətinin nəticəsidir. Göründüyü kimi, artıq bu il 20 illiyini qeyd edəcəyimiz
müstəqil dövlətimiz bütün sahələr üzrə inkişafını davam etdirir, beynəlxalq aləmdə müqavilələrini daha da
möhkəmləndirir, xarici siyasət sahəsindəki uğurlarını intensivləşdirir. Məhz bunun nəticəsidir ki, ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması istiqamətində dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin
mövqeyi dünyanın aparıcı dövlətləri və nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri tərəfindən yüksək
qiymətləndirilir və müdafiə olunur. Azərbaycan müasir dövrün hədə və təhdidlərinin əlaqələndirilmiş şəkildə
qarşısının alınması, eləcə də aradan qaldırılması üçün beynəlxalq birliyin səylərini səfərbər etmək məqsədilə
qlobal və regional təşkilatların işində fəal iştirak edir. Ölkəmiz sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasında
universal beynəlxalq təşkilat kimi BMT-nin mərkəzi rolunun daha da artırılması istiqamətində göstərilən
səyləri dəstəkləməklə təşkilatın müxtəlif təsisatları və ixtisaslaşdırılmış qurumlarında təmsilçiliyini daha da
artırmışdır.
Bununla yanaşı, 2004-cü il oktyabrın 29-da BMT Baş Məclisinin sessiyasında Azərbaycan nümayəndə
heyətinin təşəbbüsü ilə “Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində vəziyyət” adlı məsələ iclasın gündəliyinə
salınmışdır. Daha sonra BMT Baş Məclisinin 2006-cı il sentyabrın 7-də keçirilən 60-cı sessiyasının 98-ci və
2008-ci il martın 14-də keçirilən 62-ci sessiyanın 86-cı plenar iclaslarında “Azərbaycanın işğal edilmiş
ərazilərində vəziyyət” adlı qətnamələr qəbul edilmişdir.
Həmin sənədlərdə Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində ermənilərin məskunlaşdırılması, həmin
ərazilərdə yanğınların törədilməsi pislənilir, Təhlükəsizlik Şurasının məlum 4 qətnaməsinə istinad edilməklə
erməni silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən dərhal, tamamilə və qeyd-şərtsiz
çıxarılması tələb olunurdu. Bununla yanaşı, qətnamələrdə Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyünə hörmət
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ifadə olunur, eləcə də öz torpaqlarından qovulmuş azərbaycanlıların doğma yurdlarına qayıtmaq hüququ bir
daha təsdiqləndi.
Ümumiyyətlə, münaqişənin dinc vasitələrlə nizama salınması istiqamətində bütün beynəlxalq
təşkilatların qəbul etdiyi sənədlər Azərbaycanın mövqeyinin bir daha gücləndirilməsi və məsələnin beynəlxalq
hüquq prinsipləri əsasında həllinin təsdiqlənməsi deməkdir. Bu baxımdan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul
etdiyi 4 qətnamə, ATƏT, Avropa Şurası və İslam Konfransı Təşkilatının qərarları da əhəmiyyətlidir və
ölkəmizin ədalətli mövqeyinin beynəlxalq səviyyədə müdafiəsi üçün hüquqi əsasdır. Son zamanlar isə, Avropa
Parlamenti və NATO-nun Zirvə toplantılarında qəbul olunan qərarlarda birmənalı şəkildə Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü dəstəklənir və işğala son qoyulmasının vacibliyi bildirilir.
Aparılan danışıqlar prosesində dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin dəfələrlə və birmənalı olaraq
“Azərbaycanın ərazi bütövlüyü danışıqların mövzusu deyil, olmayıbdır və olmayacaqdır” fikrini irəli sürməsi
ölkəmizin milli mənafelərinin qorunması şərtilə münaqişənin ədalətli şəkildə həll olunacağı ilə bağlı ümidləri
daha da artırmışdır. Eyni zamanda, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bəyan etmişdir ki, Dağlıq Qarabağa
heç vaxt müstəqillik verilməyəcək, dünya birliyi heç vaxt Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımayacaqdır.
Dövlət başçısı cənab İlham Əliyev Azərbaycan xalqının və dövlətinin bu işğal, etnik təmizləmə siyasəti
ilə barışmayacağını və torpaqlarımızı azad etmək üçün əsasımızın olduğunu və bunun beynəlxalq hüquq
normaları ilə təsdiq edildiyini vurğulamışdır. Ona görə ancaq Azərbaycan xalqının iradəsinə, gücünə
arxalanmağın əsas olduğunu bildirən dövlət başçısı bu məqsədlə iqtisadiyyatımızı və ordumuzu
gücləndirməyin vacibliyini bildirməklə yanaşı qeyd etmişdir ki, “Biz danışıqlar aparırıq, ancaq bununla
bərabər, hər an torpaqlarımızı işğalçılardan hərbi yolla azad etməyə hazır olmalıyıq”.
Bütün yuxarıda göstərilənlər onu deməyə əsas verir ki, bu gün Azərbaycanın xarici siyasət
strategiyasının uğurla həyata keçirilməsi respublikamızın dünya miqyasında nüfuzunu xeyli artırmış,
ölkəmizin Cənubi Qafqaz regionunda lider dövlətə çevrilməsini şərtləndirmişdir. Əsası ümummilli lider
Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş xarici siyasət strategiyasının uğurlu davamı perespektivdə müstəqil
dövlətimizin dünya birliyində mövqelərinin yüksələcəyinə olan ümidləri daha da artıracaqdır.
Xalq qəzeti.-2011.-14 iyul.-№ 151.-S.4.
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AZƏRBAYCANIN XARİCİ SİYAS ƏTİNİN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ HAQQINDA
Novruz Məmmədov,
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri,
fövqəladə və səlahiyyətli səfir, filologiya elmləri doktoru
Giriş
XXI əsrin əvvəlində dünyanın siyasi müstəvisində müstəqil Azərbaycan dövlətinin yeri və rolu artıq
müəyyənləşmişdi. Sovet İttifaqının süqutundan sonra siyasi fırtınaların qurbanına çevrilmək təhlükəsi ilə
üzləşən Azərbaycan ümummilli lider Heydər Əliyevin titanik səyləri nəticəsində istər xarici, istərsə də daxili
siyasət məsələlərində müstəqil söz sahibinə çevrilmişdi. Bu illər ərzində dövlətin yeritdiyi siyasət Azərbaycan
xalqının milli maraqlarının qorunmasına və ölkənin qarşısında duran taleyüklü məsələlərin həllinə yönəlmiş
və dövlət müstəqilliyinin möhkəmlənməsinə xidmət etmişdir.
Təbii ki, Azərbaycan diplomatiyasının strateji oriyentirlərinin həyata keçirilməsində ulu öndər Heydər
Əliyevin işləyib hazırladığı neft strategiyası müstəsna rol oynamışdır. Təcrübəli dövlət xadimi dünyanın
inkişaf etmiş ölkələrinin, onların nəhəng neft şirkətlərinin karbohidrogen ehtiyatları ilə zəngin olan
Azərbaycana ciddi maraq göstərdiklərini və “qara qızıl” uğrunda kəskin və ciddi mübarizənin başladığını aydın
görürdü. Heydər Əliyev neft gəlirlərindən daha önəmli olan qlobal məsələlər barədə düşünürdü: Xəzər
hövzəsində təsir gücünə yiyələnmək uğrunda gedən mübarizədə gənc, müstəqil Azərbaycan dövlətinin milli
maraqlarını qorumaq üçün siyasəti elə qurmaq lazımdır ki, bu, yalnız cari maraq yox, həm də gələcəyin
möhkəm əsaslarını qoymuş mexanizm olsun.
Həmin illərdə neft müqavilələri sahəsində danışıqlar prosesinə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft
Şirkətinin (ARDNŞ) birinci vitse-prezidenti İlham Əliyev rəhbərlik edirdi. Ölkənin iqtisadi, eyni zamanda,
siyasi taleyində sonralar mühüm rol oynayacaq neft müqavilələrinin hazırlanması üçün İlham Əliyevin
başçılığı ilə aparılan danışıqlar Azərbaycanın neft diplomatiyasının əsasını qoydu. Bu danışıqlarda Azərbaycan
Qərb investorları ilə iqtisadi əməkdaşlıq münasibətlərinin mümkün sistemlərinin ən səmərəli olanına üstünlük
verirdi. Danışıqlarda prioritet olaraq açıq qapı və balanslaşdırılmış siyasət prinsipləri əsas götürülürdü. Heydər
Əliyevin dərin düşünülmüş və peşəkarlıqla həyata keçirilən neft strategiyası n əticəsində xarici şirkətlərin hər
müqavilədə iştirak payı uğrunda kəskin mübarizə apardıqları fərqli bir “neft müqavilələri birjası” yaranırdı.
Prezident İlham Əliyev sonralar həmin danışıqları xatırlayaraq deyirdi: “Qısa müddətdə dünyanın
müxtəlif guşələrində aparıcı siyasətçilərlə, nazirlərlə, konqresmenlərlə görüşüb dünyada neft biznesinin
müxtəlif aspektlərini, bizim regionun inkişaf perspektivlərini müzakirə edərkən, neft müqavilələrini
imzalayarkən mən, ilk növbədə, geosiyasi məsələləri qaldırır, yalnız bu sahədə anlaşma əldə olunandan sonra
texniki-iqtisadi problemlərin təhlilinə keçir, hər bir məsələni konkretləşdirməyə başlayırdım”. O, xarici
həmkarlarını inandırır, sürətlə və məqsədyönlü şəkildə problemləri həll edirdi. Ölkənin rəhbərinə etibar edən,
Heydər Əliyevi investisiyaların qarantı hesab edən sərmayəçilər və tərəfdaşlar onun oğluna yüksək hazırlıqlı
iqtisadçı mütəxəssisə, çevik diplomata inanır və etibar edirdilər.
Xəzər şelfində yataqların işlənməsi, neft və qaz kəmərlərinin çəkilməsi, Böyük İpək yolu, TRASEKA
kimi layihələr İlham Əliyevin Klinton, Mitteran, Şirak, Haşimoto, Kol, Meycor, Bleyer kimi dünya siyasətinin
liderləri ilə şəxsi görüşləri zamanı müzakirə olunurdu. Dünyanın böyük dövlətlərinin nəhəng neft şirkətləri ilə
danışıqlar aparan, Vaşinqtonda, Nyu-Yorkda, Londonda, Ankarada, Parisdə, eləcə də dünyanın aparıcı
universitetləri olan Harvardda, Stenfordda, həmçinin beynəlxalq iqtisadi forumlarda, dünya biznesinin elitası
qarşısında çıxışlar edən İlham Əliyevin ölkəsinin nüfuzunu qorumaq, maraqlarını müdafiə etmək uğrunda
mübarizədə həm güclü bir iqtisadçı, həm bir diplomat, həm də dünya səviyyəli bir siyasətçi olmasına şübhə
yox idi.
Ümummilli lider Heydər Əliyev isə regiona nəzarət uğrunda açıq-gizli mübarizə aparan dövlətlərin
təsirindən ustalıqla yayınaraq özünün balanslaşdırılmış siyasətinə sadiqliyini nümayiş etdirir, Xəzər nefti
uğrunda mübarizə aparan Qərb şirkətlərinin maraqlarını Azərbaycanın iqtisadi və siyasi müstəqilliyinin
möhkəmlənməsinə yönəldirdi. O, bütün bu məsələlərdə öz xalqının təhlükəsizliyi mövqeyindən,
qloballaşmaya və inteqrasiyaya yönəlmiş ümumdünya iqtisadiyyatının obyektiv tələblərindən çıxış edirdi.
Zaman göstərir ki, onun düşündüyü və həyata keçirdiyi strategiya öz sevimli müstəqil Azərbaycanı ilə
yanaşı, bir çox dünya dövlətlərinin və xalqlarının rifahına xidmət edir. Bakı-TbilisiCeyhan neft kəməri
layihəsinin həyata keçirilməsi beynəlxalq münasibətlərə yeni məntiqi yanaşmanın tarixi nümunəsi sayıla bilər.
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev son vaxtlardakı çıxışlarının birində haqlı olaraq deyir: “Heydər
Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri geosiyasi xarakter daşıyır və özünün varlığı ilə dünyanın siyasi
proseslərinə təsir göstərəcəkdir”. Bununla razılaşmamaq olmaz. Dünyada enerji qıtlığının artdığı bir vaxtda
Azərbaycanın karbohidrogen ehtiyatları, həmçinin, beynəlxalq təhlükəsizliyə xidmət edir.
Azərbaycanın xarici siyasət kursunun artıq 15 ildən çox tarixi var və bu kurs, qeyd etdiyimiz kimi,
Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi strateji xəttə sadiqdir. Ümummilli liderin dahiliyi məhz onda idi ki,
Azərbaycanın müstəqilliyinin bərqərar olması üçün, bir çox postsovet respublikalarından fərqli olaraq, tarixən
qonşu olduğu Rusiya ilə münasibətləri tarixi reallığa adekvat formalaşdıra bildi. Öz hakimiyyətini qorumaq
üçün ona kəskin şəkildə Qərb bloklarına qoşulmaq kursu da seçmək lazım gəlmədi. O, ölkəsini hansısa
dövlətdən qorumaq üçün himayəçi tutmadı. Sadəcə, öz yolunu seçib bu yolla getdi. Məhz onun dövründə
Azərbaycan özündə müxtəlif vektorları Şərqi və Qərbi, islamı və xristianlığı birləşdirdi.
Onun layiqli varisi Prezident İlham Əliyev bu “çevik alyanslar” kursunu qlobal güc qütblərindən kənar
keçirərək, uğurla davam etdirir və bu kurs öz dividendlərini gətirir: “Azərbaycan heç vaxt özünün bəzi
qonşuları kimi dəyişən geosiyasi kart olmayıb və olmayacaq da”.
“Zəngin neft ehtiyatlarına malik olan Azərbaycanın ətrafında çoxkombinasiyalı siyasi oyunlar
gedir. “Böyük neftin” müsbət tərəfləri olduğu kimi, mənfi tərəfləri də var”.
İlham Əliyev
İlham Əliyev bunu dövlət başçısı seçildiyi ilk gündə mətbuata verdiyi açıq lamada belə bəyan edir:
“Azərbaycan rəqabət meydanına çevrilməməlidir, əksinə, regional və dünya miqyasında əməkdaşlıq mərkəzi
olmalıdır, bizim əsas istiqamətimiz ondan ibarətdir ki, öz xarici siyasi fəaliyyətimizlə qarşıya qoyduğumuz
məqsədlərin əldə olunmasına, Azərbaycanın dünya birliyindəki yerinin möhkəmlənməsinə, həmçinin dünya
ölkələri ilə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq yolu ilə bizim iqtisadi inkişafımıza kömək edək. Bu siyasət bu vaxta
qədər həyata keçirilib və bundan sonra da davam etdiriləcək. Bilmək istəyirsinizsə, bu, yeni Prezidentin və
hökumətin Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi yolda atacağı ilk addımlar olacaq. Mən həmişə çalışmışam və
çalışacağam ki, atama oxşayım”.
O, bu bəyanatı verməzdən əvvəl də artıq ölkəsinin iqtisadi nüfuzunun xilası naminə apardığı
mübarizədə, gərgin və mürəkkəb diplomatik danışıqlarda dünya miqyaslı iqtisadçı, çevik siyasətçi və lider
kimi formalaşmışdı. Məhz onun bu keyfiyyətlərini nəzərə alaraq ABŞ konqresmeni Kurt Ueldon 2003-cü il
avqustun 29-da Azərbaycan Respublikasının Baş naziri postunda olan İlham Əliyevə bir siyasətçi kimi
heyranlığını ifadə edərək deyirdi: “Həqiqətən, beş dildə təmiz danışan və dünya siyasətində xüsusi çəkisi olan
Sizin kimi liderlə ilk dəfədir ki görüşürəm… Əminəm, bir çox ölkələrin xalqları arzulayırlar ki, onların da
Sizin kimi bacarıqlı, beş dildə danışa bilən, müxtəlif mövzulara dair dərin biliklərə malik, geniş dünyagörüşlü
bir lideri olsun. Hesab edirəm ki, bu baxımdan Azərbaycan xoşbəxt ölkədir, çünki bu ölkəyə Sizin kimi lider
qismət olmuşdur”.
“Zəngin neft ehtiyatlarına malik olan Azərbaycanın ətrafında çoxkombinasiyalı siyasi oyunlar gedir.
“Böyük neftin” müsbət tərəfləri olduğu kimi, mənfi tərəfləri də var”, deyən İlham Əliyev bax beləcə, hələ
Prezident olmamışdan çox-çox əvvəl dərin zəkası, yüksək intellekti, qətiyyəti, xarizması, ölkəsinin mənafeyi
naminə heç vəchlə güzəştə getməməsi ilə dünya siyasi elitasının diqqət mərkəzinə keçmişdi. Yeni siyasi
epoxanın, demokratik dəyərlərin formalaşmağa və bazar iqtisadiyyatı münasibətlərinin bərqərar olmağa
başladığı dövrün yetirməsi, dünya siyasətində iqtisadi maraqların siyasi maraqları üstələdiyi bir mərhələnin
diplomatı kimi siyasi olimpə doğru irəliləyən İlham Əliyev, sözün həqiqi mənasında, xalqın gözlədiyi və
inandığı siyasi liderə çevrilmişdi.
2003-cü ildə İlham Əliyevin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilməsi ilə müstəqil
Azərbaycanın tarixinin keyfiyyətcə yeni bir mərhələsi başladı. Filosof, akademik Ramiz Mehdiyev haqlı olaraq
qeyd edir: “… Prezident İlham Əliyev hakimiyyətə gəldiyi zaman ölkədə və dünyada vəziyyət o qədər də sadə
deyildi…
Bütün cəhdlərə baxmayaraq, 2003-cü ilin prezident seçkiləri ən müasir tariximizin dönüş nöqtəsi oldu.
Azərbaycanın qarşısında duran başlıca strateji vəzifə Azərbaycan dövlətinin əldə edilmiş geosiyasi simasını,
mövqeyini bundan sonra da qorumaq, yeni yaranan dövlətlərin və ölkəmizə qarşı qeyri-səmimi olan qüvvələrin
müxtəlif məqsəd və vasitələrlə Ermənistanın işğalçılıq siyasətindən bəhrələnərək, Azərbaycan ərazisini siyasi
qrupların münaqişəsi meydanına, qeyri-sabitliyin tüğyan etdiyi məkana çevirməsinin qarşısını almaq idi”.
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Uzaqgörən, məsuliyyətli qərarlar vermək qətiyyətində olan, cəsarətli, enerjili İlham Əliyev ümummilli
lider Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi strateji oriyentirləri uğurla həyata keçirməyə başladı. Bu strateji
istiqamətlərin ən vacibi isə ölkənin xarici siyasət xətti idi və İlham Əliyev burada da “keçmiş gələcəyin
peyğəmbəridir” prinsipindən çıxış edərək, Heydər Əliyev kursuna sədaqət nümayiş etdirdi.
“Biz Azərbaycan xalqının tələbatlarına və maraqlarına uyğun siyasət aparırıq. Siyasətimiz müstəqildir.
Siyasi, iqtisadi münasibətlərdə, o cümlədən dünya ictimaiyyəti ilə qurduğumuz əlaqələrdə siyasətimiz
müstəqildir. …Bu siyasət özünü doğruldur. Bizim ABŞ-la da strateji əməkdaşlıq münasibətlərimiz
mövcuddur. Eyni zamanda, bizim İKT-yə üzv olan ölkələrlə də yaxşı münasibətlərimiz var. Bizim qonşularla
olan münasibətlərimiz müsbətdir. Rusiyadan başqa, bizim İranla da münasibətlərimiz var. Bir sözlə, bütün
bunlar mümkündür. Həmin amillər regionda təhlükəsizliyin və sabitliyin bərqərar olmasına xidmət edir. Çünki
bizim yerləşdiyimiz region olduqca mürəkkəbdir”.
Prezident İlham Əliyevin bu fikirlərində Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin strateji istiqamətləri
kifayət qədər aydın və konkret şəkildə öz əksini tapmışdır. Ən yığcam şəkildə desək, bunlar tarazlaşdırılmış
siyasi xətt, tarixdə dəfələrlə olduğu kimi, Azərbaycanın rəqabət, toqquşma və savaş zonasına çevrilməsinə yol
verməmək, təbii sərvətlərin ölkənin rifahı və dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi yönündə istifadə edilməsidir.
Avropa Azərbaycanın tərəfdaşıdır
2009-cu il yanvarın 29-da Davos İqtisadi Forumu çərçivəsində “Böyük oyun təkrarlanır” devizi altında
keçirilən xüsusi iclasda Azərbaycanın dövlət başçısı Avropa ilə münasibətlərə yenidən aydınlıq gətirərək
bildirdi: “Müstəqillik əldə etdiyimiz vaxtdan etibarən siyasətimizin Avropa istiqaməti prioritet məsələ idi və
bu gün də o davam edir”.
Bu istiqamətdə Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyasının əsas, əslində, ilk real nəticələrini 2001-ci il
yanvarın 25-də verdi. Uzun sürən danışıqlardan sonra Azərbaycan Avropa Şurasının tamhüquqlu üzvü oldu və
qurumun Strasburqda yerləşən qərargahı qarşısında ümummilli lider Heydər Əliyevin iştirakı ilə Azərbaycan
Respublikasının üçrəngli bayrağı qaldırıldı. Bununla ölkəmiz öz üzərinə bir sıra öhdəliklər götürdü ki, son
günlərə qədər onların yerinə yetirilməsi üçün bir çox tədbirlər həyata keçirilir.
Ölkəmiz Avropa Şurasına üzvlüyü müddətində məhz İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə bir sıra mühüm
diplomatik uğurlara imza atmışdır. Hələ üzvlüyün ikinci ilində qurumun Parlament Assambleyasının qış
sessiyasının ilk iclasında təşkilatın rəhbər orqanlarına keçirilən iclasda Azərbaycan nümayəndə heyətinin
rəhbəri, Milli Məclisin deputatı İlham Əliyev avropalı parlamentarilərin yekdil səsi ilə AŞ PA-nın vitseprezidenti seçildi. Bu hadisənin əhəmiyyəti onda idi ki, bu post ona büronun bütün iclaslarında iştirak etməyə,
burada müzakirə edilən məsələlərə müdaxilə etməyə və Azərbaycanın mövqeyini bildirməyə imkan verirdi.
Beləliklə, İlham Əliyev Azərbaycanın tarixində bu beynəlxalq təşkilatda nüfuzlu posta seçilən ilk siyasətçi
oldu.
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə AŞ PA-dakı nümayəndə heyətinin ən böyük uğuru isə 2001-ci ilin
sentyabrında tarixə yazıldı. İlham Əliyevin AŞ PA-nın iclasında Ermənistanın təcavüzü və işğalçılıq siyasəti
ilə bağlı tutarlı faktlara əsaslanan mühüm nitqi böyük əks-səda doğurdu. Bundan sonra AŞ PA-nın iclasında
Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınmasına dair öz qərarını elan etdi.
1994-cü il sentyabrın 20-də “Əsrin müqaviləsi” imzalandıqdan sonra Azərbaycan dünya
siyasətinin əsas müzakirə mövzusu olmuşdu.
Sənədə əsasən Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi dövlətlərin ərazi bütövlüyünü, onların müstəqilliyini
və beynəlxalq aləmdə tanınmış sərhədlərinə dair beynəlxalq prinsipləri müdafiə etdiyini bir daha təsdiq etdi.
Qərarın əhəmiyyəti qaldırılmış məsələdə ərazi bütövlüyü prinsipinin müqəddərat prinsipindən üstün
olmasından ibarət idi. Bu vaxta qədər bütün beynəlxalq forumlarda Ermənistan məhz həmin prinsiplərin
eyniliyi ilə möhtəkirlik edirdi. Bununla da erməni diplomatiyası ərazi bütövlüyü prinsipinə zidd olan əsas
arqumentini itirirdi. Məhz bu hadisəni dünya mətbuatı 1996-cı ildə keçirilmiş AT ƏT-in Lissabon zirvə
görüşündən sonra Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə ən böyük diplomatik uğuru kimi qələmə verdi.
Azərbaycanın AŞ PA ilə əməkdaşlığı və ölkəmizin nümayəndə heyətinin bu qurumda fəaliyyəti indi də
uğurla davam etdirilir. Hazırda Prezident İlham Əliyevin istər diplomatlarımız, istərsə də nümayəndə
heyətimiz qarşısında qoyduğu vəzifə bütün mövqelərdən Ermənistana diplomatik hücum strategiyası öz
müsbət nəticələrini verməkdədir.
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Xarici siyasətdə əsas prioritetlərimizdən biri də dünyada söz sahibi olan Avropa İttifaqı ilə
əməkdaşlıqdır. Bu mühüm təşkilatla münasibətlərin az qala müstəqilliyimizin yaşı qədər tarixi vardır. Bu
münasibətlərin təməlində, əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, məhz ulu öndər Heydər Əliyevin neft strategiyası
durur. 1994-cü il sentyabrın 20-də “Əsrin müqaviləsi” imzalandıqdan sonra Azərbaycan dünya siyasətinin əsas
müzakirə mövzusu olmuşdu. Hadisələr o qədər sürətlə inkişaf edirdi ki, Azərbaycan Avropa üçün mühüm
əhəmiyyət daşıyan bir etibarlı tərəfdaşa çevrilirdi. Onunla əməkdaşlıq etməmək, sadəcə, dünyanın inkişaf
perspektivlərini görməmək demək idi. Qoca Avropada isə bunu aydın görür və başa düşürdülər.
Növbə Azərbaycanın idi. Avropanı təşvişə salan dövr başlamışdı və artıq Cənubi Qafqazın enerji
ehtiyatları, neft-qaz kəmərləri və kommunikasiya xətləri ilə zəngin olan lideri Azərbaycan bu əməkdaşlığın
mühərrikinə çevrilirdi.
2006-cı il noyabrın 7-də Brüsseldə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Avropa Komissiyasının sədri
Joze Manuel Barrozu “Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan Respublikası arasında enerji məsələləri üzrə strateji
tərəfdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu” imzaladılar.
Analitiklərin xüsusi vurğuladığı kimi, bu memorandum Avropa Komissiyasının davamlı enerji
təhlükəsizliyinin təminatı strategiyasının bir qoludur. Bu strategiyada enerji sektorunda əsas neft ixrac edən və
tranzit ölkələr arasında əlaqələrin genişləndirilməsinə xüsusi diqqət verilir. Bu, eyni zamanda, Azərbaycanın
Avropa İttifaqının enerji bazarlarına inteqrasiyasına kömək edən və Xəzər hövzəsindən enerjidaşıyıcılarının
nəqli nəticəsində Avropa İttifaqının enerji təhlükəsizliyini daha da gücləndirən sənəd idi.
Joze Manuel Barrozu imzalanma mərasimindən sonra verdiyi bəyanatda deyir: “Avropa İttifaqının
enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində Xəzər hövzəsindən nəql olunacaq enerjidaşıyıcıları böyük rol
oynayacaqdır. Biz buna görə Azərbaycana minnətdarıq… Məmnunluq hissi ilə qeyd edirik ki, Azərbaycan
Avropa İttifaqının qonşuluq siyasətinə daxil olub və bu, ölkədə sabitliyə və rifaha öz töhfəsini
verəcəkdir….Biz Azərbaycanla güclü və hərtərəfli münasibətlərin yaradılmasında maraqlıyıq”.
Oxşar mövqeyi Avropa İttifaqı Nazirlər Şurası da nümayiş etdirir və qurumun ümumi xarici və
təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Xavyer Solana da həmin memorandum imzalanandan sonra
bildirmişdir: “Biz Azərbaycanla ikitərəfli münasibətlərimizi dərinləşdirmək əzmindəyik və bu, təkcə enerji
sahəsini əhatə etmir. Baxmayaraq ki, o vacib sahədir. Azərbaycan təkcə enerji məhsulları ölkəsi deyil, həm də
regionun mühüm ölkəsidir”.
Təbii ki, Brüsseldə 2006-cı ildə imzalanan bu memorandum Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə uzun illər
apardığı uğurlu əməkdaşlığın davamı idi və bu sənədlə münasibətlər artıq yeni mərhələyə, yeni müstəviyə
çıxırdı. Sənəddə qeyd olunan hər iki məsələ Avropa İttifaqının Cənubi Qafqazda yeni qonşuluq siyasəti və
enerji məsələləri üzrə strateji tərəfdaşlığı Azərbaycan üçün böyük əhəmiyyət daşıdığından bunlar dövlət
başçısının daim diqqət mərkəzində olmuşdur.
Prezident İlham Əliyev bunun ölkəsinə verəcəyi faydanı belə açıqlayır: “Avropa İttifaqının “Yeni
qonşuluq siyasəti”ndə iştirak, Avropa Şurası kimi təşkilatlardakı fəaliyyət nəyə görə bizim üçün vacibdir?
Çünki bu, bizə Avropa İttifaqında olan dəyərlərə uyğunlaşmağa, ən azı, bu dəyərlərə yaxın olmağa və onları
təkmilləşdirməyə kömək edir. Belə ki, dünyada digər ölkələrin müsbət və mənfi təcrübəsinə nəzər yetirsəniz
görərsiniz ki, bu sahədə ən yaxşı nailiyyətlər, demək olar, Avropada əldə olunub: açıq və demokratik cəmiyyət,
güclü iqtisadiyyat və sair”.
Digər tərəfdən, ölkə başçısı Avropa İttifaqına Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin etmək və
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini sülh yolu ilə həll etmək üçün geniş təsir imkanlarına
malik bir qurum kimi baxır: “ATƏT problemi həll etmək mandatına malikdir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası
erməni qüvvələrinin Azərbaycanın zəbt olunmuş torpaqlarından qeyd-şərtsiz çıxması ilə bağlı 4 qətnamə qəbul
etmişdir. Onlar hələ dəyerinə yetirilməyibdir. Avropa İttifaqının bu baxımdan mövqeyi vacibdir, çünki Avropa
İttifaqı artıq bizim qonşumuzdur. Biz də öz tərəfimizdən Avropa İttifaqına daha da yaxınlaşırıq və onun “Yeni
qonşuluq siyasəti”ndə iştirak edirik. Ona görə də digər təşkilatlardan fərqli olaraq, Avropa İttifaqı regionda
təhlükəsizliyin olmasında daha da maraqlıdır. Çünki biz qonşuyuq”.
Avratlantik məkana inteqrasiya sahəsində Azərbaycanın apardığı siyasət həm ölkəmiz, həm də
bütövlükdə regional əməkdaşlıq üçün müsbət nəticələrini verməkdədir. Avropa İttifaqının “Yeni qonşuluq
siyasəti” ötən illərdə ölkəmizdə siyasi və iqtisadi inkişaf meyarlarının Avropa İttifaqı ölkələrindəki
göstəricilərə uyğunlaşdırılmasında əhəmiyyətli rol oynamışdır. Bunun nəticəsidir ki, indi Azərbaycan artıq
Avropa üçün etibarlı tərəfdaş və dosta çevrilmiş, bütün Avropa ölkələri üçün get-gedə daha mühüm məsələyə
çevrilən enerji təhlükəsizliyində vacib rola və sözə sahibdir.
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Avratlantik məkana inteqrasiya sahəsində Azərbaycanın apardığı siyasət həm ölkəmiz, həm də
bütövlükdə regional əməkdaşlıq üçün müsbət nəticələrini verməkdədir.
Milli müstəqilliyin bərpasından sonra Avropaya inteqrasiya xətti götürmüş Azərbaycan qitə
iqtisadiyyatının enerji daşıyıcılarına olan tələbatının ödənilməsinə öz töhfəsini verir. “Əsrin müqaviləsi”nin
imzalanması ilə başlamış strateji tərəfdaşlıq artıq dönməz xarakter almışdır. Bir tərəfdən, neft və qaz ixracı
milli iqtisadiyyatın inkişafında misilsiz rol oynayır, digər tərəfdən isə ölkənin beynəlxalq aləmdə mövqelərinin
möhkəmlənməsində vacib amil kimi çıxış edir. Eyni zamanda, nəzərə almaq lazımdır ki, energetika sahəsində
Azərbaycan-Avropa əməkdaşlığının bütün potensialı hələ tam işə düşməmişdir. Enerji təchizatında asılılığı
azaltmaq üçün yollar axtaran Avropa Azərbaycanla əməkdaşlığa xüsusi əhəmiyyət verir. Ötən ilin noyabrında
Bakıda keçirilmiş enerji sammiti bunun əyani nümayişi oldu. 21 ölkənin, o cümlədən Avropa İttifaqının üzvü
olan 9 ölkənin dövlət və hökumət başçılarının, yüksək vəzifəli nümayəndələrinin qatıldığı sammitdə Xəzər
dənizi hövzəsində hasil edilən neft və qazın dünya və Avropa bazarlarına çatdırılması yollarının
şaxələndirilməsi (diversifikasiyası) məsələsi əsas müzakirə mövzusu idi. Qeyd etmək lazımdır ki, IV Bakı
Enerji Sammiti Azərbaycanın aparıcı tərəf kimi iştirak etdiyi Krakov, Vilnüs və Kiyev enerji sammitlərindən
sonra Bakının təşkilatçılığı ilə həyata keçirilirdi. Sammit enerji ehtiyatlarının həm hasilatı, həm də nəqli
baxımından Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində əvəzedilməz rolunu xüsusi
önə çəkmişdir. Prezident İlham Əliyev sammitin açılışında söylədiyi nitqində Azərbaycanın iqtisadi və siyasi
sabitliyinin, yürütdüyü müstəqil xarici və iqtisadi siyasətin ölkəyə uzun müddət ərzində bu rolu yerinə
yetirməyə imkan verdiyini bildirmişdir.
Avropa İttifaqı ilə strateji əməkdaşlığın inkişafı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2009-cu il
aprelin sonu və mayın əvvəllərində Brüsselə və “Şərq tərəfdaşlığı” sammitinin keçirildiyi Çexiyaya səfəri
zamanı yeni bir müstəviyə çıxdı. “Azərbaycanı Cənubi Qafqaz regionunda Avropanın olduqca mühüm
tərəfdaşı” hesab edən Avropa Komissiyasının sədri Joze Manuel Barrozu “Artıq on ildir ki, həyata keçirilən
Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişinin münasibətlərdə möhkəm bünövrə” olduğunu söylədi. Mayın 7-də
Praqada Avropa İttifaqı ölkələrinin və eləcə də “Şərq tərəfdaşlığı” təşəbbüsünün üzvü olan ölkələrin dövlət və
hökumət başçılarının sammitində qəbul olunan Avropa İttifaqının “Şərq tərəfdaşlığı” proqramına gəldikdə isə
ölkəmizin rəhbəri bu proqramın Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə əlaqələrinin daha da yaxınlaşmasına və
genişlənməsinə təkan verəcəyini bildirdi.
Azərbaycanın dövlət başçısı yeni qəbul olunmuş “Şərq tərəfdaşlığı” proqramından çox şey gözlədiyini
və onun AvropaAzərbaycan münasibətlərinə töhfə verəcəyini bəyan etdi. Əslində, bu proqram “Yeni qonşuluq
siyasəti”nin davamı olaraq münasibətlərin yeni müstəvisinə çıxış üçün əsaslar yaradır. Prezident İlham Əliyev
onu belə dəyərləndirmişdir: “…Vacib məsələ odur ki, “Şərq tərəfdaşlığı” proqramında həm Avropaya, həm də
Azərbaycana fayda gətirəcək konkret və dəqiq elementlər mövcuddur… “Şərq tərəfdaşlığı” proqramından biz
çox şey gözləyirik. …Məqsədimiz Avropa İttifaqının qabaqcıl təcrübəsinə çıxış əldə etmək, həyatımızın
müxtəlif sahələrini Avropa İttifaqının standartlarına yaxınlaşdırmaq və gələcək illər üçün çiçəklənən və
dayanıqlı ölkə qurmaqdır”.
Hazırda Avropa İttifaqı ilə inteqrasiya əlaqələri “Yeni qonşuluq siyasəti” kontekstində Fəaliyyət
Planının həyata keçirilməsi, “Twinning” və “TAİEX” kimi proqramlarda iştirak çərçivəsində inkişaf etdirilir.
Avropa İttifaqı ilə tərəfdaşlıq və yaxınlaşmanın möhkəmlənməsi prosesi “Şərq tərəfdaşlığı” təşəbbüsünün irəli
sürülməsi ilə əlavə təkan almışdır. Həmin təşəbbüs azad ticarət, eləcə də qarşılıqlı şəkildə viza rejiminin
sadələşdirilməsi haqqında müqavilə daxil olmaqla, yeni assosiativ müqavilələr imzalamaq yolu ilə ticarətiqtisadi, siyasi və humanitar əlaqələrin dərinləşdirilməsi üçün zəmin yaradır.
“Azərbaycan NATO-nun dəyərli tərəfdaşıdır”
Bu fikri NATO-nun Baş katibi Yaap de Hoop Sxeffer Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə 2009-cu il
aprelin 29-da Brüsseldə alyansın mənzil-qərargahında keçirdiyi görüşdən sonra birgə mətbuat konfransında
söyləmişdir. Özü-özlüyündə münasibətlərin hansı səviyyədə olduğunu göstərən bu mövqe, təbii ki, bir ilə, iki
ilə formalaşmamışdır. Artıq 15 ildir ki, Azərbaycan Şimali Atlantika Alyansı ilə “Sülh naminə tərəfdaşlıq”
proqramı və 2005-ci ildən isə “Fərdi tərəfdaşlığın fəaliyyət planı” çərçivəsində uğurlu əməkdaşlıq edir. Ona
görə də NATO Azərbaycanı təkcə regionda deyil, onun hüdudlarından kənarda da həyata keçirilən tədbirlərdə
özünün tərəfdaşı sayır və ölkəmiz ilə əməkdaşlığa üstünlük verir. Xatırlatmaq yerinə düşər ki, təkcə 2008-ci
ildə Azərbaycan təmsilçiləri NATO-nun təşkil etdiyi 200-dən çox əməkdaşlıq tədbirində iştirak etmişdir.
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NATO ilə Azərbaycanın münasibətləri tarixinə nəzər salsaq, görərik ki, Şimali Atlantika Alyansının bu
ölkəyə marağı təkcə Azərbaycanın karbohidrogen ehtiyatları ilə z əngin olması gerçəkliyi ilə bağlı deyil. Bu
maraq hər şeydən əvvəl həm də Azərbaycanın regiondakı mühüm geosiyasi mövqeyi və rolu ilə bağlıdır.
Region həssasdır, orada qeyri-sabitlik riskləri var. Unutmaq olmaz ki, ölkəmizi mühüm tərəfdaşa çevirən
amillərdən biri də NATO üzrə müttəfiq ölkələrin nəhəng şirkətlərinin Azərbaycan iqtisadiyyatına çox böyük
həcmdə sərmayələr yatırmasıdır və onların təhlükəsizliyi məsələsi də xüsusi önəm daşıyır. Digər tərəfdən,
Azərbaycanın Əfqanıstan, İraq və Kosovodakı sülhyaratma əməliyyatlarında, antiterror tədbirlərində iştirakı
da NATO və onun tərəfdaşları üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir.
NATO-nun Baş katibi Avropanın enerji təhlükəsizliyi məsələlərinə toxunarkən etiraf edir: “Azərbaycan
bu sahədə çox mühüm ölkədir, yəni bundan sonra neft və qaz təchizatı sahəsində daha böyük rol oynamağa
başlayacaqdır… NATO bu sahədə aparıcı təşkilat olmasa da, enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı müzakirələr
təşkilatımız üçün çox vacibdir. Bu məsələlər NATO çərçivəsində nəzərdən keçirilir. …Əgər Azərbaycana və
regiona nəzər salsanız, aydın şəkildə görərsiniz ki, enerji təchizatı və boru kəmərlərinin çəkilməsi enerji
təhlükəsizliyində mühüm rol oynayır”.
Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlığının faydalı və əhəmiyyətli bir məqamı da bu fövqəltəşkilatın
ölkəmizi daim narahat edən Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri kontekstində
tutduğu mövqedir. Şimali Atlantika Alyansı 2009-cu il aprelin əvvəlində quruma daxil olan ölkələrin dövlət
və hökumət başçılarının Strasburqda və Kehldə keçirilmiş zirvə görüşündə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
mühüm bir prinsip ərazi bütövlüyü prinsipi əsasında həllini tapa biləcəyini bəyan etmişdir. Bu, eynən Avropa
İttifaqının qəbul və bəyan etdiyi qərardır ki, nəticədə Ermənistanın mövqelərinə və apardığı siyasətə çox böyük
zərbə vurur.
Azərbaycanın dövlət başçısı NATO-nun bu qərarını alqışlayaraq Brüsseldə alyansın mənzilqərargahındakı açıqlamasında demişdir: “Biz Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı
ərazi bütövlüyü prinsipinə əsaslanan qəti mövqeyinə görə NATO-ya olduqca minnətdarıq. Bu, regiona çox
yaxşı mesajdır. Hesab edirəm ki, biz həmin münaqişənin həlli istiqamətində yalnız bu prinsip əsasında irəliyə
doğru gedə bilərik”.
Diqqət çəkən məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, prezidentliyinin ilk günlərindən başlayaraq dövlət
başçısı İlham Əliyev bu məsələdə elan etdiyi diplomatik hücum strategiyasını uğurla davam etdirir. Buna daha
gözəl bir nümunəni 2009-cu ilin aprel ayının 28-də Brüsseldə “Şərq tərəfdaşlığı” sammiti çərçivəsində Avropa
Siyasi Mərkəzinin təşkil etdiyi “Azərbaycan: Avropa İttifaqı üçün əhəmiyyəti artan tərəfdaş” mövzusunda
görüşdə Azərbaycan liderinin qətiyyətli mövqeyində bir daha gördük. Avropanın tanınmış siyasətçilərinin,
politoloqlarının və bir çox qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən görüşdə İlham
Əliyev Ermənistanın dünya birliyinin mövqeyini saya salmadığına diqqət çəkərək demişdir: “Ərazimizin 20
faizi işğal altındadır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının və Baş Məclisinin işğalçı
qüvvələrin Azərbaycan ərazilərindən qeydşərtsiz çıxmasını tələb edən qətnamələri, ATƏT-in qərarları, sadəcə
kağız üzərində qalıb. Budur böyük problem. Dünyanın aparıcı beynəlxalq təşkilatları qərarlar qəbul edib, lakin
həmin qərarlar icra olunmur və həmin qərarları pozan ölkələr cəzalandırılmır. Bu nəinki bizim üçün,
bütövlükdə beynəlxalq münasibətlər sistemi üçün təhlükədir. Bu, beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında böyük
çağırışdır”.
Regionun bəzi dövlətləri Azərbaycanın NATO ilə bu münasibətlərini və tərəfdaşlığını qısqanclıqla
qarşılamış və buna siyasi rəng verməyə çalışmışlar. Lakin bütün dövrlərdə Azərbaycan Prezidenti xarici siyasət
məsələsində ölkəsinin prioritetlərini dəqiq və konkret göstərərək demişdir: “Biz Azərbaycan xalqının
tələbatlarına və maraqlarına uyğun siyasət aparırıq. Siyasətimiz müstəqildir, o cümlədən dünya ictimaiyyəti
ilə qurduğumuz siyasətimiz müstəqildir… Xarici siyasətimiz aydın, proqnozlaşdırılan siyasətdir. Azərbaycan
etibarlı tərəfdaş olduğunu sübuta yetirib. Bütün dünyada, o cümlədən Avropada biz müxtəlif ölkələrlə çox
möhkəm əlaqələr qurmuşuq. Hazırda Avropa İttifaqının üzvü olan ölkələr Azərbaycanın əsas ticarət
tərəfdaşlarıdır. İxracımızın böyük hissəsi Avropa İttifaqı ölkələri ilə bağlıdır”.
Regionun bəzi dövlətləri Azərbaycanın NATO ilə bu münasibətlərini və tərəfdaşlığını
qısqanclıqla qarşılamış və buna siyasi rəng verməyə çalışmışlar.
Bu gün NATO ilə regional və enerji təhlükəsizliyi, terrorizmlə mübarizə, kütləvi qırğın silahlarının
yayılmaması, narkotiklərin qeyri-qanuni dövriyyəsi və insan alveri, sərhədlərin mühafizəsi, fövqəladə halların
fəsadlarının aradan qaldırılması, təhlükəsizlik və digər sahələrdə islahatlar istiqamətində əməkdaşlıq uğurla
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inkişaf edir. Artıq “Fərdi tərəfdaşlığın fəaliyyət planı”nın həyata keçirilməsinin növbəti fazasını açan və
NATO ilə siyasi dialoqun dərinləşdirilməsini, müdafiə və təhlükəsizlik sahələrində islahatların həyata
keçirilməsini, elm və ictimai diplomatiya sahəsində əməkdaşlığı nəzərdə tutan Fəaliyyət Planı üzrə ikinci sənəd
qəbul edilmişdir.
ABŞ Azərbaycana dost və tərəfdaş ölkə
ABŞ-la diplomatik münasibətlərin əsası Azərbaycan 1991ci ildə dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən
sonra qoyulmuşdur. Qarşılıqlı münasibətlərdə ciddi siyasi təsir amilinə çevrilmiş mühüm məqamlardan biri də
məhz ABŞ-ın Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini ilk tanıyan ölkələr sırasında olmasıdır. Kifayət qədər
mürəkkəb və ziddiyyətli mərhələdə 1991-ci il dekabrın 25-də belə bir addım atan rəsmi Vaşinqton
Azərbaycanla səmimi tərəfdaşlıq və dostluq niyyətini ifadə etmiş, respublikamızın Cənubi Qafqaz
regionundakı yerini və perspektivini düzgün müəyyənləşdirmişdir. 1992ci il fevralın 28-də Azərbaycan-ABŞ
diplomatik münasibətlərinin təməli qoyulsa da, həmin dövrdə hakimiyyətdə olan qüvvələr bu ölkə ilə
əlaqələrin genişləndirilməsi istiqamətində heç bir real addım atmamışlar. Nəticədə güclü erməni diasporunun
təsiri ilə 1992-ci ilin dekabrında ABŞ Konqresi Azərbaycana hər cür yardım göstərilməsini qadağan edən
“Azadlığı dəstək aktına 907-ci düzəliş” deyilən ədalətsiz sənəd qəbul etdi. Bu, müstəqil dövlət quruculuğu
yolunu tutmuş və zorla müharibəyə cəlb edilmiş dövlət üçün ağır bir zərbə idi.
Siyasi və iqtisadi dəstəyə daha çox ehtiyac duyan Azərbaycan həmin illərdə Birləşmiş Ştatların maraq
dairəsinə daxil olan ölkə deyildi. Lakin Azərbaycanın gələcəyinin qeyri-müəyyənliyi, hansı inkişaf yolunu
seçə biləcəyi ehtimalları ABŞ-ı narahat etməyə bilməzdi. Ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə
qayıdışından sonra artıq Vaşinqtonla Azərbaycan arasında qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlıq əlaqələri
formalaşmağa başladı.
H ələ 1994-cü ildə Prezident Bill Klintonun imzaladığı sənəddə açıq bəyan olunurdu ki, ABŞ təbii
sərvətlərə çıxış əldə etmək üçün bütün imkanlardan istifadəyə, hətta gücün tətbiqinə hazırdır. Bu regionun
Rusiya üçün necə mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini bilən rəsmi Vaşinqton bəyan etdi ki, “dünyanın təsir
dairələrinə bölünməsi konsepsiyasını rədd edir”.
ABŞ-ın Azərbaycanla əlaqələrinin strateji xarakter almasında “Əsrin müqaviləsi”nin çox böyük rolu
oldu. Məhz bu müqavilədən sonra Amerika-Azərbaycan əməkdaşlığının davamı olaraq yenidən Xəzər neftinin
hasili və dünya bazarlarına nəqli ilə bağlı müxtəlif investisiya layihələri işlənib hazırlandı və müqavilələr
bağlandı.
Lakin politoloqlar və tarixçilər haqlı olaraq ABŞ-ın Azərbaycanı prioritet ölkə elan etməsində 1997-ci
ili özünəməxsus bir dönüş ili adlandırırlar. Hələ 1997-ci ilin ortalarında politoloq Ariel Koen ABŞ-ın siyasi
dairələrinə və diplomatlara müraciət edərək bildirmişdir: “… Sovet İttifaqı dağılandan sonra Rusiyanın cənuba
dörd əsrlik ekspansiyası bitdi. Postkommunist Rusiyanın imperiyanı hərbi qüvvə tətbiq etməklə bərpa etməyə
qətiyyəti və hərbi resursları yoxdur. Birləşmiş Ştatların Avrasiyada manevr etməyə daha böyük imkanları var
və tarixdə ilk dəfə ABŞ və onun müttəfiqləri Avrasiyanın daxili məkanına və burada olan zəngin iqtisadi
resurslara çıxış əldə edirlər”.
Amma bu kimi bəyanatlar və çağırışlar hələ lazım olan effekti vermirdi. Rusiya mətbuatının bu günə
qədər yazdığı kimi: “Ciddi münasibətlər yalnız Heydər Əliyevin 1997-ci il iyulun 27-dən avqustun 6-na qədər
ABŞ-a ilk rəsmi səfərindən sonra yarandı”. Elə həmin günlərdə dövlət katibinin müavini Stroub Telbott Con
Hopkins Universitetində “Amerika siyasəti Qafqazda və Mərkəzi Asiyada” mövzusundakı çıxışında
Vaşinqtonun xarici siyasətinin əsas istiqamətlərini göstərdi.
Politoloqlar hesab edirlər ki, məhz həmin ərəfədə ABŞ Konqresi Xəzər və Qara dəniz regionunu
Amerikanın milli maraq dairəsi kimi tanıdı, Prezident yanında Xəzər regionu məsələləri üzrə xüsusi müşavir
postu təsis olundu. Regiondakı strategiyanın hazırlanması ilə bir çox elmi-tədqiqat mərkəzləri məşğul olmağa
başladı. Məhz bu səfər günlərində Ağ Evin jurnalistlərə payladığı pres-relizində deyilirdi: “Prezident Əliyevin
səfəri iki ölkənin əməkdaşlıq əlaqələrində təməl daşıdır və əməkdaşlığın genişləndirilməsində mühüm rol
oynayacaqdır”.
Bu səfər həm də ABŞ-Azərbaycan münasibətlərini əngəlləyən, Stroub Telbottun “əlaqələrin inkişafı
yolunda özümüzün yaratdığımız maneə” adlandırdığı Azadlığa Dəstək Aktına ədalətsiz 907-ci düzəlişin
qüvvəsinin dayandırılması istiqamətində də ciddi addım kimi qiymətləndirilə bilər. S əfər ərəfəsində Telbott
Klinton administrasiyasının bu düzəliş ilə razı olmadığını bildirərək deyirdi: “Mən güman edirəm ki, siz bu
məsələ ilə bağlı gələn həftə Prezident Əliyev Vaşinqtona gələndə daha geniş informasiya alacaqsınız”.
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1998-ci ildən başlayaraq ABŞ-la əməkdaşlıq Azərbaycan xarici siyasətinin əsas strateji
istiqamətlərindən birinə çevrildi. Corc Buşun prezidentliyi dövründə ABŞ-Azərbaycan münasibətləri daha da
genişlənməyə başladı. Həmkarı Heydər Əliyevlə görüşü zamanı cənab Buş ölkəsinin milli maraqlarından çıxış
edərək bildirirdi ki, “Amerika Birləşmiş Ştatları Sizinlə sıx işləyərək, qlobal enerji təhlükəsizliyini təmin
etməyə və Azərbaycan xalqı üçün daha firavan, dinc gələcək qurmağa yardım etməyə hazırdır”.
Beynəlxalq münasibətlərə əsaslı təsir göstərən 2001-ci ilin 11 sentyabr terror hadisə l ə rində n də rhal
sonra ulu öndə r Heydər Əliyevin bütün bəşəriyyət üçün təhlükə doğuran beynəlxalq terrorizmi pisləyən
bəyanatla çıxış etməsi, Azərbaycanın antiterror koalisiyasında fəal iştirak edəcək dövlətlərdən biri olacağını
qətiyyətlə bildirməsi ABŞ-ın respublikamıza olan etimadını daha da gücləndirdi. Müqayisə üçün deyək ki, o
zaman bir sıra dövlətlər, o cümlədən işğalçı Ermənistan da gözləmə mövqeyi tutmuşdu. Azərbaycan
rəhbərliyinin rəsmi mövqeyi isə əməli fəaliyyətə əsaslanırdı rəsmi Bakı əvvəlcə Əfqanıstanda, daha sonra isə
İraqda həyata keçirilən antiterror əməliyyatlarına siyasi və hərbi dəstək verdi. Azərbaycan hərbi kontingenti
bu gün də Əfqanıstanda sülhməramlı missiya yerinə yetirir. Təsadüfi deyil ki, ABŞ Prezidenti Corc Buş bu
faktı bir neçə dəfə məmnunluqla önə çəkmiş, ümummilli lider
Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında başlanmış, hazırda isə Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla
aparılan antiterror siyasətini təqdir etmişdir.
Həmçinin, Xəzərin karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsi və dünya bazarlarına nəqli sahəsində ölkəmiz
üçün son dərəcə əhəmiyyətli olan irimiqyaslı transmilli layihələrin həyata keçirilməsində ABŞ-ın hərtərəfli
dəstəyini xüsusi qeyd etmək lazımdır. Belə ki, iki nəhəng enerji layihəsinin reallaşması Birləşmiş Ştatların
dəstəyi ilə mümkün olmuşdur.
Münasibətlərdəki pozitiv dinamika sonrakı illərdə də inkişaf etdi və ABŞ İlham Əliyevin Azərbaycanda
prezident seçkilərindəki uğurunu dəstəklədi. Hələ Azərbaycanın Baş naziri olarkən ABŞ-la münasibətlərdə
dəyişikliyin olmayacağını söyləyən İlham Əliyev mövqeyini belə açıqlayır: “ABŞ ilə Azərbaycan arasında
ikitərəfli münasibətlər çox sürətlə və hərtərəfli inkişaf edir, Amerika hökumətinin dəstəyi olmasaydı, regionda
və Azərbaycanda həyata keçirilən böyük enerji layihələrinin reallaşması da mümkün olmazdı…Xüsusilə
terrora qarşı mübarizədə Azərbaycan ABŞ ilə birlikdədir. İraqdakı son hadisələr zamanı ölkəmiz Birləşmiş
Ştatları birmənalı şəkildə dəstəkləmişdir. İndi biz bir koalisiyadayıq və ölkələrimiz arasında mövcud olan
əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsini arzulayırıq”.
“ABŞ ilə Azərbaycan arasında ikitərəfli münasibətlər çox sürətlə və hərtərəfli inkişaf edir,
Amerika hökumətinin dəstəyi olmasaydı, regionda və Azərbaycanda həyata keçirilən böyük enerji
layihələrinin reallaşması da mümkün olmazdı.”
İlham Əliyev
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ-a 2006-cı il aprelin 25-28-də ilk rəsmi səfəri son illərdə
sürətlə inkişaf edən ikitərəfli münasibətlərdə yeni mərhələnin təməlini qoymuş və bir sıra uğurlu nəticələrlə
yadda qalmışdır. Səfərin yekunları tam əminliklə deməyə əsas verir ki, ABŞ Azərbaycanla mövcud əlaqələrin
daha da genişlənməsində və strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin dərinləşməsində maraqlıdır. Bu maraq, ilk
növbədə, Azərbaycanın Qərblə Şərqi qovuşduran geostrateji tranzit xətlərinin təmas məkanında yerləşməsi,
qlobal enerji və kommunikasiya layihələrinin reallaşdırılmasında aparıcı rol oynaması, habelə zəngin
intellektual resurslara malik olması ilə şərtlənir. Azərbaycanda xarici sərmayədarların fəaliyyəti üçün
yaradılmış münbit mühit ABŞ-ın iş adamlarının da diqqətini xüsusi cəlb edir. İndi ABŞ kapitalının iştirakı ilə
Azərbaycanda bir çox şirkətlər fəaliyyət göstərir. ABŞ şirkətlərinin Azərbaycanla çoxşaxəli əməkdaşlığa artan
marağı həm də son illərdə ikitərəfli iqtisadi əlaqələrdə qazanılmış nailiyyətlərlə bağlıdır. 2004-cü ildə iki ölkə
arasında əmtəə dövriyyəsi təqribən 157 milyon ABŞ dolları olduğu halda, 2008-ci ildə bu rəqəm 630 milyon
dollar təşkil etmişdir.
Rusiya yaxın qonşu və strateji tərəfdaş
Müstəqillik tariximizin xarici siyasətində Rusiya-Azərbaycan münasibətlərini bir-birindən kəskin
şəkildə fərqlənən iki dövrə ayırmaq daha doğru olardı. Bunlardan biri Yeltsin, digəri isə Putin dövrü adlandırıla
bilər. Putinə qədərki dövrü qısaca da olsa, xarakterizə etmədən ondan sonrakı dövrü dəyərləndirmək o qədər
də doğru olmazdı.
Postsovet respublikalarının müstəqillik paradında öndə addımlayan Azərbaycanla Rusiya arasında
münasibətlər tamamilə yeni, Moskvanın alışa bilmədiyi bir müstəviyə keçmişdi. 200 ildən artıq tarixin təlqin
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etdiyi təkəbbür Rusiyaya keçmiş təbəəsi ilə danışıqlar masasına bərabərhüquqlu subyekt kimi oturmağa imkan
vermirdi. Rusiya bütün vasitələrlə keçmiş nüfuzunu bərpa etmək üçün Azərbaycana təzyiqlərini artırırdı.
Müstəqilliyin ilk illərində vəziyyət daha da kəskinləşmişdi. Həmin dövrdə Azərbaycanda hakimiyyətdə olan
qüvvələr Rusiyanın təzyiqlərini tez-tez gündəmə gətirməklə artıq xalqda Moskvaya qarşı soyuq münasibət
yaratmışdı. Yeltsinin komandası isə aqressivliyi və Dağlıq Qarabağ münaqişəsində Ermənistana dəstək
verməsi ilə münasibətləri daha da gərginləşdirdi.
Doğrudur, ümummilli lider Heydər Əliyevin 1993-cü ildə hakimiyyətə yenidən qayıdışından sonra bu
istiqamətdə vəziyyət dəyişdi. Rusiyanın apardığı böyük geosiyasi oyunda Heydər Əliyev yüksək diplomatik
məharət nümayiş etdirərək münasibətləri dəyişməyə, əlaqələri bərpa etməyə çalışırdı. Lakin Rusiyanın tez-tez
dəyişən, çox zaman sözlə əməldə üst-üstə düşməyən mövqeyi, eləcə də yeni şəraitə uyğun regionla bağlı
iqtisadi və siyasi hədəflərini müəyyənləşdirə bilməməsi münasibətlərin gərgin olaraq qalmasına xidmət edirdi.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev həmin dövrü xatırlayarkən deyir: “…Təqribən 10 il bundan əvvəl
Rusiya ilə Azərbaycan arasında olan əlaqələr çox pis idi. Həmin vaxt Rusiya açıq formada erməni
separatçılarını dəstəkləyirdi. Rusiya bir milyard dollar həcmində hərbi avadanlıq və texnikanı qeyri-qanuni
olaraq Ermənistana ötürmüşdü. Bu məsələ ilə bağlı Rusiya Dövlət Dumasında böyük qalmaqal yarandı və
bizim Rusiya ilə münasibətlərimiz çox gərgin xarakter aldı”.
Rusiyada Putin hakimiyyətə gələndən sonra rəsmi Bakı ilə Moskvanın münasibətlərində köklü
dəyişikliklər başladı. Onun hakimiyyətdə olduğu səkkiz il şəxsiyyətlərin tarixdə rolunu bir daha təsdiq etdi.
Bunu təkcə Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin pozitiv dinamik inkişafı ilə deyil, bütövlükdə Rusiyanın
özünün inkişafı ilə bağlı da qeyd etmək mümkündür.
Artıq Rusiyanın “Putin doktrinası” adlanan yeni xarici siyasət strategiyasında Azərbaycan prioritet
ölkəyə çevrildi. Bu siyasət qarşı tərəfdən də lazımi dəstəyi aldı. Münasibətlər sürətlə inkişaf etməyə başladı.
İki ölkə rəhbəri arasında yaranan dostluq münasibətləri dövlətlərin bir-birinə yaxınlaşmasında əhəmiyyətli rol
oynadı. Terrorizmdən əziyyət çəkən Azərbaycan 2002-ci ilin oktyabrında Moskvada “Nord-ost”da insanların
girov götürülməsini, 2004cü ilin sentyabrında Beslandakı terror aktını qətiyyətlə pislədi və terrorizmə qarşı
mübarizədə Moskva ilə birgə olduğunu bildirdi. Azərbaycanın və Rusiyanın xüsusi xidmət orqanları
terrorçuların həbs edilməsi üçün bir sıra birgə əməliyyatlar həyata keçirtdilər. 2002-ci ildə Rusiya
Azərbaycanla Qəbələ radiolokasiya stansiyasının icarəyə götürülməsi haqqında 10 illik müqavilə bağladı.
2006-cı ildə Moskva Azərbaycanla münasibətlərə özünün xarici siyasət prioriteti kimi baxdığını
bəyan etdi. Bu dövrdə artıq Azərbaycan-Rusiya münasibətləri istər iqtisadi, istərsə siyasi sahədə özünün
yüksəlişində idi.
2006-cı ildə Moskva Azərbaycanla münasibətlərə özünün xarici siyasət prioriteti kimi baxdığını b əyan
etdi. Bu dövrdə arüq Azərbaycan-Rusiya münasibətləri istər iqtisadi, istərsə siyasi sahədə özünün yüksəlişində
idi. Məhz həmin ərəfədə Prezident İlham Əliyev Rusiya mətbuat orqanlarına verdiyi müsahibələrdə iki ölkənin
münasibətlərini belə qiymətləndirirdi: “Rusiya ilə münasibətlər bizim xarici siyasətimizin çox mühüm
elementlərindən biridir və mehriban qonşuluq nümunəsidir. Bu gün Rusiya və Azərbaycan rəhbərləri arasında
etimad və yaxın münasibətlər var. Bizdə siyasi danışıqların səviyyəsi çox yüksəkdir. İldən-ilə əmtəə dövriyyəsi
artır. Rusiyanın da, Azərbaycanın da dinamik inkişafı üçün çox böyük potensialımız var”.
İki ölkə arasında münasibətlərin inkişafında humanitar əlaqələr də az əhəmiyyət kəsb etmir və bu sahədə
də son illər çox işlər görülmüşdür. Xüsusilə Rusiyada “Azərbaycan ili”nin, Azərbaycanda “Rusiya ili”nin
keçirilməsi, Azərbaycan diasporunun Rusiya rəsmi dairələri tərəfindən dəstəklənməsi, rus dilinə Azərbaycanda
olan münasibət və sair bu kimi məsələlər ölkələr arasında münasibətlərin möhkəmlənməsinə öz töhfələrini
verir.
Moskva ilə Bakı arasında bu gün çox möhkəm siyasi və iqtisadi əlaqələr mövcuddur. İki ölkə arasında
ötən ilin yayında Bakıda imzalanmış Dostluq və Strateji Tərəfdaşlıq Müqaviləsinə Cənubi Qafqazda və Xəzər
regionunda təhlükəsizliyin təmin olunmasının ayrıca bənd kimi salınması Rusiyanın niyyətlərinin ciddi
olduğundan xəbər verir. Bu müqavilədə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dövlətlərin
suverenliyi, ərazi bütövlüyü və sərhədlərinin toxunulmazlığını ehtiva edən beynəlxalq norma və prinsiplər
əsasında tezliklə tənzimlənməsi qeyd olunur. Bəyanatda göstərilir: “Rusiya və Azərbaycan münaqişə
nəticəsində köçmüş və qaçqın düşmüş şəxslərin tezliklə könüllü şəkildə, təhlükəsiz qayıdışına yardım
göstərəcəklər”.
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Beləliklə, Azərbaycan Heydər Əliyev xarici siyasət strategiyasına sadiq qaldığı üçün Rusiyanın Cənubi
Qafqazdakı həyati əhəmiyyətli maraqları koordinasiya edilmiş və uzunmüddətli perspektivə hesablanmış
kursun həyata keçirilməsi, o cümlədən Cənubi Qafqazda, ilk növbədə, Azərbaycanla etibarlı dostluq
münasibətlərinin və çoxşaxəli qarşılıqlı münasibətlərin inkişafı təmin olunmuşdur.
Bu kurs ona gətirib çıxarmışdır ki, 2008-ci ildə iki ölkə arasında əmtəə dövriyyəsi 2 milyard dollara
yaxın olmuşdur. Bu təkcə enerji daşıyıcılarını deyil, ən müxtəlif istiqamətləri əhatə edir. Rusiya Prezidenti
Dmitri Medvedev bütün bunlardan çıxış edərək Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə keçən il aprelin 17-də
keçirdiyi görüşdə bəyan etmişdir: “İndi ən başlıcası əldə edilmiş tempi qoruyub saxlamaq, iqtisadi problemlər
nəticəsində əmtəə dövriyyəsinin azalmasına yol verməməkdir”.
Rusiyalı həmkarının fikrini dəstəkləyən Prezident İlham Əliyev də öz növbəsində bildirmişdir: “Bizim
ölkələr arasında heç bir problem yoxdur… Həm ikitərəfli əməkdaşlıqda, həm də regional məsələlərdə
Rusiyanın və Azərbaycanın baxışları bir çox cəhətdən üst-üstə düşür. …Bizim münasibətlərimizi məhz strateji
tərəfdaşlıq termini ilə ifadə etmək olar”.
Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, Rusiya ilə bu strateji tərəfdaşlıq Azərbaycan xarici siyasətinin elan
etdiyi digər prioritetləri heç də gündəlikdən çıxarmır. Azərbaycan müstəqil xarici siyasətində özünün
maraqlarına cavab verən kursu seçir və prioritetlərini özü müəyyənləşdirir.
Türkiyə qardaş ölkə, strateji tərəfdaş
Azərbaycanın etibarlı strateji tərəfdaşı olan Türkiyə ilə münasibətlərin möhkəmləndirilib daha da
genişləndirilməsi ölkəmizin xarici siyasətinin çox mühüm tərkib hissəsidir. Hər iki ölkənin dövlət başçılarının
qarşılıqlı səfərləri ikitərəfli siyasi, iqtisadi əməkdaşlığın inkişafında əhəmiyyətli rol oynamışdır. Bu gün
ölkələrimiz arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətləri mövcuddur, bütün sahələrdə əlaqələr uğurla inkişaf edir.
Türkiyə beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın fəal tərəfdarı kimi çıxış edir. ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həlli üçün Azərbaycanın göstərdiyi səyləri dəstəkləyir. Türkiyə və Azərbaycan
regional əməkdaşlıq prosesinin fəal və söz sahibi olan iştirakçılarıdır. Hər iki ölkə özünün iqtisadi-enerji
imkanlarından və geosiyasi mövqeyindən ikitərəfli və regional əməkdaşlığın genişlənməsi naminə səmərəli
istifadə edir. Prezident İlham Əliyev 2008-ci ilin noyabrında Türkiyəyə rəsmi səfəri zamanı Türkiyə Böyük
Millət Məclisində etdiyi dərin məzmunlu çıxışında demişdir: “Bizim birgə səylərimiz, təşəbbüslərimiz
nəticəsində bölgədə çox önəmli transmilli layihələr icra olunur. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin uğurla
fəaliyyəti həm bölgədə sabitliyin möhkəmlənməsinə, əməkdaşlığın dərinləşməsinə xidmət göstərir, həm də
bizim iqtisadi imkanlarımızı gücləndirir. Bu gün biz artıq Şərq-Qərb enerji dəhlizinin uğurlu fəaliyyətini
müşahidə edirik. Onun əsasında da bizim təşəbbüslərimiz dayanır. Hər kəs bilir ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft
kəmərinin tikintisi çox mürəkkəb geosiyasi vəziyyətdə həyata keçirilmişdir. Uzun danışıqlardan, bəzi hallarda
uzun mübahisələrdən və edilən təzyiqlərdən sonra bu, artıq reallıqdır və hər kəs bu reallıqla hesablaşmalıdır.
Bu, sadəcə, bir enerji layihəsi, yaxud da ki, iqtisadi layihə deyildir. Bunun çox böyük mənası var. Bu,
xalqlarımızı uzun illər bundan sonra üçün iqtisadi maraqlarla birləşdirir, bizim önəmimizi artırır. Artıq bölgədə
Şərq-Qərb enerji dəhlizi və enerji təhlükəsizliyi məsələləri Türkiyə və Azərbaycanın iştirakı olmadan həll
oluna bilməz.
Xəzər dənizinin təbii ehtiyatları dünya enerji bazarı üçün yeni mənbədir və bunun önəmi getdikcə
artacaqdır. Bu mənbənin başında biz dayanmışıq və əlbəttə ki, bunun gözəl nəticələrini biz ondan sonrakı
layihələrdə də görürük. Biz “Şahdəniz” layihəsinin uğurla icra olunmasını birlikdə qeyd etmişik. Bu gün
Azərbaycan qazı Türkiyə bazarına daxil olur. Bir neçə il bundan əvvəl Azərbaycan təbii qazın idxalı ilə məşğul
idi. Bu gün biz bunu ixrac edirik və ilk növbədə, qardaş Türkiyəyə ixrac olunur. Əminəm ki, növbəti illərdə
Azərbaycanda qaz ehtiyatlarının işlənilməsi nəticəsində biz buna daha da böyük həcmdə nail olacağıq. Biz öz
siyasətimizlə, öz layihələrimizlə bir-birimizi gücləndiririk və belə də olmalıdır. Belə olan halda, bölgədə və
dünyada bizim imkan dairəmiz daha da genişlənəcək, təsir imkanlarımız artacaqdır. O cümlədən, iqtisadi və
enerji siyasətimizin uğurla aparılması ilə biz öz siyasi maraqlarımızı daha da dolğun şəkildə müdafiə edəcəyik.
Bu gün biz Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun tikintisi ilə məşğuluq. Bu da tarixi bir layihədir ki, Türkiyə
və Azərbaycan üzərindən Avropanı Asiya ilə birləşdirəcəkdir. Türkiyəni Azərbaycanla dəmir yolu ilə
birləşdirəcəkdir. Bunun çox böyük tarixi və əlbəttə ki, iqtisadi və siyasi önəmi vardır.
Bütün bu layihələr, deyə bilərəm ki, son illər ərzində tamamlandı. Mən xatırlayıram, dörd il bundan
əvvəl, 2004-cü ildə bu kürsüdən Məclis qarşısında çıxış edərkən, bu layihələr barədə danışarkən onların uğurlu
icrası haqqında fikirlər söyləmişdim. Ancaq o zaman nə Bakı-Tbilisi-Ceyhan, nə Bakı-Tbilisi-Ərzurum, nə də
ki, Bakı-Tbilisi-Qars layihələri nə icra olunmuşdu, nə də ki, icrası başlanmışdı. Bu gün isə bunlar reallıqdır.
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Biz tarix baxımından qısa müddət ərzində, müştərək səylərlə, birgə iradə ilə dostluğumuzun, qardaşlığımızın
möhkəmlənməsi ilə bunu bacardıq. Mən heç şübhə etmirəm ki, bundan sonra qarşıda duran bütün məsələlər
eyni uğurla həll olunacaqdır”.
Dövlət başçısı Türkiyə-Azərbaycan birliyinin bölgədə sabitləşdirici amil olduğunu da diqqətə çatdırır
və bildirir: “… biz çox həssas bölgədə yaşayırıq və bizim siyasətimizdən geniş mənada bölgənin gələcək taleyi,
sabitliyi asılıdır”
Azərbaycan Prezidenti haqlı olaraq Cənubi Qafqazda sülhün çox həssas olduğunu, əslində, bölgədə hələ
sülhün bərqərar olmadığını bildirir. “Nə sülh, nə müharibə” vəziyyəti həqiqətən uzun sürə bilməz. Lakin nə
etməli?! Cənubi Qafqazın lider dövləti olaraq, Azərbaycan öz mövqeyini ortaya qoymuş və problemlərin sülh
yolu ilə həlli üçün kifayət qədər səbir və təmkin göstərmişdir.
Türkiyənin Orta Şərq və Qafqaz regionunda sülhün, mehriban qonşuluğun və əmin-amanlığın bərpasına
yönəlmiş diplomatiksiyasi səyləri diqqətlə izlənilir. Qafqazda sabitliyin təmin olunması məqsədilə rəsmi
Ankaranın xüsusi təkliflər paketi hazırlaması bu cəhətdən ümidləri xeyli artırmışdır. Lakin reallıq bundan
ibarətdir ki, Ermənistan ümumbəşəri dəyərlərin, eləcə də sülh, demokratiya, sabitlik və regional əməkdaşlıq
prinsiplərinin, beynəlxalq hüquq normalarının tam ziddinə olaraq Azərbaycan ərazisinin 20 faizini işğal etmiş,
həmin ərazilərdə etnik təmizləmə aparmış, tarixi və mədəni abidələri məhv etməklə regionun simasını
dəyişmişdir. Ermənistan Qarabağda qeyri-qanuni məskunlaşdırma prosesini həyata keçirmiş, ərazinin təbii
sərvətlərini istismar etmiş və beynəlxalq nəzarətdən kənarda qalan regionda transmilli cinayətkarlıqlar üçün
şərait yaratmışdır. Türkiyə məhz bu səbəblərdən Ermənistanla diplomatik əlaqələr yaratmamış və sərhədlərin
açılmasına hər hansı şəkildə razılıq verməmişdir. Lakin son illər, xüsusilə d ə 2009-cu ilin əvvəlindən
başlayaraq, Türkiyə ilə Ermənistan arasında İsveçrənin vasitəçiliyi ilə sərhədlərin açılması ilə bağlı gedən
danışıqlara ABŞ Prezidenti Barak Obamanın Türkiyəyə səfəri zamanı verdiyi dəstək Azərbaycan tərəfdən
birmənalı qarşılanmadı və Ermənistana açıq-aşkar dəstək kimi qəbul edildi. Beləliklə, Türkiyə hökumətinin
Ermənistanla sərhədləri açacağı ilə bağlı kütləvi informasiya vasitələrində aramsız olaraq məlumatların
yayılması Azərbaycanda haqlı narahatlıq doğurmaya bilməzdi.
Dövlət başçısı Türkiyə-Azərbaycan birliyinin bölgədə sabitləşdirici amil olduğunu da diqqətə
çatdırır və bildirir:”… biz çox həssas bölgədə yaşayırıq və bizim siyasətimizdən geniş mənada bölgənin
gələcək taleyi, sabitliyi asılıdır”
Ancaq “bir millət, iki dövlət” arasında belə anlaşılmazlıqların uzun sürməyəcəyi şübhəsiz idi. Artıq
2009-cu ilin may ayının əvvəllərində Prezident Abdulla Gül və Baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan səviyyəsində
məsələyə aydınlıq gətirən açıqlamalar gündəmə gəldi. Açıqlamaların mahiyyəti son dövrlərə qədər olan mövqe
ilə eyni idi: “Azərbaycanın işğal altında olan torpaqları azad olunmayana, Ermənistanın işğalçı qüvvələri bu
ərazilərdən çıxmayana qədər sərhədlərin açılması danışıqlar mövzusu ola bilməz”.
Etiraf etmək lazımdır ki, bu dövrdə Azərbaycanın dövlət başçısı siyasi müdriklik, qətiyyət və çevik
diplomatik mövqe nümayiş etdirdi. Nəhayət, münasibətlərə gərginlik gətirən proseslər onunla nəticələndi ki,
2009-cu il mayın 14-də Azərbaycana səfərə gələn Türkiyənin Baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan mətbuat
nümayəndələri üçün verdiyi bəyanatda bildirdi: “Dağlıq Qarabağ işğal edildiyi üçün Türkiyə sərhədləri
bağlamışdır. İşğala son qoyulmayınca bilavasitə sərhədlərin açılması da mümkün deyildir. Bunu çox açıq
şəkildə bir çox yerdə ifadə etdiyim kimi, bu gün Bakıda da bunu ifadə edirəm”.
Prezident İlham Əliyev də öz növbəsində jurnalistlərin sualına cavabında bəyan etmişdir: “…Heç kim
üçün sirr deyil, son aylar ərzində Azərbaycan cəmiyyətində müəyyən mənada bir narahatlıq hissləri var idi. O
hisslərin, yəqin ki, müəyyən təbii səbəbləri də var idi. Ancaq ən önəmlisi odur ki, hesab edirəm və bu gün mən
üzümü Azərbaycan xalqına tutub demək istəyirəm ki, heç bir şübhə üçün, möhtəkirlik üçün yer qalmadı.
Türkiyə hökumətinin başçısı, Türkiyə Prezidenti dəfələrlə bu məsələyə aydınlıq gətirmişlər və bu gün də
dəyərli qardaşım cənab Baş nazirin sözləri, bir daha demək istəyirəm ki, bunun ən gözəl cavabıdır”.
İran yaxın qonşu, dost ölkə
Azərbaycan Respublikası müstəqillik qazandıqdan sonra 1991ci il dekabrın 25-də onun müstəqilliyini
tanıyan ilk ölkələrdən biridə İran İslam Respublikası olmuşdur. 1992-ci il martın 12-də isə Azərbaycan ilə İran
arasında diplomatik münasibətlər yaradılmışdır. Azərbaycanla İran arasındakı münasibətlər dərin tarixi
köklərə malikdir. Ulu öndər Heydər Əliyev bununla bağlı qeyd edirdi: “Bizim xalqlarımız əsrlər boyu birgə
yaşamış, bir yerdə olmuşlar. Bizim tarixi, mənəvi dəyərlərimiz eynidir. Biz hamımız, yəni İran və Azərbaycan
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xalqları islam aləminə mənsub olan xalqlarıq. İslam aləminin dəyərləri bizim üçün əzizdir, möhtərəmdir. Biz
bu dəyərləri öz həyatımızda bundan sonra da bərqərar edəcəyik. Elmi, mənəvi, mədəni əlaqələrimiz bizi tarix
boyu birləşdirib. Azərbaycan Respublikası ilə İran İslam Respublikasının çox böyük sərhədi var. Bunları
nəzərə alaraq Azərbaycan İran İslam Respublikası ilə dostluq, qardaşlıq əlaqələrini inkişaf etdirmək
əzmindədir”.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 1994cü il iyunun 29-dan iyulun 2-dək Tehrana
səfəri İran ilə əlaqələrin genişləndirilməsi sahəsində böyük əhəmiyyətə malik olmuşdur. Azərbaycanın xarici
siyasətinin parlaq səhifələrindən biri kimi qiymətləndirilən və müstəqil dövlətimiz üçün tarixi əhəmiyyət kəsb
edən bu səfər iki ölkə arasındakı münasibətlərdə əvvəlki illərdə yol verilmiş soyuqluğun aradan qaldırılması,
münasibətlərin normal inkişaf etdirilməsi və Azərbaycanın İranla əlaqələrinin dərinləşməsi üçün zəmin
yaradılmasında əsaslı rol oynadı. Səfər zamanı iki ölkə arasında dostluq münasibətlərinin inkişafı haqqında 13
maddədən ibarət bəyanat imzalandı. Bəyanat ölkələrimiz arasında daha sıx əməkdaşlığın əsas istiqamətlərini
müəyyənləşdirdi.
Azərbaycan qonşu İran dövləti ilə xalqlarımızın mənafeyinə cavab verən mehriban qonşuluq, qarşılıqlı
faydalı əməkdaşlıq prinsipləri əsasında ikitərəfli siyasi, iqtisadi, mədəni münasibətlərin inkişafına müvəffəq
olmuşdur. Ölkələrimiz arasında ikitərəfli əlaqələrin bütün sahələrini əhatə edən sənədlər imzalanmışdır. Son
illərdə Prezident İlham Əliyevin İrana rəsmi səfəri, İran prezidentlərinin Azərbaycana səfərləri ikitərəfli
əməkdaşlığın sürətli inkişafına təkan vermiş, keçirilmiş səmərəli görüşlərdə dostluq və əməkdaşlıq
münasibətlərinin prinsipləri və əlaqələrin gələcək inkişafının istiqamətləri müəyyənləşdirilmişdir. Hər iki
dövlətin mühüm coğrafi mövqedə yerləşməsi və zəngin iqtisadi potensiala malik olması mövcud əməkdaşlığı
daha da genişləndirmiş, Azərbaycanla İran arasında iqtisadi əlaqələrin sürətlə inkişafına, əmtəə dövriyyəsinin
həcminin ildən-ilə artmasına gətirib çıxarmışdır. İran Azərbaycanın ixrac-idxal əməliyyatları apardığı əsas
dövlətlərdən biridir. İranlı sərmayədarlar ölkəmizin infrastrukturuna, kənd təsərrüfatına, emal sənayesinə,
energetika sektoruna və digər sahələrə investisiya qoyurlar. Qarşılıqlı əlaqələrə yeni, güclü təkan verə biləcək
bir sıra inkişaf layihələri artıq gündəlikdədir. Söhbət, ilk növbədə, Azərbaycandan keçən Şimal-Cənub
nəqliyyat dəhlizinin yaradılmasından gedir. Ölkəmizin qovşaq rolu oynayacağı bu böyük layihəni
reallaşdırmaq üçün Azərbaycan, İran və Rusiya arasında müvafiq razılaşmalar əldə edilmişdir. Mərkəzi və
Şimali Avropanı Cənubi Asiya ilə birləşdirəcək dəmiryol xəttinin, eləcə də beynəlxalq əhəmiyyətli avtomobil
yolunun işə salınması Azərbaycan-İran əməkdaşlığının genişləndirilməsinə və dərinləşdirilməsinə şərait
yaradacaqdır. İki ölkə arasında elektrik enerjisi mübadiləsinin nizama salınması, eləcə də İrandan Naxçıvana
qaz kəmərinin çəkilməsi ikitərəfli əlaqələrin möhkəmləndirilməsi işinə əhəmiyyətli töhfədir.
Nəticə əvəzi
Azərbaycan Şərqlə Qərbi birləşdirən, Avrasiya məkanında ticarət-iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsinə
kömək edən yeni kommunikasiyaların, nəqliyyat və enerji dəhlizlərinin üzərində qovşaq ölkə kimi regionda
böyük nüfuz sahibinə çevrilmişdir.
Azərbaycanın xarici siyasət strategiyası özünün prioritet istiqamətlərinin, dünyanın aparıcı dövlətləri və
beynəlxalq təşkilatları ilə əlaqələrin ümummilli mənafelərə əsaslanan xətlə inkişaf etdirilməsini tələb edir.
Ölkə başçısının son 6 ildə milli məqsədlərə çatmaq naminə ən nüfuzlu tribunalardan böyük diplomatik
məharətlə istifadə etməsi Azərbaycan dövlətçiliyinin bugünü və gələcəyi baxımından son dərəcə əhəmiyyətli
olmuşdur. Uğurla aparılan xarici siyasət kursu nəticəsində Azərbaycan Cənubi Qafqazın lider dövlətinə
çevrilmiş, ölkəmizin regionda gerçəkləşdirilən bütün transmilli layihələrdə iştirakı təmin olunmuşdur.
Dünyanın nüfuzlu təşkilatları və dövlətləri ilə əməkdaşlığın getdikcə möhkəmlənməsi ölkəmizin beynəlxalq
əlaqələrində keyfiyyətcə yeni mərhələnin əsasını qoymuşdur.
İran Azərbaycanın ixrac-idxal əməliyyatları apardığı əsas dövlətlərdən biridir. İranlı
sərmayədarlar ölkəmizin infrastrukturuna, kənd təsərrüfatına, emal sənayesinə, energetika sektoruna
və digər sahələrə investisiya qoyurlar.
Avropa və Avratlantik məkana inteqrasiya Azərbaycanın yürütdüyü xarici siyasət xəttinin vacib
istiqamətlərindən biri kimi bu gün uğurla davam etdirilir. Azərbaycan Avropa və Avratlantik birliyin
dəyərlərini bölüşür, çoxtərəfli Transatlantik təhlükəsizlik əməkdaşlığı proqramlarını inkişaf etdirərək Avropa
qitəsində və onun sərhədlərindən kənarda təhlükəsizlik və sabitliyə töhfə verir. Ölkəmizin Avropa dövlətləri
və ABŞ-la əlaqələri artıq xüsusi əhəmiyyət kəsb etməyə başlamışdır. Bunu respublikamızın Qərbin enerji
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təhlükəsizliyinə verdiyi töhfə şərtləndirir. Bu işdə Qərb Azərbaycana böyük önəm verir. Bir tərəfdən, Qərbin
ölkəmizə maraq göstərməsi seçdiyimiz strateji xəttə Avratlantik məkana inteqrasiyaya tam uyğundur. Digər
tərəfdən, Azərbaycanın Qərbin enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində iştirakı dövlətimizin regionda və
dünyada çəkisini artırır və inteqrasiya prosesinin intensivləşməsinə təkan verir.
Azərbaycan islam aləminin tərkib hissəsi olaraq İslam Konfransı Təşkilatı ilə sıx əməkdaşlığı inkişaf
etdirir, bu təşkilatın regional və qlobal məsələlərin həllində siyasi çəkisinin və nüfuzunun artırılmasına yardım
göstərir. 2007-ci ildə İslam Konfransı Təşkilatının Xarici İşlər Nazirləri Şurasının sədri kimi Azərbaycan İslam
Konfransı Təşkilatının strukturlarının və funksiyalarının daha da gücləndirilməsi və Avropa təşkilatları ilə
əməkdaşlıq mexanizmlərinin yaradılması istiqamətində səylər göstərmişdir. Şərq ilə Qərbin, xristian dünyası
ilə islam aləminin qovuşuğunda yerləşərək nadir coğrafi mövqeyi, tolerantlığı, sülh ənənələri və etnik
rəngarəngliyi ilə Azərbaycanın mədəniyyətlər və sivilizasiyalar arasında təbii körpüyə çevrilməsi zamanın
tələbidir. Elə buna sübut kimi İslam Konfransı Təşkilatına üzv dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin Tripolidə
keçirilmiş beşinci konfransının nəticələrinə görə, Bakı 2009-cu ildə “İslam mədəniyyətinin paytaxtı” elan
olunmuşdur.
Azərbaycanın xarici siyasət kursunda beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığın genişləndirilməsi
məsələlərinə böyük diqqət yetirilir. Beynəlxalq təşkilatlara üzv olmaq, onlarla səmərəli iş qurmaq
Azərbaycanın problemlərini, Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırmaq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Odur ki, ölkəmiz nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq edir, yeni-yeni kollektiv sənədlərə və
beynəlxalq müqavilələrə qoşulur.
Azərbaycan xarici əlaqələrinin coğrafiyasını əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirmiş, beynəlxalq aləmdə
daha çox nəzərəçarpan və hörmət edilən ölkəyə çevrilmiş və xarici siyasət məqsədlərini daha da
təkmilləşdirmişdir. Hazırda Azərbaycan 163 ölkə ilə diplomatik əlaqə qurmuşdur. Vyana Konvensiyasının
iştirakçısı olan ölkələrlə respublikamız arasında konsulluq münasibətləri yaradılmışdır. Azərbaycanda 93
xarici dövlətin səfirlikləri fəaliyyət göstərir. Bunların 42-si bilavasitə Bakıda, 51-i isə h əmin dövlətlərin
Türkiyə, Rusiya, İran, Gürcüstan və Özbəkistandakı səfirliklərində akkreditə olunmuşdur. Öz növbəsində
Azərbaycanın xarici ölkələrdə 64 diplomatik nümayəndəliyi səfirlik, beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi
nümayəndəlik və baş konsulluq fəaliyyət göstərir. Bunun 51-i səfirlik, 6-sı baş konsulluq, 7-si
nümayəndəlikdir.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Cənubi Qafqazın ən ciddi problemi kimi indiyə
qədər həllini tapmaması bütövlükdə regionda sülhə, sabitliyə və iqtisadi əməkdaşlığa potensial təhlükə
mənbəyi kimi çıxış edir. Azərbaycan ərazisinin 20 faizini işğal altında saxlayan təcavüzkar Ermənistanın
müxtəlif səviyyələrdə ifşası, erməni lobbisinin respublikamıza qarşı apardığı bədnam təbliğata qarşı effektiv
əks-hücumun təşkili ölkəmizin xarici siyasətində prioritet məsələlərdəndir. Beynəlxalq hüquq normaları, o
cümlədən bir sıra mötəbər təşkilatların münaqişə ilə bağlı prinsipial mövqeyi Ermənistanın cəfəng iddialarının
həm hüquqi, həm də siyasi baxımdan əsassızlığını tamamilə sübuta yetirir. Nəticədə, Ermənistanın beynəlxalq
hüququn norma və prinsiplərinə əməl etməyən təcavüzkar dövlət olması faktı bir çox dünya dövlətləri
tərəfindən etiraf edilmişdir. Dövlət başçısı İlham Əliyevin vurğuladığı kimi, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü,
beynəlxalq birlik tərəfindən tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığı müzakirə mövzusu ola bilməz: “Biz öz
ərazi bütövlüyümüzü heç vaxt güzəştə getməyəcəyik. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü toxunulmazdır, Dağlıq
Qarabağa heç vaxt müstəqillik verilməyəcəkdir. Azərbaycan rəhbərliyi və Azərbaycan xalqı heç vaxt bununla
razı olmayacaqdır. Biz danışıqları bu istiqamətdə aparırıq. Danışıqların əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki,
Azərbaycanın zəbt olunmuş bütün torpaqları işğalçılardan azad edilsin, Azərbaycan vətəndaşları – məcburi
köçkünlər həmin torpaqlara qayıtsınlar, o cümlədən də Dağlıq Qarabağa qayıtsınlar. Bu, bizim prinsipial
mövqeyimizdir və bu mövqedən bir addım da kənara çıxmayacağıq”.
Bu baxımdan, 2008-ci il noyabrın 2-də Moskvada üç dövlətin – Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan
prezidentlərinin imzaladıqları Bəyannamə xüsusi qeyd edilməlidir. Sənəddə Cənubi Qafqazda vəziyyətin
sağlamlaşdırılması, regionda sabitliyin və təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün münaqişənin beynəlxalq
hüququn norma və prinsipləri, həmçinin bu çərçivədə qəbul edilmiş qərar və sənədlər əsasında siyasi yolla
həllinə şərait yaratmaq səyləri öz əksini tapmışdır. Bu sənəd indiyə qədər aparılan danışıqların mahiyyətini və
məqamlarını özündə əks etdirir. Münaqişənin həlli ilə əlaqədar bu vaxta qədər verilən şifahi bəyanatlardan
sonra imzalanan bu sənəd böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bəyannamənin ən yüksək səviyyədə imzalanması
münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanması istiqamətində irəliyə doğru atılan addımdır. Bu bəyannamə ilə bağlı
beynəlxalq ekspertlərin rəylərində də bildirilir ki, Moskva Bəyannaməsi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
münaqişənin nizamlanması istiqamətində dəfələrlə səsləndirdiyi fikirlərin bir növ müdafiəsi idi. Moskva
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Bəyannaməsi, əsasən, bu fikirləri özündə təcəssüm edirdi. Ermənistan prezidentinin bu bəyannaməni
imzalaması Azərbaycan diplomatiyasının uğurlarından xəbər verir.
Azərbaycan Prezidentinin yeritdiyi uğurlu xarici siyasətin nəticəsi olaraq Avropa Şurası Parlament
Assambleyasının 2005ci il 1416 saylı qətnaməsində Azərbaycan ərazilərinin ermənilər tərəfindən işğal
olunduğu və separatçı qüvvələrin Dağlıq Qarabağ bölgəsinə nəzarət etdiyi göstərilmişdir. Bununla yanaşı,
BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrində əks olunmuş tələblərin yerinə yetirilməsinin və erməni silahlı
qüvvələrinin işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən çıxarılmasının vacibliyi xüsusi vurğulanmışdır. BMT
Baş Məclisi 59, 60 və 62-ci sessiyalarında Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki vəziyyətə dair məsələni
müzakirəyə çıxarmışdır. Baş Məclis təqdim olunmuş faktlara istinadən Azərbaycanın işğal olunmuş
ərazilərində ermənilərin məskunlaşdırılmasını, həmin ərazilərdə kütləvi yanğınların törədilməsini, insanların
sağlamlığına və həyatına təhlükə yaratmasını pisləyən qətnamələr qəbul etmişdir. Həmin qətnamələrdə öz atababa torpaqlarından qovulmuş azərbaycanlıların doğma yurdyuvalarına qayıtmaq hüququ bir daha
təsdiqlənmişdir. Bu tələblər AŞ PA-nın 2005-ci il 1690 saylı tövsiyələrində də öz əksini tapmışdır. Bundan
sonra, 2008-ci il martın 14-də BMT Baş Məclisi Azərbaycan tərəfindən irəli sürülmüş, beynəlxalq səviyyədə
tanınmış sərhədləri çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünə hörmət
edilməsini bəyan edən, erməni qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş bütün ərazilərindən dərhal, tam və
qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən, bu ərazilərdən qovulmuş əhalinin öz yurd-yuvalarına qayıtma hüququnu
təsdiq edən və işğal nəticəsində yaranmış vəziyyəti heç bir dövlətin qanuni hesab edə bilməyəcəyini
vurğulayan qətnamə qəbul etmişdir. Həmin sənədin Azərbaycan Respublikasının tərkibində olmaqla Dağlıq
Qarabağda səmərəli fəaliyyət göstərə biləcək demokratik özünüidarəetmə sisteminin yaradılması məqsədilə
bölgənin azərbaycanlı və erməni icmalarının təhlükəsiz və bərabər həyat şəraitinin təmin edilməsinin
zəruriliyini qeyd edən bəndini xüsusilə vurğulamaq lazımdır. Bu, regionun gələcək statusu və onun bütün
əhalisinin təhlükəsizliyi ilə bağlı zəmanətə dair ATƏT-in Lissabon prinsiplərinin şərtlərinə uyğundur. NATOnun 2009-cu il aprelin 2-4-də Strasburq və Kehldə keçirilmiş sammiti də Azərbaycanın suverenliyi və ərazi
bütövlüyünə dəstək ifadə etmiş, münaqişənin sözü gedən prinsiplər əsasında həllinin zəruriliyini qeyd etmişdir.
2009-cu il iyulun 10-da ABŞ, Rusiya və Fransa prezidentləri “Böyük 8″-lərin İtaliyanın Akvila
şəhərində keçirilən toplantısında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı birgə bəyanatla çıxış
etmişlər. Prezidentlər həmsədrlərə, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinə baza prinsiplərinə dair son
təkliflərin əks olunduğu 2007-ci il noyabrın 29-da açıqlanmış Madrid təklifləri üzrə yeni versiya üzərində
işləməyi tövsiyə etmişlər. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin başçıları əsas prinsiplərin
razılaşdırılmasında Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinə dəstək verəcəklərini təsdiqləmişlər. Bu bəyanat
“Böyük 8″-lərin problemin həllinə marağının artdığını göstərir.
Münaqişənin həllinin hüquqi və siyasi əsasları BMT-nin Nizamnaməsi, Helsinki Yekun Aktı, BMT
Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələri, BMT Baş Məclisinin 2008ci ildə qəbul etdiyi
A/RES/62/243 saylı qətnaməsi, habelə ATƏT və Avropa Şurasının müvafiq sənədləri və qərarlarında əks
olunan beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə söykənir. Bütün bu sənədlər Azərbaycanın suverenliyi,
ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınan sərhədlərinin toxunulmazlığını təsdiq edir.
Azərbaycan münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanmasına sadiqdir və münaqişənin beynəlxalq hüququn
norma və prinsiplərinə uyğun ədalətli və davamlı həllinin dəstəklənməsi üçün bütün səylərin səfərbər olunması
məqsədi ilə öz tərəfdaşları, beynəlxalq və regional təşkilatlarla əməkdaşlığı davam etdirir. Azərbaycan
hakimiyyətinin məqsədi bütün zəbt edilmiş ərazilərin azad edilməsi, məcburi köçkün əhalinin öz doğma
yurdlarına qaytarılması, Cənubi Qafqaz regionunda davamlı sülh və sabitliyin yaradılmasıdır. Son olaraq,
məqsəd Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanın hüdudları çərçivəsində statusunun müəyyənləşməsidir. Bu
statusun müəyyən edilməsi yalnız sülh şəraitində, Dağlıq Qarabağın həm erməni, həm də azərbaycanlı
icmasının birbaşa və bərabər iştirakı ilə, hüquqi və demokratik proses vasitəsilə mümkündür.
Lakin sülh prosesinin uğurla nəticələnməsi Ermənistan tərəfinin bu prosesə sadiqliyindən və konstruktiv
yanaşmasından, həmçinin beynəlxalq birliyin, ATƏT-in bütün üzv dövlətlərinin, xüsusən də Minsk qrupunda
təmsil olunan və həmsədrlik edən ölkələrin qətiyyətli mövqeyindən asılıdır.
Hazırda münaqişənin nizamlanması ilə bağlı danışıqlar yeni mərhələyə qədəm qoyub. Prezident İlham
Əliyev Rusiya Dövlət televiziya kanalının “Vesti v subbotu” verilişinin aparıcısına verdiyi müsahibədə
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllini nəzərdə tutan məqamlar barəsində
danışıb: “Mahiyyət etibarilə razılıq əldə edilmişdir ki, işğalçı Ermənistan qoşunlarının Azərbaycanın işğal
edilmiş ərazilərindən çıxarılmasına başlanmalı, hazırda Dağlıq Qarabağda yaşayan vətəndaşların və işğal
edilmiş ərazilərə, o cümlədən Dağlıq Qarabağa qayıdacaq, milliyyətcə azərbaycanlı olan vətəndaşların da
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təhlükəsizliyinə beynəlxalq zəmanət təmin edilməlidir. Biz hesab edirik ki, indiki halda siyasi zəmanətlər hərbi
və ya hər hansı sülhməramlı zəmanətlərdən qat-qat sanballıdır”.
İşğal olunmuş ərazilərin statusu barədə söz açarkən Azərbaycan Prezidenti qeyd edib ki, hazırda qəbul
olunan təkliflərdə status məsələsi yoxdur: “Dağlıq Qarabağın statusu məsələsinə gəldikdə isə bu, gələcəyin
işidir. Bu gün bizim müzakirə etdiyimiz, qəbul etdiyimiz və razılaşdırdığımız təkliflərdə status məsələsi
yoxdur. Əgər mövqelərin razılaşdırılması üçün bu mövzu yenidən ilkin şərt kimi irəli sürülərsə, biz heç nəyə
nail olmayacağıq. Buna görə də real həyatda olanları başa düşmək lazımdır. Əlbəttə, biz Dağlıq Qarabağın
müstəqil dövlət kimi mövcud olmasını mümkün hesab etmirik və Azərbaycan heç vaxt buna razılıq
verməyəcəkdir. Bizə belə gəlir ki, erməni tərəfi bunu başa düşür… Zənnimcə, əgər Ermənistan tərəfi siyasi
iradə göstərsə və hər bir halda atmalı olduğu addımları atsa, işğal edilmiş bütün ərazilərdən çıxsa,
azərbaycanlılar Şuşaya, Dağlıq Qarabağa qayıdandan sonra gələcəkdə biz, təbii ki, statusun müəyyən edilməsi
məsələsini də müzakirə edəcəyik. Əlbəttə, Dağlıq Qarabağın müəyyən statusu olmalıdır. Biz bunu başa
düşürük. Lakin bir daha deyirəm, biz həmin statusu suveren Azərbaycan dövlətindən kənarda təsəvvür
etmirik”.
Prezident İlham Əliyev bildirib ki, Minsk qrupu həmsədrlərinin təkliflərində də mövcud olan
xronologiyaya əsasən sazişlər imzalandıqdan dərhal sonra birinci mərhələdə Ermənistan qoşunlarının beş
rayondan çıxarılması nəzərdə tutulur: “Ermənistanla Dağlıq Qarabağ arasında yerləşən Kəlbəcər və Laçın
rayonlarından erməni silahlı qüvvələrinin çıxarılmasını məhz həmin rayonların coğrafi şəraiti nəzərə
alınmaqla, saziş qüvvəyə minəndən beş il sonra təmin etmək nəzərdə tutulur. Bizim fikrimizcə, bu, kompromis
müddətdir və yəqin ki, həmin zonada daha artıq təhlükəsizlik tədbirləri təmin edilməlidir ki, hər iki tərəfin
sülhsevər xarakterinə heç kəsin şübhəsi olmasın”.
Azərbaycanın xarici siyasət sahəsindəki uğurları ölkə ictimaiyyəti tərəfindən yüksək qiymətləndirilir,
xalqın öz Prezidentinə olan inamını, etimadını daha da artırır. ABŞ-da yerləşən və dünya üzrə insan resurslarını
öyrənən, statistik araşdırma xidmətləri göstərən nüfuzlu “Gallup” təşkilatı 2009-cu il iyulun 31-də keçmiş
sovet respublikaları üzrə yeni sorğusunun nəticələrini elan etmişdir. Sorğu hər ölkədə 1000 respondent
arasında keçirilmişdir. “Siz ölkənizin rəhbərliyinin fəaliyyətindən razısınızmı” sualına Azərbaycanda
respondentlərin 77 faizi müsbət cavab vermişdir. “Gallup”un sorğusunun nəticələrinə görə, Azərbaycan birinci
yeri tutur. Bu, bir daha sübut edir ki, ölkəmizdə əhalinin böyük əksəriyyəti hakimiyyətin fəaliyyətini
dəstəkləyir.
Azərbaycan dövlətinin xarici siyasət xətti dəyişməz və dönməz xarakter daşıyır. Milli maraqların
müdafiəsi, dövlətin beynəlxalq nüfuzunun möhkəmləndirilməsi, ölkənin dünya birliyinə, ilk növbədə,
Avratlantik məkana inteqrasiyasının gücləndirilməsi, Ermənistanın hərbi təcavüzü ilə bağlı həqiqətlərin dünya
ictimaiyyətinə çatdırılması, işğalın nəticələrinin aradan qaldırılması və ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpa
edilməsi naminə diplomatik səylər bu xəttin əsas istiqamətləri olaraq qalır. Ölkəmizin zəngin təbii resurslara,
habelə əlverişli tranzit imkanlarına malik olması, qlobal layihələrin həyata keçirilməsində əsas tərəf kimi
iştirak etməsi, eləcə də balanslaşdırılmış xarici siyasət yeritməsi onun beynəlxalq mövqelərinin
möhkəmlənməsinə yeni imkanlar açır. Bütün bunlar Azərbaycanın fəal diplomatiya yeridən, nüfuz və
mövqelərini ildən-ilə gücləndirən, artan iqtisadi imkanlarını xarici siyasətin daha səmərəli təşkili məqsədinə
yönəldən dövlət olduğunu bir daha nümayiş etdirir. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin 91-ci ildönümünə həsr olunmuş rəsmi qəbulda vurğuladığı kimi: “… Azərbaycan beynəlxalq
mövqelərini yüksək dərəcədə möhkəmləndirə bilmişdir. Biz dünya birliyinə inteqrasiya edirik, eyni zamanda,
öz siyasətimizi milli maraqlar üzərində qururuq, dərin tarixi və mədəni əsaslar üzərində qururuq. Azərbaycanın
xarici siyasəti çox açıqdır, aydındır. Biz bütün ölkələrlə qarşılıqlı surətdə faydalı, ikitərəfli münasibətlərin
inkişafında maraqlıyıq. Bu münasibətlər qarşılıqlı hörmət və qarşılıqlı maraq əsasında qurulubdur. Azərbaycan
dünya birliyində etibarlı ölkə və tərəfdaş kimi tanınır. Son illərdə bizim dostlarımızın, müttəfiqlərimizin sayı
böyük dərəcədə artmışdır”.
Azerbaijan Focus.-2010.-№2(2).-S.17-49.
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Heydər Əliyevin xarici siyasət strategiyası və Azərbaycanın milli təhlükəsizliyi
Ziyafət ƏSGƏROV,
Milli Məclis Sədrinin birinci müavini, YAP Siyasi Şurasının üzvü
Ötən əsrin sonlarında dünyada bir sıra dəyişikliklərin baş verməsi nəticəsində Şərqlə Qərb
arasındakı qarşıdurma və gərginlik tədricən aradan qalxdı və beləliklə “soyuq müharibə” başa çatmış
oldu. Həmin proseslərin nəticəsi olaraq bir sıra Şərqi Avropa ölkələri öz dövlət müstəqilliklərini əldə
etdilər. Bunun ardınca ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində SSRİ kimi böyük bir imperiyanın dağılması
nəticəsində yeni müstəqil dövlətlərin yaranması prosesi başladı. Belə müstəqil dövlətlərdən biri də 1991ci ilin oktyabr ayının 18-də öz dövlət müstəqilliyini qazanmış Azərbaycan Respublikası oldu. Dövlət
müstəqilliyinin elan olunmasından sonra qısa bir zaman müddətində dünyanın bir çox dövlətləri
Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyini tanıdı. Yeni yaranmış müstəqil dövlət kimi
Azərbaycan Respublikası bir çox beynəlxalq və regional təşkilatlara daxil olaraq həmin təşkilatlarla və
eyni zamanda dünyanın bir sıra dövlətləri ilə diplomatik əlaqə və münasibətlər yaratmağa başlamışdır.
Çox təəssüflər olsun ki, dövlət müstəqilliyinin ilk illərində qısa bir zaman kəsiyində bir-birini əvəz edən
məlum hakimiyyətlərin səriştəsiz və naşı siyasətləri nəticəsində ölkəmiz dünyada və regionda təcrid
vəziyyətinə düşdü. Hətta iş o yerə çatdı ki, bəzi yaxın və uzaq ölkələrlə Azərbaycan arasında qarşıdurma
vəziyyətinə gətirib çıxara biləcək ziddiyyətlər meydana gəldi.
1993-cü ildə Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə yenidən
hakimiyyətə gəlməsi nəticəsində ölkə həyatının başqa sahələrində olduğu kimi xarici siyasət sahəsində də
əhəmiyyətli dəyişikliklər baş verdi. Həmin dövrdə yenicə dövlət müstəqilliyini əldə etmiş gənc dövlətin milli
maraqlara uyğun və elmi cəhətdən əsaslandırılmış xarici siyasət kursunun işlənib hazırlanmasına və praktik
olaraq həyata keçirilməsinə çox böyük ehtiyac vardı. Çox çətin və mürəkkəb dövrdə və əhatədə olan
Azərbaycan dövlətinin xarici siyasət kursunu böyük dövlətçilik təcrübəsi olan, dünyada baş verən siyasi hadisə
və proseslərə dərindən bələd olan Heydər Əliyev işləyib hazırlaya bilərdi. Heydər Əliyevin qeyri-adi
əzmkarlığı, iradəsi və zəkası sayəsində ölkənin daxilində baş verən vətəndaş müharibəsi və hakimiyyət
çevrilişləri cəhdlərinin qarşısı alındı. Ölkənin daxilində davamlı sabitliyin və vətəndaş həmrəyliyinin əldə
olunması kimi çətin və mürəkkəb vəzifələr də öz həllini tapmış oldu. Bütün bu hadisə və proseslərin düzgün
istiqamətə yönəldilməsi Ermənistanın Azərbaycanın ərazisinə hərbi təcavüzü və təcavüzün qarşısının alınması
fonunda baş verirdi. Həmin dövrdə Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi və işğalın nəticələrinin
dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və Azərbaycanın haqlı tələblərinin yerinə yetirilməsi ölkəmizin xarici siyasət
kursunda əsas yerlərdən birini tutmuşdu.
Dünyada və regionda baş verən siyasi hadisə və prosesləri dərindən və hərtərəfli təhlil edərək, ulu öndər
Heydər Əliyev ilk növbədə Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlarda təmsil olunmasına nail oldu. Həmin dövrdə
Heydər Əliyev beynəlxalq təşkilatların tribunalarından çox bacarıqla istifadə edərək, Ermənistanın
Azərbaycana təcavüzünün nəticələri və ölkəmiz haqqında obyektiv məlumatları dünyaya çatdırmağa çalışırdı.
Ulu öndər bütün xarici səfərlərində keçirdiyi görüşlər zamanı ölkəmizin tarixi, mədəniyyəti, təbii sərvətləri,
geosiyasi mövqeyi haqqında ətraflı məlumatlar verməklə yanaşı əsas diqqəti Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi və həmin münaqişənin sülh yolu ilə tənzimlənməsi məsələlərinə yönəldirdi.
Dünyanın ən nüfuzlu və universal təşkilatı olmasını nəzərə alaraq Heydər Əliyev BMT-Azərbaycan
əlaqələrinə xüsusi önəm verirdi. Elə bu uzaqgörən və ardıcıl siyasət nəticəsində BMT Təhlükəsizlik Şurasının
Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini işğal etməsi ilə əlaqədar dörd qətnaməsinin qəbul olunmasından sonra
həmin siyasətin nəticəsi kimi BMT Baş Assambleyasının 65-ci sessiyasında “İşğal olunmuş ərazilərdə
vəziyyətə dair” məsələ müzakirə olunmuş və müvafiq qətnamə qəbul edilmişdir. Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyinin ilk illərində ulu öndər Heydər Əliyev ölkəmizin milli maraqlarını və təhlükəsizliyini nəzərə
alaraq dünyanın böyük güc mərkəzləri ilə balanslaşdırılmış siyasətə üstünlük verdi. Belə güc mərkəzləri kimi
həmin dövrdə ABŞ, Avropa İttifaqı, Rusiya Federasiyası və Çin çıxış edirdi. Bu ölkələrin bəzilərinin BMT
Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olması faktını nəzərə alaraq, Heydər Əliyev həmin ölkələrlə daha yaxşı əlaqələrin
qurulmasına çalışırdı. Ulu öndər eyni zamanda müstəqilliyin ilk illərində bəzi yaxın və uzaq ölkələrlə
pozulmuş əlaqə və münasibətlərin yenidən qurulmasına çox böyük önəm verirdi.
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Azərbaycan Respublikasının siyasi və hərbi təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə Heydər Əliyev
müasir dünyanın ən güclü və nüfuzlu hərbi-siyasi təşkilatı olan NATO ilə əməkdaşlığa da çox böyük üstünlük
verirdi.
Bu məqsədlə 1994-cü ilin may ayının 4-də NATO-nun mənzil-qərargahının yerləşdiyi Brüssel şəhərinə
səfər edərək orada “Sülh Naminə Tərəfdaşlıq Proqramının” çərçivə sənədini imzalamışdır. Sənədin
imzalanmasından sonra Azərbaycan-NATO əlaqələrində dinamik inkişaf başladı, ölkəmizin təhlükəsizliyi ilə
bağlı Alyansla daimi məsləhətləşmələr aparıldı, Azərbaycan ordusunda islahatların gerçəkləşdirilməsi və
ordunun NATO standartlarına uyğunlaşdırılması həyata keçirildi. Bununla yanaşı, Azərbaycan ordusunun
hissələri NATO-nun müxtəlif sülhyaratma əməliyyatlarında iştirak etməyə başladı. Hazırda NATOAzərbaycan əlaqələri yüksələn xətt üzrə inkişaf edir. “Fərdi Tərəfdaşlıq üzrə Fəaliyyət Proqramı” çərçivəsində
Alyansla Azərbaycan arasında bir çox sahələrdə əməkdaşlıq uğurla davam etdirilir. NATO Parlament
Assambleyasının ildə iki dəfə keçirilən sessiyalarında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin nümayəndə
heyəti yaxından iştirak edir. 2010-cu ilin sonlarında keçirilən NATO-nun Lissabon sammitində qəbul olunmuş
Alyansın “Yeni strateji konsepsiyasında” Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü dəstəklənmişdir. Qeyd
etmək lazımdır ki, NATO-nun bundan əvvəl keçirilən Riqa və Buxarest sammitlərində də Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü dəstəklənmişdir.
Özünün xarici siyasət kursunda ümummilli lider Heydər Əliyev Avropa İttifaqı ilə əlaqələrə xüsusi
əhəmiyyət verirdi. Çünki Avropa İttifaqı dünyada baş verən bütün siyasi hadisə və proseslərə təsir etmək
imkanlarına malik olan bir təşkilatdır. 1996-cı ildə Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında Lüksemburqda “Bir
tərəfdən Avropa Birliyi və onun üzvü olan dövlətlər, digər tərəfdən Azərbaycan Respublikası arasında
Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi” imzalanmışdır. Sənəddə Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında siyasi və
ticarət sahəsində əməkdaşlıq, Azərbaycanın qanunvericiliyinin Avropanın hüquq sisteminə uyğunlaşdırılması
məsələləri öz əksini tapmışdır. Hazırda Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə “Şərq tərəfdaşlığı” proqramı
çərçivəsində əməkdaşlıq edir.
Özünün xarici siyasət kursunda Heydər Əliyev Avropa Şurası kimi mötəbər bir təşkilata da çox böyük
əhəmiyyət vermişdir. 2001-ci il yanvarın 25-də Azərbaycan AŞ-nın tam hüquqlu üzvü seçilmişdir. Bu il
Azərbaycanın AŞ-na üzvlüyünün 10 ili tamam oldu. Ötən bu 10 il ərzində Azərbaycanla AŞ arasında əlaqələr
dinamik olaraq inkişaf etmişdir. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin AŞ Parlament Assambleyasındakı
nümayəndə heyəti sessiyalarda fəal iştirak edərək Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması sahəsində
çox böyük işlər görmüşlər. 2011-ci ilin yanvar ayında AŞ-nın Dağlıq Qarabağa dair Alt Komitəsinin işinin
yenidən bərpa olunması haqda qərar qəbul olunmuşdur.
Azərbaycanın xarici siyasətində ulu öndər Heydər Əliyev eyni zamanda MDB, GUAM, Qara dəniz
İqtisadi Əməkdaşlıq Komitəsi, İslam Konfransı Təşkilatı və digər təşkilatlarla əlaqə və münasibətlərin
qurulmasına böyük əhəmiyyət vermişdir. Həmin siyasətin məntiqi nəticəsi kimi yuxarıda adlarını çəkdiyimiz
təşkilatların böyük əksəriyyəti beynəlxalq qurumlarda Azərbaycanın haqlı mövqeyini dəstəkləyirlər.
Azərbaycan Respublikasının əlverişli geosiyasi və coğrafi məkanda yerləşməsini, Şərqlə Qərb, Şimalla
Cənub arasında təbii körpü rolunu oynamasını və eyni zamanda zəngin təbii sərvətlərə, karbohidrogen
ehtiyatlarına malik olmasını nəzərə alaraq Heydər Əliyev neft-qaz və nəqliyyat kommunikasiya layihələrinin
işlənib hazırlanmasına və praktik olaraq həyata keçirilməsinə xüsusi əhəmiyyət verməyə başladı.
Azərbaycanın o dövrdəki iqtisadi vəziyyətini nəzərə alan Heydər Əliyev ilk növbədə ölkəyə xarici
investisiyaların cəlb olunması istiqamətində lazımi işlərin görülməsini təmin etdi. Belə tədbirlərdən biri xarici
investorların investisiyalarının qorunması və onlar üçün əlverişli şəraitin yaradılması idi. Ölkəyə xarici
investisiyaların cəlb olunması üçün ilk növbədə neft və qaz layihələrinin reallaşdırılmasını və onun dünya
bazarlarına çıxarılmasını təmin etmək lazım idi. 1994-cü ildə çox böyük maneə və çətinliklərə baxmayaraq
“Əsrin müqaviləsi” adlanan böyük neft müqaviləsinin bağlanması ilə bu istiqamətdə ilk addım atıldı.
Tarixi təcrübə göstərdi ki, ulu öndərin uğurlu neft strategiyası ölkəmizin iqtisadi inkişafı ilə bərabər
onun beynəlxalq imicinin və nüfuzunun artmasına da səbəb olmuşdur. Heydər Əliyevin yeni neft strategiyası
nəticəsində bu gün Azərbaycan Respublikası regionun ən dinamik inkişaf edən, iqtisadi cəhətdən özünü tam
təmin edən, heç bir ölkədən asılı olmayan və eyni zamanda tam müstəqil siyasət yeridən bir ölkəyə
çevrilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin həyata keçirdiyi daxili və xarici siyasət
nəticəsində hazırda Azərbaycan regionun ən güclü və dinamik inkişaf edən ölkəsinə çevrilmişdir. Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan neft strategiyasının inkişaf
etdirilməsinə böyük önəm verir və neft-qaz kəmərlərinin daha çox şaxələnməsinə çalışır. 2010-cu ildə
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Azərbaycanda 30 milyard kubmetr qaz və 52 milyon ton neft hasil olunmuşdur. Həmin məhsulların müxtəlif
istiqamətlərdə dünya bazarlarına çıxarılması çox vacibdir. Bu yaxınlarda Xəzərin “Ümid” yatağında 200
milyard kubmetr qaz ehtiyatının aşkar edilməsi gələcəkdə ölkəmizin iri qaz ixracatçısı olan ölkələrdən birinə
çevrilməsi ümidlərini bir daha artırır.
2011-ci il yanvar ayının 17-də Davosda keçirilən 41-ci Dünya İqtisadi Forumunda çıxış edən Prezident
İlham Əliyev qeyd etmişdir ki, Azərbaycan müstəqil siyasət yürüdən, regionda yaxşı mövqeyə malik olan və
gələcəyə böyük ümidlərlə baxan müstəqil ölkədir. Dövlət başçısı İlham Əliyev Azərbaycanın neft ölkəsi kimi
tanındığını xatırladaraq qeyd etmişdir ki, neft XIX əsrdə məhz Azərbaycanda hasil edilmişdir. “Sonradan
dənizdə də neft yenə Azərbaycanda çıxarılıb. Lakin bu gün biz bir sıra mühüm şaxələnmə layihələri üzərində
işləyirik. Bizim enerji daşıyıcılarını beynəlxalq bazarlara nəql edən 3 neft və 4 qaz boru kəmərimiz var. Biz
nəhəng qaz yataqlarını aşkar etmişik. Onlar bizə böyük qaz ixracatçısı olmağa imkan verir. Hazırda biz təbii
qazı qonşu ölkələrə ixrac edirik. Hasilatın artırılması və yeni bazarların tapılması ilə bağlı böyük planlarımız
var. Azərbaycanın təsdiq edilmiş qaz ehtiyatları 2,2 trilyon kubmetrdir və bu həcm İqtisadi Əməkdaşlıq və
İnkişaf Təşkilatı sədrinin qeyd etdiyi kimi bizim üçün 100 ildən artıq müddətə kifayətdir”.
2011-ci ilin yanvar ayının ortalarında Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında enerji razılaşması əldə
olunmuşdur. Həmin razılaşma Avropa Komissiyasının sədri Xose Manuel Barrozunun Bakıya rəsmi səfəri
zamanı əldə olunmuşdur. İmzalanmış birgə Bəyannamədə qeyd olunur ki, Azərbaycan Avropa İttifaqına
uzunmüddətli perspektiv üçün əhəmiyyətli həcmdə qaz verməsini öhdəlik kimi öz üzərinə götürür, Avropa
İttifaqı isə həmin qazın bazara çıxarılmasını təmin edir. Analoji razılaşma Türkmənistan tərəfi ilə də əldə
olunmuşdur. Bakıya səfərindən dərhal sonra Avropa Komissiyasının sədri X.M.Barrozu Türkmənistana səfər
edərək, həmin ölkənin Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovla görüşmüş və “NABUCCO” layihəsinin
reallaşması üçün rəsmi Aşqabadın razılığını almışdır. Çox böyük qaz ehtiyatlarına malik olan Türkmənistan
da özünün qaz kəmərlərinin saxlanmasında maraqlıdır. Türkmənistandan başlanan “NABUCCO” qaz kəməri
Xəzər dənizinin dibindən keçərək, Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə ərazisi vasitəsilə Avropaya çıxacaqdır.
Daha sonra kəmərin iki şaxəyə – Türkiyə – Yunanıstan – İtaliya və Transadriatik boru kəmərlərinə ayrılması
planlaşdırılır. Ümumiyyətlə, “NABUCCO” qaz kəməri ilə ildə 31 milyard kubmetr qaz nəql olunması nəzərdə
tutulur. Kəmərin tikintisinin 2015-ci ildə başa çatdırılması nəzərdə tutulur. Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev bu və digər layihələri nəzərə alaraq qeyd etmişdir ki, bu gün regionda Azərbaycanın iştirakı olmadan
heç bir layihənin həyata keçirilməsi mümkün deyildir.
“Cənub qaz dəhlizi”nə “NABUCCO” və onun qolları olan TYİ, Transatlantik qaz kəmərləri ilə yanaşı,
Azərbaycan, Gürcüstan və Rumıniyanın iştirakı ilə həyata keçirilən AGRİ layihəsi də daxildir. 2010-cu ilin
sentyabr ayında həmin layihənin reallaşdırılması məqsədi ilə Bakı Bəyannaməsi qəbul olunmuşdur. Bu
məqsədlə iştirakçı dövlətlər birgə müəssisənin yaradılmasına da razılıq vermişlər. Layihəyə görə Azərbaycan
qazı Gürcüstanın Qara dəniz sahilindəki xüsusi terminala çatdırıldıqdan sonra orada sıxılmalı, oradan gəmilər
vasitəsilə Konstansa limanına çatdırılmalı və orada yenidən təbii qaz halına gətirilməlidir. Həmin layihənin
ötürücülük gücündən asılı olaraq ildə 5-8 milyard qaz ixrac etmək olar.
İkinci dəfə siyasi hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev
dünyada və regionda gedən prosesləri nəzərə alaraq transmilli nəqliyyat-kommunikasiya layihələrinin
reallaşmasına da böyük önəm verməyə başladı. Avropa ilə Asiyanı birləşdirən TRASEKA layihəsi hələ qədim
zamanlardan mövcud olan “Qədim İpək yolu” marşrutunun yeni layihəsidir. Ulu öndərin uzaqgörən diplomatik
səyləri nəticəsində 1998-ci ilin sentyabr ayında Bakıda TRASEKA layihəsinin reallaşması istiqamətində ilk
addım atıldı və böyük bir beynəlxalq konfrans keçirildi. Həmin beynəlxalq konfransda 32 ölkənin və 13
beynəlxalq təşkilatın nümayəndələri iştirak edirdilər. Konfrans iştirakçıları TRASEKA layihəsinin texniki və
iqtisadi tərəflərini özündə əks etdirən sənəd qəbul etdilər. Sənəd “Avropa-Qafqaz-Asiya” nəqliyyat dəhlizinin
inkişaf etdirilməsi üzrə beynəlxalq nəqliyyat haqqında çoxtərəfli əsas saziş adlandırılmışdır. Qeyd etmək
lazımdır ki, TRASEKA layihəsi Çindən və Sarı dənizdən Avropaya qədər gedib çıxan çox böyük bir layihədir.
Avropanı Asiya ilə birləşdirən bu layihə iqtisadi cəhətdən çox səmərəli layihədir. Hazırda Avropa ilə Asiya
arasında əsas marşrut kimi Süveyş kanalından istifadə olunur. Avropa ilə Asiya arasında hazırda ticarət
dövriyyəsi 2 trilyon, nəqliyyat xərcləri isə 200 milyard dollardır. TRASEKA layihəsinin tam reallaşmasından
sonra Avropa ilə Asiya arasındakı yük daşımaları Süveyş kanalı vasitəsi ilə daşınan yüklərdən 20 gün tez
Avropaya və əks istiqamətə çatdırıla bilər. TRASEKA layihəsinin əsas marşrutunun Azərbaycan üzərindən
keçməsini nəzərə alsaq, gələcəkdə ölkəmizin əsas tranzit ölkələrdən birinə çevrilməsini aydın şəkildə təsəvvür
etmək olar.
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Ümummilli lider Heydər Əliyevin çox böyük əhəmiyyət verdiyi layihələrdən biri də TRASEKA
layihəsinin ayrılmaz tərkib hissəsi olan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsinin tikilib istifadəyə verilməsi
olmuşdur. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsi dünyanın ən böyük transmilli dəmir yolu layihələrindən
biridir. Layihənin reallaşması nəticəsində dəmir yolunun üzərində yerləşən ölkələr çox böyük iqtisadi səmərə
əldə edə bilərlər. Layihənin reallaşmasından sonra yükdaşımaların həcminin artması ilə yanaşı, nəqliyyat
daşımalarında tətbiq olunan tariflər və rüsumlar aşağı düşəcək və yüklərin çatdırılma vaxtı xeyli azalacaqdır.
2007-ci ilin fevral ayında Azərbaycan və Gürcüstan respublikalarının prezidentləri Bakı-Tbilisi-Qars
dəmir yolunun tikintisinə dair yekun sənədini imzaladılar. Bundan sonra dəmir yolunun tikintisinə start verildi.
Qeyd etmək lazımdır ki, digər layihələrin gerçəkləşməsində olduğu kimi Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu
layihəsinin reallaşmasında da bir çox maneələr yaradılmışdır. Bütün bu maneə və çətinliklərə baxmayaraq
dəmir yolunun tikintisi uğurla davam etdirilir və 2012-ci ildə onun istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
Azərbaycan dəmir yolunun Gürcüstandan keçən hissəsinin tikilməsi üçün 200 milyon dollar vəsait ayırmışdır.
Azərbaycan üçün dəmir yolunun tikilib istifadəyə verilməsinin bir üstün cəhəti də ondan ibarətdir ki,
Türkiyənin Qars şəhərindən Naxçıvana da dəmir yolu çəkilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2011-ci ilin yanvar ayının 17-də Davosda keçirilən iqtisadi
forumda qeyd etmişdir ki, Azərbaycanın coğrafi mövqeyi çox əlverişlidir: “Hazırda biz Şərq-Qərb və ŞimalCənub daşıma dəhlizləri sahəsində işləyirik. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında olan dəmir yolu xətti sırf iki
ölkəni birləşdirən xətt deyil, əslində bu, Avropa ilə Asiya arasındakı bağlantıdır. Çünki həmin dəmir yolu
Çindən başlayıb Avropaya qədər gedəcək. Bu, yeni etibarlı alternativlərin yaranmasına imkan verəcək və
bütün tərəflər üçün faydalı, səmərəli marşrut olacaq”.
Hazırda Azərbaycan Respublikası Şimal-Cənub nəqliyyat-kommunikasiya dəhlizinin tam gücü ilə
işləməsində maraqlı ölkə olaraq qalmaqdadır. Şimal-Cənub nəqliyyat-kommunikasiya dəhlizi Azərbaycandan
keçərək İran-Rusiya və Avropanı birləşdirir. 2001-ci ilin aprel ayında Tehranda Rusiya ilə İran arasında
nəqliyyat sahəsində memorandum imzalanmışdır. Həmin sənəddə qeyd olunur ki, Şimal-Cənub nəqliyyat
dəhlizinin reallaşdırılması üçün Rusiya-Azərbaycan-İran dəmir yolu marşrutunun tam tikilməsi çox vacibdir.
Dəmir yolunun Astara (İran) – Rəşt-Qəzvin hissəsinin tikintisini İran tərəfi öz üzərinə götürmüşdür və hazırda
tikinti işləri davam etdirilir. Layihədə İran Astarası ilə Azərbaycan Astarasını birləşdirən dəmir yolu da
çəkilməlidir. Qeyd etmək lazımdı ki, Sovet İttifaqı dövründə İranla SSRİ-ni birləşdirən yeganə dəmir yolu
Azərbaycan ərazisindən keçərək Naxçıvana, oradan isə İrana gedirdi. Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra həmin
dəmir yolunun keçdiyi ərazilərin bir hissəsinin Ermənistan tərəfindən işğal olunması və dəmir yolunun
tamamilə dağıdılması nəticəsində həmin dəmir yolu hazırda işləmir. 2011-ci ilin yanvar ayının 31-də Tehranda
“Şimal-Cənub” beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin tikilməsi istiqamətində növbəti üçtərəfli görüş (AzərbaycanRusiya-İran) başlanmışdır. İki gün davam edən tədbirdə “Şimal-Cənub” beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin tərkib
hissəsi olan Qəzvin-Rəşt-Astara (İran) – Astara (Azərbaycan) xəttinin tikintisinə dair birgə müştərək
müəssisəsinin təsis olunması, tikintinin layihələndirilməsi və digər məsələlər müzakirə olunmuşdur.
Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısında ən böyük xidmətlərindən biri də uğurlu neft
strategiyasının işlənib hazırlanması və reallaşması oldu. Heydər Əliyevin gərgin əməyi və əzmkarlığı
sayəsində Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft boru kəməri tikilib istifadəyə verildi. 1999-cu ilin noyabr ayında
Türkiyənin İstanbul şəhərində ATƏT-in zirvə sammiti çərçivəsində “Bakı-Tbilisi-Ceyhan” ixrac boru kəməri
vasitəsi ilə Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə ərazilərindən Xəzər dənizindən çıxarılan əsas xam neftin nəqli
haqqında” saziş imzalandı. Sazişi prezidentlər Bill Klinton, Heydər Əliyev, Süleyman Dəmirəl və Eduard
Şevardnadze imzalamışlar. Həmin layihənin reallaşmasından sonra Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri
layihəsinin reallaşdırılmasına başlanıldı.
Adıçəkilən neft və qaz kəmərlərinin işə düşməsi nəticəsində ölkəmizin gücü artmış, Azərbaycanın
Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında rolu güclənmişdir. İndiyə qədər Azərbaycana 90
milyard dollar investisiya qoyulmuşdur ki, onun 50 milyardı xarici investorların payına düşür. 2011-ci ildə
Azərbaycanda 51 milyon ton neft hasil olunubdur ki, onun da 45 milyon tonu ixrac olunmuşdur. Ulu öndər
Heydər Əliyevin uğurlu neft strategiyasının reallaşması nəticəsində hazırda Azərbaycan regionun ən güclü və
dinamik inkişaf edən, özünün enerji tələbatını tam təmin edən və heç bir ölkədən asılı olmayan bir ölkəyə
çevrilmişdir.
Dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən sonra Azərbaycan Respublikasının qarşısında ən çətin və mürəkkəb
məsələlərdən biri də ölkənin xarici siyasət kursunun milli təhlükəsizlik tələbatlarına uyğunlaşdırılması
sahəsində atılan addımlar oldu. Böyük dövlət xadimi olan Heydər Əliyevin dövlət idarəçiliyi sahəsindəki
təcrübəsi və biliyi sayəsində ölkəmiz həmin dövrdə bir çox təhdid və təhlükələrdən xilas oldu. Ölkənin xarici
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siyasət kursunu müəyyən edərkən Heydər Əliyev birinci növbədə Azərbaycanın milli maraqlarına əsaslanan
milli təhlükəsizlik siyasətini əsas götürməyə çalışmışdır. Məlum olduğu kimi, hər bir ölkənin xarici siyasəti
həmin dövlətin suverenliyini, ərazi bütövlüyünü və təhlükəsizliyini təmin etmək üçün aparılan siyasətdir.
Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik siyasəti milli mənafeyə və maraqlara əsaslanır. Məlumdur ki,
milli maraqları da milli tələbatlar yaradır. Bir çox politoloqlar milli mənafeləri bəzi meyarlara görə əsas
maraqlara və xüsusi maraqlara ayırmağa çalışırlar.
Milli mənafe və milli təhlükəsizlik konsepsiyası əsasən ötən əsrin əvvəllərində ABŞ politoloqları və
siyasi xadimləri tərəfindən işlənilmişdir. ABŞ siyasi realizm məktəbini yaradanlarından biri olan H.Morgentau
ilk dəfə milli mənafe və milli təhlükəsizlik konsepsiyasını nəzəri cəhətdən işləmişdir. H.Morgentau ölkənin
milli təhlükəsizliyinin təmin olunmasında güc amilini ön plana çəkmişdir. Hər bir ölkənin gücü onun iqtisadi
və hərbi gücündən, həmin ölkənin böyüklüyü və əhalisinin sayından, geosiyasi mövqeyindən, təbii
ehtiyatlarından, xarici ölkələrlə aparılan diplomatiyanın səmərəliliyindən və başqa amillərdən asılıdır.
Milli təhlükəsizliyin xarici siyasət vasitəsilə təmin olunmasına ilk növbədə ölkəmizin ərazi bütövlüyü
və suverenliyi, dövlətin və şəxsiyyətin təhlükəsizliyinin təmin olunması daxildir. Suveren dövlət kimi bu gün
Azərbaycan daxili və xarici siyasət vasitələrindən istifadə edərək, mövcud təhlükəsizlik mühitinə təhdidlərin
nəzarət altında saxlanmasına və aradan qaldırılmasına çalışır.
Şərqlə Qərb, Şimalla Cənub arasında təbii körpü rolunu oynaması və əlverişli geosiyasi məkanda
yerləşməsi, eyni zamanda zəngin təbii sərvətlərə malik olması dünyanın bir çox dövlətlərinin Azərbaycana
marağını daha da artırır. Yuxarıda qeyd olunan bir çox üstünlüklərlə yanaşı, Azərbaycana qarşı bir çox təhdid
və təhlükələrin qarşısını almaq məqsədi ilə ölkəmiz təhlükəsizlik mühitini daima nəzarətdə saxlamaq
məcburiyyətindədir. Ölkə başçısı İlham Əliyev Azərbaycanın mürəkkəb geosiyasi məkanda və əhatədə
olmasını nəzərə alaraq, böyük güc mərkəzləri ilə balanslaşdırılmış siyasət yeridir. Ölkə başçısı İlham Əliyevin
siyasəti eyni zamanda ölkəmizin həmin güc mərkəzlərinin maraqlarının toqquşması meydanına çevrilməsi
cəhdlərinin qarşısının alınmasına yönəlmişdir.
Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik siyasətinin əsas müddəaları 2004-cü ilin iyun ayının 29da Milli Məclis tərəfindən qəbul olunmuş “Milli təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının
Qanununda”, 2007-ci ilin may ayının 23-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı
ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik konsepsiyasında” və 2010-cu ilin iyun
ayında Milli Məclis tərəfindən qəbul olunmuş “Azərbaycan Respublikasının hərbi doktrinasında” və digər
müvafiq qanunlarda öz əksini tapmışdır.
“Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik konsepsiyasında” deyilir: “Azərbaycan Xəzər-Qafqaz
məkanında regional əməkdaşlıq üçün olduqca mühüm, bir çox hallarda isə həlledici dövlət olub, xüsusən enerji
və nəqliyyat layihələrinin həyata keçirilməsində əvəzsiz rol oynamaqdadır.” Daha sonra sənəddə qeyd olunur
ki, “Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizlik mühiti onun suverenliyi, ərazi bütövlüyü, sərhədlərin
toxunulmazlığı, milli maraqları, davamlı inkişafı, əhalinin rifah və dəyərlərinin qorunmasına təsir edən
amillərin məcmusudur.” Sənəddə qeyd olunur ki, Azərbaycan Respublikasının yerləşdiyi və hazırda qeyrisabit olan region dostluq və əməkdaşlıq ruhlu regional və beynəlxalq tərəfdaşlarla birlikdə inkişaf üçün
səmərəli istifadə oluna biləcək geniş potensiala və imkanlara malikdir. Ölkənin yerləşdiyi coğrafi şərait vacib
üstünlüklər verməklə yanaşı, eyni zamanda onu bir sıra təhlükəsizlik problemləri ilə də üzləşdirir.
Azərbaycan.-2011.-7 may.-№ 98.-S.7.
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Heydər Əliyevin xarici siyasət konsepsiyası uğurlu bəhrələrini verir
Novruz MƏMMƏDOV,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri,
YAP Siyasi Şurasının üzvü
Müasir dövrdə hər bir dövlətin beynəlxalq münasibətlər sistemində layiqli mövqe tutaraq özünü
bərabərhüquqlu tərəfdaş kimi təsdiqləməsi, milli maraq və mənafelərini yüksək səviyyədə müdafiə
etməsi, qlobal təhdid və çağırışlara adekvat cavab verməsi, diplomatik əməkdaşlıq sferasında həlledici
uğurlara imza atması onun çağdaş dünya nizamının reallıqlarına cavab verən xarici siyasət
yeritməsindən bilavasitə asılıdır. Tarixi təcrübə təsdiqləyir ki, beynəlxalq hüquq prinsiplərini əsas
tutaraq praqmatizmə, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa əsaslanan açıq xarici siyasət yeridən, qlobal
coğrafi-siyasi məkanda cərəyan edən proseslərə çevik və qarşılıqlı reaksiyası ilə seçilən, çoxqütblü
əməkdaşlığa üstünlük verən ölkələr tez bir zamanda qarşıya qoyduqları məqsədlərə yetişə bilirlər. Bu
sahədə müsbət nəticələri təmin edən vacib amillərdən biri də milli və bəşəri mənafelərin mümkün
dərəcədə uzlaşdırılması, habelə dəqiq hədəflərə hesablanmış xarici siyasət prioritetlərinin
müəyyənləşdirilməsidir.
Xarici siyasətin bu vacib meyarlar üzərində gerçəkləşdirilməsi isə təkcə dövlətlərin iqtisadi qüdrəti,
zəngin təbii ehtiyatları, coğrafi-siyasi yerləşməsi ilə şərtlənmir. Diplomatik fəaliyyətin effektivliyi həm də
ayrı-ayrı ölkələrin daxili və xarici siyasətinin liberal xarakteri – hamılıqla qəbul olunmuş dəyərlərə tolerant
münasibəti, beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə layiqli töhfə verməsi, iqtisadi əməkdaşlıq təşəbbüslərini fəal
surətdə dəstəkləməsi ilə üzvi surətdə bağlıdır. Ümumbəşəri sivilizasiyanın hazırkı yüksək inkişaf mərhələsində
demokratikləşmə xəttini müdafiə etməyən, yaxud insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarına hörmət bəsləməyən
hər hansı bir dövlətin hansısa nüfuz qazanmasından, geniş coğrafi arealda cərəyan edən proseslərə təsiretmə
imkanlarından danışmaq mümkün deyildir. İnsanların qərinələr boyu təcrübədən uğurla çıxardığı demokratikliberal dəyərlər hazırda dünya ölkələrinin əksəriyyətində milli inkişaf strategiyası kimi müəyyənləşdirilmiş,
dövlət idarəçiliyinin, birgə yaşayışın, vətəndaş-hakimiyyət münasibətlərinin tənzimlənməsinin ən ahəngdar,
sivil forması kimi dəyərləndirilmişdir.
Balanslı, çevik və çoxşaxəli diplomatiya
Ötən əsrin sonlarına yaxın milli dövlətçiliyini bərpa etmiş Azərbaycan Respublikasının məhz bu
fundamental prinsiplər əsasında xarici siyasət yeritməsi – balanslı diplomatiya ilə dünyanın fövqəlgüc
mərkəzlərinin regionda toqquşan maraqlarını optimal şəkildə uzlaşdırması, ayrı-ayrı dövlətlərlə
münasibətlərdə bərabərhüquqlu tərəfdaşa çevrilməsi, beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq
əlaqələri qurması, ən başlıcası, milli mənafeyini lazımi səviyyədə müdafiə etməsi məhz ulu öndər Heydər
Əliyevin 1993-cü ildə xalqın istəyi, təkidli tələbi ilə hakimiyyətə gəlişindən sonra mümkün olmuşdur. Dövlət
idarəçiliyi sahəsində zəngin təcrübəyə malik ümummilli lider ölkəyə rəhbərliyinin ilk günlərindən qətiyyətli
addımlar ataraq xarici siyasətdə yol verilmiş kobud səhvlərin aradan qaldırılmasına başlamışdır. Azərbaycan
siyasətinin patriarxı ilk növbədə qonşu dövlətlərlə münasibətləri sahmana salmağa çalışmış, balanslaşdırılmış
xarici siyasət yeritməklə respublikamızın geosiyasi rəqabət meydanına çevrilməsinə yol verməmişdir.
Azərbaycana qarşı “ikili standart” yanaşmaları tədricən aradan qaldırmağa nail olan Heydər Əliyev böyük
strateq kimi aparıcı dünya dövlətlərini respublikamızın tarazlı və müstəqil siyasət yeridəcəyinə inandıra
bilmişdir. “Respublikamızın qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri Azərbaycanın mənafeyini dünya
miqyasında müdafiə edə bilən ağıllı, səriştəli xarici siyasətin yeridilməsidir. Vəzifə dünyanın bütün dövlətləri
ilə bərabərhüquqlu, qarşılıqlı faydalı əlaqələr yaratmaq və inkişaf etdirməkdən, bu əlaqələrdən həm
Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq mövqelərini möhkəmləndirmək üçün, həm də respublikanın
iqtisadiyyatını, elmini, mədəniyyətini inkişaf etdirmək üçün səmərəli istifadə etməkdən ibarətdir” – deyən
ümummilli lider həmçinin əlavə etmişdir ki, müxtəlif dövlətlərlə və beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı faydalı
əməkdaşlıq qurulması, Avratlantik məkana inteqrasiya, sivil Qərb dəyərlərinin mənimsənilməsi Azərbaycanın
xarici siyasət prioritetləri sırasında mühüm yer tutur. 1995-ci il noyabrın 12-də ümumxalq səsverməsi yolu ilə
müstəqil respublikamızın qəbul edilmiş ilk milli Konstitusiyasında xarici siyasətin konseptual xarakterinin,
məqsəd və vəzifələrinin səhih şəkildə əksini tapması da məhz ulu öndər Heydər Əliyevin müdrikliyi və
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uzaqgörənliyi sayəsində mümkün olmuşdur. Dövlətin idarəetmə sisteminin əsasını təşkil edən Konstitusiyanın
10-cu maddəsinə görə, Azərbaycan başqa dövlətlərlə və beynəlxalq aləmlə münasibətlərini beynəlxalq hüquq
normaları və ölkənin maraqlarını nəzərdə tutan prinsiplər əsasında qurur.
Azərbaycanın müstəqillik illəri ərzində yeritdiyi xarici siyasət ümumən bu prinsiplərə əsaslanmış,
respublikanın dövlət müstəqilliyinin və suverenliyinin möhkəmləndirilməsi, ərazi bütövlüyünün bərpası,
beynəlxalq münasibətlər sistemində layiqli mövqeyinin təmin olunması, ikitərəfli əlaqələrdə bərabərhüquqlu
tərəfdaş kimi çıxış etməsi milli diplomatiyanın əsas məqsədlərinə çevrilmişdir.
Demokratikləşmə, insan hüquq və azadlıqlarının etibarlı təminat mexanizmlərinin formalaşdırılması,
liberal dəyərlərin mənimsənilməsi Azərbaycanın xarici siyasət doktrinasının mühüm vektorlarından biri olsa
da, rəsmi Bakı müəyyən dairələrin bu bəşəri dəyərlərdən geosiyasi təzyiq aləti kimi istifadə etməsi cəhdlərinə
qarşı çıxır, “demokratiyanın müdafiəsi bayrağı” altında “ikili standart” yanaşmaları, yeni müstəqillik qazanmış
dövlətlərin suveren hüquqlarına müdaxiləni yolverilməz hesab edir. Silah gücünə və ya müxtəlif rəngli
inqilablarla demokratiya toxumu əkmək prinsipi, bütövlükdə, demokratiya ideallarını şübhə altına alır,
xalqlarda demokratiyaya inamsızlıq yaradır, ümumbəşəri dəyərləri vasitəyə çevirərək müəyyən məqsədlərə
nail olmaq istəyənlərin səmimiliyini sual altında qoyur.
Akademik Ramiz Mehdiyev “Gələcəyin strategiyasını müəyyənləşdirərkən: modernləşmə xətti”
əsərində haqlı olaraq yazır ki, inkişaf etmiş və demokratik inkişaf yolunda böyük təcrübə qazanmış Qərb
ölkələrinin standartları ilə totalitar rejimlərdən yenicə xilas olmuş, keçid mərhələsini yaşayan ölkələrdə gedən
demokratik prosesləri eyniləşdirmək cəhdi istənilən halda uğursuzluğa məhkumdur. Müasir dünyada
demokratikləşmə prosesinin müəyyən standart tələbləri və meyarları olsa da, hər bir ölkənin özünə məxsus
milli mentaliteti, tarixi, sosial-iqtisadi, siyasi və mədəni inkişaf xüsusiyyətləri, qeyri-bərabər başlanğıc
imkanları nəzərə alınır. Akademikin bu fikri ilə tam razılaşmaq lazımdır ki, Azərbaycanda demokratiya və
vətəndaş cəmiyyətini Qərb modelini olduğu kimi tətbiq edərək formalaşdırmaq heç də həmişə uğurlu variant
hesab edilməməlidir: “Demokratik ənənələrin tarixən yabançı olduğu cəmiyyətlərdə milli-tarixi, mədəni və
sosial-siyasi özünəməxsusluq amilləri və ictimai şüurun dəyişməsi nəzərə alınmadan birdən-birə yeni davranış
normaları formalaşanda artıq bu amillər təəccüb doğurmur. Hətta tərəqqi innovasiya xarakteri kəsb etdiyi,
yəni, ideyalar, texnologiyalar, biliklər bir nəslin digərini əvəz etməsindən daha tez dəyişdiyi bir şəraitdə belə,
bu cür kəskin siyasi hərəkətlər ictimai şüurun ağırlıq mərkəzinin radikal inkarlar müstəvisinə doğru
dəyişməsinə səbəb olur. Nəticədə XXI əsrdə demokratiya ən qısa müddətdə nəinki rejimin dəyişməsinə, hətta
gərginliyin daha geniş miqyas almasına şərait yarada biləcək təhlükəli geosiyasi silaha çevrilir. Biz İraqda,
Əfqanıstanda, Kosovoda və başqa bölgələrdə belə halların baş verməsinin şahidiyik. Bu gün isə həmin
proseslər özünü digər ölkələrdə də göstərir”.
Azərbaycanın xarici siyasət kursunun formalaşması prosesi respublikada müstəqil dövlət quruculuğu
prosesi ilə paralel getdiyindən rəsmi Bakı xarici siyasətini təməl prinsiplər əsasında müəyyənləşdirərək qarşıya
qoyduğu məqsədlərə doğru inamla irəliləmiş, bərabərhüquqlu və qarşılıqlı hörmətə əsaslanan əlaqələrə
üstünlük vermiş, “ikili standartlara” qarşı çıxmış, milli mənafelərini yetərincə qoruya bilmişdir.
Bəzən Azərbaycanın bölgədə artan rolunun yanlış olaraq respublikanın karbohidrogen ehtiyatları ilə
əlaqələndirilməsi cəhdlərinə də rast gəlinir. Bu reallıq sanki unudulur ki, Qərb dövlətləri iqtisadi dirçəliş və
demokratiya yolunda olmayan heç bir ölkə ilə davamlı, uzunmüddətli, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq
münasibətləri qurmamışdır. Bəzi dövlətlərin timsalında bunu əminliklə demək olar. Azərbaycanla Avropa
dövlətləri arasında qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq da məhz xalqımızın sivil Qərb dəyərlərinə tolerant münasibəti,
habelə respublikamızda demokratik proseslərin dönməzliyinə olan inamı ilə təmin edilir. Siyasi sistemin
xarakteri, cəmiyyətin liberal dəyərlərə adaptasiyası prosesi respublikamızın, eyni zamanda, beynəlxalq sülh və
əməkdaşlıq mərkəzinə çevrilməsini şərtləndirir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin indi bütövlükdə dünya siyasətində bütün siyasi qütblərin
hesablaşdığı və rəğbət bəslədiyi fenomen siyasi liderə çevrilməsi də məhz bu reallıqların nəticəsidir.
Diplomatik korpus qarşısında yeni vəzifələr
Xarici siyasətdə varislik ənənələrinin qorunması, diplomatiyanın əsas istinad mənbəyi olan təməl
prinsiplərinin dəyişməz qalması Azərbaycanın hazırkı çoxşaxəli uğurlarını təmin edən amillər sırasında xüsusi
vurğulana bilər. Ümummilli lider Heydər Əliyev müstəqil respublikamızın milli mənafelərə cavab verən xarici
siyasət doktrinasının müəllifi olmaqla yanaşı, bu siyasəti keyfiyyətcə yeni mərhələdə inamla, qətiyyətlə davam
etdirəcək rasional və praqmatik düşüncəli lideri də yetişdirmişdir. 2003-cü ilin oktyabrından respublikaya
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inamla rəhbərlik edən İlham Əliyev ulu öndərin böyük uzaqgörənliklə irəli sürdüyü xarici siyasət kursunu yeni
dövrün tələblərinə uyğun davam etdirmiş, Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfuzunun daha da yüksəlməsinə,
müstəqil siyasət yeritməklə milli maraqlarını maksimum səviyyədə qorumasına nail olmuşdur.
Ermənistanın dünya miqyasında təcavüzkar dövlət kimi tanınmasına nail olmaq və Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü təmin etmək, dünya siyasətini istiqamətləndirən iri dövlətlərlə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı
genişləndirmək, beynəlxalq ictimaiyyətdə respublikamızda həyata keçirilən mütərəqqi ruhlu iqtisadi və
demokratik islahatlar barədə dolğun təsəvvür yaratmaq, xaricdə güclü diaspor və lobbi formalaşdırmaq dövlət
başçısı İlham Əliyevin xarici siyasətinin prioritet məqsədləri sırasında xüsusi vurğulanmalıdır. Balanslı xarici
siyasət yürüdən Azərbaycan son illərdə regionun və dünyanın bir sıra dövlətləri ilə diplomatik əlaqələri inkişaf
etdirmək siyasətinə üstünlük vermiş, sivil oyun qaydalarına əsaslanan enerji diplomatiyası həyata keçirmişdir.
Azərbaycan Prezidenti bu və digər məqsədləri ən qısa zamanda reallaşdırmaq, xarici siyasətin
ardıcıllığını və çevikliyini təmin etmək üçün ilk növbədə diplomatik korpusun fəaliyyətinin yeni dövrün
tələblərinə uyğunlaşdırılmasını təmin etməyə çalışmışdır. Dövlət başçısının 2004, 2006 və 2008-ci illərdə
Xarici İşlər Nazirliyində Azərbaycanın diplomatik xidmət orqanları rəhbərlərinin iştirakı ilə keçirdiyi geniş
müşavirələr də məhz xarici siyasət sahəsində vəzifələrin bir daha nəzərdən keçirilməsi, diplomatik fəaliyyətin
dünyanın müasir reallıqları və tələblərinə uyğun qurulması məqsədindən irəli gəlmişdir. Müasir beynəlxalq
münasibətlər sisteminin incəliklərinə dərindən bələd olan Prezident İlham Əliyev hər üç müşavirədə dərin
məzmunlu nitq söyləyərək keyfiyyətcə yeni mərhələdə Azərbaycanın diplomatik nümayəndəlikləri qarşısında
duran vəzifələri bir daha diqqətə çatdırmış, erməni lobbisinin cəfəng təbliğatının zərərsizləşdirilməsi
baxımından hücum xətti üzərində qurulan çevik diplomatiyanın həyata keçirilməsini vacib saymışdır.
Qlobal təhdidlərə preventiv reaksiya
Uzun illər regionda siyasi arbitr rolunda çıxış etməyə iddialı olan bəzi dövlətlərin respublikamıza
bərabərhüquqlu tərəfdaş kimi yanaşmaq məcburiyyətində qalması, rəsmi Bakı ilə təzyiq və təhdid dilində
danışmağın mənasızlığını dərk etməsi bu gün Azərbaycan diplomatiyasının ən mühüm uğurlarından biri kimi
vurğulana bilər. İrili-xırdalı bütün dövlətlərin respublikamızla hesablaşması, onun mənafeyini nəzərə alması,
ilk növbədə, qətiyyətli, inamlı, praqmatik, dünya siyasi arxitekturasının reallıqlarına cavab verən xarici
siyasətin nəticəsidir. Ölkə iqtidarının xalqın dəstəyinə arxalanması, hər bir məsələdə milli maraqları önə
çəkməsi sayəsində Azərbaycanın xarici siyasəti dövlətin maraq və təhlükəsizliyinə qarşı yönələn istənilən
təhdidə çevik müqaviməti təmin edir.
Son illərin bir sıra hadisələri deməyə əsas verir ki, Prezident İlham Əliyev istər ABŞ və Avropa, istərsə
də Rusiya və İranla münasibətlərdə Azərbaycanın mənafeyinə xələl gətirə biləcək bütün məqamları ardıcıl,
obyektiv və məntiqli şəkildə aradan qaldırmağa nail olmuşdur. ABŞ-dakı ermənipərəst qüvvələrin təsiri ilə
rəsmi Vaşinqtonun müəyyən müddət narazılıqla qarşıladığı Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttini Azərbaycanın
daxili imkanlar hesabına maliyyələşdirməsi, habelə ABŞ Dövlət Departamentinin 2007-cı ildə Dağlıq
Qarabağın Azərbaycan ərazisi olduğunu şübhə altına alan hesabatına sərt reaksiya verməsi və həmin texniki
yanlışlığı qısa zamanda aradan qaldırmağa nail olması bu sırada diqqət çəkən məsələlərdir.
Dövlət başçısı İlham Əliyev şimal qonşumuzun 2005-2006-cı illərdə Azərbaycanı müəyyən enerji
təhdidlərinə, şantajlarına məruz qoymaq, təbii qazın qiymətlərini ikitərəfli münasibətlərin xarakterinə adekvat
olmayan şəkildə diktə etmək cəhdlərinə də eyni prinsipiallıqla cavab vermiş, qonşu dövlətdən təbii qazın
idxalının dayandırılması barədə operativ qərar qəbul etmişdir.
Sonrakı mərhələdə respublikamız daxili imkanları hesabına nəinki özünü, eyni zamanda, çıxılmaz
vəziyyətə düşmüş Gürcüstanı da qazla təmin etmişdir. Enerji amilindən hansısa üçüncü ölkəyə qarşı siyasi
təzyiq vasitəsi kimi istifadə olunması cəhdlərini yolverilməz sayan Azərbaycan regionun iri neft və qaz
hasilatçısı olaraq iqtisadi və siyasi öhdəliklərə şərtsiz əməl olunmasını qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıqda vacib
amillərdən biri kimi dəyərləndirir.
Azərbaycan milli maraqları ilə bağlı məsələlərdə hər hansı dövlətə güzəştə getmək niyyətindən uzaqdır.
Beynəlxalq təşkilatlarda layiqli təmsilçilik
Azərbaycanın xarici siyasətində beynəlxalq əməkdaşlıq mühüm istiqamətlərdən biri kimi nəzərdən
keçirilir, ölkənin milli maraqları baxımından bu sahəyə xüsusi diqqət yetirilir. Ölkəmiz bəşəri sülh və
təhlükəsizliyin təminatında universal beynəlxalq təşkilat kimi BMT-nin mərkəzi rolunun daha da artırılması
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istiqamətində göstərilən beynəlxalq səylərə töhfəsini davam etdirir, təşkilatın müxtəlif qurumları və
ixtisaslaşdırılmış təsisatlarında təmsilçiliyini artırır. Azərbaycan müasir dövrün hədə və təhdidlərinə daha
səmərəli şəkildə cavab vermək üçün beynəlxalq hüquq sisteminin möhkəmləndirilməsi və qəbul edilmiş
qərarların həyata keçirilməsi də daxil olmaqla, BMT-nin operativ imkanlarının artırılmasına yönələn islahatları
dəstəkləyir.
ATƏT ilə əməkdaşlıq Azərbaycanın xarici siyasətində mühüm yer tutur. ATƏT-in Helsinki Yekun Aktı
və digər sənədlər bu təşkilata üzv olan ölkələr arasında münasibətləri tənzimləyən norma və prinsipləri
müəyyən edir və kollektiv təhlükəsizliyin saxlanılması üçün əsas yaradır. Azərbaycanın ATƏT-lə əməkdaşlığı
təkcə demokratik inkişaf baxımından deyil, həm də Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
həlli baxımından vacibdir.
Eyni zamanda, milli maraqlarımızın təmin olunması, daxili siyasi və institusional islahatların səmərəli
şəkildə həyata keçirilməsi, həmçinin Azərbaycan qanunvericiliyinin Avropanın norma və standartlarına
uyğunlaşdırılması nöqteyi-nəzərdən Avropa Şurası ilə əməkdaşlığa xüsusi diqqət yetirilir. Azərbaycan Avropa
Şurasına üzv qəbul olunarkən bu nüfuzlu beynəlxalq qurum qarşısında götürdüyü öhdəliklərin böyük
əksəriyyətini artıq yerinə yetirmişdir. Qalan bəzi öhdəliklərin reallaşdırılması istiqamətində fəal iş aparılır.
Ölkəmizin Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığı “Yeni qonşuluq siyasəti” və “Şərq tərəfdaşlığı” proqramları
çərçivəsində inkişaf etdirilir. Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə siyasi dialoqu gücləndirir, siyasi, iqtisadi və
institusional islahatlar sahələrində əməkdaşlığı inkişaf etdirir, əməkdaşlığın keyfiyyətcə yeni səviyyəyə
qaldırılması üçün əsaslar yaradır.
Avratlantik məkana inteqrasiya baxımından NATO ilə əməkdaşlıq da respublikamız üçün müstəsna
əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan 1994-cü ildə NATO-nun “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramına qoşulan ilk
ölkələrdən biri olmuşdur və Avratlantik Tərəfdaşlıq Şurası və digər vasitələrlə NATO ilə mümkün tərəfdaşlıq
mexanizmlərindən tam şəkildə bəhrələnir. Azərbaycan Fərdi Tərəfdaşlığın Fəaliyyəti Planının ikinci fazasını
uğurla başa vurmuşdur. Azərbaycan sülhməramlıları NATO hərbçiləri ilə birlikdə Kosovoda, İraqda və
Əfqanıstanda sabitliyin qorunmasında, sülhyaratma əməliyyatlarında xidmət göstərmişlər.
Azərbaycan regional çoxtərəfli əməkdaşlığı vacib hesab edir və GUAM çərçivəsində regionda daha
mehriban və daha sabit münasibətlərə nail olunmasına öz töhfəsini verir. Gürcüstan, Ukrayna və Moldova ilə
GUAM – Demokratiya və İqtisadi İnkişaf uğrunda Təşkilat çərçivəsində sıx əməkdaşlıq edir. Təşkilatın üzvləri
qarşılıqlı əlaqələri genişləndirməklə bərabər, bir sıra mühüm məsələlərə münasibətdə vahid mövqedən çıxış
edirlər. GUAM-ın iştirakçısı olan üç ölkənin – Azərbaycan, Gürcüstan və Moldovanın ərazi bütövlüyü və
suverenliyinin pozulması onların istər regional, istərsə də beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində birgə fəaliyyətini
şərtləndirir. Bu əməkdaşlıq, eyni zamanda, Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmini baxımından vacib
əhəmiyyət daşıyır.
Dini, tarixi, siyasi və mənəvi dəyərləri ilə bir-birinə bağlı olan müsəlman ölkələrinin uğurlu birlik modeli
kimi özünü təsdiqləyən, beynəlxalq münasibətlər sistemində xüsusi çəkiyə malik olan İslam Konfransı
Təşkilatı ilə əməkdaşlıq da Azərbaycanın xarici siyasətində mühüm yer tutur. Respublikamız təşkilatla
qarşılıqlı faydalı münasibətlər qurmaqla ümummilli maraqlarını daha geniş coğrafi arealda müdafiə etmək,
üzləşdiyi bir sıra problemləri beynəlxalq birliyə çatdırmaq baxımından əlverişli tribuna qazanmışdır.
Dinlər və sivilizasiyalararası dialoqun təşviq edilməsində ənənəvi olaraq yüksək nüfuza malik
Azərbaycan Respublikası Türkiyənin və İspaniyanın təşəbbüsü ilə baş tutan Sivilizasiyalararası Alyansa
qoşulan ilk ölkələrdəndir. Ölkəmiz, həmçinin 32 dövlətin dini liderlərinin və dini nümayəndələrinin iştirakı ilə
Bakıda Dini Liderlərin Ümumdünya Sammitini keçirmişdir.
Danışıqlar milli maraqlarımız çərçivəsində gedir
20 ildən artıq davam edən, beynəlxalq və regional sülhə, təhlükəsizliyə ciddi təhlükə olan ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ən uzun sürən, qanlı və çətin həll edilə bilən problemə çevrilmişdir.
Ermənistan tərəfindən həyata keçirilən təcavüzün nəticəsi olaraq Azərbaycan ərazilərinin beşdə biri zəbt
olunmuş, etnik təmizləməyə məruz qalmış bir milyonadək azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünə çevrilmiş,
ölkənin minlərlə tarixi-mədəni irsi dağıdılaraq qarət edilmişdir. Münaqişə ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik
Şurasının qəbul etdiyi 4 qətnamədə başqa bir dövlətin ərazisinin güc tətbiq etmək yolu ilə ələ keçirilməsinin
yolverilməzliyi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi vurğulanmış, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın bir
hissəsi kimi tanınmış, zəbt olunmuş Azərbaycan torpaqlarından işğalçı qüvvələrin qeyd-şərtsiz çıxması çağırışı
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əksini tapmışdır. BMT Baş Məclisinin 2008-ci il 14 mart tarixli “Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində
vəziyyət” adlı qətnaməsində ölkəmizin ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə dəstək bir daha ifadə olunmuşdur.
Münaqişənin həllinə dair ATƏT, İKT, Avropa Şurası Parlament Assambleyası, NATO, Avropa İttifaqı,
Avropa Parlamenti və digər beynəlxalq təşkilatların müvafiq qərar və qətnamələrində Azərbaycan ərazilərinin
ermənilər tərəfindən işğal olunduğu və separatçı qüvvələrin Dağlıq Qarabağ bölgəsinə nəzarət etdiyi
göstərilmişdir. Bununla yanaşı, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrində əks olunmuş tələblərin yerinə
yetirilməsinin və erməni silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən çıxarılmasının vacibliyi
xüsusi vurğulanmış, Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünə dəstək ifadə edilmişdir.
Xatırlatmaq yerinə düşərdi ki, hələ 2008-ci ilin payızında Moskvada keçirilən görüş çərçivəsində
Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin son 15 ildə ilk dəfə birgə bəyannamə imzalaması
danışıqlar prosesini intensivləşdirmək, problemi qarşılıqlı güzəştlər əsasında həll etməklə bağlı siyasi iradə
nümayişi kimi yadda qalmışdır. Bəyannamədə Azərbaycanın dəfələrlə qeyd etdiyi məqamlardan kənara çıxan
heç bir maddə yoxdur. Beynəlxalq ekspertlərin rəylərində də bildirilir ki, Moskva bəyannaməsi Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin münaqişənin nizamlanması istiqamətində dəfələrlə səsləndirdiyi fikirlərin bir növ
müdafiəsi idi və əsasən bu fikirləri özündə təcəssüm edirdi. Ermənistan Prezidentinin bu bəyannaməni
imzalaması Azərbaycan diplomatiyasının uğuru sayılmalıdır.
Ötən il gerçəkləşən Soçi, Sankt-Peterburq və Həştərxan görüşlərinin Madrid prinsipləri əsasında
aparılması deməyə əsas verir ki, danışıqlar prosesi məhz münaqişənin ərazi bütövlüyü prinsipi əsasında həlli
formulu çərçivəsində aparılır.
Qeyd etmək lazımdır ki, münaqişənin nizama salınmasının başlıca prinsiplərinin razılaşdırılması
istiqamətində atılmış ən mühüm addımlardan biri ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr dövlətləri başçılarının
keçən il iyunun 26-da Kanadanın Muskoka şəhərində verdikləri birgə bəyanat olmuşdur. Bəyanatda dövlət
başçıları tərəfindən münaqişənin işğal altındakı ərazilərin azad edilməsi, məcburi köçkünlərin öz doğma
torpaqlarına qaytarılması və digər prinsipləri nəzərdə tutan mərhələli həllinin zəruriliyi vurğulanmışdır.
Ötən il dekabrın 1-2-də Qazaxıstanın paytaxtında keçirilmiş ATƏT-in 7-ci sammiti çərçivəsində
təşkilatın Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin nümayəndə heyətlərinin başçıları, Azərbaycan və Ermənistan
prezidentləri tərəfindən qəbul olunmuş birgə bəyanatda Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olan ölkələrin dövlət başçılarının 2009-cu ildə İtaliya və
2010-cu ildə Kanadada keçirilmiş “Böyük səkkizliyin” zirvə görüşləri çərçivəsində qəbul edilmiş prinsiplər
əsasında həllinin vacibliyi bir daha vurğulanmışdır.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev münaqişə ilə bağlı danışıqlar prosesinin məhz Azərbaycanın qəti
şəkildə önə çəkdiyi prinsiplər əsasında getdiyini razılıqla vurğulayır: “Xarici siyasətdə bütövlükdə bizim
qarşımızda yeganə böyük problem dayanıbdır. O da Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
həllidir. Azərbaycan dövləti bu istiqamətdə bütün səyləri göstərir ki, məsələ tezliklə ədalətli və Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunsun. Bizim səylərimiz, deyə bilərəm ki, danışıqlar prosesində artıq ilk
nəticələrini verməkdədir. Bütün dövrlərdə bizim mövqeyimiz ondan ibarət olmuşdur ki, bu məsələ yalnız
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edilə bilər. Dağlıq Qarabağda insanlar yüksək muxtariyyət
statusu çərçivəsində, vahid Azərbaycan dövləti çərçivəsində yaşaya bilərlər. Bu gün bu prinsiplər əsas
götürülübdür. Yəni, danışıqlar bu prinsiplər əsasında aparılır və istənilən razılaşma ancaq bu prinsiplər
əsasında ola bilər. Biz bütün dövrlərdə demişik və bu gün də deyirik ki, məsələ ancaq mərhələli yolla həll
oluna bilər. Bu gün danışıqlar mövzusu olan təkliflər məhz mərhələli həlli təmin edir”.
Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunda və ondan kənarda təhlükəsizlik və sabitlik naminə Ermənistan
rəhbərliyi ilə danışıqları davam etdirməyə hazırdır və bu da gələcəkdə geniş regional imkanları bütün tərəflərin
faydası üçün istifadə etməyə şərait yaradacaqdır. Lakin sülh prosesinin uğurla nəticələnməsi Ermənistan
tərəfinin eynilə bu prosesə sadiqliyindən və konstruktiv yanaşmasından, həmçinin beynəlxalq birliyin, ATƏTin bütün üzv dövlətlərinin, xüsusən də, Minsk qrupunda təmsil olunan və həmsədrlik edən ölkələrin fəal
töhfəsindən asılıdır.
Prezident İlham Əliyev Rusiyanın “Vesti” telekanalına və İTAR-TASS informasiya agentliyinə verdiyi
müsahibədə demişdir ki, indiki halda biz Minsk qrupu həmsədrlərinin təklifini dəstəkləyirik. Həm bizim
təklifimizdə, həm də Minsk qrupu həmsədrlərinin təklifində ərazi bütövlüyünün bərpası, təhlükəsizliyə
zəmanətin təmin edilməsi, bütün qaçqınların və daxili köçkünlərin Dağlıq Qarabağın ətrafındakı tarixi
torpaqlarına və Dağlıq Qarabağa qaytarılması və gələcəkdə Dağlıq Qarabağın statusu barəsində hər iki tərəfi
qane edən qərar qəbul olunması məsələləri əlaqələndirilir. “Dağlıq Qarabağın statusu haqqında birtərəfli qərar
qəbul edilə bilməz” fikrini önə çəkən Prezident İlham Əliyev bəyan etmişdir ki, Dağlıq Qarabağın
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Azərbaycandan hüquqi cəhətdən ayrılması mexanizmini nəzərdə tutan proseslərdə Azərbaycan özünün
iştirakını mümkün saymır və heç vaxt bu proseslərdə iştirak etməyəcəkdir. Bu, bizim birmənalı
mövqeyimizdir.
Bütün bunlar göstərir ki, Azərbaycanın ictimai-siyasi cəhətdən sabit, iqtisadi baxımdan sürətlə
inkişaf edən, eyni zamanda, beynəlxalq miqyasda maraq və mənafeyini layiqincə təmin edən ölkəyə
çevrilməsində dövlət başçısı İlham Əliyevin yeritdiyi uğurlu xarici siyasət kursu vacib əhəmiyyətə
malikdir. Bu kursun əsas məqsədi isə milli maraqların prioritetliyi şərti ilə respublikamızın beynəlxalq
miqyasda özünü təsdiqləməsi, iqtisadi-siyasi potensialını effektiv surətdə reallaşdırması və
təhlükəsizliyinin hərtərəfli təminatından ibarətdir.
Azərbaycan.-2011.-14 aprel.-№ 78.-S.4.
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Azərbaycanın xarici siyasətində beynəlxalq əlaqələr
Əsgər İbrahimov
Bu gün Azərbaycanda ölkənin milli maraqları baxımından beynəlxalq əlaqələrin inkişafına və daha da
genişləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirilir. Respublikamızın çoxçeşidli zəngin təbii sərvətlərə, həmçinin Şərqlə
Qərbi birləşdirən və qovuşduran əlverişli tranzit imkanlarına malik olması, qlobal layihələrin həyata
keçirilməsində əsas tərəf kimi iştirak etməsi, Avropanın enerji təhlükəsizliyinə böyük töhfə verməsi,
balanslaşdırılmış xarici siyasət yeritməsi onun dünyanın siyasi mənzərəsini müəyyən edən aparıcı təşkilatlarla
əlaqələrinin genişlənməsinə yaxşı imkanlar yaradır. Azərbaycanın milli maraqlarını və mənafeyini layiqincə
təmsil etmək, Ermənistanın məkrli siyasətinin dünyada ifşasına nail olmaq və təcavüzkar dövlətin beynəlxalq
təşkilatlar tərəfindən qınağa çevrilməsi baxımından ölkə rəhbərliyinin bu reallıqdan çıxış edərək son illərdə
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT), Avropa Şurası, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı
(ATƏT), Avropa İttifaqı, NATO, Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB), Demokratiya və iqtisadi inkişaf Naminə
Təşkilat (GUAM), Qara dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (QİƏT) və digər beynəlxalq qurumlarla
əməkdaşlığını inkişaf etdirmək sahəsində böyük səy və əzmkarlıq göstərməsi təqdirəlayiq haldır. Bu sırada
islam Konfransı Təşkilatı (İKT) da mühüm yer tutur və Azərbaycanın bu beynəlxalq təşkilatla əməkdaşlığının
çox vacib əhəmiyyəti vardır.
Ölkəmiz mötəbər beynəlxalq qurum olan İslam Konfransı Təşkilatı (İKT) ilə də ənənəvi yüksək
əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişafına xüsusi önəm vermişdir. Bu mənada Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən fəal və çevik xarici siyasət ölkəmizin milli maraqlarının təmini,
beynəlxalq mövqelərinin daha da möhkəmlənməsi və regional lider kimi qüdrətinin güclənməsini
şərtləndirmişdir. Beynəlxalq münasibətlər sistemində xüsusi çəkiyə malik olan islam Konfransı Təşkilatı (İKT)
ilə əməkdaşlıq Azərbaycanın xarici siyasətində və beynəlxalq əlaqələrində aparıcı rola malikdir. islam
ölkələrinin həmrəyliyi təşəbbüsü və məqsədi ilə 1969-cu ildə yaradılmış bu təşkilatın hazırda 38 üzvü var. Bu
qurumda bəzi dövlətlərin müsəlman icmaları, habelə bir sıra beynəlxalq və regional təşkilatlar müşahidəçi
statusuna malikdirlər. 1975-ci ildən BMT yanında müşahidəçi statusu almış İKT həmin dövrdən BMT ilə
əməkdaşlıq haqqında qətnamə imzalamışdır. Dini, tarixi, siyasi və mənəvi dəyərləri ilə bir-birinə bağlı olan
müsəlman ölkələrinin uğurlu birlik modeli kimi özünü təsdiqləyən bu nüfuzlu təşkilata üzv olmaq, təbii ki,
Azərbaycan dövləti qarşısında müsəlman ölkələri ilə qarşılıqlı siyasi, iqtisadi, mədəni və humanitar əlaqələrin
daha da genişlənməsinə böyük imkanlar açmışdır. Bütün bunları nəzərə alaraq ölkəmiz 1991-ci ilin dekabrında
İslam Konfransı Təşkilatına tamhüquqlu üzv qəbul olunmuşdur. Həmin dövrdə, erməni təcavüzünə məruz
qalmış, informasiya-təbliğat imkanları zəif və məhdud olan ölkəmiz üçün öz haqlı mövqeyinin islam dövlətləri
tərəfindən dəstəklənməsi və onun vasitəsilə təcavüzün ağır nəticələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması çox
vacib məsələlərdən idi. 1993-cü ildə xalqın təkidli tələbi ilə ikinci dəfə hakimiyyətə gələn ümummilli lider
Heydər Əliyev ölkənin xarici siyasətində İKT ilə əlaqələrə və əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsinə xüsusilə
böyük önəm vermiş və qısa zamanda bu əməkdaşlıq müsbət nəticələrini verməyə başlamışdır. Belə ki,
respublikamız təşkilatla qarşılıqlı faydalı münasibətlər qurmaqla ümummilli maraqlarını daha geniş coğrafi
arealda müdafiə etmək, üzləşdiyi bir sıra problemləri beynəlxalq birliyə çatdırmaq baxımından əlverişli imkan
qazanmışdır.
Xatırladaq ki, İKT xarici işlər nazirlərinin 1993-cü ildə Kəraçi şəhərində XXI, 1995-ci ildə Konakridə
XXIII, 1996-ci ildə Cakarta şəhərində keçirilmiş XXIV konfranslarında Ermənistan ilə Azərbaycan arasındakı
münaqişə ilə bağlı, o cümlədən Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü haqqında qət- namələr qəbul
edilmiş, İKT-nin Baş katibliyinin bəyanatlarında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ölkəmizin ədalətli
mövqeyini dəstəkləyən bəyanatlar verilmişdir. İKT dövlət və hökumət başçılarının 1994-cü ildə Mərakeş
Krallığının Kasablanka şəhərində VII,
1996-i ildə isə İranın paytaxtı Tehranda VIII, 2000-ci ildə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dohada IX və
2003-cü ildə Malayziyanın Putraçaya şəhərində keçirilmiş X zirvə görüşlərində də mühüm sənədlər qəbul
oiunmuşdur.
Təbii ki, bu uğurların qazanılmasında düşünülmüş və ardıcıl addımları ilə unudulmayan ulu öndər
Heydər Əliyevin xidmətlərini yaxşı xatırlayırıq. Məhz beynəlxalq əlaqələrdə və xarici diplomatiyada qazanılan
bu nailiyyətlər indi İKT-nin tamhüquqlu və nüfuzlu üzvü olan Azərbaycanın islam dünyasının aparıcı
dövlətləri ilə münasibətlərində möhkəm təməlin qoyulmasına gətirib çıxarmışdır.
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Ümummilli liderin uzaqgörənliklə gələcəyə müəyyənləşdirilmiş bu siyasətini Prezident İlham Əliyev
uğurla da- vam etdirir, Azərbaycanın xarici siyasətinin təməl prinsiplərindən biri kimi bu gün də beynəlxalq
əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə xüsusi əhəmiyyət verilir və xarici siyasət kursunda İKT prioritet olaraq qalır.
Prezident ilham Əliyevin iştirak etdiyi 2005-ci ilin dekabrında İKT-nin Məkkədə keçirilmiş 3-cü fövqəladə
Zirvə görüşündə, İKT-nin 2008-ci ilin 13-14 mart tarixlərində Seneqalda keçirilmiş 11-ci Zirvə Konfransında,
həmçinin, həmin ilin 18-20 iyun tarixlərində Uqandada keçirilmiş Xarici işlər Nazirləri Şurasının 35-ci
sessiyasında bir daha Azərbaycanın maraqlarına tam uyğun olan qətnamələr qəbul edilmiş, sənədlərdə üzv
dövlətlər yenidən erməni təcavüzünü qətiyyətlə pisləmiş, işğal olunmuş ərazilərin dərhal və qeyd-şərtsiz azad
olmasını tələb etmişlər. Məhz 11-ci Zirvə Konfransında İKT-nin yeni Nizamnaməsi qəbul edilmiş və bu
beynəlxalq təşkilatın əsas sənədinin məqsəd və məramları bölməsində işğal altında olan dövlətlərin öz ərazi
bütövlüyünü bərpa etməsi hüququnun üzv dövlətlər tərəfindən birmənalı dəstəklənməsi barədə müddəa təsbit
olunmuşdur.
Ölkəmizin rəhbəri İKT ilə bağlı keçirilən bütün görüş və tədbirlərdə Azərbaycanın mövqeyini bir daha
ortaya qoyaraq bildirmişdir ki, biz islam Konfransı Təşkilatı çərçivəsində əməkdaşlığın daha da
genişlənməsini, islam həmrəyliyinin daha da möhkəm olmasını və Ölkələrimiz arasında qarşılıqlı dəstəyin
bütün beynəlxalq təşkilatlarda özünü göstərməsini istəyirik. Qlobal və regional məsələlərin həllində
Azərbaycan İslam Konfransı Təşkilatı (İKT) ilə sıx əməkdaşlığını inkişaf etdirərək, onun siyasi rolunun
artırılması, beynəlxalq problemlərin həllində təsiri və iştirakının gücləndirilməsi istiqamətində apardığı fəal
siyasətini davam etdirir.
Dünya siyasətinin incəliklərinə dərindən bələd olan, təkcə regionda deyil, bütün dünyada nüfuzlu
siyasətçi, lider kimi qəbul edilən cənab ilham Əliyevin islam aləminin həmrəyliyinə yönələn fəaliyyəti daim
yüksək tutulur. Bu mənada Prezident ilham Əliyevin ənənəyə sadiq qalaraq hər il İslam aləminin Novruz və
Ramazan bayramlarında Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müsəlman ölkələrinin fövqəladə və səlahiyyətli
səfirləri ilə görüşü islam ölkələri arasında həmrəyliyin yaranmasına yönələn mühüm addım kimi
dəyərləndirilir.
Son illər Azərbaycan-İKT münasibətləri keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur. Şübhəsiz,
təşkilata üzvlüyün ilk illərində müharibə şəraitində olan Azərbaycanın xarici siyasətinin başlıca məqsədi
erməni təcavüzünün səbəb və məqsədləri, onun ağır nəticələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması ilə bağlı
olmuşdusa, İKT ilə əməkdaşlıq prosesində təkcə bu problemin həlli ilə məhdudlaşmamış, çoxşaxəli, qarşılıqlı
maraq əsasında əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafına üstünlük verilmişdir. İKT-də mühüm rol oynayan
Azərbaycanda İKT çərçivəsində müxtəlif tədbirlər keçirilmiş, nazirlər və digər strukturların nümayəndələri
Bakıda olmuşlar. Belə ki, dövlətimizin başçısının təşəbbüsü ilə 2006-cı ilin 19-21 iyun tarixlərində Bakıda
İKT Xarici İşlər Nazirlərinin növbəti 33-cü Konfransının keçirilməsi, Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər
Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə 2008-ci il 10-11 iyun tarixlərində
Bakıda “Mədəniyyətlərarası Dialoqda Qadınların rolunun genişləndirilməsi” mövzusunda beynəlxalq forum,
İKT Turizm nazirlərinin Bakı Konfransı, Dözümlülüyün və qarşılıqlı anlaşmanın inkişafında KİV-in rolu,
digər konfrans və tədbirlərə Azərbaycanın ev sahibliyi etməsi buna sübutdur. Bütün bunların nəticəsi olaraq
2009-cu ildə İSESKQ-nun Bakını islam Mədəniyyətinin paytaxtı elan etməsi də mühüm mədəni-siyasi hadisə
və Azərbaycana, onun rəhbərinə verilən qiymət idi. Bu, çox əlamətdar və mühüm hadisə olaraq, Azərbaycanın
İKT ilə apardığı səmərəli və faydalı əməkdaşlığın və bütövlükdə ölkənin islam aləmi arasında qazandığı
nüfuzunun mühüm göstəricisi idi.
Bundan başqa, Azərbaycan terrorizm, transmilli mütəşəkkil cinayətkarlıq, narkotik maddələrin qeyriqanuni dövriyyəsi, insan alveri və digər qeyri-qanuni fəaliyyətə qarşı beynəlxalq mübarizəyə töhfə
çərçivəsində göstərilən məsələlər üzrə İslam ölkələri arasında müvafiq əməkdaşlığın gücləndirilməsi təşəbbüsü
ilə çıxış etmişdir. Bu kontekstdə İKT çərçivəsində ilk dəfə keçirilmiş və qeyd olunan sahələr üzrə birgə
fəaliyyətin gücləndirilməsinə dair Bakı Bəyannaməsinin qəbul edildiyi İKT üzv dövlətlərinin hüquq-mühafizə
orqanları rəhbərlərinin konfransına Azərbaycan tərəfinin ev sahibliyi etməsini vurğulamaq olar. Bir sözlə,
Azərbaycan mədəniyyətlər və dinlərarası dialoqun təşviqi, müxtəlif millətlər və dinlər arasında dözümlülüyün
və qarşılıqlı anlaşmanın inkişafı, etnik və dini dözümsüzlük əleyhinə səmərəli ölçülərin hazırlanması,
beynəlxalq ictimaiyyətdə, ilk növbədə, Avropada islamın, onun mədəniyyət, dəyər və fəlsəfəsinin düzgün dərk
edilməsi məqsədilə fəal səylər göstərmiş, geniş tərkibli bir sıra iri beynəlxalq təşəbbüsləri reallaşdırmışdır.
İKT-nin xəttilə Azərbaycanda keçirilən bu və digər beynəlxalq tədbirlər respublikamızın regionda
sivilizasiyalararası dialoqun başlıca mərkəzinə çevrildiyini bir daha təsdiqləmişdir.
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İKT çərçivəsində Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün aradan qaldırılması üzrə Azərbaycanın
tutduğu ədalətli mövqeyi 2010-cu ildə də bir daha bütün üzv ölkələr tərəfindən dəstəklənmiş və “Ermənistan
Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzü”, “Azərbaycana iqtisadi yardımın göstərilməsi”,
həmçinin “Ermənistan Respublikasının təcavüzü nəticəsində Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş
ərazilərində islam tarixi və mədəniyyəti abidələrinin məhv edilməsi və dağıdılması” haqqında qət- namələr
yekdilliklə qəbul edilmişdir.
İKT Xarici işlər Nazirləri Şurasının 37-ci sessiyasında islam Konfransı Gənclər Forumunun regional
ofisinin Azərbaycanda yerləşməsinə dair Saziş imzalanmış, həmçinin il ərzində Bakıda Islam inkişaf Bankının
Direktorlar Şurasının illik toplantısı keçirilmişdir. Eyni zamanda, Ərəb Dövlətləri Liqasının yüksək vəzifəli
nümayəndə heyəti respublikamıza səfər etmiş və səfər çərçivəsində tərəflər arasında siyasi dialoqun
intensivləşdirilməsi və çoxşaxəli əməkdaşlığın inkişafına dair razılıq əldə olunmuşdur.
Dinlər və sivilizasiyalararası dialoqun təşviq edilməsində ənənəvi olaraq yüksək nüfuza malik
Azərbaycan 32 dövlətin dini liderlərinin və dini nümayəndələrinin iştirakı ilə Bakıda Din Liderlərinin
Ümumdünya Sammitini keçirmişdir. Sammit çərçivəsində dini liderlər qloballaşma dövründə müasir cəmiyyət
qarşısında duran problemlərin həllində dini dəyərlərin əhəmiyyəti və rolunu müzakirə etmiş və bu xüsusda
birgə yanaşmaları müəyyən edərək, xalqlar, dinlər və sivilizasiyalararası mədəniyyəti və dialoqu təşviq edən
Bakı Bəyannaməsini qəbul etmişlər. Sammit çərçivəsində bütün Rusiya və Moskva patriarxı Kirilin vasitəçiliyi
ilə Qafqaz Müsəlmanları Idarəsinin sədri Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadə və Bütün ermənilərin
katolikosu II Qaregin arasında görüş keçirilmiş və tərəflər Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin
tənzimlənməsi üzrə aparılan danışıqlara töhfə olaraq, birgə sənəd imzalamışlar. Bütün bunlar göstərir ki,
Azərbaycanın ictimai-siyasi cəhətdən sabit, iqtisadi baxımdan sürətlə inkişaf edən, eyni zamanda, beynəlxalq
miqyasda maraq və mənafeyini layiqincə təmin edən ölkəyə çevrilməsində dövlət başçısı İlham Əliyevin
yeritdiyi uğurlu xarici siyasət kursu, beynəlxalq əlaqələrin inkişafına verdiyi önəm vacib əhəmiyyətə malikdir.
Bu kursun əsas məqsədi isə milli maraqların prioritetliyi şərti ilə respublikamızın beynəlxalq miqyasda özünü
təsdiqləməsi, iqtisadi- siyasi potensialını effektiv surətdə reallaşdırması və təhlükəsizliyinin hərtərəfli
təminatından ibarətdir.
Respublika.-2011.-18 mart.-№61.-S.3.
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Azərbaycanın xarici siyasət kursunda Avropa və Avroatlantika strukturları ilə əməkdaşlıq prioritet
istiqamətlərdən birini təşkil edir
Əliqismət BƏDƏLOV
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi bərpa edildikdən sonra nüfuzlu beynəlxalq qurumlarla
əməkdaşlığın və əlaqələrin formalaşdırılması prioritet vəzifə kimi qarşıya qoyuldu. Bu əlaqələrin inkişaf
etdirilməsi Azərbaycanın beynəlxalq aləmə inteqrasiyasını daha da sürətləndirirdi.
Ölkəmizdə dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında
dünyəvi, demokratik, hüquqi dövlət quruculuğu istiqamətində əsaslı addımlar atılır, mühüm əhəmiyyətli
tədbirlər həyata keçirilir, qanunvericilik bazası getdikcə təkmilləşdirilirdi. Ulu öndər qeyd edirdi ki, sivil
dünyaya inteqrasiya, dünya dövlətləri ilə sıx əməkdaşlıq və demokratik dövlət quruculuğu yolunda beynəlxalq
təşkilatlara üzv olmaq zəruri məsələlərdəndir. Qüdrətli şəxsiyyət Heydər Əliyev ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə
gəldikdən sonra Azərbaycanın xarici siyasət kursunda nüfuzlu beynəlxalq qurumlarla, Avropa və Avroatlantik
strukturları ilə əməkdaşlıq prioritet sahələrdən birini təşkil edir.
Ulu öndərin siyasi xəttini layiqincə davam etdirən Prezident İlham Əliyevin xarici siyasətində dünyanın
nüfuzlu qurumları ilə əməkdaşlıq əsas vəzifələrdən birini təşkil edir. Belə nüfuzlu qurumlardan biri də Avropa
Birliyidir. Azərbaycanın xarici siyasətində Avropa Birliyi ilə münasibətlərə xüsusi əhəmiyyət verilir. Avropa
Birliyi “Şərq tərəfdaşlığı” proqramı, eləcə də qonşuluq prinsipi əsasında Cənubi Qafqaz dövlətləri, o cümlədən
Azərbaycanla ikitərəfli əməkdaşlıq edir.
Bu gün Avropa Birliyi dünya iqtisadi sistemində həlledici rol oynayır. Təsadüfi deyildir ki, dünyanın
əsas aparıcı şirkətləri Avropa Birliyinə daxil olan ölkələrin nəzarətindədir. Ölkəmizin geopolitik durumu və
getdikcə qüdrətlənən iqtisadi vəziyyəti digər nüfuzlu qurumlar kimi Avropa Birliyinin də diqqət mərkəzində
olmuşdur. Bu qurum Şərqlə Qərb, Şimalla Cənub arasında münasibətlərin genişlənməsində Azərbaycanın
əhəmiyyətini qiymətləndirir. Artıq beynəlxalq aləmdə də Şərqlə Qərb arasında Azərbaycanın körpü rolu
oynadığı qəbul edilir. Ona görə də, bu coğrafi məkanlar arasında iqtisadi münasibətlərin intensivləşməsində
ölkəmizin əhəmiyyəti getdikcə artır.
Hazırda Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında ikitərəfli əlaqələr müxtəlif səviyyələrdə inkişaf
etməkdədir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında münasibətlərin hüquqi əsasını Tərəfdaşlıq
və Əməkdaşlıq Sazişi qoymuşdur. Bu saziş Azərbaycanla Avropa Birliyi və onun üzv dövlətləri arasında
ticarət, investisiya, iqtisadi qanunvericilik və mədəni əməkdaşlıq, eyni zamanda immiqrasiya və qeyri-qanuni
ticarətin qarşısının alınması sahələrində münasibətləri əhatə edən ümumi sazişdir.
Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi 1996-cı ilin aprel ayında imzalanmış və 1999-cu il iyulun 1-də bütün
tərəflərin parlamentlərində ratifikasiya olunduqdan sonra qüvvəyə minmişdir. Bu sazişin əsas məqsədi
Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası və ölkədə bərabərhüquqlu fəaliyyət göstərən xarici və daxili
iqtisadi operatorlar vasitəsilə açıq bazar əsaslı iqtisadiyyatın yaranmasını təmin etməkdir. Tərəfdaşlıq və
Əməkdaşlıq Sazişinə əsasən Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında üç əsas qurum yaradıldı. Bu qurumlar
Əməkdaşlıq Şurası, Əməkdaşlıq Komitəsi və Parlament Əməkdaşlığı Komitəsidir.
Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın yeni səviyyəyə keçməsi Avropa qonşuluq siyasəti
ilə başlandı. Bu siyasət 2004-cü ildən həyata keçirilir. Əsas məqsəd isə genişlənən Avropa Birliyi ilə qonşu
ölkələr arasında yeni parçalanma hallarının qarşısını almaq, davamlı təhlükəsizlik və firavanlığı təmin
etməkdir.
Azərbaycanın getdikcə artan iqtisadi potensialı ölkəmizin Avropa Birliyinə sürətli inteqrasiyasına geniş
imkanlar yaradır. Hazırda Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında böyük rol oynaması
beynəlxalq aləmdə, o cümlədən Avropa Birliyinə üzv dövlətlərin nümayəndələri tərəfindən də yüksək
qiymətləndirilir. Məsələn, Böyük Britaniyanın Avropa məsələləri üzrə naziri Devid Lidinqtona görə, Böyük
Britaniya Azərbaycanı Avropa Birliyindən kənar ölkələr arasında ən əhəmiyyətli tərəfdaş hesab edir. Avropalı
diplomat deyib: “Böyük Britaniyanın Azərbaycanla çox güclü və dəyərli münasibətləri var. Bizim hökumət
Azərbaycanı Avropa Birliyindən kənar dövlətlər arasında ən əhəmiyyətli ölkə kimi qəbul edir.
Münasibətlərimizin əsasən neft-qaz sektorunu əhatə etməsinə baxmayaraq, düşünürəm ki, ikitərəfli
əlaqələrimizin mahiyyəti bundan daha dəyərlidir. Biz Azərbaycanın Avropa strukturlarına inteqrasiyasında
maraqlıyıq”.
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Son illər Azərbaycanda prezident, parlament və bələdiyyə seçkiləri zamanı şəffaflığın, demokratiyanın,
habelə obyektivliyin təmin olunması ilə əlaqədar tətbiq olunan yeniliklər, dövlət başçımızın bu məqsədlə siyasi
iradə nümayiş etdirməsi seçkilərin Avropa standartlarına uyğun keçirilməsinə zəmin yaradıb. Seçkiləri
müşahidə etmiş avropalı ekspertlər də bunu yüksək dəyərləndirirlər. Bütün bunlar ölkəmizin Avropa Birliyinə
inteqrasiyası istiqamətində atılmış qətiyyətli addımlardır.
Azərbaycanla Avropa Birliyinin sıx əməkdaşlığı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması
istiqamətində də öz müsbət təsirini göstərmişdir. Qeyd edək ki, dövlət başçımızın düşünülmüş xarici siyasəti
bu sahədə də özünü büruzə vermişdir. Artıq bu qurum da münaqişənin nizamlanmasında Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin mövqeyini dəstəkləyir. 2010-cu ildə Avropa Parlamentinin Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin nizama salınması ilə əlaqədar qəbul etdiyi qərar Ermənistanın işğalçı dövlət olmasını rəsmən
təsdiqlədi.
“Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üçün strategiya ehtiyacı” adlı qətnamədə Dağlıq Qarabağ, eləcə də
onun ətrafındakı ərazilərin işğal altında olması faktı təsdiq edilib. Qətnamədə Ermənistan silahlı qüvvələrinin
Azərbaycanın bütün işğal edilmiş ərazilərindən çıxarılması, doğma torpaqlarından didərgin düşmüş qaçqın və
məcburi köçkünlərin tezliklə öz daimi yaşayış yerlərinə qayıtması hüququnun təmin edilməsi tələb edilib.
Avropa Komissiyasının Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıması qurumun prezidenti Xose Manuel
Barrozunun bu yaxınlarda ölkəmizə səfəri zamanı səsləndirdiyi bəyanatda da öz əksini tapıb. X.M.Barrozu
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması barədə danışarkən Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini bildirmişdir. Onun səsləndirdiyi fikirləri olduğu kimi
diqqətə çatdırırıq: “İcazə verin, onu da bildirim ki, Avropa İttifaqı, əlbəttə ki, tərəfdaşlarının, o cümlədən
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü prinsipini dəstəkləyir. Biz ATƏT-in Minsk qrupunun səylərini tam dəstəkləyirik
və etimadyaratma tədbirlərini maliyyələşdirməyə hazırıq”. Avropa Komissiyasının prezidenti bu bəyanatı yerli
və kütləvi informasiya vasitələrinin əməkdaşları qarşısında səsləndirmişdir.
Azərbaycan tərəfi işğal edilmiş ərazilərdə təbii sərvətlərin və mədəni irsin talan edilməsi, qeyri-qanuni
məskunlaşma və mülkiyyət hüquqlarının pozulması ilə bağlı vəziyyətin araşdırılması və qiymətləndirilməsi
məqsədi ilə həmin ərazilərə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin rəhbərliyi altında beynəlxalq
qiymətləndirmə missiyasının səfərinin təşkil edilməsinə nail olub. Avropa İttifaqının yüksək səviyyəli
rəsmilərinin ölkəmizə səfərləri və aparılan danışıqların nəticəsində Avropa İttifaqı – Azərbaycan
münasibətlərində yeni bir mərhələyə keçidin təzahürü olan Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında müasirləşmə
üçün tərəfdaşlıq sənədinin hazırlanmasına dair razılıq əldə edilib.
Azərbaycanın Avropa və Avroatlantik məkanın sülh və təhlükəsizliyini təmin edən ən nüfuzlu hərbisiyasi təşkilat olan NATO ilə tərəfdaşlıq münasibətləri də inkişaf edib. 2010-cu ildə NATO ilə fərdi tərəfdaşlıq
üzrə əməliyyat planının ikinci fazası rəsmi olaraq başa çatdırılıb. Bu çərçivədə nəzərdə tutulan tədbirlər
Azərbaycanın müvafiq dövlət qurumları tərəfindən uğurla yerinə yetirilib. NATO ilə əməkdaşlıq
mexanizmlərindən istifadə etməklə Azərbaycan beynəlxalq təhlükəsizliyə töhfə vermək istiqamətində
imkanlarını ardıcıl olaraq təkmilləşdirir və bu istiqamətdə real addımlar atılır.
Ötən dövr ərzində Azərbaycanın xarici siyasəti sahəsində bir-birinin ardınca uğurlar əldə olunmuşdur.
Təkcə 2010-cu ildə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin xarici dövlətlərə dövlət, rəsmi və işgüzar səfərləri,
habelə xarici dövlətlərin başçılarının ölkəmizə rəsmi səfərləri, Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrlə
müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq üzrə hökumətlərarası komissiyaların iclasları, o cümlədən digər səviyyələrdə
rəsmi səfərlərdə 50-yə yaxın dövlətlə yüzədək ikitərəfli beynəlxalq sənədin razılaşdırılıb imzalanması və
sonradan müvafiq qaydada hüquqi qüvvəyə minməsi təmin edilib.
Hazırda Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında ikitərəfli əlaqələr, qarşılıqlı münasibətlər inkişaf
etməkdədir. Bunun nəticəsidir ki, Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında viza rejiminin sadələşdirilməsi
məsələsi də gündəmdədir. Artıq bu istiqamətdə hüquqi baxımdan bir sıra addımlar da atılıb. Avropa Birliyi bir
qayda olaraq iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrlə viza rejimini aradan qaldırır. Azərbaycanın iqtisadi
imkanlarının getdikcə artması, bu sahədə zəngin resurslara malik olması Avropa Birliyinin ölkəmizlə
münasibətdə viza rejiminin aradan qaldırılması imkanlarını ortaya qoyur.
Ölkəmiz hazırda Avropa ailəsinin layiqli üzvlərindən birinə çevrilməkdədir. Azərbaycanın Avropa
institutları ilə əməkdaşlığı və Avropa İttifaqının “Şərq tərəfdaşlığı”, həmçinin qurumun qonşuluq siyasəti üzrə
proqramlarında fəal iştirakı Avropaya çoxtərəfli bağlılığını nümayiş etdirir.
Xalq qəzeti.-2011.-13 mart.-№ 57.-S.3.
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XARİCİ SİYASƏTDƏ MİLLİ MƏNAFE AMİLİ
Mahir İBRAHİMOV,
AMEA-nın A. A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutıı
Müasir beynəlxalq aləm bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə və təsirdə olan dövlətlərin xarici siyasət
fəaliyyətinin həyata keçirildiyi məkandır. Beynəlxalq şəraitin mürəkkəbliyi və qloballaşan dünyada gedən
hadisə və proseslərin zənginliyi bu məkanda mövcud dövlətlərin aparılan xarici siyasətlərini və onu
şərtləndirən amilləri araşdırmağı tələb edir.
Ümumiyyətlə, xarici siyasət tarixən formalaşmış və dövlətlə bağlı təzahürdür. Milli dövlətin meydana
gəlməsi ilə bərabər milli mənafe də siyasi strateji məqsədə çevrildi. Dövlət öz xarici siyasət fəaliyyətində
müxtəlif daxili və xarici şərtlərlə müəyyən olunan milli manafeyə əsaslanır. Bu baxımdan milli mənafenin
mahiyyəti, onu əmələ gətirən parametrlər, onun “dövlət mənafeyi” ilə nisbəti, həmçinin sosial təbəqənin, siyasi
qüvvənin, lobbilərin, iqtisadiyyatın bu və ya digər sahələri ilə bağlı qrupların mənafeyi, onların xarici siyasətə
təsiri və rolu kəskin mübahisələrə səbəb olmuş və bu gün də siyasi elmin əsas problemlərindən biri olaraq
qalmaqdadır. Məşhur amerikalı tədqiqatçı H. Morgentau bu anlayış ətrafındakı mübahisələri “yeni böyük
debat” adlandırmışdır [5, s.46]. İndiyə qədər xarici siyasətdə iqtisadi, siyasi və sosial amillər geniş tədqiq
edilmiş, lakin milli mənafe amilinin öyrənilməsinə az yer verilmişdir. Milli dövlətin xarici siyasətini izah
etməmişdən öncə ilk növbədə “millət” anlayışına aydınlıq gətirmək lazımdlr. Marksizm təliminə görə insanlar
qəbilə, tayfa, xalq, millət, birlik formasında yaşayıblar. Feodalizmin dağılması, natural təsərrüfatın ləğvi,
əmtəə-pul münasibətlərinin inkişafı nəticəsində millət yaranır. Millətin ərazi, dil, mədəniyyət və iqtisadi birliyi
kimi əlamətləri göstərilir. Polyak alimi E. Vyatr isə bu əlamətlərə milli psixologiyanı da əlavə edir. Amerika
sosioloqu P. Sorokinə görə millətin əsas əlaməti milli hərəkat, milli dövlətin yaradılmasıdır. Milli dövlət
vasitəsilə milli hüquq, milli mənafe müdafiə edilir. Millət insanların tarixən yaranmış sabit birliyidir.
Hər bir dövlətin xarici siyasətinin əsas vəzifəsi milli mənafenin qorunması və reallaşdırılmasıdır. Bu
mənafeləri reallaşdırmadan dövlətin və cəmiyyətin sabit vəziyyətini, inkişafını, eyni zamanda ölkənin
beynəlxalq birliyin azad və müstəqil subyekti kimi movcudluğunu təmin etmək olmaz.
Bu və ya digər dövlətin xarici siyasətini çoxsaylı amillər – dövlətin sosial-iqtisadi və ictimai-siyasi
inkişaf səviyyəsi, coğrafi vəziyyəti, milli tarixi ənənələri, suverenliyinin və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
və s. müəyyən edir. Onların hamısının xarici siyasətə çevrilməsi milli mənafe konsepsiyasında öz əksini tapır.
Müasir beynəlxalq münasibətlərdə milli mənafe amili həm də milli dövlət ideyası və onun mahiyyəti ilə
bilavasitə bağlıdır. Milli dövlətin isə vahid konsepsiya əsasında fəaliyyət göstərməsi onun ali qanunu
(konstitusiyası) ilə müəyyənləşdirilir. Müasir dövrün siyasi fikrinin ən məşhur məktəblərindən biri olan siyasi
realizmin nümayəndələri milli mənafeyə hər bir dövlətin xarici siyasətinin təməl daşı kimi baxırlar. Onların
fikrincə beynəlxalq siyasətdə düzgün yolu yalnız güc şəklində formalaşdırılmış mənafe konsepsiyası vasitəsilə
tapmaq olar. Bu isə dövlətin daxili siyasi sisteminin formalaşması, vahid qanunlar toplusunun mövcudluğu və
onun icra olunması ilə bilavasitə bağlıdır. Tarixin müxtəlif dövrlərində əksər dövlətlərin xarici siyasətini əsas
etibarı ilə indiki mənada başa düşülən milli mənafe müəyyən etmişdir. Hələ antik dövrdə yunan mütəfəkkiri
Fukidid qeyd etmişdir ki, “mənafe ümumiliyi dövlətlər və eyni zamanda fərdlər arasında daha möhkəm
əlaqələndirici halqadır”. XIX əsrdə yaşamış ispan diplomatı və alimi F. Qorni milli mənafe anlayışını qismən
əhatəli tədqiq etmişdir. Onun fikrincə, dövlətlərarası qarşılıqlı münasibətləri bəzən uyğun gələn, bəzən isə
toqquşan mənafelər müəyyən edir. Qorni milli mənafenin müəyyən edilməsini dövlətin dünya arenasında
məqsəd və vəzifələrinin düzgün müəyyənləşdiıilməsi üçün vacib sayırdı. Lakin milli mənafe anlayışının özü
elmə çox sonralar XX əsrin 30-cu illərində daxil olmuşdur.
İkinci dünya müharibəsindən sonra bu problemə diqqət daha da artdı. Milli mənafe konsepsiyası daha
müfəssəl formada Morqentaunun 1948-ci ildə çap olunmuş “Milli mənafenin qorunması” adlı əsərində
verilmişdir. Milli mənafe konsepsiyasının sonrakı inkişafında amerikalı tədqiqatçılar C. Kenan, U. Lipman,
K. Uolts, E. Frensis, C. Rozenau və başqalarının böyük rolu olmuşdur. Milli mənafe problemi özünün spesifik
qiymətini eyni zamanda fransız tədqiqatçılar R. Aron, P. Reniiven, J. V. .Dyurrel, F. Brayr və başqalarının
əsərlərində tapmışdır.
Milli mənafenin təmin edilməsində əsas amillərdən birini dövlətin özünü müdafiə imperativi təşkil edir
və bu mənada milli mənafe obyektiv xarakter daşıyır. Xarici siyasətini real, obyektiv milli mənafe üzərində
quran dövlət xarici siyasət fəaliyyətində və beynəlxalq münasibətlərin reallaşdırılmasında əsas istiqamətverici
faktorlar olan suverenlik, ərazi bütövlüyü və daxili işlərə qarışmamaq prinsiplərinə əsaslanmalıdır. Şübhəsiz
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ki, bu prosesdə dövlətin mövcud durumu, etnik proseslər, geosiyasi və geoiqtisadi vəziyyət, habelə tarixilik
faktorları nəzərə alınmalıdır. Lakin milli təhlükəsizlik haqqında yanlış təsəvvürlərin formalaşdırılması
beynəlxalq arenada onun yanlış anlayışına səbəb ola bilər. Amerikanın Vyetnamla müharibə aparması, keçmiş
SSRİ qoşunlarının 1979-cu ilin dekabrında Əfqanıstana girişi, eyni zamanda İraq və Əfqanıstandakı indiki
durum zamanı belə vəziyyət yaranmışdır.
Xarici siyasətdə milli mənafe konsepsiyasının mütləqləşdirilməsi xarici siyasət fəaliyyətini əxlaqi
əsaslardan məhrum edir və milli mənafe konsepsiyasının bu cür mövqeyi bir çox nəzəri cərəyanlar arasında
kəskin mübahisələrə səbəb olur. ABŞ-ın siyasi elita dairələrində son onilliklərdə bu mənada realistlərlə
liberallar arasında kəskin diskussiyalar gedir. Birincilər ABŞ-ın dünya arenasında strategiyasının əsas
prinsiplərinə bu və ya digər rejimə və siyasi xadimə münasibətdən asılı olmayaraq, əsasən praqmatik
mülahizələr əsasında qurulması ilə nail olmaq istəyirlər. Liberallar isə hesab edirlər ki, milli mənafe
vətəndaşların mənafelərinin ümumiləşdirilmiş və yekun nəticəsi kimi yaranır. Bu konsepsiyaya görə dövlətin
xarici siyasi vəzifəsi, yəni xarici siyasət mənafeləri vətəndaşların mənafelərinin, o cümlədən, xarici iqtisadi,
siyasi, hərbi təhlükəsizlik tələbatlarının təmin edilməsindən ibarətdir. Eyni zamanda, onlar hesab edirlər ki,
dövlət xarici siyasət fəaliyyətində cəmiyyətin demokratik təbiətinin şərtləndirdiyi, həmçinin əksəriyyət
vətəndaşlar və bəşəriyyət tərəfindən qəbul olunmuş əsas təməl dəyərlərini, sərvətlərini nəzərə almalı və
qorumalıdır [6, s. 214].
Xarici siyasətin uğuru dəqiq və qəti surətdə formalaşdırılmış milli mənafe ilə yanaşı, eyni zamanda
onların reallaşdırılması üçün vasitə və yolların dəqiq müəyyənləşdırilməsindən asılıdır. Beynəlxalq arenada
dövlətin məqsədləri arasında ölkənin təhlükəsizliyinin, bütün istiqamət və formalarda milli təhlükəsizliyin
təmin edilməsi prioritetdir. Milli təhlükəsizlik dedikdə, hər şeydən əvvəl dövlətin fiziki mövcudluğu, onun
suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün müdafiəsi və saxlanması, bütün real və potensial xarici təhlükələrə qarşı
adekvat cavab vermək qabiliyyəti kimi geosiyasi göstəricilər nəzərdə tutulur. U. Lipman qeyd edir ki, millət
öz qanuni mənafelərini müharibədən qaçmaq məqsədilə qurban vermədikdə və lazım gəldikdə bu mənafeləri
müharibə yolu ilə qorumaq imkanları olduqda təhlükəsizlik şəraitində olur. Əgər uzun müddət Qərb
politoloqları milli təhlükəsizlik probleminə yalnız hərbi təhlükəsizliyin təmin edilməsi kontekstində
baxırdılarsa, Morgentau buraya hərbi təhlükəsizliklə yanaşı iqtisadi, siyasi, demoqrafik. mədəni və s.
sahələrdəki təhlükəsizliyi də aid edirdi.
XX əsrin sonunda Sovet İttifaqının və Varşava Müqaviləsi Təşkilatının dağılması, Qərblə Şərq arasında
siyasi, ideoloji və hərbi qarşıdurmanın başa çatması bütün dünyada geosiyasi vəziyyətin ciddi şəkildə
dəyişməsinə səbəb oldu. Bipolyar sistemin süqutu, Avrasiya məkanında geosiyasi strukturun kökündən
dəyişilməsi regional qüvvələr balansına və dövlətlərin strateji kursuna yeni incəliklər gətirdi. Beynəlxalq
arenada əvvəlki iki qarşı duran sistemin əvəzinə yeni güc mərkəzləri yaranmağa başladı. İkiqütblü dünya
nizami tarixə qovuşduqdan sonra postsovet məkanına daxil olan ölkələr həm beynəlxalq siyasətin yeniləşən
strategiyasına, həm də dünyanın dəyişən siyasi mənzərəsində xeyli fərqli missiya daşımaq zərurəti ilə qarşıqarşıya qaldılar. Müstəqillik qazanmış keçmiş sovet respublikaları beynəlxalq hüququn subyekti kimi dünya
dövlətləri ilə bilavasitə qarşılıqlı münasibətlərin qurulması dövrünə qədəm qoydular.
Müstəqilliyinin ilk mərhələsində Azərbaycanın da xarici siyasət kursunda milli mənafeyini qorumaq və
möhkəmləndirmək kimi mühüm vəzifələr dururdu [4, s.96-98].
Azərbaycan regionun geosiyasi və strateji əhəmiyyətini ciddi şəkildə qiymətləndirməklə beynəlxalq
aləmdə baş verən qlobal prosesləri və özünün milli maraqlarını uzlaşdıran çevik və çoxşaxəli fəal xarici siyasət
xətti yeritməli idi. Məhz böyük siyasətçi və təcrübəli dövlət xadimi Heydər Əliyevin hakimiyyətə yenidən
qayıdışından sonra ölkənin xarici siyasətində milli mənafe konsepsiyası işlənib hazırlandı [2, s. 16-23]. Ulu
öndər bu konsepsiyada milli dövlətin daxili və xarici siyasətinin harmoniyasını yaradaraq ilk öncə milli
maraqların təminatını ön plana çəkdi. Konsepsiya həm də bəşəri ideyaları əsas tutaraq millətlərin və xalqların
bu ideyalardan milli maraqlarına uyğun bəhrələnərək onu həyata keçirməsinə, onların qarşılıqlı inteqrasiyasına
yol açmışdır.
1993-cü ildən başlayaraq ümummilli liderimiz bütün istiqamətlərdə prinsipial və ciddi dəyişikliklərin
əsasını qoydu. Azərbaycanın xarici siyasət kursunda ölkənin geosiyasi mövqeyi, tarixi gerçəkliklər, ictimaisiyasi, iqtisadi və mənəvi-psixoloji inkişafın xüsusiyyətləri, qarşıda duran yaxın və uzaq hədəflər, o cümlədən
Ermənistanın davam edən təcavüzü və s. bu kimi amillər əsas götürülərək, prioritet istiqamətlər müəyyən
edildi. İlk növbədə müstəqil Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq münasibətlər sistemində yeri, Avropa ölkələri
və ABŞ-la, yeni müstəqil dövlətlər və Rusiya ilə, türkdilli dövlətlər və Türkiyə ilə, müsəlman dünyası və İranla,
Asiya, Afrika və Cənubi Amerika ilə əlaqələrinin yaxın dövr üçün prioritetləri, aparıcı strategiyası
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müəyyənləşdirildi. Bu xarici siyasət kursu bir sıra ən mühüm və ən başlıca təxirəsalınmaz vəzifələri yerinə
yetirməli idi. Həmin vəzifələr Azərbaycanı beynəlxalq aləmdəki təcrid vəziyyətindən çıxarmaqdan,
Azərbaycanın beynəlxalq imicinə zərbə vuran məqamları aradan qaldırmaqdan, haqq işimizi dünya
ictimaiyyətinə olduğu kimi çatdırmaqdan, respublikamız ətrafındakı informasiya blokadasını yarmaqdan, bəzi
dövlətlərlə münasibətlərdə yaradılmış əsassız gərginliyi azalt maqdan, tarazlaşdırılmış xarici siyasət xəttini
təmin etməkdən, qonşu ölkələrlə münasibətlərə daha çox diqqət yetirməklə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq və
mehriban qonşuluq əlaqələrinin bərpa edilməsinə və qorunub saxlanmasına nail olmaqdan, böyük dövlətlərlə
sıx əlaqələr yaratmaq və onları getdikcə genişləndirməkdən, dünyada mövcud olan müxtəlif universal və
regional beynəlxalq təşkilatlara qoşulmaq və orada fəal iştirak etməklə Azərbaycanın dünya siyasi və iqtisadi
sisteminə inteqrasiyasını, müxtəlif dünya ölkələri ilə səmərəli əməkdaşlığını təmin etməkdən və nəhayət,
ölkəmizin zorla cəlb edildiyi münaqişənin sülh yolu ilə ədalətli şəkildə həll olunması işinə böyük dövlətləri,
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatları qoşaraq onların fəal dəstəyinə nail olmaqdan ibarət idi [1, s. 244].
Müstəqil Azərbaycan Respublikası da xarici siyasətini məhz bu vacib meyarlar əsasında
müəyyənləşdirərək qarşıya qoyduğu məqsədlərə doğru inamla irəliləmiş, tarazlı xarici siyasət yeritməklə
müxtəlif maraqların toqquşduğu Xəzər regionunun rəqabət və qarşıdurma meydanına çevrilməsinə yol
verməmiş, milli mənafelərini yetərincə qoruya bilmişdir. Yeni dünya düzənində aparıcı güc mərkəzləri
arasında gedən mübarizənin mahiyyətinə uyğun xarici siyasət yeridən müstəqil Azərbaycan Cənubi Qafqazın
lokomotiv dövlətinə çevrilmiş, ölkəmizin Xəzər regionunda gerçəkləşdirilən bütün transmilli layihələrdə
iştirakı təmin olunmuşdur. Azərbaycan Respublikasının milli mənafeyinin qorunmasının tərkib hissəsi həm də
onun suda və quruda ərazi bütövlüyünün təmin olunması ilə bağlıdır. Bu proses Azərbaycan diplomatiyasında
xüsusi yer tutmuş, Dağlıq Qarabağ və Xəzərin statusunun müəyyənləşməsindəki məqsədyönlü siyasət
ölkəmizin milli maraq və mənafeinin təmin olunmasının xüsusi amili rolunu oynamışdır. Odur ki, bütün region
ölkələri sülh naminə aparılan siyasəti qəbul etmiş, Azərbaycanın bu sahədəki strategiyasını nümunə kimi
qiymətləndirmişlər. Ümummilli lider Heydər Əliyevin formalaşdırdığı və inkişaf etdirdiyi dövlətçilik fəlsəfəsi
Azərbaycanın müasir dünyada xüsusi yerini müəyyənləşdirməklə milli dövlətçiliyin bünövrəsini təşkil etmiş,
beynəlxalq əlaqələrində keyfiyyətcə yeni mərhələnin əsasını qoymuşdur. Böyük öndərin rəhbərliyi altında
Azərbaycanın xarici siyasəti, dünyanın aparıcı dövlətləri və beynəlxalq təşkilatları ilə əlaqələri ümummilli
mənafelərə əsaslanan xətlə inkişaf etmişdir. Ulu öndər Heydər Əliyevin balanslaşdırılmış xarici siyasət
doktrinasını uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyev də dünya siyasətinə əsaslı təsir imkanları olan
dövlətlərlə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı genişləndirmək, inkişaf etdirmək istiqamətində böyük səy və
əzmkarlıq göstərir.
2003-cü ildən sonra bu siyasi xətt daha intensiv xarakter almışdır. Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin xarici siyasət xətti dərin elmi-nəzəri və zəngin təcrübə üzərində qurulmuş bir xarici
konsepsiyadır. Bu fəaliyyətdə hər bir amil, faktor, şərait və xüsusiyyət nəzərə alınmışdır. Məhz bu siyasi
kursun nəticəsidir ki, Azərbaycan bu gün dünyanın demək olar ki, bütün ölkələri ilə uğurlu əməkdaşlıq edir.
Azərbaycanın dünya ölkələri ilə qarşılıqlı münasibətlərinin bütün sahələrdə dərinləşdiyi indi daha aydın
şəkildə hiss olunmaqdadır.
Göründüyü kimi, Prezident İlham Əliyevin davam etdirdiyi balanslaşdırılmış xarici siyasət kursu
Azərbaycanın beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsində fəaliyyət imkanlarını xeyli genişləndirmiş, ölkəmiz
Avrasiyanın mühüm geosiyasi mərkəzlərindən birinə çevrilmişdir. Son illərdə müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə
iştirak edən cənab İlham Əliyev ölkəmizin mənafelərini layiqincə müdafiə edərək Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə xüsusi diqqət ayırmışdır.
Hazırda, Avropa Şurası və ATƏT-lə, habelə hərbi-siyasi müstəvidə Avroatlantik təhlükəsizliyin mühüm
elementi olan NATO ilə, eləcə də MDB, İƏT, İKT və digər təşkilatlarla əməkdaşlığa böyük diqqət yetirilir.
Azərbaycanın BMT, ATƏT, Avropa Şurası kimi nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığının dayanıqlı
xarakter kəsb etməsi, NATO ilə daha sıx tərəfdaşlıq əlaqələrinin yaradılması və getdikcə güclənməsi də son
illərin uğurlu xarici siyasətinin real nəticələridir. Təsadüfi deyil ki, indi Azərbaycan transmilli, qlobal enerjikommunikasiya layihələrinin mərkəzidir, dünyanın ən böyük enerji layihələri Azərbaycanda həyata keçirilir.
Xəzər hövzəsi enerji daşıyıcılarının Qərbə nəqli, TRASEKA proqramı, Böyük İpək Yolunun bərpası, BakıTbilisi-Ceyhan neft kəməri və Bakı Tbilisi Ərzurum qaz kəməri layihələri bunun parlaq nümunəsidir. Bu gün
biz Bakı Tbilisi-Ceyhan neft kəməri və qaz boru kəmərlərinin reallaşmasının şahidiyik. Türkiyə, Gürcüstan və
Azərbaycanın vahid dəmir yolu sistemi ilə birləşdirilməsi haqqında dövlətlərarası razılaşmanın həyata
keçirilməsinə çox qısa vaxt qalıb. Artıq reallaşmasına heç kimin şübhə etmədiyi bu nəhəng layihələr ölkəmizi
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və onunla birlikdə regionumuzu qloballaşan dünyanın çiçəklənən, sülh, sabitlik və inkişafın hökm sürdüyü
bölgələrindən birinə çevirəcəkdir [3, s. 48-52].
Prezident İlham Əliyevin apardığı məqsədyönlü xarici siyasət müasir dövlətçiliyin və milli
maraqlarımızın təminatında çox mühüm nailiyyətlərlə xarakterizə edilmişdir. Azərbaycan müstəqilliyinin 15
ildən artıq dövründə milli dövlətçilik ənənəsi baxımından zəngin təcrübə toplamış, bütün sahələrdə gedən
inkişaf, hətta bir sıra gənc ölkələrə nümunə olmuşdur. Dəyişən və sürətlə inkişaf edən ölkəmizdə həm daxili,
həm də xarici siyasət regionumuzu dünya ölkələrinin əməkdaşlıq meydanına çevirmişdir. Belə bir şəraitdə
güclü dövlət naminə milli konsepsiyamızın möhkəm bazası yaradılmış, bu sahədə qanunlarımız
təkmilləşdirilmiş, ali qanun olan Konstitusiyamıza edilən dəyişikliklərdə tarixi, hüquqi, sosial-iqtisadi amillər
nəzərə alınmaqla daha humanist, müasir və xalqımızın mənafelərinə tam cavab verən şəkildə öz əksini
tapmışdır.
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FACTOR OF NATIONAL INTEREST IN EXTERNAL POLICY.
Makhir Ibraghimov.
The article reveals the meaning of the national interest – the important factor of international policy, it
is mentioned that the most important aim of the international policy of any country is safety and
implementation of national interests directly connected with national state idea and its nature. The author
underlines that external policy of the Azerbaijan Republic is defined basing on these important criteria and as
a result of the balanced policy national interests are ensured.
ФАКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕРЕСА В ЗАРУБЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ.
Maxııp Ибрагимов.
В статье раскрывается суть важного фактора международной политики – национального
интереса. Отмечается, что важнейшей целью международной политики любого государства является
безопасность и реализация национальных интересов, непосредственно связанных с национальной
государственной идеей и ее сущностью. Автор подчеркивает, что зарубежная политика
Азербайджанской Республики определяется, опираясь на данные важные критерии, а в результате
уравновешенной, сбалансированной политики обеспечиваются национальные интересы.
Dirçəliş XXI əsr.–2010.-№147-148.–S.202-208.
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AZƏRBAYCANIN XARİCİ SİYASƏTİNDƏ PRİORİTET İSTİQAMƏT
Gülgün QULİYEVA,
Bakı Dövlət Universiteti
Azərbaycan politoloji fikrində tez-tez səslənən “yeni Avropa geosiyasəti” konsepsiyası Avropa
inteqrasiya prosesləri ilə stx bağlıdır. Qeyd edək ki, yeni Qərb geosiyasəti dedikdə Avropa ölkələrinin və ABŞın siyasi-politoloji fikrində formalaşmış geosiyasi nəzəriyyələri və onların müxtəlif regional səviyyələrdə
həyata keçirdikləri geosiyasi mənafeləri başa düşülür.
Müasir mənada Avropa geosiyasəti “Vestfal modeli” (1648-ci ildə imzalanmış və bununla da Otuzillik
müharibəyə son qoymuş Vestfaliya sülh müqaviləsi ilə bağlıdır) əsasında yaranmış yeni dünya nizamının
başlanması ilə bağlıdır. Həmin modelə görə, dünya nizamının strukturu suveren, öz ərazisi olan dövlətlərdən
ibarətdir, dövlətlər bir-birilərinin daxili işlərinə qarışmamalı, bütün dövlətlər qanun qarşısında bərabər olmalı,
beynəlxalq hüquq normalarına əməl olunmalıdır. Lakin ölkələr arasında ziddiyyətlər çox zaman güc hesabına
aradan qaldırılırdı ki, bu sahədə yenə də “qalibləri mühakimə etmirlər” prinsipi qüvvədə qalırdı [10, s.22-23].
Lakin “Vestfal modelinin” beynəlxalq hüquq normalarının fəaliyyətinə rəvac verməsi Avropa qitəsinin,
bütövlükdə dünya dövlətlərinin sivilizasiyalı geosiyasi inkişafı üçün mühüm təməl oldu.
İkinci dünya müharibəsindən sonra da Avropa geosiyasəti xeyli müddət milli mənafelər sahəsi kimi
formalaşmamışdır. Sözün əsl mənasında müasir Avropa geosiyasəti yalnız 1959-1968-ci illərdə Fransanın
prezidenti, Avropa qitəsinin müstəqil siyasətini yaratmaq məqsədilə mübarizə aparan və buna görə də “qitəçi”
adlanan Şarl de Qollun hakimiyyəti dövründə ABŞ-ın rəhbər rol oynadığı Şimali Atlantika Müqaviləsi
Təşkilatının hegemonluq siyasətinə qarşı cəsarətli addımlar atıldığı zaman formalaşmağa başlayır. 1963-cü
ildən başlayaraq de Qollun qətiyyətli siyasəti nəticəsində Fransa həmin ittifaqdan çıxdı və özünün müstəqil
diplomatiyasını qurmağa başladı. Lakin talassokratik dünyaya” qüdrətli dəniz dövlətlərinə qarşı təkbaşına
mübarizə aparmağın çətinliyini başa düşən Fransa prezidenti Avropa daxilində Fransa-Almaniya
əməkdaşlığına və SSRİ ilə əlaqələri möhkəmləndirməyə, “Atlantikadan Uraladək olan Avropa” geosiyasi
məkanının yaradılmasına üstünlük verdi. Fransız mütəxəssislərinin Avropanın digər ölkələrindən olan
ekspertlərilə əməkdaşlığı sayəsində “regional geosiyasət” müstəqil elm sahəsinə çevrilir. Həmin siyasətin
ideoloji əsasında Karl Xausxofferin “kontinentalizm” konsepsiyası dururdu [12, s.227-597].
Həmin dövrdə beynəlxalq reallıqların yenidən öyrənilməsi “mondializm” konsepsiyasını meydana
gətirdi, bu konsepsiya Qərbin “soyuq müharibə”də tam qələbəsindən xeyli əvvəl meydana gəlmişdi.
Konsepsiyanın mahiyyəti bundan ibarətdir: elə bir tarixi-siyasi məkan olacaq ki, bu tarixin kulminasiya anıdır
” planet miqyasında inteqrasiya baş verəcəkdir, yəni dövlətlər, xalqlar, millətlər mədəniyyətlər uniformasiyalı
dünya yaradacaqlar. Hələ qədim dövrlərdə və orta əsrlərdə belə bir ideya mövcud idi ki, Yer üzünün bütün
xalqları vahid padşahlıqda birləşəcək və burada ziddiyyətlərə, faciələrə, münaqişələrə, bir sözlə, adi həyatda
təzahür edən ixtilaflara son qoyulacaqdır [13, s.184].
Sonralar bu utopik ideyalar Ogüst Kantın pozitivizmində ” “Üçüncü era” təlimində, Lessinqin humanist
esxatalogiyasında özünün rasional variantlarında təzahür etmişdir. Vaxtilə kommunistlər də “Bütün ölkələrin
proletarları, birləşin!” şüarı altında dünya inqilabını həyata keçirmək yolu ilə “Dünya dövləti”ni yaratmaq
ideyasını irəli sürmüşlər. Demək mümkündür ki, Millətlər Cəmiyyətinin, sonralar BMT-nin və YUNESKOnun təsis olunmasına da mondializm nəzəriyyəsi təsir göstərmişdir.
Bütün XX əsr ərzində mondializm ideyaları Q. Devisin “Dünya konfederasiyası uğrunda universal
hərəkat” əsərində rasional formada işlənmiş, ingilis parlamentinin üzvü H. Asbarnun 1946-cı ildə yaratdığı
“Dünya dövləti naminə səlib yürüşü” əsərində yeni qiyafədə öz əksini tapmışdır. ABŞ-da Qərb üzərində bütün
konseptual və strateji hakimiyyətin cəmləşməsilə məhz Amerika dövləti mondializmin əsas “qərargahına”
çevrilmişdir. Maraqlıdır ki, bu ölkədə üç əsas mondializm təşkilatlarının yaranması barədə Qərb informasiya
vasitələri bu yaxınlarda məlumat verirdilər [9, s.l 12].
Atlantizm tərəfdarlarına görə, dünyada dəniz sivilizasiyaları böyük rol oynayırlar, çünki bunadan qitənin
daxilinə mədəniyyət impulsları daxil olur. Ona görə, də Avrasiyanın “daxili ayparasında”kı dənizlərdə “qamçı
və qoğal” siyasətini həyata keçirən hərbi nüvə raket bazaları yerləşdirilir. Bu məkanlar aşağıdakılardır: 1)
Özündə Şimalı və Cənubi Amerikanı birləşdirən Amerika məkanı; 2) Avropa məkanı; 3) Yaponiyanın nəzarət
etdiyi Sakit okean məkanı. Həmin analitik-intellektual layihələri atlantizm geosiyasətinin tərəfdarları Zbiqnev
Bjezinski və H. Kissincer işləyib hazırlayırlar. Onların layihələrində bəşəriyyətin vahid dünya sisteminə
keçməsi qlobal ideya kimi təqdim edilir [6, s.247].
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Z. Bjezinskinin rəhbərliyilə hazırlanmış konvergensiya nəzəriyyəsinə görə, Dünya Hökumətində planeti
Moskva və Vaşinqton birlikdə yalnız atlantizm çərçivəsində idarə edə bilərlər. Belə olarsa, planetar sülh dövrü
başlayar, “soyuq müharibə” tam başa çatar və bununla da Yer üzündə geosiyasi gərginlik aradan götürülər.
Lakin reallıqların öz məntiqi vardır. Keçmiş Sovet İttifaqında “yenidənqurma” dövründə – “demokratikləşmə”
və “liberallaşma”nın təməlində konvergensiya ideyaları durmuşdur. Amma praktikada təzadlı bir geosiyasi
durum yaranmışdı: O dövrdə Varşava bloku dağıldı, NATO isə buraxılmadı, Avrasiyanın parçalanması artıq
real fakta çevrildiyindən o vaxtkı ABŞ prezidentləri Reyqan (sonra isə ata Buş) atlantizm strategiyasını rəhbər
tutaraq sosializm blokuna heç bir güzəştə getmədilər və əksinə, özlərinin hegemonçu mövqeləri ilə vahid
kommunizm məkanının dağılması prosesini daha da gücləndirdilər.
Uzun illər Fransa prezidenti F. Mitteranın şəxsi müşaviri olmuş Jak Attali hesab edirdi ki, planetdə baş
vermiş qlobal dəyişikliklər nəticəsində hazırda “pul erası” başlanmışdır. Belə ki, dəyərin universal ekvivalenti
olan pulla daha rasional idarəetmə mümkündür, çünki biz bütün şeylərin maddi rəqəm ifadələrinə müncər
edirik. J. Attalinin gələcək haqqında konsepsiyasına görə, coğrafi, mədəni, ideoloji, etnik, dini və s. faktorlar
deyil, xalis iqtisadi reallığın məkana münasibəti başlıca yer tutacaqdır [9, s.276].
Geoiqtisadiyyatda xalqların harada yaşaması, etnosların tarixi, mədəni ənənələri heç bir əhəmiyyəti kəsb
etmir. Hər şey dünya birja mərkəzlərinin, faydalı qazıntıların, informasiya mərkəzlərinin, iri istehsalların
yerləşməsi ilə ölçülür. J. Attaliyə görə: 1) iki Amerikanı vahid maliyyə-sənaye zonasında birləşdirən Anıerika
məkanı; 2) Avropanın iqtisadi birliyindən sonra yaranmış Avropa məkanı; 3) “Yeni çiçəklənən zona” ilə
rəqabətdə olan Tokio, Tayvan və Sinqapuru birləşdirən Sakit okean regionu [9, s.280]. Lakin bütün politoloji
nəzəriyyələrdə bir yekdil mövqe mövcuddur: həm ABŞ-da, həm Avropada yeni geosiyasi konsepsiyaların
formalaşması kontinental imperiyanın ” Sovetlər İttifaqının dağılmasından sonra mümkün olmuşdur.
Azərbaycan geosiyasəti də məhz bu reallıqlarda formalaşmağa başlamışdır. S. Xantinqtonun fikrincə,
“soyuq müharibə” dövründə dünya “birinci”, “ikinci” və “üçüncü” dövlətlərə bölünmüşdür. Hazırda bu təsnifat
köhnəlmişdir. Buna görə də, müasir geosiyasi ölçülərdən yanaşılsa dünya ölkələrini siyasi və iqtisadi
sistemlərinə görə deyil, onların mədəniyyətinə, məxsus olduqları sivilizasiyalara görə təsnif etmək daha
düzgün olardı [11, s.11-12].
Bəhs olunan konsepsiyalar “soyuq müharibə” başa çatdıqdan, Yalta sistemi söküldükdən sonrakı “soyuq
sülh” dövrünün məhsulları olub yaşanmış eranın hadisə və proseslərinin ümumiləşdirilməsinə həsr
olunmuşdur. “Soyuq müharibə” onu adi müharibələrdən fərqləndirən xarakteristikalara malikdir ki, bunlara
aşağıdakıları aid etmək olar:
- ilk dəfə olaraq müharibəni onu başlayan ölkə udmuşdur;
- geosiyasi ziddiyyətlər aydın ifadə olunmuş ideoloji xarakter daşımışdır, lakin onların həlli geosiyasi
ziddiyyətləri aradan qaldırmamışdır;
- dünya nüvə müharibəsinin təhlükəsinin dərk edilməsi bu silahın, qlobal miqyasda tətbiq olunmasına
imkan verməmişdir;
- hərbi vasitələrdən yalnız regional (lokal) səviyyədə istifadə olunmuşdur. Ən uzun sürən və irimiqyaslı
müharibələr böyük dövlətlər tərəfindən aparılmışdır (Hind-Çində, Əfqanıstanda) [7, s.207-208; 221-223];
- demək olar ki, 45 il davam etmiş “soyuq” qarşıdurma elmi-texniki inqilabın, kompüter və informasiya
texnologiyalarının fonunda, hətta kosmosda həyata keçirilmişdir;
- müharibənin başa çatmasından sonra bir böyük dövlət qalmışdır; [6, s.20-42]
“Soyuq müharibə”nin əsas nəticələrini əks etdirən geosiyasi konfiqurasiyasının köklü dəyişməsinin
səbəbi həmin müharibənin iri geosiyasi nəticələri olmuşdur. Bu nəticələrə aşağıdakıları aid etmək olar;
- SSRİ-nin dağılması və böyük dövlət olaraq Sovet İttifaqının geosiyasi potensialının məhv edilməsi,
“Qara deşiyin” yaranması [6, s.108- 118];
- Mərkəzi Avrasiya məkanının fraqmentləşdirilməsi: keçmiş SSRİ ərazisində məcmu geosiyasi
potensialı olan müstəqil dövlətlərin yaranması; [7, s. 807-809];
- vahid Almaniyanın yaranması və Mərkəzi Avropa məkanının xeyli fraqmentləşməsi: burada yeni
dövlətlərin yaradılması;
- demək olar ki, bütün Sovet zonalarının ABŞ-ın və NATO-nun xeyrinə bölünməsi.
Dünya səhnəsində qüvvələrin ümumi yerləşməsini müəyyənləşdirən geosiyasətin əsas
qanunauyğunluqları məhz müəyyən ardıcıllıq sırasında təzahür edir: “Milli münasibətlər” “siyasi iradə” “siyasi
şərtlər” “geosiyasi atributlar” “geosiyasi potensial” “geosiyasi status” “geosiyasi konfiqurasiya”. “Geosiyasət
regional təfəkkürdən qlobal təfəkkürə doğru hərəkət etməkdədir” [6, s.223].
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Qafqazın siyasət meydanında çox böyük maraqları olan Rusiya əslində konfliktlərin həllində yox,
“konservləşdirilməsində” – dondurulmasında maraqlıdır çünki Rusiya Qafqazda mövcudluğunu hələlik bu
yolla qoruyub saxlayır. Qafqazda ölkələrarası siyasi-iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsini üç amil vacib
edir ki, P. Qoblun fikrincə, bunlar aşağıdakılardır:
- neft kəməri infrastrukturu ” bu sahədə Qafqaz respublikaları arasında qarşılıqlı anlaşma yaransa, onlar
eyni gəlir götürər, qarşılıqlı iddiaları aradan qaldırar, bununla da, Qafqazın Rusiyadan asılılığı aradan qaldırıla
bilər;
- həmsərhəd rayonlarında etnik münaqişələr “birinci amilin həyata keçirilməsi konfliktlərin
tənzimlənməsində qarşılıqlı güzəştləri (Azərbaycanla Gürcüstan arasında olduğu kimi) şərtləndirər, lakin
region Rusiyanın təsiri altında olduğundan münaqişələrin uzanması istisna deyildir. Buna görə də bəzi
ekspertlər bu fikirdədir ki, Rusiya ilə əməkdaşlıq etmədən Avropa qitəsinin sabitliyini təmin etmək mümkün
deyildir [5, s.251]. Bununla yanaşı, P. Qobl hesab edir ki, Qafqazda inteqrasiya proseslərinə rəvac verəcək
həmin amillərin ağrısız reallaşması üçün ABŞ özünün Qafqaz və Orta Şərq siyasətində aşağıdakı dəyişiklikləri
etməlidir:
- Qafqaz respublikalarına münasibətdə ayrı-seçkiliyi aradan qaldırmaq;
- ABŞ-ın “İran siyasəti” dəyişdirilməlidir. Məlum olduğu kimi, ənənəvi siyasət öz səmərəsini vermədi,
əksinə, bütün Cənubi Qafqazı və Mərkəzi Asiyanı Qərbdən ayıraraq regionda Rusiyaya fəaliyyət azadlığı açdı;
- Moskvanın nüfuz təsirini aradan qaldırmaq üçün buraya hamilik etməyə hazır olmaq.
Beləliklə, “Qobl planı”, bir tərəfdən, Qafqazda strateji paritetin yaradılmasına yönəlmişdisə, digər tərəfdəndə, region ölkələrinin birliyini, vahidliyini Rusiya-Zaqafqaziya tarazlığının yaradılmasında mühüm vasitə
hesab edirdi. 2001-ci il sentyabrın 11-də ABŞ-da terror aktlarından sonra beynəlxalq aləmdə baş vermiş başlıca
dəyişikliklərdən biri də Qərbin xarici siyasət strategiyasında Cənubi Qafqaza, xüsusilə Azərbaycana
münasibətinin ciddi şəkildə dəyişməsidir. Bu geosiyasi kontekstdə Rusiyanın də fəallaşması regionda yeni
strateji iştirakı proqnozlaşdırmağa imkan verir [1, s.6].
Avropa siyasi institutlarının Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ konfliktinin həllindəki rolunu
şübhə altına alan P. Qobl əsas üstünlüyü Qafqaz regionu ölkələri ilə əməkdaşlığına verir və o, eyni zamanda
Azərbaycanın strateji əhəmiyyətini xüsusi qeyd edərək göstərirdi ki, “Azərbaycan yalnız Qərblə Orta Asiya
arasında körpü deyil, həm də xammalla zəngin Şərqlə Rusiya arasında bir səddir”.
Maraqlıdır ki, Qafqaz ittifaqı ilə bağlı mövcud konsepsiyaların heç birində Ermənistan Respublikasının
adı “Qafqaz təhlükəsizlik sisteminin” yaradıcıları sırasında vurğulanmır, bu isə təsadüfi deyil; diplomatik
dairələrdə Ermənistanı Rusiyanın strateji müttəfiqi, onun regionda forpostu hesab edirlər. Rusiya Federasiyası
ilə Ermənistan arasında 1997-ci il avqustun 2-də imzalanmış 12 bənddən ibarət “Dostluq, əməkdaşlıq və
qarşılıqlı yardım” paktı iki dövlət arasında tərəfdaşlığın hüquqi ifadəsidir. Əgər belə bir əməkdaşlıq olmasaydı,
Ermənistan Rusiyadan 1 mlrd. dollardan artıq qiymətə malik hərbi texnika və sursat, o cümlədən, 84 ədəd T72 tankı, 50 ədəd piyada zirehli döyüş maşını, 30 ədəd “Şilka”, “Tunquska”, “OSA” qurğuları, mindən yuxarı
“Strela-2″, “Strela-3″ raketləri ala bilməzdi.
Ona görə regionda nüfuz qazanmaq istəyən Avropa məhz Rusiyanın təşəbbüsü ilə Azərbaycanda,
Gürcüstanda, Çeçenistanda və Qafqazın digər bölgələrində terror əməliyyatlarının, müharibələrin
törədilməsinə qarşı adekvat diplomatik tədbirlər görməlidir. Azərbaycan Respublikası prezidenti, o dövrdə
Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin başçısı İlham Əliyev 2001-ei il
sentyabrın 25-də AŞPA-da beynəlxalq terrorizmlə bağlı müzakirələrdə erməni terrorizminin xalqımıza
gətirdiyi fəlakətlərdən bəhs edərək göstərirdi ki, “Azərbaycan terrorizmdən çox əziyyətlər çəkmişdir,
Ermənistanın təcavüzü başladığından erməni terrorçu qrupları tərəfindən Azərbaycana qarşı 32 terror aktı
törədilmişdir. Erməni terrorçu təşkilatı ASALA Ermənistanın Azərbaycana qarşı son 13 ildə həyata keçirdiyi
terror və soyqırımı siyasətində çox fəal rol oynamışdır” [4]. Abxaziyada, Çeçenistanda və digər yerlərdəki
hərbi əməliyyatlarda Qafqaza vurulan zərəri də burada əlavə etsək regiona bir neçə yüz milyard dollara bərabər
maddi zərər dəydiyini görmüş olarıq.
Məhz belə bir zəmində, Qafqazın parçalanmasına qarşı alternativ kimi meydana gəlmiş Qafqaz
təhlükəsizlik birliyi ideyası ictimai fikirdə öz təcəssümünü tapdı. Digər tərəfdən, müstəqillik əldə olunduqdan
sonra Avropa və Amerika kapitallarının regiona nüfuzu, neft ixrac kəmərlərinin və kommunikasiya
sistemlərinin yaradılması Transqafqaz “Böyük İpək yolu” layihəsini TRASEKA proqıamında maddiləşdirildi
və bu zəmində “GUAM” alyansı meydana gəldi. Strateji əhəmiyyətinə görə, “Qafqaz evi” Azərbaycan,
Gürcüstan və Şimali Qafqaz xalqlarının təhlükəsizlik və əməkdaşlıq təşkilatı, “GUAM” isə Avropaya çıxış
yolu, “Qafqaz evi” ilə “Avropa evi”ni birləşdirən vasitə və ya “körpü” kimi qiymətləndirilir.
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Lakin “Qafqaz təhlükəsizlik sistemi”nin yaradılmasını təkcə xarici faktorlarla bağlamaq düzgün
olmazdı. Qafqaz ölkələrarası inteqrasiyası kompleks şəkildə, yəni mövcud geosiyasi reallıqlar kontekstində
başa düşülməlidir. Problemin tədqiqatçılarından H. Hüseynovaya görə, qarşıya qoyulan məqsəd aşağıdakı
istiqamətlərin məcmusundan ibarət olmalıdır:
Ümumqafqaz təhlükəsizlik və siyasi əməkdaşlıq sisteminin yaradılması;
ölkələrarası iqtisadi əməkdaşlılıq sisteminin formalaşması;
Avrasiya – ümumqafqaz bazarının yaradılması;
ictimai-siyasi qurumların demokratikləşdirilməsi;
qafqaz xalqları dini əməkdaşlıq qurumunun yaradılması;
beynəlxalq insan hüquqları aktlarına qoşulma və onların müdafiəsinə təminat;
ölkələrarası mədəni əməkdaşlıq və s.
Hazırda, regional təhlükəsizlik sisteminin qurumunun yaradılmasında ağırlıq mərkəzi GürcüstanAzərbaycan münasibətləri müstəvisinə keçmişdir ki, fikrimizcə, bu aşağıdakı amillərlə bağlıdır:
hər iki respublikanın müstəqil Qafqaz dövləti olması və bu baxımdan Qərbin, ilk növbədə
ABŞ-ın maraqları daxilində olması;
qonşu respublikalar həll etməli olduğu problemlər, xüsusilə, ölkənin ərazi bütövlüyü
məsələsinin analoji cəhətdən oxşarlığı və bunların həlli yollarının daha çox xarici amillərlə bağlılığı, belə şərait
isə hər iki dövləti bu və ya digər dərəcədə Qərb dəstəyini əldə etməyə çalışmasını şərtləndirmişdir;
Azərbaycan və Gürcüstan respublikaları dövlət müstəqilliyi əldə etdikdən sonra Avropa
inteqrasiya proseslərinə qoşulmaq məqsədilə analoji siyasət yeritməkdədirlər;
- xalqlarımızın Rusiyanın nüfuz dairəsindən uzaqlaşmağa çalışması bunları bir-birinə daha çox bağlayır
ki, bunun nəticəsində fəaliyyət birliyi yaranır.
Azərbaycanın regionda mühüm geosiyasi vəzifəsi Avropa Birliyi ölkələri ilə birbaşa münasibətləri
inkişaf etdirməkdir. Milli diplomatiyamız bu yolla iki başlıca vəzifəni reallaşdırmağa çalışır ki, bunlar ikitərəfli
və çoxtərəfli münasibətlərin inkişaf etdirilməsidir. Azərbaycan diplomatiyasının reallaşdırmağa çalışdığı
Cənubi Qafqaz Təhlükəsizlik sistemi yaradılmasının taleyi təkcə Rusiyanın müqavimətində yox, həm də Qərb
ölkələrinin, ilk növbədə ABŞ, Fransa, İngiltərə, Almaniya, İtaliya və s. kimi dövlətlərin dəstəyindən daha çox
asılıdır. Bu baxımdan beynəlxalq münasibətlər sistemində zəngin təcrübəyə malik Fransa ilə diplomatik
münasibətlərin yeni səviyyədə qurması və hərtərəfli əməkdaşlıq Azərbaycanın Avropa siyasətində özünü
təsdiqi üçün çox önəmli xarici siyasət addımıdır.
Fransada çoxdan “kök salmış” erməni diasporunun və güclü erməni lobbisinin Fransa parlamentinin
fəaliyyətinə təsiri konfliktində ümummilli lider Heydər Əliyevin bu Avropa ölkəsinə səfəri çox düzgün
düşünülmüş diplomatik addım idi. Görüşdən sonra Yelisey sarayının marşal Müratın adını daşıyan zalında iki
dövlətin beynəlxalq əlaqələri tarixində mühüm sənəd olan Paris Xartiyasını imzalamış Azərbaycan BMT-nin
Nizamnaməsinin təhlükəsizlik və əməkdaşlıq prinsiplərinə tərəfdar olduğunu təsdiq etdi.
Azərbaycan Paris Xartiyasını imzalamaqla sülhsevərlik siyasətini daim dəstəkləyən Fransa dövlətinin
Azərbaycan geosiyasətində perspektivli tərəfdaş olduğunu nümayiş etdirmişdir. Heydər Əliyevin Fransaya
səfəri MDB ölkələri içərisində “Qərb-Şərq sivilizasiyası” arasında uzun illər hökm sürmüş “dəmir pərdə”
siyasətinin qırılması yolunda ilk uğurlu aksiyalardan biri olmuşdur.
Qərb geosiyasətinə nüfuz etməklə ilk və önəmli təmaslardan biri olan Fransa-Azərbaycan görüşlərinin
ən mühüm və əhəmiyyətli cəhətlərindən biri də odur ki, Azərbaycan Respublikası kimi bir dövlətin Avropa
Birliyinə inteqrasiyasının ilkin mənəvi-siyasi özülü qoyuldu, Azərbaycanın beynəlxalq strukturlarla
əlaqələrinin genişlənməsi üçün yeni bir mühüm geosiyasi imkan yarandı, respublikamız yeni iqtisadi, mədəni,
informasiya reallıqlarında öz potensialından faydalı istifadə üçün geniş siyasət məkanı qazandı. Diplomatiya
tarixindən məlumdur ki, siyasi məkan ilk növbədə ticarət əlaqələri ilə fəth edilir [9, s.176-177].
Məlumdur ki, daxili vəziyyəti sabit olmayan ölkələrlə ticarət əlaqələrinin normal əsaslarda qurulması
çox çətindir. Lakin Azərbaycan nümayəndə heyətinin diplomatik səyləri nəticəsində Fransanın iş adamları
Azərbaycanla faydalı ticarət əlaqələrinin yaratmasına, investisiya qoyuluşunun vacibliyinə müsbət
yanaşmışlar. Təsadüfi deyildi ki, “Fiqaro” qəzeti “Prezident Əliyev fransız sahibkarını cəlb etmək istəyir”
məqaləsində Azərbaycanın iqtisadi vəziyyəti dəyərincə təhlil edilir, xarici investorlara dövlət tərəfindən
hüquqi təminat vəd edildiyi xüsusi vurğulanırdı [2, s.2]. Ilk rəsmi səfər zamanı əsası qoyulmuş FransaAzərbaycan dövlətlərarası münasibətləri 1997-ci ilin yanvarında Azərbaycanın dövlət başçısının yeni səfəri
dövründə daha da inkişaf etdirildi. O dövrdə Azərbaycanın Qərb diplomatiyasında mühüm istiqamətlərdən biri
Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv kimi qəbul olunması məsələsi idi. Azərbaycan Respublikasının apardığı
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gərgin diplomatik mübarizə nəticəsində dövlətimizin Avropa Şurasına qəbulu 2001-ci ilin yanvarında
gerçəkləşdi və Fransa dəstəyinin bu məsələdə rolu az olmadı [3].
Müstəqil Azərbaycanın “Avropa geosiyasəti” prizmasında ikinci mühüm təması Böyük Britaniya ilə
oldu. Hələ İngiltərəyə səfəri ərəfəsində “Faynenşnl tayms” qəzetinin Moskva bürosunun müxbiri Con Lloyd
Azərbaycanın daxili və xarici siyasətinin başlıca istiqamətlərindən biri kimi İngiltərə-Azərbaycan ikitərəfli
münasibətlərinin keyfiyyətcə yeni səviyyəyə qaldırılması zərurətinə toxunmuşdu. Çünki bu Azərbaycan və
Böyük Britaniya xalqlarının mənafeyinə uyğun idi.
Azərbaycanın İngiltərə ilə münasibətlərinin genişlənməsində güdülən mühüm geosiyasi məqsəd
Azərbaycanın iqtisadi potensialının iki dövlət arasında qarşılıqlı ticarət əlaqələrinin mühüm amili olduğuna
İngiltərənin işgüzar dairələrində inam oyatmaq, bu ölkənin investorlarının respublikamızın iqtisadiyyatında
iştirakını təmin etmək və nəhayət, Qarabağ məsələsinin əsl mahiyyətini bütün həqiqətilə İngiltərənin
diplomatik və siyasi dairələrinə çatdırmaq və bu münaqişəli problemin sülh yolu ilə nizamlanmasında Böyük
Britanyanın dəstəyinə nail olmaq idi.
Bu problemin həlli üçün müqəddəm geosiyasi şərtlər yetişmişdi: nə Azərbaycan Sovet imperiyasının
nominal respublikası, nə də İngiltərə imperiya dövləti deyildi. İndi hər iki dövlət problemlərini beynəlxalq
diplomatiya meydanında həll etməyə çalışırdı. Diplomatiya sənətinin incəliyi bundadır ki, milli mənafelərin
önəmliyini irəli sürərkən geosiyasi məkanı düzgün seçmək, öz həqiqətinə müqabil tərəfi inandırmaqdır.
Beləliklə, aparılmış təhlil bizə Azərbaycanın Avropa siyasətində geosiyasi mövqeyinin
möhkəmlənməsinə təhlükə yaradan əsas amiləri müəyyənləşdirməyə imkan vermişdir ki, bunlar
aşağıdakılardan ibarətdir:
imperiya qüvvələrinin milli təhlükəsizlik sisteminə neqativ təsir göstərən keçmiş ittifaq
strukturlarını bərpa etmək cəhdi;
Rusiyanın Azərbaycanın geosiyasi mövqeyindən istifadə etməklə regionda öz nüfuz
dairəsini bərpa etmək, genişləndirmək mövqeyi və bununla sabitliyi pozmaq cəhdi;
Ermənistanı intensiv sürətdə ən yeni silahlarla silahlandırmaqla regionda təhlükəsizliyə
təhdid yaradan Rusiyanın ümumiyyətlə, bütün Qafqazda regional konfliktləri artırmaq cəhdi ilə ErmənistanAzərbaycan münaqişəsindən alət kimi istifadə etməsi;
ölkə daxilində və xaricində sabitsizlikdə maraqlı olan, bədxah qüvvələrin fəaliyyəti,
bunun cəmiyyətimizin siyasi təhlükəsizlik strukturlarının təkmilləşdirilməsinə mənfi təsiri.
Məhz buna görə də, Avropa ilə rasional münasibətlərin perspektivi Azəıbaycan dövlətçiliyi qarşısında
milli təhlükəsizlik institutlarının daha da təkmilləşdirilməsi məsələlərini aktuallaşdırır. Bizcə, ən ümumi
şəkildə, bu vəzifələri aşağıdakı kimi təsnif etmək mümkündür:
- qonşu dövlətlərlə, o cümlədən Rusiya ilə tarazlaşdırılmış, milli mənafelərimizə cavab verən geosiyasi
münasibətlərin inkişaf etdirilməsi;
- Azərbaycan geosiyasi mövqeyini möhkəmlətmək üçün özünün geosiyasi resuıslarından,
potensialından bacarıqla istifadə etməli, beynəlxalq münasibətlər sistemində statusunu möhkəmləndirməlidir;
- xarici siyasətimizin mühüm demokıatik institut kimi səriştəliliyini daha da təkmilləşdirmək, milli
diplomatik kadrların yetişməsinə qayğını artırmanın son dərəcə zəruri olması;
- iqtisadi sahədə, xüsusilə mülkiyyət institutunun fəaliyyətini mürəkkəbləşdirən, onun
təkmilləşdirilməsinə mane olan kontliktlərin təbiətini, onların həlli yollarını operativ öyrənmək, bu sahədə
mövcud demokratik prosedurlardan geniş istifadə etmək.
Beləliklə, Azərbaycan geosiyasətinin Avropa geosiyasi münasibətləri kontekstində inkişafı bir sıra
amillərin təsirindən xeyli asılıdır. Lakin bugünkü reallığın məntiqi inkişafi əyani şəkildə sübut edir ki, yuxarıda
göstərilən vəzifələrin həlli, ölkəmizin dünya inteqrasiya proseslərində fəal iştirakından, milli təhlükəsizlik
institutunun təkmilləşməsi kimi konfiiktli prosesin arzu edilən nəticələri verməsi son nəticədə cəmiyyət
üzvlərinin siyasi mədəniyyətindən xeyli dərəcədə asılıdır.
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PRIORITY DIRECTION OF AZERBAIJAN EXTERNAL POLICY.
Gıılgun Guliyeva.
In the 90s of the XX century after global changes in the world in international world the new political
model started to form. This model provided formation of new safety space. In the article the occurred
conditions in the world political arena are analyzed after the collapse of socialism, the clarification in different
scientific- theoretic concepts is given, meaning and content of the new European model are also studied, and
directions of Azerbaijan involvement into European integration processes are revealed.
ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ЗАРУБЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ АЗЕРБАЙДЖАНА.
Гюльгюн Гулиева.
В 90-е годы XX столетия после произошедших глобальных изменений в мире в международном
мире началось формирование новой политической модели. Эта модель предусматривала
формирование новой среды безопасности.
В статье анализируются возникшие условия на мировой политической арене после распада
системы социализма, привносится ясность в различные научно-теоретические концепции,
исследуются также сущность и содержание новой европейской модели, раскрываются направления
вовлечения Азербайджана в европейские интеграционные процессы.
Dirçəliş XXI əsr.–2010.-№147-148.–S.293-302.

853

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Milli maraqları əsas tutan çevik və qətiyyətli diplomatiya
Azərbaycan 2010-cu ildə xarici siyasət sahəsində mühüm uğurlara imza atmışdır
Tarixə çevrilmiş 2010-cu il müstəqil Azərbaycan üçün bir sıra əlamətdar hadisələrlə zəngin
olmuş, dünya maliyyə böhranı şəraitində iqtisadi inkişaf tempini qoruyub saxlayan, qlobal enerjikommunikasiya layihələrinin icrasını inamla davam etdirən respublikamız xarici siyasət sahəsində də
nəzərəçarpacaq uğurlara imza atmışdır. Avratlantik məkana inteqrasiya kursuna yüksək sadiqlik
göstərən, iqtisadi-siyasi mühitin liberallaşdırılması, demokratik proseslərin dərinləşdirilməsi
istiqamətindəki proqressiv islahatları səylə davam etdirən ölkə rəhbərliyi diplomatik fəaliyyət sahəsində
hər bir mərhələ üçün qarşıda duran hədəfləri düzgün müəyyənləşdirmiş, beynəlxalq miqyasda
respublikamızın maraq və mənafeyini qətiyyətlə qorumuşdur.
Xarici siyasət məsələlərinə geniş yer ayıran, Azərbaycanın “hücum diplomatiyası”nı, qlobal təhdidlərə
qarşı adekvat reaksiyasını təmin edən dövlət başçısı İlham Əliyev ötən il respublikamızın diplomatik
mövqeyini xeyli dərəcədə gücləndirmişdir. Milli mənafeləri önə çəkən bu qətiyyətli diplomatiya nəticəsində
Azərbaycanın bölgədə, ümumən Avropa məkanında nüfuzu artmış, siyasi və iqtisadi mövqeyi
möhkəmlənmişdir. Respublikamızın konkret zaman, məkan və şəraitə uyğun olaraq müəyyənləşdirdiyi xarici
siyasət strategiyasında müstəqilliyin möhkəmləndirilməsi, milli maraqların qorunması, ərazi bütövlüyünün
bərpası, ölkə həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, regional iqtisadi əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi,
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həlli, diaspor və lobbi quruculuğu kimi
prioritetlər 2010-cu ildə də xüsusi aktuallıq kəsb etmişdir. Regionda maraqları toqquşan bütün dövlətlərlə
əlaqələrini bərabərhüquqlu iqtisadi-siyasi tərəfdaşlıq səviyyəsində qurmağa nail olan respublikamız müstəqil
dövlət imicini daha da möhkəmləndirmiş, qlobal proseslərə çevik və adekvat reaksiya vermək əzmini numayiş
etdirmişdir.
2010-cu il ümumilikdə, xarici siyasətdə fəallığın, intensivliyin və səmərəliliyin artması ilə yadda qalmış,
ölkə diplomatiyası regional əməkdaşlıq, enerji təhlükəsizliyi, habelə beynəlxalq təşkilatlarda təmsilçilik kimi
məsələlərdə milli maraqların prioritetliyini maksimum səviyyədə təmin etmiş, bölgədə müşahidə olunan
neqativ geosiyasi dəyişiklik meyillərinə rasional və təmkinli münasibət göstərmişdir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni il
münasibətilə Azərbaycan xalqına təbrikində ötən il xarici siyasət sahəsində qazanılan uğurları yüksək
dəyərləndirmişdir: “Xarici siyasət sahəsində 2010-cu ildə böyük uğurlara nail olduq. Bizim dostlarımızın,
Azərbaycanla əməkdaşlıq etmək istəyən ölkələrin sayı artır. Biz həm ikitərəfli müstəvidə, həm regional
formatda, həm çoxtərəfli formatda uğurlu xarici siyasət aparırıq. Beynəlxalq təşkilatlarla bizim əlaqələrimiz
artıq oturuşmuş əlaqələrdir, qarşılıqlı hörmət, qarşılıqlı inam, qarşılıqlı maraqlar üzərində qurulmuş
münasibətlərdir. 2010-cu ildə Avropa Parlamenti Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair
çox əhəmiyyətli və ədalətli qətnamə qəbul etmişdir. Beləliklə, münaqişənin həlli ilə bağlı gedən işlərdə bizim
siyasi və diplomatik mövqelərimiz daha da möhkəmləndirilmişdir”.
Xarici İşlər Nazirliyinin 2010-cu ilin yekunları ilə bağlı yaydığı hesabat da ölkəmizin diplomatik sahədə
böyük uğurlara imza atdığını göstərir. Bütövlükdə, 2010-cu ildə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin xarici
ölkələrə dövlət, rəsmi və işgüzar səfərləri, habelə xarici dövlət başçılarının Azərbaycana rəsmi səfərləri,
Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrlə müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq üzrə hökumətlərarası
komissiyalarının iclasları, o cümlədən digər səviyyələrdə rəsmi səfərlər mübadiləsi nəticəsində 50-yə yaxın
dövlətlə 100-dək ikitərəfli beynəlxalq sənəd imzalanmışdır. Bu səfərlər respublikamızın Qərbi, habelə
Mərkəzi-Şərqi Avropa, Orta Asiya, Yaxın Şərq ölkələri ilə, habelə tarixi baxımdan yaxın qonşu dövlətlərlə
əlaqələrində keyfiyyətdə yeni mərhələ açmış, qarşılıqlı-faydalı əməkdaşlığını gücləndirmişdir.
Azərbaycanın diplomatik nümayəndəliklərinin əhatə dairəsi də genişlənmiş, il ərzində Xorvatiya,
Estoniya, Serbiya, Liviya və Argentinada Azərbaycanın səfirlikləri, Rusiyanın Yekaterinburq və Gürcüstanın
Batumi şəhərlərində Azərbaycanın baş konsulluqları, həmçinin Almaniyanın Ştutqart və ABŞ-ın Santa Fe
şəhərlərində ölkəmizin fəxri konsulluqları açılmışdır. Eyni zamanda, keçən il Azərbaycanda Avstriya,
Niderland Krallığı, Fələstin və İndoneziyanın səfirlikləri, Gəncə şəhərində isə Türkiyənin baş konsulluğu
fəaliyyətə başlamışdır. 2010-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Cənubi Afrika Respublikası, İraq, Vyetnam
və Braziliyada səfirliklərinin açılması barədə də müvafiq qərarlar qəbul olunmuşdur.
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Azərbaycanın xarici siyasət kursunda Avropa və Avratlantik strukturları ilə əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq
münasibətlərinin inkişafı prioritet sahələrdən birini təşkil etdiyindən ölkəmiz bu istiqamətdə də uğurlu
fəaliyyətini davam etdirmişdir. Keçən il Avropa İttifaqı-Azərbaycan Assosiasiya Sazişi üzrə danışıqlara
başlamaq üçün mandat təsdiq edilmiş, il ərzində iki plenar iclas keçirilmişdir. Aİ-nin yüksək səviyyəli
rəsmilərinin ölkəmizə səfərləri olmuş, aparılan danışıqların nəticəsi kimi Azərbaycanla Avropa İttifaqı
arasında “Müasirləşmə üçün tərəfdaşlıq” sənədinin hazırlanmasına dair razılıq əldə edilmişdir.
Azərbaycanın Avropa və Avratlantik məkanlarının sülh və təhlükəsizliyini təmin edən ən nüfuzlu hərbisiyasi təşkilatı olan NATO ilə də münasibətlərini inkişaf etdirmişdir. 2010-cu ildə NATO ilə Fərdi Tərəfdaşlıq
üzrə Əməliyyat Planının ikinci fazası rəsmi olaraq başa çatdırılmışdır. Bu çərçivədə nəzərdə tutulan tədbirlər
Azərbaycanın müvafiq dövlət qurumları tərəfindən uğurla yerinə yetirilmişdir. Keçən il noyabrın 19-20-də
Lissabonda keçirilmiş NATO-nun zirvə görüşünün yekun bəyannaməsində isə region ölkələrinin, o cümlədən
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi və suverenliyi dəstəklənmiş, münaqişələrin məhz bu prinsiplərin
nəzərə alınması ilə həllinin vacibliyi vurğulanmışdır.
XİN-nin yaydığı bəyanatdan görünür ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün beynəlxalq
aləmdə ifşa edilməsi və müvafiq hüquqi-siyasi qiymətləndirilməsinə nail olmaq istiqamətində həm ikitərəfli
əsasda, həm də ATƏT, BMT, NATO, Avropa İttifaqı, Avropa Şurası və bir sıra digər nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatlar çərçivəsində iş davam etdirilmişdir. Keçən il Avropa Parlamenti tərəfindən qəbul edilmiş “Avropa
İttifaqının Cənubi Qafqaz üçün strategiya ehtiyacı” adlı qətnamədə Dağlıq Qarabağ, eləcə də onun ətrafındakı
ərazilərin işğalı altında olması faktı təsdiq edilmişdir. Qətnamədə, həmçinin Ermənistan silahlı qüvvələrinin
Azərbaycanın işğal edilmiş bütün ərazilərindən çıxarılması, doğma torpaqlarından didərgin düşmüş qaçqın və
məcburi köçkünlərin tezliklə öz daimi yaşayış yerlərinə qayıtması hüququnun təmin edilməsi tələb
olunmuşdur.
Ötən il xarici siyasət sahəsində ən mühüm hadisələrdən biri də Bakıda keçirilmiş III Xəzər Zirvə
görüşündə ilk dəfə olaraq Xəzəryanı dövlətlər arasında təhlükəsizlik sahəsində sənədin imzalanması olmuşdur.
Həmin Zirvə görüşünün sənədləri qismində həm Birgə Bəyanatın, həm müqavilənin, həm də Protokol Qərarın
qəbul edilməsi tədbirin praktik əhəmiyyətinin göstəricisi sayıla bilər.
Ötən il imzalanmış digər mühüm sənəd isə Azərbaycan, Gürcüstan, Rumıniya və Macarıstanın dövlət
və hökumət başçılarının Bakı Enerji Zirvə görüşündə imzalanmış Bakı Bəyannaməsi olmuşdur. Bəyannamə
Azərbaycanın təbii qazının nəqlinin şaxələndirilməsi məqsədini daşımışdır.
Ötən il 32 dövlətin dini liderlərinin və dini nümayəndələrinin iştirakı ilə Bakıda Dini Liderlərin
Ümumdünya Sammiti keçirilmişdir. Sammit çərçivəsində dini liderlər qloballaşma dövründə müasir cəmiyyət
qarşısında duran problemlərin həllində dini dəyərlərin əhəmiyyətini və rolunu müzakirə etmiş, bu xüsusda
birgə yanaşmaları müəyyən edərək xalqlar, dinlər və sivilizasiyalararası mədəniyyəti və dialoqu təşviq edən
Bakı Bəyannaməsini qəbul etmişlər. Sammit çərçivəsində bütün Rusiyanın və Moskvanın patriarxı Kirilin
vasitəçiliyi ilə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri, Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə və bütün ermənilərin
katolikosu II Qaregin arasında görüş keçirilmişdir. Tərəflər Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin nizamlanması üzrə aparılan danışıqlara töhfə olaraq birgə sənəd imzalamışlar.
Bütün bunlar göstərir ki, Azərbaycan müstəqil dövlət olaraq xarici siyasət strategiyasını özünün iqtisadi
gücü, qüdrəti və resursları, dünya siyasətindəki yerindən asılı olaraq milli məqsədlər üzərində qurur.
Dövlətçiliyin, müstəqilliyin, ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin, milli təhlükəsizliyin qorunması, beynəlxalq
aləmə çoxşaxəli inteqrasiyanın təmin olunması, iqtisadi və geostrateji maraqların ödənməsi, vətəndaşların
firavan, təhlükəsiz yaşayışının təmin olunması 2010-cu ildə həyata keçirilən xarici siyasətdə yenə də üstünlük
təşkil etmişdir. Rəsmi Bakının yeritdiyi praqmatik, çevik, milli maraqların prioritetliyinə əsaslanan
diplomatiya Azərbaycanı həm də bütövlükdə Avropa məkanında strateji önəmi birmənalı etiraf olunan dövlətə
çevirmişdir.
Azərbaycan.-2011.-2 fevral.-№ 24.-S.1.
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AZƏRBAYCANIN XARİCİ SİYASƏTİ: TƏSİR EDƏN AMİLLƏR VƏ PRİORİTETLƏR
Elmar MƏMMƏDYAROV
Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri
Sovet İttifaqının dağılması ilə Azərbaycan xalqı öz müstəqilliyini yenidən bərpa etmək və Azərbaycanın
dövlətçiliyini inkişaf etdirərək möhkəmləndirmək üçün tarixi fürsət əldə etmiş oldu. Həmin vaxtlar çoxları
qonşu Ermənistanın hərbi təcavüzünə məruz qalmış, ağır iqtisadi böhran və daxili qeyri-sabitliyin hökm
sürdüyü Azərbaycanın bu mürəkkəb vəziyyətdən çıxacağına və uğur qazanacağına inanmırdı.
1993-cü ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin prezident seçilməsindən sonra xalqın firavanlığı və
ölkənin davamlı inkişafı üçün ilkin şərt olan Azərbaycanın müstəqilliyi və suverenliyinin möhkəmləndirilməsi
istiqamətində uğurlu strategiyanın həyata keçirilməsi başlanıldı. Müasir Azərbaycanın memarı olan
ümummilli lider Heydər Əliyev dövlət institutlarını təkmilləşdirdi, çox ehtiyac duyulan xarici əlaqələrimizi
genişləndirdi, hərtərəfli enerji strategiyasını reallaşdırdı və ölkənin uzunmüddətli inkişafının təməlini qoydu.
Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəmləndirilməsinə yönəlmiş strategiyası onun
layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyev cənabları tərəfindən hal-hazırda uğurla davam etdirilir.
Bugünkü Azərbaycan dövlətçiliyinin kökləri müsəlman şərqində ilk demokratik cümhuriyyət olan
Azərbaycan Demokratik Respublikası ilə bağlıdır. 23 aylıq ömür yaşamış Azərbaycan Demokratik
Respublikası regionda geosiyasi vəziyyətin dəyişməsi ilə süqut etmişdir. Qısa müddət ərzində mövcud
olmasına baxmayaraq, Xarici İşlər Nazirliyi də daxil olmaqla əsas dövlət institutları məhz həmin dövrdə
yaradılmışdır. Biz bu il böyük fəxr hissi ilə Azərbaycanın diplomatik xidmətinin yaranmasının 90 illiyini qeyd
edirik.
Azərbaycan iqtisadiyyatda yüksək artıma, habelə sabit siyasi sistemə malik, sürətlə inkişaf edən gənc
demokratik ölkədir. Azərbaycan öz milli maraqlarının gerçəkləşdirilməsi, habelə regional və qlobal
mövqelərinin möhkəmləndirilməsi üçün özünün iqtisadi və siyasi imkanlarından məharətlə istifadə edir.
Azərbaycan regionda lider və beynəlxalq aləmdə etibarlı tərəfdaş ölkə kimi tanınmışdır. Ölkəmiz bütün
regional məsələlərdə əsas oyunçudur və regiondakı strateji əhəmiyyətli heç bir layihə Azərbaycansız
gerçəkləşə bilməz.
Azərbaycanın xarici siyasət istiqamətləri və strateji seçimləri aşağıdakı təsiredici amillərlə
müəyyənləşir:
Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü – Hərbi işğal, etnik təmizləmə, bir milyona yaxın
azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünün hüquqlarının kobudcasına pozulması, ölkənin böyük bir hissəsində
tarixi və mədəni irsimizin ermənilər tərəfindən dağıdılması faktlarını özündə cəmləşdirən Ermənistanın
Azərbaycana qarşı təcavüzü ölkəmizin təhlükəsizlik mühitinin əsas təyinedici amili olaraq qalır və bu da öz
növbəsində Azərbaycanın təhlükəsizlik və xarici siyasətinin formalaşdırılmasında əsas rol oynayır.
Qlobal proseslər – Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa etməsi ilə eyni vaxtda beynəlxalq münasibətlər
sistemi köklü surətdə dəyişməyə başlamışdır və son iyirmi il ərzində cərəyan edən hadisələr göstərir ki, sistem
mahiyyətcə hələ də rəqabətlidir. Dövlətlər müxtəlif və bəzən də mübahisəli xarici siyasət məqsədləri güdürlər.
“İkiqütblülük” və “çoxqütblülük” konsepsiyalarının toqquşmasında təzahür edən çağdaş dünya nizamına dair
ziddiyyətli təsəvvürlər dünyanın müxtəlif yerlərində siyasi və iqtisadi nüfuz uğrunda rəqabəti canlandırmışdır.
Davamlı olacağı təqdirdə bu rəqabət qlobal və regional təhlükəsizlik mühitinə mənfi təsir göstərəcəkdir.
Strateji coğrafi yerləşmə – Azərbaycanın coğrafi yerləşməsi bir çox mənada strateji əhəmiyyətə
malikdir. Yaranmaqda olan Şərq- Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat və enerji dəhlizi üzərində böyük ticarət
yollarının kəsişməsində yerləşməsi ölkəyə enerji və infrastruktur mərkəzinə çevrilmək üçün əhəmiyyətli imkan
verir. Ölkənin belə bir mərkəzə çevrilməsi üçün Azərbaycanın coğrafi yerləşməsi kimi üstünlükdən tam
istifadə edilməsi vacib şərtdir.
Zəngin təbii ehtiyatlar – Azərbaycanın zəngin təbii sərvətlərə malik olması nəinki ölkənin
çiçəklənməsinə və xalqın rifahına xidmət edir, eyni zamanda bu fakt ölkənin milli təhlükəsizliyinin, siyasi
müstəqilliyinin və suverenliyinin möhkəmləndirilməsində mühüm amildir. Xəzər dənizinin zəngin
karbohidrogen ehtiyatlarının işlədilməsi və dünya bazarlarına nəqli sonradan Azərbaycanın enerji strategiyası
kimi adlandırılan siyasətin əsas elementinə çevrilmişdir. Əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən
qoyulmuş və Prezident İlham Əliyev cənabları tərəfindən uğurla həyata keçirilən bu strategiya Azərbaycanın
xarici siyasətinin təməl daşıdır.
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Müasir dövrdə təhlükəsizliyə təhdidlər və risklər – Beynəlxalq arenada qeyri-dövlət aktorları olan
beynəlxalq terrorçu qruplaşmalar, hərbi separatçı hərəkatlar, etnik və dini ekstremizm, mütəşəkkil
cinayətkarlıq şəbəkələri, habelə qeyri-qanuni miqrasiya, narkotik maddələr və insan alveri, kütləvi qırğın
silahlarının yayılması, vacib enerji və nəqliyyat infrastrukturunda sabotaj riski və son illərin fenomeni olan
kiber hücumlar qlobal və regional təhlükəsizlik mühitinə təsir göstərirlər.
Məsuliyyət və özünəməxsusluq – Azərbaycan tarixi əsas etibarilə müxtəlif regional güclər arasındakı
müharibələr və real müstəqillik uğrunda gedən davamlı mübarizə tarixindən ibarətdir. Bu “irs” kiçik ölkələrin
suverenliyi və hüqüqlarını təmin edə biləcək beynəlxalq mexanizmlərin gücləndirilməsinə töhfə vermək üçün
Azərbaycanın beynəlxalq birliyin fəal və məsuliyyətli üzvü olmasını tələb edir. Məsuliyyətin kökləri hər
zaman müxtəlif dini etiqada, dünyagörüşünə, etnik qruplara aid insanların birgə yaşaması və tolerantlıq kimi
Azərbaycanın səciyyəvi xüsusiyyətlərinə bağlıdır. Azərbaycan dərin tarixi köklərə malik, həqiqətən də etnik
və dini dözümlülük baxımından unikal dünyəvi müsəlman dövlətidir. Azərbaycan 1918-ci ildə müsəlman
şərqində ilk demokratik respublika elan edilmişdir. Əsrlər boyu burada müsəlman, xristian və yəhudilər biribiri ilə dinc yanaşı yaşamışdır. Mədəniyyətlər arasında körpü rolunu oynayan Azərbaycan beynəlxalq birliyin
mənafeyi naminə bu dəyərləri təşviq etmək məsuliyyətini hiss edir.
Azərbaycan beynəlxalq əlaqələr sisteminə cəlb olunan bütün dövlətlərə münasibətdə onların ərazisinin
böyüklüyü, hərbi gücü və iqtisadi potensialından asılı olmayaraq dövlətlərin suveren bərabərliyi prinsipinə
əsaslanan müstəqil xarici siyasət həyata keçirir. Şəffaflıq və öncədən müəyyənləşdirmə Azərbaycanın xarici
siyasətini səciyyələndirən əsas xüsusiyyətlərdir. Azərbaycan bütün ölkələrlə dostluq və qarşılıqlı səmərəli
ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələrini inkişaf etdirməklə öz regionunda və onun sərhədlərindən kənarda sülh içində
birgə yaşama və mehriban qonşuluğu təşviq etməkdə çox maraqlıdır.
Ölkəmiz mövcud beynəlxalq təhlükəsizlik sisteminin təməl daşı olan beynəlxalq hüququn norma və
prinsiplərinə əsaslanan xarici siyasət həyata keçirir. Bütün dövlətlərin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və daxili
işlərinə qarışmamaq Azərbaycanın başqa ölkələrlə qarşılıqlı əlaqələrində əsas prinsiplərdir.
Ölkənin milli maraqlarının təmin olunmasına və onun qlobal və regional mövqeyinin
möhkəmləndirilməsinə yönələn Azərbaycanın xarici siyasət prioritetləri aşağıdakılardır:
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası – Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
nizamlanması ölkəmizin təhlükəsizliyi ilə bağlı təxirəsalınmaz narahatçılıq doğuran məsələ və xarici
siyasətimizin bir nömrəli prioriteti hesab olunur. Münaqişənin həlli ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyi
danışıqların ilk günlərindən dəyişməz olaraq qalır. Biz münaqişənin həlli üçün erməni hərbi qüvvələrinin işğal
olunmuş Azərbaycan ərazisindən çıxarılması, bu ərazilərdə Azərbaycanın pozulmuş suveren hüquqlarının
bərpası, məcburi köçkünlərin öz doğma yurdlarına qaytarılması, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunda
ölkənin hərtərəfli iqtisadi inkişafı çərçivəsində kommunikasiyaların bərpası və sosial-iqtisadi inkişaf üçün
şərtlərin müəyyən olunması, qanuni və demokratik proses çərçivəsində Dağlıq Qarabağ regionunda
Azərbaycan və erməni icmalarının dinc yanaşı yaşamasını və Azərbaycan Respublikasının tərkibində
müxtariyyətini təmin edəcək statusun müəyyənləşdirilməsindən başqa bir yol görmürük. Dağlıq Qarabağın öz
müqəddəratını təyin etməsi yalnız etnik təmizləməyə məruz qalmış azərbaycanlıların öz doğma yurdlarına
qaytarılmasından sonra və yalnız Azərbaycanın tərkibində mümkündür. Azərbaycan heç bir zaman öz ərazi
bütövlüyünü müzakirə obyektinə çevirməyəcəkdir.
Münaqişənin həllinin hüquqi və siyasi əsasları BMT-nin Nizamnaməsi, Helsinki Yekun Aktı, BMT
Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələri, BMT Baş Assambleyasının 2008-ci ildə qəbul
etdiyi A/ RES/62/243 saylı qətnaməsi, habelə ATƏT və Avropa Şurasının müvafiq sənədləri və qərarlarında
əks olunan beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə söykənir. Bütün bu sənədlər Azərbaycanın suverenliyi,
ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınan sərhədlərinin toxunulmazlığını təsdiqləyir. Bundan əlavə,
Strasburq/Kehl sammitində NATO Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində
sülh yolu ilə həll olunmasına yönəlmiş səyləri bir daha dəstəkləmişdir.
Azərbaycan münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanmasına sadiqdir və münaqişənin beynəlxalq hüququn
norma və prinsiplərinə uyğun ədalətli və davamlı həllinin dəstəklənməsi üçün bütün səylərin səfərbər olunması
məqsədi ilə öz tərəfdaşları, beynəlxalq və regional təşkilatlarla aparılan işi davam edəcəkdir. Buna
baxmayaraq, sülh prosesinin uğurla nəticələnməsi Ermənistan tərəfinin eyni ilə bu prosesə sadiqliyindən və
konstruktiv yanaşmasından, həmçinin beynəlxalq birliyin, ATƏT-in bütün üzv dövlətlərinin, xüsusən də
Minsk Qrupunda təmsil olunan və həmsədrlik edən ölkələrin fəal töhfəsindən asılıdır.
Beynəlxalq sülh və sabitliyin təşviqi – İstər ənənəvi, istərsə də yeni təhlükə və problemlərin qarşısı fəal
beynəlxalq səylər hesabına alına bilər və onların birtərəfli qaydada aradan qaldırılması mümkün deyil.
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Azərbaycan beynəlxalq terrorizm və kütləvi qırğın silahlarının yayılmasına qarşı mübarizə ilə bağlı
çoxtərəfli və ikitərəfli çərçivədə beynəlxalq əməkdaşlığa fəal cəlb olunmuşdur. Terrorizmə qarşı mübarizəyə
dair bütün beynəlxalq sənədlərə qoşulan ölkə kimi Azərbaycan bu sahəyə dair daim məlumat mübadiləsi
həyata keçirir və müvafiq məruzələr hazırlayır. Bizim sülhməramlılar Kosovo, İraq və Əfqanıstanda
beynəlxalq birliyin digər üzvlərindən olan əsgərlərlə çiyin-çiyinə xidmət göstərmişlər. Azərbaycan hökuməti
və şirkətlərinin Əfqanıstana yardımı və bu ölkənin bərpası ilə bağlı səyləri ehtiyac içində yaşayan əhali üçün
də imkanlar yaradır.
Azərbaycan istər “Kütləvi Qırğın Silahlarının Yayılmaması haqqında Saziş”, istərsə də digər ölkələrlə
əməkdaşlıq çərçivəsində ixraca nəzarət və sərhəd təhlükəsizliyi tədbirləri vasitəsilə kütləvi qırğın silahlarının
yayılmaması istiqamətində fəaliyyət göstərir. Azərbaycan kütləvi qırğın silahlarının yayılmaması ilə bağlı
beynəlxalq rejimin gücləndirilməsinə tərəfdardır və müvafiq nəzarətin həyata keçirilməsi üçün dünya birliyi
və aidiyyəti üzrə təşkilatlarla əməkdaşlığı davam etdirəcəkdir.
Transmilli cinayətkarlıq və insan alverinə qarşı mübarizə region ölkələri ilə, eləcə də BMT, ATƏT və
digər beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığımızın gündəliyində duran məsələdir.
Cənubi Qafqazdakı sabitliklə ümumilikdə qlobal təhlükəsizlik arasında əlaqənin mövcudluğu məlum
məsələdir. Cənubi Qafqazdakı uzadılmış münaqişələr regiondakı təhlükəsizliyə və sabitliyə zərbə vurması,
region ölkələrinin iqtisadi və siyasi inkişafına maneə yaratması və regiondakı real əməkdaşlığın qarşısını
alması səbəbindən region ölkələri və geniş anlamda beynəlxalq birlik üçün xüsusi narahatlıq kəsb edir.
Səmərəli çoxtərəfli beynəlxalq münasibətlər sisteminin təşviqi – Beynəlxalq sülhün ən yaxşı halda
səmərəli çoxtərəfli münasibətlər sistemi vasitəsilə əldə edilməsinə əmin olaraq, Azərbaycan bütün dünyada və
regionumuzda beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin təmin edilməsində BMT-nin rolunun mühüm olduğunu qəbul
edir. BMT-nin Nizamnaməsində öz əksini tapan beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri mövcud beynəlxalq
təhlükəsizlik sisteminin təməl daşını təşkil edir. Azərbaycan XXI əsrin problemlərinə və təhdidlərinə daha
səmərəli şəkildə cavab vermək üçün beynəlxalq hüquq sisteminin möhkəmləndirilməsi və qəbul edilmiş
qərarların həyata keçirilməsi də daxil olmaqla, BMT-nin operativ imkanlarının artırılmasına yönələn BMT
çərçivəsində islahatları dəstəkləyir.
ATƏT ilə əməkdaşlıq Azərbaycanın xarici siyasətində mühüm yer tutur. ATƏT-in Helsinki Yekun Aktı
və digər sənədlər bu təşkilata üzv olan ölkələr arasında münasibətləri tənzimləyən norma və prinsipləri
müəyyən edir və kollektiv təhlükəsizliyin saxlanılması üçün əsas yaradır. BMT kimi ATƏT-in də fəaliyyətinin
onun bütün sənədlərinə və mexanizmlərinə əsaslanmış əməli nəticələr vasitəsilə səmərəliliyinin artırılmasına
ehtiyac var.
Eyni zamanda, milli maraqlarımızın təmin olunması, daxili siyasi və institusional islahatların səmərəli
şəkildə həyata keçirilməsi, həmçinin Azərbaycan qanunvericiliyinin Avropanın norma və standartlarına
uyğunlaşdırması nöqteyi-nəzərdən Avropa Şurası ilə əməkdaşlıq vacibdir.
Azərbaycan regional çoxtərəfli əməkdaşlığı çox vacib hesab edir və GUAM-ın əsas yaradıcısı kimi biz
regionda daha mehriban və daha sabit münasibətlərə nail olunmasına öz töhfəmizi veririk.
Azərbaycanın həm Qərb, həm də Şərq mədəniyyətinə məxsus olması ilə bağlı unikal xüsusiyyəti dini
məlumatsızlığın və dözümsüzlüyün aradan qaldırılması üçün dinlərarası dialoqda mühüm rol oynamaq üçün
imkanlar yaradır. 2007-ci ildə İslam Konfransı Təşkilatının Xarici İşlər Nazirləri Şurasının sədri kimi
Azərbaycan İslam Konfransı Təşkilatının strukturlarının və funksiyalarının daha da gücləndirilməsi və Avropa
təşkilatları ilə əməkdaşlıq mexanizmlərinin yaradılması istiqamətində səylər göstərmişdir. Azərbaycan
sivilizasiyalar arasındakı dialoqda fəal iştirak edir və bu məsələyə töhfə verən ilk ölkələr sırasında olmuşdur.
Təqdirəlayiq hal kimi qeyd etmək lazımdır ki, bu istiqamətdə Azərbaycanın fəaliyyəti Birinci Xanım Mehriban
Əliyevanın rəhbərliyi ilə həyata keçirilir. Habelə, beynəlxalq səviyyədə tanınmış elmi-tədqiqatçıların və
mütəxəssislərin iştirakı ilə Bakıda mədəniyyətlərarası dialoqa dair üç möhtəşəm beynəlxalq tədbir təşkil
olunmuşdur.
Qarşılıqlı faydalı ikitərəfli əlaqələrin inkişafı – Azərbaycan regional əməkdaşlığı regionda sülhün və
sabitliyin qorunub saxlanılması üçün mühüm amil hesab edir və yuxarıda qeyd olunmuş səbəblərə görə
Ermənistan istisna olmaqla bütün yaxın qonşuları ilə qarşılıqlı faydalı dostluq münasibətləri qurmuşdur. Qonşu
dövlətlərlə əlaqələrin daha da inkişafı həllini gözləyən regional problemlərin qarşılıqlı olaraq qəbul olunan
şəkildə nizamlanmasının tapılmasına imkan yaradacaqdır.
Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə arasında üçtərəfli strateji tərəfdaşlıq və dərinləşən əməkdaşlıq
regionda sabitliyin göstəricisinə çevrilmişdir. Rusiya ilə münasibətlər strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə
yüksəlmişdir və bu əməkdaşlığın genişlənməsi davam edir. Azərbaycan İranla proqressiv və gələcəyə
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istiqamətlənmiş dialoq aparır, habelə Xəzər dənizi ilə Avropa regionu arasında körpü yaratmaq məqsədilə Orta
Asiya dövlətləri ilə münasibətlərini inkişaf etdirir.
Azərbaycan strateji tərəfdaşı olan ABŞ ilə qlobal problemlər və təhlükələrə qarşı mübarizə aparmaq
məqsədilə ikitərəfli və çoxtərəfli çərçivədə əməkdaşlıq edir. Azərbaycan ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi antiterror
koalisiyasının üzvüdür, beynəlxalq birliyin terrorizmə qarşı mübarizəsini hərtərəfli şəkildə dəstəkləyir və bu
istiqamətdə bir sıra əhəmiyyətli addımlar atır. Biz ABŞ-la, habelə iqtisadi, enerji təhlükəsizliyi və demokratik
inkişafın təşviqi sahələrində də əməkdaşlığımızın genişləndirilməsi istiqamətində iş aparırıq.
Coğrafi baxımdan Qərb ilə Şərqin kəsişməsində yerləşən Azərbaycan Avropa ölkələrindən mal və
xidmətlərin böyüyən Asiya bazarlarına və əksinə daşınması üçün təbii keçid imkanını təmin edir. Bu mənada
Orta Şərq və Asiya ölkələri ilə əlaqələr Azərbaycanın xarici siyasətində vacib yer tutur. Yaranmaqda olan
siyasi güc mərkəzləri və sürətlə artan iqtisadiyyatlara malik bu regionlar iqtisadi, telekommunikasiya və digər
sahələrdə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq üçün perspektivlər açır.
Avropa və Avro-Atlantik strukturlara inteqrasiya – Azərbaycan Avropa və Avro-Atlantik birliyin
dəyərləri ilə bölüşür, çoxtərəfli Trans-Atlantik təhlükəsizlik əməkdaşlığı proqramlarını inkişaf etdirərək
Avropa qitəsində və onun sərhədlərindən kənarda təhlükəsizlik və sabitliyə töhfə verir. Azərbaycan 1994-cü
ildə NATO-nun “Sülh naminə Tərəfdaşlıq” proqramına qoşulan ilk ölkələrdən biri olmuşdur və Avro-Atlantik
Tərəfdaşlıq Şurası və digər vasitələrlə NATO ilə mümkün tərəfdaşlıq mexanizmlərindən tam şəkildə
bəhrələnir. Azərbaycan Fərdi Tərəfdaşlıq Fəaliyyəti Planının (FTFP) birinci mərhələsini uğurla başa
vurmuşdur və FTFP-nın ikinci mərhələsinin icrasına başlamışdır ki, bu da növbəti illərdə NATO-Azərbaycan
münasibətlərini istiqamətləndirəcəkdir.
Azərbaycanın Aİ ilə əməkdaşlığı ölkənin təhlükəsizlik ehtiyacları çərçivəsindən kənara çıxaraq iqtisadi,
siyasi və sosial sahələrdə də genişlənir. “Avropa Qonşuluq Siyasəti” çərçivəsində 2006-cı ildə qəbul olunmuş
Aİ-Azərbaycan Fəaliyyət Planı Azərbaycan və Aİ arasında siyasi dialoqu gücləndirir, siyasi, iqtisadi və
institusional islahatlar sahələrində əməkdaşlığı inkişaf etdirir və əməkdaşlığın keyfiyyətcə yeni səviyyəyə
qaldırılması üçün əsaslar yaradır. Aİ-Azərbaycan Fəaliyyət Planının yerinə yetirilməsi Aİ ilə Azərbaycan
arasında qarşılıqlı siyasi və iqtisadi asılılığın daha da möhkəmlənməsinə xidmət edəcəkdir. Biz Aİ-nin Şərq
Tərəfdaşlığı Təşəbbüsünü alqışlayır və bunun bizim Aİ ilə əməkdaşlığımızı sürətləndiricəyinə ümid edirik.
Davamlı inkişaf və Avropanın enerji və nəqliyyat dəhlizinin genişləndirilməsi – Neft və qaz
kəmərlərinin, digər müvafiq infrastrukturun tikintisi də daxil olmaqla, Azərbaycanın neft sektorunun inkişafı
artıq Azərbaycanın iqtisadi yüksəlişinə töhfə vermiş, regional və qlobal əməkdaşlıq üçün əlavə imkanlar
yaratmışdır. Bakı-Supsa, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərləri və Cənubi Qafqaz qaz kəməri kimi regional
infrastruktur layihələrinin uğurla həyata keçirilməsi ilə nəticələnən bu əməkdaşlıq Cənubi Qafqaz regionunun
əhəmiyyətini artırmış, Avropa və qlobal enerji təhlükəsizliyinə töhfə vermiş və Avropa üçün yeni, həyati
əhəmiyyətli enerji mənbələrinin əsasını qoymuşdur. Azərbaycanın karbohidrogen ehtiyatları strateji coğrafi
yerləşmə ilə birlikdə ölkəni əhəmiyyətli enerji mənbəyinə və beynəlxalq enerji təchizatı sisteminin vacib tərkib
hissəsinə çevirir. Yalnız enerji istehsalçısı və ixracatçısı kimi deyil, eyni zamanda vacib tranzit ölkəsi kimi
Azərbaycanın regionun mərkəzi oyunçusu və beynəlxalq arenada əhəmiyyətli aktor olaraq imkanları getdikcə
artır.
Azərbaycanın coğrafi yerləşməsi ölkənin dünya bazarlarına çıxışını şaxələndirmək imkanı verir. Cənubi
Qafqaz regionu üzərindən beynəlxaql nəqliyyat və kommunikasiya dəhlizlərinin genişləndirilməsi və
Azərbaycanın tranzit imkanlarının gücləndirilməsi ölkə iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi və qeyri-neft
sektorunun inkişafı strategiyasının vacib elementdir. Bu mənada, Azərbaycan “Avropa-Qafqaz-Asiya
Nəqliyyat Dəhlizi” (TRACECA) layihəsi, habelə Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin həyata keçirilməsinə fəal
cəlb olunmuşdur. Habelə, Azərbaycan Türkiyə və Gürcüstanla geostrateji əhəmiyyət kəsb edən Bakı-TbilisiQars dəmiryolu xəttinin qurulması istiqamətində əməkdaşlıq edir. Bu xəttin həyata keçirilməsi regional
əməkdaşlığın sürətləndirilməsi və gücləndirilməsi üçün vacib addım olacaq, eyni zamanda qlobal təsirlərə
malik yeni regional imkanlar yaradacaqdır.
Bazarlar və xarici sərmayələrin rəqabəti, fiskal və monetar siyasətlərin əlaqələndirilməsi məqsədilə
mövcud beynəlxalq kommersiya şəbəkələrini cəlbetmək zərurəti ilə səciyyələnən beynəlxalq mühit fəal xarici
iqtisadi siyasətin həyata keçirilməsini tələb edir. Biz Azərbaycan iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorlarına xarici
sərmayələrin cəlb edilməsi, ölkədə istehsal olunan malların beynəlxalq bazarlara maneəsiz keçidinin təmin
olunması, ticarət, sərmayə qoyuluşu və iqtisadi yüksəlişin gücləndirilməsi vasitəsilə davamlı iqtisadi inkişafa
töhfə vermək üçün regiondakı və ondan kənarda yerləşən ölkələrlə əməkdaşlıqda maraqlıyıq. Azərbaycanın
iqtisadi inkişaf fəlsəfəsi çox sadədir – qonşu ölkələrin çiçəklənməsi qarşılıqlı fayda gətirir.
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Azərbaycan xarici əlaqələrinin coğrafiyasını əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirmiş, beynəlxalq aləmdə
daha çox nəzərə çarpan və hörmət edilən ölkəyə çevirilmiş və xarici siyasət məqsədlərini daha da
təkmilləşdirmişdir. Avstraliya istisna olmaqla, bizim bu gün dünyanın bütün qitələrində diplomatik
nümayəndəliklərimiz mövcuddur. İkitərəfli sənədlərin imzalanması, qarşılıqlı yüksək səviyyəli səfərlər,
beynəlxalq konfrans və dünya forumlarında iştirak bizim gündəlik diplomatik həyatımızın ayrılmaz hissəsinə
çevrilib.
Diplomatik xidmət orqanlarımızın rəhbərlərinin son müşavirəsində Azərbaycan Respublikası Prezidenti
İlham Əliyev cənablarının qeyd etdiyi kimi xarici siyasətimiz bütün istiqamətlərdə uğurludur, biz işimizi məhz
bu istiqamətdə davam etdirəcəyik və xarici siyasət fəaliyyətimizdə fəal olmalıyıq.
Müstəqilliyimizin bərpa olunmasından sonra keçən on səkkiz ili ərzində Azərbaycanın xarici siyasət
strategiyasının uğurlu olmasının sübutu ondan ibarətdir ki, bu dövr ərzində ölkəmiz daim dəyişən beynəlxalq
mühitə uyğunlaşmaqla yanaşı, eyni zamanda regional liderə çevrilməyə nail olub. Milli maraqların həyata
keçirilməsi, müstəqilliyin və suverenliyin gücləndirilməsi, ərazi bütövlüyünün bərpasına istiqamətlənmiş fəal
xarici siyasət strategiyası, habelə özünəməxsus və bəzən ziddiyyətli siyasət yürüdən regional və regiondan
kənarda olan aktorlarla modus vivendinin tapılmasına imkan yaradan elastiklik arasında mürəkkəb balans
Azərbaycanın xarici siyasətinin səciyyəvi xüsusiyyətidir.
Diplomatik xidmətimizin 90 illik yubileyi ilə eyni vaxtda xarici siyasətimizin keçdiyi yolu nəzərdən
keçirərək qeyd etməliyik ki, çoxsaylı uğur və nailiyyətlərimizin olması ilə yanaşı, hələ də bir sıra məsələlərin
həlli, ən əsası isə ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası istiqamətində işlərin daha da gücləndirilməsi Xarici
İşlər Nazirliyinin başlıca vəzifəsi olaraq qalır və əminəm ki, Prezident İlham Əliyev cənablarının rəhbərliyi
altında biz tezliklə bütün bu uğurlara nail olacağıq.
Diplomatiya aləmi.-2009.-№23.-С.50-54.
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Biz hücum diplomatiyası aparırıq
Yeganə Əliyeva
Dövlət başçısı İlham Əliyev bildirir ki, Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə
çatdırılması istiqamətində qazanılan uğurlarla kifayətlənməməli, ideoloji təbliğat gündəlik işimiz
olmalıdır
“Harda olursan ol, hansı ölkədə yaşayırsan-yaşa, ancaq Azərbaycan haqqında, Azərbaycanın
müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü haqqında, Azərbaycan xalqının bu günü və gələcəyi haqqında düşünməlisən.”
Ulu öndər Heydər Əliyevin bu tezisinin davamı olaraq Prezident İlham Əliyev bildirir: “Gənc
respublikamızın inkişafı yolunda əsas maneə olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ probleminin
tezliklə həlli Azərbaycan dövləti ilə yanaşı bütün həmvətənlərimizin də qarşısında mühüm vəzifə kimi durur.
Buna görə də ürəyi Vətən sevgisi ilə döyünən dünya azərbaycanlıları bu istiqamətdə öz səylərini
gücləndirməli, problemin mahiyyətini xarici ölkələrin hökumət və ictimaiyyətinə, beynəlxalq təşkilatlara
çatdırmaq üçün daha məqsədyönlü fəaliyyət göstərməlidirlər. Diaspor təşkilatlarımız dünyadakı proseslərin
nəbzini tutaraq öz çevikliyini artırmalı, digər xalqların diaspor mərkəzləri ilə səmərəli əməkdaşlığın yeni
formalarını tapmalı, ölkəmiz əleyhinə yönəlmiş təxribatlara qarşı operativ və adekvat addımlar atmalıdırlar.”
Diasporun bir dövlətin xaricdə varlığı demək olduğunu nəzərə alsaq, ölkə həqiqətlərinin beynəlxalq
ictimaiyyətə çatdırılmasında dünyanın müxtəlif ölkələrinə səpələnmiş soydaşlarımızın, onları
birləşdirən cəmiyyətlərin, mərkəzlərin üzərinə hansı vəzifələrin düşdüyü bəlli olar. Dövlət başçısı bütün
çıxışlarında bu fikri bəyan edir ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı yaşadığı məkanda ölkəsinin təbliğatçısıdır.
Azərbaycanın bugünkü iqtisadi, siyasi, diplomatik sahədə qazandığı uğurlar barədə dünya ictimaiyyəti
məlumatlandırılmalıdır. Bir məqamı da xüsusi vurğulamaq yerinə düşər ki, ölkənin tərəqqisində təhsilin, elmin
rolunu önə çəkərək müasir dövrdə yeni texnologiyaların tətbiqinə, onlardan yüksək səviyyədə istifadə etməyi
bacaran ixtisaslı kadrların yetişdirilməsinə böyük ehtiyacın olduğunu bildirən dövlət başçısı İlham Əliyevin
sərəncamı ilə təsdiqlənən “Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsillərini davam etdirmələrinə dair
Dövlət Proqramı”nın icrasında da prioritet məsələlərdən biri məhz ölkə həqiqətlərinin beynəlxalq ictimaiyyətə
çatdırılmasıdır. Azərbaycan gəncləri həmin ölkələrdə təhsillərini davam etdirib, elmin dərin sirlərinə, dünyanın
qabaqcıl ölkələrinin təcrübəsinə yiyələnməklə yanaşı, eyni zamanda ölkənin təbliğatçısı kimi çıxış edirlər.
Bu siyasətin təməli 1970-1980-ci illərdə ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub. Onun təşəbbüsü
ilə gənclərin keçmiş ittifaqın müxtəlif ali məktəblərinə kütləvi şəkildə göndərilməsi yüksək ixtisaslı
mütəxəssislərlə təminat baxımından respublikanın qabaqcıl mövqelərə çıxmasına imkan yaratmışdı. Bu
addımın atılmasında məqsəd həm də Azərbaycanın təbliğ olunması idi.
Dünyada azərbaycanlılara və türklərə qarşı əks-təbliğat kampaniyası aparan güclü erməni diasporunun
olduğunu heç zaman unutmamalıyıq. Bu fakt hər kəsə bəllidir ki, Azərbaycana qarşı əsassız torpaq iddiası ilə
çıxış edən ermənilər həmçinin 1915-ci il hadisələrinə görə daim Türkiyəni günahlandırır, qondarma erməni
soyqırımı iddiasını irəli sürərək, “genosid”in dünyanın əksər ölkələri tərəfindən tanınmasına müvəffəq
olublar. Fransa kimi böyük dövlət erməni yalanlarını həqiqət kimi qəbul etmiş, ” erməni
soyqırımı”nı tanımaqla yanaşı, digər ölkələri də bu addımı atmağa çağırır. Fransa parlamenti qondarma
erməni soyqırımını tanımayanlara qarşı cəzanın tətbiq olunması barədə qanun layihəsini qəbul etdi. Türkiyənin
Avropa Birliyinə üzv qəbul olunması məsələsi gündəmə gətiriləndə qarşıya qoyulan əsas şərtlərdən biri məhz
“erməni soyqırımı”nın tanınmasıdır. Bir faktı da qeyd edək ki, Ermənistanda qondarma erməni soyqırımına
dair abidə ucaldılıb. Bundan da siyasi məqsədlər üçün istifadə edilir. Bu və ya digər ölkənin dövlət başçısının
Ermənistana səfəri zamanı həmin abidəni ziyarət etməsi təbii ki, onun tanınmasına bir işarədir. Bəzi dövlətlərin
rəhbərləri atdıqları addıma protokol qaydalarına riayət etmək adı altında bəraət qazandırmağa çalışsalar da,
həqiqət budur ki, belə addımın atılması mövcud problemlərin həllinə mənfi təsir göstərir. Bu fakt da
inkaredilməzdir ki, dünya ikili siyasəti ilə münaqişəli məsələlərin nizamlanması prosesinin uzanmasına səbəb
olur. Bunu əsas problemimiz olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində aydın
görürük. Beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə məhəl qoymayan işğalçı dövlətə bu günə qədər heç bir
təzyiqin göstərilməməsi, əksinə hərtərəfli dəstək verilməsi Ermənistanın daha böyük iddialarla çıxış etməsinə
stimul verir. Tarixi faktlara deyil, erməni yalanlarına istinad edən dünya dövlətləri unutmamalıdırlar ki, ədalətli
yanaşma ortaya qoymaq üçün haqlı və haqsız tərəfi yalnız kağız üzərində deyil, əməli işdə təsdiqləyəndə atılan
addım daha uğurlu nəticələnir.
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Prezident İlham Əliyev hər bir çıxışında bütün türk dünyasını mövcud problemlərimizin həllində vahid
mövqedən çıxış etməyə çağırır. Dövlət başçısının təşəbbüsü ilə 2007-ci ildə Türk dövlət və cəmiyyətlərinin
XI Dostluq, Qardaşlıq və Əməkdaşlıq qurultayının, Türkiyə və Azərbaycan diaspor təşkilatlarının birinci
qurultayının Bakıda keçirilməsi, Türkdilli Ölkələrin Parlament Assambleyasının yaradılması, mərkəzi ofisinin
ölkəmizdə yerləşməsi də bu birliyə doğru atılan addımların əsas tərkib hissələrindəndir. “Gücümüz
birliyimizdədir” söyləyən Prezident İlham Əliyev bildirir: “Ermənilər həmişə türklərə, azərbaycanlılara
qarşı soyqırımı siyasəti aparmışlar. Keçmiş tarixdə də belə olub, yaxın tarixdə də belə olubdur və Xocalı
soyqırımı bunun bariz nümunəsidir. Günahsız insanları, uşaqları, yaşlı qadınları qətlə yetirmək soyqırımı
deyil, bəs nədir? Ancaq əfsuslar olsun ki, dünya birliyi bunu ya görmür, ya da görmək istəmir, ermənilərin,
erməni lobbisinin və dünya ermənilərinin uydurma faktları əsasında qərar qəbul edirlər. Biz buna qarşı öz
siyasətimizi, öz həqiqətimizi, öz təbliğatımızı, öz gücümüzü qoymalıyıq. Əlbəttə ki, həqiqəti çatdırmaq, təbliğ
etmək, bütün dünyaya yaymaq bizim işimizdir-dövlətin, diaspor təşkilatlarının, hər bir vətənpərvər insanın
işidir.”
Dünyanın ən nüfuzlu təşkilatlarının tribunalarından Azərbaycan həqiqətlərini beynəlxalq ictimaiyyətin
diqqətinə çatdıran Prezident İlham Əliyev dünya birliyinin Ermənistanın işğalçılıq əməllərinə, həyata
keçirdiyi soyqırımı və deportasiya siyasətinə göz yummasına təəssüf etdiyini bildirir. 20 faiz torpaqları işğal
altında, bir milyondan artıq soydaşı qaçqın və köçkün vəziyyətində yaşayan Azərbaycan dünya ölkələrinin
arxivlərinə müraciət etməklə ermənilərin tarixin müxtəlif dövrlərdə torpaq iddiası ilə çıxış etdiyini, nə kimi
faciələr, müsibətlər törətdiklərini faktlar əsasında açıqlayır. 1988-ci ildə torpaq iddiasının yenidən baş
qaldırması nəticəsində yaranan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli bu günədək
işğalçı dövlətin qeyri-konstruktiv mövqeyinin, ən əsası dünya dövlətlərinin ikili siyasəti nəticəsində uzanır.
Siyasətində müstəqil olmayan Ermənistan sözsüz ki, hər hansı məsələnin həllində asılı olduğu ölkənin
mövqeyindən çıxış edir. Problemin həllində vasitəçilik missiyasını yerinə yetirən ATƏT-in Minsk qrupuna
həmsədr dövlətlərin maraqlarının toqquşması münaqişənin həllində ümumi mövqenin ortaya qoyulmasını
çətinə salır.
Faktlara əsaslanan tarix saxtakarlığı sevmir. XX əsrin ən dəhşətli faciəsi olan Xocalı soyqırımı erməni
vəhşiliyinin ən bariz göstəricisidir. Bu gün qarşımızda duran əsas məqsəd faciənin soyqırımı olduğunu dünya
ictimaiyyətinə qəbul etdirməkdir. Lakin dünya birliyinin erməni yalanlarına uyaraq onların başımıza
gətirdikləri müsibətlərə, faciələrə göz yumması narazılıq doğurmaya bilməz. Dövlət başçısı tariximizin
öyrənilməsini, tarixi faktların araşdırılaraq ölkə və dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasını tarixçilərimizin
qarşısında mühüm vəzifə kimi qoyub. AMEA-nın Tarix İnstitutunun bu istiqamətdə gördüyü işlər yüksək
dəyərləndirilir. Yalnız faktların dili ilə yazılan xeyli sayda kitablar çap olunub. Bu gün onların müxtəlif dillərə
tərcümə olunaraq yayılması istiqamətində mühüm işlər görülür. Faciələrimizi unutmağa heç kəsin haqqı
yoxdur. Erməni yalanlarına cavab olaraq həqiqətlərimizi təbliğ etmək üçün faciələrimizi yalnız baş verdiyi
günlərdə anmaqla kifayətlənməməliyik. Erməni vəhşiliklərinin ifşası gündəlik işimiz olmalıdır. Azərbaycan
həqiqətlərinin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılmasında Heydər Əliyev Fondunun xidmətləri də böyükdür.
Xocalı faciəsi, Qarabağ həqiqətləri ilə bağlı xeyli sayda kitablar nəşr olunub. Dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində
müxtəlif səviyyəli təbliğat xarakterli tədbirlər keçirilir.
“Jurnalistlərin dostu” mükafatının təqdimat mərasimində hazırda ölkəmizin informasiya müharibəsi
şəraitində yaşadığını, dünyadakı erməni lobbisinin bizə qarşı informasiya müharibəsi apardığını
bildirən dövlət başçısı İlham Əliyev bu mübarizədə Azərbaycanın qalib gəldiyini diqqətə çatdırdı. “Biz
hücum diplomatiyası aparırıq” söyləyən Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, vaxt keçdikcə bu sahədə
uğurlarımız daha çox olacaq.
Azərbaycanın bugünkü uğurları gələcəyə daha böyük inamla irəliləməyə əsas verir. Yola saldığımız
2010-cu il ölkəmizin ictimai-siyasi, iqtisadi və diplomatiya sahəsində qazandığı mühüm uğurlarla yadda qaldı.
“Güclü Azərbaycan hamımızın qürur mənbəyidir” bildirən Prezident İlham Əliyev bu əminliyi
daim dünyanın ən nüfuzlu təşkilatlarının tribunalarından bəyan edir: “Mən şübhə etmirəm ki, Azərbaycan öz
ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəkdir. Azərbaycanın işğal altındakı bütün bölgələri azad olunacaq və bizim
soydaşlarımız oraya qayıdacaqlar və o gün uzaqda deyildir.” Azərbaycanın diplomatik mübarizədə qələbəsi,
artan iqtisadi imkanları, dünya standartlarına cavab verən güclü ordusu bu əminliyi şərtləndirən əsas amillərdir.
İki sahil.-2011.-11 yanvar.-№4.-S.12.
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Milli maraqlarımızı təmin edən xarici siyasət kursu Azərbaycanın mövqeyini beynəlxalq səviyyədə
daha da möhkəmləndirir
2010-cu ilin yekunları da bunu təsdiqləyir
Əliqismət BƏDƏLOV
Azərbaycanın regionda davamlı sülh, təhlükəsizlik və əməkdaşlıq mühitinin bərqərar olması
istiqamətində göstərdiyi səylər 2010-cu ildə də uğurlu olmuşdur. Baxmayaraq ki, getdikcə artmaqda
olan qlobal problemlər beynəlxalq münasibətlər müstəvisində inkişaf edən hadisələrə ciddi təsir
göstərmiş, lakin Azərbaycan bütün sahələr üzrə öz inkişaf tempini qoruyub saxlamışdır. Milli
maraqlarımızın təmin edilməsinə yönəlmiş xarici siyasət kursunun uğurla davam etdirilməsi müstəqil
dövlətimizin dünya miqyasında mövqeyini daha da möhkəmləndirmiş, nüfuzunu xeyli artırmışdır.
Əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş və bu gün Prezident İlham Əliyev tərəfindən
uğurla həyata keçirilən xarici siyasət strategiyası Azərbaycanın dünya birliyinə inteqrasiyasını daha da
sürətləndirib. Dövlətimizin başçısı özünün xarici siyasət xəttində beynəlxalq aləmdə qəbul edilmiş norma və
prinsiplərə uyğun olaraq milli maraqlarımızı qoruyaraq dövlətlərarası əlaqələr qurmuş, ölkəmizin regionda və
bütövlükdə dünyada müttəfiqlərinin sayını xeyli artırmışdır. 2010-cu ilin yekunları göstərdi ki, dövlət
başçımızın yüksək diplomatik fəaliyyəti sayəsində dünyanın siyasi-iqtisadi mənzərəsini müəyyən edən inkişaf
etmiş dövlətlərlə və nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm
qoymuşdur. Ötən ilin xarici siyasət kursunun uğurları nəticəsində Azərbaycan yalnız regionda gedən
proseslərə deyil, eyni zamanda, beynəlxalq aləmdə cərəyan edən proseslərə də təsir göstərmək imkanına qadir
olduğunu təsdiqləyib. Cənubi Qafqaz regionunda əsas söz sahibi olan Azərbaycanın iştirakı olmadan hər hansı
bir layihənin reallaşdırılması qeyri-mümkündür. Azərbaycan 2010-cu ildə də sülhsevər xarici siyasətini uğurla
davam etdirmiş və bunun da sayəsində yenə də dünyanın diqqət mərkəzində olmuşdur.
Prezident İlham Əliyev Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik Günü və Yeni il münasibətilə Azərbaycan
xalqına təbrikində də 2010-cu ildə xarici siyasət sahəsindəki fəaliyyəti uğurlu hesab edərək demişdir: “Xarici
siyasət sahəsində 2010-cu ildə böyük uğurlara nail olduq. Bizim dostlarımızın, Azərbaycanla əməkdaşlıq
etmək istəyən ölkələrin sayı artır. Biz həm ikitərəfli müstəvidə, həm regional formatda, həm çoxtərəfli
formatda uğurlu xarici siyasət aparırıq. Beynəlxalq təşkilatlarla bizim əlaqələrimiz artıq oturuşmuş əlaqələrdir,
qarşılıqlı hörmət, qarşılıqlı inam, qarşılıqlı maraqlar üzərində qurulmuş münasibətlərdir”.
Azərbaycanın diplomatik nümayəndəliklərinin əhatə dairəsinin genişlənməsi və bir sıra dövlətlərin
Azərbaycanda diplomatik korpuslar təşkil etmələri ölkəmizin xarici siyasət kursunun yüksələn xətt üzrə
inkişafından xəbər verir. Qeyd etdiyimiz kimi, ötən il də artmaqda olan qlobal problemlər Azərbaycanın
diplomatik fəaliyyətinə bir o qədər də ciddi təsir göstərə bilməmişdir. Nəzərə alsaq ki, ötən il ərzində beş xarici
dövlətdə Azərbaycanın səfirlikləri, Rusiyanın Yekaterinburq və Gürcüstanın Batumi şəhərində isə baş
konsulluğu, həmçinin Almaniyanın Ştutqart və ABŞ-ın Santa Fe şəhərlərində fəxri konsulluğu açılmışdır,
ölkəmizin yeritdiyi xarici siyasət xəttinin nə qədər uğurlu olduğunu açıq şəkildə görərik. Bununla yanaşı, bir
sıra dövlətlər də səfirliklərin açılması barədə müvafiq qərarlar qəbul olunmuşdur.
Onu da qeyd edək ki, hər hansı bir ölkədə diplomatik korpusların açılması o qədər də asan deyil. Bundan
ötrü ilk növbədə beynəlxalq aləmdə nüfuz sahibi olmalı, diplomatik missiyanı yerinə yetirmək üçün təcrübə
qazanmalı və iqtisadi qüdrətə, gücə yiyələnmək əsas şərtlərdəndir. Azərbaycanın son illər iqtisadi yüksəlişi,
dövlət büdcəsinin ildən-ilə artması, güclü valyuta ehtiyatına malik olması dünya miqyasında da
qiymətləndirilir. Nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların apardıqları rəy sorğularına görə, Azərbaycan iqtisadiyyatın
sürət tempinə görə, dünyada lider dövlətlərdən biridir. Dünya Bankının qənaətinə görə isə Azərbaycan ən
islahatçı dövlət hesab olunub. Xarici siyasət kursundakı sülhsevərlik, qonşu dövlətlərlə isti münasibətlərin
qurulması, əməkdaşlığa səy göstərilməsi dövlət başçımızın qeyd etdiyi kimi, beynəlxalq təşkilatlarla
əlaqələrimizi getdikcə möhkəmləndirmiş, ölkəmizlə əməkdaşlıq etmək istəyən dövlətlərin sayını artırmışdır.
Ötən il Avstriya, Niderland Krallığı, Fələstin və İndoneziyanın Azərbaycanda səfirliklərinin yaradılması,
Gəncə şəhərində Türkiyənin baş konsulluğunun fəaliyyətə başlaması ölkəmizin beynəlxalq aləmdəki
nüfuzunun getdikcə artmasının təzahürüdür.
Azərbaycan Prezidentinin xarici dövlətlərə rəsmi və işgüzar səfərləri 2010-cu ildə də zəngin olmuşdur.
Bu səfərlər zamanı ikitərəfli əməkdaşlıq barədə müxtəlif sənədlərin imzalanması ölkəmizin beynəlxalq sahədə
əlaqələrini daha da genişləndirmişdir. Xarici dövlətlərin başçılarının, nümayəndə heyətlərinin Azərbaycana
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rəsmi səfərləri, ölkəmizin ayrı-ayrı dövlətlərlə müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq üzrə hökumətlərarası
komissiyaların iclasları, habelə yüksək səviyyəli digər tədbirlərdə 50-yə yaxın dövlətlə 100-dək ikitərəfli
beynəlxalq sənədin imzalanması da təsdiqləyir ki, ötən il Azərbaycanın xarici siyasət sahəsindəki fəaliyyəti
yüksək qiymətə layiqdir.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması məsələsi bütün illərdə dövlət
başçımızın yeritdiyi siyasətin prioritetini təşkil edib. Ötən il də bu sahədə Azərbaycanın tutduğu mövqe
birmənalı olmuşdur. Problem yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və ölkəmizin beynəlxalq səviyyədə
tanınmış sərhədləri çərçivəsində həllini tapmalıdır. Bu mövqe beynəlxalq hüquq normaları və prinsipləri, BMT
Nizamnaməsi, Helsinki Yekun Aktı və münaqişənin nizamlanması istiqamətində qəbul edilmiş çoxsaylı
beynəlxalq sənədlərə əsaslanır. Yola saldığımız ildə də münaqişənin dinc vasitələrlə nizamlanması üzrə
aparılan danışıqlar məhz bu prinsiplərdən irəli gələn detalların razılaşdırılmasına yönəldilmişdi. Aparılan
danışıqlar prosesində Ermənistan tərəfinin münaqişənin nizamlanması istiqamətində “Praqa prosesi”, yəni
“mərhələli həll” variantı ilə razılaşmaq məcburiyyətində qalması Prezident İlham Əliyevin apardığı uğurlu
xarici siyasətin nailiyyətlərindən biridir. Dövlət başçımızın dəfələrlə qətiyyətlə “Azərbaycan torpaqları
danışıqların mövzusu ola bilməz” – fikrini səsləndirməsi ölkəmizin ərazi bütövlüyü təmin olunmaqla
münaqişənin ədalətli şəkildə həlli ilə bağlı ümidləri daha da artırıb.
Prezident İlham Əliyevin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması prosesində diplomatik
hücum taktikasına üstünlük verməsi Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanı çıxılmaz vəziyyətə salıb. Onun birbirinin ardınca diplomatik uğursuzluğu Ermənistanda da ciddi təşviş yaradıb. İşğalçı ölkədə əhalinin sürətlə
xarici dövlətlərə köçüb getmələri, gənclərin hərbi xidmətdən açıq şəkildə imtina etmələri, hakimiyyətin istefası
tələbilə etiraz aksiyalarının getdikcə daha geniş vüsət alması Ermənistanın həm də beynəlxalq aləmdəki
növbəti rüsvayçılığıdır. Mötəbər beynəlxalq tədbirlərdə Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın yalan üzərində
köklənmiş çıxışına heç kimin əhəmiyyət verməməsi də Azərbaycanın apardığı uğurlu diplomatik fəaliyyətin
nəticələri kimi dəyərləndirilməlidir. Bu fakt ötən ilin dekabrında Qazaxıstanın paytaxtı Astanada keçirilmiş
ATƏT-in VII sammitində də özünü büruzə verdi. Qonşu dövlətin ərazisinin 20 faizini işğal etmiş, bir milyona
yaxın insanı öz doğma ev-eşiklərindən, ata-baba torpaqlarından didərgin salaraq qaçqın və məcburi köçkün
vəziyyətinə salmış bir dövlətin başçısının çıxışında hansı həqiqət, hansı reallıq özünü əks etdirə bilərdi? Ona
görə də sammitin iştirakçıları olan dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri təcavüzkar
Ermənistan dövlətinin prezidentinin çıxışına əhəmiyyət vermədilər. S.Sarkisyan çıxış edərkən zalda
oturanların mürgü vurmaları da bunu təsdiqləyirdi. Bu da ötən ilin yaddaqalan hadisələrindən biri idi.
2010-cu ildə Azərbaycanın ən böyük diplomatik uğurlarından biri də Qarabağ ərazisinin “zəbt olunmuş
zona” kimi təsdiq edilməsi oldu. ATƏT-in VII sammiti çərçivəsində qəbul edilmiş Astana Bəyannaməsi
Dağlıq Qarabağ haqqında qəbul edilmiş sənədlərin təsdiqini tapdı. Bununla da Ermənistan öz işğalçılıq
siyasətini ört-basdır edə bilmədi.
Azərbaycanın xarici siyasətinin uğurları digər dövlətlərlə yanaşı, Rusiya və İranla münasibətlərində də
xeyli irəliləyişin olmasında da özünü büruzə verdi. Rusiya ilə bağlanan qaz və digər iqtisadi müqavilələr buna
əyani sübutdur. Ermənistan prezidenti artıq dərk etdi ki, Rusiya bu ölkəyə görə Azərbaycanla münasibətlərinə
heç vaxt xələl gətirməyəcək. Çünki Azərbaycan Rusiya üçün çox əlverişli və zəruri strateji tərəfdaşdır. 2010cu ildə Azərbaycan-İran münasibətlərində daha çox yaxınlaşma müşahidə olunmuşdur.
Xarici siyasət və diplomatiya hər bir dövlətin beynəlxalq aləmdə mövqelərinin möhkəmlənməsinə,
ümumi problemlərin həllinə yönəlir. Dövlətçiliyin, müstəqilliyin, milli təhlükəsizliyin qorunması xarici
siyasətdə mühüm istiqamətlər kimi nəzərdən keçirilir. Azərbaycanın dövlət başçısının 2010-cu ildə həyata
keçirdiyi xarici siyasət məhz bu əsaslar üzərində qurulmuşdur. Müstəqil xarici siyasət yeridən Azərbaycanın
beynəlxalq münasibətlər sistemində yeri daha da möhkəmlənmişdir. Məhz bu diplomatik reallıqlar fonunda
ölkəmizin Avropaya və dünya birliyinə inteqrasiyası xeyli sürətlənmişdir. Dövlət başçımızın məntiqli xarici
siyasəti, uğurlu diplomatik fəaliyyəti deməyə əsas verir ki, Azərbaycan növbəti illərdə də hərtərəfli inkişaf
tempini saxlayacaq, ölkəmizin həm regional, həm də qlobal səviyyədə mövqelərinin möhkəmlənməsi davam
etdiriləcək.
Xalq qəzeti.-2010.-11 yanvar.-№ 6.-S.2.
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Azərbaycanın ildən-ilə artan diplomatik uğurları Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında
həlledici rol oynayacaq
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli bizim üçün ən başlıca vəzifədir, ən
böyük problemdir. Biz çalışırıq ki, məsələni sülh yolu ilə, danışıqlar yolu ilə həll edək. Azərbaycan öz
tərəfindən bütün səyləri göstərir ki, bu məsələ tezliklə həll olunsun. Beynəlxalq birlik tərəfindən tanınmış
ərazi bütövlüyümüzün bərpası mütləq baş verməlidir. Azərbaycan heç vaxt bizim əzəli torpaqlarımız olan
Dağlıq Qarabağda ikinci erməni dövlətinin yaranmasına icazə verməyəcəkdir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Artıq 2010-cu il arxada qaldı. Yola saldığımız ilə bir daha nəzər yetirdikdə Azərbaycanın daxili və xarici
siyasətində əsaslı irəliləyişin, beynəlxalq aləmdə əlaqələrin daha da genişlənməsinin, mövqelərimizin
möhkəmlənməsinin, ölkəmizin nüfuzunun artmasının şahidi oluruq.
Ötən ilin yaddaqalan hadisələri sırasına ölkəmizlə əməkdaşlıq etmək istəyən dövlətlərin sayının
artmasını da əlavə etmək vacibdir. Çünki bu, Azərbaycanın ikitərəfli müstəvidə, regional formatda və qarşılıqlı
apardığı uğurlu diplomatik fəaliyyətin nəticəsidir. Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələri də
diqqətçəkən məqamlardandır. Ötən il bu əlaqələr qarşılıqlı hörmət, inam və hərtərəfli maraqlar üzərində
qurulmuşdur.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması istiqamətində dövlət başçısının
həyata keçirdiyi siyasət dünyanın əksər dövlətləri və beynəlxalq təşkilatları tərəfindən dəstəklənmişdir.
Dünyanın ən nüfuzlu təşkilatlarının tribunalarından Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında
Azərbaycanın birmənalı mövqeyini diqqətə çatdıran Prezident İlham Əliyev qətiyyətlə bəyan edib ki, nə bu
gün, nə sabah, nə də gələcəkdə Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan ayrı təsəvvür etmək mümkün deyil və bu
barədə hər hansı bir mexanizm olmayacaq.
Ötən illərdə olduğu kimi, 2010-cu ildə də Azərbaycanın ərazi bütövlüyü beynəlxalq aləmdə ən yüksək
səviyyədə dəstəklənmişdir. Dövlətimizin başçısı bu məsələ ilə əlaqədar öz fikrini açıqlayarkən demişdir:
“Azərbaycanın ərazi bütövlüyü heç vaxt müzakirə mövzusu olmamışdır və olmayacaqdır. Bizim mövqeyimiz
həm beynəlxalq hüquq normalarına, həm də tarixi ədalətə və real məntiqə əsaslanır. Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü bərpa olunmalıdır”.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçilik missiyasını yerinə
yetirməsinə baxmayaraq, bütün beynəlxalq təşkilatların potensialından səmərəli istifadə edilməsi xarici
siyasətimizin qarşıya qoyduğu prioritet vəzifələrdən biri olmuşdur. Bu vəzifələrin layiqincə yerinə
yetirilməsinin məntiqi nəticəsi olaraq 2010-cu ildə nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar tanınmış ictimai-siyasi
xadimlər Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiklərini bir daha bəyan etmiş, Ermənistanın işğalçılıq
siyasətini pisləmişlər. Azərbaycan tərəfi öz siyasətində tarixi ədalətə, həqiqətlərə əsaslandığından bir-birinin
ardınca diplomatik uğurlar qazanmışdır. Artıq dünya hansı ölkənin haqqın, ədalətin, sülhün tərəfində olduğunu
açıq-aydın görür və bu istiqamətdə mövqeyini aşkar şəkildə bəyan edir.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması istiqamətində 2010-cu ildə əldə
olunan uğurlardan biri də Avropa Parlamentinin qəbul etdiyi qətnamə oldu. Bu qətnamənin məğzi barədə
məlumat verməzdən əvvəl Çexiyanın xarici işlər naziri Yan Koqoutun Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
nizamlanması ilə əlaqədar 2010-cu ilin may ayında verdiyi açıqlamanı diqqətə çatdırmaq istərdik. Bu, ona görə
maraq doğurur ki, Çexiya 2009-cu ildə Avropa Parlamentinə sədrlik edib. Y.Koqout deyib: “Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığı prinsipləri əsasında
həllinə tərəfdarıq”. O, sözünə davam edərək vurğulayıb ki, biz münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanması üçün
beynəlxalq platforma rolunu oynayan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə aparılan sülh
prosesinin inkişafını diqqətlə izləyirik. Y.Koqout bildirib ki, sabiq Çexoslovakiya ilkin mərhələdə Minsk
qrupunun üzvü olub. Əminik ki, Minsk qrupu Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında aparıcı rolunu
qorumalıdır. Bu səbəbdən Çexiya Respublikası münaqişənin dinc yolla, Minsk qrupu çərçivəsində irəli sürülən
bütün prinsipləri, o cümlədən suverenliyə hörmət, ərazi bütövlüyü və Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə
tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığı prinsipləri əsasında həllinə tərəfdardır. O, bəyan edib ki, ölkəmiz
münaqişənin dinc yolla nizamlanmasına dair bütün səyləri dəstəkləməyə hazırdır. Xarici işlər naziri yenilənmiş
Madrid prinsiplərinin münaqişənin birdəfəlik nizamlanması üçün əsas rol oynayacağına əminliyini bildirib.
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Avropa Parlamenti tərəfindən ötən il mayın 20-də qəbul edilmiş “Avropa İttifaqının Cənubi Qafqazda
strategiyasına tələb” adlı qətnamənin qəbul edilməsi də Azərbaycanın xarici siyasətinin uğurlarındandır. Çünki
həmin qətnamədə Ermənistanın işğalçı dövlət olması birmənalı şəkildə öz əksini tapıb. Parlamentin
Bolqarıstandan olan üzvü Yevgeni Kirilovun məruzəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan
torpaqlarından çıxarılması fikri yer alıb. Bu da Ermənistanın işğalçı dövlət olmasına işarədir. Qətnamədə qeyd
edilir ki, Avropa İttifaqının Avropa Qonşuluq Siyasəti və Şərq Tərəfdaşlığı kimi təşəbbüslərini dəstəkləyərək,
Avropa Parlamenti Cənubi Qafqaz ölkələrinin Avropa siyasətinə inteqrasiyasını sürətləndirmək və Cənubi
Qafqazı davamlı sülh, sabit və çiçəklənən regiona çevirmək istiqamətində Avropa İttifaqını daha fəal rol
oynamağa çağırır. Bu vacib qətnamə haqlı olaraq regionda həll olunmayan münaqişələri iqtisadi və sosial
inkişafa və Cənubi Qafqaz ölkələrində Şərq Tərəfdaşlığının tam reallaşmasına maneə kimi qiymətləndirir və
regionda stabillik üçün münaqişələrin dinc yolla həllini zəruri hesab edir.
Avropa İttifaqı tərəfindən Cənubi Qafqaz ölkələrinə münasibətdə suverenlik və ərazi bütövlüyü
prinsiplərinə hörmətə istinad edərək, parlament habelə, Şərq Tərəfdaşlığının məqsədlərindən birinin tərəfdaş
ölkələrin dövlətçiliyinin və ərazi bütövlüyünün möhkəmləndirilməsinə real dəstək verilməsinin zəruri
olduğunu xatırladır. Avropa Parlamentinin qətnaməsi, həmçinin region ölkələrinin suverenliyi və ərazi
bütövlüyünə münasibətdə hər hansı bir şərtin irəli sürülməsini yolverilməz hesab edir. Avropa Parlamentinin
münaqişənin həlli cəhdlərinin sürətləndirilməsini, beynəlxalq səviyyədə heç bir əsası olmayan və zor gücünə
yaradılmış status-kvonun qorunub saxlanılmasından imtinanı vacib sayması, Ermənistan silahlı qüvvələrinin
Azərbaycan ərazilərindən çıxarılmasını tələb etməsi işğalçı dövlətə ağır zərbə olmuşdur. Bundan başqa,
Avropa parlamentariləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zamanı və ya münaqişə ilə əlaqədar öz doğma yurdyuvalarından zorla didərgin salınan bir milyona yaxın qaçqın və məcburi köçkünün hüquqlarının bərpa
olunmamasına da ciddi narazılıqlarını bildirmişlər. Qaçqın və məcburi köçkünlərin hüquqlarının qeyd-şərtsiz
tanınmasının tezliklə reallaşdırılması xüsusi vurğulanmışdır. Avropa Parlamentinin bu qətnaməsi, həmçinin
Avropa İttifaqının Dağıq Qarabağda keçirilən parlament seçkilərinin qeyri-konstitusion hesab etməsi barədə
mövqeyini təsdiqləyirdi.
Azərbaycan diplomatiyasının uğurları qarşısında çaş-baş qalmış Ermənistanın Avropa Parlamentinin
qətnamə qəbul etməsinin qarşısını almaq cəhdləri iflasa uğradı.
2010-cu ildə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması istiqamətində daha bir nüfuzlu qurumun
mövqeyi bəlli oldu. Söhbət ötən il noyabrın 20-də Portuqaliyanın paytaxtı Lissabonda keçirilən NATO-nun
zirvə toplantısından gedir. Bu toplantı çərçivəsində Beynəlxalq Təhlükəsizliyə Yardım Qüvvələrinə töhfə
verən ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının iclası keçirilən zaman Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın
tədbirə qatılmaması diqqətdən yayınmamışdı. Sarkisyan artıq çox yaxşı dərk edir ki, Ermənistan bütün
dünyada işğalçı dövlət kimi tanınır. Ona görə də belə mötəbər tədbirlərə qatıla bilmir və ya həlledici
məqamlarda yersiz bəhanələrlə aradan çıxır. Təbii ki, bu aradançıxmalar, yayınmalar heç də Ermənistana
işğalçı adını üzərindən götürməyə əsas yaratmır. Azərbaycan Prezidenti isə zirvə toplantısında çıxış edərək
NATO ilə əməkdaşlığın hazırkı səviyyəsindən, ölkəmizin Şimali Atlantika Alyansının “Sülh naminə
tərəfdaşlıq Proqramın”da və “Fərdi Tərəfdaşlıq üzrə Əməliyyat Planı”nda, eləcə də, qurumun sülhyaratma
əməliyyatlarında Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin fəal iştirakı barədə söhbət açıb. Onu da qeyd edək ki,
ölkəmizin bu addımı NATO rəsmləri tərəfindən mütəmadi olaraq yüksək qiymətləndirilib.
NATO-nun zirvə toplantısında qəbul olunan Bəyannamədə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün,
müstəqilliyinin və suverenliyinin dəstəklənməsi bir daha təsdiqləyir ki, qurumun və burada təmsil olunan
dövlətlərin mövqeyi ilə Azərbaycan Prezidentinin mövqeyi üst-üstə düşür. Bir daha bəyan oldu ki, NATO
Cənubi Qafqazdakı münaqişələrə artıq real mövqedən yanaşır. Yəni bu münaqişələrin nizamlanmasında tarixi
faktlara, haqqa, ədalətə, beynəlxalq hüquqa üstünlük verilir.
Ümumiyyətlə, ötən il keçirilən beynəlxalq səviyyəli tədbirlərdə xüsusi olaraq vurğulandı ki, ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bütövlükdə bölgənin inkişafına problemlər yaradır. Ona görə də
Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarını qeyd-şərtsiz azad etməsi nüfuzlu qurumların əsas
tələblərindən biri kimi irəli sürüldü. Hətta bu barədə rəsmi sənədlər də imzalandı. Biz ötən ilin sonunda ATƏTin Astana sammitinin yekununda Minsk qrupunun həmsədr dövlətlərinin nümayəndələrinin, habelə
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin imzaladıqları birgə bəyanatda da bunun şahidi olduq. Həmişə
olduğu kimi, bu dəfə də münaqişənin nizamlanmasında dövlətlərin ərazi bütövlüyü və beynəlxalq hüququn
normalarına üstünlük verildi.
Göründüyü kimi, 2010-cu il Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması istiqamətində Azərbaycanın
beynəlxalq səviyyəli uğurları ilə yadda qalacaq. Əminik ki, ölkəmizin ildən-ilə artan diplomatik uğurları və
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Prezident İlham Əliyevin məntiqli xarici siyasəti Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında həlledici
rol oynayacaq.
Xalq qəzeti.-2011.-8 yanvar.-№ 4.-S.2.
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2010-cu il Azərbaycanın xarici siyasətində mühüm uğurlarla yadda qaldı
İttifaq MİRZƏBƏYLİ
Böyük dövlət xadimi, milli tariximizin ən görkəmli simalarından olan Heydər Əliyev deyirdi ki,
dövlətin siyasi kursu konkret olaraq bir istiqamətə yönəlsə də, bu kursun müəyyən prinsipləri mütləq
zamanın tələbləri ilə uzlaşdırılır. Yəni biz təxminən 15-16 il əvvəl öz fəaliyyətimizi dövlət müstəqilliyinin
əbədiləşdirilməsi istiqamətində qururduqsa, həmin dövrdən 7-8 il sonra beynəlxalq aləmə
inteqrasiyanın dərinləşdirilməsini əsas vəzifə kimi icra edirdik.
Daha bir neçə il sonra hədəfimiz iqtisadi inkişaf baxımından regionda şəriksiz lider ölkə səviyyəsinə
qalxmaq idi. 1993-cü ilin yayından etibarən qarşıya qoyduğumuz bütün vəzifələri layiqincə, yüksək səviyyədə
yerinə yetirmişik. Artıq dünya ictimaiyyəti Azərbaycanı çoxsaylı islahatlar aparılan ölkə, vətəndaş
cəmiyyətinin yaradılması istiqamətində irimiqyaslı layihələr həyata keçirən və böyük uğurlara imza atan dövlət
kimi tanıyır. Ona görə də bu gün Azərbaycan dövlətinin qarşısında duran ən mühüm məsələ məhz Ermənistan
silahlı birləşmələri tərəfindən işğal edilmiş torpaqlarımızın azad olunmasıdır. Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin 2010-cu ildə həyata keçirdiyi tədbirlər bir daha sübut edir ki, dövlətimiz və dövlət
başçımız bu məsələni daim diqqət mərkəzində saxlayır.
2010-cu ilin bəxtinə düşən siyasi-diplomatik gedişlərin ümumi mənzərəsinə qısa da olsa nəzər salaq. Bu
məqsədlə qələmə aldığımız sətirləri hazırlayarkən Azərbaycan Respublikası İşlər İdarəsinin Prezident
Kitabxanasının internet sayıtını hazırlayan mütəxəssislərin ərsəyə gətirdiyi “Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin xarici siyasət fəaliyyəti” elektron nəşrindən istifadə etmişik. Nəşrin birinci fəsli “Xarici siyasət
fəaliyyətinin xronikası” adlanır (www.foreinqpol.rreslib.az). İki il əvvəl hazırlanmış bu nəşr dövri olaraq
yeniləşdirilir və daha da zəngin olur.
İlin ilk ayında – yanvarda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ilk beynəlxalq informasiya vasitəsinə
verdiyi müsahibə də, ilk xarici səfəri də bilavasitə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ Münaqişəsinin
ədalətli şəkildə həll edilməsi məqsədinə xidmət edirdi. Yanvarın 19-da dövlət başçımız “Yevronews”
telekanalının müxbiri Laura Davidskunun suallarını cavablandırarkən ölkəmizin ərazi bütövlüyünün
bərpasının bizim üçün ən vacib məsələ olduğunu söyləmişdi. İki gün sonra ATƏT-in Minsk qrupunun
həmsədrlərini qəbul edərkən isə Prezident qeyd etmişdi ki, Azərbaycanın Ermənistana edə biləcəyi güzəştlər
tükənmişdir. Biz öz torpaqlarımızın işğal altında saxlanılması ilə barışa bilmərik.
Yanvarın 25-də 2010-cu ilin ilk xarici səfərinə çıxan İlham Əliyev Soçidə Rusiya Federasiyasının
Prezidenti Dmitri Medvedev və Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyanla keçirilən üçtərəfli görüşdə
Azərbaycanın mövqeyini daha qəti şəkildə ortaya qoymuşdu. Yanvar ayının daha əlamətdar hadisəsi isə dövlət
başçımızın İsveçrəyə işgüzar səfəri olmuşdur. Davosda Dünya İqtisadi Forumunun “qlobal enerji mənzərəsi”
adlı iclasında, sonra isə “Neft və qaz geosiyasəti: yeni sərhədlər” mövzusunda təşkil edilmiş sammitdə çıxış
edən dövlət başçımız həmin iki gündə dünyanın müxtəlif qütblərini təmsil edən 11 dövlət və hökumət başçısı
ilə görüşmüş, “Bloomberq” informasiya agentliyinə müsahibə vermişdir. Bütün bu görüş və tədbirlərin
hamısında Prezident İlham Əliyevin əsas məqsədi Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
ədalətli şəkildə həllinə nail olmaq idi. Bu tendensiya fevral ayında da geniş şəkildə davam etdirildi. Ayın 4dən 6-dək Almaniyada işgüzar səfərdə olan Prezident İlham Əliyev Berlində kansler Angela Merkel ilə
görüşündə də, 46-cı Münhen Təhlükəsizlik Konfransında da, həmin şəhərdə Alman-Azərbaycan Forumunun
iştirakçıları ilə görüşdə də, eləcə də Münhendə ABŞ, Türkiyə və İran rəsmiləri ilə görüşlərində də hərtərəfli
danışıqlar aparmışdı. Dövlət başçımız orada əsasən işğal olunmuş ərazilərimizin azad edilməsi məsələsini
gündəliyə gətirirdi.
Azərbaycan Prezidentinin növbəti səfəri aprelin 6-dan 8-dək Estoniyaya reallaşdırılan dövlət səfəri
olmuşdur. Həmin səfər sübut etdi ki, Azərbaycan dünyanın istənilən ölkəsi ilə qarşılıqlı, səmərəli, eyni
zamanda ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlığa böyük önəm verir.
Bu zaman güdülən əsas məqsəd odur ki, həmin əməkdaşlıq xalqımızın və dövlətimizin mənafeyinə
xidmət etmiş olsun. Elə mayın 8-də və 9-da Moskvada işgüzar səfərdə olanda da Prezident İlham Əliyev 194145-ci illərin Böyük Vətən müharibəsindəki Qələbənin 65 illiyi münasibətilə Rusiya paytaxtında keçirilən
bayram tədbirlərində iştirak etməklə həmin qanlı müharibədə həlak olmuş yüz minlərlə soydaşımızın xatirəsinə
ehtiram nümayiş etdirmişdi. Üstəlik, torpaqlarının 20 faizi işğal altında olan dövlətin başçısı üçün bu qəbildən
olan tədbirlər çox vacib idi. Çünki Rusiya ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələrindən biri kimi Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həll edilməsi üçün aparılan danışıqlara xüsusi töhfələr vermək iqtidarındadır.
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Ancaq ekspertlərin fikrincə, bu məsələdə Türkiyə Cümhuriyyətinin oynadığı və oynayacağı rol da
danılmazdır. Dövlət başçımızın iyun ayının 7-dən 9-dək Türkiyədə işgüzar səfərdə olarkən keçirdiyi görüşlər
də həmin tezisin təsdiqi kimi səslənirdi. İstanbulda Prezident Abdullah Gül, Baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan,
Makedoniya Prezidenti Georgi İvanov və digər rəsmi şəxslərlə görüşlərdə Azərbaycanın yeganə problemi olan
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi daim diqqət mərkəzində idi. Məhz həmin danışıqların yaratdığı fəallaşma fonunda
Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində, “Konstantinovski” sarayında görüşən (17 iyun) Dmitri Medvedev,
İlham Əliyev və Serj Sarkisyan dalana dirənmiş danışıqların fəallaşdırılması üçün çıxış yollarını axtarmışdılar.
Konfiliktoloqların fikrincə, Prezident İlham Əliyevin iyun ayında İstanbulda və Sankt-Peterburqda
keçirdiyi görüşlərin və apardığı danışıqların yaratdığı fəallaşma fonu iyul ayında ABŞ-ın Dövlət katibi Hillari
Klintonun Bakı səfərinə zəmin yaratmışdı. ATƏT-in Minsk qrupunun digər həmsədri kimi Vaşinqton
təmsilçisi Bakıda qeyd etmişdi ki, adı çəkilən münaqişə ölkələrin ərazi bütövlüyünün bərpası şərtilə, sülh və
danışıqlar yolu ilə həll edilməlidir.
2010-cu ilin isti keçən yayı regiondakı ictimai-siyasi proseslərdə də bir qaynarlıqla müşayət olunurdu.
Məhz həmin qaynarlığın nəticəsi idi ki, iyulun 10-da Ukraynada Müstəqil Dövlətlər Birliyinin üzvü olan
ölkələrin dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşü keçirildi. Görüşdə çıxış edən Prezident İlham Əliyev MDB
rəsmilərini bu quruma üzv olan ölkələrdəki münaqişələrin tezliklə və ədalətli şəkildə həll edilməsinə çağırdı.
Dövlət başçımız həmin çağırışla sentyabrın 15-də İstanbulda – Türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının zirvə
toplantısında da çıxış etdi. Sentyabr Azərbaycan dövləti üçün Prezident İlham Əliyevin BMT Baş Məclisinin
tribunasından çıxış etməsi ilə də yaddaqalan oldu. Səfər çərçivəsində və sammitdə Nyu-Yorkda bir çox
ölkələrin siyasətçiləri ilə görüşən Prezident İlham Əliyev dünya ictimaiyyətinin işğalçı Ermənistanı
cilovlamağa çağırdı.
İlin yaddaqalan məqamlarından biri də Azərbaycana dost ölkə və strateji tərəfdaş kimi xüsusi önəm
verən Rusiyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə göstərdiyi maraq idi. Belə ki, Soçi və Peterburqda
keçirilən üçtərəfli görüşlərin təşkilatçısı olmuş Prezident Dmitri Medvedev bu qəbildən olan növbəti görüşün
oktyabrın 27-də Həştərxanda keçirilməsinə nail oldu. ATƏT-in Astana samiti ərəfəsində Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həlli üçün yaxşı imkan yarandığını gözləyən Dmitri Medvedev Ermənistan prezidentinin
növbəti şıltaqlığı ilə üzləşdi. Maraqlıdır ki, Azərbaycan Prezidentinin Türkiyə və Rusiyadan sonra bir ildə
təkrar səfərə getdiyi üçüncü ölkə Ukrayna oldu. Oktyabrın 28-də Kiyevə səfər edən Prezident İlham Əliyev
GUAM çərçivəsində Azərbaycanla əhatəli şəkildə əməkdaşlığı olan Ukraynada çoxsaylı görüşlər keçirdi və
bir sıra sənədlərin imzalanmasına nail oldu. Qeyd edək ki, Ukrayna BMT çərçivəsində müzakirə olunan bütün
məsələlərdə Azərbaycanın mövqelərini müdafiə edir.
Noyabr ayında Azərbaycanın xarici siyasətində çox mühüm olan daha bir nəticə əldə edildi. Xəzəryanı
ölkələrin dövlət başçılarının növbəti zirvə görüşünün Bakıda keçirilməsi, eyni zamanda, əvvəlki sammitlərin
hamısından fərqli olaraq ilk dəfə Bakıda beş ölkənin dövlət başçısının birgə bəyənnamə imzalanması
Azərbaycan diplomatiyasının böyük uğuru idi. Həmin ay NATO-nun Lissabonda keçirilən sammiti də bizim
üçün əhəmiyyətli oldu. Prezident İlham Əliyev sammit tribunasından növbəti dəfə Azərbaycan həqiqətlərini
dünya ictimaiyyətinə çatdıraraq qeyd etdi ki, bu münaqişənin həll edilməmiş qalması təkcə bizim region üçün
deyil, bütün dünya üçün təhlükə mənbəyi olaraq qalır. Dövlət başçımız həmin qətiyyətli mövqeyini dekabrın
ilk günündə ATƏT-in Astanada keçirilən sammitinin tribunasından da səsləndirdi və Avropada təhlükəsizlik
və əməkdaşlıq missiyasını öz üzərinə götürmüş qurum rəhbərlərinin nəzərinə çatdırdı ki, Ermənistan dövlətinin
yeritdiyi siyasət məhz təhlükəsizliyə və əməkdaşlığa maneədir.
Müstəqil Dövlətlər Birliyi Dövlət Başçıları Şurasının dekabrın 10-da Moskvada keçirilən iclasında
quruma üzv olan ölkə rəhbərləri Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan xalqı və dövləti adından bəyan etdiyi
növbəti qətiyyətin şahidi olmuşlar: “Biz öz torpaqlarımızın işğal altında qalması ilə barışa bilmərik”. Ayın
üçüncü ongünlüyünün əvvəlində İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının İstanbulda keçirilən sammitinin iştirakçıları
da dövlət başçımızın qeyd edilən qətiyyətini eşitmişlər.
Beləliklə dövlət başçımız 2010-cu ildə 16 dəfə xarici səfərdə olmuş, Serbiya, İordaniya, Belarus,
Bolqarıstan, Mavritaniya, Türkiyə, Rusiya, Gürcüstan, Rumıniya, Qazaxıstan, İran, Türkmənistan və başqa
ölkələrin dövlət başçıları ilə Bakıda, 50-dən artıq dövlət və hökumət başçıları ilə isə beynəlxalq təşkilatların
sammit və toplantılarında görüşmüşdür. Bütün bu görüş və danışıqların əsas mövzuları ölkəmizin beynəlxalq
aləmə inteqrasiyasının genişləndirilməsi, Xəzərin Azərbaycan sektorundan hasil edilən karbohidrogen
ehtiyatlarının dünya bazarına nəql edilməsi üçün müəyyən edilən marşrutların şaxələndirilməsi üçün aparılan
danıhışlar idi. Ən başlıcası, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll edilməsi üçün
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aparılan danışıqların nəticə verməməsindən yaranan narahatlıqlar idi. Fakt odur ki, 2010-cu ildə dünyanın
bütün ölkələrinin və beynəlxalq təşkilatlarının Ermənistanı işğalçı dövlət kimi tanımasına nail olmuşuq.
Xalq qəzeti.-2011.-1 yanvar.-№ 1.-S.1-2.
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Uğurlu xarici siyasət modeli
Son yeddi ildə ölkə rəhbərliyi tərəfindən aparılan xarici siyasət Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
həllində rəsmi Bakının psixoloji-siyasi üstünlüyünü təmin etmişdir
E.HACIALIYEV
“Azərbaycanın coğrafi mövqeyi özü onun xarici siyasətini müəyyən edir” – deyən dövlət başçısı
İlham Əliyev ölkəmizin mürəkkəb geosiyasi məkanda yerləşməsinin fərqindədir və özünün xarici siyasət
doktrinasında bölgənin özəlliklərini nəzərə alır. Qərblə və Şərqin qovuşduğu coğrafi məkanda yerləşən
Azərbaycan bir çox sivilizasiyaların müsbət məqamlarını özündə cəmləşdirir. Avropanın mütərəqqi
dəyərlərini paylaşan və Avratlantik təhlükəsizlik arxitekturasının ayrılmaz bir halqası olan
respublikamız bu məkanın təhlükəsizliyinə öz töhfəsini verməkdədir.
Azərbaycan Respublikasının yerləşdiyi region dostluq və əməkdaşlıq ruhlu beynəlxalq tərəfdaşlarla
birlikdə inkişaf üçün səmərəli istifadə oluna biləcək geniş potensial və imkanları özündə birləşdirir. Zəngin
təbii ehtiyatları ölkəmizin çiçəklənməsi və əhalinin rifahının təmin olunması üçün perspektivlər açır, onu
beynəlxalq əhəmiyyətli enerji mənbəyi və enerji təchizatı şəbəkəsinin mühüm tərkib hissəsinə çevirir.
Azərbaycan Respublikasının və tərəfdaş ölkələrin iqtisadiyyatlarının inkişafına töhfə verən beynəlxalq
əhəmiyyətli nəqliyyat və kommunikasiya dəhlizlərinin inkişaf etdirilməsi, neft və qaz boru kəmərlərinin inşası
region ölkələrinin əməkdaşlığının bariz nümunəsidir.
Bütün bunlarla yanaşı, ölkənin yerləşdiyi coğrafi şərait ona mühüm üstünlüklər verməklə bərabər, eyni
zamanda, onu bir sıra təhlükəsizlik problemləri ilə də üzləşdirir. Bu problemlərin ən ağır və bariz nümunəsi
Azərbaycan Respublikasının qonşu Ermənistan tərəfindən hərbi təcavüzə məruz qalması və bunun nəticəsində
ölkə ərazisinin bir hissəsinin işğal olunması, təxminən bir milyon azərbaycanlının məcburi köçkün və qaçqına
çevrilməsidir. Təcavüz zamanı ermənilər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına qarşı
soyqırımı və terror aktları daxil olmaqla, sülhə və insanlığa qarşı ən ağır cinayətlər törədilmişdir və zəbt
olunmuş ərazilərdə transsərhəd mütəşəkkil cinayətkarlar, o cümlədən beynəlxalq terrorçu qruplar tərəfindən
qeyri-qanuni fəaliyyət həyata keçirilməkdədir. Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində mədəni və arxeoloji
abidələr kütləvi surətdə dağıdılmış, təbii sərvətlər talan edilmiş, ətraf mühitə ciddi ziyan vurulmuşdur.
Demokratik dəyərlərə, iqtisadiyyatın liberallaşdırılması xəttinə sadiq qalan rəsmi Bakı əlverişli coğrafisiyasi yerləşməsindən, tranzit-kommunikasiya imkanlarından, fövqəlgüc dövlətlərinin strateji maraq
dairəsində olmasından maksimum səmərəli bəhrələnməklə, konkret zaman, məkan və şərait çərçivəsində xarici
siyasət hədəflərini müəyyənləşdirir. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq
hüquq normaları əsasında ədalətli həlli, coğrafi baxımdan yaxın-uzaq dövlətlərlə, aparıcı beynəlxalq
təşkilatlarla ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlıq münasibətlərinin dərinləşdirilməsi, respublikamızda həyata
keçirilən mütərəqqi ruhlu islahatlar barədə dünya ictimaiyyətində obyektiv rəyin formalaşdırılması, sivil,
ədalətli qaydalar əsasında enerji resurslarının ixracı və diversifikasiyası prosesinin gerçəkləşdirilməsi dövlət
başçısı İlham Əliyevin xarici siyasətində diqqəti xüsusi çəkən prioritetlər olmuşdur. Məhz bu diplomatik
reallıqlar fonunda respublikamızın Avropa üçün geosiyasi və iqtisadi əhəmiyyəti daha da yüksəlmiş,
avrostrukturlara inteqrasiya prosesi sürətlənmişdir.
Son illərdə dövlət rəhbərinin apardığı danışıqlar, nümayiş etdirdiyi mövqe, verdiyi bəyanatlar nəinki
təbliğati prizmadan olduqca effektiv olmuş, eyni zamanda, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll edilməsi ilə
bağlı olaraq aparılan danışıqlarda rəsmi Bakının psixoloji-siyasi üstünlüyünü də təmin etmişdir. Ölkənin
iqtisadi cəhətdən qüdrətlənməsi, Azərbaycanın qlobal layihələrin həyata keçirilməsində əsas tərəf kimi
beynəlxalq iqtisadi-siyasi proseslərdə aparıcı qüvvəyə çevrilməsi bu münaqişənin həlli ilə bağlı danışıqlarda
rəsmi Bakının mövqelərinin güclənməsi ilə müşayiət olunur. Azərbaycanın iqtisadi potensialının güclənməsi,
hərbi büdcəsinin ildən-ilə artması fonunda danışıqlar prosesi də keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Avropa Şurası, Avropa Birliyi, ATƏT, İKT kimi nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ilə bağlı 4 qətnamə qəbul etmiş BMT problemin həllində ərazi toxunulmazlığı prinsipini önə
çəkmişdir. Son illər danışıqlar prosesi yeniləşmiş Madrid prinsipləri əsasında aparılır. Lakin hər dəfə
Ermənistan rəhbərliyinin qeyri-konstruktiv mövqe nümayiş etdirməsi münaqişənin sülh yolu ilə həllinə ciddi
maneə törədir.
Bu yaxınlarda Qazaxıstanın paytaxtı Astanada ATƏT-in VII sammiti keçirildi. Sammitdə ümumilikdə
56 üzv və 12 tərəfdaş ölkənin dövlət və hökumət başçıları, nümayəndə heyətləri, həmçinin beynəlxalq
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təşkilatların nümayəndələri iştirak etmişdilər. Sammitdə Prezident İlham Əliyev çıxış edərək Azərbaycanın
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı prinsipial mövqeyini bir daha diqqətə çatdırmışdır: “Dağlıq
Qarabağ Azərbaycanın tarixi hissəsidir. O, Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış hissəsidir. Bu gün
Ermənistan işğal edilmiş ərazilər üzərində nəzarəti saxlamaq və məcburi köçkünlərin öz evlərinə qayıdışına
mane olmaq məqsədilə gücdən istifadə edir. Buna baxmayaraq, Azərbaycan hər zaman sülh danışıqlarına sadiq
qalmış, qalır və yenə də ümid edir ki, onlar nəticə gətirəcəkdir. Münaqişənin həlli yalnız beynəlxalq hüququn
norma və prinsiplərinə hörmətlə yanaşma, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsinin, ATƏT-in
qərarlarının, Avropa Parlamenti, Avropa Şurası və digər beynəlxalq təşkilatların qətnamələrinin həyata
keçirilməsinə əsaslanmalıdır. Lakin Ermənistan münaqişənin mümkün qədər tezliklə uzunmüddətli həllinə nail
olmaq məqsədilə vicdanla danışıqlar aparmaq əvəzinə, gözlənilməz nəticələri ola biləcək münaqişənin
eskalasiyasına üstünlük verir. Ermənistan daimi olaraq atəşkəs rejimini pozur, işğal olunmuş ərazilərdə hərbi
təlimlər keçirir, işğal edilmiş şəhər və kəndlərimizin tarixi adlarını dəyişməyə cəhd göstərir. Ermənistan qeyriqanuni olaraq mülki şəxsləri işğal edilmiş ərazilərə yerləşdirir, vəziyyəti dönməz və sülh prosesini mənasız
etməyə çalışır”.
Portuqaliyanın paytaxtı Lissabon şəhərində NATO-nun zirvə toplantısı və bu çərçivədə Beynəlxalq
Təhlükəsizliyə Yardım Qüvvələrinə töhfə verən dövlət və hökumət başçılarınn iclasının nəticələri də
Ermənistan üçün ağır olmuşdur. Belə ki, dünyanın çox nüfuzlu hərbi-siyasi təşkilatı olan NATO ölkəmizin
ərazi bütövlüyünü birmənalı şəkildə dəstəkləmişdir. Xatırladaq ki, NATO əvvəllər də qəbul etdiyi sənədlərdə
eyni mövqe nümayiş etdirmişdi. Ermənistan tərəfi bir müddət əvvəl Strasburq-Kehl sammitində təşkilata üzv
ölkələrin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləməməsi üçün uğursuz cəhdlər etmişdi. Cari ilin mayında
Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Brüsseldə – NATO-nun qərargahında olarkən bu məsələ gündəmə
gətirilmişdir. Ermənistan prezidenti təşkilatın baş katibi Anders Foq Rasmussenlə birgə keçirdiyi mətbuat
konfransında NATO-nun Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə dəstək verməməsini istəmişdi. İşğalçı Ermənistan
tərəfinin bütün cəhdlərinin əbəs olduğu NATO-nun son zirvə toplantısında bir daha təsdiqləndi. Təşkilatın
yekun Bəyannaməsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi növbəti dəfə dəstəkləndi.
Bəyanatda ərazi bütövlüyü məsələsi ilə bağlı qeyd olunur ki, Şimal Alyansı Gürcüstan, Azərbaycan və
Moldovanın ərazi bütövlüyünü, müstəqilliyini və suverenliklərini bir daha tanıdığını vurğulayaraq hər bir
münaqişənin prinsipini nəzərə almaqla bu regional münaqişələrin sülh yolu ilə həlli istiqamətində səyləri
dəstəkləyəcəyini bəyan edir. Bu bəyanatda Azərbaycanın da ərazi bütövlüyü tanındığı üçün Ermənistan,
ümumiyyətlə, sənədin belə bir şəkildə tərtib edilməsini istəməyib. Lakin bəyanatın mətni əvvəlcədən üzv
ölkələrlə razılaşdırılıb və Ermənistanın bu istəyi nəzərə alınmayıb. NATO-nun zirvə toplantısında qəbul
olunan yekun bəyanatda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün, suverenliyinin bir daha ifadə olunması haqq
işimizin nüfuzlu beynəlxalq qurumlar tərəfindən müdafiə edildiyini növbəti dəfə sübuta yetirdi.
Azərbaycan.-2010.-19 dekabr.-№ 279.-S.1
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AZƏRBAYCANDA DİPLOMATİYANIN YARANMASI TARİXİ VƏ TƏŞƏKKÜLÜ
Sabir HACIYEV,
Bakı Dövlət Universiteti
Azərbaycanda diplomatiyanın ənənəsi xeyli qədimdən qoyulmuşdur. Azərbaycan Atabəylər və Səfəvilər
dövlətinin hər birində özünəməxsus xarici siyasət qurulmuş və bir sıra dövlətlərlə diplomatik münasibətlərə
səylər göstərilmiş, xüsusilə ticarət əlaqələri yaradılmasına üstünlük verilmişdir (16, s. 37). “Səfəvilər
dövlətinin süqutundan sonra hakimiyyətə gələn Azərbaycan-türk sərkərdəsi Nadir şah imperatorluğun
sərhədlərini daha da genişləndirdi. Lakin o, mərkəzləşdirilmiş imperatorluğu qüdrətləndirmək niyyətlərini
gerçəkləşdirə bilmədi. Nadir şahın ölümündən sonra onun idarə etdiyi geniş ərazili imperatorluq süquta uğradı.
Azərbaycan torpaqlarında yenidən yerli dövlətlər yarandı… Azərbaycanı işğal etməyə çalışan yadelli
təcavüzkarların əlinə çox əlverişli fürsət düşdü” (1, s. 18). Bununla da dövlətçilik ənənələri pozuldu və sözsüz
ki, diplomatik təcrübə itirildi və bu qəbildən olan mütəxəssislərin formalaşması iflasa uğradı.
Baş verən proses 1918-ci ilə qədər davam etdi.
1917-ci ildə çar Rusiyasında baş verənlər Azərbaycanda da yeni dövlət quruculuğuna zəmin yaratdı.
Şərqdə elan olunan ilk demokratik dövlət – Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti özünün müstəqilliyini və
dövlətçilik prinsiplərini bəyan etdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ən böyük diplomatik uğuru parlament
tipli respublikanın elan edilməsi və parlamentin tərkibinin beynəlxalq tələblərə uyğun formalaşdırması oldu.
Fətəli xan Xoyskinin sədrliyi ilə formalaşan birinci hökumət Məmməd Həsən Hacınskini xarici işlər naziri
təyin etmişdir (1, s. 259). Akademik Ramiz Mehdiyev: “Gerçəkliyin özünün obyektiv qanunlarını əks etdirən
elmi metodologiyaya uyğun olaraq, ulu öndər Heydər Əliyev XX əsr Azərbaycan tarixini özünün peşəkar
tarixçi dəqiqliyi ilə dörd mərhələyə bölür. Birinci mərhələ ötən əsrin əvvəllərindən oktyabr inqilabınadək olan
tariximizdir. İkinci tarixi mərhələ 1918-1920-ci və 1920-1922-ci illəri – Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
mövcud olduğu və Azərbaycan Sovet Respublikası SSRİ-nin tərkibinə daxil olanadək dövrü əhatə edir.
Üçüncü mərhələ 1922-ci ildən Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa etdiyi 1991-ci ilədək dövrdür. Dördüncü
mərhələ isə 1991-ci ildən bu günədək olan dövrü əhatə edir. Əgər diqqət yetirsək görərik ki, son mərhələlər –
üçüncü və onun bilavasitə nəticəsi olaraq dördüncü mərhələlər ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə
bağlıdır” (18, s. 237). Beləliklə, yuxarıda göstərilən əsaslı təhlilə söykənərək, mövzu ətrafında elmi incəlikləri
ortaya çıxarmaq məqsədilə müasir dövrdə Azərbaycan diplomatiyasının yaranmasını, keçdiyi tarixi yolu, bu
yoldakı keyfiyyət dəyişikliyi mərhələlərini və diplomatiyanın sistemləşməsini aşağıdakı mərhələlərə ayıraq:
- 1918 – 1920-ci illər diplomatlıya tariximizin başlanğıcı;
- 1920 – 1969-cu illər xarici siyasətin olmadığı dövr;
- 1969 – 1987-ci illər diplomatiyamızdakı pərdə arxası inkişaf mərhələsi;
- 1987 – 1992-ci illər diplomatiyamızda tənəzzül prosesi;
- 1992 – 1993-cü illər diplomatiyada xaos;
- 1993 – cü ildən sonrakı dövr diplomatiyanın sistemləşməsi və təşəkkülü.
1918-2009-cu illərdə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə 15 nazir rəhbərlik etmişdi. Məmməd Həsən
Hacınskinin adı ilə başlayıb Elmar Məmmədyarovla davam edən bu siyahıda adlan olan şəxslər təbii ki, dövrün
tələblərinə uyğun xarici siyasətin icraçılarıdırlar (2, s. 33-42). Lakin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətindən
sonra diplomatiya tariximizdə üç mühüm inkişaf mərhələsi olmuşdur ki, onların hər biri Heydər Əliyevin adı
ilə bağlıdır. Bunlardan biri 1969-1987-ci illəri, digəri isə 1993-cü ilin iyun ayından sonrakı dövrü əhatə edir.
Üçüncü mərhələ isə 2003-cü ildən başlayır. İndi isə yuxarıda göstərilən 6 mərhələnin hər birini ayrı-ayrılıqda
təhlil edək. Yuxarıda göstərilən və 90 ilə yaxın dövrü əhatə edən zaman kəsiyində Azərbaycan
diplomatiyasının qarşısında duran ən böyük və başlıca problem erməni təcavüzü olmuşdur. Ona görə də məhz
ayrı-ayrı dövrləri əhatə edən diplomatiya tariximizin izlənilməsində məhz erməni təcavüzünə qarşı aparılan
diplomatik mübarizədən və yuxarıda göstərilən işğalçılığa qarşı nümayiş etdirilən mövqelərdən bəhs
etməyimiz tam normal qarşılanmalıdır.
Birinci mərhələ, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti son dərəcə gərgin ictimai-siyasi və hərbi şəraitdə
yaranaraq fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq özünün xarici siyasətini çevik və öz dövrünün tələblərinə uyğun
formada qura bilmişdir. Araşdırmalar nəticəsində hökumətin xarici siyasəti əsasında aparılan diplomatik
fəaliyyətin istiqamətləri aşağıdakı kimi müşahidə edilir:
- Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması ilə bağlı qəbul edilmiş İstiqlal Bəyannaməsinin xarici
dövlətlərə çatdırılması və qəbul etdirilməsi;
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Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin etmək;
- qonşu dövlətlərlə sülh və əməkdaşlıq münasibətlərinin qurulmasına nail olmaq;
- beynəlxalq təşkilatlarla səmərəli əməkdaşlıq etmək;
- Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə xidmət edən ikitərəfli və çoxtərəfli anlaşmalar yaratmaq;
- insan hüquqlarını qoruyan və demokratik prinsiplərə uyğun hüquqi dövlət qurmaq.
Göstərilən prinsipial məqamları re-allığa çevirmək məqsədilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bütün
imkanlardan istifadə etmişdir. “Nazirlər Şurasının sədri Fətəli xan Xoyski Azərbaycanın istiqlaliyyətinin elan
olunması barədə dünyanın əsas siyasi mərkəzlərinə – İstanbul, Berlin, Vyana, Paris, London, Roma,
Vaşinqton, Sofiya, Buxarest, Tehran, Madrid, Haaqa, Moskva, Stokholm, Kiyev, Kristaniya (Oslo),
Kopenhagen və Tokioya radioteleqrafla göndərdiyi məlumat, mühüm əhəmiyyət kəsb edən tarixi addım ıdi”
(1, s. 186). Paris Sülh Konfransında iştirak etmək üçün Fransaya yola düşən Azərbaycan nümayəndə heyəti
ölkə həqiqətlərinin, o cümlədən Qafqazdakı real vəziyyət barədə dünya birliyinə ətraflı məlumat verməyə nail
olmuşdur (1, s. 53). Azərbaycan nümayəndə heyətinin təqdim etdiyi tarixi sənədlər və əsaslandırılmış məntiqi
mülahizələr, aparılan ikitərəfli və çoxtərəfli danışıqlar Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Paris Sülh Konfransı
tərəfindən tanınması ilə nəticələndi. Təqdim olunmuş xəritədə Azərbaycanın mübahisəsiz ərazisi 113.9 min
kvadrat kilometr idi (1. s. l 1). Erməni və gürcülər Azərbaycan tərəfinin təqdim etdiyi tarixi xəritəyə qarşı
əsaslandırılmış digər xəritə çıxarmaq iqtidarında deyildilər (11, s. 272-273). Lakin hər iki tərəf öz əsassız ərazi
iddialarında qalmaqda idi. Xüsusilə də ermənilər (11, s. l 16).
Diplomatik səylərə baxmayaraq, faktiki olaraq Azərbaycana qarşı erməni təcavüzü davam edirdi və
paytaxt Bakı daşnaq-bolşevik quldur dəstələrinin əlinə keçmişdir. Bakının işğaldan azad edilməsi cümhuriyyət
hökumətinin qarşısında duran əsas məsələ idi və bunun üçün bütün diploma-tik imkanlar səfərbər edilmişdir.
Eyni zamanda, erməni təcavüzünün qarşısını almaq üçün hərbi tədbirlər də həyata keçirilirdi. Bakının işğaldan
azad olunması məsələsində hökumət üzvləri arasında heç bir fikir aynlığı olmamışdır. Əksinə, paytaxtın
Bakıya köçürülməsi son dərəcə vacib bir siyasi məsələ kimi qiymətləndirilirdi. İstanbuldakı Azərbaycan
nümayəndə heyəti üzvləri adından xarici işlər naziri M.H.Hacınskiyə yazılırdı: “Hansı yolla, nəyin bahasına
olursa-olsun Bakı tezliklə azad edilməlidir. Əks halda, biz baş vermiş fakt qarşısında, çətin vəziyyətdə qalarıq.
Bakıya doğru hərəkət yalnız Azərbaycanın adından olmalıdır, onu Azərbaycan hökuməti tutmalıdır, ayrı cür
olsa çətinliklər yaranar” (11, s. 148). Ümumiyyətlə, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ərazi bütövlüyünün
təmin edilməsi hökumətin qarşısında duran ən mühüm məsələ idi. Burada başlıca maneə erməni təcavüzü idi.
Daşnaq-bolşevik hərbi birləşmələri Azərbaycanın bütün bölgələrində günahsız müsəlman-türk əhaliyə qarşı
soyqırımı həyata keçirirdilər. Azərbaycan hökuməti isə erməni quldurluğunun qarşısını almaq üçün hərbi
gücdən istifadə etməklə bərabər münaqişəni diplomatik yollarla həll etməyə çalışır və buna üstünlük verirdi.
Xarici dövlətlərlə diplomatik münasibətlər qurmaq, ikitərəfli bərabərhüquqlu əlaqələr yaratmaq,
mehriban dostluq və qonşuluq siyasəti yürütmək cümhuriyyət hökumətinin xarici siyasətində başlıca
istiqamətlərdən biri idi. Bunun nəticəsi idi ki, İran, Gürcüstan, Türkiyə, Krım, Kuban və Don, Ukrayna,
Dağlılar Respublikası kimi qonşu və yaxın dövlətlərdə səfirliklər və baş konsulluqlar açılmışdır (11, s. 182192). Hökumət yüzlərlə Avropa təhsili almış ziyalını diplomatik fəaliyyətə cəlb etmişdir. Bu, olduqca vacib
və mühüm amil kimi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixindəki hüquqi-dünyəvi dövlət quruculuğu
proseslərinin göstəricilərindəndir(11, s 522-532).
Hökumət geniş əraziyə malik qonşu İranla ikitərəfli münasibətlərin inkişafına xüsusi əhəmiyyət verirdi.
“İranın Azərbaycana münasibətində dönüş 1918-ci ilin axırında – Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qonşu
dövlətlərin ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşdığını yəqin etdikdən sonra başlandı”(l, s. 46). Göründüyü kimi,
hökumət qonşu dövlətlərin ərazi bütövlüyünü tanımaqla öz ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi baxımından
güclü və çevik diplomatik addım atmışdır. Heç bir halda cümhuriyyətin başqa bır dövlətə qarşı əsassız iddiası
müşahidə olunmamışdır. Bu da öz növbəsində xarici dövlətlərlə ikitərəfli, bərabərhüquqlu münasibətlərin
qurulması baxımından mühüm amil kimi səciyyələndirilməlidir. “1919-cu il dekabrın əvvəlində İran hökuməti
Seyid Ziyaəddin Təbatəbainin başçılığı ilə Azərbaycana fövqəladə nümayəndə heyəti göndərdi. Dekabrın 30da Bakıda İran nümayəndə heyətinin başçısı ilə Azərbaycan xarici işlər naziri Məmməd Yusif Cəfərov arasında
siyasi, hüquqi, gömrük-ticarət, poçt-teleqraf sahələri üzrə komissiyalarda danışıqlar aparıldı” (1, s. 46-47).
Azərbaycan hökuməti Gürcüstanla da olduqca gərgin bir şəraitdə diplomatik münasibətlər qurmağa
çalışırdı. Bu gərginliyi yaradan başlıca səbəblərdən biri Gürcüstanın Borçalı mahalında mütləq çoxluq təşkil
edən müsəlman-türk əhalinin bir neçə istiqamətdən yazılı müraciətlər edərək çox qədimdən məskunlaşdıqları
ərazilərin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tərkibinə qatılmaq istəyində olmaları idi (20, s. 90). Yerli əhali
heç bir halda torpaqlarının Gürcüstanın ərazisinə qatılması ilə razılaşmaq istəmirdi. Gürcüstan hökuməti isə
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bu məsələni hərbi güclə-həll etməyə üstünlük verirdi. “1918-ci il iyun ayının 5-də Gürcüstan hökumətinin
iclasında hərbi nazirin “Borçalı qəzasında işlərin vəziyyəti və Gürcüstan dövlətinin dəqiq sərhədlərinin
aydınlaşdırılması haqqında” məruzə dinlənildi. Borçalı, Sığnax və Tiflis qəzalarının sərhədlərində silahlı
qüvvələrin yerləşdirilməsi haqqında qərar qəbul edildi…Bundan bir neçə gün sonra alman hərbi dəstələrinin
müşayiəti ilə Borçalıya gürcü qoşunları yeridildi” (20, s. 90). “Gürcü hökumətinin tez-tələsik Borçalını
özününküləşdirmək cəhdlərinə, buradakı yerli türk əhalinin incidilməsinə və onların kömək haqqında
müraciətlərinə Azərbaycan hökuməti fəal reaksiya verdi” (20, s. 91). Gürcüstan xarici işlər nazirinin cavab
məktubunda onların da iki dövlət arasında sərhəd məsələlərini qarşılıqlı anlaşma və birgə komissiyanın
fəaliyyəti nəticəsində həll edilməsinə tərəfdar olduğunu bildirirdi. Lakin qonşu dövlətin hərbi birləşmələrinin,
xüsusilə Borçalı mahalında yerli türk-müsəlman əhaliyə qarşı güc tətbiq edilməsi münasibətlərdəki gərginliyi
daha da artırırdı (20, s. 95). “Şıxlı kəndində yerli əhalinin gürcü hərbçiləri arasında silahlı toqquşmadan və
yerli əhalinin hərbçiləri qovmasından sonra Gürcüstan hökuməti Azərbaycan hökumətinə ultimatum verdi (20,
s. 96). “Yaranmış təhlükəli vəziyyəti müzakirə edən Azərbaycan hökuməti münaqişəni dərinləşdirməmək
yolunu tutdu” (5, s. 96). Lakin Azərbaycan tərəfi sərhədlərin dəqiqləşdirilməsi məsələsində öz yolundan
dönmədiyini də gürcü tərəfinə dəfələrlə bildirmiş və sonadək bu mübarizəni aparmışdır.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti fəaliyyət göstərdiyi dövrün ictimai-siyasi gərginliyinə baxmayaraq baş
verən proseslər çərçivəsində çevik siyasi manevrlər etməklə müstəqilliyini qorumaqda idi. Eyni zamanda,
hökumət ölkə daxilindəki ayrı-ayrı mahalların camaatını özünün müdafiəsinə qaldırır, xüsusilə xarici
müdaxiləyə qarşı ictimai müqavimət formalaşdırmaqla diplomatik manevrlərini genişləndirə bilirdi. Bu
zəmində bir misal: Qonşu Gürcüstan Zaqatala mahalına qarşı açıq ərazi iddiaları ilə çıxış edirdi. Hökumət bu
iddiaların əsasız olduğunu nümayiş etdirmək üçün ilk növbədə yerli ictimaiyyətin müqavimətini yarada bildi.
“1918-ci il iyunun 26-da Zaqatala Mahalı Milli Şurası gürcü iddialarını müzakirə edərək, qəbul etdikləri
qərarda, yerli əhali Gürcüstana heç bir meyil göstərmədiyini, üstəlik Gürcüstanın Zaqatala mahalını özünə
birləşdirmək cəhdləri haqqında qəzet məlumatlarından təşviş və hiddət keçirdiklərini göstərirdilər” (20, s. 98).
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti xarici dövlətlərlə, o cümlədən qonşularla problemlərini beynəlxalq hüquq
normaları çərçivəsində həll edilməsinə üstünlük vermişdir. O cümlədən Gürcüstan və Ermənistanla mübahisəli
ərazilərin həll edilməsini ya birgə komissiyaların yaradılmasında, ya da arbitrajların imkanlarından istifadə
edilməsində görürdü. Eləcə də mübahisəli ərazilərdən hər iki dövlətə məxsus hərbi qüvvələrin yerinə neytral
dövlətlərin qoşun hissələrinin yerləşdirilməsinə üstünlük verirdi (20, s. 96). Azərbaycan tərəfi Ermənistanın
Gürcüstana qarşı əsassız ərazi iddialarından və hərbi gücə üstünlük verməsindən məharətlə istifadə edərək
Qafqaz dövlətlərinin – Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan və Dağlılar Respublikası birgə konfrans
keçirməklə mübahisəli məsələlərin həll edilməsini təklif etmişdi. Ermənistan siyasətçiləri Azərbaycanın
niyyətini başa düşsələr də siyasi cəhətdən uduzduqlarını qəbul etməyə məcbur idilər. Çünki bilirdilər ki,
konfransda haqsız olduqlarına və əsasız iddialarına görə təklənəcəklər (20, s. 96). Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin işğalçı Ermənistandakı diplomatik nümayəndəliyi çətin və təhlükəli bir şəraitdə fəaliyyət
göstərirdi. Azərbaycanın ilk diplomatik nümayəndəliklərindən biri də İrəvanda açılmışdır. Bu iş təcrübəli
diplomat Məmməd xan Təkinskiyə həvalə edilmişdir (11, s. 530).
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Şərqdə yaranan ilk demokratik respublika kimi insan hüquqlarının
qorunması istiqamətində də mühüm addımlar atmışdır. Buna bariz nümunə cümhuriyyət parlamentinin
tərkibində ruslara, erməni, gürcü, alman, yəhudi və polyaklara yer verilməsi idi (1, s. 11). Baxmayaraq ki,
ermənilər və ruslar parlamentdə fraksiya təşkil etməklə cümhuriyyət hökumətinə qarşı radikal müxalifətdə
idilər və ümumiyyətlə, Azərbaycanın müstəqilliyi ilə barışmaq, milli dövlət quruculuğunu qəbul etmək
niyyətində deyildilər. Doğrudur, bəzi tədqiqatçılar Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqut etməsi səbəblərini
araşdırarkən hökumətin həyata keçirdiyi aqrar siyasətdəki kobud nöqsanların da rol oynadığını bildirirlər.
Lakin bu məsələ insan hüquqlarının pozulması kimi başa düşülməməlidir. Ən azı ona görə ki, yeni yaranan
dövlət təbii ki, beynəlxalq təcrübəni o qədər də dərindən mənimsəyə bilməzdi, xarici və daxili siyasətdə
səhvlərin mövcudluğu başa düşülən idi.
İkinci mərhələ, 1920-1969-cu illər xarici siyasətin olmadığı dövrdür ki, bu barədə geniş danışmağa
ehtiyac olmasa da bəzi məqamları qeyd etmək əhəmiyyətli olardı. Sovet Azərbaycanında hökumətin birinci
xalq xarici işlər komissarı (XXİK) olmuş Nəriman Nərimanovun təbiri ilə desək müttəfiq respublikalarda
xarici siyasət olmamışdır (14, s. 67). Ümumiyyətlə, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Xarici İşlər
Nazirliyi sistemində 239 nəfər işləyirdi (14, s. 67). XXİK-nın tədbirlərindən biri komissarlığın işinin yenidən
qurulması oldu. Bu da ki, peşəkar diplomatların və mütəxəssislərin işdən çıxarılması ilə nəticələnmişdir (14,
s. 67). Beləliklə, Avropa dövlətlərinin Bakıdakı diplomatik nümayəndəlikləri ləğv edildi, Azərbaycanın xarici
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dövlətlərdəki səfirlik və konsulluqları bağlandı. 1923-cü ildə Türkiyə və İran istisna olmaqla, Azərbaycanda
fəaliyyət göstərən bütün diplomatik nümayəndəliklər ləğv edildi (14, s. 74). Bu proses Azərbaycanın müstəqil
xarici siyasətinin tamamilə pozulmasına gətirib çıxardı. Doğrudur, sonradan Sovet Azərbaycanının Şərq və
müsəlman ölkələri ilə əlaqələr qurması məqsədilə XXİK tərkibində Şərqşünaslıq İnstitutunun yaradılması
müsbət hal kimi qiymətləndirilə bilər (14, s. 67). Lakin bu natamam fəaliyyət prosesi müəyyən sovet maraqları
çərçivəsindən kənara çıxmayan bir hal kimi tarixə yazılmışdır.
Bütün quruluşlarda ölkə həqiqətlərinin digər xalqlara çatdırılması milli diplomatiyada əsas prioritet olub
və burada gənclərdən, qadınlardan, sənət və peşə adamlarından geniş istifadə edilib. Cümhuriyyətin
süqutundan diktator Stalinin ölümünə qədər Azərbaycanda hökm sürmüş repressiya və assimilyasiya prosesi
bütün yaş təbəqələrinin fəaliyyətində durğunluq yaratmışdı. “1956-cı ildən sonra xalq kütlələrinin, o cümlədən
gənclərin ictimai-siyasi fəallığını artırmaq üçün bəzi tədbirlərə əl atılsa da, onlar səthi xarakter daşıdığından
səmərəli nəticə vermədi” (10, s. 84). Belə bir şəraitdə təbii ki, milli ruhda tərbiyə alan diplomatların yetişməsi
üçün hər hansı bir şəraitin mövcudluğundan danışmaq olmazdı. “1964-cü ildə Azərbaycanın Rusiyanın
tərkibinə “daxil olması”nın 150 illik yubileyinin keçirilməsi ictimai-siyasi kampaniyaya çevrildi. Rəsmi
dairələr bunu “Azərbaycanın Rusiyaya birləşməsi”ni “mütərəqqi hadisə” kimi qeyd edirdilər…”(10, s. 88).
Üçüncü mərhələ, 1969-1987-ci illər diplomatiyamızdakı pərdə arxası inkişaf prosesi kimi tarixə
yazılmışdır. Bəzi alimlər haqlı olaraq qeyd olunan zaman kəsiyini Heydər Əliyev dövrü kimi təqdim edirlər.
Heydər Əliyevin Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə gəlişi ölkənin ictimai-siyasi, mədəni, elmi, iqtisadi
həyatında canlanma yaratmışdır. Heydər Əliyev siyasi hakimiyyətdə olarkən heç vaxt şüarçılıq etməmiş,
mövcud siyasi şəraitə uyğun fəaliyyət proqramı ilə hərəkət edərək, azərbaycanlının müstəqil gələcəyi üçün
əməli işlər görmüşdür. “Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndə başlıca problemlərdən biri Azərbaycan xalqının
beynəlxalq aləmdə, hətta SSRİ-də tanınmaması, az tanınması və ya pis tanınması idi. Bəzi antiazərbaycan
dairələr Azərbaycan xalqmı elm və mədəniyyətdən uzaq olan köçəri, heyvandar xalq kimi təsəvvür edir və
qələmə verirdilər” (15, s. 64). Heydər Əliyev qısa bir müddətdə məmləkətdə mənəvi atmosferin sağlamlaşacağı
barədə böyük ümidlər yaratmışdır ki, sonrakı proseslərdə bütün bu ehtimallar özünü doğrultdu. Azərbaycanın
ölkədən kənarda tanınmaması, elm, təhsil və mədəniyyət sahəsindəki nəzərəçarpacaq gerilik, iqtisadiyyatda
sistemli irəliləyişin olmaması, milli-mənəvi böhran həddi, xarici ölkələrdəki həmvətənlərimizlə əlaqələrin
yoxluğu, dirçəlməkdə olan əsassız erməni iddiaları, müxtəlif sahələr üzrə milli kadrların olmaması və sair
məsələlər Azərbaycanda real həyat durumu idi. Bu problemləri növbəli formada aradan qaldırmaq
planlaşdırılsa idi, buna yüzilliklər də çatmazdı. Heydər Əliyev məsələlərin həllinə məhz kompleks yanaşmaqla
böyük uğurlar qazana bilmişdir. Gələcək nəsillər üçün son dərəcə əhəmiyyətli sərvət olan idarəçilik
diplomatiyasının ənənəsi də elə Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi taktikalar sayəsində formalaşmışdır.
Nəyi necə etmək? Diplomatiyanın tarixində və müasirliyində bu sual həmişə aktual olmuşdur ki, Heydər
Əliyevdən miras qalan böyük bir irs bundan sonra yüzilliklər boyu öz həllini axtaran suallar üçün açardır.
“Heydər Əliyev hakimiyyətə gələrkən, Azərbaycanla əlaqələri olmayan və ya zəif olan xaricdə yaşayan azsaylı
azərbaycanlıların inkişafını istəsə də və bundan ötrü ciddi addımlar atsa da, mücərrədçilikdən qaçaraq, ilk
növbədə daha çox gözünün qarşısında olan, rəhbərlik etdiyi böyük çoxluq təşkil edən xalqını praqmatik
siyasəti ilə inkişaf etdirir, milli-mənəvi dəyərlərini qoruyaraq zənginləşdirir, qürbətdə yaşayan həmvətənlər
üçün cəlbedici edirdi” (15, s. 94). “Sovet sistemi şəraitində Azərbaycan xalqı ölkələrlə birbaşa əlaqə yarada
bilmədiyindən Heydər Əliyevin azərbaycanlı gənclərin ölkənin qabaqcıl ali məktəblərində müxtəlif ixtisaslara
yiyələnmələri üçün şərait yaradırdı” (15, s. 131). “Heydər Əliyev Mərkəzdən asılı olan, qapalı sistemin
daxilində yaşayan və üstəlik də müsəlman-türk respublikalarında milli dil siyasətini son dərəcə düşünülmüş
və incə şəkildə həyata keçirmişdir”(17, s. 297). “Heydər Əliyev Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə
tanıdılmasının yollarından biri kimi mərkəzi və xarici ölkələrin mətbuat orqanlarında respublika haqqında
məqalələrin çap etdirilməsini görürdü” (15, s. 405). “1975-ci ildə respublikada Xarici İşlər Nazirliyinin tərkibi
75 faiz yeniləşdirildi. Bir nəfər azərbaycanlı diplomat xaricdəki SSRİ səfirliyinə işləməyə göndərildi. Artıq bu
zaman 8 nəfər azərbaycanlı Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunda təhsil alırdı. Həmin ildə
respublika Xarici İşlər Nazirliyinin 2 nəfər əməkdaşı diplomatik, 4 nəfər isə ixtisasartırma kurslarına
göndərildi, XİN-ə əlavə 2 diplomat ştatı artırıldı” (15, s. 393).
Qeyd olunan dövrdə də, erməni təcavüzü təkcə torpaqlarımıza qarşı yox, tarixi abidələrimizə, millimədəniyyət nümunələrimizə, mətbəximizə, musiqimizə, ayrı-ayrı sənət əsərlərimizə qarşı öz əhatə dairəsini
həmişə geniş saxlamışdır. Heydər Əliyev Azərbaycanın hərtərəfli inkişafına nail olmaqla. Azərbaycan
həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün ayrı-ayrı istiqamət formaları müəyyənləşdirməklə, bu
siyasətin icrası üçün qüvvələr yetişdirməklə ermənilərin haqsız iddialarını puça çıxarmışdır.
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Dördüncü mərhələ, 1987-1992-ci illər yaddaşlara Azərbaycan diplomatiyasında tənəzzül dövrü kimi
yazılmışdır. Dünyada və regionda baş verən proseslərin qiymətləndirilməməsi, kadr potensialından düzgün
istifadə edilməməsi, rəhbər şəxslərdəki mənəvi qüsurlar və digər çoxsaylı problemlər həmin illərdə mövcud
olmuş hakimiyyətlərin başlıca çatışmazlığı olmuşdur. Bəli, bu mərhələnin özü də iki hissəyə ayrılır, Sovet
İttifaqının süqutu illəri və müstəqilliyin başlanğıcı. Lakin bu illərin hamısında eyni təfəkkürlü və oxşar iradəli
şəxslər ölkəyə rəhbərlik etdiyindən göstərilən mərhələnin birlikdə izlənilməsi məqsədəuyğun olardı. Həmin
illərdə Azərbaycanda bir sıra ağır hadisələr baş vermişdir. Lakin həmin hadisələrin heç biri ilə bağlı mövcud
hakimiyyət təmsilçiləri düzgün və səmərəli siyasət yürütməmiş, diplomatik addım ata bilməmişlər. Ə.Vəzirov
Ermənistandan qovulan soydaşlarımızı “azərbaycanlıların gəlişi” kimi təqdim edirdisə (3, s. 1-2), növbəti
mərhələdə 1990-cı il 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı Azərbaycan SSR Ali Soveti ordunun Bakıdan çıxarılması və
fövqəladə vəziyyətin ləğv edilməsi ilə bağlı bəyanat səsləndirib xalqı mübarizədən yayındırır və əslində
Moskvanın ssenarisinə uyğun fəaliyyətdən kənara çıxa bilmirdilər, Ayaz Mütəllibov hakimiyyəti isə 1992-ci
il fevralın 26-da ermənilərin törətdikləri Xocalı soyqırımını xalqdan və dünya ictimaiyyətindən gizlədərək
rəsmi mətbuatda atışma nəticəsində iki nəfərin ölümü kimi təqdim edirdi. Yaqub Məmmədov hakimiyyəti isə
Laçın və Şuşa kimi son dərəcə strateji əhəmiyyətə malik olan iki rayonun işğal edilməsində tarixi
məsuliyyətdən yaxa qurtarmaq taktikası ilə dövləti idarə etmək niyyətini gizlətmirdi. Ümumiyyətlə, qeyd
olunan dövrdə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin fəaliyyəti qəti şəkildə hiss edilməmişdir. Ermənilərin
Dağlıq Qarabağda guya sosial problemlərlə bağlı əsassız iddialarına qarşı heç bir diplomatik tədbir görməyən
Azərbaycan hakimiyyəti, əslində, onların dəyirmanına su tökürdü. Moskvada MK katibliyinə tapşırılırdı ki,
DQ yığılıb qalmış sosial-iqtisadi problemlərin həlli ilə bağlı təkliflər hazırlasın (22, s. 1-2). “…Azərbaycan
KP MK bürosu Sov.İKP MK-nın, SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin və SSRİ Nazirlər Sovetinin Dağlıq
Qarabağ barəsində qərarlarının əməli surətdə yerinə yetirilməsi məsələlərini müntəzəm sürətdə müzakirə edir.
Vilayətin həm sosial-iqtisadi və mədəni inkişafını sürətləndirmək , həm də respublikamız və xalqlarımız
arasında qardaşlıq münasibətlərini bərpa etmək sahəsində Azərbaycan və Ermənistan partiya və sovet
orqanlarının səyləri əlaqələndirilir” (4, s. 2-3). “SSRİ dağıldıqdan və Azərbaycan müstəqillik statusu aldıqdan
sonra belə A.Mütəllibov hökuməti xarici siyasətdə yalnız Rusiyaya birtərəfli üstün meyillilik və beynəlxalq
münasibətlərə Moskvanın mövqeyinə uyğun yanaşma kursu götürdü . Bu da sözsüz ki. həmin dövr üçün nə
Azərbaycanın iqtisadi, siyasi maraqlarını əks etdirir, nə də onun müstəqilliyinin, təhlükəsizliyinin, ərazi
bütövlüyünün, suveren dövlət hüquqlarının qorunması və beynəlxalq təminatına cavab verirdi” (12, s. 41)
Beşinci mərhələ, 1992-1993-cü illər diplomatiyamızda anarxiya və xaos mərhələsi kimi yadda
qalmışdır. Hökumətin ayrı-ayrı qurumları ilə Xarici İşlər Nazirliyinin fəaliyyəti arasında uyğunluğun və
əlaqənin olmaması, dövlət idarəçiliyində naşılıq, papulizm meyilləri, hakimiyyət nümayəndələri arasında
qarşılıqlı ehtiramsızlıq və s. Bu, AXC – Müsavat cütlüyü hakimiyyətinin xarakteristikası idi. Bu hakimiyyət
çox qısa bir vaxtda Azərbaycanı girdaba yuvarlatdı. Bütün sahələrdə olduğu kimi, xarici siyasətdə də anarxiya
və xaos hökm sürdü. Xüsusilə, dövlət məmurlarının yersiz və əsassız bəyanatları müharibə şəraitində olan
Azərbaycanı bütün qonşu və super dövlətlərlə münasibətlərini pozdu. Eləcə də, beynəlxalq təşkilatlarda söz
sahibi olan, o cümlədən BMT-də aparıcı qüvvə hesab edilən super dövlətlərə qarşı aidiyyatı olmayan iddiaların
səsləndirilməsi və məsuliyyətsiz bəyanatlar Azərbaycanın onsuz da pis olan siyasi durumunu daha da
ağırlaşdırırdı. Hakimiyyət üzvlərinin Kəlbəcərin işğalını diplomatik addım kimi təqdim etmələri təbii ki,
ikrahedici fakt idi. İddia edirdilər ki, guya bununla işğalçı Ermənistanı beynəlxalq aləmdə ifşa etməyə nail
olacaqlar. Sözsüz ki, bunlar əsassız və əhəmiyyətsiz ifadələr idi və bu strateji məğlubiyyət dövlətə heç bir
diplomatik uğur gətirə bilməzdi. “Azərbaycan dövlətinin strateji maraqlarını beynəlxalq güc mərkəzlərinin.
region dövlətlərinin və Qafqazda xüsusi təsiri olan ayrı-ayrı dövlətlərin maraqlan ilə uzlaşdırmaq üçün silsilə
tədbirlər düşünülüb həyata keçirilməsi, respublikamızın mənafelərini qorumaq və reallaşdırmaq üçün hərtərəfli
ölçülüb-biçilmiş addımlar atılmalı idi” (12, s. 43). Lakin AXC – Müsavat hakimiyyətinin daxili və xarici
siyasəti mövcud reallıqları özündə əks etdirə bilmədi. Bir sözlə, nə etməli və nədən başlamalı suallarına aydın
və düzgün cavab axtarılmadı. “Cənubi və Şimalı Azərbaycanın təcili birləşdirilməsinə dair çağırışlar,
Ermənistanı atom bombası ilə dağıtmaq, Rusiya və keçmiş sovet respublikaları ilə haqq-hesab çəkməyə
hazırlıq haqqında məsuliyyətsiz bəyanatlar, bütün türkdilli və türkəsilli dövlətləri dərhal “birləşdirməyə”,
“Çinə türk bayrağı sancmağa” dair yüksək səviyyələrdə səslənən müraciətlər Azərbaycanın xarici siyasətinin
ah məqsəd və vəzifələri, əsas prinsip və məqsədləri haqqında beynəlxalq aləmdə yanlış rəy yaradır,
respublikamızın beynəlxalq imicinə zərbə vururdu” (12, s. 42).
Altıncı mərhələ, 1993-cü ildən sonrakı vaxt diplomatiyanın sistemləşməsi və beynəlxalq səviyyəyə
uyğunlaşdırılması dövrüdür. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə uğurla davam etməkdə olan bu inkişaf
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mərhələsində Azərbaycan diplomatiyası böyük və faydalı təcrübə toplamağa nail ola bilmiş, məqsədyönlü
inkişaf yolu keçmişdir. Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi xarici siyasət kontekstində davam etdirilən
Azərbaycan diplomatiyası sivil dünyanın qəbul etdiyi bütün zəruri imkanlardan istifadə etməklə Azərbaycan
həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmağa nail ola bilmişdir. Diplomatik münasibətlərdə qarşı tərəfə öz
lazımlılığını sübut etmək, gücünü və bacarığını nümayiş etdirə bilmək ilkin uğurlardandır. Heydər Əliyev
yarım əsrə yaxın dövrü əhatə edən siyasi fəaliyyətində, həmişə məhz böyük müdrikliklə öz dahiliyini, zəngin,
misilsiz intellektini və bir də Azərbaycanın tükənməz potensialını tərəf müqabilinə inandıra bilmişdir. “1993cü ilin yayında Azərbaycanda baş verən hakimiyyət dəyişikliyi onun xarici siyasət fəaliyyətinin də
yeniləşməsinə və ölkənin strateji maraqları əsasında yenidən qurulmasına şərait yaratdı” (12, s. 3). “Müasir
Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin konseptual əsasları, məqsədi, prinsipləri və əsas xüsusiyyətləri
respublika Prezidenti Heydər Əliyevin ayrı-ayrı çıxışlarında və Azərbaycanın 1995-ci il noyabrın 12-də qəbul
edilmiş Konstitusiyasında öz əksini tapmışdır” (12, s. 33). “Son dərəcə mürəkkəb və qarışıq bir şəraitdə siyasi
hakimiyyət sükanı arxasına keçən Heydər Əliyev qısa müddət ərzində Azərbaycanı öz vətəndaşları üçün
sakitliyin, vətəndaş həmrəyliyinin, əmin-amanlığın hökm sürdüyü, demokratik təsisatların fəaliyyəti üçün
geniş şərait yaradıldığı bir ölkəyə, xarici sərmayəçilər üçün isə əlverişli imkanlar açan, hərtərəfli əməkdaşlığa
hazır olan bır tərəfdaşa çevirdi” (6, s. 424). Sabitlik, insan hüquqlarının qorunması istiqamətində atılan mühüm
addımlar, demokratik inkişaf prosesinə əsaslı zəmin, azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsinə şərait, söz və
mətbuat azadlığının təmin edilməsi, bazar iqtisadiyyatına keçid və digər tədbirlər Azərbaycanın mühüm
diplomatik uğurlar qazanmasına təsir edən amillər sırasına daxil edilmişdir.
Məhz yuxarıda sadalanan nailiyyətlərin nəticəsi idi ki, xarici dövlətlər, o cümlədən ABŞ və Avropa
dövlətləri Azərbaycanla qarşılıqlı bərabər-hüquqlu diplomatik münasibətlərin formalaşmasına səylər
göstərməyə başladılar. O cümlədən Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlardakı mövqelərini möhkəmləndirdi.
Azərbaycanın xarici siyasətindəki tarazlaşdırıcı kursun təşəkkül tapması üçün göstərilən diplomatik səylər
artırıldı və bu istiqamətdə mövcud imkanlar səfərbər edildi. “Çətin qonşuluqda yaşayan Azərbaycana dünyanın
siyasi xəritəsində layiqli yer qazandırmaq üçün Prezident Heydər Əliyevin ölkəmizin coğrafi-strateji
mövqeyindən və güclü iqtisadi potensialından məharətlə istifadə etdi” (21, s. 97).
1993-cü ildə Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi siyasi kursa əsaslanaraq formalaşdırılan Azərbaycan
Respublikasının diplomatiyası Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə uğurla davam etməkdədir.
Diplomatiyamız son illər böyük inkişaf yolu keçərək sistemləşir və müasir dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılır.
Bu barədə Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev demişdir: “…Azərbaycan beynəlxalq mövqeyini yüksək
dərəcədə möhkəmləndirə bilmişdir. Biz dünya birliyinə inteqrasiya edirik, eyni zamanda, öz siyasətimizi milli
maraqlar üzərində qururuq, dərin tarixi və mədəni əsaslar üzərində qururuq. Azərbaycanın xarici siyasəti çox
açıqdır, aydındır” (23, s. 16).
Azərbaycanın diplomatik fəaliyyət istiqamətləri Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına,
“Diplomatik xidmət haqqında” Qanuna, Xarici İşlər Nazirliyinin Əsasnaməsinə və digər hüquqi-normativ
sənədlərə uyğun formada həyata keçirilir (5, s. l). Hazırda (09.09.2009) Azərbaycan Respublikasının xarici
ölkələrdə 64 diplomatik nümayəndəliyi fəaliyyət göstərir: Bunun 51-i səfirlik, 6-sı Baş konsulluq, 7-si
nümayəndəlikdir. Xaricdə çalışan diplomatlarımızın sayı 600-ə yaxındır. Xarici İşlər Nazirliyində və Naxçıvan
Muxtar Respublikası üzrə İdarədə 350-yə yaxın əməkdaş çalışır. “Avrasiya istisna olmaqla, bizim bu gün
dünyanın bütün qitələrində diplomatik nümayəndəliklərimiz vardır. İkitərəfli sənədlərin imzalanması,
qarşılıqlı yüksək səviyyəli səfərlər, beynəlxalq konfrans və dünya forumlarında iştirak bizim gündəlik
diplomatik həyatımızın ayrılmaz hissələrinə çevrilmişdir” (19, s. l).
Sözsüz ki, bütün dövrlərdə uğurlu diplomatiya üçün güclü mütəxəssislərin yetişdirilməsinə ciddi ehtiyac
olmuşdur. “Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Diplomatiya Akademiyasının təsis edilməsi
haqqında” 15 dekabr 2006-cı il tarixli 488 saylı Prezident Fərmanı müxtəlif sahələr üzrə diplomat kadrların
hazırlanması baxımında atılan mühüm addımdır (6, s. l). Prezident İlham Əliyevin məlum sərəncamı ilə
Azərbaycanda ilk dəfə olaraq diplomatların fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi məqsədilə “Diplomatik xidmətdə
fərqlənməyə görə” medal təsis edilmişdir (8, s. l). Bundan başqa, “Xarici ölkələrdə yaşayan Azərbaycanlılarla
İş üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması haqqında” 5 iyul 2002-ci il tarixli Prezident Fərmanı (13, s. l) və
“Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması haqqında” 19 noyabr 2008-ci
il tarixli Prezident Sərəncamı ilə tənzimlənən təbliğatçılıq istiqamətləri Azərbaycan diasporçuluğunun
formalaşmasında və bununla da Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə düzgün və çevik
çatdırılmasında mühüm fəaliyyət normasına çevrilmişdir (7, s. l). Azərbaycan Respublikasının Milli
Məclisində bir sıra ölkələrin parlamentləri ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq edən parlamentlərarası dostluq qrupları,
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demək olar ki, bütün dövlət qurumlarının strukturuna daxil edilmiş “beynəlxalq əlaqələr”, Azərbaycanın millidövlətçilik maraqlarına xidmət edən bir sıra qeyri-hökumət təşkilatlan və s. bu kimi institutlar beynəlxalq
təcrübəni izləməklə bərabər diplomatiyamızın milli modelinin formalaşmasına kömək edən yardımçı
təşkilatlar kimi fəaliyyət göstərirlər.
“Azərbaycan xarici əlaqələrinin coğrafiyasını əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirmiş, beynəlxalq aləmdə
daha çox nəzərə çarpan ölkəyə çevrilmiş və xarici siyasət məqsədlərini daha da təkmilləşdirmişdir…
Diplomatik xidmət orqanlarının rəhbərlərinin son müşavirəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin qeyd
etdiyi kimi, xarici siyasətimiz bütün istiqamətlərdə uğurludur, biz işimizi məhz bu istiqamətdə davam
etdirəcəyik və xarici siyasət fəaliyyətimizdə fəal olmalıyıq”(19, s. 51).
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HISTORY OF AZERBAIJAN DIPLOMACY.
Sabir Gadjiyev.
The work gives comparative historical-political research of main stages of forming and development of
Azerbaijan diplomacy. Analyzing the peculiarities of external political course, specificity and forms of
diplomatic strategy of the country, the author underlines the role of the nationwide leader of Azerbaijan Heydar
Aliyev in rebirthing diplomatic service of the Republic, defining external political key points and trends of
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work aimed at strengthening the position of the country at international arena and in international
organizations, integration in world economic community.
ИСТОРИЯ АЗЕРБАВДЖАНСКОЙ ДИПЛОМАТИИ.
Сабир Гаджиев.
В работе проводится сравнительное историко-политическое исследование основных этапов
становления и развития азербайджанской дипломатии. Анализируя особенности внешнеполитического
курса, специфику и формы дипломатической стратегии страны, автор особо отмечает роль
общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева в возрождении дипломатической службы
республики, определении внешнеполитических ориентиров и направлений работы, нацеленной на
усиление позиции страны на международной арене и в международных организациях, интеграции в
мировое экономическое сообщество.
Dirçəliş XXI əsr.-2010.-№141-142.-S.255-267.
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Xarici siyasətimiz Azərbaycanımızı müdafiə edən möhkəm qalxana çevrilib
Avropa Parlamentinin qətnaməsi Prezident İlham Əliyevin məqsədyönlü xarici siyasətinin mühüm
uğurudur
Ramil VƏLİBƏYOV
Hər bir dövlətin xarici siyasəti onun qalxanıdır. Əlbəttə ki, bu deyim uzun illər ərzində dövlətin idarə
olunmasında, ölkənin milli maraqlarının dünya arenasında müdafiə olunmasında böyük təcrübəsi olan
siyasətçilərin analitik təfəkkürünün məhsuludur. Diplomatlar bir ölkənin xarici siyasətinin əsas məqsədini
məhz, dövlətin mənafelərini istənilən səviyyədə müdafiə etmək amili ilə bağlayırlar.
Azərbaycanın da xarici siyasət kursu ölkəmizin milli maraqlarının beynəlxalq münasibətlər sistemində
müdafiə olunması, həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılması funksiyalarını qətiyyətlə yerinə
yetirir. Azərbaycanın xarici siyasətini digər bir çox dövlətlərin diplomatiyasından fərqləndirən əsas cəhət odur
ki, dövlətimizin hər bir addımı xalqımızın milli maraqlarına əsaslanır.
Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritet vəzifələrindən biri isə məhz, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edilməsidir. Bu istiqamətdə Azərbaycan
hər zaman beynəlxalq hüquq prinsiplərinə sadiq qalaraq həqiqətlərin dünya ictimaiyyəti tərəfindən qəbul
edilməsinə çalışıb. Əlbəttə ki, Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi ucbatından və ya dünya güclərinin
ikili standartlı siyasətləri nəticəsində danışıqların nəticəsiz qalmasına baxmayaraq, Dağlıq Qarabağın əzəli
torpaqlarımız olduğunu sübut edə bilmişik.
Bir zamanlar Ermənistanın qondarma məsələlər üzərində qurduğu təbliğat nəticəsində Azərbaycan
haqqında səhv düşüncəyə dalmış güc mərkəzləri artıq ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin olunmasının və
Ermənistanın tezliklə işğal etdiyi ərazilərdən çıxmasının vacibliyini bildirirlər.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi altında həyata keçirilən modernləşmə strategiyası
sayəsində ölkəmiz inkişaf edir, onun beynəlxalq nüfuzu artır, regionda təsiri güclənir, dünyada gedən
proseslərin fəal iştirakçısına çevrilir. Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və erməni
təbliğatının ifşa edilməsi istiqamətində mühüm nailiyyətlər əldə edilib. Məhz bunun nəticəsidir ki,
Ermənistanın işğalçılıq siyasəti ardıcıl şəkildə ifşa olunur, bütün beynəlxalq təşkilatlar, dünya dövlətləri
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən sənədlər qəbul edir və bəyanatlar verirlər.
Mayın 20-də Avropa Parlamentinin “Avropa İttifaqının Cənubi Qafqazda strategiyasına dair tələb” adlı
qətnamə qəbul etməsini həmin tendensiyanın bir hissəsi də adlandıra bilərik. Xüsusilə bildirilməlidir ki,
qətnamənin hazırlanmasında Avropa Parlamentinin əsas fraksiyalar və siyasi qrupları - Avropa Xalq Partiyası,
liberallar, sosialistlər, “yaşıllar” konstruktiv rol oynayıblar.
Qeyd edək ki, sənəddə Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal edilmiş Dağlıq Qarabağ
bölgəsindən və ona bitişik rayonlarından dərhal çıxarılması barədə tələb təsbit olunub. Münaqişənin
beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri, dövlətlərin ərazi bütövlüyü çərçivəsində nizamlanmasının vacibliyi,
qaçqınların və məcburi köçkünlərin hüquqlarının və onların doğma yurdlarına qayıtması imkanının təmin
edilməsinin zəruriliyi vurğulanıb.
Ermənilər ciddi-cəhdlə həmin sənədə düzəlişlər də etmək istəyiblər. Amma Ermənistan
diplomatiyasının sənədə düzəlişlər etmək, onun mahiyyətini dəyişdirmək məqsədilə qətnamə müəlliflərinə
təsir etmək cəhdləri heç bir nəticə verməyib, sənədi hazırlayan Avropa Parlamentinin Bolqarıstandan olan
üzvü Yevgeni Kirilov öz prinsipial və qəti mövqeyini sonadək qoruyub saxlayıb. Sənədin mətninə xalqların
öz müqəddəratını təyin etmə hüququna istinadlar daxil etmək cəhdlərinə qarşı Y. Kirilov bildirib ki, bu yalnız
Gürcüstan ərazisindəki münaqişələrə dair Avropa Parlamentinin nümayiş etdirdiyi mövqedə müvafiq
məsələlərin nəzərə alınması halında mümkün ola bilər. Beləliklə, praktiki olaraq eyni təbiətə malik
münaqişələrə münasibətdə “ikili standartlar” praktikasını tətbiq etmək üçün göstərilən cəhdlərin qarşısı alınıb.
Avropa Parlamenti tərəfləri konstruktivliyə dəvət edərək faktiki olaraq yeniləşdirilmiş Madrid
prinsipləri barədə mövqeyini hələ də bildirməyən və artıq çoxdan razılaşdırılmış məsələlərin müzakirəsinə
vaxtaşırı qayıdaraq danışıqları pozmağa çalışan Ermənistanı qeyri-konstruktiv tərəf kimi göstərir, onu təklifləri
qəbul etməyə çağırır.
Avropa Parlamentinin üzvləri ərazi bütövlüyü prinsipini dəstəkləyərək Azərbaycan Respublikası
ərazilərinin hərbi yolla işğalının davam etdirilməsi üçün istifadə olunan faktların təhrif edilməsi taktikasını
birmənalı şəkildə rədd ediblər.
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Qətnamədə mövcud status-kvonun aradan qaldırılması tələb olunur və göstərilir ki, bu vəziyyət
“zorakılıqla və beynəlxalq qaydalara uyğun legitimləşdirilmədən” yaranmışdır.
Sözügedən sənəddə bir daha vurğulanıb ki, beynəlxalq birliyin rolu müasir sivil dünyada qəbul edilmiş
davranış qaydalarını başa düşmək istəməyən erməni tərəfinə bunu bir daha izah etmək, onu inandırmaqdır ki,
təcavüz, etnik təmizləmələr və işğal kimi metodlar keçmişdə qalmalıdır. Avropa ictimaiyyəti Dağlıq Qarabağ
ətrafında Azərbaycan rayonlarının “girov” kimi saxlanması və Dağlıq Qarabağ regionunun statusuna dair
danışıqlarda həmin rayonlardan istifadə etmək istəyən erməni tərəfinin taktikası ilə razılaşmadığını nümayiş
etdirib.
Qətnamədə erməni tərəfə bir daha xatırladılır ki, indiki vəziyyətdə öz müqəddəratını təyin etmənin ən
yüksək həddi “daxili təyini-müqəddərat” ola bilər.
Beləliklə də, qətnamənin bütün müddəaları Ermənistana izah edir ki, XXI əsrdə qonşu dövlətin
ərazilərinin işğal edilməsinə heç bir arqumentlə, o cümlədən təyini-müqəddərat hüququ ilə bəraət verilə
bilməz. Bu sənədlə Avropa Yerevana açıq-aydın xəbərdarlıq edir ki, o, Dağlıq Qarabağın və ətraf rayonların
azərbaycanlı əhalisini Dağlıq Qarabağın qəti statusu müəyyən edilənə qədər təqib etməkdən, onları girov kimi
saxlamaqdan əl çəkməlidir. Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkibində statusu yalnız bütün əhalinin tam,
birbaşa və bərabərhüquqlu iştirakı ilə müəyyən edilə bilər. Bu əhali həm erməni icmasını, həm də azərbaycanlı
icmasını əhatə edir. Bunun üçün öz yurdlarından qovulmuş azərbaycanlıların doğma evlərinə təhlükəsiz
qayıtması üçün şərait yaradılmalıdır, bu isə yalnız hərbi işğal başa çatandan sonra mümkündür.
Sənəddə Dağlıq Qarabağdan qovulmuş insanların oraya qaytarılmasından bəhs edilərkən onlar
“qaçqınlar” deyil, məhz “daxili köçkün şəxslər” adlandırılır. Bu isə, 1951-ci il Cenevrə konvensiyasına əsasən
o deməkdir ki, Dağlıq Qarabağ növbəti dəfə Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanınır. Avropa Parlamenti bu
faktı təsbit etməklə haqlı olaraq vurğulayıb ki, münaqişə zonası, təcavüz və işğal zonası məhz Dağlıq Qarabağ
və onun ətrafındakı yeddi rayondur və ilk növbədə oradan qovulmuş dinc əhalinin qaytarılmasından söhbət
getməlidir.
Bir sözlə desək, Avropa Parlamentinin qərarı Azərbaycanın milli maraqlarına cavab verir, münaqişənin
ədalətli və beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsasında həllini ehtiva edir. Avropa Parlamentinin
qətnaməsi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin məqsədyönlü xarici siyasətinin, Azərbaycan
diplomatiyasının mühüm uğurudur. BMT, Avropa Şurası, ATƏT, İslam Konfransı Təşkilatı və digər
beynəlxalq təşkilatlardan, dünya ölkələrindən sonra Avropa Parlamentinin qəbul etdiyi mühüm sənəd
beynəlxalq birliyin Azərbaycanın ədalətli mövqeyini müdafiə etdiyini və dəstəklədiyini əyani şəkildə göstərir.
Düşünürük ki, bu sənəd beynəlxalq birliyin Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə
ədalətli yanaşmasının möhkəmlənməsi işinə sanballı töhfə olacaq, problemin dinc nizamlama prosesi ətrafında
ümumi ab-havaya müsbət təsir göstərəcək. Qətnamə eyni zamanda, Avropa İttifaqının beynəlxalq proseslərə
münasibətinin barometridir və Cənubi Qafqaz regionunda cərəyan edən proseslərlə əlaqədar sonrakı addımlar
və mövqenin formalaşması üçün oriyentir olacaq.
Yeni Azərbaycan.-2010.-26 may.-№92.-S.4.
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Heydər Əliyev və xarici siyasətin Azərbaycan modeli
Novruz MƏMMƏDOV,
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının
xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri, səfir, YAP Siyasi Şurasının üzvü
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra ölkənin qarşısında duran mühüm
vəzifələrdən biri milli mənafelərə əsaslanan xarici siyasət kursunun müəyyən edilərək həyata keçirilməsi
idi. Ölkəni düşdüyü ağır vəziyyətdən çıxarmaq üçün səmərəli, praqmatik xarici siyasət kursunun
müəyyən edilməsi zərurəti yaranmışdı.
1993-cü ildə xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdan ümummilli lider Heydər Əliyev ilk günlərdən
Azərbaycanın xarici siyasətini yeniləşdirdi və ölkənin strateji maraqları əsasında yenidən qurdu. Ulu öndər,
ilk növbədə keçmiş hakimiyyətin xarici siyasət sahəsində buraxdığı kobud səhvləri və bunun nəticəsində
Azərbaycan ətrafında formalaşmış çox gərgin beynəlxalq siyasi vəziyyəti aradan qaldırmaq istiqamətində iş
aparmağa, ölkənin strateji maraqlarını region dövlətlərinin və Qafqazda xüsusi təsiri olan ayrı-ayrı dövlətlərin
maraqları ilə uzlaşdırmağa yönəlmiş siyasət yürütməyə başladı. Hələ Milli Məclisin sədri seçilərkən Heydər
Əliyev xarici siyasətin başlıca vəzifələrini və istiqamətlərini müəyyənləşdirdi: “Azərbaycanın müstəqilliyini
təmin edən atributlardan biri xarici siyasətdir, Azərbaycanın sağlam xarici siyasəti olmalıdır, düşünülmüş
xarici siyasəti olmalıdır, uzaqgörən xarici siyasəti olmalıdır, elə xarici siyasəti olmalıdır ki, Azərbaycanı dünya
dövlətləri birliyinə bağlasın, Azərbaycanın bütün dövlətlərlə əlaqəsini, Azərbaycanın mənafeyini təmin etsin
və Azərbaycanı de-fakto dünya miqyasında bir müstəqil dövlət kimi tanıtmağı təmin edə bilsin. Azərbaycanın
indiyə qədər belə sağlam düşüncəli xarici siyasəti olmayıbdır”.
Sözünə davam edərək Heydər Əliyev bu sahədə buraxılan səhvlərə diqqəti yönəldir: “Azərbaycanın
bütün dövlətlərlə gərək bərabər hüquqlu əlaqəsi olsun, Türkiyə ilə, İran ilə, qonşu Gürcüstan ilə, Rusiya ilə də,
Amerika ilə də, Avropa dövlətləri ilə də, Ərəbistan dövlətləri ilə də, müsəlman dövlətləri ilə də, türkdilli
dövlətlərlə də, Mərkəzi Asiya dövlətləri ilə, Qazaxıstanla da bərabər hüquqlu əlaqələri olmalıdır”.
Heydər Əliyev son illərdə Azərbaycanın xarici siyasətində yer tutan özünütəcrid xəttinin tamamilə
yolverilməz və milli maraqlara zidd olduğunu vurğuladı. O, özünütəcrid xəttinin acı nəticəsi kimi dünyanın
Azərbaycanı tanımamasını, problemlərimizi bilməməsini, haqq səsimizi eşitməməsini göstərir və belə siyasəti
“özümüzün özümüzə vurduğumuz zərbə” adlandırırdı. Ölkənin mənafelərini qorumaq istiqamətində hərtərəfli
ölçülüb-biçilmiş addımların atılmasının vacibliyini vurğulayan Heydər Əliyev Azərbaycanın dövlətçilik
mənafelərini hər şeydən uca tutaraq müxtəlif dövlətlərin bütövlükdə Qafqaz və bilavasitə respublikamız
üzərində qurulmuş iqtisadi maraq və nüfuz dairəsi uğrunda mübarizələrini nəzərə alaraq, çevik manevrlər və
xüsusi taktiki gedişlər etdi. Xarici siyasət kursunda mövcud reallıqları nəzərə alan və ölkənin mənafelərinin
qorunmasına yönəlmiş əməli dəyişikliklər edildi. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq münasibətlər
sistemində yeri, Avropa ölkələri və ABŞ-la, yeni müstəqil dövlətlər və Rusiya ilə, türkdilli dövlətlər və
Türkiyə, müsəlman dünyası və İranla, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələrinin yaxın dövr üçün prioritetləri
müəyyənləşdirildi və tədricən həyata keçirilməyə başlandı.
İlk növbədə, yaxın xariclə münasibətləri qaydaya salmaq, əlaqələri bərpa etmək lazım gəlirdi.
Azərbaycanın Müstəqil Dövlətlər Birliyinə daxil olması bu yöndə atılmış ilk addımlardan biri idi. Bu quruma
daxil olan keçmiş Sovet respublikaları ilə ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələrin möhkəmləndirilməsi istiqamətində
ardıcıl iş aparıldı. Bu ölkələrlə iqtisadi, ticarət və mədəni əməkdaşlıq məsələlərinə xüsusi önəm verildi.
Azərbaycanın tarixən bağlı olduğu Rusiya ilə münasibətlərində uğurlu dialoq və anlaşma mühitinin
yaranması isə ölkəmizin beynəlxalq mövqelərinin möhkəmlənməsi, bölgədə sabitliyin və təhlükəsizliyin təmin
olunması baxımından əhəmiyyətli idi. Azərbaycan müstəqilliyə qovuşduqdan sonra Rusiya ilə əməkdaşlığın
inkişafına həmişə böyük əhəmiyyət vermişdir. İki ölkə arasında dostluq əlaqələrinin möhkəmlənməsində
ümummilli lider Heydər Əliyevin xüsusi rolu və xidmətləri olmuşdur. Məhz onun səyləri ilə bu əlaqələr
dostluq və strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlmişdir. Heydər Əliyevin Rusiyanın Qərbin və Şərqin böyük
sivilizasiyalarını özündə təcəssüm etdirən və dünya siyasətində nadir rol oynayan bir ölkə olması haqqında
söylədiyi fikir Azərbaycanın xarici siyasətində Rusiyanın rolunu və yerini son dərəcə aydın müəyyən edir.
Ölkələrimizin münasibətlərinin yeni mərhələsi Rusiya Prezidenti V. Putinin Azərbaycana tarixi
səfərindən başlanmışdır. Bu, Rusiya Prezidentinin suveren Azərbaycana ilk səfəri idi. Ulu öndər Heydər
Əliyevin Rusiyaya cavab səfəri, Bakı Bəyannaməsinin imzalanması, Xəzərin statusu ilə əlaqədar məsələlərin
həlli iki ölkənin müxtəlif səviyyələrdə münasibətlərinə nəzərəçarpacaq tərəqqi və dinamizm gətirmişdir.
883

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Hər iki ölkə siyasi və iqtisadi əməkdaşlığın dinamik inkişafında maraqlıdır. Bu gün Azərbaycan Cənubi
Qafqazda Rusiya ilə bərabərhüquqlu münasibətlər sistemi yaratmağa nail olmuş yeganə dövlətdir. Rusiya ilə
qarşılıqlı faydalı münasibətlərin inkişaf etdirilməsi Azərbaycanın beynəlxalq mövqelərinin möhkəmlənməsi,
bölgədə sabitliyin və təhlükəsizliyin təmin olunması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İqtisadi, siyasi
və hərbi potensial baxımından beynəlxalq münasibətlər sistemində xüsusi yeri olan Rusiya Federasiyası ilə
qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı genişləndirmək, keçmiş Sovet İttifaqı dövründən mövcud olan çoxşaxəli
əlaqələri müasir geosiyasi gerçəkliklərə nəzərən inkişaf etdirmək rəsmi Bakının xarici siyasətində vacib
məsələlərdən biri kimi nəzərdən keçirilir. Moskva ilə Bakı arasında çox möhkəm siyasi və iqtisadi əlaqələr
mövcuddur. İki ölkə arasında 2008-ci ilin iyulunda Bakıda imzalanmış Dostluq və strateji əməkdaşlıq haqqında
Bəyannaməyə Cənubi Qafqazda və Xəzər regionunda təhlükəsizliyin təmin olunmasının ayrıca bənd kimi
salınması Rusiyanın niyyətlərinin ciddi olduğundan xəbər verir. Bu bəyannamədə Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dövlətlərin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və sərhədlərinin toxunulmazlığını
ehtiva edən beynəlxalq norma və prinsiplər əsasında tezliklə tənzimlənməsi qeyd olunur.
İkitərəfli əməkdaşlıq sistemində Gürcüstan, Ukrayna və Moldova ilə yaradılan yeni əlaqələr də çox
əhəmiyyətli olmuşdur. Bu ölkələrlə münasibətlərin möhkəmləndirilib daha da genişləndirilməsi Azərbaycan
Respublikasının xarici siyasətinin yeni mühüm uğuru idi. Ukrayna bizim üçün hər cəhətdən inkişaf etmiş
böyük və zəngin ölkə olmaqla iqtisadi, elmi-texniki və mədəni əməkdaşlıq üçün əlverişli tərəfdaş kimi
əhəmiyyətlidirsə, Gürcüstan da yaxın qonşu, Avropaya çıxışımız, orada yarım milyona yaxın soydaşlarımızın
yaşaması, Qafqazın bugünkü dolaşıq düyünlərinin açılması və bu qaynar regionda sülhün və sabitliyin təmin
edilməsi baxımından əhəmiyyətlidir. Azərbaycan və Gürcüstan arasında ikitərəfli strateji tərəfdaşlıq və
dərinləşən əməkdaşlıq regionda sabitliyin göstəricisinə çevrilmişdir. Odur ki, Azərbaycanın dövlət başçısı
Qafqaz bölgəsinin bütün dövlətləri ilə, ilk növbədə Gürcüstanla əlaqələrin genişləndirilməsi və inkişafına,
xarici qüvvələr tərəfindən süni olaraq milli münaqişələrin qaynar nöqtəsinə çevrilmiş bu regionda sülhün və
əməkdaşlığın təmin olunması məsələlərinə böyük diqqət yetirirdi. Onun Qafqazda sülh və əməkdaşlıq
məsələlərinə dair irəli sürdüyü kompleks təkliflər proqramı, Ermənistan istisna olmaqla bütün region
dövlətləri, əsasən də Gürcüstan tərəfindən rəğbətlə qarşılanmışdır.
Bu illərdə Ermənistanın davam edən təcavüzünün qarşısının alınması və müharibənin dayandırılması
xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi. Ən başlıcası isə, erməni təcavüzünün mahiyyətini, ermənilərin vəhşiliklərini
dünyaya yaymaq, Azərbaycan ətrafında yaradılmış informasiya blokadasını yarmaq, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ilə bağlı həqiqətləri dünya birliyinin diqqətinə çatdırmaq kimi vacib işlər öz həllini gözləyirdi.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində Prezident Heydər Əliyevin geniş və çoxşaxəli
fəaliyyətinin əsas məzmununu münaqişənin beynəlxalq normalara uyğun, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
çərçivəsində nizama salınması təşkil edirdi. Vaxtilə dünya siyasətindən demək olar ki, təcrid olunmuş,
informasiya blokadasında sıxılan, haqqı tapdandığı halda erməni təbliğatı sayəsində üstəlik dünya birliyinin
də qınağına tuş gələn, ABŞ Konqresinin 1992-ci ildə qəbul etdiyi Azərbaycana hər cür yardım göstərilməsini
qadağan edən “Azadlığı dəstək aktı”na 907-ci düzəliş” deyilən ədalətsiz sənədlə ayrı-seçkiliyə məruz qalan
Azərbaycan yalnız Heydər Əliyevin fəal diplomatiyası nəticəsində dünyanın bütün demokratik dövlətlərinin
və aparıcı beynəlxalq təşkilatların ölkəmizə, onun zorla cəlb olunduğu silahlı münaqişəyə münasibətini
kökündən dəyişdirməyə nail ola bildi.
Münaqişənin həlli istiqamətində ən mühüm addımlardan biri atəşkəsin əldə edilməsi oldu. 1993-cü ilin
sonları və 1994-cü ilin əvvəllərində ATƏT-in və digər vasitəçilərin səyləri ilə aparılan danışıqlar nəticəsində
1994-cü ilin mayında Ermənistanla Azərbaycan arasında atəşkəs əldə edildi. 1993-1995-ci illərdə Azərbaycan
Prezidentinin bir sıra xarici ölkələrə səfərləri, keçirdiyi görüşlər, eləcə də dünyanın ayrı-ayrı dövlətlərindən
respublikamıza gələn nümayəndələrlə aparılan danışıqlar Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü haqqında
həqiqətlərin beynəlxalq aləmə çatdırılması baxımından əhəmiyyətli rol oynadı. Azərbaycana, onun
problemlərinə dünya birliyinin münasibətindəki təkamül prosesi özünü ATƏT-in Budapeşt, Lissabon və
İstanbul sammitlərində qabarıq şəkildə büruzə verdi. Lissabon sammitində ilk dəfə olaraq ATƏT-in 54
üzvündən 53-ü münaqişənin həll edilməsində Azərbaycanın milli mənafelərini əks etdirən prinsipləri açıq
şəkildə dəstəklədi. Bu, Azərbaycanın xarici siyasətinin böyük uğuru olmaqla yanaşı, ölkəmizin cəlb olunduğu
münaqişənin nizama salınmasında keyfiyyətcə yeni mərhələ idi.
Etiraf etmək lazımdır ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı məqsədyönlü və səmərəli siyasət
artıq özünün real nəticələrini verməkdədir. Azərbaycan dövlətinin ardıcıl səyləri sayəsində beynəlxalq aləmdə
Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğalı faktının tanınması və ermənilərin işğal olunmuş
ərazilərdə etnik təmizləmə siyasəti apararaq separatçı qurum yaratma cəhdinin təsdiqlənməsi, bu məsələnin
884

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

BMT Baş Məclisinin sessiyasının gündəliyinə salınması, dünyanın ən nüfuzlu beynəlxalq təşkilatının
beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi
bütövlüyünə hörmət edilməsini bəyan edən, erməni qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş bütün
ərazilərindən dərhal, tam və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən, bu ərazilərdən qovulmuş əhalinin öz yurdyuvalarına qayıtma hüququnu təsdiq edən və işğal nəticəsində yaranmış vəziyyəti heç bir dövlətin qanuni hesab
edə bilməyəcəyini vurğulayan qətnamə qəbul etməsi, ATƏT-in faktaraşdırıcı missiyasının işğal olunmuş
ərazilərdə ermənilərin qeyri-qanuni olaraq məskunlaşdırılmasını etiraf etməsi Azərbaycanın xarici siyasət
sahəsində apardığı gərgin və məqsədyönlü işin parlaq nəticəsi, Ermənistanın təcavüzkar siyasətinin ifşası
istiqamətində qazanılan mühüm diplomatik nailiyyətlərdir.
Əminliklə söyləmək olar ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə nizamlanmasına yönəlmiş
danışıqlar prosesində vaxt Azərbaycanın xeyrinə işləyir. Ölkəmiz ildən-ilə güclənir, beynəlxalq mövqelərini
möhkəmləndirir və bütün bunlar münaqişənin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunacağına
olan ümidləri artırır. Təhlillər göstərir ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının erməni silahlı qüvvələrinin işğal
olunmuş Azərbaycan ərazilərini tərk etməsi haqqında müvafiq qətnamələrinin mövcudluğu, Avropa Şurası və
ATƏT-in qəbul etdiyi bir sıra qərarlarda Ermənistanın təcavüzkar dövlət olduğunun təsbit edilməsi, Prezident
İlham Əliyevin hücumçu diplomatiyasının uğurlu nəticələri, informasiya müharibəsində münaqişə barədə
erməni tərəfin dünyada yaydığı dezinformasiyanın getdikcə ifşa olunması, Azərbaycanın iqtisadi-hərbi
baxımdan güclənməsi, nəhayət, münaqişənin digər vasitələrlə həlli hüququnun ölkəmizdə qalması problemin
Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınan sərhədlərinin toxunulmazlığı
çərçivəsində həll olunacağına ciddi əsaslar verir.
20 ildir davam edən, beynəlxalq və regional sülhə, təhlükəsizliyə ciddi təhlükə olan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin kobudcasına pozulmasının ən canlı nümunəsidir.
Münaqişənin həllinin hüquqi əsasları BMT-nin Nizamnaməsi, Helsinki Yekun Aktı, BMT Təhlükəsizlik
Şurasının 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələri, BMT Baş Məclisinin 2008-ci ildə qəbul etdiyi A/RES/62/243
saylı qətnaməsi, habelə ATƏT və Avropa Şurasının müvafiq sənədləri və qərarlarında əks olunan beynəlxalq
hüququn norma və prinsiplərinə söykənir. Bütün bu sənədlər Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyü və
beynəlxalq səviyyədə tanınan sərhədlərinin toxunulmazlığını təsdiqləyir.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi 4 qətnamədə başqa bir
dövlətin ərazisinin güc tətbiq etmək yolu ilə ələ keçirilməsinin yolverilməzliyi və Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü, suverenliyi vurğulanmış, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın bir hissəsi kimi tanınmış, zəbt olunmuş
Azərbaycan torpaqlarından işğalçı qüvvələrin qeyd-şərtsiz çıxması çağırışı əksini tapmışdır. BMT Baş
Məclisinin 14 mart 2008-ci il tarixli Azərbaycanın “işğal edilmiş ərazilərində vəziyyət” qətnaməsində
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə dəstək bir daha ifadə olunmuşdur. BMT Təhlükəsizlik
Şurasının və Baş Məclisinin qətnamələrində əks olunmuş yanaşma Azərbaycanın tutduğu mövqe ilə tamamilə
üst-üstə düşür. Azərbaycan ilk gündən münaqişənin mərhələli həllinin yeganə mümkün yol olduğunu demişdir.
İşğal olunmuş bütün ərazilərdən erməni silahlı qüvvələrinin çıxarılması, həmin ərazilərin bərpası və qaçqın və
məcburi köçkünlərin doğma yurdlarına – Dağlıq Qarabağa və ətraf rayonlara geri qayıtması, qarşılıqlı istifadə
üçün bütün kommunikasiyaların açılması kimi bir sıra vacib işlər görülməlidir. Bu, müharibənin nəticələrini
aradan qaldırmağa, regionun azərbaycanlı və erməni icmalarının qarşılıqlı razılığı nəzərə alınmaqla
Azərbaycan daxilində Dağlıq Qarabağ regionunun hüquqi statusunun işlənib hazırlanmasına, regionda davamlı
sülhün və sabitliyin təşəkkül tapmasına zəmin yaradacaqdır.
2008-ci ilin noyabrında Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentləri tərəfindən Moskvada
imzalanmış Bəyannamədə Ermənistan tərəfinin münaqişənin beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri
əsasında mərhələli həllini qəbul etməsi yaxşı əlamətdir. Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunda və ondan
kənarda təhlükəsizlik və sabitlik naminə Ermənistan rəhbərliyi ilə danışıqları davam etdirir və bu da gələcəkdə
geniş regional imkanları bütün tərəflərin faydası üçün istifadə etməyə şərait yaradacaqdır.
Beynəlxalq birlik münaqişədə status-kvonun saxlanılmasının yolverilməzliyini və münaqişənin tezliklə
həllinin zəruriliyini dərk edir. Bu xüsusda, 2009-cu il iyulun 10-da “Böyük səkkizliy”in İtaliyanın Akvil
şəhərində keçirilmiş sammitində ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələri prezidentlərinin Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ilə bağlı birgə bəyanatının, habelə dekabrın 1-də Afinada keçirilmiş ATƏT-in Nazirlər Şurası
çərçivəsində Minsk qrupunun həmsədr ölkələri nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri olan Rusiya və Fransa xarici
işlər nazirlərinin və ABŞ dövlət katibinin müavininin, Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin
birgə bəyanatının qəbul olunması münaqişənin nizamlanmasına ən yüksək səviyyədə diqqətin artdığını
göstərir.
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ATƏT-in xarici işlər nazirləri səviyyəsində Afinada keçirilən iclasında bu münaqişənin məhz ərazi
bütövlüyü çərçivəsində həllinə dair sənəd qəbul edilmişdir. Münaqişə dövrü ərzində ilk dəfə Ermənistan bu
sənədə qoşulmuş və etiraf etmişdir ki, problemin həlli yalnız ərazi bütövlüyü çərçivəsində mümkündür.
Beləliklə, ərazi bütövlüyü prinsipinin xalqın öz müqəddəratını təyin etməsi problemi ilə qarşı-qarşıya
qoyulduğu uzun dövr başa çatmış, ərazi bütövlüyü ilə öz müqəddəratını təyinetmə prinsiplərinin hüquqi tətbiq
edilməsində kolliziyanın aradan qaldırılması məsələsində taktiki hücum fəaliyyətinə keçid əldə olunmuşdur.
Nəticə sadədir: öz müqəddəratını təyinetmə məsələsi ərazi bütövlüyü prinsipi çərçivəsində həll olunmalıdır.
Dünyanın ən qüdrətli ölkəsi ABŞ-la münasibətlərin qurulmasında və daim yüksələn xətlə inkişaf
etdirilməsində Heydər Əliyevin xidmətləri misilsizdir. Müstəqil Azərbaycanla bu ölkə arasında diplomatik
münasibətlər 1992-ci ildə yaradılmışdır. Lakin bu, hələ ancaq ilk addım idi. Bu yolla irəliləmək, bir sıra
məsələlərə aydınlıq gətirmək, əlaqələri genişləndirmək, etimad, etibar qazanmaq, Azərbaycanı layiqincə təmsil
etmək üçün çox iş görmək, böyük diplomatik fəallıq göstərmək tələb olunurdu. Bu, vacib və olduqca zəruri
idi. Çünki dünyəvi dövlət qurmaq istəyən və çətin problemlərlə qarşılaşmış gənc, müstəqil bir ölkənin
taleyində dünya siyasətində həlledici rolu olan bu fövqəldövlət mühüm rol oynaya bilərdi. Buna nail olmaq,
mövcud imkanları reallığa çevirmək üçün ardıcıl, məqsədyönlü səy göstərmək, müxtəlif yollar axtarmaq,
vasitələr tapmaq lazım gəlirdi. Nəhayət, 1994-cü ilin sentyabrında “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması bu
yolda ən mühüm və ən başlıca amil, Azərbaycanla Qərb arasındakı münasibətlərdə dönüş nöqtəsi oldu. Belə
ki, Azərbaycana, onunla iqtisadi əməkdaşlığa, onun problemlərinə, geosiyasi əhəmiyyətinə maraq yarandı. Bu
maraq ABŞ-ın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdığını, münaqişəli problemin dinc yolla həllinə tərəfdar
olduğunu bəyan etməsilə nəticələndi.
Beynəlxalq münasibətlərə əsaslı təsir göstərən 2001-ci ilin 11 sentyabr terror hadisələrindən dərhal
sonra Heydər Əliyevin bütün bəşəriyyət üçün təhlükə doğuran beynəlxalq terrorizmi pisləyən bəyanatla çıxış
etməsi, Azərbaycanın antiterror koalisiyasında fəal iştirak edəcək dövlətlərdən biri olacağını qətiyyətlə
bildirməsi ABŞ-ın respublikamıza olan etimadını daha da gücləndirdi və iki ölkənin münasibətlərində vacib
keyfiyyət dəyişikliyinə səbəb oldu. Heydər Əliyevin antiterror koalisiyasına verdiyi dəstək və ümumiyyətlə,
Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri layihəsinin gerçəkləşdirilməsi, Xəzər hövzəsinin karbohidrogen
ehtiyatlarının Azərbaycan üzərindən Qərbə nəql edilməsi istiqamətində dövlətimizin başçısının göstərdiyi
ardıcıl və qətiyyətli səylər, nəticə etibarilə illər boyu xalqımızın haqlı narazılığına səbəb olan “Azadlığı dəstək
aktı”na ədalətsiz 907-ci düzəlişin qüvvəsinin dayandırılmasına gətirib çıxardı. 2001-ci ilin oktyabrında ABŞ
Prezidenti C. Buş və Dövlət katibi K. Pauell Konqresə müraciət edərək 907-ci düzəlişin aradan qaldırılmasının
ABŞ-ın milli maraqlarına xidmət etdiyini vurğuladılar. Erməni lobbisinin ABŞ Konqresinə təsir imkanlarının
miqyasını nəzərə alsaq, 907-ci düzəlişin qüvvəsinin dayandırılması, heç şübhəsiz, Heydər Əliyevin xarici
siyasətinin böyük uğuru idi.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ-a 2006-cı il aprelin 25-28-də ilk rəsmi səfəri son illərdə
sürətlə inkişaf edən ikitərəfli münasibətlərdə yeni mərhələnin təməlini qoymuş və bir sıra uğurlu nəticələrlə
yadda qalmışdır. Səfərin yekunları tam əminliklə deməyə əsas verir ki, ABŞ Azərbaycanla mövcud əlaqələrin
daha da genişlənməsində və strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin dərinləşməsində maraqlıdır. Bu maraq, ilk
növbədə, Azərbaycanın Qərblə Şərqi qovuşduran geostrateji tranzit xətlərinin təmas məkanında yerləşməsi,
qlobal enerji və kommunikasiya layihələrinin reallaşdırılmasında aparıcı rol oynaması, habelə zəngin
intellektual resurslara malik olması ilə şərtlənir.
Azərbaycanın yeni xarici siyasət kursunda bütövlükdə Avropa dövlətləri ilə münasibətlər məsələsi yeni
bir istiqamət təşkil edirdi. Hər bir ölkənin özünəməxsus xüsusiyyətlərini bütün incəliklərinə qədər nəzərə alan
bu yeni kurs çevik taktiki gedişlərlə həyata keçirilirdi. Qısa müddət ərzində Azərbaycanın özünə Böyük
Britaniya, Almaniya, Fransa, İtaliya kimi nüfuzlu müttəfiqlər qazanması Heydər Əliyev xarici siyasətinin
Avropa istiqamətinin çox mühüm bir uğuru oldu. Prezident Heydər Əliyevin məqsədyönlü xarici siyasəti
nəticəsində Avropanın siyasi və iqtisadi həyatında mühüm rol oynayan Belçika Krallığı, Hollandiya, Norveç
və digər ölkələrlə qarşılıqlı faydalı əlaqələrin genişləndirilməsi Azərbaycanın Avropa ilə inteqrasiyasına yeni
yollar açdı, beynəlxalq aləmdə nüfuzunun artmasına və mövqelərinin möhkəmlənməsinə kömək etdi.
Ötən əsrin 90-cı illərinə doğru sosializm dəyərlərindən imtina edərək bazar iqtisadiyyatı və demokratiya
yolunu seçmiş dövlətlər arasında hərtərəfli əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulması həm də yeni dövrün reallıqları
ilə şərtlənir. Məsələ bundadır ki, vaxtilə keçmiş SSRİ də daxil olmaqla, sosializm düşərgəsinin üzvü olan bu
ölkələrin ümumi iqtisadi-siyasi sistem çərçivəsində yerləşməsi onların hər birində oxşar iqtisadiyyatın təşəkkül
tapmasına səbəb olmuşdur. Rəsmi Bakının Mərkəzi və Şərqi Avropa ilə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı bütün
səviyyələrdə genişləndirməyə çalışması bu məkanda yerləşən dövlətlərin Avropanın siyasi atmosferinin
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müəyyənləşməsində mövqeyinin və fəal xarici siyasətinin mühüm təsirə malik olması ilə şərtlənir. Azərbaycan
iqtisadi və siyasi islahatları uğurla başa çatdırmış həmin ölkələrin Avropanın siyasi, iqtisadi və təhlükəsizlik
sistemlərinə inteqrasiya sahəsindəki mütərəqqi təcrübəsindən səmərəli şəkildə yararlanmaq niyyətindədir.
Hazırda Qərbi Avropa ilə yanaşı, Avropa İttifaqı və NATO ilə münasibətlərdə yüksək nəticələr əldə etmiş
Polşa, Rumıniya, Bolqarıstan, Macarıstan, Çexiya, Sloveniya, Xorvatiya kimi ölkələr də Azərbaycanın
avrostrukturlara inteqrasiyası prosesinə fəal şəkildə dəstək verir, təcrübələrini bölüşürlər. Eyni zamanda,
Mərkəzi və Şərqi Avropa respublikamızın Transqafqaz nəqliyyat-kommunikasiya sistemi vasitəsilə Qərbi
Avropaya çıxışının təmini baxımından əlverişli geosiyasi məkandır.
Qeyd etmək lazımdır ki, xaricdən enerji asılılığının minimal həddə endirilməsi dünyanın əsas
karbohidrogen ehtiyatlarına nəzarəti əldə etmək uğrunda rəqabətin gücləndiyi hazırkı şəraitdə ayrı-ayrı
dövlətlərin təkcə milli təhlükəsizliyinin deyil, həm də müstəqil siyasət yeritməsinin vacib şərtinə çevrilmişdir.
Azərbaycan isə bütövlükdə Avropanın enerji təhlükəsizliyində geniş imkanlara malik ölkə kimi Mərkəzi və
Şərqi Avropa dövlətlərinin maraq dairəsindədir. Məsələn, 2007-ci ildə ilk enerji sammitinin keçirilməsi
təşəbbüsünü üzərinə götürən Polşa Xəzər neftinin Odessa-Brodı-Plotsk-Qdansk kəməri ilə nəqlini təklif edir.
Bu marşrut Qara dənizə çıxarılan neftin Baltik dənizi sahilinə çatdırılmasını, oradan Avropa və dünya
bazarlarına daşınmasını nəzərdə tutur. Rumıniya isə Xəzər neftinin Rumıniyadan tankerlər vasitəsilə – Supsa
limanından Konstansa limanına, daha sonra isə boru kəməri ilə Avropaya nəqli layihəsini dəstəkləyir.
Ümumiyyətlə, əksər Avropa ölkələri enerji asılılığından çıxmaq üçün neftin nəqlində tranzit və istehlakçı
qismində çıxış etmək niyyətlərini bəyan edirlər.
Heydər Əliyevin ölçülüb-biçilmiş yeni xarici siyasət kursunda Azərbaycanla qonşu olan ölkələrlə,
müsəlman ölkələri ilə münasibətlərə də xüsusi diqqət yetirilirdi. Belə ki, bu ölkələrlə münasibətlərdə süni
yaradılmış xeyli kəskin problemlər mövcud idi. Yaxın qonşumuz olan İranla hətta siyasi-ideoloji qarşıdurma,
Türkiyə barəsində isə real şərait nəzərə alınmadan, ağına-bozuna baxmadan tam etnik birlik, türk birliyi
zəminində aparılan emosional siyasət hər iki dost ölkə ilə münasibətlərə xələl gətirir, Azərbaycanın beynəlxalq
mövqeyinə ziyan vururdu. Məhz buna görə də Heydər Əliyev çox təcrübəli siyasətçi kimi bu ölkələrlə
münasibətlərdə tezliklə dönüş yaratmaq, onlarla qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq prinsiplərinə, beynəlxalq hüquq
normalarına əsaslanan sivilizasiyalı münasibətlər qurmaq üçün böyük əmək sərf etməli oldu.
Həmin xarici siyasət xəttinin mühüm istiqamətlərindən birini də bu iki və digər qonşu ölkələrlə, İslam
dünyası ilə münasibətlər təşkil edirdi. Bu baxımdan, dövlət başçısı Heydər Əliyevin İrana, Türkiyəyə,
Səudiyyə Ərəbistanı və Pakistana səfərləri və apardığı danışıqlar çox əhəmiyyətli oldu. Belə ki, İran və Türkiyə
ilə münasibətlərdə xeyli və əhəmiyyətli dəyişikliklər edildi. İranla münasibətlərin yenidən qurulması,
gərginliyin aradan qaldırılması, əməkdaşlığın genişləndirilməsi qısa bir zaman ərzində bu yeni xarici siyasət
xəttinin düzgün və faydalı olduğunu göstərdisə, Türkiyə ilə münasibətlərdəki dərin düşünülmüş çox ağıllı
dəyişikliklər isə ölkəmiz üçün, həm də ümumiyyətlə, ümumtürk birliyinin inkişaf edərək möhkəmlənməsi üçün
çox əhəmiyyətli oldu. Bu işdə Prezident Heydər Əliyevin Türkiyəyə səfərləri mühüm rol oynadı. Nəzərə alındı
ki, Türkiyənin əsası Atatürk tərəfindən qoyulmuş ənənəvi xarici siyasəti ilk növbədə ölkənin, millətin
mənafeyinə uyğun olan elə xətti əsas götürür ki, bu, təbii sərvətlərlə zəngin olmayan ölkənin iqtisadi inkişafına
kömək olsun. Bu isə Xəzər neftinin daşınmasında dörd dənizlə əlaqəsi olan Türkiyənin tranzit əhəmiyyətini,
Xəzər neftinin də Türkiyə üçün önəmini artırır. Odur ki, iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlıq haqqında
imzalanmış sənəd başqa amillərlə yanaşı həmin cəhəti əsas götürərək münasibətləri və dostluğu yeni, yüksək
əməli əməkdaşlıq səviyyəsinə qaldırmaqla bu sahədə böyük imkan və perspektivlər açdı. Bu illər ərzində
Türkiyə ilə əlaqələr “bir millət, iki dövlət” formulu əsasında, sarsılmaz təməl üzərində qurulmuşdur.
Azərbaycanın etibarlı strateji tərəfdaşı olan Türkiyə ilə münasibətlərin möhkəmləndirilib daha da
genişləndirilməsi ölkəmizin xarici siyasətinin çox mühüm tərkib hissəsidir. Hər iki ölkənin dövlət başçılarının
qarşılıqlı səfərləri ikitərəfli siyasi, iqtisadi əməkdaşlığın inkişafında əhəmiyyətli rol oynamışdır. Bu gün
ölkələrimiz arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətləri mövcuddur, bütün sahələrdə əlaqələr uğurla inkişaf edir.
Türkiyə beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın fəal tərəfdarı kimi çıxış edir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli
həlli üçün Azərbaycanın göstərdiyi səyləri dəstəkləyir. Türkiyə və Azərbaycan regional əməkdaşlıq prosesinin
fəal və söz sahibi olan iştirakçılarıdır. Hər iki ölkə özünün iqtisadi-enerji imkanlarından və geosiyasi
mövqeyindən ikitərəfli və regional əməkdaşlığın genişlənməsi naminə səmərəli istifadə edir. Azərbaycan və
Türkiyə arasında strateji tərəfdaşlıq və dərinləşən əməkdaşlıq regionda sabitliyin göstəricisinə çevrilmişdir.
Xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, Azərbaycan Türkiyə də daxil olmaqla, bütün türkdilli dövlətlərin ümumi
maraq və mənafelər naminə konsolidasiyası istiqamətində inamlı addımlar atmışdır.
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Ötən ilin oktyabr ayında Bakıda Türkdilli Ölkələrin Parlament Assambleyasının birinci sammitinin
keçirilməsi isə ümumtürk birliyinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən məqsədyönlü
strategiyanın uğurlu davamıdır. İlk dəfə 2006-cı ildə türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının sammitində
Prezident Nursultan Nazarbayev Türkdilli Ölkələrin Parlament Assambleyasının yaradılması ideyasını irəli
sürmüşdür. Ortaq mədəni irsə, dinə, dilə malik olan dövlətləri bir araya gətirdiyi üçün Assambleya böyük
əhəmiyyətə malikdir. Türkdilli Ölkələrin Parlament Assambleyası parlamentlərarası ünsiyyətin demokratik
forumu kimi təşəkkül tapacaq, bölgələrin əmin-amanlıq və inkişaf ərazilərinə çevrilməsi məqsədi ilə müxtəlif
təşəbbüslərin irəli sürülməsinə və həyata keçirilməsinə əlverişli şərait yaradacaqdır.
Nəhayət, türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının yenə də 2009-cu ilin oktyabrında keçirilmiş IX zirvə
görüşü Türkiyə, Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Türkmənistan arasında münasibətlərin keyfiyyətcə
yeni mərhələdə intensiv inkişafı, ümumi səylərin vahid məqsədlər naminə səfərbər olunması baxımından
mühüm nəticələrlə yadda qalmışdır. Faydalı müzakirələrlə əlamətdar olan zirvə toplantısında türk dövlətləri
arasında hərtərəfli siyasi, iqtisadi və mədəni əlaqələrin yaradılması vacibliyi önə çəkilmişdir. Eyni zamanda,
türkdilli dövlət başçıları ildə iki dəfə – rəsmi və qeyri-rəsmi görüşmək barədə razılığa gəlmişlər. Rəsmi
imzalanmış Naxçıvan Bəyannaməsinə görə isə, yaxın perspektivdə Türkdilli Ölkələrin Əməkdaşlıq Şurasının
yaradılması nəzərdə tutulur.
Ölkəmiz İranla mütərəqqi və gələcəyə istiqamətlənmiş dialoq aparır və İran dövləti ilə xalqlarımızın
mənafeyinə cavab verən mehriban qonşuluq, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq prinsipləri əsasında ikitərəfli siyasi,
iqtisadi, mədəni münasibətlərin inkişafına müvəffəq olmuşdur. Hər iki dövlətin mühüm coğrafi mövqedə
yerləşməsi və zəngin iqtisadi potensiala malik olması mövcud əməkdaşlığı daha da genişləndirmiş,
Azərbaycanla İran arasında iqtisadi əlaqələrin sürətlə inkişafına, əmtəə dövriyyəsinin həcminin ildən-ilə
artmasına gətirib çıxarmışdır.
Son illər qlobal və regional məsələlərin həllində Azərbaycan İslam Konfransı Təşkilatı ilə sıx
əməkdaşlığını inkişaf etdirərək, onun siyasi rolunun artırılması, beynəlxalq problemlərin həllində təsiri və
iştirakının gücləndirilməsi istiqamətində apardığı fəal siyasətini davam etdirmişdir. 2009-cu ildə Bakının İslam
mədəniyyətinin paytaxtı elan edilməsi çox əlamətdar və mühüm hadisə olaraq, Azərbaycanın İKT ilə apardığı
səmərəli və faydalı əməkdaşlığın, bütövlükdə ölkəmizin İslam ümməti arasında qazandığı nüfuzun mühüm
göstəricisi olmuşdur. Azərbaycan mədəniyyətlər və dinlərarası dialoqun təşviqi, müxtəlif millətlər və dinlər
arasında dözümlülüyün, qarşılıqlı anlaşmanın və tolerantlığın inkişafına xidmət edən səmərəli meyarların
hazırlanması, beynəlxalq ictimaiyyətdə, ilk növbədə Avropada İslamın, onun mədəniyyət, dəyər və
fəlsəfəsinin düzgün dərk edilməsi məqsədi ilə fəal səylər göstərmiş, geniştərkibli bir sıra iri beynəlxalq
təşəbbüslər həyata keçirmişdir.
Azərbaycanın xarici siyasətində fəal istiqamətlərdən biri Şərqdir. XXI əsrdə Asiya-Sakit okean
bölgəsinin dünya siyasətində rolu xeyli artmalıdır. Azərbaycanı Mərkəzi Asiya ilə həm də etnik və mədəni
yaxınlıq birləşdirir. Ölkəmiz tarixdə İpək Yolunun əsas məntəqələrindən biri kimi də geosiyasi və mədəni imic
qazanıb. Bu faktorlar kompleks halda Azərbaycanın xarici siyasətində Asiya-Sakit okean istiqamətinin də
mühüm yer tutmasını şərtləndirir. Bu prosesdə, şübhəsiz ki, Mərkəzi Asiya regionunun xüsusi yeri vardır.
Azərbaycan həmin dövlətlərlə aktiv əməkdaşlıq siyasətini yeridir ki, bu da Uzaq Şərq istiqamətində
əməkdaşlığı gücləndirmək üçün meydan rolunu oynaya bilər. Mərkəzi Asiya dövlətləri ilə Azərbaycanın
münasibətlərinin türkdilli dövlətlərin əməkdaşlığını inkişaf etdirmək müstəvisində də qurması əlavə imkanlar
açmaqdadır.
Azərbaycanın xarici siyasətinin özünəməxsus xüsusiyyətlərindən biri onun balanslaşdırılmış xarakter
daşıması ilə səciyyələnməsidir. Ölkəmizin geosiyasi vəziyyəti və üzləşdiyi problemlər xarici siyasət kursunda
müəyyən tarazlığı gözləməyi, Azərbaycanın manevr imkanlarını saxlamağı və regionda möhkəmlənmək
uğrunda mübarizə aparan müxtəlif güc mərkəzləri arasındakı münasibətlərdən səmərəli istifadə etməyi zəruri
edirdi. Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin xarici ölkələrə səfərləri, həmin ölkələrin dövlət başçıları, digər
rəhbərləri və iş adamları ilə keçirdiyi məhsuldar görüşlər ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlığın
gücləndirilməsinə təkan vermiş, onun keyfiyyətcə daha yüksək mərhələyə qədəm qoymasına münbit şərait
yaratmışdır.
Heydər Əliyevin uğurlu xarici siyasət fəaliyyətinin daha bir məqamı Azərbaycanın nüfuzlu beynəlxalq
və regional təşkilatlarla münasibətlərinin yaradılması və daha yüksək səviyyəyə qaldırması ilə diqqəti cəlb
etmişdir. Beynəlxalq təşkilatlara üzv olmaq, onlarla səmərəli iş qurmaq Azərbaycanın problemlərini,
Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırmaq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Məhz buna görə də Azərbaycan
BMT, ATƏT, Avropa Şurası, MDB, GUAM, İKT, QİƏT, İƏT kimi beynəlxalq təşkilatların üzvü olmaqla
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bərabər, Avropa İttifaqı, NATO, Dünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf
Bankı, İslam İnkişaf Bankı və digər təşkilatlarla da fəal əməkdaşlıq edir.
Dünyanın nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarında fəal təmsilçilik açıq və demokratik cəmiyyət quruculuğu
yolu ilə sürətlə addımlayan müstəqil Azərbaycan dövlətinin xarici siyasət strategiyasında bu gün də aparıcı
istiqamətlərdən birini təşkil edir. Ölkəmizin nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq münasibətləri
yüksələn xətt üzrə inkişaf edir. Bu təşkilatlarla siyasi, iqtisadi, mədəni, humanitar, hərbi və digər sahələri əhatə
edən əməkdaşlıq əlaqələri çoxşaxəli xarakter daşımaqla Azərbaycanın milli maraqlarının daha dolğun şəkildə
ifadə olunmasına, beynəlxalq aləmdə aparıcı rol oynayan dövlətlərlə qarşılıqlı münasibətlərin
möhkəmləndirilməsinə yönəlmişdir.
Azərbaycanın ardıcıl şəkildə Avratlantik məkanına inteqrasiyası da Heydər Əliyevin xarici siyasətinin
əsas istiqamətlərindən idi. Belə ki, 1994-cü ildə NATO-nun “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramı yeni
müstəqillik qazanmış ölkələrə təklif olunduqdan dərhal sonra Heydər Əliyev Brüsselə səfər edərək ölkəmizin
bu proqrama qoşulması haqqında çərçivə sənədini imzalamışdır. Sonralar o, NATO-nun sammitlərində iştirak
etmiş və Azərbaycanın Şimali Atlantika Alyansı ilə tərəfdaşlığının əsas prioritetlərini müəyyən etmişdir.
Ötən illərdə olduğu kimi, indi də Avropa və Avratlantik strukturlara inteqrasiya Azərbaycan xarici
siyasətinin mühüm istiqamətini təşkil edir. Avropa və Avratlantik birliyin dəyərləri ilə bölüşən Azərbaycan,
çoxtərəfli Transatlantik təhlükəsizlik əməkdaşlığı proqramlarını uğurla inkişaf etdirərək Avropa qitəsində və
onun sərhədlərindən kənarda təhlükəsizlik və sabitliyə töhfə verir. Bu gün NATO ilə regional və enerji
təhlükəsizliyi, terrorizmlə mübarizə, kütləvi qırğın silahlarının yayılmaması, narkotiklərin qeyri-qanuni
dövriyyəsi və insan alveri, sərhədlərin mühafizəsi, fövqəladə halların fəsadlarının aradan qaldırılması,
təhlükəsizlik və digər sahələrdə islahatlar istiqamətində əməkdaşlıq uğurla inkişaf edir. Azərbaycan
Avratlantik Tərəfdaşlıq Şurası və digər vasitələrlə NATO ilə mümkün tərəfdaşlıq mexanizmlərindən tam
şəkildə bəhrələnir. NATO ilə fəal siyasi dialoq qarşılaşdığımız birgə çağırışlar üzrə ortaq anlayışın yaradılması
və möhkəmləndirilməsinə imkan yaradır. Azərbaycan Fərdi Tərəfdaşlıq üzrə Əməliyyat Planının növbəti
fazasını açan və NATO ilə siyasi dialoqun dərinləşdirilməsini, müdafiə və təhlükəsizlik sahələrində islahatların
həyata keçirilməsini, elm və ictimai diplomatiya sahəsində əməkdaşlığı nəzərdə tutan Fəaliyyət Planı üzrə
ikinci sənədin icrasını uğurla başa vurmuşdur ki, bu da növbəti illərdə Azərbaycan-NATO münasibətlərini
istiqamətləndirəcəkdir.
Heydər Əliyevin xarici siyasət kursunun digər bir mühüm prioriteti Avropa İttifaqı ilə münasibətlərin
qurulması və inkişafı idi. Azərbaycan bu nüfuzlu qurumla əməkdaşlığında milli iqtisadiyyatı səmərəli inkişaf
etdirməyi, milli iqtisadiyyatın Avropanın iqtisadi və maliyyə məkanına tam inteqrasiyasını və ümumavropa
proseslərində, xüsusən Avropa təhlükəsizliyinin sabit və səmərəli arxitekturasının qurulmasında öz rolunu və
əhəmiyyətini daim artırmağı qarşısına məqsəd qoymuşdur. Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında 1996-cı
ildə imzalanmış Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi siyasi dialoq, demokratik institutların inkişafına dəstək,
iqtisadi əməkdaşlıq və sərmayələrin təşviqi kimi mühüm proseslərdə çərçivə bazası rolunu oynamaqdadır.
Avropa İttifaqının göstərdiyi yardım Azərbaycanda islahatlar prosesinin sürətləndirilməsinə, müxtəlif
layihələrin həyata keçirilməsinə yönəldilmişdir. Bütün bunlar Heydər Əliyevin uğurlu siyasəti sayəsində
Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına xidmət edən amillərdəndir. Bu siyasət bu gün də səylə davam etdirilir.
Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan dünyanın və dünya siyasətinin mərkəzinə çevrilmiş Avropanın ən mühüm
istiqamətlər üzrə tərəfdaşı kimi tanınır. 2004-cü ildə Azərbaycanın Avropa İttifaqı tərəfindən “Yeni qonşuluq
siyasəti”nə daxil edilməsi qarşılıqlı iqtisadi inteqrasiyanın və siyasi əməkdaşlığın genişlənməsinə təkan
vermişdir. 2006-cı ildə “Yeni qonşuluq siyasəti” çərçivəsində ikitərəfli fəaliyyət planı imzalanmış və
əməkdaşlığın əsas istiqamətləri müəyyənləşdirilmişdir. Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında imzalanmış
“Enerji sahəsində Strateji Tərəfdaşlıq haqqında” Anlaşma Memorandumu da birgə fəaliyyət üçün yeni
imkanlar açır. 2009-cu ilin may ayından Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə “Şərq tərəfdaşlığı” proqramı
çərçivəsində də əməkdaşlıq etməyə başlamışdır. Bu proqram üzrə Praqa zirvə görüşünün Birgə
Bəyannaməsinin imzalanması Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında gələcək yaxınlaşma və əməkdaşlığın
inkişafına yeni təkan vermişdir. Zirvə görüşü çərçivəsində Transxəzər enerji daşıyıcıları layihələrini
dəstəkləyən və dövlətimizin enerji təhlükəsizliyinin təminatına yönələn maraqları əks etdirən “Cənub DəhliziYeni İpək Yolu” Bəyannaməsinin qəbul edilməsi, eyni zamanda, ötən ilin dekabrında Avropa İttifaqının bir
sıra ölkələrlə, o cümlədən Azərbaycan ilə assosiasiya sazişi ilə bağlı danışıqlara başlaması niyyətində olduğunu
bəyan etməsi xüsusi diqqətə layiqdir.
Prezident Heydər Əliyevin uğurlu daxili və xarici siyasəti nəticəsində 2001-ci ilin yanvarında
Azərbaycan Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv qəbul edilərək ümumavropa ailəsinə qovuşmuş və burada öz
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layiqli yerini tutmuşdur. Bununla da ölkəmizdə hüquqi islahatların uğurla aparılması, demokratik, hüquqi
dövlət quruculuğu və insan hüquqlarının müdafiəsi kimi bəşəri dəyərlərə dönmədən əməl olunması özünün
layiqli qiymətini almışdır. Bu nüfuzlu panavropa qurumu ilə sıx əməkdaşlıq şəraitində Azərbaycan qanunun
aliliyinə əsaslanan demokratik cəmiyyət quruculuğunu indi də müvəffəqiyyətlə davam etdirir. Ölkədə
demokratikləşmə prosesləri, xüsusilə vətəndaş cəmiyyəti institutlarının gələcək inkişafı, vətəndaşların hüquq
və əsas azadlıqlarının müdafiəsinin təmin edilməsi, dövlət idarəçiliyi sahəsində səmərəliliyin artırılması və
digər məsələlər Azərbaycanın Avropa Şurası, onun Parlament Assambleyası, ATƏT/DTİHB, eləcə də aparıcı
qeyri-hökumət hüquq müdafiə təşkilatları ilə əməkdaşlığı da diqqət mərkəzində saxlanılır.
Prezident Heydər Əliyevin uğurlu xarici siyasət kursunun mühüm tərkib hissələrindən biri 2001-ci il 11
sentyabr hadisələrindən dərhal sonra Azərbaycanın ABŞ başda olmaqla antiterror koalisiyasına qoşulması və
terrorizmə qarşı mübarizədə öz səylərini əsirgəməməsidir. Erməni terrorundan əziyyət çəkən bir ölkə kimi
Azərbaycan dövləti bu problemin aradan qaldırılması üçün beynəlxalq qurumlar və ayrı-ayrı ölkələrlə geniş
əməkdaşlıq etmişdir. Bu gün Azərbaycan beynəlxalq terrorizm və kütləvi qırğın silahlarının yayılmasına qarşı
mübarizə ilə bağlı çoxtərəfli və ikitərəfli çərçivədə beynəlxalq əməkdaşlığa fəal cəlb olunmuşdur. Terrorizmə
qarşı mübarizəyə dair bütün beynəlxalq sənədlərə qoşulan Azərbaycan bu sahəyə dair daim məlumat
mübadiləsi həyata keçirir və müvafiq məruzələr hazırlayır. Azərbaycanın sülhməramlıları Kosovo, İraq və
Əfqanıstanda beynəlxalq birliyin digər üzvlərindən olan əsgərlərlə çiyin-çiyinə xidmət göstərmişlər.
Azərbaycan hökuməti və şirkətlərinin Əfqanıstana yardımı və bu ölkənin bərpası ilə bağlı səyləri ehtiyac içində
yaşayan əhali üçün də imkanlar yaradır.
Azərbaycanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum və BakıTbilisi-Qars kimi meqalayihələr nəinki region miqyasında, habelə bütün Avrasiya məkanı üçün xüsusi
əhəmiyyətə malikdir. Bu qlobal partnyorluq Qara dəniz və Xəzər dənizi regionunu ədalətli və bərabər
əməkdaşlıq meydanına çevirmiş, dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya prosesinin sürətlənməsini təmin etmişdir.
Xəzər dənizinin zəngin enerji ehtiyatlarının işlənməsi və dünya bazarlarına nəql edilməsi istiqamətində
həyata keçirilən irimiqyaslı layihələrin uğurla başa çatdırılması əhalinin rifahının yaxşılaşması, ölkəmizin
iqtisadi potensialının dirçəldilməsi, xarici investisiyaların həcminin artması üçün geniş imkanlar yaratmışdır.
Azərbaycanın 2004-cü ildə Böyük Britaniyanın Baş naziri Toni Bleyer tərəfindən irəli sürülmüş Mineral
Ehtiyatların Hasilatı ilə Məşğul olan Sənaye Sahələrində Şəffaflıq Təşəbbüsünə qoşulması da bunun bariz
göstəricisidir. Bütün bunlar Azərbaycanın müstəqil dövlət olaraq öz təbii sərvətlərinə sahib çıxmaq, milli
mənafelərini, iqtisadi və strateji maraqlarını sonadək müdafiə etmək əzmində olduğunu, ölkəmizin enerji
siyasətinin düzgün və uzaqgörənliklə həyata keçirildiyini bir daha təsdiqləyir. Bu, Avropanın enerji
təhlükəsizliyi ilə bağlı baş verən bəzi proseslərdən sonra özünü daha qabarıq göstərir.
Heydər Əliyevin şəxsi təşəbbüsü və nüfuzu, uzaqgörən siyasəti sayəsində tarixi İpək Yolunun bərpası
ilə bağlı kommunikasiya layihələrinin həyata keçirilməsində Azərbaycanın həlledici rol oynaması, proqramın
icraçı katibliyinin Bakıda yerləşməsi haqqında qərarın qəbul edilməsi də ölkəmizin iqtisadi inkişafına təkan
verməklə yanaşı, onun beynəlxalq və regional siyasətdə mövqeyinin güclənməsini şərtləndirmişdir.
Bu gün Azərbaycan dünya miqyasında geostrateji əhəmiyyətə malik olan əlverişli coğrafi mövqeyindən,
zəngin təbii ehtiyatlarından və böyük potensialından istifadə edərək, Avropa ilə Asiya arasında körpü rolunu
səmərəli surətdə həyata keçirir. Cənubi Qafqaz regionu ərazisindən beynəlxalq nəqliyyat və kommunikasiya
dəhlizlərinin genişləndirilməsi və Azərbaycanın tranzit imkanlarının gücləndirilməsi ölkə iqtisadiyyatının
şaxələndirilməsi və qeyri-neft sektorunun inkişafı strategiyasının vacib elementidir. Bu mənada, Azərbaycan
Avropa-Qafqaz-Asiya Nəqliyyat Dəhlizi (TRASECA) layihəsi, habelə Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin
həyata keçirilməsinə fəal cəlb olunmuşdur. Habelə, Azərbaycan Türkiyə və Gürcüstanla geostrateji əhəmiyyət
kəsb edən Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin qurulması istiqamətində əməkdaşlıq edir. Bu xəttin həyata
keçirilməsi regional əməkdaşlığın sürətləndirilməsi və gücləndirilməsi üçün vacib addım olacaq, eyni
zamanda, qlobal təsirlərə malik yeni regional imkanlar yaradacaqdır.
Azərbaycanın Şərqlə Qərbin, Şimalla Cənubun əsas nəqliyyat yollarının kəsişdiyi məkanda yerləşməsi
və regional avtomobil və dəmir yol şəbəkəsinə birləşən sürətlə inkişaf edən milli nəqliyyat infrastrukturu
ölkənin strateji əhəmiyyətini artırır. Azərbaycan, həmçinin Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizinin əsas hissəsi olacaq
və 20-dək ölkəni internet, telekommunikasiya sistemləri, elektron informasiya resursları ilə təmin etməyə qadir
olan Trans-Avrasiya Super İnformasiya Magistralı yaratmaq təşəbbüsü ilə çıxış etmişdir.
Azərbaycan diasporunun təşkilatlanması, dünya azərbaycanlılarının Azərbaycan Respublikası ilə
əlaqələrinin hüquqi, siyasi, ictimai və mədəni əsaslarının gücləndirilməsi Prezident Heydər Əliyevin xarici
siyasət konsepsiyasında mühüm yer tutmuşdur. Heydər Əliyev özünəməxsus uzaqgörənlik və müdrikliklə
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xarici siyasətdə strateji hədəfləri düzgün müəyyənləşdirərək demişdir ki, müasir dövrdə hər bir dövlətin qüdrəti
yalnız iqtisadi resurslarla deyil, həm də onun xaricdə formalaşdırdığı diaspor və lobbinin gücü ilə ölçülür. Bu
sahəyə xüsusi diqqət yetirmədən xarici siyasətdə hansısa ciddi nailiyyətlər qazanmaq, habelə milli məsələlərin
beynəlxalq müstəvidə qaldırılmasına nail olmaq mümkün deyil. Məhz bu səbəbdən də Azərbaycan hakimiyyəti
dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyinə nail olmaq üçün üzərinə düşən tarixi missiyanı məsuliyyətlə yerinə
yetirməyə, bu sahədə sistemli və ardıcıl siyasət yeritməyə çalışmışdır. Xarici ölkələrdə yaşayan
soydaşlarımızla çoxşaxəli münasibətlər qurmaq, onları ideoloji-siyasi müstəvidə silahlandırmaq və ümummilli
mənafelər naminə səfərbər etmək Azərbaycanın xarici siyasətində prioritet istiqamətlərdən birinə çevrilmişdir.
Bu sahədə dövlət siyasətinin məqsədi xaricdə yaşayan soydaşlarımızın milli özünəməxsusluğunu qorumaq və
inkişaf etdirmək, Azərbaycanla əlaqələrini genişləndirmək, habelə digər hüquqlarını reallaşdırmaqdan
ibarətdir. Ermənistanın həmin tarixi mərhələdə getdikcə genişlənən işğalçılıq siyasətini, erməni lobbisinin
beynəlxalq ictimaiyyəti riyakarlıqla çaşdırmaq cəhdlərini ciddiliklə nəzərə alan ulu öndərimiz xarici ölkələrdə
Azərbaycan diasporu və lobbisinin formalaşdırılması məsələsini mühüm dövlət siyasəti səviyyəsinə
qaldırmışdır. Diaspor və lobbi quruculuğuna göstərilən xüsusi diqqət Heydər Əliyevin yüksək diplomatik və
peşəkar siyasətçi keyfiyyətlərindən qaynaqlanırdı.
Azərbaycan regionun nadir ölkələrindən biridir ki, çətin geosiyasi mühitdə müstəqil xarici siyasət
yürüdür. Bu istiqamətdə əsas diqqət Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin tezliklə bərpa
edilməsi, qonşu dövlətlərlə mehriban və qarşılıqlı surətdə faydalı münasibətlərin inkişaf etdirilməsi, regionda
sabitliyin və təhlükəsizliyin gücləndirilməsi, Xəzər dənizi hövzəsinin demilitarizasiyası, Avropa və
Transatlantik strukturlarına inteqrasiya məsələlərinə və s. yönəldilmişdir.
Azərbaycan beynəlxalq əlaqələr sisteminə cəlb olunan bütün dövlətlərə münasibətdə onların ərazi
böyüklüyü, hərbi gücü və iqtisadi potensialından asılı olmayaraq, dövlətlərin suveren bərabərliyi prinsipinə
əsaslanan praqmatik xarici siyasət həyata keçirir. Şəffaflıq və öncədən müəyyənləşdirmə Azərbaycanın xarici
siyasətini səciyyələndirən əsas xüsusiyyətlərdir. Azərbaycan bütün ölkələrlə dostluq və qarşılıqlı səmərəli
ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələrini inkişaf etdirməklə öz regionunda və onun sərhədlərindən kənarda sülh içində
birgə yaşama və mehriban qonşuluğu təşviq edir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin xarici siyasət kursunun davamlılığını təmin edən Prezident İlham
Əliyevin yüksək diplomatik məharəti sayəsində Azərbaycan yalnız regionda gedən proseslərə deyil, eyni
zamanda, beynəlxalq aləmdə cərəyan edən proseslərə də təsir göstərmək imkanı qazanmışdır. Bu gün dünyanı
narahat edən bir sıra məsələlərdə böyük dövlətlərin başçıları Azərbaycanın – onun rəhbərinin mövqeyi ilə
hesablaşırlar. Avropa və Asiyanın qovuşuğunda yerləşən mühüm geostrateji məkan kimi Azərbaycan regionda
sülhün və sabitliyin təmin olunması üçün dayaq nöqtəsi kimi ən perspektivli tərəfdaş hesab edilir. Ölkəmiz
bütün regional məsələlərdə əsas oyunçudur və regiondakı strateji əhəmiyyətli heç bir layihə Azərbaycansız
gerçəkləşə bilməz.
Azərbaycan qonşu dövlətlərlə təhlükəsizliyin təmini aspektində regional lider səviyyəsində
münasibətlər qurmuşdur, enerji təhlükəsizliyi məsələsi ilə əməkdaşlığın digər sahələri arasında unikal
harmoniya formalaşmışdır. Rusiya, İran və Türkiyə Azərbaycanla regional lider qismində əlaqələr qurur və
bunu açıq etiraf edirlər. Bu əlaqələr qarşılıqlı faydalılıq prinsipi üzrə yaradılıb və təkmilləşdirilir. Azərbaycan
diplomatiyasının regional qurumların yaradılmasındakı fəallığı hamıya məlumdur. Bu qurumların tərkibində
aktiv iştirak edən ölkəmiz, eyni zamanda, ikitərəfli əlaqələrin inkişaf etdirilməsi istiqamətində əhəmiyyətli
addımlarını atmaqdadır.
Rusiya ilə münasibətlərin dinamikası və əhatəliliyi bunun əyani sübutlarındandır. İndi iki dövlət
arasında bütün sahələr üzrə əməkdaşlıq yüksələn xətt üzrə inkişaf edir. Türkiyə Azərbaycanın ən yaxın
müttəfiqi kimi diqqət mərkəzindədir. İranla əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi istiqamətində Azərbaycan lazım
olan bütün addımları atır. Bu proseslərdə Azərbaycanın xarici siyasəti üçün əsas meyar regionun sabitliyi,
təhlükəsizliyi və inteqrasiyası üçün çalışmaqdır.
Bütövlükdə, Azərbaycanın xarici siyasəti ölkənin milli təhlükəsizliyinin etibarlı təminatıdır. Bu, əsası
ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş və Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla inkişaf etdirilən
müasir xarici siyasət kursunun məzmunundan qaynaqlanır. Əsasını varislik ilə yenilik arasındakı tarazlıq təşkil
edən bu model mövcud konyunkturanın dəyişikliklərinə əməli surətdə cavab verməyə, eyni zamanda, ölkənin
davamlı inkişafını təmin etmək üçün əlverişli xarici şəraitin yaradılmasına yönələn diplomatik strategiyanın
saxlanılmasına imkan yaratmışdır.
Qeyd olunmalıdır ki, qlobal miqyasda dünya siyasəti və diplomatiyasının müəyyən problemləri
mövcuddur. Onları hətta “siyasət və diplomatiyanın ümumi böhranı” da (Ramiz Mehdiyev. “Gələcəyin
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strategiyasını müəyyənləşdirərkən: modernləşmə kursu”) adlandırırlar. Bu şəraitdə Azərbaycan dövlətinin
xarici siyasəti həm milli maraqları gözləyir, həm də dünya siyasətinin bütün subyektlərinin bərabərhüquqlu
iştirakını təmin edən fəaliyyət modelinə üstünlük verir. Azərbaycanın xarici siyasətində çoxvektorluq üstünlük
təşkil etdiyindən onun qlobal miqyasda geosiyasi çəkisi durmadan artır. Bu məqamları nəzərə alsaq, belə
nəticəyə gələ bilərik ki, Azərbaycanın regional və qlobal siyasətin müstəqil mərkəzi olmasında, Heydər Əliyev
tərəfindən müəyyən edilmiş çoxvektorlu xarici siyasət kursu həlledici rol oynamışdır. Həmin məqam
ölkəmizin dinamik inkişafı üçün geniş perspektivlər açır.
Xalq qəzeti.-2010.-9 may.-№ 100.-S.5.
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Azərbaycanın xarici siyasətində hücumçu diplomatiya xətti
Mübariz Qurbanlı,
Milli Məclisin deputatı, YAP İdarə Heyətinin üzvü
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra qarşıda duran mühüm vəzifələrdən biri
ölkənin xarici siyasət xəttinin müəyyən edilməsi idi. Sovet sisteminin çökməsi və müstəqil dövlətlərin
meydana gəlməsi, Azərbaycanın da daxil olduğu məkanda, geopolitik baxımdan yeni situasiya
yaratmışdı.
Aydındır ki, müstəqil Azərbaycan dövləti xarici siyasət xəttini müəyyən edərkən, ilk növbədə, yaxın və
uzaq məqsədləri özündə əks etdirən hədəflərini dəqiqləşdirməli idi. Müstəqilliyin ilk illərində hakimiyyətdə
olan dairələr xarici siyasət sahəsində qarşıda duran vəzifələri nəinki müəyyən edə bilməmiş, hətta, səriştəsiz
fəaliyyətləri ilə bu sahəyə ciddi xələl gətirən hərəkətlərə yol vermişdilər. Müstəqil Azərbaycanın konseptual
və elmi əsaslara söykənən xarici siyasət xətti yalnız, Ümummilli Lider Heydər Əliyevin Azərbaycanda yenidən
siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra mümkün olmuşdur.
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu Heydər Əliyev bütün sahələrdə olduğu kimi, xarici siyasət
sahəsində də təkmil bir proqramı işləyib hazırlamış və onu uğurla həyata keçirmişdir. Ötən əsrin 90 -cı illərinin
əvvəllərində Azərbaycanın qarşısında duran əsas vəzifələr sırasında Ermənistanın ölkəmizə qarşı davam edən
təcavüzünü dəf etmək, beynəlxalq aləmdə bu təcavüzün ifşa olunması istiqamətində əsaslı addımlar atmaq,
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini möhkəmləndirmək üçün lazımı tədbirlər görmək və s. bu kimi işlər
əhəmiyyətli yer tuturdu.
Məlumdur ki, Sovetlər İttifaqının dağılmasından sonra, yeni yaranmış müstəqil dövlətlərə təsir etmək
üçün dünyanın əsas aparıcı ölkələri müəyyən siyasəti həyata keçirirdilər. Yaranmış siyasi, iqtisadi boşluqdan
istifadə edən Qərb dövlətləri Qafqazlarda, Baltikyanı ərazilərdə, Mərkəzi Asiyada möhkəmlənməyə
çalışırdılar. Bu dövrdə xarici siyasətimizin ən ümdə vəzifələrindən biri Azərbaycanın böyük dövlətlərin
mənafelərinin toqquşma meydanına çevrilməsinə imkan verməmək idi. Ulu Öndərin uzaqgörən və düşünülmüş
diplomatik addımları nəticəsində Azərbaycan bölgədə həm Qərb, həm də Şərq dünyası ilə çox mühüm siyasi
və iqtisadi əlaqələr qurmağa nail ola bildi. Heydər Əliyev xarici siyasət xəttinin mühüm tərkib hissəsi olan
balanslaşdırılmış siyasətin həyata keçirilməsi özünün səmərəli bəhrəsini verdi. Dağlıq Qarabağ məsələsində
Ermənistanı açıq – aşkar müdafiə edən ölkələrin neytral mövqeyə keçməsinə, indiyə qədər bu məsələdə heç
bir tərəfə meyil göstərməyən ölkələrin isə Azərbaycanla strateji tərəfdaş səviyyəsinə gətirilməsinə nail olundu.
Qısa vaxt ərzində Ulu Öndərin böyük əzmi və qətiyyəti ilə müstəqil Azərbaycanın regional və beynəlxalq
təşkilatlarda mövqeləri daha da möhkəmləndi. Bu illərdə BMT, Avropa Şurası, İslam Konfransı Təşkilatı,
ATƏT, Qaradəniz Əməkdaşlığı Təşkilatı, MDB və s. qurumların tribunalarından səmərəli istifadə olunaraq,
Ermənistanın təcavüzkarlığı ifşa olunmuş və Azərbaycan həqiqətləri dünyaya çatdırılmışdır.
Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən danışarkən bir neçə mühüm xətti qeyd etmək
lazımdır. Bunlardan birincisi, balanslaşdırılmış siyasət; ikincisi, Avroatlantik məkana inteqrasiya
istiqamətində yürüdülən xətt; üçüncüsü, MDB çərçivəsində həyata keçirilən siyasət; dördüncüsü, İslam
dünyası ilə qurulan münasibətlər; beşincisi, birbaşa Azərbaycanla həmsərhəd olan dövlətlərlə ikitərəfli
münasibətləri özündə əks etdirən siyasət.
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin uğurlu xarici siyasəti Azərbaycanın iqtisadi, enerji, ərzaq,
demoqrafik təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə çox mühüm töhfələr vermişdir. Ölkəmizin xarici siyasətinin
başlıca və mühüm məqsədlərindən biri Ermənistanın təcavüzü ilə əlaqədar meydana gəlmiş Dağlıq Qarabağ
məsələsinin həll edilməsidir. Bu yöndə Heydər Əliyevin prezidentliyi illərində ciddi irəliləyişə nail
olunmuşdur. BMTçərçivəsində Ermənistanın təcavüzünü pisləyən qətnamələrin qəbul edilməsi, ATƏT – in
Budapeşt (1994), Lissabon (1996), İstanbul (1999) Zirvə toplantılarında qəbul edilən qərar, qətnamə, bəyanat
və s. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi ilə bağlı mühüm əhəmiyyət kəsb edən sənədlər kimi tarixə
daxil olmuşdur. Məhz Azərbaycan diplomatiyasının ardıcıl səyləri nəticəsində bütün beynəlxalq təşkilatlar
təcavüzkar Ermənistanın silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarından çıxarılması haqqında
birmənalı qərarlar qəbul etmişdir.
Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan və hazırda Prezident ilham Əliyev
tərəfindən həyata keçirilən praqmatik və balanslaşdırılmış xarici siyasət sayəsində Azərbaycan həm qonşu
ölkələr, həm də dünyanın aparıcı dövlətləri ilə mehriban dostluq və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq münasibətləri
yaratmışdır. Bunun nəticəsində ölkəmizdə transmilli iqtisadi layihələr ardıcıl olaraq həyata keçirilir, milli
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mənafelərimiz beynəlxalq aləmdə uğurla qorunur və ölkəmiz ən nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarda ləyaqətlə
təmsil olunur. Bir sözlə, məqsədyönlü xarici siyasət nəticəsində Azərbaycan dünya birliyinin layiqli üzvünə
və regionun liderinə çevrilmişdir.
Müasir mərhələdə Azərbaycanın dövlət siyasətinin əsas məqsədlərindən biri Dağlıq Qarabağ
münaqişəsini sülh yolu ilə tənzimləmək, işğal olunmuş əraziləri azad etmək, dövlətimizin ərazi bütövlüyünü
bərpa etmək, Ermənistanın törətdiyi hərbi təcavüzün ağır nəticələrini aradan qaldırmaq və məcburi köçkünləri
doğma torpaqlarına qaytarmaqdır. Azərbaycan beynəlxalq aləmdə öz haqq işini müdafiə etmək üçün hücumçu
diplomatiya vasitəsi ilə davamlı və effektiv xarici siyasət həyata keçirir.
Hücumçu diplomatiya xəttinin başlıca mahiyyəti düşmən Ermənistana qarşı bütün sahələrdə təzyiqin
artırılmasıdır. Əslində, Ermənistanın təcavüzünün dəf olunması üçün Azərbaycan iqtidarı tərəfindən
məqsədyönlü siyasət həyata keçirilir. Ermənistanla hərb cəbhəsində atəşkəs imzalansa da, müharibə vəziyyəti
qalmaqda davam edir. Düşmənə qarşı müharibə iqtisadi, diplomatik, mədəniyyət, mənəviyyat, psixoloji və s.
sahələrdə davam etməkdədir. Azərbaycanda həyata keçirilən düşünülmüş siyasət sayəsində bu gün ölkənin
iqtisadi gücü Ermənistandan ən azı səkkiz – doqquz dəfə çoxdur. Azərbaycanın iqtisadi cəhətdən Ermənistanı
üstələməsinin çox böyük siyasi və psixoloji əhəmiyyəti vardır. Ermənistanın xaricdən aldığı yardımlar nə qədər
olsa da, bu, onu böhrandan xilas etməyəcəkdir. Aparılan təhlillər və məlum faktlar göstərir ki, Ermənistanın
iqtisadi durumu getdikcə pisləşməkdə, böhran total xarakter almaqdadır. Ermənistandan mühacirətin
güclənməsi ölkə əhalisinin sayının azalmasına, demoqrafik problemin yaranmasına gətirib çıxarmışdır.
Hazırda Azərbaycanın hərbi büdcəsinin Ermənistanın dövlət büdcəsi səviyyəsində olması faktının sadə
erməninin psixoloji durumuna necə təsir etdiyini yəqin ki, geniş izah etməyə ehtiyac qalmır. Azərbaycan
Prezidenti ilham Əliyevin təcavüzkar Ermənistanı iqtisadi yolla sülhə məcbur etmə siyasəti ciddi uğur
qazanmaqdadır. Məlumdur ki, Cənubi Qafqaz regionu geopolitik baxımdan xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Xəzər
dənizinin karbohidrogen ehtiyatları ilə zəngin olması dünyanın aparıcı ölkələrinin bu bölgəyə diqqətini daha
da artırmışdır. Bölgənin lider dövləti olan Azərbaycanın iştirakı və razılığı olmadan burada transmilli
layihələrin həyata keçirilməsi mümkün deyildir. Ermənistanın təcavüzkar siyasəti bu ölkəni Cənubi Qafqazda
həyata keçirilmiş və nəzərdə tutulan beynəlxalq layihələrdən kənarda qoymuşdur. Əgər, Ermənistan işğal
olunmuş Azərbaycan torpaqlarından öz hərbi qüvvələrini çıxarmış olsaydı, o zaman bu ölkənin də regional
layihələrdə iştirak etməklə iqtisadi vəziyyətini normallaşdırmaq imkanı yaranardı. Ancaq, neçə illərdir ki,
işğalçı dövlətin millətçilik və qəsbkarlıq xəstəliyinə düçar olmuş rəhbərləri öz məkrli niyyətlərindən əl çəkmir
və Dalıq Qarabağla əlaqədar aparılan danışıqlarda qeyri – konstruktivlik nümayiş etdirirlər.
Münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsi məqsədi ilə 1992 – ci ildən ATƏT – in Minsk qrupu
yaradılmışdır. Bu çərçivədə aparılan danışıqlar davam edir. Lakin Ermənistana böyük dövlətlər və beynəlxalq
təşkilatlar tərəfindən lazımı dərəcədə təzyiq edilmədiyindən istənilən nəticə əldə olunmamışdır. Bəzi
dövlətlərin münaqişələrə “iki standartla yanaşmaları təcavüz-karı daha da şirnikdirmişdir. Azərbaycan tərəfi
ATƏT – in Minsk qrupunun zəif fəaliyyət göstərdiyini dəfələrlə bildirmiş və diplomatik təşəbbüslərini BMT
Baş Məclisi çərçivəsində davam etdirmişdir. BMT Baş Məclisində Azərbaycanın təklifi ilə keçirilən
səsvermədə ölkəmizin ərazi bütövlüyü və suverenliyi bir daha müdafiə edilmişdir. Diplomatik cəbhədə əldə
olunmuş digər uğur ATƏT səviyyəsində qəbul olunmuş qərarlarda dövlətlərin ərazi bütövlüyü prinsipinin
millətlərin öz müqəddəratını təyin etmə prinsipindən üstün olmasını bəyan etməsidir. İşğalçı Ermənistan
Dağlıq Qara-bağdakı separatizmi və özünün ilhaq siyasətini milli müqəddəratın təyin olunması prinsipi ilə ört
– basdır etməyə cəhd etsə də, onun bu niyyəti boşa çıxmışdır. Müqəddəratı təyin etmə prinsipi ilə separatizmə
dəstək verilməsi bütövlükdə dünya üçün olduqca təhlükəlidir.
Azərbaycanın iqtisadi cəhətdən qüvvətlənməsi bütün sahələrdə Ermənistanı çıxıl-maz vəziyyətə
salmışdır. Prezident ilham Əliyev bu məsələdən danışarkən demişdir: “Bu gün Azərbaycan regional
çərçivələrdə çox önəmli rola malikdir. Getdikcə bu rol daha da böyüyəcəkdir. Biz artıq regional çərçivələrdən
çıxıb, daha böyük əməkdaşlıq məkanında öz rolumuzu gücləndiririk. Azərbaycan tərəfindən irəli sürülmüş
təşəbbüslər, konkret layihələr, əməkdaşlığa yönəldilmiş enerji siyasətimiz əlbəttə ki, ölkəmizin imkanlarını
gücləndirir və Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün daha da əlverişli vəziyyət
yaradır. Uğurlu xarici siyasətimiz, beynəlxalq təşkilatlarda təşəbbüslərimizə dəstəyin verilməsi,… bizim
böyük siyasi və diplomatik qələbəmizdir.”
Azərbaycanın hücumçu diplomatiya xəttinin digər istiqaməti Ermənistanın da-vam edən işğalçı
siyasətinin beynəlxalq təşkilatlarda daim gündəmdə qalması baxımından atdığı addımlarda daha aydın şəkildə
özünü göstərir. Bu gün müstəqil Azərbaycan dövləti dünyanın 130 – dan yuxarı ölkəsi ilə ticarət – iqtisadi
əlaqələrə malikdir. Xeyli sayda ölkədə Azərbaycanın səfirlik və konsulluqları fəaliyyət göstərir.
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Təcavüzkar Ermənistanın törətdiyi əməllərin dünya ictimai rəyinə çatdırılması vacib və zəruri
məsələlərdən biridir. Bu yöndə həm dövlət səviyyəsində, həm də ictimai – siyasi qurumlar vasitəsiylə xeyli
işlər görülmüşdür. Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin nəticəsi olaraq törədilmiş cinayətlər, xüsusilə Xocalı
soyqırımı haqqında sübut və dəlillər xarici ictimai rəyə ardıcıl olaraq çatdırılmaqdadır. Heydər Əliyev
Fondunun bu istiqamətdə həyata keçirdiyi tədbirlər, o cümlədən, “Xocalıya ədalət” kampaniyası çərçivəsində
görülən işlər siyasi və təşviqat baxımından əhəmiyyətli rol oynayır. Bununla yanaşı, Azərbaycan diplomatları,
Milli Məclisin deputatları bütün keçirilən beynəlxalq tədbirlərdə erməni təcavüzünü faş edən faktları hər
zaman açıqlayırlar. Prezident İlham Əliyev bu məsələdən danışarkən demişdir: “Mən istəyirəm ki,
Ermənistanın işğalçı siyasəti nəinki dövlətlərin rəsmi orqanlarında, ictimai rəydə, mətbuatda tam şəkildə ifşa
olunsun. Bu da çox önəmlidir. Çünki ictimai rəy dünyada, o cümlədən, Azərbaycanda çox böyük rol oynayır.
Münaqişə haqqında dəqiq məlumat, Azərbaycan torpaqlarının uzun müddət işğal altında qalması – bütün bu
mövzular daim danışıqlar və fəaliyyət mövzusu olmalıdır. Bu məsələdə biz bir dəfə keçirilmiş hansısa tədbirdə,
yaxud da ki, bir dəfə edilmiş hansısa bəyanatla kifayətlənməməliyik. Bu, gündəlik fəaliyyət olmalıdır. ”
Prezident İlham Əliyevin müəyyən etdiyi hücumçu diplomatiya xətti ardıcıl olaraq həyata keçirilir.
Prezident deyir: “Biz öz mübarizəmizi dayanmadan aparmalıyıq. Hücum etməliyik. Nəzərə almalıyıq ki, bunu
etməyə, həqiqəti deməyə bizim tam əsasımız var.”
Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin səciyyəvi cəhətlərindən biri ölkəmizin , müxtəlif beynəlxalq
güc mərkəzlərinin qarşıdurma məkanına çevrilməsinə yol verilməməsidir. Bu xətt ardıcıl olaraq davam
etdirilir. Bu haqda danışılarkən, Prezident İlham Əliyev demişdir: “Mən bunu əvvəllər də demişəm, bu gün də
demək istəyirəm ki, Azərbaycan qarşıdurma məkanına çevrilməyəcəkdir, rəqabət məkanına çevrilməyəcəkdir.
Azərbaycan əməkdaşlıq üçün gözəl bir ölkədir. Azərbaycan dünya-da əməkdaşlıq üçün, iş birliyi üçün, iqtisadi
layihələr üçün, sosial məsələlərin həlli üçün və dünyada sivilizasiyalararası dialoqun gücləndirilməsi üçün
əvəzolunmaz rol oynayır.”
Hazırda dünyanın əsas hərbi – siyasi güc mərkəzləri arasında ciddi mübarizə gedir. Sovetlər sisteminin
çökməsindən sonra ABŞ başda olmaqla, Qərb dünyası dünya siyasətində dominant rola malik olsa da, bu gün
dünya siyasətində yeni ziddiyyətlərin ortaya çıxdığı görünməkdədir. Dünyanın siyasi – iqtisadi həyatına təsir
edən “Böyük səkkizlər” arasında – Avropa İttifaqı ilə ABŞ, Çin, Rusiya, İslam dünyası, inkişaf etmiş ölkələrlə
inkişaf edən ölkələr, qlobalistlərlə antiqlobalistlər arasında gizli və açıq mübarizənin elementləri özünü qabarıq
şəkildə göstərməkdədir. Ötən il dünyanı maliyyə böhranı mövcud ziddiyyətləri bir daha üzə çıxarmış oldu.
Dünyada gərgin mübarizənin getdiyi dövrdə müstəqil Azərbaycan maraqlarını qorumağa qadir bir siyasi xətti
– Ulu Öndər Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi siyasəti uğurla həyata keçirir.
Azərbaycan regionda müstəqil siyasət yeridir. İqtisadi və siyasi cəhətdən heç bir ölkədən asılı deyildir.
Başqa ölkənin “forpostu” rolunda çıxış edən Ermənistanla mövcud münaqişəni sülh yolu ilə aradan qaldırmaq
istiqamətində Azərbaycanın apardığı siyasət açıq və şəffaf bir siyasətdir.
Təəssüflər olsun ki, zaman – zaman müxtəlif yollarla dünyanın aparıcı dövlətlərində özlərinə yaşamaq
hüququ qazanan ermənilər, həmin dövlətlərin məmurlarını, dövlət və iş adamlarını, ictimai – siyasi xadimləri,
alimləri, hökumət rəhbərlərini ciddi təsir və hətta təzyiq altına alaraq, “erməni soyqırımı”na onları inandırmağa
və parlamentlər tərəfindən qəbul etdirməyə çalışmış, bəzi hallarda isə istəklərinə nail ola bilmişlər. Son vaxtlar
baş verən hadisələr, Qərb dövlətlərinin Ermənistanla sərhədlərin açmaq istiqamətində Türkiyəyə göstərdikləri
təzyiqlər bir daha sübut edir ki, beynəlxalq miqyasda bəzi dairələr ermənilərin “soyqırımı” iddiaların-dan öz
geopolitik məqsədlərinə çatmaq üçün istifadə etmək niyyətlərindən hələ də əl çəkməmişlər. Lakin əminliklə
qeyd etmək olar ki, Azərbaycan istənilən xarici təzyiq qarşısında geri çəkilməyəcək və işğalçı Ermənistanın
əsl simasını dünya ictimaiyyəti gec – tez tanıyacaq. “Soyqırımı” ittihamının tarixi faktlara söykənməyən, sırf
siyasi tələb olduğunu və regionda artıq formalaşmış status – kvonu zorla öz xeyrinə dəyişmək cəhdindən başqa
bir şey olmadığını yəqin ki, Qərb ölkələrində-ki sağlam düşüncəyə malik qüvvələr əvvəl- axır dərk edəcəklər.
Çünki ermənilərin 1988 – ci ildən başlayaraq Azərbaycanın 20 faiz torpaqlarını işğal edərək, xalqımıza qarşı
soyqırım siyasətini davam etdir-dikləri barədə Qərbdə də bilməsi lazım olan qurumlar və şəxslər kifayət qədər
məlumatlıdırlar. Təkcə Xocalıda törədilən soyqırımı ermənilərin alçaq siyasətinin, vandallığının, əslində kimin
soyqırımı törətməyə qadir mənəviyyat sahibi olduğunun bariz təzahürüdür.
Azərbaycan tərəfi Qafqazda sülhün və sabitliyin qorunması, həmçinin regionda həyata keçirilən
irimiqyaslı layihələrin təhlükə altına düşməməsi səbəbiylə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli
istiqamətində ardıcıl səylər göstərir. Danışıqlar prosesini davam etdirmək üçün son illərdə dövlət başçıları və
xarici işlər nazirləri səviyyəsində çoxsaylı görüşlər keçirilmişdir.
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Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, nizamlama prosesinə ən böyük maneə işğalçı Ermənistanın öz
destruktiv mövqeyindən əl çəkməməsidir. Lakin Azərbaycan ictimaiyyətini ən çox narahat edən məqam dünya
birliyinin, beynəlxalq ictimai rəyin, xüsusilə də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yoluyla həlli ilə birbaşa
məşğul olan ATƏT – in Minsk Qrupu həmsədrlərinin (ABŞ, Fransa, Rusiya) münaqişənin həllinə və tərəflərə
münasibətdə tutduğu mövqedir. Belə ki, işğalçı Ermənistanı təcavüzkar adlandırmaq və ələ keçirdiyi
Azərbaycan torpaqlarından qeyd – şərtsiz çıxmasını qəti və bir mənalı şəkildə tələb etmək yerinə, onlar hər iki
tərəfə eyni münasibət göstərməklə münaqişənin uzanmasına yardım etmiş olurlar. «Lakin bütün çətinliklərə
baxmayaraq, gələcək illərdə ölkəmizin xarici siyasəti qarşısında duran əsas vəzifə Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün təmin olunmasına yönəlmiş diplomatik səyləri daha da gücləndirmək, BMT, ATƏT, AŞ, Aİ,
İKT və digər beynəlxalq qurumların imkanlarından maksimum istifadə etməkdir. Eyni zamanda, silahlı
qüvvələrimizin daha çevik idarə edilməsi və texniki təchizatının modernləşdirilməklə, hərbi sənayenin
yaradılması sahəsində görülən işlər davam etdirilməkdədir. Bundan əlavə, Azərbaycan ordusunun gücü və
döyüş qabiliyyəti ardıcıl olaraq artmaqda, onun maddi və texniki təminatı möhkəmlənməkdədir.
Yuxarıda sadalananlar tam məsuliyyətlə söyləməyə əsas verir ki, siyasi – iqtisadi və hərbi qüdrəti ildən
ilə yüksələn Azərbaycan dövlətinin səyləri ilə yaxın gələcəkdə ölkəmizin ərazi bütövlüyü bərpa olunacaq,
təcavüzkar Ermənistan isə xalqımıza qarşı əsrlərdən bəri törətdiyi ağır cinayətlərə görə tarix və beynəlxalq
birlik qarşısında cavab verməli olacaqdır.
Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq mövqeləri möhkəmləndikcə, təcavüzkar Ermənistanda ictimai
– rəy isterika ab – havasına bürünüb. Hər halda işğalçı ölkənin iqtidar nümayəndələrinin bəzi açıqlamaları belə
deməyə əsas verir. Təbii ki, bu prosesin sülh yolu ilə həll edil-məsi daha məqsədəuyğundur. Əks halda isə,
Prezident İlham Əliyevin bəyan etdiyi kimi, danışıqlara ümidimiz tükənəcək: “Danışıqlara ümidimiz tükənsə,
o zaman bizim başqa yolumuz qalmır. Biz buna da hazır olmalıyıq. Son illər ərzində ordu quruculuğunda
görülən işlərin, təbii ki, məqsədi vardır. Biz milyardlarla vəsait xərcləyirik, ordumuzu gücləndiririk, yeni
silahlar alırıq, texnika alırıq, təmas xəttində öz mövqelərimizi gücləndiririk. Bunu ona görə edirik ki, biz bu
variantı heç vaxt istisna etməmişdik və etmirik də. Bizim tam hüququmuz var ki, öz torpaqlarımızı hərbi yolla
azad edək. Beynəlxalq hüquq normaları bu hüququmuzu tanıyır. Biz, sadəcə, istəyirik ki, bu məsələ sülh yolu
ilə həll olunsun, müharibə olmasın. Amma, əgər Ermənistan fikirləşir ki, biz bu danışıqlar-da daim iştirak
edəcəyik, bu, yanlış bir fikirdir. Biz o vaxta qədər danışıqlarda olacağıq ki, ümidimiz var, məsələ həll
olunacaqdır. O vaxta qədər ki, hələ ümidimiz tükənməyib. Amma görsək ki, Ermənistan tərəfi sadəcə olaraq
vaxt uzadır və bu məsələni danışıqlar yolu ilə belə əbədiləşdirmək istəyir, o zaman danışıqlara son
qoyulacaqdır”.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009 – cu ilin sosial – iqtisadi yekunlarına həsr olunmuş
iclasında Prezident İlham Əliyev Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqlar prosesinin indiki səviyyəsini mükəmməl
təhlil edərək belə dəyərləndirir: “Xarici siyasətimizin əsas məsələsi -Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həlli işində 2009-cu ildə praktiki nəticələr əldə edilməsə də, hesab edirəm ki, müəyyən irəliləyiş
olmuşdur. Artıq məsələnin hansı yolla həll olunması daha da dəqiqləşdi. Keçən ilin sonunda Afinada ATƏTin xarici işlər nazirlərinin səviyyəsində keçirilən iclasda məsələ ilə bağlı qəbul edilmiş sənəd münaqişənin
hansı yollarla həll olunmasını açıq-aydın göstərir. Orada göstərilir ki, bu məsələ ölkələrin ərazi “bütövlüyü
çərçivəsində həll olunmalıdır. Hesab edirəm ki, önəmli məqam ondan ibarətdir ki, ilk dəfə olaraq Ermənistan
bu sənədə qoşuldu, buna qol çəkdi və beləliklə, məsələnin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmasını etiraf
etdi. O ki qaldı xalqların öz müqəddəratını təyinetmə məsələlərinə, bu məsələ ölkələrin ərazi bütövlüyü
çərçivəsində həll oluna bilər.”
Siyasi müşahidəçilərin ümumi qənaətinə görə, məhz Prezident İlham Əliyevin ölkəmizin ərazi
bütövlüyü məsələsində tutduğu qətiyyətli mövqe ATƏT – in Minsk qrupu həmsədrlərinin də Ermənistana
müəyyən təzyiqlər yönəltməsi ilə nəticələnib. Beləliklə, istər regionda, istərsə də təcavüzkar Ermənistanın
daxilində gedən proseslər tam əminliklə söyləməyə əsas verir ki, Azərbaycan diplomatiyasının hücumçu
taktikası getdikcə öz səmərəsini verməkdədir və növbəti illərdə ölkəmizin ədalətli mövqeyi beynəlxalq birlik
tərəfindən daha böyük dəstək görəcəkdir.
Kaspi.-2010.-7 may.-№79.-S.6.
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Heydər Əliyev və xarici siyasətin Azərbaycan modeli
Novruz MƏMMƏDOV,
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının
xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri,YAP Siyasi Şurasının üzvü
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra ölkənin qarşısında duran mühüm
vəzifələrdən biri milli mənafelərə əsaslanan xarici siyasət kursunun müəyyən edilərək həyata keçirilməsi
idi. Ölkəni düşdüyü ağır vəziyyətdən çıxarmaq üçün səmərəli, praqmatik xarici siyasət kursunun
müəyyən edilməsi zərurəti yaranmışdı.
1993-cü ildə xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdan ümummilli lider Heydər Əliyev ilk günlərdən
Azərbaycanın xarici siyasətini yeniləşdirdi və ölkənin strateji maraqları əsasında yenidən qurdu. Ulu öndər ilk
növbədə keçmiş hakimiyyətin xarici siyasət sahəsində buraxdığı kobud səhvləri və bunun nəticəsində
Azərbaycan ətrafında formalaşmış çox gərgin beynəlxalq siyasi vəziyyəti aradan qaldırmaq istiqamətində iş
aparmağa, ölkənin strateji maraqlarını region və Qafqazda xüsusi təsiri olan ayrı-ayrı dövlətlərin maraqları ilə
uzlaşdırmağa yönəlmiş siyasət yürütməyə başladı. Hələ Milli Məclisin Sədri seçilərkən Heydər Əliyev xarici
siyasətin başlıca vəzifələrini və istiqamətlərini müəyyənləşdirdi: “Azərbaycanın müstəqilliyini təmin edən
atributlardan biri xarici siyasətdir, Azərbaycanın sağlam xarici siyasəti olmalıdır, düşünülmüş xarici siyasəti
olmalıdır, uzaqgörən xarici siyasəti olmalıdır, elə xarici siyasəti olmalıdır ki, Azərbaycanı dünya dövlətləri
birliyinə bağlasın, Azərbaycanın bütün dövlətlərlə əlaqəsini, Azərbaycanın mənafeyini təmin etsin və
Azərbaycanı de-fakto dünya miqyasında bir müstəqil dövlət kimi tanıtmağı təmin edə bilsin. Azərbaycanın
indiyə qədər belə sağlam düşüncəli xarici siyasəti olmayıbdır”. Heydər Əliyev bu sahədə buraxılan səhvlərə
diqqəti yönəldərək qeyd edirdi: “Azərbaycanın bütün dövlətlərlə gərək bərabər hüquqlu əlaqəsi olsun, Türkiyə
ilə, İran ilə, qonşu Gürcüstan ilə, Rusiya ilə də, Amerika ilə də, Avropa dövlətləri ilə də, Ərəbistan dövlətləri
ilə də, müsəlman dövlətləri ilə də, türkdilli dövlətlərlə də, Mərkəzi Asiya dövlətləri ilə, Qazaxıstanla da bərabər
hüquqlu əlaqələri olmalıdır”. Heydər Əliyev Azərbaycanın xarici siyasətində yer tutan özünütəcrid xəttinin
tamamilə yolverilməz və milli maraqlara zidd olduğunu vurğuladı. O, özünütəcrid xəttinin acı nəticəsi kimi
dünyanın Azərbaycanı tanımamasını, problemlərimizi bilməməsini, haqq səsimizi eşitməməsini göstərir və
belə siyasəti “özümüzün özümüzə vurduğumuz zərbə” adlandırırdı. Ölkənin mənafelərini qorumaq
istiqamətində hərtərəfli ölçülüb-biçilmiş addımların atılmasının vacibliyini vurğulayan Heydər Əliyev
Azərbaycanın dövlətçilik mənafelərini uca tutaraq, müxtəlif dövlətlərin bütövlükdə Qafqaz və bilavasitə
respublikamız üzərində qurulmuş iqtisadi maraq və nüfuz dairəsi uğrunda mübarizələrini nəzərə alaraq çevik
manevrlər və xüsusi taktiki gedişlər etdi. Bununla da xarici siyasət kursunda mövcud reallıqları nəzərə alan və
ölkənin mənafelərinin qorunmasına yönəlmiş əməli dəyişikliklər yarandı. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin
beynəlxalq münasibətlər sistemində yeri, Avropa ölkələri və ABŞ-la, yeni müstəqil dövlətlər və Rusiya ilə,
türkdilli dövlətlər və Türkiyə, müsəlman dünyası və İranla, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələrinin yaxın
dövr üçün prioritetləri müəyyənləşdirildi və tədricən həyata keçirilməyə başlandı.
İlk növbədə yaxın xariclə münasibətləri qaydaya salmaq, əlaqələri bərpa etmək lazım gəlirdi.
Azərbaycanın Müstəqil Dövlətlər Birliyinə daxil olması bu yöndə atılmış ilk addımlardan biri idi. Bu quruma
daxil olan keçmiş sovet respublikaları ilə ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələrin möhkəmləndirilməsi istiqamətində
ardıcıl iş aparıldı. Bu ölkələrlə iqtisadi, ticarət və mədəni əməkdaşlıq məsələlərinə xüsusi önəm verildi.
Azərbaycanın tarixən bağlı olduğu Rusiya ilə münasibətlərində uğurlu dialoq və anlaşma mühitinin yaranması
isə ölkəmizin beynəlxalq mövqelərinin möhkəmlənməsi, bölgədə sabitliyin və təhlükəsizliyin təmin olunması
baxımından əhəmiyyətli idi. Azərbaycan müstəqilliyə qovuşduqdan sonra Rusiya ilə əməkdaşlığın inkişafına
həmişə böyük əhəmiyyət vermişdir. İki ölkə arasında dostluq əlaqələrinin möhkəmlənməsində ümummilli lider
Heydər Əliyevin xüsusi rolu və xidmətləri olmuşdur.
İki ölkə siyasi və iqtisadi əməkdaşlığın dinamik inkişafında maraqlıdır. Bu gün Azərbaycan Cənubi
Qafqazda Rusiya ilə bərabərhüquqlu münasibətlər sistemi yaratmağa nail olmuş yeganə dövlətdir. Rusiya ilə
qarşılıqlı faydalı münasibətlərin inkişaf etdirilməsi Azərbaycanın beynəlxalq mövqelərinin möhkəmlənməsi,
bölgədə sabitliyin və təhlükəsizliyin təmin olunması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Moskva ilə
Bakı arasında çox möhkəm siyasi və iqtisadi əlaqələr mövcuddur. İki ölkə arasında 2008-ci ilin iyulunda
Bakıda imzalanmış Dostluq və Strateji Əməkdaşlıq haqqında Bəyannaməyə Cənubi Qafqazda və Xəzər
regionunda təhlükəsizliyin təmin olunmasının ayrıca bənd kimi salınması Rusiyanın niyyətlərinin ciddi
olduğundan xəbər verir. Bu Bəyannamədə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dövlətlərin
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suverenliyi, ərazi bütövlüyü və sərhədlərinin toxunulmazlığını ehtiva edən beynəlxalq norma və prinsiplər
əsasında tezliklə tənzimlənməsi qeyd olunur.
İkitərəfli əməkdaşlıq sistemində Gürcüstan, Ukrayna və Moldova ilə yaradılan yeni əlaqələr də çox
əhəmiyyətli olmuşdur. Bu ölkələrlə münasibətlərin möhkəmləndirilib daha da genişləndirilməsi Azərbaycan
Respublikasının xarici siyasətinin yeni mühüm uğuru idi. Ukrayna bizim üçün hər cəhətdən inkişaf etmiş
böyük və zəngin ölkə olmaqla iqtisadi, elmi-texniki və mədəni əməkdaşlıq üçün əlverişli tərəfdaş kimi
əhəmiyyətlidirsə, Gürcüstan da yaxın qonşu, Avropaya çıxışımız, orada yarım milyona yaxın soydaşımızın
yaşaması, Qafqazın bugünkü dolaşıq düyünlərinin açılması və bu qaynar regionda sülhün və sabitliyin təmin
edilməsi baxımından əhəmiyyətlidir. Azərbaycan və Gürcüstan arasında ikitərəfli strateji tərəfdaşlıq və
dərinləşən əməkdaşlıq regionda sabitliyin göstəricisinə çevrilmişdir.
Bu illərdə Ermənistanın davam edən təcavüzünün qarşısının alınması və müharibənin dayandırılması
xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi. Ən başlıcası isə erməni təcavüzünün mahiyyətini, ermənilərin vəhşiliklərini
dünyaya yaymaq, Azərbaycan ətrafında yaradılmış informasiya blokadasını yarmaq, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ilə bağlı həqiqətləri dünya birliyinin diqqətinə çatdırmaq kimi vacib işlər öz həllini gözləyirdi.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində ulu öndər Heydər Əliyevin geniş və çoxşaxəli
fəaliyyətinin əsas məzmununu münaqişənin beynəlxalq normalara uyğun, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
çərçivəsində nizama salınması təşkil edirdi. Vaxtilə dünya siyasətindən demək olar ki, təcrid olunmuş,
informasiya blokadasında sıxılan, haqqı tapdandığı halda erməni təbliğatı sayəsində üstəlik dünya birliyinin
də qınağına tuş gələn, ABŞ Konqresinin 1992-ci ildə qəbul etdiyi Azərbaycana hər cür yardım göstərilməsini
qadağan edən “Azadlığı dəstək aktına 907-ci düzəliş” deyilən ədalətsiz sənədlə ayrı-seçkiliyə məruz qalan
Azərbaycan yalnız Heydər Əliyevin fəal diplomatiyası nəticəsində dünyanın bütün demokratik dövlətlərinin
və aparıcı beynəlxalq təşkilatların ölkəmizə, onun zorla cəlb olunduğu silahlı münaqişəyə münasibəti
kökündən dəyişdi.
Münaqişənin həlli istiqamətində ən mühüm addımlardan biri atəşkəsin əldə edilməsi oldu. 1993-cü ilin
sonları və 1994-cü ilin əvvəllərində ATƏT-in, MDB-nin və digər vasitəçilərin səyləri ilə aparılan danışıqlar
nəticəsində 1994-cü ilin mayında Ermənistanla Azərbaycan arasında atəşkəs əldə edildi. 1993-1995-ci illərdə
Azərbaycan Prezidentinin bir sıra xarici ölkələrə səfərləri, keçirdiyi görüşlər, eləcə də dünyanın ayrı-ayrı
dövlətlərindən respublikamıza gələn nümayəndələrlə aparılan danışıqlar Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü
haqqında həqiqətlərin beynəlxalq aləmə çatdırılması baxımından əhəmiyyətli rol oynadı. Azərbaycana, onun
problemlərinə dünya birliyinin münasibətindəki təkamül prosesi özünü ATƏT-in Budapeşt, Lissabon və
İstanbul sammitlərində qabarıq şəkildə büruzə verdi. Lissabon sammitində ilk dəfə olaraq ATƏT-in 54
üzvündən 53-ü Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll edilməsində Azərbaycanın milli mənafelərini əks etdirən
prinsipləri açıq şəkildə dəstəklədi. Bu, Azərbaycanın xarici siyasətinin böyük uğuru olmaqla yanaşı ölkəmizin
cəlb olunduğu münaqişənin nizama salınmasında keyfiyyətcə yeni mərhələ idi.
Etiraf etmək lazımdır ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı məqsədyönlü və səmərəli siyasət
artıq özünün real nəticələrini verməkdədir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə nizamlanmasına
yönəlmiş danışıqlar prosesində vaxt Azərbaycanın xeyrinə işləyir. Ölkəmiz ildən-ilə güclənir, beynəlxalq
mövqelərini möhkəmləndirir və bütün bunlar münaqişənin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll
olunacağına olan ümidləri artırır. Təhlillər göstərir ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının erməni silahlı
qüvvələrinin işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərini tərk etməsi haqqında müvafiq qətnamələrinin mövcudluğu,
Avropa Şurası və ATƏT-in qəbul etdiyi bir sıra qərarlarda Ermənistanın təcavüzkar dövlət olduğunun təsbit
edilməsi, Prezident İlham Əliyevin hücumçu diplomatiyasının uğurlu nəticələri, informasiya müharibəsində
münaqişə barədə erməni tərəfin dünyada yaydığı dezinformasiyanın getdikcə ifşa olunması, Azərbaycanın
iqtisadi-hərbi baxımdan güclənməsi, nəhayət münaqişənin digər vasitələrlə həlli hüququnun ölkəmizdə
qalması problemin Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınan sərhədlərinin
toxunulmazlığı çərçivəsində həll olunacağına ciddi əsaslar verir.
Dünyanın ən qüdrətli ölkəsi ABŞ-la münasibətlərin qurulmasında və daim yüksələn xətlə inkişaf
etdirilməsində Heydər Əliyevin xidmətləri misilsizdir. Müstəqil Azərbaycanla bu ölkə arasında diplomatik
münasibətlər 1992-ci ildə yaradılmışdır. Lakin bu, hələ ilk addım idi. Bu yolla irəliləmək, bir sıra məsələlərə
aydınlıq gətirmək, əlaqələri genişləndirmək, etimad, etibar qazanmaq, Azərbaycanı layiqincə təmsil etmək
üçün çox iş görmək, böyük diplomatik fəallıq göstərmək tələb olunurdu. Bu, olduqca zəruri idi. Çünki dünyəvi
dövlət qurmaq istəyən və çətin problemlərlə qarşılaşmış gənc, müstəqil bir ölkənin taleyində dünya siyasətində
həlledici rolu olan bu fövqəldövlət mühüm rol oynaya bilərdi. Buna nail olmaq, mövcud imkanları reallığa
çevirmək üçün ardıcıl, məqsədyönlü səy göstərmək, müxtəlif yollar axtarmaq, vasitələr tapmaq lazım gəlirdi.
898

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Nəhayət 1994-cü ilin sentyabrında “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması bu yolda ən mühüm və ən başlıca amil,
Azərbaycanla Qərb arasındakı münasibətlərdə dönüş nöqtəsi oldu. Belə ki, Azərbaycana, ölkəmizlə iqtisadi
əməkdaşlığa, onun problemlərinə, geosiyasi əhəmiyyətinə maraq yarandı. Bu maraq ABŞ-ın Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünü tanıdığını, münaqişəli problemin dinc yolla həllinə tərəfdar olduğunu bəyan etməsilə
nəticələndi.
Beynəlxalq münasibətlərə əsaslı təsir göstərən 2001-ci ilin 11 sentyabr terror hadisələrindən dərhal
sonra Heydər Əliyevin bütün bəşəriyyət üçün təhlükə doğuran beynəlxalq terrorizmi pisləyən bəyanatla çıxış
etməsi, Azərbaycanın antiterror koalisiyasında fəal iştirak edəcək dövlətlərdən biri olacağını qətiyyətlə
bildirməsi ABŞ-ın respublikamıza olan etimadını daha da gücləndirdi və iki ölkənin münasibətlərində vacib
keyfiyyət dəyişikliyinə səbəb oldu. Heydər Əliyevin antiterror koalisiyasına verdiyi dəstək və ümumiyyətlə,
Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri layihəsinin gerçəkləşdirilməsi, Xəzər hövzəsinin karbohidrogen
ehtiyatlarının Azərbaycan üzərindən Qərbə nəql edilməsi istiqamətində dövlətimizin başçısının göstərdiyi
ardıcıl və qətiyyətli səylər nəticə etibarilə illər boyu xalqımızın haqlı narazılığına səbəb olan “Azadlığı dəstək
aktı”na ədalətsiz 907-ci düzəlişin qüvvəsinin dayandırılmasına gətirib çıxardı. 2001-ci ilin oktyabrında ABŞ
Prezidenti C. Buş və Dövlət katibi K. Pauell Konqresə müraciət edərək 907-ci düzəlişin aradan qaldırılmasının
ABŞ-ın milli maraqlarına xidmət etdiyini vurğuladılar. Erməni lobbisinin ABŞ Konqresinə təsir imkanlarının
miqyasını nəzərə alsaq 907-ci düzəlişin qüvvəsinin dayandırılması, heç şübhəsiz Heydər Əliyevin xarici
siyasətinin böyük uğuru idi.
Azərbaycanın yeni xarici siyasət kursunda bütövlükdə Avropa dövlətləri ilə münasibətlər məsələsi yeni
istiqamət təşkil edirdi. Hər bir ölkənin özünəməxsus xüsusiyyətlərini bütün incəliklərinə qədər nəzərə alan bu
yeni kurs çevik taktiki gedişlərlə həyata keçirilirdi. Qısa müddət ərzində Azərbaycanın özünə Böyük Britaniya,
Almaniya, Fransa, İtaliya kimi nüfuzlu müttəfiqlər qazanması Heydər Əliyev xarici siyasətinin Avropa
istiqamətinin çox mühüm bir uğuru oldu. Ulu öndər Heydər Əliyevin məqsədyönlü xarici siyasəti nəticəsində
Avropanın siyasi və iqtisadi həyatında mühüm rol oynayan Belçika Krallığı, Hollandiya, Norveç və digər
ölkələrlə qarşılıqlı faydalı əlaqələrin genişləndirilməsi Azərbaycanın Avropa ilə inteqrasiyasına yeni yollar
açdı, beynəlxalq aləmdə nüfuzunun artmasına və mövqelərinin möhkəmlənməsinə kömək etdi.
Heydər Əliyevin ölçülüb-biçilmiş yeni xarici siyasət kursunda Azərbaycanla qonşu olan ölkələrlə,
müsəlman ölkələri ilə münasibətlərə də xüsusi diqqət yetirilirdi. Bu baxımdan ulu öndər Heydər Əliyevin
İrana, Türkiyəyə, Səudiyyə Ərəbistanı və Pakistana səfərləri və apardığı danışıqlar çox əhəmiyyətli oldu. Belə
ki, İran və Türkiyə ilə münasibətlərdə xeyli və əhəmiyyətli dəyişikliklər edildi. İranla münasibətlərin yenidən
qurulması, gərginliyin aradan qaldırılması, əməkdaşlığın genişləndirilməsi qısa zaman ərzində bu yeni xarici
siyasət xəttinin düzgün və faydalı olduğunu göstərdisə, Türkiyə ilə münasibətlərdəki dərin düşünülmüş çox
ağıllı dəyişikliklər ölkəmiz üçün, həm də ümumiyyətlə, ümumtürk birliyinin inkişaf edərək möhkəmlənməsi
üçün çox əhəmiyyətli oldu. Türkiyə və Azərbaycan regional əməkdaşlıq prosesinin fəal və söz sahibi olan
iştirakçılarıdır. Hər iki ölkə özünün iqtisadi-enerji imkanlarından və geosiyasi mövqeyindən ikitərəfli və
regional əməkdaşlığın genişlənməsi naminə səmərəli istifadə edir. Azərbaycan və Türkiyə arasında strateji
tərəfdaşlıq və dərinləşən əməkdaşlıq regionda sabitliyin göstəricisinə çevrilmişdir.
Xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, Azərbaycan və Türkiyə də daxil olmaqla bütün türkdilli dövlətlərin
ümumi maraq və mənafelər naminə konsolidasiyası istiqamətində inamlı addımlar artmışdır. Ötən ilin oktyabr
ayında Bakıda Türkdilli Ölkələrin Parlament Assambleyasının birinci sammitinin keçirilməsi isə ümumtürk
birliyinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən məqsədyönlü strategiyanın uğurlu davamıdır. İlk
dəfə 2006-cı ildə türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının sammitində Prezident Nursultan Nazarbayev Türkdilli
Ölkələrin Parlament Assambleyasının yaradılması ideyasını irəli sürmüşdür. Ortaq mədəni irsə, dinə, dilə
malik olan dövlətləri bir araya gətirdiyi üçün Assambleya böyük əhəmiyyətə malikdir. Türkdilli Ölkələrin
Parlament Assambleyası parlamentlərarası ünsiyyətin demokratik forumu kimi təşəkkül tapacaq, bölgələrin
əmin-amanlıq və inkişaf ərazilərinə çevrilməsi məqsədi ilə müxtəlif təşəbbüslərin irəli sürülməsinə və həyata
keçirilməsinə əlverişli şərait yaradacaqdır.
Nəhayət türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının 2009-cu ilin oktyabrında keçirilmiş IX zirvə görüşü
Türkiyə, Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Türkmənistan arasında münasibətlərin keyfiyyətcə yeni
mərhələdə intensiv inkişafı, ümumi səylərin vahid məqsədlər naminə səfərbər olunması baxımından mühüm
nəticələrlə yadda qalmışdır. Faydalı müzakirələrlə əlamətdar olan zirvə toplantısında türk dövlətləri arasında
hərtərəfli siyasi, iqtisadi və mədəni əlaqələrin yaradılması vacibliyi önə çəkilmişdir. Eyni zamanda türkdilli
dövlət başçıları ildə iki dəfə – rəsmi və qeyri-rəsmi görüşmək barədə razılığa gəlmişlər. Rəsmi imzalanmış
899

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Naxçıvan Bəyannaməsinə görə isə yaxın perspektivdə Türkdilli Ölkələrin Əməkdaşlıq Şurasının yaradılması
nəzərdə tutulur.
Ölkəmiz İranla mütərəqqi və gələcəyə istiqamətlənmiş dialoq aparır və İran dövləti ilə xalqlarımızın
mənafeyinə cavab verən mehriban qonşuluq, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq prinsipləri əsasında ikitərəfli siyasi,
iqtisadi, mədəni münasibətlərin inkişafına müvəffəq olmuşdur. Hər iki dövlətin mühüm coğrafi mövqedə
yerləşməsi və zəngin iqtisadi potensiala malik olması mövcud əməkdaşlığı daha da genişləndirmiş,
Azərbaycanla İran arasında iqtisadi əlaqələrin sürətlə inkişafına, əmtəə dövriyyəsinin ildən-ilə artmasına
gətirib çıxarmışdır.
Son illər qlobal və regional məsələlərin həllində Azərbaycan İslam Konfransı Təşkilatı ilə sıx
əməkdaşlığını inkişaf etdirərək, onun siyasi rolunun artırılması, beynəlxalq problemlərin həllində təsiri və
iştirakının gücləndirilməsi istiqamətində apardığı fəal siyasətini davam etdirmişdir. 2009-cu ildə Bakının İslam
mədəniyyətinin paytaxtı elan edilməsi çox əlamətdar və mühüm hadisə olaraq Azərbaycanın İKT ilə apardığı
səmərəli və faydalı əməkdaşlığın, bütövlükdə ölkəmizin İslam ümməti arasında qazandığı nüfuzun mühüm
göstəricisi idi. Azərbaycan mədəniyyətlər və dinlərarası dialoqun təşviqi, müxtəlif millətlər və dinlər arasında
dözümlülüyün, qarşılıqlı anlaşmanın və tolerantlığın inkişafına xidmət edən səmərəli meyarların hazırlanması,
beynəlxalq ictimaiyyətdə, ilk növbədə Avropada İslamın, onun mədəniyyət, dəyər və fəlsəfəsinin düzgün dərk
edilməsi məqsədi ilə fəal səylər göstərmiş, geniştərkibli bir sıra iri beynəlxalq təşəbbüslər həyata keçirmişdir.
Heydər Əliyevin uğurlu xarici siyasət fəaliyyətinin daha bir məqamı Azərbaycanın nüfuzlu beynəlxalq
və regional təşkilatlarla münasibətlərinin yaradılması və daha yüksək səviyyəyə qaldırması ilə diqqəti cəlb
etmişdir. Beynəlxalq təşkilatlara üzv olmaq, onlarla səmərəli iş qurmaq Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya
çatdırmaq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Məhz buna görə də Azərbaycan BMT, ATƏT, Avropa Şurası,
MDB, GUAM, İKT, QİƏT, İƏT kimi beynəlxalq təşkilatların üzvü olmaqla bərabər, Avropa İttifaqı, NATO,
Dünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, İslam İnkişaf Bankı və
digər təşkilatlarla da fəal əməkdaşlıq edir.
Azərbaycanın ardıcıl şəkildə Avratlantik məkana inteqrasiyası da Heydər Əliyevin xarici siyasətinin
əsas istiqamətlərindən idi. 1994-cü ildə NATO-nun “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramı yeni müstəqillik
qazanmış ölkələrə təklif olunduqdan dərhal sonra Heydər Əliyev Brüsselə səfər edərək ölkəmizin bu proqrama
qoşulması haqqında çərçivə sənədini imzalamışdır. Sonralar ulu öndər NATO-nun sammitlərində iştirak etmiş
və Azərbaycanın Şimali Atlantika Alyansı ilə tərəfdaşlığının əsas prioritetlərini müəyyən etmişdir.
Ötən illərdə olduğu kimi, indi də Avropa və Avratlantik strukturlara inteqrasiya Azərbaycanın xarici
siyasətinin mühüm istiqamətini təşkil edir. Avropa və Avratlantik birliyin dəyərləri ilə bölüşən Azərbaycan,
çoxtərəfli Transatlantik təhlükəsizlik əməkdaşlığı proqramlarını uğurla inkişaf etdirərək Avropa qitəsində və
onun sərhədlərindən kənarda təhlükəsizlik və sabitliyə töhfə verir. Bu gün NATO ilə regional və enerji
təhlükəsizliyi, terrorizmlə mübarizə, kütləvi qırğın silahlarının yayılmaması, narkotiklərin qeyri-qanuni
dövriyyəsi və insan alveri, sərhədlərin mühafizəsi, fövqəladə halların fəsadlarının aradan qaldırılması,
təhlükəsizlik və digər sahələrdə islahatlar istiqamətində əməkdaşlıq uğurla inkişaf edir.
Heydər Əliyevin xarici siyasət kursunun digər bir mühüm prioriteti Avropa İttifaqı ilə münasibətlərin
qurulması və inkişafı idi. Azərbaycan bu nüfuzlu qurumla əməkdaşlığında milli iqtisadiyyatı səmərəli inkişaf
etdirməyi, iqtisadiyyatının Avropanın iqtisadi və maliyyə məkanına tam inteqrasiyasını və ümumavropa
proseslərində, xüsusən Avropa təhlükəsizliyinin sabit və səmərəli arxitekturasının qurulmasında öz rolunu və
əhəmiyyətini daim artırmağı qarşısına məqsəd qoymuşdur. Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında 1996-cı
ildə imzalanmış Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi siyasi dialoq, demokratik institutların inkişafına dəstək,
iqtisadi əməkdaşlıq və sərmayələrin təşviqi kimi mühüm proseslərdə çərçivə bazası rolunu oynamaqdadır.
Avropa İttifaqının göstərdiyi yardım Azərbaycanda islahatlar prosesinin sürətləndirilməsinə, müxtəlif
layihələrin həyata keçirilməsinə yönəldilmişdir. Bütün bunlar Heydər Əliyevin uğurlu siyasəti sayəsində
Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına xidmət edən amillərdəndir. Bu siyasət bu gün də səylə davam etdirilir.
Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan dünyanın və dünya siyasətinin mərkəzinə çevrilmiş Avropanın ən mühüm
istiqamətlər üzrə tərəfdaşı kimi tanınır. 2004-cü ildə Azərbaycanın Avropa İttifaqı tərəfindən “Yeni qonşuluq
siyasəti”nə daxil edilməsi qarşılıqlı iqtisadi inteqrasiyanın və siyasi əməkdaşlığın genişlənməsinə təkan
vermişdir. 2006-cı ildə “Yeni qonşuluq siyasəti” çərçivəsində ikitərəfli fəaliyyət planı imzalanmış və
əməkdaşlığın əsas istiqamətləri müəyyənləşdirilmişdir. Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında imzalanmış
“Enerji sahəsində Strateji Tərəfdaşlıq haqqında” Anlaşma Memorandumu da birgə fəaliyyət üçün yeni
imkanlar açır. 2009-cu ilin may ayından Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə “Şərq tərəfdaşlığı” proqramı
çərçivəsində də əməkdaşlıq etməyə başlamışdır. Bu proqram üzrə Praqa zirvə görüşünün Birgə
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Bəyannaməsinin imzalanması Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında gələcək yaxınlaşma və əməkdaşlığın
inkişafına yeni təkan vermişdir. Zirvə görüşü çərçivəsində Transxəzər enerji daşıyıcıları layihələrini
dəstəkləyən və dövlətimizin enerji təhlükəsizliyinin təminatına yönələn maraqları əks etdirən “Cənub DəhliziYeni İpək Yolu” Bəyannaməsinin qəbul edilməsi, eyni zamanda ötən ilin dekabrında Avropa İttifaqının bir
sıra ölkələrlə, o cümlədən Azərbaycanla assosiasiya sazişi ilə bağlı danışıqlara başlaması niyyətində olduğunu
bəyan etməsi xüsusi diqqətə layiqdir.
Heydər Əliyevin uğurlu daxili və xarici siyasəti nəticəsində 2001-ci ilin yanvarında Azərbaycan Avropa
Şurasına tamhüquqlu üzv qəbul edilərək ümumavropa ailəsinə qovuşmuş və burada öz layiqli yerini tutmuşdur.
Bununla da ölkəmizdə hüquqi islahatların uğurla aparılması, demokratik, hüquqi dövlət quruculuğu və insan
hüquqlarının müdafiəsi kimi bəşəri dəyərlərə dönmədən əməl olunması özünün layiqli qiymətini almışdır.
Ulu öndər Heydər Əliyevin uğurlu xarici siyasət kursunun mühüm tərkib hissələrindən biri də 2001-ci
ilin 11 sentyabr hadisələrindən dərhal sonra Azərbaycanın ABŞ başda olmaqla antiterror koalisiyasına
qoşulması və terrorizmə qarşı mübarizədə öz səylərini əsirgəməməsidir. Erməni terrorundan əziyyət çəkən bir
ölkə kimi Azərbaycan dövləti bu problemin aradan qaldırılması üçün beynəlxalq qurumlar və ayrı-ayrı
ölkələrlə geniş əməkdaşlıq etmişdir. Azərbaycan beynəlxalq terrorizm və kütləvi qırğın silahlarının
yayılmasına qarşı mübarizə ilə bağlı çoxtərəfli və ikitərəfli çərçivədə beynəlxalq əməkdaşlığa fəal cəlb
olunmuşdur. Terrorizmə qarşı mübarizəyə dair bütün beynəlxalq sənədlərə qoşulan Azərbaycan bu sahəyə dair
daim məlumat mübadiləsi həyata keçirir və müvafiq məruzələr hazırlayır. Azərbaycanın sülhməramlıları
Kosovo, İraq və Əfqanıstanda beynəlxalq birliyin digər üzvlərindən olan əsgərlərlə çiyin-çiyinə xidmət
göstərmişlər.
Heydər Əliyevin şəxsi təşəbbüsü və nüfuzu, uzaqgörən siyasəti sayəsində tarixi İpək Yolunun bərpası
ilə bağlı kommunikasiya layihələrinin həyata keçirilməsində Azərbaycanın həlledici rol oynaması, proqramın
icraçı katibliyinin Bakıda yerləşməsi haqqında qərarın qəbul edilməsi də ölkəmizin iqtisadi inkişafına təkan
verməklə yanaşı onun beynəlxalq və regional siyasətdə mövqeyinin güclənməsini şərtləndirmişdir.
Azərbaycanın Şərqlə Qərbin, Şimalla Cənubun əsas nəqliyyat yollarının kəsişdiyi məkanda yerləşməsi
və regional avtomobil və dəmir yol şəbəkəsinə birləşən, sürətlə inkişaf edən milli nəqliyyat infrastrukturu
ölkənin strateji əhəmiyyətini artırır. Azərbaycan Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizinin əsas hissəsi və 20-dək ölkəni
internet, telekommunikasiya sistemləri, elektron informasiya resursları ilə təmin etməyə qadir olacaq TransAvrasiya Super İnformasiya Magistralı yaratmaq təşəbbüsü ilə çıxış etmişdir.
Azərbaycan diasporunun təşkilatlanması, dünya azərbaycanlılarının Azərbaycan Respublikası ilə
əlaqələrinin hüquqi, siyasi, ictimai və mədəni əsaslarının gücləndirilməsi ulu öndər Heydər Əliyevin xarici
siyasət konsepsiyasında mühüm yer tutmuşdur. Xarici ölkələrdə yaşayan soydaşlarımızla çoxşaxəli
münasibətlər qurmaq, onları ideoloji-siyasi müstəvidə silahlandırmaq və ümummilli mənafelər naminə
səfərbər etmək Azərbaycanın xarici siyasətində prioritet istiqamətlərdən birinə çevrilmişdir. Bu sahədə dövlət
siyasətinin məqsədi xaricdə yaşayan soydaşlarımızın milli özünəməxsusluğunu qorumaq və inkişaf
etdirməkdən, Azərbaycanla əlaqələrini genişləndirməkdən, habelə digər hüquqlarını reallaşdırmaqdan
ibarətdir. Ermənistanın həmin tarixi mərhələdə getdikcə genişlənən işğalçılıq siyasətini, erməni lobbisinin
beynəlxalq ictimaiyyəti riyakarlıqla çaşdırmaq cəhdlərini ciddiliklə nəzərə alan ulu öndərimiz xarici ölkələrdə
Azərbaycan diasporu və lobbisinin formalaşdırılması məsələsini mühüm dövlət siyasəti səviyyəsinə
qaldırmışdır.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin xarici siyasət kursunun davamlılığını təmin edən Prezident İlham
Əliyevin yüksək diplomatik məharəti sayəsində Azərbaycan yalnız regionda gedən proseslərə deyil, eyni
zamanda beynəlxalq aləmdə cərəyan edən proseslərə də təsir göstərmək imkanı qazanmışdır. Bu gün dünyanı
narahat edən bir sıra məsələlərdə böyük dövlətlərin başçıları Azərbaycanın – onun rəhbərinin mövqeyi ilə
hesablaşırlar. Avropa və Asiyanın qovuşuğunda yerləşən mühüm geostrateji məkan kimi Azərbaycan regionda
sülhün və sabitliyin təmin olunması üçün dayaq nöqtəsi kimi ən perspektivli tərəfdaş hesab edilir. Ölkəmiz
bütün regional məsələlərdə əsas oyunçudur və regiondakı strateji əhəmiyyətli heç bir layihə Azərbaycansız
gerçəkləşə bilməz.
Qeyd olunmalıdır ki, qlobal miqyasda dünya siyasəti və diplomatiyasının müəyyən problemləri
mövcuddur. Onları hətta “siyasət və diplomatiyanın ümumi böhranı” da (Ramiz Mehdiyev. “Gələcəyin
strategiyasını müəyyənləşdirərkən: modernləşmə kursu”) adlandırırlar. Bu şəraitdə Azərbaycan dövlətinin
xarici siyasəti həm milli maraqları gözləyir, həm də dünya siyasətinin bütün subyektlərinin bərabərhüquqlu
iştirakını təmin edən fəaliyyət modelinə üstünlük verir. Azərbaycanın xarici siyasətində çoxvektorluq üstünlük
təşkil etdiyindən onun qlobal miqyasda geosiyasi çəkisi durmadan artır. Bu məqamları nəzərə alsaq belə
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nəticəyə gələ bilərik ki, Azərbaycanın regional və qlobal siyasətin müstəqil mərkəzi olmasında Heydər Əliyev
tərəfindən müəyyən edilmiş çoxvektorlu xarici siyasət kursu həlledici rol oynamışdır. Həmin məqam
ölkəmizin dinamik inkişafı üçün geniş perspektivlər açır.
Azərbaycan.-2010.-16 aprel.-№ 80.-S.5.
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AZƏRBAYCAN DİPLOMATİYASININ 90 İLLİYİ
Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun
Azərbaycan Respublikasının Diplomatik Xidmətinin 90-cı ildönümünə həsr
olunmuş konfransda çıxışı
Gəncə, 6 iyul 2009-cu il
Hörmətli konfrans iştirakçıları,
Əziz gəncəlilər,
Bu gün Azərbaycan dövlətinin çoxəsrlik tarixinin vacib siyasi və mədəni mərkəzlərindən biri olan
Gəncədə olmağımdan və sizinlə birlikdə Azərbaycan diplomatiyasının 90-cı ildönümünə həsr olunmuş iclasda
iştirak etməyimdən məmnunam.
İlk növbədə qonaqpərvərliyə və bu iclasın yüksək səviyyədə təşkilinə verdikləri töhfəyə görə Gəncə
şəhərinin İcra hakimiyyətinə və bütün gəncəlilərə XİN-in nümayəndə heyəti adından dərin təşəkkürümü
bildirmək istərdim. Bu gün Gəncədə müşahidə etdiyimiz tərəqqi hamımızı çox sevindirir. Bu tərəqqi, əsası
Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş və onun layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyev
tərəfindən uğurla davam etdirilən məqsədyönlü siyasət nəticəsində əldə edilmiş hərtərəfli inkişafın bir
nümunəsidir.
Hörmətli iclas iştirakçıları,
Azərbaycan diplomatiyasının 90-cı ildönümü deyəndə biz dövlətimizin peşəkar diplomatik xidmətinin
məhz 9 iyul 1919-cu il tarixində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirliyinin Katibliyinə dair
qərarın qəbul edilməsindən ötən müddəti nəzərdə tuturuq. Bildiyiniz kimi, bu tarixi fakt əsasında Prezident
İlham Əliyev cənablarının 24 avqust 2007-ci il tarixli fərmanı ilə 9 iyul Azərbaycan diplomatlarının peşə
bayramı elan edilmişdir. Məlum olduğu kimi, Heydər Əliyev 1918-1920-ci illərin Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti tarixinə xüsusi diqqətlə yanaşırdı. Onun fərmanı əsasında Azərbaycan xarici siyasət sənədləri
toplusunun hazırlanması ilə yanaşı, ilk dəfə olaraq, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dövlətinə aid bütün
sənədlər nəşr edilmişdir.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və onun diplomatiyası haqqında danışmazdan əvvəl bir vacib məqamı
qeyd etmək istərdim: hələ Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin elan edilməsindən əvvəl, Cənubi Qafqazda
siyasi vəziyyətin çox mürəkkəb olduğu və tez-tez dəyişdiyi zaman, Milli Şuranı təşkil edən Azərbaycanın
qabaqcıl siyasi xadimləri 1917-1918-ci illərdə Tiflisdə Cənubi Qafqaz Komissarlığı və onun Seyminin
tərkibində aktiv diplomatik fəaliyyətə başlamış və vacib diplomatik təcrübə əldə edərək, milli istiqlaliyyət
uğrunda siyasi mübarizə aparmışlar. Xüsusi ilə qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycanın müstəqilliyi və
dövlətçiliyi uğrunda vuruşan milli qüvvələrin formalaşmasında, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin birinci
hökumətinin xarici siyasət və hərbi sahədə ilk qərarlarının həyata keçirilməsində Gəncə şəhəri tarixi rol
oynamışdır. 1918-ci ilin 28 mayında Tiflisdə Milli Şura tərəfindən İstiqlal Bəyannaməsinin qəbul
edilməsindən iki gün sonra Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması barədə məlumat Nazirlər Şurasını
sədri Fətəli Xan Xoyskinin imzaladığı radioteleqrafla bütün ölkələrin xarici işlər nazirliklərin; yayılmışdır. Bu
məlumatda Gəncə şəhəri yeni yaranmış dövlətin müvəqqəti paytaxtı kimi göstərilmişdir.
Mürəkkəb daxili və beynəlxalq şəraitdə yaranmış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin birin hökuməti və
Milli Şurası iyun ayının 16-da Tiflisdən Gəncəyə köçmüşdür və burda milli qüvvələri səfərbər edərək,
Azərbaycanın dövlət suverenliyi və ərazi bütövlüyünü təmin etməyi və, ilk növbədə, Bakını bolşevik və daşnak
qüvvələrdən azad etməyi özünə başlıca məqsəd qoymuşdur. O zaman Azərbaycan dövlətçiliyini tamamı ilə
rədd edən bolşevik Şaumyanın rəhbərliyi altında olan qüvvələr Bakı və onun ətraf rayonlarında
azərbaycanlılara qarşı soyqırımı siyasətini yürüdərək, bütün Azərbaycanda öz hakimiyyətini bərqərar etməyə
çalışırdı. Bu planların qarşısını almaq və Bakını Azərbaycan xalqına və dövlətinə qaytarmaq məqsədi il Milli
Şura Osmanlı hökumətindən hərbi yardım istəmişdi. İkitərəfli hərbi-siyasi əməkdaşlığı rəsmiləşdirmək üçün
Azərbaycanın birinci hökuməti 4 iyun 1918 il tarixində Tiflisdə Osman hökuməti ilə dostluq müqaviləsi
imzalamışdı. Bu Azərbaycan dövlətinin xarici dövlətlə imzaladığı ilk müqavilə idi.
Bu müqavilə əsasında artıq Gəncəyə gəlmiş türk ordusunun hissələri və general Ə.Şıxlinskini
komandanlığı altında olan, əsasən könüllülərdən ibarət Azərbaycanın silahlı qüvvələri birləşərək Bakı
istiqamətində tarixi yürüşə başlamış, Milli Şura və Baş nazir Xan Xoyskinin hökuməti hərb və diplomatik
meydanda yüksək bacarıq göstərək, dövlətin paytaxtı Bakıda milli hakimiyyətin qurulmasına müvəffəq
olmuşlar. Xan Xoyski və onun hökuməti Bakıda ali hakimiyyət hesab olunan Britaniya hərbi nümayəndəliyi
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ilə qarşılıqlı konstruktiv münasibətlər qurmağa nail olmuşdur. Qısa zaman ərzində Britaniya hərb
nümayəndəliyi Londona göndərdiyi məlumatlarında Bakı hökumətinin müasir dünya görüşlü insanlardan
ibarət olduğunu, ölkədə inzibati sistemin və sabitliyin bərpa edilməsini bacardığını qeyd edirdi. Bunun nəticəsi
olaraq, Britaniya nümayəndəliyi Azərbaycan hökumətinin bütün Azərbaycan ərazisində, o cümlədən
Qarabağda, milli hakimiyyət qurmaq haqqını tanımışdı hətta, Azərbaycan hökumətinin nümayəndələrinə
Birinci Dünya müharibəsinin nəticələri üzr; keçiriləcək Paris sülh konfransına dəvət almağa yardım göstərməyi
vəd etmişdir. Milli hakimiyyətin möhkəmlənməsi, dövlət strukturları və nizami ordunun yaradılması ilə yanaşı
gənc Azərbaycan hökumətinin qarşısında duran ən vacib diplomatik vəzifə – Birinci Dünya müharibəsində
qalib gəlmiş müttəfiq dövlətlər tərəfindən təşkil olunan Paris sülh konfransında iştirak etmək və Azərbaycan
dövlətinin dünya birliyi tərəfindən tanınması idi. Nəhayət, böyük çətinliklərdən sonra Əlimərdan bəy
Topçubaşovun rəhbərlik etdiyi Azərbaycan nümayəndə heyəti Paris sülh konfransında iştirak etmək hüququnu
qazanmışdır. Habelə, 1920 ci ilin 11 yanvarında Paris sülh konfransında Azərbaycan diplomatiyası özünün ən
vacib uğurunu əldə etmişdir – Versal Ali Şurasını təşkil edən müttəfiq ölkələr yekdilliklə Azərbaycan dövlətin
tanımışdı. Dövlətin tanınması Azərbaycanın nümayəndə heyətinə Versal Ali Şurasının müxtəlif, c cümlədən
Hökümət başçıları səviyyəsində keçirilən iclaslarında rəsmən iştirak etmək, öz hüquq və ehtiyacları haqqında
danışıqlar aparmaq imkanını vermişdi. Azərbaycan nümayəndə heyəti dövrün beynəlxalq səhnəsində həlledici
təsirə malik olan məşhur siyasi xadimləri – Lloyd Corç Klemanso, Lord Kerzon, Çerçil, Foş, Vilson və
digərləri ilə Paris sülh konfransının Ali Şurasının və digər iclaslarında müzakirələr apararaq, müttəfiq dövlətlər
tərəfindən Azərbaycana müxtəlif yardımın göstərilməsi haqqında qərarın qəbul edilməsinə də nail olmuşdur.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin siyasi xadimləri və məharətli diplomatları öz fəaliyyətləri ilə Azərbaycan
tarixinin ən parlaq və şərəfli səhifələrini yazmışlar. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması dünyada
gedən hərbi, diplomatik və siyasi proseslərin tərkib hissəsi olaraq, eyn zamanda, müsəlman dünyasında
demokratiya, vətəndaş cəmiyyəti və müasir dünyəvi dəyərlərinə əsaslanan ilk respublikanın qurulması demək
idi.
Bu il 28 May – Respublika gününə həsr olunmuş rəsmi qəbuldakı nitqində Prezident İlham Əliyev
cənabları 91 il əvvəl müsəlman aləmində ilk dəfə demokratik respublika olaraq Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin (AXC) qurulmasını tarixi hadisə kimi qiymətləndirmiş, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
ömrünün uzun olmadığı və iki ildən sonra respublikanın müəyyən səbəbləri üzündən süqut etdiyini təəssüflə
vurğulamış, Azərbaycan xalqı və Azərbaycan dövlətinin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin, onun
qurucularının fəaliyyətinə həmişə böyük hörmətlə yanaşdığını, bu tarixin bizə məxsusluğunu və ondan həmişə
ibrət dərsi götürməli olduğumuzu bildirmişdir.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yalnız 23 ay yaşamasına baxmayaraq, yeni Sovet Azərbaycanının
paytaxtı Bakı və suveren ərazisi ilə Sovet İttifaqı tərkibində, formal da olsa, bərabərhüquqlu Respublika kimi
saxlanılmasını bu dövrün əsas nəticəsi kimi qiymətləndirmək olar. Bakıda Sovet hakimiyyəti bərqərar olandan
sonra da, Azərbaycanın bir sıra siyasi xadimləri diplomatik meydanda öz fəaliyyətini və Azərbaycanın
mənafeyinin müdafiəsini davam etdirməyə müvəffəq olmuşlar.
XX əsrin sonunda Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa etmək üçün tarixi fürsət əldə etmiş oldu. Həmin
vaxt qonşu Ermənistanın hərbi təcavüzünə məruz qalmış, ağır iqtisadi böhran və daxili qeyri-sabitliyin hökm
sürdüyü Azərbaycan öz tarixinin ən mürəkkəb dövrlərindən birini yaşayırdı. Belə bir mürəkkəb şəraitdə
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin müstəqil Azərbaycanın rəhbərliyinə gəlməsini tarixi əhəmiyyətli hadisə
kimi qiymətləndirmək lazımdır. Ulu Öndər Heydər Əliyevin hərtərəfli fəaliyyəti nəticəsində milli dövlətçilik
möhkəmləndirilmiş, daxildə siyasi sabitlik və milli birlik təmin edilmiş, dövlət quruculuğu və sosial-iqtisadi
sahədə dərin islahatların aparılmasına başlanmış, habelə Azərbaycanın milli maraqlarının təmin edilməsinə
yönələn xarici siyasətinin prioritet istiqamətləri müəyyənləşdirilərək onların həyata keçirilməsi təmin
olunmuşdur.
Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin nəhəng fəaliyyətinin nəticələrinə arxalanaraq, bu gün
Azərbaycan Prezident İlham Əliyev cənablarının rəhbərliyi altında bütün sahələrdə nəzərə çarpan tərəqqi əldə
etmişdir. Azərbaycan geniş Xəzər və Qara dənizləri bölgəsində baş verən strateji siyasi və iqtisadi proseslərin
gedişinə təsir göstərməyə qadir regional liderə çevrilmişdir. Ölkəmiz xarici əlaqələrinin coğrafiyasını
əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirmiş, beynəlxalq aləmdə daha çox nəzərə çarpan və hörmət edilən ölkəyə
çevrilmiş və xarici siyasət məqsədlərini daha da təkmilləşdirmişdir. Ermənistan təcavüzünün nəticələrini
aradan qaldırmaq istiqamətində BMT, ATƏT, Avropa Şurası, NATO və İslam Konfransı Təşkilatı
çərçivəsində ölkəmizin ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən və Ermənistanın təcavüzkar siyasətini pisləyən bir çox
qətnamələr və qərarlar qəbul edilmişdir.
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Diplomatik xidmət orqanlarımızın rəhbərlərinin son müşavirəsində xarici siyasətimizin uğurlu olduğunu
qeyd edən Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev cənabları daha fəal xarici siyasət fəaliyyəti həyata
keçirilməsinin vacibliyini vurğulamış və müvafiq göstərişlər vermişdir.
Hazırda Azərbaycan diplomatik xidmət orqanları bu göstərişlərin həyata keçirilməsi istiqamətində
fəaliyyətinin davam etdirir.
Sözümü bitirərək, Azərbaycan diplomatiyasının 90-cı ildönümünü qeyd etdiyimiz bu əlamətdar gündə
sizin hamınıza doğma diyarımızın çiçəklənməsi naminə daha böyük müvəffəqiyyətlər arzulayıram.
Eyni zamanda, fürsətdən istifadə edərək bir daha başda Eldar Əzizov olmaqla Gəncə şəhər İcra
Hakimiyyətinə və gəncəlilərə qonaqpərvərliyə və diqqətə görə təşəkkürümü bildirirəm.
Diplomatiya aləmi.-2009.-№24.-S.17-19.
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Milli maraqlara əsaslanan xarici siyasət xətti
2009-cu ildə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə diplomatiya sahəsində mühüm nailiyyətlər
qazanan Azərbaycan beynəlxalq mövqelərini daha da gücləndirmişdir
Kamal ADIGÖZƏLOV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti
Sınaqdan çıxan strateji müttəfiqlik
2009-cu ilin fevralından rəsmi Ankaranın Ermənistanla sərhədləri açacağı, diplomatik münasibətləri
bərpa edəcəyi ilə bağlı məlumatların yayılması fonunda Azərbaycan-Türkiyə strateji münasibətlərinin daha bir
sınaqdan da uğurla çıxdığını demək olar. Açıq demək lazımdır ki, müəyyən spekulyativ qüvvələr iki ölkə
arasındakı münasibətlərə xələl gətirməyə çalışsalar da, buna nail ola bilmədilər. Azərbaycan və Türkiyə
arasındakı münasibətlər ümummilli lider Heydər Əliyevin “bir millət, iki dövlət” devizinə uyğun qurularaq
yüksələn templə inkişaf edir və heç bir amil bu əməkdaşlığa mənfi təsir göstərmək gücündə deyildir.
Xalqlarımızın iradə və məramının ifadəsi olan tarixin sınaqlarından çıxmış dostluq və qardaşlıq əlaqələri bu
gün dövlətlərarası münasibətlərimizin ruhunda bilavasitə öz təcəssümünü tapmışdır. Azərbaycan-Türkiyə
münasibətləri iki qardaş xalqın mənafelərinə xidmət etməklə yanaşı, dünyada və bölgədə sülhün və əminamanlığın bərqərar olması işinə də öz töhfəsini verir.
Türkiyə Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ilk dövlətdir. Azərbaycanda diplomatik nümayəndəliyini
açan birinci dövlət də məhz Türkiyə olmuşdur. Bu gün Azərbaycan Türkiyənin ən etibarlı siyasi müttəfiqi,
bərabərhüquqlu iqtisadi tərəf-müqabilidir. Bu, Ankarada yerləşən Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar
Təşkilatının (USAK) 2009-cu ilin sonunda əhali arasında keçirdiyi “Türkiyənin xarici siyasətində istiqamət
dəyişikliyi və qonşularla əlaqələr anlayışı” adlı sorğunun nəticələrindən də aydın görünür. Ankara, İstanbul,
Adana və Trabzon şəhərlərində 2000 nəfər arasında aparılmış sorğuda iştirak edənlərin 19,5 faizinin fikrincə,
Azərbaycan Türkiyənin əsas müttəfiqidir. Digər yerləri isə 13 faizlə Bosniya və Herseqovina və 12,5 faiz səslə
ABŞ tutur. Nüfuzlu beyin mərkəzinin keçirdiyi rəy sorğusunda Azərbaycanın Türkiyənin müttəfiqi kimi
birinci yerdə olması heç də təsadüfi deyildir. Ortaq mənəvi dəyərləri bölüşən xalqlarımızın iradəsi ilə
Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri özünün ən yüksək səviyyəsinə çatmışdır. Xalqlarımızın bir-birinə bəslədiyi
qardaşlıq duyğularından qaynaqlanan Azərbaycan-Türkiyə tərəfdaşlığı bu gün dövlətlərarası münasibətlərin
ən yüksək səviyyəsini bariz nümayiş etdirən örnək sayıla bilər. Ulu öndər Heydər Əliyevin sözləri ilə desək,
“Türkiyə ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin böyük tarixi var. Biz kökü bir olan xalqıq. Bizim tariximiz bir,
dilimiz bir, dinimiz birdir. Tarixin bütün mərhələlərində bizi bir-birimizdən ayırmağa çox çalışsalar da, buna
müvəffəq olmamışlar”.
Lakin son illər, xüsusilə Türkiyə ilə Ermənistan arasında İsveçrənin vasitəçiliyi ilə sərhədlərin açılması
ilə bağlı gedən danışıqlara ABŞ Prezidenti Barak Obamanın Türkiyəyə səfəri zamanı verdiyi dəstək
Azərbaycan tərəfdən birmənalı qarşılanmadı və Ermənistana açıq-aşkar dəstək kimi qəbul edildi. Beləliklə,
Türkiyə hökumətinin Ermənistanla sərhədləri açacağı ilə bağlı kütləvi informasiya vasitələrində aramsız olaraq
məlumatların yayılması Azərbaycanda haqlı narahatlıq doğurmaya bilməzdi.
Ancaq iki qardaş dövlət arasında belə anlaşılmazlıqların uzun sürməyəcəyi şübhəsiz idi. Artıq ötən il
mayın əvvəllərində Prezident Abdullah Gül və Baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan səviyyəsində məsələyə
aydınlıq gətirən açıqlamalar gündəmə gəldi. Açıqlamaların mahiyyəti son dövrlərə qədər olan mövqeyin eyni
idi. “Azərbaycanın işğal altında olan torpaqları azad olunmayana, Ermənistanın işğalçı qüvvələri bu
ərazilərdən çıxmayana qədər sərhədlərin açılması danışıqlar mövzusu ola bilməz”.
Etiraf etmək lazımdır ki, bu dövrdə Azərbaycanın dövlət başçısı siyasi müdriklik, qətiyyət və çevik
diplomatik fəaliyyət nümayiş etdirdi. Nəhayət, münasibətlərə müəyyən gərginlik gətirən proseslər onunla
nəticələndi ki, 2009-cu il mayın 14-də Azərbaycana səfərə gələn Türkiyənin Baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan
mətbuat nümayəndələri üçün verdiyi bəyanatda bildirdi: “Dağlıq Qarabağ işğal edildiyi üçün Türkiyə
sərhədləri bağlamışdır. İşğala son qoyulmayınca bilavasitə sərhədlərin açılması da mümkün deyildir. Bunu
çox açıq şəkildə bir çox yerdə ifadə etdiyim kimi, bu gün Bakıda da bunu ifadə edirəm”.
Prezident İlham Əliyev də öz növbəsində jurnalistlərin sualına cavabında bəyan etdi ki, “…Heç kim
üçün sirr deyil, son aylar ərzində Azərbaycan cəmiyyətində müəyyən mənada bir narahatlıq hissləri var idi. O
hisslərin yəqin ki, müəyyən təbii səbəbləri də var idi. Ancaq ən önəmlisi odur ki, hesab edirəm və bu gün mən
üzümü Azərbaycan xalqına tutub demək istəyirəm ki, heç bir şübhə üçün, möhtəkirlik üçün yer qalmadı.
906

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Türkiyə hökumətinin başçısı, Türkiyə Prezidenti dəfələrlə bu məsələyə aydınlıq gətirmişlər və bu gün də
dəyərli qardaşım cənab Baş nazirin sözləri, bir daha demək istəyirəm ki, bunun ən gözəl cavabıdır”.
Bu yaxınlarda Türkiyə mediasına müsahibəsində Baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan protokolların
imzalanmasına rəğmən, Ermənistanla münasibətlərin bundan sonrakı taleyinin, habelə sərhədlərin açılmasının
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həlli ilə bağlı olduğunu bir daha vurğulamışdır. İki strateji müttəfiq
arasında psixoloji diskomfort yaradan anlaşılmazlığın tamamilə aradan qalxması ikitərəfli münasibətlərin
perspektiv inkişafı baxımından da vacib amildir.
Xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, 2009-cu ildə Azərbaycan Türkiyə də daxil olmaqla, bütün türkdilli
dövlətlərin ümumi maraq və mənafelər naminə konsolidasiyası istiqamətində inamlı addımlar atmışdır. Bu
birlik və həmrəylik, eyni zamanda, çoxqütblü əməkdaşlığın subregional inteqrasiya modelini – türkdilli
dövlətlərin müxtəlif qlobal enerji və kommunikasiya layihələrinin gerçəkləşdirilməsi naminə birgə səy
göstərməsini, geniş iqtisadi əlaqələr qurmasını təmin edir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ümumtürk
birliyinin möhkəmləndirilməsi xəttini xarici siyasətdə mühüm istiqamətlərdən biri kimi müəyyənləşdirərək,
təkcə Türkiyə ilə deyil, Mərkəzi Asiyanın türkdilli dövlətləri ilə münasibətləri gücləndirmək xəttinə üstünlük
verir. Dövlət başçısı türkdilli xalqların oxşar milli irsinə, ülvi və pak dəyərlərinə, mental xüsusiyyətlərinə həm
də ümumi müqaviməti və səfərbərliyi təmin edən güclü ideoloji-siyasi təsir vasitəsi kimi yanaşır. Türk
dövlətlərinin, xalqlarının, diaspor təşkilatlarının vahid ideya və məqsədlər uğrunda mübarizə aparması,
ideoloji-siyasi cəbhədə eyni nöqtəyə vurması, bədnam erməni lobbisinə qarşı mütəşəkkil mübarizəyə
qoşulması cənab İlham Əliyevin ən çox səy göstərdiyi məsələlərdəndir.
Ötən ilin oktyabr ayında Bakıda Türkdilli Ölkələrin Parlament Assambleyasının birinci sammitinin
keçirilməsi isə ümumtürk birliyinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən məqsədyönlü
strategiyanın uğurlu davamıdır. İlk dəfə 2006-cı ildə türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının sammitində
Prezident Nursultan Nazarbayev Türkdilli Ölkələrin Parlament Assambleyasının yaradılması ideyasını irəli
sürmüşdür. Ortaq mədəni irsə, dinə, dilə malik olan dövlətləri bir araya gətirdiyi üçün assambleya böyük
əhəmiyyətə malikdir. Türkdilli Ölkələrin Parlament Assambleyası parlamentlərarası ünsiyyətin demokratik
forumu kimi təşəkkül tapacaq, bölgələrin əmin-amanlıq və inkişaf ərazilərinə çevrilməsi məqsədi ilə müxtəlif
təşəbbüslərin irəli sürülməsinə və həyata keçirilməsinə əlverişli şərait yaradacaqdır.
Nəhayət, türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının yenə də 2009-cu ilin oktyabrında keçirilmiş IX zirvə
görüşü Türkiyə, Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Türkmənistan arasında münasibətlərin keyfiyyətcə
yeni mərhələdə intensiv inkişafı, ümumi səylərin vahid məqsədlər naminə səfərbər olunması baxımından
mühüm nəticələrlə yadda qalmışdır. Faydalı müzakirələrlə əlamətdar olan zirvə toplantısında türk dövlətləri
arasında hərtərəfli siyasi, iqtisadi və mədəni əlaqələrin yaradılması vacibliyi önə çəkilmişdir. Eyni zamanda,
türkdilli dövlət başçıları ildə iki dəfə – rəsmi və qeyri-rəsmi görüşmək barədə razılığa gəlmişlər. Rəsmi
imzalanmış Naxçıvan Bəyannaməsinə görə isə yaxın perspektivdə Türkdilli Ölkələrin Əməkdaşlıq Şurasının
yaradılması nəzərdə tutulur.
Danışıqlarda intensivlik artır
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həlli ötən il də Azərbaycan
Respublikasının yeritdiyi xarici siyasətin prioritet istiqaməti olaraq qalmış, bu məsələ daim diqqət mərkəzində
saxlanmışdır. Münaqişənin həlli ilə bağlı danışıqlar prosesinin fəallaşması ölkə diplomatiyasını bu yöndə daha
çevik fəaliyyətə sövq etmiş, ərazi bütövlüyü ilə öz müqəddəratını təyinetmə prinsiplərinin hüquqi tətbiq
edilməsində kolliziyanın aradan qaldırılması məsələsində taktiki hücum fəaliyyətinə keçid əldə olunmuşdur.
İl ərzində münaqişənin nizamlanması üzrə aparılmış danışıqlar intensivliyi ilə səciyyələnmişdir. ATƏTin Minsk qrupu həmsədrlərinin iştirakı ilə Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri arasında il ərzində altı,
xarici işlər nazirləri arasında isə bir neçə dəfə görüşün keçirilməsi buna dəlalət edir. Eyni zamanda, il ərzində
beynəlxalq ictimaiyyətin də münaqişəyə diqqəti kifayət qədər yüksək olmuşdur.
Beynəlxalq birlik münaqişədə status-kvonun saxlanılmasının yolverilməzliyini və münaqişənin tezliklə
həllinin zəruriliyini dərk edir. Bu xüsusda, 2009-cu il iyulun 10-da “Böyük səkkizliyin” İtaliyanın Akvil
şəhərində keçirilmiş sammitində ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələri prezidentlərinin Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ilə bağlı birgə bəyanatının, habelə dekabrın 1-də Afinada keçirilmiş ATƏT-in Nazirlər Şurası
çərçivəsində Minsk qrupunun həmsədr ölkələri nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri olan Rusiya və Fransa xarici
işlər nazirlərinin və ABŞ dövlət katibinin müavininin, Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin
birgə bəyanatının qəbul olunması münaqişənin nizamlanmasına ən yüksək səviyyədə diqqətin artdığını
göstərir.
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ATƏT-in xarici işlər nazirləri səviyyəsində Afinada keçirilən iclasında bu münaqişənin məhz ərazi
bütövlüyü çərçivəsində həllinə dair sənəd qəbul edilmişdir. Münaqişə dövrü ərzində ilk dəfə Ermənistan bu
sənədə qoşulmuş və etiraf etmişdir ki, problemin həlli yalnız ərazi bütövlüyü çərçivəsində mümkündür.
Beləliklə, ərazi bütövlüyü prinsipinin xalqın öz müqəddəratını təyin etməsi problemi ilə qarşı-qarşıya
qoyulduğu uzun dövr başa çatmışdır. Nəticə sadədir: öz müqəddəratını təyinetmə məsələsi ərazi bütövlüyü
prinsipi çərçivəsində həll olunmalıdır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin 2009-cu ilin
sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına həsr olunmuş iclasında demişdir: “Xalqların öz müqəddəratını təyinetmə
məsələləri ölkələrin ərazi bütövlüyünü pozmamalıdır və bu məsələ yalnız ölkələrin ərazi bütövlüyü
çərçivəsində həll oluna bilər. Bu düstur Dağlıq Qarabağ məsələsinin həlli üçün hesab edirəm ki, həlledici ola
bilər. Məsələ Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunacaqdır. Bütün işğal edilmiş torpaqlardan
Ermənistanın işğalçı qüvvələri çıxarılmalıdır. Bizim soydaşlarımız – məcburi köçkünlər ora qayıtmalıdırlar.
Təhlükəsizlik tədbirləri görülməlidir. Gələcəkdə Dağlıq Qarabağın Azərbaycan və erməni icmaları yüksək
muxtariyyət şəraitində, Azərbaycan dövləti tərkibində yaşamalıdırlar. Bizim mövqeyimiz bundan ibarətdir.
Afinada ATƏT-in xarici işlər nazirlərinin səviyyəsində keçirilən görüşdə qəbul edilmiş sənəd məhz bu
yanaşmanı təsdiq edir. Ondan əvvəl – 2008-ci ildə Moskvada Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya
prezidentlərinin birgə imzaladıqları bəyanatda da məhz bu yanaşma göstərilir. Məsələ beynəlxalq təşkilatlar
çərçivəsində qəbul edilmiş qətnamələr və qərarlar əsasında həll olunmalıdır. Bu hansı qərarlar və qətnamələrdir
– bunu siyasətdən bir az başı çıxan adam dərhal deyə bilər. İlk növbədə BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4
qətnaməsi – hansılar ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan torpaqlarından qeyd-şərtsiz çıxarılmasını
tələb edir. ATƏT-in sənədləri, digər beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi sənədlər ki, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü təsdiq edir”.
Qeyd etmək lazımdır ki, ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində aparılan danışıqlar prosesinin
intensivləşməsi bir sıra reallıqlarla şərtlənir. Məsələ bundadır ki, Azərbaycan Cənubi Qafqazda sürətlə inkişaf
edən dövlətə çevrildiyi halda, Ermənistan özünü regionda həyata keçirilən strateji əhəmiyyətli layihələrdən
kənarda saxlayır, beləliklə, gələcək inkişafını sual altında qoyur. Təcavüzkar dövlət həm də regionda daha
geniş əməkdaşlıq imkanlarına mane olmağa çalışır. Halbuki münaqişənin həllinin uzanmasına, region
dövlətləri ilə münasibətlərin gərginliyinə görə ən böyük zərbə məhz Ermənistana dəyir. Təcavüzkarlıq
siyasətindən əl çəkməyən Ermənistan bu səhv siyasətin nəticəsi olaraq özünü Cənubi Qafqazda gerçəkləşən
bütün mühüm layihələrdən tamamilə təcrid etmişdir.
Region dövlətləri sıx şəkildə iqtisadi inteqrasiya proseslərində fəal iştirak etsələr də, Ermənistan faktiki
olaraq bu imkandan məhrum olub, davamlı inkişaf perspektivini itirərək xarici borcların və yardımların
ümidinə qalmış, xarici borcları da artmışdır. Böhranla əlaqədar Ermənistanda ümumi daxili məhsulun 20 faiz
azalması, sosial-iqtisadi tənəzzülün dərinləşməsi əhalinin sosial vəziyyətini daha da ağırlaşdırır. Qlobal böhran
şəraitində xarici borclarını ödəmək iqtidarında olmayan Ermənistan bütün strateji əhəmiyyətli müəssisələrini
itirir.
Üstəlik, ABŞ və Qərb dövlətləri Türkiyənin sərt mövqeyini nəzərə alaraq bu ölkə ilə münasibətlərini
sahmana salmağa çalışan Ermənistanın münaqişənin həllində konstruktivlik nümayiş etdirməsinə çalışırlar. Bu
və digər reallıqlar isə təcavüzkar tərəfi geri çəkilmək məcburiyyətində qoyur.
Ötən il Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin vasitəçiliyi
ilə gerçəkləşən görüşləri danışıqlar prosesinin pozitiv məcrada inkişafının təmin edilməsi, prinsipial mübahisə
predmeti olan məqamlar üzrə müzakirələrin davam etdirilməsi baxımından faydalı sayıla bilər. Prezident İlham
Əliyev Azərbaycan televiziyasına müsahibəsində danışıqlar prosesinin gedişində müsbət dinamikanın
olduğunu bildirmişdir: “Danışıqlara gəldikdə, deyə bilərəm ki, müsbət dinamika vardır. Əgər bu olmasaydı,
indiyə qədər bu danışıqlar aparılmazdı. Danışıqlara bizim sadiq qalmağımızın əsas səbəbi ondan ibarətdir ki,
danışıqlar prosesində çətin də olsa, irəliləyiş vardır. Son 5-6 il ərzində çox vacib məsələlər razılaşdırılıb. İlk
növbədə, Ermənistan qüvvələri Dağlıq Qarabağın ətrafında yerləşən bütün işğal edilmiş torpaqlardan qeydşərtsiz çıxarılmalıdır. Bu, deyə bilərəm ki, danışıqlar prosesində böyük irəliləyişdir. Çünki 4-5 il bundan əvvəl
4 rayonun, ondan sonra 5 rayonun boşaldılmasından söhbət gedirdi. Ancaq danışıqlar prosesində atılan
addımlar nəticəsində bu gün artıq deyə bilərəm ki, bu, razılaşdırılıbdır”.
Rusiyalı politoloq Aleksey Vlasov yazır: “Azərbaycan liderinin əsaslandırılmış və təmkinli mövqeyi
hələ Heydər Əliyev dövründən Azərbaycan Respublikasının xarici siyasət doktrinasının əsasını təşkil edən
çoxvektorluluq və praqmatizm siyasətinin təbii davamı olmaqla yanaşı, həm də dünyadakı yeni reallıqların
dəqiq başa düşülməsinə dəlalət edir. İndi çoxqütblülük şəraitində region üzrə tərəfdaşlarla qarşılıqlı fəaliyyət
kənardan təklif edilən ambisiyalı layihələrdə iştirak etməkdən daha artıq xeyir verə bilər”.
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Beləliklə, keçən il Azərbaycan diplomatiyası Ermənistan və Azərbaycan arasında silahlı münaqişənin
Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığına
hörmət prinsipləri əsasında həll edilməsi istiqamətində ardıcıl fəaliyyətini davam etdirmişdir. Münaqişəni
tənzimləmək üçün ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçiliyi ilə aparılan danışıqlarda tərəqqiyə nail olmaq üçün
Azərbaycan öz tərəfindən mümkün olan bütün siyasi-hüquqi vasitələrə əl atmış, konstruktivlik nümayiş
etdirmişdir. Lakin təcavüzkar Ermənistanın beynəlxalq hüququn hamı tərəfindən qəbul olunmuş prinsip və
normalarını qulaqardına vurması, hərbi təcavüzün nəticələrini əbədiləşdirmək cəhdləri nizamlama prosesini
irəli aparmağa, regionda çoxdan gözlənən sülhü və əmin-amanlığı bərpa etməyə imkan verməmişdir.
Prezident İlham Əliyev dəfələrlə bəyan etmişdir ki, Azərbaycan bütün qonşuları ilə dostluq
münasibətləri saxlayır və regionda sabitliyin və təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün hər cür səy göstərməyə
hazırdır. Lakin ölkəmizi ən çox narahat edən – uzun illər boyu gedən danışıqlar prosesinə baxmayaraq,
münaqişənin hələ də həll olunmamasıdır. “On beş ildir ki, atəşkəs rejimi mövcuddur, lakin təəssüf ki, münaqişə
hələ də həll olunmayıbdır. Bizim mövqeyimiz tam aydındır: münaqişə beynəlxalq hüquq normaları əsasında,
Ermənistan qoşunlarının ərazilərimizdən dərhal çıxarılması ilə bağlı BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının
qətnamələri əsasında həll olunmalıdır. Amma əfsus ki, Ermənistan beynəlxalq hüquq normalarına əməl etmir
və bu, münaqişənin həll olunmamasının əsas səbəbidir. Danışıqlarda irəliləyiş olmuşdur, amma bu, kifayət
deyildir”.
Biz, bölgənin sabitliyi və təhlükəsizliyi üçün nəticələrin tələb olunduğu bir dövrdə yaşayırıq. Təəssüflə
qeyd etmək lazımdır ki, bölgənin ən böyük probleminin həlli ilə bağlı danışıqlar prosesində Ermənistan
tərəfinin nümayiş etdirdiyi qeyri-konstruktiv mövqe münaqişənin nizama salınması yolunda başlıca maneəyə
çevrilmişdir. Bu münaqişə yalnız ərazi bütövlüyü prinsipi əsasında nizama salına bilər. Ermənistan tərəfinin
danışıqlarda əsas gətirdiyi “öz müqəddəratını təyin etmə” prinsipi “ərazi bütövlüyü” prinsipi ilə ziddiyyət
təşkil etməməlidir. Azərbaycan tərəfi hər zaman Dağlıq Qarabağa yüksək status verməyə hazır olduğunu bəyan
edib. Lakin bu status bütün hallarda Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində müəyyənləşməlidir. Dağlıq
Qarabağa Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində status verilməsi təklifi ilə bağlı dünya təcrübəsində
kifayət qədər misallar var.
Həmçinin Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılmasının Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə aid olmadığını
düşünənlərə bölgədəki proseslərə ehtiyatla yanaşmağı tövsiyə etmək olar. Əgər Dağlıq Qarabağ münaqişəsində
irəliləyiş əldə olunmasa, nə Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin yeni mərhələyə daxil olmasından, nə də ki,
Cənubi Qafqazda sabitliyin yaranmasından söhbət gedə bilməz. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi və
Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması bir-biri ilə bağlıdır və proseslərin hər ikisində paralel
olaraq irəliləyişin əldə edilməsi zəruridir.
Münaqişə həll olunmadan Avropaya enerji idxalı üçün yeni yollar haqqında danışmaq da qeyrimümkündür. Regionda davamlı sülhün və sabitliyin təminatı olan kommunikasiyaların və yolların açılması
üçün Azərbaycanın işğal altındakı ərazilərinin azad edilməsi əsas şərtdir.
Dünya birliyi münaqişənin həll olunması istiqamətində səylərini artırsa, Cənubi Qafqazda real
dəyişikliklərə töhfə verə bilər. Cənubi Qafqazdakı mahiyyətcə eyni münaqişələrə münasibət də eyni olmalıdır.
Münaqişə ətrafında yaranmış vəziyyət həm Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin, həm də beynəlxalq
qurumların sülhməramlı səylərinin daha da fəallaşdırılmasını tələb edir.
Münaqişənin bir anda nizama salınması sxemi yoxdur. Lakin sülhün yaradılması üçün lazım olan şərtlər,
hər bir tərəf üçün məqbul olan sülh, hamını razı salacaq gələcək münaqişə tərəflərin ayırd edilməsindən
bilavasitə asılıdır.
Hazırkı danışıqlar prosesi münaqişənin həll olunmasında pat vəziyyətinin aradan qalxacağına ümidləri
artırır. 2008-ci ilin noyabrında Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentləri tərəfindən Moskvada
imzalanmış bəyannamədə Ermənistan tərəfinin münaqişənin beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri
əsasında mərhələli həllini qəbul etməsi yaxşı əlamətdir. Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunda və ondan
kənarda təhlükəsizlik və sabitlik naminə Ermənistan rəhbərliyi ilə danışıqları davam etdirir və bu da gələcəkdə
geniş regional imkanları bütün tərəflərin faydası üçün istifadə etməyə şərait yaradacaqdır.
20 ildir davam edən, beynəlxalq və regional sülhə, təhlükəsizliyə ciddi təhlükə olan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin kobudcasına pozulmasının ən canlı nümunəsidir.
Ermənistan tərəfindən həyata keçirilən təcavüzün nəticəsi olaraq Azərbaycan ərazilərinin beşdə biri zəbt
olunmuş, etnik təmizləməyə məruz qalmış bir milyonadək azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünə çevrilmiş,
ölkənin minlərlə tarixi-mədəni irsi dağıdılaraq qarət edilmişdir.
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Münaqişənin həllinin hüquqi əsasları BMT-nin Nizamnaməsi, Helsinki Yekun Aktı, BMT Təhlükəsizlik
Şurasının 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələri, BMT Baş Məclisinin 2008-ci ildə qəbul etdiyi A/RES/62/243
saylı qətnaməsi, habelə ATƏT və Avropa Şurasının müvafiq sənədləri və qərarlarında əks olunan beynəlxalq
hüququn norma və prinsiplərinə söykənir. Bütün bu sənədlər Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyü və
beynəlxalq səviyyədə tanınan sərhədlərinin toxunulmazlığını təsdiqləyir.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi 4 qətnamədə başqa bir
dövlətin ərazisinin güc tətbiq etmək yolu ilə ələ keçirilməsinin yolverilməzliyi və Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü, suverenliyi vurğulanmış, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın bir hissəsi kimi tanınmış, zəbt olunmuş
Azərbaycan torpaqlarından işğalçı qüvvələrin qeyd-şərtsiz çıxması çağırışı əksini tapmışdır. BMT Baş
Məclisinin 14 mart 2008-ci il tarixli Azərbaycanın “işğal edilmiş ərazilərində vəziyyət” qətnaməsində
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə dəstək bir daha ifadə olunmuşdur. BMT Təhlükəsizlik
Şurasının və Baş Məclisinin qətnamələrində əks olunmuş yanaşma Azərbaycanın tutduğu mövqe ilə tamamilə
üst-üstə düşür. Azərbaycan ilk gündən münaqişənin mərhələli həllinin yeganə mümkün yol olduğunu demişdir.
İşğal olunmuş bütün ərazilərdən erməni silahlı qüvvələrinin çıxarılması, həmin ərazilərin bərpası, qaçqın və
məcburi köçkünlərin doğma yurdlarına – Dağlıq Qarabağa və ətraf rayonlara geri qayıtması, qarşılıqlı istifadə
üçün bütün kommunikasiyaların açılması kimi bir sıra vacib işlər görülməlidir. Bu, müharibənin nəticələrini
aradan qaldırmağa, regionun azərbaycanlı və erməni icmalarının qarşılıqlı razılığı nəzərə alınmaqla
Azərbaycan daxilində Dağlıq Qarabağ regionunun hüquqi statusunun işlənib hazırlanmasına, regionda davamlı
sülhün və sabitliyin təşəkkül tapmasına zəmin yaradacaqdır.
Beləliklə, Azərbaycan regionun nadir ölkələrindən biridir ki, çətin geosiyasi mühitdə müstəqil xarici
siyasət yürüdür və xarici siyasət strategiyasını özünün milli məqsədləri üzərində qurur. Dövlətçiliyin,
müstəqilliyin, ərazi bütövlüyünün və suverenliyin, milli təhlükəsizliyin qorunması, beynəlxalq aləmə
çoxşaxəli inteqrasiyanın təmin olunması, iqtisadi və geostrateji maraqların ödənməsi, vətəndaşların firavan,
təhlükəsiz yaşayışının təmin olunması 2009-cu ildə həyata keçirilən xarici siyasətdə dominantlıq təşkil
etmişdir. Rəsmi Bakının yeritdiyi praqmatik, çevik, milli maraqların prioritetliyinə əsaslanan diplomatiya
Azərbaycanı bütövlükdə dünyada strateji önəmi birmənalı etiraf olunan dövlətə çevirmişdir.
Bu gün Azərbaycan istər qonşu, istərsə də yaxın və uzaq ölkələrlə dostluq və strateji tərəfdaşlıq
çərçivəsində münasibətlərini müvəffəqiyyətlə inkişaf etdirir. Azərbaycanın həyata keçirdiyi balanslaşdırılmış
və çoxşaxəli praqmatik xarici siyasət xətti nəinki ölkəmizin beynəlxalq aləmdə mövqeyini möhkəmləndirmiş,
həmçinin milli təhlükəsizliyini gücləndirmişdir. Bununla yanaşı, Azərbaycanın geosiyasi rəqabət meydanına
çevrilməsinin qarşısı alınmışdır. Strateji baxımdan əlaqələri genişlənən Azərbaycanın dünya geosiyasi
məkanına siyasi, iqtisadi inteqrasiyası üçün də geniş imkanlar açılmışdır. Avropa və Asiyanın qovuşuğunda
yerləşən mühüm geostrateji məkan kimi Azərbaycan regionda sülhün və sabitliyin təmin olunması üçün dayaq
nöqtəsi kimi ən perspektivli tərəfdaş hesab edilir. Ölkəmiz bütün regional məsələlərdə əsas oyunçudur və
regiondakı strateji əhəmiyyətli heç bir layihə Azərbaycansız gerçəkləşə bilməz. Dünya şöhrətli siyasətşünas
Zbiqnev Bjezinski özünün “Böyük şahmat lövhəsi: Amerikanın üstünlüyü və onun geostrateji zəruriliyi” adlı
kitabında Azərbaycanın geosiyasi cəhətdən ən mühüm dövlətlər sırasında yer aldığını xüsusi olaraq vurğulayır.
Z. Bjezinski Mərkəzi Asiyanın enerji ehtiyatlarının Avropa bazarlarına alternativ yolla çatdırılmasında əsas
tranzit ölkə kimi məhz Azərbaycanı göstərir və bununla da onun geosiyasi çəkisinin daha böyük olduğunu
qeyd edir. Bu baxımdan Azərbaycanın Qafqaz-Xəzər regionunda tutduğu coğrafi mövqeyinə görə onun
“darvaza ölkəsinə” (S.Koen), Avropanı Mərkəzi Asiya və Uzaq Şərq ilə birləşdirən nəhəng kommunikasiya
körpüsünə çevrilməsi perspektivləri kifayət qədər realdır. Nəhəng qitələrarası kommunikasiya layihələri
(Böyük İpək Yolu, Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizi (TRASECA), Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi və
b.) ilk növbədə bu məqsədə xidmət edir. Digər tərəfdən, Azərbaycanın iştirakı olmadan həmin layihələrin
həyata keçirilməsini təsəvvür etmək çətindir.
Azərbaycanın Avropa ilə əlaqələri artıq xüsusi əhəmiyyət kəsb etməyə başlamışdır. Ölkəmiz Avropa
təhlükəsizlik arxitekturasının etibarlı tərəfdaşı kimi qitənin enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında vacib
rol oynayır. Azərbaycan bu gün dünyanın və dünya siyasətinin mərkəzinə çevrilmiş Avropanın ən mühüm
istiqamətlər üzrə tərəfdaşı kimi tanınır. Avropa İttifaqı ilə əlaqələrin inkişaf etdirilməsi dövlətimizin xarici
siyasətinin üstün istiqamətlərindən biridir. Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında 1996-cı ildə imzalanmış və
1999-cu ildə qüvvəyə minmiş Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi ölkəmizin bu nüfuzlu qurumla
münasibətlərinin hüquqi bazasını təşkil etmişdir. 2004-cü ildə Azərbaycanın Avropa İttifaqı tərəfindən “Yeni
qonşuluq siyasəti”nə daxil edilməsi qarşılıqlı iqtisadi inteqrasiyanın və siyasi əməkdaşlığın daha da
genişlənməsinə təkan vermişdir. 2006-cı ildə “Yeni qonşuluq siyasəti” çərçivəsində ikitərəfli fəaliyyət planı
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imzalanmış və əməkdaşlığın əsas istiqamətləri müəyyənləşdirilmişdir. Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında
imzalanmış “Enerji sahəsində Strateji Tərəfdaşlıq haqqında” Anlaşma Memorandumu da birgə fəaliyyət üçün
yeni imkanlar açır. 2009-cu ilin may ayından Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə “Şərq tərəfdaşlığı” proqramı
çərçivəsində də əməkdaşlıq etməyə başlamışdır ki, həmin proqram Avropa İttifaqı ilə assosiasiya haqqında
yeni saziş, azad ticarət haqqında hərtərəfli saziş, Aİ ölkələrinə gediş-gəlişi sadələşdirə biləcək mobillik və
təhlükəsizlik haqqında müqavilələrin bağlanmasını, eləcə də əmək bazarının imkanlarının öyrənilməsi, Avropa
İttifaqının və onun Şərq tərəfdaşlarının enerji təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi məsələlərini nəzərdə tutur.
Azərbaycan strateji tərəfdaşı olan ABŞ ilə qlobal problemlərə və təhlükələrə qarşı mübarizə aparmaq
məqsədi ilə uğurlu əməkdaşlığı davam etdirir. Ölkəmiz Birləşmiş Ştatların rəhbərlik etdiyi antiterror
koalisiyasının üzvüdür, beynəlxalq birliyin terrorizmə qarşı mübarizəsini hərtərəfli şəkildə dəstəkləyir və bu
istiqamətdə bir sıra əhəmiyyətli addımlar atır. Azərbaycan ABŞ-la, habelə iqtisadi, enerji təhlükəsizliyi və
demokratik inkişafın təşviqi sahələrində də əməkdaşlığın genişləndirilməsi istiqamətində fəal iş aparır. ABŞın nüfuzlu nəşrlərindən olan “The Washington Times” qəzetində dərc edilmiş məqalədə deyilir:
“Azərbaycanda Amerika şirkətlərinin fəaliyyəti üçün şərait var (GE şirkəti tərəfindən hazırlanan turbinlər
“Azərenerji” dövlət müəssisəsi üçün elektrik enerjisi istehsal edir, “Exxon” və “Şevron” şirkətləri isə ARDNŞ
ilə birlikdə nəhəng neft və qaz yataqlarının işlənməsində iştirak edirlər).
…Xəzər dənizindəki neft və təbii qaz yataqlarında kəşfiyyat, hasilat və bu məhsulların dünya bazarlarına
çatdırılması Bakı və Vaşinqtonun ümumi məqsədidir.
… indi Azərbaycan Vaşinqtonun Avropaya qaz ixracını şaxələndirmək və təbii qazın nəql edilməsi
marşrutlarının Rusiya sərhədlərindən uzaqlaşdırmaq cəhdlərinin əsas elementidir. Özünün bəzi qonşularından
fərqli olaraq Azərbaycan ölkədə iqtisadi və siyasi sabitliyin bərqərar olması və məsuliyyətli rəhbərliyi ilə fəxr
edə bilər. Bu, Azərbaycanın iri yataqlarında hasil edilən təbii qazı Avropaya nəql etmək üçün nəzərdə tutulan
Nabukko strateji boru kəmərinə dair planları həyata keçirməkdə bu ölkəyə güvənməyə imkan verir.
Vaşinqton Azərbaycan ilə infrastruktur və enerji sahələrində əlaqələrlə yanaşı Amerikanın İraqda,
Əfqanıstanda və Kosovoda həyata keçirdiyi əməliyyatlarda Azərbaycanın onu dəstəkləyəcəyinə ümid edir.
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev 2001-ci il 11 sentyabr hadisələrindən sonra Amerikanın
dünyada terrorizmə qarşı mübarizəsində ona dərhal kömək təklif etmiş, əsgərlərinin Əfqanıstana və İraqa
göndərilməsinə razılıq vermişdir”.
Rusiya Federasiyası ilə ölkəmizin əlaqələri dinamik şəkildə inkişaf edir və münasibətlərimiz strateji
tərəfdaşlıq xarakteri daşıyır. Rusiya ilə ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi Azərbaycanın
xarici siyasətinin prioritet istiqamətidir. Müxtəlif sahələrdə, o cümlədən iqtisadi sahədə əməkdaşlığımız daim
genişlənir. Azərbaycan Rusiyanın bölgədə əsas iqtisadi və siyasi tərəfdaşıdır.
Azərbaycan MDB-nin üzvü olan digər ölkələrlə də siyasi, iqtisadi, ticarət və mədəni əlaqələrini xeyli
inkişaf etdirmişdir. Həmin ölkələrlə həm ikitərəfli, həm də beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığımız
məhsuldar və faydalı olmuşdur.
Azərbaycanın etibarlı strateji tərəfdaşı olan Türkiyə ilə münasibətlərin möhkəmləndirilib daha da
genişləndirilməsi ölkəmizin xarici siyasətinin çox mühüm tərkib hissəsidir. Hər iki ölkənin dövlət başçılarının
qarşılıqlı səfərləri ikitərəfli siyasi, iqtisadi əməkdaşlığın inkişafında əhəmiyyətli rol oynamışdır. Ölkələrimiz
arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətləri mövcuddur, bütün sahələrdə əlaqələr uğurla inkişaf edir. Türkiyə
beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın fəal tərəfdarı kimi çıxış edir, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həlli
üçün Azərbaycanın göstərdiyi səyləri dəstəkləyir. Türkiyə və Azərbaycan regional əməkdaşlıq prosesinin fəal
və söz sahibi olan iştirakçılarıdır. Hər iki ölkə özünün iqtisadi-enerji imkanlarından və geosiyasi mövqeyindən
ikitərəfli və regional əməkdaşlığın genişlənməsi naminə səmərəli istifadə edir. Azərbaycan və Türkiyə arasında
strateji tərəfdaşlıq və dərinləşən əməkdaşlıq regionda sabitliyin göstəricisinə çevrilmişdir.
Ölkəmiz İranla mütərəqqi və gələcəyə istiqamətlənmiş dialoq aparır və İran dövləti ilə xalqlarımızın
mənafeyinə cavab verən mehriban qonşuluq, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq prinsipləri əsasında ikitərəfli siyasi,
iqtisadi, mədəni münasibətlərin inkişafına müvəffəq olmuşdur. Hər iki dövlətin mühüm coğrafi mövqedə
yerləşməsi və zəngin iqtisadi potensiala malik olması mövcud əməkdaşlığı daha da genişləndirmiş, iqtisadi
əlaqələrin sürətlə inkişafına, əmtəə dövriyyəsinin həcminin ildən-ilə artmasına gətirib çıxarmışdır. İran
Azərbaycanın ixrac-idxal əməliyyatları apardığı əsas dövlətlərdən biridir.
Azərbaycan İslam aləminin tərkib hissəsi olaraq müsəlman dünyası ilə sıx əməkdaşlığı inkişaf etdirir.
Şərq ilə Qərb, xristian dünyası ilə islam aləminin qovuşuğunda yerləşərək nadir coğrafi mövqeyi, tolerantlığı,
sülh ənənələri və etnik rəngarəngliyi ilə seçilən Azərbaycan mədəniyyətlər və sivilizasiyalar arasında təbii
körpüyə çevrilmişdir.
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Azərbaycan Xəzər dənizi ilə Avropa regionu arasında körpü yaratmaq məqsədi ilə Mərkəzi Asiya
dövlətləri ilə münasibətlərini inkişaf etdirir. Orta Şərq və Asiya ölkələri ilə əlaqələr yeni siyasi güc mərkəzləri
ilə və sürətlə artan iqtisadiyyatlara malik regionlarla iqtisadi, telekommunikasiya və digər sahələrdə qarşılıqlı
faydalı əməkdaşlıq üçün perspektivlər açır.
Azərbaycan regional əməkdaşlığı regionda sülhün və sabitliyin qorunub saxlanılması üçün mühüm amil
hesab edir və yuxarıda qeyd edilmiş səbəblərə görə Ermənistan istisna olmaqla bütün yaxın qonşuları ilə
qarşılıqlı faydalı dostluq münasibətləri qurmuşdur. Qonşu dövlətlərlə əlaqələrin daha da inkişafı həllini
gözləyən regional problemlərin qarşılıqlı surətdə qəbul olunan şəkildə nizamlanması variantının tapılmasına
imkan yaradacaqdır.
Dünyanın ən böyük dövlətlərindən biri və BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olan Çin, həmçinin
nəhəng intellektual potensiala malik Yaponiya Azərbaycanın siyasi və iqtisadi tərəfdaşına çevrilmişdir ki, bu
da xarici siyasətimizin şəksiz uğurlarıdır. Azərbaycanla İsrail dövləti arasında da siyasi, iqtisadi əlaqələr
genişlənməkdədir.
Azərbaycan Respublikası ölkəmizdə ümumbəşəri dəyərlərin bərqərar edilməsi işində nüfuzlu
beynəlxalq təşkilatlar ilə əməkdaşlığa böyük əhəmiyyət verir. Ötən dövrdə beynəlxalq təşkilatlarda
Azərbaycanın nüfuzu artmış, dövlətimizin maraqlarını təmin edən, o cümlədən Ermənistanın təcavüzkar
siyasətini pisləyən bir çox sənədlər qəbul edilmişdir. Ölkəmizin Avropa İttifaqı və NATO ilə əlaqələri yeni
mərhələyə daxil olmuşdur.
Dağlıq Qarabağ probleminin beynəlxalq hüquq normalarına uyğun, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və
suverenliyi çərçivəsində həlli, qaçqın və məcburi köçkünlərin öz torpaqlarına qaytarılması dövlətimizin xarici
siyasətinin prioritet məsələsi olaraq qalmışdır. Azərbaycan Prezidentinin yürütdüyü uğurlu xarici siyasət
nəticəsində artıq dünya və beynəlxalq təşkilatlar Ermənistanı işğalçı dövlət kimi tanımış və ölkə başçısının bu
məsələdəki birmənalı mövqeyi təsdiqləmişdir ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılma mexanizmi
yoxdur. Münaqişənin nizamlanmasında Azərbaycanın tutduğu mövqe birmənalıdır. Problem yalnız
Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyü və ölkəmizin beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri
çərçivəsində öz həllini tapmalıdır. Bu mövqe beynəlxalq hüququn normaları və prinsipləri, BMT
Nizamnaməsi, Helsinki Yekun Aktı və münaqişənin tənzimlənməsi çərçivəsində qəbul edilmiş çoxsaylı
beynəlxalq sənədlərə əsaslanır. Münaqişənin sülh yolu ilə həll olunması üzrə aparılan danışıqlar məhz bu
prinsiplərdən irəli gələn detalların razılaşdırılmasına yönəlmişdir.
Azərbaycan regional və qlobal səviyyədə gözəçarpacaq dərəcədə öz mövqelərini möhkəmləndirmiş,
milli maraqlarının irəliləməsi və müdafiə olunmasında hücum taktikasını gücləndirmiş, ənənəvi və yeni
təhdidlərə qarşı mübarizədə rolunun artmasına nail olmuşdur. Bundan əlavə, Azərbaycan əməkdaşlıq
coğrafiyasını genişləndirmiş, regionlararası iqtisadi əlaqələr və sivilizasiyalararası dialoqun inkişafında
özünün əhəmiyyətli rolunu təsdiq etmişdir.
Mədəniyyətin ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilən, əsrlərcə müxtəlif etnik və dini qruplar arasında dinc
yanaşı yaşamaq və tolerantlıq ənənələrinin formalaşdığı bir ölkə kimi, Azərbaycan müxtəlif dinlərə və
mədəniyyətlərə məxsus insanları anlamaq və qarşılıqlı hörmət yolu ilə dinlərarası və mədəniyyətlərarası
dialoqun inkişaf etdirilməsi istiqamətində müxtəlif mədəniyyətləri və sivilizasiyaları bir araya gətirmək üçün
təbii körpü rolu oynamağa sadiq olduğunu dəfələrlə nümayiş etdirmişdir. Azərbaycan Türkiyənin və
İspaniyanın təşəbbüsü ilə baş tutan Sivilizasiyalararası Alyansa qoşulan ilk ölkələrdəndir.
Azərbaycan öz geosiyasi və geoiqtisadi xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, əsas diqqətini transregional
layihələrin həyata keçirilməsində əməkdaşlıq etdiyi Avropa, Yaxın və Mərkəzi Asiya dövlətləri üzərində
cəmləşdirmişdir. Bu ölkələrlə yüksək səviyyədə səmərəli təmaslar və imzalanmış müqavilələr siyasi, ticariiqtisadi, enerjidaşıma və mədəni-humanitar sahələrdə Azərbaycanın ikitərəfli beynəlxalq əməkdaşlıq bazasını
möhkəmləndirmişdir.
Azərbaycanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum və BakıTbilisi-Qars kimi meqalayihələr nəinki region miqyasında, habelə bütün Avrasiya məkanı üçün xüsusi
əhəmiyyətə malikdir. Bu qlobal partnyorluq Qara dəniz və Xəzər dənizi regionunu ədalətli və bərabər
əməkdaşlıq meydanına çevirmiş, dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya prosesinin sürətlənməsini təmin etmişdir.
Azərbaycanın şərqlə qərbin, şimalla cənubun əsas nəqliyyat yollarının kəsişdiyi məkanda yerləşməsi və
regional avtomobil və dəmir yol şəbəkəsinə birləşən sürətlə inkişaf edən milli nəqliyyat infrastrukturu ölkənin
strateji əhəmiyyətini artırır. Azərbaycan, həmçinin Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizinin əsas hissəsi olacaq və 20dək ölkəni internet, telekommunikasiya sistemləri, elektron informasiya resursları ilə təmin etməyə qadir olan
Trans-Avrasiya Super İnformasiya Magistralı yaratmaq təşəbbüsü ilə çıxış etmişdir.
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Ənənəvi yanaşma və situativ maraqları özündə əks etdirən praqmatizm, əməkdaşlıq və çevik ixrac
siyasətinin həyata keçirilməsi xətti yürüdən Azərbaycanın enerji-nəqliyyat daşımalarında aparıcı regional
rolunun daha da möhkəmlənməsinə imkan yaratmışdır. Ölkənin qlobal çağırış, təhdid və risklərə qarşı aparılan
beynəlxalq səylərə töhfəsi davam etdirilmişdir. Azərbaycan Respublikası müasir dövrün hədə və təhdidlərinin
əlaqələndirilmiş şəkildə aradan qaldırılması və qarşısının alınması üçün beynəlxalq birliyin səylərini səfərbər
etmək məqsədi ilə mötəbər qlobal və regional təşkilatların işində fəal iştirak etmişdir.
Eyni zamanda, ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin və maliyyə imkanlarının artması Azərbaycanın potensial
donor ölkəyə çevrilməsinə gətirib çıxarmışdır. Mövcud vəziyyətdə təbii fəlakətlərlə bağlı və inkişafa dəstək
çərçivəsində müxtəlif ölkələrə hökumətimiz tərəfindən birbaşa və ya beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə maliyyə
və texniki yardımların həcmi artırılmışdır. Qlobal iqtisadi böhranın mövcudluğu şəraitində ölkəmiz tərəfindən
edilən yardımlar Azərbaycan iqtisadiyyatının dinamikliyini dünya ictimaiyyətinə nümayiş etdirməklə yanaşı,
dövlətimizin beynəlxalq nüfuzunun yüksəlməsinə müstəsna təsir göstərmişdir.
Göründüyü kimi, 2009-cu il Azərbaycanın xarici siyasəti üçün mühüm məqamlarla yadda qalmışdır.
Ötən il diplomatiyamızın əldə etdiyi nailiyyətlər bərabərhüquqlu və qarşılıqlı faydalı əlaqələrə əsaslanan
konstruktiv beynəlxalq əməkdaşlığın gələcək inkişafı, həmçinin sülh, təhlükəsizlik və mehriban qonşuluq
strategiyasına yönəlmiş milli xarici siyasət vəzifələrinin həllinə zəmin yaratmışdır. Əsas vəzifə ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə uyğun şəkildə ədalətli
həlli və dövlətimizin ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsidir. Azərbaycanın Cənubi Qafqaz regionunda lider
rolunun gücləndirilməsi, ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlərin inkişaf etdirilməsi, Avratlantik inteqrasiya
proseslərində və enerji daşıyıcılarının ixracçısı və tranzit ölkə kimi qlobal enerji təhlükəsizliyinin təminatında
iştirak imkanlarının genişləndirilməsi ilə bağlı məsələlər də prioritet olaraq qalır.
Xalq qəzeti.-2010.-18 fevral.-№ 38.-S.3., 19 fevral.-№ 39.-S.5.
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Azərbaycanın dinamik inkişafına yönəlmiş xarici siyasət xətti ötən il də uğurla davam
etdirilmişdir
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirmişlər ki, 2009-cu ildə baş vermiş beynəlxalq
proseslər yüksək dinamikliyi və qloballaşma çağırışlarının kəskinləşməsi ilə səciyyələnmişdir. Dünya
siyasətinin ümumi vəziyyəti qeyri-sabitliyi ilə xarakterizə olunmuşdur. Keçən il qlobal maliyyə-iqtisadi
böhranının ən yüksək fazası qeydə alınmış, beynəlxalq aləmdə güc və təsir mərkəzlərinin yenidən
qruplaşmasına yönələn meyillər özünü daha qabarıq şəkildə büruzə vermişdir. Maraqların nisbi
balansını təmin edən Azərbaycan ətrafındakı geosiyasi durum ciddi çağırışlara məruz qalmışdır.
Belə bir vəziyyətdə Azərbaycan mənfi xarici təsirlərin kifayət qədər azaldılmasına şərait yaradan çevik
praqmatik davranış modelinə üstünlük vermişdir. Əsasını varislik ilə yenilik arasındakı tarazlıq təşkil edən bu
model mövcud konyunkturanın dəyişikliklərinə əməli surətdə cavab verməyə, eyni zamanda, ölkənin davamlı
inkişafını təmin etmək üçün əlverişli xarici şəraitin yaradılmasına yönələn diplomatik strategiyanın
saxlanılmasına imkan yaratmışdır.
2009-cu il Azərbaycanın xarici siyasəti üçün də mühüm məqamlarla yadda qalmışdır. Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən fəal xarici siyasət ölkəmizin milli maraqlarının təmini,
beynəlxalq mövqelərinin daha da möhkəmlənməsi və regional lider kimi qüdrətinin artmasını şərtləndirmişdir.
Əsas etibarilə milli maraqlarımızın təmininə söykənmiş balanslaşdırılmış xarici siyasət kursu yaxın və
uzaq ölkələrlə bərabərhüquqlu, mehriban və qarşılıqlı səmərəli əməkdaşlığın inkişafı və dərinləşməsinə xidmət
göstərmişdir. Bu istiqamətdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin il ərzində Macarıstan, İsveçrə, Küveyt,
Yunanıstan, İran, Rusiya, Belçika, Çexiya, Böyük Britaniya, Qazaxıstan, Rumıniya, Moldova, Belarus,
İordaniya, Bolqarıstan, Almaniya və Fransaya dövlət, rəsmi və işgüzar səfərləri, eyni zamanda, Rusiya, İsrail,
Ukrayna, Polşa, Latviya, Suriya, Sloveniya, Estoniya, Gürcüstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Bolqarıstan
prezidentlərinin Azərbaycana həyata keçirdikləri səfərlər mühüm əhəmiyyət kəsb etmiş və Azərbaycan ilə bu
ölkələr arasında siyasi dialoqun gücləndirilməsinə, iqtisadi-ticarət əlaqələrinin təşviqinə, humanitar sahələrdə
əməkdaşlığın intensivləşməsinə, xalqlararası təmasların dərinləşməsinə və ümumilikdə, ölkəmizin beynəlxalq
aləmdə təbliğinə böyük töhfə vermişdir.
Çoxtərəfli müstəvidə, xüsusilə ərazi bütövlüyü ilə öz müqəddəratını təyinetmə prinsiplərinin hüquqi
tətbiq edilməsində kolliziyanın aradan qaldırılması məsələsində taktiki hücum fəaliyyətinə keçid əldə
olunmuşdur. Ənənəvi yanaşma və situativ maraqları özündə əks etdirən praqmatizm, əməkdaşlıq və çevik ixrac
siyasətinin həyata keçirilməsi xətti yürüdən Azərbaycanın enerji-nəqliyyat daşımalarında aparıcı regional
rolunun daha da möhkəmlənməsinə imkan yaratmışdır. Ölkənin qlobal çağırış, təhdid və risklərə qarşı aparılan
beynəlxalq səylərə töhfəsi davam etdirilmişdir. Avropa İttifaqı və Şimali Atlantika Alyansı ilə tərəfdaşlıq
əlaqələrinin inkişafı və genişlənməsi, habelə bu strukturlara inteqrasiya üçün mövcud əsaslar
möhkəmləndirilmişdir.
Azərbaycanın İslam dünyasında siyasi nüfuzu və əhəmiyyəti daha da artmış, türkdilli dövlətlərlə
münasibətlər xeyli genişlənmişdir. Sivilizasiyalararası dialoq, mədəniyyətlərarası münasibətlər və qeyri-maddi
irs sahəsində fəaliyyət əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. 2009-cu ildə Azərbaycanın bu sahədə irəli sürdüyü yeni
təşəbbüslər geniş beynəlxalq dəstək qazanmışdır.
2009-cu ildə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üzrə aparılmış
danışıqlar intensivliyi ilə səciyyələnmişdir. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin iştirakı ilə Ermənistan və
Azərbaycan prezidentləri arasında il ərzində altı, xarici işlər nazirləri arasında isə bir neçə dəfə görüşün
keçirilməsi buna dəlalət edir. Eyni zamanda, il ərzində beynəlxalq ictimaiyyətin də münaqişəyə diqqəti kifayət
qədər yüksək olmuşdur.
Beynəlxalq birlik münaqişədə status-kvonun saxlanılmasının yolverilməzliyini və münaqişənin tezliklə
həllinin zəruriliyini dərk edir. Bu xüsusda, 2009-cu il iyulun 10-da cari “Böyük səkkizliyin” İtaliyanın
L’Akuila şəhərində keçirilmiş sammitində ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələri prezidentlərinin Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı birgə bəyanatının, habelə dekabrın 1-də Afinada keçirilmiş ATƏT-in Nazirlər
Şurası çərçivəsində Minsk qrupunun həmsədr ölkələri nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri olan Rusiya və
Fransa xarici işlər nazirlərinin və ABŞ dövlət katibinin müavininin, Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər
nazirlərinin birgə bəyanatının qəbul olunması münaqişənin nizamlanmasına ən yüksək səviyyədə diqqətin
artdığını göstərir.
Münaqişənin nizamlanmasında Azərbaycanın tutduğu mövqe birmənalıdır. Problem yalnız
Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyü və ölkəmizin beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri
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çərçivəsində öz həllini tapmalıdır. Bu mövqe beynəlxalq hüququn normaları və prinsipləri, BMT
Nizamnaməsi, Helsinki Yekun Aktı və münaqişənin tənzimlənməsi çərçivəsində qəbul edilmiş çoxsaylı
beynəlxalq sənədlərə əsaslanır. Münaqişənin sülh yolu ilə həll olunması üzrə aparılan danışıqlar məhz bu
prinsiplərdən irəli gələn detalların razılaşdırılmasına yönəlmişdir.
Keçən il Azərbaycan Respublikasının diplomatik xidmətinin yaradılmasının 90 illiyinin qeyd edilməsi
ilə əlamətdar olmuşdur. Yubiley ilində milli diplomatiyamızın tarixi və dövlət müstəqilliyimizin bərpasından
sonrakı dövr ərzində xarici siyasət idarəsinin fəaliyyətinin nəticələrinə yüksək maraq müşahidə olunmuşdur.
Bu münasibətlə beynəlxalq ekspertlərin iştirakı ilə Bakı, Naxçıvan, Gəncə şəhərlərində, habelə diplomatik
nümayəndəlik və konsulluqlarımızın yerləşdiyi ölkələrdə müxtəlif konfranslar və tədbirlər təşkil olunmuş,
diplomatiyamızın tarixi, prioritet istiqamətləri, ona təsir edən amillər və başlıca vəzifələri ilə bağlı geniş
müzakirələr aparılmışdır. Diplomatiyamızın keçdiyi yola dair bir sıra materiallar nəşr edilmiş, habelə bu
mövzu kütləvi informasiya vasitələrinin böyük marağına səbəb olmuşdur.
Azərbaycan diplomatiyası ötən illər ərzində ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpasının başlıca yer
tutduğu əsas prioritetlərlə yanaşı, dünyada baş verən sürətli dəyişikliklərin tələblərinə cavab verməyə qadir
olduğunu təsdiq etmişdir.
Azərbaycan Respublikası müasir dövrün hədə və təhdidlərinin əlaqələndirilmiş şəkildə aradan
qaldırılması və qarşısının alınması üçün beynəlxalq birliyin səylərini səfərbər etmək məqsədi ilə mötəbər
qlobal və regional təşkilatların işində fəal iştirak etmişdir. Azərbaycan bəşəri sülh və təhlükəsizliyin
təminatında universal beynəlxalq təşkilat kimi BMT-nin mərkəzi rolunun daha da artırılması istiqamətində
göstərilən səyləri dəstəkləmiş, təşkilatın müxtəlif qurumları və ixtisaslaşdırılmış təsisatlarında təmsilçiliyini
artırmışdır. Azərbaycan nümayəndələri BMT-nin Miqrant işçilərin və onların ailə üzvlərinin hüquqlarının
müdafiəsi üzrə Komitəsi, İnsan Hüquqları Şurasının Məşvərətçi Komitəsi və Dünya Səhiyyə Təşkilatının
Avropa Bürosu Regional Komissiyası Daimi Komitəsinin üzvlüyünə seçilmiş, həmçinin ölkəmizin
namizədliyi Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı Şurasına irəli sürülmüşdür.
Regionlararası inteqrasiyanın təşviqinə yönələn kommunikasiya infrastrukturunun inkişafına töhfə
qismində Azərbaycanın irəli sürdüyü Trans-Avrasiya Super İnformasiya Magistralı (TASİM) təşəbbüsünə dair
qətnamə layihəsi BMT Baş Məclisində yekdilliklə qəbul edilmişdir.
Qlobal və regional məsələlərin həllində Azərbaycan İslam Konfransı Təşkilatı (İKT) ilə sıx
əməkdaşlığını inkişaf etdirərək, onun siyasi rolunun artırılması, beynəlxalq problemlərin həllində təsiri və
iştirakının gücləndirilməsi istiqamətində apardığı fəal siyasətini davam etdirmişdir. Terrorizm, transmilli
mütəşəkkil cinayətkarlıq, narkotik maddələrin qeyri-qanuni dövriyyəsi, insan alveri və digər qanunazidd
fəaliyyətə qarşı beynəlxalq mübarizəyə töhfə çərçivəsində Azərbaycan göstərilən məsələlər üzrə İslam ölkələri
arasında müvafiq əməkdaşlığın gücləndirilməsi təşəbbüsü ilə çıxış etmişdir. Bu kontekstdə İslam Konfransı
Təşkilatı çərçivəsində ilk dəfə keçirilmiş və qeyd olunan sahələr üzrə birgə fəaliyyətin gücləndirilməsinə dair
Bakı Bəyannaməsinin qəbul edildiyi İKT-nin üzvü olan dövlətlərin hüquq-mühafizə orqanları rəhbərlərinin
konfransına Azərbaycan tərəfinin ev sahibliyi etməsini qeyd etmək olar.
2009-cu ildə Bakının İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilməsi çox əlamətdar və mühüm hadisə
olaraq, Azərbaycanın İKT ilə apardığı səmərəli və faydalı əməkdaşlığın, bütövlükdə ölkəmizin İslam ümməti
arasında qazandığı nüfuzun mühüm göstəricisi olmuşdur. Azərbaycan bu yüksək etimadı doğrultmağa
çalışaraq, mədəniyyətlər və dinlərarası dialoqun təşviqi, müxtəlif millətlər və dinlər arasında dözümlülüyün və
qarşılıqlı anlaşmanın və tolerantlığın inkişafına xidmət edən səmərəli meyarların hazırlanması, beynəlxalq
ictimaiyyətdə, ilk növbədə Avropada İslamın, onun mədəniyyət, dəyər və fəlsəfəsinin düzgün dərk edilməsi
məqsədi ilə fəal səylər göstərmiş, geniştərkibli bir sıra iri beynəlxalq təşəbbüslər həyata keçirmişdir.
Ötən illərdə olduğu kimi, 2009-cu ildə də Avropa və Avratlantik meyarı Azərbaycan xarici siyasətinin
mühüm istiqamətini təşkil etmişdir.
İl ərzində Avropa İttifaqı ilə münasibətlər keyfiyyətcə yeni müstəviyə çıxmış, habelə NATO ilə Fərdi
Tərəfdaşlıq üzrə Əməliyyat Planının ikinci mərhələsi uğurla başa çatmışdır.
“Şərq tərəfdaşlığı” proqramı üzrə Praqa zirvə görüşünün Birgə Bəyannaməsinin imzalanması
Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında gələcək yaxınlaşma və əməkdaşlığın inkişafına yeni təkan vermişdir.
Bəyannamə dörd əsas platforma üzrə qarşılıqlı fəaliyyəti nəzərdə tutur: demokratiya, məsuliyyətli idarəetmə
və sabitlik; iqtisadi inteqrasiya və siyasətin sektor elementləri ilə konvergensiya; enerji təhlükəsizliyi; insanlar
arasında təmaslar. Burada zirvə görüşü çərçivəsində Transxəzər enerji daşıyıcıları layihələrini dəstəkləyən və
dövlətimizin enerji təhlükəsizliyinin təminatına yönələn maraqları əks etdirən “Cənub Dəhlizi-Yeni İpək
Yolu” Bəyannaməsinin qəbul edilməsini qeyd etmək lazımdır.
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Eyni zamanda, ötən ilin dekabrında Avropa İttifaqının bir sıra ölkələrlə, o cümlədən Azərbaycan ilə
assosiasiya sazişi ilə bağlı danışıqlara başlaması niyyətində olduğunu bəyan etməsi xüsusi diqqətə layiqdir.
Xarici siyasətin Avratlantik istiqaməti çərçivəsində Azərbaycanın NATO ilə tərəfdaşlıq əlaqələrinin
inkişafı üçün irəliləyən proses davam etmişdir.
Azərbaycan Avropa və beynəlxalq təhlükəsizliyə öz töhfəsini verməkdə davam etmiş, tərəfdaşlıq
mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi və əsaslarının möhkəmləndirilməsi təşəbbüslərini fəal həyata keçirmişdir.
Azərbaycanın NATO-nun Əfqanıstandakı Beynəlxalq Təhlükəsizliyə Yardım Qüvvələrinin tərkibindəki
hərbçilərinin sayını iki dəfə artıraraq 90 nəfərə çatdırması onun Avratlantik məkanda təhlükəsizlik və sabitliyin
əldə edilməsi sahəsində daha böyük məsuliyyəti öz üzərinə götürmək əzmindən irəli gəlir. NATO ilə fəal siyasi
dialoq qarşılaşdığımız birgə çağırışlar üzrə ortaq anlayışın yaradılması və möhkəmləndirilməsinə imkan
yaradır.
Beynəlxalq əməkdaşlığımız digər beynəlxalq və regional təşkilatlar çərçivəsində də davamlı olaraq
inkişaf etmişdir. Xüsusilə də ATƏT, Avropa Şurası, MDB, GUAM, QİƏT, İƏT və sair təşkilatlarla
əməkdaşlığın gücləndirilməsi bu qurumlar çərçivəsində ölkəmizin maraqlarının təşviqi ilə yanaşı, onlara üzv
ölkələrlə münasibətlərin fərqli prizmadan inkişafı üçün faydalı olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası silahlara nəzarət, tərksilah və silahların yayılmaması sahəsində həm
beynəlxalq və çoxtərəfli, həm də regional və ikitərəfli əsasda əməkdaşlığı intensiv surətdə davam etdirmişdir.
Azərbaycanın Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin Müdirlər Şurasına üzv seçilməsi bu istiqamətdə aparılan
uğurlu fəaliyyətin təzahürü olmuşdur.
Ötən il ikitərəfli diplomatiyanın inkişafı üzrə aparılan fəaliyyət davam etmişdir. İkitərəfli əsasda
çoxsaylı səfər və görüşlər Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə mövqeyinin daha da möhkəmlənməsi, nüfuzunun
artması, siyasi və iqtisadi maraqlarının, xüsusilə ölkəmizdə istehsal olunan məhsulların və xidmətlərin xaricdə
təşviqi, qeyri-neft sektorunun inkişafı və ixracın şaxələndirilməsi, xarici sərmayələrin respublikamıza cəlb
edilməsi və işgüzar dairələr arasında təmasların təmin olunmasında vacib əhəmiyyət kəsb etmişdir.
Ötən il ikitərəfli münasibətlər çərçivəsində müvafiq hüquq-müqavilə bazası da olduqca zənginləşmişdir.
Prezident İlham Əliyevin xarici ölkələrə dövlət, rəsmi və işgüzar səfərləri, habelə xarici dövlətlərin başçılarının
Azərbaycana rəsmi səfərləri zamanı siyasi, iqtisadi, rabitə, nəqliyyat, humanitar, turizm, elm və mədəniyyət
sahələrinə dair 90-a yaxın ikitərəfli beynəlxalq sənəd imzalanmışdır. İl ərzində 15-ə yaxın birgə
hökumətlərarası komissiyanın və işçi qrupunun iclası keçirilmişdir.
Yola saldığımız ildə beynəlxalq əlaqələrimizin coğrafiyasının genişlənməsi və diplomatik
təmsilçiliyimizin sayının artırılması prosesi davam etmişdir. 2009-cu ildə Meksikada səfirliyimiz, Rusiya
Federasiyasının Yekaterinburq şəhərində baş konsulluğumuz fəaliyyətə başlamış, Estoniyada, Omanda,
Livanda, Liviyada və Serbiyada səfirliklərimizin, Gürcüstanın Batumi şəhərində isə baş konsulluğumuzun
təsis edilməsi barədə qərarlar qəbul olunmuşdur.
Habelə, 2009-cu ildə Azərbaycanda Braziliyanın, Niderland Krallığının, Çexiyanın, Mərakeşin və
Avstriyanın diplomatik nümayəndəlikləri açılmışdır. Bütün bunlar dünya ictimaiyyətinin ölkəmizə artan
marağının sübutudur.
Eyni zamanda, ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin və maliyyə imkanlarının artması Azərbaycanın potensial
donor ölkəyə çevrilməsinə gətirib çıxarmışdır. Mövcud vəziyyətdə təbii fəlakətlərlə bağlı və inkişafa dəstək
çərçivəsində müxtəlif ölkələrə hökumətimiz tərəfindən birbaşa və ya beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə maliyyə
və texniki yardımların həcmi artırılmışdır. Qlobal iqtisadi böhranın mövcudluğu şəraitində ölkəmiz tərəfindən
edilən yardımlar Azərbaycan iqtisadiyyatının dinamikliyini dünya ictimaiyyətinə nümayiş etdirməklə yanaşı,
dövlətimizin beynəlxalq nüfuzunun yüksəlməsinə müstəsna təsir göstərmişdir.
Ötən il Xarici İşlər Nazirliyinin Diplomatik Akademiyası (ADA) diplomatik xidmət orqanlarının yüksək
səviyyəli kadr potensialı ilə təmin edilməsi və diplomatlarımızın peşəkar qabiliyyətinin davamlı olaraq inkişaf
etdirilməsi istiqamətində fəaliyyətini davam etdirmişdir. ADA-nın fəaliyyəti ölkəmizdə diplomatiya elminin
tədrisi, müvafiq təlimlərin təşkili ilə yanaşı, təhsil sisteminə və dövlət idarəetməsinə müasir və innovativ
texnologiyaların tətbiqində önəmli yeniliklərlə yadda qalmışdır. Akademiyanın bu istiqamətdə fəaliyyəti və
gündən-günə genişlənən beynəlxalq əlaqələri respublikamızın insan resurslarına sərmayə yatıran və təhsil
sahəsinin inkişafına xüsusi önəm verən ölkə imicinin təşviqinə töhfə vermişdir.
2009-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilmiş,
milli maraqların təmininə, beynəlxalq aləmlə bərabərhüquqlu və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa, tarazlığa və
praqmatizmə əsaslanan xarici siyasət və diplomatik fəaliyyət intensiv, son dərəcə zəngin və məhsuldar
olmuşdur.
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Azərbaycan öz geosiyasi və geoiqtisadi xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, əsas diqqətini transregional
layihələrin həyata keçirilməsində əməkdaşlıq etdiyi Avropa, Yaxın və Mərkəzi Asiya dövlətləri üzərində
cəmləşdirmişdir. Bu ölkələrlə yüksək səviyyədə səmərəli təmaslar və imzalanmış müqavilələr siyasi, ticariiqtisadi, enerjidaşıma və mədəni-humanitar sahələrdə Azərbaycanın ikitərəfli beynəlxalq əməkdaşlıq bazasını
möhkəmləndirmişdir.
Azərbaycan regional və qlobal səviyyədə gözəçarpacaq dərəcədə öz mövqelərini möhkəmləndirmiş,
milli maraqlarının irəliləməsi və müdafiə olunmasında hücum taktikasını gücləndirmiş, ənənəvi və yeni
təhdidlərə qarşı mübarizədə rolunun artmasına nail olmuşdur. Bundan əlavə, Azərbaycan əməkdaşlıq
coğrafiyasını genişləndirmiş, regionlararası iqtisadi əlaqələr və sivilizasiyalararası dialoqun inkişafında
özünün əhəmiyyətli rolunu təsdiq etmişdir.
Ötən il üzrə diplomatiyamızın nəticələri bərabərhüquqlu və qarşılıqlı faydalı əlaqələrə əsaslanan
konstruktiv beynəlxalq əməkdaşlığın gələcək inkişafı, həmçinin sülh, təhlükəsizlik və mehriban qonşuluq
strategiyasına yönəlmiş milli xarici siyasət vəzifələrinin 2010-cu il və daha uzaq perspektivdə həllinə zəmin
yaratmışdır. Əsas vəzifə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması və
dövlətimizin ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsidir. Azərbaycanın Cənubi Qafqazda lider rolunun
gücləndirilməsi, bərabər və sabit ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlərin inkişaf etdirilməsi, Avratlantik
inteqrasiya proseslərində iştirakı və dünyanın enerji bazarlarında ixracat və tranzit imkanlarının
genişləndirilməsi ilə bağlı məsələlər də prioritet olaraq qalır.
Xalq qəzeti.-2010.-15 yanvar.-№ 10.-S.3.
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Geosiyasi risklər şəraitində xarici siyasətin formalaşması
Azər XUDUYEV,
Sinergetik Tədqiqatlar Mərkəzinin Analitika Departamentinin müdiri,
XİN-nin Mərkəzi Asiya şöbəsinin birinci katibi
Xarici siyasət özlüyündə mürəkkəb prosesdir. Bu sahədə hər bir terminin və anlayışın dəqiq
işlədilməsinə ehtiyac vardır. “Milli məqsəd” və “milli maraq” anlayışları bu baxımdan müasir siyasətdə
incəliklə nəzərə alınmalıdır. Bəzən bu anlayışları eyniləşdirirlər: milli marağı milli məqsəd kimi başa
düşürlər və yaxud əksinə. Əslində isə, onlar arasında incə fərqlər vardır. Məsələn, milli məqsəd kimi
Dağlıq Qarabağ probleminin həllini qarşıya qoymaq olar. Ancaq bu məqsədə istənilən şərtlər daxilində
nail olmaq doğru olmazdı. Burada milli maraqların gözlənilməsi şərti mütləqdir. Milli məqsədə
çatmağın üsulları və şərtləri milli maraqlarla tənzimlənməlidir. Bunu tarix və zaman təsdiq edir. Müasir
dövrdə geosiyasi risklərin mövcudluğu şəraitində milli maraqların gözlənməsi daha əhəmiyyətli məna
kəsb edir. Xarici siyasətdə geosiyasi risklərin milli maraqlara uyğun idarə edilməsi imkanlarının nəzəri
öyrənilməsi və praktiki tətbiqi aktuallaşır.
“Risk” anlayışı və geosiyasi risklər
Risk anlayışının mənşəyi dəqiq məlum deyil. Risk haqqında ilkin təsəvvürlər qədim Şərqdə
formalaşmışdır. Qərbdə “risk” anlayışına yalnız orta əsrlərdən yeni dövrə keçid mərhələsində rast gəlinir. XYI
əsrdə Covanni Botero indi də məşhur olan belə bir fikir söyləmişdi: “Chi non risica non guadagna ” (“Kim risk
etmirsə, heç nə ala bilməz”).
M. Xaydegger XX əsrin ortalarında vurğulayırdı ki, risk nəticəsi öncədən bəlli olmayan imkanın
aktuallaşmasıdır. Risk haqqında ciddi elmi araşdırmalar aparan bütün müəlliflər bu fikirdədirlər ki, elmi
iddialara cavab verə biləcək “risk” anlayışı yoxdur. Qeyd etmək lazımdır ki, “risk” anlayışından elmlə yanaşı,
siyasətdə və geosiyasətdə geniş istifadə edilir. Bu anlayış altında diplomatlar konkret amilləri və onlara
münasibəti nəzərdə tuturlar. Məsələ ondan ibarətdir ki, hər bir müasir cəmiyyətin öz içində yetişdirdiyi “risk
sahəsi” də vardır. Bu anlayışı regiona və bütövlükdə dünyaya da aid etmək olar ki, elmi iddialara cavab verə
biləcək “risk” anlayışı yoxdur. Risk bütün dünya miqyasında özünü göstərsə də, hər bir cəmiyyət və dövlət
özünə aid olan riskləri öyrənməli, onları nəzərə almalı və siyasətində istifadə etməlidir. Başqasının təcrübəsini
öyrənməklə riskli dünyada uğur əldə etməyin bədəli dövlətçiliyi itirmək dərəcəsinə qədər böyük olur! Bu
məqam xarici siyasətdə risklərin nəzərə alınmasını zəruri edir.
Dünya sürətlə qloballaşır və dövlətlərarası münasibətlər elə mürəkkəbləşir ki, ən güclü dövlətlər belə
meydana çıxan riskləri tam olaraq aradan qaldırmaq iqtidarında deyil. Səbəb isə riskin mahiyyətində və
təbiətindədir. Bu amil müasir dünyanın özəlliyidir və təbii olaraq hər yerdə özünü göstərir. Deməli, harada
siyasi proseslər varsa, orada risk də vardır. Ona görə də xarici siyasətdə daha konstruktiv yanaşma risklərin
idarə edilməsindən ibarət olmalıdır. Risklər prinsipcə qərarların qəbul edilməsi ilə sıx bağlıdır. Xarici siyasətlə
əlaqəli bu aspektdə iki məqamı vurğulamaq lazımdır: Birinci aspekt xarici siyasətin hədəfinin mahiyyətindən
çıxış edərək diplomatın qəbul etdiyi qərarların təhlilindən ibarətdir. Bu aspektdə qərar qəbul edilməsi
problemin özəlliyindən asılı olur. Bu zaman məqsədlər müəyyənləşir, uyğun prinsiplər formalaşdırılır və
diplomatik gedişlərin qiymətləndirilməsi metodikası təklif edilir. Həmin əsasda da səmərə və zərərin nisbəti
ehtimalı olaraq müəyyənləşdirilir. İkinci aspektdə diplomatın erudisiyası, dünyagörüşü, situasiyanı
dəyərləndirmə qabiliyyəti və psixoloji özəllikləri əsasında qəbul etdiyi qərarların qarşıya qoyulan məqsədə
adekvatlığı diqqət mərkəzində olur. Bu halda meydana çıxa biləcək geosiyasi risklər müəyyən edilir. Bu
yanaşma analitik təfəkkürlə sıx əlaqəlidir və diplomatiyada da tətbiq edilir. Analitik düşüncə subyektə müxtəlif
situasiyalarda maksimum səmərə verə biləcək formal qaydalar, prosedurlar, metodikalar verə bilir.
Geosiyasət ölkənin coğrafi mövqeyini nəzərə alaraq dövlət siyasətinin aparılmasıdır. Bu, mürəkkəb
prosedurdur və avtomatik olaraq özündə çoxsaylı amili birləşdirir. Öz növbəsində həmin siyasətin yeridilməsi
zamanı meydana çıxan risklər də bir sıra amilləri özündə birləşdirir. Bunlar dövlətin xarici təcavüzə məruz
qalması (hətta zəbt edilməsi) riski, daxili qüvvələrin təsiri altında dövlətin dağılması riski, dövlətin öz
maraqlarını beynəlxalq aləmdə müdafiə etmək qabiliyyətinin azalması – suverenliyin aşağı düşməsi riski,
siyasi risk, ölkədaxili risklərdir.
Beləliklə, geosiyasi risklər strateji mahiyyətlidir və zərər miqyasına görə qlobaldır. Öncələr bu riskləri
fundamental risklərə aid edirdilər ki, nəticəsi olaraq “fors-major” vəziyyətlər kateqoriyasında idilər.
Qloballaşmanın müasir səviyyəsi isə bu risklərin idarə edilməsi məsələsini aktuallaşdırır. Geosiyasi risklərin
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idarə edilməsi subyektləri kimi beynəlxalq təşkilatlar (BMT, MAQATE, ÜDM, ÜDTT, ATƏT və s.), dövlət
hakimiyyəti orqanları, transmilli korporasiyalar, milli elitalar, etnoslar, diasporlar, siyasi partiyalar çıxış edə
bilərlər. Geosiyasi riskləri idarəetmə vasitələri kimi xarici siyasəti, demoqrafik siyasəti, hüququ, maliyyəbüdcə siyasətini, sənaye siyasətini qeyd etmək olar.
Ona görə də geosiyasi riskləri tədqiq edəndə ideoloji, etno-psixoloji, etniklərarası münasibətləri, mental
özəllikləri, geo-mədəni və s. amilləri də nəzərə almaq lazım gəlir. Xarici siyasət dövlətin beynəlxalq aləmdə
yeritdiyi ümumi kursudur. Xarici siyasət müəyyən dövlətin digər dövlətlərlə və xalqlarla münasibətlərini
reallaşdırır. Bu zaman dövlətlərarası münasibətlər beynəlxalq hüquq və normalar çərçivəsində imzalanmış
ikitərəfli və çoxtərəfli sazişlər əsasında tənzimlənir. Həmin baxımdan xarici siyasətin daxili siyasətlə sıx bağlı
olduğunu nəzərə almaq lazımdır. Çünki müasir cəmiyyətlər üçün sistemli yanaşma, daxili və xarici aspektlərin
vəhdəti məsələsi həyati əhəmiyyətlidir. Bu nöqtədə xarici siyasətlə cəmiyyətin modernləşməsinin çox müxtəlif
aspektləri (sosial, mədəni, psixoloji, ideoloji və s.) kəsişir. Geosiyasi risklərin dəyərləndirilməsində və sistemli
şəkildə islahatların aparılmasında həmin məqamın mütləq nəzərə alınması lazım gəlir. Xüsusilə, strateji
xarakterli təhlillərdə və proqnozlaşdırmalarda onun diqqət mərkəzində olması vacibdir.
Cənubi Qafqazda geosiyasi risklərin anatomiyası
Geosiyasi risklər və onların idarə edilməsi zərurəti ilə bağlı yuxarıda qeyd edilənlər Cənubi Qafqazda
bu risklərin anatomiyasını müəyyənləşdirməyə və ona uyğun xarici siyasət formalaşdırmağa imkan verir.
Cənubi Qafqaz regionunda bu risklər üç səviyyədə özünü göstərir: 1. Qlobal geosiyasi risklərin müəyyən
regionda konkret təzahürü formaları, 2. Regionun tarixi, etno-siyasi, sosial-mədəni, dövlətçilik ənənəsinin
xüsusiyyətlərindən qaynaqlanan risklər, 3. Konkret ölkənin siyasi, coğrafi, etno-demoqrafik, sosial-mədəni,
iqtisadi və ərazi bütünlüyünə cəmiyyətdə yetişən təhlükələrdən qaynaqlanan risklər.
Bu səviyyələrin hər birinin öz parametrləri vardır. Məsələn, qlobal risklərin regional təzahüründə
sivilizasiyalararası münasibətlərdən qaynaqlanan riskləri, hərbi blokların rəqabətlərindən yaranan riskləri,
beynəlxalq terror şəbəkəsi və narkoticarətin yaratdığı riskləri, Transmilli korporasiyaların maraqları ilə yerli
dövlətlərin maraqları arasındakı ziddiyyətlərdən qaynaqlanan riskləri və böyük dövlətlərin apardığı enerji
siyasətindən qaynaqlanan riskləri qeyd etmək olar. Cənubi Qafqazın region olaraq özündə yaranan risk
parametrləri kimi Cənubi Qafqaza qonşu olan böyük dövlətlərlə yerli dövlətlərin qarşılıqlı münasibətlərindən
qaynaqlanan riskləri, regional inteqrasiyaya olan təhlükələri, region dövlətləri arasındakı münasibətlərin
inkişafına təcavüzkar xarici siyasətin yaratdığı təhlükələri, region dövlətlərinin ərazisinə, mədəniyyətinə,
milli-mənəvi dəyərlərinə qonşusunun iddialarından yaranan riskləri, Cənubi Qafqazda enerji təhlükəsizliyi ilə
təhlükəsizliyin digər sahələri arasındakı ziddiyyətlərdən yaranan riskləri və həmçinin dondurulmuş
münaqişələrin yaratdığı riskləri seçmək olar. Ölkənin daxili siyasi, coğrafi, etno-demoqrafik, sosial-mədəni və
iqtisadi bütünlüyünə olan təhlükələrdən qaynaqlanan risklərin parametrləri kimi kənardan separatçılığı
alovlandırmağa yönələn təsirlərdən qaynaqlanan riskləri, milli azlıqlarla bağlı süni problemlərin yaradılması
cəhdlərindən qaynaqlanan riskləri, dini məzhəbliliyin siyasi müstəviyə gətirilməsi cəhdlərindən qaynaqlanan
riskləri, Azərbaycanın bölgələri ilə qonşu dövlətlərin qarşılıqlı təmaslarından yarana biləcək bəzi təhlükələri
(dini, mədəni, dil, iqtisadi, ənənə və s. yaxınlıqlar və fərqlərin nisbətinin dəyişmə tendensiyası), nəzarət
edilməyən ərazinin digər bölgələrə separatçı təsiri imkanlarından qaynaqlanan riskləri, ölkə ərazisinə kənar
iddiaların olmasından qaynaqlanan riskləri, demoqrafik tarazlığın pozulmasından yaranan riskləri (əhalinin
artım sürəti, miqrasiya ilə immiqrasiya arasındakı təbii nisbətin pozulması, daxili miqrasiya prosesində əhali
paylanmasının qeyri-bircinsliyinin yaranması) ayırmaq mümkündür.
Geosiyasi risklər şəraitində Azərbaycanın xarici siyasəti
Bölgəmizdə mövcud olan risklər şəraitində Azərbaycanın xarici siyasətində risklərin nəzərə alınması
asan məsələ deyil. Diplomatiya müxtəlif səviyyələrdə özünü göstərən risklər arasında bağlılığı da nəzərə
almalıdır. Dövlətin xarici siyasətinin konkret zaman kəsiyində prioritetləri olduğundan geosiyasi risklərin
nəzərə alınmasında müəyyən iyerarxiya gözlənməlidir. Məsələn, müasir tarixi mərhələdə Azərbaycanın xarici
siyasətində Dağlıq Qarabağ məsələsi prioritet istiqamətdir. Bu məsələnin həll edilməsi yolunda mövcud olan
geosiyasi risklərin bir-biri ilə əlaqələndirilməsi, onların vahid strukturda birləşdirilməsi və həmin keyfiyyətdə
Azərbaycanın dövləti maraqları müstəvisində idarə edilməsi siyasi və diplomatik yaradıcı münasibət tələb edir.
Burada əksər hallarda birbaşa siyasətə aidiyyəti olmayan faktorların təsiri, müvəqqəti də olsa, aktuallaşmasına
göz yummaq olmur. Deyək ki, Rusiyada maliyyə böhranının yaranmasının Cənubi Qafqazın geosiyasi
dinamikasına təsirini necə və hansı dərəcədə nəzərə almaq lazım gəldiyini müəyyənləşdirmək gərəkdir. Eyni
məntiqlə Qərbdə maliyyə sferasında yaranan yeni amillərin bölgəyə və Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ probleminin həllinə təsiri mexanizmlərinin siyasi aspektləri təhlil edilməlidir. Cənubi Qafqazda
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geosiyasi dinamikanı aktivləşdirən bu kimi parametrlərin təsirinin xarici siyasətin istiqamətlərində nəzərə
alınması özlüyündə dinamik siyasət modelinin qurulması zərurətini ortaya qoyur. Bu baxımdan, Azərbaycanın
xarici siyasətinin formalaşmasında risk amillərinin yerini regionda sosial-mədəni və iqtisadi inteqrasiyanı
intensivləşdirmək prizmasında müəyyənləşdirməyin daha perspektivli olduğunu düşünürük. Ancaq bunun
üçün diplomatiyamız dondurulmuş münaqişənin həllinə mane olan geosiyasi məqamların zərərsizləşdirilməsi
kimi çətin bir işin də öhdəsindən gəlməlidir. Müşahidələr göstərir ki, Azərbaycan diplomatiyası məhz bu
aspektdə fəallığını xeyli artırıb və bir çox uğurlar əldə edib. Bu da ölkə Prezidentinin xarici siyasət
konsepsiyasının Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən sistemli şəkildə həyata keçirildiyini göstərir.
Etiraf etmək lazımdır ki, keçən ilin avqust hadisələrindən sonra Cənubi Qafqazda geosiyasi mənzərənin
dinamikasında ciddi dəyişikliklər baş verdi. Burada risk amili daha da gücləndi. İndi bu bölgədə geosiyasi
vəziyyətin çox həssas olduğu və gözlənilməz hadisələrin baş verə biləcəyi diplomatik fəaliyyətdə nəzərə alınır.
Gözlənilməzlik amilinə hazır olmaq xarici siyasətin əsas məqamlarından birinə çevrilib. Bu aspektdə də biz
geosiyasi risklərin idarə edilməsi metodunun daha səmərəli olduğunu düşünürük. Çünki müasir şəraitdə
geosiyasi proseslər bir-biri ilə o dərəcədə sıx əlaqəlidir ki, onlara bütöv sistem kimi baxıb, qeyrimüəyyənliklərdən dövlətin maraqları üçün istifadə etmək ən konstruktiv yanaşmalardan biridir. Böyük
dövlətlər qlobal miqyasda bu üsuldan istifadə edirlər, regional dövlətlər isə öz miqyasında həmin metoddan
yararlanmalıdırlar. Qeyri-müəyyənliklərin diplomatiyada konkret məqsəd üçün sistemli idarə edilməsi, ola
bilsin ki, yeni bir istiqamətdir. Ancaq bu istiqamətdə elə addımlar atmaq lazımdır ki, uğurlu xarici siyasi xətti
daha da yüksək səviyyəyə qaldırmaq mümkün olsun. Regional səviyyədə yaranmış qeyri-müəyyən
situasiyalarda elə balanslaşdırılmış xarici siyasət aparmaq lazımdır ki, sonunda dövləti maraqlarımızı təmin
etmək mümkün olsun.
Beləliklə, iyerarxik təbiətli geosiyasi risklərin mövcudluğu şəraitində uğurlu xarici siyasətin
formalaşdırılması siyasətə yeni elmi yanaşmaları tətbiq etməyi zərurət kimi meydana çıxarır. Burada əsas
prinsip kimi risklərin ləğv edilməsi yox, idarə edilməsinin müasir şəraitə daha uyğun olduğu məqsədə
müvafiqdir. Risklərin idarə edilməsi isə konkret zamanda xarici siyasətin prioritetlərinə uyğun olaraq
aparılmalıdır. Bu da risklərin idarə edilməsinin öncədən konkret məqsədə xidmət etməli olduğunu göstərir.
Yəni hər bir mərhələdə risklərin idarə edilməsinin taktikası dəyişə bilər. Bütün hallarda isə dövlətin
maraqlarının təmin edilməsi əsas hədəf kimi diplomatik fəaliyyətin mərkəzində durmalıdır.
Xalq qəzeti.-2009.-18 noyabr.-№ 258.-S.3.
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Azərbaycanın modernləşməsi və aktiv diplomatiya kursu
Azər XUDIYEV,
XİN-in Orta Asiya şöbəsinin I katibi,
Sinergetik Tədqiqatlar Mərkəzinin Analitika Departamentinin müdiri
Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində Sovetlər birliyinin süqutu tək siyasi palitranın nisbətən
yekrəng və sabit göründüyü Avropa qitəsinin deyil, bütövlükdə bütün dünyanın siyasi arxitekturasında
müəyyən təshihlərə obyektiv zəmin yaratdı. Yenicə təşəkkül tapan və formalaşmaqda olan coğrafi-siyasi
vahidlər dünya siyasi sisteminə fəal inteqrasiya xətti tutdular. Dünya siyasətini məşğul edən belə
məkanlardan biri də Cənubi Qafqaz regionudur.
Regional lider kimi qlobal təhlükəsizlik sistemində iştirak
Sovetlər birliyinin süqutundan sonra Cənubi Qafqazda geosiyasi proseslərin intensivliyi ilə böyük
dövlətlərin maraqlarının müəyyən məqamlarda kəsişməsi paralellik təşkil edir. Artıq dünyanın və regionun
aparıcı dövlətləri həmin gerçəklikdən çıxış edərək Cənubi Qafqaz siyasətlərini tənzimləyirlər. Bunların
fonunda region dövlətlərinin yeritdikləri daxili və xarici siyasətin aktuallığı daha da artır. O cümlədən,
Azərbaycanın bölgədəki mövqeyi daha böyük əhəmiyyət kəsb etməyə başlayır. Bunun əsas səbəbi
Azərbaycanın Cənubi Qafqazın iqtisadi və mədəni baxımdan ən potensiallı dövləti olmasıdır. Azərbaycanı
Cənubi Qafqazın lider dövləti kimi dünyanın aparıcı ölkələri artıq qəbul etmişlər, regionda yeritdikləri
siyasətdə həmin faktoru ciddi olaraq nəzərə alırlar. Bu baxımdan Prezident İlham Əliyevin 2005-ci il iyunun
16-da “Ukraynaya həsr edilmiş növbədənkənar “dəyirmi masa” beynəlxalq sərmayə forumunun ilk
genişləndirilmiş iclasının açılışı zamanı söylədiyi aşağıdakı fikirlər diqqəti çəkir: “Biz hesab edirik ki,
bölgəmizin gələcəyi bizim cəmiyyətimizin nə dərəcədə uğurla modernləşməsindən asılı olacaq. Yəni
demokratik islahatların inkişafı, iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi siyasi sistemin, bizim cəmiyyətimizin
modernləşdirilməsi siyasətindəki aktivliyimizdən asılı olacaq”.
Həmin fikirlərdə iki mühüm məqam lakonik ifadə olunmuşdur. Birinci məqam cəmiyyətimizin
modernləşməsi ilə daxili və xarici siyasətin sıx bağlı olmasından ibarətdir. İkinci məqam isə bu
modernləşmənin Azərbaycanın Cənubi Qafqazın lider dövləti kimi üzərinə düşən geosiyasi, demokratik,
iqtisadi, diplomatik və sosial-mədəni vəzifələrin həyata keçirilməsi ilə birbaşa əlaqəli olmasıdır. Hər iki
aspektin ümumi fonunda Azərbaycanın güclü və müasir dövlət qurmaq naminə modernləşməsində xarici
siyasətin oynadığı rol aktual görünür. O prizmada Azərbaycanın modernləşməsinin ikinci mərhələsində (bu
mərhələ 2008-ci ildən başlayır) xarici siyasətimizin regional liderlik və təhlükəsizlik baxımından oynaya
biləcəyi rolun iki mühüm cəhəti üzərində dayanmaq istərdik. Bu cəhətlər cənab İlham Əliyevin çıxışlarında
dolğun və dəqiq ifadə olunub. Prezidentin qarşıya qoyduğu vəzifələr Xarici İşlər Nazirliyinin praktiki
fəaliyyətində bariz şəkildə əks olunmaqdadır. Həmin vəzifələr barədə akademik Ramiz Mehdiyevin
“Gələcəyin strategiyasını müəyyənləşdirərkən: modernləşmə kursu” əsərində maraqlı təhlillər vardır.
Azərbaycan regional siyasətin müstəqil mərkəzi kimi
Müasir dünya diplomatiyasında fəaliyyət metodikasında dəyişikliklər baş verir. Bu dəyişikliklərin bir
qismi qloballaşma prosesinin yaratdığı bəzi çətinliklərlə bağlıdır. O cümlədən, müstəqil dövlətlərin
suverenliyinin təmin olunması ilə böyük dövlətlərin maraqlarının təmin olunması arasında müəyyən
ziddiyyətlər yaranmaqdadır. Bu ziddiyyətlər dünyanın yenidən fraqmentləşməsinə aparıb çıxara bilər.
Qloballaşma regionlaşma və sonuncu da hər bir dövlətin öz marağını mütləqləşdirməsi ilə əvəz oluna bilər. Bu
tendensiyanın qarşısının alınması üçün regional birliklərin aktivliyini artırmaq təklif edilən metodlardan
biridir. Cənubi Qafqaz üçün bu məqam daha prinsipial məna kəsb edir. Çünki buradakı dövlətlər arasında
münaqişələr mövcuddur və onlar artıq dünya siyasətinə ciddi təsir etməkdədir. İlk növbədə Ermənistanın
Azərbaycana qarşı yeritdiyi təcavüzkar siyasət regional sabitliyə ən çox mənfi təsir edən faktor olaraq qəbul
edilir. Bu gerçəklik fonunda yerli dövlətlərin regional siyasətinin mahiyyəti ön sıraya çıxmaqdadır.
Təcrübə göstərir ki, Cənubi Qafqazda hələlik yalnız Azərbaycan regional siyasətin müstəqil mərkəzi
kimi çıxış edə bilir. Bu, əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş və Prezident İlham Əliyev
tərəfindən uğurla inkişaf etdirilən müasir xarici siyasət kursunun məzmunundan qaynaqlanır. Azərbaycanın
regional siyasətin mərkəzi kimi çıxış etməsinin iki konkret təzahür forması var. Onlardan biri regional
məsələlərin həllində aktiv diplomatiyadan istifadə etməklə bağlıdır. Aktiv diplomatiya müasir tarixi şəraitdə
daha əhatəli bir anlayışa çevrilmişdir. Yəni diplomatiyanın aktivliyi çoxlu sayda regional və qlobal geosiyasi
faktorlara bağlılığıdır.
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Regional səviyyədə hər hansı bir məsələni həll etmək üçün diplomatiya qlobal miqyasdakı konkret
məqamları nəzərə almalı olur. Bu, həm də dövlətin özünün geosiyasi maraqları ilə regional və qlobal
reallıqların uzlaşdırılmasını tələb edir. Bu mənada aktiv diplomatiya yaradıcı münasibət tələb edir. Onun
mühüm cəhətlərindən biri də situasiyadan asılı olaraq fəaliyyət məzmununun dəyişə bilməsi ilə əlaqəlidir.
Obrazlı ifadə etsək, aktiv diplomatiya “situativdir”. Diplomat hər yeni situasiyada fəaliyyət sistemini
yeniləşdirməyə məcburdur – hətta oxşar situasiyalarda belə fərqli nəticələr alına bilər. Aktiv diplomatiyanın
situativliyi konkret şəraiti hərtərəfli öyrənməklə yanaşı, diplomatın şəxsi keyfiyyətlərini də aktuallaşdırır.
Müasir diplomat hərtərəfli biliyə, erudisiyaya, ünsiyyət peşəkarlığına, iradə möhkəmliyinə malik olmaqla
yanaşı, çevik analitik təfəkkürə də sahib olmalıdır. Məşhur fransız diplomatı Taleyrana görə, diplomat üç əsas
keyfiyyətə malik olmalıdır: vətənpərvər, peşəkar və əxlaqlı. Bütün bunlara görə regional siyasətin mərkəzi
statusunu daşımaq faktiki olaraq hər bir diplomatın konkret fəaliyyətindən asılıdır. Aktiv diplomatiyanın bu
aspektlərini özündə birləşdirən Azərbaycan regional problemlərin həllində nəticələr almaqdadır. Bunu enerji
layihələrinin həyata keçirilməsində, regional münaqişələrin həllində nümayiş etdirilən mövqedə, beynəlxalq
terror və narkoticarətə qarşı aparılan mübarizədə və regionun sosial-iqtisadi, mədəni problemlərinin həllində
iştirakda aydın görmək olar. Konkret olaraq, Azərbaycan Gürcüstanın bir sıra problemlərinin regional və
dünya səviyyəsində həll olunması üçün aktiv diplomatiyadan istifadə etməkdədir. Gürcüstanın enerji
təhlükəsizliyi, onun müxtəlif bölgələrinin iqtisadi və sosial-mədəni inkişafı üçün regional lider səviyyəsində
dövlətimizin göstərdiyi fəallıq göz qabağındadır.
Azərbaycanın aktiv diplomatiyadan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllində də
geniş istifadə etdiyi məlumdur. Məhz bunun sayəsində bölgədə nisbi sabitlik qalmaqdadır. Əgər Azərbaycan
dərin məzmunlu aktiv diplomatiya yeridə bilməsəydi, Ermənistanın yeritdiyi qeyri-konstruktiv xarici siyasət
nəticəsində Cənubi Qafqaz fəlakətlər zonası kimi qalmaqda davam edəcəkdi. Ona görə də Azərbaycanın aktiv
diplomatiya taktikası faktiki olaraq regionun bütövlüyünü təmin edən əsas faktorlardan biridir.
Regional siyasətin müstəqil mərkəzi olmağın ikinci tərəfi diplomatiyanın qlobal problemlərin həllinə
aktiv cəlb edilməsindən ibarətdir. Məsələnin bu tərəfi olduqca ciddi əhəmiyyətə malikdir. Çünki Cənubi
Qafqaz postsovet məkanının ən həssas regionudur və burada geosiyasi proseslərin dinamikası ilə yanaşı,
məzmunu da sürətlə dəyişə bilir. Belə şəraitdə qlobal problemlərin çözülməsi metodları ilə regional
problemlərin həlli üsulları arasında incə bir uyğunluq qurmaq lazım gəlir. Bu, özlüyündə mürəkkəb və uzun
müddət davam edən prosesdir, lakin hər bir regional dövlət həmin istiqamətdə öz töhfəsini verməlidir. Belə
olmasa, heç bir regional problemi həll etmək mümkün olmayacaq. Azərbaycanın xarici siyasətinin təsir
dairəsinin tədrici genişlənməsi taktikası həmin reallıqlardan qaynaqlanır. Prezident İlham Əliyevin “Əsrin
müqaviləsi”nin imzalanmasının 15 illiyinə həsr edilmiş tədbirdə “Azərbaycanın enerji siyasəti regional
miqyası aşaraq dünya səviyyəsinə qalxmışdır” fikrini qətiyyətlə vurğulaması məhz aktiv xarici siyasətin qlobal
miqyasda təsir gücünü artırmağa hesablanmışdır.
Qeyd olunmalıdır ki, qlobal miqyasda dünya siyasəti və diplomatiyasının müəyyən problemləri
mövcuddur. Onları hətta “siyasət və diplomatiyanın ümumi böhranı” da (Ramiz Mehdiyev. “Gələcəyin
strategiyasını müəyyənləşdirərkən: modernləşmə kursu”) adlandırırlar. Bu şəraitdə müstəqil dövlətin xarici
siyasəti həm milli maraqları gözləməlidir, həm də dünya siyasətinin bütün subyektlərinin bərabərhüquqlu
iştirakını təmin edən fəaliyyət modeli tapmalıdır. Diqqəti çəkən odur ki, müasir tarixi mərhələdə məhz hər bir
müstəqil dövlətin xarici siyasəti bu prosesdə yer tutmalıdır – burada ayrı-seçkilik konstruktiv qənaətlərə
gəlməyə mane olur. Həmin şərt özlüyündə xarici siyasətdə çoxvektorluğu aktuallaşdırır. Azərbaycanın xarici
siyasətində çoxvektorluq üstünlük təşkil etdiyindən onun qlobal miqyasda geosiyasi çəkisi durmadan artır. Bu
məqamları nəzərə alsaq, belə nəticəyə gələ bilərik ki, Azərbaycanın regional siyasətin müstəqil mərkəzi
olmasında çoxvektorlu xarici siyasət kursu həlledici rol oynamışdır. Həmin məqam regionda hər bir tərəfin
təşəbbüs göstərməsinə geniş perspektivlər açır. Sadəcə, hər bir region dövləti səmimi olmalı və demokratik
yönlü xarici siyasət yeritməlidir. Təəssüf ki, Ermənistan hələlik bu xətdən uzaqdır. Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı rəsmi İrəvanın son zamanlar nümayiş etdirdiyi mövqe bunu bir
daha təsdiq edir. Prezident Serj Sarkisyan hələ də Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsi olan Dağlıq Qarabağdan
“ya müstəqillik, ya da Ermənistana birləşmə” kimi ikili məntiq çərçivəsində danışır. Bu səbəbdəndir ki, bugünə
qədər Cənubi Qafqazın geosiyasi xəritəsində “qara rənglər” qalmaqdadır.
Qlobal təhlükəsizlik sisteminin qurulmasında
Azərbaycanın rolu
Regional liderliyin təməlində iqtisadi faktorun durduğu qəbul olunmuş reallıqlar sırasındadır.
Azərbaycan iqtisadi sahədə bölgədə ən potensiallı ölkə olmaqla yanaşı, daha sürətlə inkişaf edən və islahatlar
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həyata keçirən dövlətdir. Azərbaycan rəqabətədavamlılıq göstəricisinə görə MDB məkanında öndə gedən
dövlətlərdəndir. Beynəlxalq təşkilatların son hesabatına görə, ölkəmiz bu reytinqdə Rusiya və Qazaxıstan kimi
ölkələri də qabaqlayır. İqtisadi infrastrukturun təkmilləşməsi və müasirləşməsi istiqamətində də Azərbaycan
Cənubi Qafqazın şəriksiz lideridir. İnstitutlaşma sahəsində Azərbaycanın MDB-də ilk sırada olduğunu demək
lazımdır. Bütün bunlar ölkəmizin Cənubi Qafqazın lider dövləti kimi qəbul edilməsini təmin edən faktlardır.
Burada enerji sahəsində aparılan siyasəti ayrıca vurğulamaq lazımdır. Həm də ona görə ki, müasir mərhələdə
enerji təhlükəsizliyi digər təhlükəsizlik növləri ilə sıx bağlıdır. Geosiyasi, hərbi, mədəni, ekoloji, texnoloji və
s. təhlükəsizliklər indi enerji təhlükəsizliyi bağlılığında daha çox nəzərdən keçirilir.
Bu düşüncələrin məntiqindən çıxış edərək az öncə regional liderlikdə aktiv diplomatiyanın rolundan
bəhs etdik. Daha geniş miqyasda yanaşdıqda, məsələnin bir tərəfi qlobal təhlükəsizlik sisteminin
yaradılmasında Azərbaycanın rolunun təhlilinə bağlıdır. Çünki regional lider avtomatik olaraq dünya
səviyyəsində geosiyasi proseslərin aktiv iştirakçısına çevrilir. O aspektdə də dövlətin başqa dövlətlərlə
qurduğu qarşılıqlı münasibətlər sistemi ön plana çıxır. Daha konkret terminlərlə ifadə etsək, söhbət
Azərbaycanın regional lider kimi dayanıqlı müttəfiqlik sistemini formalaşdırmasından gedir. Bu məsələdə
öndə qonşu dövlətlərlə münasibətlərin qurulması gəlir, sonra isə dünya miqyasında müttəfiqlik məsələsini
qoymaq olar.
Azərbaycan qonşu dövlətlərlə təhlükəsizliyin təmini aspektində regional lider səviyyəsində
münasibətlər qurmuşdur, enerji təhlükəsizliyi məsələsi ilə əməkdaşlığın digər sahələri arasında maraqlı
harmoniya formalaşmışdır. Rusiya, İran və Türkiyə Azərbaycanla regional lider qismində əlaqələr qurur və
bunu açıq etiraf edirlər. Bu əlaqələr qarşılıqlı faydalılıq prinspi üzrə yaradılıb və təkmilləşdirilir. Azərbaycan
diplomatiyasının regional qurumların yaradılmasındakı fəallığı hamıya məlumdur. Bu qurumların tərkibində
aktiv iştirak edən ölkəmiz, eyni zamanda, ikitərəfli əlaqələrin inkişaf etdirilməsi istiqamətində əhəmiyyətli
addımlarını atmaqdadır. Rusiya ilə münasibətlərin dinamikası və əhatəliliyi bunun əyani sübutlarındandır. İndi
iki dövlət arasında bütün sahələr üzrə əməkdaşlıq yüksələn xətt üzrə inkişaf edir. Türkiyə Azərbaycanın ən
yaxın müttəfiqi kimi diqqət mərkəzindədir. İranla əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi istiqamətində Azərbaycan
lazım olan bütün addımları atır. Bu proseslərdə Azərbaycanın xarici siyasəti üçün əsas meyar regionun
sabitliyi, təhlükəsizliyi və inteqrasiyası üçün çalışmaqdır. Bu prizmada da daha geniş miqyası əhatə edən bir
məqamı vurğulamaq gərəkdir. Azərbaycanın xarici siyasətində fəal istiqamətlərdən biri Şərqdir. Çünki XXI
əsrdə Asiya-Sakit okean bölgəsinin dünya siyasətində rolu bir neçə dəfə artmalıdır. Dünyanın təcrübəli
siyasətçiləri və diplomatlarının proqnozlarına görə, bu proses tədrici olaraq gedəcək. Azərbaycan regional lider
olaraq həmin məqamı mütləq nəzərə almalıdır. Azərbaycanı Orta Asiya ilə həm də etnik və mədəni yaxınlıq
birləşdirir. Ölkəmiz tarixdə “İpək yolu”nun əsas məntəqələrindən biri kimi də müəyyən geosiyasi və mədəni
imic qazanıb. Bu faktorlar kompleks halda Azərbaycanın xarici siyasətində Asiya-Sakit okean istiqamətinin
də mühüm yer tutmasını şərtləndirir. Bu sistemli prosesdə, şübhəsiz ki, Orta Asiya regionunun ayrıca yeri
vardır. Azərbaycan Orta Asiya dövlətləri ilə aktiv əməkdaşlıq siyasətini yeridir ki, bu da Uzaq Şərq
istiqamətində əməkdaşlığı gücləndirmək üçün meydan rolunu oynaya bilər. Orta Asiya dövlətləri ilə
Azərbaycanın münasibətlərinin türkdilli dövlətlərin əməkdaşlığını inkişaf etdirmək müstəvisində də qurması
əlavə imkanlar açmaqdadır. Beləliklə, Azərbaycanın regional lider qismində Asiya-Sakit okean məkanı
istiqamətində xarici siyasətinin perspektivləri aydın görünür. Qərb istiqamətində isə ölkəmizin daha geniş
əlaqələrə malik olduğu haqqında çox yazılıb. Bu iki istiqamət üzrə xarici siyasətin kompleks halda təsiri
Azərbaycanın regional statusunu möhkəmlətməklə yanaşı, onun qlobal təhlükəsizlik sisteminin qurulmasında
rolunu əhəmiyyətli dərəcədə artıracaqdır.
Azərbaycan.-2009.-13 noyabr.-№ 254.-S.7.

923

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

AZƏRBAYCANIN XARİCİ SİYASƏTİ: TƏSİR EDƏN AMİLLƏR VƏ PRİORİTETLƏR
Elmar Məmmədyarov,
Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri
Sovet İttifaqının dağılması ilə Azərbaycan xalqı öz müstəqilliyini yenidən bərpa etmək və Azərbaycanın
dövlətçiliyini inkişaf etdirərək möhkəmləndirmək üçün tarixi fürsət əldə etmiş oldu. Həmin vaxtlar çoxları
qonşu Ermənistanın hərbi təcavüzünə məruz qalmış, ağır iqtisadi böhran və daxili qeyri-sabitliyin hökm
sürdüyü Azərbaycanın bu mürəkkəb vəziyyətdən çıxacağına və uğur qazanacağına inanmırdı.
1993-cü ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin prezident seçilməsindən sonra xalqın firavanlığı və
ölkənin davamlı inkişafı üçün ilkin şərt olan Azərbaycanın müstəqilliyi və suverenliyinin möhkəmləndirilməsi
istiqamətində uğurlu strategiyanın həyata keçirilməsi başlanıldı. Müasir Azərbaycanın memarı olan
ümummilli lider Heydər Əliyev dövlət institutlarını təkmilləşdirdi, çox ehtiyac duyulan xarici əlaqələrimizi
genişləndirdi, hərtərəfli enerji strategiyasını reallaşdırdı və ölkənin uzunmüddətli inkişafının təməlini qoydu.
Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəmləndirilməsinə yönəlmiş strategiyası onun
layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyev cənabları tərəfindən hal-hazırda uğurla davam etdirilir.
Bugünkü Azərbaycan dövlətçiliyinin kökləri müsəlman şərqində ilk demokratik cümhuriyyət olan
Azərbaycan Demokratik Respublikası ilə bağlıdır. 23 aylıq ömür yaşamış Azərbaycan Demokratik
Respublikası regionda geosiyasi vəziyyətin dəyişməsi ilə süqut etmişdir. Qısa müddət ərzində mövcud
olmasına baxmayaraq, Xarici İşlər Nazirliyi də daxil olmaqla əsas dövlət institutları məhz həmin dövrdə
yaradılmışdır. Biz bu il böyük fəxr hissi ilə Azərbaycanın diplomatik xidmətinin yaranmasının 90 illiyini qeyd
edirik.
Azərbaycan iqtisadiyyatda yüksək artıma, habelə sabit siyasi sistemə malik, sürətlə inkişaf edən gənc
demokratik ölkədir. Azərbaycan öz milli maraqlarının gerçəkləşdirilməsi, habelə regional və qlobal
mövqelərinin möhkəmləndirilməsi üçün özünün iqtisadi və siyasi imkanlarından məharətlə istifadə edir.
Azərbaycan regionda lider və beynəlxalq aləmdə etibarlı tərəfdaş ölkə kimi tanınmışdır. Ölkəmiz bütün
regional məsələlərdə əsas oyunçudur və regiondakı strateji əhəmiyyətli heç bir layihə Azərbaycansız
gerçəkləşə bilməz.
Azərbaycanın xarici siyasət istiqamətləri və strateji seçimləri aşağıdakı təsiredici amillərlə
müəyyənləşir:
Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü – Hərbi işğal, etnik təmizləmə, bir milyona yaxın
azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünün hüquqlarının kobudcasına pozulması, ölkənin böyük bir hissəsində
tarixi və mədəni irsimizin ermənilər tərəfindən dağıdılması faktlarını özündə cəmləşdirən Ermənistanın
Azərbaycana qarşı təcavüzü ölkəmizin təhlükəsizlik mühitinin əsas təyinedici amili olaraq qalır və bu da öz
növbəsində Azərbaycanın təhlükəsizlik və xarici siyasətinin formalaşdırılmasında əsas rol oynayır.
Qlobal proseslər – Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa etməsi ilə eyni vaxtda beynəlxalq münasibətlər
sistemi köklü surətdə dəyişməyə başlamışdır və son iyirmi il ərzində cərəyan edən hadisələr göstərir ki, sistem
mahiyyətcə hələ də rəqabətlidir. Dövlətlər müxtəlif və bəzən də mübahisəli xarici siyasət məqsədləri güdürlər.
“İkiqütblülük” və “çoxqütblülük” konsepsiyalarının toqquşmasında təzahür edən çağdaş dünya nizamına dair
ziddiyyətli təsəvvürlər dünyanın müxtəlif yerlərində siyasi və iqtisadi nüfuz uğrunda rəqabəti canlandırmışdır.
Davamlı olacağı təqdirdə bu rəqabət qlobal və regional təhlükəsizlik mühitinə mənfi təsir göstərəcəkdir.
Strateji coğrafi yerləşmə – Azərbaycanın coğrafi yerləşməsi bir çox mənada strateji əhəmiyyətə
malikdir. Yaranmaqda olan Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat və enerji dəhlizi üzərində böyük ticarət
yollarının kəsişməsində yerləşməsi ölkəyə enerji və infrastruktur mərkəzinə çevrilmək üçün əhəmiyyətli imkan
verir. Ölkənin belə bir mərkəzə çevrilməsi üçün Azərbaycanın coğrafi yerləşməsi kimi üstünlükdən tam
istifadə edilməsi vacib şərtdir.
Zəngin təbii ehtiyatlar – Azərbaycanın zəngin təbii sərvətlərə malik olması nəinki ölkənin
çiçəklənməsinə və xalqın rifahına xidmət edir, eyni zamanda bu fakt ölkənin milli təhlükəsizliyinin, siyasi
müstəqilliyinin və suverenliyinin möhkəmləndirilməsində mühüm amildir. Xəzər dənizinin zəngin
karbohidrogen ehtiyatlarının işlədilməsi və dünya bazarlarına nəqli sonradan Azərbaycanın enerji strategiyası
kimi adlandırılan siyasətin əsas elementinə çevrilmişdir. Əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən
qoyulmuş və Prezident İlham Əliyev cənabları tərəfindən uğurla həyata keçirilən bu strategiya Azərbaycanın
xarici siyasətinin təməl daşıdır.
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Müasir dövrdə təhlükəsizliyə təhdidlər və risklər – Beynəlxalq arenada qeyri-dövlət aktorları olan
beynəlxalq terrorçu qruplaşmalar, hərbi separatçı hərəkatlar, etnik və dini ekstremizm, mütəşəkkil
cinayətkarlıq şəbəkələri, habelə qeyri-qanuni miqrasiya, narkotik maddələr və insan alveri, kütləvi qırğın
silahlarının yayılması, vacib enerji və nəqliyyat infrastrukturunda sabotaj riski və son illərin fenomeni olan
kiber hücumlar qlobal və regional təhlükəsizlik mühitinə təsir göstərirlər.
Məsuliyyət və özünəməxsusluq – Azərbaycan tarixi əsas etibarilə müxtəlif regional güclər arasındakı
müharibələr və real müstəqillik uğrunda gedən davamlı mübarizə tarixindən ibarətdir. Bu “irs” kiçik ölkələrin
suverenliyi və hüquqlarını təmin edə biləcək beynəlxalq mexanizmlərin gücləndirilməsinə töhfə vermək üçün
Azərbaycanın beynəlxalq birliyin fəal və məsuliyyətli üzvü olmasını tələb edir. Məsuliyyətin kökləri hər
zaman müxtəlif dini etiqada, dünyagörüşünə, etnik qruplara aid insanların birgə yaşaması və toleranthq kimi
Azərbaycanın səciyyəvi xüsusiyyətlərinə bağlıdır. Azərbaycan dərin tarixi köklərə malik, həqiqətən də etnik
və dini dözümlülük baxımından unikal dünyəvi müsəlman dövlətidir. Azərbaycan 1918-ci ildə müsəlman
şərqində ilk demokratik respublika elan edilmişdir. Əsrlər boyu burada müsəlman, xristian və yəhudilər biribiri ilə dinc yanaşı yaşamışdır. Mədəniyyətlər arasında körpü rolunu oynayan Azərbaycan beynəlxalq birliyin
mənafeyi naminə bu dəyərləri təşviq etmək məsuliyyətini hiss edir.
Azərbaycan beynəlxalq əlaqələr sisteminə cəlb olunan bütün dövlətlərə münasibətdə onların ərazisinin
böyüklüyü, hərbi gücü və iqtisadi potensialından asılı olmayaraq dövlətlərin suveren bərabərliyi prinsipinə
əsaslanan müstəqil xarici siyasət həyata keçirir. Şəffaflıq və öncədən müəyyənləşdirmə Azərbaycanın xarici
siyasətini səciyyələndirən əsas xüsusiyyətlərdir. Azərbaycan bütün ölkələrlə dostluq və qarşılıqlı səmərəli
ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələrini inkişaf etdirməklə öz regionunda və onun sərhədlərindən kənarda sülh içində
birgə yaşama və mehriban qonşuluğu təşviq etməkdə çox maraqlıdır.
Ölkəmiz mövcud beynəlxalq təhlükəsizlik sisteminin təməl daşı olan beynəlxalq hüququn norma və
prinsiplərinə əsaslanan xarici siyasət həyata keçirir. Bütün dövlətlərin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və daxili
işlərinə qarışmamaq Azərbaycanın başqa ölkələrlə qarşılıqlı əlaqələrində əsas prinsiplərdir.
Ölkənin milli maraqlarının təmin olunmasına və onun qlobal və regional mövqeyinin
möhkəmləndirilməsinə yönələn Azərbaycanın xarici siyasət prioritetləri aşağıdakılardır:
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası – Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
nizamlanması ölkəmizin təhlükəsizliyi ilə bağlı təxirəsalınmaz narahatçılıq doğuran məsələ və xarici
siyasətimizin bir nömrəli prioriteti hesab olunur. Münaqişənin həlli ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyi
danışıqların ilk günlərindən dəyişməz olaraq qalır. Biz münaqişənin həlli üçün erməni hərbi qüvvələrinin işğal
olunmuş Azərbaycan ərazisindən çıxarılması, bu ərazilərdə Azərbaycanın pozulmuş suveren hüquqlarının
bərpası, məcburi köçkünlərin öz doğma yurdlarına qaytarılması, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunda
ölkənin hərtərəfli iqtisadi inkişafı çərçivəsində kommunikasiyaların bərpası və sosial-iqtisadi inkişaf üçün
şərtlərin müəyyən olunması, qanuni və demokratik proses çərçivəsində Dağlıq Qarabağ regionunda
Azərbaycan və erməni icmalarının dinc yanaşı yaşamasını və Azərbaycan Respublikasının tərkibində
muxtariyyətini təmin edəcək statusun müəyyənləşdirilməsindən başqa bir yol görmürük. Dağlıq Qarabağın öz
müqəddəratını təyin etməsi yalnız etnik təmizləməyə məruz qalmış azərbaycanlıların öz doğma yurdlarına
qaytarılmasından sonra və yalnız Azərbaycanın tərkibində mümkündür. Azərbaycan heç bir zaman öz ərazi
bütövlüyünü müzakirə obyektinə çevirməyəcəkdir.
Münaqişənin həllinin hüquqi və siyasi əsasları BMT-nin Nizamnaməsi, Helsinki Yekun Aktı, BMT
Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələri, BMT Baş Assambleyasının 2008-ci ildə qəbul
etdiyi A/RES/62/243 saylı qətnaməsi, habelə ATƏT və Avropa Şurasının müvafiq sənədləri və qərarlarında
əks olunan beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə söykənir. Bütün bu sənədlər Azərbaycanın suverenliyi,
ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınan sərhədlərinin toxunulmazlığını təsdiqləyir. Bundan əlavə,
Strasburq/Kehl sammitində NATO Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində
sülh yolu ilə həll olunmasına yönəlmiş səyləri bir daha dəstəkləmişdir.
Azərbaycan münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanmasına sadiqdir və münaqişənin beynəlxalq hüququn
norma və prinsiplərinə uyğun ədalətli və davamlı həllinin dəstəklənməsi üçün bütün səylərin səfərbər olunması
məqsədi ilə öz tərəfdaşları, beynəlxalq və regional təşkilatlarla aparılan işi davam edəcəkdir. Buna
baxmayaraq, sülh prosesinin uğurla nəticələnməsi Ermənistan tərəfinin eyni ilə bu prosesə sadiqliyindən və
konstruktiv yanaşmasından, həmçinin beynəlxalq birliyin, ATƏT-in bütün üzv dövlətlərinin, xüsusən də
Minsk Qrupunda təmsil olunan və həmsədrlik edən ölkələrin fəal töhfəsindən asılıdır.
Beynəlxalq sülh və sabitliyin təşviqi – İstər ənənəvi, istərsə də yeni təhlükə və problemlərin qarşısı fəal
beynəlxalq səylər hesabına alına bilər və onların birtərəfli qaydada aradan qaldırılması mümkün deyil.
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Azərbaycan beynəlxalq terrorizm və kütləvi qırğın silahlarının yayılmasına qarşı mübarizə ilə bağlı
çoxtərəfli və ikitərəfli çərçivədə beynəlxalq əməkdaşlığa fəal cəlb olunmuşdur. Terrorizmə qarşı mübarizəyə
dair bütün beynəlxalq sənədlərə qoşulan ölkə kimi Azərbaycan bu sahəyə dair daim məlumat mübadiləsi
həyata keçirir və müvafiq məruzələr hazırlayır. Bizim sülhməramlılar Kosovo, İraq və Əfqanıstanda
beynəlxalq birliyin digər üzvlərindən olan əsgərlərlə çiyin-çiyinə xidmət göstərmişlər. Azərbaycan hökuməti
və şirkətlərinin Əfqanıstana yardımı və bu ölkənin bərpası ilə bağlı səyləri ehtiyac içində yaşayan əhali üçün
də imkanlar yaradır.
Azərbaycan istər “Kütləvi Qırğın Silahlarının Yayılmaması haqqında Saziş”, istərsə də digər ölkələrlə
əməkdaşlıq çərçivəsində ixraca nəzarət və sərhəd təhlükəsizliyi tədbirləri vasitəsilə kütləvi qırğın silahlarının
yayılmaması istiqamətində fəaliyyət göstərir. Azərbaycan kütləvi qırğın silahlarının yayılmaması ilə bağlı
beynəlxalq rejimin gücləndirilməsinə tərəfdardır və müvafiq nəzarətin həyata keçirilməsi üçün dünya birliyi
və aidiyyəti üzrə təşkilatlarla əməkdaşlığı davam etdirəcəkdir.
Transmilli cinayətkarlıq və insan alverinə qarşı mübarizə region ölkələri ilə, eləcə də BMT, ATƏT və
digər beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığımızın gündəliyində duran məsələdir.
Cənubi Qafqazdakı sabitliklə ümumilikdə qlobal təhlükəsizlik arasında əlaqənin mövcudluğu məlum
məsələdir. Cənubi Qafqazdakı uzadılmış münaqişələr regiondakı təhlükəsizliyə və sabitliyə zərbə vurması,
region ölkələrinin iqtisadi və siyasi inkişafına maneə yaratması və regiondakı real əməkdaşlığın qarşısını
alması səbəbindən region ölkələri və geniş anlamda beynəlxalq birlik üçün xüsusi narahatlıq kəsb edir.
Səmərəli çoxtərəfli beynəlxalq münasibətlər sisteminin təşviqi – Beynəlxalq sülhün ən yaxşı halda
səmərəli çoxtərəfli münasibətlər sistemi vasitəsilə əldə edilməsinə əmin olaraq, Azərbaycan bütün dünyada və
regionumuzda beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin təmin edilməsində BMT-nin rolunun mühüm olduğunu qəbul
edir. BMT-nin Nizamnaməsində öz əksini tapan beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri mövcud beynəlxalq
təhlükəsizlik sisteminin təməl daşını təşkil edir. Azərbaycan XXI əsrin problemlərinə və təhdidlərinə daha
səmərəli şəkildə cavab vermək üçün beynəlxalq hüquq sisteminin möhkəmləndirilməsi və qəbul edilmiş
qərarların həyata keçirilməsi də daxil olmaqla, BMT-nin operativ imkanlarının artırılmasına yönələn BMT
çərçivəsində islahatları dəstəkləyir.
ATƏT ilə əməkdaşlıq Azərbaycanın xarici siyasətində mühüm yer tutur. ATƏT-in Helsinki Yekun Aktı
və digər sənədlər bu təşkilata üzv olan ölkələr arasında münasibətləri tənzimləyən norma və prinsipləri
müəyyən edir və kollektiv təhlükəsizliyin saxlanılması üçün əsas yaradır. BMT kimi ATƏT-in də fəaliyyətinin
onun bütün sənədlərinə və mexanizmlərinə əsaslanmış əməli nəticələr vasitəsilə səmərəliliyinin artırılmasına
ehtiyac var.
Eyni zamanda, milli maraqlarımızın təmin olunması, daxili siyasi və institusional islahatların səmərəli
şəkildə həyata keçirilməsi, həmçinin Azərbaycan qanunvericiliyinin Avropanın norma və standartlarına
uyğunlaşdırması nöqteyi-nəzərdən Avropa Şurası ilə əməkdaşlıq vacibdir.
Azərbaycan regional çoxtərəfli əməkdaşlığı çox vacib hesab edir və GUAM-ın əsas yaradıcısı kimi biz
regionda daha mehriban və daha sabit münasibətlərə nail olunmasına öz töhfəmizi veririk.
Azərbaycanın həm Qərb, həm də Şərq mədəniyyətinə məxsus olması ilə bağlı unikal xüsusiyyəti dini
məlumatsızlığın və dözümsüzlüyün aradan qaldırılması üçün dinlərarası dialoqda mühüm rol oynamaq üçün
imkanlar yaradır. 2007-ci ildə İslam Konfransı Təşkilatının Xarici İşlər Nazirləri Şurasının sədri kimi
Azərbaycan İslam Konfransı Təşkilatının strukturlarının və funksiyalarının daha da gücləndirilməsi və Avropa
təşkilatları ilə əməkdaşlıq mexanizmlərinin yaradılması istiqamətində səylər göstərmişdir. Azərbaycan
sivilizasiyalar arasındakı dialoqda fəal iştirak edir və bu məsələyə töhfə verən ilk ölkələr sırasında olmuşdur.
Təqdirəlayiq hal kimi qeyd etmək lazımdır ki, bu istiqamətdə Azərbaycanın fəaliyyəti Birinci Xanım Mehriban
Əliyevanın rəhbərliyi ilə həyata keçirilir. Habelə, beynəlxalq səviyyədə tanınmış elmi-tədqiqatçıların və
mütəxəssislərin iştirakı ilə Bakıda mədəniyyətlərarası dialoqa dair üç möhtəşəm beynəlxalq tədbir təşkil
olunmuşdur.
Qarşılıqlı faydalı ikitərəfli əlaqələrin inkişafı – Azərbaycan regional əməkdaşlığı regionda sülhün və
sabitliyin qorunub saxlanılması üçün mühüm amil hesab edir və yuxarıda qeyd olunmuş səbəblərə görə
Ermənistan istisna olmaqla bütün yaxın qonşuları ilə qarşılıqlı faydalı dostluq münasibətləri qurmuşdur. Qonşu
dövlətlərlə əlaqələrin daha da inkişafı həllini gözləyən regional problemlərin qarşılıqlı olaraq qəbul olunan
şəkildə nizamlanmasının tapılmasına imkan yaradacaqdır.
Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə arasında üçtərəfli strateji tərəfdaşlıq və dərinləşən əməkdaşlıq
regionda sabitliyin göstəricisinə çevrilmişdir. Rusiya ilə münasibətlər strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə
yüksəlmişdir və bu əməkdaşlığın genişlənməsi davam edir. Azərbaycan İranla proqressiv və gələcəyə
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istiqamətlənmiş dialoq aparır, habelə Xəzər dənizi ilə Avropa regionu arasında körpü yaratmaq məqsədilə Orta
Asiya dövlətləri ilə münasibətlərini inkişaf etdirir.
Azərbaycan strateji tərəfdaşı olan ABŞ ilə qlobal problemlər və təhlükələrə qarşı mübarizə aparmaq
məqsədilə ikitərəfli və çoxtərəfli çərçivədə əməkdaşlıq edir. Azərbaycan ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi antiterror
koalisiyasının üzvüdür, beynəlxalq birliyin terrorizmə qarşı mübarizəsini hərtərəfli şəkildə dəstəkləyir və bu
istiqamətdə bir sıra əhəmiyyətli addımlar atır. Biz ABŞ-la, habelə iqtisadi, enerji təhlükəsizliyi və demokratik
inkişafın təşviqi sahələrində də əməkdaşlığımızın genişləndirilməsi istiqamətində iş aparırıq.
Coğrafi baxımdan Qərb ilə Şərqin kəsişməsində yerləşən Azərbaycan Avropa ölkələrindən mal və
xidmətlərin böyüyən Asiya bazarlarına və əksinə daşınması üçün təbii keçid imkanını təmin edir. Bu mənada
Orta Şərq və Asiya ölkələri ilə əlaqələr Azərbaycanın xarici siyasətində vacib yer tutur. Yaranmaqda olan
siyasi güc mərkəzləri və sürətlə artan iqtisadiyyatlara malik bu regionlar iqtisadi, telekommunikasiya və digər
sahələrdə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq üçün perspektivlər açır.
Avropa və Avro-Atlantik strukturlara inteqrasiya – Azərbaycan Avropa və Avro-Atlantik birliyin
dəyərləri ilə bölüşür, çoxtərəfli Trans-Atlantik təhlükəsizlik əməkdaşlığı proqramlarını inkişaf etdirərək
Avropa qitəsində və onun sərhədlərindən kənarda təhlükəsizlik və sabitliyə töhfə verir. Azərbaycan 1994-cü
ildə NATO-nun “Sülh naminə Tərəfdaşlıq” proqramına qoşulan ilk ölkələrdən biri olmuşdur və Avro-Atlantik
Tərəfdaşlıq Şurası və digər vasitələrlə NATO ilə mümkün tərəfdaşlıq mexarıizmlərindən tam şəkildə
bəhrələnir. Azərbaycan Fərdi Tərəfdaşlıq Fəaliyyəti Planının (FTFP) birinci mərhələsini uğurla başa
vurmuşdur və FTFP-nın ikinci mərhələsinin icrasına başlamışdır ki, bu da növbəti illərdə NATO-Azərbaycan
münasibətlərini istiqamətləndirəcəkdir.
Azərbaycanın Aİ ilə əməkdaşlığı ölkənin təhlükəsizlik ehtiyacları çərçivəsindən kənara çıxaraq iqtisadi,
siyasi və sosial sahələrdə də genişlənir. “Avropa Qonşuluq Siyasəti” çərçivəsində 2006-cı ildə qəbul olunmuş
Aİ-Azərbaycan Fəaliyyət Planı Azərbaycan və Aİ arasında siyasi dialoqu gücləndirir, siyasi, iqtisadi və
institusional islahatlar sahələrində əməkdaşlığı inkişaf etdirir və əməkdaşlığın keyfiyyətcə yeni səviyyəyə
qaldırılması üçün əsaslar yaradır. Aİ-Azərbaycan Fəaliyyət Planının yerinə yetirilməsi Aİ ilə Azərbaycan
arasında qarşılıqlı siyasi və iqtisadi asılılığın daha da möhkəmlənməsinə xidmət edəcəkdir. Biz Aİ-nin Şərq
Tərəfdaşlığı Təşəbbüsünü alqışlayır və bunun bizim Aİ ilə əməkdaşlığımızı sürətləndirəcəyinə ümid edirik.
Davamlı inkişaf və Avropanın enerji və nəqliyyat dəhlizinin genişləndirilməsi – Neft və qaz
kəmərlərinin, digər müvafiq infrastrukturun tikintisi də daxil olmaqla, Azərbaycanın neft sektorunun inkişafı
artıq Azərbaycanın iqtisadi yüksəlişinə töhfə vermiş, regional və qlobal əməkdaşlıq üçün əlavə imkanlar
yaratmışdır. Bakı-Supsa, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərləri və Cənubi Qafqaz qaz kəməri kimi regional
infrastruktur layihələrinin uğurla həyata keçirilməsi ilə nəticələnən bu əməkdaşlıq Cənubi Qafqaz regionunun
əhəmiyyətini artırmış, Avropa və qlobal enerji təhlükəsizliyinə töhfə vermiş və Avropa üçün yeni, həyati
əhəmiyyətli enerji mənbələrinin əsasını qoymuşdur. Azərbaycanın karbohidrogen ehtiyatları strateji coğrafi
yerləşmə ilə birlikdə ölkəni əhəmiyyətli enerji mənbəyinə və beynəlxalq enerji təchizatı sisteminin vacib tərkib
hissəsinə çevirir. Yalnız enerji istehsalçısı və ixracatçısı kimi deyil, eyni zamanda vacib tranzit ölkəsi kimi
Azərbaycanın regionun mərkəzi oyunçusu və beynəlxalq arenada əhəmiyyətli aktor olaraq imkanları getdikcə
artır.
Azərbaycanın coğrafi yerləşməsi ölkənin dünya bazarlarına çıxışını şaxələndirmək imkanı verir. Cənubi
Qafqaz regionu üzərindən beynəlxalq nəqliyyat və kommunikasiya dəhlizlərinin genişləndirilməsi və
Azərbaycanın tranzit imkanlarının gücləndirilməsi ölkə iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi və qeyri-neft
sektorunun inkişafı strategiyasının vacib elementdir. Bu mənada, Azərbaycan “Avropa-Qafqaz-Asiya
Nəqliyyat Dəhlizi” (TRACECA) layihəsi, habelə Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin həyata keçirilməsinə fəal
cəlb olunmuşdur. Habelə, Azərbaycan Türkiyə və Gürcüstanla geostrateji əhəmiyyət kəsb edən Bakı-TbilisiQars dəmiryolu xəttinin qurulması istiqamətində əməkdaşlıq edir. Bu xəttin həyata keçirilməsi regional
əməkdaşlığın sürətləndirilməsi və gücləndirilməsi üçün vacib addım olacaq, eyni zamanda qlobal təsirlərə
malik yeni regional imkanlar yaradacaqdır.
Bazarlar və xarici sərmayələrin rəqabəti, fiskal və monetar siyasətlərin əlaqələndirilməsi məqsədilə
mövcud beynəlxalq kommersiya şəbəkələrini cəlb etmək zərurəti ilə səciyyələnən beynəlxalq mühit fəal xarici
iqtisadi siyasətin həyata keçirilməsini tələb edir. Biz Azərbaycan iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorlarına xarici
sərmayələrin cəlb edilməsi, ölkədə istehsal olunan malların beynəlxalq bazarlara maneəsiz keçidinin təmin
olunması, ticarət, sərmayə qoyuluşu və iqtisadi yüksəlişin gücləndirilməsi vasitəsilə davamlı iqtisadi inkişafa
töhfə vermək üçün regiondakı və ondan kənarda yerləşən ölkələrlə əməkdaşlıqda maraqlıyıq. Azərbaycanın
iqtisadi inkişaf fəlsəfəsi çox sadədir – qonşu ölkələrin çiçəklənməsi qarşılıqlı fayda gətirir.
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Azərbaycan xarici əlaqələrinin coğrafiyasını əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirmiş, beynəlxalq aləmdə
daha çox nəzərə çarpan və hörmət edilən ölkəyə çevrilmiş və xarici siyasət məqsədlərini daha da
təkmilləşdirmişdir. Avstraliya istisna olmaqla, bizim bu gün dünyanın bütün qitələrində diplomatik
nümayəndəliklərimiz mövcuddur. İkitərəfli sənədlərin imzalanması, qarşılıqlı yüksək səviyyəli səfərlər,
beynəlxalq konfrans və dünya forumlarında iştirak bizim gündəlik diplomatik həyatımızın ayrılmaz hissəsinə
çevrilib.
Diplomatik xidmət orqanlarımızın rəhbərlərinin son müşavirəsində Azərbaycan Respublikası Prezidenti
İlham Əliyev cənablarının qeyd etdiyi kimi xarici siyasətimiz bütün istiqamətlərdə uğurludur, biz işimizi məhz
bu istiqamətdə davam etdirəcəyik və xarici siyasət fəaliyyətimizdə fəal olmalıyıq.
Müstəqilliyimizin bərpa olunmasından sonra keçən on səkkiz ili ərzində Azərbaycanın xarici siyasət
strategiyasının uğurlu olmasının sübutu ondan ibarətdir ki, bu dövr ərzində ölkəmiz daim dəyişən beynəlxalq
mühitə uyğunlaşmaqla yanaşı, eyni zamanda regional liderə çevrilməyə nail olub. Milli maraqların həyata
keçirilməsi, müstəqilliyin və suverenliyin gücləndirilməsi, ərazi bütövlüyünün bərpasına istiqamətlənmiş fəal
xarici siyasət strategiyası, habelə özünəməxsus və bəzən ziddiyyətli siyasət yürüdən regional və regiondan
kənarda olan aktorlarla modus vivendi-nin tapılmasına imkan yaradan elastiklik arasında mürəkkəb balans
Azərbaycanın xarici siyasətinin səciyyəvi xüsusiyyətidir.
Diplomatik xidmətimizin 90 illik yubileyi ilə eyni vaxtda xarici siyasətimizin keçdiyi yolu nəzərdən
keçirərək qeyd etməliyik ki, çoxsaylı uğur və nailiyyətlərimizin olması ilə yanaşı, hələ də bir sıra məsələlərin
həlli, ən əsası isə ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası istiqamətində işlərin daha da gücləndirilməsi Xarici
İşlər Nazirliyinin başlıca vəzifəsi olaraq qalır və əminəm ki, Prezident İlham Əliyev cənablarının rəhbərliyi
altında biz tezliklə bütün bu uğurlara nail olacağıq.
Diplomatiya aləmi.-2009.-№23.-S.50-54
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Azərbaycanın xarici siyasətdəki uğurları ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunu daha da artırır
Əliqismət BƏDƏLOV
Müasir müstəqil Azərbaycanın memarı və qurucusu olan ümummilli lider Heydər Əliyev
tərəfindən əsası qoyulmuş xarici siyasət strategiyası bu gün möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev
tərəfindən uğurla davam etdirilir. Hazırda müstəqil dövlətimizin beynəlxalq aləmdəki mövqeləri xeyli
möhkəmlənmiş, əlaqələri genişlənmişdir. Dövlət başçımızın dünya səviyyəsində həyata keçirdiyi
balanslaşdırılmış xarici siyasəti Azərbaycanı inkişaf etmiş demokratik ölkələr sırasına çıxarıb. İndi
Azərbaycan demokratik, müstəqil və azad bir ölkə kimi tanınır.
Sovet İttifaqının dağılması ilə Azərbaycan xalqı öz müstəqilliyini yenidən bərpa etməklə dövlətçiliyini
möhkəmləndirmək üçün tarixi fürsət qazandı. Lakin əldə olunan müstəqilliyimizin ilk vaxtlarından
hakimiyyətdə olan rəhbərlərin naşılığı və dövlət idarəçiliyindəki təcrübəsizliyi Azərbaycanı uçuruma doğru
sürükləyirdi. Xarici dövlətlərlə əlaqələr yarada bilməyən o vaxtkı rəhbərlərin yalnız şəxsi mənafelərinə
üstünlük vermələri müstəqil dövlətimizin beynəlxalq aləmdə tanınmasına böyük əngəllər yaradırdı. Sonradan
hakimiyyəti ələ almış AXC – Müsavat cütlüyü rəhbərlərinin də siyasətdəki naşılığı ölkəmizi beynəlxalq
aləmdən təcrid etdi. Xarici siyasətdə bir-birinin ardınca atılan uğursuz addımlar nəticəsində Azərbaycan
beynəlxalq aləmdə təkləndi. Ermənistanın hərbi təcavüzünə məruz qalan müstəqil dövlətimizin əraziləri birbirinin ardınca işğal olunurdu. Azərbaycanın ağır iqtisadi böhranı və daxili qeyri-sabitliyi getdikcə dərinləşirdi.
Belə bir şəraitdə hadisələrin gedişindən baş çıxara bilməyən AXC-Müsavat cütlüyünün rəhbərləri çaşqınlıq
içərisində qalmışdılar. Onlar heç bir ölkə ilə məntiqli diplomatik əlaqələr qura bilmirdilər.
1993-cü ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin prezident seçilməsindən sonra ölkənin davamlı inkişafı
təmin olundu, Azərbaycanın müstəqilliyi və suverenliyinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində uğurlu
strategiya işlənib hazırlandı. Dövlət idarəçiliyində zəngin təcrübəyə malik olan ulu öndər ilk növbədə daxildə
davamlı sabitliyi təmin etdikdən sonra müstəqil dövlətimizin beynəlxalq aləmdə əlaqələrinin genişləndirilməsi
məqsədi ilə mühüm əhəmiyyət kəsb edən tədbirlərin həyata keçirilməsinə nail oldu. Əvvəlki rəhbərlərin xarici
siyasətdə yol verdikləri kobud səhvlər tədricən aradan qaldırıldı. Azərbaycanın sülhsevər, demokratik
proseslərin inkişafına xüsusi önəm yetirən müstəqil dövlət olması barədə beynəlxalq aləmdə rəy formalaşdı və
möhkəm inam yarandı. Azərbaycanın öz milli maraqlarının gerçəkləşdirilməsi, həmçinin regional və qlobal
mövqelərinin möhkəmləndirilməsi üçün iqtisadi və siyasi imkanlardan məharətlə istifadə edildi. Ümummilli
liderin davamlı daxili və xarici siyasəti nəticəsində Azərbaycan regionda lider və beynəlxalq aləmdə etibarlı,
inamlı tərəfdaş ölkə kimi tanındı. Müstəqil dövlətimizin xarici siyasət istiqamətləri və strateji seçimləri
müəyyənləşdirildi.
Ulu öndərin hazırladığı mükəmməl xarici siyasət strategiyası Azərbaycanı bütün regional məsələlərdə
həlledici söz sahibi olan müstəqil dövlətə çevirdi. O vaxtdan başlayaraq regiondakı hər hansı bir strateji
əhəmiyyətli layihə Azərbaycanın rəyi olmadan gerçəkləşə bilməz.
Ümummilli liderin siyasi kursunu layiqincə davam etdirən möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin
uğurlu diplomatik fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycanın dünya birliyindəki nüfuzu daha da artdı. Son beş ildə
xarici siyasətdəki uğurlar müstəqil dövlətimizin mövqelərini xeyli möhkəmləndirib. Prezident İlham Əliyevin
ölkəyə rəhbərlik etdiyi dövrdə əldə edilmiş diplomatik uğurlar nəticəsində ölkəmizlə əməkdaşlıq edən
demokratik dövlətlərin sayı xeyli çoxalıb. Gəlin, faktlara diqqət yetirək. Bu gün Azərbaycanın 160 ölkə ilə
diplomatik əlaqələri vardır. Ölkəmizdə 57 səfirlik, konsulluq və beynəlxalq təşkilatların nümayəndəlikləri
fəaliyyət göstərir. Azərbaycanın isə 56 diplomatik nümayəndəliyi, o cümlədən 47 səfirliyi fəaliyyət göstərir.
Bu qədər səfirliyin 30-u 2004-2008-ci illərdə – cənab İlham Əliyevin prezidentlik fəaliyyəti dövründə
açılmışdır. Dövlət başçımızın təşəbbüsü və tapşırığı ilə Azərbaycan Diplomatiya Akademiyası yaradılmış və
fəaliyyətə başlamışdır. Bu da müstəqil dövlətimizin xarici siyasətinin uğurla reallaşdırılmasında böyük
əhəmiyyət kəsb edir.
Prezident İlham Əliyevin ölkəyə rəhbərlik etdiyi dövrdə Azərbaycan diplomatiyasının ən zəruri
vəzifələrindən biri Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ölkəmizin ərazi bütövlüyü,
suverenliyi və sərhədlərimizin toxunulmazlığı əsasında öz həllini tapması olmuşdur. Möhtərəm
Prezidentimizin siyasi iradə nümayiş etdirməsi və məntiqli xarici siyasəti nəticəsində ölkəmizin mövqeyi
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar və dünya birliyi tərəfindən daha çox qəbul edilir. Məhz bunun nəticəsidir ki,
2008-ci il mayın 14-də BMT Baş Məclisinin 62-ci sessiyasında “Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində
vəziyyət” adlı mühüm bir qətnamə qəbul edildi. Bu fakt bir daha təsdiqlədi ki, dünya birliyi Ermənistan929
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Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edilməsinə
tərəfdardır. Onu da qeyd edək ki, Azərbaycan diplomatiyasının uğurları yalnız BMT ilə deyil, digər nüfuzlu
təşkilatlarla da sıx əlaqə yaratmasına imkan verib. Bu sırada Azərbaycanın ATƏT, İslam Konfransı Təşkilatı,
Avropa Şurası, GUAM, Avropa İttifaqı, NATO və digər tanınmış beynəlxalq təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq
etməsi xüsusi qeyd olunmalıdır.
Azərbaycan Prezidentinin xarici siyasəti xalqımızın mənafeyini, müstəqil dövlətimizin inkişafını və
perspektivlərini müəyyənləşdirir. Bununla yanaşı, ölkənin milli və enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
məsələsi də dövlət başçımız tərəfindən həyata keçirilən ən mühüm vəzifələrdən biridir. Bu istiqamətdə görülən
işlərdən biri də ölkənin milli təhlükəsizlik konsepsiyasının təsdiq edilməsi barədə sərəncam imzalanmasıdır.
Azərbaycan Prezidenti mövcud beynəlxalq təhlükəsizlik sisteminin təməl daşı olan beynəlxalq hüququn
norma və prinsiplərinə əsaslanan xarici siyasət həyata keçirir. Digər dövlətlərin suverenliyi, ərazi bütövlüyü
və daxili işlərinə qarışmamaq Azərbaycanın başqa ölkələrlə qarşılıqlı əlaqələrində başlıca prinsipdir. Dövlət
başçımızın müstəqil dövlətimizin milli maraqlarının təmin olunmasına və onun qlobal, habelə regional
mövqeyinin möhkəmləndirilməsinə yönələn xarici siyasət prioritetləri Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpası, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması, ölkəmizin təhlükəsizliyi ilə
bağlı narahatlıq doğuran təxirəsalınmaz məsələlərin həllidir. Bir daha qeyd edək ki, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həlli ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyi danışıqların ilk günlərindən dəyişməz olaraq qalır.
Dövlətimizin başçısı qətiyyətlə bildirib ki, münaqişənin aradan qaldırılması üçün erməni hərbi qüvvələrinin
işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən çıxarılması, bu ərazilərdə Azərbaycanın pozulmuş suveren
hüquqlarının bərpası, məcburi köçkünlərin öz doğma ocaqlarına qaytarılması, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ
regionunda ölkənin hərtərəfli iqtisadi inkişafı çərçivəsində kommunikasiyaların bərpası və sosial-iqtisadi
inkişafı üçün şərtlərin müəyyən olunması, qanuni və demokratik proses çərçivəsində Dağlıq Qarabağ
regionunda Azərbaycan və erməni icmalarının dinc yanaşı yaşamasını, Azərbaycan Respublikasının tərkibində
muxtariyyətini təmin edəcək statusun müəyyənləşdirilməsindən başqa yol yoxdur.
Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas prioritetlərindən biri də beynəlxalq terrorizm və kütləvi qırğın
silahlarının yaradılmasına qarşı mübarizədə fəallıq göstərməsidir. Bu sahədə ölkəmiz çoxtərəfli və ikitərəfli
çərçivədə beynəlxalq əməkdaşlığa cəlb olunub. Beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizə ilə əlaqədar bütün
beynəlxalq sənədlərə qoşulan Azərbaycan bu sahəyə dair mütəmadi olaraq məlumat mübadiləsi həyata keçirir
və müvafiq məruzələr hazırlayır. Bizim sülhməramlılar Kosovo, İraq və Əfqanıstanda beynəlxalq birliyin digər
üzvlərindən olan əsgər və zabitlərlə çiyin-çiyinə xidmət göstərmişlər. Dünyanın inkişaf etmiş dövlətlərinin
başçıları, həmçinin nüfuzlu beynəlxalq qurumların nümayəndələri Azərbaycanın beynəlxalq terrorizmə qarşı
mübarizədəki fəaliyyətini yüksək qiymətləndirirlər. Siyasi ekspertlər bunu dövlət başçımızın uğurlu xarici
siyasətinin prioritetlərindən biri kimi dəyərləndirirlər. Transmilli cinayətkarlıq və insan alverinə qarşı
mübarizə region ölkələri ilə, eləcə də BMT, ATƏT və digər beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığın
gündəliyində duran əsas məsələdir.
Azərbaycanın uğurlu xarici siyasəti sayəsində ölkəmizin beynəlxalq aləmdəki mövqeyinin
möhkəmləndirilməsindən söhbət düşəndə Heydər Əliyev Fondu və şəxsən fondun prezidenti Mehriban xanım
Əliyevanın fəaliyyətini xüsusi qeyd etmək lazımdır. Məhz Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi sayəsində
Azərbaycan sivilizasiyalar arasındakı dialoqda fəal iştirak edir və bu məsələyə töhfə verən ilk ölkələr sırasında
olmuşdur. Qeyd etdiyimiz kimi, ölkəmizin bu istiqamətdə fəaliyyəti Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban
Əliyevanın rəhbərliyi ilə həyata keçirilir. Beynəlxalq səviyyədə tanınmış elmi tədqiqatçıların və
mütəxəssislərin iştirakı ilə Bakıda mədəniyyətlərarası dialoqa dair üç möhtəşəm beynəlxalq tədbirin
keçirilməsi də ölkəmizin dünya miqyasında nüfuzunun artmasına böyük təsir göstərmişdir. Heydər Əliyev
Fondunun dəstəyi ilə Bakıda Beynəlxalq Muğam Müsabiqəsi və Beynəlxalq musiqi festivalında pianoçuların
müsabiqəsinin keçirilməsi xalqımızın necə yüksək mədəniyyətə sahib olduğunu dünya miqyasında əyani
şəkildə nümayiş etdirmişdir.
Azərbaycanın son illər ərzində xarici siyasət strategiyasının uğurla həyata keçirilməsi ölkəmizin dünya
miqyasındakı nüfuzunu xeyli artırıb. Bu illər ərzində Azərbaycan daim dəyişən beynəlxalq mühitə
uyğunlaşmaqla, eyni zamanda, regional liderə çevrilmişdir. Əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən
qoyulmuş xarici siyasət strategiyasının uğurlu davamı müstəqil dövlətimizin dünya birliyindəki mövqelərini
daha da artıracaq.
Xalq qəzeti.-2009.-22 avqust.-№ 185.-S.3.
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UĞURLU XARİCİ SİYASƏt MİLLİ MARAQLARIMIZA ТАM CAVAB VERİR
Fikrət NAĞIYEV
Dünyada maliyyə böhranının dərinləşməsinə baxmayaraq, Azərbaycanın indiki iqtisadi inkişaf tempinin
dayanmadan irəliyə doğru hərəkət etməsi mexanizmini miqyasına görə unikal hesab etmək olar. Son altı ay
ərzində dövlət büdcəsinin, iqtisadi artım tempinin durmadan artdığı ölkələri barmaqla saymaq olar.
Azərbaycanın nümunəsi belə bir dövrdə həm də ona görə nadirdir ki, ərazisinin beşdə bir hissəsi erməni işğalı
altındadır və hər səkkiz nəfərdən biri qaçqındır. Razılaşaq ki, belə ağır şəraitdə olan ölkənin qısa zaman ərzində
dünyanı heyrətləndirən iqtisadi artım tempi nümayiş etdirməsi asan məsələ deyil. Amma bütün sadalanan
çətinliklərə baxmayaraq, Azərbaycan iqtisadi inkişafında nəinki regional, hətta dünya miqyasında lider ölkəyə
çevrildi.
Prezident İlham Əliyev bununla bağlı demişdir: “Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafı da
dediyim kimi, neft siyasətinin məntiqi davamıdır. Növbəti illərdə Azərbaycan enerji sahəsində etibarlı
tərəfdaş kimi öz mühüm funksiyalarını davam etdirəcəkdir. Biz həm hasilatçı, həm tranzit ölkə kimi
nadir imkanlara malikik. Həm təbii sərvətlər, həm coğrafi vəziyyətimiz, həm də ki, artıq mövcud olan
enerji və nəqliyyat infrastrukturu bizim üçün bu imkanları açır. Gələcək illərdə enerji təhlükəsizliyinin
təmin edilməsi işində istehsalçılar, istehlakçılar və tranzit ölkələr mütləq əməkdaşlıq etməlidirlər. Hər
üç tərəfin maraqları təmin edilməlidir. Azərbaycan bir müddət bundan əvvəl istehlakçı ölkə kimi
fəaliyyət göstərib və biz bilirik ki, xarici enerji resurslarından asılılıq nə deməkdir. Eyni zamanda bu
gün Azərbaycan həm tranzit, həm də ixracatçı ölkədir”.
Bütün bunlar bir daha təsdiqləyir ki, Azərbaycan rəhbərliyi məqsədyönlü şəkildə səmərəli sosial-iqtisadi
siyasət aparır və ümumilikdə ölkənin inkişaf perspektivini aydın şəkildə görür. Bu mənada səkkiz ay öncə
İlham Əliyev yenidən Azərbaycanın Prezidenti seçildikdən sonra fəaliyyətinin əsas istiqamətinin məhz iqtisadi
inkişaf məsələlərinin olacağını bildirmişdi. Eyni zamanda ölkə başçısı vurğulamışdı ki, ölkənin hərbi
qüdrətinin artmasına, neft strategiyasının bəhrələrindən bacarıqla faydalanmağa və qeyri-neft sektorunda
inkişafa nail olmağa çalışacaq.
Digər tərəfdən, istənilən dövlətin xarici siyasəti ölkənin sosial-iqtisadi və ictimai-siyasi inkişaf
səviyyəsi, coğrafi mövqeyi və milli-tarixi ənənələri, о cümlədən suverenliyin və təhlükəsizliyin təmin edilməsi
faktorları ilə müəyyən olunur. Bütün bunlar da xarici siyasətin kontekstində milli maraqlar konsepsiyanın
əsasını formalaşdırır. Nədir milli maraqlar? Dövlətin milli maraqları geo-siyasi parametrlərə və çoxsaylı
qarşılıqlı əlaqədə olan və bir-birini tamamlayan faktor baxımından resurs imkanlarına uyğun formalaşır. Tarix
göstərir ki, istənilən dövlətin xarici siyasətinin uğuru təkcə milli maraqların dəqiq müəyyənləşdirilməsindən
yox, həm də milli maraqların təmin edilməsinə aparan yolun və vasitələrin aydın şəkildə dərk edilməsindən
asılıdır. Bu mənada Prezident İlham Əliyevin 2009-cu ilin ötən ayları ərzində Azərbaycanın milli maraqlarının
təmin olunmasına yönəlmiş fəaliyyəti olduqca yüksək dəyərləndirilir.
Məlumdur ki, Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritetləri ölkənin ərazi bütövlüyünün tezliklə bərpa
edilməsindən, Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzünün nəticələrinin aradan qaldırılmasından,
qonşu ölkələrlə mehriban qonşuluq və qarşılıqlı fayda kəsb edən münasibətlərin inkişaf etdirilməsindən,
NATO, Avropa Birliyi və Avropa Şurası da daxil olmaqla Avropa və Transatlantik təhlükəsizlik və əməkdaşlıq
strukturlarına inteqrasiyadan, Azərbaycanın Qərb və Şərqin qovuşuğunda yerləşməsindən faydalanmaqla
mühüm strateji-coğrafi mövqeyindən bəhrələnərək, ölkə iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrinin inkişafını
sürətləndirməkdən, Azərbaycanın iştirakçısı olduğu Avrasiya nəqliyyat dəhlizini inkişaf etdirməkdən,
regionda təhlükəsizliyin və sabitliyin gücləndirilməsindən ibarətdir.
Mütəxəssislər hesab edirlər ki, ötən müddət ərzində ölkə diplomatiyasının başlıca uğuru Azərbaycanın
beynəlxalq aləmdə mövqelərinin möhkəmlənməsindən ibarətdir. Əlbəttə ki, uğurlu xarici siyasət nəticəsində
bu gün beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycanı Cənubi Qafqazda ən güclü insan potensialına, ən zəngin
karbohidrogen yataqlarına və ən yaxşı perspektivli iqtisadiyyata malik ölkə kimi nəzərdən keçirirlər. Artıq heç
kim mübahisə etmir ki, regionu Qərbə “açan” ölkə də Azərbaycandır. Əsrin neft müqaviləsinin
imzalanmasından sonra regionun Qərblə yeni mərhələyə qədəm qoymuş iqtisadi münasibətlərinin indi siyasi
müstəvidə inkişaf etməyə başlaması dönməz xarakter almışdır.
Əlamətdar haldır ki, qloballaşma şəraitində Azərbaycan vacib layihələrin həyata keçirilməsində, о
cümlədən dövlətlər və regionlar arasında fasiləsiz və təhlükəsiz əlaqələrin yaradılmasını səmərəli şəkildə təmin
etməyə imkan verən transregional infrastrukturun formalaşdırılmasında əsas rol oynamaqda davam edir.
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Azərbaycanın xarici siyasətində başlıca istiqamətlərdən biri də Qərbin müxtəlif təşkilatları ilə
münasibətlərdə əməkdaşlıq səviyyəsinin yüksəlməsinə nail olmaqdan ibarətdir. 2009-cu il ərzində xüsusilə də
NATO, Avropa Birliyi və Avropa Şurası kimi nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla münasibətlərimiz davamlı
olaraq inkişaf etmişdir. Xatırladaq ki, Azərbaycan NATO-nun “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramına 1994-cü
il may ayının 4-də qoşulmuşdur. Bir ildən sonra ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycan ilə NATO
arasında əməkdaşlıq sənədini Alyansın о zamankı baş katibi Havyer Solanaya təqdim etmişdi. Bu vacib
hadisədən sonra təşkilat ilə ölkəmiz arasında əməkdaşlıq əlaqələri sürətlə inkişaf etmiş və hazırda hər iki tərəf
münasibətlərin inkişaf səviyyəsindən razılıqlarını bildirirlər. Lakin tərəflər arasında münasibətləri yeni
mərhələyə çıxaran hadisə “Fərdi tərəfdaşlıq planı”nın imzalanması olmuşdu. Belə vacib sənədin imzalanması
Azərbaycanın Avratlantik təhlükəsizlik məkanına inteqrasiyasını sürətləndirməklə yanaşı, ölkədə vətəndaş
cəmiyyəti və ordu quruculuğu prosesinin keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoymasına təkan vermişdir.
İndiyədək Azərbaycan NATO-nun “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramı çərçivəsində keçirilmiş yüzlərlə təlim
və tədbirlərində iştirak etmişdir. Ötən müddət ərzində Azərbaycanın çox sayda hərbçisi Alyansın müxtəlif
təlim kurslarında və təlim mərkəzlərində biliklərini artırmış və qazandığı bilik və təcrübəni milli ordumuzun
daha da təkmilləşməsində istifadə etməyə başlamışdır.
Eyni sözləri Avropa Birliyi barədə də demək olar. Azərbaycanın AB ilə münasibətlərində əməkdaşlıq
əlaqələrinin daha məsuliyyətli və etibarlı dövrə daxil olması artıq reallıqdır. Cənubi Qafqaz regionunda strateji
maraqları olduğunu açıqlayan AB Azərbaycanla çoxtərəfli, xüsusilə də energetika sahəsində əməkdaşlıq etmək
niyyətindədir.
Əlamətdar haldır ki, Prezident İlham Əliyevin dəstəyi və rəhbərliyilə Azərbaycan regional və qlobal
əhəmiyyətli enerji layihələrinin həyata keçirilməsində böyük rol oynamışdır. Bu faktor Şərqlə Qərb arasında
körpü rolunu oynayan ölkə kimi Azərbaycanın əhəmiyyətini daha da artırmışdır. Neftlə zəngin digər
regionlarda siyasi vəziyyətin gərginləşməsi və perspektivdə gərginliyin təkrar başvermə təhlükəsinin qalması
da Azərbaycanın qlobal enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mövqelərini möhkəmləndirmişdir.
Əlbəttə ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinə nail olmaq
məsələsi Prezident İlham Əliyevin xarici siyasətində əsas yerlərdən birini tutur. Ötən müddət ərzində danışıqlar
prosesində Azərbaycanın mövqelərinin möhkəmlənməsi prosesi baş vermişdir. Məhz Prezident İlham Əliyevin
çevik və praqmatik xarici siyasəti nəticəsində Ermənistanın beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində işğalçı dövlət
kimi tanınması mümkün olmuşdur. Azərbaycan tərəfinin apardığı məqsədyönlü və sistemli siyasət sayəsində
Avropa Şurası kimi nüfuzlu təşkilat ermənilərin azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə siyasəti həyata
keçirdiklərini rəsmən qəbul etmişdir. Ən əsası Avropa Şurası qəbul etdiyi qətnamədə Ermənistanı işğalçı
dövlət adlandırmışdır.
Beləliklə, Azərbaycanın ötən altı ayın yekunlarına nəzər salaraq əminliklə qeyd etmək olar ki,
ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən başlanılmış uğurlu daxili və xarici siyasət strategiyası Prezident
İlham Əliyev tərəfindən müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilir. İstər sosial-iqtisadi, istərsə xarici siyasət sahəsində
Azərbaycan sürətlə inkişaf etmişdir. Ən əsası, ötən müddət ərzində Azərbaycan təkcə neft sivilizasiyasının və
texnologiyasının beşiyi kimi yox, həm də Qərb dəyərlərini paylaşan, humanizm prinsiplərini rəhbər tutan,
sivilizasiyalararası dialoqu dəstəkləyən və regional iqtisadi inkişafa təkan verən ölkə kimi də tanınmışdır.
Prezident İlham Əliyev bu məsələlərlə bağlı deyib: “Azərbaycan xarici investisiyalar üçün çox
cəlbedici ölkə kimi özünü təqdim etməyi bacarmışdır. Azərbaycanda yaradılmış gözəl investisiya iqlimi,
şübhəsiz qeyri-neft sektoruna da öz müsbət təsirini göstərmişdir.
Neft sektoru bizim üçün təkanverici bir vasitə idi. Mən həmişə demişəm, bu gün də demək
istəyirəm ki, bizim üçün neft amili bir məqsəd deyil, bir vasitədir. Biz bu vasitədən çox uğurla istifadə
etdik. Bu gün Azərbaycan iqtisadiyyatı çoxşaxəli iqtisadiyyatdır. Bu gün iqtisadiyyatın qeyri-neft
sektorunun inkişafı neft sektorundan daha da sürətlə irəli gedir. Bu ilin, bütün dünya üçün böhranlı ilin
ilk rübündə iqtisadi inkişaf 4,3 faiz, qeyri-neft sektorunun artımı isə 13,7 faiz təşkil etmişdir. Biz buna
məhz neft siyasətinin uğurlu icrası nəticəsində, neftdən əldə edilmiş gəlirlərin səmərəli şəkildə digər
sektorlara investisiya kimi qoyuluşu nəticəsində nail ola bilmişik. Bu gün Azərbaycan iqtisadiyyatı
dayanıqlı iqtisadiyyatdır və əminəm ki, bütün son illər ərzində əldə edilmiş iqtisadi uğurlar növbəti
illərdə davam etdiriləcəkdir”.
İnamla demək olar ki, qarşıdakı illərdə də Azərbaycanın həm regional, həm də qlobal səviyyədə
mövqelərinin möhkəmlənməsi davam edəcək.
Respublika.-2009.-28 iyun.-№ 138.-S.3.
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Azərbaycanın xarici siyasətində Avrasiyaya inteqrasiyanın əsas istiqamətləri
İttifaq MİRZƏBƏYLİ
Bizim xarici ölkələrlə münasibətlərimiz yalnız qarşılıqlı maraqlar və qarşılıqlı hörmət əsasında
qurulur. Siyasi gücündən, yaxud da ki, böyüklüyündən, ərazilərindən asılı olmayaraq, bütün ölkələrlə
bərabər hüquqlu münasibətlər qura bilmişik.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bu sitat dövlət başçımızın hələ 2007-ci ilin oktyabrında Naxçıvan Dövlət Universitetinin
konservatoriyasının açılış mərasimində söylədiyi nitqdən seçilmişdir. Həmin tədbirdən beş ay sonra – 2008-ci
ilin Novruz bayramı münasibətilə Bakıda keçirilən ümumxalq şənliyində isə Azərbaycan Prezidenti daha da
qətiyyətli idi: “Bizim xarici siyasətimiz sabitliyin möhkəmlənməsinə, bölgədə əməkdaşlığın dərinləşməsinə,
sülhün bərqərar olunmasına yönəldilibdir “. Yəqin ki, əsas məqsədimiz diqqətli oxuculara aydın oldu.
Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafı daha böyük vüsət aldıqca, dövlətimiz daha da qüdrətləndikcə xarici
siyasətimizin qarşısında duran vəzifələr də getdikcə konkretləşir. Cəmi beş ay fərqlə söylənilən bəyanatların
birincisində biz öz siyasətimizi qarşılıqlı maraqlar və qarşılıqlı hörmət əsasında qurduğumuzdan danışırdıq.
İkinci bəyanatda isə artıq sabitliyin möhkəmlənməsi, sülhün bərqərar olunması əsas məqsəd kimi irəli sürülür.
Bunun isə bircə adı var: inkişaf dinamikasının diplomatiyadakı əks-sədası.
Azərbaycan ikinci dəfə dövlət müstəqilliyini əldə edəndən dərhal sonra öz xarici siyasət kursunu
müəyyənləşdirməli idi. Çox təəssüf ki, bu, mümkün olmadı. Çünki müstəqilliyin ilk ilində ölkəyə rəhbərlik
edən Ayaz Mütəllibov rəsmi Bakının müəyyən edəcəyi xarici siyasətin konturlarını hazır şəkildə Moskvadan
gözləyirdi. Onu tankla-topla devirib hakimiyyətə gələn AXC-Müsavat iqtidarının rəhbərləri isə heç bir ölkədən
heç bir formula gözləmir, özləri də bu istiqamətdə heç nə barədə düşünmürdülər. Nəticədə gənc, müstəqil
Azərbaycan dövləti beynəlxalq aləmdən təcrid olunmuş vəziyyətə düşmüşdü. Bir-birinə diş qıcardan güc
mərkəzlərinin göz ağartması olmasaydı, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi bircə günün içərisində yox olar, ölkə
parçalanıb gedərdi. Bu dəhşətli tarixçə ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışına qədər davam etdi.
1993-cü ilin yayından sonra müstəqil Azərbaycanda cəmiyyət həyatının digər sahələri kimi xarici
siyasət kursunda da bir durulma, saflaşma yarandı. Azərbaycan diplomatiyası elmi əsaslara, dünya təcrübəsinə
və milli-mənəvi dəyərlərə istinadən formalaşdırıldı. İlk növbədə, isə xarici siyasət kursu müəyyən edildi.
Rəsmi Bakının dünyanın aparıcı dövlətləri və mühüm güc mərkəzləri ilə əməkdaşlığının yaradılması (daha
sonra inkişaf etdirilməsi), region dövlətləri ilə münasibətlərin nizama salınması (AXC-Müsavat iqtidarı bütün
region ölkələrini Azərbaycanın düşməni elan etmişdi), nəhayət, beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələrin qarşılıqlı
maraqlar əsasında müəyyənləşdirilməsi əsas məsələlər kimi dərhal gündəliyə gətirildi. Bu kursun
hazırlanmasını bilavasitə özü başlayıb özü başa çatdıran ulu öndər mükəmməl bir xarici siyasət strategiyası
ərsəyə gətirmiş oldu.
Biz ötən yazıda Azərbaycanın xarici siyasət kursunda Avropaya inteqrasiya məsələlərindən söz
açmışdıq. Bu yazıda isə artıq obyekt bir az da böyüyür, rəsmi Bakının Avrasiyaya inteqrasiyası əsas məsələ
kimi götürülür. Bu məkanda Azərbaycanın Müstəqil Dövlətlər Birliyi, GUAM, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı,
Türkdilli Dövlətlər Birliyi kimi mühüm tərəfdaşları vardır. Qeyd edilən müstəvidə Rusiya, Çin, İran, Türkiyə,
Yaponiya kimi böyük dövlətlər, Orta Asiya, Cənubi Qafqaz regionları və digər postsovet ölkələri birləşiblər.
Avrasiya bölgəsi, sözün həqiqi mənasında, dünyanın gələcək perspektivlərinin müəyyən edilməsində,
beynəlxalq münasibətlərin formalaşdırılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Yeni əsrin ilk illərində (dünya
terminologiyasına qloballaşma ifadəsi də daxil olandan bəri) Avrasiyada çox maraqlı meyillər yaranır. Bu
mürəkkəb regionda bütün dövlətlər öz maraq və mənafelərini yüksək səviyyədə qorumağa çalışdıqlarına görə
burada çox müxtəlif siyasi gəzişmələr icra edilir. Bütün bu prosesləri böyük uzaqgörənliklə duyan və hiss edən
ulu öndər Heydər Əliyev öz ölkəsinin xarici siyasətini məhz bugünkü Avrasiyada baş verən proseslərə cavab
verə biləcək səviyyədə qurmuşdur.
Avrasiya məkanında, Azərbaycanın ən geniş əməkdaşlıq etdiyi təşkilatlardan biri də Müstəqil Dövlətlər
Birliyidir.
Əvvəlki iqtidar Azərbaycanın MDB-yə üzv olmasını qəbuledilməz sayır, bu qurumu SSRİ-nin başqa
variantı kimi qəbul edirdi. Heydər Əliyev isə Azərbaycanın bu quruma qəbul edilməsini mümkün saydı –
amma bir şərtlə – MDB-nin nizamnaməsinə belə bir müddəa salınsın ki, bu qurum hökumətlərarası təşkilatdır,
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üzv ölkələrin daxili və xarici siyasətinə müdaxilə etmək səlahiyyətinə malik deyil və sair. Belə olduğu halda
Azərbaycan MDB-yə üzv oldu və SSRİ-nin çökməsindən sonra dağılmış iqtisadi əlaqələrin bərpası nəticəsində
ölkəmiz iqtisadi dirçəliş imkanı əldə etdi. MDB-nin bir dövlət deyil (Əbülfəz Elçibəy və İsa Qəmbər bu
qənaətdə idilər), hökumətlərarası təşkilat olduğunu sübut edən bir məqamı xatırlatmaq yerinə düşər. Məsələn,
Azərbaycan, Gürcüstan və Türkmənistan MDB-nin Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsində iştirak etmirlər.
Azərbaycanın xarici siyasətində əsas istiqamətlərdən biri də Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı
(QİƏT) ilə əlaqələrin qurulmasıdır. 1992-ci ildə İstanbulda yaranmış bu təşkilatın əvvəlcə 11 üzvü var idi.
2004-cü ildə Serbiya və Çernoqoriya dövləti də QİƏTƏ üzv olmuşdur. Azərbaycanın bu quruma üzv olmaqda
əsas marağı region dövlətləri ilə çoxtərəfli əməkdaşlığı daha da dərinləşdirmək, özünün əlverişli coğrafi
mövqeyindən istifadə edərək tranzit imkanlarını daha dolğun şəkildə genişləndirməkdir. Eyni zamanda,
ölkəmiz Rusiya, Ukrayna, Rumıniya, Türkiyə, Yunanıstan, Moldova, Bolqarıstan, Albaniya və digər
dövlətlərin də üzv olduğu bu qurumun potensialından istifadə edərək özünün enerji resurslarının dünya
bazarına çıxarılması yollarını genişləndirir. Bu isə ixracın şaxələndirilməsinə mühüm zəmin yaradır.
Rəsmi Bakının Avrasiya məkanında daha çox əməkdaşlıq etdiyi təşkilatlardan biri də 1997-ci ildə məhz
MDB-nin üzvü olan ölkələrin yaratdığı GUAM (Gürcüstan – Ukrayna – Azərbaycan – Moldova) təşkilatıdır.
1998-ci ildə Özbəkistan da bu təşkilata üzv olmuş, 7 ildən sonra oradan çıxdığını bildirmişdir. GUAM-ın
Azərbaycan üçün əhəmiyyəti nədir? Bu qurum Qərb istiqamətli siyasət yeridən, Qərbi Avropa nümunəsində
hərtərəfli inteqrasiyaya nail olmağa çalışan, ən başlıcası, bütün bu proseslərdə bərabərhüquqlu qarşılıqlı faydalı
əlaqələr yaratmaq istəyən dövlətlərin birliyidir. Təsadüfi deyil ki, ABŞ və Avropa Birliyində GUAM-ın
gələcəyinə ümidlə baxanlar ildən-ilə çoxalır. Türkiyə, Rumıniya, Bolqarıstan, Litva və Polşa GUAM-ın son
sammitlərində iştirak etməklə bu quruma maraq göstərirlər. GUAM Xəzərin karbohidrogen ehtiyatlarının Qərb
şirkətləri ilə birlikdə işlənilməsi və hasil olunan neftin Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft ixrac kəməri ilə Qərb bazarına
çıxarılması, Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizinin yaradılması, ölkələr arasında azad ticarət əlaqələrinin qurulması
kimi məsələlərdə fikir yekdilliyi nümayiş etdirir. Ən başlıcası, GUAM üzvü olan ölkələrdəki dondurulmuş
münaqişələrin həllinin tezləşdirilməsi də bu qurumun gündəliyində daimi yer tutan məsələlərdəndir.
Bir sözlə, bu gün Azərbaycanın Avrasiya məkanındakı ölkələr və beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığı
xalqımızın və dövlətimizin milli maraqlarına yüksək səviyyədə xidmət edir. Bu isə ulu öndər Heydər Əliyevin
işləyib hazırladığı xarici siyasət kursunun mükəmməlliyindən, elmiliyindən, reallığa söykənməsindən xəbər
verir.
Xalq qəzeti.-2009.-17 iyun.-N 129.-S.1.
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Azərbaycanın dinamik inkişafına yönəlmiş xarici siyasət xətti ötən il də uğurla davam
etdirilmişdir
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirmişlər ki, 2008-ci ildə Azərbaycanda ölkənin sabit
inkişafı və vətəndaş hüquqlarının müdafiəsinə yönəlmiş xarici siyasət xətti davam etdirilmişdir. İqtisadi
potensialın artımı və sosial-siyasi sabitlik ölkənin istər dünyada, istərsə də regionda mövqelərinin
möhkəmlənməsinə, digər dövlətlərlə ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlərinin inkişafına və dərinləşməsinə,
eləcə də beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı faydalı əlaqələrinə müsbət təsir göstərmişdir.
2008-ci il iyulun 7-də Azərbaycan Respublikasının xaricdəki diplomatik nümayəndəlik və konsulluqları
rəhbərlərinin üçüncü müşavirəsində çıxışı zamanı Prezident İlham Əliyev diplomatik xidmət sahəsində
aparılan işlərə yüksək qiymət vermiş, xarici siyasət idarəsinin ölkənin gələcək inkişafı üçün münbit xarici
siyasət mühitinin formalaşdırılması maraqlarından irəli gələn məqsəd və vəzifələrini müəyyən etmişdir.
Keçən il Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistan və Azərbaycan arasında silahlı
münaqişənin Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin
toxunulmazlığına hörmət prinsipləri əsasında həll edilməsi istiqamətində ardıcıl fəaliyyətini davam
etdirmişdir. Cənubi Osetiyada (Gürcüstan) baş vermiş silahlı münaqişə Cənubi Qafqazda vəziyyətin
həssaslığını və “nə müharibə, nə də sülh” vəziyyətinin təhlükə mənbəyi olmasını açıq şəkildə nümayiş etdirdi.
Avqust hadisələri beynəlxalq hüququn əsas norma və prinsiplərinə etinasızlığın acı nəticələrini göstərdi və
regionda münaqişələrin həlli istiqamətində göstərilən beynəlxalq səylərə yeni təkan verdi. Məhz bu hadisələrin
fonunda ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində danışıqlar prosesi daha da intensivləşdi.
Rusiya Federasiyasının təşəbbüsü ilə 2008-ci il noyabr 2-də Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya dövlət
başçılarının üçtərəfli görüşü təşkil edildi. Görüşdə prezidentlər Moskva Bəyannaməsi imzaladılar. Sənəddə
Cənubi Qafqazda vəziyyətin sağlamlaşdırılması, regionda sabitliyin və təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün
münaqişənin beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri, həmçinin bu çərçivədə qəbul edilmiş qərar və sənədlər
əsasında siyasi yolla həllinə şərait yaratmaq səyləri öz əksini tapmışdır. Münaqişə tərəfləri və rusiyalı vasitəçi
münaqişənin nizamlanmasının ölkələr arasında iqtisadi əməkdaşlıq üçün zəmin yaradacağı ilə razı olduqlarını
ifadə etdilər.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizamlanması və onların nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə
beynəlxalq birliyin mövqeyinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində işlər davam etdirilmişdir. Martın 14-də
BMT Baş Məclisinin 62-ci sessiyasında Azərbaycan tərəfindən irəli sürülmüş, beynəlxalq səviyyədə tanınmış
sərhədləri çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünə hörmət edilməsini bəyan
edən, erməni qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş bütün ərazilərindən dərhal, tam və qeyd-şərtsiz
çıxarılmasını tələb edən, bu ərazilərdən qovulmuş əhalinin öz yurd-yuvalarına qayıtma hüququnu təsdiq edən
və işğal nəticəsində yaranmış vəziyyəti heç bir dövlətin qanuni hesab edə bilməyəcəyini vurğulayan qətnamə
qəbul edilmişdir. Həmin sənədin Azərbaycan Respublikası tərkibində olmaqla Dağlıq Qarabağda səmərəli
fəaliyyət göstərə biləcək demokratik özünüidarəetmə sisteminin yaradılması məqsədilə bölgənin azərbaycanlı
və erməni icmalarının təhlükəsiz və bərabər həyat şəraitinin təmin edilməsinin zəruriliyini qeyd edən bəndini
xüsusilə vurğulamaq lazımdır. Bu, regionun gələcək statusu və onun bütün əhalisinin təhlükəsizliyi ilə bağlı
zəmanətə dair ATƏT-in Lissabon prinsiplərinin şərtlərinə uyğundur.
NATO-nun aprelin 2-4-də Buxarest Zirvə toplantısı və Şimali Atlantika Şurası xarici işlər nazirlərinin
dekabrın 2-3-də Brüssel toplantısı da açıq olaraq Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünə dəstək ifadə
etmiş, münaqişənin sözügedən prinsiplər əsasında həllinin zəruriliyini qeyd etmişdir.
Dekabrın 4-5-də Helsinkidə ATƏT-in üzv dövlətlərinin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının növbəti iclası
çərçivəsində üç prezidentin Moskvada keçirilmiş noyabr görüşünün konstruktiv nəticələrini qeyd edən və
Moskva Bəyannaməsinin şərtlərinə uyğun olaraq, münaqişə tərəflərini danışıqları intensivləşdirməyə çağıran
bəyannamə qəbul edilmişdir. ATƏT-in üzvü olan dövlətlərin böyük əksəriyyətinin nümayəndələri iclasda
çıxışları zamanı ərazi bütövlüyü prinsipinə riayət edilməsinin zəruriliyini vurğulamışdır.
Aprelin 15-16-da Bakıda Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə dəvət
olunmuş ölkələrin yüksək səviyyəli rəsmi nümayəndələri və beynəlxalq hüquq sahəsində nüfuzlu ekspertlərin
iştirakı ilə “GUAM dövlətləri ərazisində münaqişələrin həllinin prinsipial əsasları” mövzusunda beynəlxalq
konfrans keçirilmişdir. Konfransda aparılmış müzakirələr dövlətlərin ərazi bütövlüyü və xalqların öz
müqəddəratını təyinetmə prinsiplərinin qarşılıqlı əlaqələri, qanunsuz güc tətbiq etmə və ərazi işğalının
nəticələri, eləcə də beynəlxalq hüquqazidd əməllərə görə məsuliyyət və beynəlxalq məhkəmə institutlarının
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imkanlarından istifadənin perspektivləri daxil olmaqla, beynəlxalq hüquqla bağlı bir sıra məsələlərə dair
iştirakçıların fikir eyniliyinin mövcudluğunu göstərmişdir.
Avropa və Avratlantik strukturlara inteqrasiya yolu ilə gedərək, Azərbaycan Avropa İttifaqı və Şimali
Atlantika Alyansı ilə əməkdaşlığı inkişaf və davam etdirmişdir.
Avropa İttifaqı ilə inteqrasiya əlaqələri Avropa Qonşuluq Siyasəti kontekstində Fəaliyyət Planının
həyata keçirilməsi, “Twinning” və “TAIEX” kimi proqramlarda iştirak çərçivəsində inkişaf etdirilmişdir.
Avropa İttifaqı ilə tərəfdaşlıq və yaxınlaşmanın möhkəmlənməsi prosesi Şərqi Tərəfdaşlıq təşəbbüsünün irəli
sürülməsi ilə əlavə təkan almış oldu. Həmin təşəbbüs azad ticarət, eləcə də qarşılıqlı şəkildə viza rejiminin
sadələşdirilməsi haqqında müqavilə daxil olmaqla, yeni assosiativ müqavilələr imzalamaq yolu ilə ticarətiqtisadi, siyasi və humanitar əlaqələrin dərinləşdirilməsi üçün zəmin yaradır.
NATO ilə regional və enerji təhlükəsizliyi, terrorçuluqla mübarizə, kütləvi qırğın silahlarının
yayılmaması, narkotiklərin qeyri-qanuni dövriyyəsi və insan alveri, sərhədlərin mühafizəsi, fövqəladə halların
fəsadlarının aradan qaldırılması, təhlükəsizlik və digər sahələrdə islahatlar istiqamətində əməkdaşlıq inkişaf
etmişdir. Martda Fərdi Tərəfdaşlığın Əməliyyat Planının (FTƏP) həyata keçirilməsinin növbəti fazasını açan
və NATO ilə siyasi dialoqun dərinləşdirilməsini, müdafiə və təhlükəsizlik sahələrində islahatların həyata
keçirilməsini, elm və ictimai diplomatiya sahəsində əməkdaşlığı nəzərdə tutan FTƏP üzrə ikinci sənəd qəbul
edilmişdir.
Əsas diqqət Azərbaycanın xarici siyasətinin iqtisadi komponentləri, rəqabət qabiliyyətinin artırılması
istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsi, qlobal və regional iqtisadi inteqrasiya proseslərində Azərbaycanın
təsiri və rolu, dövlətin və onun vətəndaşlarının iqtisadi maraqlarının ölkə xaricində qorunması, Azərbaycanın
enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, onun iştirak etdiyi transmilli enerji və nəqliyyat layihələrinin inkişaf
etdirilməsi və regional infrastruktur münasibətlərində Azərbaycanın aparıcı mövqeyinin
möhkəmləndirilməsinə ayrılmışdır.
GUAM – Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Naminə Təşkilat çərçivəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi
və dərinləşdirilməsi istiqamətində xüsusi səylər göstərilmişdir. Həmin təşkilata sədrlik dövründə Azərbaycan
bir sıra mühüm tədbirlər, o cümlədən “GUAM – Tranzit” və “GUAM-ın inkişaf strategiyası” mövzularında
beynəlxalq konfranslar keçirmiş, transregional və Avrasiya miqyasında GUAM-ın nəqliyyat dəhlizinin
tərəqqisi strategiyasını fəal və məqsədyönlü şəkildə inkişaf etdirmişdir.
Noyabrın 14-də enerji sahəsində genişlənmiş dialoq çərçivəsində Bakıda enerji məsələlərinə həsr
olunmuş zirvə toplantısı keçirilmişdir. Zirvə toplantısının nəticəsi olaraq, yüksək səviyyədə, Xəzər
hövzəsindən dünya və Avropa bazarlarına gedən neft və qaz kəmərlərinin çoxşaxəliliyinə yönəlmiş siyasətin
davam etdirilməsinin əhəmiyyətinin vurğulandığı Bəyannamə qəbul edilmişdir. Bəyannamədə Zirvə toplantısı
iştirakçıları Azərbaycan təbii qazının iştirakçı dövlətlərin tələblərinin tam ödənilməsi üçün region və Avropa
bazarlarına daşınması və tranzitinin çoxşaxəli infrastrukturunun yaradılması üzrə layihələrin həyata
keçirilməsinə dəstəklərini ifadə etmişlər.
Sentyabrın 8-9-da Bakıda təşkil olunmuş “Azərbaycan və Türkmənistanın neft və qaz potensialı: enerji,
iqtisadi və ekoloji əməkdaşlıq strategiyası” mövzusunda konfransda və noyabrın 29-da Türkmənistanda
Azərbaycan, Türkiyə və Türkmənistan prezidentlərinin üçtərəfli görüşündə enerji sahəsində əməkdaşlığın
inkişafı məsələləri müzakirə edilmişdir.
Gürcüstan və Türkiyədə enerji sahəsinə sərmayə layihələri, xüsusilə Azərbaycan Respublikası Dövlət
Neft Şirkəti tərəfindən mayın 16-da Gürcüstanın Kulevi yaşayış məntəqəsində Qara dəniz neft terminalının
açılışı və Ceyhanda neft emalı zavodunun tikintisi layihəsinin dərindən işlənilməsi regional enerji bazarında
Azərbaycanın mövqeyini möhkəmləndirdi.
Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafında maraqlı olan ölkələrlə də işlər davam
etdirilmişdir. İyulun 24-də Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin tikintisi layihəsinin həyata keçirilməsi
çərçivəsində Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan prezidentlərinin iştirakı ilə dəmir yolu xəttinin Türkiyə
hissəsinin təməlqoyma mərasimi keçirilmişdir. Azərbaycan, həmçinin Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat
dəhlizi layihəsinin həyata keçirilməsi üzrə İşçi Qrupunun işində iştirak etmişdir.
Dekabrın 3-də Bakıda Avropa-Qafqaz-Asiya beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi (TRASEKA) layihəsinin
iştirakçısı olan dövlətlərin nəqliyyat nazirlərinin tarixi İpək Yolunun bərpası üzrə beynəlxalq konfransın
onuncu ildönümünə həsr edilmiş yubiley konfransı keçirilmişdir. Tədbirdə nəqliyyat dəhlizinin uzadılması,
həmin layihəyə digər qonşu dövlətlərin qoşulması və layihənin iştirakçısı olan dövlətlər arasında əməkdaşlığın
perspektivləri ilə bağlı məsələlər müzakirə edilmişdir.
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İl ərzində Azərbaycan BMT və onun ixtisaslaşdırılmış qurumlarının işində fəal iştirak etmiş, minilliyin
inkişaf məqsədlərinin həyata keçirilməsi prosesinə öz töhfələrini vermiş, BMT-yə üzv dövlətlərin beynəlxalq
sülh və təhlükəsizliyin təmin edilməsində bu universal təşkilatın mərkəzi rolunun artırılmasına yönəlmiş
səylərini dəstəkləmişdir.
Azərbaycan beynəlxalq humanitar hüququn norma və prinsiplərinin pozulması ilə bağlı məsələlərə
xüsusi diqqət ayıraraq, BMT-nin yardımçı orqanlarının fəaliyyətinə mühüm töhfələr vermişdir. Azərbaycanın
təşəbbüsü ilə İnsan Hüquqları üzrə Şuranın və Qadınların vəziyyəti ilə bağlı komissiyanın sessiyalarında,
müvafiq olaraq, “İtkin düşmüş şəxslər” və “Silahlı münaqişələr zamanı girov götürülmüş, o cümlədən sonralar
həbsə alınmış qadın və uşaqların azad edilməsi” ilə bağlı qətnamələr qəbul edilmişdir.
Beynəlxalq təşkilatların seçkili strukturlarında Azərbaycanın yüksək səviyyədə təmsil olunmasının
təmin edilməsi üzrə işlər diqqət mərkəzində olmuşdur. Belə ki, keçən il Azərbaycan İnsan Hüquqları Şurasının
Məsləhətçi Komitəsinə, Dünya Poçt İttifaqının idarə heyətinə və Poçtdan İstifadə Şurasına üzv seçilmişdir.
Azərbaycan Qara dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatında (QİƏT) da öz fəaliyyətini gücləndirmişdir.
2009-cu ildə Azərbaycanın QİƏT-ə sədrlik etməsinə hazırlıq işlərinə başlanmışdır.
Azərbaycanın mühüm rolu, uzun illər ərzində ölkənin qazandığı təcrübə və sənayenin istehsal
sahələrində şəffaflıq məsələlərinə prinsipial münasibət Azərbaycanın BMT Baş Məclisinin 62-ci sessiyasında
yekdilliklə qəbul edilmiş “Sənayedə şəffaflığın artırılması” adlı qətnamə layihəsini irəli sürməsinə əsas
olmuşdur. Qətnamə istehsal sənayesində şəffaflığın təmin edilməsi təşəbbüsünə beynəlxalq hüquqi əsas
verilməsi və həmin sahədə düzgünlüyün, şəffaflığın və hesabatın təmin edilməsi üçün hüquqi mexanizmin
yaradılması istiqamətində mühüm addım olmuşdur.
Azərbaycan xarici işlər nazirlərinin Asiyada qarşılıqlı əlaqələr və etimad tədbirləri üzrə müşavirəsinin
üçüncü görüşündə fəal iştirak etmiş, nəqliyyat dəhlizlərinin təhlükəsizliyi və səmərəliliyi üzrə inamın təmin
edilməsində əlaqələndirici mövqeyini möhkəmləndirmişdir.
Azərbaycan İslam aləminin tərkib hissəsi olaraq, İslam Konfransı Təşkilatı (İKT) ilə sıx əməkdaşlığı
inkişaf etdirməkdə davam etmiş, bu təşkilatın regional və qlobal məsələlərin həllində siyasi çəkisinin və
nüfuzunun artırılmasına yardım etmişdir. Müxtəlif mədəniyyət və sivilizasiyaların qovuşuğunda nadir coğrafi
mövqeyi, dözümlülük və icmalararası sülh ənənələri, mədəni və etnik rəngarənglik Azərbaycanın
sivilizasiyalar arasında körpü rolu oynamasının etiraf edilməsinə imkan yaratmışdır. İKT-yə üzv dövlətlərin
mədəniyyət nazirlərinin Tripolidə keçirilmiş beşinci konfransının nəticələrinə görə, Bakı 2009-cu ildə İslam
mədəniyyətinin paytaxtı elan edilmişdir.
Keçən il sivilizasiyalararası dialoq sahəsində Azərbaycanın müəllifi olduğu təşəbbüslər sırasında iyunun
10-11-də Bakıda “Mədəniyyətlərarası dialoqda qadınların rolunun genişləndirilməsi” mövzusunda keçirilmiş
forumu göstərmək lazımdır. Bu sahədə digər mühüm tədbir Avropa Şurasına üzv dövlətlərin mədəniyyət
nazirlərinin dekabrın 2-3-də “Mədəniyyətlərarası dialoq Avropa və ona qonşu regionlarda sabit inkişaf və
sülhün əsasıdır” mövzusunda Bakıda keçirilmiş konfransı olmuşdur. Konfransın gedişində Bakı Bəyannaməsi
qəbul edilmiş, iştirakçı dövlətlər, eləcə də tərəfdaş dövlətlərin mədəniyyətlərarası dialoq sahəsində mədəni
əməkdaşlığını və fəaliyyətlərinin əlaqələndirilməsinin inkişaf etdirilməsini nəzərdə tutan “Bakı prosesi”nin
əsası qoyulmuşdur.
Ölkədə demokratikləşmə prosesləri, xüsusilə vətəndaş cəmiyyəti institutlarının gələcək inkişafı,
vətəndaşların hüquq və əsas azadlıqlarının müdafiəsinin təmin edilməsi, dövlət idarəçiliyi sahəsində
səmərəliliyin artırılması və digər məsələlər Azərbaycanın Avropa Şurası, onun Parlament Assambleyası,
ATƏT/DTİHB, eləcə də aparıcı qeyri-hökumət hüquq müdafiə təşkilatları ilə əməkdaşlığı da diqqət
mərkəzində olmuşdur. Oktyabrın 15-də keçirilmiş prezident seçkiləri bir çox yerli və beynəlxalq müşahidəçilər
tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş və hökumətin demokratiya, qanunun aliliyi və insan hüquqlarına hörmət,
hüquqi demokratik dövlətin əsaslarının möhkəmləndirilməsi kursunun dəyişməzliyinə sədaqətini əyani şəkildə
nümayiş etdirmişdir.
İkitərəfli diplomatiyanın da inkişaf etdirilməsi davam etmişdir. Prezident İlham Əliyevin Finlandiya,
Rusiya, Macarıstan, Polşa, İtaliya, İsveçrə, Türkiyə, Rumıniya, Gürcüstan, Ukrayna və Türkmənistana səfərləri
Azərbaycanın ikitərəfli tərəfdaşlıq əlaqələrinin genişlənməsinə və beynəlxalq arenada mövqelərinin
möhkəmlənməsinə imkan yaratmışdır.
Azərbaycanın xarici ölkələrdə diplomatik təmsilçiliyi genişlənmiş, Suriyada səfirlik, eləcə də
Əfqanıstanda ofis açılmışdır. Həmçinin ötən il Tacikistan, Türkmənistan, Macarıstan və Avropa Komissiyası
Azərbaycanda öz nümayəndəliklərini təsis etmişlər.
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Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin digər nazirlik və təsisatlarla, icra hakimiyyəti
orqanları, elmi mərkəzlər, kütləvi informasiya vasitələri, milli qeyri-hökumət təşkilatları və xaricdə yaşayan
həmvətənlərimizin birlikləri ilə qarşılıqlı əlaqələrinin təkmilləşdirilməsi xarici siyasət idarəsinin qarşısında
duran vəzifələrin daha uğurlu, səmərəli və sistemli həllinə şərait yaratmışdır. Azərbaycanın bir sıra dövlət
hakimiyyəti strukturlarının və vətəndaş cəmiyyətinin ölkənin xarici siyasət maraqlarının inkişafına verdiyi
töhfələri və 2008-ci ildə dövlətimizin beynəlxalq nüfuzunun artmasını xüsusilə vurğulamaq lazımdır.
Xalq qəzeti.-2009.-14 yanvar.-№ 9.-S.5.
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Azərbaycan Cənubi Qafqazda ən fəal xarici siyasət aparan ölkədir
Prezident İlham Əliyevin ötən beş ildə yürütdüyü xarici siyasət müsbət nəticələr verir
E.HACIALIYEV
Ötən beş ildə Azərbaycanın milli dövlətçilik maraqlarının qorunmasına, beynəlxalq aləmdə aparıcı
mövqe tutan ölkələr və beynəlxalq təşkilatlarla münasibətlərin daha da inkişafına doğru istiqamətlənən xarici
siyasət kursu uğurla davam etdirilmişdir. Prezident İlham Əliyev dünyada gedən mürəkkəb, ziddiyyətli
proseslər fonunda respublikamızın müstəqilliyini və milli təhlükəsizliyini daha da möhkəmləndirmiş, fəal və
çevik diplomatiya sayəsində ölkəmizin beynəlxalq aləmdə mövqeyini gücləndirmişdir. Xarici siyasət
doktrinasının yeni dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılması, Azərbaycanın haqq səsinin dünyaya çatdırılması üçün
nüfuzlu beynəlxalq qurumlarla faydalı əməkdaşlıq müsbət nəticələr vermişdir.
Ermənistanın Azərbaycana qarşı əsassız ərazi iddialarının beynəlxalq hüququn bütün prinsiplərinə
ziddiyyət təşkil etməsi dünyanın nüfuzlu qurumlarının ali tribunalarından səsləndirilmişdir. Azərbaycanla
münaqişədə olan Ermənistanın düşünülmüş fəaliyyəti nəticəsində beynəlxalq hüququn prinsipləri uzun illərdir
pozulmaqdadır. Beynəlxalq hüquqa əsasən, səbəbindən asılı olmayaraq, ərazi bütövlüyü prinsipini pozaraq və
ya istənilən bir xalqın iradəsinə zidd olaraq onun torpaqlarını ilhaq və ya işğal etmək təcavüzkarlıq əməli
sayılır.
Ermənistan silahlı qüvvələrinin Dağlıq Qarabağ və ona bitişik 7 rayonu işğal etməsi nəticəsində bir
milyondan artıq azərbaycanlının hüquqları pozulmuş, onlar öz doğma torpaqlarından didərgin düşmüşlər. Bu
hal beynəlxalq hüququn əsas insan hüquqlarına hörmət edilməsi prinsipinin pozulması ilə nəticələnmişdir. Bu
prinsip beynəlxalq hüquqi təcrübədə özünün ilk rəsmi ifadəsini BMT Nizamnaməsində və İnsan Hüquqları
Bəyannaməsində tapmışdır. Bəyannamədə insan hüquqları və azadlıqlarının bütün bəşəriyyət üçün əhəmiyyəti
təsdiq edilir, insan hüquqları və əsas azadlıqlarına bütün dövlətlərin istisnasız olaraq əməl etməsi əsas şərt kimi
qoyulur. Bəyannamədə qeyd edilir ki, dövlətlər və xalqlar arasında sülhün, ədalətin və qarşılıqlı anlaşmanın
mühüm amili insan hüquqları və əsas azadlıqlarıdır ki, dövlətlər bunu yerinə yetirməyə borcludurlar.
Ermənistan silahlı qüvvələrinin bütün işğal olunmuş torpaqlarımızdan qeyd-şərtsiz çıxması ilə bağlı BMT
Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi var. Avropa Şurasının, İslam Konfransı Təşkilatının qətnamələrində də
Ermənistan təcavüzkar dövlət kimi tanınmışdır. Təəssüflər olsun ki, işğalçı dövlət beynəlxalq təşkilatların
qərarlarına hörmət etməyərək təcavüzkar siyasətini davam etdirməkdədir.
Azərbaycan rəhbərliyi Dağlıq Qarabağ probleminin yalnız ölkəmizin ərazi bütövlüyü və suverenliyi
çərçivəsində həllini mümkün sayır. Son illərdə Prezident İlham Əliyev münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsi
istiqamətində apardığı danışıqlarda rəsmi Bakının psixoloji-siyasi üstünlüyünü təmin etmişdir. Ölkənin
iqtisadi cəhətdən qüdrətlənməsi, Azərbaycanın qlobal layihələrin həyata keçirilməsində əsas tərəf kimi
beynəlxalq iqtisadi-siyasi proseslərdə aparıcı qüvvəyə çevrilməsi problemin həlli ilə bağlı danışıqlarda rəsmi
Bakının mövqelərinin güclənməsi ilə müşayiət olunur. Azərbaycanın iqtisadi, siyasi, hərbi potensialının ildənilə güclənməsi iqtisadi böhran məngənəsindən çıxa bilməyən Ermənistan rəhbərliyini münaqişənin “Praqa
prosesi”, yəni mərhələli həll əsasında həllinə razılıq verməsi ilə nəticələnmişdir.
2007-ci il noyabrın 29-da Madriddə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə keçirilmiş
görüş münaqişənin sülh yolu ilə həlli imkanlarının tükənmədiyini təsdiq etdi. 2008-ci il noyabrın 2-də Rusiya
Prezidentinin təşəbbüsü ilə Moskvada Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında keçirilən görüş və
imzalanmış bəyannamənin də mühüm əhəmiyyəti olmuşdur. Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan prezidentləri
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin siyasi vasitələrlə həlli perspektivlərini müzakirə edərək regionda sabitliyin və
təhlükəsizliyin bərqərar edilməsinə kömək edəcəklərini bəyan etmişlər. Sənəd Azərbaycan və Ermənistanın
dövlət başçılarının danışıqlarda birbaşa təmasını nəzərdə tutur. Bu, bir daha münaqişə tərəfləri kimi yalnız
Azərbaycan və Ermənistanı təsdiqləmiş olur.
Dağlıq Qarabağın separatçı rejiminin danışıqlar prosesində iştirak etmək arzusu bununla da puça çıxmış
oldu. Moskva Bəyannaməsi rəsmi Bakının mövqeyini özündə tam əks etdirməklə ölkəmizin növbəti
diplomatik uğuru kimi qiymətləndirilə bilər. Sənəddə göstərilir ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı danışıqlar ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə davam
etdiriləcək. Prezident İlham Əliyev Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə xalqa
təbrikində bildirmişdir: “Bütün dünya ictimaiyyəti Azərbaycanı dəstəkləyir və mən şübhə etmirəm ki,
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yalnız və yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
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çərçivəsində həll olunacaqdır. Bunun başqa yolu yoxdur. Azərbaycan dövləti və Azərbaycan xalqı heç vaxt
Dağlıq Qarabağa müstəqillik verməyəcəkdir. Dağlıq Qarabağ əzəli Azərbaycan torpağıdır və biz Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün bütün səyləri göstərəcəyik. Həm siyasi, həm diplomatik və lazım
gələrsə, hərbi üsullardan da istifadə etmək olar. Bu haqq bizdə var. Beynəlxalq hüquq bunu təmin edir”.
2008-ci ildə də ordu quruculuğu sahəsində bütün zəruri tədbirlər həyata keçirilmişdir. Hərbi xərclərimiz
2 milyard dollara çatıb və 2009-cu ildə bu rəqəm daha da artacaqdır. Ölkə rəhbərliyi ordunun döyüş hazırlığının
yüksəldilməsi, peşəkar hərbçilərin hazırlanması, hərbi hissələrdə nizam-intizamın möhkəmləndirilməsi,
təlimin düzgün qurulması istiqamətində işləri daha da gücləndirir.
Azərbaycan iqtisadiyyatının ildən-ilə güclənməsi, dövlət büdcəsinin artması digər sahələr kimi, hərbi
təhlükəsizliklə bağlı görülən işlərə daha çox maliyyə vəsaitlərinin ayrılmasını şərtləndirir. Hərbi xərclərin
artması ordu quruculuğu prosesini daha da sürətləndirmiş və bunu Azərbaycan ordusunun bütün
birləşmələrinin timsalında görmək mümkündür. Dövlət büdcəsində orduya ayrılan vəsaitin artımı hərbi
qulluqçuların – generalların, baş və kiçik zabitlərin, gizirlərin, miçmanların, çavuşların, əsgərlərin, matrosların,
müddətdən artıq hərbi qulluqçuların sosial təminatının gücləndirilməsi, mənzil şəraitlərinin yaxşılaşdırılması,
ordunun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi ölkənin müdafiə sisteminin gücləndirilməsi deməkdir.
Cənubi Qafqazın ən qüdrətli ordusu olan Azərbaycan hərbi yolla da torpaqlarını işğaldan azad etməyə
hazırdır. Lakin sülh danışıqlarının aparılması üçün imkanlar hələ tükənməyib. Azərbaycan rəhbərliyi bütün
mümkün imkanlardan istifadə edərək münaqişənin ölkəmizin maraqlarına uyğun həll edilməsi üçün səylərini
artırır. Bu istiqamətdə aparılan uğurlu xarici siyasət müsbət nəticə verməlidir.
Azərbaycan.-2009.-10 yanvar.-№ 6.-S.1,5.

941

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2008-ci il həm də xarici siyasət sahəsində qazandığımız uğurlarla yadda qaldı
Prezident İlham Əliyev: Bizim xarici siyasətimiz ulu öndər Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi
kursdan, xalqımızın və dövlətimizin mənafelərinin təmin edilməsindən ibarətdir
İttifaq MİRZƏBƏYLI
Yola saldığımız ildə Azərbaycan Respublikası sosial-iqtisadi və ictimai-siyasi həyatın bütün sahələrində
olduğu kimi xarici siyasətdə də böyük uğurlar əldə etdi. Bəzi ekspertlər həmin sahədəki çoxsaylı uğurlarımızın
zirvəsində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisində Azərbaycanın işğal altında qalan torpaqlarında
vəziyyətlə bağlı xüsusilə önəmli bir qətnamə qəbul edilməsinin dayandığını söyləyirlər. Ancaq başqa cür
düşünən politoloq və ekspertlər də vardır. İkincilərin fikrincə, Azərbaycan xarici siyasətinin 2008-ci ildə
qazandığı ən böyük nailiyyət Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan prezidentlərinin imzaladıqları “Moskva
Bəyannaməsi”dir. Üçüncü bir tərəf isə Türkiyənin Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
həllində təşəbbüsə yiyələnməsini daha önəmli hadisə adlandırır. Hər halda qeyd edilən məqamların hər biri
müstəqil respublikamızın xarici siyasətinin cəmi bir ildə əldə etdiyi onlarla uğurun əsas tərkib hissələrindəndir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 25-də İtaliyaya səfəri çərçivəsində bu
ölkənin “RAİ İnternational” telekanalına verdiyi müsahibədə “Moskva Bəyannaməsi”nin xarakterini və
əhəmiyyətini əks etdirən maraqlı fikirlər söyləmişdir:
“- İlk növbədə onu demək istəyirəm ki, Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Moskvada
imzaladıqları sənəd saziş deyil, siyasi bəyannamə idi. Burada münaqişənin necə həll olunmasına dair ölkələrin
mövqelərini əks etdirən bəyannamədən söhbət gedir. Həmin bəyannamənin üç vacib elementini vurğulamaq
istərdim. İlk növbədə, bu sənəd Azərbaycan və Ermənistan arasında imzalanıb, Dağlıq Qarabağla yox. Bu, onu
göstərir ki, Ermənistan rəhbərliyi münaqişə tərəflərinin Ermənistan və Azərbaycan olduğunu dərk edir.
Əvvəllər bu belə deyildi. Əvvəllər onlar hamını inandırmağa çalışırdılar ki, müharibə Dağlıq Qarabağ və
Azərbaycan arasındadır. Məsələ budur. Bu, çox vacibdir. Ermənistan rəhbəri münaqişə tərəflərinin kim
olduğunu göstərən sənədə öz əli ilə imza atıb.
İkincisi, bəyannamədə deyilir ki, münaqişə beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri, həmin prinsiplər
çərçivəsində qəbul edilmiş qərar və qətnamələr əsasında həll olunmalıdır. Bu, o deməkdir ki, BMT-nin
Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi və Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş
ərazilərindən qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən qərar və qətnamələrə hörmətlə yanaşılmalıdır. Üçüncü
vacib element ondan ibarətdir ki, münaqişənin həllində hər bir mərhələ beynəlxalq təminatla müşayiət
olunmalıdır. Bu, o deməkdir ki, münaqişə mərhələ-mərhələ həll edilməlidir. Bu, daim bizim mövqeyimiz olub,
Ermənistanın mövqeyi isə münaqişənin paket şəklində həlli olubdur”.
Sitatın bu qədər əhatəli şəkildə seçilməsi bizim əlavə şərh verməyimizə ehtiyac qoymadı. Amma onu
qeyd etməliyik ki, ulu öndər Heydər Əliyev hələ 10 il əvvəl təxminən bugünkü mənzərəni özündə əks etdirən
fikirlər söyləmişdi: “Münaqişənin ədalətli şəkildə həll edilməsi üçün vaxta, zamana ehtiyac vardır. Zaman
sübut edəcəkdir ki, biz Xankəndi ilə deyil, məhz Yerevanla danışıqlar aparmalı, müzakirələr etməliyik. Bunu
Ermənistan rəhbərliyi beynəlxalq ictimaiyyətin təzyiqləri nəticəsində etiraf edəcəkdir”.
2008-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qeyd edilən məsələ ilə bağlı qəbul etdiyi qətnamə barədə
söz açarkən də bilavasitə dövlət başçımızın ifadələrindən sitat gətirmək istəyirik. Prezident İlham Əliyev
dekabrın 31-də, Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə Azərbaycan xalqını
təbrik edərkən bu məsələyə xüsusilə toxunmuşdur: “- Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin ədalətli və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həlli üçün biz öz səylərimizi göstəririk.
2008-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisində Azərbaycanın işğal altında qalan torpaqlarında
vəziyyətlə bağlı çox önəmli qətnamə qəbul edilmişdir. Baxmayaraq ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının beş daimi
üzvündən üçü – Minsk qrupunun həmsədrləri bu qətnamənin əleyhinə çıxmışdı, qətnamə böyük səs çoxluğu
ilə qəbul edildi. Bir tərəfdən bu, Azərbaycanın gücünü göstərir, Azərbaycanın artan nüfuzunu göstərir, digər
tərəfdən, onu göstərir ki, haqq-ədalət öz yerini tutmalıdır”.
Dövlət başçısının təbrikində deyildiyi kimi bütün dünya ictimaiyyəti artıq Azərbaycanı dəstəkləyir.
Çünki artıq hamı inanır ki, Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır. Nə üçün? Əvvəla ona görə ki, Azərbaycanın həqiqət üzərində,
beynəlxalq hüququn prinsipləri əsasında yürütdüyü xarici siyasət yüz illərdən bəri dünya ictimaiyyətini
çaşdıran erməni riyakarlığını ifşa etmişdir. İkinci, Azərbaycanın artan iqtisadi qüdrəti, dünyanın inkişaf etmiş
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dövlətlərinin demokratiya təcrübəsindən maksimum bəhrələnməsi, Ermənistanın isə heç bir beynəlxalq
dəyərlərə məhəl qoymaması dünya ölkələri ailəsində kimin kim olduğunu bir daha sübut edir.
2008-ci ilin yayında Qafqazda baş verən ictimai-siyasi və hərbi proseslər dünyanın enerji
təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edən Xəzər hövzəsində o qədər də möhkəm
olmayan sabitliyinin pozulması ilə nəticələnə bilərdi. Ona görə də Azərbaycanın tutduğu mövqe regionda
marağı olan bütün ölkələr tərəfindən təqdir olundu və maraqla qarşılandı. Türkiyə dövləti “Qafqazda Sabitlik
və Əməkdaşlıq Platforması” adlı təşəbbüslə çıxış etdi. Bakı, Tbilisi və Moskva ilə yanaşı Yerevanın da bu
təşəbbüsü təqdir etməsi artıq erməni siyasətçilərinin həqiqəti dərk etməsinin nəticəsi kimi qəbul edilirdi. Eyni
zamanda erməni siyasətçiləri və türk dünyasının bədxahları 2008-ci ildə daha bir möhtəşəm hadisədən dərs
götürməli oldular. Belə ki, Türkmənbaşı şəhərində Türkiyə, Azərbaycan və Türkmənistan dövlət başçılarının
görüşərək regionla bağlı bütün məsələləri müzakirə etməsi dünya ictimaiyyəti üçün anlaşılan bir mesaj idi.
Yeri gəlmişkən, Azərbaycan Prezidentinin noyabrın son günlərində reallaşdırdığı Türkmənistan səfəri eyni
zamanda Bakı – Aşqabad əməkdaşlığının daha da genişləndirilməsi istiqamətində çox mühüm addım idi.
Rəsmi Bakı neft diplomatiyasından 2008-ci ildə də ustalıqla istifadə edərək öz dövlətini
qüdrətləndirməyi, işğalçı Ermənistanın beynəlxalq aləmdə təklənməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirləri
intensivləşdirməyi bacardı. BMT, ATƏT, Avropa Birliyi, NATO, İslam Konfransı Təşkilatı, GUAM, MDB,
Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı və bütün beynəlxalq təşkilatlar artıq nəinki Azərbaycanın yeritdiyi
siyasəti təqdir edirlər, eləcə də ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpasını vacib bir məsələ kimi gündəliyə
gətirirlər. 2008-ci ildə adı çəkilən beynəlxalq təşkilatların hamısının rəsmi nümayəndə heyəti Azərbaycanda
olmuş, bir çox beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanda geniş miqyaslı tədbirləri keçirilmişdir. Bu isə o deməkdir
ki, Azərbaycan artıq təkcə sosial-iqtisadi inkişafın deyil, eləcə də regiondakı diplomatik proseslərin mərkəzinə
çevrilir.
Xalq qəzeti.-2009.-8 yanvar.-№ 4.-S.1.
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Xarici siyasətdə müasir dəyərlər və effektiv dinamizm Prezident İlham Əliyev son beş ildə bu iki
amilin uğurlu sintezini yaratmağa nail olub
V yazı
Son 5 il ərzində Prezident İlham Əliyevin yeritdiyi xarici siyasəti ekspertlər ən müxtəlif istiqamətlərdən
səciyyələndirirlər. Dövlətin suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün bərpası, Ermənistanın apardığı etnik
təmizləmə siyasəti nəticəsində doğma yurdlarından didərgin düşmüş həmvətənlərimizin əvvəlki yaşayış
yerlərinə qaytarılması, sözsüz ki, bu illər ərzində xarici siyasətimizdə əsas məsələ olaraq qalmışdır.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini tənzimləmək üçün iki ölkənin prezidentləri və
xarici işlər nazirləri səviyyəsində danışıqlar “Praqa prosesi” çərçivəsində getmiş, bu danışıqlarda tərəqqiyə
nail olmaq, regionda təhlükəsizliyi və ictimai-siyasi sabitliyi təmin etmək üçün çoxdan gözlənilən yekun
qərarın qəbulu istiqamətində Azərbaycan öz tərəfindən mümkün olan bütün siyasi-hüquqi vasitələrdən istifadə
etmiş, lazımi səylər göstərmişdir. Bununla belə, Ermənistanın və ona havadarlıq edən qüvvələrin qeyrikonstruktiv mövqeyi, beynəlxalq hüququn hamı tərəfindən qəbul olunmuş prinsip və normalarından geri
çəkilmək cəhdləri prosesi irəli aparmağa imkan verməmişdir.
Belə bir şəraitdə Azərbaycan daim beynəlxalq hüquqa istinad edərək prinsipial mövqeyində qalmış və
bu mövqeyin sarsılmazlığını daim vurğulamışdır. Prezident İlham Əliyevin təkrar-təkrar bəyan etdiyi kimi,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, beynəlxalq birlik tərəfindən tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığı müzakirə
mövzusu ola bilməz: “Biz öz ərazi bütövlüyümüzü heç vaxt güzəştə getməyəcəyik. Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü toxunulmazdır, Dağlıq Qarabağa heç vaxt müstəqillik verilməyəcəkdir. Azərbaycan rəhbərliyi və
Azərbaycan xalqı heç vaxt bununla razı olmayacaqdır. Biz danışıqları bu istiqamətdə aparırıq. Danışıqların
əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın zəbt olunmuş bütün torpaqları işğalçılardan azad edilsin,
Azərbaycan vətəndaşları – məcburi köçkünlər həmin torpaqlara qayıtsınlar, o cümlədən də, Dağlıq Qarabağa
qayıtsınlar. Bu, bizim prinsipial mövqeyimizdir və bu mövqedən bir addım da kənara çıxmayacağıq”.
Münaqişənin nizama salınması istiqamətində ATƏT-in Minsk Qrupunun vasitəçiliyi ilə danışıqlar
davam etsə də, işğalçı Ermənistan və onun arxasında duran qüvvələrin konstruktivlik nümayiş etdirmək, dinc
tənzimləmə prosesində dönüş yaratmaq üçün səy göstərmək meyili hələ ki nəzərə çarpmır. Məsələ beynəlxalq
əhəmiyyət kəsb etdiyinə, böyük dövlətlərin regionda maraqlarına toxunduğuna görə prosesin gedişində hansısa
sıçrayış gözləmək, bu və ya digər maraqlı tərəfin kəskin mövqe dəyişikliyinə gedəcəyini güman etmək indiki
mərhələdə real görünmür. Belə bir vəziyyətdə yalnız öz imkanlarına arxalanan Azərbaycan dövləti prinsipial
mövqeyini müntəzəm olaraq bəyan edir, münaqişənin beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsindən kənarda
həllinin qeyri-mümkünlüyünü və belə bir nizamlama variantının regionda sabitliyin təmin olunması işinə zərər
verəcəyini vurğulayır. Rəsmi Bakı həm də regional və beynəlxalq təşkilatlarda, müxtəlif səviyyəli görüşlərdə
ədalətli mövqeyini daim nəzərə çarpdırır, Azərbaycanın haqq işinə dəstək verilməsinə, Ermənistanın işğalçılıq
siyasətinin, beynəlxalq hüququn prinsiplərini qulaq ardına vurmasının pislənməsinə, təcavüzkara təzyiqin
artırılmasına çalışır. Bu istiqamətdə ölkənin diplomatiya idarəsi, eləcə də digər dövlət qurumları ötən illər
ərzində ardıcıl iş aparmışdır.
Cənubi Qafqazda beynəlxalq əhəmiyyətli inkişaf layihələrinin reallaşdırılmasında Azərbaycanın
həlledici rol oynaması, regionda aparıcı dövlət kimi mövqeyinin möhkəmlənməsi nəticə etibarilə Ermənistanın
mövqeyini getdikcə zəiflədir və rəsmi Yerevanın hadisələrin inkişafına hər hansı təsirini istisna edir. Artıq
Azərbaycan Şərqlə Qərbi birləşdirən, Avrasiya məkanında ticarət-iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsinə
kömək edən yeni kommunikasiyaların, nəqliyyat və enerji dəhlizlərinin üzərində qovşaq-ölkə kimi regionda
böyük nüfuz sahibinə çevrilmişdir. Ermənistanı bu layihələrə qoşmaq və beləliklə, təcrid vəziyyətinə düşmüş
“forpost”un üzləşdiyi çətinlikləri yüngülləşdirmək üçün havadarların göstərdiyi cəhdlər rəsmi Bakının sərt
münasibəti ilə qarşılaşmış və puça çıxmışdır. Daha bu cür cəhdlər edilmir, çünki nəticə əvvəlcədən məlumdur.
Belə bir vəziyyətdə təcavüzkarların seçdiyi taktika-yeni layihələrin həyata vəsiqə qazanmasının qarşısını
almaq və bu məqsədlə havadarlarının Azərbaycana təzyiq imkanlarından yararlanmaq taktikası da iflasa
uğramışdır.
Azərbaycanın və regionun inkişafı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən son layihənin-Bakı-Tbilisi-Qars
dəmir yolunun inşası layihəsinin reallaşdırılmasını əngəlləmək məqsədilə Ermənistanın göstərdiyi cəhdlər heç
bir fayda vermədi. Yerevanın ümid etdiyi bəzi dövlətlər və beynəlxalq maliyyə təsisatları ən pis halda, sadəcə
olaraq, susdular. Azərbaycan indi elə bir tərəqqi mərhələsindədir ki, bu cür layihələri təkbaşına, xarici kredit
təşkilatlarının köməyi olmadan həyata keçirə bilir. Sözügedən layihənin reallaşdırılması istiqamətində
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indiyədək əhəmiyyətli məsafə qət edilmişdir və onun gerçəkləşməsi artıq zaman məsələsidir. Şərqin ən ucqar
nöqtəsini Qərbin ən ucqar nöqtəsi ilə birləşdirəcək yeni dəmir yolu ölkəmizin beynəlxalq iqtisadi-ticarət
əlaqələrində rolunu artırmaqla bərabər, dövlətimizin regionda və dünyada mövqeyini möhkəmlədəcək. Avropa
və Avratlantika məkanına inteqrasiya Azərbaycanın yürütdüyü xarici siyasət xəttinin vacib istiqamətlərindən
biri kimi uğurla davam etdirilir. Avropa Birliyinin üzvü olan ölkələrlə əməkdaşlıq “Yeni qonşuluq siyasəti”
çərçivəsində inkişaf edir. Eyni zamanda, NATO ilə inteqrasiya əlaqələri diqqət mərkəzində olmuşdur.
Azərbaycanın Avropa ilə əlaqələri artıq xüsusi əhəmiyyət kəsb etməyə başlamışdır. Bunu ölkəmizin
Avropanın enerji təhlükəsizliyinə verəcəyi töhfə şərtləndirir. Məlumdur ki, qitə ölkələri hazırda Rusiyanın
güclü enerji asılılığındadır. Moskvanın enerji daşıyıcılarından siyasi vasitə kimi istifadə etmək imkanları Qərbi
ciddi narahat edir. Odur ki, Avropa öz enerji təhlükəsizliyini təmin etmək, gələcəkdə “enerji şantajı”na məruz
qalmamaq üçün yollar axtarır. Enerji təchizatı mənbələrinin difersifikasiyası nəzərdən keçirilən mühüm
variantlardan biridir. Bu işdə Avropa Azərbaycana böyük önəm verir. Bir tərəfdən, Avropanın ölkəmizə maraq
göstərməsi seçdiyimiz strateji xəttə – qitəyə inteqrasiya xəttinə tam uyğundur. Digər tərəfdən, Azərbaycanın
Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində iştirakı dövlətimizin qitədə çəkisini artıracaq və
inteqrasiya prosesinin intensivləşməsinə təkan verəcək. Ötən il Avropanın enerji təhlükəsizliyinə dair
Krakovda (Polşa) və Vilnüsdə (Litva) keçirilmiş konfranslarda Azərbaycanın bu işdə əhəmiyyətli rol
oynayacaq dövlət kimi əhəmiyyəti qabarıq şəkildə özünü göstərdi. Ölkəmiz bir neçə ildir karbohidrogen
ehtiyatlarını dünya bazarlarına, o cümlədən, Avropaya çıxarır. Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft boru
kəmərinin tam gücü ilə fəaliyyət göstərməsi ölkəmizin inkişafını sürətləndirmək, beynəlxalq iqtisadi
əlaqələrini genişləndirməklə yanaşı, dünya iqtisadiyyatının inkişafına töhfə verir. Ən nəhayət, keçən il BakıTbilisi-Ərzurum qaz kəməri də istismara verildi. Artıq Azərbaycan üç ölkəyə qaz ixrac edir və perspektivdə
belə ölkələrin sayı artacaq.
İndi ölkəmiz enerji təchizatının digər istiqamətlərində əməkdaşlıq əlaqələri qurur. Söhbət Xəzərin
karbohidrogen ehtiyatlarının başqa marşrutla-Qara dənizdən keçməklə Mərkəzi Avropaya və Baltik sahillərinə
çatdırılmasından gedir. Ötən il Krakovda təşkil olunmuş enerji sammiti zamanı yeni marşrut – Odessa-BrodıQdansk marşrutu ciddi müzakirə mövzusu oldu. Litva paytaxtında keçirilmiş “Vilnüs enerji təhlükəsizliyi
konfransı-2007: məsul tərəfdaşlar üçün məsul energetika” beynəlxalq konfransında müzakirələr davam
etdirildi və bir sıra mühüm razılaşmalar əldə edildi. Azərbaycan, Gürcüstan, Polşa, Litva, Qazaxıstan və
Ukrayna dövlət başçılarının imzaladıqları 10 oktyabr 2007-ci il tarixli birgə bəyannamədə Xəzərin
karbohidrogen ehtiyatlarının Avropaya nəqlini təmin etmək üçün milli şirkətlərin təsisçiliyi ilə konsorsiumun
– “Sarmatiya”nın yaradılmasına qərar verildi. Bu layihənin reallaşdırılması da Avropanın enerji
təhlükəsizliyinə əhəmiyyətli töhfədir.
Bir məqamı da qeyd etmək yerinə düşər ki, Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində
təchizatçı və tranzit fünksiyasını yerinə yetirmək niyyətində olan dörd dövlət-Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna
və Moldova, eyni zamanda, GUAM-Demokratiya və İqtisadi İnkişaf uğrunda Təşkilat çərçivəsində sıx
əməkdaşlıq edir. Keçən il onilliyini qeyd etmiş bu təşkilat ötən müddət ərzində həyat qabiliyyətli regional
qurum kimi özünü təsdiqləmişdir. Təşkilatın üzvləri qarşılıqlı əlaqələri genişləndirməklə bərabər, bir sıra
mühüm məsələlərə münasibətdə vahid mövqedən çıxış edirlər. GUAM-ın iştirakçısı olan üç ölkəninAzərbaycan, Gürcüstan və Moldovanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi pozulmuşdur. Bu onların istər regional,
istərsə də beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində birgə fəaliyyətini şərtləndirir. GUAM-ın getdikcə
möhkəmlənməsi, Qərbin aparıcı dövlətlərinin onun işinə marağının artması və Azərbaycanın təşkilatda əsas
söz sahibinə çevrilməsi ölkəmizin dünyada nüfuzunun möhkəmlənməsi ilə yanaşı, haqq işimizə beynəlxalq
dəstək qazanmaq üçün əlavə imkanlar yaradır.
Balanslaşdırılmış xarici siyasət nəticəsində Azərbaycan sivil dünyanın siyasi xəritəsində geosiyasi
mövqeyini möhkəmləndirə bilmiş, qlobal məkanda cərəyan edən proseslərin istiqamətverici subyektinə
çevrilməyə nail olmuşdur. Yeni dünya düzənində aparıcı güc mərkəzləri arasında gedən mübarizənin
mahiyyətinə uyğun xarici siyasət yeridən müstəqil Azərbaycan Cənubi Qafqazın lokomotiv dövlətinə
çevrilmiş, regionda gerçəkləşdirilən bütün transmilli layihələrdə iştirakı təmin olunmuşdur. Ümummilli
liderimiz Heydər Əliyevin formalaşdırdığı və inkişaf etdirdiyi dövlətçilik fəlsəfəsi respublikamızın müasir
dünyada xüsusi yerini müəyyənləşdirməklə milli dövlətçiliyimizin bünövrəsini təşkil etmiş, beynəlxalq
əlaqələrdə keyfiyyətcə yeni mərhələnin əsasını qoymuşdur. Ulu öndərin rəhbərliyi altında Azərbaycanın xarici
siyasəti, dünyanın aparıcı dövlətləri və beynəlxalq təşkilatları ilə əlaqələri ümummilli mənafelərə əsaslanan
xətlə inkişaf etmişdir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin xarici siyasət məsələlərinə müstəsna əhəmiyyət
verməsi, beynəlxalq miqyasda rezonans doğuran qətiyyətli addımlar atması, milli məqsədlər naminə ən
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nüfuzlu tribunalardan böyük diplomatik məharətlə istifadə etməsi Azərbaycan dövlətçiliyinin bugünü və
gələcəyi baxımından son dərəcə əhəmiyyətlidir. Ümummilli liderimiz fəal diplomatiya yeritməklə dünyanın
demokratik dövlətlərinin və nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarının Azərbaycana, habelə, respublikamızın zorla
cəlb olunduğu silahlı münaqişəyə münasibətinin əsaslı surətdə dəyişməsinə nail ola bilmişdir.
Dövlətçilikdə siyasi varislik ənənəsi politoloji nöqteyi-nəzərdən həm də milli maraqlara söykənən xarici
siyasət prioritetlərinin davam etdirilməsini nəzərdə tutur. Bu baxımdan ulu öndərimiz Heydər Əliyevin
balanslaşdırılmış xarici siyasət doktrinasını uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyev dünya siyasətinə
əsaslı təsir imkanları olan dövlətlərlə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı genişləndirmək, inkişaf etdirmək
istiqamətində böyük səy və əzmkarlıq göstərir. Dövlət başçısı dünyada gedən mürəkkəb, ziddiyyətli proseslər
fonunda respublikanın milli təhlükəsizliyini daha da möhkəmləndirməyə nail olmuşdur. Böyük dövlətlərin birbirilə ziddiyyət təşkil edən maraqları fonunda Azərbaycanın müstəqilliyini qoruyub saxlamaq, əks-qütblərin
hər biri ilə münasibətərini strateji tərəfdaşlıq səviyyəsində davam etdirmək olduqca çətin məsələdir. Cənab
İlham Əliyev bu vəzifənin öhdəsindən uğurla gələrək bütövlükdə dünya siyasətində bütün siyasi qütblərin
hesablaşdığı və rəğbət bəslədiyi liderə çevrilmişdir.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən hazırlanmış xarici siyasət kursu bu gün Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Bu kurs Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi
prioritetləri, dünyanın fövqəldövlətləri ilə münasibətlərdə balanslaşdırılmış siyasi xəttin həyata keçirilməsini,
Azərbaycanın milli maraqlarının təmin olunmasını özündə ehtiva edir. Ötən dörd il yarımda Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycanın xarici siyasəti, dünya dövlətləri və beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələri
milli mənafelərə əsaslanan xətlə inkişaf etmişdir. Prezident İlham Əliyevin beynəlxalq əməkdaşlıqla əlaqədar
prinsirial mövqeyi ondan ibarətdir ki, xarici siyasətimiz dövlətin milli maraqlarının qorunmasına yönəlsin,
Azərbaycanın siyasi, iqtisadi və hərbi təhlükəsizliyini təmin etsin. Bu baxımdan, Azərbaycan Prezidentinin
yeritdiyi xarici siyasət kursu praqmatik və məqsədyönlü olmaqla yanaşı, hücumçu diplomatiyaya söykənir.
“Səs”in analitik qrupu
Səs.-2008.-4 oktyabr.-№184.-S.5.
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PREZİDENT İLHAM ƏLİYEVİN DİPLOMATİK FƏALİYYƏTİNİN BƏZİ ASPEKTLƏRİ
Ceyhun NƏCƏFOV,
AMEA-nın Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin ölkənin xarici siyasət strategiyasını
gücləndirmək yolunda fəaliyyəti qısa zaman ərzində bütün istiqamətlərdə müsbət dəyişikliklərə təkan
vermişdir. Bunlardan birincisi, şübhəsiz ki, Azərbaycanın ikitərəfli əlaqələridir. Prezident İlham Əliyev dövləti
vəzifəsində ilk rəsmi səfərini Fransaya edərkən demişdi: “Fransa Minsk qrupunun həmsədridir. Biz onun
fəaliyyətinin gücləndirilməsini istəyirik. Fransa dünyanın aparıcı dövlətidir və Azərbaycan bu ölkə ilə
əməkdaşlığa böyük əhəmiyyət verir”. Avropanın mərkəzinə – Fransaya edilən bu səfəri siyasət adamları haqlı
olaraq Azərbaycanın uğur qazanan, tarazlaşdırılmış xarici siyasət strategiyasının inamlı davamı kimi
qiymətləndirirlər.
Bundan az sonra rəsmi Moskva Prezident İlham Əliyevi arzu olunan qonağı kimi qarşıladı. Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin 2004-cü il fevralın 5-də Rusiyaya etdiyi səfər ölkələrimiz arasında münasibətlərin
daha da yaxşılaşdırılmasında əhəmiyyətli rol oynadı. Səfər müddətində ikitərəfli iqtisadi-ticarət əlaqələrinin
daha da gücləndirilməsini, qarşılıqlı informasiya mübadiləsini, təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığın
dərinləşdirilməsini nəzərdə tutan bir sıra mühüm sazişlərin, həmçinin Azərbaycan – Rusiya əlaqələrində
mühüm əhəmiyyətə malik “Moskva Bəyannaməsi” – nin imzalanması, dünyanın iki qitəsində böyük nüfuzu
olan bu ölkənin xarici və daxili siyasət strategiyasını müəyyənləşdirən dövlət və hökumət rəhbərləri ilə səmimi
görüşləri Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın xarici siyasət kursunun böyük perspektivləri
olduğunun aydın göstəricisi idi.
Rusiyanın regionları ilə Azərbaycan arasında 40 – dək əməkdaşlıq sazişi imzalanmışdır. Bundan əlavə
neftin Rusiya ərazisi ilə nəqli haqqında hökumətlərarası müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq, Azərbaycan
tərəfi Bakı – Novorossiysk kəməri ilə neft ixracını davam etdirir.
Prezident İlham Əliyevin 2004-cü il martın 1-2 – də Qazaxıstan Respublikasına etdiyi dövlət səfərində
də diqqəti çəkən məqamlar çoxdur. Səfərin ən yadda qalan məqamlarından biri ölkə prezidentlərinin təkbətək
görüşü olmuş və burada aparılmış danışıqlar bir neçə istiqamətdə tərəflər arasında anlaşmanın mövcudluğunu
göstərmişdir. Qazaxıstan Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair Azərbaycanın
mövqeyini qətiyyətlə müdafiə edir və bu problemin sülh yolu ilə, eyni zamanda ərazi bütövlüyü prinsipi
əsasında həllinə dair Azərbaycanın mövqeyini qətiyyətlə dəstəkləyir. Qazaxıstan neftinin Bakı-Tbilisi-Ceyhan
kəməri ilə nəqli məsələsi də səfər zamanı ciddi müzakirə mövzusu olmuşdur.
Azərbaycanın milli maraqlarmı müdafiə edən mühüm görüşlərdən biri də 2004-cü il martın 18-19-da
Slovakiyanın paytaxtı Bratislavada keçirilən “Daha geniş Avropaya doğru: yeni gündəlik” mövzusunda
beynəlxalq konfrans idi. Prezident İlham Əliyev “Avropanın Qara dəniz və Qafqaz qonşuluğu” mövzusu
ətrafında gedən diskussiyalarda Azərbaycanın qarşısında duran taleyüklü problemlərdən, müstəqilliyin əldə
olunmasından sonra demokratikləşmə prosesləri ilə bağlı araya çıxan çətinliklərdən və onların tədricən həlli
məsələlərindən ətraflı bəhs etmişdir.
O, Azərbaycanın Avropa strukturlarına. Avratlantika məkanına inteqrasiyası prosesinin çox uğurlu
keçdiyini əsaslandıraraq demişdir: “… Bu. bizim həqiqi istəyimiz və strateji məqsədimizdir. Azərbaycan öz
gələcəyini Avratlantik məkanına daha geniş inteqrasiyada görür. Biz bu istiqamətdə böyük addımlar atırıq və
əminəm ki. Avropa strukturları və beynəlxalq strukturlarla əlaqələr gələcəkdə daha da möhkəmlənəcəkdir”.
2004-cü il martın 23-24 – də İlham Əliyevin Mərkəzi Asiyanın iqtisadi və strateji cəhətdən ən mühüm
ölkələrindən biri olan Özbəkistan Respublika-sına etdiyi dövlət səfəri də regional əməkdaşlığın inkişafına
güclü təkan vermişdir. Səfər zamanı regionun liderlərindən olan prezident İslam Kərimovun ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həlli barədə öz
ölkəsinin qəti mövqeyini açıqlaması respublikamızın milli maraqlarının təmin olunmasında beynəlxalq
dəstəyin getdikcə möhkəmlənməsi kimi qiymətləndirilməlidir.
Həmin il aprel ayının 13-15 – də ölkə prezidentlərinin qardaş Türkiyə Respublikasına olan ilk rəsmi
səfəri qarşılıqlı əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi istiqamətində mühüm addımlardan biri kimi diqqəti çəkir.
Prezidentlərin birgə bəyannaməsi Azərbaycan – Türkiyə münasibətlərinin gələcək inkişafının üstün
istiqamətlərini müəyyənləşdirməklə yanaşı. həm də tərəflərin strateji müstəqillik xəttinə sədaqətini ifadə edən
çox vacib hüquqi sənəddir.
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2004-cü il aprelin 28-29 – da Fransada Strasburq şəhərində səfərdə
olmuşdur. Dövlətimizin başçısı Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədri Piter Şider ilə görüşündə
demişdir: “Bu qurumun üzvü olduğu müddətdə Azərbaycan demokratiyanın inkişafı, insan hüquqlarının
qorunması, qanunvericiliyin Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması, vətəndaş cəmiyyətinin qurulması
istiqamətində böyük yol keçmişdir.” (4, s. 92). Piter Şider Azərbaycan Prezidentinə Avropa Şurası ailəsində
xüsusi fəallığa görə medal və Avropa Şurası Parlament Assambleyasının fəxri üzvü diplomunu təqdim
etmişdir. Səfər zamanı Prezident İlham Əliyev Avropa Şurasının o vaxtkı Baş katibi Valter Şvimmer ilə
görüşmüşdür. Sonra Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yaz sessiyasının iclasında çıxış edərkən üç il
ərzində ölkəmizdə aparılan hüquqi islahatlar, respublikamızdakı ictimai-siyasi, iqtisadi vəziyyət barədə geniş
məlumat vermiş və demişdir ki, Avropa ailəsinə inteqrasiya bizim strateji seçimimizdir. Azərbaycan Prezidenti
həmin gün Avropa Şurasının iqamətgahında mətbuat konfransı keçirmiş, Avropa Şurasının İnsan Hüquqları
Məhkəməsində bu qurumun rəhbəri Luzius Vildhaber ilə görüşmüş və Azərbaycanda insan hüquqlarının
qorunması, vətəndaş cəmiyyətinin qurulması. ölkəmizdə aparılan məhkəmə-hüquq islahatları barədə məlumat
vermişdir. O, əmin olduğunu bildirmişdir ki, insan haqlarının qorunması sahəsində Azərbaycan ilə Avropa
Şurası arasında əməkdaşlıq bundan sonra da davam etdiriləcəkdir.
Prezident İlham Əliyev 2004-cü il mayın 17-19 – da Avropanın mühüm siyasi və iqtisadi
mərkəzlərindən biri olan Belçika Krallığına işgüzar səfəri zamanı bu ölkə ilə siyasi, iqtisadi, mədəni və
beynəlxalq münasibətlər sahəsində ikitərəfli əlaqələrin geniş müzakirəsini keçirmiş, iki dövlətin qarşılıqlı
mənafelərinin ortaq nöqtəsini müəyyən etmişdir. Brüsseldə Avropa Komissiyasının sədri Romano Prodi ilə
görüşdə “Yeni qonşuluq siyasəti” proqramı və Azərbaycanın bu təşəbbüsə cəlb edilməsi ətrafında fikir
mübadiləsi aparılmışdır. Azərbaycan Prezidenti Avropaya inteqrasiyanın ölkəmizin xarici siyasətinin əsas
istiqamətlərindən biri olduğunu xatırlatmış, bu sahədə görülən məqsədyönlü tədbirlərdən danışmış və
bildirmişdir ki, Avropanın bir hissəsi olan, “Yeni qonşuluq siyasəti” proqramına qoşulan Azərbaycana qarşı
Ermənistanın təcavüzünə son qoyulmalıdır. Avropa Komissiyasının genişlənmə üzrə üzvü Güter Verhogen ilə
söhbət zamanı Azərbaycan – Avropa Komissiyası əməkdaşlığı və onun perspektivlərinə dair müzakirələr
aparılmışdır. Dövlətimizin başçısı Avropa Komissiyası sədrinin müavini xanım Loyola de Palasio ilə görüşdə
ölkəmizdə aparılan iqtisadi islahatların nəticələrindən, əsas ixrac boru kəməri olan BTC – nin tikintisinin
gedişindən danışmış, Azərbaycan TRASEKA layihəsinə böyük əhəmiyyət verdiyini vurğulamışdır. Sonra
Dünya Gömrük Təşkilatının iqamətgahı qarşısında “Dədə Qorqud” abidəsinin açılış mərasimi keçirilmişdir.
Dünya Gömrük Təşkilatının binasında DGT ilə Azərbaycanın müvafiq strukturu arasında niyyət protokolu
imzalanmışdır.
Mayın 18-də Prezident İlham Əliyev onun üçün ayrılmış iqamətgahda Küveytin xarici işlər naziri Şeyx
Məhəmməd əs-Sabahı, Belçika Krallığının Baş naziri Gi Verhofstadtı qəbul etmişdir. Belçika ilə Azərbaycan
arasında ikiqat vergi tutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması haqqında
Konvensiya imzalanmışdır. Sonra Avropa İttifaqının iqamətgahında Avropa İttifaqı Şurasının Baş katibi,
Avropa İttifaqının ümumi xarici və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Xavyer Solana ilə görüş
keçirilmişdir.
NATO-nun iqamətgahında Baş katib Yaap de Hoop Sxeffer ilə təkbətək görüş zamanı cənab İlham
Əliyev Azərbaycanın Avropa strukturlarına inteqrasiyası prosesinin bundan sonra da davam etdiriləcəyini
vurğulamışdır. Azərbaycan Prezidenti sonra Simalı Atlantika Şurasında çıxış etmişdir.
Ölkə başçısının 2004-cü il iyunun 3-dən 4-dək Ukraynaya rəsmi səfəri Azərbaycanın xarici siyasətinin
uğuru kimi qiymətləndirilməlidir.
Ölkələrimiz müstəqillik əldə etdikdən sonra prezidentlər Heydər Əliyev və Leonid Kuçmanın birgə səyi
ilə dövlətlərimiz arasında dostluq münasibətləri və qarşılıqlı əlaqələr daha da möhkəmlənmişdir. Xalqlarımız
məhz bu görkəmli şəxsiyyətlərin rəhbərliyi altında strateji tərəfdaşlıq yolunda cəsarətli addımlar atmış,
sənayenin inkişafında, elmi-texniki tərəqqidə. Avropa ilə Asiyanı birləşdirən nəqliyyat dəhlizinin yaradılması
sahəsində birgə fəaliyyətdə. ən mühüm enerji layihələrinin gerçəkləşməsində uğurlu nəticələr əldə etmişlər.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2004-cü il iyunun 14-15 – də Tbilisiyə dövlət
səfəri Azərbaycan – Gürcüstan strateji tərəfdaşlığının təsdiqi kimi diqqət çəkmişdir.
Gürcüstan torpağında da Prezident İlham Əliyevi bütün region üçün yeni ruhlu, nüfuzlu lider kimi qəbul
edirlər. Prezident Mixail Saakaşvilinin Azərbaycan rəhbərinin siyasəti, nüfuzu və liderliyi barədə fikirləri bunu
təsdiqləyir.
Prezident İlham Əliyev 2004-cü il iyunun 26-29 – da NATO-nun zirvə görüşündə iştirak etmək üçün
Türkiyədə işgüzar səfərdə olmuşdur.
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İyunun 29-da NATO-nun zirvə görüşü çərçivəsində Azərbaycan dövlətinin başçısı İlham Əliyevin ABŞ
Prezidenti Corc Buş, Böyük Britaniyanm Baş naziri Toni Bler, Türkiyənin Baş naziri Rəcəb Tayyıb Ərdoğan,
Fransa Prezidenti Jak Şirak. Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev. Ukrayna Prezidenti Leonid Kuçma,
Gürcüstan Prezidenti Mixail Saakaşvilı, Latviya Prezidenti xanım Vayra Vike-Freyberqa, Yunanıstanın Baş
naziri Konstantinos Karamanlis. Litva Prezidentinin səlahiyyətlərini icra edən yüksək səviyyəli mülki
nümayəndəsi, Hikmət Çətin və Türkiyənin Doğru Yol Partiyasının sədri Mehmet Ağar ilə də görüşləri
keçirilmişdir. Bütün bu görüşlərdə, ilk növ-bədə, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasəti
pislənilmiş və münaqişənin Qafqazda sülhün, sabitliyin qorunmasında ciddi əngəl olduğu Azərbaycan
tərəfindən əsaslandırılmışdır. Bu fikir 5 fevral 2004-cü ildə Rusiyaya səfər zamanı Azərbaycan dövlətinin
rəsmi mövqeyi kimi bu ölkənin də dövlət rəsmilərinə çatdırılmışdır. (1, s. 46).
2004-cü il avqustun 24-dən 26-dək Azərbaycan nümayəndə heyətinin Almaniyaya rəsmi səfəri zamanı
Almaniya Prezidenti Horst Köler və Federal kansler Gerhard Şröderlə keçirilən görüşlər də tarixi əhəmiyyətə
malikdir. Cənab Şröderin Azərbaycandakı iqtisadi-siyasi durumla bağlı məmnunluqla danışması onun
Azərbaycan haqqında kifayət qədər məlumatlara malik olduğunu göstərirdi.
Almaniyanın Federal kansleri Gerhard Şröderin Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həlli ilə bağlı nümayiş etdirdiyi prinsipial və ədalətli mövqe səfərin siyasi əhəmiyyətini daha
da artırdı.
Cənab İlham Əliyevin 2004-cü il oktyabrın 11 -də Rumıniyaya ikigünlük rəsmi səfəri, səfər çərçivəsində
keçirdiyi görüşlər və apardığı danışıqlar xüsusi əhəmiyyət kəsb etmişdir. Səfər zamanı Azərbaycan ilə
Rumıniya arasında ikitərəfli əlaqələrin perspektivləri, regional əməkdaşlıq, eləcə də beynəlxalq məsələlər
ətrafında geniş müzakirələr aparılmışdır. Azərbaycanın və Rumıniyanın Avropa strukturlarına, Avropa və
Avratlantika məkanına inteqrasiyası məsələlərini geniş müzakirə edən dövlət başçıları Qara Dəniz İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatının fəaliyyətinin gücləndirilməsinin zəruriliyini vurğulayaraq bunun regional
əməkdaşlığın möhkəmlənməsinə xidmət edəcəyini bildirmişlər.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 2004-cü il oktyabrın 19-da Rusiyada işgüzar
səfərdə olmuş, səfər çərçivəsində Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin II qurultayında və Rusiya
Federasiyası Xarici İşlər Nazirliyinin, Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun (Universitetinin)
60 illiyinə həsr olunmuş təntənəli mərasimdə iştirak etmişdir.
Azərbaycanın xarici siyasətində Qərbə inteqrasiya məsələləri xüsusi əhəmiyyətə malik istiqamətlərdən
birini təşkil edir. Lakin bu, digər regionlarla əlaqələrin arxa plana keçirilməsi anlamına gəlmir. Azərbaycan
tarixi köklərinə. adət-ənənələrinə. dini mənəviyyatına görə islam ölkəsidir. Buna görə də, Azərbaycan
dövlətinin geosiyasi mənafelərinin qorunmasında Şərq ölkələri ilə, xüsusilə İslam ölkələri ilə səmərəli
əməkdaşlıq ən vacib məsələlərdir. Lakin müasir şəraitdə Şərqdə münaqişələrin mövcudJuğu və bu konfliktlərin
beynəlxalq arenaya çıxması əməkdaşlığı qloballaşdırır, xalqların qarşılıqlı hörmət prinsipi ilə əməkdaşlığına
ciddi zərbə vurur. Azərbaycan dövləti bu məsələnin mənfi cəhətini həmişə ön plana çəkmiş. hətta İslam
Konfransı Təşkilatının 9-11 dekabr 1997-ci il tarixli toplantısında hər cür zorakılığın, ərazi iddialarının
qarşısının alınmasını irəli sürən ilk dövlət olmuşdur. (2. s. 66-67). Prezident İlham Əliyevin Qətər Dövlətinə
2004-cü il noyabrın 30-dan dekabrın 1-dək olan rəsmi səfəri də bunu əyani şəkildə təsdiqləyir. Ərəb dünyasının
inkişaf etmiş ölkələrindən biri kimi tanınan Qətər Dövləti İslam Konfransı Təşkilatının fəal üzvlərindən biridir
və digər beynəlxalq təşkilatlarda keçirilən müzakirələr zamanı həmişə ölkəmizin mövqeyini dəstəkləmişdir.
Fikrimizcə, Azərbaycanın Qətərlə əlaqələri inkişaf etdirməyə sövq edən digər amillərdən biri müsəlman
dövlətləri ilə əlaqələrin daha sürətli inkişafına olan ehtiyacdır. Digər tərəfdən, Qətər dövlətinin neft
sərvətlərindən iqtisadiyyatın kompleks inkişafı üçün maraqlı istifadə təcrübəsi vardır. Qətərin iqtisadiyyatında
neft amili əsasında qazanılmış nailiyyətlərdən dünyada karbohidrogen ehtiyatlarına görə tanınan Azərbaycan
dövləti faydalana bilər. Prezident İlham Əliyevin Qətərə rəsmi səfəri zamanı bu barədə geniş fikir mübadiləsi
aparılmış və bir neçə mühüm sənəd imzalanmışdır. Turizm sahəsində əməkdaşlıq haqqında anlaşma
memorandumu, iqtisadi-ticarət və texniki əməkdaşlıq haqqında saziş bu baxımdan əhəmiyyətli sənədlərdir.
Azərbaycanın Prezidenti İlham Əliyevin 2004-cü il dekabrın 12-14 – də Böyük Britaniyaya ilk rəsmi
səfəri iki ölkə arasında mövcud əlaqələrin daha da genişləndirilməsinə və strateji müstəvidə inkişafına xidmət
edən bir sıra razılaşmalar əldə olunmuş, habelə müxtəlif məsələlərlə bağlı faydalı müzakirələr aparılmışdır.
Böyük Britaniyanın Baş naziri Toni Bler Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşü zamanı ölkədə
demokratikləşmə və iqtisadi inkişaf yönümündə həyata keçirilən islahatları yüksək dəyərləndirmişdir. Baş
nazir Toni Bler Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin İraq, Əfqanıstan və Kosovoda beynəlxalq sülh və
təhlükəsizliyin təminatında yaxından iştirakını alqışlamışdır. Dövlət başçıları Avratlantik Tərəfdaşlıq Şurası
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və “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramı çərçivəsində NATO ilə əlaqələrin inkişafmı alqışlamış və “Fərdi
tərəfdaşlıq üzrə əməliyyat planının əhəmiyyətini xüsusi vurğulamışlar. Genişlənmiş Avropa daxilində Cənubi
Qafqazın sülh, sabitlik, mehriban qonşuluq və tərəqqi ərazisinə çevrilməsi, Azərbaycanın təbii ehtiyatlarının
birgə mənimsənilməsi, Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli naminə
səylərin gücləndirilməsi. terrorizm və mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı ikitərəfli əməkdaşlığın davam
etdirilməsi barədə əldə olunan razılaşmalar da danışıqların vacib elementləri kimi qeyd oluna bilər. Toni Bler
BMT Nizamnaməsinə uyğun olaraq Birləşmiş Krallığın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini
tanıdığını bir daha bəyan etmişdir. Bu fakt ölkəmiz üçün prinsipial əhəmiyyət kəsb edir.
Qeyd edək ki, müasir dünyanın qloballaşma və beynəlxalq aləmə inteqrasiya prosesləri gücləndikcə
dövlətlərin milli mənafelərinin toxunulmazlığı və təmin edilməsi daha çox aktuallıq kəsb etməkdədir.
Azərbaycan müasir durumda bu prosesə daha çox əhəmiyyət verir. Bu barədə professor
Y .Mahmudov yazırdı: “Heydər Əliyev bütün sahələrdə olduğu kimi, neft strategiyasında da güclü
iradəsi ilə dövlətin mənafeyinin ön plana çəkilməsini göstərə bilmişdir. Neft amilinin dünya geosiyasətindəki
rolunu qiymətləndirərək bu siyasəti uzaqgörənliklə həyata keçirmişdir. (7, s. 24)’”. Bu isə zənnimizcə,
Azərbaycanın milli maraqlarını təmin edən başlıca amildir.
Bu maraqların qorunmasının davamı kimi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin İran
Prezidenti Seyid Məhəmməd Xatəminin dəvəti ilə bu ölkəyə 2005-ci il yanvar ayının 24-dən 26-dək olan ilk
rəsmi səfəri ikitərəfli əməkdaşlığın sürətli inkişafına təkan vermiş, İranın rəhbərləri ılə keçirilmiş səmərəli
görüşlərdə dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin prinsipləri və əlaqələrin gələcək inkişafının istiqamətləri
müəyyənləşdirilmişdir. Dövlətimizin başçısı dost və qonşu ölkəyə çox uğurlu keçən ilk səfər zamanı İran İslam
Respublikasının Prezidenti Seyid Məhəmməd Xatəmi ilə müzakirələr və danışıqlar aparmış, ölkənin ali rəhbəri
Ayətullah Seyid Əh Xamenei, parlamentin sədri Qulaməli Həddad Adil, Dövlət Məsləhət Şurasının sədri Əli
Əkbər Haşimi Rəfsəncani. xarici işlər naziri Kamal Xərrazi ilə görüşlər keçirmişdir. Azərbaycan və İran
prezidentlərinin danışıqlarından sonra doqquz sənəd imzalanmışdır. Səfərin yekunlarına dair prezidentlərin
mətbuat üçün Birgə Bəyanatı yayılmışdır. Azərbaycan Prezidenti “İran Xodro” zavodu ilə də tanış olmuş, İran
inqilabının rəhbəri imam Xomeyninin məzarını ziyarət edərək əklil qoymuş, fəxri qonaqlar kitabına ürək
sözlərini yazmış, Şərqi Azərbaycan əyalətinin mərkəzi Təbriz şəhərinə səfər etmişdir.
Azərbaycan və İran prezidentlərinin görüşündə cənab İlham Əliyev İrana rəsmi səfərinin çox uğurlu
keçdiyini və ölkələrimiz arasında münasibətlərin daha da inkişaf edəcəyini bildirmişdir. Tərəflər müzakirə
edilən məsələlərin ölkələrimizin və xalqlarımızın milli mənafelərinə uyğun olduğunu vurğulamışlar. Görüşdə
Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli perspektivlərinə də toxunulmuş, BMT-nin və
digər beynəlxalq təşkilatların bu münaqişə ilə bağlı qəbul etdiyi sənədlərin yerinə yetirilməsi, İranın problemin
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü və sərhədlərinin toxunulmazlığı əsasında həllinə tərəfdar olduğu
bir daha bəyan edilmişdir.
Qeyd edək ki. səfər çərçivəsində imzalanmış Birgə Bəyanat Azərbaycanın maraqlarının müstəqil ölkə
kimi toxunulmaz olduğunu ortaya qoyur. Birgə Bəyanatda deyilir: “Azərbaycan və İran Xəzər regionunun
sülh. sabitlik. mehriban qonşuluq və əməkdaşlıq zonası olmasına səy göstərəcəklər”. Sənəddə tərəflər Xəzər
dənizinin hüquqi statusu barədə Konvensiyanın sahilyanı dövlətlərin konsensusu əsasında razılaşdırılması üzrə
konstruktiv dialoqun davam etdirilməsi zəruriliyini önə çəkirlər. Bununla bağlı Xəzəryanı ölkələrin xarici işlər
nazirlərinin müavinləri səviyyəsində xüsusi işçi qrupunun fəaliyyətinin artırılması zəruriliyi bildirilir. (3, s.
38).
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin İtaliya Prezidentinin dəvəti ilə bu ölkəyə 2005ci il fevralın 24-26 – dək ilk rəsmi səfəri də dövlətimizin milli maraqlarının təmin olunmasında çox əhəmiyyətli
idi. Azərbaycanı İtaliya ilə təkcə iqtisadi-ticarət əlaqələri birləşdirmir. Ölkələrimiz beynəlxalq təşkilatlarda,
Avropa strukturları çərçivəsində səmərəli əməkdaşlıq etmişdir. İtaliya Cənubi Qafqazın ən ağrılı probleminə
– Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə də biganə qalmamışdır. Yeri gəlmişkən,
münaqişənin tənzimlənməsində vasitəçilik edən ATƏT-in Minsk qrupunun ilk sədri İtaliya olmuşdur. (5, s.
117-119). Lakin o vaxt Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi ucbatından İtaliyanın vasitəçi kimi göstərdiyi
səylər nəticəsiz qalmışdır. Bu gün İtaliya Minsk qrupuna rəhbərlik etməsə də. problemə diqqətini də azaltmır.
İtaliya ATƏT vasitəsilə münaqişənin sülh yolu ilə həllinə dəstəyini davam etdirir. Prezident İlham Əliyevin
İtaliyaya rəsmi səfərinin nəticələrinə dair “İtaliya – Azərbaycan Birgə Bəyannaməsi”ndə vurğulanır ki.
münaqişənin tənzimlənməsi beynəlxalq hüququn hamılıqla tanınmış prinsip və normalarına, xüsusilə də dövlət
müstəqilliyi, suverenlik və ərazi bütövlüyünə uyğun olmalıdır.
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Səfər çərçivəsində Prezident İlham Əliyev İtaliya Prezidenti Adzelyo Çampi, İtaliya Nazirlər Şurasının
sədri Silvio Berluskoni, “Eni” şirkətinin prezidenti Roberto Rolini, BMT-nin Dünya Ərzaq Proqramının
rəhbəri vəzifəsini icra edən Con Pauell. İtaliya Parlamentinin Deputatlar Palatasının sədri Pyerferdinando
Kazini, İtaliyanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü, senator Fiorello
Profera, MBT-nin Ərazi və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının Baş direktoru Ə.S.Cak Dyuk, İtaliya Milli Olimpiya
Komitəsinin Prezidenti Covanni Petruççi ilə görüşmüşdür. Söhbətlər zamanı İtaliya ilə Azərbaycan arasında
əməkdaşlığın ən müxtəlif sahələrdə inkişafı zəruriliyinə diqqət yetirilmiş. müvafiq beynəlxalq təşkilatlarla
əlaqələrin davam etdirilməsinin vacibliyi vurğulanmışdır. ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçilik səylərinin hələ
bir nəticə vermədiyini xatırladan Prezident Adzelyo Çampi bildirmişdir ki, İtaliya Minsk qrupunun
fəaliyyətinin gücləndirilməsi üçün köməyini əsirgəməyəcəkdir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2005-ci il martın 8-10 – da Səudiyyə Ərəbistanına
Ər-Riyada ilk rəsmi səfəri bu ölkə ilə əlaqələrin genişləndirilməsi sahəsində xüsusi əhəmiyyətə malik
olmuşdur. Səfər zamanı Səudiyyə Ərəbistanının dövlət və hökumət başçıları. o cümlədən Kral Fəhd ibn
Əbdüləziz Al Səud. Vəliəhd. Baş nazirin birinci müavini Əmir Abdulla ibn Əbdüləziz Al Səudla keçirilən
görüşlər iki ölkə arasında siyasi. iqtisadi, mədəni və digər sahələrdə əməkdaşlığın daha da sürətlə inkişafına
təkan verəcəkdir. Bu baxımdan Kral Fəhd ibn Əbdüləziz Al Səudun dövlətimizin başçısına dediyi bu sözlər
çox əhəmiyyətlidir: “Biz Azərbaycan ilə Səudiyyə Ərəbistanı arasındakı münasibətlərə xüsusi əhəmiyyət
veririk”.
İslam Konfransı Təşkilatının aparıcı üzvü kimi Krallıq bu təşkilat çərçivəsində Ermənistanın
təcavüzkarlıq siyasətini pisləyən qərarların qəbul olunmasında mühüm rol oynamışdır. Səudiyyə Ərəbistanı
indiyədək bu mövqeyində qalır. Rəsmi Ər-riyada Ermənistanın bütün cəhdlərinə baxmayaraq, təcavüzkar
dövlətlə hər hansı səviyyədə əlaqə yaratmağı rədd edir və ikitərəfli münasibətlərin qurulması üçün işğal
olunmuş Azərbaycan ərazilərinin azad edilməsini şərt kimi irəli sürür.
Azərbaycan tərəfi bütün xarici ölkələrin rəsmilərinə dövlətimizin mənafeyinə zidd olan Dağlıq Qarabağ
probleminin yaranma səbəbləri və mövcud vəziyyət, ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində aparılan danışıqlar,
qaçqınların və məcburi köçkünlərin isə ağır həyat şəraiti barədə ətraflı söhbət açmışdır.
Səudiyyə Ərəbistanı beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən BMT, İKT çərçivəsində də Azərbaycanın
ədalətli mövqeyini daim müdafiə edib. Mərkəzi qərargahı Ciddə şəhərində yerləşən İKT – nin Baş katibi
İkmələddin İhsanoğlu ilə görüşündə də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu təşkilatla ölkəmiz arasında
əməkdaşlığın inkişaf etdiyindən razılığını bildirib.
Dünyada böyük nüfuza malik olan ölkələrlə sıx əlaqələrin qurulması Azərbaycanın xarici siyasətində
milli maraqların və mənafelərin təmin olunmasında çox əhəmiyyətli məsələ idi. Milli müstəqilliyimizin
bərpasından sonra bu məqsədlə ardıcıl addımlar atılmış, nəticədə, beynəlxalq siyasətdə söz sahibi olan
dövlətlərlə münasibətlər normal inkişaf məcrasına düşmüşdür. Hazırda Azərbaycan diplomatiyası əldə edilmiş
nailiyyətləri möhkəmləndirib qarşılıqlı əlaqələri daha da genişləndirmək üçün səylər göstərir. Bu baxımdan
diplomatiyamızın arenası genişlənərək bütün qitələrdə öz sözünü demişdir. Əhalisinin sayına görə dünyanın
ən böyük ölkəsi olan Çin həm beynəlxalq siyasətdə, həm də beynəlxalq ticarət-iqtisadi əlaqələrdə əhəmiyyətli
rol oynamaqla yanaşı. BMT Təhlükəsizlik Şurasının beş daimi üzvündən biridir və beynəlxalq problemlərin
həllində təsir imkanlarına malikdir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin səyi nəticəsində Böyük İpək yolunun və TRASEKA – nın tarixi
bərpası bu ölkə ilə əməkdaşlığın yeni mərhələsinin əsasını qoymuş. böyük layihələrin həyata keçirilməsinin
bölgədəki sülhə və sabitliyə çox böyük köməyi isə getdikcə öz əhəmiyyətini göstərmişdi.
(6, s. 194-198). Prezident İlham Əliyevin 2005-ci il martın 17-19 – da Çin Xalq Respublikasına dövlət
səfərinin nəticələri bu vəzifənin reallaşdırılması baxımından səmərəli olmuşdur. Göründüyü kimi.
Azərbaycanla Çin arasında siyasi əməkdaşlıq yüksək səviyyədə inkişaf edir. Azərbaycan – Çin iqtisadi
əməkdaşlığının genişləndirilməsi naminə yeni addımlar Prezident İlham Əliyev Pekində olarkən atılmışdır.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2005-ci il martın 30-31 – də Polşaya rəsmi səfəri iki ölkə arasında
mövcud əməkdaşlığın genişləndirilməsi baxımından müstəsna əhəmiyyət daşıyır. Aparılan danışıqlarda Polşa
Prezidenti Aleksandr Kvasnevski Azərbaycanın Avropa strukturlarına və NATO-ya inteqrasiya səylərini
təqdir edərək, rəsmi Varşavanın bu prosesdə ölkəmizə yardımçı olacağını vurğulamış, həmçinin Azərbaycanda
demokratiyanın inkişafı və iqtisadi tərəqqi meyillərinin Polşada diqqətlə gizlənildiyini qeyd etmişdir. Səfər
zamanı imzalanmış “Azərbaycan Respublikası hökuməti və Polşa Respublikası hökuməti arasında müdafiə
sahəsində əməkdaşlığa dair saziş Azərbaycan - Polşa münasibətlərinin hərbi-strateji müstəvidə inkişafına
geniş imkanlar açır. Azərbaycanla Polşa arasında bir sıra birgə, o cümlədən təbii qazın və neftin Avropaya
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nəqli sahəsində layihələr hazırlanır və bunlar gələcəkdə həyata keçiriləcəkdir. Azərbaycan neftinin Odessa
Brodi-Qdansk marşrutu ilə nəqli də rəsmi Varşavanın maraq göstərdiyi əsas məsələlərdəndir.
Azərbaycanın milli maraqlarına cavab verən xarici siyasət xətti ardıcıllıqla aparılmış, bəzi dövlətlərin
ölkəmizə qarşı qərəzli mövqeləri aradan qaldırılmışdır. 2005-ci il aprelin 12-13 – də Pakistan Respublikasına
edilən dövlət səfəri, əlaqələr tarixində çox səmərəli əhəmiyyətə malik idi. Təkcə bir faktı xatırlatmaq kifayət
edər ki, Pakistan Türkiyədən sonra milli müstəqilliyimizi tanıyan ikinci ölkə olmuşdur. İki dövlət arasında
diplomatik münasibətlər qurulduqdan sonra Bakı ilə İslamabadın təmasları sıxlaşmışdır. Ümummilli liderimiz
Heydər Əliyevin Pakistana, Pakistanın sabiq Prezidenti Əhməd xan Leqarinin və indiki dövlət başçısı Pərviz
Müşərrəfin ölkəmizə səfərləri qarşılıqlı əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə və bununla yanaşı. müxtəlif
sahələrdə ikitərəfli əməkdaşlığın müqavilə-hüquq bazasının yaradılmasına imkan vermişdir. Azərbaycan
Respublikasının geosiyasi mənafelərinin qorunması baxımından bir sıra ölkələrlə yanaşı, Pakistanla da hərbistrateji müttəfiqliyin yaradılması yolunda ciddi addımlar atılmışdır.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Pakistana uğurlu keçən rəsmi səfəri regional və qlobal məsələlərə
münasibətdə eyni mövqe nümayiş etdirən dövlətlərimiz arasında geosiyasi mənafelərin təmin olunmasında da
mühüm anlaşmaya səbəb olmuşdur.
1997-ci il noyabrın 27-də Moldova Respublikası ilə imzalanmış dostluq və əməkdaşlıq haqqında
müqavilə. 2004-cü il oktyabrın 26-da imzalanmış Birgə Bəyannamə 2005-ci il aprelin 21-də bu ölkəyə edilmiş
rəsmi səfərdə bir qədər də genişləndirilmişdir.
Müstəqil Azərbaycanın yeritdiyi xarici siyasətdə Şərqi Avropa ölkələri ilə əməkdaşlığa böyük önəm
verilir. Bu baxımdan dövlətimizin başçısının 2005-ci il iyunun 10-11 – də Xorvatiyaya rəsmi səfəri xüsusi
diqqət çəkir.
Dövlətimizin xarici siyasət strategiyasının ən mühüm istiqamətlərindən biri Azərbaycanın dünya
iqtisadiyyatına inteqrasiyasının sürətləndirilməsindən, xarici ölkələrlə, beynəlxalq təşkilatlarla və maliyyə
institutları ilə əməkdaşlığın dərinləşdirilməsindən ibarətdir. Bununla əlaqədar olaraq dövlət başçısının xarici
ölkələrə səfərləri zamanı iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi barədə danışıqlar aparılmış, beynəlxalq maliyyə
institutları ilə əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi üçün mühüm işlər görülmüş. o cümlədən Beynəlxalq İnkişaf
Assosiasiyası, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı. Asiya İnkişaf Bankı və İslam İnkişaf Bankı ilə müxtəlif
sahələrdə infrastruktur, sosial, institusional yönümlü layihələrin həyata keçirilməsi ilə bağlı sazişlər
imzalanmışdır. (9, s. 43).
Dirçəliş – XXI əsr.- 2008. – № 124-125 .-S. 152
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Heydər Əliyevin xarici siyasət konsepsiyası: müasir dəyərlər və strateji hədəflər
Nizami XUDİYEV
Azərbaycanın qarşısında duran ümummilli problemlər, dövlətin strateji hədəfləri dəfələrlə sübut edib
ki, Heydər Əliyevin xarici siyasət kursunun varisliyi prinsipi ən vacib və zəruri amillərdən biridir. Məlumdur
ki, bütün xalqların həyatında dövlətin varislik tarixi ciddi əhəmiyyət kəsb edir. Heydər Əliyev xarici siyasət
kursunun davam etdirilməsinin labüdlüyünü sübut edən amillər ondan ibarətdir ki, bu kurs bütünlüklə
Azərbaycanın dövlətçilik maraqlarının həyata keçirilməsinin təmin edilməsi üzərində qurulub. Özünün
suveren hüquqlarını qorumaq, dövlət müstəqilliyini daha da möhkəmləndirmək, beynəlxalq münasibətlər
sistemində özünə layiqli yer tutmaq, qarşıda dayanmış münaqişələri vaxtında və ölkənin maraqlarına uyğun
həll etmək üçün prinsipial, davamlı xarici siyasət yeridərək qonşu ölkələr və dünyanın nüfuzlu dövlətləri ilə
yanaşı, onların təmsil olunduğu beynəlxalq təşkilatlarda təmsilçilik də yenicə müstəqillik qazanmış bütün
dövlətlərin ən əsas ehtiyaclarından biridir. Müstəqilliyini yenicə əldə edərək, demokratik inkişaf istiqamətində
ilk addımlarını atan, işğalçı Ermənistan dövlətinin təcavüzkar siyasəti nəticəsində ərazi bütövlüyünə xələl
gəlmiş Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətində də beynəlxalq və məhəlli təşkilatlarla əlaqələrin
qurulması, bu əlaqələrin zaman keçdikcə daha da inkişafı əsas istiqamətlərdəndir.
Təbii ki, xarici siyasətdə varislik amili Azərbaycana külli miqdarda sərmayə qoymuş xarici şirkətlərin
və onların arxasında duran dövlətlərin maraqlarını ödəmək baxımından da önəmlidir. Söhbət təkcə Azərbaycan
iqtisadiyyatı üçün mühüm amillərdən biri olan xarici kapital qoyuluşuna verilən təminatdan getmir, burada ən
önəmli məqam Azərbaycanda siyasi sabitliyin qorunub saxlanmasının perspektivlərinin artmasıdır. Sirr deyil
ki, ölkədə yaranan siyasi sabitlikdən xarici siyasi kursun balanslaşdırılması mühüm rollardan birini oynayır.
Dövlətin suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün bərpası, Ermənistanın apardığı etnik təmizləmə
nəticəsində doğma yurdlarından didərgin düşmüş həmvətənlərimizin əvvəlki yaşayış yerlərinə qaytarılması
xarici siyasətimizdə əsas məsələ olaraq qalmışdır. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini
tənzimləmək üçün iki ölkənin prezidentləri və xarici işlər nazirləri səviyyəsində danışıqlar “Praqa prosesi”
çərçivəsində getmişdir. Bu danışıqlarda tərəqqiyə nail olmaq, regionda təhlükəsizliyi və ictimai-siyasi sabitliyi
təmin etmək üçün çoxdan gözlənilən yekun qərarın qəbulu istiqamətində Azərbaycan öz tərəfindən mümkün
olan bütün siyasi-hüquqi vasitələrdən istifadə etmiş, lazımi səylər göstərmişdir. Bununla belə, Ermənistanın
və ona havadarlıq edən qüvvələrin qeyri-konstruktiv mövqeyi, beynəlxalq hüququn hamı tərəfindən qəbul
olunmuş prinsip və normalarından geri çəkilmək cəhdləri prosesi irəli aparmağa imkan verməmişdir.
Belə bir şəraitdə Azərbaycan daim beynəlxalq hüquqa istinad edərək prinsipial mövqeyində qalmış və
bu mövqeyin sarsılmazlığını daim vurğulamışdır. Dövlət başçımızın təkrar-təkrar bəyan etdiyi kimi,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, beynəlxalq birlik tərəfindən tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığı müzakirə
mövzusu ola bilməz: “Biz öz ərazi bütövlüyümüzü heç vaxt güzəştə getməyəcəyik. Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü toxunulmazdır, Dağlıq Qarabağa heç vaxt müstəqillik verilməyəcəkdir. Azərbaycan rəhbərliyi və
Azərbaycan xalqı heç vaxt bununla razı olmayacaqdır. Biz danışıqları bu istiqamətdə aparırıq. Danışıqların
əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın zəbt olunmuş bütün torpaqları işğalçılardan azad edilsin,
Azərbaycan vətəndaşları – məcburi köçkünlər həmin torpaqlara qayıtsınlar, o cümlədən də Dağlıq Qarabağa
qayıtsınlar. Bu bizim prinsipial mövqeyimizdir və bu mövqedən bir addım də kənara çıxmayacağıq”.
Münaqişənin nizama salınması istiqamətində ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçiliyi ilə danışıqlar
davam etsə də, işğalçı Ermənistan və onun arxasında duran qüvvələrin konstruktivlik nümayiş etdirmək, dinc
tənzimləmə prosesində dönüş yaratmaq üçün səy göstərmək meyli hələ ki nəzərə çarpmır. Məsələ beynəlxalq
əhəmiyyət kəsb etdiyinə, böyük dövlətlərin regionda maraqlarına toxunduğuna görə prosesin gedişində hansısa
sıçrayış gözləmək, bu və ya digər maraqlı tərəfin kəskin mövqe dəyişikliyinə gedəcəyini güman etmək indiki
mərhələdə real görünmür. Belə bir vəziyyətdə yalnız öz imkanlarına arxalanan Azərbaycan dövləti prinsipial
mövqeyini müntəzəm olaraq bəyan edir, münaqişənin beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsindən kənarda
həllinin qeyri-mümkünlüyünü və belə bir nizamlama variantının regionda sabitliyin təmin olunması işinə zərər
verəcəyini vurğulayır. Rəsmi Bakı həm də regional və beynəlxalq təşkilatlarda, müxtəlif səviyyəli görüşlərdə
ədalətli mövqeyini daim nəzərə çarpdırır, Azərbaycanın haqq işinə dəstək verilməsinə, Ermənistanın işğalçılıq
siyasətinin, beynəlxalq hüququn prinsiplərini qulaqardına vurmasının pislənməsinə, təcavüzkara təzyiqin
artırılmasına çalışır. Bu istiqamətdə ölkənin diplomatiya idarəsi, eləcə də digər dövlət qurumları ötən illər
ərzində ardıcıl iş aparmışdır.
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Cənubi Qafqazda beynəlxalq əhəmiyyətli inkişaf layihələrinin reallaşdırılmasında Azərbaycanın
həlledici rol oynaması, regionda aparıcı dövlət kimi mövqeyinin möhkəmlənməsi nəticə etibarilə Ermənistanın
mövqeyini getdikcə zəiflədir və rəsmi Yerevanın hadisələrin inkişafına hər hansı təsirini istisna edir. Artıq
Azərbaycan Şərqlə Qərbi birləşdirən, Avrasiya məkanında ticarət-iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsinə
kömək edən yeni kommunikasiyaların, nəqliyyat və enerji dəhlizlərinin üzərində qovşaq-ölkə kimi regionda
böyük nüfuz sahibinə çevrilmişdir. Ermənistanı bu layihələrə qoşmaq və beləliklə, təcrid vəziyyətinə düşmüş
“forpost”un üzləşdiyi çətinlikləri yüngülləşdirmək üçün havadarların göstərdiyi cəhdlər rəsmi Bakının sərt
münasibəti ilə qarşılaşmış və puça çıxmışdır. Daha bu cür cəhdlər edilmir, çünki nəticə əvvəlcədən məlumdur.
Belə bir vəziyyətdə təcavüzkarların seçdiyi taktika-yeni layihələrin həyata vəsiqə qazanmasının qarşısını
almaq və bu məqsədlə havadarlarının Azərbaycana təzyiq imkanlarından yararlanmaq taktikası da iflasa
uğramışdır.
Azərbaycanın və regionun inkişafı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən son layihənin-Bakı-Tbilisi-Qars
dəmir yolunun inşası layihəsinin reallaşdırılmasını əngəlləmək məqsədilə Ermənistanın göstərdiyi cəhdlər heç
bir fayda vermədi. Yerevanın ümid etdiyi bəzi dövlətlər və beynəlxalq maliyyə təsisatları ən pis halda, sadəcə
olaraq, susdular. Azərbaycan indi elə bir tərəqqi mərhələsindədir ki, bu cür layihələri təkbaşına, xarici kredit
təşkilatlarının köməyi olmadan həyata keçirə bilir. Sözügedən layihənin reallaşdırılması istiqamətində
indiyədək əhəmiyyətli məsafə qət edilmişdir və onun gerçəkləşməsi artıq zaman məsələsidir. Şərqin ən ucqar
nöqtəsini Qərbin ən ucqar nöqtəsi ilə birləşdirəcək yeni dəmir yolu ölkəmizin beynəlxalq iqtisadi-ticarət
əlaqələrində rolunu artırmaqla bərabər, dövlətimizin regionda və dünyada mövqeyini möhkəmlədəcək. Avropa
və Avratlantika məkanına inteqrasiya Azərbaycanın yürütdüyü xarici siyasət xəttinin vacib istiqamətlərindən
biri kimi uğurla davam etdirilir. Avropa Birliyinin üzvü olan ölkələrlə əməkdaşlıq “Yeni qonşuluq siyasəti”
proqramı çərçivəsində inkişaf edir. Eyni zamanda, NATO ilə inteqrasiya əlaqələri diqqət mərkəzində
olmuşdur.
Azərbaycanın Avropa ilə əlaqələri artıq xüsusi əhəmiyyət kəsb etməyə başlamışdır. Bunu ölkəmizin
Avropanın enerji təhlükəsizliyinə verəcəyi töhfə şərtləndirir. Məlumdur ki, qitə ölkələri hazırda Rusiyanın
güclü enerji asılılığındadır. Moskvanın enerji daşıyıcılarından siyasi vasitə kimi istifadə etmək imkanları Qərbi
ciddi narahat edir. Odur ki, Avropa öz enerji təhlükəsizliyini təmin etmək, gələcəkdə “enerji şantajı”na məruz
qalmamaq üçün yollar axtarır. Enerji təchizatı mənbələrinin difersifikasiyası nəzərdən keçirilən mühüm
variantlardan biridir. Bu işdə Avropa Azərbaycana böyük önəm verir. Bir tərəfdən, Avropanın ölkəmizə maraq
göstərməsi seçdiyimiz strateji xəttə – qitəyə inteqrasiya xəttinə tam uyğundur. Digər tərəfdən, Azərbaycanın
Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində iştirakı dövlətimizin qitədə çəkisini artıracaq və
inteqrasiya prosesinin intensivləşməsinə təkan verəcək. Ötən il Avropanın enerji təhlükəsizliyinə dair
Krakovda (Polşa) və Vilnüsdə (Litva) keçirilmiş konfranslar Azərbaycanın bu işdə əhəmiyyətli rol
oynayacağını qabarıq şəkildə göstərdi. Ölkəmiz bir neçə ildir karbohidrogen ehtiyatlarını dünya bazarlarına, o
cümlədən Avropaya çıxarır. Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft boru kəmərinin tam gücü ilə fəaliyyət
göstərməsi ölkəmizin inkişafını sürətləndirmək, beynəlxalq iqtisadi əlaqələrini genişləndirməklə yanaşı, dünya
iqtisadiyyatının inkişafına töhfə verir. Nəhayət, keçən il Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri də istismara verildi.
Artıq Azərbaycan üç ölkəyə qaz ixrac edir və perspektivdə belə ölkələrin sayı artacaqdır.
İndi ölkəmiz enerji təchizatının digər istiqamətlərində əməkdaşlıq əlaqələri qurur. Söhbət Xəzərin
karbohidrogen ehtiyatlarının başqa marşrutla – Qara dənizdən keçməklə Mərkəzi Avropaya və Baltik
sahillərinə çatdırılmasından gedir. Ötən il Krakovda təşkil olunmuş enerji sammiti zamanı yeni marşrut –
Odessa-Brodı-Qdansk marşrutu ciddi müzakirə mövzusu oldu. Litva paytaxtında keçirilmiş “Vilnüs enerji
təhlükəsizliyi konfransı-2007: məsul tərəfdaşlar üçün məsul energetika” beynəlxalq konfransında müzakirələr
davam etdirildi və bir sıra mühüm razılaşmalar əldə edildi. Azərbaycan, Gürcüstan, Polşa, Litva, Qazaxıstan
və Ukrayna dövlət başçılarının imzaladıqları 10 oktyabr 2007-ci il tarixli birgə bəyannamədə Xəzərin
karbohidrogen ehtiyatlarının Avropaya nəqlini təmin etmək üçün milli şirkətlərin təsisçiliyi ilə konsorsiumun
– “Sarmatiya”nın yaradılmasına qərar verildi. Bu layihənin reallaşdırılması da Avropanın enerji
təhlükəsizliyinə əhəmiyyətli töhfədir.
Bir məqamı da qeyd etmək yerinə düşər ki, Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində
təchizatçı və tranzit funksiyasını yerinə yetirmək niyyətində olan dörd dövlət – Azərbaycan, Gürcüstan,
Ukrayna və Moldova eyni zamanda GUAM – Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Uğrunda Təşkilat çərçivəsində
sıx əməkdaşlıq edir. Keçən il onilliyini qeyd etmiş bu təşkilat ötən müddət ərzində həyat qabiliyyətli regional
qurum kimi özünü təsdiqləmişdir. Təşkilatın üzvləri qarşılıqlı əlaqələri genişləndirməklə bərabər, bir sıra
mühüm məsələlərə münasibətdə vahid mövqedən çıxış edirlər. GUAM-ın iştirakçısı olan üç ölkənin –
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Azərbaycan, Gürcüstan və Moldovanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi pozulmuşdur. Bu onların istər regional,
istərsə də beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində birgə fəaliyyətini şərtləndirir. GUAM-ın getdikcə
möhkəmlənməsi, Qərbin aparıcı dövlətlərinin onun işinə marağının artması və Azərbaycanın təşkilatda əsas
söz sahibinə çevrilməsi ölkəmizin dünyada nüfuzunun möhkəmlənməsi ilə yanaşı, haqq işimizə beynəlxalq
dəstək qazanmaq üçün əlavə imkanlar yaradır.
Yeni dünya nizamı xarici siyasətdə varislik ənənələrinin qorunmasını, dəyişməz və konkret diplomatik
missiyanın həyata keçirilməsini hər bir dövlətin sabit inkişafının və təhlükəsizliyinin başlıca təminatına
çevirmişdir.
Balanslaşdırılmış xarici siyasət nəticəsində Azərbaycan sivil dünyanın siyasi xəritəsində geosiyasi
mövqeyini möhkəmləndirə bilmiş, qlobal məkanda cərəyan edən proseslərin istiqamətverici subyektinə
çevrilməyə nail olmuşdur. Yeni dünya düzənində aparıcı güc mərkəzləri arasında gedən mübarizənin
mahiyyətinə uyğun xarici siyasət yeridən müstəqil Azərbaycan Cənubi Qafqazın lokomotiv dövlətinə
çevrilmiş, regionda gerçəkləşdirilən bütün transmilli layihələrdə ölkəmizin iştirakı təmin olunmuşdur.
Ulu öndərin rəhbərliyi altında Azərbaycanın xarici siyasəti, dünyanın aparıcı dövlətləri və beynəlxalq
təşkilatları ilə əlaqələri ümummilli mənafelərə əsaslanan xətlə inkişaf etmişdir. Ümummilli lider Heydər
Əliyevin xarici siyasət məsələlərinə müstəsna əhəmiyyət verməsi, beynəlxalq miqyasda rezonans doğuran
qətiyyətli addımlar atması, milli məqsədlər naminə ən nüfuzlu tribunalardan böyük diplomatik məharətlə
istifadə etməsi Azərbaycan dövlətçiliyinin bu günü və gələcəyi baxımından son dərəcə əhəmiyyətlidir.
Ümummilli liderimiz fəal diplomatiya yeritməklə dünyanın demokratik dövlətlərinin və nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatlarının Azərbaycana, habelə respublikamızın zorla cəlb olunduğu silahlı münaqişəyə münasibətinin
əsaslı surətdə dəyişməsinə nail ola bilmişdir.
Bütün bu və digər məqamlarla yanaşı, bu gün Azərbaycan xarici siyasətini tarazlaşdırmış, müstəqil
xarici siyasəti ilə öz maraqlarını təmin edən bir dövlət kimi dünya tərəfindən tanınır. Şübhəsiz ki, ölkəmiz bu
uğuru ulu öndərimiz Heydər Əliyevin böyük müdrikliklə müəyyən etdiyi xarici siyasət konsepsiyası hesabına
qazanmışdır.
(əvvəli qəzetin 7 sentyabr tarixli sayında)
Xalq qəzeti.-2008.-10 sentyabr.-№ 202.-S.4
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Azərbaycan-ATƏT əməkdaşlığı
Vasif Cəfərov
Azərbaycanın BMT-yə üzv olmasından sonra qoşulduğu ilk regional təşkilat Avropa
Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı (ATƏT) olub. Ölkəmiz 1992-ci ilin yanvarın 30-da ATƏT-ə üzv
qəbul edilib. Həmin ilin iyulun 8-də Helsinkidə keçirilən zirvə toplantısında dövlətimiz təşkilatın
sənədlərini imzalayıb.
Azərbaycanın ATAT-lə əməkdaşlığının ilk təzahürləri Ermənistan-Azərbaycan, Dağlı Qarabağ
münaqişəsi ilə bağlı olub.
1992-ci ilin fevralında ATƏT-in ilk missiyası Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə
dair məruzə hazırlamaq üçün ölkəmizə gəldi. Fevralda missiyanın məruzəsi təşkilatın Yüksək Vəzifəli Şəxslər
Komitəsinin (YVŞK) Praqada keçirilən iclasında dinlənildi. Məruzədə Dağlıq Qarabağın Azərbaycan ərazisi
olması faktı təsdiqləndi. Bununla yanaşı Komitə münaqişənin həllinə dinc vasitələrlə nail olmağın zəruriliyini
də bəyan etdi. 1992-ci ilin martda ATƏT-in nümayəndələri ikinci dəfə regiona səfər etdilər və bu dəfə də
YVŞK-nın iclasında məruzə dinlənildi və komitə yenidən tərəfləri Dağlıq Qarabağa dair sülh konfransının
keçirilməsinə şərait yaratmağa çağırmaqla kifayətləndi.
Martın 24-də ATƏT-in Xarici İşlər Nazirləri Şurası vəziyyəti müzakirə edərək münaqişənin sülh yolu
ilə nizamlanmasını təmin etmək üçün YVŞK-nin zəmanəti əsasında Dağlıq Qarabağa dair sülh konfransının
çağırılması barədə qərar qəbul etdi. Bununla da Minsk prosesinin əsası qoyuldu.
ATƏT-in Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə diqqət ayırması bu təşkilatın məqsəd və vəzifələrindən
irəli gəlir. Avropa ölkələri arasında münasibətlərin yaxşılaşmasına yardım edilməsi, lokal münaqişələrin
aradan qaldırılması, mübahisələrin dinc yolla həlli, silahlara nəzarət üzrə danışıqların aparılması təşkilatın əsas
məqsəd və vəzifələrindən hesab olunur.
Qeyd edək ki, ATƏT 1995-ci ilə qədər Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müqaviləsi (ATƏM)
adlanırdı. ATƏM-in və sonralar ATƏT-in Azərbaycanla əməkdaşlığı əsasən Ermənistan-Azərbaycan, Dağlı
Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı olub.
Hazırkı dövrdə ATƏT-in Azərbaycan üçün ən əhəmiyyətli və vacib strukturu 1992-ci ilin martında
yaradılan Minsk Qrupudur. Minsk Qrupunun əsas vəzifəsi Ermənistan-Azərbaycan konfliktini nizama salmaq
və Dağlıq Qarabağ problemini dinc vasitələrlə həll etmək üçün müvafiq sənəd hazırlamaq və xüsusi Minsk
Konfransı çağırmaqla bu konflikti birdəfəlik aradan qaldırmaqdır. Qrupun tərkibinə 11 dövlət – Almaniya,
ABŞ, Fransa, İtaliya, İsveç, Çexiya, Türkiyə, Belarus, Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan daxildir. Onun
həmsədrlik funksiyası 1994-cü ilin dekabrından iki dövlətin – Rusiya və Finlandiyanın, 1997-ci ildən isə üç –
Rusiya, ABŞ və Fransanın nümayəndəsi tərəfindən həyata keçirilir. Minsk Qrupunun yarandığı vaxtdan
etibarən münaqişənin tənzimlənməsi sahəsində göstərdiyi ilk səyləri gözlənilən nəticəni vermədi. Beynəlxalq
ictimaiyyətin təcavüzkara qarşı təsirli tədbirlər görməməsi Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin daha da
genişlənməsinə yol açırdı. 1993-cü ilin payızına qədər Dağlıq Qarabağ və onun ətrafındakı yeddi rayon
Ermənistan tərəfindən işğal olundu.
1993-cü ilin noyabrında ATƏT-in Minsk Qrupunun üzvləri Almaniya, ABŞ, Belarus, Fransa, İtaliya,
Rusiya, İsveç, Çexiya və Türkiyə işğalın genişlənməsi ilə bağlı, o cümlədən Dağlıq Qarabağ probleminin həlli
haqqında bəyanat verdilər. Bu bəyanatlarda döyüş əməliyyatları və yeni ərazilərin ələ ke- çirilməsi pislənir və
ATƏM prinsiplərinin pozulması kimi qiymətləndirilirdi.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) məlumatına əsasən, ATƏM-in Xarici İşlər Nazirləri
Şurasının Helsinkidə keçirilən 24 mart 1992-ci il tarixli əlavə iclasında Minskdə ATƏM-in himayəsi altında
mümkün qədər tez bir zaman ərzində böhranın ATƏM-in prinsip, öhdəlik və müddəaları əsasında sülh yolu
ilə həlli istiqamətində danışıqlar üçün forumu təmin edəcək Dağlıq Qarabağa dair konfransın çağırılması
qərara alındı.
12 may 1994-cü il tarixində atəşkəsə dair razılıq əldə olundu. ATƏM-in dövlət və hökumət başçılarının
1994-cü il 5-6 dekabr tarixlərində Budapeştdə keçirilən sammitində ATƏM çərçivəsində bütün vasitəçilik
səylərinin əlaqələndirilməsi üçün Minsk konfransı həmsədrlik institutunun yaradılması barədə qərar qəbul
olundu. Budapeşt sammiti ATƏM-in fəaliyyətdə olan sədrinə silahlı münaqişənin dayandırılması üçün siyasi
razılaşmanın əldə olunması məqsədilə danışıqlar aparmaq tapşırığı verdi. Sözügedən siyasi razılaşma
münaqişənin nəticələrini aradan qaldırmalı və Minsk konfransının çağırılmasına imkan verməli idi. Sammit
həmçinin silahlı münaqişənin dayandırılmasına dair Tərəflər arasında saziş əldə edildikdən sonra ATƏM-in
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çoxmillətli sülhməramlı qüvvələrinin yerləşdirilməsi və sülhyaratma əməliyyatlarını hazırlayan Vyana
mərkəzli Yüksək Səviyyəli Planlaşdırma Qrupunun yaradılması ilə bağlı qərar qəbul etdi. YSPQ 1993-cü ilin
may ayında yaradılan İlkin Əməliyyat Planlaşdırma Qrupunu (İƏPQ) əvəz etdi.
23 mart 1995-ci il tarixində ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Minsk prosesinin həmsədrlərinə mandat
verdi. 2-3 dekabr 1996-cı il tarixlərində keçirilən ATƏT-in Lissabon sammitində ATƏT-in Minsk qrupunun
həmsədrləri və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin əsasını təşkil etməli
olan prinsipləri tövsiyə etdi, lakin Ermənistan bu prinsipləri qəbul etmədi və ATƏT-in 54 üzv dövləti arasında
bu təklifin əleyhinə səs verən yeganə dövlət oldu. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri sözügedən prinsipləri ehtiva
edən bəyanatla çıxış etdi. Həmin prinsiplər Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikasının ərazi
bütövlüyündən, Dağlıq Qarabağın öz müqəddəratını təyinetmə hüququna əsaslanan sazişlə müəyyən olunan
və ona Azərbaycan daxilində ən yüksək özünüidarəetmə statusu verən hüquqi statusdan,
Dağlıq Qarabağ və onun bütün əhalisinin təhlükəsizliyinədən, o cümlədən nizamlamanın müddəalarını
bütün tərəflərin yerinə yetirəcəyi ilə bağlı qarşılıqlı öhdəliklərə dair zəmanətdən ibarətdir.
Lissabon sammitindən sonra 1997-ci ildə Fransa, Rusiya və ABŞ-dan ibarət həmsədrlik institutu
yaradıldı (1992-ci ildən Minsk konfransına İtaliya (1992-1993), İsveç (1994), Rusiya (1995) və Finlandiya
(1995-1996) sədrlik edib).
19-23 sentyabr 1997-ci il tarixlərində həmsədrlər bölgəyə səfərləri zamanı münaqişənin “mərhələli
həlli”nə əsaslanan yeni təklif təqdim etdilər. Bu təkliflər ilk mərhələdə 6 rayonun işğaldan azad olunması,
ATƏT-in sülhyaratma əməliyyatlarının başlaması, köçkünlərin azad olunmuş ərazilərə qayıtması və münaqişə
bölgəsində əsas kommunikasiya vasitələrinin bərpasını nəzərdə tuturdu. İkinci mərhələdə Laçın və Şuşa
məsələləri həll olunmalı, Dağlıq Qarabağın statusunun əsas prinsipləri qəbul olunmalı və nəticədə ATƏT-in
Minsk konfransı çağırılmalı idi.
10 oktyabr 1997-ci il tarixində Strasburqda Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri birgə bəyanatla
çıxış edərək, “həmsədrlərin son təkliflərinin Minsk qrupu çərçivəsində danışıqların bərpa edilməsi üçün
ümidverici baza” olduğunu bildirdilər. Lakin 1998-ci ilin fevralında Levon Ter-Petrosyanın istefası və 1998ci ilin martında Robert Köçəryanın hakimiyyətə gəlişindən sonra həmsədrlərin bölgəyə növbəti səfəri zamanı
Ermənistan rəsmi olaraq, münaqişənin “mərhələli” həlli təkliflərinə dair razılığını geri götürdü.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri 2002-ci ilin martında bölgəyə səfərləri zamanı danışıqlar
prosesinin Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin xüsusi nümayəndələri səviyyəsində davam etdirilməsi
təklifini irəli sürdülər. Bu təklif hər iki dövlət başçısı tərəfindən qəbul olundu. 13-15 mart və 29-30 iyul 2002ci il tarixlərində Praqa yaxınlığında hər iki dövlət başçısının xüsusi nümayəndələrinin iki görüşü keçirildi.
2004-cü ildən etibarən “Praqa prosesi” çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan Xarici işlər nazirləri arasında
birbaşa danışıqlar başladı.
2006-cı ilin mayında ATƏT-in Minsk qrupunun hazırkı həmsədrlik institutu yaradılan vaxtdan etibarən
ilk dəfə olaraq, həmsədr ölkələrin Xarici işlər nazirlərinin müavinlərindən ibarət birgə missiya bölgəyə səfər
edir. Səfərin məqsədi Dağlıq Qarabağa dair razılıq əldə edilməsi üçün 2006-cı ilin mühüm “imkan pəncərəsi”
yaratdığını hər iki ölkə prezidentlərinin diqqətinə çatdırmaqdan ibarət idi. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri
22 iyun 2006-cı il tarixində ATƏT-in Daimi Şurasına məruzə təqdim etdilər. Onlar məsələyə aydınlıq gətirərək
bəyan etdilər ki, yanaşmalarının məqsədi münaqişənin bütün aspektlərinin bir mərhələdə həlli deyildi.
Həmsədrlərin sözlərinə görə, qeyd olunan prinsiplərlə mümkün ən yüksək tərəqqiyə nail olmaq, lakin bəzi ən
çətin məsələləri sonraya saxlayaraq danışıqlar aparmaq nəzərdə tutulurdu. Buna baxmayaraq, həmsədrlər
bəyan etdilər ki, prezidentlər razılığa gələ bilmədikləri üçün onlar bu prinsiplərin müəyyənləşdirilməsi, ifadə
edilməsi və yekunlaşdırılması işində öz yaradıcılıqlarının zirvə nöqtəsinə çatıb. Həmsədrlər bildirdilər ki, əgər
tərəflər irəli sürülmüş prinsiplərə dair razılığa gələ bilmirsə, onda onları qane edə biləcək alternativ razılaşmaya
nail olunması məqsədilə birlikdə çalışmalıdırlar. Həmsədrlər hazırkı mərhələdə intensiv “məkik
diplomatiyası”nın davam etdirilməsinə və prezidentlərin yeni görüşlərinə heç bir zərurət görmədiklərini
diqqətə çatdırdılar.
ATƏT-lə Azərbaycan tərəfinin münaqişənin həlli ilə bağlı çoxsaylı təmaslarına baxmayaraq problem
hələ də həllini tapa bilməyib. Vasitəçilik missiyasının yerinə yetirilməsi prosesində ATƏT-in işğalçı ilə işğala
məruz qalan tərəf arasında tarazlığı gözləməsi, obyektiv və prinsipial mövqedən çıxış edərək təcavüzkarı
beynəlxalq hüquq normalarına hörmətlə yanaşmağa sövq etmək əvəzinə loyallıq nümayiş etdirməsi
münaqişənin tənzimlənməsində irəliləyişin əldə olunmasına stimul vermir. Bununla belə, ATƏT bu sahədə öz
missiyasını davam etdirir.
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Beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıqda Qarabağ problemi
ATƏT Dağlıq Qarabağ problemini niyə həll edə bilmir?
Aqil Aslan
Bu gün dövlətimizin ən çox əməkdaşlıq etdiyi beynəlxalq təşkilatın Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı (ATƏT) olduğunu desək, heç də yanılmarıq. Çünki Azərbaycan həm demokratik dövlət və
vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu məsələlərində, həm də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli
məsələsində bu qurumla çox sıx əməkdaşlıq etməkdədir.
Qeyd edək ki, Azərbaycan 1992-ci il yanvarın 20-də ATƏM- ə (1994-cü ildən ATƏT adlanır) üzv qəbul
edilib və həmin ilin iyun ayının 10-da onun sənədlərini imzalayıb. Hazırkı dövrdə ATƏT-in Azərbaycan üçün
əhəmiyyətli və vacib strukturu 1992- ci ilin martında yaradılmış Minsk qrupudur. Minsk qrupunun əsas
vəzifəsi Ermənistan-Azərbaycan konfliktini nizama salmaq və Dağlıq Qarabağ problemini dinc vasitələrlə həll
etmək üçün müvafiq sənəd hazırlamaq, xüsusi Minsk konfransı çağırmaqla bu konflikti birdəfəlik aradan
qaldırmaqdır. Qrupun tərkibinə 11 dövlət – Türkiyə, Almaniya, ABŞ, Fransa, Rusiya, İtaliya, İsveç, Çexiya,
Belarus, Azərbaycan və Ermənistan daxildir. Onun həmsədrlik funksiyası 1994-cü ildən iki dövlətin – Rusiya
və Finlandiyanın, 1997-ci ildən isə Rusiya, ABŞ və Fransanın nümayəndəsi tərəfindən həyata keçirilir.
Xatırladaq ki, Minsk qrupunun yarandığı vaxtdan etibarən münaqişənin tənzimlənməsi sahəsində
göstərdiyi ilk səyləri gözlənilən nəticəni vermədi. Bu isə Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin daha da
genişlənməsinə yol açdı və 1993-cü ilin payızına qədər Dağlıq Qarabağ bölgəsi və onun ətrafındakı 7 rayon
Ermənistan tərəfindən işğal olundu. Düşmən ölkənin bu addımı ATƏT-in Minsk qrupu üzvləri tərəfindən
təşkilatın prinsiplərinin pozulması kimi qiymətləndirilsə də, təcavüzkardan işğal olunmuş əraziləri boşaltmaq
tələb olunsa da, ən sonda “Madrid prinsipləri” adlanan sənəd razılaşdırılsa da, Ermənistan 25 ildir işğala son
qoymayıb.
Lakin buna baxmayaraq, Azərbaycan ATƏT ilə əməkdaşlığı davam etdirərməkdə davam edir. Əslində
bu, dövlətimizin Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə tənzimlənməsinə dair mövqeyindən imtina etməməsidir.
Amma vasitəçilik missiyasını yerinə yetirən ATƏT-in məsələyə ikilistandartlardan yanaşması, Ermənistana
münasibətdə loyallıq nümayiş etdirməsi münaqişənin tənzimlənməsində irəliləyişin əldə olunmasına imkan
verimir. Odur ki, Azərbaycanda tez-tez Qarabağ məsələsində ATƏT-in Minsk qrupundan imtina edilməsinin
vacibliyi barədə çağırışlar səslənməkdədir.
Milli Məclis sədrinin birinci müavini Ziyafət Əsgərov bir müddət öncə mətbuata açıqlamasında bildirib
ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri məsuliyyəti üzərindən atırlar: “Deyirlər ki, Azərbaycan və Ermənistan öz aralarında razılığa gətsinlər, biz də bunu dəstəkləyək. Azərbaycan və Ermənistan öz aralarında
razılığa gələ bilsəydilər, ATƏT-in Minsk qrupuna ehtiyac qalmazdı. Həmsədrlər Ermənistana işğalçı
olduğunu, torpaqları azad etməli olduğunu bildirməlidir. Bunu demirlərsə, həmsədrlərdən heç nə gözləmirəm”.
BDU-nun “Diplomatiya və müasir inteqrasiya prosesləri” kafedrasının dosenti, keçmiş diplomat
Vəliyulla Cəfərov da bildirdi ki, artıq neçənci dəfədir, vasitəçilər münaqişənin həllinin tərəflərin iradəsindən
asılı olduğu ideyasını ortaya atırlar. Müsahibimizin fikrincə, onlar bu ideyanı ortaya atmaqla özlərini kənara
çəkirlər. “Bu, yalnız ümidvericilik xülyası yaratmaq məqsədi daşıyır. Bunu qəbul etmək ən azı sağlam
düşüncədən kənardır. Hələlik vasitəçilərin uzun müddətli kəşfi ondan ibarətdir ki, gələcəkdə münaqişənin
bütöv həlli yalnız xırdalıqlar öz həllini tapandan sonra mümkündür. Bu isə yalnız tərəfləri əsas məqsəddən
uzaqlaşdırmaq niyyətindən soraq verir. Çünki bu yolu məhz onların özləri seçiblər və bu səbəbdən münaqişəni
tərkib hissələrinə ayırmaqla həll etmək istəyindən arxada qalan nəticəsiz illərin sırası artdıqca artıb. Bununla
belə Prezident İlham Əliyevin bütün beynəlxalq səviyyəli görüşlərdə və apardığı danışıqlarda “Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü heç bir vaxt danışıqların predmeti olmayacaq” qətiyyəti Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə
yönələn siyasi kursun heç vaxt dəyişməyəcəyini təsdiqləyir. Bu isə Minsk qrupunu yeni axtarışlara səmtləyir”
deyən keçmiş diplomat hesab edir ki, münaqişənin nizamlanması prosesində ATƏT-in Minsk qrupunun
fəaliyyəti effektli deyil. Onun sözlərinə görə, Rusiya, ABŞ və Fransanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
həllində bitərəf və maraqsız olduğunu qəbul etmək sadəlövhlükdür.
Deputat Elman Məmmədov da bildirdi ki, həmsədrlər 25 ildir nəticəsiz fəaliyyət göstərməklə ATƏT-in
Minsk qrupunu əhəmiyyətsiz bir quruma çeviriblər. “Bu da ona görə belədir ki, həmsədrlər etməli olduqlarını
etmirlər, ancaq ermənilərin istədiklərini həyata keçirməyə çalışırlar. Ermənilər Azərbaycan ərazilərini işğal
edib və Ermənistanın istəyi budur ki, Dağlıq Qarabağ ya müstəqil bir qurum kimi tanınsın, ya da Ermənistana
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birləşdirilsin. Təbii ki, bu da mümkün olmayacaq. Çünki Azərbaycan heç vaxt buna razılıq verməz,
Azərbaycan torpaqlarının bir qarışını da nə ermənilərə vermək fikrindədir, nə də işğal altında qoyacaq. Dağlıq
Qarabağ heç vaxt müstəqil bir qurum kimi tanınmayacaq. Ermənilər keçən əsrin əvvəllərində Azərbaycanın
tarixi torpaqlarında öz müqəddəratlarını həll ediblər, yəni Azərbaycan torpaqlarında özlərinə dövlət yaradıblar.
Onlar ikinci dəfə də bu xülyaya düşüblər, ancaq bu, mümkün olmayacaq. Buna görə ATƏT-in Minsk qrupu
fəaliyyətsiz bir qurum kimi tanınır və mən də onların fəaliyyətini ən ciddi tənqid edənlərdən biriyəm. Ona görə
ki, onlar düz yolda deyil, onlar ədalətli mövqedə deyillər, onlar beynəlxalq hüquqla üzərlərinə düşən missiyanı
yerinə yetirmirlər” deyən E. Məmmədov qeyd etdi ki, həmsədrlər ermənipərəst mövqe tuturlar.
Deputatın sözlərinə görə, həmsədrlər çalışırlar ki, Azərbaycana müxtəlif yollarla təzyiq göstərib, bizi
xeyrimizə olmayan şərtlərə razı salsınlar: “Bu da mümkün deyil. Uzun illərdir çalışırlar ki, həmin cinayətkar
qurum danışıqlarda tərəf kimi iştirak eləsin. Ancaq Azərbaycan buna nə ulu öndərimizin dövründə imkan
verməyib, nə də bu gün cənab prezidentimiz imkan vermir və verilməyəcək. Bunların arzusu gözündə
qalacaq”.
E. Məmmədovun fikrincə, Qarabağ probleminin həlli məsələsi BMT Təhlükəsizlik Şurasına həvalə
olunmalıdır. “Yaxud da ATƏT-in Minsk qrupuna digər dövlətlər də həmsədrlik etməlidir. Nəyə görə
vasitəçilik mandatı ermənipərəst mövqeləri ilə həmişə fərqlənən, bu gün də fərqlənən bu üç dövlətə
verilməlidir? Nəyə görə bu münaqişənin taleyi, bizim torpaqların işğaldan azad olunması bu üç dövlətin
rəyindən asılı olmalıdır? Qoy orda çoxsaylı dövlətlər olsun. ATƏT- in Minsk qrupu təkcə bu üç dövlətdən
ibarət deyil axı. Orada Türkiyə də var, başqa Avropa dövlətləri də var ki, özlərinin ədalətli, obyektiv, tərəfsiz
mövqeləri ilə seçilə bilərlər. Onlar da öz fikirlərini ortaya qoya bilərlər”.
Azərbaycanın keçmiş xarici işlər naziri, politoloq Tofiq Zülfüqarov da hesab edir ki, ATƏT-in Minsk
qrupunun təsir mexanizmləri yoxdur. Onun sözlərinə görə, BMT yeganə qurumdur ki, onun sülhə məcbur etmə
siyasəti var. “Amma ATƏT və digər beynəlxalq təşkilartların nizmanaməsi imkan vermir ki, onlar hansısa
ölkəni sülhə məcbur etsin. Bu baxımdan məsələ doğurudan da gərgindir” deyən keçmiş nazir bildirib ki,
Azərbaycan məsələləri sülh yolu ilə həll etmək istəyir, amma Ermənistan hər zaman buna maneəçilik törədir
və demək olar ki, sülh prossesini tam şəkildə pozur: “Sadəcə olaraq danışıqlar prosesi gedir. Təbii ki, bu da
Azərbaycan tərəfindən qəbul olunmur. Ermənistan tərəfinin məqsədi təmas xəttinin sərhəd olmasıdır.
Təəssüflər olsun ki, Minsk qrupunun həmsədrləri də buna qarşı çıxmırlar”.
Milli Məclisin deputatı Fəzail İbrahimli isə bildirdi ki, həmsədrlərin fəaliyyəti Azərbaycanı işğala
öyrətmək, işğalçı Ermənistanın isə qələbəsinin təmin edilməsinə xidmət edir. Onun fikrincə, ümumiyyətlə
ATƏT-in Minsk qrupu və onun həmsədrlik institutunun yaradılması yaradılışından səhv diplomatik bir
qərardır: “Yaradılışında səhv olduğu üçün də bu qurum keçən 25 il müddətində fəaliyyətində heç bir müsbət
nəticəyə nail ola bilməyib. Əksinə, Minsk qrupu həmsdərləri münaqişənin həllini mürəkkəbləşdirib və onu
dalana dirəyib. O baxımdan da Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllində ATƏT-in Minsk qrupuna olan
ümidlər puça çıxıb. Çünki həmsədrlər işğala məruz qalanla işğalçı arasında fərq qoymur. Bu ölkələrdən hansı
Ermənistanı işğalçı kimi tanıyıb və ya işğalçı siyasətinə görə qınayıb? Heç biri. Ona görə də həmsədrlik
institutu qüsurlu olduğundan ləğv olunmalıdır. Nə qədər ki, işğalçı ilə işğala məruz qalan ölkə arasında fərq
qoyulmur, münaqişənin həlindən danışmaq nağıldır. ATƏT- in Minsk qrupunun yardılmasına ehtiyac yox idi.
BMT-nin onsuz da münaqişənin həlli ilə bağlı qətnamələri var və bu qətnamələr yerinə yetirilərsə, problem öz
həllini tapar. BMT-nin qəbul etdiyi qətnamələrin icrası münaqişənin həllində ciddi irəliləyişlərə nail olmağa
imkan verir və bu qərarlar icra olunmalıdır”.
Milli Məclisin Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə komitəsinin üzvü, deputat Zahid Oruc
isə qeyd etdi ki, 1993- cü ildə Azərbaycan torpaqları ardıcıl şəkildə işğal olunanda, BMT bu məsələylə bağlı
ard-arda 4 qətnamə qəbul etmişdi. “Ədalət naminə demək lazımdır ki, bu qətnamələr o dövr üçün kifayət qədər
mühüm qərarlar, əhəmiyyətli addımlar idi. Bizim insanların haqqı var idi ki, bu qərarların icrasını gözləsin”
deyən deputat bildirdi ki, BMT-nin ATƏT-in Minsk qrupunu yaratması, ona mandat verməsi də problemi
kökündən həll etmədi. Onun sözlərinə görə, təkcə Azərbaycanda deyil, dünyanın bir çox ölkələrində ərazi
bütüövlüyü ilə bağlı problemlər həllini tapmayıb: “Əfsuslar olsun ki, Azərbaycanın həm BMT-dən, həm də
ATƏT- dən gözləntiləri özünü doğrultmadı. Buna baxmayaraq, Azərbaycan həm ATƏT-in Minsk qrupu
formatında, həm BMT müstəvisində Qarabağ probleminin davasını aparmalıdır”.
Ekspertlərin fikirlərindən göründüyü kimi, Qarabağ probleminin həllində ATƏT-ə inam qalmayıb.
Lakin dövlətimizin ATƏT-in vasitəçiliyindən imtina edərək BMT-yə üstünlük verəcəyini qəti söyləmək də
mümkün deyil. Bu baş verərsə belə, demokratik dövlət və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunda, regional
təhlükəsizliyin təmin edilməsində ATƏT ilə əməkdaşlığı davam etdirməliyik.
960

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət
Dəstəyi Fondunun keçirdiyi müsabiqəyə təqdim etmək üçün
Ekspress. – 2017.- 1 dekabr. – № 218. – S. 11.

961

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Minsk qrupunun mənasızlığı: Prezident İlham Əliyevin tutarlı dəlilləri
Newtimes.az
Yanvar ayında AŞPA-da Azərbaycanla bağlı iki sənədin müzakirəsi özü ilə bir sıra məsələləri də
aktuallaşdırdı. Həmin prosesdən əvvəl isə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri öz fəaliyyət tarixçələrinin
bəlkə də ən mənasız məktubunu yazdılar. Onlar Avropa Şurasından Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həllinə qarışmamağı tələb edirdilər. Bu, son dərəcə əsassız və yersiz iddia deputatların işinə
qeyri-obyektivlik çaları gətirdi və nəticədə, nəzərdə tutulan sənədlərdən biri qəbul edilmədi. Azərbaycan
rəhbərliyi bu məsələyə laqeyd qala bilməzdi. Dövlət başçısı ölkə gənclərinin bir qrupu ilə görüşündə həmin
məqama toxunarkən kifayət qədər dəqiq mövqe ortaya qoydu. İlham Əliyev Minsk qrupunun, faktiki olaraq,
mənasız bir quruma çevrildiyini bəyan etdi. Keçən müddət ərzində onun real heç bir iş görmədiyini diqqətə
çatdırdı, bu hərəkətsizliyin kökündə duran səbəbləri açıq və qətiyyətlə bildirdi. Onların üzərində geniş
dayanmağa ehtiyac görürük.
Sabit səmərəsiz fəaliyyət və əsassız iddialar
ATƏT-in Minsk qrupunun Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün real bir
iş görmədiyi barədə ölkə rəhbərliyi dəfələrlə fikir bildirib. 20 ildən çoxdur ki, həmsədrlər nəticəsi olmayan
sözlər danışmaqdan və bölgəyə səfərlər etməkdən savayı heç nə ilə fərqlənmirlər. ABŞ, Fransa və Rusiya dövri
olaraq öz təmsilçilərini dəyişirlər, lakin onların heç birinin işində irəliləyiş müşahidə edilmir. Obrazlı desək,
həmsədrlərin kimliyindən asılı olmayaraq onların fəaliyyəti sabit səmərəsiz olaraq qalır. Bu, təsadüfdürmü?
Yalnız sadəlövhlər və müasir dünya siyasətindən təsəvvürü olmayanlar belə düşünə bilərlər. Çünki
ATƏT kimi təşkilatlar konkret kursu həyata keçirirlər. Dağlıq Qarabağla bağlı isə onların əsas siyasi xətti ikili
standartlardır! Bu haqda Azərbaycan Prezidenti dəfələrlə fikirlərini söyləyib. Son olaraq Azərbaycan
Gənclərinin Birinci Forumunun 20 illiyi münasibətilə ölkə gənclərinin bir qrupu ilə görüşündə açıq formada
mövqeyini ifadə edib.
Prezident deyib: “Minsk qrupunun həmsədrlərinin fəaliyyətinə hansı qiymət vermək olar? Ancaq mənfi.
Mən onların üzünə də demişəm və deyirəm. Bu gün bunu açıq deyirəm ki, ictimaiyyət də bilsin. Məsələnin
həll olunmamasında onların ən böyük rolu var. Nə üçün? Çünki ikili standartlar var. Səbəb nədir? Soruşanda
cavab yoxdur. O da bir taktikadır. Nə vaxt ki, sual sərf etmir, cavab vermirlər. Amma bu cavabı biz bilirik –
ikili standartlar. Əlbəttə ki, burada siz də bilməlisiniz, Azərbaycan xalqı da bilməlidir. Daha doğrusu bilir,
amma mən bunu deyəcəyəm. Burada din amili rol oynayır. Müsəlman olduğumuza görə bizə ikili standartlar
münasibəti göstərilir (bax: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ölkə gənclərinin bir qrupu ilə görüşüb /
AZƏRTAC, 29 yanvar 2016).
Fikrimizcə, dövlət başçısı həqiqəti səmimiyyət və qətiyyətlə söyləyib. Minsk qrupu yaradılandan
müxtəlif bəhanələrlə işğalçını müdafiə edib, onun qurbanı olan tərəfin isə haqq sözünü real işi ilə təsdiq
etməyib. Bunun kökündə islamofobiyadan qaynaqlanan ikili standartlar siyasəti durur. Çünki beynəlxalq
təşkilat, əslində, obyektiv olmalı, dini fərqləri siyasi müstəviyə gətirməməlidir. Bu, baş verirsə, deməli, siyasi
kurs qüsurludur.
İndi Avropada müsəlman miqrantlara olan münasibət də bu fikirləri təsdiq edir. Onları normal insan
qismində qəbul etmirlər. Sözdə demokratiyadan, humanizmdən və insan haqlarından danışanlar, gerçəklikdə
müsəlman əhalinin adi haqlarını belə tanımaq istəmirlər. Həmsədrlər bu ikili standartları siyasi müstəvidə
yeridirlər. Çoxlu sayda faktlar bunu təsdiq edir. Bu mənada həmsədrlərin Avropa Şurasına Azərbaycanla bağlı
sənədlərin müzakirəsi zamanı yazdıqları məktubu ikili standartlar siyasətinin kulminasiya nöqtəsi hesab etmək
olar. Çünki bu, o qədər bayağı, qərəzli və ədalətsiz bir əməldir ki, heç bir siyasi etikaya sığmır.
Xatırladaq ki, həmsədrlər həmin məktubda AŞPA-nı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə münasibət
bildirməkdə ittiham edib, utanmadan bununla yalnız Minsk qrupunun məşğul ola biləcəyini iddia ediblər.
Ancaq hansı haqla bu cür iddiada olduqlarını izah edə bilməyiblər. Adi bir sual vermək olar: sizlər indiyə qədər
münaqişənin həlli ilə bağlı nə iş görmüsünüz ki, bu dərəcədə radikal mövqe tutursunuz? Siz münaqişənin
həllində zərrə qədər də irəliləyiş etməmisiniz. Deməli, faktiki olaraq, məsələnin həlli ilə məşğul deyilsiniz.
Belə isə, Minsk qrupunun həmsədrlərinin bu fəaliyyətsizliyinin arxasında hansı məqamlar dayanır? Bu
kontekstdə Prezident İlham Əliyevin aşağıdakı fikirləri çox maraqlıdır: “Baxın, Avropa Şurasında son
dinləmələrdə onların təxribatçı fəaliyyəti nəyə gətirib çıxardı. Sual olunur: onlar özlərini nə sayırlar? Yəni
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bütün beynəlxalq təşkilatlara təzyiqmi edəcəklər? Bütün beynəlxalq təşkilatlara göstərişmi verəcəklər?” (bax:
əvvəlki mənbəyə).
Ya ikili standartlardan, ya da vasitəçilikdən imtina edilməli: həmsədrlər seçməlidirlər
Belə çıxır ki, həmsədrlər münaqişəni öz inhisarlarında saxlamağa çalışırlar. Bu isə özünü, ölkə
başçısının vurğuladığı kimi, prosesi dondurmaq cəhdlərində büruzə verir. Adi ifadə ilə desək, münaqişənin
həlli ilə bilavasitə məşğul olmalı olan Minsk qrupunun həmsədrləri problemi həll etmək deyil, onu dondurmaq
məqsədini güdür. Bu da, faktiki olaraq, münaqişəni həll etməmək anlamına gəlir.
Bunlar cənab Prezidentin çıxardığı nəticələrin tamamilə düzgün olduğunu təsdiqləyir. Yəni Minsk qrupu
ötən 20 ildə fəaliyyətinin yararsızlığını sübuta yetirib. Minsk qrupunun həmsədrləri Ermənistanın işğalçılıq
siyasətini müdafiə edirlər. Ümumiyyətlə, Minsk qrupu sözün əsl mənasında, lazımsız quruma çevrilib (bax:
əvvəlki mənbəyə).
Tamamilə doğrudur – uzun illərdir konkret nəticə ala bilməyən bir qurumun mövcudluğunun əhəmiyyəti
yoxdur. Münaqişəni dondurmaqla, Minsk qrupu reallıqda onu daha təhlükəli bir hala gətirir. Çünki beynəlxalq
miqyasda münasibətlər getdikcə gərginləşir, onun şəffaflığı minimuma enir. Belə şəraitdə proseslərin
dinamikasını proqnozlaşdırmaq olduqca çətin işə çevrilir. İstənilən an vəziyyət sürətlə dəyişə bilər. Həm də
onu nəzərə almaq lazımdır ki, rəsmi İrəvan müstəqil xarici siyasət yeridə bilmir və kənar təsirlərdən asılıdır.
Onun bu vəziyyəti regionda maraqları olan bir sıra böyük geosiyasi güclərin əlində oyuncağa çevrilməsi üçün
əsas yaradır.
Təcrübə də göstərir ki, dəfələrlə bu hal baş verib. Onun bir daha təkrar olunmayacağına dair hər hansı
təminat yoxdur. O cümlədən hərbi təxribatlar istisna deyil. Həmin vəziyyətdə Minsk qrupu hansı addımları
atacaq? İnanın, heç bir təsirli iş görə bilməyəcək. Onun bu məsələdə nə konkret mövqeyi mövcuddur, nə də
siyasi iradəsi vardır. Deməli, o, həqiqi mənada lazımsız və passiv bir quruma çevrilib.
Bu cür vəziyyət əsasən Ermənistana sərf edir. İrəvan mövcud “status-kvo”nu saxlamaq üçün bəhanələr
uydura bilir. Vasitəçilər isə sakitcə onu dinləyir və haqq qazandırırlar. Belə olmasaydı, həmsədrlərin təmsil
etdikləri dövlətlər təcavüzkar Ermənistana hərbi yardımlar etməzdilər. Son məlumatlarda onlara Böyük
Britaniyanın da qoşulduğu bildirilir. Belə ki, fransızlarla yanaşı, ingilislər də təcavüzkara yeni silahlar
verməkdədirlər. Onlar aqressiv və işğalçı cırtdan dövləti indi nəyə hazırlayırlar?
Paradoksal vəziyyət yaranıb. AŞPA-da Ermənistanın münaqişə zonasında vəziyyəti gərginləşdirdiyi
haqqında təqdim edilən sənədi təsdiq etmirlər. Guya Ermənistan bu işlərlə məşğul olmur. Bundan əlavə,
təcavüzkara Avropa ölkələri yeni silahlar verirlər. Bunun fonunda Minsk qrupu heç kəsin münaqişənin həllinə
yaxın düşməsini istəmədiyini bəyan edir. Lakin Qərbdən və Rusiyadan səslər eşidilir ki, vəziyyətin nəzarətdən
çıxmamasını arzulayırlar.
Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, Dağlıq Qarabağla bağlı yaranmış ziddiyyətli vəziyyət, əslində,
kənar qüvvələrin işğalçını qorumaq, Azərbaycanın öz torpaqlarını azad etməsi üçün addım atmasına imkan
verməmək məqsədi güdür. Nə yazıq ki, vasitəçilik etməli olan bir təşkilat bu prosesdə öz mənfi rolunu oynayır.
Bu cür qeyri-müəyyənliyin nələrə aparıb çıxara biləcəyi məlumdur.
Ancaq Azərbaycan öz mövqeyini qətiyyən dəyişmək fikrində deyil. Dövlət başçısı gənclərlə görüşündə
də vurğuladı ki, güclü dövlət və güclü ordu konsepti davam edir. Azərbaycan ordusu düşməni ərazilərimizdən
çıxarmağa tam hazırdır. Bu səbəbdən heç bir kənar qüvvə təcavüzkar Ermənistanı məğlubiyyətdən xilas edə
bilməyəcək.
Eyni zamanda, rəsmi Bakı münaqişənin danışıqlar yolu ilə ədalətli həlli xəttindən çəkilmədiyini bəyan
edir. Beləliklə, ATƏT-in Minsk qrupu ya ikili standartlar mövqeyini dəyişməlidir, ya da onun özünü dəyişmək
lazım gələcək. İkinci variant yoxdur!
Newtimes.az
İki sahil.-2016.-26 fevral.-№ 37.-S. 3.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ AVROPA TƏHLÜKƏSİZLİK VƏ ƏMƏKDAŞLIQ
İNSTİTUTLARI İLƏ MÜNASİBƏTLƏRİ
(1991-2011)
ELÇİN ƏHMƏDOV,
siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
“Azərbaycanın beynəlxalq mövqeləri möhkəmlənir, beynəlxalq imici güclənir. Azərbaycan etibarlı
tərəfdaş, dost ölkə kimi beynəlxalq təşkilatlarda və dünyada öz yerini möhkəmləndirir”.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Azərbaycan Respublikası 1991-ci il oktyabrın 18-də dövlət müstəqilliyini bərpa etməklə, dövlətçiliyini
möhkəmləndirmək üçün tarixi fürsət əldə etmiş oldu. Belə bir şəraitdə milli dövlətçilik prinsiplərinə uyğun
olaraq yeni xarici siyasət kursunun formalaşdırılması və həyata keçirilməsi ən vacib məsələ kimi qarşıda
dururdu. Ermənistanın Azərbaycana qarşı əsassız ərazi iddiaları ilə Dağlıq Qarabağda başlayan erməni
separatizmi, eləcə də hərbi təcavüzün genişlənməsi ölkəmizi ciddi siyasi və iqtisadi problemlərlə üz-üzə
qoymaqla yanaşı, dövlətimizin xarici siyasət fəaliyyətində də mühüm vəzifələrin yerinə yetirilməsini ön plana
çəkdi.
Ermənistanın ölkəmizə qarşı hərbi təcavüzünün qarşısını almaq, onun ağır nəticələrini aradan qaldırmaq,
dövlətimizin ərazi bütövlüyünü və təhlükəsizliyini təmin etmək, dünyaya siyasi və iqtisadi inteqrasiya olmaq
zərurəti düşünülmüş, ardıcıl və fəal xarici siyasət tələb edirdi.
1993-cü ilin ikinci yarısında ümummilli lider Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıdışı
Azərbaycanda müstəqil dövlətçilik ideyalarının bərqərar olmasına şərait yaratdı.
Bundan sonra Azərbaycanın xarici siyasət kursunda mövcud reallıqları nəzərə alan və ölkəmizin milli
mənafelərinin qorunmasına yönəlmiş əməli dəyişikliklər edildi. Bu dövrdən başlayaraq həyata keçirilən xarici
siyasətimiz məhz ümummilli liderin adı və onun fəaliyyəti ilə bağlıdır. Özünün zəngin dövlətçilik təcrübəsinə
əsaslandıraraq, dövlətimizin yeni xarici siyasət kursunun əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirən Prezident
Heydər Əliyevin bu yeniləşmiş xarici siyasət xəttində bir sıra mühüm və təxirəsalınmaz vəzifələrin yerinə
yetirilməsi qarşıya qoyulmuşdu.
Həmin vəzifələrdən ən əsası Azərbaycanı beynəlxalq aləmdəki təcrid vəziyyətindən çıxarmaq, ölkəmiz
haqqında yaradılmış əsassız olaraq mənfi ictimai rəyi dağıtmaq və xalqımızın haqq işini dünya ictimaiyyətinə
olduğu kimi çatdıraraq, respublikamız ətrafındakı informasiya blokadasını yarmaqdan ibarət idi. Ona görə də
yeni xarici siyasət xətti üçün hər şeydən əvvəl müharibəni dayandırmaqla dinc şərait təmin edilməli idi. Bu
məqsədlə 1994-cü ilin mayından Ermənistanla atəşkəsə nail olunması, qanunsuz hərbi birləşmələrin
buraxılması və ölkə daxilində sabitlik yaratmaq yolunda atılan addımlar sayəsində yeni xarici siyasət xəttinin
ardıcıllıqla həyata keçirilməsinə əlverişli dinc şərait yarandı.
Müstəqillik əldə etdikdən sonra demokratik dövlət quruculuğu yoluna qədəm qoymuş Azərbaycan
Respublikasının beynəlxalq münasibətlər sistemində layiqli yer tutması üçün dünya siyasətinin
formalaşmasında aparıcı rol oynayan dövlətlərlə və beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı münasibətlərin
tənzimlənməsi və inkişaf etdirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi.
Məhz buna görə də dünya birliyinə bərabərhüquqlu üzv kimi daxil olmağa çalışan və müstəqilliyinin ilk
addımlarını atan, eləcə də Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində ərazi bütövlüyü pozulmuş Azərbaycan
Respublikasının xarici siyasətində dünya birliyinə inteqrasiyası, ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlər, o
cümlədən beynəlxalq və regional təşkilatlarla əlaqələrin yaradılması və inkişaf etdirilməsi ümummilli lider
Heydər Əliyevin fəaliyyətinin başlıca istiqamətlərindən birini təşkil etmişdir.
Bu baxımdan Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı neft yataqlarının istismarına dair 1994-cü il
sentyabrın 20-də imzalanmış “Əsrin müqaviləsi” ölkəmizin dünya dövlətləri ilə qarşılıqlı əlaqələrinin
dərinləşməsi və beynəlxalq mövqelərinin möhkəmləndirilməsinə güclü təkan verdi. “Əsrin müqaviləsi” və
sonrakı illərdə imzalanmış çoxsaylı neft müqavilələri Azərbaycanın dünya birliyinə inteqrasiyasını
sürətləndirdi.
1993-cü ildən Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətində Avropaya inteqrasiya prioritet istiqamətə
çevrilmiş və bu kontekstdə beynəlxalq təşkilat olan Avropa İttifaqı ilə fəal əməkdaşlığa başlanmışdır. Avropa
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və Asiyanın kəsişmə nöqtəsində yerləşən Azərbaycanın strateji mövqeyi Avropa İttifaqına üzv dövlətlərin də
eyni zamanda, ölkəmizlə siyasi və iqtisadi münasibətləri inkişaf etdirmək marağını daha da artırmışdır.
Azərbaycan-Avropa İttifaqı əlaqələri xüsusi proqramlar çərçivəsində qurulmuş və müxtəlif sahələr üzrə:
iqtisadi və sosial islahatlara yardım, Şərq-Qərb nəqliyyat-kommunikasiya (TRASEKA) dəhlizinin
yaradılması, infrastrukturların inkişafı və s. istiqamətlərdə aparılır.
1993-cü ilin mayında Brüsseldə Avropa İttifaqının təşəbbüsü ilə “Avropa-Qafqaz-Asiya Transqafqaz
nəqliyyat dəhlizi” (TRASEKA) layihəsi irəli sürülmüş və 8 təsisçi dövlətin (Azərbaycan, Gürcüstan,
Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Tacikistan və Ermənistan) ticarət və nəqliyyat nazirlərinin
konfransında təsis edilmişdir. “Brüssel Bəyannaməsi” adlanan iki rəsmi sənəddə qədim Şərq-Qərb “İpək yolu”
dəhlizinin yeni şəraitdə bərpası, nəqliyyat-kommunikasiya infrastrukturlarının yenidən qurulması və inkişaf
etdirilməsi qərara alınmışdır (4, s.494-495).
1998-ci il sentyabrın 8-də Bakıda Azərbaycan və Gürcüstan Prezidentlərinin təşəbbüsü ilə və
TRASEKA proqramının dəstəyi ilə “Tarixi İpək yolunun bərpası” adlı beynəlxalq konfrans keçirilmişdir. 32
ölkə və 13 beynəlxalq təşkilatın iştirakı ilə keçirilən konfransın sonunda “Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyatkommunikasiya dəhlizinin inkişafına dair çoxtərəfli saziş” adlanan mühüm bir sənədlə yanaşı, iştirakçılar
adından Avrasiya ölkələri arasında hərtərəfli əməkdaşlığı və regional inteqrasiyanın əsas prinsiplərini əks
etdirən “Bakı Bəyannaməsi” də imzalanmışdır (4, s.495). TRASEKA layihəsi Azərbaycanla 25 texniki və 11
investisiya layihəsinin həyata keçirilməsini dəstəkləyir ki, bu layihələrin 26-da Azərbaycanın payı ümumilikdə
100 milyon avrodan artıqdır.
1996-cı il aprelin 22-də Lüksemburqda Avropa İttifaqı və Azərbaycan Respublikası arasında ticarət,
sərmayə, iqtisadiyyat, qanunvericilik, mədəniyyət, immiqrasiya və qeyri-qanuni ticarətin qarşısının alınması
sahəsində əməkdaşlığı nəzərdə tutan “Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi” (TƏS) imzalanmışdır. Bu
müqavilənin imzalanması
Azərbaycanın xarici siyasətinin ən uğurlu səhifələrindən biri kimi qiymətləndirilir. Dövlətimiz və
xalqımız üçün mühüm tarixi əhəmiyyət kəsb edən bu müqavilə Azərbaycanın Avropa strukturları və institutları
ilə əlaqələrinin genişlənməsi, xüsusilə inteqrasiya istiqamətində hüququ baza rolunu oynayır.
Müqavilə, onu imzalamış bütün dövlətlər tərəfindən ratifikasiya edildikdən sonra 1999cu il iyunun 22dən qüvvəyə minmişdir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin imza atdığı bu saziş tərəflər arasında yüksək
səviyyəli əməkdaşlığın təşəkkül tapmasında mühüm rol oynamışdır. 2004-cü il mayın 17-19-da Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Brüsselə rəsmi səfəri zamanı Avropa İttifaqına on üzvün qoşulması
ilə əlaqədar olaraq “Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq haqqında Saziş”ə Əlavə Protokol imzalanmışdır (12).
Avropa İttifaqının region dövlətləri ilə həm ikitərəfli, həm də regional inteqrasiya kontekstində
çoxtərəfli münasibətlər qurması və gələcəkdə onların təşkilatla daha sıx əməkdaşlığı üçün ciddi fəaliyyət
göstərməsi nəticəsində son illərdə adıçəkilən təşkilat öz sərhədlərini bir qədər də genişləndirmişdir. Bununla
da, sərhədləri genişlənən İttifaq Avropada yeni qonşular qazanmış və 2003-cü ildə “Daha geniş qonşuluq: Şərq
və Qərb qonşularla yeni çərçivə təşəbbüsü” adlı proqram qəbul etmişdir. Avropa İttifaqının xarici işlər nazirləri
2004-cü ilin yanvarında üç Cənubi Qafqaz respublikasını bu təşəbbüsə qoşmaq üçün Avropa Komissiyasına
təkliflər hazırlamaq haqqında tapşırıq vermişlər.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2004cü il mayın 19-da Brüsselə səfəri Azərbaycanın Avropa
İttifaqı ilə münasibətlərində tamamilə yeni mərhələ oldu və ölkəmizin adıçəkilən İttifaqla “Avropa Qonşuluq
Siyasəti”nin proqramı çərçivəsində genişmiqyaslı əməkdaşlığına dair razılaşmalar əldə edildi (3).
2004-cü il mayın 12-də Avropa Komissiyası Avropa Qonşuluq Siyasətinə dair Strategiya sənədini qəbul
etdi. Həmin sənəddə Avropa Komissiyası Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanın bu siyasətə qoşulmasını
Avropa İttifaqı Şurasına tövsiyə etmişdir. 2004-ci il iyunun 14-də Avropa Komissiyasının tövsiyəsinə
təşkilatın Ümumi Məsələlər və Xarici Əlaqələr üzrə Şurasında baxılmış və Şura Cənubi Qafqaz dövlətlərinin
qeyd edilən siyasətə qoşulmasını qərara aldı (7, p.2-3).
2004-cü ilin may ayında Avropa İttifaqı Qonşuluq Siyasətinin həyata keçirilməsi üçün 255 milyon avro
vəsait ayıraraq, Cənubi Qafqaz dövlətləri ilə bu istiqamətdə məqsədyönlü iş aparır (4, s.498). Proqrama
qoşulan ölkələr İttifaq institutlarına insan hüquqlarına hörmətlə yanaşmaq, qanunların aliliyini təmin etmək,
səmərəli və şəffaf idarəçilik yaratmaq, bazar iqtisadiyyatı tələblərinə hörmət bəsləmək və xarici siyasət
sahəsində beynəlxalq hüquq normalarına əməl etmək əzmində olduqlarını nümayiş etdirməlidirlər.
Azərbaycan Respublikası da bu sahədə qarşıda duran vəzifələrin həlli istiqamətində ardıcıl addımlar
atmaqla öz mövqeyini ifadə etmişdir. Bu məqsədlə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 2005ci il iyunun 1-də “Azərbaycan Respublikasının Avropaya inteqrasiyası üzrə Dövlət Komissiyasının
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yaradılması haqqında” imzaladığı sərəncamda Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında əlaqələrin daha da
gücləndirilməsi, İttifaqın Azərbaycan üzrə Fəaliyyət Planının hazırlanması və həyata keçirilməsi üzrə səmərəli,
əlaqələndirilmiş işin təmin edilməsi məsələləri öz əksini tapdı (4, s.498-499).
Hazırda Avropa İttifaqının regionda həyata keçirdiyi “Avropa Qonşuluq Siyasəti” layihəsinin əsas
məqsədi Cənubi Qafqaz dövlətlərinin siyasi, iqtisadi cəhətdən Avropa dəyərlərinə yaxınlaşmasını
sürətləndirməkdən ibarətdir. Təbii ki, Cənubi Qafqaz ölkələri də bu məsələdə maraqlıdırlar və Avropa İttifaqı
ilə ikitərəfli münasibətləri genişləndirməyə çalışırlar.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Avropa Komissiyasının sədri Joze Manuel Barrozu 2006-cı il
noyabrın 7-də Brüsseldə “Azərbaycan Respublikası və Avropa İttifaqı arasında enerji məsələləri üzrə strateji
tərəfdaşlığa dair anlaşma memorandumu” imzaladılar (15). Bununla da, Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı
arasında enerji dialoqunun genişləndirilməsi istiqamətində yeni imkanlar açılmışdır. Bu memorandumun əsas
məqsədləri Avropa İttifaqının enerji təchizatının diversifikasiyası və təhlükəsizliyi, həmçinin Azərbaycanın
enerji infrastrukturunun inkişafı və müasirləşdirilməsi, enerjidən səmərəli istifadə, enerjiyə qənaət və bərpa
olunan enerji mənbələrinin istifadəsidir. Bu sənədin imzalanması Azərbaycanın Avropa İttifaqının enerji
bazarlarına daha tez inteqrasiyasına kömək etməklə yanaşı, Xəzərin enerji daşıyıcılarının nəqli nəticəsində
İttifaqın enerji təhlükəsizliyi daha da güclənəcəkdir. Bunun regional təhlükəsizlik, eləcə də əməkdaşlıq və
Avroatlantik məkana inteqrasiya, xüsusilə Azərbaycanın gələcək inkişafı üçün böyük əhəmiyyəti vardır.
Bundan əlavə, 2008-ci il mayın 26-da Avropa İttifaqının Xarici İşlər Nazirlərinin Brüsseldə keçirilmiş
görüşü zamanı Polşa və İsveç tərəfindən Şərq Tərəfdaşlığı təşəbbüsü irəli sürülmüşdür. Şərqi Avropa Qonşuluq
Siyasəti ölkələri üçün vahid formatın təsis edilməsini nəzərdə tutan bu təşəbbüs Azərbaycan, Gürcüstan,
Ermənistan, Ukrayna, Moldova və Belarusu (Şərq tərəfdaş ölkələri) əhatə edir. 2008-ci il dekabrın 3-də Şərq
Tərəfdaşlığı təşəbbüsü üzrə məlumat sənədi və onu müşayiət edən işçi sənəd Avropa Komisiyyası tərəfindən
Avropa Parlamentinə və Avropa İttifaqının dövlət və hökumət başçılarının şurasına təqdim olunmuşdur. Bu
iki sənəd Şərq Tərəfdaşlığına dair Avropa Komissiyasının mövqeyi və təkliflərini əks etdirərək, Avropa
Qonşuluq Siyasəti çərçivəsində Avropa İttifaqının Şərq tərəfdaş ölkələri ilə gələcək əməkdaşlıq istiqamətlərini
müəyyən etmişdir.
Avropa İttifaqı ilə əlaqələrin genişləndirilməsi baxımından Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2009cu il aprelin 28-29-da Belçika Krallığına işgüzar səfəri mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Səfər zamanı Avropa
Komissiyasının sədri Joze Manuel Barrozu ilə görüşündə dövlət başçısı İlham Əliyev Avropa İttifaqı ilə
ölkəmiz arasında əlaqələrin müxtəlif sahələr üzrə uğurla inkişaf etdiyini diqqətə çatdıraraq, Azərbaycanın
Avropaya inteqrasiyasının bundan sonra da davam etdiriləcəyini bildirdi (14).
Dövlət başçısı İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Nazirlər Şurasının Baş katibi, xarici siyasət və
təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Xavyer Solana ilə keçirdiyi görüşdə Avropa İttifaqı ilə ölkəmiz
arasmda əlaqələrin faydalı olduğunu və Şərq Tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində yaranacaq yeni formatın bu
əlaqələri daha da möhkəmləndirəcəyini bəyan etdi (10).
Bu səfərin davamı olaraq mayın 7-də Praqada Avropa İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığı Sammitində iştirak
edən Prezident İlham Əliyev bu proqramın Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə əlaqələrinin daha da
yaxınlaşmasına və genişlənməsinə təkan verəcəyini qeyd edərək, ölkəmizin Avropanın enerji təhlükəsizliyinin
təmin olunmasında əhəmiyyətli rol oynadığını diqqətə çatdırdı. Mayın 8-də Praqada Cənub dəhlizi Yeni İpək
yolu Sammitində dövlət başçısı İlham Əliyev Azərbaycanın təşəbbüsü və iştirakı ilə qlobal enerji layihələrinin,
neft boru kəmərlərinin, sonra isə qaz kəmərlərinin inşasının uzaqgörən bir strategiya olduğunu və ölkəmizdə
müxtəlif istiqamətlərdə neft-qaz kəmərlərinin fəaliyyət göstərməsini çoxşaxəliliyin təmin olunmasına töhfə
kimi qiymətləndirdi (11).
2011-ci il yanvarın 13-də Avropa Komissiyasının prezidenti Xose Manuel Barrozunun Azərbaycana
səfəri zamanı bir sıra mühüm sənədlərin imzalanması ikitərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsi istiqamətində
atılan mühüm addım oldu. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Avropa Komissiyasının
sədri Xose Manuel Barrozu tərəfindən “Cənub qaz dəhlizi haqqında Birgə Bəyannamə” imzalandı (17).
Bununla yanaşı, ” Azərbaycan Respublikası və Avropa Komissiyası arasında 2011-2013-cü illər üzrə Milli
İndikativ Proqrama dair Anlaşma memorandumu” və “Azərbaycan Respublikası və Avropa Komissiyası
arasında hərtərəfli institusional quruculuq proqramının çərçivə sənədi üzrə Anlaşma memorandumu”nun
imzalanması ölkəmizin Avropa İttifaqı ilə əlaqələrinin müxtəlif sahələrdə inkişaf etdirilməsi baxımından
əhəmiyyətlidir (18).
Müasir dövrdə ölkəmiz Avropa İttifaqı ilə münasibətlərində öz xarici prioritetlərinə uyğun olaraq daha
çox ikitərəfli əlaqələrə üstünlük verir. Avropa İttifaqının regional layihələrində iştirak etməklə yanaşı, Cənubi
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Qafqazdakı ümumi iqtisadi tərəqqidəki payına görə lider dövlət olan Azərbaycan İttifaqın xarici əlaqələrində
müəyyən mövqe tutmağa çalışır. Odur ki, Azərbaycan dövləti Avropa İtifaqı ilə ikitərəfli əlaqələrin yeni
formatlarını yaradır, onunla yaxınlaşmaq üçün zəruri olan bütün təsisatları inkişaf etdirərək İttifaqın
ümumavropa iqtisadi, siyasi və təhlükəsizlik məkanına inteqrasiya olunmaq istəyini nümayiş etdirir.
Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində ərazi bütövlüyü pozulmuş Azərbaycan Respublikasının xarici
siyasətində dünya birliyinə inteqrasiya, ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlər, o cümlədən beynəlxalq və regional
təşkilatlarla əlaqələrin yaradılması və inkişaf etdirilməsi ümummilli lider Heydər Əliyevin fəaliyyətinin
başlıca istiqamətlərindən birini təşkil etmişdir. Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlara üzv olması, onların
işlərində fəal surətdə iştirak etməsi və əməkdaşlığın genişləndirilməsi ölkəmizin problemlərini dünya
ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi.
Bu baxımdan 1994-cü il mayın 4-də Prezident Heydər Əliyev “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramının
çərçivə sənədinin imzalaması Azərbaycanın beynəlxalq mövqelərinin möhkəmlənməsi istiqamətində atılan
mühüm addımlardan biri oldu. Bu proqrama qoşulmaqla Azərbaycan NATO-ya daxil olan Avropa ölkələri və
ABŞ-la dünya təhlükəsizlik sisteminin, eləcə də beynəlxalq münasibətlərin sivil qaydaları çərçivəsində hər cür
əməkdaşlıq etmək imkanı qazandı. Bu da öz növbəsində NATO-nun hərbi strukturları ilə Azərbaycan
ordusunun sülh naminə əməkdaşlıq etmək, birgə təlim və manevrlər keçirmək, onların ordu quruculuğu
təcrübəsindən bəhrələnmək, kadr hazırlığı və s. sahədə birgə hərəkət etmək imkanı verməklə yanaşı, ölkəmizin
bu proqramda iştirakı qarşıya qoyulan məqsədlərin həyata keçirilməsi üçün də əlverişli şərait yaratmışdır.
Azərbaycan ilə NATO arasında yaradılan əməkdaşlığın əsas prinsipləri və istiqamətləri Sülh naminə
tərəfdaşlıq proqramında və Azərbaycanın təqdim etdiyi “Prezentasiya sənədi”ndə öz əksini tapmışdır. 1996-cı
il aprel ayının 23-də Brüsseldə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev NATO-nun mənzil-qərargahında bu
təşkilatın baş katibi X.Solana ilə görüşü zamanı Azərbaycan Respublikasmın Şimali Atlantika İttifaqı ilə
əməkdaşlığım təsdiqləyən və şərtləndirən “Prezentasiya sənədi”ni ona təqdim etmişdir (4, s.516).
1994-1996-cı illərdə əsası qoyulmuş və inkişaf etdirilmiş Azərbaycan-NATO əlaqələri sonrakı dövrdə
qarşılıqlı münasibətlərin daha da intensivləşdirilməsi üçün əlverişli baza rolunu oynadı. Məhz həmin illərdə
münasibətlərin hüquqi cəhətdən tənzimlənməsi və bir sıra praktiki addımların atılması NATO-nun Azərbaycan
ilə əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə marağını artırdı.
Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlığı ildən-ilə yeni keyfiyyət almış, NATO mütəxəssisləri Azərbaycan
ordusunun modernləşdirilməsi üçün ölkəmizə müntəzəm olaraq texniki və təlim xarakterli yardım etmişlər.
Siyasi və iqtisadi cəhətdən durmadan tərəqqi edən Azərbaycanda hərbi quruculuğun da yüksək səviyyədə
olmasını artıq hamı etiraf edir. Silahlı qüvvələrimizin maddi-texniki bazasının NATO standartları səviyyəsində
yenidən qurulması isə bilavasitə ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Brüsseldə imzaladığı məlum sənədin
icrası nəticəsində mümkün olmuşdur.
1997-ci ilin ortalarında Azərbaycan NATO-nun Planlaşdırma və Analiz Prosesi (PARP) sənədinə
qoşuldu (5, s.31). Bu, tərəfdaş dövlətlərlə NATO arasında əməkdaşlığın səmərəsini artırmaq məqsədi ilə bir
sıra praktiki tədbirlərin birgə həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. Elə həmin il Azərbaycan NATO-nun
Brüsseldəki mənzil qərargahında öz diplomatik nümayəndəliyini təsis etdi. Bu isə əməkdaşlıq əlaqələrinə yeni
bir təkan verdi. Hazırda orada Azərbaycan Silahlı Qüvvələrini iki zabit təmsil edir.
Şimali Atlantika Alyansı ilə əməkdaşlığm inkişafı sahəsində növbəti addım 1997-ci il noyabrın 14-də
Prezident Heydər Əliyevin imzaladığı “Azərbaycan Respublikasının NATO ilə əməkdaşlığını daha da
gücləndirmək tədbirləri haqqında” Sərəncamı oldu (4, s.520). Sərəncama əsasən, Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında NATO ilə əməkdaşlıq üzrə dövlət komissiyası yaradıldı. Dövlət komissiyası Sülh naminə
tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində əməkdaşlığın vahid proqramının hazırlanması ilə əlaqədar müvafiq nazirlik
və təşkilatların fəaliyyətinin koordinasiya edilməsi sahəsində ardıcıl iş aparır.
Azərbaycan NATO-nun nüfuzlu qurumu hesab olunan Parlament Assambleyası ilə əməkdaşlığı
dərinləşdirmək siyasətini davam etdirirdi. Bunun nəticəsi olaraq, 2002-ci il noyabrın 19-da Azərbaycan
Respublikası NATO-nun Parlament Assambleyasına assosiativ üzv qəbul edildi (5, s.13). Bununla da
respublikamız öz problemlərini və digər aktual məsələlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün yeni
beynəlxalq tribuna əldə etdi.
2004-cü il mayın 19-da Prezident İlham Əliyevin Brüsseldə NATO-nun baş katibi Yaap de Hoop
Sxefferlə görüşü zamanı Azərbaycanın hazırladığı Fərdi Tərəfdaşlıq üzrə Əməliyyat Planmı (İPAP İndividual
Partnership Action Plan) ona təqdim edərək bildirdi ki, bu sənəd Azərbaycanla NATO arasında əməkdaşlığın
daha da yaxınlaşmasına kömək edəcək (13). Bundan sonra respublikamızın Şimali Atlantika Alyansı ilə
əməkdaşlığı bu plan əsasında davam etdiriləcək. Azərbaycanın Silahlı Qüvvələrinin təkmilləşdirilməsi, NATO
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standartlarının tətbiqi, təminat və təchizat sisteminin, maddi-texniki bazanın yeniləşdirilməsi və başqa
sahələrdə əsaslı islahatlar həyata keçiriləcək. Bu isə Azərbaycan-NATO əməkdaşlığında yeni mərhələnin
başlanğıcı kimi qiymətləndirilə bilər. Azərbaycanın NATO-ya təqdim etdiyi İPAP sənədi əsas etibarilə 4
sahədə (siyasi məsələlər və ümumi təhlükəsizlik problemləri, hərbi, təhlükəsizlik və müdafiə sahəsindəki
problemlər, ekologiya, elm problemləri və ictimai məsələlər, informasiya mübadiləsi və inzibati məsələlər)
olan problemləri əhatə edir.
Azərbaycanın “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramına qoşulması və “Fərdi Tərəfdaşlıq üzrə Əməliyyat
Planı”nı imzalaması nəticəsində NATO ölkələri ilə siyasi, hərbi, mədəni, humanitar əlaqələrinin inkişaf
etdirilməsi üçün geniş imkanlar açılmışdır. Bir tərəfdaş olaraq, Azərbaycan Şimali Atlantika İttifaqının əsas
məqsədinə-bütün Avratlantika zonasında sülhün və sabitliyin möhkəmləndirilməsinə öz sadiqliyini nümayiş
etdirir. NATO ilə yaradılmış hüquqi münasibətlər bu beynəlxalq təşkilata daxil olan ölkələrdə gələcəkdə
Azərbaycan ordusu üçün zabit kadrlarının hazırlanmasına, NATO İttifaqının keçirdiyi sülhməramlı tədbirlərdə
və hərbi manevrlərdə ordu hissələrimizin iştirakına, milli ordu quruculuğunda blokun imkanlarından istifadə
edilməsinə əsas verir.
Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlığı respublikamızın xarici siyasət strategiyasının bir neçə əsas amili
baxımından qiymətləndirilməlidir. Birincisi, gənc Azərbaycan dövləti öz xarici siyasətində beynəlxalq
təşkilatlarla əməkdaşlığa xüsusi əhəmiyyət verir. İkincisi, Azərbaycan beynəlxalq təşkilatların üzvü olan bütün
dünya dövlətləri ilə əməkdaşlıqda maraqlıdır və çoxtərəfli diplomatiya siyasəti yeridir. Üçüncüsü,
Azərbaycanın müharibə vəziyyətində olması tələb edir ki, bütün vasitə və yollarla beynəlxalq aləmlə təmasda
olsun və onu müstəqillik problemlərimizin həllinə daha çox cəlb etsin. Bu üç faktor Azərbaycanın NATO
proqramına qoşulmasında əsas rol oynamışdır.
Avropa strukturlarında təmsilçilik, ölkəmizin gələcəyinin sivil bir Avropa ölkəsi kimi qurulması
baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Müstəqilliyini əldə etdikdən sonra Azərbaycanın əməkdaşlığa böyük
maraq göstərdiyi nüfuzlu təşkilatlardan biri də məhz Avropa Şurasıdır. Azərbaycan Respublikası 1992-ci ilin
yanvarında ona “xüsusi dəvət edilmiş qonaq” statusu verilməsi üçün Avropa Şurasına rəsmi müraciət etdi.
Müraciət bu nüfuzlu Avropa təşkilatının bərabərhüquqlu üzvü olmaq və Avropa ölkələri ilə siyasi, iqtisadi,
mədəni və humanitar sahələrdə əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi məqsədi daşıyırdı.
1994-1995-ci illərdə Azərbaycan ilə Avropa Şurası arasında yaranmış əlaqələr təşkilatın müxtəlif
təsisatlarının nümayəndələrinin ölkəmizə səfərləri zamanı Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizama
salınması, eləcə də respublikamızda demokratik təsisatların inkişafı, insan hüquqlarının müdafiəsinin
təkmilləşdirilməsi məsələləri müzakirə olunmuşdur. Avropa Şurası ilə əlaqələrin genişlənməsi Azərbaycana
bir sıra qanunvericilik aktlarına yenidən baxmaq üçün ekspert köməyi əldə etmək imkanı verdi.
1996-cı il martın 1-2-də Azərbaycan nümayəndə heyəti ilk dəfə iştirak etdiyi Avropa Şurasının Venesiya
Komissiyasının iclasında ölkəmizə bu quruma üzvlük hüququnun verilməsini xahiş etmiş və həmin il mayın
17-18də Azərbaycanın bu Komissiyaya üzv olması haqqında qərar qəbul edilmişdir (2, s.60).
1996-cı ilin iyunun 2-6-da Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının təşkilata üzv olmayan ölkələrlə
əlaqələr komissiyasının sədri Jak Setlenjin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin Bakıya səfəri zamanı dövlət
başçısı Heydər Əliyevlə görüşündə Azərbaycana Avropa Şurasında “xüsusi dəvət edilmiş qonaq” statusunun
verilməsi məsələləri müzakirə edilmişdir. Həmin il iyun 26-28-də AŞ PA-nın növbəti sessiyasında
Assambleyanın Bürosu Azərbaycana “xüsusi dəvət edilmiş qonaq” statusunun verilməsi barədə qərar qəbul
etdi (2, s.60-61). 1996-cı il iyulun 13də dövlət başçısı Heydər Əliyev Avropa Şurası Baş katibinin adına
məktub göndərərək ölkəmizin bu təşkilata tamhüquqlu üzv qəbul olmaq və digər üzv dövlətlər kimi “İnsan
hüquqları və azadlıqlarının müdafiəsi haqqında” Avropa Konvensiyasına qoşulmaq arzusunda olduğunu
bildirdi (6, s.67-68).
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin 1998-ci il yanvarın 20-də “Azərbaycan Respublikası ilə Avropa
Şurası arasında əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi sahəsində tədbirlər haqqında” imzaladığı sərəncam ölkəmizin
Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv kimi qəbul olunması sahəsində atılan mühüm addımlardan biri oldu.
Sərəncamda Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv qəbul edilməsi istiqamətində
respublikada görülən işlər və Avropa Şurası ilə əməkdaşlıq məsələləri öz əksini tapmışdır (2, s.69).
2000-ci il martın 18-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev “Avropa Şurasının fəaliyyətinə və
Azərbaycan Respublikası ilə Avropa Şurası arasındakı əməkdaşlığa dair məlumatların yayılması barədə”
Sərəncam imzaladı. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 19962000-ci illərdə Azərbaycanın Avropa Şurası ilə
əməkdaşlığına dair imzaladığı sərəncamlar respublikamızın bu nüfuzlu beynəlxalq təşkilata qəbul edilməsi
istiqamətində aparılan məqsədyönlü fəaliyyətə zəmin yaratdı.
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Azərbaycanın Avropa institutlarına inteqrasiyası istiqamətində Avropa Şurasının bərabərhüquqlu üzvü
olması respublikamıza mühüm problemlərinin dünya ictimaiyyətinin diqqətinə obyektiv çatdırılması üçün yeni
və çox mötəbər tribuna vermiş oldu. Belə ki, Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin 2001-ci il yanvarın 17-də
nümayəndələr səviyyəsində keçirilmiş iclasında Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasına tamhüquqlu
üzv qəbul edilməsinə dair qərar qəbul edildi. Bu qərar ümummilli liderin uzaqgörən, daxili və xarici siyasətinin
və bu istiqamətdə görülmüş məqsədyönlü fəaliyyətinin nəticəsi idi.
Həmin il yanvarın 25-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin iştirakı ilə Strasburqda ölkəmizin bu
təşkilata üzv qəbul edilməsi münasibəti ilə rəsmi mərasim keçirilmiş və dövlətimizin üçrəngli bayrağı
ucaldılmışdır. Bu hadisəni ümummilli lider Heydər Əliyev yüksək qiymətləndirərək demişdi: “Azərbaycanın
Avropa Şurasına qəbul edilməsi nəinki müstəqil, suveren, demokratik, dünyəvi dövlət kimi tanınmasıdır, həm
də Avropa ailəsinin bərabərhüquqlu üzvü kimi Azərbaycan dövlətinin inkişafında yeni mərhələnin
başlanğıcıdır” (18).
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Avropa Şurasının tribunasından Azərbaycanın mənafeyinə uyğun
şəkildə istifadə edilməsi üçün uğurlu bir addım atdı. Belə ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı
Azərbaycan nümayəndə heyətinə millət vəkili İlham Əliyevin rəhbərlik etməsi və daha sonra cənab İlham
Əliyevin AŞ PA-dakı fəaliyyəti ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin qarşıya qoyduğu bütün vəzifələri
reallaşdırdı.
Cənab İlham Əliyev özünün məntiqli çıxışları, konkret təklifləri ilə bu nüfuzlu beynəlxalq təşkilatda
qısa müddət ərzində diqqəti cəlb etmiş və Azərbaycanın nüfuzunu daha da qaldırmışdır. O, Azərbaycan
nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi ilk dəfə bu qurumun kürsüsündən Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ və daha 7 rayonunun işğal olunduğunu, işğal edilmiş ərazilərin terrorizm və
narkotik maddələrin tranzitinə çevrildiyini bəyan etmişdir. Avropa Şurasının sənədlərində Ermənistan
təcavüzkar dövlət kimi tanınmış, işğalçı qoşunların dərhal Azərbaycan torpaqlarından çıxarılması tələb
edilmişdir. Söylənilən bu faktlar AŞ PA-nın rəsmi sənədlərində öz əksini tapmışdır.
Məhz cənab İlham Əliyevin prinsipial və ardıcıl fəaliyyəti nəticəsində AŞ PA-nın 2002-ci ilin
sentyabrında keçirilən payız sessiyasında ilk dəfə olaraq bu beynəlxalq qurumun sənədlərində Ermənistan
silahlı qüvvələri tərəfindən Dağlıq Qarabağın işğalı faktı rəsmi şəkildə öz əksini tapdı. Bu hadisə Azərbaycan
nümayəndə heyətinin, xüsusilə nümayəndə heyətinin rəhbəri cənab İlham Əliyevin qətiyyətli mövqeyinin
nəticəsi idi. Bütün bunların məntiqi davamı kimi 2003-ci il yanvarın 27-də siyasi qabiliyyəti, diplomatik
məharəti və prinsipiallığı ilə xüsusi seçilən Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri cənab İlham Əliyevin
AŞ PA-nın vitse-prezidenti və qurumun Büro üzvü seçilməsi ilə müstəqil Azərbaycan tarixinə yeni bir səhifə
yazılmış oldu.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanın Avropa Şurası ilə diplomatik münasibətləri son illər yüksələn xətt üzrə
inkişaf etmişdir. Azərbaycanın haqq səsinin dünya ictimaiyyətinə düzgün şəkildə çatdırılmasında bu qurumun
mühüm rolu olmuşdur. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının parlament nümayəndə heyətinin səyi ilə AŞ PAda münaqişə haqqında obyektiv müsbət rəyin formalaşması nəticəsində 2005-ci ilin qış sessiyasında qəbul
edilən sənəd ölkəmiz üçün mühüm əhəmiyyətə malikdir. 2005-ci il yanvarın 25-də Devid Atkinsonun
hazırladığı və AŞ PA-da müzakirəyə çıxarılan “ATƏT-in Minsk qrupu tərəfindən araşdırılan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi” adlı məruzəsi qətnamə və tövsiyə adlanan iki hissədən ibarət idi (8).
Məruzənin 1416 saylı qətnamə hissəsində Azərbaycan ərazisinin böyük bir hissəsinin Ermənistan
qoşunlarının işğalı altında olduğu, eləcə də Dağlıq Qarabağ regionuna hələ də separatçı qüvvələrin nəzarət
etdiyi göstərilirdi. Bununla yanaşı, sənəddə qeyd edilirdi ki, Avropa Şurasının üzvü olan bir ölkənin başqa
ölkənin ərazilərini işğal altında saxlaması həmin ölkənin öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərə açıq-aşkar ziddir
və Assambleya öz yerlərindən qaçqın düşmüş insanların geri qaytarılması hüququnu bir daha təsdiqləyirdi.
Eyni zamanda, Assambleya BMT Təhlükəsizlik Şurasının məlum qətnamələrinə əməl etməyə, eləcə də erməni
silahlı qüvvələrinin bütün işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən çıxarılmasına çağırırdı. Bu tələblər AŞ PAnın 1690 saylı tövsiyəsində də öz əksini tapmışdır (9).
Hazırda Azərbaycan-Avropa Şurası əməkdaşlığı daha intensiv xarakter almışdır. Azərbaycan
nümayəndə heyəti, qurumun müxtəlif strukturlarında keçirilən tədbirlərdə iştirak edərək, müzakirə edilən
məsələlərlə bağlı ölkəmizin mövqeyini bu mötəbər qurumun kürsüsündən Avropa ictimaiyyətinə çatdırır.
Eləcə də, Azərbaycanda gedən proseslər Avropa Şurası tərəfindən diqqətlə izlənilir və buna adekvat münasibət
bildirilir.
Azərbaycanın Avropa Şurasının müvafiq qurumları ilə müxtəlif sahələrdə bir sıra tədbirlər keçirməsi bu
təşkilatla əməkdaşlığın bütün sahələrdə uğurla inkişaf etdiyinə sübutdur. Bütün bunlarla yanaşı, Azərbaycan
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Milli Məclisi 31 maddədən ibarət Avropa Sosial Xartiyasının 18 maddəsini Azərbaycan Avropa
Şurasına üzv olduqdan cəmi 3 il sonra ratifikasiya etmişdir. Belə ki, Azərbaycan hökuməti Avropa Sosial
Xartiyasına 2004-cü il yanvarın 6-da qoşulmuşdur. Xartiyanın əsas məzmunu üzv ölkələrin əhalisinin sosial
hüquqlarını müəyyənləşdirir.
Müstəqilliyinin 20 illiyini qeyd etdiyimiz Azərbaycan Respublikası dövlət quruculuğu prosesində
qarşılaşdığı problemlərin həll edilməsində bu təşkilatların da siyasi və iqtisadi potensialından istifadə etməyə
səy göstərir. Azərbaycan Respublikası adıçəkilən nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla siyasi, iqtisadi, hərbi,
mədəni, humanitar və s. sahələrdə genişmiqyaslı əməkdaşlıq edir və bu da ölkəmizin maraqlarının daha dolğun
ifadə olunmasına, dünyanın aparıcı dövlətləri ilə qarşılıqlı əlaqələrinin möhkəmləndirilməsinə mühüm təsir
göstərir.
Azərbaycanın Avropa təhlükəsizlik və əməkdaşlıq institutları ilə münasibətlərində əldə edilmiş uğurlar
və inteqrasiya proseslərində iştirakı, ölkəmizin bu beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığın genişləndirməsi, eləcə
də öz maraqlarını bilavasitə təmsil etməsi baxımından əhəmiyyətli olduğu üçün bu sahədə fəaliyyət
dövlətimizin xarici siyasət prioritetlərindən biridir.
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Эльчин Ахмедов. Доктор философии по политическим наукам, доцент
Отношения Азербайджана с Европейскими институтами безопасности и сотрудничества
(1991-2011)
Резюме
В данной статье исследуется отношение Азербайджана с Европейскими институтами
безопасности и сотрудничества в контексте приоритетов внешней политики Азербайджана.
В указанном выше аспекте исследуются связи Азербайджана с Европейским Союзом, НАТО и
Советом Европы, которые построены на основе специальной программы и развиваются в различных
направлениях.
В статье рассматриваются успехи, достигнутые в результате сотрудничества Азербайджана с
институтами Европейской безопасности и сотрудничества, вопросы участия нашей страны в
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европейских интеграционных процессах и расширение сотрудничества в данных международных
организациях.
Elchin Ahmadov. Ph.D in Political Science, Associate Professor
Azerbaijan’s Relations with European Institutions of Security and Cooperation (1991-2011)
Summary
This article explores the relationship of Azerbaijan with the European Institute for Security and
Cooperation in the context of foreign policy priorities of Azerbaijan.
This paper studies the above aspect of the relations between Azerbaijan and the European Union, NATO
and the Council of Europe, which are based on special programs and develop in different directions.
The article considers the progress made by Azerbaijan’s cooperation with the institutions of the
European security and cooperation, the participation of our country in the European integration processes and
cooperation in these international organizations.
Dövlət idarəçiliyi.-2011.-№(36).-S.178-187.
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Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü və ATƏT
Elçin Əhmədov,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
“Beynəlxalq münasibətlər və xarici siyasət” kafedrasının dosenti, siyasi elmlər namizədi
Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq məsələlərinə dair Müşavirənin (ATƏM) Helsinki Yekun Aktını
33 Avropa dövləti, ABŞ və Kanada imzalamışdır. Müşavirənin ilkin mərhələsi 1973-cü il iyulun 3-də
Helsinkidə xarici işlər nazirlərinin görüşü ilə başlanmışdır. 1973-cü ilin sentyabrından 1975-ci ilin iyun
ayınadək Cenevrədə siyasi sənədlər hazırlanmış, 1975-ci il iyulun 30-dan avqustun 1-dək isə Helsinkidə Yekun
Akt imzalanmışdır.
1994-cü ildə ATƏM-in Budapeştdə keçirilən Zirvə toplantısında bu təşkilatın statusu genişləndirildi və
o, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı (ATƏT) adlandırıldı. 1975-ci ildən indiyədək təşkilatın
üzvlərinin sayı keçmiş SSRİ və Yuqoslaviya respublikalarının hesabına artaraq 56-ya çatmışdır.
Yarandığı vaxtdan ATƏT özünün yüksək səviyyədə müntəzəm keçirilən görüşlərində və Zirvə
toplantılarında (Belqrad, 1977-ci il, Madrid, 1980-ci il, Vyana, 1986-cı il, Paris, 1990-cı il, Helsinki, 1992-ci
il, Budapeşt, 1994-cü, Lissabon, 1996-cı il, İstanbul, 1999-cu il) Avropada sülhün qorunub saxlanmasına,
regional və beynəlxalq münasibətlərin tənzimlənməsinə dair əhəmiyyətli qərarlar qəbul etmişdir. ATƏT-in
mühüm nailiyyətlərindən biri də 1990-cı ildə Avropada adi silahlar haqqında müqavilənin imzalanmasıdır. Elə
həmin il noyabrın 1921-də ATƏT-in Paris Zirvə toplantısında imzalanan Paris Xartiyası ATƏT tarixində
Helsinki aktından sonra mühüm bir mərhələ oldu. Paris Xartiyası ATƏT-in fəaliyyətinə yeni məzmun gətirdi
və Avropada “soyuq müharibə” dövrü başa çatdı.
1990-cı il Paris Xartiyasından sonra ATƏT-in ilk daimi fəaliyyət institutları yaradıldı. Bunlar
Münaqişələrin Həlli Mərkəzi, Azad Seçki Bürosu (hazırda Demokratik İnstitutlar və İnsan Haqları İdarəsi) və
Katiblikdən ibarətdir. Bundan başqa, ATƏT-in daha 3 siyasi orqanı təsis edildi: ATƏT-in üzvü olan ölkələrin
xarici işlər nazirlərindən ibarət Nazirlər Şurası; Nazirlər Şurasına kömək etmək üçün Yüksək Vəzifəli Şəxslər
Komitəsi (1994-cü ilin dekabrından Ali Rəhbər Şura) və ATƏT üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət
başçılarının müntəzəm keçirilən Zirvə toplantısı.
1992-ci ilin dekabrında Milli Azlıqların işi üzrə Ali Komissar və ATƏT-in sülhü müdafiə missiya və
əməliyyatlarına nəzarətin həyata keçirilməsi üçün Baş Katib vəzifələri təsis edildi. 1993-cü ilin dekabrından
Vyanada ATƏT-in Daimi Komitəsi (1994-cü ilin dekabrından Daimi Şura) fəaliyyət göstərir və burada bütün
üzv olan dövlətlərin təmsilçiləri vardır. Daimi Komitə ATƏT üzvü olan dövlətlərdə siyasi məsələlərə dair, o
cümlədən, böhranlı vəziyyət və silahlı münaqişələr olduqda məsləhətləşmələr aparır və müvafiq qərarlar qəbul
edir.
Bundan başqa, 1992-ci ilin iyulundan ATƏT-in Parlament Assambleyası fəaliyyət göstərir ki, o öz
iclaslarını ildə bir dəfə keçirir. ATƏT-in Fəaliyyətdə olan Sədri (Nazirlər Şurasının axırıncı iclası keçirilən
dövlətin xarici işlər naziri) bir il müddətinə seçilir və onun operativ fəaliyyətinə ümumi rəhbərlik edir.
1992-ci illərin əvvəllərindən başlayaraq Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi daha çox beynəlxalq
əhəmiyyətli problemə çevrildi. 1992-ci il yanvarın 30-da Azərbaycan Respublikası ATƏM-in üzvü oldu və
həmin il iyulun 8-10-da adı çəkilən təşkilatın Helsinkidə keçirilən Zirvə toplantısında onun sənədlərini
imzaladı.
Müstəqilliyini əldə edən Azərbaycan Respublikası ATƏM-in üzvü olduqdan sonra ErmənistanAzərbaycan münaqişəsi bu təşkilatın prinsiplərinə uyğun olaraq üzv olan dövlətlərin daha çox diqqət obyektinə
çevrildi. Bu məqsədlə fevral ayının ortalarında ATƏM-in xüsusi missiyası Azərbaycanda oldu. Fevralın 2728-də ATƏM-in Yüksək Vəzifəli Şəxslər Komitəsinin (YVŞK) Praqada keçirilən 7-ci iclasında münaqişə
bölgəsində olan missiyanın məruzəsi dinlənildi. Dağlıq Qarabağın Azərbaycan Respublikasına mənsub
olmasını təsdiq edən sənəddə, sərhədlərin dəyişdirilməməsi şərti ilə, münaqişənin sülh yolu ilə həllinə çağırış
öz əksini tapdı.
ATƏM-in YVŞK-nin martın 13-14-də Helsinkidə keçirilən 8-ci iclasında Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin davam etməsi və onun dinc siyasi vasitələrlə aradan qaldırılması yolları müzakirə olundu. Bu
görüşdən sonra ATƏM-in YVŞK-nin sədri Yan Kubişin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti martın 19-23-də
ikinci dəfə münaqişə bölgəsinə səfər etdi [16]. Dağlıq Qarabağ, Bakı və Yerevanda olan nümayəndəliyin
məqsədi Qarabağda atəşin dərhal dayandırılması, ATƏM müşahidəçilərinin münaqişə bölgəsində
yerləşdirilməsi imkanlarını öyrənmək idi.
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1992-ci il martın 23-24-də Helsinkidə ATƏM-in YVŞK-nin 9-cu iclasında münaqişə bölgəsində atəşi
dərhal dayandırmaq və münaqişə edən bütün tərəfləri ATƏM çərçivəsində Dağlıq Qarabağa dair sülh
konfransının tezliklə keçirilməsi üçün hər cür şərait yaratmağa çağırdılar.
ATƏM-in Xarici İşlər Nazirləri Şurasının martın 24-də keçirilən birinci əlavə görüşündə Dağlıq
Qarabağda vəziyyət müzakirə olundu. ATƏM-in Nazirlər Şurası YVŞK-nin zəmanəti əsasında münaqişənin
sülh yolu ilə nizamlanması istiqamətində aparılan danışıqların səmərəliliyini təmin etmək üçün ATƏM-in
Dağlıq Qarabağa dair sülh konfransının çağırılması haqqında qərar qəbul etdi. Sənəddə göstərilirdi ki, Minskdə
çağırılacaq konfrans ABŞ, Rusiya, Türkiyə, Fransa, Almaniya, İtaliya, Çexiya, Slovakiya, İsveç, Belarus,
Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilsin [9].
1992-ci il mayın 1-də ATƏM-in YVŞK-nin Helsinkidə keçirilən 10-cu iclasında Dağlıq Qarabağa dair
konfransın təşkili, iclasların keçirilməsi şərtləri, sədrin səlahiyyətləri və s. haqqında YVŞK-nin qərarı qəbul
edildi. Minsk Konfransının reallaşması üçün yaradılan eyni adlı qrup münaqişənin nizamlanması istiqamətində
fəaliyyət göstərməli, münaqişə həll ediləndən sonra isə məsələnin həllində neytral, regionda maraqlı dövlət
olmadığını nəzərə alaraq Belarusun paytaxtı Minsk şəhərində konfransa üzv olan dövlətlər toplanmalı və
Yekun sənədi qəbul etməli idilər. ATƏM-in Xarici İşlər Nazirləri Şurası Minskdə keçiriləcək konfransa
hazırlıq məqsədilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar görüş keçirmək və məsələni həll etmək barədə
Mario Rafaelliyə mandat verdi.
1992-ci il mayın 7-də ATƏM-in Dağlıq Qarabağa dair Minsk Konfransının sədri M. Rafaelli başda
olmaqla ATƏM-in nümayəndə heyəti Azərbaycanda səfərdə oldu. Səfər zamanı o, regionda sülhün tezliklə
bərqərar olması üçün atəşin uzun müddətə kəsilməsini, iyunun ortalarında keçiriləcək konfransın çağırılması
şərtləri və subyektlərini müəyyənləşdirməyi bildirdi. Azərbaycan tərəfi məlum etdi ki, Dağlıq Qarabağ
nümayəndələri ancaq Azərbaycan nümayəndə heyətinin tərkibində konfransda iştirak edə bilərlər.
1992-ci il mayın 8-də Azərbaycanın qədim musiqi və mədəniyyət mərkəzi olan Şuşa şəhərini ələ
keçirməklə Ermənistan ordusu tərəfindən bütün yuxarı Qarabağ işğal edildi. Bundan sonra erməni hərbi
qüvvələrinin qarşısında duran vəzifə işğal etdikləri Azərbaycan torpaqlarında möhkəmlənmək, Qarabağın
dağlıq hissəsini Ermənistan Respublikasına birləşdirmək üçün onların arasında dəhliz açmaq idi. Bu yolda iki
respublikanın arasında yerləşən qədim Azərbaycan şəhəri Laçın əsas maneə idi. 1992-ci il mayın 17-də Laçın
şəhəri də Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olundu. Beləliklə, “öz müqəddəratını təyin etmək”
ideyasını reallaşdırmaq məqsədilə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsini Ermənistanla birləşdirən dəhliz
silah gücünə ələ keçirildi. Laçının işğalı müharibənin Dağlıq Qarabağ sərhədlərindən çıxdığını və
Ermənistanın hərbi işğalçılıq niyyətinin böyük olduğunu göstərdi. Ermənilərin “humanitar dəhliz” adlandırdığı
bu yol ilə Dağlıq Qarabağa külli miqdarda silah, döyüş sursatı və hərbi qüvvə gətirildi .
Nəticədə, bir il müddətində Ermənistanın ərazi iddiası obyekti olan Dağlıq Qarabağ bölgəsinin
sərhədlərindən kənarda yerləşən və onun ərazisindən 4 dəfə böyük olan Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl,
Qubadlı və Zəngilan bölgələri Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edildi. Azərbaycanın işğal olunmuş
ərazilərindən 1 milyondan çox əhali öz torpağında qaçqın vəziyyətinə düşdü. Yüzlərlə yaşayış məntəqəsi
dağıdıldı, talan edildi və yandırıldı. Hazırda Azərbaycan ərazisinin 20%-dən çox hissəsi Ermənistan silahlı
qüvvələri tərəfindən işğal olunmuşdur. 1992-ci ilin mayında Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Şuşa və
Laçının işğalı nəinki münaqişənin hərbi tərəfini, eyni zamanda onun mahiyyətini də dəyişərək yeni siyasi
problem yaratdı və sülh missiyasını öz üzərinə götürmüş Minsk konfransının keçirilməsi yolun-da maneəyə
çevrildi.
1992-ci il iyunun 1-dən 5-dək Romada Minsk Qrupunun danışıqları seriyasından ilk mərhələ başlandı.
Romada 11 ölkənin – ABŞ, Türkiyə, Rusiya, İtaliya, Fransa, Almaniya, İsveç, Çexiya-Slovakiya, Belarus,
Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən görüş iyunun 23-də Minskdə açılması
nəzərdə tutulan beynəlxalq konfransa hazırlıq məqsədi daşıyırdı
Roma görüşündə Minsk Konfransının keçirilməsinə əngəl törədən erməni təcavüzü barədə məsələ
müzakirə olundu. Konfransın qəbul edilməmiş sənədlərində “Laçından hərbi hissələrin çıxarılması”,
“Qaçqınların Laçına qaytarılması”, “Şuşadan qoşunların çıxarılması”, “Bu məsələlərin icrasına nəzarət etmək
üçün beynəlxalq müşahidəçilərin yerləşdirilməsi” və s. kimi bəndlər var idi. Təklif edilmişdi ki, ATƏM-in
Minsk Konfransı ərəfəsində, bu konfransın çağırılması haqqında qərar qəbul edilərkən mövcud olan, yəni
Laçının tutulmasından əvvəlki vəziyyətə qayıtmaq lazımdır. Ancaq Ermənistan nümayəndələrinin konsensusa
gələ bilmədiklərindən həmin sənəd qəbul edilmədi. 1992-ci il iyunun 15-dən 20-dək Romada Minsk Qrupunun
danışıqları seriyasından keçirilən ikinci mərhələdə erməni tərəfi konfransın Laçın və Şuşanın işğalı ilə bağlı
əvvəlki dörd bəndlik sənədinə Goranboy və Ağdərənin adlarını əlavə etməyi tələb etdilər. ATƏM çərçivəsində
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M. Rafaellinin başçılığı altında 11 dövlətin iştirakı ilə Romada 1993-cü il fevralın 26-dan martın 1-dək Minsk
Qrupu danışıqlarının Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə həsr edilmiş növbəti mərhələsində
tərəflər münaqişə zonasına müşahidəçilər qrupunun göndərilməsi haqqında razılığa gəldilər. Çox gərgin keçən
danışıqlardan sonra tərəflər arasında saziş imzalandı. Qərara alındı ki, atəşin dayandırılması müddətləri,
ATƏM-in atəşin dayandırılması üzrə müşahidəçilər missiyasının işə başlaması və Minsk Konfransının rəsmən
açılması ilə bağlı maddələr də daxil olmaqla sülh danışıqları prosesinin konkret sənədləri barədə saziş
imzalamaq üçün Minsk Qrupunun 1993-cü ilin aprel ayında daha bir görüşü keçirilsin. İmzalanan saziş aprelin
26-da keçiriləcək ATƏM-in YVŞK-nin iclasında bəyənilməli idi.
Ermənistan silahlı qüvvələrinin geniş miqyaslı hücumu nəticəsində 1993-cü il martın 27-dən aprelin 3dək Azərbaycanın Kəlbəcər rayonunun işğalı münaqişəni keyfiyyətcə başqa səviyyəyə keçirdi. Ermənistan
Respublikasının bu təcavüzü Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin hüdudlarından kənarda yerləşən
ərazilərinin intensiv surətdə işğal edilməsinin yeni mərhələyə – işğalçılıq mərhələsinə keçməsinə sübut idi.
Çox təəssüf ki, dünya birliyi Ermənistanın bu açıq-aşkar təcavüzkarlığına göz yumdu və təcavüzkarın
cilovlanması üçün heç bir əməli tədbir görmədi. 1992-1993-cü illərdə münaqişəni nizama salmaq uçun BMT
Təhlükəsizlik Şurasında aparılan müzakirələr zamanı və sənədlər qəbul edilərkən Şuranın daimi üzvləri olan
böyük dövlətlər Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin kəskinləşməsinin səbəblərinin, xarakterinin və
məzmununun qiymətləndirilməsinə birmənalı yanaşmadılar. Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən qəbul edilən
bütün sənədlərdə Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü “Dağlıq Qarabağ regionunda və onun ətrafında
münaqişə” kimi qiymətləndirdi. Şuranın daimi üzvləri münaqişəyə Azərbaycanla Dağlıq Qarabağ arasında
olan münaqişə kimi baxırdılar. BMT TŞ-nin 822, 853, 874, 884 saylı qətnamələri qəbul edilirkən Şuranın
daimi üzvü olan böyük dövlətlər Ermənistanın təcavüzkar dövlət kimi tanınmasına razılıq verməyərək
münaqişənin ATƏT-in Minsk prosesi çərçivəsində atəşkəs və danışıqlar yolu ilə həll olunmasına üstünlük
verdilər. Cəzasız qaldığından ruhlanan və bundan istifadə edən Ermənistan tərəfi BMT TŞ-nın münaqişəyə
dair qəbul etdiyi 4 qətnaməyə də məhəl qoymadı.
Vyanada ATƏM-in Minsk Qrupu tərəfindən BMT TŞ-nın 822, 853 və 874 saylı qətnamələrinin yerinə
yetirilməsinə dair “Təxirəsalınmaz tədbirlərin dəqiqləşdirilmiş cədvəli” yenidən tərəflərin müzakirəsinə
verildi. “Vyana cədvəli” prinsipcə, “Paris cədvəli”ndən o qədər də fərqlənmirdi.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi və Dağlıq Qarabağ probleminin dinc vasitələrlə nizama salınması
ümummilli lider Heydər Əliyevin xarici siyasət fəaliyyətində mühüm yer tutmuşdur. Bu məqsədlə 1993-cü
ilin ikinci yarısından başlayaraq Prezident Heydər Əliyev respublikamızın təhlükəsizlik problemlərini,
xüsusilə, Ermənistanın ərazi iddiaları və hərbi təcavüzü məsələsini beynəlxalq aləmə çıxararaq, regionda
sülhün bərqərar olması üçün nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların təsirini artırmağa çalışmışdır.
Münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün Prezident Heydər Əliyevin ən yüksək səviyyədə dövlət
başçıları və nümayəndə heyətləri ilə ikitərəfli, eləcə də çoxtərəfli görüşlərdə ATƏT-in Zirvə toplantılarında,
Minsk qrupunun həmsədrləri ilə aparılan müzakirələrdə, eyni zamanda, Ermənistan prezidenti ilə bir-başa
danışıqlarda göstərdiyi səylər dövlət başçısının apardığı ardıcıl və məqsədyönlü siyasətin mühüm tərkib
hissəsini təşkil etmişdir.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin dinc vasitələrlə nizamlanması məqsədi ilə məhz Prezident
Heydər Əliyevin qətiyyəti, əzmkarlığı və gərgin fəaliyyəti sayəsində 1994-cü il mayın 12-də atəşkəs haqqında
razılıq əldə edildikdən sonra ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində müntəzəm olaraq danışıqlar aparılmağa
başlandı.
1994-cü il dekabrın 5-6-da ATƏT-in Budapeştdə keçirilən Zirvə toplantısında Prezident Heydər
Əliyevin çevik diplomatiyasının təsiri ilə “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar ATƏT-in fəaliyyətinin
intensivləşdirilməsi” barədə qərar qəbul olundu. Qəbul edilən sənəddə münaqişə bölgəsində sabitliyin təmin
edilməsi üçün ATƏT-in çoxmillətli sülhməramlı qüvvələrinin yerləşdirilməsi haqqında maddə də öz əksini
tapdı. Bundan başqa, Budapeştdə həmsədrlik institutu da təsis edildi. Minsk konfransına iki həmsədrin təyin
edilməsi və Minsk qrupunun iclaslarının onların birgə həmsədrliyi ilə keçiriləcəyi barədə qərar qəbul edildi.
Rusiyanın bu münaqişədə maraqlı tərəf olduğu nəzərə alınaraq ATƏM-in Minsk konfransında, o cümlədən
Minsk qrupunda həmsədrlik Rusiya və Finlandiyaya tapşırıldı. Bu razılıq təkcə Budapeşt görüşünə qədər
gərgin olaraq qalan Qərb-Rusiya münasibətlərinin yumşaldılması deyil, həm də münaqişənin həlli
istiqamətində Rusiyanın “fərdi sülhpərvərlik” istəyinin qarşısının alınması idi.
1996-cı il dekabrın 2-3-də ATƏT-in Lissabonda keçirilən Zirvə toplantısında qəbul edilən və
münaqişənin nizama salınmasının beynəlxalq-hüquqi bazasını təşkil etmiş olan sənəd Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsini ədalətlə aradan qaldırmaq yolunda böyük siyasi nailiyyət sayıla bilər. Zirvə toplantısı zamanı
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Prezident Heydər Əliyevin gərgin əməyi və diplomatik istedadı sayəsində münaqişənin həllinin siyasi-hüquqi
çərçivələrini müəyyənləşdirən xüsusi bir sənəd qəbul edildi. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllinə
dair 3 əsas prinsipi özündə əks etdirən və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, İsveçrənin xarici işlər naziri Flavio
Kottinin adından verilən bu bəyanat Ermənistan istisna olmaqla, dünyanın 53 dövləti tərəfindən müdafiə
olundu və Lissabon sammitinin Yekun sənədlərinə əlavə edildi.
ATƏT-in Lissabon Zirvə görüşündən sonra Rusiya ilə yanaşı Fransa və ABŞ nümayəndələri də Minsk
qrupunun həmsədrləri təyin olundu. 1997-ci ilin ikinci yarısından indiyə kimi Minsk qrupunun həmsədrləri
Lissabon prinsiplərinə əsaslanaraq iki hissədən ibarət-yəni Dağlıq Qarabağın hüdudlarından kənarda yerləşən
işğal olunmuş 6 rayonun azad edilməsi və Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 3
təkliflə çıxış etmişlər. Onların 1997-ci ilin iyununda təqdim etdikləri ilk təklif münaqişənin “paket” (bu
variantda Dağlıq Qarabağın statusu da daxil olmaqla bütün məsələlərə eyni vaxtda razılıq verilməsi nəzərdə
tutulurdu) həlli, 1997-ci ilin sentyabrında irəli sürdükləri ikinci təklif münaqişənin “mərhələli” (bu variantda
isə münaqişənin mərhələlərlə nizama salınması nəzərdə tutulurdu) həllindən ibarət idi. Azərbaycan Prezidenti
həmin planlara tam razı olmasa da, həmsədrlərin bu iki təklifini qəbul etdiyi halda, Ermənistan tərəfi qeyrikonstruktiv mövqedən çıxış edərək həmin təkliflərlə razılaşmadı.
1998-ci il noyabrın 9-da həmsədrlər beynəlxalq hüquq normalarına zidd, həmçinin Azərbaycan üçün
qətiyyən qəbul edilməz olan və danışıqların davam etdirilməsinə imkan yaratmayan üçüncü təklifi irəli
sürdülər. Bu təklif dünya praktikasında mövcud olmayan “ümumi dövlət” ideyasına əsaslanırdı. Azərbaycan
Prezidenti Heydər Əliyev tərəfindən qətiyyətlə rədd edilən süni “ümumi dövlət” təklifi Azərbaycanın
mənafeyinə zidd olmaqla yanaşı, ATƏT-in Budapeşt və Lissabon Zirvə toplantılarında qəbul edilən sənədlərə
də etinasız yanaşılması demək idi.
ATƏT-in Minsk qrupunun son təklifindən Azərbaycan tərəfi birmənalı şəkildə imtina etdikdən sonra,
1999-cu il fevralın 8-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Minsk qrupunun həmsədrləri olan dövlətlərin
(ABŞ, Rusiya, Fransa) başçılarına eyni məzmunlu məktubla müraciət etdi. Minsk qrupunun fəaliyyətini,
xüsusilə həmsədrlərin axırıncı təklifini ciddi surətdə tənqid edən Azərbaycanın dövlət başçısı “ümumi dövlət”
ideyasının ATƏT-in prinsiplərinə uyğun olmadığını və sülh prosesinə xeyli zərər verdiyini göstərməklə yanaşı,
ABŞ, Fransa və Rusiya dövlət başçılarını münaqişənin ədalətlə və tezliklə aradan qaldırılması üçün səylərini
ciddi surətdə artırmağa çağırdı.
“Ümumi dövlət” prinsipi nizamasalma prosesinə ciddi maneə törətməklə yanaşı, münaqişənin həlli
yollarına dair tərəflərin mövqeyindəki ziddiyyətləri daha da dərinləşdirdi. Nəticədə, danışıqlar prosesində bir
durğunluq yarandı və münaqişənin nizama salınması istiqamətində müsbət irəliləyiş əldə etmək mümkün
olmadı.
Ümumiyyətlə, 1992-ci ildən başlayaraq ATƏT-in Minsk Qrupu çərçivəsində aparılan danışıqlar və bu
qurumla qarşılıqlı əməkdaşlıq Prezident Heydər Əliyevin ciddi səyləri ilə Azərbaycanın xarici siyasət
kursunun mühüm tərkib hissələrindən birinə çevrilmişdir. Yalnız, onu qeyd etmək kifayətdir ki, 1993-2003cü illər ərzində Azərbaycanın dövlət başçısı ATƏT-in rəhbərliyi və Minsk Qrupunun nümayəndələri ilə 140a qədər görüş keçirmişdir.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin siyasi kursunu uğurla davam etdirərək 2003-cü il oktyabrın 15də Azərbaycan Prezidenti seçildiyi ilk gündən Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizama salınmasına
xüsusi diqqət yetirən cənab İlham Əliyev bu məsələdə yalnız respublikamızın milli və dövlətçilik maraqlarını
daim üstün tutduğunu nümayiş etdirmişdir. Azərbaycan prezidenti bütün xarici səfərlərdə, eləcə də Bakıda
keçirdiyi çoxsaylı görüşlərdə Ermənistanın hərbi təcavüzü məsələsini daim önə çəkərək Azərbaycan xalqının
öz torpaqlarının işğalı ilə heç zaman razılaşmayacağını, ehtiyac yarandığı halda, hərbi əməliyyatların
başlanmasına qərar verəcəyini vurğulamışdır. Bununla yanaşı, Azərbaycanın dövlət başçısı münaqişəni dinc
vasitələrlə nizama salınmasının tərəfdarı olduğunu bildirmiş, beynəlxalq təşkilatların bu sahədə səylərini
gücləndirməsinin zəruriliyini bəyan etmişdir.
Belə ki, 2004-cü il fevralın 4-də ATƏT-in Parlament Assambleyası sədrinin Dağlıq Qarabağ üzrə xüsusi
nümayəndəsi Qoran Lenmarkerin Azərbaycana səfəri zamanı dövlət başçısı İlham Əliyev qeyd etdi ki,
münaqişənin nizama salınması prosesində əsas vasitəçi olan ATƏT-in Minsk qrupu ilə yanaşı, digər
beynəlxalq qurumlar – ATƏT-in Parlament Assambleyası, Avropa Şurası və Avropa İttifaqının da
fəaliyyətinin gücləndirilməsi böyük əhəmiyyətə malikdir. ATƏT-in Parlament Assambleyasının fevralın
ortalarında keçirilən iclası zamanı Qoran Lenmarkerin məruzəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
dəstəklənmiş və işğal olunmuş ərazilərin qaytarılmasının zəruriliyi ön plana çəkilmişdir.
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2004-cü ilin martın 16-da ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, Bolqarıstanın xarici işlər naziri Solomon
Passinin Azərbaycana səfəri zamanı dövlət başçısı cənab İlham Əliyevlə görüşündə Minsk Qrupunun konkret
təkliflərinin olmadığını və hər iki dövlətin prezidentlərinin dialoqundan çox şey gözlədiyini bəyan etdi. Son
zamanlar Minsk qrupu həmsədrləri də problemin məhz Azərbaycan və Ermənistan rəhbərlərinin qarşılıqlı
anlaşması sayəsində həll oluna biləcəyini dəfələrlə vurğulamışlar. Onu da qeyd etmək vacibdir ki, münaqişə
başlayandan həqiqətən qarşılıqlı anlaşma mövcud olsaydı, heç Minsk Qrupunun fəaliyyətinə də ehtiyac
duyulmazdı. Çünkü tərəflərin bir-birinin şərtlərini qəbul etməməsi, xüsusilə Ermənistanın daim qeyrikonstruktiv mövqedən çıxış etməsi danışıqların nəticəsiz, münaqişənin isə həll olunmamış qalmasına gətirib
çıxarmışdır.
Məhz bu səbəbdən də dövlət başçısı cənab İlham Əliyev ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrini qəbul edərkən
bir daha Minsk Qrupunun fəaliyyətini tənqid etmiş və Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyev
tərəfindən müəyyənləşdirilmiş prinsiplərə sadiq qalaraq, münaqişənin yalnız beynəlxalq hüquq normaları
əsasında respublikamızın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi şərti ilə nizama salınmasının vacibliyini
bildirmişdir.
ATƏT-in Minsk Qrupunun sonuncu təklifindən 10 ildən çox vaxt keçməsinə baxmayaraq, Minsk Qrupu
indiyə qədər heç bir yeni təkliflə çıxış etməmişdir. Buna baxmayaraq Azərbaycan dövləti beynəlxalq
təşkilatların, xüsusilə də münaqişəni dinc vasitələrlə nizama salmaq üçün fəaliyyət göstərən ATƏT-in
sülhyaratma təkliflərinə hörmətlə yanaşaraq onun işində müntəzəm və əməli şəkildə iştirak edir. Lakin
münaqişə başlayandan keçən dövr ərzində aparılan danışıqlarda təcavüzkar Ermənistan öz qeyri-konstruktiv
mövqeyindən geri çəkilmir.
Münaqişənin nizama salınmasına dair aparılan danışıqların “Praqa prosesi” adını almış variantının
ictimaiyyət üçün açıqlanan əsas elementləri ondan ibarət idi ki, burda nizamlanmanın “mərhələli həll”
variantının detalları müzakirə obyektinə çevrilmişdi.
Yeni sülh planının əsas prinsiplərini aşağıdakılar təşkil edirdi:
1. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin hüdudları boyunca olan işğal olunmuş ərazilərdən (Ağdam,
Fizuli, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan) Ermənistan öz qoşunlarını mərhələli şəkildə çıxardır.
2. Azərbaycan ilə Ermənistan arasında diplomatik və iqtisadi əlaqələr bərpa olunur.
3. Laçın və Kəlbəcər bölgələri istisna olmaqla, işğaldan azad olunmuş ərazilərə beynəlxalq sülhməramlı
qüvvələrin müdafiəsi altında Azərbaycan əhalisi qayıdır.
4. Dağlıq Qarabağın statusu məsələsi həll olunur. Bu məqsədlə orda referendum keçirilir.
Keçirilən görüşlərdə Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqedən çıxış etməsi “Praqa prosesi”nin yenidən
dalana dirənməsinə və danışıqların nəticəsiz qalmasına gətirib çıxardı. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin
nizama salınması prosesini sürətləndirmək üçün baza prinsipləri 2007-ci ilin sonunda Madriddə tərəflərə
təqdim olundu.
Bundan sonra, 2008-ci il iyunun 5-də Sankt-Peterburqda, noyabrın 2-də Moskvada, 2009-cu il yanvarın
28-də Sürixdə, mayın 7-də Praqada, iyunun 4-də Sankt-Peterburqda, iyulun 17-18-də Moskvada, oktyabrın 89-da Kişinyovda, noyabrın 22-də isə Münhendə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin 8 görüşü
keçirilmişdir. Bu görüşlər zamanı danışıqların mahiyyəti haqqında verilən məlumatlarda bildirilir ki, son beş
ildə “Praqa prosesi” çərçivəsində işlənilməsi başlanılan və” Madrid sənədinə çevrilən baza prinsipləri
mövcuddur. Bu prinsiplərin bəziləri üzrə müəyyən razılaşma əldə edilmişdir. Lakin hazırda prezidentlər
səviyyəsində müzakirə olunan bir neçə prinsip üzrə anlaşmanın müəyyən cizgiləri hiss olunur. Bu kontekstdə
bütün məsələlərə dair ümumi razılıq əldə olunduqdan sonra yekun hər hansı bir sənədin qəbul ediləcəyi
bildirilir.
Şübhəsiz ki, Ermənistan tərəfi aparılan danışıqlar prosesində həmişə qeyri-konstruktiv mövqedən çıxış
edərək, hər dəfə bu prosesi uzatmağa çalışır. Aparılan danışıqların gedişi konfidensial səciyyə daşısa da,
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev görüşlərin daha intensiv xarakter aldığını qeyd etməklə yanaşı, bu gün
danışıqlar masası üzərində bütün işğal edilmiş Azərbaycan torpaqlarının qaytarılması və məcburi köçkünlərin
öz doğma ev-eşiklərinə qayıdışı məsələlərinin mövcudluğunu bildirmişdir. Bununla yanaşı, Ermənistanın
danışıqlar prosesini süni şəkildə uzatdığını və bu taktikanın heç bir perspektivinin olmadığını söyləyən dövlət
başçısı cənab İlham Əliyev nə bu gün, nə on il, nə də yüz il sonra Dağlıq Qarabağın müstəqil olmayacağını
vurğulamışdır. Eyni zamanda, Prezident İlham Əliyev qeyd etmişdir ki, Azərbaycanın mövqeyi birmənalıdır
və biz bütün təzyiqlərə baxmayaraq, sonadək öz mövqeyimizi müdafiə edəcəyik.
Çox təəssüf ki, yarandığı vaxtdan ATƏT-in Minsk Qrupunun qəbul etdiyi sənədlərdə Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünün, sərhədlərinin toxunulmazlığının, suverenliyinin bərpasının zəruriliyi bildirilsə də, indiyə
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qədər bu qurumun fəaliyyəti sülh prosesində arzu olunan nəticəni verməmişdir. ATƏT çərçivəsində yaradılan
Minsk Qrupu və bu qrupa rəhbərlik edən ABŞ, Fransa və Rusiya kimi böyük dövlətlər münaqişənin
dondurulmuş şəkildə qalmasında məsuliyyət daşımamış və təcavüzkara qarşı heç bir təzyiq göstərmək
niyyətində olmamışlar. Bununla yanaşı, münaqişədə Ermənistanın Azərbaycana təcavüzündən birbaşa
danışmadan, qəbul edilən sənədlərdə bu barədə heç nə demədən münaqişənin ədalətli həlli yolunda müsbət
irəliləyişə nail olmaq çətindir. Eyni zamanda, təcavüzkar Ermənistana qarşı heç bir əməli tədbirin görülməməsi
ATƏT-in nüfuzuna xələl gətirməklə bərabər, onun tərkibində yaradılan Minsk Qrupuna olan ümidləri də heçə
endirir.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizama salınması istiqamətində beynəlxalq təşkilatların səyləri
ilə yanaşı, 1999-cu ilin aprelindən başlayaraq, yeni formada addımlar atılmışdır. Bu, Azərbaycan və
Ermənistan prezidentlərinin birbaşa dialoqunun aparılması oldu. Həmin vaxtdan bu günə qədər iki
respublikanın prezidentləri Moskvada, Vaşinqtonda, Cenevrədə, Yaltada, İstanbulda, Davosda, Nyu-Yorkda,
Minskdə, Parisdə, Ki-Uestdə, Soçidə, Kişinyovda, Praqada, Strasburqda, Varşavada, Astanada, Kazanda,
Rambuyedə, Buxarestdə, Sankt-Peterburqda, Sürixdə və habelə iki respublikanın sərhədi – Sədərəkdə 40-a
qədər görüş keçirmişlər.
Ancaq çox ağır və çətin keçən danışıqlar zamanı Azərbaycan tərəfi öz haqlı mövqeyini müdafiə edərkən
bir sıra çətinliklərlə qarşılaşır. Çünki münaqişə başlayandan keçən dövr ərzində aparılan danışıqlarda
təcavüzkar Ermənistan qeyri-konstruktiv mövqedən çıxış edərək, işğalçılıq siyasətindən əl çəkmir. Digər
tərəfdən isə, dünya birliyinin “ikili standartlar” prinsipindən çıxış etməsi, BMT və ATƏT kimi beynəlxalq
təşkilatların öz təklif və qətnamələrini həyata keçirmək üçün konkret fəaliyyət göstərməməsi danışıqlar
prosesində irəliləyişin əldə olunmasına maneçilik törədir.
Ona görə də beynəlxalq birlik təcavüzün qarşısını almaq üçün BMT Nizamnaməsinin 7-ci fəslinə
müvafiq tədbirlər görməlidir. Əgər böyük dövlətlər müasir beynəlxalq münasibətlər üçün təhlükəli olan
təcavüzkarın qarşısını almaq istəyirlərsə, qəti praktik addımlar atmalı və Ermənistanı beynəlxalq birliyin
iradəsinə tabe etdirməlidirlər. Təcavüzkarın qarşısı alınmazsa, son vaxtlar Avropanın mərkəzində, o cümlədən
Cənubi Qafqazda sabitliyin bərqərar edilməsinə yönəldilmiş səylər münaqişənin bütün regiona yayılması
nəticəsində heçə endirilə bilər.
Qarabağ.-2009.-18-30 sentyabr.-№18, 19.-S.7; №22.-S.5; №23.-S.7.
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ATƏT-in MİNSK QRUPUNUN FƏALİYYƏTİ
(1997-1998-ciillər)
Bahar MURADOVA,
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi sədrinin müavini
ATƏT-in 1996-cı il Lissabon sammitində Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair
qəbul etdiyi qərardan sonra problemin həlli üzrə beynəlxalq müşahidəçilər məsələni düşdüyü “pat” vəziyyətindən çıxarmaq üçün yeni təşəbbüs irəli sürmək məqsədilə ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində
müzakirələrə başladılar. Bu məsləhətləşmələr müxtəlif vaxtlarda və müxtəlif şəhərlərdə, əsasən ikitərəfli
danışıqlar yolu ilə aparılırdı. Burada əsas məqsəd hər iki tərəfi razı salan orta bir planın hazırlanması idi.
Danışıqlar tərəflərin bir-birinə güzəştə getməməsi səbəbindən iki dəfə yarımçıq dayandırılmışdı. Həmin
danışıqlarda nəinki irəliləyiş əldə olunmamışdı, hətta nizama salındığı güman olunan bəzi məsələlərin
müzakirə mövzusuna çevrilməsinə cəhd göstərilməmişdi. Ona görə də Minsk qrupu ATƏT-in növbəti zirvə
toplantısına Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası hökumətlərinin birgə bəyannaməsi ilə
getmək istəyirdi. Bu sənəd daimi sülh bağla-maq üçün əsas rol oynayacaq prinsipləri ifadə etməli idi.
Müzakirələrdən sonra əksər diplomatlar sülh sazişinin əsas müddəalarını belə təsəvvür edirdilər:
- birinci, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan Respublikasının tərkib hissəsi olaraq qalır, lakin özünü idarə
etməkdə ona daha yüksək hüquqlar verilir. Bu hüquqlara onun öz müdafiə qüvvələrinə nəzarət və Dağlıq Qarabağın təhlükəsizliyinə təminat məsələləri daxil idi. Beləliklə, təşəbbüsün reallaşdığı təqdirdə Dağlıq Qarabağ
Azərbaycan Respublikasının tərkibində öz daxili siyasətinə və məqsədlərinə nəzarət etmək imkanı əldə etmiş
olur. Onun xarici siyasəti isə yalnız diplomatik nümayəndəliklərini açmaq hüququnun olmaması ilə
məhdudlaşır;
- təklif olunan sülh sazişinin tərkib hissələrindən digəri Laçın dəhlizində ATƏT-in nəzarəti altında
beynəlxalq sülh müdafiə qüvvələrinin yerləşdirilməsi idi. Bu qüvvələr, həmçinin Dağlıq Qarabağın
təhlükəsizliyini təmin edəcəkdilər. Ekspertlər bölgənin təhlükəsizliyinə bir sıra təminatlan NATO, ABŞ və
Avropa Birliyinin verə biləcəyi qənaətində idi;
- üçüncü, Dağlıq Qarabağdan kənardakı bütün işğal olunmuş ərazilər qeyd-şərtsiz azad olunmalı idi.
Minsk qrupuna daxil olan dövlətlərin diplomatlarının bu təşəbbüsü, ümumilikdə təqdirəlayiq olsa da,
onların təkliflərində təcavüzə məruz qalanla təcavüzkara heç bir fərq qoymaması, sülh sazişi üçün tarazlaşdırıcı
məqamlar axtarması təəccüb və təəssüf doğururdu. Məsələnin bu qaydada qoyuluşu, təbiidir ki, Azərbaycan
Respublikası tərəfinin maraqlarını tam əks etdirmirdi.
1997-ci il iyunun 20-də Böyük Yeddiliyin Cenevrədə keçirilən görüşündə ABŞ Prezidenti B. Klinton,
Fransa Prezidenti J. Şirak və Rusiya Federasiyasının prezidenti B. Yeltsin Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı tarixi əhəmiyyətli birgə bəyanatla çıxış etdilər. Burada Dağlıq Qarabağın
Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz hissəsi olmasını Ermənistanın etiraf etməsi barədə təklif irəli sürdü
təklifin həyata keçirilməsinə kömək etmək barədə öz öhdəliklərini təsdiq etdilər.
Minsk qrupunun həmsədrləri olan dövlətlərin imzaladıqları birgə bəyanata Azərbaycan Respublikasının
Xarici İşlər Nazirliyi öz münasibətini belə bildirmişdi: “Bəyanatın qəbul edilməsi dünyanın aparıcı
dövlətlərinin uzun sürən Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tezliklə həll olunmasının
zəruriliyinə olan marağını əks etdirir” [1].
1997-ci il avqust ayının 1-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin ABŞ-a tarixi
əһəmiyyətli uzunmüddətli rəsmi səfəri zamanı qəbul olunmuş birgə bəyanatda prezident Klinton açıq şəkildə
bildirdi ki, Birləşmiş Ştatlar bu münaqişədə ədalətli və uzunmüddətli sülhün əldə edilməsi məqsədilə ATƏTin Minsk qrupunda Rusiya və Fransa ilə birgə işləmək əzmindədir. Prezident Heydər Əliyev sülh sazişinin bu
il əldə olunması məqsədilə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin bu yaxınlarda irəli sürdükləri təklifləri
danışıqların intensivləşdirilməsi üçün əsas kimi qəbul etdi. Hər iki prezident razılaşdı ki, münaqişənin həll
edilməsi ATƏT-in Lissabon sammitinin üç prinsipinə əsaslanmalıdır [5].
ATƏT-in Minsk qrupunun sədarəti tərəfindən təklif olunmuş “Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin aradan
qaldırılmasına dair hərtərəfli saziş” 2 hissədən ibarət idi:
- birinci hissə – silahlı münaqişənin dayandırılmasına əsasən Azərbaycanın işğal olunmuş 6 rayonu –
Füzuli və Ağdam rayonlarının ermənilərin nəzarətində olan hissələri Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı və Kəlbəcər
rayonları isə bütövlükdə azad edilməli idi. Bu prosesin ATƏT-in çoxmillətli sülhü mühafizə qüvvələrinin
himayəsi altında həyata keçirilməsi nəzərdə tutulurdu. Onlar Dağlıq Qarabağın 1988-ci ildəki sərhədlərindəki
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bufer zonasında duraraq, һəm də məcburi köçkünlərin öz doğma yerlərinə qayıtmasına nəzarət etməli idi. Bu
mərhələdə daha sonra əsir və girovların “hamının-hamıya” prinsipi əsasında dəyişdirilməsi, itkin düşmüş
şəxslərin taleyinin araşdırılması və bütün cənazələrin qaytarılması təmin olunmalı idi. Qarşılıqlı razılıq əldə
olunduğu halda, Ermənistanla Azərbaycan Respublikası arasında tam diplomatik münasibətlərin
yaradılmasına xidmət edən, təhlükəsizlik məsələlərinin tənzimlənməsinə yardım göstərən 3 həmsədr (ATƏT,
Azərbaycan, Ermənistan) tərəfindən idarə olunan Ermənistan-Azərbaycan ikitərəfli komissiyanın (EAİK)
yaradılması re-allaşacaqdı. BMT TŞ isə bu sazişin təminatçısı qismində çıxış etməli idi.
Həm münaqişə tərəfləri, һəm də beynəlxalq birlik üçün daha böyük maraq doğuran Dağlıq Qarabağın
statusuna dair ikinci saziş isə əsasən aşağıdakı parametrlərə söykənirdi:
- Azərbaycan Respublikasının və Ermənistan Respublikasının sərhədləri toxunulmazdır;
- Dağlıq Qarabağ əvvəlki sərhədləri çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının tərkibində dövlət və ərazi
qurumu kimi qarşılıqlı saziş əsasında müqəddəratmı həll edə bilər;
- Dağlıq Qarabağ özünün Konstitusiyasına, müstəqil hakimiyyət orqanlarına malikdir, özünün bayrağı,
gerbi və himni vardır;
- Qurum xarici iqtisadi, mədəni, elmi və digər humanitar əlaqələrdə sərbəstdir;
- Dağlıq Qarabağın vətəndaşları Ermənistan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq ikili vətəndaşlıq
hüququ əldə edirlər;
- Azərbaycan Respublikası ordusunun təhlükəsizlik və polis qüvvələrinin Dağlıq Qarabağ ərazisinə
daxil olması yalnız sonuncunun razılığı ilə mümkün ola bilər;
- Dağlıq Qarabağ özünün milli qvardiyasını və polis qüvvələrini formalaşdırır və onun vətəndaşları bu
qurumun ərazisində hərbi xidmət keçirlər;
- Dağlıq Qarabağ valyutaların sərbəst işləndiyi azad iqtisadi zona elan olunur.
Göründüyü kimi, Dağlıq Qarabağ əhalisinin Azərbaycan Respublikasının mərkəzi hakimiyyət
orqanlarının seçkilərində iştirak etmək hüququnu nəzərə almasaq, bu sazişlə nəzərdə tutulmuş səlahiyyətləri
dövlət müstəqilliyinə daha yaxın elementlər toplusu kimi qəbul etmək olar. Lakin buna baxmayaraq
Azərbaycan tərəfi Laçın və Şuşa rayonları ilə bağlı məsələlərin həllində müsbət nəticə əldə edəcəyinə ümidli
olduğuna görə bu təklifin müzakirəyə çıxarılmasına razılıq vermişdi.
1997-ci il oktyabrın 10-11-də Strasburqda Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlərin zirvə toplantısının
işlədiyi günlərdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Ermənistan prezidenti L. TerPetros-yanla görüşünün nəticəsi olaraq qəbul edilmiş birgə bəyanatda tərəflərin Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin siyasi vasitələrlə, danışıqlar və sülh yolu ilə aradan qaldırılması istəyi açıq
sezilirdi: “Azərbaycan və Ermənistan hesab edir ki, həmsədrlərin axırıncı təklifləri danışıqların yenidən
başlanması üçün ümidverici əsasdır” [3].
1997-ci ilin oktyabrında Minsk qrupu həmsədrlərinin, dekabrda isə Kopenhagen görüşü ərəfəsində
ATƏT sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kasprşik və həmsədrlərin münaqişə bölgəsinə səfəri zamanı
Azərbaycan Respublikası və Ermənistan hökumətlərinin Minsk qrupunun irəli sürdüyü sülh təklifini ətraflı
danışıqlar üçün əsas kimi qəbul etdiklərini təsdiqlədi. Lakin Dağlıq Qarabağın separatçı qüvvələri danışıqlara
başlamağa razılıq vermədikləri üçün bu prosesi irəli aparmaq müşkülə çevrildi (3).
АТƏТ-ə üzv olan dövlətlərin xarici işlər nazirlərinin 1997-ci il dekabrın 18-19-da Kopenhagen
görüşündə Ermənistan nümayəndə heyətinin şıltaqlığı ucbatından Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinə dair hər hansı sənədin, о cümlədən ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Nils Helber Pitersenin
bəyanatının qəbul edilməsi mümkün olmadı. Belə ki, müzakirələr zamanı Minsk qrupu həmsədrləri olan
dövlətlər arasında rəsmi Yerevanın Dağlıq Qarabağı danışıqlarda tərəf kimi tanımağa dair tələbinə
münasibətdə fikir ayrılığı yarandı: Rusiya Lissabon bəyanatının analoqu ola biləcək sənəd qəbul edilməsi
ideyasını dəstəkləsə də, ABŞ-la Fransa Ermənistanın ortaya atdığı “tarixilik prinsipi”nə əsaslandığı
arqumentləri nəzərə almağı daha vacib saydı.
Burada Ermənistan bir tərəfdən rəsmən münaqişənin Minsk qrupunun təklif etdiyi yeni nizamlama
modeli ilə razı olduğunu bildirməklə, digər tərəfdən isə bütün məsuliyyəti Dağlıq Qarabağ ermənilərinin
üstünə yıxıb vaxt udmaq məqsədilə məkrli diplomatik gedişlər etdi. Kopenhagen sammitində Lissabon
prinsiplərinin guya ədalətsiz olduğuna görə onlara yenidən baxılması tələbi də məhz rəsmi Yerevanın sonuncu
zirvə görüşündə beynəlxalq ictimaiyyətdən aldığı töhmətin əvəzini çıxmaq məqsədini güdürdü.
Ermənistan Respublikasının hakimiyyət dairələrindən Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə iki müxtəlif baxışın mövcudluğu nəhayət, L. Ter-Petrosyanın istefası ilə nəticələndi. Belə
ki, sülhə daha çox meyilli olan prezidentin komandası məsələnin həllinin mərhələli variantmı qəbul etmişdi,
979

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

maksimalist mövqedə duran hökumət başçısı R. Koçaryan və onu dəstəkləyən güc nazirləri isə iddialarına
uyğun paket variantına üstünlük verirdilər. Doğrudan da Ermənistanda yaranmış hakimiyyət böhranı
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması ilə bağlı ATƏT-in nizamasalma
planına öz mənfi təsirini göstərdi və L. Ter-Petrosyanın istefası sülh prosesinin gedişində böyük bir fasilə,
boşluq yaratdı. Bu dövrdə ATƏT müşahidəçiləri yalnız atəşkəs rejiminin vaxtaşırı monitorinqini keçirməyə
nail oldular. Lakin, ermənilər tərəfindən dəfələrlə atəşkəsin pozulması səbəbindən bu qrup tez-tez öz
fəaliyyətini dayandırmağa məcbur olmuşdur.
Yalnız 1998-ci il fevral ayının ortalarında Parisdə Fransa, Rusiya Federasiyası və ABŞ
nümayəndələrinin iştirakı ilə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həlli üzrə qarşıdakı tədbirləri müəyyənləşdirmək üçün fikir mübadiləsi aparmaq məqsədilə bir
уеrə toplaşdılar.
R. Koçaryan prezident seçilməsindən bir qədər sonra Moskvada MDB-nin növbəti zirvə görüşündə
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevlə birlikdə 28 aprel 1998-ci il tarixli birgə bəyanata imza
atdı. Bu sənəddə tərəflər Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə siyasi
vasitələrlə ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində aradan qaldırılmasına sadiq olduqlarını təsdiq etdilər. Rusiya
Federasiyasının prezidenti B. Yeltsin və xarici işlər naziri Y. Primakov da danışıqların məhz həmsədrlərin irəli
sürdükləri təkliflər əsasında aparılmasına üstünlük verdiklərini bir daha bəyan etdilər (2).
Nəzərdə tutulduğu kimi, 1998-ci ilin mayında ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin münaqişə
bölgəsinə uzunmüddətli səfəri reallaşdı, Yerevanda, Xankəndidə və Bakıda yüksək səviyyədə aparılan
danışıqların gedişi mövqelərdəki dəyişiklik meyillərini dərhal üzə çıxardı. Belə ki, “müharibə” partiyasının
nümayəndəsi kimi R. Koçaryanın indi açıq-açığına Dağlıq Qarabağ ermənilərinin, yəni öz həmyerlilərinin
mövqeyinə yaxınlaşması müşahidə olundu. Həmsədrlər Dağlıq Qarabağın statusu məsələsində Ermənistan
Respublikası rəhbərliyinin yalnız bir mövqedən (millətlərin özünüidarəetmə prinsipi) çıxış etməsindən və onun
Azərbaycan Respublikasının tərkibində qalmasına qəti etiraz etməsindən narahatlıqlarını gizlətmirdilər.
Təsadüfi deyil ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının (AŞPA) deputatı Jak Bomel (Fransa),
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar təəssüratlarını Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti Heydər Əliyevlə bölüşərkən münaqişənin nizama salınmasında Ermənistanın yeni rəhbərliyinin
əda-lətsiz mövqe tutmasını etiraf etmişdi: “Ermənistanda prezident dəyişdi və yeni prezident bu məsələdə çох
böyük tələblər irəli sürür, ona görə də prosesdə müəyyən qədər dayanma hiss olunur” [4].
Avropa Parlamentinin nümayəndə heyəti 1998-ci il iyun ayının sonlarında bölgədə səfərdə olarkən
Dağlıq Qarabağ problemi ciddi müzakirə mövzusuna çevrildi. Danışıqlar zamanı Ermənistanın yeni seçilmiş
prezidenti R. Koçaryan tərəfindən münaqişənin paket şəklində həlli, habelə Dağlıq Qarabağın muxtariyyətinə
dair konfederasiya assosiasiyalı dövlət, yəni “ümumi dövlət” və ya müstəqillik variantları ortaya atıldı.
Maraqlıdır ki, münaqişənin iki mərhələdə həllinə dair təklifləri verməzdən əvvəl Minsk qrupunun
həmsədrləri “paket” variantını irəli sürmüşdülər, lakin Ermənistan о zaman bu yolu da məqbul saymamışdı.
Azərbaycan Respublikasında keçirilmiş 1998-ci il prezident seçkilərindən sonra bölgəyə səfər etmiş Minsk
qrupunun həmsədrləri ilə rəsmi Bakının “ümumi dövlət” variantı ətrafında apardığı danışıqların nəticəsini
ümu-miləşdirərək belə qənaətə gəlmək mümkündür ki, Azərbaycan Respublikası tərəfi Dağlıq Qarabağın
statusu barədə ona təklif olunan hər hansı konsepsiyanı yalnız Lissabon prinsipləri çərçivəsində qəbul
edəcəkdir. Həmsədrlərlə aparılan söhbət zamanı dövlət başçısı Heydər Əliyevin “…xüsusi dövlət anlayışı
bizim üçün yeni bir anlayışdır və xüsusi dövlət anlayışının da cürbəcür formaları ola bilər. Ona görə də bu
məsələnin böyük təhlilə ehtiyacı vardır. Yəni bu barədə birmənalı söz demək mümkün deyildir”, – söyləməsi
onu göstərir ki, Azərbaycan rəhbərliyi bu variantın reallaşacağı təqdirdə ölkəmizin maraqlarının heç də tam
təmin olunacağına əmin deyildir. “Ümumi dövlət” təklifinin Ermənistan Respublikası tərəfindən məqbul hesab
edilməsi onun göstəricisi idi ki, bu konsepsiyada Azərbaycan Respublikasını qane etməyən məqamlar
mövcuddur. “Ümumi dövlət” ideyası əsasında hazırlanmış təkliflərin beynəlxalq hüquq normalarının
tələblərinə cavab vermədiyi bununla izah olunur ki, həmin təkliflər Azərbaycanla müstəqil dövlət kimi Dağlıq
Qarabağ arasında yalnız üfüqi münasibətlərin yaradılmasını özündə ehtiva edir. Bu isə beynəlxalq hüququn
sərhədlərin toxunulmazlığı prinsipinə zidd olan bir mövqedir. Digər tərəfdən, bu təkliflərin reallaşması
Lissabon sammitində qəbul olunmuş qərarların inkarı deməkdir. Belə ki, bu halda ilk növbədə işğalçı hərbi
birləşmələrin Azərbaycan Respublikası ərazilərindən çıxarılması deyil, əvvəlcə məhz Dağlıq Qarabağın
statusunun müəyyənləşdirilməsi ön plana çəkilirdi. Bununla da Azərbaycan Respublikası ərazisində yeni bir
suveren dövlətin yaranması üçün zəmin yaranmış olurdu. Hadisələrin sonrakı gedişatı Azərbaycan
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Respublikası Prezidentinin bu məsələdə belə ehtiyatlı mövqe tutmasını siyasi uzaqgörənliyin təzahürü kimi
təsdiq etdi.
Bu səbəblərə görə də Azərbaycan Respublikasının diplomatiyası Minsk qrupunun həmsədri kimi
Ermənistan tərəfindən guya hamı üçün münasib hesab olunduğuna görə ortaya atılmış “Ümumi dövlət”
ideyasını siyasi avantüra olduğunu çox tezliklə ifşa etməyə nail oldu. Heydər Əliyev baş-da olmaqla
Azərbaycan Respublikasının diplomatiyası bu ideyanın təşəkkül tapmasına imkan vermədi. 1998-ci il dekabrın
2-3-də Norveçin paytaxtı Osloda keçirilmiş ATƏT-in üzvü olan dövlətbrin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının
iclasında bu məsələ müzakirəyə çıxarılmadan birdəfəlik gündəlikdən çıxarıldı. Həmin dövrdən artıq
münaqişənin sonsuzluğa qədər uzanacağından ehtiyat edən beynəlxalq qurumlar müxtəlif yeni təşəbbüslərlə
çıxış etməyə başladılar.
İSTİFADƏ OLUNMUŞ ƏDƏBİYYAT
1. Azərbaycan, 25 iyun 1997
2. Azərbaycan, 30 aprel 1998
3. Azərbaycan Respublikası XİN-in mətbuat mərkəzinin məlumatı, 14 oktyabr 1997
4. AzərTAc-ın məlumatı, 17 iyun 1998
5. Xalq qəzeti, 12 avqust 1997
THE OSCE MINSK GROUP ACTIVITY IN 1997-1998′s. Bahar Muradova. The article provides
historic and politic analysis of the OSCE Minsk Group activity within underlined period. The author analyzes
Co-Chairmen Statements as well as speeches of Heads of Minsk Group States related to peace proposals to
solve Armenian-Azerbaijani Nagorno-Karabakh Conflict. The author pays an attention to the decision-making
process to define Nagorno-Karabakh’s status within Minsk Group’s proposal of “Common State”.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИНСКОЙ ГРУППЫ ОБСЕ В 1997-1998 гг. Бахар Мурадова. В статье
приводится историко-политический анализ деятельности Минской группы ОБСЕ в указанный период,
совместных заявлений сопредседателей выступлений глав государств, входящих в Минскую группу,
связанных с предложениями по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорнокарабахского конфликта. Особое место автором уделено вопросу выработки предложений по
определения статуса Нагорного Карабаха, в контексте предложенной Минской группой идеи “Общего
государства”.
Dirçəliş-XXI əsr.-2009.-№135-136.-S.134-140.

981

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Azərbaycanın Avropa Şurası ilə əməkdaşlığı dinamik inkişafdadır
İnam Hacıyev
Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv qəbul olunmasından 18 il keçir.
Azərbaycanın dünyanın ən nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarından biri olan Avropa Şurasına üzv olaraq qəbulunun
ölkəmizin beynəlxalq münasibətlər sistemindəki mövqeyinin formalaşmasında önəmli rolu
danılmazdır.Müstəqilliyinin ilk illərində ağır daxili və xarici böhran yaşayan Azərbaycan bu beynəlxalq
təşkilata tamhüquqlu üzv olmaq üçün çətin yol qət edib. 1992-ci il yanvarın 24-də Azərbaycan parlamenti
“xüsusi dəvət edilmiş qonaq” statusu almaq üçün Avropa Şurasına müraciət edib və Azərbaycan ilə Avropa
Şurası arasında əlaqələrin tarixi məhz həmin dövrdən başlayır.Tarixi yolların qovuşuğunda yerləşən ölkəmizin
Avropa Şurasına qəbul olunması həm Azərbaycan, həm də bu təşkilat üçün çox mühüm hadisədir
Nəhayət, 2001-ci il yanvarın 17-də Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin nümayəndələr səviyyəsində
keçirilmiş iclasında Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv qəbul edilməsinə dair qərar
qəbul edilir və 2001-ci il yanvarın 25-də Ümummilli Lider Heydər Əliyevin iştirakı ilə Strasburqda
Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv qəbul edilməsi münasibətilə rəsmi mərasim keçirilir. Məhz həmin dövrdən
qurumun binasının qarşısında dövlətimizin bayrağı dalğalanır. Azərbaycan Respublikasının AŞPA-dakı
nümayəndəliyi isə İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ilk dəfə olaraq bu qurumun iclasında tamhüquqlu üzv kimi
iştirak edib və ölkəmizin bu uğuru heç şübhəsiz ki, tarixi əhəmiyyətlidir. Ümummilli Liderin dediyi kimi,
“Tarixi yolların qovuşuğunda yerləşən ölkəmizin Avropa Şurasına qəbul olunması həm Azərbaycan üçün, həm
də bu təşkilat üçün çox mühüm hadisədir”.
2001-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ulu Öndər Heydər Əliyevin ölkəmizin Avropa
Şurasına tamhüquqlu üzv qəbul edilməsinə həsr olunmuş rəsmi mərasimdəki çıxışında qeyd etdiyi kimi,
Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv qəbul edilməsi onun müstəqil, suveren, demokratik, dünyəvi dövlət kimi
tanınmasıdır. Eyni zamanda belə bir mötəbər təşkilata üzv qəbul edilmək həm də Avropa ailəsinin bərabər
hüquqlu üzvü kimi Azərbaycan dövlətinin inkişafında yeni mərhələnin başlanğıcıdır.
Azərbaycan Respublikası 2001-ci ildə Avropa Şurasına üzv olduqdan sonra ilk dəfə 2014-cü il mayın
14-dən altı aylıq dövr üçün təşkilatın Nazirlər Komitəsində sədrlik edib. Sədrlik dövründə Azərbaycan Avropa
Şurasının fəaliyyətinin əsas sütunlarını təşkil edən insan hüquqları, qanunun aliliyi və demokratiyanın daha da
inkişafı istiqamətində mühüm səylər göstərib, bu xüsusda qurumun üzv ölkələri və müxtəlif təsisatları ilə
qarşılıqlı anlaşma şəraitində çalışıb.
Azərbaycan Respublikasının sədrliyinin prioritetləri Avropa Şurasının gündəliyində duran aktual
məsələlər, üzv dövlətlərin üzləşdikləri təhdidlər, ölkəmizin müsbət təcrübəsi və fərqli üstünlükləri nəzərə
alınmaqla, korrupsiyaya qarşı mübarizə, mədəniyyətlər və dinlərarası dialoq, sosial həmrəylik və sosial
davamlılıq, gənclərin hüquqi maarifləndirilməsi kimi sahələri əhatə edirdi. Azərbaycanda 18 mühüm
beynəlxalq tədbir keçirilməsi isə heç də təsadüfi deyil və həmin prioritetlərin dəstəklənməsi məqsədi daşıyır
ki, bu da Azərbaycanın uğurudur.
Azərbaycan ilə Avropa Şurası arasında əməkdaşlıq yüksək səviyyədədir və qurum tərəfindən bu
əməkdaşlıq yüksək qiymətləndirilir
Azərbaycanın Avropa Şurasına üzvlüyündən sonrakı dövr ərzində ölkəmizin qurum qarşısında
götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməsinin nəzərdən keçirilməsi məqsədilə AŞPA-nın monitorinq
komitəsinin respublikamız üzrə həmməruzəçilərinin mütəmadi olaraq Bakıya səfərləri təşkil edilir. Çox
sevindirici haldır ki, hər dəfə hazırlanmış məruzələrdə Azərbaycanın üzərinə götürdüyü öhdəliklərin yerinə
yetirilməsi yüksək qiymətləndirilib. Həmin məruzələrdə eyni zamanda ölkəmizin demokratiya sahəsində
mühüm inkişafa nail olduğu xüsusilə qeyd edilib. Onu da qeyd etmək yerinə düşərdi ki, Azərbaycan Avropa
Şurasına üzv olduğu müddətdə qurumun bir sıra önəmli sahələri əhatə edən sənədlərinin hazırlanmasının və
qəbulunun da iştirakçısı olub.
Bu gün Azərbaycan ilə Avropa Şurası arasında əməkdaşlıq yüksək səviyyədədir və qurum tərəfindən bu
əməkdaşlıq yüksək qiymətləndirilir. Çünki, ölkəmiz bu quruma üzv olduğu vaxtdan indiyədək demokratiyanın
inkişafı, insan haqlarının və azadlıqlarının qorunması, vətəndaş cəmiyyətinin qurulması yolunda böyük uğurlar
qazanıb və bu qurum tərəfindən də təsdiq olunub. Heç şübhə yoxdur ki, hazırda Azərbaycan Avropa Şurasının
insan haqlarının qorunması, demokratiyanın daha da inkişaf etdirilməsi, qlobal problemlərin həllinə yardım
göstərilməsi, beynəlxalq öhdəliklərə vicdanla əməl edilməsi kimi prinsiplərini rəhbər tutaraq bu qurumla
əməkdaşlığı dinamik şəkildə inkişaf etdirir. Avropa Şurasının tamhüquqlu və fəal üzvü kimi bu əməkdaşlığı
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gündən-günə gücləndirən Azərbaycan Şuranın insan haqlarının qorunması, demokratik proseslərin inkişaf
etdirilməsi, qlobal problemlərin həllinə yardım göstərilməsi, beynəlxalq öhdəliklərə vicdanla əməl edilməsi
kimi prinsiplərini hər zaman rəhbər tutur.
Azərbaycan Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv seçildikdən sonra bu qurumla əlaqələrin genişləndirilməsi
istiqamətində önəmli addımlar atılıb. Heç də təsadüfi deyil ki, 2003-cü il yanvarın 27-də AŞPA Bürosunun
iclasında Azərbaycan Respublikasının Assambleyadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri İlham Əliyev Büronun
üzvü və AŞPA-nın vitse-prezidenti seçilib.
İlk sessiyadan başlayaraq Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin nəticələrinin avropalıların diqqətinə
çatdırılması ölkəmizin ən boyük uğurudur
Ölkəmizin Avropa Şurası kimi mötəbər bir təşkilata bərabərhüquqlu üzv kimi qəbul edilməsinin
əhəmiyyətindən danışarkən xüsusilə vurğulamaq yerinə düşərdi ki, elə ilk sessiyadan başlayaraq Ermənistanın
işğalçılıq siyasətinin nəticələri avropalıların diqqətinə çatdırılır. Xüsisilə qeyd etmək lazımdır ki, sessiyada 9
ölkə və AŞPA-da fəaliyyət göstərən 5 siyasi qrupu təmsil edən 29 nümayəndə tərəfindən imzalanmış
“Ermənilər tərəfindən azərbaycanlı əhaliyə qarşı törədilmiş soyqırımının tanınması” adlı yazılı bəyanat və 14
ölkəni təmsil edən 20 nümayəndə tərəfindən imzalanmış “Ermənistan və Dağlıq Qarabağda saxlanılan
müharibə əsirləri və girovları” adlı tövsiyə üçün təklif AŞPA-nın rəsmi sənədləri qismində yayılıb. Göstərilən
sənədlərdə ermənilər tərəfindən Xocalı əhalisinin tamamilə qətlə yetirilməsi, Ermənistanın Azərbaycan
ərazilərinin 20 faizini işğal etməsi, Ermənistanda və işğal altıdakı Azərbaycan torpaqlarında uşaqlar, qadınlar
və yaşlılar da daxil olmaqla 783 azərbaycanlı girovun saxlanılması faktı və digər vacib məsələlər vurğulanıb.
Sadalanan faktların sənədlərdə yer alması ölkəmizin uğuru və nailiyyətidir.
Avropa Şurasında bu günə qədər əldə edilən uğurlar və Azərbaycanın Avropaya inteqrasiya
proseslərində iştirakı ölkəmizin bu beynəlxalq təşkilat ilə əlaqələrinin mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini təsdiq
edir
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Azərbaycan həm Avropa Şurasının, həm də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının fəal üzvüdür
Ölkəmizin xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri bütün dünyada mədəniyyətlərarası və
sivilizasiyalararası dialoqun təşviq olunmasıdır
Bütün dünya dövlətlərinin Azərbaycanda mövcud olan tolerant və multikultural dəyərlərə böyük
marağının əsas səbəbi, burada nə millətlər, nə mədəniyyətlər, nə də dinlərarası münasibətlərdə assimilyasiya
hallarına yol verilməməsidir. Bu da ilk növbədə, Azərbaycan dövlətinin həm xarici, həm də daxili siyasətində
ayrı-seçkiliyə yol verməməsindən, tolerantlığın və multikulturalizmin prioritet istiqamət kimi daim diqqət
mərkəzində saxlamasında özünü göstərir. Bunu sübüt edən bir çox faktlar sadalamaq olan. Lakin ən
diqqətçəkəni və bir çox dövlətlərin təəccübünə səbəb olanı odur ki, Azərbaycan həm Avropa Şurasının, həm
də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının fəal üzvüdür.
Bu gün multikultural dəyərlərin iflasa uğradığı iddiasında olan və buna səbəb kimi, müsəlman
ölkələrindən Avropaya mühacir axınının artmasın göstərən bir sıra Qərb dövlətlərindən fərqli olaraq,
Azərbaycanın həm Qərb, həm də İslam dövlətləri ilə sıx əməkdaşlıq etməsi, təəccüb doğurduğu qədər də,
təqdir olunan bir haldır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənabları da bu yaxınlarda keçirilən Nazirlər
Kabinetinin iclasında bu mövzuya toxunaraq bildirib ki, müsəlman ölkələri ilə əlaqələrimiz həmişə olduğu
kimi diqqət mərkəzindədir: “Bu, bizim xarici siyasətimizin prioritet məsələlərindən biridir. Azərbaycan İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatının fəal və dəyərli üzvüdür və bütün beynəlxalq təşkilatlarda, beynəlxalq tədbirlərdə biz
İslam həmrəyliyini göstəririk və bunu təbliğ edirik”.
Bu da məlumdur ki, beynəlxalq təşkilatlar İslam aləmində birliyin, həmrəyliyin möhkəmləndirilməsində
Azərbaycanın fəaliyyətini çox yüksək qiymətləndirir. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı da bu əməkdaşlıqdan
məmnündür. Bu səbəbdən də, Azərbaycan dövləti bu istiqamətdə fəaliyyətini davam etdirir və etdirəcək. Bu
əməkdaşlığın nəticəsidir ki, Azərbaycanın ikinci şəhəri, Bakıdan sonra Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin
Paytaxtı adına layiq görülüb. Bu bütün müsəlman aləminin Azərbaycana olan hörmətinin təzahürüdür. Bu eyni
zamanda, Azərbaycanın İslam aləmində oynadığı müsbət rolu ilə bağlıdır və bu istiqamətdə işlər davam edir.
Azərbaycan dövləti İslam aləmində həmrəyliyin, birliyin möhkəmlənməsi üçün səyləri davam etdirir, eyni
zamanda, İslam dəyərlərini dünyaya çatdırmaq üçün bundan sonra da addımlar atacaq. Bildiyiniz kimi,
Azərbaycanda multikulturalizmlə bağlı bir çox tədbirlər keçirilib, həm İslam aləmində, həm Avropada bu
səylər yüksək qiymətləndirilir və bu səylərin gözəldə nəticələri var.
Bu nəticələrin əldə olunmasında, multikulturalizmin Azərbaycan Respublikasının daxili siyasətinin
tərkib hissəsi olması, mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bunun əsas göstəricisi də ölkəmizdə dövlət-din
münasibətlərinin ən yüksək səviyyədə tənzimlənməsidir. Bu, özünü, ilk növbədə, ölkəmizdə dini azadlıqların
təmin edilməsində, bütün dinlərin, məzhəblərin qanun qarşısında bərabər olmasında, dini icmaların
fəaliyyətlərinə dövlət tərəfindən hər cür dəstək göstərilməsində, dinlərarası münasibətlərin qarşılıqlı hörmət
və əməkdaşlıq əsasında qurulmasında göstərir.
Bunun da ölkədə ilk növbədə maarifləndirmə işinin keyfiyyətinin və kəmiyyətinin yüksəldilməsindən
irəli gəldiyini deyə bilərik.
Təqdirəlayiq haldır ki, dövlət qurumlarının bu istiqamətdə gördüyü işləri, qeyri-hökumət təşkilatları
(QHT) və dini icmalar da yaxında dəstəkləyirlər.
Bu işlər çərçivəsində sentyabrın son ongünlüyündə Yevlax şəhərində “Müasir dövrdə Azərbaycan
Respublikasında etno-siyasi və dini durum” mövzusunda zona müşavirəsi keçirilib. Prezident
Administrasiyasının millətlərarası münasibətlər, multikulturalizm və dini məsələlər şöbəsinin təşkilatçılığı ilə
keçirilən tədbirdə Yevlax, Bərdə, Ağcabədi, Tərtər, Füzuli, Ağdam, Laçın, Xocavənd, Beyləqan şəhər və rayon
icra hakimiyyəti başçılarının müavinləri – dini işlər üzrə komissiya sədrləri, dini qurumlarla işin təşkilatçıları,
hüquq-mühafizə orqanlarının, Mədəniyyət, Təhsil, Gənclər və İdman nazirliklərinin, Dini Qurumlarla İş üzrə
Dövlət Komitəsinin yerli qurumlarının rəhbərləri, bələdiyyə sədrləri, ziyalılar və din xadimləri iştirak ediblər.
Tədbirdə çıxış edən Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyasının Millətlərarası
münasibətlər, multikulturalizm və dini məsələlər şöbəsinin müdiri Etibar Nəcəfov qeyd edib ki, Azərbaycan
Respublikası multikulturalizmi dövlət siyasəti kimi qəbul edən nadir dövlətlərdəndir. Multikulturalizm etnik,
irqi, dini və mədəni müxtəlifliklərin tənzimlənməsinə yönələn bir siyasət kimi assimilyasiya siyasətindən fərqli
olaraq, milli azlıqların etnik-mədəni dəyərlərinin ləğv edilməsinin qarşısını almaqla, bu dəyərləri qorumağa
çalışır. Həmçinin izolyasiya siyasətindən fərqli olaraq, milli azlıqların etnik-mədəni dəyərləri ilə titul etnosun
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etnik-mədəni dəyərlərinin bir-birinə qarşılıqlı təsir etmələri üçün lazımi şərait yaradır. Eləcə də milli azlıqların
yaşadıqları cəmiyyətə inteqrasiyası üçün əlverişli imkan təklif edir:
“Tarixən Azərbaycanda məskunlaşan milli azlıqlar etnik, dini və mədəni mənsubiyyətlərinə, etnikmədəni dəyərlərinə görə burada əhalinin çoxluğunu təşkil edən Azərbaycan türkləri tərəfindən təqib olunmayıb
və birgə əmin-amanlıq şəraitində yaşayıblar”-deyə, E. Nəcəfov vurğulayıb. Bu da danılmaz həqiqitdir ki,
ölkəmizdə multikultural mühit dövlət müstəqilliyimizdən sonra daha da güclənib. Bu gün bir sıra Qərb
ölkələrində multikulturalizmin iflasa uğraması məsələsi gündəmdə olduğu halda, Azərbaycan Respublikası bu
siyasət vasitəsilə cəmiyyətdəki etnik-mədəni müxtəlifliklərin tənzimlənməsi sahəsində böyük nailiyyətlər əldə
edib. Bunun əsas göstəricisi, tarixin heç bir dönəmində burada etnik, dini və irqi zəmində qarşıdurmanın,
münaqişənin olmamasıdır.
Ölkəmizin xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri bütün dünyada mədəniyyətlərarası və
sivilizasiyalararası dialoqun təşviq olunmasıdır. Bu istiqamətdə ölkəmiz böyük uğurlara imza atıb. Belə
uğurlardan biri kimi son dövrdə siyasi leksikona daxil olan “Bakı prosesi”ni qeyd etmək lazımdır. Bu il on
illiyini qeyd etdiyimiz və qlobal hərəkata çevrilən “Bakı prosesi” müxtəlif mədəniyyətlər arasında dialoqun
inkişaf etdirilməsini nəzərdə tutan bir təşəbbüsdür. Prezident İlham Əliyev tərəfindən ilk dəfə irəli sürülən və
Azərbaycan multikulturalizminin beynəlxalq münasibətlər sistemində təzahürü olan bu təşəbbüs çərçivəsində
Azərbaycanda mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalararası dialoqun inkişaf etdirilməsinə xidmət edən bir sıra
nüfuzlu beynəlxalq tədbirlər keçirilib. “Bakı prosesi” çərçivəsində də paytaxtımızda çoxsaylı Forumlar və
digər tədbirlər keçirilib və oktyabr ayının 25-26-da Bakıda VI Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun
keçirilməsi planlaşdırılb.
Bütün bunlara baxmayaraq, ölkəmizdə dinin ideoloji sahədə həssas və incə mahiyyətə sahib olduğunu
bilən və ondan siyasi, qrup, şəxsi maraqlar naminə istifadə edən, yaxud din pərdəsi altında müxtəlif destruktiv
fəaliyyətlərə yönələn və bunun nəticəsində digər vətəndaşların hüquqlarını pozan, bir sözlə, insanların saf
duyğularından öz məkrli məqsədlərini həyata keçirmək istəyində olanlar da yox deyillər və öz çinkin
niyyətlərin həyata keçirmək üçün məqam axtarırlar.
Lakin bu qüvvələr yaddan çıxarırlar ki, Azərbaycan Respublikasında dini etiqad azadlığı möhkəm
hüquqi-normativ əsaslara malikdir və dövlətimiz dini etiqad azadlığının təmin olunması sahəsində böyük işlər
görür. Lakin radikal ekstremist qruplaşmalar öz çirkin əməlləri ilə bu işlərə kölgə salmağa çalışır, həmçinin
ölkədəki ictimai-siyasi sabitliyi pozmağa cəhdlər edirlər. Belə cəhdlərin qarşısı həmişə qətiyyətlə alınıb və
bundan sonra da alınacağına heç bir şübhəmiz yoxdur.
Bu da bizə onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycanda mövcud olan etno-siyasi və dini durum bütün
dünyaya nümunədir.
Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan həm Avropa dövlətləri, həm də İslam dünyası ilə sıx
əməkdaşlıq edir, bu dövlətlərin də bir-biriləri ilə münasibətlərini tənzimləməyə çalışır. Bu baxımdan
Azərbaycanın cari ilin sentyabrın 10-da Polşanın paytaxtı Varşava şəhərində ATƏT-in Demokratik Təsisatlar
və İnsan Haqları Bürosunun İnsan Ölçüsü üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə həsr olunmuş yekun iclasında
iştirakı da anlaşılandır.
Hər ilin payız aylarında keçirilən bu mötəbər tədbirdə ATƏT-ə üzv olan ölkələr insan ölçüsünə dair
konsensus yolu ilə qəbul etdikləri öhdəliklərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı hesabat verirlər. Sentyabrın 21-dək
davam edən tədbirdə ATƏT-ə üzv olan 57 ölkənin nümayəndələri ilə yanaşı, müxtəlif beynəlxalq və qeyrihökumət təşkilatlarının təmsilçiləridə iştirak ediblər.
Tədbirdə “Antisemitizmlə mübarizə; dini və ya etiqadi zəmində, o cümlədən xristianlara, müsəlmanlara
və digər dinlərin nümayəndələrinə qarşı dözümsüzlük və diskriminasiya ilə mübarizə” mövzusuna həsr
olunmuş işçi sessiyası keçirilib. Sessiyada məruzə ilə çıxış edən Azərbaycan Respublikası Prezidenti
Administrasiyasının millətlərarası münasibətlər, multikulturalizm və dini məsələlər şöbəsinin müdiri Etibar
Nəcəfov tədbir iştirakçılarına “Bakı prosesi” haqqında geniş məlumat verərək bildirib ki, bu il Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə həmin hərəkatın, 10 illik yubiliyi ölkəmizdə geniş tədbirlər planı ilə
qeyd olunur.
“Paralel”in Araşdırma Qrupu
Paralel.– 2018.- 16 oktyabr. – № 176. – S. 10.
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Azərbaycan-Avropa Şurası əlaqələri
Rəşid Rəşad
Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv olması ölkəmizin beynəlxalq münasibətlər sistemindəki mövqeyinin
formalaşmasında böyük rol oynayıb. Müstəqilliyinin ilk illərində daxili və xarici böhran yaşayan Azərbaycan
bu beynəlxalq təşkilata tamhüquqlu üzv olmaq üçün çətin yol qət edib.
1997-ci il oktyabrın 10-11-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Avropa Şurası
üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının Strasburqda keçirilən ikinci Zirvə toplantısında iştirak
edərkən ölkəmizin Avropa strukturları ilə əlaqələri barədə fikir mübadiləsi aparmış, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinə dair Azərbaycanın mövqeyini açıqlayıb.
1998-ci il yanvarın 20-də Heydər Əliyev “Azərbaycan Respublikası ilə Avropa Şurası arasında
əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi və Azərbaycan Respublikasının Avropada mənafelərinin müdafiə edilməsi
sahəsində tədbirlər haqqında”, 1999-cu il oktyabrın 21-də “Avropa Şurasında Azərbaycan Respublikasının
təmsilçiliyinin təşkilati təminatı haqqında” sərəncamlar verib.
2000-ci il iyunun 26-28-də AŞPA-nın növbəti sessiyasında Azərbaycan Respublikasının Avropa
Şurasının tamhüquqlu üzvlüyünə qəbul edilməsinə dair müsbət rəy verildi. Avropa Şurası Nazirlər
Komitəsinin 2000-ci il noyabrın 7-9-da keçirilən sessiyasında Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv olmağa
dəvət edilməsi adlı 14 saylı qətnamə qəbul edilib. Nəhayət, 2001-ci ilə yanvarın 17-də Avropa Şurası Nazirlər
Komitəsinin nümayəndələr səviyyəsində keçirilən iclasında Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasına
tamhüquqlu üzv qəbul edilməsinə dair qərar qəbul edilib. 2001-ci il yanvarın 25-də Prezident Heydər Əliyevin
iştirakı ilə Strasburqda Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv qəbul edilməsi münasibətilə rəsmi mərasim
keçirilib və qurumun binasının qarşısında dövlətimizin bayrağı ucaldılıb. 2001-ci il aprelin 24-27 Avropa
Şurası Parlament Assambleyasının plenar sessiyası keçirilib. Azərbaycanın AŞPA-dakı nümayəndə heyəti
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ilk dəfə olaraq bu qurumun iclasında tamhüquqlu üzv kimi iştirak edib. Və ilk
sessiyadan başlayaraq Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin nəticələri avropalıların diqqətinə çatdırılıb. Həmin
sessiyada 9 ölkə və AŞPA-da fəaliyyət göstərən 5 siyasi qrupu təmsil edən 29 nümayəndə tərəfindən imzalanan
“Ermənilər tərəfindən azərbaycanlı əhaliyə qarşı törədilmiş soyqırımının tanınması” adlı yazılı bəyanat və 14
ölkəni təmsil edən 20 nümayəndə tərəfindən imzalanıb “Ermənistan və Dağlıq Qarabağda saxlanılan müharibə
əsirləri və girovları” adlı tövsiyə üçün təklif AŞPA-nın rəsmi sənədləri qismində yayılıb. Bu sənədlərdə
ermənilər tərəfindən Xocalı əhalisinin tamamilə qətlə yetirilməsi, Ermənistanın Azərbaycan ərazilərinin 20
faizini işğal etməsi, Ermənistanda və işğal altıdakı Azərbaycan torpaqlarında uşaqlar, qadınlar və yaşlılar da
daxil olmaqla 783 azərbaycanlı girovun saxlanılması faktı və digər vacib məsələlər vurğulanıb (azvision.az).
Yeri gəlmişkən, Avropa Şurasının iki əsas orqanı var- Nazirlər Komitəsi və Parlament Assambleyası.
- Nazirlər Komitəsi Avropa Şurasının adından fəaliyyəti həyata keçirməyə səlahiyyəti olan icraedici və
sərəncamverici orqandır. Avropa Şurasının üzvü olan hər bir dövlət Nazirlər Komitəsində bir nümayəndə ilə
təmsil olunur. Nazirlər Komitəsində üzv dövlətlərin xarici işlər nazirləri ilə yanaşı, digər vəzifəli şəxsləri, çox
vaxt isə üzv dövlətlərin Parisdə akkreditə olunmuş diplomatik nümayəndələri iştirak edirlər.
- Parlament Assambleya üzv ölkələrinin Parlamenti tərəfindən seçilmiş və ya təyin olunmuş parlament
nümayəndələrindən təşkil olunur. Əhalisinin sayından asılı olmayaraq Assambleyada həmin dövlətin ən azı üç
siyasi partiyası təmsil olunmalıdır. Üzv ölkələrin nümayəndələrinin sayı 2 nəfərdən 18 nəfərədək olur.
Parlament Assambleyası öz üzvlərindən sədr və onun müavinlərini seçir. Onlar sədr və 17 müavindən ibarət
Assambleya Bürosunu təşkil edirlər. Assambleya öz sessiyalarını Strasburqda Avropa sarayında keçirir.
Bundan başqa, təşkilatın Nizamnaməsində nəzərdə tutulan üçüncü orqan Baş Katibin rəhbərlik etdiyi
Katiblikdir. Baş Katibi Nazirlər Komitəsinin təqdimatı ilə Parlament Assambleyası beş il müddətinə seçir.
Siyasi elmlər namizədi Elçin Əhmədov qeyd edir ki, Müstəqilliyini əldə etdikdən sonra Azərbaycan
Respublikası 1992-ci ilin yanvarında ona “xüsusi dəvət edilmiş qonaq” statusu verilməsi üçün Avropa Şurasına
rəsmi müraciət etdi: “Müraciət bu nüfuzlu Avropa təşkilatının bərabərhüquqlu üzvü olmaq üçün ilk addım
olmaqla bərabər Avropa ölkələri ilə siyasi, iqtisadi, mədəni və humanitar sahələrdə əməkdaşlığın daha da
genişləndirilməsi məqsədi daşıyırdı. Avropa Şurası ilə əlaqələr yaradıldıqdan sonra bu təşkilat Azərbaycanda
baş verən hadisələrə, o cümlədən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair öz mövqeyini bildirdi.
1993-cü ilin ikinci yarısından, yəni ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra
ölkəmizin beynəlxalq aləmdə fəallığının güclənməsi, ictimai həyatın hərtərəfli demokratikləşdirilməsi
sahəsində inamlı addımların atılması, Ermənistanla münaqişədə respublikamızın hərbi əməliyyatların
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dayandırılması və atəşkəsin əldə edilməsinə yönəlmiş fəaliyyəti Azərbaycanla Avropa Şurasının yaxınlaşması
prosesinə zəruri impulslar verdi. Avropa Şurası Parlament Assambleyası ilə əməkdaşlıq məqsədilə 1994-cü il
iyulun 4-dən 11-dək Strasburqda Dağlıq Qarabağla əlaqədar keçirilən görüşdə iştirak edən Azərbaycan
nümayəndə heyəti Ermənistanın Azərbaycana qarşı əsassız ərazi iddiaları ilə bağlı hərbi təcavüzkarlığını, onun
nəticələrini və bu münaqişədə Azərbaycanın mövqeyini açıqladı. 1994-cü il noyabrın 10-da Avropa Şurası
Parlament Assambleyasının “Dağlıq Qarabağda münaqişəyə dair” qəbul etdiyi 1047 saylı qətnamədə atəşkəsin
əldə edilməsi ilə bağlı məmnunluq ifadə edilsə də, Azərbaycanın mənafeyinə zidd bir sıra bəndlər var idi”.
E.Əhmədov bildirir ki, 1994-1995-ci illərdə Azərbaycan ilə Avropa Şurası arasında yaranmış əlaqələr
təşkilatın müxtəlif təsisatlarının nümayəndələrinin ölkəmizə səfərləri zamanı Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin nizama salınması, eləcə də Azərbaycanda demokratik təsisatların inkişafı, insan hüquqlarının
müdafiəsinin təkmilləşdirilməsi məsələləri müzakirə olunub: “Avropa Şurası ilə əlaqələrin genişlənməsi
Azərbaycana bir sıra qanunvericilik aktlarına yenidən baxmaq üçün ekspert köməyi əldə etmək imkanı verdi.
Belə ki, 1996-cı il martın 1-2-də Azərbaycan nümayəndə heyəti ilk dəfə iştirak etdiyi Avropa Şurasının
Venesiya Komissiyasının iclasında ölkəmizin bu quruma üzvlük hüququnun verilməsini xahiş etmiş və həmin
il mayın 17-18-də Azərbaycanın bu Komissiyaya üzv olması haqqında qərar qəbul edildi.
2000-ci il martın 18-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev “Avropa Şurasının fəaliyyətinə və
Azərbaycan Respublikası ilə Avropa Şurası arasındakı əməkdaşlığa dair məlumatların yayılması barədə”
Sərəncam imzaladı. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 1996-2000-ci illərdə Azərbaycanın Avropa Şurası ilə
əməkdaşlığına dair imzaladığı sərəncamlar respublikamızın bu nüfuzlu beynəlxalq təşkilata qəbul edilməsi
istiqamətində aparılan məqsədyönlü fəaliyyətə zəmin yaratdı” (karabakh.az).
Ekspertlərin fikrincə, Azərbaycanın AŞPA-na qəbul olunması ölkədə demokratik düşüncənin
möhkəmlənməsinə səbəb olsa da, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində Azərbaycanın haqq səsinin dünyaya
çatdırılmasında AŞPA ortaya konkret bir mövqe qoya bilməyib. O da qeyd olunur ki, 2000-ci illərin
əvvəllərində Azərbaycan bu quruma üzv olarkən də belə rəylər var idi ki, bu quruma üzvlük Azərbaycandakı
bütün məsələlərin həllinə kömək edəcək, insan haqları və demokratiya məsələləri birdəfəlik yoluna qoyulacaq.
Ancaq illər keçməsinə baxmayaraq AŞPA Azərbaycanda siyasi islahatların aparılmasına xüsusi töhfə
vermədi.
Ümumiyyətlə isə Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv olması xalqımıza heç nə qazandırmayıb. Belə ki,
Avropa Şurası Avropada demokratik dövlətlərin bir klubudur.
Demək olar ki, bütün Avropa dövlətləri onun üzvüdür. Azərbaycan hakimiyyəti və cəmiyyəti özünü bu
demokratik dövlətlər klubunda üzv görməklə hesab edirdi ki, biz artıq mədəni Avropaya mənsubuq. Bu,
ekspertlərin fikridir.
Politoloq Fikrət Sadıxov bildirir ki, Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv olması müsbət haldır və bunu
heç vaxt unutmaq olmaz: “Avropa Şurasına bizim daxil olmağımız normal müsbət bir haldır. Çünki biz
özümüz könüllü şəkildə bunu istəmişik. Burda müxtəlif qüvvələr var. Biz görürük ki, Azərbaycana qarşı çıxan
qüvvələr də az deyil. Amma eyni zamanda, Azərbaycan tərəfini saxlayan, maraqlarını müdafiə edən, reallığı
nəzərə alaraq həqiqəti deyən qüvvələr kifayət qədərdir. Bu da sirr deyil ki, bir neçə il ərzində Azərbaycanın
xeyirinə bir neçə qətnamə qəbul olunub – Dağlıq Qarabağla bağlı bizim maraqlarımızı müdafiə edə edən bir
qətnamə. Bu reallıqdır, biz bunu unutmamalıyıq” (sputnik.az).
Qəbul olunan qətnamələrin problemi tam həll etməməsi fikrinə isə politoloqun cavabı belədir: “Bu
məsələdə qərəzli məqamlar da var. Burada qərəzli fikirlər də səslənir. Müxtəlif siyasətçilər, parlament üzvləri
Azərbaycana qarşı çıxış edir, ədalətsiz, qərəzli ifadələr işlədir. Hətta bir sıra hallarda ermənipərəst qüvvələrin
təhriki ilə bağlı bizə qarşı açıq şəkildə siyasi döyüşlər də gedir. Biz təbii ki, onun cavabını veririk, borclu
qalmırıq”.
Ekspress.– 2018.- 13 iyun. – № 106. – S. 10.
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Azərbaycan və Avropa Şurası əməkdaşlığı
Vasif Cəfərov
Avropa Şurası Azərbaycanın sıx əməkdaşlıq etdiyi regional təşkilatlardandır. Ölkəmizin bu təşkilatla
əlaqələri 1992-ci ildən başlayıb.
Həmin ilin 24 yanvarında Azərbaycan Parlamenti “xüsusi dəvət edilmiş qonaq” statusu almaq üçün
Avropa Şurasına müraciət ünvanlayıb. 1994-cü il noyabrın 10-da Avropa Şurası Parlament Assambleyası
(AŞPA) Azərbaycan-Ermənistan cəbhəsində atəşkəsin əldə edilməsi ilə bağlı məmnunluq hisslərinin ifadə
olunduğu qətnaməni qəbul edib. Bir neçə ay sonra, 3 fevral 1995-ci ildə AŞPA Bürosu 1994-cü ildə qəbul
edilən və 3 Cənubi Qafqaz dövlətinin Avropa Şurasına üzv qəbul edilmək üçün müraciət hüququnu nəzərdə
tutan tövsiyəyə uyğun olaraq Azərbaycanın “xüsusi dəvət edilmiş qonaq” statusu almaq barədə müraciətinin
nəzərdən keçirilməsi təşəbbüsünü irəli sürüb.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına əsasən, 17-18 mart 1996-cı ildə keçirilən Avropa
Şurasının Qanun vasitəsilə Demokratiya üzrə Avropa Komissiyasının (Venesiya Komissiyası) iclasında
Azərbaycan bu komissiyaya üzv qəbul olunub.
28 iyun 1996-cı il tarixində AŞPA Bürosu Azərbaycana “xüsusi dəvət edilmiş qonaq” statusunun
verilməsi barədə qərar qəbul etdi. 13 iyul 1996-cı ildə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Avropa Şurası
Baş katibinin adına məktub göndərərək Azərbaycanın Avropa Şurasına tam hüquqlu üzv qəbul olunmaq və
digər üzv dövlətlər kimi İnsan hüquqları və azadlıqları haqda Avropa konvensiyasına qoşulmaq arzusunda
olduğunu bildirdi. 11 sentyabr 1996-cı ildə Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin 573-cü iclasında Azərbaycanın
Avropa Şurasına daxil olması, Azərbaycanda demokratiyaya keçid prosesinin sürətləndirilməsi məqsədilə
Azərbaycan hakimiyyət dairələri ilə danışıqların intensivləşdirilməsi, əməkdaşlıq proqramları formasında
yardımın edilməsini nəzərdə tutan qətnamə qəbul etdi.
10-11 oktyabr 1997-ci ildə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Avropa Şurası üzvü olan ölkələrin
dövlət və hökumət başçılarının Strasburqda keçirilən 2-ci zirvə toplantısında iştirak etdi, Avropa Şurasının
rəhbərləri ilə Azərbaycanda demokratik proseslərin gedişi, ölkəmizin Avropa strukturları ilə əlaqələri barədə
fikir mübadiləsi apardı, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyini açıqladı.
20 yanvar 1998-ci ildə Azərbaycan Prezidenti “Azərbaycan Respublikası ilə Avropa Şurası arasında
əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi və Azərbaycan Respublikasının Avropada mənafelərinin müdafiə edilməsi
sahəsində tədbirlər haqqında” sərəncam imzaladı.
3 fevral 1998-ci ildə isə Azərbaycan Milli Məclisi Prezidentin qanunvericilik təşəbbüsü əsasında ölüm
hökmünün ləğv edilməsinə dair qərar qəbul etdi və 16 avqust 1998-ci ildə Azərbaycanda mətbuat üzərində
senzura ləğv olundu.
2000-ci il martın 23-25-də AŞPA Siyasi Komitəsi Milli Məclisə Azərbaycanın Avropa Şurasına tam
hüquqlu üzv qəbul edildikdən sonra yerinə yetirilməli olacağı öhdəliklərin siyahısını göndərdi və bu sənəd
Milli Məclisdə təmsil olunan siyasi partiyaların nümayəndələri tərəfindən imzalandı. Bir neçə gün sonra,
martın 27-28-də Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Vilayet Quliyev Strasburqa səfər edərək Milli Məclisdə təmsil
olunan siyasi partiyalar tərəfindən imzalanan öhdəliklərin siyahısını və Azərbaycanın 8 Avropa Şurası
konvensiyasına qoşulması barədə ratifikasiya sənədlərini Avropa Şurasının Baş Katibinə təqdim etdi.
26 – 28 iyun 2000-ci ildə AŞPA-nın növbəti sessiyası keçirildi. Səsvermədə 120 nəfər lehinə, 1 nəfər
əleyhinə, 5 nəfər isə bitərəf qalmaqla Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasının tam hüquqlu üzvlüyünə
qəbul edilməsinə dair müsbət rəy verildi. 6 sentyabr 2000-ci ildə Avropa İttifaqının üzvü olan ölkələr adından
Sədrlik (Fransa) tərəfindən Azərbaycan və Ermənistanın Avropa Şurasına üzvlük üçün müraciətləri ilə bağlı
bəyanat qəbul olundu. Bəyatda dövlətlərdə mövcud olan siyasi şəraitin müəyyən zaman kəsiyində Avropa
Şurası tərəfindən müdafiə olunan dəyər və prinsiplərə uyğun şəkildə inkişaf edəcəyinə ümid ifadə olunub.
17 yanvar 2001-ci ildə Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin nümayəndələr səviyyəsində keçirilən
iclasinda Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv qəbul edilməsinə dair qərar qəbul
edildi.
Bundan bir neçə gün sonra, 25 yanvar 2001-ci il tarixində Strasburqda Azərbaycanın Avropa Şurasına
tamhüquqlu üzv qəbul edilməsinə həsr olunan rəsmi mərasim keçirildi. Mərasimdə Azərbaycan Prezidenti
Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi geniş nümayəndə heyəti iştirak etdi.
24-27 aprel 2001-ci ildə AŞPA plenar sessiyası keçirilib. Azərbaycan AŞPA-da nümayəndə heyəti
cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ilk dəfə olaraq bu qurumun iclasında tamhüquqlu üzv kimi iştirak edib.
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Cənab İlham Əliyevin ardıcıl səyləri nəticəsində nümayəndə heyətimiz tərəfindən elə ilk sessiyadan başlayaraq
Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin nəticələri uğurla Avropalıların diqqətinə çatdırılıb. Belə ki, sessiya zamanı
9 ölkə və AŞPA-da fəaliyyət göstərən 5 siyasi qrupu təmsil edən 29 nümayəndə tərəfindən imzalanan
“Ermənilər tərəfindən Azərbaycanlı əhaliyə qarşı törədilmiş soyqırımın tanınması” adlı yazılı bəyanat və 14
ölkəni təmsil edən 20 nümayəndə tərəfindən imzalanan “Ermənistan və Dağlıq Qarabağda saxlanılan müharibə
əsirləri və girovları” adlı tövsiyə üçün təklif AŞPA-nın rəsmi sənədləri qismində yayılıb.
Azərbaycanla Avropa Şurasıarasında yüksək əməkdaşlıq hazırda da davam edir. Son 3 ilin fəaliyyət
statistikası da bunu təsdiqləyir. 2015-ci ilin noaybrın 5-də AŞPA Siyasi məsələlər və Demokratiya Komitəsi
“Dağlıq Qarabağ və Azərbaycanın digər işğal olunmuş ərazilərində zorakılığın artması” adlı qətnamə
layihəsini təsdiq edib. Layihədə Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini 20 ildən artıq müddətdə işğal altında
saxlaması, həmçinin Azərbaycana qarşı yürütdüyü hərbi təcavüz və etnik təmizləmə siyasəti pislənilir və
Ermənistanın Azərbaycanın işğal olunan Dağlıq Qarabağ və ətraf bölgələrində effektiv nəzarət həyata keçirdiyi
qeyd olunur. Eyni zamanda, layihədə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin yuxarıda qeyd olunan qərarı və
BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələrinə istinad edilərək, Ermənistanın işğalçı
qoşunlarının Azərbaycanın bütün işğal olunan bölgələrindən çıxarılması və bu ərazilər üzərində Azərbaycanın
tam suverenliyinin bərpa olunmasına dair çağırış öz əksini tapıb.
Siyasi məsələlər və Demokratiya Komitəsi ilə yanaşı AŞPA-nın Sosial məsələlər, Səhiyyə və Davamlı
İnkişaf Komitəsi Azərbaycanın işğal olunan ərazilərində aparılan qeyri-qanuni fəaliyyət nəticəsində yaranan
humanitar və ekoloci böhranla bağlı 23 noyabr 2015-ci il tarixində “Azərbaycanın cəbhə bölgələrində
sakinlərin qəsdən sudan məhrum edilməsi” adlı qətnamə layihəsini təsdiq etdi. Layihədə Ermənistanın
Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi və burada qəsdən ekoloci böhran yaradaraq, həmin ərazilərdə yaşayan
əhalinin normal həyatını qeyri-mümkün etməsi “ekoloci təcavüz” kimi qətiyyətlə pislənir və Ermənistan silahlı
qüvvələrinin işğal olunmuş ərazilərdən dərhal çıxarılması, həmçinin Ermənistan hakimiyyətinin su
ehtiyatlarından münaqişə tərəflərinin yalnız birinin xeyrinə siyasi təsir və yaxud təzyiq vasitəsi kimi
istifadəsinin dayandırması tələb olunur. Qeyd olunan hər iki qətnamə layihəsi AŞPA-nın 2016-cı ilin
yanvarında keçiriləcək sessiyasında qəbul edilməsi üçün müzakirəyə təqdim edildi.
2015-ci il noyabrın 1-də 503 beynəlxalq müşahidəçinin iştirakı ilə Azərbaycan Milli Məclisinə keçirilən
seçkilərin beynəlxalq qurumlar tərəfindən yüksək dəyərləndirilməsi ölkədə aparılan səmərəli quruculuq,
həmçinin qanunun aliliyi, insan hüquqları və demokratiyanın inkişafının aşkar göstəricisidir. Azərbaycan Milli
Məclisinə keçirilən 5-ci çağırış seçkilərlə bağlı AŞPA seçkilərin bütün ölkə üzrə dinc və nizamlı şəkildə, eləcə
də beynəlxalq standartlara və Seçki Məcəlləsinin tələblərinə uyğun şəkildə keçirildiyini bəyan etdi. AŞPA
seçici fəallığının əhəmiyyətli dərəcədə artmasını, həmçinin səsvermə və səslərin hesablanmasında şəffaflığının
təmin edilməsini ədalətli və demokratik seçkilər sahəsində atılan daha bir qabaqcıl və müsbət addım kimi
dəyərləndirib və səsvermənin nəticələrinin Azərbaycan xalqının iradəsini əks etdirdiyi qeyd olunub. Eyni
zamanda, İƏT, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası, Müstəqil
Dövlətlər Birliyi və digər beynəlxalq qurumların parlament təsisatları da seçkilərin şəffaf və demokratik
şəkildə keçirildiyini qeyd etdilər.
2016-cı il ərzində ölkənin ictimai həyatında baş verən əsas hadisələrdən biri Azərbaycan Prezidenti
cənab İlham Əliyevin 26 iyul 2016-cı il tarixli Sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında
dəyişikliklər edilməsi haqqında” AR Referendum Aktının layihəsi ilə bağlı sentyabrın 26-da ümumxalq
səsverməsinin (referendumun) keçirilməsi olub. Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə əlaqələndirilmiş şəkildə Seçki
məcəlləsinə uyğun olaraq, müvafiq diplomatik nümayəndəliklər və konsulluqlarda seçki məntəqələri yaradılıb.
Referendum AŞPA, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Parlamentlərarası Assambleyası və Türkdilli Dövlətlərin
Parlament Assambleyası da daxil olmaqla 117 beynəlxalq müşahidəçi tərəfindən izlənilib. Referendumun
yekunlarına dair AŞPA missiyasının mətbuat üçün açıqlamasında seçki prosesinin şəffaf, səmərəli və dinc
şəkildə həyata keçirildiyi, texniki baxımdan yaxşı təşkil edildiyi, səslərin hesablanması zamanı ciddi
pozuntuların qeydə alınmadığı vurğulanıb və referendumun nəticələrinin Azərbaycan xalqının iradəsini əks
etdirdiyi qeyd edilib.
2017-ci ildə ərzində də Avropa Şurasının 2014-2017-ci illər üzrə Azərbaycan üçün Fəaliyyət Planının
(FP) icrası uğurla davam etdirilib və yekunlaşdırılıb. Hər iki tərəfin qarşılıqlı razılığı əsasında artıq növbəti
fəaliyyət planının tərtibi üzrə işə başlanılıb.
Ekspress.– 2018.- 26 aprel. – № 74. – S. 10.
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Azərbaycan-Avropa Şurası əməkdaşlığı daha da genişlənir
Murad Məmmədli
Azərbaycan xarici siyasətində bütün ölkələrlə dostluğa və beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığa böyük
önəm verir. Ölkəmizin xarici siyasət kursunda beynəlxalq təşkilatlarla münasibətlərin qurulması və inkişaf
etdirilməsi prioritet istiqamətlərdən biridir.
Bu siyasi kursun nəticəsi olaraq Azərbaycan dünyanın nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarının – BMT,
ATƏT, Avropa Şurası, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Qoşulmama Hərəkatı və digər mötəbər qurumların üzvü
kimi onların işində yaxından iştirak edir. Ötən illərdə Azərbaycanın üzv olduğu və əməkdaşlıq etdiyi bütün
beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələri daha da genişlənib və möhkəmlənib.
Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv kimi qəbulu ölkəmizin beynəlxalq münasibətlər sistemindəki
mövqeyinin formalaşmasında önəmli rol oynayıb.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, Azərbaycanla Avropa Şurası arasında əlaqələrin
tarixi 1992-ci ildən başlayıb. Həmin il yanvarın 24-də Azərbaycan parlamenti “xüsusi dəvət edilmiş qonaq”
statusu almaq üçün Avropa Şurasına müraciət edib. 1996-cı il martın 17-18-də Azərbaycan AŞ-nin Qanun
vasitəsilə Demokratiya üzrə Avropa Komissiyasına üzv qəbul olunub.
1996-cı il iyunun 28-də AŞPA Bürosu Azərbaycana “xüsusi dəvət edilmiş qonaq” statusunun verilməsi
barədə qərar qəbul edib. İyulun 13-də isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Avropa Şurası
baş katibinin adına məktub göndərərək Azərbaycanın Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv qəbul olunmaq və
digər üzv dövlətlər kimi İnsan Hüquqlarının və Əsas Azadlıqlarının Müdafiəsi haqqında Avropa
Konvensiyasına qoşulmaq arzusunda olduğunu bildirib.
1997-ci il oktyabrın 10-11-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Avropa Şurası üzvü olan ölkələrin
dövlət və hökumət başçılarının Strasburqda keçirilən ikinci Zirvə toplantısında iştirak edib, Avropa Şurasının
rəhbərliyi ilə Azərbaycanda demokratik proseslərin gedişi, ölkəmizin Avropa strukturları ilə əlaqələri barədə
fikir mübadiləsi aparıb, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair Azərbaycanın mövqeyini açıqlayıb.
1998-ci il yanvarın 20-də Prezident Heydər Əliyev “Azərbaycan Respublikası ilə Avropa Şurası
arasında əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi və Azərbaycan Respublikasının Avropada mənafelərinin müdafiə
edilməsi sahəsində tədbirlər haqqında”, 1999-cu il oktyabrın 21-də “Avropa Şurasında Azərbaycan
Respublikasının təmsilçiliyinin təşkilati təminatı haqqında” sərəncamlar verib.
2000-ci il iyunun 26-28-də AŞPA-nın növbəti sessiyasında Azərbaycan Respublikasının Avropa
Şurasının tamhüquqlu üzvlüyünə qəbul edilməsinə dair müsbət rəy verilib. Avropa Şurası Nazirlər
Komitəsinin 2000-ci il noyabrın 7-9-da keçirilən sessiyasında “Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv olmağa
dəvət edilməsi” adlı 14 saylı qətnamə qəbul edilib.
Nəhayət, 2001-ci il yanvarın 17-də Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin nümayəndələr səviyyəsində
keçirilmiş iclasında Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv qəbul edilməsinə dair qərar
qəbul edilib.
2001-ci il yanvarın 25-də Prezident Heydər Əliyevin iştirakı ilə Strasburqda Azərbaycanın Avropa
Şurasına üzv qəbul edilməsi münasibətilə rəsmi mərasim keçirilib və qurumun binasının qarşısında
dövlətimizin bayrağı ucaldılıb.
2001-ci il aprelin 24-27-də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının plenar sessiyası keçirilib.
Azərbaycan Respublikasının AŞPA-dakı nümayəndə heyəti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ilk dəfə olaraq bu
qurumun iclasında tamhüquqlu üzv kimi iştirak edib. Elə ilk sessiyadan başlayaraq Ermənistanın işğalçılıq
siyasətinin nəticələri avropalıların diqqətinə çatdırılıb. Sessiyada 9 ölkə və AŞPA-da fəaliyyət göstərən 5 siyasi
qrupu təmsil edən 29 nümayəndə tərəfindən imzalanmış “Ermənilər tərəfindən azərbaycanlı əhaliyə qarşı
törədilmiş soyqırımının tanınması” adlı yazılı bəyanat və 14 ölkəni təmsil edən 20 nümayəndə tərəfindən
imzalanmış “Ermənistan və Dağlıq Qarabağda saxlanılan müharibə əsirləri və girovları” adlı tövsiyə üçün
təklif AŞPA-nın rəsmi sənədləri qismində yayılıb. Göstərilən sənədlərdə ermənilər tərəfindən Xocalı əhalisinin
tamamilə qətlə yetirilməsi, Ermənistanın Azərbaycan ərazilərinin 20 faizini işğal etməsi, Ermənistanda və işğal
altındakı Azərbaycan torpaqlarında uşaqlar, qadınlar və yaşlılar da daxil olmaqla 783 azərbaycanlı girovun
saxlanılması faktı və digər vacib məsələlər vurğulanıb.
Azərbaycan Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv seçildikdən sonra bu qurumla əlaqələrin genişləndirilməsi
istiqamətində önəmli addımlar atılıb. Azərbaycan Respublikası 2001-ci ildə Avropa Şurasına üzv olduqdan
sonra ilk dəfə 2014-cü il mayın 14-dən altı aylıq dövr üçün təşkilatın Nazirlər Komitəsində sədrlik edib. Sədrlik
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dövründə Azərbaycan Avropa Şurasının fəaliyyətinin əsas sütunlarını təşkil edən insan hüquqları, qanunun
aliliyi və demokratiyanın daha da inkişafı istiqamətində mühüm səylər göstərib, bu xüsusda qurumun üzv
ölkələri və müxtəlif təsisatları ilə qarşılıqlı anlaşma şəraitində çalışıb. Azərbaycan Respublikasının sədrliyinin
prioritetləri Avropa Şurasının gündəliyində duran aktual məsələlər, üzv dövlətlərin üzləşdikləri təhdidlər,
ölkəmizin müsbət təcrübəsi və fərqli üstünlükləri nəzərə alınmaqla, korrupsiyaya qarşı mübarizə,
mədəniyyətlər və dinlərarası dialoq, sosial həmrəylik və sosial davamlılıq, gənclərin hüquqi maarifləndirilməsi
kimi sahələr üzrə müəyyən edilmişdi. Həmin prioritetlərin dəstəklənməsi məqsədilə Azərbaycanda 18 mühüm
beynəlxalq tədbir keçirilib.
Azərbaycanın Avropa Şurasına üzvlüyündən sonrakı dövr ərzində AŞPA-nın monitorinq komitəsinin
respublikamız üzrə həmməruzəçilərinin ölkəmizin qurum qarşısında götürdüyü öhdəliklərin yerinə
yetirilməsinin nəzərdən keçirilməsi məqsədilə mütəmadi olaraq Bakıya səfərləri təşkil edilir (AZƏRTAC).
Hər dəfə hazırlanmış məruzələrdə Azərbaycanın üzərinə götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməsi yüksək
qiymətləndirilib, ölkəmizin demokratiya sahəsində mühüm inkişafa nail olduğu qeyd edilib.
Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olduğu müddətdə qurumun bir sıra önəmli sahələri əhatə edən
sənədlərinin hazırlanmasının və qəbulunun iştirakçısı olub.
Bu gün Avropa Şurası ilə Azərbaycanın hər bir sahədə uğurlu əməkdaşlığı davam edir. Belə
əməkdaşlıqlardan Avropa Şurası tərəfindən Azərbaycanda ədliyyə islahatlarına dair təşəbbüslərə dəstək
layihəsidir. Adıçəkilən layihə ilə bağlı dünən konfrans keçirilib. Konfransda çıxış edən Avropa Şurasının Bakı
ofisinin rəhbəri, səfir Zoltan Hernyes layihənin Azərbaycanda insan hüquqlarına dair milli proqramların
icrasına və yerli hüquq icmasına müvafiq dəstək göstərmək məqsədilə həyata keçirildiyini deyib. O bildirib ki,
layihə Avropa İttifaqı və Avropa Şurasının birgə proqramı sayəsində həyata keçirilir və ABŞ Dövlət
Departamenti tərəfindən maliyyələşdirilib: “Ümid edirəm, bu layihə Azərbaycan və Avropa Şurasının gələcək
əməkdaşlığı üçün də prioritet olacaq”.
Tədbirdə çıxış edən Avropa Şurasının İnsan hüquqları siyasəti və inkişaf Departamentinin rəhbəri
Mixail Lobov qeyd edib ki, layihənin icrasına nəzarət onlar tərəfindən həyata keçiriləcək: “Bu layihələrin icrası
Avropa Şurasının nizamnaməsində qeyd edildiyi kimi, üzv ölkələr arasında birliyin yaradılması məqsədinə
xidmət edir. Bu əməkdaşlıq ədliyyə sektorunda islahatlara xidmət edəcək”.
Onun sözlərinə görə, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının səmərəli icrası tək siyasi iradi məsələ
deyil, daha çox hüquqi bacarıq və mədəniyyətin törəməsidir. “Çalışacağıq ki, layihə vasitəsilə əməkdaşlığı
zənginləşdirək və bu işimizə Azərbaycanın hüquq sistemindən daha çox tərəfdaşlar cəlb edək. Azərbaycan Ali
Məhkəməsi ilə əməkdaşlığı gücləndirməyə çalışacağıq”.
Lobov layihənin yerli milli məhkəmə praktikasının təkmilləşdirilməsinə xidmət edəcək və
prokuror, müstəntiqlər üçün faydalı olacağını güman edir (APA). “Layihə çərçivəsində ekspert müzakirələri
keçirəcəyik. Hüquq və praktik olan problemlərin müzakirəsini təşkil etməyə çalşacağıq”.
ABŞ səfirliyinin Siyasi şöbəsinin rəhbər müavini Uilyam Solley layihənin ədliyyə sahəsində demokratik
prinsiplərin, qanunun aliliyinin gücləndirilməsinə xidmət edəcəyini söyləyib: “Layihə ABŞ və Azərbaycan
arasındakı münasibətləri gücləndirəcək. Biz ABŞ-ın dəyərlərini bölüşən bütün ölkələrlə əməkdaşlığı
genişləndirmək istəyirik”.
Konfransda çıxış edən Azərbaycan Ədliyyə Akademiyasının rektor vəzifəsini icra edən Elçin Xələfov
layihənin məhkəmə sisteminin təlim potensialının artırılmasına yönəldiyini deyib: “Layihənin məqsədi
Azərbaycan ədliyyə sistemində Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının səmərəli şəkildə tətbiq bacarıqlarını
yüksəltməkdir”.
Konfrans müzakirələrlə davam etdirilib.
Ümumiyyətlə, bu gün Azərbaycan ilə Avropa Şurası arasında əməkdaşlıq yüksək səviyyədədir və
ölkəmiz bu quruma üzv olduğu vaxtdan indiyədək demokratiyanın inkişafı, insan haqlarının və azadlıqlarının
qorunması, vətəndaş cəmiyyətinin qurulması yolunda böyük uğurlar qazanıb.
Hazırda Azərbaycan Avropa Şurasının insan haqlarının qorunması, demokratiyanın daha da inkişaf
etdirilməsi, qlobal problemlərin həllinə yardım göstərilməsi, beynəlxalq öhdəliklərə vicdanla əməl edilməsi
kimi prinsiplərini rəhbər tutaraq bu qurumla əməkdaşlığı dinamik şəkildə inkişaf etdirir.
Avropa Şurasının tamhüquqlu və fəal üzvü kimi bu qurumla əməkdaşlıq edən və həmin əməkdaşlığı
gündən-günə gücləndirən Azərbaycan Şuranın insan haqlarının qorunması, demokratik proseslərin inkişaf
etdirilməsi, qlobal problemlərin həllinə yardım göstərilməsi, beynəlxalq öhdəliklərə vicdanla əməl edilməsi
kimi prinsiplərini hər zaman rəhbər tutur.
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İkili standartlar və AŞPA-nın tarixi səhvi
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hazırlanmış iki sənədin AŞPA-da
müzakirəsi böyük maraq doğururdu. Ekspertlər bu təşkilatın məsələlərə nə dərəcədə obyektiv və ədalətli
yanaşacağını dəqiqləşdirmək fürsəti əldə etmişdilər. Bu il yanvarın 26-da keçirilən iclas göstərdi ki, AŞPAnın qərəzsiz qərarlar qəbul etməsində problemlər vardır.
Avropalı deputatlar sona qədər qətiyyətli və ədalətli deyillər. Onlar müxtəlif siyasi və geosiyasi
məqsədlər güdərək Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin yaratdığı problemləri tam olaraq etiraf etmək istəmirlər.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr dövlətləri isə uzun illərdir ki, davam edən səmərəsiz fəaliyyətlərini örtbasdır etmək üçün mənasız bəyanatlar yaymaqdadırlar. Bütün bunlar işğalçı dövlətin əl-qolunu açır və
bütövlükdə münaqişənin həll edilməsi yolunda ciddi əngəllər yaradır.
Sənədlərin müzakirəsi zamanı AŞPA-nın etirafa iradəsi çatmadı
Siyasi məqsədləri olduğu kimi dərk etmək üçün faktlara müraciət etmək lazımdır. Siyasətçilər
danışıqlarında yüksək insani ideallardan, obyektivlikdən və ədalətdən bəhs edə bilərlər. Lakin əlahəzrət faktlar
həqiqətin nədən ibarət olduğunu güzəştsiz təqdim edir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının (AŞPA)
yanvarın 26-da keçirilmiş plenar iclasında Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı iki
hesabatın müzakirə edilməsi bu məsələ üzərində bir daha düşünməyə vadar edir.
Ümumiyyətlə, AŞPA hansı məqsədlərə xidmət edir? Ədalət axtarışındadır, yoxsa daim həqiqətlə
yalanın, ədalətlə ədalətsizliyin, obyektivliklə qeyri-obyektivliyin balansını təmin etməklə məşğuldur? Bizcə,
təşkilat daha mürəkkəb niyyətlər güdür, yalnız hansısa dairələrin siyasi maraqlarını təmin etməyə çalışır. Əks
təqdirdə, “Azərbaycanın sərhədyanı rayonlarının sakinlərinin qəsdən içməli sudan məhrum edilməsi” və
“Dağlıq Qarabağ və Azərbaycanın işğal olunmuş digər ərazilərində zorakılıq hallarının artması” adlı
hesabatların müzakirəsindən sonra ortaya çoxlu sayda suallar çıxmazdı.
Maraqlıdır, adıçəkilən hesabatlar haqqında AŞPA qərar verəndən sonra Ermənistan və onun havadarları
bir-birinə qarışıblar. Onlar hansısa qələbədən bəhs edir, hətta “təşkilatı öz vəzifəsini bilməməkdə”
günahlandırırlar.
Yuxarıda vurğulanan hesabatları AŞPA-nın iki deputatı – Militsa Markoviç və Robert Valter
hazırlayıblar. Onlar altkomitələrdə müzakirə edilib və plenar iclasda baxılmasına rəy verilib. Hər iki sənədin
bütövlükdə real vəziyyəti əks etdirdiyi qeyd olunub. Belə ki, erməni işğalçılar dinc azərbaycanlıların su ilə
təmin edilməsinə ciddi əngəllər törədir, müxtəlif təxribatlar həyata keçirir, Sərsəng su anbarını zəhərləyir,
suvarma mövsümündə suyu kəsirlər. Eyni zamanda, bütün sərhəd boyu atəşkəsi pozur, dinc sakinləri
güllələyir, təxribatçı qruplar göndərərək əhali arasında vahimə yaratmağa çalışırlar. Bunlardan başqa, erməni
əsgərlər daim təhqiramiz ifadələrlə azərbaycanlıları təxribata çəkməyə cəhd edirlər. Bütün bunlar barədə
ATƏT-in həmsədr dövlətləri konkret faktlar əsasında məlumatlandırılıblar. Ancaq…
Yenə də Avropa elə addımlar atır ki, sanki real vəziyyətdən xəbəri yoxdur. AŞPA-nın yuxarıda qeyd
olunan məsələləri müzakirə etdiyi zaman Azərbaycanı təmsil edən deputatlar növbəti dəfə həqiqətləri
bildirməyə məcbur olublar. Bildiriblər ki, hətta, müzakirələrin getdiyi bu zaman Ermənistan hərbi birləşmələri
sərhəd boyu Azərbaycanın dinc əhalisini atəşə tutur. Ermənilər işğal etdikləri Azərbaycan ərazilərində terrorçu
düşərgələr yerləşdirir, narkotiklərin əkib-becərilməsi və tranziti ilə məşğul olur, tez-tez yanğınlar törədirlər.
Ermənistan Azərbaycan meşələrini vəhşicəsinə qırır. Öz ərazisindən keçib Azərbaycana axan çayları məqsədli
şəkildə müxtəlif maddələrlə zəhərləyir.
Həqiqətən də hər şey aydındır, ortada konkret faktlar var və onlara uyğun qəti qərar qəbul etmək AŞPA
kimi qurumların sadəcə vəzifəsidir. Bunun əvəzində təşkilat “Azərbaycanın sərhədyanı rayonlarının
sakinlərinin qəsdən içməli sudan məhrum edilməsi” ilə bağlı hesabatı qəbul edir, lakin “Dağlıq Qarabağ və
Azərbaycanın işğal olunmuş digər ərazilərində zorakılıq hallarının artması” haqqındakı sənədi kənara qoyur.
Hətta bu hadisədən bir neçə gün əvvəl Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həlli vəzifəsini üzərinə götürən
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri xüsusi bəyanat da yayırlar ki, AŞPA bu məsələyə qarışmamalıdır!?
Ədalət və həqiqət naminə gələcək qarşısında məsuliyyət
Həmsədrlərin yaydıqları bəyanatda konkret olaraq deyilir: “Biz AŞPA və digər beynəlxalq təşkilatlara
xatırladırıq ki, Minsk qrupu danışıqlar üçün qəbul olunmuş yeganə formatdır. Biz AŞPA üzvləri tərəfindən
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göstərilən marağı qiymətləndiririk. Lakin bildiririk ki, ATƏT-in Minsk qrupunun mandatına xələl gətirəcək
və davam edən danışıqlar prosesini çətinləşdirəcək addımlar atıla bilməz”.
Nə qədər qərəzli və ədalətsiz bir münasibət… Uzun illərdir ki, ATƏT-in Minsk qrupu münaqişənin həlli
üçün heç bir real addım atmayıb, lakin özünü bu məsələnin yeganə hakimi kimi aparır. Kimlərinsə prosesə
qarışmasını istəmir. Niyə? Səbəbi çox aydındır. Həmsədr dövlətlər problemin öz inhisarlarından çıxmasını
istəmirlər. Onlar həqiqətin hər kəsə aydın olacağından qorxub belə yersiz bəyanatlar yayırlar.
Onu da xatırladaq ki, Azərbaycanla bağlı qeyd etdiyimiz iki sənədin hazırlanması mərhələsində Avropa
və Amerikada antiazərbaycan kampaniyası başladı. Azərbaycanı müxtəlif məsələlərdə ittiham etdilər. Onda
da bəlli idi və indi də təsdiqlənir ki, bütün bunların bir ucu AŞPA-da müzakirə olunacaq hesabatlarda
həqiqətlərin yer almamasına bağlı imiş. Rəsmi İrəvan da bu istiqamətdə dəridən-qabıqdan çıxıb. Görün, erməni
ekspert həmin kontekstdə nə yazır: “Ola bilsin ki, burada hətta “ittiham” sözü nisbidir, hərçənd, bu cür
“fərqləndirmə”nin özü erməni tərəfi üçün bugünkü yarımqələbədən çox, böyük əngəl ola biiər”.
Bəli, ermənilər o dərəcədə narahat idilər ki, ən kiçik faktoru belə qələbə qismində təqdim etməyə
çalışırlar. Onlar inanırlar ki, artıq status-kvonun dəyişməsi deyil, icmaların yanaşı yaşaması strategiyası
yeridiləcək. Ermənistan və onun havadarlarının əsas məqsədi də məhz bundan ibarətdir. Həmsədrlərin
verdikləri bəyanatın zərəri də həmin aspektdə özünü açıq-aydın göstərməkdədir.
Bütün hallarda ermənilərin və havadarlarının hansısa qələbəsindən söhbət gedə bilməz. AŞPA qəbul
etdiyi sənəddə Ermənistanı işğalçı dövlət kimi təqdim edib. Bu işğalçılıq da bölgə əhalisinə çoxlu sayda
humanitar problemlər yaradır. O cümlədən dünya üçün hazırda olduqca aktual olan su ilə təminatda çox mənfi
rol oynayır. Buna görə də Dağlıq Qarabağda mövcud status-kvo qala bilməz. Bununla bağlı erməni tərəfinin
xülyaları isə yalnız özləri üçün nəyisə ifadə edə bilər.
Qərbin siyasi təsisatları hələ də obyektiv mövqe tuta bilmirlər. Onlar ikili standartlar siyasətinin qurbanı
olmaqda davam edirlər. Dağlıq Qarabağ və Azərbaycanın işğal olunmuş digər ərazilərində zorakılıq hallarının
artması faktını bir daha təsdiq etməyin təhlükəsi nədən ibarətdir? Heç nədən! Əksinə, dünya ictimaiyyəti real
vəziyyəti növbəti dəfə eşitmiş olacaqdı. Bu sənədi qəbul etməməklə də AŞPA real durumu ermənilərin xeyrinə
dəyişə bilməz. Çünki hər gün ermənilərin törətdikləri zorakılıqlarla bağlı yeni-yeni faktlar ortaya çıxır. Şübhə
etmirik ki, zaman gələcək və Avropa strukturları bu hərəkətlərinə görə ictimaiyyətdən üzr istəyəcəklər.
Həqiqəti açıq deməmək böyük günahdır.
Lakin bir məsələ hər kəsi düşündürməlidir. Hər dəfə nəyisə gizlədənlər günahsız insanların zərər
görməsinə rəvac verirlər. Onlar faktiki olaraq işğalçı ordunun insanları atəşə tutmasına, müxtəlif təxribatlar
törətməsinə, təbiəti zəhərləməsinə, dinc sakinlərin yerlərindən didərgin salınmasına dolayısı ilə mandat
verirlər. AŞPA bütün bunlara görə ikinci sənədi də mütləq qəbul etməli idi. Etmədi, növbəti tarixi səhvə yol
verdi. Haqq-ədalət qarşısında onlar da nə zamansa hesabat verəcəklər.
Newtimes.az
Xalq qəzeti.-2016.-7 fevral.-№ 28.-S. 5.
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Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Avrora Şurasında
Cavid
Avrora Şurası ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin tarixi 1992-ci ildən başlayır. Bu dövrdə müstəqilliyini
yenicə əldə etmiş resrublikamız dünyanın nüfuzlu beynəlxalq təşkilatları ilə etibarlı əməkdaşlıq münasibətləri
qurmağa cəhd göstərir və bu istiqamətdə müəyyən addımlar atırdı. 1992-ci ildə Azərbaycan “xüsusi dəvət
olunmuş qonaq” statusu verilməsi xahişi ilə Avrora Şurasına rəsmi müraciət etdi. Lakin bu müraciət uzun
müddət AŞ-nin diqqətindən kənarda qaldı.
Bu da nəticə etibarilə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli rrosesində də özünü
aydın şəkildə büruzə verirdi. 1992-ci ilin fevralında Avrora Şurası Parlament Assambleyasının AŞ-yə üzv
olmayan Avrora ölkələri ilə Əlaqələr Komitəsi Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair ilk
bəyanatı qəbul etdi. Sənəddə Dağlıq Qarabağda vəziyyətin risləşməsindən narahatlıq ifadə edilir və tərəflərə
atəşi dayandırmaq, münaqişəni sülh yolu ilə aradan qaldırmaq tövsiyə olunurdu. Bu bəyanatda Ermənistanla
münaqişə bölgəsinə BMT qüvvələrinin gətirilməsi xahişi də öz əksini tarmışdı.
Həmin ilin mart ayının 12-də Avrora Şurasının Nazirlər Komitəsi də münaqişə ilə bağlı bəyanat qəbul
etdi. Bu sənəd də rroblemə obyektiv qiymət vermir və onun mahiyyətini açıqlamırdı. AŞ-nin Nazirlər Komitəsi
mümkün qədər neytral mövqe nümayiş etdirməyə çalışmışdı.
1993-cü ilin arrelində AŞ Nazirlər Komitəsində Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə
dair daha bir bəyanat qəbul olundu. Bəyanata görə, AŞ Nazirlər Komitəsi BMT-nin bölgədə sülhün bərqərar
edilməsinə dair tələblərini dəstəkləyir və döyüş əməliyyatlarının dayandırılmasına tərəfdar çıxırdı. AŞ Nazirlər
Komitəsi Kəlbəcərdə hərbi əməliyyatların güclənməsindən narahatlığını ifadə etsə də, rayonun erməni
qəsbkarları tərəfindən işğal olunması faktını göstərmirdi.
Avrora Şurasının Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə ədalətsiz mövqe
tutmasını sübut edən daha bir hadisə 1994-cü ilin yanvarında baş verdi. Belə ki, qurumun AŞ üzvü olmayan
Avrora dövlətləri ilə Əlaqələr Komitəsi Strasburqda münaqişənin həlli ilə bağlı görüş keçirilməsi barədə
təşəbbüslə çıxış edərkən, danışıqlara Dağlıq Qarabağdakı seraratçı reyimin nümayəndələrini də dəvət etmişdi.
Bu isə görüşün baş tutmamasına gətirib çıxardı və Azərbaycan tərəfi bu formatda keçiriləcək danışıqlara
qatılmayacağını bəyanladı.
Bir qədər sonra, 1994-cü ilin iyulunda Strasburqda Avrora Şurasının təşəbbüsü ilə ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair danışıqlar keçirildi. Azərbaycan AŞ ilə əlaqələrin inkişafının
zəruriliyini nəzərə alaraq bu danışıqlarda iştirak etdi. Görüşün nəticələrindən biri ondan ibarət oldu ki, AŞPAnın quruma üzv olmayan Avrora dövlətləri ilə Əlaqələr Komitəsinin sədri Devid Atkinsonun rəhbərliyi ilə
regiona nümayəndə heyətinin göndərilməsi qərara alındı.
Noyabrın 14-də nümayəndə heyəti Azərbaycana səfərə gəldi. 1996-cı ilin 28 iyununda Azərbaycan
Avrora Şurasına “xüsusi dəvət olunmuş qonaq” statusu aldı. Bu, artıq AŞ ilə münasibətlərin inkişafında
növbəti mərhələnin başlanğıcı kimi xarakterizə olunurdu. “Xüsusi dəvət olunmuş qonaq” statusu Azərbaycanın
tezliklə AŞ-yə tamhüquqlu üzv kimi qəbul olunacağına böyük inam yaratmışdı.
1997-ci ilin arrelində AŞ PA Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair daha bir
qətnamə qəbul etdi. “Zaqafqaziyada münaqişələrə dair” qətnamə Abxaziya və Dağlıq Qarabağdakı
münaqişələrin həllinə AŞ-nin kömək göstərməsinin zəruriliyini vurğulayırdı. Azərbaycan, Gürcüstan və
Ermənistanın AŞ-yə üzv qəbul edilməsində bölgədəki münaqişələrin həlli istiqamətində səylərin də əsaslı rol
oynaya biləcəyini göstərən bu sənəddə münaqişələrin həllinin sərhədlərin toxunulmazlığı, region xalqları üçün
çoxmillətli sülhməramlı qüvvələr tərəfindən dəstəklənən təminatlı təhlükəsizlik, Abxaziyaya və Dağlıq
Qarabağa muxtariyyət statusunun verilməsi, qaçqın və köçkünlərin geri qaytarılması rrinsirləri əsasında
mümkünlüyü nəzərdə tutulurdu.
2000-ci ilin 28 iyununda AŞ PA Azərbaycanın təşkilata tamhüquqlu üzv qəbul olunması haqqında qərar
qəbul etdi. 2001-ci il 17 yanvar AŞ Nazirlər Komitəsi də analoyi addım ataraq bu qərarın hüquqi qüvvəyə
minməsini təmin etdi. Həmin ilin yanvarın 25-də Azərbaycanın Avrora Şurasına qəbul olunması mərasimi
keçirildi və bununla da ölkəmizin Avrora ilə əlaqələrinin tarixində yeni mərhələ start götürmüş oldu. AŞPAda Azərbaycanı təmsil edən nümayəndə heyətinin təşəbbüskarlığı və dirlomatik fəallığı nəticəsində elə ilk
sessiyadan etibarən Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair həqiqətləri özündə əks etdirən
sənədlər yayılmağa başladı. 2001-ci ilin yanvarında Azərbaycan və Ermənistanın AŞ-yə tamhüquqlu üzv kimi
qəbul olunduğu sessiyada İngiltərədən olan derutat Corc Teylor Azərbaycanda Dağlıq Qarabağda ermənilərin
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törətdiyi vəhşiliklərdən danışdı. O, burada insan hüquqlarının kobud şəkildə tardalandığını, ermənilərin
Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasət arardıqlarını bəyan etdi. C.Teylor qaçqınların və məcburi köçkünlərin
ağır vəziyyətdə yaşadığına diqqəti çəkərək AŞ-nın bu sahədə ciddi addımlar atmasının zəruriliyini bildirdi.
Bundan sonra da Azərbaycan nümayəndə heyəti ermənilərin işğalçılıq siyasətinin beynəlxalq aləmdə
ifşası istiqamətində mühüm işlər görə bildi. Məhz Azərbaycan nümayəndə heyətinin fəallığı sayəsində AŞ
Nazirlər Komitəsinin 108-ci sessiyasının rəsmi məlumatında Ermənistanın təcavüzkar siyasəti rislənilirdi.
2001-ci il arrelin 24-də Strasburqda AŞPA-nın sessiyasında “Avroranın iqtisadi və transmilli mütəşəkkil
cinayətkarlığa qarşı mübarizəsi” mövzusunda keçirilən müzakirələrdə Azərbaycan nümayəndə heyəti də fəal
iştirak etdi. Sessiya zamanı nümayəndə heyəti Ermənistanda və Dağlıq Qarabağda azərbaycanlı girov və
əsirlərin olması faktı ilə bağlı xüsusi sənədin layihəsini hazırlayaraq derutatlar arasında yaydı. Bu sənəddə
torraqlarımızın işğalı nəticəsində 4959 nəfərin itkin düşdüyü, onlardan 1092 nəfərinin 1992-2001-ci illər
ərzində azad edildiyi və bu insanların 176 nəfərinin xəstə olduğu göstərilirdi. Sənəddə qeyd olunurdu ki,
Ermənistanda və Azərbaycanın işğal olunmuş ərazisində 783 nəfər əsir saxlanılır, onlardan 18-i uşaq, 43-i
qadın, 56 nəfəri qocadır.
2001-ci ilin yay sessiyası da Azərbaycan nümayəndə heyətinin gərgin və səmərəli fəaliyyəti ilə yadda
qaldı. Avrora Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan Milli Məclisinin nümayəndə heyəti tərəfindən
hazırlanmış və iyunun 26-da derutat Gültəkin Hacıyevanın adından Nazirlər Komitəsinə ünvanlanmış
“Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımalıdır” sərlövhəli müraciət rəsmi sənəd kimi AŞPA-nın
derutatları arasında yayıldı.
Azərbaycan nümayəndə heyətinin hazırladığı daha iki mühüm sənəd iyunun 27-də rəsmi sənəd kimi
AŞPA-nın derutatları arasında raylanmışdır. Azərbaycan mədəniyyət abidələrinin ermənilər tərəfindən
dağıdılması və mənimsənilməsi barədə sənədi 18 derutat imzalamışdır. Bu sənəddə qeyd olunurdu ki,
Azərbaycan Resrublikasına qarşı erməni təcavüzünün faciəvi nəticələrindən biri də odur ki, Azərbaycan
torraqlarının 20 faizini işğal etməkdən əlavə, ermənilər ölkənin zəbt olunmuş bölgələrində Azərbaycanın millimənəvi irsini məhv edirlər.
2001-ci ilin sentyabrında AŞPA sədri Rassel Conston Bakıya gəldi. Səfər zamanı bir sıra əhəmiyyətli
görüşlər keçirən R.Conston Dağlıq Qarabağdakı seraratçı reyimin keçirdiyi qanunsuz “seçkilərə” də
münasibətini bildirdi. Ö, AŞ-nin bu seçkiləri tanımadığını və DQ-nin Azərbaycanın tərkib hissəsi olduğunu
bəyan etdi. AŞPA sədri Ermənistanın Azərbaycan torraqlarını işğal etməsi faktını da öz çıxışlarında dəfələrlə
təsdiqlədi.
2002-ci ilin arrelində AŞPA-nın yaz sessiyasında Azərbaycan nümayəndə heyəti fəal surətdə iştirak
edərək bir sıra məsələlərlə bağlı mühüm sənədlərin yayılmasına nail oldu. Həmin sənədlərdən biri
“Azərbaycan Resrublikasının işğal olunmuş ərazilərində nüvə texnologiyaları və nüvə tullantıları haqqında”
adlanırdı. Bu sənəddə Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş ərazilərdə nüvə tullantılarının basdırılması və
burada nüvə texnologiyalarının saxlanılması barədə faktlar öz əksini tarmışdı. 80 derutatın və 30 dövlətin
imzaladığı sənəd AŞPA-nın rəsmi sənədləri sırasına daxil edildi.
2002-ci ilin iyununda AŞPA-nın yay sessiyası zamanı Azərbaycan nümayəndə heyəti bir sıra
məsələlərdə irəliləyiş əldə olunmasına, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair təşkilat
üzvlərinin məlumatlandırılması istiqamətində uğurlu addımlar atılmasına nail oldular. 2002-ci ilin
sentyabrında rayız sessiyasında Azərbaycan və Ermənistanın AŞ qarşısında götürdükləri öhdəliklərin yerinə
yetirilməsi vəziyyəti müzakirə olundu. Azərbaycanın təkidi ilə Ermənistan barədə qətnaməyə Azərbaycan
torraqlarının işğal olunması, qaçqınlar və məcburi köçkünlərin bu işğal nəticəsində öz torraqlarından didərgin
düşməsi və Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əsl səbəbləri barədə düzəlişlər edildi. Bu
məsələlər Azərbaycana aid qətnamədə də öz əksini tardı.
Qısa vaxt ərzində azərbaycanlı nümayəndələr Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə
dair faktları Avroranın mərkəzindən dünya ictimaiyyətinə bəyan edə bildilər. Ermənilərin azərbaycanlılara
qarşı törətdikləri soyqırımı aktları, işğal olunmuş ərazilərdə mədəniyyət abidələrinin məhvi, hərbi əsirlər və
girovların saxlanma şəraiti, ermənilərin qəsb etdiyi torraqların ekoloyi vəziyyəti, qaçqın və məcburi köçkün
uşaqlarının təhsilində yaranmış rroblemlər, məcburi köçkünlərin sosial durumu və bu kimi onlarca ağrılı fakt
bütün Avroraya və dünyaya regiondakı hadisələrin mahiyyətini obyektiv və dəqiq təsəvvür etmək imkanı verir.
Xalq Cəbhəsi.-2015.-12 fevral.-№ 27.-S.13.
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Azərbaycanın Avropa Şurasında mövcud prioritetləri haqqında
Sevinc Fətəliyeva,
Milli Məclisin deputatı
Azərbaycanın Avropa Şurası Nazirlər Komitəsində sədrliyini ölkəmizin son illər yürütdüyü fəal xarici
siyasətin nəticəsi hesab etmək olar. Azərbaycanın dünya və xüsusilə Avropa arenasında əldə etdiyi uğurlar
Bakının beynəlxalq və regional gündəlikdə duran bir sıra mühüm məsələlərin həllində rolunu və nüfuzunu
daha da möhkəmlətmişdir. Bu məsələlər sırasında təhlükəsizliyin təmin edilməsi, həmçinin enerji məsələsi
üstün prioritetə malikdir. Bununla belə ən güclü beynəlxalq strukturda – Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin
sədrliyində Azərbaycanın fəaliyyətindəki humanitar mövzular da az rol oynamır. Xüsusilə korrupsiya ilə
mübarizə və insan hüquqlarının təmin edilməsinin təkmilləşdirilməsi işi mühüm yer tutur.
Bununla belə insan hüquqlarının təminatının tam şəkildə həyata keçirilməsi qonşu Ermənistanın
Azərbaycan dövləti üçün yaratdığı böyük problemlərlə əngəllənməkdədir. Torpaqlarımızın 20%-ni işğal edən
bu ölkə bir milyondan çox insanı illərlə qazandığı mal-dövləti ataraq doğma yurdunu tərk etməyə vadar etmiş,
onları ən adi hüquqlarından məhrum edərək ciddi humanitar fəlakətlə üz-üzə qoymuşdur. Onların kobud
şəkildə pozulmuş hüquqlarını yalnız Azərbaycan müdafiə etdi.
Dərin təəssüf hissi ilə qeyd etmək lazımdır ki, bu insanların hüquqları 20 ildən artıq müddətdir ki,
pozulmaqdadır. Hüquqların və vətəndaşların təhlükəsizliyinin müdafiəsi barədə öz prioritet məsələsi kimi
bəyanatlar verən beynəlxalq təşkilatlar isə bu ədalətsizliyə qarşı susmaqda və baş verənləri izləməkdə davam
edirlər. Vəziyyətin paradoksallığı və absurdluğu isə ondan ibarətdir ki, çox hallarda hüquq müdafiə təşkilatları
üçün müxtəlif növ hüquq pozuntularına görə məhkum olunan fərdlərin taleləri torpaqlarından didərgin düşmüş
milyondan çox insanın talelərindən daha üstündür. Bu gün bu problemin mövcudluğunu ən nüfuzlu arenadan
hər kəsə xatırlatmaq və beynəlxalq hüquq vasitələrindən istifadə edərək optimal həll yollarını tapmaq üçün
səmərəli bir imkan əldə edilmişdir. Əvvəllər nümayəndə heyətimiz dəfələrlə AŞPA-nın sessiyalarında çıxış
edərək insan hüquqları məsələsində ikili standartların yolverilməzliyini sübutlarla qarşı tərəfə bildiriblər. Halhazırda biz artıq təkmilləşdirilmiş resursa əsaslanaraq daha səmərəli şəkildə mövqeyimizi irəli sürürük.
Belə bir münasibət Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı uydurma problemə qarşı da göstərilir. Siyasi
məhbuslar kimi hüquq müdafiə orqanlarının siyahılarında adı çəkilən insanların bir qayda olaraq müxtəlif növ
qanunsuz əməllərə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunduğu aşkar edilir. Həmçinin ölkəmizdə həm ayrı-ayrı
insanlar, həm də qeyri-hökumət təşkilatları şəxsində vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin cəlb olunduğu
effektiv ictimai nəzarət sistemi fəaliyyət göstərir. Məhz vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yönəldilən siyasət
çərçivəsində Azərbaycan hökuməti ölkədə hüquq müdafiəsini və insan azadlığını daha da
möhkəmləndirməkdə davam edir. Bu məqsədlə 2011-ci ilin dekabr ayında Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti ölkədə insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq sahəsində Milli Fəaliyyət
Proqramı təsdiq etmişdir. Milli Fəaliyyət Proqramı insan hüquqlarının daha etibarlı müdafiəsi üçün
qanunvericiliyin, məhkəmə hüquq sisteminin və normativ hüquq bazasının təkmilləşdirilməsi sahəsində
islahatların keçirilməsini nəzərdə tutan tam əhatəli, uzunmüddətli sənəddir. Milli Fəaliyyət Proqramı
konseptual, geniş, əhatəli xarakter daşıyır və “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasında
müəyyən olunmuş öhdəliklər kontekstində nəzərdən keçirilməlidir. Qəbul olunan sənəd insan hüquqları
müdafiəsinin Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən həyata keçirilən prioritet məsələlərdən biri
olduğunu təsdiq edir. Azərbaycanın Avropa Qonşuluq və Şərq Tərəfdaşlığı Siyasəti çərçivəsində sıx
əməkdaşlıq etdiyi Avropa Şurası və ATƏT Milli Fəaliyyət Proqramının qəbul olunmasını Azərbaycanda insan
hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı mühüm bir addım kimi qiymətləndirmişdir.
Buna baxmayaraq, görünür ki, Azərbaycanın göz qabağında olan uğurları bizim çoxsaylı
bədxahlarımıza rahatlıq vermir. Bu, həmçinin beynəlxalq qanunlara və normalara baxmayaraq və məhəl
qoymayaraq beynəlxalq arenada ölkənin nüfuzuna zərər vurmağa çalışanlara da aid edilir. Hətta bir müddət
əvvəl bir neçə həmkarı ilə birlikdə Azərbaycan tərəfini xəbərdar etmədən işğal altında olan Dağlıq Qarabağ
ərazisinə səfər edən Avropa Şurası Parlament Assambleyasının vitse-prezidenti Rene Ruke kimi Avropa
Şurasının ən yüksək vəzifəli rəhbərləri də onların hiylələrinin qurbanı olurlar. Nəticədə Azərbaycan tərəfi onu
“persona non qrata” siyahısına salaraq ölkə ərazisinə daxil olmağı qadağan etmişdir. Amma düşmənlərimiz bu
vəziyyətdən də məkrli məqsədləri üçün istifadə etməyə çalışmış və Azərbaycan tərəfinin qərarına cavab olaraq
iki il ərzində Bakıda keçirilməsi planlaşdırılan AŞPA komitələri iclaslarından imtina edilməsi haqqında
qərarların qəbul edilməsi ilə bağlı təşviqat işləri aparmışdılar. Beləliklə, Rene Rukenin destruktiv, provokasiya
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xarakterli fəaliyyəti rəsmi Bakıya yaxşı məlumdur. Həmin fransız siyasətçi nəinki “DQR-in müstəqilliyinin”
qatı tərəfdarıdır, o, həmçinin 2010-cu ilin iyun ayında Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə də səfər
etmişdir. О zaman Fransa Milli Məclisinin deputatları rəsmi Bakını xəbərdar etmədən Dağlıq Qarabağa üç
günlük səfər etmiş, separatçıların liderləri Bako Saakyan və digər cinayətkar qrupların rəhbərləri ilə
görüşmüşdür. Bu səbəbdən rəsmi Bakının “Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədi haqqında” Qanununu
pozan və “qara siyahıya” düşən Rene Ruke ilə bağlı atdığı addımlara tam bəraət qazandırılmalıdır. Bundan
əlavə onlar tam hüquqi və məntiqi qərarlardır.
Rukenin Azərbaycana qarşı sanksiyaların tətbiq edilməsinə səbəb olması təəssüf hissi doğurur. Eyni
zamanda, Avropa Şurası AŞ- PA komitəsi iclaslarının Bakıda keçirilməsinin boykot edilməsi məsələsinin
təşkilatın fəaliyyətinə mənfi təsir göstərəcəyini görmək istəmirlər. Bu, həmçinin Avropada baş verənlərin
fonunda xoşagəlməz bir qərardır.
Məlum olduğu kimi, bir qədər bundan əvvəl keçirilmiş Avropa Parlamenti seçkilərində Avropa
Şurasının zəiflədilməsinin və milli hökumətlərin səlahiyyətlərinin gücləndirilməsinin tərəfdarları Avropa
İttifaqının üzvü olan ölkələrdə böyük səs topladılar. Bu hadisə insanı düşünməyə vadar edir. Seçkilərdən sonra
alınan bu nəticə Aİ orqanlarının dövlətlərarası öhdəliklərinin məhdudlaşdırılmasını və ya ümumiyyətlə,
onlardan imtina edilməsini tələb edənlərin təsirini gücləndirəcək.
Antiavropa – həm sol, həm də sağ cərəyan qüvvələrinin uğuru, Avropa Şurasının üzləşdiyi iqtisadi
problemlərlə izah edilir: parlament seçkiləri Avropa böhranı və ciddi maliyyə təzyiqi fonunda keçmişdir.
AŞPA yaranmış problemlərin həllinə öz töhfəsini verə bilərdi. Əvəzində isə bizə digər məsələlərlə bağlı, süni
yaradılmış və Avropanın real siyasi gündəliyi ilə heç bir əlaqəsi olmayan problemlərlə məşğul olmağı təklif
edirlər. Bu, müxtəlif baxışların və yanaşmaların həqiqi fikir plüralizmini təmin etdiyi avroparlamentarizmin
və ümumavropa evinin fikirlərinin süqutunun göstəricisi deyil.
Maraqlıdır ki, Avropa parlamenti üçün keçirilən səsvermənin son nəticələrinin və proqressiv qüvvələrin
məğlubiyyət səbəblərinin məhz AŞPA çərçivəsində müzakirə edilməsi gələcək üçün təşkilatın inkişaf
strategiyası haqqında fikirlərin irəli sürülməsinə əsas verə bilər. Fransada Milli Cəbhə böyük qələbə (26%)
qazandı, hakim sosial partiyası isə yаlnız 14% səs toplaya bildi.
Danimarkada keçirilən seçkidə ölkələrində digər AŞ üzvü olan ölkə vətəndaşlarının yaşama
hüquqlarının məhdudlaşdırılmasını tələb edən sağ populistlər qalib gəldilər. Bu proqramı 26,6% seçici
dəstəklədi. Böyük Britaniyada isə ümumiyyətlə, ölkənin Avropa Şurasından çıxmasının tərəfdarı olan sağ
populistlər (Birləşmiş Krallığın Müstəqilliyi Partiyası) qalib gəldi. Bütün bunlar, nесə deyərlər, düşünməyə
əsas verir.
Bununla belə, bütün qeyd olunanlara baxmayaraq, Azərbaycan Avropa Şurasında öz fəaliyyətini davam
etdirmək, Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin sədrliyi ilə bağlı prioritetlərini reallaşdırmağa davam etmək
niyyətindədir. Bu isə özündə korrupsiya ilə mübarizəni, sosial məsələlərin həll olunmasını, çox
mədəniyyətliliyi, təhsili, xüsusilə hüquq sahəsində təhsili birləşdirən çox geniş siyahıdır. Təşkilatda sədrlik
etdiyi müddət ərzində Azərbaycan həmçinin Avropa Şurasında islahat prosesini dəstəkləyəcək.
Azərbaycan Avropa Şurasının üç əsas prinsipini – insan hüquqlarını, qanunun aliliyini və demokratiyanı
dəstəkləyir və bunun üçün bütün qüvvəsini səfərbər edir. Qarşıdakı dövrdə Avropa Şurasının əsas dəyərlərinin
dəstəklənməsi və təşviq edilməsi fəaliyyətimizin və öhdəliklərimizin mühüm hissəsini təşkil edəcək.
Azərbaycanın müsbət özəllikləri və müqayisəli üstünlükləri ilə yanaşı, sədrliyinin əsas prioritetləri, Avropa
Şurası gündəliyinin aktual və təxirəsalınmaz məsələləri nəzərə alınmaqla müəyyən olunurdu. İştirakçı
dövlətlərdən təcili və yekun cavabların əldə edilməsi üçün Avropada demokratiya, təhlükəsizlik və stabillik
sahəsində mövcud olan problemlərə xüsusi diqqət ayrılacaq. Bu məqsədlə Azərbaycan sədrlik etdiyi müddətdə
gücləndirilmiş dialoq, qarşılıqlı hörmət və anlaşma yolu ilə kompromis ruhunda razılaşdırılmış qərarların
qəbul olunmasına səy göstərəcək.
Qeyd etmək lazımdır ki, Bakıda ilk Avropa Oyunlarının keçirilməsi ərəfəsində Azərbaycan sədrlik
etdiyi müddətdə idman yarışlarının idarə olunması üzrə Avropa Şurası Konvensiyasının mümkün qəbul
olunmasına dair aktiv nəzarət həyata keçiriləcək. Bundan əlavə ölkənin sədrlik etdiyi müddətdə
mədəniyyətlərarası dialoqa böyük diqqət ayıraraq ölkəmiz Avropada diskriminasiya və qeyri-tolerantlığa qarşı
aparılan mübarizəyə yardım edəcək.
Azərbaycanın onun qarşısında qoyulmuş hədəflərə nail olacağına heç bir şübhə yoxdur və həmişə
olduğu kimi ölkəmiz bunu layiqincə yerinə yetirəcək.
Milli Məclis.-2014.-№ 6.-S.42-45.
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Azərbaycan Avropa Şurasının ən fəal üzvlərindəndir
Avropa Şurası Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinin prezidenti Herviq Van Staa ölkəmizdə
səfərdə olub
Hülya Məmmədli
Məlum olduğu kimi, Prezident İlham Əliyev iyunun 18-də Avropa Şurası Yerli və Regional
Hakimiyyətlər Konqresinin prezidenti Herviq Van Staanı qəbul edib. Görüşdə Herviq Van Staa paytaxtımızda
gedən böyük inkişaf proseslərinin onda dərin təəssürat yaratdığını deyib.
Dövlətimizin başçısı təkcə paytaxtda deyil, respublikanın ayrı-ayrı regionlarında sürətli inkişafın
getdiyini, ölkəmizdə regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı üç Dövlət Proqramının qəbul olunduğunu və
uğurla icra edildiyini bildirib. Görüşdə Azərbaycan ilə Avropa Şurası arasında əlaqələrin inkişafı, ölkəmizin
Avropa Şurası Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresi ilə əməkdaşlığının perspektivlərinə dair məsələlər
ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb.
Qeyd edək ki, Azərbaycanın hazırda Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə sədrlik etməsi ölkəmizin
qurumla əməkdaşlığına marağı daha da artırıb.
Azərbaycan-Avropa Şurasi əlaqələrinin təməlini Ulu Öndər Heydər Əliyev qoyub
Müstəqilliyin ilk illərinə nəzər salsaq, görərik ki, 1993-cü ildən sonra Ümummilli lider Heydər Əliyevin
rəhbərliyi ilə Azərbaycanın demokratik cəmiyyət quruculuğu yolunda inamla irəliləməsi beynəlxalq
qurumların da ölkəmizə olan inam və etimadını artırdı. Belə ki, 1995-ci ildə Azərbaycanda demokratik əsasda
ilk parlament seçkisi keçirildi. Ulu öndərin rəhbərlik etdiyi komissiyanın hazırladığı Konstitusiya layihəsi
ictimai müzakirəyə təqdim edildikdən və Avropa Şurası tərəfindən sənədə müsbət rəy verildikdən sonra 1995ci il noyabrın 12-də ümumxalq səsverməsi yolu ilə Ali qanun qəbul olundu. Qəbul edilən yeni Konstitusiyanın
maddələrinin böyük əksəriyyətinin insan hüquq və azadlıqlarına həsr edilməsi, hətta bir çox demokratik
ölkələrin qanunvericiliyində belə görünməyən haldır. İqtisadi sahədə isə ümummilli səviyyədə
özəlləşdirmənin aparılması ilə açıq bazar iqtisadiyyatına keçidin əsası qoyuldu.
Bütün bunlar Azərbaycanın demokratik inkişaf, vətəndaş cəmiyyəti və hüquqi dövlət quruculuğu
yolunda irəlilədiyini dünyaya nümayiş etdirdi. Azərbaycanın demokratik keçid prosesinə inamla qatılması
beynəlxalq təşkilatların ölkəmizlə əməkdaşlığını daha da stimullaşdırdı.
Demokratik inkişaf yolunu seçən Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqları, demokratik təsisatların
formalaşdırılması sahəsində işlərin uğurla həyata keçirilməsində Avropa Şurası ilə əlaqələrin böyük rolu var.
1997-ci ildə Avropa Şurası üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının Strasburqda keçirilən II zirvə
toplantısında iştirak edən Ulu öndər Heydər Əliyev Avropa Şurasının rəhbərləri ilə Azərbaycanda demokratik
proseslərin gedişi, ölkəmizin Avropa strukturları ilə əlaqələri barədə fikir mübadiləsi apararaq əməkdaşlığın
inkişaf imkanlarını qiymətləndirib.
1998-ci ildə imzalanan “Azərbaycan Respublikası ilə Avropa Şurası arasında əməkdaşlığın
dərinləşdirilməsi və Azərbaycan Respublikasının Avropada mənafelərinin müdafiə edilməsi sahəsində
tədbirlər haqqında” Sərəncamla isə ölkəmizlə qurum arasında münasibətlərin inkişafında yeni mərhələnin əsası
qoyulub. Bunun ardınca respublikamızda demokratik islahatların həyata keçirilməsi daha da sürətlənib. Belə
ki, 1993-cü ildən etibarən icrasına faktiki olaraq moratorium qoyulan ölüm hökmü 1998-ci ildə ləğv edilib.
Bunun ardınca həmin il avqustun 16-da Azərbaycanda mətbuat üzərində senzura ləğv olunub. Demokratik
islahatların davam etdirilməsi yönündə fikir mübadiləsinin aparılması məqsədilə 1998-ci il sentyabrın 11-də
Avropa Şurasının yardımçı və məsləhətçi orqanı olan Venesiya Komissiyasının nümayəndə heyəti
Azərbaycanda səfərdə olub. Həmin ilin noyabrında Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin
sədri Strasburqa səfəri çərçivəsində təşkilat rəsmilərini ölkəmizdə Konstitusiya Məhkəməsinin təşkili,
formalaşması və fəaliyyəti barədə məlumatlandıraraq bu sahədə demokratik islahatların uğurla aparıldığını
bildirib. Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv qəbul edilməsi ərəfəsində qarşılıqlı əməkdaşlığın miqyası daha
da genişlənib. Buna misal olaraq, 2000-ci il iyunun 1-də AŞPA Hüquq Məsələləri və İnsan Hüquqları
Komitəsinin Limasol görüşünün nəticələrinə əsasən, Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinin
Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi ilə azadlıqdan məhrumetmə yerlərində saxlanılan şəxslərlə görüşlərə dair
səlahiyyətlərin həyata keçirilməsi haqqında imzaladığı sazişi göstərmək olar.
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Qeyd etmək lazımdır ki, Avropa Şurasının əsas qurumu olan Avropa Şurası Parlament Assambleyası
(AŞPA) ilə münasibətlər də Azərbaycanın xarici siyasi əlaqələrində, eləcə də beynəlxalq təşkilatlarla
əməkdaşlıq təcrübəsinin genişləndirilməsində önəmli yer tutur. Təsadüfi deyil ki, Ümummilli lider Heydər
Əliyevin rəhbərliyi ilə Avropa Şurası və onun Parlament Assambleyası ilə münasibətlərin dərinləşdirilməsi
istiqamətində əhəmiyyətli işlər görülüb. AŞPA-dan olan nümayəndələrlə çoxsaylı görüşlərində Azərbaycanla
qurum arasında əlaqələrin inkişaf səviyyəsini müzakirə edən Ulu öndər ölkəmizin təşkilatda iştirak
perspektivlərini yüksək qiymətləndirib.
Azərbaycanın Avropa Şurası ilə yaratdığı fəal əlaqələr, habelə demokratiyanın bərqərar edilməsinə
xidmət edən daxili siyasi, iqtisadi, sosial islahatlar ölkəmizin tezliklə quruma üzv qəbul olunması ilə
nəticələndi. Belə ki, 2001-ci il yanvarın 17-də Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin nümayəndələr səviyyəsində
keçirilən iclasında Azərbaycanın təşkilata tamhüquqlu üzv qəbul edilməsi haqqında qərarından sonra həmin
ilin aprelində keçirilən AŞPA-nın plenar sessiyasında Azərbaycan nümayəndə heyəti tamhüquqlu üzv kimi
iştirak edib. AŞPA-dakı nümayəndə heyətimiz 6 nəfər əsas və eyni sayda əvəzedici üzvdən ibarətdir. Təşkilatın
sessiyalarında iştirak edən nümayəndə heyətimiz Azərbaycanın maraqlarının beynəlxalq səviyyədə
müdafiəsini təmin etmək yönündə fəaliyyət göstərir.
Eyni zamanda, AŞPA-nın Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı qəbul etdiyi
qətnamələrdə azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünlərin vəziyyəti öz əksini tapıb.
Ardıcıl demokratik, hüquqi islahatlar siyasəti
Bildiyimiz kimi, Azərbaycan demokratik dəyərlərin bərqərar olduğu müasir hüquqi dövlətdir.
Demokratik, hüquqi dövlət, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu, dünya birliyinə fəal inteqrasiya müstəqil
Azərbaycanın əsas hədəfləri sırasında yer alır. Ölkə rəhbərliyi tərəfindən məqsədli və planlı şəkildə həyata
keçirilən demokratikləşmə prosesi sosial, siyasi, iqtisadi olmaqla cəmiyyət həyatının bütün sferalarını əhatə
edir.
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında respublikada demokratiya quruculuğu yetkin mərhələyə
daxil olub. Vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının daha yüksək səviyyədə qorunması, qanunun aliliyinin tam
təmin edilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. Korrupsiya və rüşvətxorluğa, insan alveri, beynəlxalq
cinayətkarlıq və qaçaqmalçılığa qarşı mübarizənin gücləndirilməsi, elektron hökumətin qurulması, “ASAN
xidmət” sisteminin yaradılması, qeydiyyat və vergi ödəmələri prosedurlarının sadələşdirilməsi, müxtəlif
sahələrdə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi və digər addımlar bunu təsdiq edir.
Demokratiyanın ən mühüm göstəricilərindən biri kimi, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu prosesi ölkədə
uğurla davam etdirilir. Bu gün Azərbaycanda sürətlə artan vətəndaş cəmiyyəti institutları, minlərlə qeyrihökumət təşkilatı dövlətin güclü dəstəyini hiss edir.
Bu gün şəffaflıq və bərabərlik həm də söz, fikir, vicdan azadlığı məsələlərində də təmin olunub.
Əlbəttə ki, insan haqları sahəsində islahatların həyata keçirilməsi ölkəmizin xarici əlaqələrinə, xüsusən
də beynəlxalq təşkilatlarla münasibətlərinə böyük təsir göstərib. Demokratik inkişaf və güclü iqtisadiyyat
Azərbaycanın dünyada müsbət imicinin formalaşmasında başlıca amilə çevrilib. Ölkəmizin Avropa Şurasının
Nazirlər Komitəsinə sədrlik etməyə başlaması da bunu təsdiq edir.
Digər tərəfdən, 2012-2013-cü illərdə BMT Təhlükəsizlik Şurasının (TŞ) qeyri-daimi üzvü kimi uğurlu
fəaliyyəti də ölkəmizin müsbət imicinin möhkəmlənməsinə təsir göstərir. Bu dövrdə Azərbaycan qurumda
aktiv fəaliyyətini davam etdirib, beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin qorunması naminə öz töhfələrini verib və
BMT TŞ-nin gündəliyində duran məsələlərin müzakirəsində fəal rol oynayaraq, daim qətiyyətli mövqeyini
ortaya qoyub. Bütövlükdə, ötən müddətdə Azərbaycan BMT TŞ-nin üzvü kimi, səmərəli fəaliyyət göstərib,
quruma ayrı-ayrı vaxtlarda bir ay davam edən iki sədrlik müddətində vəzifəsinin öhdəsindən uğurla gəlib.
Bu gün demokratik siyasi sistem, vətəndaş cəmiyyəti və hüquqi dövlət quruculuğu xəttini davam etdirən
Azərbaycan sosial, siyasi, iqtisadi, mədəni və intellektual transformasiyanı özündə əks etdirən hərtərəfli
modernləşmə yolunda inamla irəliləyir. İqtisadi sahədə liberallaşma, genişmiqyaslı özəlləşdirmə tədbirləri,
bazar iqtisadiyyatına keçid və dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya proseslərinin uğurla sürdürülməsi nəticəsində
Azərbaycan iqtisadiyyatı keçid dövrünü başa vurub. Həmçinin, qeyd olunduğu kimi, ölkədə ölüm hökmünün,
mətbuat üzərində senzuranın ləğv edilməsi, ənənə halını alan əfv fərmanları ilə hər il minlərlə məhbusa
amnistiya elan edilməsi, korrupsiya və rüşvətxorluqla mübarizə, qanunun aliliyinin təmin edilməsi,
sənədləşdirmə, qeydiyyat, vergi ödəmələri kimi proseslərin sadələşdirilməsi və digər çoxsaylı humanist
qərarlar Azərbaycanın həqiqətən hüquqi bir dövlət kimi formalaşdığını təsdiqləyir. Hüquq və azadlıqların
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təminatı vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunun fundamental şərtlərindəndir. Söz və vicdan azadlığının mövcud
olduğu cəmiyyətdə KİV-lər azad fəaliyyət göstərir, qeyri-hökumət təşkilatlarının, vətəndaş cəmiyyəti
institutlarının yaranması və inkişafı mümkün olur. İldən-ilə vətəndaş cəmiyyəti institutlarının sayı,
funksionallığı artır, ictimai həyatdakı rolu möhkəmlənir. Azərbaycanda hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti
qurulub. Müasir Qərb təcrübəsindən yararlanan Azərbaycanda uğurlu məhkəmə-hüquq islahatları aparılıb,
demokratiya prinsiplərinə cavab verən qanunvericilik bazası formalaşdırılıb. Buna paralel olaraq, qanunun
aliliyi, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının qorunması təmin olunur.
Demokratiyanın inkişafında Qərb təcrübəsindən faydalanan Azərbaycan bir sıra məsələlərdə həm də
əksər ölkələrə nümunə ola bilər. Məlum olduğu kimi, ən müxtəlif dinlərin, konfessiyaların nümayəndələri
ölkəmizdə sərbəst yaşayırlar. Hazırda, bir çox ölkələrdə, hətta inkişaf etmiş demokratik dövlətlərdə belə,
mədəniyyətlərin toqquşması yaşanır. Azərbaycan isə fərqli mədəniyyətlərin qovuşduğu bir məkandır.
Ölkəmizdə mövcud olan tolerantlıq, dözümlülük mühiti müxtəlif mədəniyyətlər arasında inteqrasiya və paralel
inkişafa səbəb olur. Harmoniyalı çoxmədəniyyətliliyin özü də bir mədəniyyətdir və bu baxımdan,
Azərbaycanda multikulturalizm mədəniyyəti mövcuddur.
Beləliklə, Azərbaycan həm xarici siyasət istiqamətlərinə, həm də daxili sosial, siyasi, iqtisadi inkişafın
xüsusiyyətlərinə görə Qərbin görmək istədiyi standartlara sahib olan bir ölkədir. Bu səbəbdən, təsadüfi deyil
ki, Qərb dövlətləri və təşkilatları Azərbaycanın Ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilən
və Prezident İlham Əliyevin uğurla davam etdirdiyi inkişaf yolunu dəstəkləyir. Azərbaycan Prezidentini
Azərbaycan xalqı da dəstəkləyir və bu dəstək ictimai-siyasi proseslərdə özünün aydın əksini tapır.
Avropa Şurası Azərbaycana böyük maraq göstərir
Qeyd etdiyimiz kimi, Avropa Şurası ölkəmizlə çoxşaxəli əlaqələri bundan sonra da inkişaf etdirmək
niyyətindədir. Bunu qurum rəhbərlərinin müntəzəm surətdə ölkəmizə baş tutan səfərləri də təsdiq edir. Digər
Avropa təşkilatları kimi, AŞPA da Azərbaycanın enerji sahəsində əməkdaşlıq imkanlarını yüksək
qiymətləndirir. Bu səbəbdəndir ki, 2007-ci il yanvarın 26-da Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin
olunmasında Azərbaycanın roluna dair AŞPA-da 338 saylı yazılı bəyannamə qəbul olunub. Bəyannamədə
Avropa ölkələrində enerji daşıyıcılarına olan tələbatın getdikcə artması fonunda, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft və
Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərlərinin Avropa üçün alternativ enerji mənbəyi kimi mühüm əhəmiyyəti
vurğulanıb. Öz növbəsində, Azərbaycan da Avropa Şurası ilə münasibətlərdə milli maraqlarının beynəlxalq
səviyyədə müdafiəsinə, haqq səsinin bütün dünyada eşidilməsinə çalışır.
Qeyd olunduğu kimi, cari il mayın 6-da Avstriyanın paytaxtı Vyana şəhərində Avropa Şurası Nazirlər
Komitəsinin 124-cü sessiyasında bu təşkilata sədrlik Azərbaycana keçib. 14 may tarixindən başlayan sədrlik
müddəti altı ay davam edəcək. Qeyd edək ki, 2001-ci ilin yanvarından Avropa Şurasının üzvü olan Azərbaycan
ilk dəfə bu qurumun Nazirlər Komitəsinə sədrlik edir. Azərbaycanın Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə
sədrlik edəcəyi müddət üçün prioritetləri də məlumdur. Ölkəmiz Avropa Şurasının təməl prinsipləri olan insan
hüquqları, qanunun aliliyi və demokratiyaya güclü dəstək verəcək, Avropada təhlükəsizlik və sabitlik
sahəsindəki mövcud problemlərə, korrupsiya ilə mübarizədə səmərəli əməkdaşlığa, cəmiyyətlərin həssas
təbəqəsi olan qaçqınların və məcburi köçkünlərin hüquqlarının müdafiəsinə ciddi diqqət yetirəcək,
mədəniyyətlərarası dialoqa böyük əhəmiyyət verərək Avropada diskriminasiya və dözümsüzlüklə mübarizəyə
yardım edəcək, təhsilli və məsuliyyətli gənclər nəslinin tərbiyəsinə xüsusi əhəmiyyət verəcək, siyasi
islahatların həyata keçirilməsi hədəfini yekdilliklə və güclü şəkildə dəstəkləyəcəkdir.
Avropa Şurasının yaradılmasının 65-ci ildönümünün qeyd edildiyi bir vaxtda bu təşkilata sədrliyi
üzərinə götürən Azərbaycanın müəyyənləşdirdiyi hədəflərə tam şəkildə nail olacağına heç bir şübhə yoxdur.
Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü kimi uğurlu təcrübəsi bunu deməyə tam əsası verir.
Ərazi bütövlüyünün təmin olunması yönündə fəaliyyətə dəstək
Azərbaycan üçün vacib olan məsələlərdən biri də AŞPA-nın Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinə münasibətdə tutduğu mövqedir. Təşkilatın keçirdiyi tədbirlər çərçivəsində aparılan
müzakirələrdə iştirak edən Azərbaycanın qurumdakı nümayəndə heyəti hər zaman ölkəmizin haqq səsini
ucaltmağa, beynəlxalq ictimaiyyəti problemlə bağlı məlumatlandırmağa çalışıb. Bu baxımdan, Prezident İlham
Əliyevin AŞPA-dakı fəaliyyətini xüsusi qeyd etmək lazımdır. AŞPA-da Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi fəaliyyət göstərdiyi 2001-2003-cü illərdə O, parlamentin
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Azərbaycanla bağlı qərarlarına təsir göstərməklə yanaşı, 2003-cü ilin yanvarında AŞPA sədrinin müavini və
Büro üzvü seçilməklə, ölkəmizi daha yüksək səviyyədə təmsil etmək imkanına nail olmuşdu. AzərbaycanAŞPA əlaqələrinin möhkəmlənməsində böyük xidmətlər göstərən Prezident İlham Əliyev 2004-cü ilin
aprelində qurumun fəaliyyətində aktiv iştirakına görə AŞPA-nın fəxri üzvü diplomu və AŞPA medalı ilə təltif
edilib.
AŞPA-da Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə beynəlxalq ictimaiyyətin
münasibətinin və problemin tezliklə sülh yolu həllinin göstəricisi olaraq qətnamə və tövsiyələr qəbul olunub.
Qurumun Dağlıq Qarabağ problemi ilə əlaqədar qəbul etdiyi 1047, 1119, 1416 saylı qətnamələrində işğala son
qoyulması tələb olunur, münaqişənin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həlli prinsipi dəstəklənir. AŞPA-nın 2005ci ildə qəbul etdiyi 1416 saylı qətnamə Azərbaycan ərazisinin bir hissəsinin erməni silahlı qüvvələri tərəfindən
işğalının davam etdiyini və Avropa Şurasının üzvü olan bir ölkənin digər üzv dövlətə məxsus torpaqları işğal
etməsini həmin dövlətin Şura qarşısında götürdüyü öhdəlikləri ciddi şəkildə pozduğunu təsdiq edir. 1997-ci
ildə qəbul edilən 1119 saylı qətnamədə isə işğal edilmiş ərazilərin qaytarılması, bütün qaçqın və məcburi
köçkünlərin geri dönməsi, Dağlıq Qarabağa tərəflərin ortaq razılığı əsasında geniş muxtariyyatın verilməsi
münaqişənin həlli yolları kimi göstərilir. AŞPA-nın Azərbaycanla bağlı qəbul etdiyi qətnamə və tövsiyələrdə
mühüm məqamlardan biri də konfliktin BMT Təhlükəsizlik Şurasının məlum 4 qətnaməsinin tələbləri əsasında
həllini vacib bilməsi, işğalçı qoşunların zəbt etdiyi ərazilərdən çıxarılması tələbini də ortaya qoymasıdır.
AŞPA-da Azərbaycanın haqlı mövqeyini özündə əks etdirən sənədlərdən biri də 24-27 aprel 2001-ci il
tarixində Azərbaycan Respublikasının qurumdakı nümayəndə heyətinin ilk dəfə olaraq assambleyanın
iclasında tamhüquqlu üzv kimi iştirak etdiyi dövrdə yayılıb. Belə ki, AŞPA-nın plenar sessiyası zamanı 9 ölkə
və təşkilatda fəaliyyət göstərən 5 siyasi qrupu təmsil edən 29 nümayəndə tərəfindən imzalanmış “Ermənilər
tərəfindən azərbaycanlı əhaliyə qarşı törədilmiş soyqırımın tanınması” adlı yazılı bəyanat və 14 ölkəni təmsil
edən 20 nümayəndə tərəfindən imzalanmış “Ermənistan və Dağlıq Qarabağda saxlanılan müharibə əsirləri və
girovları” adlı tövsiyə üçün təklif AŞPA-nın rəsmi sənədləri qismində yer alıb. Göstərilən sənədlərdə ermənilər
tərəfindən Xocalı əhalisinin tamamilə qətlə yetirilməsi, Ermənistan tərəfindən Azərbaycan ərazisinin 20
faizinin işğal edilməsi, Ermənistan və işğal edilmiş Azərbaycan torpaqlarında uşaq, qadın və yaşlı insanların
da daxil olduğu 783 azərbaycanlı girovun saxlanılması faktı və digər vacib məsələlər xüsusi vurğulanıb.
Qeyd edək ki, münaqişənin həllinə yardım məqsədilə AŞPA tərkibində mövcud olan Dağlıq Qarabağ
üzrə Alt Komitə Ermənistanın qeyri-konstruktiv və pozucu mövqeyi nəticəsində fəaliyyətini dayandırıb.
Əslində, Ermənistanın bu mövqeyi müəyyən dərəcədə təəccüb doğurmur. Çünki işğalçı ölkə AŞPA-nın
müxtəlif illərdə qəbul etdiyi, qoşunların işğal olunmuş ərazilərdən çıxarılmasını, qaçqın və məcburi
köçkünlərin öz torpaqlarına qayıtmasının təmin edilməsini tələb edən qətnamələrinə də bu vaxta qədər əməl
etməyib. Bu səbəbdən də, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yönündə Azərbaycanla birgə səylərin müsbət
nəticələr verməsi üçün AŞPA-nın imkanları çərçivəsində Ermənistana təzyiqlərin göstərilməsi sülhün əldə
olunması baxımından faydalı ola bilər.
Yeni Azərbaycan.-2014.-20 iyun.-№ 108.-S.8.
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HEYDƏR ƏLİYEVİN XARİCİ SİYASƏT KURSU VƏ AŞPA
HEYDƏR ƏLİYEV – 90
Sahibə QAFAROVA,
Milli Məclisin deputatı, Bakı Slavyan Universitetinin prorektoru
Məlum olduğu kimi, 1991-ci ildə Sovet İmperiyasının süqutundan sonra müstəqilliyini elan edən
Azərbaycan daxildəki problemlərlə yanaşı, beynəlxalq güc mərkəzlərinin bölgədəki rəqabəti fonunda
da çıxılmaz vəziyyətə düşmüşdü. Ölkəmizdə bütün istiqamətlərdə müşahidə olunan geriləmə, xaos və
böhran xarici siyasətdə də özünü göstərirdi.
Bir yanda Şərqə doğru genişlənməyə qərar verən ABŞ, bir yanda köhnə imtiyazlarını və ərazisini bərpa
etmək üçün yollar axtaran Rusiya, digər yanda isə regiona başqa dövlətlərin daxil olmasını önləməyə çalışan
İran kimi dövlətlər yeni yaranmış dövlətdə – Azərbaycanda da söz sahibi olmaq üçün əlindən gələni edirdi.
Kənar müdaxilələr və Bakıdakı səriştəsiz hakimiyyətlərin isə buna qarşı adekvat addımlar atmaq iqtidarında
olmaması ölkəni parçalanmaya doğru aparırdı. Yəqin ki, 1992-93-cü illərdə Azərbaycanın müxtəlif
bölgələrində baş qaldırmış dövlət çevrilişi cəhdlərinin hardan qidalandığı çoxlarına bəllidir. Nəhəng güc
mərkəzlərinin “yandırıcı nəfəsinin” istiliyini üzərində hiss edən hakimiyyət yetkililəri isə çarəni hərə bir “pay”
verməkdə görür, daha böyük təhlükələrin ortaya çıxmasına zəmin hazırlayırdılar. Azərbaycan getdikcə
borclanır, borclandıqca da süquta doğru irəliləyirdi. Lakin 1993-cü ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin
hakimiyyətə qayıdışından sonra bütün istiqamətlərdə olduğu kimi xarici siyasətdə də böhran dayandı və
Azərbaycan üçün sözün həqiqi mənasında yeni mərhələ başladı.
Ümummilli lider Heydər Əliyev əslində ölkənin çox güclü potensiala sahib olduğunu yaxşı bilirdi. Məhz
bu potensialı yönləndirib dövlətin inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirmək, onu tətbiq etmək lazım idi. Bunun
üçün cəsarət, sonra isə siyasi bacarıq, diplomatik səriştə gərəkli idi ki, hər halda Heydər Əliyev kimi zəngin
dövlətçilik təcrübəsinə və siyasi bacarığa sahib olan bir lider üçün bu heç də çətin olmadı. Heydər Əliyev
Azərbaycana “poliqon” kimi baxanları yanıltdı. Ölkə daxilindəki vətəndaş müharibəsini dayandırdı,
beynəlxalq güclərin təzyiqlərinin qarşısını aldı, heç kəsdən asılı olmayan sözün həqiqi mənasında müstəqil
xarici siyasət kursunun əsasını qoydu.
Azərbaycanın xarici siyasətində güclü beynəlxalq təşkilatlarla yüksək səviyyəli əlaqələrin qurulması və
bu münasibətlərdən dövlətimizin maraqlarına uyğun faydalanması mühüm istiqamətlərdən biridir. Belə
təşkilatlardan biri də Avropa Şurasıdır. Bu təşkilat və onun strukturları ilə yüksək səviyyəli əlaqələrin
qurulması əsası Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş xarici siyasət
kursunun mühüm istiqamətlərindən birini təşkil edir.
Azərbaycan parlamenti 24 yanvar 1992-ci ildə Avropa Şurasına “xüsusi dəvət edilmiş qonaq” statusu
almaq üçün müraciət etsə də, 3 fevral 1995-ci ildə AŞPA Bürosu ölkəmizin “xüsusi dəvət edilmiş qonaq”
statusu almaq barədə müraciətinin nəzərdən keçirilməsi təşəbbüsü ilə çıxış etmişdir. 28 iyun 1996-cı ildə isə
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının (AŞPA) Bürosu Azərbaycana “xüsusi dəvət edilmiş qonaq”
statusunun verilməsi barədə qərar qəbul etmişdir. Bunun ardınca, 13 iyul 1996-cı ildə ümummilli lider Heydər
Əliyev Avropa Şurası Baş katibinin adına məktub göndərərək Azərbaycanın Avropa Şurasına tamhüquqlu
üzv qəbul olunmaq və digər üzv dövlətlər kimi İnsan hüquqları və azadlıqları haqda Avropa Konvensiyasına
qoşulmaq arzusunda olduğunu bildirmişdir. Azərbaycanla Avropa Şurası arasında əməkdaşlığın
genişləndirilməsi yolunda praktiki olaraq ən mühüm addım Heydər Əliyevin 1998-ci il 20 yanvar tarixli
“Azərbaycan Respublikası ilə Avropa Şurası arasında əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi sahəsində tədbirlər
haqqında” Sərəncamı olmuşdur. Sərəncamda insan hüquqlarının qorunmasına dair bir sıra beynəlxalq sənədlər
imzalamış, Azərbaycanın Avropa Şurasına qoşulmasına dair hazırlıq tədbirlərinin görülməsi öz əksini
tapmışdı. Azərbaycanda ölüm hökmünün ləğv olunması, söz azadlığının təmini , bütün kütləvi informasiya
vasitələrinə sərbəstlik verilməsi və senzuranın ləğv edilməsi, Konstitusiya Məhkəməsinin yaradılması
demokratik cəmiyyət quruculuğunun başlıca atributlarını əks etdirməklə yanaşı, ölkəmizin Avropa Şurasının
üzvlüyünə qəbulu yolunda mühüm addım kimi qiymətləndirilirdi.
Bundan əlavə, 21 oktyabr 1999-cu ildə ümummilli lider Heydər Əliyev “Avropa Şurasında Azərbaycan
Respublikasının təmsilçiliyinin təşkilati təminatı haqqında” Sərəncam vermişdir.
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Ulu öndər Heydər Əliyevin gərgin zəhməti sayəsində görülən işlər öz bəhrəsini verməyə başlamışdı. 15
may 2000-ci ildə Avropa Şurası Siyasi Komitəsinin Dublində keçirilmiş iclasında Azərbaycan üzrə məruzəçi
J.Bomelin hesabatı dinlənilmiş və ölkəmizin Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv qəbul edilməsi ilə bağlı müsbət
rəy verilmişdir. Həmin il mayın 22-də isə Avropa Şurası Hüquq Məsələləri və İnsan Hüquqları Komitəsinin
Limasolda (Kipr) keçirilmiş iclasında Azərbaycanın Avropa Şurasına tam hüquqlu üzv qəbul edilməsi üçün
müəyyən şərtlər irəli sürülmüşdür. Bunun ardınca isə 12 – 13 iyun 2000-ci ildə AŞ Siyasi Komitəsinin Romada
növbəti iclası keçirilmiş və Azərbaycanın Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv qəbul edilməsi ilə bağlı növbəti
dəfə müsbət rəy verilmişdir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının həmin ilin 26 – 28 iyununda keçirilmiş
yay sessiyasında da Azərbaycanın bu quruma üzvlüyünə dair münasibət bildirilmiş, 126 nəfər deputatın iştirak
etdiyi səsvermədə 120 nəfər lehinə, 1 nəfər əleyhinə, 5 nəfər isə bitərəf qalmaqla Azərbaycan Respublikasının
Avropa Şurasının tamhüquqlu üzvlüyünə qəbul edilməsinə dair müsbət rəy verilmişdir.
Daha sonra isə bu məsələnin AŞ-ın üst qurumunun müzakirəsinə çıxarılması ilə bağlı ardıcıl tədbirlər
görülmüş və 7-9 noyabr 2000-ci ildə Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin 107-ci sessiyasında Azərbaycanın
Avropa Şurasına üzv olmağa dəvət edilməsi adlı 14 saylı Qətnamə qəbul edilmişdir. Bu sənəddə Azərbaycanın
Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndələrinin sayının 6 nəfər həddində
müəyyənləşdirilməsi, eləcə də ölkədə demokratiyanın inkişafı, qanunvericiliyin Avropa standartlarına
uyğunlaşdırılması və s. məsələlər əksini tapmışdı.
Nəhayət, 2001-ci il yanvarın 17-də Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin nümayəndələr səviyyəsində
keçirilmiş iclasında Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv qəbul edilməsinə dair qərar
qəbul edilmişdir. Bu, müstəqil Azərbaycan dövlətinin xarici siyasət sahəsində əldə etdiyi ən böyük
nailiyyətlərdən biri olmaqla bərabər, ölkəmizin gələcək inkişaf meyilləri və Avropaya inteqrasiya siyasətinin
mühüm ştrixlərini özündə əks etdirən çox vacib bir hadisə idi. Artıq Azərbaycan rəsmən Avropa ailəsinin üzvü
kimi özünü tanıtmağa başladı. Həmin il yanvarın 25-də Strasburqda Azərbaycan Respublikasının Avropa
Şurasına tamhüquqlu üzv qəbul edilməsinə həsr olunmuş rəsmi mərasim keçirilmişdir. Mərasimdə ümummilli
liderimiz Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi geniş nümayəndə heyəti iştirak etmişdir.
Həmin mərasimdə geniş nitq söyləyən ulu öndər Heydər Əliyev bu tarixi hadisəni belə şərh etmişdir:
“Tarixi yolların qovuşuğunda yerləşən ölkəmizin Avropa Şurasına qəbul olunması həm Azərbaycan üçün, həm
də bu təşkilat üçün çox mühüm hadisədir. Biz ümumavropa dəyərləri xəzinəsinə öz töhfələrimizi gətirməyə
hazırıq. Bu töhfələr həm Avropada demokratik sabitliyin möhkəmlənməsinə, həm də avropalıların şərq
xalqlarının tarixi taleyini daha yaxşı və dərindən dərk etməsinə kömək edəcəkdir.
Bu, bir tərəfdən qabaqcıl demokratik ideyaların, hüquqi baxışların yayılması, digər tərəfdən isə bütün
xalqların milli mənəvi xüsusiyyətlərinə hörmət bəslənilməsi üçün yaxşı zəmin olacaqdır. Mən bu mötəbər
təşkilatın gələcək inkişafı və möhkəmlənməsində öz ölkəmin xüsusi rolunu və məsuliyyətini bunda görürəm”.
Azərbaycanın Avropa Şurasına üzvlüyü rəsmən təsdiqləndikdən sonra tərəflər arasında əlaqələr çox fəal
fazaya daxil olmuşdur. Tərəflər arasında əlaqələrin genişləndirmək məqsədilə keçirilən tədbirlər həm
Azərbaycanın əməkdaşlıqda ortaya qoyduğu ciddi iradəni, həm də ölkəmizin beynəlxalq nüfuzda artan
nüfuzunun nümayişi kimi də qiymətləndirilə bilər.
Avropa Şurasına “xüsusi dəvət olunmuş” statusu əldə etdiyi vaxtdan bu mötəbər təşkilata tamhüquqlu
üzv olduğu dövrə qədər olan müddətdə, yəni 5 ildə Azərbaycanın xarici siyasət konsepsiyası bir neçə prinsipial
məqamı ilə diqqəti cəlb edir. Öncə bu siyasət Azərbaycanın dünyanın nəbzi vurduğu geosiyasi məkana doğru
hərəkətini təmin edən siyasət olmuşdur. Bunu təkcə Qərbə doğru siyasət adlandırmaq, yəqin ki, düz olmazdı.
Bu, Azərbaycanın xarici siyasətinin aparıcı – siyasi və iqtisadi cəhətləri özündə birləşdirən istiqamətlərdən
biridir.
Siyasi tərəfi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın elan etdiyi prinsiplər dünyəvi, demokratik, açıq və
dünyada baş verməkdə olan mütərəqqi inkişaf prosesləri üçün qapılarını açan, o proseslərə cəlb olunmaq
istəyən bir dövlətdir. Müxtəlif mövqelərdən müstəqilliyimizə xələl gətirmək istəyən qüvvələrə qarşı
Azərbaycan dünyanın güc mərkəzlərinə, o cümlədən Avropaya açıq siyasətlə inteqrasiyaya gedir və bu bizim
müstəqilliyimizə bir təminatdır.
Sirr deyil ki, Azərbaycan çox maraqlı və əhəmiyyətli geosiyasi məkanda yerləşir, ölkənin kifayət qədər
mənbələri, neft və qaz ehtiyatları var. Hesab edirik ki, xarici iqtisadi əlaqələr Azərbaycanın indiki vəziyyətində
onun dünya iqtisadi inteqrasiyası, öz müstəqilliyinə təminat almaq mənasında Azərbaycan üçün çox uğurlu bir
vasitədir. Burada qeyd etdiyimiz istiqamətin siyasi və iqtisadi hissəsi bir-biri ilə tamamilə uyğunlaşır.
Bütövlükdə xarici siyasət strategiyasının düzgün müəyyənləşdirilməsi nəticəsində Azərbaycanın
Avropa Şurasına üzv qəbulu ümummilli maraqlarımıza cavab verən böyük siyasi hadisə kimi cəmiyyətdaxili
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siyasi çəkişmələrdən, siyasi əqidə mənsubiyyətindən irəli gələn subyektiv mülahizələrdən qat-qat yuxarıda
durduğundan layiqincə qiymətləndirilməlidir.
Qeyd etdiyimiz kimi, 2001-ci il yanvarın 25-dəki tarixi çıxışında Azərbaycanın Ulu öndəri Heydər
Əliyev bu qurumla ölkəmiz arasındakı qarşılıqlı münasibətlərin əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirdi. Təbii ki,
bu çıxışda qeyd edilən məsələlər AŞ PA-da fəaliyyət göstərəcək Azərbaycanın nümayəndə heyəti üçün bir
fəaliyyət proqramı idi. AŞ PA-da Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri olmuş Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv olmasının tarixi əhəmiyyətindən
danışarkən deyirdi: “Bu, ölkəmiz üçün böyük nailiyyətdir. Təkcə ona görə yox ki, biz orada öz sözümüzü
deyək, halbuki bu da çox vacibdir. Azərbaycan üçün belə bir tribuna, belə bir kürsü lazım idi ki, biz orada
sübutlarla, dəlillərlə erməni işğalçılarını ifşa edə bilək. Avropa Şurası bu məqsəd üçün çox münasib bir yerdir”.
Azərbaycanın bu quruma üzv olmasının digər önəmli məqamına toxunan Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti qeyd edirdi: “Avropa Şurasına üzv olmaq bizə ona görə lazım idi ki, Azərbaycanda gedən proseslər
dünya standartlarına daha çox yaxınlaşsın. Biz bunun şahidi olduq. Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul
olunanda üzərinə müəyyən öhdəliklər götürdü və o öhdəlikləri indi yerinə yetirir. Bu öhdəliklər bizə imkan
verəcək ki, daha azad, demokratik cəmiyyətdə yaşayaq.”
Azərbaycan Avropa Şurasındakı fəaliyyətinin əsas vəzifələrini müəyyənləşdirərkən ilk növbədə ölkə
həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqla Ermənistanın işğalçı siyasətini ifşa etmək, azərbaycanlılara
qarşı ermənilərin həyata keçirdiyi terror və soyqırımı, torpaqlarımızın 20 faizinin işğal edildiyi faktını
tanıtdırmağı qarşısına məqsəd qoymuş, respublikamızda demokratik, hüquqi dövlət quruculuğu işini davam
etdirmək, müstəqilliyi möhkəmləndirmək məqsədilə Avropa dəyərlərini mənimsəyərək bu birliyə inteqrasiya
etmək istiqamətində fəaliyyətini genişləndirməyə xüsusi önəm vermişdir. Əsas vəzifələrdən biri də ölkəmizdə
demokratik və hüquqi dövlət quruculuğu işində islahatları davam etdirmək üçün Avropa Şurasının Azərbaycan
qarşısında qoyduğu konkret öhdəliklərin yerinə yetirilməsi və vətəndaş cəmiyyətinin inkişafının təmin
edilməsi idi. Və nümayəndə heyətimizin gərgin əməyi sayəsində qısa müddət ərzində Avropa Şurası Parlament
Assambleyasında nümayəndə heyəti tərəfindən onlarla sənəd hazırlanmış və onlar şuranın rəsmi sənədləri kimi
yayılmışdı. Təsəvvür etsək ki, bu qurumda 47 ölkənin parlamentlərinin deputatları fəaliyyət göstərir və qəbul
edilmiş sənədlər həm onlara paylanır, həm də həmin ölkələrin parlamentlərinə göndərilir, onda qarşıya
qoyulmuş birinci vəzifə ilə bağlı görülmüş işlərin miqyası haqqında konkret fikir formalaşa bilər.
2002-ci ilin sentyabrında Strasburqda AŞ PA-da Azərbaycanın nümayəndə heyətinin rəhbəri olarkən
cənab İlham Əliyev Azərbaycan Televiziyasına verdiyi müsahibədə bildirirdi: “Mən deyə bilərəm ki, Avropa
Şurası deputatlarının indiyə qədər bu məsələ ilə bağlı o qədər böyük məlumatları yox idi. Çünki bu, bir tərəfdən
erməni təbliğatı, erməni lobbisinin fəaliyyəti, digər tərəfdən isə Azərbaycanın bu qədər böyük tribunasının
olmaması ilə bağlı idi. Amma biz Avropa Şurasına daxil olandan sonra bu tribunadan, bu kürsüdən çox
səmərəli istifadə etdik”.
Məlum olduğu kimi, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsi Azərbaycanın xarici siyasətində əsas
yer tutur. Bu istiqamətdə ölkəmiz bir çox dövlətlərlə yanaşı beynəlxalq təşkilatlarla da fəal əməkdaşlıq edir.
Uğurlu diplomatiya nəticəsində bir sıra beynəlxalq təşkilatlar Ermənistanın işğalçılıq siyasətini pisləyən,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən qətnamələr qəbul edib. Bunlardan biri də Avropa Şurası
Parlament Assambleyası tərəfindən 2005-ci ildə qəbul olunmuş 1416 saylı Qətnamədir.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan bu nüfuzlu təşkilatın imkanlarından istifadə edərək Ermənistanın işğalçılıq
siyasətinin ifşa edilməsi istiqamətində ciddi səylər göstərmişdir. Görülən işlərin nəticəsində bu təşkilat
Ermənistanın təcavüzünü pisləyən sənəd qəbul edib. 25 yanvar 2005-ci ildə Avropa Şurası Parlament
Assambleyasının yanvar sessiyasında “ATƏT-in Minsk Konfransının məşğul olduğu Dağlıq Qarabağ bölgəsi
üzərində münaqişə” adlı 1416(2005) saylı qətnamə və 1690(2005) saylı tövsiyə qəbul olunmuşdur. Həmçinin
nümayəndə heyətimizin üzvləri ardıcıl olaraq bu yöndə sənədlər hazırlayaraq Avropa parlamentariləri arasında
yaymışdırlar. Qeyd etdiyimiz kimi, 1416 saylı qətnamə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı
Azərbaycana diplomatik üstünlük verən vacib beynəlxalq sənəddir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də
çıxışlarında dəfələrlə bu sənədin əhəmiyyətini vurğulamışdır.
Qətnamədə bildirilir ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası silahlı əməliyyatların başlamasından
illərlə vaxt keçməsinə baxmayaraq, Dağlıq Qarabağ bölgəsi üzərində münaqişənin həll olunmamış
qalmasından təəssüflənir. “Yüz minlərlə insan hələ də köçkündür və acınacaqlı şəraitdə yaşayır. Azərbaycan
ərazisinin əhəmiyyətli hissələri hələ də erməni qüvvələri tərəfindən işğal altındadır və separatist qüvvələr hələ
də Dağlıq Qarabağ bölgəsinə nəzarət edirlər.”
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Assambleya hərbi əməliyyatların və bundan əvvəl başlamış kütləvi etnik düşmənçiliyin qorxunc etnik
təmizləmə anlayışını xatırladan genişmiqyaslı etnik qovulmaya və monoetnik ərazilərin yaranmasına gətirib
çıxarması ilə bağlı öz narahatlığını ifadə edir. Assambleya bir daha təsdiq edir ki, bir dövlətin ərazisindən
regional ərazinin ayrılması və müstəqilliyi etnik qovulmaya və bu cür ərazinin digər dövlətə de-fakto
birləşdirilməsinə gətirib çıxaran silahlı münaqişə yolu ilə deyil, yalnız bu ərazinin əhalisinin demokratik
dəstəyinə əsaslanan qanuni və dinc proses vasitəsilə əldə oluna bilər. Assambleya üzv dövlət tərəfindən xarici
ərazinin işğalının həmin dövlətin Avropa Şurasının üzvü kimi öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərin ciddi şəkildə
pozulması demək olduğunu xatırladır və münaqişə ərazisindən köçkün düşmüş şəxslərin öz evlərinə təhlükəsiz
və ləyaqətlə qayıtması hüququnu bir daha təsdiq edir.
Assambleya Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993)
və 884 (1993) saylı Qətnamələrini xatırladır və əlaqədar tərəflərin, xüsusilə silahlı əməliyyatlardan çəkinməklə
və istənilən işğal olunmuş ərazilərdən silahlı qüvvələri çıxarmaqla, onlara riayət etməsini təkid edir.
Assambleya Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının 853 (1993) saylı qətnaməsində ifadə
olunmuş tələbə tərəfdar çıxır və beləliklə, bütün üzv dövlətlərin münaqişənin intensivləşdirilməsinə və ya
ərazinin işğalının davam etməsinə gətirib çıxara bilən silah və sursat təchizatından çəkinməsini təkid edir”.
Sənəddə xatırlanır ki, həm Ermənistan, həm də Azərbaycan 2001-ci ilin yanvarında Avropa Şurasına
daxil olarkən öz qonşularına qarşı zor tətbiq etmək hədəsindən çəkinməklə münaqişəni yalnız dinc vasitələrlə
həll etmək öhdəliyini götürmüşlər. Eyni zamanda, Ermənistan münaqişənin həllini təşviq etmək üçün Dağlıq
Qarabağ üzərində əhəmiyyətli təsirindən istifadə etməyi öz üzərinə götürüb. “Assambleya Azərbaycan və
Ermənistanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsini imzalamalarını və Nizamnamənin 93-cü
Maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin Statutuna tərəfdar çıxmalarını
xatırladır. Bununla əlaqədar olaraq, Assambleya Minsk qrupunun həmsədrlərinin himayəsi altında keçirilən
danışıqların uğursuzluqla nəticələnəcəyi təqdirdə, Azərbaycan və Ermənistanı Məhkəmənin Statutunun 36-cı
Maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsindən faydalanmağı nəzərdən
keçirmələrini təklif edir. Assambleya Azərbaycan və Ermənistanı Assambleya daxilində, eləcə də Qafqaz
Dördlüyünün Parlament spikerlərinin görüşləri kimi digər forumlarda ikitərəfli parlamentlərarası əməkdaşlığı
gücləndirməklə özləri arasında siyasi barışığı təşviq etməyə çağırır. O, hər iki nümayəndə heyətinin bu cür
barışıq istiqamətində tərəqqini nəzərdən keçirmək üçün Assambleyanın hər hissəvi-sessiyasında görüşməsini
tövsiyə edir” – deyə, qətnamədə vurğulanır.
Təşkilatın bu məsələ ilə bağlı atdığı addımlar yalnız həmin qətnamə ilə bitmir. AŞ PA-nın sülh prosesini
irəli aparmaq üçün Dağlıq Qarabağ üzrə Alt Komitənin yaradılmasına qərar verməsi də önəmli faktorlardan
biridir. Müəyyən fasilədən sonra Alt Komitənin fəaliyyətinin bərpa olunması Avropa Şurasının münaqişənin
həlli üçün göstərdiyi səylərin davamlı olmasından xəbər verir.
Avropa Şurası ilə Azərbaycan arasında möhkəm dayaqlar üzərində qurulmuş və qarşılıqlı maraqlara
söykənən münasibətlər bu gün də inkişaf etməkdədir. Avropa Şurası ilə əməkdaşlıq ölkəmizdə demokratik
islahatların daha da dərinləşməsi, demokratik təsisatların inkişaf etdirilməsi, Avropa dəyərlərinin
möhkəmlənməsi, insan hüquqlarının daha effektiv şəkildə qorunması prosesinə yardım edib. Azərbaycan
Respublikası bu gün Avropa Şurası ilə ən müxtəlif sahələrdə qarşılıqlı-faydalı münasibətlər quraraq səmərəli
əməkdaşlıq həyata keçirir. Avropa Şurası Azərbaycanın demokratik yolla inkişafını, Azərbaycan Prezidenti
cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə həyata keçirilən demokratik islahatları yüksək qiymətləndirir,
əlaqələrin bundan sonra da inkişafında maraqlıdır. Təşkilata üzv dövlətlərlə əlaqələrin genişləndirilməsi
ölkələrimizin bir-birinə daha da yaxınlaşmasına və qarşıya çıxa biləcək problemlərin aradan qaldırılmasına
əlverişli zəmin yaradır. Avropa Şurası Azərbaycanın problemlərinin həllinə həssas yanaşır, ölkəmizin əsas
problemi olan Dağlıq Qarabağ münaqişəsini mütəmadi olaraq gündəmdə saxlayır. Azərbaycan bu quruma üzv
olan digər ölkələrlə də əməkdaşlığın daha geniş spektrlərini əhatə etməsi, genişlənməsi üçün əməli addımlar
atır. Eyni zamanda, Azərbaycan da öz tarixi, mədəni dəyərləri ilə, Avropa ailəsinin zənginləşməsinə öz
töhfəsini verməkdədir. Təbii ki, bir sıra hallarda bu təşkilatın Azərbaycanda baş verən hadisələrə
münasibətində müəyyən qeyri-obyektiv nüanslar müşahidə olunur və bunlar daha çox müəyyən şəxslərin
qərəzliliyindən meydana gəlir. Müstəqil xarici siyasət həyata keçirən Azərbaycan dövlətinin rəhbərliyi bununla
bağlı etirazlarını dilə gətirirlər və müvafiq qurumlara çatdırırlar. Təbiidir ki, biz bu halların təkrarlanmasını və
qurumla ölkəmizin əməkdaşlığına kölgə salacaq hansısa neqativ olaylar baş verməsini istəməzdik. Lakin
bununla belə, hər hansı bir neqativ cəhd olarsa buna qarşı önləyici tədbirlər zamanında reallaşdırılır və sonuncu
sessiyada (2013 ilin qış sessiysı, Yanvar) bir daha təsdiq olundu ki, Azərbaycanın Avropa Şurasında çox
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möhkəm və hadisələrin axarını dəyişdirəcək nüfuzu vardır. Azərbaycana qarşı aparılan istənilən kampaniya
isə iflasa məhkumdur.
İki sahil.-2013.-10 aprel.-№ 61.-S.11.
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Azərbaycan Avropa Şurasının tam və bərabərhüquqlu üzvüdür
Toğrul MUXTAROV,
Milli Məclis Aparatının inzibati və hərbi qanunvericilik şöbəsinin məsləhətçisi.
Avropa Şurası nüfuzlu beynəlxalq təşkilatdır. Onun üzvləri suveren Avropa dövlətləridir. İnsan
hüquqlarını, parlament demokratiyasını və hüququn aliliyi prinsipini müdafiə etmək və
möhkəmləndirmək, təşkilatın üzvü olan dövlətlərin sosial və hüquqi sahədəki uğurlarına əsaslanan
ümumavropa razılaşmaları bağlamaq, ümumi ideya və prinsiplərin müdafiəsi və həyata keçirilməsi
naminə Avropa dövlətlərinin böyük birliyinə nail olmaq, onların iqtisadi, sosial tərəqqisinə kömək
göstərmək təşkilatın başlıca məqsədidir. Avropa Şurası hazırda qitədə 43 dövləti birləşdirən siyasi
təşkilatdır.
AŞ 5 may 1949–cu ildə 10 Avropa dövlətinin: Belçika, Böyük Britaniya, Danimarka, İrlandiya, İsveç,
İtaliya, Lüksemburq, Hollandiya, Norveç və Fransanın imzaladıqları “Avropa Şurasının Nizamnaməsi”nə
əsasən təsis edilib.
Avropa Şurası, milli müdafiə məsələləri istisna olmaqla, Avropa cəmiyyətinin bütün mühüm
məsələlərini diqqətdə saxlayır. Onun iş proqramı aşağıdakı fəaliyyət sferalarını əhatə edir: insan hüquqları,
kütləvi informasiya vasitələri, hüquq sahəsində əməkdaşlıq, sosial və iqtisadi məsələlər, səhiyyə, təhsil,
mədəniyyət, bəşəri irs, idman, gənclər, yerli demokratiya, sərhədyanı əməkdaşlıq, ətraf mühit, regional
planlaşdırma və s.
1989–cu ildən Avropa Şurası özünün əsas fəaliyyətini post–kommunist Avropa dövlətlərində
demokratiyanın müdafiəsi istiqamətində qurmuşdur. Bu məqsədlə Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrinə orada
iqtisadi yenidənqurmaya paralel olaraq – siyasi, qanunvericilik və konstitusion islahatların Avropa Şurasının
standartlarına uyğun olaraq həyata keçirilməsinə yardım edilir.
Avropa Şurasını obrazlı olaraq “Avropa dövlətləri ailəsi” adlandırırlar. Azərbaycan Respublikasının 30
avqust 1991–ci il tarixli Dövlət Suverenliyinin Bərpası haqqında Bəyannamə və Azərbaycan Respublikasının
18 oktyabr 1991–ci il tarixli Dövlət Müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktı kimi tarixi sənədlərlə
müstəqilliyini elan etmiş suveren Azərbaycan Respublikasını Avropa dövlətləri ailəsində görmək
respublikamızın hər bir sadə vətəndaşının arzusu olmuşdur.
Avropa Şurası kimi nüfuzlu beynəlxalq təşkilata üzv olmaq gənc Azərbaycan Respublikasının həyatında
mühüm hadisədir. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əldə edildikdən az sonra respublika rəhbərliyi Avropa
Şurasına üzv olmaq təklifilə çıxış etmiş və bu barədə təşkilata məktubla müraciət etmişdir. Keçən müddət
ərzində dövlətimiz qarşıya qoyulan məqsədə doğru irəliləmişdir.
Əlbəttə, uzun müddət totalitar rejim şəraitində yaşayan cəmiyyətimizin Avropa Şurasına inteqrasiyası
heç də rahat olmamış, ciddi hüquqi və siyasi islahatların həyata keçirilməsi nəticəsində baş vermişdir.
Hələ 1993–cü ildə Avropa Şurasına üzv dövlətlərin rəhbərlərinin və hökumət başçılarının Vyanada
keçirilən yüksək səviyyədə görüşündə təşkilatın üzvlərinin genişləndirilməsi məsləhət görülmüşdür. Bundan
irəli gələrək Parlament Assambleyası 1994–cü ildə Avropa Şurasının genişləndirilməsı haqqında 1247 saylı
tarixi tövsiyələrini qəbul etmişdir. Həmin sənəddə göstərilir ki, Avropa ilə mədəni əlaqələri nəzərə alınaraq bu
barədəki niyyəti aydın ifadə olunmaq şərtilə Azərbaycan Respublikası Avropa Şurasına üzv olmaq haqqında
xahişlə müraciət edə bilər.
13 iyul 1996–cı ildə Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyev Avropa Şurası Baş katibinin adına
məktub göndərərək, Azərbaycanın Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv qəbul olunmaq və digər üzv dövlətlər
kimi insan hüquqları və azadlığı haqqında Avropa Konvensiyasına qoşulmaq arzusunda olduğunu bildirmişdir.
22 aprel 1997–ci ildə Strasburqda AŞPA–nın yaz sessiyasında Cənubi Qafqaz münaqişələri ilə əlaqədar,
sərhədlərin toxunulmazlığı, beynəlxalq sülhün mühafizə qüvvələrinin vasitəçiliyi ilə münaqişə zonalarında
təhlükəsizliyin təminatı, bütün əlaqədar tərəflərin qarşılıqlı danışıqlardan sonra Abxaziya və Dağlıq Qarabağ
üçün geniş muxtariyyət statusu, qaçqınlar və məcburi köçkünlərin öz yerlərinə qayıtmaq hüququ ilə bağlı
prinsipin əks olunduğu 1119 saylı qətnamə qəbul edilmişdir.
28 iyun 1996–cı il tarixdə Avropa Şurasının Parlament Assambleyası tərəfindən Azərbaycan
Respublikasına “Xüsusi dəvət olunmuş qonaq” statusu verilir. Az sonra, 13 iyul 1996–cı ildə Avropa Şurası
Nazirlər Komitəsi sədrinin Bakıya səfəri zamanı Azərbaycan təşkilata daxil olmaq xahişilə ona müraciət
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etmişdir. Prosedur qaydalarına müvafiq olaraq Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi 11 sentyabr 1996–cı il
tarixli qətnaməsilə təşkilatın Parlament Assambleyasını bu məsələyə münasibət bildirməyə çağırmışdır.
Avropa Şurasına üzv olmaq barədə vəsatət qaldırılmış Azərbaycan Respublikasının bu təşkilatın
standartlarına uyğunluğunu araşdırmaq məqsədilə AŞ Parlament Assambleyasının üç komitəsi – Siyasi
Məsələlər Komitəsi, Hüquqi məsələlər və İnsan Hüquqları Komitəsi və üzv olmayan Avropa ölkələrilə
Əlaqələr Komitəsi 1996–cı ilin payızında Azərbaycan üzrə məruzəçilər təyin etmişlər. Bundan başqa, Avropa
Şurasının Parlament Assambleyasının Bürosu məsələ ilə əlaqədar hüquqşünaslardan ibarət İnsan Hüquqları
Komissiyasının nümayəndə qrupu təşkil etmişdir.
Bu müddət ərzində Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurası ilə əməkdaşlığı bir sıra məsələlər üzrə
genişlənməyə başlamışdır.
“Xüsusi dəvət olunmuş qonaq” statusunda Azərbaycanın nümayəndə heyəti Avropa Şurasının
Parlament Assambleyasının fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində və hökumətlərarası əməkdaşlıq və kömək
proqramı çərçivəsində ayrı–ayrı komitələrin işində iştirak etmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 8 iyul 1996–cı il tarixli sərəncamı ilə Avropa Şurası və
Azərbaycan Respublikası arasında əməkdaşlıq proqramını həyata keçirmək məqsədılə tədbirlər planı müəyyən
edilmişdir. Azərbaycan Respublikası parlamentinin nümayəndə heyəti ilk dəfə olaraq Avropa Şurası Parlament
Assambleyasının 1996–cı il payız sessiyasında iştirak etmişdir. Azərbaycan qısa müddət ərzində təşkilatın bir
sıra konvensiyalarına, o cümlədən Avropa Mədəniyyət Konvensiyasına, Arxeoloji İrsin Mühafizəsi haqqında
Avropa Konvensiyasına, Birgə Kino İstehsalı haqqında Avropa Konvensiyasına, Avropanın Canlı Təbiətin və
Təbii Sərvətlərin Mühafizəsi haqqında Konvensiyaya və s. qoşulur. Bu dövrdə Azərbaycan parlamenti
tərəfindən insan hüquqlarına və əhalinin geniş kütlələrinin mənafelərinə mühüm təsir göstərə biləcək bütün
qanunvericilik aktlarının layihələri Avropa Şurasının hüquqi ekspertizasından keçirilmək üçün göndərilir və
oradan alınan səmərəli təkliflər qanunların qəbulu zamanı istifadə edilməyə başlanılır. Məsələnin belə
qoyuluşu Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması prosesini
sürətləndirmişdir.
Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının nümayəndə heyəti Azərbaycan Respublikasında 1995–ci
il noyabrın 12–də keçirilən parlament seçkilərini, 1998–ci ilin oktyabrında keçirilən prezident seçkilərini,
2000–ci ilin noyabrında keçirilən parlament seçkilərini, Avropanın Yerli və Regional Hakimiyyətləri
Konqresinin nümayəndə heyəti isə 1999–cu ilin dekabrında keçirilən ilk bələdiyyə seçkilərini müşahidə
etmişdir.
Bundan əlavə, Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyası ilə əməkdaşlığı çərçivəsində
Parlament Assambleyasının sədrləri Azərbaycana səfərlər etmiş və çoxsaylı görüşlər keçirmişlər.
Respublikanın Avropa Şurasına üzv olma prosesində daha çox 2000–ci il öz dramatikliyi ilə yadda
qalacaqdır. İlin əvvəlində Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Siyasi Komitəsinin Azərbaycan üzrə
məruzəçisi Jak Bomelin hazırladığı Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv olmaqdan ötrü Tövsiyələr Paketi
respublika ictimaiyyətinə təqdim edilir.
Tövsiyələr Paketini, onu yerinə yetirmək şərtilə, dövlət başçısı, Baş nazir, Milli Məclisin sədri, aparıcı
müxalifət partiyalarının liderləri imzalayırlar. İlkin variantda on yeddi bənddən ibarət olan həmin sənəddə
Azərbaycan Respublikasının yaxın gələcəkdə Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması məqsədilə yerinə
yetirilməsi nəzərdə tutulan tədbirlər, o cümlədən Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı AŞ–ın mövqeyi
açıqlanmışdır.
Nəhayət, respublikamızın AŞ–a üzvlüyü məsələsi 28 iyun 2000–ci il tarixdə keçirilən AŞPA–nın
növbəti sessiyasında müzakirə edilir. Uzun müzakirələrdən sonra Parlament Assambleyası, sessiyada iştirak
edən 126 deputatdan 120–si lehinə, 5–i bitərəf və 1–i əleyhinə olmaqla, təşkilatın Nazirlər Komitəsinə
Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasına üzv qəbul edilməsini tövsiyə edir. Reqlamentə görə
Azərbaycana AŞPA–da altı yer verilir.
Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasına qəbul edilməsi istər cəmiyyətimizdə demokratik, hüquqi,
dünyəvi dövlət quruculuğu, istərsə də Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin əbədi və dönməz olması, onun
ümumavropa ailəsinə inteqrasiyası istiqamətində mühüm mərhələdir.
İnsan hüquqları sahəsində Avropa standartları müasir beynəlxalq hüququn tərkib hissəsidir. Azərbaycan
Respublikasının qanunvericiliyində beynəlxalq hüquq normalarının yeri ilə bağlı məsələni araşdırmaq bu
mənada əhəmiyyət kəsb edir. Beynəlxalq hüquqla dövlətdaxili (milli) hüququn qarşılıqlı əlaqəsi, onlar arasında
(hüquqi qüvvəsi və tətbiqi ilə bağlı) münasibət məsələsi, bir qayda olaraq, hər bir dövlətin Konstitusiyası ilə
müəyyən edilir. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında da bu məsələ ilə bağlı bir necə müddəa vardır.
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Göstərilən norma ilə Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin
respublikanın hüquq sisteminə daxil olan normativ aktların ierarxiyasında yeri müəyyən edilmişdir. Bu
sistemdə beynəlxalq müqavilə hüquqi qüvvəsinə görə Konstitusiyadan və referendum yolu ilə qəbul edilmiş
aktlardan sonra üçüncü yerdə durur. Konstitusiyanın qeyd edilən 148–ci və 151–ci maddələri Azərbaycan
Respublikasının qanunvericilik sistemində beynəlxalq hüquq normalarının yeri haqqında kifayət qədər
aydınlıq yaradır.
İnsan hüquqları sahəsində beynəlxalq standartların xüsusi statusa malik olması ölkə qanunvericiliyinin
ona uyğunlaşdırılmasını zəruri edir. Digər tərəfdən, insan hüquqları sahəsində əsas Avropa standartlarını
özündə ehtiva edən 1950–ci il İnsan Hüquqları haqqında Avropa Konvensiyası və ona əlavə edilən 1, 4, 6 və
7 saylı protokolların müdafiə mexanizmi olan İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin qərarları da üzv
dövlətlər üçün məcburidir.
Müstəqilliyini yenicə əldə etmiş Azərbaycan Respublikası insan hüquqlarının müdafiəsi istiqamətində
mühüm addımlar atmışdır. Belə ki, Azərbaycan Respublikası bir tərəfdən, insan hüquqları sahəsində qəbul
edilmiş əksər beynəlxalq müqavilələrə qoşulmuş, digər tərəfdən isə bu sahədə mövcud beynəlxalq standartlara
uyğun olaraq öz milli qanunvericiliyini yaratmışdır. İnsan hüquqlarının qorunmasını dövlətin ali məqsədi
hesab edən Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında beynəlxalq hüquq normalarının üstünlüyünü qəbul
edən kifayət qədər müddəalar vardır. İnsan hüquqları amili Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər
Əliyevin fəaliyyətinin əsası olmuşdur ki, bu da bilavasitə onun təşəbbüsü ilə kifayət qədər normativ sənədlərin
qəbul edilməsi ilə nəticələnmişdir. Hazırda Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən
ölkəmizdə və beynəlxalq aləmdə, o cümlədən mühüm beynəlxalq təşkilatlarda aparılan uğurlu fəaliyyət
Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları istiqamətində həyata keçirilən siyasətin düzgün olduğunu bir
daha sübut edir.
Respublika.-2012.-20 dekabr.-№284.-S.8.
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Azərbaycan Avropa Şurasının fəaliyyətində mühüm rol oynayır
Azərbaycanın dünyanın ən nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarından biri sayılan Avropa Şurasına tamhüquqlu
üzv seçilməsindən on bir il keçir.
Artıq 11 ildir ki, müstəqil Azərbaycan dövlətinin üçrəngli milli bayrağı Strasburqda, Avropanın
mərkəzində əzəmətlə dalğalanır.
1993-cü ildə ulu öndər Heydər Əliyevin xalqın xahişi ilə hakimiyyətə qayıdışından sonra ölkəmizdə
sabitlik və əmin-amanlıq bərpa olunub və demokratik, hüquqi dövlət quruculuğu prosesi başlanıb. Bəşəri və
demokratik dəyərlərə sadiqliyini bəyan edən ölkəmiz Avropa Şurasına üzv olmaq istəyi barədə təkliflə həmin
təşkilata müraciət edib. Təbii ki, Avropa Şurasına daxil olmaq heç də asan məsələ deyildi. Odur ki, ölkəmiz
qısa müddət ərzində demokratiya yolunda mühüm islahatlar həyata keçirərək addım-addım öz məqsədinə
yaxınlaşıb.
Avropa Şurası – Avropanın ən qədim təşkilatı
Təxminən 6 ilə yaxın bir müddətdə davam edən və 1945-ci ildə bitən İkinci Dünya müharibəsi dünyada,
xüsusilə də müharibənin qaynar nöqtəsi olan Avropada siyasi, sosial və psixoloji böhran yaratdı. Müharibədən
yenicə çıxmış dövlətlərin əsas məqsədi tənəzzülə uğramış iqtisadiyyatlarını bərpa etmək, öz təsir qüvvələrini
yenidən yaymaq və ən başlıcası bu cür faciənin yenidən baş verməməsini təmin etmək idi. Ardıcıl olaraq
dünyanın nəhəng dövlətlərinin rəhbərləri yeni bir vahid qurumun yaranmasının zəruriliyi, bütün Avropa
dövlətlərini bu qurum altında birləşdirmək barədə çıxışlar edirdilər. Və nəhayət çoxsaylı müzakirələrdən sonra
1949-cu ildə ilkin olaraq 10 üzv dövlətdən ibarət Avropa Şurası – insan hüquqlarının əsas prinsiplərini təmin
edən Avropanın ən qədim və möhtəşəm təşkilatlarından biri yarandı.
Avropa Şurası milli müdafiə məsələləri istisna olmaqla, Avropa cəmiyyətinin bütün mühüm
məsələlərini diqqətdə saxlayır. Onun iş proqramına insan hüquqları, kütləvi informasiya vasitələri, hüquq
sahəsində əməkdaşlıq, sosial və iqtisadi məsələlər, səhiyyə, təhsil, mədəniyyət, bəşəri irs, idman, gənclər, yerli
demokratiya, sərhədyanı əməkdaşlıq, ətraf mühit, regional planlaşdırma və s. kimi fəaliyyət sferaları daxildir.
Hazırda quruma 47 dövlət daxildir.
Azərbaycanın Avropa Şurası tarixi başlayır
Avropa Şurasına üzv qəbuletmənin ikinci mərhələsi Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra başlayır. Belə ki,
Sovet İttifaqının süqutundan sonra müstəqilliyini yenicə əldə etmiş dövlətlər özlərinin demokratik dəyərlərə
bağlılıqlarını və Avropaya inteqrasiya etmək arzularını nümayiş etdirərək bu quruma üzv oldular. Bu siyasi
qurum tənəzzül etdikdən sonra onun tərkibindən çıxmış və müstəqillik əldə etmiş ölkələr AŞ-a daxil olmaq
üçün müraciət edirlər. İlk dəfə olaraq yenicə müstəqillik əldə etmiş Azərbaycan 24 yanvar 1992-ci il tarixində
“xüsusi dəvət edilmiş qonaq” statusu almaq üçün Avropa Şurasına müraciət edir. Müstəqilliyin ilk illərində
AŞ-a üzvlük məsələsi üzərində işin ləng getməsinə baxmayaraq, ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə
gəlməsindən sonra bu məsələ üzərində aktiv iş aparılır. Xüsusilə Dağlıq Qarabağın Ermənistan tərəfindən işğal
edilməsi Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlara üzv olmasını zəruri edirdi. Ermənilərin işğal edilmiş
Azərbaycan torpaqlarında törətdiyi vəhşiliklər, qaçqın və məcburi köçkünlərin öz yurd-yuvalarından didərgin
düşməsi, Azərbaycana dəyən sosial, iqtisadi və mənəvi zərərlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması
baxımından Avropa Şurasına daxil olmaq Azərbaycan üçün çox vacib idi. Coğrafi baxımdan tamamilə Avropa
qitəsində yerləşməməsinə baxmayaraq, beynəlxalq arenada həmişə öz geostrateji vacibliyi ilə fərqlənən
Azərbaycan Respublikası bu qurumdan kənarda qala bilməzdi. Bu fikir Azərbaycanın Avropa Şurasına
namizədliyinə dair 1994-cü ildə cənab Atkinson tərəfindən verilən rəydə də öz əksini tapıb.
Təbii ki, bütün bunları Azərbaycanın Qərbə geniş inteqrasiyasını möhkəmləndirən və Avropa Şurası
kimi nüfuzlu və mötəbər beynəlxalq təşkilatın qapılarını üzümüzə açan amil hesab etmək olar. 2001-ci il
yanvarın 17-də Azərbaycanın Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv kimi qəbul edilməsi barədə qərar çıxarıldı,
yanvarın 25-də isə bu qurum Parlament Assambleyasında təsdiqləndi. Bu tarixi hadisə Azərbaycanın nəinki
müstəqil, demokratik, dünyəvi dövlət kimi tanınmasında, həmçinin Avropa ailəsinin tamhüquqlu üzvü kimi
inkişafında yeni mərhələnin təməlini qoydu.
Strasburqda bu tarixi mərasimdə iştirak edən ümummilli liderimiz Heydər Əliyev müdrikcəsinə
demişdi: “Biz ölkəmizin Avropa Şurasına qəbulunu yalnız indiyə qədər gördüyümüz işlərə, həyata
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keçirdiyimiz islahatlara verilən qiymət kimi deyil, həm də ölkəmizə və xalqımıza doğru uzadılan dost əli kimi
qiymətləndiririk və ona görə də bir sıra problemlərin vahid Avropa ailəsi daxilində həllini tapacağına inanırıq”.
Məhz bu tarixdən etibarən Strasburqda, Avropa Şurasının mənzil-qərargahının qarşısında Azərbaycanın
bayrağı qaldırılıb.
Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv olmasından 11 il ötür. Bu müddət ərzində quruma üzv olan ölkəmiz
məhz Avropa Şurası ilə sıx əməkdaşlıq sayəsində ölkə daxilində bir çox sahələrdə uğurlu islahatlar aparıb,
yenidənqurma işlərinə başlayıb və iri layihələr həyata keçirib. Hazırda Avropa Şurası ilə əməkdaşlıq
çərçivəsində həmin qurumun fərqli orqanları tərəfindən verilən tövsiyə və rəylər əsasında ölkədə
demokratikləşmə və yenidənqurma işləri davam etdirilir.
Avropa Şurası Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini işğal etməsi faktını tanıyır
1992-ci ildə Azərbaycanın Avropa Şurasına “xüsusi dəvət edilmiş qonaq” kimi qəbul edilməsi barədə
müraciətinə baxmayaraq, Azərbaycanın keçmiş rəhbərliyinin səriştəsizliyi üzündən müraciətə baxılması
uzanırdı. Bu isə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesində də özünü aydın
şəkildə büruzə verirdi. Bu səbəbdən də Avropa Şurası bu münaqişəyə dair qəbul etdiyi ilk sənədlərdə qərəzli
və ədalətsiz təhlillərə yol verib və problemin əsl mahiyyətini açıqlamağa cəhd göstərməyib.
1992-ci ilin fevralında Avropa Şurası Parlament Assambleyasının AŞ-a üzv olmayan Avropa ölkələri
ilə Əlaqələr Komitəsi Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair ilk bəyanat qəbul etdi.
Sənəddə Dağlıq Qarabağda vəziyyətin pisləşməsindən narahatlıq ifadə edilir və tərəflərə atəşi dayandırmaq,
münaqişəni sülh yolu ilə aradan qaldırmaq tövsiyə olunurdu. Bu bəyanatda Ermənistanla münaqişə bölgəsinə
BMT qüvvələrinin gətirilməsi xahişi də öz əksini tapmışdı.
Ulu öndər Heydər Əliyevin apardığı uğurlu xarici siyasət nəticəsində nəhayət 1996-cı ilin 28 iyununda
Azərbaycan Avropa Şurasına “xüsusi dəvət olunmuş qonaq” statusu aldı. Bu, artıq AŞ ilə münasibətlərin
inkişafında növbəti mərhələnin başlanğıcı kimi xarakterizə olunurdu.
2000-ci ilin 28 iyununda Avropa Şurası Parlament Assambleyası (AŞ PA) Azərbaycanın təşkilata
tamhüquqlu üzv qəbul olunması haqqında qərar qəbul etdi və 2001-ci il yanvar ayının 25-də Azərbaycanın
Avropa Şurasına qəbul olunması mərasimi keçirildi. Bununla da ölkəmizin Avropa ilə əlaqələrinin tarixində
yeni mərhələ start götürmüş oldu.
AŞPA-da Azərbaycanı təmsil edən nümayəndə heyətinin rəhbəri cənab İlham Əliyevin təşəbbüskarlığı
və diplomatik fəallığı nəticəsində elə ilk sessiyadan etibarən Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinə dair həqiqətləri özündə əks etdirən sənədlər yayılmağa başladı. Azərbaycanlı deputatlar AŞPAnın müxtəlif dövlətlərdən olan üzvləri ilə yaxşı münasibətlər qurur, ölkəmizin qarşılaşdığı problemlər, əldə
etdiyi nailiyyətlər, eləcə də torpaqlarımızın 20 faizinin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunması,
bir milyondan çox insanın qaçqın və məcburi köçkün kimi yaşaması barəsində ətraflı məlumatlar verirdilər.
2001-ci ilin yanvarında Azərbaycan və Ermənistanın AŞ-a tamhüquqlu üzv kimi qəbul olunduğu
sessiyada İngiltərədən olan deputat Corc Teylor Azərbaycanda Dağlıq Qarabağda ermənilərin törətdiyi
vəhşiliklərdən danışdı. O, burada insan hüquqlarının kobud şəkildə tapdalandığını, ermənilərin Azərbaycana
qarşı təcavüzkar siyasət apardıqlarını bəyan etdi. C.Teylor qaçqınların və məcburi köçkünlərin ağır vəziyyətdə
yaşadığına diqqəti çəkərək AŞ-ın bu sahədə ciddi addımlar atmasının zəruriliyini bildirdi. O, ermənilərin işğal
olunmuş ərazilərdə dağıdıcılıqla məşğul olduqlarını, oradakı mədəniyyət abidələrini, xidməti binaları,
məktəbləri, xəstəxanaları məhv etdiklərini söylədi: “Dağlıq Qarabağda ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara
qarşı törədilmiş genosidə siyasi qiymət verilməlidir”, – deyə sərt bəyanatla çıxış edən C. Teylorun bu fikirləri
ermənilərin ciddi etirazı ilə qarşılansa da, obyektiv həqiqətləri özündə əks etdirirdi. Bu ermənilərin AŞ PA-da
qarşılaşdıqları ilk sürpriz idi. Bundan sonra da Azərbaycan nümayəndə heyəti ermənilərin işğalçılıq siyasətinin
beynəlxalq aləmdə ifşası istiqamətində mühüm işlər görə bildi.
2003-cü il yanvarın 27-də Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri İlham Əliyevin AŞPA-nın sədr
müavini və büro üzvü vəzifələrinə seçilməsi ölkəmizin AŞ ilə əlaqələrinin kifayət qədər yüksək səviyyədə
inkişaf etdiyini və nümayəndə heyətimizə cənab İlham Əliyevə böyük etimadın mövcud olduğunu təsdiqləyən
çox mühüm bir hadisə idi. Azərbaycan nümayəndə heyəti rəhbərinin AŞ PA kimi nüfuzlu beynəlxalq təşkilatın
sədr müavini və büro üzvü seçilməsi isə daha ciddi nailiyyətdir. Qeyd edək ki, cənab İlham Əliyevə göstərilən
bu etimadın arxasında kifayət qədər ciddi arqumentlər dayanırdı. Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv qəbul
edildikdən sonra Azərbaycan öz milli maraqları ilə bağlı problemlərin beynəlxalq ictimaiyyətin diqqət
mərkəzinə çıxarılması istiqamətində prinsipial addımlar atmağa müvəffəq olub.
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Nəhayət, 2005-ci ildə Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Dağlıq Qarabağla bağlı qətnamənin
qəbulunu da tarixi hadisə hesab etmək olar. 1416 saylı bu sənəd Azərbaycanın ən ağrılı məsələsini – Dağlıq
Qarabağ problemini bütün real, həqiqi xüsusiyyətləri və nüansları ilə dünyaya çatdırıb. Qurum tərəfindən
hazırlanan və qəbul edilən qətnamə Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqları və qaçqınlar barədə həqiqətlərdən
bəhs edir.
Azərbaycanın Avropa Şurasındakı 11 illik fəaliyyəti həm ölkəmiz üçün, həm də Avropa dövlətləri üçün
böyük fayda gətirib. Bu müddətdə Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında çox böyük müsbət dəyişikliklər baş
verib, demokratiyanın inkişafı, insan hüquqlarının qorunması istiqamətində ciddi addımlar atılıb. Avropa
Şurasına üzvlüklə müstəqil Azərbaycan dövləti demokratik dəyərlər, qanunun aliliyi və insan hüquqlarına
hörmət prinsipləri üzərində təşəkkül tapmış vahid Avropa ailəsinə qəbul olunub.
Ötən müddət ərzində Azərbaycan həm regional əməkdaşlıq, həm də Avropa və Avratlantik
strukturlarına inteqrasiya yolunda böyük nailiyyətlər əldə edib. Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev
Azərbaycanın Avropa ailəsinə inteqrasiyasına xüsusi önəm verərək bəyan edib ki, bu, bizim strateji
seçimimizdir. Azərbaycan Avropa Şurasında fəal üzvlüyünü bundan sonra da davam etdirəcəkdir.
“SƏS”-in Analitik Qrupu
İki sahil.-2012.-12 yanvar.-№5.-S.7.
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Azərbaycanda milli hüquqi dövlət quruculuğu və Avropa Şurası
Vahid Ömərov,
fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru
Azərbaycanın Avropa məkanına daxil olmasının tarixi XX əsrə gedib çıxır. Şərq ölkəsi olan Şərq
ənənələrinin hakim olduğu Azərbaycan XIX əsrdən Rusiya vasitəsilə Qərb-Avropa mədəniyyəti də daxil
olmağa başladı. Ulu Öndər Heydər Əliyevin təbirincə desək, “Azərbaycan son onilliklərdə deyil, tarixin son
iki əsri ərzində ardıcıl olaraq Avropaya, Qərb mədəniyyətinə, ümumbəşəri dəyərlərə can atmışdır.
Azərbaycanın Avropadan, Qərbdən əxz etdiyi dəyərlər arasında demokratiya, vətəndaş cəmiyyətilə
yanaşı, hüquqi dövlət ideyasını da xüsusi qeyd etmək olar. Professor S. Xəlilov düzgün olaraq göstərir ki,
Azərbaycanın XXI əsrə məhz bir Avropa ölkəsi kimi qədəm qoyması siyasi, iqtisadi və kulturoloji aspektlərdə
həyata keçən inteqrasiya proseslərinin qanunauyğun nəticəsi idi: “Azərbaycan, həqiqətən də, hüquqi dövlət
quruculuğu istiqamətində ciddi addımlar atmış, Avropanın ictimai-siyasi və hüquqi dəyərlər sistemini əsasən
qəbul etmişdir. Demokratiya, plüralizm, söz və mətbuat azadlığı, insan hüquqlarının qorunması, yeni iqtisadi
münasibətlər, azad rəqabət və s. ideyaların Azərbaycanda gerçəkləşməsi bizim Avropa ölkəsi kimi təsbit
olunmağımıza əsas verdi. Bizim Avropadan ancaq keçmiş coğrafi təsəvvürlərlə ayrılmağımız bütün bu
eyniyyət müqabilində çox cüzi idi.
Avropa Şurası II Dünya müharibəsindən sonra 1949-cu ildə Belçika Krallığı, Danimarka Krallığı,
Fransa Respublikası, İrlandiya Respublikası, İtaliya Respublikası, Lüksemburq Böyük Hersoqluğu,
Niderlandiya Krallığı, Norveç Krallığı, İsveç Krallığı, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı
hökumətlərinin birgə səyləri əsasında yaradılmışdır. Avropa Şurasının 1949-cu il mayın 5-də təsdiqlənmiş
nizamnaməsində göstərilir ki, ədalət və beynəlxalq əməkdaşlığa əsaslanan sülhün möhkəmləndirilməsinin
insan cəmiyyətinin və sivilizasiyanın saxlanılması üçün həyati zəruriliyinə uyğun gəldiyinə inanaraq,
xalqlarının ümumi sərvəti, istənilən həqiqi demokratiyanın əsasını təşkil edən şəxsiyyət azadlığı, siyasi azadlıq
və hüququn aliliyi prinsiplərinin əsil qaynağı olan mənəvi və əxlaqi dəyərlərə öz bağlılıqlarını yenidən təsdiq
edərək, bu idealları qoruyub saxlamaq üçün və sosial və iqtisadi tərəqqinin mənafeyi baxımından bu görüşlərə
şərik olan bütün Avropa ölkələrinin daha sıx birliyinə tələbatın olduğuna əmin olaraq, öz xalqlarının aydın
ifadə olunmuş niyyətlərinə cavab olaraq, Avropa dövlətlərini daha sıx birliyə yaxınlaşdıra biləcək bir təşkilatın
təxirə salınmadan yaradılmasını vacib hesab edərək, bunun əsasında, hökumət nümayəndələri Komitəsindən
və Məsləhətçi Məclisdən ibarət olan Avropa Şurasını təsis etməyi qərara aldılar və bu məqsədlə hazırkı
Nizamnaməni qəbul etdilər.
1953-cü ildə İnsan hüquqları və əsas azadlıqları haqqında Avropa Konvensiyası qəbul edildi. Bu
konvensiya əsasında İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi və İnsan Hüquqları üzrə Avropa Komissiyası
yaradıldı.
Avropa Şurasının məqsədi ümumi sərvətləri olan idealların və prinsiplərin qorunması və həyata
keçirilməsi naminə üzv dövlətlər arasında böyük birliyə nail olmaq, onların iqtisadi və sosial tərəqqisinə
kömək etməkdir.
Avropa Şurası orqanlarının səyləri nəticəsində ümumi maraq doğuran məsələləri müzakirə etməklə,
sazişlər bağlamaqla və iqtisadi, sosial, mədəni, elmi, hüquqi və inzibati sahələrdə birlikdə hərəkət etməklə,
həmçinin, insan hüquqlarını və əsas azadlıqları müdafiə etmək və sonra da həyata keçirmək yolu ilə bu
məqsədə nail olunacaqdır.
Avropa dövlətləri yeni Avropa qurulması, burada sülhün, əmin-amanlığın bərqərar olması yeni
keyfiyyətli inteqrasiya uğrunda səylərini birləşdirdilər.
Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv olunmasında Ulu Öndər Heydər Əliyev və Onun layiqli varisi ölkə
Prezidenti İlham Əliyevin əvəzsiz rolu olmuşdur.
Hələ AŞ PA sədrinin müavini və büro üzvü olduğu illərdə cənab İlham Əliyev öz diplomatik məharəti
ilə ölkəmizin milli mənafeyini qətiyyətlə müdafiə edərək dəfələrlə terrorçuluq, narkotik alış-veriş məskəni,
nəzarətsiz, qanunsuz Dağlıq Qarabağ rejimini “bütün region üçün təhlükə”, “Avropaya qara ləkə” kimi
səciyyələndirərək, ikili standartları daim kəskin tənqid edirdi. İndi ölkə Prezidenti vəzifəsində onun mövqeyi
daha da qətiləşmişdir.
Avropa Şurası Azərbaycana islam ölkəsi, türk xalqı kimi yanaşsa da, özünü müasir, Qərb dəyərlərinin
daşıyıcısı, insan hüquqları və plüralist demokratiyanın müdafiəçisi, demokratik islahatları, qanunun aliliyini,
həyata keçirən kimi Avropa Şurasına üzv seçildi.
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Avropa Şurasının üzvü kimi Azərbaycan Respublikası onun bütün sərt tələblərini, götürdüyü öhdəlikləri
ləyaqətlə yerinə yetirir. Belə ki, ölkədə hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu uğurla inkişaf edir,
insan hüquqları müdafiə olunur, müstəqil məhkəmələr fəaliyyət göstərir, Prezident Konstitusiya, arbitraj
nəzarəti həyata keçirilir, insan hüquqları üzrə ombudsman yaradılmışdır və s.
Azərbaycanın Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv olması istiqamətində mühüm işlər görülmüşdür.
Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin 1996-cı il iyulun 8-də “Avropa Şurası ilə Azərbaycan
Respublikası arasında əməkdaşlıq proqramının həyata keçirilməsi tədbirləri haqqında”, 1998-ci il yanvarın 20də “Avropa Şurası ilə Azərbaycan Respublikası arasında əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi sahəsində tədbirlər
haqqında”, 1999-cu il may ayının 14-də “Azərbaycan Respublikası ilə Avropa Şurası arasında əməkdaşlığın
dərinləşdirilməsi və Azərbaycan Respublikasının Avropada mənafelərinin müdafiə edilməsi sahəsində
tədbirlər haqqında” imzaladığı sərəncamlar ölkəmizin Avropa Şurasına qəbul edilməsi üçün səylərin
artırılmasına və məqsədyönlü fəaliyyətə zəmin yaratmışdır.
Azərbaycan Demokratik Qərbin bir hissəsi kimi, demokratik və hüquqi dövlət quruculuğunda, insan
hüquq və azadlıqlarının adi həyat normasına çevrilməsində çox işlər görmüşdür. Ölkəmizdə çoxpartiyalı
plüralist cəmiyyət formalaşmış, azad söz və mətbuat azadlığı gündəlik mühitimizin ayrılmaz hissəsinə
çevrilmişdir. 1995-ci il Konstitusiyası ilə təsbit edilmiş hakimiyyətin üç qolunun müstəqil fəaliyyəti daha da
möhkəmlənmişdir. Cəmiyyətin bütün sahələrinin fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi üçün parlament
tərəfindən Avropa Şurası qarşısında götürülmüş öhdəliklərə uyğun olaraq çoxsaylı qanunlar qəbul edilmiş, bir
sıra vacib beynəlxalq konvensiya və sazişlərə qoşulmuşdur. Bir çox qanunverici aktların beynəlxalq normalara
uyğunlaşdırılması üçün gərgin iş aparılmışdır.
Ölkəmiz açıq cəmiyyət olduğunu siyasi sahə ilə yanaşı, iqtisadi sahədə də sübuta yetirmişdir.
Sahibkarlığın inkişafı üçün bütün maneələr aradan götürülmüş, vergi və gömrük normaları xeyli
liberallaşmışdır. Xarici investisiyaların ölkə iqtisadiyyatına cəlb edilməsi üçün hüquqi təminat sistemi
yaradılmışdır.
İnsan hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi sahəsində də çox işlər görülmüşdür. Azərbaycan Avropa
İnsan Hüquqları Konvensiyasına qoşulmuş, hər bir vətəndaş lazım bildiyi halda Avropa Məhkəməsinə
müraciət etmək hüququ əldə etmişdir.
Bir amnistiya qanunu 10 min nəfəri əhatə etmiş, 40-a yaxın əfv fərmanları ilə beş minə qədər məhbus
azadlığa buraxılmışdır. Mətbuat isə öz azadlıq göstəricilərinə görə bir çox Avropa ölkələrindən fərqlənmir.
Ölkədə 600-ə qədər qəzet, 100-ə yaxın jurnal, 30-dan çox müstəqil teleradio şirkəti fəaliyyət göstərir.
Bu günədək Azərbaycan Avropa Şurasının bir çox sənədinə (konvensiyalar, onların protokolları və digər
sənədlər) qoşulmuş, bu da ölkəmizin Avropa hüquq məkanına inteqrasiyası üçün əsas yaratmışdır.
İnsan hüquqlarının müdafiəsində Avropa sisteminin tədqiqatçısı A. Robertson Konvensiyanın Avropa
Şurasının mühüm nailiyyətini özündə əks etdirməklə, beynəlxalq hüququn inkişafında mühüm mərhələ olması
fikrini əsaslandırmaq üçün onun aşağıdakı xüsusiyyətini qeyd edirdi: “Konvensiyanın müddəalarına müvafiq
olaraq iştirakçı dövlətlər onları yurisdiksiyasında olan şəxslərin İnsan Hüquqlarının Ümumi Bəyannaməsində
elan edilmiş bir sıra hüquq və azadlıqlarını təmin etməyi öhdəsinə götürür. Həmin Konvensiyanın iştirakçısı
olan dövlətlərin üzərinə götürdükləri öhdəliklərə riayət edilməsini təmin etmək üçün Avropa Komissiyası və
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi yaradılmışdır. İnsan hüquqlarının pozulmasına görə şikayətlə
komissiyaya təkcə dövlətlər müraciət etmir, həm də ayrı-ayrı şəxslər özlərinin hökumətlərindən bu cür
şikayətlər vermək hüququna malikdir. Bir şərtlə ki, sonuncular bu yeni proseduru qəbul etmiş olsunlar”.
Avropa dövlətləri ümumavropa dəyərlərinə, hüququn aliliyinə, ədalət və demokratiyaya əsaslanan
demokratik məkanda insan və vətəndaşların hüquqlarının təmin olunmasını öz qarşılarına başlıca vəzifə kimi
qoymuşlar.
Azərbaycan Avropa Şurasının demokratik tələblərinə uyğun olaraq, “Milli Məclisə seçkilər haqqında”,
“Prezident seçkiləri haqqında”, “Referendum haqqında”, “Bələdiyyələrə seçkilər haqqında”, “Mərkəzi Seçki
Komissiyası haqqında” qanunlar qəbul etmiş, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi və Azərbaycan Respublikası
hökuməti arasında saziş bağlanmış, məhbuslara münasibətdə öhdəliklər yerinə yetirilmiş, ölüm cəzası ləğv
edilmiş, cəza siyasətinin humanistləşməsilə Avropa ailəsinə inteqrasiya daha da gücləndirilmiş, minlərlə
məhbus əfv fərmanları ilə cəza çəkməkdən azad edilmiş, amnistiyalar tətbiq edilmişdir. “Kütləvi informasiya
vasitələri haqqında”, “Qeyri-hökumət təşkilatları haqqında” qanunlar qəbul etməklə hüquqi dövlət və vətəndaş
cəmiyyəti quruculuğu sahəsində irəliləyişlərə nail olmuşdur. Vaxtilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin dediyi
müdrik sözlər bu gün də öz əhəmiyyətini qoruyub saxlamaqdadır: “Biz Azərbaycanda bu gün əsil vətəndaş
cəmiyyəti qururuq. Çoxsaylı ictimai təşkilatlar, partiyalar, müxtəlif fondlar və cəmiyyətlər vətəndaş
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cəmiyyətinin strukturunu təşkil edərək, Azərbaycanın bir çox mühüm məsələlərinin həllində dövlətlə uğurlu
əməkdaşlıq edirlər”.
Avropa Şurasının öhdəliklərini yerinə yetirən Azərbaycanın uğurlu demokratik inkişafı haqqında Ulu
Öndər Heydər Əliyev Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv qəbul edilməsi mərasimindəki nitqində demişdir:
“Biz bundan sonra da Azərbaycan xalqının və dövlətinin humanizm, insanpərvərlik ideallarına və
prinsiplərinə, demokratiyaya, qanunun aliliyinə, insan hüquqlarına və əsas azadlıqlara hörmət bəslənməsinə
əsaslanan dəyərlərə sadiqliyini nümayiş etdirəcəyik”.
20 il ərzində müasir Azərbaycan Respublikası Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Avropa
standartlarına uyğun şəkildə inkişaf edir və Avropa ailəsinin tamhüquqlu üzvü kimi hüquqi dövlət quruculuğu,
insan hüquqlarının qorunması yolunda inamla irəliləyir. Azərbaycanın demokratik, hüquqi dövlət quruculuğu
sahəsində Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərin vəziyyəti haqqında ölkə Prezidenti cənab İlham
Əliyev demişdir: “Ölkəmiz siyasi islahatlar sahəsində də mühüm nailiyyətlər əldə etmişdir. Avropa Şurasına
üzv olduğumuz illər ərzində Azərbaycanın demokratiya yolu ilə irəliləməsində həlledici rol oynamışdır.
Avropa Şurasının tövsiyələri ilə yeni-yeni qanunlar qəbul edilmişdir. Təşkilata üzv qəbul olunarkən ölkənin
üzərinə götürdüyü öhdəliklər və onların yerinə yetirilməsi də bu sahədə yardımçı olmuşdur”.
Səs.-2011.-2 noyabr.-№202.-S.10.
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Azərbaycan – Avropa Şurası: 10 illik əməkdaşlıq
Hazırda dünyada insan hüquq və azadlıqlarının qorunması, bu sahədə mövcud beynəlxalq
konvensiyaların daha da təkmilləşdirilməsi işi ilə məşğul olan ən mötəbər təşkilatlardan biri Avropa Şurası
sayılır. 2011-ci il Azərbaycan – Avropa Şurası əlaqələrində mühüm yer tutur. Belə ki, məhz bu ilin yanvarında
Azərbaycanın Avropa Şurasına daxil olmasının 10 ili tamam olur. Bu müddətdə Azərbaycanın bu mötəbər
beynəlxalq təşkilatla münasibətləri uzun, uğurlu həm də mürəkkəb bir yol keçib. İlk olaraq Avropa Şurasının
yaranmasının qısa tarixi barədə.
1949-cu ildə təsis olunan Avropa Şurası özündə 46 üzv dövləti birləşdirən və insan hüquqlarının əsas
prinsiplərini təmin edən Avropanın ən qədim və möhtəşəm təşkilatlarından biridir. Təşkilat özünün 62 illik
fəaliyyəti zamanı öz fəaliyyət sahəsini daha da genişləndirib və bütün qitəyə yayılıb. Avropanın tarixində baş
verən qlobal dəyişikliklər – Sovet İttifaqının dağılması, Berlin divarının uçurulması və soyuq müharibənin
başa çatması Avropa Şurasına ünvanlanan üzvlük ərizələrinin sayının artmasına və yeni prioritetlərin o
cümlədən müvafiq strategiyanın işlənib-hazırlanmasına gətirib-çıxartdı. 1949-cu il Mayın 5-də Londonun
Müqəddəs Ceyms Sarayında Avropa Şurasının nizamnaməsinin əsasını qoyan müqavilə 10 dövlət tərəfindən
imzalandı: Belçika, Fransa, Lüksemburq, Niderland, Böyük Britaniya, İrlandiya, İtaliya, Danimarka, Norveç
və İsveç. Avropa Şurası bu andan öz fəaliyyətinə başladı. Təşkilatın ilk sessiyaları Strasburqda keçirilib,
sonradan isə qərargah da bu şəhərdə yerləşdirildi. Təşkilatın təsis olunmasından bir neçə il keçdikdən sonra
ilk mühüm konvensiya hazırlandı: Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası 1950-ci il noyabrın 4-də Romada
imzalanıb, 1953-cü il sentyabrın 3-də isə qüvvəyə minib.
Yeni yaranan təşkilat ictimai fikrin diqqətini cəlb edirdi. Geniş ictimaiyyət bu təşkilatı Avropa
xalqlarının müxtəlif siyasi yanaşmalarını və zəruri niyyətlərini ifadə etmək üçün bir məkan kimi qəbul edirdi.
Təşkilat isə öz növbəsində, nizamnamənin 1-ci fəslində qeyd olunduğu kimi, aşağıdakı məqsədi güdür:
“Avropa Şurasının məqsədi üzv dövlətlər arasında, onların ümumi irsi üzrə ideya və prinsiplərini həyata
keçirmək və qorumaq, o cümlədən iqtisadi və sosial tərəqqini təmin etmək məqsədilə üzv dövlətlər arasında
birlik yaratmaqdan ibarətdir”.
Məqsədlərə nail olmaq məqsədilə Avropa Şurasına müəyyən vasitələr tətbiq olundu ki, onlar da öz
növbəsində təşkilatın nizamnaməsində öz əksini tapıb: bu məqsəd qarşılıqlı maraq kəsb edən məsələlərin
müzakirəsi, iqtisadi, sosial, mədəni, elmi, hüquqi və inzibati məsələlər ilə bağlı müqavilələr və o cümlədən
insan hüquqları və əsas azadlıqların təmin olunması və həyata keçirilməsi yolu ilə Avropa Şurasının orqanları
tərəfindən həyata keçirilməli idi. 1949-1970-ci illər arasında 8 yeni dövlət Avropa Şurasına üzv oldu: üzv
olmaq tarixi qaydası ilə əvvəl Yunanıstan, sonra isə İslandiya, Türkiyə, Almaniya, Avstriya, Kipr, İsveçrə və
Malta. Təşkilat bu zaman öz strukturunu və əsas institutlarını genişləndirdi. Beləliklə, 1960-cı ildə Avropa
İnsan Hüquqları Məhkəməsinin ilk ictimai dinləməsi keçirildi. Bu illər həmçinin ilk ixtisaslaşmış nazirlər
konfranslarının keçirilməsi ilə yadda qaldı.
Azərbaycanın bu mötəbər təşkilatla ilk təmasları müstəqilliyin ilk illərinə təsadüf edir. Məhz 24 yanvar
1992-ci ildə Azərbaycan parlamenti “xüsusi dəvət edilmiş qonaq” statusu almaq üçün Avropa Şurasına
müraciət edib. Azərbaycanın AŞ-a qəbul olunana kimi ikitərəfli münasibətlərin inkişafı ilə bağlı önəmli
hadisələri oxucularımıza təqdim edirik.
•
3 fevral 1995-ci il – AŞ PA Bürosu 1994-cü ildə qəbul edilmiş və 3 Cənubi Qafqaz dövlətinin
Avropa Şurasına üzv qəbul edilmək üçün müraciət hüququnu nəzərdə tutan 1247 saylı tövsiyəyə uyğun olaraq
Azərbaycanın “xüsusi dəvət edilmiş qonaq” statusu almaq barədə müraciətinin nəzərdən keçirilməsi təşəbbüsü
ilə çıxış edib.
•
17- 18 mart 1996-cı il – Avropa Şurasının Demokratiya uğrunda Venesiya Komissiyasının
iclasında Azərbaycan bu komissiyaya üzv qəbul edilib.
•
28 iyun 1996-cı il – Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Bürosu Azərbaycana “xüsusi
dəvət edilmiş qonaq” statusunun verilməsi barədə qərar qəbul edib.
•
13 iyul 1996-cı il – Azərbaycan prezidenti H. Əliyev Avropa Şurası baş katibinin adına məktub
göndərərək Azərbaycanın Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv qəbul olunmaq və digər üzv dövlətlər kimi insan
hüquqları və azadlıqları haqda Avropa Konvensiyasına qoşulmaq arzusunda olduğunu bildirib.
•
25 aprel 1997-ci il – Azərbaycan Respublikası Avropa Mədəniyyət Konvensiyasına qoşulub.
•
20 yanvar 1998-ci il – Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev “Azərbaycan
Respublikası ilə Avropa Şurası arasında əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi və Azərbaycanın Avropada
mənafelərinin müdafiə edilməsi sahəsində tədbirlər haqqında” sərəncam imzalayıb.
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•
21 oktyabr 1999-cu il – Azərbaycan prezidenti “Avropa Şurasında Azərbaycan Respublikasının
təmsilçiliyinin təşkilati təminatı haqqında” sərəncam verib.
•
18 mart 2000-ci il – Azərbaycan prezidenti “Avropa Şurasının fəaliyyətinə və Azərbaycan
Respublikası ilə Avropa Şurası arasındakı əməkdaşlığa dair məlumatların yayılması barədə” sərəncam
imzalayıb.
•
12-13 iyun 2000-ci il – AŞ Siyasi Komitəsinin Romada növbəti iclası keçirilib və Azərbaycanın
Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv qəbul edilməsi ilə bağlı müsbət rəy verilib.
•
17 yanvar 2001-ci il – Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin nümayəndələr səviyyəsində keçirilmiş
iclasında Azərbaycanın Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv qəbul edilməsinə dair qərar qəbul edilib.
Azərbaycanın Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv qəbul olunması ilə bağlı rəsmi mərasim isə yanvarın
25-də Strasburqda təşkil edilib. Bu mərasimdə ümummilli lider Heydər Əliyevin başçılıq etdiyi geniştərkibli
nümayəndə heyəti də iştirak edib. Avropa Şurası Azərbaycanın insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin
daha da gücləndirilməsi, demokratik islahatların aparılması, qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi sahəsində
tədbirləri həyata keçirməsində mühüm rol oynayıb.
24-27 aprel 2001-ci il – Avropa Şurası Parlament Assambleyasının (AŞPA) plenar sessiyası keçirilib.
Azərbaycanın AŞPA-da nümayəndə heyəti ilk dəfə olaraq bu qurumun iclasında tamhüquqlu üzv kimi iştirak
edib. Sessiya zamanı 9 ölkə və AŞPA-da fəaliyyət göstərən 5 siyasi qrupu təmsil edən 29 nümayəndə
tərəfindən imzalanmış “Ermənilər tərəfindən Azərbaycanlı əhaliyə qarşı törədilmiş soyqırımın tanınması” adlı
yazılı bəyanat və 14 ölkəni təmsil edən 20 nümayəndə tərəfindən imzalanmış “Ermənistan və Dağlıq
Qarabağda saxlanılan müharibə əsirləri və girovları” adlı tövsiyə üçün təklif AŞPA-nın rəsmi sənədləri
qismində yayılıb. Göstərilən sənədlərdə ermənilər tərəfindən Xocalı əhalisinin tamamilə qətlə yetirilməsi,
Ermənistan tərəfindən Azərbaycan ərazisinin 20%-nin işğal edilməsi, Ermənistan və işğal edilmiş Azərbaycan
torpaqlarında uşaq, qadın və yaşlı insanların da daxil olduğu 783 azərbaycanlı girovun saxlanılması faktı və
digər vacib məsələlər xüsusi vurğulanıb. Azərbaycanın AŞPA-dakı nümayəndə heyətinin bu qurumdakı
fəaliyyəti ilk günlərdən avropalı parlamentarilərin diqətini cəlb edib. Bu məsələdə əsas amil nümayəndə
heyətinə rəhbərliyi məhz o zaman millət vəkili olan, hazırkı prezident İlham Əliyevin rəhbərlik etməsidir.
Məhz onun beynəlxalq münasibətlər sahəsində böyük təcrübəyə malik olması Azərbaycanın bu qurumda
maraqlarının ən yüksək səviyyədə qorunması, Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin ifşası, qaçqın və məcburi
köçünlərin pozulmuş hüquqlarının dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılmasında mühüm rol oynayıb.
Bunun məntiqi nəticəsi kimi 27 yanvar 2003-cü ildə Avropa Şurası Parlament Assambleyası Bürosunun
keçirilən iclasında Azərbaycanın AŞPA-dakı nümayəndə heyətinin rəhbəri, millət vəkili İ. Əliyev büronun
üzvü və AŞPA daxili prosedurasına əsasən, eyni zamanda assambleya prezidentinin müavini seçildi.
Avropa Şurasının Azərbaycandakı ofisi Azərbaycan hökuməti və Avropa Şurası arasında 4 noyabr
2002-ci il tarixində imzalanmış anlaşma memorandumu əsasında təsis edilib. Avropa Şurasının Azərbaycan
Respublikasındakı ofisinin əsas vəzifəsi Avropa Şurasının fəaliyyəti, təşkilatın məqsəd və fəaliyyəti haqqında
geniş ictimaiyyəti məlumatlandırmaq və bunu Avropa standartlarına, xüsusilə də qurumun fəaliyyətinin əsasını
təşkil edən insan haqları məsələlərinə dair təfsilati izahatlar verməklə təmin etməkdir.
Azərbaycanın 2001-ci ildə Avropa Şurasına üzv olmasından sonra ölkədə insan hüquqlarının təmin
edilməsi, qanunun aliliyinin gücləndirilməsi və demokratikləşdirmə məsələlərinə istər hökumətin, istər
vətəndaş cəmiyyətinin, istərsə də dünya ictimaiyyətinin diqqəti artıb. Bu, bir tərəfdən ölkəmizin öz iradəsi ilə
Avropa Şurası qarşısında üzərinə müvafiq öhdəliklər götürməsindən irəli gəlirsə, digər tərəfdən həyatın
müxtəlif sahələrinə aid daim təkmilləşən və özünü müxtəlif sənədlərdə əks etdirən Avropa standartlarına
uyğunlaşma tələbi ilə bağlıdır.
Azərbaycan Avropa Şurası ilə demokratik dövlət quruculuğu, insan hüquqlarına hörmət və ölkədə
qanunun aliliyinin tam təmin edilməsi sahəsində hərtərəfli əməkdaşlığa böyük önəm verir və bu əməkdaşlığın
inkişaf etdirilməsində maraqlıdır. Avropa Şurası ilə əməkdaşlıq çərçivəsində Azərbaycan məhkəmə sisteminin
islahatı, vəkillik fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, korrupsiyaya qarşı mübarizə, ictimai televiziyanın fəaliyyətə
başlaması istiqamətində mühüm tədbirlər görüb.
Bu xüsusi buraxılış Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında KİV-in inkişafına DDF-nin maliyyə
dəstəyi əsasında hazırlanıb.

Həftə içi.-2011.-29 yanvar.-№1.-S.2.
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AZƏRBAYCAN – AVROPA ŞURASINA «XÜSUSİ DƏVƏT EDİLMİŞ QONAQ» KİMİ VƏ
TAMHÜQUQLU ÜZV QƏBUL EDİLMƏSİNƏ QƏDƏR KEÇDİYİ YOL
Cəmil NƏSİROV,
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Siyasi Hüquq Tədqiqatlar
İnstitutunun dissertantı
Avropa Şurası ilə əməkdaşlıq Azərbaycanda demokratik təsisatların yaradılması, məhkəmə-hüquq
sisteminin yenidən qurulması, milli hüquq normalarının Avropa sisteminə yaxınlaşdırılması, təhsil, elm,
mədəni və digər sahələrin inkişafına təkan vermişdir. Müasir müstəqil Azərbaycan Respublikasının banisi
Heydər Əliyevin təsdiqlədiyi 8 iyul 1996-cı il tarixli «Avropa Şurası ilə Azərbaycan Respublikası arasında
əməkdaşlıq Proqramı»nın reallaşdırılması Azərbaycanda islahatların gedişatına və demokratikləşməsinə
kömək edərək, Azərbaycanın Avropa Şurasının tamhüquqlu üzvü olması arzusunun gerçəkləşməsinə baza
yaratmışdır. Azərbaycanın dünya səviyyəsində, eyni zamanda, Avropada sülhsevər siyasəti ilə tanınması,
respublikanın Avropa qurumlarına inteqrasiyasını təmin etmək üçün sıx diplomatik səyləri Avropa Şurasında
nüfuzunu bir xeyli yüksəltmişdir. Azərbaycanın Avropa Şurasına xüsusi dəvət edilmiş qonaq statusu ilə qəbul
edilməsi ilə əlaqədar müraciətlə bağlı 1996-cı ilin iyun ayında Avropa Şurası Parlamentinin nümayəndə heyəti
– bu təşkilata üzv olmayan ölkələrlə əlaqələr şurasının başçısı Jak Setlenj, komissiyanın Azərbaycan üzrə
məruzəçisi Jorj Sola Turan və komissiyanın katibi Difur Bakıya gəlmiş və ulu öndərimiz Heydər Əliyevlə
görüşmüşdür. Görüşdə Azərbaycanın Avropa Şurasında əvvəlcə xüsusi dəvət edilmiş qonaq statusu, sonra isə
tam hüquqlu üzv kimi qəbul edilməsi müzakirə edilmişdir.
13 iyul 1996-cı il tarixində Heydər Əliyev, Avropa Şurasına yazdığı məktubda, Azərbaycanın Avropa
Şurasına tam hüquqlu üzv kimi qəbul edilməsi və digər üzv dövlətlər kimi insan haqlan və əsas azadlıqların
müdafiə olunması ilə əlaqədar Avropa Konvensiyasına qoşulmaq niyyətində olduğu bildirilmişdir. Avropa
Şurasının Nazirlər Kabineti Azərbaycanın bu istəyini dəstəkləyərək, gündəliyə salmışdır.
1996-cı il 26-28 iyunda keçirilən Avropa Şurası Parlamentinin yığıncağında Azərbaycanın demokratik
cəmiyyət quruculuğundakı müvəffəqiyyətləri nəzərə alınaraq, Azərbaycana «xüsusi qonaq» statusunun
verilməsi ilə əlaqədar qərar qəbul edildi. Bununla da Azərbaycan diplomatiyasının dörd illik mübarizəsi uğurla
nəticələndi. Bundan sonra qısa müddətdə Azərbaycan Respublikasının hüquq sistemi tamamilə yenilənmiş,
ölkədə məhkəmə-hüquq islahatları reallaşdırılmış, bu məqsədə uyğun qanuni tənzimləmələr qəbul edilmiş və
digər tədbirlər həyata keçirilmişdir. Yeni cinayət-prosessual hüquq normaları, mülki hüquq, cəzaların icrası və
s. hüquq normaları qəbul olunmuşdur. Konstitusiya Məhkəməsi, Məhkəmələr və hakimlər haqqında,
Prokurorluq, Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti, Polis haqqında və digər qanunlar qəbul edilmişdir. Mövcud
məhkəmə sistemi tamamilə yenidən qurularaq, üç mərhələli məhkəmə sistemi yaradılmışdır. Test imtahanı ilə
yeni hakimlər təyin olunmağa başlamışdır. Azərbaycanın insan haqlan sahəsində atdığı ən mühüm
addımlardan biri də, 1993-cü ildən etibarən ölüm cəzasının tətbiq olunmasının dayandırılması, 1998-ci ildə isə
Şərqdə ilk dəfə olaraq, bu cəzanın tamamilə ləğv edilməsi olmuşdur.
Respublikanın demokratik, ictimai və siyasi dəyişiklikləri reallaşdırması, yeni qəbul edilmiş
Konstitusiyada və qanunlarda insan hüquq və əsas azadlıqlarının təsbit edilməsi, Azərbaycanın insan haqlan
və əsas azadlıqlarının müdafiə olunması ilə əlaqədar Avropa Konvensiyasına qoşulmağa hazır olduğunu bəyan
etməsinə şərait yaratdı. Avropa hüquq məkanına tamamilə daxil olmağa səy göstərməklə yanaşı, Azərbaycan
ictimai, elm və mədəni sahələrlə əlaqədar, Avropa norma və müqavilələrinə qoşulma istəyini də bildirmişdir.
Avropa Şurası ilə əməkdaşlığın əhəmiyyətli hissəsini Azərbaycanda mövcud olan hüquq sisteminin, Avropa
Şurası tərəfindən qiymətləndirməsinə imkan yaradılmışdır. Bir sıra qanun layihələri Avropa Şurasına rəy
verilməsi üçün göndərilmiş və təşkilat tərəfindən müsbət qiymətləndirilmişdir.
Bu dövrdə, insan haqlan sahəsində «İnsan və vətəndaş hüquqları və azadlıqlarının təmin edilməsi
haqqında» Ümummilli Lider Heydər Əliyevin imzaladığı 22 fevral 1998-ci il tarixli və «İnsan hüquqlarının
müdafiə olunması ilə əlaqədar Dövlət Proqramının təsdiqlənməsi haqqında» 18 iyun 1998-ci il tarixli
fərmanların xüsusi əhəmiyyəti olmuşdur. Bu mərhələnin tarixi davamlılığı konkret addımların atılmış
olduğunu sübut etdi.
Azərbaycanda demokratikləşmənin daha sonrakı addımı mətbuat üzərində senzuranın ləğvi oldu.
Respublika başçısının 16 avqust 1998-ci il tarixli fərmanına əsasən, köhnə sosializm dövrünün başlıca
məhdudlaşdırmalarından olan mətbuat üzərindəki senzuranın ləğvi, Avropa Şurasının yaradılmasının 50 illiyi
münasibəti ilə, dekabr ayında verilmiş amnistiya, eyni zamanda hüquq sistemində edilmiş ciddi dəyişikliklər,
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Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul edilməsi diplomatik mübarizənin müvəffəqiyyətlə sonlanacağının
müjdəçisi idi.
Nəhayət, 17 yanvar 2001-ci il – Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin Nümayəndələr səviyyəsində
keçirilmiş iclasında Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv qəbul edilməsinə dair qərar
qəbul edilmişdir. 25 yanvar 2001-ci ildə Strasburqda Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasına
tamhüquqlu üzv qəbul edilməsinə həsr olunmuş rəsmi mərasim keçirilmişdir. Mərasimdə Ümummilli
Liderimiz Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi geniş nümayəndə heyəti iştirak etmişdir.
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АЗЕРБАЙДЖАН-ПУТЬ
ОТ
«СПЕЦИАЛЬНО
ПРИГЛАШЕННОГО
ГОСТЬЯ»
ДО ПРИНЯТИЕ ПОЛНОПРАВНЫМ ЧЛЕНОМ СОВЕТА ЕВРОПЫ
Благодаря правильной внутренний и внешней политике национального лидера Гейдара Алиева,
отношения с Советом Европы были улучшены. Изучая этот период, можно сказать что получение
статуса «специально приглашенного гостя» способствовало возникновению в Азербайджане
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демократических институтов, проведению реформам в судебно-юридической системе, приближению
прав человека к Европейским, развитию образования, науки и других отраслей. Нужно отметить что
этот период были приняты более 1600 законов, указов и нормативных актов. После получения статуса
«специально приглашенного гостя» благодаря проведенными Гейдара Алиева реформам, принятым
законам, указов и нормативных актов проведенным встречам с высокопоставленными лицами Совета
Европы. Результатом этого стало принятие Азербайджана 25 января 2001 года полноценным членом
Совета Европы.
Hüquqi dövlət və qanun.-2010.-№2.-S.34-36.
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Azərbaycan-Avropa Şurası əməkdaşlığının genişlənməsi ölkəmizin Avropaya inteqrasiyasının
mühüm amilidir
Elçin ƏHMƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası beynəlxalq
münasibətlər və xarici siyasət kafedrasının dosenti, siyasi elmlər namizədi
Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul edilməsi nəinki müstəqil, suveren, demokratik, dünyəvi dövlət
kimi tanınmasıdır, həm də Avropa ailəsinin bərabərhüquqlu üzvü kimi Azərbaycan dövlətinin inkişafında
yeni mərhələnin başlanğıcıdır.
Heydər ƏLİYEV
Ümummilli lider
Avropa Şurasının yaranması Böyük Britaniyanın baş naziri olmuş Uinston Çerçilin 1942-ci ilin
oktyabr ayında verdiyi bəyanat ilə əlaqələndirilir. Bəyanatda millətlər arasındakı sədləri əhəmiyyətli
dərəcədə aradan qaldıran, maneəsiz hərəkət üçün imkan yaradacaq Avropa Birləşmiş Ştatlarının
yaradılması və Avropa iqtisadiyyatına vahid bir tam halında baxılması göstərilirdi. II Dünya
müharibəsindən sonra isə 1946-cı ildə U. Çerçil Sürixdə bir çıxışda bu ideyanı reallaşdırmaq üçün
birinci addım kimi Avropa Şurası yaratmaq fikrini irəli sürmüşdür.
U. Çerçil tərəfindən irəli sürülmüş bu ideyalar Avropada geniş əks-səda doğurdu və II Dünya
müharibəsindən sonra qitədə federasiya cərəyanları yaranmağa başladı. 1947-ci ildə həmin cəmiyyət və
təşkilatlar Avropanı birləşdirmək hərəkatını əlaqələndirmək üçün beynəlxalq komitə yaratdılar. Bu
komitə 1948-ci il mayın 8-10-da Haaqada Avropanın inteqrasiya probleminə həsr olunmuş konqres
çağırdı.
1949-cu ilin yanvarında komitə əlaqələndirmə xarakterli təşkilat – hökumət və parlament orqanının
olacağı nəzərdə tutulan Avropa Şurasının yaradılması qərara alındı. Təşkilatın funksiya və strukturuna dair
ətraflı qərar hazırlanması üçün 1949-cu ilin mart ayında Londonda Brüssel Paktına daxil olan ölkələr, (Böyük
Britaniya, Fransa, Belçika, Hollandiya və Lüksemburq) eləcə də Danimarka, İtaliya, İrlandiya, Norveç və İsveç
səfirlərinin iştirakı ilə keçirilən müşavirədə Avropa Şurasının Nizamnaməsi hazırlandı. 1949-cu il may ayının
5-də adı çəkilən ölkələrin xarici işlər nazirləri Nizamnaməni imzaladılar və bu səbəbdən hər il 5 may Avropa
Şurasının yaradılması günü kimi qeyd olunur.
Avropa Şurasının iki əsas orqanı – Nazirlər Komitəsi və Parlament Assambleyasıdır. Nazirlər Komitəsi
Avropa Şurasının adından fəaliyyəti həyata keçirməyə səlahiyyəti olan icraedici və sərəncamverici orqandır.
Avropa Şurasının üzvü olan hər bir dövlət Nazirlər Komitəsində bir nümayəndə ilə təmsil olunur. Nazirlər
Komitəsində üzv dövlətlərin xarici işlər nazirləri ilə yanaşı, digər vəzifəli şəxsləri, çox vaxt isə üzv dövlətlərin
Parisdə akkreditə olunmuş diplomatik nümayəndələri iştirak edirlər.
Avropa Şurasının ikinci mühüm orqanı Parlament Assambleyasıdır. Assambleya üzv ölkələrinin
Parlamenti tərəfindən seçilmiş və ya təyin olunmuş parlament nümayəndələrindən təşkil olunur. Əhalisinin
sayından asılı olmayaraq Assambleyada həmin dövlətin ən azı üç siyasi partiyası təmsil olunmalıdır. Üzv
ölkələrin nümayəndələrinin sayı 2 nəfərdən 18 nəfərədək olur. Parlament Assambleyası öz üzvlərindən sədr
və onun müavinlərini seçir. Onlar sədr və 17 müavindən ibarət Assambleya Bürosunu təşkil edirlər.
Assambleya öz sessiyalarını Strasburqda Avropa sarayında keçirir.
Təşkilatın Nizamnaməsində nəzərdə tutulan üçüncü orqan Baş katibin rəhbərlik etdiyi Katiblikdir. Baş
katibi Nazirlər Komitəsinin təqdimatı ilə Parlament Assambleyası beş il müddətinə seçir.
Avropa Şurasının ali orqanı kimi üzv ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının zirvə toplantısı fəaliyyət
göstərir. İlk zirvə toplantısı 1993-cü ildə Vyanada olmuşdur. 1997-ci ildə Strasburqda ikinci, 2005-ci ildə isə
Varşavada üçüncü zirvə toplantısı keçirilmişdir.
Avropa Şurasının beynəlxalq miqyasda nüfuzunun artması ilə əlaqədar üzvlərinin sayı da daim artır.
Belə ki, 1949-cu ildə təşkilatın Nizamnaməsini 10 dövlət imzalayaraq Avropa Şurasını təsis etdikdən sonra,
həmin ilin avqust ayında Türkiyə və Yunanıstan, 1950-ci ildə İslandiya və Almaniya, 1956-cı ildə Avstriya,
1961-ci ildə Kipr, 1963-cü ildə İsveçrə, 1966-cı ildə Malta, 1976-cı ildə Portuqaliya, 1977-ci ildə İspaniya,
1978-ci ildə Lixtenşteyn, 1988-ci ildə San-Marino və 1989-cu ildə Finlandiya quruma üzv qəbul olunmuşlar.
Beləliklə, təşkilatın üzvlərinin sayı 23-ə çatmışdı.
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XX yüzilliyin sonunda dünyada, o cümlədən Avropada baş verən qlobal siyasi proseslər, xüsusən də
Varşava Müqaviləsi Təşkilatının fəaliyyətini dayandırması, “soyuq müharibə”nin başa çatması və SSRİ-nin
süqutu beynəlxalq aləmdə siyasi mühitin ciddi şəkildə dəyişməsinə və yeni geosiyasi vəziyyətin yaranmasına
səbəb oldu. Belə bir şəraitdə Şərq və Qərb ölkələri arasındakı əlaqələri normallaşdırmaq, xüsusilə, Mərkəzi və
Şərqi Avropa ölkələrinə yenicə qazanılmış müstəqilliklərini möhkəmləndirmək, regionda və dünyada qlobal
problemlərinin həllində tam demokratik ölkə olaraq iştirak etmək arzusunu həyata keçirmək zərurəti
yaranmışdı.
XX əsrin sonu-XXI əsrin əvvəllərində bu ölkələrin böyük bir hissəsi Avropa Şurasına üzv qəbul
edildilər. Belə ki, 1990-cı ildə Macarıstan, 1991-ci ildə Polşa, 1992-ci ildə Bolqarıstan, 1993-cü ildə Litva,
Rumıniya, Slovakiya, Sloveniya, Çexiya, Estoniya, 1994-cü ildə Andorra, 1995-ci ildə Albaniya, Latviya,
Makedoniya, Moldova, Ukrayna, 1996-cı ildə Rusiya və Xorvatiya, 1999-cu ildə Gürcüstan, 2001-ci ildə
Azərbaycan və Ermənistan, 2002-ci ildə Bosniya və Hersoqovina, 2003-cü ildə Serbiya və Çernoqoriya, 2004cü ildə isə Monako təşkilatda tamhüquqlu üzv kimi təmsil olundular. Avropa Şurasının üzvlərinin sayı hazırda
46-ya çatmışdır. Bundan əlavə, Kanada, Vatikan, İsrail, Meksika, ABŞ və Yaponiya təşkilatda müşahidəçi
statusuna malik dövlətlərdir.
Müstəqilliyini əldə etdikdən sonra Azərbaycan Respublikası 1992-ci ilin yanvarında ona “xüsusi dəvət
edilmiş qonaq” statusu verilməsi üçün Avropa Şurasına rəsmi müraciət etdi. Müraciət bu nüfuzlu Avropa
təşkilatının bərabərhüquqlu üzvü olmaq üçün ilk addım olmaqla bərabər Avropa ölkələri ilə siyasi, iqtisadi,
mədəni və humanitar sahələrdə əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi məqsədi daşıyırdı. Avropa Şurası ilə
əlaqələr yaradıldıqdan sonra bu təşkilat Azərbaycanda baş verən hadisələrə, o cümlədən Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinə dair öz mövqeyini bildirdi.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının (AŞ PA) üzvü olmayan Avropa ölkələri ilə əlaqələr Komitəsi
1992-ci il fevralın 5-də Dağlıq Qarabağa dair ilk bəyanat qəbul etdi. Bəyanatda deyilirdi ki, Komitə Dağlıq
Qarabağda vəziyyətin pisləşməsi ilə əlaqədar atəşin dayandırılması məqsədilə Ermənistan və Azərbaycan
tərəfinə müraciət edərək hər iki maraqlı tərəfi münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsinə çağırır. Sənəddə
Azərbaycanın mənafeyinə zidd olaraq BMT Təhlükəsizlik Şurasından Ermənistanın tələbi ilə Dağlıq Qarabağa
BMT qüvvələrinin gətirilməsi xahiş olunurdu.
Bundan sonra qəbul edilən sənədlərdə Şuranın mövqeyində maraqların uyğunlaşdırılması istiqamətində
dəyişiklik hiss olunmağa başladı. Belə ki, 1992-ci il martın 12-də Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin qəbul
etdiyi bəyanat neytral xarakter daşıyırdı. Bəyanatda deyilirdi ki, Komitə Dağlıq Qarabağ hadisələri ilə əlaqədar
dərin təşviş hissi keçirdiyini bildirir.
1993-cü ilin ikinci yarısından, yəni ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra
ölkəmizin beynəlxalq aləmdə fəallığının güclənməsi, ictimai həyatın hərtərəfli demokratikləşdirilməsi
sahəsində inamlı addımların atılması, Ermənistanla münaqişədə respublikamızın hərbi əməliyyatların
dayandırılması və atəşkəsin əldə edilməsinə yönəlmiş fəaliyyəti Azərbaycanla Avropa Şurasının yaxınlaşması
prosesinə zəruri impulslar verdi.
Avropa Şurası Parlament Assambleyası ilə əməkdaşlıq məqsədilə 1994-cü il iyulun 4-dən 11-dək
Strasburqda Dağlıq Qarabağla əlaqədar keçirilən görüşdə iştirak edən Azərbaycan nümayəndə heyəti
Ermənistanın Azərbaycana qarşı əsassız ərazi iddiaları ilə bağlı hərbi təcavüzkarlığını, onun nəticələrini və bu
münaqişədə Azərbaycanın mövqeyini açıqladı. 1994-cü il noyabrın 10-da Avropa Şurası Parlament
Assambleyasının “Dağlıq Qarabağda münaqişəyə dair” qəbul etdiyi 1047 saylı qətnamədə atəşkəsin əldə
edilməsi ilə bağlı məmnunluq ifadə edilsə də, Azərbaycanın mənafeyinə zidd bir sıra bəndlər var idi. Bundan
sonra, 1994-cü il noyabrın 14-17-də Avropa Şurası Parlament Assambleyası təşkilata üzv olmayan Avropa
ölkələri ilə əlaqələr komitəsinin sədri Devid Atkinson başda olmaqla nümayəndə heyəti Azərbaycanda səfərdə
olmuş və səfər zamanı respublika rəhbərliyi ilə görüşündə bu təşkilatla Azərbaycanın münasibətləri, o
cümlədən ölkəmizin “xüsusi dəvət edilmiş qonaq” statusu almaq üçün müraciəti, Ermənistanın
təcavüzkarlığına son qoyulması və münaqişənin dinc vasitələrlə həlli məsələləri müzakirə olundu.
1994-1995-ci illərdə Azərbaycan ilə Avropa Şurası arasında yaranmış əlaqələr təşkilatın müxtəlif
təsisatlarının nümayəndələrinin ölkəmizə səfərləri zamanı Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizama
salınması, eləcə də Azərbaycanda demokratik təsisatların inkişafı, insan hüquqlarının müdafiəsinin
təkmilləşdirilməsi məsələləri müzakirə olunmuşdur. Avropa Şurası ilə əlaqələrin genişlənməsi Azərbaycana
bir sıra qanunvericilik aktlarına yenidən baxmaq üçün ekspert köməyi əldə etmək imkanı verdi.
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Belə ki, 1996-cı il martın 1-2-də Azərbaycan nümayəndə heyəti ilk dəfə iştirak etdiyi Avropa Şurasının
Venesiya Komissiyasının iclasında ölkəmizin bu quruma üzvlük hüququnun verilməsini xahiş etmiş və həmin
il mayın 17-18-də Azərbaycanın bu Komissiyaya üzv olması haqqında qərar qəbul edilmişdir.
1996-cı ilin iyunun 2-6-da Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının təşkilata üzv olmayan ölkələrlə
əlaqələr komissiyasının sədri Cak Setlencin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin Bakıya səfəri zamanı dövlət
başçısı Heydər Əliyevlə görüşündə Azərbaycana Avropa Şurasında “xüsusi dəvət edilmiş qonaq” statusunun
verilməsi məsələləri müzakirə edilmişdir. Həmin il iyunun 26-28-də AŞ PA-nın növbəti sessiyası zamanı
Assambleyanın Bürosu Azərbaycana “xüsusi dəvət edilmiş qonaq” statusunun verilməsi barədə qərar qəbul
etdi. Bu statusu alması Azərbaycanın AŞ PA-da təmsil olunmasına və Avropa Şurası tərəfindən qəbul olunmuş
bəzi konvensiyalara qoşulmasına imkan yaratdı. Daha sonra Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin 1996-cı
il 8 iyul tarixli “Avropa Şurası ilə Azərbaycan Respublikası arasında əməkdaşlıq proqramının həyata
keçirilməsi üzrə tədbirlər haqqında” sərəncamı Avropa Şurası ilə ölkəmizin sonrakı illərdə fəaliyyət planı kimi
mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir.
1996-cı il iyulun 13-də dövlət başçısı Heydər Əliyev Avropa Şurası Baş katibinin adına məktub
göndərərək ölkəmizin bu təşkilata tam hüquqlu üzv qəbul olmaq və digər üzv dövlətlər kimi “İnsan hüquqları
və azadlıqlarının müdafiəsi haqqında” Avropa Konvensiyasına qoşulmaq arzusunda olduğunu bildirdi.
Bundan sonra, 1997-ci il aprelin 22-də Avropa Şurası Parlament Assambleyası Zaqafqaziyada
münaqişələrə dair 1119 saylı qətnamə qəbul etdi. Qətnamənin Dağlıq Qarabağa dair olan hissəsində deyilirdi
ki, Assambleya münaqişənin dinc yolla nizama salınmasına nail olmaqla, işğal olunmuş ərazilərin azad
edilməsinə, qaçqınların və köçkünlərin geri qayıtmasına çağırır. Sənəddə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və
münaqişənin nizama salınmasına dair ATƏT-in Lissabon zirvə görüşünün prinsipləri təsdiq edilirdi.
Avropa Şurasının üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının 1997-ci il oktyabrın 10-da
Strasburqda keçirilən 2-ci zirvə toplantısında Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin iştirakı və orada
təşkilatın yüksək vəzifəli nümayəndələri ilə keçirdiyi görüşlər zamanı Azərbaycanda demokratik proseslərin
gedişi, ölkəmizin Avropa strukturları, o cümlədən Avropa Şurası ilə əlaqələri barədə ətraflı danışıqlar
aparılmışdır.
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin 1998-ci il yanvarın 20-də “Azərbaycan Respublikası ilə Avropa
Şurası arasında əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi sahəsində tədbirlər haqqında” imzaladığı sərəncam ölkəmizin
Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv kimi qəbul olunması sahəsində atılan mühüm addımlardan biri oldu.
Sərəncamda Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasına tam hüquqlu üzv kimi qəbul edilməsi istiqamətində
respublikada görülən işlər və Avropa Şurası ilə əməkdaşlıq məsələləri öz əksini tapmışdır.
1998-ci ilin yanvar və iyun aylarında Azərbaycana səfər etmiş Avropa Şurası Parlament
Assambleyasının məruzəçiləri C. Bomel və C. Kleyfart dövlət başçısı Heydər Əliyevlə görüşlərində Avropa
Şurasına qəbul olunmaq sahəsində ölkəmizdə görülmüş işlərdən razılıqlarını bildirmişlər. 1999-cu il sentyabrın
15-18-də AŞ PA-nın sədri lord Rassel Consonun, eləcə də təşkilatın digər rəsmi nümayəndələrinin
Azərbaycana səfərləri zamanı aparılan danışıqlar ölkəmizin Avropa Şurasına qəbuluna dair müzakirələri
şərtləndirən amillərdəndir.
2000-ci il martın 18-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev “Avropa Şurasının fəaliyyətinə və
Azərbaycan Respublikası ilə Avropa Şurası arasındakı əməkdaşlığa dair məlumatların yayılması barədə”
sərəncam imzaladı. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 1996-2000-ci illərdə Azərbaycanın Avropa Şurası ilə
əməkdaşlığına dair imzaladığı sərəncamlar respublikamızın bu nüfuzlu beynəlxalq təşkilata qəbul edilməsi
istiqamətində aparılan məqsədyönlü fəaliyyətə zəmin yaratdı.
Avropa Şurasının Siyasi Komitəsi 2000-ci il martın 23-də Azərbaycan Milli Məclisinə ölkəmiz təşkilata
tamhüquqlu qəbul edildikdən sonra yerinə yetirməli olacağı öhdəliklərin siyahısını göndərmiş və bu sənəd
Milli Məclisdə təmsil olunmuş siyasi partiyaların nümayəndələri tərəfindən imzalanmışdır. Daha sonra mart
ayının 27-28-də Milli Məclisdə imzalanmış öhdəliklərin siyahısı və Azərbaycanın Avropa Şurasının 8
konvensiyasına qoşulması barədə dövlət başçısının imzaladığı müqavilələr Avropa Şurasının Baş katibinə
təqdim olundu.
2000-ci il mayın 15-də Avropa Şurasının Siyasi Komitəsinin Dublində və iyunun 12-13-də Romada
keçirilmiş iclaslarında Azərbaycan üzrə məruzəçi L. Bomelin hesabatı dinlənilmiş və ölkəmizin təşkilata
tamhüquqlu üzv kimi qəbul edilməsi ilə bağlı müsbət rəy verilmişdir.
2000-ci ilin iyunundan noyabr ayınadək təşkilatın müxtəlif komitələrində keçirilən müzakirələrdən
sonra Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin noyabrın 7-9-da keçirilmiş 107-ci sessiyasında Azərbaycanın bu
beynəlxalq təşkilata üzv olmağa dəvət edilməsi haqqında qəbul edilən 14 (2000) saylı qətnamədə deyilirdi:
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- Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv olmağa və Nizamnaməyə qoşulmağa dəvət edilməsi;
- Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndələrinin sayının
altı nəfər həddində müəyyənləşdirilməsi;
- qətnaməyə uyğun olaraq Azərbaycanın Avropa Şurasına müxtəlif bölgülü maliyyə ödəmələrinin
müəyyənləşdirilməsi.
Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin 2001-ci il yanvarın 17-də nümayəndələr səviyyəsində keçirilmiş
iclasında Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv qəbul edilməsinə dair qərar qəbul
edildi. Bu qərar ümummilli liderin uzaqgörən, daxili və xarici siyasətinin və bu istiqamətdə görülmüş
məqsədyönlü fəaliyyətinin nəticəsi idi.
Az sonra, yəni yanvarın 25-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin iştirakı ilə Strasburqda ölkəmizin
bu təşkilata üzv qəbul edilməsi münasibətilə rəsmi mərasim keçirilmiş və dövlətimizin üçrəngli bayrağı
ucaldılmışdır. Bu hadisəni ümummilli lider Heydər Əliyev yüksək qiymətləndirərək demişdir: “Azərbaycanın
Avropa Şurasına qəbul edilməsi nəinki müstəqil, suveren, demokratik, dünyəvi dövlət kimi tanınmasıdır, həm
də Avropa ailəsinin bərabərhüquqlu üzvü kimi Azərbaycan dövlətinin inkişafında yeni mərhələnin
başlanğıcıdır”.
Azərbaycanın 2001-ci il yanvarın 25-də Avropa Şurasının bərabərhüquqlu üzvü olması –
respublikamızın mühüm problemlərinin dünya ictimaiyyətinin diqqətinə obyektiv çatdırılması üçün yeni və
çox mötəbər tribuna verdi. Dövlət başçısı Heydər Əliyev Avropa Şurasının tribunasından Azərbaycanın
mənafeyinə uyğun şəkildə istifadə edilməsi üçün uğurlu bir addım atdı. Belə ki, Avropa Şurası Parlament
Assambleyasındakı Azərbaycan nümayəndə heyətinə millət vəkili İlham Əliyevin rəhbərlik etməsi və daha
sonra cənab İlham Əliyevin AŞ PA-dakı fəaliyyəti ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin qarşıya qoyduğu
bütün vəzifələri reallaşdırdı.
2001-ci il aprelin 24-27-də Azərbaycan Respublikasının AŞ PA-dakı nümayəndə heyətinin ilk dəfə
olaraq bu qurumun iclasında tamhüquqlu üzv kimi iştirak etdiyi plenar sessiyada dövlətçilik maraqları
baxımından, xüsusilə Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü faktlarını özündə əks etdirən sənədlər: 9 ölkə və AŞ
PA-da fəaliyyət göstərən 5 siyasi qrupu təmsil edən 29 nümayəndə tərəfindən imzalanmış “Ermənilər
tərəfindən azərbaycanlı əhaliyə qarşı törədilmiş soyqırımın tanınması” adlı yazılı bəyanat və 14 ölkəni təmsil
edən 20 nümayəndə tərəfindən imzalanmış “Ermənistan və Dağlıq Qarabağda saxlanılan hərbi əsirlər və
girovlar” adlı sənəd AŞ PA-nın rəsmi sənədləri qismində yayılmışdır.
Göstərilən sənədlərdə ermənilər tərəfindən Xocalı əhalisinin tamamilə qətlə yetirilməsi, Ermənistan
tərəfindən Azərbaycan ərazisinin 20 faizinin işğal edilməsi, Ermənistanda, eyni zamanda, işğal edilmiş
Azərbaycan ərazilərində uşaq, qadın və yaşlı insanların da daxil olduğu 783 azərbaycanlı girovun saxlanılması
faktı və digər vacib məsələlər öz əksini tapmışdır.
2001-ci il iyunun 25-29-da AŞ PA-nın növbəti plenar sessiyası zamanı Azərbaycanla bağlı daha 2
mühüm sənəd AŞ PA-nın rəsmi sənədləri kimi yayılmışdır. “Azərbaycan Respublikasında (Dağlıq Qarabağ,
Laçın, Qubadlı, Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan) ekoloji vəziyyət” adlı birinci sənəddə
Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərində ekoloji vəziyyətin düşünülmüş şəkildə
korlanması məsələsi, “Azərbaycanın mədəni irsinin qəsb olunması və dağılması” adlı ikinci sənəddə isə
Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərində yerləşən mədəni abidə və sərvətlərin dağıdılması
məsələsi Avropa ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılmışdır.
Cənab İlham Əliyev özünün məntiqi çıxışları, konkret təklifləri ilə bu beynəlxalq təşkilatda tez bir
zamanda diqqəti cəlb etmiş və Azərbaycanın nüfuzunu daha da qaldırmışdır. O, Azərbaycan nümayəndə
heyətinin rəhbəri kimi ilk dəfə bu qurumun kürsüsündən Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın
Dağlıq Qarabağ və daha 7 rayonunun işğal olunduğunu, işğal edilmiş ərazilərin terrorizm və narkotik
maddələrin tranzitinə çevrildiyini bəyan etmişdir. Avropa Şurasının sənədlərində Ermənistan təcavüzkar
dövlət kimi tanınmış, işğalçı qoşunların dərhal Azərbaycan torpaqlarından çıxarılması tələb edilmişdir.
Söylənilən bu faktlar AŞ PA-nın sənədlərində öz əksini tapmışdır.
Məhz cənab İlham Əliyevin prinsipial və ardıcıl fəaliyyəti nəticəsində AŞ PA-nın 2002-ci ilin
sentyabrında keçirilən payız sessiyasında ilk dəfə olaraq bu beynəlxalq qurumun sənədlərində Ermənistan
silahlı qüvvələri tərəfindən Dağlıq Qarabağın işğalı faktı rəsmi şəkildə öz əksini tapdı. Bu hadisə Azərbaycan
nümayəndə heyətinin, xüsusilə, nümayəndə heyətinin rəhbəri cənab İlham Əliyevin qətiyyətli mövqeyinin
nəticəsi idi.
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Bütün bunların məntiqi davamı kimi 2003-cü il yanvarın 27-də siyasi qabiliyyəti, diplomatik məharəti
və prinsipiallığı ilə xüsusi seçilən Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri cənab İlham Əliyevin AŞ PA-nın
vitse-prezidenti və qurumun Büro üzvü seçilməsi ilə müstəqil Azərbaycan tarixinə yeni səhifə yazdı.
2004-cü il fevralın 25-də Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi üzrə məruzəçisi Terri Devisin Azərbaycana səfəri zamanı Prezident İlham Əliyev
Ermənistanın hərbi təcavüzü faktlarını bir daha vurğulayaraq Avropa Şurasının bu məsələyə siyasi qiymət
verməsinin vacibliyini bildirdi.
Avropa Şurasının Baş katibi Valter Şvimmer 2004-cü il aprelin 8-də Azərbaycana səfəri zamanı
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizama salınmasının vacibliyini qeyd edərək, bu problemin Avropada
“dondurulmuş münaqişə” adlandırılmasının qəti əleyhinə olduğunu bildirmişdir. Eyni zamanda, Baş katib
problemin yalnız Azərbaycan, Ermənistan və Cənubi Qafqaz regionunun deyil, bütün Avropanın problemi
olduğunu və bu səbəbdən münaqişənin Avropa səviyyəsində, sülh yolu ilə birdəfəlik həll edilərək regionda
daimi sülhün təmin edilməsinin zəruriliyini bəyan etmişdir.
2004-cü il aprelin 29-da AŞ PA-nın növbəti yaz sessiyasında artıq Azərbaycan Prezidenti kimi iştirak
edən cənab İlham Əliyevin Ermənistanın ərazi iddiaları və hərbi təcavüzü haqqında ətraflı çıxışı böyük
rezonansa səbəb oldu və Avropa ictimaiyyətində bu münaqişə haqqında geniş təsəvvür yaratdı. Ermənistanın
təcavüzü nəticəsində Azərbaycanın düşdüyü vəziyyət haqqında geniş məlumat verən dövlət başçısı özünün
qətiyyətli və prinsipial mövqeyini bir daha nümayiş etdirdi: “… Əlbəttə ki, biz bu vəziyyətlə barışa bilmərik.
Azərbaycan heç zaman ərazisinin itirilməsi ilə razılaşmayacaqdır. Məsələnin həllində beynəlxalq hüquq
normaları əsas götürülməlidir. Azərbaycan dünyadakı bütün ölkələrin ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşır və
özünə də eyni münasibətlə yanaşmağı tələb edir. Bizim ərazi bütövlüyümüz bərpa olunmalıdır. Ermənistanın
işğalçı qüvvələri zəbt olunmuş ərazilərdən geri çəkilməlidir. Qaçqınlara-köçkünlərə doğma yurdlarına
qayıtmaq imkanı verilməlidir. XXI əsrdə Avropa Şurasının üzvü olan bir ölkənin-Ermənistanın Avropa
Şurasının üzvü olan digər ölkənin-Azərbaycanın ərazilərini işğal etməsinə yol verməməliyik”.
Ümumiyyətlə, Prezident İlham Əliyevin Ermənistanın ərazi iddiaları və təcavüzkarlıq siyasətinin ifşası
istiqamətində faktlara əsaslanan çox məzmunlu çıxışı Azərbaycan diplomatiyasının növbəti uğurlu addımı
kimi qiymətləndirilməlidir.
Azərbaycan Respublikasının parlament nümayəndə heyətinin səyi ilə AŞ PA-da münaqişə haqqında
obyektiv rəyin formalaşması nəticəsində 2005-ci ilin qış sessiyasında qəbul edilən sənəd ölkəmiz üçün mühüm
əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, 2005-ci il yanvarın 25-də Devid Atkinsonun hazırladığı və AŞ PA-da
müzakirəyə çıxarılan “ATƏT-in Minsk qrupu tərəfindən araşdırılan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi” adlı məruzəsi
qətnamə və tövsiyə adlanan iki hissədən ibarət idi.
Məruzənin 1416 saylı qətnamə hissəsində Azərbaycan ərazisinin böyük bir hissəsinin Ermənistan
qoşunlarının işğalı altında olduğu, eləcə də Dağlıq Qarabağ regionuna hələ də separatçı qüvvələrin nəzarət
etdiyi göstərilirdi. Bununla yanaşı, sənəddə qeyd edilirdi ki, Avropa Şurasının üzvü olan bir ölkənin başqa
ölkənin ərazilərini işğal altında saxlaması həmin ölkənin öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərə açıq-aşkar ziddir
və Assambleya öz yerlərindən qaçqın düşmüş insanların geri qaytarılması hüququnu bir daha təsdiqləyirdi.
Eyni zamanda, Assambleya BMT Təhlükəsizlik Şurasının məlum qətnamələrinə əməl etməyə, eləcə də erməni
silahlı qüvvələrinin bütün işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən çıxarılmasına çağırırdı. Bu tələblər AŞ PAnın 1690 saylı tövsiyəsində də öz əksini tapmışdır.
Avropa Şurasının üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının 2005-ci il mayın 16-17-də
Varşavada keçirilən 3-cü zirvə toplantısında iştirak edən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev öz çıxışında
təşkilata üzv ölkələrin təhlükəsizliyi sahəsində mühüm işlərin görülməsinin vacibliyini bildirərək,
Ermənistanın hərbi təcavüzünün ağır nəticələrini beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırdı. Cənubi Qafqazın
Avropanın ayrılmaz hissəsi olduğunu vurğulayan dövlət başçısı İlham Əliyev bu regionda sülhün və
təhlükəsizliyin bərqərar olması və əməkdaşlığın inkişafı üçün bütün səylərin birləşdirilməsinin zəruriliyini
bildirərək qeyd etdi ki, bu, azad, vahid və təhlükəsiz Avropanın yaradılmasına mühüm töhfə olardı.
Avropa Şurasında bu günə qədər əldə edilmiş uğurlar və Azərbaycanın Avropa inteqrasiya proseslərində
iştirakı ölkəmizin bu beynəlxalq təşkilatla əlaqələrinin mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini göstərir. Hazırda
Avropa Şurası ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsi, ölkəmizin Avropaya inteqrasiya olunması, öz maraqlarını
bilavasitə təmsil etməsi baxımından əhəmiyyətli olduğu üçün bu sahədə fəaliyyət Azərbaycan dövlətinin xarici
siyasət prioritetlərindən biridir.
Xalq qəzeti.-2010.-27 yanvar.-№20.-S.3
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Sahibə Qafarova: "Azərbaycanın xarici siyasəti milli maraqlar üzərində qurulub"
Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsinin sədr müavini, Azərbaycan parlamentinin AvronestPAda nümayəndə heyətinin rəhbəri, professor Sahibə Qafarova ilə müsahibə

−

−

Sahibə xanım, Azərbaycanın beynəlxalq birliyin layiqli üzvü kimi dünya siyasi proseslərində rolu artır.
Əvvəlcə ölkəmizin xarici siyasətdə qazandığı uğurlar barədə fikirlərinizi öyrənmək istərdik.
− Azərbaycan müasir beynəlxalq münasibətlər sisteminin müstəqil və suveren aktoru kimi regionda və
ətraf coğrafiyada baş verən proseslərdə xüsusi çəkiyə və mühüm rola malikdir.
Respublikamızın beynəlxalq aləmdəki nüfuzu və mövqeyi ildən-ilə möhkəmlənir, ölkəmizin regional
liderliyi dünya tərəfindən açıq şəkildə etiraf olunur. Xarici siyasətdə Azərbaycanın milli maraqlarının
qorunması, beynəlxalq mövqelərimizin möhkəmləndirilməsi və ölkə həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə
çatdırılması istiqamətində yüksək uğurlar qazanılıb. Azərbaycan özünün müstəqil və milli maraqlara əsaslanan
xarici siyasət strategiyası ilə həm ikitərəfli, həm də çoxşaxəli əlaqələr fonunda mühüm əməkdaşlıq
münasibətləri qura bilib. Prezident İlham Əliyev bu günlərdə "Real" televiziyasına müsahibəsi zamanı
ölkəmizin xarici siyasət prioritetləri barədə çox aydın mesajlar verdi. Dövlətimizin başçısı bir daha vurğuladı
ki, biz xarici siyasətimizlə öz milli maraqlarımızı qoruyuruq və mümkün olan riskləri azaldırıq. Cənab
Prezident qeyd etdi ki, bizim xarici siyasətimiz məhz milli maraqlar üzərində qurulub. Milli maraqlar nəyi
diktə edirsə, biz xarici siyasətdə onu da etməliyik və edirik. Bu amil Azərbaycanın xarici siyasətinin özəyini
təşkil edir. Eyni zamanda, region dövlətləri, qonşu ölkələrlə münasibətlərində də Azərbaycan məhz milli
maraqlardan çıxış edir.
Bildiyiniz kimi, Ermənistan istisna olmaqla, bütün qonşu ölkələr və region dövlətləri ilə əlaqələrimiz
dinamik şəkildə inkişaf edir. Bu, regionun təhlükəsizliyi və tərəqqisi üçün olduqca əhəmiyyətlidir.
Azərbaycanın təşəbbüsü ilə reallaşdırılan mühüm nəqliyyat və enerji layihələri həm iştirakçı dövlətlərin, həm
də bütövlükdə regionun həyatında yeni müsbət reallıqlar yaradıb.
Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığı da ölkəmizin və xalqımızın milli mənafeyinə
söykənir. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan dövləti istənilən tribunadan çox cəsarətlə istifadə
edərək ölkə reallıqlarını, Azərbaycanın baxış və mövqeyini beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırır.
Azərbaycan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində çox müsbət rol oynayır, həm bu təşkilata üzv olan ölkələr
arasında münasibətlərin inkişafına xidmət edən addımlar atır, həm də təşkilatın beynəlxalq nüfuzunun
yüksəlməsinə töhfələr verir. Eyni zamanda, Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə sıx əlaqələr qurub. Həm bu
təşkilatla əlaqələr, həm də Avropanın digər nüfuzlu təşkilatları ilə qurulmuş müsbət münasibətlər
Azərbaycanın beynəlxalq mövqelərinin möhkəmlənməsinə xidmət edir. Azərbaycan dünyada BMT-dən sonra
ən böyük təşkilat olan Qoşulmama Hərəkatının üzvüdür və bu təşkilata sədrlik edəcək. BMT Təhlükəsizlik
Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilməsindən sonra bu gün belə böyük və nüfuzlu bir təşkilata sədrlik etməsi bir
daha ölkəmizə olan inam və rəğbəti göstərir, Azərbaycanın müstəqil siyasətinin dünya birliyi tərəfindən
dəstəkləndiyini söyləməyə dəlalət edir. Təbii ki, bütün bunlar Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
reallaşdırılan siyasi kursun nə qədər əhəmiyyətli və praqmatik olduğunu göstərir. Azərbaycan bu gün sabit,
dinamik inkişaf edən, dünyada sülh və təhlükəsizliyə, mədəniyyətlər, sivilizasiyalar arasında dialoqa mühüm
töhfələr verən, bir çox beynəlxalq tədbirlərə uğurlu ev sahibliyi edən dövlət kimi özünü təsdiq edib.
Ötən ayın sonlarında Avropa Parlamentində Avronest Parlament Assambleyasının komitə iclasları
keçirildi. Avronest Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi
"Avropa İttifaqı və Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində təhsildə innovasiyalar və təhsil islahatları: çağırışlar
və fürsətlər" adlı məruzə ilə çıxış etdiniz. Bu məsələ ilə bağlı nə deyə bilərsiniz?
− Bu komitələrin iclasları may ayında keçirilməsi nəzərdə tutulan Avropa Parlamenti seçkilərindən
əvvəl Avronest Parlament Assambleyasının sonuncu iclasları idi. Bu mənada iclaslar təşkilatın gələcək
fəaliyyəti baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyırdı. Həmçinin iclaslarda bir sıra məsələlər müzakirə olundu.
Avronest Parlament Assambleyasının İqtisadi inteqrasiya, hüquqi yaxınlaşma və Avropa İttifaqı siyasəti ilə
uyğunlaşma və Sosial məsələlər, işlə təminetmə, təhsil, mədəniyyət və vətəndaş cəmiyyəti komitələrinin birgə
iclasında mənim məruzəm dinlənildi. Avropa Parlamentinin üzvü Mariya Qrapininin və mənim birgə
hazırladığımız Avropa İttifaqı və Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində təhsildə innovasiyalar və təhsil islahatları:
çağırışlar və fürsətlər" adlı məruzənin bu ilin sonunda Avronest Parlament Assambleyasının növbəti plenar
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sessiyasında qəbul edilməsi gözlənilir. Burada söhbət müasir qlobal inkişaf kontekstində təhsil sistemlərinin
modernləşdirilməsi, innovasiyaların təhsildə tətbiqinin genişləndirilməsi, modern təhsil islahatları və digər
məsələlərdən gedir.
Avronest Parlament Assambleyasının Siyasi məsələlər, insan hüquqları və demokratiya, eləcə də Enerji
təhlükəsizliyi komitələrinin birgə iclasında isə hər bir komitə üçün hazırlanmış qətnamə layihələri Avropa
Parlamenti və Şərq Tərəfdaşlığı ölkələri parlamentlərinin üzvləri, eləcə də Avropa Komissiyasının müvafiq
bölmə rəhbərlərinin və ekspertlərin iştirakı ilə müzakirə edildi. İclaslar çərçivəsində deputatlarımız Avropa
Parlamentindən və Şərq Tərəfdaşlığı üzrə digər ölkələrdən olan həmkarlarımızla fikir mübadiləsi apardılar,
məruzələrə edilmiş vacib əlavə və dəyişikliklərlə bağlı mövqelərini bildirdilər. Xüsusilə AP tərəfindən
ölkəmizlə bağlı qərəzli qətnamənin qəbul olunması müxtəlif görüşlərdə mənim tərəfimdən kəskin tənqid
edildi. Ölkəmizə qarşı ikili standartlar siyasətinin münasibətlərimizin ruhuna uyğun gəlmədiyi və bunun həmin
beynəlxalq təşkilatın özünün beynəlxalq nüfuzuna xələl gətirdiyi qeyd olundu.
Bəs AŞPA-nın yanvar sessiyasında Azərbaycan ictimaiyyətini maraqlandıran hansı məsələlər
müzakirəyə çıxarıldı?
− Bu sessiyanın gedişində konkret olaraq Azərbaycanla bağlı hər hansı bir məsələ müzakirə olunmasa
da, Azərbaycan ictimaiyyətini maraqlandıran bir çox məsələlərin müzakirələrində nümayəndə heyətimizin
üzvləri fəal iştirak etdilər. Deputatlarımızın çıxışlarında Azərbaycan həqiqətləri, ölkəmizin inkişafı,
beynəlxalq münasibətlər sistemində fəal rolu və mövqeyi haqqında bir daha məlumat verildi. Eyni zamanda,
sessiyada Azərbaycan nümayəndə heyətinin səlahiyyətləri tam şəkildə təsdiqləndi, həmçinin nümayəndə
heyətimizin rəhbəri Səməd Seyidov AŞPA-nın vitse-prezidenti seçildi, bəzi həmkarlarımız siyasi qruplara, alt
komitələrə yeni vəzifələrə seçildilər. Bunlara paralel olaraq, Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq
siyasəti, bu siyasətin region üçün yaratdığı ciddi təhlükələr, həmçinin bir sıra beynəlxalq təşkilatların ikili
standartlar siyasəti və digər mühüm məsələlər nümayəndə heyətimizin üzvləri tərəfindən ətraflı diqqətə
çatdırıldı.
Mən sessiya çərçivəsində yayılmış yazılı nitqimdə 2019-cu ilin ölkəmizdə "Nəsimi İli" elan olunması
haqqında məlumat verdim və bunun əhəmiyyətini diqqətə çatdırdım. Qeyd etdim ki, artıq Azərbaycanda
Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə çox gözəl bir ənənə formalaşıb. Dövlət başçısı müxtəlif məsələlərə
diqqət çəkmək, onların əhəmiyyətini qeyd etmək məqsədi ilə bu cür qərarlar qəbul edir. Məsələn, 2016-cı il
Azərbaycanda "Multikulturalizm İli" elan olunmuşdu. Həmin il çərçivəsində keçirilən tədbirlərdə həm
ölkəmizin zəngin multikultural mənzərəsi, tolerantlıq dəyərləri təqdim olundu, həm də bir daha dünyaya mesaj
verildi ki, multikulturalizmin, birgəyaşayışın alternativi yoxdur. Həmçinin 2017-ci il "İslam Həmrəyliyi
İli"ndə İslam həmrəyliyinin əhəmiyyəti, dinlər arasında dialoqun sülh və təhlükəsizliyə töhfələri diqqətə
çatdırıldı. Bu il isə Azərbaycanda "Nəsimi İli" elan olunub. Bu, olduqca böyük əhəmiyyətə malik bir hadisədir.
İmadəddin Nəsimi təkcə Azərbaycan xalqının yox, bütün dünyanın ən nəhəng söz adamlarından biridir. Onun
əsərlərində humanizm, barış kimi ümumbəşəri ideyalar yüksək poetik şəkildə tərənnüm olunub. Onun
yaradıcılığı nəinki Azərbaycan xalqının, o cümlədən bütün bəşəriyyətin fəlsəfi fikir tarixində dərin izlər qoyub.
Azərbaycanda 2019-cu ilin məhz belə bir böyük sənətkarın adı ilə adlandırılması bir daha böyük mütəfəkkirin
təbliğ etdiyi ümumbəşəri dəyərlərin, humanizm ideyalarının yaşadılmasına bir çağırışdır. Mən müxtəlif
mədəniyyətlərin və dinlərin nümayəndələrinin bu çağırışa cavab verəcəyinə və dünya səviyyəsində humanizm
və tolerantlıq ideallarının qalib gələcəyinə inanıram.
Sahibə xanım, siz uzun müddət təhsil sahəsində çalışan bir şəxs kimi daim gənclərlə təmasda olursunuz.
Ona görə də istədik ki, ölkəmizdə həyata keçirilən dövlət gənclər siyasəti və gənc nəslin inkişafına
yaradılan şərait, görülən tədbirlərlə bağlı mövqeyinizi öyrənək. Sizcə, bu gün həyata keçirilən tədbirlər
gənc nəslin inkişafına, milli ruhda tərbiyə olunmasına necə təsir göstərir?
− Gənc nəslin sağlam və vətənpərvər ruhda böyüməsi, intellektual inkişafı hər bir dövlət və cəmiyyət
üçün strateji əhəmiyyətli məsələdir. Heç də təsadüfi deyil ki, Ulu öndər Heydər Əliyev gənclərə çox mühüm
əhəmiyyət verərək onlarla işin düzgün qurulmasını, bu istiqamətdə səmərəli dövlət siyasətinin həyata
keçirilməsini daim diqqətdə saxlayırdı. Hazırda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizin
yüksək səviyyəli inkişafı gənclərimiz üçün də böyük perspektiv və imkanlar yaradır. Qeyd etmək istərdim ki,
ölkə əhalisinin təxminən 35%-ni yaşı 30-a qədər olan gənclər təşkil edir. Bunun özü həm çox böyük bir
göstərici, həm də ölkənin güclü inkişaf enerjisi olduğunu sübut edən məqamlardan biridir. Azərbaycan dövləti
haqlı olaraq bu güclü potensialı səfərbər etmək, gənclərin imkanlarından bəhrələnmək, həm də onların dövlətin
və cəmiyyətin sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni həyatında iştirakının təmin edilməsi istiqamətində bütün
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mümkün addımları atmaqdadır. Gənclərin hərtərəfli inkişafı ölkənin sosial-iqtisadi, elmi və mədəni inkişafı ilə
sıx əlaqədədir, onun qlobal rəqabətə davamlılığının, milli təhlükəsizliyinin vacib şərtlərindəndir.
Azərbaycan gənclərlə bağlı ayrıca qanun qəbul olunmuş və dövlət proqramı icra edilən azsaylı
dövlətlərdən biridir. Həm qanunda, həm də proqramda gənclərin inkişaf etdirilməsi ilə əlaqədar konkret
tədbirlər əksini tapmaqdadır. Dövlət gənclərin potensialını səfərbər etmək və onları təşviq etmək üçün Gənclər
Fondu yaradıb. Bu fond həm gənclərin fəal yaradıcılıq qabiliyyətlərini inkişaf etdirir, onların fəaliyyətini
stimullaşdırır, həm də dövlətin-gəncləri idarəçiliyə cəlb etmək niyyətini ortaya qoyur.
Gənclərin sağlam ruhda böyüməsi və onların idmanla məşğul olmalarına şərait yaradılması üçün ölkənin
hər bir regionunda ən müasir standartlara cavab verən idman və olimpiya kompleksləri tikilib. Gənclərin
yüksək təhsil almaq imkanının təmin olunması məqsədi ilə müasir tipli məktəblər tikilərək istifadəyə verilib.
Həmçinin onların işlə təmin olunması məqsədi ilə son 15 ildə ölkədə 2 milyondan artıq yeni iş yeri yaradılıb
ki, bunun da 80%-dən çoxu gənclər tərəfindən tutulub və daimidir. Dövlət idarəçiliyində gənclərin rolunu
artırmaq üçün son dövrlər bu sahədə bütün vakansiyalar məhz gənclər tərəfindən tutulur. Bütün bunlar isə bir
daha göstərir ki, Azərbaycanda çox uğurlu gənclər siyasəti həyata keçirilir və bu siyasət bir çox istiqamətləri
əhatə edərək onların sağlam ruhda inkişafını təmin edir. Görülən işlərin məntiqi nəticəsidir ki, Prezident İlham
Əliyevin də qeyd etdiyi kimi, bu gün Azərbaycan gəncləri cəmiyyətimizin fəal hissəsidir və biz haqlı olaraq
gənclərimizlə fəxr edə bilərik.
Sahibə xanım, yeri gəlmişkən, fevralın 19-da Milli Məclisin iclasında "Ümumi təhsil haqqında"
Azərbaycan Respublikasının qanun layihəsinin ikinci oxunuşda müzakirəsi keçirilib. Sizin bu qanun
layihəsi ilə bağlı fikirləriniz nədən ibarətdir?
− Azərbaycanda təhsil sahəsində həyata keçirilən məqsədyönlü siyasət və ardıcıl tədbirlər nəticəsində
təhsil sistemində' çox böyük nailiyyətlər, müsbət dinamika müşahidə olunmaqdadır. Möhtərəm Prezident
İlham Əliyev təhsil sahəsinin inkişafını, ölkəmizdə savadlı, müasir, dünyagörüşlü və vətənpərvər gənc nəslin
yetişməsini həyata keçirilən dövlət siyasətinin mühüm prioritetlərindən biri elan edib. Buna görə də bu sahənin
dinamik inkişafını təmin etmək məqsədi ilə çoxşaxəli tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Ölkəmizdə təhsil
infrastrukturunun müasirləşdirilməsi istiqamətində mühüm işlər görülüb, son 15 ildə 3200-dən artıq orta
məktəb tikilib və ya əsaslı təmir olunub. Bu, təhsildə infrastruktur məsələlərinin yüksək səviyyədə həllini
şərtləndirib. Eyni zamanda, Azərbaycan təhsilinin inteqrasiyasını sürətləndirmək, ölkəmizdə peşəkar, savadlı
kadrların hazırlanması məqsədi ilə müxtəlif proqramlar icra olunub. Ali təhsil müəssisələrində çox ciddi
islahatlar aparılıb, təhsilin keyfiyyəti xeyli yaxşılaşdırılıb. Bu gün Azərbaycanın ali məktəblərinin beynəlxalq
reytinqi xeyli yüksəlib. Tam məsuliyyətimizlə deyə bilərik ki, respublikada müasir dövrün tələblərinə uyğun
güclü təhsil sistemi formalaşıb. Təbii ki, müasir çağırışlar, eyni zamanda, dünyada yaranan yeni trendlər və
tələblər, Azərbaycan təhsilinin keçdiyi inkişaf yolu və qazandığı əhəmiyyətli nailiyyətlər ölkəmizdə təhsil
sahəsində qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsini şərtləndirir. Ona görə də hesab edirəm ki, "Ümumi təhsil
haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun qəbulu olduqca əhəmiyyətli bir addım olacaq.
Layihədə dövlətin təhsil sistemimizin inkişafı ilə bağlı həyata keçirəcəyi tədbirlərin istiqamətləri göstərilməklə yanaşı, öz üzərinə götürdüyü konkret öhdəliklər də var. Bu, bir daha Azərbaycan dövlətinin sosial
mahiyyətini ifadə edir. Azərbaycanda təhsil siyasətinin formalaşdırılması bu sistemdə aparılan islahatların
sosial-iqtisadi əhəmiyyətinin artırılmasını vacib məsələ kimi qarşıya qoyub. Azərbaycan dövləti həmişə
müəllim peşəsinin nüfuzunu yüksəltmək üçün ardıcıl tədbirlər görür, bu sahədə bacarıqlı, savadlı kadrların
hazırlanmasına diqqət göstərir. Atılan stimullaşdırıcı addımlar gənclərdə bu müqəddəs peşəyə marağı daha da
artırıb. Azərbaycanda müəllim işləmək istəyən gənclərin sayının son illərdə 3 dəfədən çox artması özlüyündə
böyük bir nailiyyətdir. Qanun layihəsində təhsil alanların və təhsil işçilərinin sosial müdafiəsinin həyata
keçirilməsi ilə bağlı məsələnin ayrıca yer alması təqdirəlayiqdir.
Qanun layihəsində qeyri-dövlət təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlı məsələlər
də öz əksini tapıb ki, bu da kifayət qədər aktualdır. Çünki son dövrlər ölkəmizdə qeyri-dövlət təhsil
müəssisələrinin fəaliyyəti xeyli genişlənib və bu fəaliyyətin daha uğurlu olması üçün hüquqi müstəvidə
görüləcək konkret tədbirlər, onların çərçivələri mütləq şəkildə müəyyənləşdirilməlidir. Sənəddə
lisenziyalaşdırma və akkreditasiya, attestasiya məsələlərinin çox aydın şəkildə təsbit olunması bu sahədə şəffaf
fəaliyyətin təmin edilməsinə imkan verəcək.
Bildiyimiz kimi, son illərdə təhsil sahəsində bir çox inqilabi yeniliklərə imza atılıb. Kurrikulum, müəllimlərin attestasiyası kimi məsələlər həm təhsil standartlarının yüksəldilməsinə, həm də kadr bazasının
zənginləşdirilməsinə xidmət edir. Qanun layihəsində bu məsələlərin də ayrıca yer alması bir daha bu sənədin
müasir çağırışlara və tələblərə cavab verdiyini göstərir.
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Beləliklə, qanun layihəsində bir çox məsələlər çox dəqiq və ardıcıllıqla təsbit olunmaqla yanaşı, burada
müasir çağırışlara cavab verən yeni tələblər də əksini tapmaqdadır.
Milli Məclis. - 2019.-№1.-S.14-19.
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Azərbaycan GUAM-da uğurla təmsil olunur
Nurlan QƏLƏNDƏRLİ
GUAM-ın baş katibi ATƏT-in Daimi Şurasında münaqişələrdən danışıb
Xəbər verildiyi kimi, Vyanada səfərdə olan Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Uğrunda Təşkilat -GUAMın baş katibi Valeri Çeçelaşvili aprelin 30-da ATƏT-in daimi şurasında çıxış edərkən təşkilata üzv dövlətlər
arasında həyata keçirilən əməkdaşlıq haqqında məlumat verib. O, bu xüsusda GUAM azad ticarət zonası,
nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafı, terrorizm və mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə, enerji və turizm sahələrində
həyata keçirilən sahəvi əməkdaşlıq layihələrindən bəhs edib.
Baş katib GUAM-a üzv ölkələrin ərazilərində onların suverenliyini və ərazi bütövlüyünü təhdid edən
həll edilməmiş münaqişələrin mövcudluğuna diqqəti cəlb edib. O, GUAM dövlət başçılarının münaqişələrin
nizamlanması məsələləri üzrə 2006-cı ildə qəbul etdikləri Birgə Bəyannaməyə istinad edərək quruma üzv
ölkələrin münaqişələrin həllinin dövlətlərin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış
sərhədlərinin toxunulmazlığı əsasında vacibliyi barəsində ortaq mövqeyə malik olduğunu vurğulayıb. Valeri
Çeçelaşvili ATƏT iştirakçı dövlətlərinin GUAM-a üzv dövlətlərin münaqişələrin bu prinsiplər əsasında həll
edilməsi istiqamətində səylərinə, o cümlədən BMT Baş Assambleyası çərçivəsində ortaq təşəbbüslərinə dəstək
verməyə çağırıb.
GUAM-ın baş katibi çıxışında, həmçinin rəhbərlik etdiyi təşkilat ilə ATƏT arasında qarşılıqlı maraq
doğuran sahələrdə əməkdaşlıq perspektivlərinin olduğunu bildirib və bu istiqamətdə bundan sonra da əməli
işlər görüləcəyinə ümidvar olduğunu ifadə edib.
Bu məqamda qeyd etmək yerinə düşər ki, Azərbaycan Respublikası xarici dövlətlərlə və beynəlxalq
təşkilatlarla qarşılıqlı və bərabərtərəfli əməkdaşlıq qurub. Bu əməkdaşlıq isə əsası Ümummilli liderimiz
Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan və Prezident İlham Əliyev tərəfindən davam etdirilən xarici siyasət
kursunun mühüm komponentini təşkil edir. Məhz bu siyasətin uğurla reallaşdırılması nəticəsində Azərbaycan
bir çox nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların tamhüquqlu üzvlüyünə qəbul edilib və həmin qurumların kürsülərindən
geniş istifadə edilərək ölkəmiz haqqında həqiqətlər dünya ictimaiyyətinə çatdırılıb. Belə beynəlxalq
qurumlardan biri də Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Uğrunda Təşkilat – GUAM-dır. Hazırda GUAM üzvləri
arasındakı əlaqələr yüksələn xətlə inkişaf edir. Xüsusi olaraq vurğulamaq yerinə düşər ki, GUAM-ın
fəaliyyətində və beynəlxalq əlaqələrinin inkişafında Azərbaycan Respublikasının da özünəməxsus rolu var.
Daha doğrusu, Azərbaycan təşkilatın üzvü kimi bu prosesdə fəal rol oynayır. Hazırda Gürcüstan, Ukrayna,
Azərbaycan və Moldovanı birləşdirən bu təşkilatın əsası 1997-ci il oktyabrın 10-da Strasburqda Birgə
Kommunikenin imzalanması ilə qoyulub. Həmin Kommunikedə dövlət başçıları suverenlik, ərazi bütövlüyü,
sərhədlərin toxunulmazlığı, demokratiya, hüququn aliliyi və insan hüquqlarına hörmət prinsipləri əsasında
Avropada sabitliyin və təhlükəsizliyin gücləndirilməsi məqsədilə dördtərəfli əməkdaşlığın inkişaf
etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Qeyd edək ki, 1999-2005-ci illər ərzində Özbəkistan da bu təşkilata
üzv olub. Təsadüfi deyil ki, bundan sonra təşkilatın formalaşdırılması və təsisatlaşdırılması istiqamətində birbirinin ardınca mühüm addımlar atılıb.
Belə ki, 2001-ci il iyun ayının 7-də GUAM-ın ilk Zirvə toplantısı Yaltada təşkil olunub. Toplantıda
dövlət başçıları tərəfindən imzalanan GUAM-ın “Yalta Xartiyası” iştirakçı dövlətlər arasında əməkdaşlığın
məqsədlərini, prinsiplərini və istiqamətlərini müəyyənləşdirib. Bundan 4 il sonra təşkilatın Kişineuda baş tutan
Zirvə toplantısı üzv dövlətlərin demokratik cəmiyyət, Avropaya inteqrasiya, iqtisadi inkişaf, regionda sabitlik
və təhlükəsizlik məsələlərinə dair vahid mövqeyini ortaya qoyub. 2006-cı il 22-23 may tarixində gerçəkləşən
Kiyev Zirvə toplantısı isə GUAM üçün daha bir əlamətdar hadisə olan təşkilatın Nizamnaməsinin qəbulu ilə
yadda qalıb. Bildirmək yerinə düşər ki, bu təşkilatın əsas yaranma tarixi də, əslində, elə həmin dövrdən
hesablanır. Nizamnaməyə görə, demokratik dəyərlərin bərqərar olması, davamlı inkişafın təminatı, beynəlxalq
və regional təhlükəsizliyin gücləndirilməsi, Avroatlantik məkana inteqrasiya, üzv dövlətlərin iqtisadi,
humanitar və sosial sahələrdə əməkdaşlığının genişləndirilməsi təşkilatın başlıca məqsədlərini təşkil edir.
GUAM dövlət başçıları tərəfindən Kiyev Zirvə toplantısında qəbul olunan Bəyannamədə təşkilatın qarşısında
dayanan əsas məqsəd və vəzifələr müəyyənləşdirilib. Təşkilatın qarşısında duran əsas vəzifələr sırasında
demokratiyanın möhkəmləndirilməsi, əsas insan hüquqları və azadlıqlarının qorunması, dövlətlərin iqtisadi
inkişafının, təhlükəsizliyinin və sabitliyin təmin olunması məqsədilə qarşılıqlı əlaqələrin gücləndirilməsini
göstərmək olar. Təşkilatın adından da göründüyü kimi, üzv dövlətlər arasında iqtisadi əlaqələrin sıxlaşdırılması
və qlobal iqtisadi proseslərdəki rolunun möhkəmləndirilməsi qurumun prioritetləri sırasındadır. Bu baxımdan,
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Demokratiya və İqtisadi İnkişaf uğrunda Təşkilata – GUAM-a üzv dövlətlərin beynəlxalq tranzit
potensialından istifadə olunması, enerji təhlükəsizliyi sahəsində səylərin artırılması, iqtisadiyyat, ticarət və
nəqliyyat sahəsində əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi, həmçinin, Azad Ticarət Zonası haqqında üzv dövlətlər
arasında imzalanan Sazişin həyata keçirilməsi və digər məsələlər Bəyannamədə də öz əksini tapıb. Bir daha
vurğulamaq yerinə düşər ki, Demokratiya və İqtisadi İnkişaf uğrunda Təşkilat – GUAM yarandığı vaxtdan
Azərbaycan Respublikası bu qurumla və onun çərçivəsində üzv dövlətlərlə sıx əlaqələr qurub. Bu da səbəbsiz
deyil. Məsələ burasındadır ki, respublikamız sonradan üzv olduğu digər təşkilatlardan fərqli olaraq, GUAMın yaradılmasında bilavasitə iştirak edib. Həmin dövrdə gənc müstəqil dövlət olan Azərbaycan Respublikasının
seçdiyi demokratik inkişaf yolunda inamla irəliləməsini, beynəlxalq mövqeyinin möhkəmlənməsini qarşıya
prioritet məqsədlərdən biri kimi qoyan Ulu öndər Heydər Əliyev belə bir təşkilatın yaradılmasını yüksək
qiymətləndirərək onun gələcəyinə böyük ümidlər bəsləndiyini bildirmişdi. Ümumiyyətlə, Ümummilli
liderimiz Heydər Əliyevin GUAM-ın yaradılması və inkişaf etdirilməsində əvəzsiz xidmətləri olub.
Ümummilli liderimiz təşkilatın tarixində olduqca əhəmiyyətli hesab edilən 24 aprel 1999-cu il tarixli
Vaşinqton Zirvə görüşündə, 2001 və 2002-ci illərdə Yaltada keçirilən Zirvə toplantılarında şəxsən iştirak edib.
1999-cu il aprelin 24-də keçirilən Vaşinqton Zirvə görüşündən sonra Ulu öndər Heydər Əliyev kütləvi
informasiya vasitələrinin nümayəndələri qarşısındakı çıxışı zamanı təşkilatın beynəlxalq siyasi, iqtisadi
əhəmiyyətini vurğulayaraq əlavə edib: “…Biz təşkilatımızın keçən vaxt ərzindəki fəaliyyətini müzakirə etdik
və təsdiq etdik ki, ötən müddət təşkilatın zəruriliyini və həyat qabiliyyətinə malik olduğunu göstərmişdir.
Təşkilat hər şeydən öncə coğrafi prinsipə əsaslanır, ona daxil olan ölkələrin iqtisadi əməkdaşlığı və daha çox
Trans-Qafqaz magistralı vasitəsilə əməkdaşlığı məqsədlərinə xidmət edir”.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev də ölkəmizlə Demokratiya və İqtisadi İnkişaf
uğrunda Təşkilat -GUAM arasındakı əlaqələri daim diqqət mərkəzində saxlayır. Belə ki, dövlət başçısı
təşkilatın Zirvə görüşlərində yaxından iştirak etməklə bərabər, üzv dövlətlərlə təşkilat çərçivəsində hərtərəfli
əlaqələrin inkişafı yönündə addımlar atır.
Bildirmək yerinə düşər ki, Azərbaycan Respublikası bu vaxta qədər GUAM-a üç dəfə sədrlik edib.
Azərbaycan Respublikasının təşkilata son sədrliyi dövründə əsas prioriteti GUAM məkanında münaqişələrin
həlli, hüquq-mühafizə sahəsində əməkdaşlıq, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində işbirliyi, GUAM çərçivəsində
parlamentlərarası əməkdaşlığın inkişafı olub. Onu da xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikasının Demokratiya
və İqtisadi İnkişaf Uğrunda Təşkilata – GUAM-a sədrliyi ilə bağlı qərar 2011-ci il dekabrın 7-də GUAM Xarici
İşlər Nazirləri Şurasının Vilnüsdə keçirilən toplantısında qəbul olunub. Azərbaycanı sözügedən iclasda xarici
işlər naziri Elmar Məmmədyarov təmsil edib. Görüşdə Gürcüstanın xarici işlər naziri Qriqol Vaşadze,
Moldovanın xarici siyasət idarəsinin rəhbəri Yurie Lyanke, Ukraynanın Litvadakı səfiri Valeri Jovtenko,
Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Uğrunda Təşkilatın – GUAM-ın baş katibi Valeri Çeçelaşvili iştirak ediblər.
Beləliklə, GUAM-ın baş katibi Valeri Çeçelaşvilinin də bəyan etdiyi kimi, Azərbaycan Respublikasının
qurumdakı növbəti sədrliyi dövrü də uğurlu keçib. Baş katib deyib ki, Azərbaycan Respublikasının sədrliyi
dövründə mühüm işlər görülüb. Onun sözlərinə görə, mühüm işlərdən biri 2012-ci il dekabrın əvvəlində
Dublində keçirilən GUAM Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclası olub. “Azərbaycanın sədrliyinin son uğuru
isə dekabrın 18-də Nyu-Yorkda GUAM və BMT arasında əməkdaşlıq üzrə qətnamənin konsensus yolu ilə
qəbul olunmasıdır ki, bu da təşkilatın beynəlxalq münasibətlər sistemindəki nüfuzunu möhkəmləndirir”, – deyə
Çeçelaşvili əlavə edib.
Əksər müşahidəçilərin qeyd etdikləri kimi, Azərbaycan Respublikasının bundan əvvəl GUAM-a sədrlik
etdiyi dövr də təşkilatın inkişafı baxımından mühüm bir mərhələni təşkil edib. Xatırladaq ki, GUAM-da
Azərbaycan Respublikasının ilk sədrliyi 19 iyul 2007-ci ildə Bakı Zirvə toplantısından başlayaraq 1 iyul 2008ci il Batumi Zirvə toplantısınadək davam edib. “GUAM: qitələri birləşdirərək” şüarı altında keçirilən Bakı
Zirvə toplantısı təşkilatın inkişafının uzunmüddətli prioritetlərini müəyyən edərək onun institusional cəhətdən
möhkəmlənərək tərəfdaş ölkələrlə “GUAM+” formatında əməkdaşlığının üstünlüklərini nümayiş etdirib.
Azərbaycan Respublikasının sədrlik proqramında əksini tapmış sözügedən strateji istiqamətlər təşkilatın
2007-2008-ci illər üçün fəaliyyət istiqamətlərinin əsasını təşkil edib. Azərbaycan Respublikasının sədrliyi üzv
dövlətlərin və Katibliyin əlaqələndirilmiş səyləri nəticəsində Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Uğrunda
Təşkilatın – GUAM-ın beynəlxalq mövqeyinin möhkəmlənməsi və təşkilatın keyfiyyətcə yeni inkişaf
mərhələsinə qədəm qoyması ilə yadda qalıb.
Eyni zamanda, Bakıdakı Zirvə toplantısının əsas ideyasını təşkil edən regionda ümumi inteqrasiya və
təhlükəsizlik məkanının yaradılması ideyası Azərbaycanın sədrliyinin başlıca vəzifəsi idi. Bu ideyadan irəli
gələrək sədrlik edən ölkənin diqqəti Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Uğrunda Təşkilatın – GUAM-ın regional
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əhəmiyyətinin möhkəmləndirilməsinə və ona beynəlxalq dəstəyin gücləndirilməsinə, üzv dövlətlərin ümumi
maraqlarının konsolidasiyasına və təşkilat daxilində əməkdaşlıq sisteminin inkişaf etdirilməsinə yönəldildi.
Azərbaycanın təşkilata sədrliyini əlamətdar edən daha bir hal isə Bakı Zirvə toplantısında GUAM Dövlət
Başçıları Şurası tərəfindən təşkilat çərçivəsində sahələr üzrə əsas əməkdaşlıq istiqamətlərini müəyyənləşdirən
GUAM-ın Sahəvi Əməkdaşlığının İnkişafı Strategiyasının qəbul edilməsi oldu. Qeyd edək ki, Azərbaycan
Respublikasının təşkilata birillik sədrliyi kifayət qədər aktiv keçib. Bunun bariz nümunəsi kimi, Bakı Zirvə
toplantısından sonra 27 sentyabr 2007-ci il tarixində Nyu-Yorkda keçirilən GUAM Xarici İşlər Nazirləri
Şurasının iclasını, GUAM-ABŞ və GUAM-Polşa görüşlərini, 10 oktyabr 2007-ci il tarixli “GUAM+”
formatında Vilnüsdə təşkilatın onilliyinə həsr olunmuş Zirvə toplantısını, 30 oktyabr 2007-ci il tarixli
Vaşinqtonda baş tutan GUAM-ABŞ görüşünü, 29 noyabr tarixli Madriddə keçirilən GUAM Xarici İşlər
Nazirləri Şurasının növbəti iclasını, 29-30 may 2008-ci il tarixində Bakıda keçirilən “GUAM-ın inkişaf
strategiyası” beynəlxalq konfransını və digər tədbirləri göstərmək olar.
Azərbaycan Respublikası Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Uğrunda Təşkilatın – GUAM-ın bütün, o
cümlədən, təşkilatın nəqliyyat-enerji layihələrində fəal iştirak edir. Qeyd etdiyimiz kimi, GUAM çərçivəsində
həyata keçirilən layihələr içərisində dövlətlər arasında ticarət münasibətlərinin inkişafına təkan vermək
məqsədilə Azad Ticarət Zonasının yaradılması ən sərfəli layihə hesab olunur. Bu layihə təşkilata daxil olan
ölkələr arasında ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Azad iqtisadi
zonaların isə tam şəkildə fəaliyyət göstərməsi Dünya Ticarət Təşkilatının irəli sürdüyü təkliflərə uyğun
olmaqla liberal vergi-gömrük rejiminin yaradılmasına imkan verəcək. Bu isə Avroatlantik məkana inteqrasiya,
iqtisadi islahatlar, iqtisadi potensialın güclənməsi, insanların həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi kimi əsas
məqsədlərə çatmağa xidmət edəcək. Digər tərəfdən, GUAM-a üzv ölkələr arasında yaradılacaq azad ticarət
mühiti qeyri-qanuni ticarətin qarşısını almaqda xeyli faydalı olacaq.
Son illər görülən tədbirlər nəticəsində sözügedən quruma üzv ölkələr arasında ticarət dövriyyəsinin
həcmi dəfələrlə artıb. 2008-ci ildə Bakıda keçirilən “GUAM-ın inkişaf strategiyası” adlı beynəlxalq konfrans
çərçivəsində təşkilata üzv ölkələrin bank assosiasiyalarının Koordinasiya Şurasının yaradılmasına dair saziş
imzalanıb. Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldovanın bank assosiasiyalarının prezidentləri tərəfindən
imzalanan saziş əsasında Şuranın yaradılmasında əsas məqsəd ödəmə-hesablama alətləri və valyuta-kredit
münasibətlərindən daha səmərəli istifadə yolu ilə GUAM ölkələri təsərrüfat subyektlərinin ticari-iqtisadi, elmitexniki və investisiya əməkdaşlığının inkişafından ibarətdir. Qeyd edək ki, Şuranın fəaliyyəti, əsasən, yüksək
keyfiyyətli bank xidmətlərinin genişləndirilməsinə, GUAM iqtisadi məkanında mal, xidmət və kapital
dövriyyəsinin formalaşdırılmasına yönəldilir.
Azərbaycan Respublikası GUAM-a üzv olan ölkələr arasında enerji dəhlizinin yaradılması
istiqamətində gedən proseslərdə də olduqca aktivdir. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu
çoxşaxəli və uğurlu enerji siyasəti, eləcə də, Azərbaycan Respublikasının bütün tərəfdaşları ilə azad bazar
iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında qurduğu münasibətlər təşkilatın dünya iqtisadiyyatındakı yerinin
möhkəmlənməsinə müsbət təsir göstərib. Göründüyü kimi, enerji sahəsində Azərbaycan – GUAM əlaqələri
təşkilata üzv ölkələrin enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında vacib rol oynayır. Bununla da GUAM-ın
Avropa ilə Asiya arasında tranzit enerji dəhlizi kimi strateji rolu əhəmiyyətli dərəcədə möhkəmlənib.
Vurğulandığı kimi, Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Uğrunda Təşkilat – GUAM dövlətlərin ərazi bütövlüyünün
pozulması, həmçinin, təcavüzkarlıq hallarını pisləyərək terrorçuluq, ekstremizm, aqressiv separatçılıq, işğal
və bunlarla bağlı digər mənfi hallara qarşı mübarizə sahəsində əməkdaşlığa böyük önəm verir. GUAM-ın
Parlament Assambleyasının (PA) Moldovanın paytaxtında keçirilən VII iclasında da bu kimi hallara qarşı
mübarizənin vacibliyi bəyan edilib. GUAM-la yanaşı, Baltik Assambleyasının üzvü olan ölkələrin, Polşa
Respublikası Seyminin parlament nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri və üzvlərinin, QDİƏT PA, TürkPA və
Vışeqrad Qrupunun təmsilçilərinin də iştirak etdikləri iclasın yekunlarına görə, GUAM Parlament
Assambleyasının rəsmi məlumatına əsasən, habelə GUAM PA, Baltik Assambleyası və Polşa Respublikasının
parlament nümayəndə heyəti arasında birgə bəyanat qəbul edilib. Rəsmi məlumatda vurğulanır ki, GUAM-ın
üzvü olan ölkələrin həmrəyliyinin möhkəmlənməsi, onların ümumi mənafeləri prinsipial və ardıcıl surətdə
qorumağa hazır olması, habelə beynəlxalq məkanda bir-birini dəstəkləməsi birinci dərəcəli məsələdir. GUAM
Parlament Assambleyası qurumun məkanındakı münaqişələrin həllini tapmamasından son dərəcə narahat
olduğunu təsdiq edərək, dövlətlərin başqa bir dövlətin daxili işlərinə qarışmamaq üzrə öhdəliklərini xatırladıb.
GUAM Parlament Assambleyası əmin olduğunu bildirib ki, GUAM məkanında münaqişələrin həlli
BMT-nin üzvü olan ölkələrin suverenliyinin, ərazi bütövlüyünün və beynəlxalq səviyyədə tanınan
sərhədlərinin pozulmazlığı əsasında və kənardan neqativ təsir olmadan həll edilməlidir. Sənəddə vurğulanır
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ki, dövlətin ərazisi ələ keçirilmə və ya zor ilə təhdidin, yaxud müvafiq beynəlxalq hüquq normalarını pozaraq
onun tətbiqinin nəticəsi olan hərbi işğal obyekti ola bilməz. Hərbi əməliyyatlar, yaxud hər hansı təzyiq
nəticəsində ələ keçirilən heç bir ərazi heç bir halda qanuni sayıla bilməz.
Yeri gəlmişkən, sözügedən məsələ ötən il dekabrın əvvəllərində İsveçrənin Bazel şəhərində də müzakirə
olunub. Məlumat üçün bildirək ki, Bazel şəhərində ATƏT iştirakçısı olan dövlətlərin Xarici İşlər Nazirləri
Şurasının (XİNŞ) 21-ci iclası çərçivəsində GUAM üzvü olan ölkələrin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 24-cü
iclası keçirilib. İclasda ölkəmizi Azərbaycanın xarici siyasət idarəsinin rəhbəri Elmar Məmmədyarov təmsil
edib. Xarici İşlər Nazirləri Şurası hazırda GUAM-da sədrlik edən Moldovanın “GUAM məkanında uzanan
münaqişələr və onların beynəlxalq sülh, təhlükəsizlik və inkişaf üçün doğurduğu nəticələr” (“Protracted
conflicts in the GUAM area and their implications for international peace, security and development”) adlı
qətnamənin layihəsinin irəlilədilməsi üzrə aparılmış iş barədə təqdim etdiyi informasiyanı nəzərə alıb. Tərəflər
GUAM məkanındakı münaqişə zonalarında son hadisələrlə əlaqədar fikir mübadiləsi aparıb, bu ölkələrin
suverenliyinə və onların beynəlxalq miqyasda tanınmış sərhədləri daxilində ərazi bütövlüyünə qarşı yönəlmiş
hərəkətləri pisləyiblər.
Eyni zamanda, bu il 28-29 yanvar tarixlərində qurumun Milli Əlaqələndiricilər Şurasının (MƏŞ)
Kiyevdə, GUAM-ın Katibliyində keçirilən 33-cü iclasında da məsələ geniş müzakirə olunub. Daha doğrusu,
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Regional Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisi Tofiq Musayevin də iştirak etdiyi
həmin iclasda GUAM-ın Milli Əlaqələndiricilər Şurası “Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə Demokratiya və
İqtisadi İnkişaf uğrunda Təşkilat – GUAM arasında əməkdaşlıq” haqqında qətnamə layihəsinin mətnini təsdiq
edib və “GUAM məkanında uzun sürən münaqişələr və onların beynəlxalq sülh, təhlükəsizlik və inkişaf üçün
nəticələri” haqqında qətnamənin layihəsinin icrası məsələsinə dair fikir mübadiləsi aparıb. Tərəflər qurumun
sahələr üzrə əməkdaşlıq, o cümlədən, iqtisadiyyat və ticarət, energetika, nəqliyyat, habelə hüquq-mühafizə
sahələrində əməkdaşlıq məsələlərini nəzərdən keçiriblər. İclasda GUAM-ın digər ölkələr və beynəlxalq
qurumlar ilə əməkdaşlıq mövzuları da müzakirə edilib.
Sonda onu da qeyd edək ki, aprelin 22-23-də Ukraynanın paytaxtında, GUAM-ın Katibliyində nəqliyyat
üzrə işçi qrupunun 10-cu iclası olub. İclasda üzv dövlətlərin və GUAM Katibliyinin nümayəndə heyətləri
iştirak ediblər. Tərəflər GUAM-ın iştirakçısı olan dövlətlərdə nəqliyyat sahəsinin inkişafı barədə məlumatı
dinləyib, “GUAM-ın nəqliyyat dəhlizinin inkişaf konsepsiyası” əsasında yeni layihələrin və əməkdaşlıq
proqramlarının yaradılması ilə əlaqədar məsələləri müzakirə ediblər. İclasın iştirakçıları həmçinin “Baltik
dənizi-Qara dəniz beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin” inkişafı barədə məlumatı dinləyiblər.
Tərəflər GUAM ölkələrinin ərazilərindən keçən beynəlxalq nəqliyyat dəhlizləri üçün tranzit yük
axınlarının cəlb edilməsinə yönəldilmiş tarif siyasəti barədə normativ-hüquqi bazanı təkmilləşdirmək
məqsədilə “GUAM-Tranzit-2” ixtisaslaşdırılmış konfransının təşkil olunması barədə razılığa gəliblər.
Yeni Azərbaycan.-2015.-2 may.-№ 78.-S.8.
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GUAM - Azərbaycan münasibətləri
Xəlilova Hicran,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının
Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun doktorantı
Ötən əsrin 90-cı illəri qlobal müstəvidə ciddi geosiyasi proseslərin cərəyan etməsi ilə tarixə düşmüşdür.
SSRİ-nin süqutu ilə postsovet məkanında yeni müstəqil dövlətlərin və regional və subregional təşkilatların
meydana gəlməsini həmin dövrün kifayət qədər ciddi proseslərindən saymaq olar. Əsasən, Rusiyanın, keçmiş
Sovet İttifaqı sərhədləri daxilində yenidən çox- spektrli inteqrasiyanın təmin olunması məqsədi ilə irəli
sürdüyü MDB layihəsi reallaşdırıldığı vaxtdan tam səmərəli olmayacağını büruzə verdi. Bunun səbəbini hər
şeydən öncə, onunla izah etmək olar ki, MDB formatında əməkdaşlığın və inteqrasiyanın təmin olunmasına
çalışmaqla, Rusiya keçmiş təsir dairəsini bərpa etməyə çalışırdı. Təbii ki, yenicə müstəqil olmuş dövlətlərin
inkişaf trendlərinin və məqsədlərinin tam müəyyən olunmadığı bir təşkilat çərçivəsində səmərəli
inteqrasiyasını şərtləndirmək real görünmürdü. Rusiyanın MDB daxilində dominantlığı həm təşkilat üzvləri,
həm də beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən birmənalı qarşılanmırdı. Müstəqilliklərinə siyasi pərakəndəlik və
iqtisadiyyatları çökmüş vəziyyətdə qovuşmuş ölkələrin tamam fərqli formatda əməkdaşlığa və inteqrasiyaya
ciddi ehtiyacları var idi. Ən əsası isə, Avropa və beynəlxalq strukturlara birgə inteqrasiya üçün şərait yaradacaq
bir təşkilata ciddi ehtiyac hiss olunurdu. MDB ölkələrinin dünyaya siyasi və iqtisadi inteqrasiyası Rusiya
tərəfindən müxtəlif yollarla əngəllənirdi. Fəaliyyətini Rusiyanın patronajlığı altında sürdürən MDB daxilində
ciddi fikir ayrılığı da hökm sürürdü. Belə ki, Avropaya siyasi, iqtisadi inteqrasiya, müxtəlif istiqamətlərdə,
həmçinin, təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq, karbohidrogen ehtiyatlarının hasilatı, dünya bazarına
çıxarılması üçün əlverişli tranzit marşrutlarının müəyyənləşdirilməsi və s. məsələlərlə bağlı Rusiya ilə bir sıra
MDB ölkələri arasında ciddi fikir ayrılıqları mövcud idi.
Rusiya aydın dərk edirdi ki, keçmiş sovet respublikalarının beynəlxalq təmaslarının meydana gəlməsi
və genişlənməsi, onun bu respublikaları yenidən öz orbitinə daxil etmə şanslarını kəskin azaldacaq. Avropa və
ABŞ da postsovet respublikalarının daha mütəşəkkil şəkildə qərbə inteqrasiyasının təmin olunması üçün yeni
bir subregional təşkilatın yaradılmasını məqbul sayırdı.
Beləliklə, yaradılmasının əsasında Avropa və beynəlxalq strukturlara səmərəli inteqrasiya etmək motivi
dayanan GUAM-m məşvərətçi orqanın təsis edilməsi haqqında qərar 1997-ci ilin oktyabrında Avropa
Şurasının Strasburqda keçirilən sammitində verilmişdir.[4, 10] GUAM-ın yaradılması haqqında elanın Avropa
Şurasının sammitində verilməsi elə onun yaradılmasının [səh. 55-56] başlıca məqsədlərindən xəbər verirdi.
Belə ki, əsas məqsəd, Qərbin diqqətinin postsovet ölkələrinin üzərinə və onların beynəlxalq strukturlara
inteqrasiyası məsələsinə yönəldilməsindən ibarət idi. 1998-ci ildə Özbəkistanın . da sıralarına qatıldığı GUAM
2006-cı ilin may ayında Kiyevdə keçirilən; zirvə toplantısında “Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Uğrunda
Hərəkat” adlandırıldı.[l, 638] GUAM-ın yaradılmasında maraqlı olan ölkələri bir sıra ümumi cəhətlər
birləşdirirdi. Bu cəhətlər əsasən aşağıdakılardan ibarətdir:
- ərazilərində etno – milli zəmində baş vermiş münaqişələrin olması;
- MDB çərçivəsində bu münaqişələrin tənzimlənməsi perspektivlərinə inamsızlıq;
- münaqişə vəziyyətləri ilə bağlı Rusiyanın sərgilədiyi mövqedən narazılıq;
- Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatında təmsil olunmamaları;
- regional və beynəlxalq münasibətlərə eyni bucaqdan baxış;
- xarici siyasətlərinin oxşar prioritetlərinin olması və s.
Əslində, Qərbi Avropa ilə siyasi və iqtisadi inteqrasiyaya üstünlük verən, eləcə də öz aralarında qərbin
nümunəsində .inteqrasiyanı təmin etmək, təhlükəsizlik məsələlərində ) birgə addımlar atmaq istəyən ölkələr
GUAM- n yaradılmasının əsas təşəbbüskarları rolunda çıxış etdilər. Əsas təşəbbüskarlardan biri də
Azərbaycan Respublikası idi. Belə ki, Azərbaycan Respublikası özünün siyasi, iqtisadi və hərbi
təhlükəsizliyini səmərəli təmin etmək istiqamətində beynəlxalq və regional əməkdaşlıq formatında fəaliyyət
göstərməyi və təmaslar qurmağı vacib sayır. Ümumiyyətlə isə, Azərbaycan öz milli maraqlarmı, siyasi və
iqtisadi imperativlərini reallaşdırmağa imkan verən regional və beynəlxalq təşkilatlarda təmsilçilik məsələsinə
böyük həssaslıqla yanaşır. Bu baxımdan, GAUM-m yarandığı bir gündən Azərbaycan təşkilat çərçivəsində
xüsusi fəallıq nümayiş etdirməklə, Avropaya inteqrasiyanın səmərəli prosesə çevrilməsi və bu inteqrasiya
prosesində xarici siyasi strategiyasının prioritetlərinin təmin olunmasına çalışır.
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GUAM-Azərbaycan əlaqələri və GUAM çərçivəsində Azərbaycanla digər üzv ölkələr arasında
münasibətlərin inkişaf tendensiyası aydın göstərdi ki, təşkilatın yaranması Qərbə doğru inteqrasiyanın
səmərəliliyinin yüksəldilməsi və müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın qurulması və inkişaf etdirilməsi baxımından
vacib addım idi. Azərbaycan Respublikası GUAM formatında ən çox fəallıq nümayiş etdirən ölkədir. Belə ki,
Azərbaycan zəngin enerji resurslarına malik olmaqla, enerji daşıyıcılarının əlverişli və təhlükəsiz marşrutlarla
dünya bazarına çıxarılması istiqamətində xüsusi fəallıq nümayiş etdirir, dünyanın ayrı-ayrı güclü ölkələri ilə
enerji sahəsində konstruktiv əməkdaşlıq qurur. GUAM çərçivəsində Azərbaycan beynəlxalq aləmlə
təmaslarını daha rahat və qarşılıqlı anlaşma şəraitində qurur. Azərbaycan dünya neft bazarında əsas
oyunçulardan birinə çevrilməklə, Rusiyaya ciddi rəqabət təşkil edir. GUAM xətti ilə beynəlxalq strukturlara
inteqrasiya və Qərbi Avropa dövlətləri ilə six iqtisadi və siyasi təmaslar qurmaqla, Azərbaycan dünya enerji
bazarında özünün stabil yerini təmin edə bilmişdir.
GUAM çərçivəsində əməkdaşlıq Azərbaycana əlavə siyasi və iqtisadi dividentlər gətirir. Məsələn,
təşkilat çərçivəsində Azərbaycan Ukrayna-və Gürcüstanla bir çox sahələr üzrə əməkdaşlığını inkişaf etdirir.
Azərbaycan Ukraynada istehsal olunan neft-qaz istehsalı avadanlıqlarının alınmasında maraqlıdır. Ukrayna da,
öz növbəsində Azərbaycanın istehsal etdiyi neft məhsullarının alınmasına böyük maraq göstərir. GUAM
çərçivəsində əlaqələrin inkişaf etdirilməsinin müsbət məqamlarından biri də ondan ibarətdir ki, üzv ölkələr
qarşılıqlı şəkildə biri-birilərinin ərazi bütövlüklərini tanıyırlar və ərazilərində mövcud olan münaqişə
vəziyyətlərinin aradan qaldırılması istiqamətində beynəlxalq müstəvidə birgə cəhdlər edirlər. Məsələn,
Ukrayna Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini bəyan edir. Bununla, о, Rusiya və Ermənistanın
sərgilədikləri mövqenin əleyhinə getmiş olur. Şübhəsiz ki, Dağlıq Qarabağ məsələsində Rusiya Ermənistanı
dəstəkləyir. Ermənistan ərazisində Rusiya hərbi bazasının olması, artıq onun məsələ ilə bağlı hansı mövqe
tutması haqqında dəqiq təsəvvür yaradır. Göründüyü kimi, GUAM çərçivəsində əməkdaşlıq Azərbaycanın
ərazi bütövlüyün tanınması və təmin olunması baxımından əhəmiyyətlidir.[6]
2001-ci ildə regional beynəlxalq təşkilat statusunu alan GUAM- Azərbaycan münasibətləri davamlı
olaraq inkişaf etdirilməkdədir. GUAM-ın 2001-ci ilin iyun ayında Yaltada baş tutan sammitində çıxış edən
Heydər Əliyev təşkilatın yaradılmasının doğru addım olduğunu bəyan edərək, onun fəaliyyətini yüksək
qiymətləndirmişdir. Heydər Əliyev sammitdə demişdir: “Bizim dövlətlər, birincisi, regional prinsiplərdən,
ikincisi, maraqların ümumiliyindən və xüsusilə də, dövlət müstəqilliyindən və iqtisadi əməkdaşlıq
imkanlarından, həmçinin, ağır keçid dövründə biri-birilərinə dəstək olmaq istəyindən çıxış edərək GUAM
regional təşkilatını yaratdılar. Bu yeni təşkilat müstəqil siyasi qurum kimi təsdiqini tapmaq iqtidarındadır”.[2]
Yaradılması məqsədlərinə uyğun olaraq, GUAM ölkələri Xəzər dənizinin enerji ehtiyatlarının mənimsənilməsi
və dünya bazarına nəqli, Şərq-Qərb nəqliyyat- [səh. 56-57] kommunikasiya dəhlizinin yaradılması,
təhlükəsizlik sahəsində birgə layihələrin reallaşdırılması məsələlərində qərb şirkətləri ilə həmrəylik nümayiş
etdirirlər. Bütün bu məqamlar Azərbaycanla GUAM arasında səmərəli əməkdaşlıq üçün real imkanlar açır və
zəmin yaradır. Azərbaycanın zəngin karbohidrogen ehtiyatları onun GUAM- da vacib rolunu şərtləndirir. Belə
ki, Azərbaycan neft və qaz ixrac edən ölkə kimi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bakı-Supsa, Bakı-Novorosiysk,
Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərləri vasitəsi ilə Azərbaycan nefti müxtəlif istiqamətlərdə ixrac olunur. Bu da,
Azərbaycana olan marağın ciddi şəkildə artmasını şərtləndirmişdir. Qərbi Avropa ölkələri həmçinin, GUAMı enerji sahəsində Azərbaycanla əməkdaşlığı inkişaf etdirilməsi üçün əlverişli areal sayırlar. Göründüyü kimi,
Azərbaycanın zəngin enerji ehtiyatları onun GUAM-dakı üstün rolunu və vacib yerini müəyyənləşdirir.
GUAM çərçivəsində əməkdaşlıq etməklə, Azərbaycan Gürcüstan, Ukrayna və Moldovanın simasında daimi
enerji alıcıları qazanmış oldu. Qeyd etdiyimiz ölkələr isə alternativ enerji mənbələrinə çıxış əldə etmiş
olurlar.[3] Bildiyimiz kimi, bu gün bir çox ölkələr Xəzər hövzəsinin enerji daşıyıcılarının nəqli üçün tranzit
ölkə rolunda çıxış etməkdə maraqlıdırlar.
Bu baxımdan, həmçinin, Ukrayna Bakı-Odessa-Brodı neft kəməri layihəsinin reallaşdırılmasında
maraqlıdır. Azərbaycan Respublikası da öz növbəsində bu layihəni, enerji daşıyıcılarının Avropaya nəqli
baxımından əlverişli və perspektivli hesab edir. Azərbaycanla Ukrayna arasında əldə olunmuş razılaşmaya
əsasən Bakı-Poti-Supsa neft kəməri Odessa ərazisindən keçməklə, Azərbaycan neftini Şərqi Avropaya
çatdıracaqdır. Qeyd edək ki, bu, Azərbaycan neftinin Avropaya çatdırılmasının ən qısa yoludur.
Azərbaycanlı mütəxəssislər həm quruda, həm də dənizdə neft və qaz hasilatı üzrə böyük təcrübəyə
malikdirlər. GUAM çərçivəsində əməkdaşlıq etməklə, Azərbaycan tərəfi Qara dəniz şelfində karbohidrogen
ehtiyatlarının hasilatında Ukraynaya hərtərəfli kömək etməyə hazırlığını bildirir.
GUAM formatında Azərbaycan həmçinin, Gürcüstanla ən müxtəlif sahələr üzrə six əməkdaşlıq
etməkdədir. Bildiyimiz kimi, Gürcüstan Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Poti-Supsa, Bakı-Tbilisi-Ərazurum neft və
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qaz nəqli kəmərlərindən böyük gəlirlər əldə etməkdədir. Bu layihələrdə birgə iştirakın və gələcək fəaliyyətlərin
koordinasiya edilməsi baxımından da GUAM çərçivəsində əməkdaşlıq öz töhfəsini verməkdədir.
Azərbaycan Respublikası üçün nəqliyyat məsələsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Hazırkı mərhələdə
Azərbaycan Respublikası Xəzər dənizindən Avropaya və dünya bazarına enerji dəhlizi yaratmağa nail
olmuşdur. Bununla da, nəqliyyat infrastrukturu əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf etdirilmişdir. Azərbaycan
Gürcüstan və Ukrayna ilə birgə Avropa və Asiyanı birləşdirəcək dəmir yolu layihəsinin üzərində işləyir.
Azərbaycan, Gürcüstan və Ukrayna arasında Transqafqaz nəqliyyat dəhlizinin yaradılması ilə bağlı üçtərəfli
razılaşma mövcuddur. Bu dəhliz vasitəsi ilə Bakı, Tbilisi, Poti, Odessa və Kiyev şəhərlərinin birləşdirilməsi
nəzərdə tutulmuşdur. Avropa İttifaqının təşəbbüsü ilə yaradılan bu dəhliz Böyük İpək Yolu (TRACEKA)
layihəsinin mühüm elementini təşkil edir. Avropadan Asiyaya uzanan nəqliyyat magistralları şaxələnmiş
sistemi gələcəkdə qlobal Avrasiya bazanın formalaşmasında həlledici rol oynayacaqdır. Belə bir qlobal bazarın
yaranması Ukrayna üçün də yeni imkanların meydana gəlməsini şərtləndirəcəkdir.[7]
Qeyd edək ki, layihə həm mühüm geosiyasi, həm də iqtisadi əhəmiyyət kəsb edir. Hazırda Azərbaycan
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun tikintisinə böyük diqqət ayırır. Yaxın vaxtlarda işə düşəcək bu dəmir yolu
xətti Avropa ilə Asiyanı birləşdirəcəkdir. Dəmir yolu vasitəsi ilə daşınacaq yüklərin həm ixracatçı, həm də
idxalçı ölkələrə ciddi gəlirlər gətirməsi proqnozlaşdırılır.
GUAM-a üzv ölkələr arasında investisiya fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi, müxtəlif sahələr üzrə birgə
müəssisələrin yaradılması iqtisadi əməkdaşlığın kifayət qədər səmərəli istiqamətlərindən sayıla bilərlər.
GUAM sərhədləri daxilində regional iqtisadi əməkdaşlıq zonasının yaradılmasının perspektivləri də yüksək
qiymətləndirilir və bu istiqamətində Azərbaycanın daha artıq rol oynayacağı gözlənilir.
Beləliklə, təhlillərimiz GUAM çərçivəsində Azərbaycanın kifayət qədər səmərəli fəaliyyət göstərdiyini
təsdiq edir. GUAM müstəvisində həyata keçirilən ən müxtəlif layihələrə Azərbaycan yaxından dəstək
olmaqdadır. Bunu təsdiq edərək Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 2007-ci ilin iyununda
GUAM-m Bakıda keçirilmiş sammitində vurğulamışdır: “Bizim təkcə niyyətlərimiz yox, konkret
proqramlarımız və təşəbbüslərimiz vardır. Olduqca mürəkkəb geosiyasi şəraitdə Azərbaycan özünün neft
strategiyasını uğurla həyata keçirməklə, böyük nəticələrə nail olmuşdur. Hazırkı məqamda Azərbaycan nefti
və qazı Avropanın enerji təhlükəsizliyində öz rolunu oynamağa başlamışdır”.[5]
GUAM-Azərbaycan əlaqələrinin xarakterindən və hazırkı vəziyyətindən bəhs edərkən, münaqişə
vəziyyətlərinin aradan qaldırılması istiqamətində edilən birgə cəhdləri xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır. Bu
istiqamətdə atılan [səh. 57-58] əhəmiyyətli addimlardan biri də 2006-ci ildə GUAM-ın “dondurulmuş
münaqişələr” haqqında formasiyaların toplanması məsələsini gündəmə gətirməsi bağlıdır. GUAM-üzv ölkələr
BMT ış Assambleyasının tribunasından mövcud münaqişə vəziyyətlərin təftiş edilməsi üçün çağırış etmişlər.
Bundan başqa, GUAM ölkələri Baş Assambleyanın gündəliyinə aşağıdakı məsələlərin salınması istiqamətində
cəhd etmişlər:
- Dnestr yanındakı, Abxaziyadakı və Cənubi Osetiyadakı münaqişə zonalarından Rusiya
sülhməramlılarının çıxarılması;
- keçmiş SSRİ ərazisində baş vermiş münaqişələrin GUAM-a üzv ölkələrin xeyrinə həll olunması üçün
beynəlxalq ictimaiyyətin fəallıq göstərməsi.
GUAM-a üzv ölkələr öz maraqlarının təmin olunması istiqamətində vahıd mövqedən çıxış etməyi
prınsipial sayırlar. Məsələn, 2008-ci ilin mart ayının 14-də “Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərində
vəzıyyətə dair” BMT qətnaməsinə bütün üzv ölkələr səs vermişlər. Qeyd etmək lazımdır ki, “dondurulmuş
münaqişələr” məsələsini GUAM beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığın prioritet istiqaməti kimi
müəyyənləşdirmişdir. Göründüyü kimi, GUAM,-a üzv olan dövlətlər tərəfindən özlərinin xarici siyasi
məqsədlərinə çatmaq üçün bir tribuna kimi istifadə edilir. Məsələn, Azərbaycan Gürcüstanı yuxarıda qeyd
etdiyimiz qətnaməyə səs verməyə razı salmışdır. Bu isə о deməkdir ki, Gürcüstan və Azərbaycan GUAM
çərçivəsində daha səmərəli qarşılıqlı fəaliyyət göstərirlər.
Qeyd edək ki, bir çox məqamlarla bağlı GUAM-m fəaliyyəti tam qənaətbəxş hesab olunmur. Belə ki,
hesab olunur ki, GUAM qarşısına qoyduğu məqsədlərinə çatması istiqamətində çox da təsirli fəaliyyət göstərə
bilmir. Buna baxmayaraq, Azərbaycan GUAM çərçivəsində əlaqələrin inkişaf etdirilməsində maraqlıdır və
özünün strateji maraqlarının reallaşdırılmasında GUAM formatında əməkdaşlığın bütün imkanlarından kifayət
qədər səmərəli istifadə edir. GUAM-Azərbaycan münasibətlərinin hazırkı vəziyyəti, Azərbaycan tərəfinin
konstruktiv mövqeyi sahəsində perspektivli görünür.
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РЕЗЮМЕ
Отношения ГУАМ – Азербайджан
В представленной научной статье исследуется характер, нынешнее состояние и перспективы
развития отношения между ГУАМ и Азербайджаном.
Прежде всего, рассматриваются объективные условия возникновения такой субрегиональной
организации как ГУАМ. Отмечается, что распад Советского Союза обусловил ряд серьезных
геополитических изменений в мире. Так как появление новых независимых государств, и создание
региональных и субрегиональных организаций на постсоветском пространстве можно рассмотреть как
серьезные процессы того времени. В научной статье обосновывается, что сотрудничество между
постсоветскими республиками в рамках СНГ не полностью отвечало их интересам. Потому, что
сотрудничество в формате СНГ происходило под патронажем России.
Это говорит о том, что в рамках СНГ не было возможности для эффективной интеграции в
европейские и международные структуры. По этой причине возникла объективная необходимость для
создания новой субрегиональной организации, в рамках которой можно было бы эффективно
интегрировать в европейские и международные структуры.
В статье обосновывается, что Азербайджан является самым активным членом ГУАМ. Так как
Азербайджанская Республика, для эффективного обеспечения своей политической, экономической и
военной безопасности, считала важным действовать в формате такой субрегиональной организации.
Обладая богатыми энергетическими ресурсами, Азербайджан был заинтересован в создании
безопасных маршрутов транспортировки энергоносителей в мировой рынок. Сотрудничество в рамках
ГУАМ предоставляло Азербайджану дополнительные политические и экономические дивиденды.
Например, в формате ГУАМ Азербайджан активно сотрудничал с Грузией и Украиной во многих
областях. Украина проявляла завышенный интерес в закупке азербайджанских нефтепродуктов.
Все эти и другие вопросы всесторонне рассматриваются в данной статье.
SUMMARY
GUAM-Azerbaijan relations
In this science article are explorers the nature, the current state and prospects of development of relations
between Azerbaijan and GUAM. Primarily addresses the objective conditions for the occurrence of such subregional organizations like GUAM. It is noted that the collapse of the Soviet Union led to a number of serious
geopolitical changes in the world. Since the emergence of new independent states, and the establishment of
regional and sub-regional organizations in the former Soviet Union can be considered as serious processes of
the time. In the scientific article proves that the cooperation between the former Soviet republics in the CIS
does not fully meet their interests. Because of cooperation in the CIS format took place under the patronage of
Russia. This suggests that in the framework of the CIS was not possible for the effective integration into the
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European and international structures. For this reason, there was an objective need for the creation of a new
sub-regional organizations, in which could be effectively integrated into the, European and international
structures.
The article proves that Azerbaijan is the most active member of the GUAM. Since the Republic of
Azerbaijan for the effective maintenance of the political, economic and military security, and considered it
important to act in the format of a sub-regional organization. With its rich energy resources, Azerbaijan was
interested in creating safe routes for the transportation of energy resources to the world market. Cooperation
within GUAM Azerbaijan provided additional political and economic dividends. For example, in the format
of GUAM Azerbaijan is actively cooperating with Georgia and Ukraine in many areas. Ukraine showed
excessive interest in the purchase of Azerbaijani oil products. All these and other issues are fully considered
in this article.
Geostrategiya.-2015.-№ 1 (25).-S.55-59.
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Azərbaycan-GUAM əməkdaşlığı bütün sahələri əhatə edir
Mübariz Abdullayev
Gələn il ölkəmiz bu qurumun daha bir tədbirinə ev sahibliyi edəcək
Bir neçə gün öncə Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə, GUAM Katibliyində kibertəhlükəsizlik üzrə işçi
qrupunun birinci iclası keçirilib. Bu barədə AzərTAc-a qurumun Ukrayna paytaxtındakı qərargahından
məlumat verilib. Məlumatda deyilir ki, ikigünlük müşavirədə Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Uğrunda
Təşkilatın – GUAM-ın üzvü olan bütün ölkələrin nümayəndələri iştirak ediblər.
Tərəflər kibercinayətkarlığa qarşı mübarizə ilə bağlı məsələlərin geniş spektrini, o cümlədən, milli
qanunvericiliyi, operativ vəziyyəti müzakirə edib, habelə həmin sahədə informasiya mübadiləsi aparıblar. İşçi
qrupunun növbəti iclası da 2015-ci ilin aprelində Ukrayna paytaxtında keçiriləcək.
Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Uğrunda Təşkilatın – GUAM-ın
fəaliyyətində və beynəlxalq əlaqələrinin inkişafında Azərbaycan Respublikasının da özünəməxsus rolu var.
Daha doğrusu, Azərbaycan Respublikası təşkilatın üzvü kimi bu prosesdə fəal rol oynayır. Ümumiyyətlə isə,
Azərbaycan Respublikası xarici dövlətlərlə və beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı və bərabərtərəfli əməkdaşlıq
qurub. Bu əməkdaşlıq isə əsası Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan və Prezident İlham
Əliyev tərəfindən davam etdirilən xarici siyasət kursunun mühüm komponentini təşkil edir. Məhz bu siyasətin
uğurla reallaşdırılması nəticəsində Azərbaycan Respublikası bir çox nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların
tamhüquqlu üzvlüyünə qəbul edilib və həmin qurumların kürsülərindən geniş istifadə edilərək ölkəmiz
haqqında həqiqətlər dünya ictimaiyyətinə çatdırılıb. Belə beynəlxalq qurumlardan biri də Demokratiya və
İqtisadi İnkişaf Uğrunda Təşkilat – GUAM-dır. Hazırda Azərbaycan Respublikası ilə Demokratiya və İqtisadi
İnkişaf Uğrunda Təşkilat – GUAM arasındakı əlaqələr yüksələn xətlə inkişaf edir. Əksər ekspertlərin də
vurğuladıqları kimi, bu da təbiidir. Belə ki, yuxarıda da vurğuladığımız kimi, balanslaşdırılmış xarici siyasət
kursuna üstünlük verən Azərbaycan Respublikası müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində uğurlu
münasibətlər yaradıb. Bu mənada respublikamızın yüksək səviyyəli əlaqələr formalaşdırdığı Demokratiya və
İqtisadi İnkişaf Uğrunda Təşkilat – GUAM da beynəlxalq qurumlar içərisində özünəməxsus əhəmiyyətə
malikdir. Hazırda Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldovanı birləşdirən bu təşkilatın əsası 1997-ci il
oktyabrın 10-da Strasburqda Birgə Kommunikenin imzalanması ilə qoyulub. Həmin Kommunikedə dövlət
başçıları suverenlik, ərazi bütövlüyü, sərhədlərin toxunulmazlığı, demokratiya, hüququn aliliyi və insan
hüquqlarına hörmət prinsipləri əsasında Avropada sabitliyin və təhlükəsizliyin gücləndirilməsi məqsədilə
dördtərəfli əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Qeyd edək ki, 1999-2005-ci illər
ərzində Özbəkistan da bu təşkilata üzv olub. Təsadüfi deyil ki, bundan sonra təşkilatın formalaşdırılması və
təsisatlaşdırılması istiqamətində bir-birinin ardınca mühüm addımlar atılıb.
Belə ki, 2001-ci il iyun ayının 7-də GUAM-ın ilk Zirvə toplantısı Yaltada təşkil olunub. Toplantıda
dövlət başçıları tərəfindən imzalanan GUAM-ın “Yalta Xartiyası” iştirakçı dövlətlər arasında əməkdaşlığın
məqsədlərini, prinsiplərini və istiqamətlərini müəyyənləşdirib. Bundan 4 il sonra təşkilatın Kişineuda baş tutan
Zirvə toplantısı üzv dövlətlərin demokratik cəmiyyət, Avropaya inteqrasiya, iqtisadi inkişaf, regionda sabitlik
və təhlükəsizlik məsələlərinə dair vahid mövqeyini ortaya qoyub. 2006-cı il 22-23 may tarixində gerçəkləşən
Kiyev Zirvə toplantısı isə GUAM üçün daha bir əlamətdar hadisə olan təşkilatın Nizamnaməsinin qəbulu ilə
yadda qalıb. Bildirmək yerinə düşər ki, bu təşkilatın əsas yaranma tarixi də, əslində, elə həmin dövrdən
hesablanır. Nizamnaməyə görə, demokratik dəyərlərin bərqərar olması, davamlı inkişafın təminatı, beynəlxalq
və regional təhlükəsizliyin gücləndirilməsi, Avroatlantik məkana inteqrasiya, üzv dövlətlərin iqtisadi,
humanitar və sosial sahələrdə əməkdaşlığının genişləndirilməsi təşkilatın başlıca məqsədlərini təşkil edir.
GUAM dövlət başçıları tərəfindən Kiyev Zirvə toplantısında qəbul olunan Bəyannamədə təşkilatın qarşısında
dayanan əsas məqsəd və vəzifələr müəyyənləşdirilib. Təşkilatın qarşısında duran əsas vəzifələr sırasında
demokratiyanın möhkəmləndirilməsi, əsas insan hüquqları və azadlıqlarının qorunması, dövlətlərin iqtisadi
inkişafının, təhlükəsizliyinin və sabitliyin təmin olunması məqsədilə qarşılıqlı əlaqələrin gücləndirilməsini
göstərmək olar. Təşkilatın adından da göründüyü kimi, üzv dövlətlər arasında iqtisadi əlaqələrin sıxlaşdırılması
və qlobal iqtisadi proseslərdəki rolunun möhkəmləndirilməsi qurumun prioritetləri sırasındadır. Bu baxımdan,
Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Uğrunda Təşkilata – GUAM-a üzv dövlətlərin beynəlxalq tranzit
potensialından istifadə olunması, enerji təhlükəsizliyi sahəsində səylərin artırılması, iqtisadiyyat, ticarət və
nəqliyyat sahəsində əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi, həmçinin, Azad Ticarət Zonası haqqında üzv dövlətlər
arasında imzalanan Sazişin həyata keçirilməsi və digər məsələlər Bəyannamədə də öz əksini tapıb. Bir daha
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vurğulamaq yerinə düşər ki, Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Uğrunda Təşkilat – GUAM yarandığı vaxtdan
Azərbaycan Respublikası bu qurumla və onun çərçivəsində üzv dövlətlərlə sıx əlaqələr qurub. Bu da səbəbsiz
deyil. Məsələ burasındadır ki, sonradan üzv olduğu digər təşkilatlardan fərqli olaraq, Azərbaycan Respublikası
Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Uğrunda Təşkilatın – GUAM-ın yaradılmasında bilavasitə iştirak edib. Həmin
dövrdə gənc müstəqil dövlət olan Azərbaycan Respublikasının seçdiyi demokratik inkişaf yolunda inamla
irəliləməsini, beynəlxalq mövqeyinin möhkəmlənməsini qarşıya prioritet məqsədlərdən biri kimi qoyan
Ümummilli lider Heydər Əliyev belə bir təşkilatın yaradılmasını yüksək qiymətləndirərək onun gələcəyinə
böyük ümidlər bəsləndiyini bildirmişdi.
Ümumiyyətlə, Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Uğrunda
Təşkilatın – GUAM-ın yaradılması və inkişaf etdirilməsində əvəzsiz xidmətləri olub. Ümummilli liderimiz
təşkilatın tarixində olduqca əhəmiyyətli hesab edilən 24 aprel 1999-cu il tarixli Vaşinqton Zirvə görüşündə,
2001 və 2002-ci illər Yaltada keçirilən Zirvə toplantılarında şəxsən iştirak edib. 1999-cu il aprelin 24-də
keçirilən Vaşinqton Zirvə görüşündən sonra Ulu öndər Heydər Əliyev kütləvi informasiya vasitələrinin
nümayəndələri qarşısındakı çıxışı zamanı təşkilatın beynəlxalq siyasi, iqtisadi əhəmiyyətini vurğulayaraq
əlavə edib: “…Biz təşkilatımızın keçən vaxt ərzindəki fəaliyyətini müzakirə etdik və təsdiq etdik ki, ötən
müddət təşkilatın zəruriliyini və həyat qabiliyyətinə malik olduğunu göstərmişdir. Təşkilat hər şeydən öncə
coğrafi prinsipə əsaslanır, ona daxil olan ölkələrin iqtisadi əməkdaşlığı və daha çox Trans-Qafqaz magistralı
vasitəsilə əməkdaşlığı məqsədlərinə xidmət edir”.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev də ölkəmizlə Demokratiya və İqtisadi İnkişaf
Uğrunda Təşkilat – GUAM arasındakı əlaqələri daim diqqət mərkəzində saxlayır. Belə ki, dövlət başçısı
təşkilatın Zirvə görüşlərində yaxından iştirak etməklə bərabər, üzv dövlətlərlə təşkilat çərçivəsində hərtərəfli
əlaqələrin inkişafı yönündə addımlar atır.
Bildirmək yerinə düşər ki, Azərbaycan Respublikası bu vaxta qədər Demokratiya və İqtisadi İnkişaf
Uğrunda Təşkilata – GUAM-a üç dəfə sədrlik edib.
Azərbaycan Respublikasının təşkilata son sədrliyi dövründə əsas prioriteti Demokratiya və İqtisadi
İnkişaf Uğrunda Təşkilat – GUAM məkanında münaqişələrin həlli, hüquq-mühafizə sahəsində əməkdaşlıq,
beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində işbirliyi, GUAM çərçivəsində parlamentlərarası əməkdaşlığın inkişafı olub.
Onu da xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikasının Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Uğrunda Təşkilata –
GUAM-a sədrliyi ilə bağlı qərar 2011-ci il dekabrın 7-də GUAM Xarici İşlər Nazirləri Şurasının Vilnüsdə
keçirilən toplantısında qəbul olunub. Azərbaycanı sözügedən iclasda xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov
təmsil edib. Görüşdə Gürcüstanın xarici işlər naziri Qriqol Vaşadze, Moldovanın xarici siyasət idarəsinin
rəhbəri Yurie Lyanke, Ukraynanın Litvadakı səfiri Valeri Jovtenko, Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Uğrunda
Təşkilatın – GUAM-ın baş katibi Valeri Çeçelaşvili iştirak ediblər.
Beləliklə, Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Uğrunda Təşkilatın – GUAM-ın baş katibi Valeri
Çeçelaşvilinin də bəyan etdiyi kimi, Azərbaycan Respublikasının qurumdakı növbəti sədrliyi dövrü də uğurlu
keçib. Baş katib deyib ki, Azərbaycan Respublikasının sədrliyi dövründə mühüm işlər görülüb. Onun sözlərinə
görə, mühüm işlərdən biri 2012-ci il dekabrın əvvəlində Dublində keçirilən GUAM Xarici İşlər Nazirləri
Şurasının iclası olub. “Azərbaycanın sədrliyinin son uğuru isə dekabrın 18-də Nyu-Yorkda GUAM və BMT
arasında əməkdaşlıq üzrə qətnamənin konsensus yolu ilə qəbul olunmasıdır ki, bu da təşkilatın beynəlxalq
münasibətlər sistemindəki nüfuzunu möhkəmləndirir”, – deyə Çeçelaşvili əlavə edib. Əksər müşahidəçilərin
qeyd etdikləri kimi, Azərbaycan Respublikasının bundan əvvəl Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Uğrunda
Təşkilata – GUAM-a sədrlik etdiyi dövr də təşkilatın inkişafı baxımından mühüm bir mərhələni təşkil edib.
Xatırladaq ki, Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Uğrunda Təşkilata – GUAM-da Azərbaycan Respublikasının
ilk sədrliyi 19 iyul 2007-ci ildə Bakı Zirvə toplantısından başlayaraq 1 iyul 2008-ci il Batumi Zirvə
toplantısınadək davam edib.
“GUAM: qitələri birləşdirərək” şüarı altında keçirilən Bakı Zirvə toplantısı təşkilatın inkişafının
uzunmüddətli prioritetlərini müəyyən edərək onun institusional cəhətdən möhkəmlənərək tərəfdaş ölkələrlə
“GUAM+” formatında əməkdaşlığının üstünlüklərini nümayiş etdirib. Azərbaycan Respublikasının sədrlik
proqramında əksini tapmış sözügedən strateji istiqamətlər təşkilatın 2007-2008-ci illər üçün fəaliyyət
istiqamətlərinin əsasını təşkil edib. Azərbaycan Respublikasının sədrliyi üzv dövlətlərin və Katibliyin
əlaqələndirilmiş səyləri nəticəsində GUAM-ın beynəlxalq mövqeyinin möhkəmlənməsi və təşkilatın
keyfiyyətcə yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyması ilə yadda qalıb.
Eyni zamanda, Bakıdakı Zirvə toplantısının əsas ideyasını təşkil edən regionda ümumi inteqrasiya və
təhlükəsizlik məkanının yaradılması ideyası Azərbaycanın sədrliyinin başlıca vəzifəsi idi. Bu ideyadan irəli
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gələrək sədrlik edən ölkənin diqqəti GUAM-ın regional əhəmiyyətinin möhkəmləndirilməsinə və ona
beynəlxalq dəstəyin gücləndirilməsinə, üzv dövlətlərin ümumi maraqlarının konsolidasiyasına və təşkilat
daxilində əməkdaşlıq sisteminin inkişaf etdirilməsinə yönəldildi. Azərbaycanın təşkilata sədrliyini əlamətdar
edən daha bir hal isə Bakı Zirvə toplantısında GUAM Dövlət Başçıları Şurası tərəfindən təşkilat çərçivəsində
sahələr üzrə əsas əməkdaşlıq istiqamətlərini müəyyənləşdirən GUAM-ın Sahəvi Əməkdaşlığının İnkişafı
Strategiyasının qəbul edilməsi oldu. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının təşkilata birillik sədrliyi
kifayət qədər aktiv keçib. Bunun bariz nümunəsi kimi, Bakı Zirvə toplantısından sonra 27 sentyabr 2007-ci il
tarixində Nyu-Yorkda keçirilən GUAM Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasını, GUAM-ABŞ və GUAM-Polşa
görüşlərini, 10 oktyabr 2007-ci il tarixli “GUAM+” formatında Vilnüsdə təşkilatın onilliyinə həsr olunmuş
Zirvə toplantısını, 30 oktyabr 2007-ci il tarixli Vaşinqtonda baş tutan GUAM-ABŞ görüşünü, 29 noyabr tarixli
Madriddə keçirilən GUAM Xarici İşlər Nazirləri Şurasının növbəti iclasını, 29-30 may 2008-ci il tarixində
Bakıda keçirilən “GUAM-ın inkişaf strategiyası” beynəlxalq konfransını və digər tədbirləri göstərmək olar.
Azərbaycan Respublikası Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Uğrunda Təşkilatın – GUAM-ın bütün, o
cümlədən, təşkilatın nəqliyyat-enerji layihələrində fəal iştirak edir. Qeyd etdiyimiz kimi, Demokratiya və
İqtisadi İnkişaf Uğrunda Təşkilat – GUAM çərçivəsində həyata keçirilən layihələr içərisində dövlətlər arasında
ticarət münasibətlərinin inkişafına təkan vermək məqsədilə Azad Ticarət Zonasının yaradılması ən sərfəli
layihə hesab olunur. Bu layihə təşkilata daxil olan ölkələr arasında ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi
baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Azad iqtisadi zonaların isə tam şəkildə fəaliyyət göstərməsi Dünya
Ticarət Təşkilatının irəli sürdüyü təkliflərə uyğun olmaqla liberal vergi-gömrük rejiminin yaradılmasına imkan
verəcək. Bu isə Avroatlantik məkana inteqrasiya, iqtisadi islahatlar, iqtisadi potensialın güclənməsi, insanların
həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi kimi əsas məqsədlərə çatmağa xidmət edəcək. Digər tərəfdən, Demokratiya
və İqtisadi İnkişaf Uğrunda Təşkilat – GUAM-a üzv ölkələr arasında yaradılacaq azad ticarət mühiti qeyriqanuni ticarətin qarşısını almaqda xeyli faydalı olacaq.
Son illər görülən tədbirlər nəticəsində Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Uğrunda Təşkilata – GUAM-a
üzv ölkələr arasında ticarət dövriyyəsinin həcmi dəfələrlə artıb. 2008-ci ildə Bakıda keçirilən “GUAM-ın
inkişaf strategiyası” adlı beynəlxalq konfrans çərçivəsində təşkilata üzv ölkələrin bank assosiasiyalarının
Koordinasiya Şurasının yaradılmasına dair saziş imzalanıb. Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldovanın
bank assosiasiyalarının prezidentləri tərəfindən imzalanan saziş əsasında Şuranın yaradılmasında əsas məqsəd
ödəmə-hesablama alətləri və valyuta-kredit münasibətlərindən daha səmərəli istifadə yolu ilə GUAM ölkələri
təsərrüfat subyektlərinin ticari-iqtisadi, elmi-texniki və investisiya əməkdaşlığının inkişafından ibarətdir. Qeyd
edək ki, Şuranın fəaliyyəti, əsasən, yüksək keyfiyyətli bank xidmətlərinin genişləndirilməsinə, GUAM iqtisadi
məkanında mal, xidmət və kapital dövriyyəsinin formalaşdırılmasına yönəldilir.
Azərbaycan Respublikası Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Uğrunda Təşkilata – GUAM-a üzv olan
ölkələr arasında enerji dəhlizinin yaradılması istiqamətində gedən proseslərdə də olduqca aktivdir. Ümummilli
liderimiz Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu çoxşaxəli və uğurlu enerji siyasəti, eləcə də, Azərbaycan
Respublikasının bütün tərəfdaşları ilə azad bazar iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında qurduğu münasibətlər
təşkilatın dünya iqtisadiyyatındakı yerinin möhkəmlənməsinə müsbət təsir göstərib. Demokratiya və İqtisadi
İnkişaf Uğrunda Təşkilatın-GUAM-ın nəqliyyat dəhlizi hesabına Azərbaycanda hasil olunan neftin bir hissəsi
Gürcüstan ərazisindən keçməklə Ukraynaya çatdırılıb. Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Uğrunda Təşkilat –
GUAM daxilindəki enerji dəhlizinin daha bir komponenti isə sıxılmış və maye halına salınmış qazın nəqli ilə
bağlıdır. Göründüyü kimi, enerji sahəsində Azərbaycan – GUAM əlaqələri təşkilata üzv ölkələrin enerji
təhlükəsizliyinin təmin olunmasında vacib rol oynayır. Bununla da Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Uğrunda
Təşkilatın – GUAM-ın Avropa ilə Asiya arasında tranzit enerji dəhlizi kimi strateji rolu əhəmiyyətli dərəcədə
möhkəmlənib.
Vurğulandığı kimi, Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Uğrunda Təşkilat – GUAM dövlətlərin ərazi
bütövlüyünün pozulması, həmçinin, təcavüzkarlıq hallarını pisləyərək terrorçuluq, ekstremizm, aqressiv
separatçılıq, işğal və bunlarla bağlı digər mənfi hallara qarşı mübarizə sahəsində əməkdaşlığa böyük önəm
verir. GUAM-ın Parlament Assambleyasının (PA) Moldovanın paytaxtında keçirilən VII iclasında da bu kimi
hallara qarşı mübarizənin vacibliyi bəyan edilib. GUAM-la yanaşı, Baltik Assambleyasının üzvü olan
ölkələrin, Polşa Respublikası Seyminin parlament nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri və üzvlərinin, QDİƏT
PA, TürkPA və Vışeqrad Qrupunun təmsilçilərinin də iştirak etdikləri iclasın yekunlarına görə, GUAM PAnın rəsmi məlumatına əsasən, habelə GUAM PA, Baltik Assambleyası və Polşa Respublikasının parlament
nümayəndə heyəti arasında Birgə bəyanat qəbul edilib. Rəsmi məlumatda vurğulanır ki, GUAM-ın üzvü olan
ölkələrin həmrəyliyinin möhkəmlənməsi, onların ümumi mənafeləri prinsipial və ardıcıl surətdə qorumağa
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hazır olması, habelə beynəlxalq məkanda bir-birini dəstəkləməsi birinci dərəcəli məsələdir. GUAM PA
qurumun məkanındakı münaqişələrin həllini tapmamasından son dərəcə narahat olduğunu təsdiq edərək,
dövlətlərin başqa bir dövlətin daxili işlərinə qarışmamaq üzrə öhdəliklərini xatırladıb.
GUAM PA əmin olduğunu bildirib ki, GUAM məkanında münaqişələrin həlli BMT-nin üzvü olan
ölkələrin suverenliyinin, ərazi bütövlüyünün və beynəlxalq səviyyədə tanınan sərhədlərinin pozulmazlığı
əsasında və kənardan neqativ təsir olmadan həll edilməlidir. Sənəddə vurğulanır ki, dövlətin ərazisi ələ
keçirilmə və ya zor ilə təhdidin, yaxud müvafiq beynəlxalq hüquq normalarını pozaraq onun tətbiqinin nəticəsi
olan hərbi işğal obyekti ola bilməz. Hərbi əməliyyatlar, yaxud hər hansı təzyiq nəticəsində ələ keçirilən heç
bir ərazi heç bir halda qanuni sayıla bilməz.
Yeri gəlmişkən, sözügedən məsələ dekabrın əvvəllərində İsveçrənin Bazel şəhərində də müzakirə
olunub. Məlumat üçün bildirək ki, Bazel şəhərində ATƏT iştirakçısı olan dövlətlərin Xarici İşlər Nazirləri
Şurasının (XİNŞ) 21-ci iclası çərçivəsində GUAM üzvü olan ölkələrin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 24-cü
iclası keçirilib. İclasda ölkəmizi Azərbaycanın xarici siyasət idarəsinin rəhbəri Elmar Məmmədyarov təmsil
edib.
XİNŞ hazırda GUAM-da sədrlik edən Moldovanın “GUAM məkanında uzanan münaqişələr və onların
beynəlxalq sülh, təhlükəsizlik və inkişaf üçün doğurduğu nəticələr” (“Protracted conflicts in the GUAM area
and their implications for international peace, security and development”) adlı qətnamənin layihəsinin
irəlilədilməsi üzrə aparılmış iş barədə təqdim etdiyi informasiyanı nəzərə alıb. Tərəflər GUAM məkanındakı
münaqişə zonalarında son hadisələrlə əlaqədar fikir mübadiləsi aparıb, bu ölkələrin suverenliyinə və onların
beynəlxalq miqyasda tanınmış sərhədləri daxilində ərazi bütövlüyünə qarşı yönəlmiş hərəkətləri pisləyiblər.
Sonda onu qeyd edək ki, dekabrın 17-18-də Ukraynanın Odessa şəhərində Demokratiya və İqtisadi
İnkişaf uğrunda Təşkilatın – GUAM-ın (DİİT-GUAM) ticarətə və daşınmaya dəstək layihəsinin (TDDL) icrası
üzrə rəhbər komitənin 21-ci iclası keçirilib. Qurumun Kiyevdəki qərargahından AzərTAc-a bildiriblər ki,
iclasda quruma üzv ölkələrin, habelə Katibliyinin nümayəndələri iştirak ediblər. Tərəflər TDDL-in rəhbər
komitəsinin 21-ci iclasının gündəliyini təsdiq edib, DİİT-GUAM-ın iştirakçısı olan ölkələrin ticarətə və
nəqliyyata dəstək layihəsinin icrasının gedişatı, “GUAM-ın üzvü olan ölkələrin gömrük administrasiyaları
arasında GUAM ölkələrinin dövlət sərhədlərindən keçən mallar və nəqliyyat vasitələri haqqında ilkin
informasiya mübadiləsinin təşkili barədə Protokol”un mətni, habelə “GUAM-ın üzvü olan ölkələrin
administrasiyaları arasında mallara və nəqliyyat vasitələrinə gömrük nəzarətinin ayrı-ayrı nəticələrinin
qarşılıqlı surətdə qəbul edilməsi haqqında Protokol” layihəsi ilə bağlı məsələləri nəzərdən keçiriblər.
İclas iştirakçıları Dünya Gömrük Təşkilatının metodologiyası üzrə “Time Release Study” layihəsinin
milli səviyyədə tətbiqi haqqında Azərbaycan tərəfinin informasiyasını dinləyiblər. TDDL-in rəhbər
komitəsinin növbəti iclası 2015-ci ilin birinci yarısında Azərbaycanda keçiriləcək.
Yeni Azərbaycan.-2014.-26 dekabr.-№ 237.-S.8.
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Avropa İttifaqı Azərbaycanın əsas investoru vəticarət tərəfdaşıdır
Rəşad Baxşəliyev
Son illərdə demokratiya və tərəqqi yolunda inamla irəliləyən Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə
əməkdaşlığı Avratlantik məkana inteqrasiya kontekstində inkişaf etməkdədir. Bu qurumla münasibətlərin
sağlam təməl əsasında inkişafının nəticəsidir ki, ölkəmiz hazırda bu təşkilatın bir çox proqramlarında fəal
iştirak edir. Azərbaycan Avropa İttifaqının mühüm tərəfdaşı kimi qəbul olunur.
Prezident İlham Əliyev tərəfindən yürüdülən müstəqil xarici siyasət Avropa İttifaqı ölkələri ilə
bərabərhüquqlu, yaxın təmaslara söykənən harmonik münasibətlərin qurulmasına əsaslanır. Avropa və
Asiyanın kəsişmə nöqtəsində yerləşən Azərbaycanın geostrateji mövqeyi bu quruma üzv dövlətlərin də
ölkəmizlə siyasi və iqtisadi münasibətləri inkişaf etdirməyə marağını daha da artırıb.
Səmərəli əməkdaşlıq, “Tərəfdaşlıq prioritetləri”
Öncə onu vurğulayaq ki, Avropa İttifaqı ilə qarşılıqlı hörmət və maraq prinsipləri üzərində davamlı
münasibətlərin qurulması və inkişaf etdirilməsi Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritetlərindəndir.
Respublikamız hələ 1996-cı ildən Aİ ilə tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq sazişi, daha sonra 2004-cü ildən
Avropa qonşuluq siyasəti və nəhayət, 2009-cu ildən Şərq Tərəfdaşlığı Proqramı çərçivəsində əməkdaşlıq edir.
Bu ulin iyul aynın 11-də isə Brüsseldə Prezident İlham Əliyev və Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Donald
Tuskun iştirakı ilə tərəflər arasında paraflanan “Tərəfdaşlıq prioritetləri”nin Azərbaycan-Avropa İttifaqı
tərəfdaşlıq əlaqələrinin gələcək inkişafı üçün yeni imkanlar açacağını müəyyənləşdirdi.
“Tərəfdaşlıq prioritetləri” 2018-2020-ci illəri əhatə edir və bərabərhüquqlu, qarşılıqlı xarakter daşıdığını
özündə əks etdirir. Bu sənəd Avropa İttifaqı və Azərbaycan arasında ikitərəfli gündəliyə yeni təkan vermiş
oldu.
Bu gün Avropa İttifaqı Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşıdır. Avropa İttifaqı ilə ticarət dövriyyəsinin
həcminin ümumi ticarətdəki payı 50 faizdir. Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya yatıranlar arasında Avropa
İttifaqı ölkələri üstünlük təşkil edir.
25 milyard dollara yaxın investisiya
Müstəqillik dövründə Avropa İttifaqından Azərbaycan iqtisadiyyatına 25 milyard dollara yaxın
investisiya yatırılıb.
Azərbaycanda 1500-dən çox Avropa İttifaqı ölkələrinin şirkəti fəaliyyət göstərir. Avropa İttifaqının bir
sıra ölkələri (Almaniya, Fransa, Avstriya, İtaliya, Yunanıstan, Polşa və s.) ilə Azərbaycan arasında ticarət
palataları fəaliyyətdədir.
Azərbaycan Avropanın bir çox ölkələri ilə ikitərəfli iqtisadi münasibətlərini möhkəmləndirməkdə
davam edir. Tez-tez keçirilən biznes forumları, biznes dialoqları da ticarət tərəfdaşlığının şaxələnməsinə real
zəmin yaradır.
Noyabrın 28-də Berlində təşkil edilən I Almaniya-Azərbaycan Biznes Dialoqu da bu məqsədlərə xidmət
edir. Yüzdən artıq Azərbaycan və alman şirkətinin qatıldığı tədbirdə vurğulanıb ki, iki ölkə arasında iqtisaditicari münasibətlər son illərdə sürətlə genişlənir. Tədbirdə Azərbaycanın Almaniyanın Cənubi Qafqazda ən
mühüm iqtisadi və ticarət tərəfdaşı olduğu bir daha qeyd edilib.
İqtisadiyyat nazirinin müavini Rüfət Məmmədov bildirib ki, Almaniyanın Cənubi Qafqaz ölkələri ilə
ticarətində Azərbaycanın payı 70 faizdən çoxdur. Bu ilin 9 ayında ticarət dövriyyəsi 80 faiz artıb. Ölkəmizdə
müxtəlif sektorlarda Almaniya sərmayəli 206 şirkətin qeydiyyatdan keçdiyini bildirən R.Məmmədovun
sözlərinə görə, Almaniya tərəfindən Azərbaycana 560 milyon dollar sərmayə yatırılıb. Bunun da 96 faizi qeyrineft sektorunun payına düşür.
Nazir müavini iki ölkələr arasında energetika, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, təhsil, əczaçılıq, kimya və
maşınqayırma sahələrində əməkdaşlıq üçün imkanların olduğunu vurğulayıb.
Quruma üzv olan 24 ölkə ilə ikiqat vergitutma aradan qaldırılıb
Bununla yanaşı, Azərbaycan Avropa İttifaqının əsas enerji partnyorlarındandır. Bakıda rəsmi açılışı
olmuş “Cənub qaz dəhlizi”, Türkiyədə tamamlanan TANAP layihəsi enerji sahəsində strateji əməkdaşlığın
gözəl nümunələrindəndir. 4 siqmentdən ibarət olan bu layihə Azərbaycan qazını birbaşa Avropaya çatdıracaq.
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Avropa İttifaqının 24 üzv ölkəsi ilə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması, 17 üzv ölkə ilə
sərmayələrin təşviqi və qarşılıqlı qorunması sazişləri, 9 üzv ölkə ilə Strateji Tərəfdaşlıq bəyannamələri
imzalanıb, 16 üzv ölkə ilə 17 Hökumətlərarası Komissiya və İşçi Qrupu, İdarəetmə Komitəsi fəaliyyət göstərir.
Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə Tvinninq, TAİEX, SİGMA, Texniki Dəstək, Büdcəyə Dəstək alətləri
çərçivəsində də əməkdaşlıq edir və bu alətlər çərçivəsində indiyədək Azərbaycana 600 mln. avroya yaxın
dəstək göstərilib.
Azərbaycan etibarlı strateji tərəfdaşdır
Xatırladaq ki, bu il Prezident İlham Əliyev Brüsseldə Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Donald Tusk
ilə keçirdiyi görüşdə qeyd edib ki, Azərbaycan ticarətinin demək olar, 50 faizini quruma üzv ölkələrlə olan
ticarət təşkil edir.
Azərbaycan Avropa İttifaqına üzv olan əksər ölkə ilə strateji tərəfdaşlıq bəyannamələri qəbul edib. Bu,
o deməkdir ki, Avropa İttifaqına üzv ölkələrin üçdəbiri Azərbaycanı strateji tərəfdaş hesab edir. Bu, gənc
müstəqil ölkə üçün çox vacibdir və əlbəttə ki, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında gələcək razılaşma strateji
əlaqələrin gücləndirilməsində daha bir mühüm mərhələ hesab edilir.
Ümumiyyətlə, son 15 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatına 250 milyard dollara yaxın investisiya yatırılıb.
Ölkədə yaradılan əlverişli biznes mühiti, investorlara göstərilən diqqət və qayğı xarici investorların, xüsusən
də Avropa İttifaqına üzv olan dövlətlərin investorlarının Azərbaycana diqqətini daha da artırır. Hazırda Avropa
Azərbaycanın əsas investoru və ticarət tərəfdaşıdır.
Əminliklə söyləyə bilərik ki, Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında imzalanacaq yeni sazişdən sonra
siyasi əlaqələrlə yanaşı iqtisadi münasibətlərin də yeni inkişaf istiqamətləri müəyyənləşəcək.
Azərbaycan.- 2018.- 30 noyabr. – № 270. – S. 1-2.
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Avropa İttifaqı-Azərbaycan münasibətləri: Angela Merkelin səfərinin mümkün
geosiyasi nəticələri
Almaniya Kanslerinin Azərbaycana səfəri yalnız iki ölkə arasındakı münasibətlərin gələcəyi ilə
məhdudlaşmır. Angela Merkelin Cənubi Qafqazın hər üç ölkəsinə səfər etməsi faktı prizmasından
mövzunun daha geniş kontekstlə bağlı olduğunu demək olar. Belə görünür ki, A.Merkel bütövlükdə region
dövlətləri ilə Avropa İttifaqının münasibətlərinin bir sıra mühüm tərəflərini “sərf-nəzər” etmək məqsədi də
güdüb. Bu tezisin fonunda tərəflər arasında əlaqələrin hazırkı dinamikası və yeniləşmə perspektivinin təhlili
kifayət qədər aktual görünür. A.Merkelin səfərindən sonra Aİ-Azərbaycan münasibətlərində hansı
mümkün geosiyasi dəyişikliklər baş verə bilər?
Reallıqla üz-üzə: Brüsselin Cənubi Qafqazda fəallaşmaq planı
Hazırda Avropa İttifaqının üzləşdiyi siyasi, geosiyasi və maliyyə-iqtisadi böhran şəraitində inkişaf
perspektivlərini müəyyənləşdirməsi həyat əhəmiyyətli məsələyə çevrilib. Vaşinqtonun son zamanlar öz
ənənəvi tərəfdaşlarına qarşı atdığı addımlar bu məsələni daha da kəskinləşdirib. İndi Brüsseldə açıq bəyan
edirlər ki, Avropa taleyini ABŞ-a etibar edə bilməz. Almaniya rəhbərliyi bu barədə bir neçə ildir ki, fikir
bildirir. Artıq Fransa da eyni məntiqlə düşündüyünü ifadə edir. Aİ-nin iki böyük dövlətinin bu mövqeyi
avtomatik olaraq təşkilatın gələcək taleyi ilə bağlı maraqlı sualları meydana çıxarır.
Hər şeydən öncə, Brüssel qlobal miqyasda oynaya biləcəyi yeni rolun konkret müddəalarını
müəyyənləşdirməlidir. Bu bağlılıqda o, iqtisadi-ticari inkişafın başlıca istiqamətlərini, strateji tərəfdaşları ilə
münasibətlərin məzmununu və təhlükəsizliyin təmininin dəqiq ssenarilərini işləyib hazırlamalıdır.
Müşahidələr göstərir ki, Brüssel son dövrlərdə məhz bu istiqamətlər üzrə ciddi fəaliyyətə başlayıb.
Vurğulanan kontekstdə Aİ-Azərbaycan münasibətlərinin bugünkü vəziyyəti və inkişaf perspektivləri də
böyük aktuallıq kəsb edir. Bunu Aİ rəhbərliyinin özü açıq ifadə etməkdədir. Aİ Cənubi Qafqazda əsas
tərəfdaşının Azərbaycan olduğunu dəfələrlə bəyan edib. Almaniyanın Federal Kansleri Angela Merkel də
Azərbaycana ilk rəsmi səfəri zamanı eyni fikri bəyan edib. Xanım Merkel Azərbaycan Prezidenti ilə birgə
keçirdiyi mətbuat konfransında deyib: “Bizim ikitərəfli münasibətlərimiz onunla xarakterizə olunur ki, bu
regionda Azərbaycanın simasında ən böyük, ən vacib ticarət tərəfdaşımız var. Azərbaycanda xarici ticarət
palatamız var, burada 150 alman müəssisəsi fəaliyyət göstərir” (bax: Azərbaycan Prezidentinin və
Almaniyanın Federal Kanslerinin birgə mətbuat konfransı olub / AZƏRTAC, 25 avqust 2018).
Təbii ki, Aİ üçün Azərbaycanın əhəmiyyəti yalnız iqtisadi-ticari aspektlə məhdudlaşmır. Brüssel
Bakının regional əməkdaşlıq, təhlükəsiziliyin təmini, enerji təminatı kimi sferalarda da oynadığı aktiv rolu
ciddi surətdə nəzərə alır. Bunların hər biri haqqında İlham Əliyev-Angela Merkel görüşündə danışılıb və ortaq
fikrə görə, münasibətlərin inkişafı hər iki tərəf üçün faydalıdır. Bununla bağlı A.Merkelin ifadə etdiyi fikirlər
maraqlıdır. Almaniyanın Kansleri bəyan edib: “Azərbaycan Avropa İttifaqının enerji şaxələndirilməsində də
güclü bir amildir və Cənub Qaz Dəhlizinin açılması Avropanın enerji təminatında böyük rol oynayacaq. Biz
Azərbaycanda Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun açılmasını yüksək qiymətləndiririk … Biz regionun
təhlükəsizliyi haqqında da danışdıq. Azərbaycanın coğrafi vəziyyəti çox maraqlıdır, yəni, bir tərəfdən Rusiya,
bir tərəfdən İranla əhatə olunub, Türkiyə ilə əlaqələri var. Biz bu fikirlə razıyıq ki, münaqişələr sülh, danışıqlar
yolu ilə həll olunsun və bu regionda mövcud olan bütün münaqişələr sülh yolu ilə həll edilməlidir” (bax:
əvvəlki mənbəyə).
Vurğulanan fikirlərə daha geniş kontekstdə yanaşdıqda, A.Merkelin faktiki olaraq Brüsselin
Azərbaycanın regionda oynadığı geosiyasi, iqtisadi, enerji və təhlükəsizlik roluna münasibətini ifadə etdiyini
görürük. Əhəmiyyətlidir ki, bu sferaların hər birində Aİ Azərbaycanı regionun həlledici dövləti kimi qəbul
edir. Bu, Aİ-nin Azərbaycanın geosiyasi, iqtisadi, nəqliyyat və təhlükəsizlik sahəsində roluna vəhdət halında
baxmasında öz təsdiqini tapır. Müqayisə üçün qeyd edək ki, bu mövqeni Kansler nə Gürcüstanda, nə də
Ermənistanda nümayiş etdirmədi. Orada lokal məsələlərdən bəhs olundu və daha çox ümumi səviyyədə xoş
məzmunlu fikirlər ifadə olundu. Bu məqam özünü daha çox Ermənistanın Aİ ilə münasibətləri təqdim
edilərkən göstərdi. A.Merkel “ümid etdiyini”, “müəyyən imkanların olduğunu”, “indi reallaşmasa da,
gələcəkdə mümkün ola biləcəyi” kimi ifadələr işlətdi. Sonuncu fikir birbaşa Aİ-Ermənistan əlaqələrinə aid idi.
Məlumatlı insanlar bilirlər ki, bu cür cümlələri diplomatik etiket xatirinə və arzu olunan vəziyyətin
yaranması üçün işlədirlər. Ortada isə hələlik konkret bir fakt yoxdur. Azərbaycanda A.Merkelin ifadə etdiyi
fikirlərdən görünür ki, Almaniyanın Cənubi Qafqazda ciddi əməkdaşlıq etdiyi ölkə məhz Azərbaycandır. Bu
fakt bizə belə nəticə çıxarmağa əsas verir ki, Almaniya Kanslerinin Azərbaycan səfəri daha çox Aİ-Azərbaycan
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münasibətlərini yeni strateji səviyyəyə yüksəltməyə xidmət edir. Yəni məsələ yalnız Almaniyanın maraqları
ilə məhdudlaşmır. Brüssel istərdi ki, Azərbaycan onun regionda başlıca strateji tərəfdaşı olaraq qalsın.
Azərbaycan faktoru: Aİ hansı seçimi edəcək?
Səfərin bu aspekti təsadüfən aktuallaşmayıb. Burada Cənubi Qafqazın geosiyasi məkan olaraq qlobal
miqyasda əhəmiyyətinin daha da artması başlıca rol oynamaqdadır. Bunu təsdiq edən qlobal və regional
miqyaslı proseslər vardır. Həmin sırada ABŞ və Rusiyanın müxtəlif regionlarda geosiyasi nüfuz uğrunda
mübarizəsinin daha da intensivləşməsi xüsusi yer tutur. Yaxın Şərqlə yanaşı, Cənubi Qafqaz, Mərkəzi Asiya
və Şərqi Avropada da bu məqam özünü daha qabarıq göstərməyə başlayıb. Xüsusilə Suriya məsələsi fonunda
bu məsələ çox aktual təsir bağışlayır.
Digər faktor Aİ-nin özünün qonşuluq siyasətində düzəlişlər etmək zərurəti ilə üz-üzə qaldığını dərk
etməsi ilə əlaqəlidir. Brüssel artıq anlayır ki, Azərbaycan kimi müstəqil siyasət yeridən ölkələrlə ənənəvi dildə
danışmaq faydasızdır. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan Prezidenti Aİ ilə münasibətlərdə Bakının təşəbbüsü ilə
hazırlanan yeni əməkdaşlıq sənədinin böyük rol oynadığını və münasibətlərin gələcəyinin ondan asılı olduğunu
bir daha açıq bəyan edib. Dövlət başçısı ifadə edib: “Bu il Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında tərəfdaşlıq
prioritetləri sənədi imzalanmışdır və böyük saziş üzərində çox konstruktiv şəkildə iş aparılır. Ümid edirəm ki,
danışıqlar yaxın zamanlarda uğurla başa çatacaq və Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq üçün
yeni dövr başlanacaqdır” (bax: əvvəlki mənbəyə).
Yəni söhbət faktiki olaraq Aİ ilə Azərbaycan arasındakı strateji tərəfdaşlığın “yol xəritəsi”ndən gedir.
Bu isə onu göstərir ki, Azərbaycan regionun lideri kimi ciddi geosiyasi imicə malikdir. Almaniya üçün bu
məqamın həlledici əhəmiyyəti vardır. Bu bağlılıqda Prezident İlham Əliyevin aşağıdakı fikirləri böyük strateji
məna kəsb edir. Ölkə rəhbəri bəyan edib: “Əminəm ki, bu səfər nəticəsində Almaniya-Azərbaycan əlaqələri
sürətlə inkişaf edəcək, bu səfər əlaqələrimizə yeni təkan verəcəkdir” (bax: əvvəlki mənbəyə).
Nəhayət, digər məqam kimi Xəzərin hüquqi statusunun müəyyən edilməsini göstərmək olar. Brüssel bu
məsələnin həll edilməsi ilə qarşıya yeni əməkdaşlıq perspektivlərinin çıxdığının fərqindədir. Bu bağlılıqda
təsadüfi deyil ki, almaniyalı jurnalistlərdən biri Türkmənistan neft və qazının Cənub Qaz Dəhlizi vasitəsilə
Avropaya nəqlinin mümkünlüyü haqqında sual verib.
Təbii ki, Aİ-Azərbaycan münasibətlərinin gələcəyində Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həlli məsələsi prinsipial rol oynayacaq. Bu, Bakıda A.Merkelə də açıq hiss etdirildi. Azərbaycan
ərazi bütövlüyünün təminindən zərrə qədər də kənara çəkilmək fikrində deyil. Hələlik A.Merkel ümumi
səviyyədə sülhdən və danışıqlardan bəhs edir. Ancaq hamı bilir ki, konkret addımlar atılmasa, Almaniyanın
regiondakı mövqeyi sabit qala bilməyəcək. Brüsselin Cənubi Qafqaz strategiyasında bu məqamın ayrıca yer
tutmasına böyük ehtiyac meydana gəlib. Demokratiyanın inkişaf etdirilməsi, insan hüquqları və əsas
azadlıqların təmini və s. kimi məsələlərə də bu münaqişənin həlli perspektivi müstəvisində nəzər salmaq
gərəkdir. Belə ki, öz yurdundan qovulmuş yüz minlərlə azərbaycanlının hüquqları dərhal təmin edilməlidir,
onlar evlərinə qaytarılmalıdırlar. Brüssel bu zərurəti sözdə deyil, əməldə dərk etməyincə, Aİ-nin Cənubi
Qafqaz siyasətinin perspektivindən yalnız nəzəri olaraq bəhs etmək mümkün olacaq.
Beləliklə, Almaniyanın Federal Kansleri Angela Merkelin Azərbaycana səfərinin Aİ-Azərbaycan
münasibətlərinin taleyinə sözün həqiqi mənasında ciddi təsiri ola bilər. Bu münasibətlərin inkişafı üçün yeni
fürsətlər meydana çıxar. A.Merkel Bakıda apardığı müzakirələrdə əmin oldu ki, regionun lider dövləti ilə
münasibətləri beynəlxalq hüququn prinsiplərinə uyğun inkişaf etdirməkdən başqa yol yoxdur. Digər
məqamlarla yanaşı, Aİ-nin Cənubi Qafqazdakı geosiyasi rolu birbaşa həmin faktordan asılıdır.
Newtimes.az
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Azərbaycanın Avropa İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığı təşəbbüsündə yaxından iştirakı əməkdaşlığı daha
da genişləndirir
Əliqismət Bədəlov
Hazırda beynəlxalq aləmdə mürəkkəb geosiyasi proseslərin getdiyinə, münaqişələrin və qarşıdurmaların
alovlanmasına baxmayaraq, Azərbaycan nüfuzlu beynəlxalq qurumlarla, xüsusilə Avropa İttifaqı ilə
münasibətlərini getdikcə yaxşılaşdırır. Ölkəmizdə gedən uğurlu demokratik proseslər, insan hüquq və
azadlıqlarının müdafiəsi, azad söz və müstəqil mətbuatın inkişafına yaradılan şərait, habelə seçkilərdə
şəffaflığın təmin olunması beynəlxalq aləmin diqqətindən yayınmır. Azərbaycan üzv olduğu beynəlxalq
qurumlarla əlaqələrin inkişafına həmişə böyük önəm verib və bu gün də eyni mövqedə qalır. Məhz bu amillər
beynəlxalq aləmin ölkəmizə olan marağını daha da artırır.
Təbii ki, oxşar fikirləri qarşı tərəflərin hamısı haqqında demək mümkün deyil. Bunun da bir sıra
səbəbləri var. Əsas səbəblərdən biri odur ki, Azərbaycan postsovet dövlətləri ilə müqayisədə sürətlə inkişaf
edib, dünyada yüksək tribuna qazanaraq, söz sahibinə çevrilib, nüfuzlu beynəlxalq qurumların tədbirlərinə evsahibliyi edib. Son illər respublikamızda keçirilən beynəlxalq səviyyəli tədbirlər də Azərbaycanın yüksək
reytinq sahibi olmasından xəbər verir. Bütün bunlardan sonra respublikamıza qarşı qısqanclıq hisslərinin baş
qaldırması, antiazərbaycan qüvvələrin təzyiq və təhdidləri başadüşüləndir. Ancaq dövlət başçımızın
məqsədyönlü siyasi kursu bu hücumların qarşısını alır, ölkəmiz inkişaf tempini saxlayır, demokratik proseslərə
öz dəyərli töhfələrini verməkdə davam edir. Prezident İlham Əliyevin siyasi kursunda Avropa İttifaqı ilə
əməkdaşlıq, münasibətlərin yeni müstəvidə yüksələn xətt üzrə inkişafı, əlaqələrin daha da genişləndirilməsi
xüsusi önəm kəsb edir.
Avropa İttifaqının Brüsseldə keçirilən sonuncu Şərq Tərəfdaşlığı Sammitində qəbul olunmuş Birgə
Bəyannamədən bir daha aydın olur ki, artıq Azərbaycanın təşəbbüsləri Avropa İttifaqı tərəfindən də
dəstəklənir. Biz Cənub Qaz Dəhlizinin açılışına qədər baş verən proseslərdə də bunun şahidi olduq.
Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı dövlətləri arasında vizasız gediş-gəliş razılığının öz həllini tapması məsələsinin
gündəmdə olması və digər amillər bir daha o qənaətə gəlməyə əsas verir ki, Prezident İlham Əliyevin ölkəmizin
Avropa İttifaqı ilə münasibətlərinin genişləndirilməsi istiqamətində həyata keçirdiyi müstəqil, xalqın siyasi
iradəsinə, ümummilli mənafeyə söykənən siyasəti öz bəhrəsini verməkdədir. Bu nöqteyi-nəzərdən Avropa
İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığı Sammitində qəbul olunan Birgə Bəyannamənin məzmunu Azərbaycanın milli
mənafeyinə və maraqlarına uyğun gəlir, hətta onunla üst-üstə düşür. Bu bəyannamə Azərbaycan dövlətinin
həyata keçirdiyi uğurlu xarici siyasətin daha bir təzahürüdür.
Avropa İttifaqı ilə münasibətlər təkcə bu aspektdə qurulmayıb. Eyni zamanda, ölkəmiz üzv dövlətlərlə
ikitərəfli formatda əlaqələri fəal şəkildə inkişaf etdirir. Azərbaycan Avropa İttifaqına üzv 9 ölkə ilə strateji
tərəfdaşlıq bəyannamələri imzalayıb. Bu, o deməkdir ki, Avropa İttifaqına üzv ölkələrin xeyli hissəsi
Azərbaycanı strateji tərəfdaş hesab edir. Bu, cəmi 27 illik müstəqillik tarixi olan ölkə üçün böyük uğurdur.
Azərbaycan siyasi və iqtisadi islahatlar siyasətini ardıcıl olaraq davam etdirir, demokratiyanın
inkişafına, insan haqlarının qorunmasına böyük önəm verdiyinə sadiqliyini əməli işlə də təsdiqləyir. Avropa
İttifaqı Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşıdır. Ticarətimizin, demək olar ki, 50 faizi üzv ölkələrin payına düşür.
Müstəqillik dövründə Avropa İttifaqından Azərbaycan iqtisadiyyatına 20 milyard dollardan çox investisiya
yatırılıb. Bu, bizim yaxşı investisiya mühitinə malik olduğumuzu nümayiş etdirir. Avropa şirkətləri bizim
iqtisadiyyatımızı dəstəkləmək üçün daha çox maliyyə vəsaiti yatırmağa hazırdır.
Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan Respublikası ilə Avropa İttifaqı arasında münasibətlərin hüquqi əsasını
qoyan Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi 1996-cı il aprelin 22-də imzalanıb və ratifikasiya edildikdən
sonra 1999-cu il iyulun 1-də qüvvəyə minib, ötən müddət ərzində ölkəmizin bu təşkilata inteqrasiyasını
uğurlu hesab etmək olar. Bu müddət ərzində Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə münasibətlərinin getdikcə
yaxşılaşdırılması ölkəmizə olan marağın bariz nümunəsidir.
Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi əlaqələləri möhkəmləndirmək üçün müvafiq mexanizmləri təmin
etməklə, Azərbaycanla Avopa İttifaqı arasında münasibətlərə yeni təkan vermişdir. Bu saziş siyasi dialoq,
insan hüquqları, ticarət, investisiya, iqtisadi, qanunverici, mədəni və digər əməkdaşlıq sahələrində
genişmiqyaslı əməkdaşlığı nəzərdə tutur. Onun əsas məqsədlərindən birini Azərbaycan qanunvericiliyinin
Avropa İttifaqı qanunvericiliyinə uyğunlaşdırılması təşkil edir.
Respublikamızın sürətli inkişafından və dünya birliyinə inteqrasiyasından qısqanclıq hissi keçirən
antiazərbaycan qüvvələrin böhtan və qərəzlə dolu hesabatları, ölkəmiz haqqında mənfi rəy formalaşdırmaq
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cəhdləri, təəssüf ki, Avropa İttifaqına da sirayət etdi və bir müddət Azərbaycanla bu birlik arasında müəyyən
soyuq münasibətlər yarandı. Lakin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ötən il Avropa İttifaqı Şurasının
siyasi və təhlükəsizlik komitəsinin nümayəndə heyətini qəbul edərkən söylədiyi nitqində Avropa İttifaqı ilə
əməkdaşlığın başlıca şərtlərini bir daha nümayəndə heyətinin üzvlərinin diqqətinə çatdırdı. Ölkə rəhbəri həyata
keçirdiyi siyasi kursda müstəqillik xəttinə, qətiyyətli mövqeyə, nüfuzlu beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlığa
böyük önəm verdiyini bildirdi. Dedi ki, rəsmi Bakı atdığı bütün addımlarda həmin prinsipə qətiyyət və
dönməzliklə əməl edir, o cümlədən Avropa İttifaqı və onun müxtəlif institutları ilə əlaqələrdə bu, özünü daha
qabarıq şəkildə büruzə verir.
Nümayəndə heyəti ilə görüşdə Azərbaycanın Avropa İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığı proqramında digər
üzvlərlə müqayisədə obyektiv mövqe tutması diqqətə çatdırıldı. Bu mövqe, ilk olaraq, milli maraqlara
söykənərək, Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıq istiqamətində konkret müstəqil plana malikdir. Bütün bunlar
barədə görüşdə daha ətraflı məlumat verildi. Azərbaycan Prezidenti həmin proqram çərçivəsində Avropa
İttifaqı ilə əməkdaşlığa hazır olduğunu bildirdi və irəli sürdüyü təkliflərə uyğun addımlar atacağını bir daha
nümayəndə heyətinin diqqətinə çatdırdı.
Prezident İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının siyasi və təhlükəsizlik komitəsinin nümayəndə
heyətini qəbul edərkən səsləndirdiyi fikirlər bir daha təsdiqlədi ki, Azərbaycan müstəqil siyasətindən,
müəyyənləşdirdiyi yoldan çəkilməyəcək. İstənilən beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələr yalnız milli maraqlar,
dövlətçiliyin qorunması, beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində qurula bilər. Ona görə də Azərbaycanın
maraqlarına uyğun olmayan məqamlar davam etsə, həmin təşkilatın üzvlüyündən çıxmaq məsələsi gündəmə
gətirilə bilər. Təbii ki, bundan Avropa İttifaqı da zərər görər. Beynəlxalq təşkilatlara da çox yaxşı məlumdur
ki, hazırda Azərbaycan Cənubi Qafqazın lider dövlətidir. Kimsə lideri itirmək istəməz .
Bu görüşdən sonra nümayəndə heyətinin üzvlərində də ölkəmiz haqqında yayılan qərəzli və böhtan
xarakterli hesabatlardakı faktlara inamsızlıq yarandı. Həmin vaxtdan Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında
əməkdaşlıq yeni müstəviyə qədəm qoyub. Dövlətimizin başçısı Avropa İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığı proqramı
ilə bağlı da öz qətiyyətli mövqeyini bir daha nümayəndə heyətinin diqqətinə çatdırdı. Bildirdi ki, rəsmi Bakı
strateji xarakter daşıyan və bərabərhüquqlu əməkdaşlığa əsaslanan əlaqələrin inkişafında maraqlıdır.
Məlum olduğu kimi, Şərq Tərəfdaşlığı Avropa İttifaqının Azərbaycanla, Belarusla, Gürcüstanla,
Ermənistanla, Moldova və Ukrayna ilə münasibətlərini bir çərçivə daxilində tənzimləyən təşəbbüsdür.
Avropa İttifaqı ilə Şərq Tərəfdaşlığına üzv olan hər ölkə arasında əməkdaşlıq bir çox formada həyata
keçirilərək, sosial-iqtisadi inkişafa dair genişçeşidli layihələrin və proqramların icra olunmasını, assosiasiya
proseslərinin (Avropa İttifaqı ilə Şərq Tərəfdaşlığının hər bir ölkəsi arasında ayrılıqda imzalanmış sazişlərin)
yerinə yetirilməsini, viza siyasətinin liberallaşdırılması və azad ticarət zonalarının yaradılması üzrə
danışıqların aparılmasını nəzərdə tutur.
Avropa İttifaqının ŞərqTərəfdaşlığına dair rəsmi sənədinin layihəsi bunları bəyan edir: “Demokratiyaya,
qanunun aliliyinə, insan hüquqlarına hörmətlə yanaşmaya dair dəyərlər mübadiləsi, həmçinin bazar
iqtisadiyyatına, dayanıqlı inkişafa və yaxşı idarəçiliyə aid prinsiplər bu tərəfdaşlığın özəyini təşkil edəcəkdir.”
Azərbaycan Avropa İttifaqının ŞərqTərəfdaşlığı proqramının fəal iştirakçılarındandır. Bu qurumun
tədbirlərində iştirak edən dövlət başçımızın çıxışları böyük maraqla qarşılanır. Təbii ki, Azərbaycan Prezidenti
ilk növbədə ölkəmizin üzləşdiyi əsas problemi – Ermənistanın Azərbaycan ərazisinin 20 faizini işğal altında
saxladığını diqqətə çatdırır. Sonuncu sammitdə də bunun şahidi olduq: “Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə
tanınmış ərazisinin, demək olar ki, 20 faizi 20 ildən çoxdur Ermənistanın işğalı altındadır. İşğal nəticəsində 1
milyondan artıq azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünə çevrilib və biz etnik təmizləmə siyasətinə məruz
qalmışıq. BMT Təhlükəsizlik Şurası Ermənistan qoşunlarının bizim ərazilərimizdən dərhal və qeyd-şərtsiz
çıxarılmasını tələb edən dörd qətnamə qəbul edib. Onlar Ermənistan tərəfindən yerinə yetirilmir. XXI əsrdə
separatizm, təcavüzkar separatizm qəbul edilə bilməz. Separatizmin bütün formaları pislənməlidir və
separatizmin bütün təzahürlərinə vahid yanaşma tətbiq edilməlidir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü istənilən
digər ölkənin ərazi bütövlüyü kimi eyni dəyərə malikdir və bərpa olunmalıdır”.
Dövlət başçımızın bu çağırışından sonra Brüssel Sammitinin Birgə Bəyannaməsinin qəbul edilməsi
barədə artıq kifayət qədər məlumat verilib. Məlum olduğu kimi, bu sənəddə Şərq Tərəfdaşlığı dövlətlərinin
ərazi bütövlüyü və suverenliyinin dəstəklənməsi öz əksini tapıb. Sammitdə Ermənistan nümayəndə heyətinin
çoxsaylı cəhdlərinə baxmayaraq, Birgə Bəyannamədə Şərq Tərəfdaşlığının bütün dövlətlərin ərazi bütövlüyü,
müstəqilliyi və suverenliyi birmənalı olaraq bir daha dəstəklənib. Xüsusi vurğulanmalıdır ki, Birgə
Bəyannamədə Avropa İttifaqının Xarici Siyasət və Təhlükəsizlik Qlobal Strategiyasına istinad edilib.
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Xatırladaq ki, bu Qlobal Strategiyada Avropa İttifaqının üzv və qonşu dövlətlərinin ərazi bütövlüyü beynəlxalq
səviyyədə tanınmış sərhədlər çərçivəsində qeyd edilib.
Xatırladaq ki, Birgə Bəyannamənin digər bəndində Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin ərazilərində baş verən
bütün münaqişələrin beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsasında həll olunması vurğulanıb.
Bütün bunlar bir daha təsdiqləyir ki, hazırda Azərbaycanın dünya birliyindəki reytinqi getdikcə
yüksəlir. Ölkəmizlə əməkdaşlıq etmək istəyən dövlətlərin sayı ildən-ilə artır. Bu, Azərbaycan Prezidentinin
düzgün müəyyənləşdirdiyi xarici siyasətin məntiqi nəticəsidir.
Xalq qəzeti.-2018.-16 avqust.-№182.-S.5.
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Avropa İttifaqı Azərbaycanın əsas tərəfdaşlarındandır
Vasif Cəfərov
Azərbaycanın münasibətlərinə xüsusi həssaslıqla yanaşdığı birlikliklərdən biri də Avropa İttifaqıdır.
Avropa İttifaqı konfederativ təşkilat olmaqla əslində vahid dövlət statusunu daşıyır və bütün siyasi
münasibətlərdə vahid mövqedən çıxış edir. Dünyada mühüm iqtisadi mövqeyə, avro kimi güclü valyutaya
sahib olan Avropa İttifaqı ilə yaxşı münasibətlərin qurulması hər bir dövlətin arzusudur.
Avropa İttifaqı iqtisadi əməkdaşlığın yeni hüquqi forması kimi meydana çıxıb. Birlik formal olaraq
müstəqil, lakin bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan üç təşkilatın – 1951-ci ildə yaradılan Avropa Kömür və Polad
Birliyi, 1957-ci ildə yaradılan Atom Enercisi üzrə Avropa Birliyi və həmin ildə yaradılan Avropa İqtisadi
Əməkdaşlıq Birliyinin birləşməsindən yaradılıb. Avropa İttifaqı özündə həm beynəlxalq təşkilatlara xas olan
əlamətləri, həm də federativ dövlətə xas əlamətləri birləşdirir.
Avropa İttifaqı haqqı formal olaraq 12 dövlətin dövlət və hökumət başçıları tərəfindən imzalanan və 1
noyabr 1993-cü ildə qüvvəyə minən sazişlə yaradılıb. Müqaviləyə razılaşmanın müxtəlif aspektləri üzrə 17
protokol və 33 müraciət əlavə edilib. Müqaviləyə əsasən XX əsrin axırında Avropa ümumi müdafiə və valyuta
iqtisadi ittifaqı da daxil olmaqla siyasi ittifaq yaratmaq nəzərdə tutulub. Bu müqavilədən sonra Avropa Birliyi
İttifaqı adlanmağa başladı.
Təşkilatın idarəetmə mərkəzi Brüsseldə yerləşir.
Hazırda Avropa İttifaqı 28 dövlətdən ibarətdir. Bu ittifaq dünyada istehsal edilən ümumi məhsulun 25
faizini, idxalın 30 faizə qədərini həyata keçirir.
Avropa İttifaqı Azərbaycanın da ən böyük ticarət tərəfdaşıdır. 2018-ci ilin birinci rübünün məlumatına
əsasən Azərbaycan ixracının 47 faizini Avropa İttifaqı ölkələrinə edib. Avropa İttifaqı ölkələrindən isə idxalın
cəmi idxalda payı 24,5 faizdir.
Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında hərtərəfli münasibətlərin hüquqi əsasını 22 aprel 1996-cı ildə
Lüksemburq şəhərində imzalanan və 22 iyun 1999-cu il tarixində qüvvəyə minən “Bir tərəfdən Avropa Birliyi
və onun üzvü olan dövlətlər, digər tərəfdən Azərbaycan Respublikası arasında Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq
Sazişi” təşkil edir. Bu Saziş Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlığın bütün mümkün, xüsusilə də
siyasi və iqtisadi sahələrini əhatə edir. Saziş Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında hərbi sahəni əhatə
etməyən bütün növ əməkdaşlıq formalarının çərçivələrini təmin edir. Saziş 10 il müddətinə imzalanıb və 2009cu ildə sazişin icra müddəti bitdiyi üçün onun icrası hər il 1 il müddətinə uzadılır.
14 noyabr 2006-cı ildə qəbul olunan Avropa İttifaqı-Azərbaycan Fəaliyyət Planı əməkdaşlığa töhvəsini
verib. Bunlardan başqa İttifaqla ölkəmiz arasında 2006-cı il 7 noyabr tarixində Enerci üzrə Strateci
Əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu, 2008-ci il 16 iyun tarixində Azərbaycan Hökuməti və Avropa
Birlikləri Komissiyası arasında Çərçivə Sazişi bağlanıb.
2004-cü ildə Avropa İttifaqı dövlət və hökumət başçıları Şurasının toplantısında Avropa Komissiyasının
Cənubi Qafqaz ölkələrinin Avropa Qonşuluq Siyasıtinə cəlb olunmasına dair tövsiyəsi qəbul edilib. 14 noyabr
2006-cı il tarixində beşillik Fəaliyyət Planı qəbul olunub. Fəaliyyət Planında 10 prioritet istiqamət müəyyən
edilib. Bunlar Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə tənzimlənməsi, demokratiyanın gücləndirilməsi,
qanunun aliliyinin, insan hüquqlarının və fundamental azadlıqların müdafiəsinin gücləndirilməsi, sahibkarlıq
və investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması, gömrük xidməti işinin yaxşılaşdırılması, tarazlı və davamlı iqtisadi
inkişafa dəstəkdir. Bunlardan başqa iqtisadi qanunvericiliyin və inzibati praktikanın yaxınlaşdırılması, Avropa
İttifaqı-Azərbaycan arasında enerci və nəqliyyat əməkdaşlığının gücləndirilməsi, məhkəmə, azadlıq və
təhlükəsizlik sahələrində, o cümlədən sərhəd işində əməkdaşlığın dərinləşməsi, regional əməkdaşlığın
gücləndirilməsi də mühüm tövsiyələrdəndir.
Avropa İttifaqı və Azərbaycan arasında enerci sahəsində strateci əməkdaşlığa dair Anlaşma
MemorandumuAzərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən imzalanıb. Memorandumun 4 sahəsi var: 1)
Azərbaycan qanunvericiliyinin Avropa İttifaqının qanunvericiliyinə uyğunlaşdırılması, 2) Azərbaycan və
Xəzərdən Aİ-yə enerci təchizatının təhlükəsizliyinin artırılması, 3) Azərbaycanda müfəssəl enerci idarəetmə
siyasətinin işlənilməsi, o cümlədən bərpa olunan enerci inkişafı və 4) Texniki mübadilə və əməkdaşlıq.
Sözügedən Anlaşma Memorandumunun həyata keçirilməsinə nəzarəti Enerci, nəqliyyat və ətraf mühit
məsələləri üzrə alt komitə həyata keçirir.
Polşa və İsveç tərəfindən irəli sürülən “Şərq Tərəfdaşlığı” (ŞT) təşəbbüsü Avropa Qonşuluq Siyasəti
çərçivəsində “şərq tərəfdaşları” kimi istinad edilən Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Ukrayna, Belarus və
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Moldovanın Avropa İttifaqı ölkələri ilə mövcud əməkdaşlığının ikitərəfli gücləndirilməsini və çoxtərəfli
formatda davam etdirilməsini ehtiva edir. ŞT çərçivəsində dərin və hərtərəfli azad ticarət sahəsində yeni
əməkdaşlıq sazişləri, Avropa İttifaqının maliyyələşdirdiyi proqramlar, “mobillik və təhlükəsizlik paktları”,
vizasız səyahət, Avropa İttifaqının əmək bazarına giriş, Avropa İttifaqı qanunvericiliyinə və standartlarına
uyğunlaşma, insanlar arasında əlaqələr sahələrində əməkdaşlıq nəzərdə tutulur. ŞT çoxtərəfli formatı
çərçivəsində müzakirələrin aparılması üçün bir neçə platforma təsis olunub. Bunlar demokratiya, yaxşı
idarəetmə və sabitlik üzrə Platforması, iqtisadi inteqrasiya və Avropa İttifaqı siyasətlərinə uyğunlaşma üzrə
Platforma, Enerci təhlükəsizliyi üzrə Platforma və insanlar arasında əlaqələr üzrə Platformadır.
Platformalar çərçivəsində mütəmadi olaraq iclaslar keçirilir. Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında
əməkdaşlıq üzrə Dövlət Komissiyası fəaliyət göstərir.
“Azərbaycan Respublikasının Avropaya inteqrasiyası üzrə Dövlət Komissiyasının yaradılması
haqqında” Azərbaycan Prezidentinin 2005-ci il 1 iyun tarixli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Prezidentinin 2012-ci il 13 dekabr tarixli Sərəncamı ilə Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyası üzrə
Dövlət Komissiyasının yeni tərkibi təsdiq edilib. İqtisadiyyat naziri Komissiyanın sədri təyin edilib.
2013-cü ilin 24 avqust tarixində Komissiyanın 4-cü iclası keçirilib. İclasda Azərbaycan
qanunvericiliyinin Avropa İttifaqı qanunvericiliyinə uyğunlaşdırılması üzrə 2013-2014-ci illər üçün Tədbirlər
Planı” təsdiq olunub.
Komissiyanın tərkibində bir sıra işçi qrupları fəaliyyət göstərir. Komissiyanın nəzdində fəaliyyət
göstərən İşçi Qruplarından biri də İqtisadiyyat Nazirliyinin sədrlik etdiyi İqtisadi Məsələlər üzrə İşçi Qrupudur.
İşçi Qrupunun fəaliyyəti Avropa Qonşuluq Siyasəti çərçivəsində 2006-cı ildə qəbul edilən Fəaliyyət Planın
iqtisadi məsələləri əsasında hazırlanan “İş Planı” və “Azərbaycan qanunvericiliyinin Avropa İttifaqı
qanunvericiliyinə uyğunlaşdırılması üzrə 2013-2014-cü illər üçün Tədbirlər Planı”nın icrasına yönəlib.
Azərbaycan Prezidentinin 2015-ci il 31 avqust tarixli Sərəncamı ilə Komissiyanın adı dəyişdirilərək
“Azərbaycan Respublikasının Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığı üzrə Dövlət Komissiyası” olub.
Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında yardımlar sahəsində əməkdaşlıq da var.
1992-2006-cı illərdə Avropa İttifaqının TACİS Proqramı, Fövqəladə Yardım Proqramı (EXAP), ECHO
Humanitar yardım Proqramı, FEOGA Ərzaq Yardımı Proqramı, Ərzaq Təhlükəsizliyi Proqramı (FSP –
Food Security Programme), Bərpa Proqramı (REHAB), Fövqəladə Humanitar Yardım Proqramı (EHA) və s.
proqramlar çərçivəsində Azərbaycana humanitar, texniki və ərzaq yardımı göstərilib.
2007-ci ildən etibarən Azərbaycanda Avropa İttifaqının Avropa Qonşuluq və Tərəfdaşlıq Aləti (AQTA)
tətbiq olunur. Bu alət çərçivəsində Avropa Qonşuluq Siyasətinin həyata keçirilməsi üçün yardım göstərilməsi
nəzərdə tutulur. AQTA-ya büdcəyə dəstək, tvinninq, texniki yardım, TAİEX, SİGMA kimi yardım alətləri
daxildir.
AQTA çərçivəsində 2011-2013-cü illər üçün Avropa İttifaqı və Azərbaycan arasında prioritet
əməkdaşlıq sahələrinin müəyyənləşdirilməsi, həmçinin bu sahələrə yardımın göstərilməsi məqsədilə
imzalanmış Milli İndikativ Proqramda qeyd olunmuş illər ərzində Azərbaycana göstəriləcək yardımlar 3
prioritet sahəyə yönəldilib. Prioritet sahələr demokratik strukturlar və yaxşı idarəçiliyin gücləndirilməsi,
sosial-iqtisadi islahat və davamlı inkişafın, ticarət və investisiyanın, qanunvericiliyin tənzimlənməsi və
islahatların dəstəklənməsi, Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi və Avropa Qonşuluq Siyasəti üzrə Fəaliyyət
Planının dəstəklənməsi, hərtərəfli institusional quruculuq, o cümlədən səfərbərlik və təhlükəsizlik
məsələləridir.
2014-cü ildən etibarən Azərbaycanda Avropa İttifaqının Avropa Qonşuluq Aləti tətbiq olunur.
Hazırda, Azərbaycan tvinninq layihələrinin sayı üzrə regionda liderdir. 2010-cu ildə İqtisadiyyat
Nazirliyiin benefisiarı olduğu layihə Avropa Komissiyası tərəfindən ən uğurlu 4 layihədən biri, 2011-ci ildə
isə Milli Məclisin benefisiarı olduğu layihə ən uğurlu 3 layihədən biri hesab edilib. Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyinin benefisiarı olduğu tvinninq layihəsi 2014-cü il ərzində Avropa İttifaqının tərəfindən bütün
ölkələrdə həyata keçirilən layihələr arasında ən uğurlu layihələrdən biri kimi seçilib.
Tvinninq layihələrindən artıq 33-nün icrası başa çatıb, 10-u icradadır, 2-i üzrə layihə sənədləri hazırlanır.
Ekspress. -2018.- 15-20 iyun. – № 108. – S. 10.
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Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə əlaqələrini dərinləşdirir
Vasif Cəfərov
Azərbaycan coğrafi mövqeyinə görə daha çox Asiya ölkəsi kimi tanınsa da siyasi baxımdan Avropa
ailəsinin üzvüdür. Ölkəmiz dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Avropanın əksər siyasi təşkilatlarına
üzv oldu, üzv ola bilmədiyi təşkilatlarla isə yaxşı əməkdaşlıq qurdu.
Azərbaycanın üzv ola bilmədiyi mühüm regional təşkilatlardan biri Avropa İttifaqıdır. Müəyyən şərtlər
və standartlar ölkəmizin bu təşkilata üzvlüyünü hələlik mümkünsüz edir. Bununla belə təşkilatla əməkdaşlıq
ildən-ilə bir qədər də gücləndirilir.
Vahid dövlət statusu daşıyan Avropa İttifaqı hazırda dünyada əsas aparıcı iqtisadi və siyasi
mərkəzlərdən biri kimi tanınır. Ölkəmiz bu təşkilatla 1990-cı illərin ikinci yarısından başlayaraq əlaqələr
qurub. Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında əlaqələrin hüquqi əsasını Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi
(Saziş) təşkil edir.
Bu sənəd 22 aprel 1996-cı ildə Lüksemburq şəhərində imzalanıb və onu imzalayan bütün dövlətlər
tərəfindən ratifikasiya edildikdən sonra 1 iyul 1999-cu il tarixində qüvvəyə minib.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bildirir ki, Saziş əməkdaşlığı möhkəmləndirmək üçün müvafiq
mexanizmlər təmin etməklə, Azərbaycanla İttifaq arasında münasibətlərə yeni təkan verib. Bu Saziş siyasi
dialoq, insan hüquqları, ticarət, investisiya, iqtisadi, qanunverici, mədəni və digər əməkdaşlıq sahələrində
genişmiqyaslı əməkdaşlığı nəzərdə tutur. Onun əsas məqsədlərindən biri Azərbaycan qanunvericiliyinin İttifaq
qanunvericiliyinə uyğunlaşdırılması təşkil edir.
Sazişə əsasən, Azərbaycanla İttifaq arasında ikitərəfli mütəmadi dialoqun aparılması məqsədilə
Əməkdaşlıq Şurası, Əməkdaşlıq Komitəsi, Parlamentlərarası Əməkdaşlıq Komitəsi, Ticarət, iqtisadiyyat və
əlaqədar hüquqi məsələlər üzrə Alt-komitə və Enerji, nəqliyyat və ətraf mühit məsələləri üzrə Alt-komitə kimi
strukturlar yaradılıb. Əməkdaşlıq Şurası əməkdaşlığın əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirir, Əməkdaşlıq
Komitəsi isə Şuraya tövsiyələr verməklə yardım edir. Ticarət, iqtisadi və əlaqədar hüquqi məsələlər, həmçinin
enerji, nəqliyyat və ətraf mühit məsələləri üzrə Alt-komitələr Əməkdaşlıq Komitəsinin nəzdində fəaliyyət
göstərir.
2004-cü ilin iyunundan Azərbaycan Avropa Qonşuluq Siyasətinə (AQS) qoşulub. Bununla bağlı
İttifaqın qərarı ikitərəfli əməkdaşlıqda irəliyə doğru mühüm addım olub. İttifaq ilə əlaqələrdə daha yüksək
səviyyəli siyasi və iqtisadi inteqrasiya vəd edən AQS ona daxil olan ölkələr üçün tərəfdaşlığın gələcək inkişafı
baxımından yeni bir mərhələ təşkil edib.
AQS ilk növbədə siyasi, iqtisadi və inzibati islahatların həyata keçirilməsi və birgə dəyərlərə hörmət
edilməsində konkret irəliləyişə nail olunması müqabilində İttifaqın daxili bazarında müəyyən paya sahib olma
imkanı yaradır.
Bundan başqa AQS ilə əməkdaşlıq vətəndaşların, əmtəələrin, xidmətlərin və kapitalın sərbəst
dövriyyəsini təmin etmək məqsədilə gələcək inteqrasiya və liberalizasiya proseslərində iştirak, İttifaqa üzv
ölkələri ilə daha səmərəli siyasi dialoq və əməkdaşlıq, güzəştli ticarət əlaqələri və açıq bazar, miqrasiya,
narkotiklər və mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə sahəsində əməkdaşlıq, sərmayələrin təşviqi, yeni maliyyə
mənbələrinin əldə edilməsi, ölkəmizin Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmasının dəstəklənməsi və s.
kimi imkanlarını çıxış verir.
Həmçinin, AQS tərəfdaş ölkələr, o cümlədən Azərbaycan üçün mədəni, təhsil və ətraf mühit kimi
sahələr üzrə əlaqələri təşviq edən müəyyən İttifaq proqramlarında daha çox iştirak və texniki yardım imkanları
təqdim edib. Bu kontekstdə, xüsusilə Avropa Qonşuluq və Tərəfdaşlıq Aləti (AQTA) çərçivəsində Tvinninq,
Texniki yardım və Məlumat mübadiləsi (TAİEX), Büdcəyə dəstək, Tempus, Erasmus Mundus kimi
proqramlar qeyd oluna bilər.
AQS-in mərkəzi elementi isə İttifaq ilə hər bir tərəfdaş ölkə arasında razılaşdırılan və ölkə üzrə bir sıra
qısa və orta müddətli prioritetlərin əks olunduğu Fəaliyyət Planlarıdır. AQS Strategiya Sənədinə əsasən,
İttifaqın tərəfdaş ölkələrlə münasibətlərini yaxın gələcək üçün tənzimləyən əsas sənəd Fəaliyyət Planlarıdır. 35 illik müddət üçün nəzərdə tutulan bu sənədlər hər bir ölkənin ehtiyac və imkanları, o cümlədən qarşılıqlı
dəyər və maraqlar nəzərə alınaraq hazırlanıb.
2006-cı ilin noyabrında Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında Fəaliyyət Planı qəbul edilib. Beləliklə,
daha əvvəl TƏS ilə tənzimlənən Azərbaycan-İttifaq münasibətlərinin gələcək inkişafının istiqamətləri AQS
çərçivəsində Azərbaycan-İttifaq Fəaliyyət Planı ilə müəyyən olundu.
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Ölkəmiz Avropa İttifaqı ilə enerji sahəsində də sıx əməkdaşlıq edir.
İttifaqla əməkdaşlığın əsas istiqamətlərindən birini enerji dialoqu təşkil edir. Bu çərçivədə 2006-cı ilin
noyabrında Brüsseldə imzalanan “Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan Respublikası arasında enerji sahəsində
strateji tərəfdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu” enerji dialoqunun genişləndirilməsi istiqamətində yeni
imkanlar yaratdı.
Bu Memorandumun əsas məqsədləri İttifaqın enerji təchizatının diversifikasiyası və təhlükəsizliyi,
həmçinin Azərbaycanın enerci infrastrukturunun inkişafı və müasirləşdirilməsi, enerjidən səmərəli istifadə,
enerjiyə qənaət və bərpa olunan enerji mənbələrinin istifadəsidir.
Qeyd edək ki, hazırda ölkəmizdən ixrac edilən neftin əsas alıcılarından biri İttifaq ölkələridir. 2019-cu
ildə istismara verilməsi nəzərdə tutulan TANAP və TAP kəmərləri vasitəsilə Azərbaycan qaz ixracını dəfələrlə
artıracaq. Bu kəmərlər vasitəsilə təbii qazın əsas alıcısı da İttifaq ölkələri olacaq.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən sonra yeni texnologiyaların mənimsənilməsində Avropa
İttifaqının böyük yardımları olub. İlk illərdə İttifaq Azərbaycan iqtisadiyyatına yardım göstərən əsas
donorlardan biri idi. Bu müddət ərzində İttifaq ilə münasibətlər “MDB ölkələrinə texniki yardım” (TACIS),
“Avropa-Qafqaz-Asiya Nəqliyyat Dəhlizi” (TRACECA), “Avropaya neft və qazın nəql edilməsi üzrə
dövlətlərarası proqram” (INOGATE), “humanitar yardım” (ECHO) və digər proqramlar çərçivəsində inkişaf
etdirilib.
2007-ci il tarixindən etibarən TACİS proqramı Avropa Qonşuluq və Tərəfdaşlıq Aləti (AQTA) ilə əvəz
olunub. Daha geniş mandat və əhatə dairəsinə malik olan AQTA AQS Fəaliyyət Planlarının həyata keçirilməsi
üçün əsas maliyyə alətidir. AQTA 3 başlıca strateji məqsədi ehtiva edir: demokratiya və insan hüquqlarının
təşviqi, bazar iqtisadiyyatına keçidin asanlaşdırılması və davamlı inkişafın təşviqi, habelə qarşılıqlı maraq kəsb
edən sahələrdə əməkdaşlığın inkişafı.
AQTA çərçivəsində 2007-2013-cü illər üçün nəzərdə tutulan Azərbaycan üzrə Strategiya Sənədi
İttıfaqın yardım məqsədlərini və siyasət məsuliyyətini əks etdirərək prioritet olan əməkdaşlıq sahələrini
dəqiqləşdirir. Bu prioritetlər Azərbaycanın bazar iqtisadiyyatına və demokratik idarəetmənin təşviqinə yardım,
Fəaliyyət Planının həyata keçirilməsi və təhlükəsizlik məsələlərini əhatə edir.
Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığın digər istiqaməti nəqliyyat sahəsi ilə bağlıdır.
“Yeni İpək Yolu” adlandırılan TRACECA proqramı Mərkəzi Asiya, Qafqaz və Avropa arasında
nəqliyyat əlaqələrini inkişaf etdirən bir proqramdır. TRACECA (Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizi)
Brüsseldə 3 may 1993-cü il tarixində keçirilən 8 təsisçi dövlətin (5 Mərkəzi Asiya və 3 Cənubi Qafqaz ölkələri)
ticarət və nəqliyyat nazirlərinin Konfransında təsis olunub. Proqramın məqsədi qeyd edilən dövlətlərin siyasi
və iqtisadi müstəqilliyini dəstəkləməklə onların alternativ nəqliyyat yolları vasitəsilə Avropa və dünya
bazarlarına çıxış qabiliyyətini yüksəltmək və Avropadan Qara Dəniz və Qafqaz vasitəsilə Mərkəzi Asiyaya və
əks istiqamətdə ən tez və ən ucuz nəqliyyat dəhlizinin yaradılmasından ibarətdir.
1998-ci ilin sentyabrında Bakıda Azərbaycan və Gürcüstan Prezidentlərinin təşəbbüsü və İttifaqın
TRACECA proqramının dəstəyi ilə “Tarixi İpək Yolunun bərpası” adlı Beynəlxalq Konfrans keçirilib. 32 ölkə
və 12 beynəlxalq təşkilat nümayəndələri bu konfransda iştirak edib. Konfransda əldə edilən ən mühüm
nailiyyət Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Özbəkistan, Türkiyə,
Ukrayna, Moldova, Rumıniya və Bolqarıstanın imzaladığı “Avropa-Qafqaz-Asiya Dəhlizinin inkişafı üçün
beynəlxalq nəqliyyat üzrə Əsas Çoxtərəfli Saziş” (Əsas Saziş) və onun Texniki Əlavələri olub.
İttifaqın yeni müstəqil dövlətlərə maliyyə dəstəyi çərçivəsində həyata keçirilən əsas regional
təşəbbüslərdən biri Avropaya dövlətlərarası neft və qazın ixracı (INOGATE) layihəsidir. 1999-cu ilin iyulunda
15 dövlətin (Azərbaycan da daxil olmaqla) iştirakı ilə imzalanan dövlətlərarası neft və qaz ixracını nəzərdə
tutan Çərçivə Sazişi INOGATE-in hüquqi bünövrəsini təşkil edir.
INOGATE çərçivəsində həyata keçirilən texniki əməkdaşlığa əlavə olaraq, İttıfaq zəngin təbii
ehtiyatlara və strateci coğrafi əraziyə malik olan Şərqi Avropa, Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələrinin enerji
təminatını və tranzit potensialını səmərəli istifadəsinə yönəlmiş fəaliyyətində AQS-a daxil olan ölkələr daxil
olmaqla bütün maraqlı tərəfdaşların dəstəyi ilə enerji əməkdaşlığı prosesini genişləndirməkdədir. Bu
əməkdaşlıq “Bakı Prosesi” təşəbbüsü ilə güclənib. “Bakı Prosesi” (və ya Bakı Təşəbbüsü) 13 noyabr 2004-cü
ildə Bakıda Enerji Nazirliklərinin Konfransında Aİ, Qara Dəniz və Xəzər dəniz hövzəsi ölkələri arasında enerji
sahəsində əməkdaşlığın gücləndirmək məqsədi daşıyan siyasi dialoq şəklində başladılıb.
Azərbaycan Avropa İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığı təşəbbüsündə də iştirak edir. Şərq Tərəfdaşlığı (ŞT)
təşəbbüsü İttifaqın Xarici İşlər Nazirlərinin 26 may 2008-ci il tarixində Brüsseldə keçirilən görüşü zamanı
Polşa və İsveç tərəfindən irəli sürülüb. Şərqi AQS ölkələri üçün vahid formatın təsis edilməsini nəzərdə tutan
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sözügedən təşəbbüs Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Ukrayna, Moldova və Belarusu (Şərq tərəfdaş
ölkələri) əhatə edir.
Ekspress.- 2018.- 31 mart – 2 aprel.- № 56.- S.10.
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“Şərq tərəfdaşlığı” proqramı: Brüssel zirvəsində Azərbaycan imzası
Belçikanın paytaxtı Brüssel şəhərində Avropa İttifaqının “Şərq tərəfdaşlığı” proqramı çərçivəsində
növbəti zirvə görüşü keçirilib. İki il bundan əvvəl Riqada baş tutan tədbirdə alınan qərarlar bir sıra suallar
yaratmışdı. O cümlədən həmin sammitdə qəbul edilən yekun bəyannamədə Ukrayna, Moldova və
Gürcüstandakı münaqişələrin bu ölkələrin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinə dəstək ifadə olunsa da,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı bir fikir bildirilməmişdi. Brüssel sammiti bu məsələdə mümkün
dəyişikliklər kontekstində də maraq doğururdu. Zirvə görüşü göstərdi ki, Azərbaycan diplomatiyası böyük
zəhmət hesabına uğur əldə edib. Ermənistan və ona havadarlıq edən dairələrin sammit ərəfəsi apardıqları
antiazərbaycan kampaniyası diplomatiyamızın çevikliyi və səmərəliliyi sayəsində puç oldu. Brüsseldə qəbul
edilən birgə bəyannamədə bütün ölkələrin, o cümlədən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmini birmənalı
vurğulandı. Bundan başqa, Prezident İlham Əliyevin dərin məzmunlu nitqi Azərbaycanın həm Avropa İttifaqı,
həm də ümumiyyətlə, bütün beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı münasibətləri nə dərəcədə səmərəli qurduğunu
bir daha nümayiş etdirdi. Dövlət başçısının sammitdə ifadə etdiyi fikirlərin geosiyasi analizi olduqca
əhəmiyyətlidir.
Birgə bəyannamə: əməkdaşlıq istiqamətləri və Riqa sammitinin səhvi
Çoxları Avropa İttifaqının “Şərq tərəfdaşlığı” proqramı çərçivəsində keçiriləcək növbəti sammiti
maraqla gözləyirdi. Tədbir bu il noyabrın 24-də Brüsseldə baş tutdu. Sammitə müxtəlif ölkələrin verdikləri
əhəmiyyətin arxasında fərqli səbəblər dayanırdı. Məsələn, Rusiya üçün Ukrayna və Krım ilə bağlı danışıqlar
və alınacaq qərarlar əhəmiyyət kəsb edirdi. Ermənistanda rəsmi İrəvanın bu proqram çərçivəsində əməkdaşlığa
davam edib-etməyəcəyi ilə bağlı suallar vardı. Ukraynanın gözləntisi Krım və Donbasla əlaqəli idi. Gürcüstan
və Moldovanı isə assosiativ üzvlükdən sonra nələrin olacağı maraqlandırırdı.
Azərbaycan isə daha geniş miqyasda sammitdə müzakirə ediləcək məsələlərlə maraqlanırdı. Çünki
rəsmi Bakı “Şərq tərəfdaşlığı” proqramında iştirak edən yeganə ölkədir ki, onun özünün təklif etdiyi
əməkdaşlıq paketi var. Və onu Brüssel müzakirə üçün qəbul edib, əhəmiyyətli olduğu barədə fikrini də bildirib.
Bundan başqa, tədbir ərəfəsində Qərbin 37 qeyri-hökumət təşkilatı antiazərbaycan ruhlu bəyanat verərək, Aİni Bakı əleyhinə qərar qəbul etməyə təhrik edən fikirlər irəli sürmüşdü. Bu iftiranın haradan qaynaqlandığı,
təbii ki, yaxşı məlumdur. Ancaq Brüsselin buna necə reaksiya verəcəyi maraq doğururdu.
Qəbul edilən birgə bəyannamədə doğrudan da əhəmiyyətli bəndlər var. Öncə onu deyək ki, Avropa
İttifaqının rəhbərləri və tərəfdaş ölkələr 2020-ci ilə qədər “Şərq tərəfdaşlığı” ölkələrində iqtisadiyyatın, ətraf
mühitin, cəlbolunmanın, demokratik idarəetmənin və cəmiyyətin möhkəmlənməsinə yönəlmiş 20 konkret
hədəf qəbul ediblər. Bu barədə danışan Estoniyanın Baş naziri Yuri Ratas jurnalistlərlə söhbətində deyib: “Biz
“Şərq tərəfdaşlığı”nın şəxsində, şübhəsiz ki, Avropa İttifaqının qonşuluq siyasətinin əsas məqsədi – “Şərq
tərəfdaşlığı” dövlətləri ilə əməkdaşlıq şəraitində və onların arzularına müvafiq olaraq əhalinin həyat
səviyyəsinin hissediləcək və nəzərəçarpacaq dərəcədə yaxşılaşması məqsədi üzərində cəmləşmiş
müvəffəqiyyətin tarixini görürük” (bax: Yuri Ratas: Brüssel Sammitində 2020-ci ilə qədər 20 praktiki hədəf
seçilib / AZƏRTAC, 27 noyabr 2017).
Qarşıda duran növbəti üç il ərzində isə əməkdaşlığın prioritet istiqamətləri sırasında Y.Ratas mobil
şəbəkələrdə rouminq ödəmələrini tənzimləməyi və daha da ucuzlaşdırmağı, Baltik və Qara dənizləri
birləşdirən rəqəmsal nəqliyyat dəhlizinin pilot layihəsini, kibercinayətkarlığa qarşı mübarizə aparmaq üçün
polis bölmələrinin yaradılmasını, yollarda ölüm hallarının sayının azaldılmasını, tərəfdaş ölkələrdəki gənclərin
və gənclərlə iş üzrə mütəxəssislərin 80 mindən çox nümayəndəsinin “Erasmus+” proqramında iştirakını ayrıca
qeyd edib (bax: əvvəlki mənbəyə).
Sammitdə “Şərq tərəfdaşlığı” proqramı çərçivəsində konkret bəndlər üzrə əməkdaşlıq istiqamətlərinin
qəbul edilməsi, təbii ki, müsbət hadisədir. Bununla yanaşı, zirvə görüşündə qəbul edilən birgə bəyannamənin
bir sıra müddəalarına ekspertlər daha çox diqqət yetirirlər. Onlar proqram iştirakçılarının ərazi bütövlüyü və
suverenliyi ilə bağlıdır. Birgə bəyannamədə “Şərq tərəfdaşlığı”nın bütün dövlətlərinin ərazi bütövlüyü,
müstəqilliyi və suverenliyi birmənalı olaraq bir daha dəstəklənib. Bəyannamədə Helsinki Yekun Aktı, ATƏTin 1990-cı il Paris Xartiyası və Avropa İttifaqının Qlobal Təhlükəsizlik Strategiyasına istinadlar vardır. Qlobal
Strategiyada Avropa İttifaqının üzv və qonşu dövlətlərinin ərazi bütövlüyünə beynəlxalq səviyyədə tanınmış
sərhədlər çərçivəsində hörmət edilməsi ayrıca vurğulanıb. Ərazi bütövlüyünün dəstəklənməsi vacib prinsip
kimi qeyd edilib. Özü də bu, Ermənistanın çoxsaylı cəhdlərinə rəğmən edilib.
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Ekspertlər bu məqamın geosiyasi əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirirlər. Belə ki, iki il əvvəl keçirilmiş
Riqa sammitində həmin məsələ sənəddə bir qədər qeyri-müəyyən tərzdə əks olunmuşdu. Orada hətta “Şərq
tərəfdaşlığı” proqramının iştirakçıları arasında ayrı-seçkilik vardı. Gürcüstan, Ukrayna və Moldovanın ərazi
bütövlüyünün təmini ayrıca vurğulanırdısa, Azərbaycanla bağlı bənd yox idi. Rəsmi Bakının haqlı etirazları
nəticəsində Brüssel sammitində həmin qüsur aradan qaldırıldı. Birgə bəyannamədə xüsusi qeyd olmadan “Şərq
tərəfdaşlığı” proqramı iştirakçılarının ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi ümdə vəzifə kimi qeyd olunub.
Bununla da Azərbaycan diplomatiyasının gərgin əməyi öz bəhrəsini verdi.
Təbii ki, bundan Ermənistan və havadarları çox narahatdırlar. Onlar artıq heç bir bəhanə ilə təcavüzkar
ordunun işğal etdiyi torpaqlardan çəkilməməsinə hüquqi don geydirə bilməzlər. O baxımdan BMT-nin dörd
məlum qətnaməsinin də reallaşması üçün əlavə imkan meydana gəlib. Əgər böyük dövlətlər birmənalı mövqe
tutsalar, Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarından əsgərlərini dərhal çəkməsi çətin problem olmaz.
Doğrudur, bunun tez reallaşacağını gözləmək bir qədər çətindir. Bunun çox müxtəlif səbəbləri barədə
Azərbaycan rəsmiləri dəfələrlə dəqiq fikirlər ifadə ediblər.
Burada biz onu vurğulamaq istəyirik ki, tədricən beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın haqlı tələblərinin
yerinə yetirilməsindən başqa çıxış yolu olmadığını anlayırlar. Gec, yaxud tez həqiqət öz yerini tutmalıdır.
Xüsusilə Aİ “Şərq tərəfdaşlığı” proqramında real nəticə almaq niyyətindədirsə, ikili standartları kənara qoyub,
ədalətli mövqe tutmalıdır. Başqa variant qəbul edilən deyil. Bütün bu məqamlara görə, Brüssel sammitində
qəbul edilən birgə bəyannamənin əhəmiyyətini etiraf etmək gərəkdir. Tədbirdə Azərbaycan Prezidentinin
söylədiyi nitq də bir çox aspektlərdə mütəxəssislərin diqqətini cəlb edib (bax: Prezident İlham Əliyev: Avropa
İttifaqı ilə tərəfdaşlıq Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas prioritetlərindən biridir / AZƏRTAC, 25 noyabr
2017).
Bir sıra dairələrin iftira dolu informasiyalar yayması, müəyyən müraciətlər etməsinə baxmayaraq, İlham
Əliyevin yüksək səviyyəli nitqi iştirakçıların böyük marağına səbəb olub. Başqa amillərlə yanaşı, burada
Azərbaycanın faktiki olaraq “Şərq tərəfdaşlığı” proqramına yeni məzmun verməsi xüsusi rol oynayıb.
Tərəflərin bərabərhüquqlu strateji əməkdaşlığını nəzərdə tutan təkliflər paketi bu istiqamətdə yeni səhifə açır.
Tərəfdaşlıq strategiyası: Azərbaycanın təşəbbüsü səmərə verir
Məlumdur ki, Azərbaycanın dövlət başçısının təşəbbüsü ilə bu ilin fevralında Aİ-Azərbaycan
əməkdaşlığının yeni məzmunda olmasını təmin edən sənədin müzakirələrinə başlanıb. İlham Əliyev bununla
bağlı Brüsseldəki çıxışında vurğulayıb: “Bu ilin fevralında biz yeni sazişlə bağlı fəal danışıqlara başladıq.
Ümidvaram ki, bu danışıqlar tezliklə başa çatacaq. Bu, ölkələrimiz arasında əməkdaşlığı davam etdirmək üçün
imkanlar yaradacaq” (bax: əvvəlki mənbəyə). Azərbaycan Prezidenti irəli sürdüyü təklifdə Avropa İttifaqı ilə
əməkdaşlığın xarici siyasətin əsas prioritetlərindən biri olmasını ifadə edib.
Bu fikrin geosiyasi mənası böyükdür. Çünki dövlət başçısı Azərbaycanın strateji tərəfdaş kimi Aİ-yə
xüsusi yer verdiyini konkret ifadə edib. Bu, bir sıra dairələrin iftiralarına baxmayaraq, ölkənin başlıca inkişaf
istiqamətinin Avropa ilə əməkdaşlıqla sıx bağlı olduğu deməkdir. Yəni rəsmi Bakı üçün azad ticarət,
demokratik dövlət quruculuğu, vətəndaş cəmiyyəti və insan haqları kimi dəyərlərin əhəmiyyəti böyükdür.
Dövlət başçısı burada iqtisadi-ticari, energetika və nəqliyyat əlaqələrinin xüsusi önəm kəsb etdiyini
konkret fikirləri ilə vurğulayıb. İlham Əliyev ifadə edib: “Avropa İttifaqı Azərbaycanın əsas ticarət
tərəfdaşıdır. Ticarətimizin demək olar ki, 50 faizini üzv ölkələrlə olan ticarət təşkil edir. Müstəqillik dövründə
Avropa İttifaqından Azərbaycan iqtisadiyyatına 20 milyard dollardan çox investisiya yatırılıb. Bu, bizim yaxşı
investisiya mühitinə malik olduğumuzu nümayiş etdirir. Avropa şirkətləri bizim iqtisadiyyatımızı dəstəkləmək
üçün çox maliyyə vəsaiti yatırmağa hazırdır” (bax: əvvəlki mənbəyə).
Deməli, Aİ Azərbaycanı etibarlı tərəfdaş kimi qəbul edir. Özü də təşkilat bütün sferalarda Bakı ilə
əlaqələrə strateji məzmun verməkdədir. Bununla yanaşı, Azərbaycan Aİ-yə üzv olan 9 ölkə ilə strateji
tərəfdaşlıqla bağlı bəyannamələr imzalayıb. Bu da Avropa İttifaqına üzv ölkələrin üçdəbirinin Azərbaycanla
strateji tərəfdaş olduğu deməkdir. “Bu, gənc müstəqil ölkə üçün çox vacibdir və əlbəttə ki, biz Avropa İttifaqı
ilə Azərbaycan arasında gələcək razılaşmanı strateji əlaqələrin gücləndirilməsində daha bir mühüm mərhələ
hesab edirik” (bax: əvvəlki mənbəyə).
Bütün bunlara nail olmanın başlıca səbəbləri sırasında Azərbaycanın siyasi və iqtisadi islahatlara daha
çox diqqət yetirməsi xüsusi yer tutur. Ulu öndər hakimiyyətə gəldikdən sonra Azərbaycan davamlı,
düşünülmüş və sistemli surətdə islahatlar həyata keçirir və bu mövqeyindən zərrə qədər də kənara çəkilməyib.
Siyasi və iqtisadi islahatlar bir-biri ilə sıx əlaqədə aparılır. Əsası Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan prinsiplər
üzrə yeni islahatlar proqramı müntəzəm qaydada reallaşır. İndi demokratiyanın inkişafı və insan haqlarının
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qorunması tam təmin edilib və bu istiqamətdə yeni-yeni addımlar atılır. Rəsmi Bakı dəfələrlə sübut edib ki,
həmin prinsiplərə sadiqdir.
Bu islahatlarda Azərbaycan iqtisadiyyatının yeniləşməsi ayrıca yer tutur. İqtisadi inkişaf həm də ölkənin
müstəqilliyi üçün ciddi təməldir. Tarix sübut edir ki, güclü iqtisadiyyatı olmayan ölkədə dövlət də güclü olmaz.
Güclü dövlətin olmadığı yerdə isə demokratiyanın və suverenliyin təmin edilməsi istisnadır. Ulu öndər Heydər
Əliyev dövlət quruculuğu konsepsiyasında bu məqamları çox gözəl nəzərə alıb və onlar arasında harmoniyanın
təmin olunması şərtlərini konkret ifadə edib. Bütün bunları nəzərdə tutaraq dövlət başçısı Brüsseldəki nitqində
xüsusi vurğulayıb: “Azərbaycan iqtisadiyyatının uğurlu inkişafı həm də bizim müstəqilliyimiz üçün güclü
təməldir. İqtisadi cəhətdən müstəqil olanda, sözsüz ki, daha müstəqil xarici siyasət yürütmək olar. Azərbaycan
iqtisadiyyatı sürətlə inkişaf edir. 2004-cü ildən ümumi daxili məhsul 3 dəfədən çox artıb. Biz işsizlik
səviyyəsini 5 faizə endirməyə nail olmuşuq. Xarici borc ümumi daxili məhsula nisbətdə 20 faizdən də aşağı
səviyyədədir. Bizim yaxşı kredit reytinqlərimiz var. Davos Dünya İqtisadi Forumu iqtisadiyyatımızın rəqabət
qabiliyyətliliyinə görə ölkəmizi 35-ci yerə layiq görüb” (bax: əvvəlki mənbəyə).
Enerji, nəqliyyat təhlükəsizliyi və iqtisadi inkişaf: üç vacib aspektin sintezi
Bu fikirlərdən iki maraqlı nəticə çıxarmaq olar. Birincisi, müstəqil iqtisadiyyat müstəqil siyasət
yeritməyə əsas yaradır. İkincisi, ölkənin sosial-iqtisadi və mədəni həyatında ciddi uğurlar əldə edilir. Bu iki
məqamın harmoniyası isə geosiyasi aspektdə bəhrə verir – konkret olaraq ölkənin beynəlxalq aləmdə nüfuzu
yüksəlir, geosiyasi çəkisi artır. Mötəbər bir beynəlxalq tədbirdə dövlət başçısı bu məqamlardan tam əminlik
və qətiyyətlə danışa bilirsə, deməli, bunun arxasında çox ciddi faktorlar dayanır. Əks halda, bu cür tədbirlərdə
ciddi dövlət imici qazanmaq imkansızdır. Nümunə Ermənistandır.
İndiyə qədər Ermənistanın prezidenti Serj Sarkisyan yüksək tribunalardan rəhbərlik etdiyi ölkənin
hansısa ciddi geosiyasi, iqtisadi, yaxud siyasi-diplomatik addımından danışa bilməyib. Çünki söylədiklərini
təsdiq edə biləcək faktları yoxdur. Buna görə də onun çıxışı həmişə başqasına qarşı mücərrəd ittihamlar irəli
sürməklə dolu olur. Ciddi siyasətçilər bunu başa düşür və S. Sarkisyanı lider kimi qəbul etmirlər. Onlar
beynəlxalq aləm üçün əhəmiyyətli olmayan fikirlər eşitmədikdə qətiyyən natiqə maraq göstərmirlər. Şübhə
yoxdur ki, Brüssel sammiti ərəfəsi erməni diplomatiyasının antiazərbaycan ritorikasında dəridən-qabıqdan
çıxmasının nəticəsiz qalmasının başlıca səbəbi onların faktsızlığı ilə bağlıdır.
Bunun fonunda Azərbaycan Prezidentinin faktlar və ideyalarla zəngin nitqi, təbii ki, böyük marağa
səbəb olur. Yuxarıdakı qısa analizdən də göründüyü kimi, cəmi üç cümlədə vacib geosiyasi tezis ifadə edilib.
Bunun fonunda İlham Əliyevin Azərbaycanın enerji və nəqliyyat layihələri barədə ifadə etdiyi fikirlər çox
aktual və cəlbedici görünür.
Dövlət başçısı nitqində həmin kontekstdə vurğulayıb: “Enerji siyasəti bizim Avropa təsisatları ilə
yaxından əməkdaşlıq etdiyimiz məsələlər arasındadır. Genişmiqyaslı enerji layihəsi olan Cənub Qaz Dəhlizi
uğurla inkişaf edir. Bu layihənin dəyəri 40 milyard ABŞ dollarından artıqdır və bizə əlavə həcmdə təbii qaz
hasil etməyə və bunu Azərbaycandan Avropa bazarlarına nəql etməyə imkan verəcək. 3500 kilometrlik qaz
xətti yeni marşrut olacaq və Avropa bazarlarına yeni mənbədən qaz nəql edəcək” (bax: əvvəlki mənbəyə).
Bu fikirlərdən aydın görünür ki, Azərbaycan həm həcminə, həm də əhatə məkanına görə böyük bir
layihənin təşəbbüskarıdır. Bakı 40 milyard ABŞ dolları civarında maliyyəsi olan enerji layihəsini reallaşdırır!
Özü də Cənub Qaz Dəhlizi adlanan bu layihədə bir neçə ölkə, ö cümlədən Aİ üzvləri iştirak edirlər! Baxın,
cəmi bir layihədə maliyyə Ermənistanın illik büdcəsindən bir neçə dəfə çoxdur. Onun əhatə etdiyi coğrafi
məkan isə Ermənistan ərazisindən on dəfələrlə böyükdür. Deməli, Azərbaycanın həyata keçirdiyi enerji
layihələri fonunda Ermənistanın iqtisadi, ticari, maliyyə və coğrafi varlığı yox dərəcəsindədir. Bunları
dünyanın ağıllı siyasətçiləri çox yaxşı görürlər.
Çünki, əvvəla, bu cür imkanlara malik olan Azərbaycan, Avropanın enerji təhlükəsizliyi siyasətində
mühüm rol oynayır, ikincisi, Bakı enerji şaxələndirilməsində böyük əhəmiyyət daşıyır. Bütün bunların xarici
siyasət və geosiyasət aspektində dolğun ifadəsini dövlət başçısı nitqində verib. Prezident deyib:
“…Azərbaycanın qaz yataqlarından hasil ediləcək qaz Avropanın yeganə yeni təbii qaz mənbəyi olacaq və
sözsüz ki, Avropa qitəsinin enerji xəritəsini əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdirəcək. Azərbaycanın təsdiq olunmuş
qaz ehtiyatları 2,6 trilyon kubmetrə bərabərdir və bu, qarşıdakı onilliklərdə Avropaya təbii qaz nəql etmək
üçün yetərli olacaq” (bax: əvvəlki mənbəyə).
Təsadüfi deyil ki, Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin həyata keçirilməsi təşəbbüsünü irəli sürən Azərbaycan
Avropa Komissiyasının da davamlı dəstəyini əldə edib. Bu dəstək onun uğurla həyata keçirilməsi üçün böyük
əhəmiyyət kəsb edir. Həmin bağlılıqda dövlət başçısı İlham Əliyevin Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsinin
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reallaşmasını ayrıca vurğulaması çox əhəmiyyətlidir. Çünki bu layihə beynəlxalq yükdaşımaları sahəsində
ciddi bir addımdır. O cümlədən “Yeni İpək Yolu” proqramı çərçivəsində onun əhəmiyyəti
müqayisəedilməzdir. Aİ üçün də bu hadisənin strateji vacibliyini etiraf etmək lazımdır. Həmin səbəbdən
Azərbaycanın nəqliyyat sahəsində atdığı bu imzanın qlobal səviyyədə böyük nəticələri olacaq. “Azərbaycan
Avropanı Asiya ilə dəmir yolu ilə birləşdirən ölkəyə çevrilib. Enerji təhlükəsizliyi, nəqliyyat təhlükəsizliyi,
iqtisadi inkişaf – bütün bunlar bizim üçün vacib maraq kəsb edən və əsas prioritet olan sahələrdir” (bax: əvvəlki
mənbəyə).
Prezident İlham Əliyevin milli təhlükəsizliyin üç vacib aspektini bir lakonik tezisdə sintez etməsi nəzəri
və praktiki əhəmiyyətli hadisədir. Çünki enerji və nəqliyyat təhlükəsizliyi ilə iqtisadi inkişafın daxili bağlılığını
təmin etmək dərin, əsaslı və obyektiv yanaşma tələb edir. Əslində, burada Azərbaycanın regional və qlobal
miqyasda oynadığı rol və tutduğu yerlə bağlı dərin nəzəri təhlil aparmaq zəruridir. Bu, ölkə rəhbərliyinin
həyata keçirdiyi xarici siyasətin məzmunu və strateji hədəfləri ilə əlaqəli vacib qənaətlər əldə etməyə imkan
verərdi.
Dövlət başçısının Brüssel sammitində söylədiyi nitqin yuxarıda vurğulanan bir sıra aspektləri humanitar
sahədə Azərbaycanın atdığı addımları dərk etmək üçün yaxşı əsasdır. İlham Əliyev çıxışında vurğulayıb ki,
“…Azərbaycan insan kapitalına böyük sərmayə yatırıb. Savadlılıq səviyyəsi 100 faizə yaxındır və təhsilli
insanlar bizim islahatlarımız üçün əsas aparıcı qüvvə, radikalizmə və dini ekstremizmə qarşı əsas qarantdır”
(bax: əvvəlki mənbəyə). Məsələnin bu tərəfi həm Azərbaycanın strateji inkişafında insan kapitalına verilən
önəmin xüsusi qeyd edilməsi, həm də indi bütün dünya üçün aktual olan radikalizm və dini ekstremizmlə
səmərəli mübarizə üsullarının axtarışı kontekstində olduqca böyük əhəmiyyəti olan məqamla bağlıdır.
Nəhayət, Azərbaycan dünyaya bir töhfə də verməkdədir. Bu, multikulturalizmin Azərbaycan modelidir.
Həmin məqamı “Şərq tərəfdaşlığı” sammitinin iştirakçılarına dəqiqliklə çatdıran İlham Əliyev qeyd edib:
“Azərbaycan dünyada tanınmış multikulturalizm mərkəzlərindən birinə çevrilib. Bu gün Azərbaycan Asiya ilə
Avropa arasında yerləşən, regionumuzda dərin kökləri, Avropa ilə güclü əlaqəsi olan, Avropa dəyərlərini
paylaşan bir ölkədir” (bax: əvvəlki mənbəyə).
Bu, həqiqətdir, çünki konkret faktlarla təsdiq olunur. Hazırda Azərbaycan Cənubi Qafqazda yeganə
dövlətdir ki, multikulturalizm burada dövlət siyasətidir və fərqli mədəniyyətlərin real harmoniyasını təmin
edən ölkədir. Onun qarşısında bir problem var: Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə son qoymaqla ərazi
bütövlüyünü təmin etmək! “Şərq tərəfdaşlığı” proqramı çərçivəsində əməkdaşlığın perspektivləri də bu məsələ
ilə sıx bağlıdır. Rəsmi Bakı artıq bu fikrini qətiyyətlə Brüsselə ifadə edib. Seçim onlarındır!
Newtimes.az
İki sahil. – 2017.- 19 dekabr. – № 232. – S. 6,9.
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Azərbaycan və “Şərq tərəfdaşlığı”: əməkdaşlığın əsas şərtləri
Kamal Adıgözəlov
Dövlət başçısı İlham Əliyev oktyabrın 4-də Avropa İttifaqı Şurasının Siyasi və Təhlükəsizlik
Komitəsinin nümayəndə heyətini qəbul edib. Müzakirələr maraqlı keçib. Azərbaycan Prezidenti
söylədiyi nitqində Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığın başlıca şərtlərini bir daha nümayəndə heyətinin
üzvlərinin diqqətinə çatdırıb. Ölkə rəhbəri həyata keçirdiyi siyasi kursda müstəqillik xəttinin, qətiyyətli
mövqenin mərkəzi yer tutduğunu ifadə edib.
Rəsmi Bakı atdığı bütün addımlarda həmin prinsipə qətiyyət və dönməzliklə əməl edir. O cümlədən Aİ
və onun müxtəlif institutları ilə əlaqələrdə bu, özünü daha qabarıq büruzə verir. İndi hamıya Aİ-nin “Şərq
tərəfdaşlığı” proqramı ilə bağlı yaranmış vəziyyət məlumdur. Həmin layihədə nəzərdə tutulmuş ölkələrdən
ikisi – Ermənistan və Belarus – Rusiyanın Avrasiya inteqrasiya təşəbbüsünə qoşulublar. Ukrayna, Moldova və
Gürcüstan ifrat qərbyönümlü mövqeləri ilə özlərinə bir sıra geosiyasi ziddiyyətlər yaratmaqdadırlar. Onların
Aİ-yə assosiativ üzvlüyü reallıqda elə bir rol oynamayıb. Yalnız Azərbaycan obyektiv mövqe tutaraq və ilk
olaraq milli maraqları gözləyərək Aİ ilə əməkdaşlıq istiqamətində konkret müstəqil plana malikdir. Bütün
bunlar barədə görüşdə danışılıb və dövlət başçısı maraqlı, obyektiv və dərin təhlilləri ilə real proqnozlardan
bəhs edib. Azərbaycanın həmin proqram çərçivəsində əməkdaşlığa hazır olduğunu ifadə edən İlham Əliyev
irəli sürdüyü təkliflərə uyğun addımlar atacağını bir daha nümayəndə heyətinin nəzərinə çatdırıb.
Açıq müzakirə: əlahəzrət faktların işığında
Dünya miqyasında mürəkkəb geosiyasi proseslərin getdiyi bir zamanda Azərbaycan-Avropa
münasibətlərinin əhəmiyyəti daha da artır. Rəsmi Bakı üzvü olduğu Avropa Şurası ilə əlaqələrin inkişafına
həmişə böyük önəm verib. Hazırda da eyni mövqedə qalır. Ancaq təəssüf ki, oxşar sözləri qarşı tərəf haqqında
demək xeyli çətindir. İkili standartlar daim onlara müstəqilliyini əldə etmiş bütün ölkələrlə səmimi əməkdaşlıq
etməyə, vahid meyarlardan çıxış etməyə mane olub. Bu baxımdan Avropa İttifaqı Şurasının Siyasi və
Təhlükəsizlik Komitəsinin nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfəri bir neçə aspektdən əhəmiyyət kəsb edirdi.
Hər şeydən əvvəl, tərəflər qarşılıqlı münasibətlərin gələcəyi ilə bağlı mövqelərini dəqiqləşdirmək
imkanı əldə edirdilər. Məlumdur ki, hazırda müxtəlif dairələrdən fərqli təkliflər yağdırılır, gənc müstəqil
ölkələri öz maraq dairələrinə cəlb etməyə çalışırlar. Başqa məqam konkret olaraq Aİ-nin Azərbaycanla
münasibətlərinin gələcəyini necə görmək istədiyi ilə bağlıdır. Rəsmi Bakı bu aspektdə dəqiq və konkret fikir
bildirilməsini gözləyir. Digər aspekt Azərbaycanın “Şərq tərəfdaşlığı” proqramı çərçivəsində etdiyi təkliflərə
Brüsselin necə yanaşdığı haqqında daha dolğun təsəvvürlər əldə etməklə əlaqəlidir. Nəhayət, Azərbaycan üçün
son dərəcə önəmli olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə Aİ-nin yanaşmasının
daha da konkretləşməsi əhəmiyyət daşıyırdı.
Bütün bunlar nümayəndə heyətinin Prezident İlham Əliyevlə görüşü zamanı bu və ya digər dərəcədə
müzakirə olunub. Ölkə başçısı Aİ-nin böyük nümayəndə heyətini oktyabrın 4-də qəbul edib. Azərbaycan
Prezidenti həmin görüşdə tarixi sayılmalı olan nitq söyləyib. İlham Əliyev tərəflər arasındakı münasibətlərin
real mənzərəsini təqdim edib, ortada olan çətinlikləri xüsusi vurğulayıb (bax: Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev Avropa İttifaqı Şurasının nümayəndə heyətini qəbul edib / AZƏRTAC, 4 oktyabr 2017). Təsadüfi deyil
ki, həmin çıxışa KİV və ekspert dairələri böyük maraq göstəriblər.
Əvvəlcə qeyd edək ki, nümayəndə heyətinə Avropa İttifaqının Brüsseldə akkreditə olunmuş səfirləri
daxil idi. Görüşdə iştirak edənlərə dövlət rəhbərinin öncə Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü haqqında və
onun nəticəsində meydana gəlmiş mürəkkəb vəziyyət barədə bir sıra dolğun xatırlatmalar etməsi tamamilə
yerində və başadüşüləndir. Çünki hazırda Azərbaycan üçün həmin münaqişənin ədalətli həlli strateji əhəmiyyət
kəsb edir.
Digər tərəfdən, dünyanın müxtəlif regionlarında müşahidə edilən bir sıra geosiyasi proseslər beynəlxalq
ictimaiyyət üçün Dağlıq Qarabağ məsələsinin nə dərəcədə aktual olduğunu dolayısı ilə təsdiq edir. Beynəlxalq
aləm sanki Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünə göz yummaq və ikili standartlarla hərəkət etməyin ağrısını
çəkir. İndi dünyanın bir çox dövlətində analoji problemlər yaranır və onlara həmin ölkə hakimiyyətinin necə
sərt reaksiya verdiyini də dünya gördü.
Prezident İlham Əliyevin bütün bunların fonunda avropalı nümayəndələrə bir daha real vəziyyəti
anlatması olduqca vacib məqamdır. Dövlət başçısı həmin kontekstdə anlamlı şəkildə vurğulayıb: “İşğal
olunmuş ərazilərdəki vəziyyət beynəlxalq ictimaiyyətə məlumdur. ATƏT işğal olunmuş torpaqlara iki dəfə
1062

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

faktaraşdırıcı və qiymətləndirmə missiyaları göndərib və onların hesabatlarında həmin torpaqlarda vandalizm
aktlarının törədildiyi göstərilib. Bütün binalar, məzarlar və qəbiristanlıqlar, məscidlər ermənilər tərəfindən
dağıdılıb. Onlar Xocalıda azərbaycanlılara qarşı soyqırımı törədərək 613 günahsız insanı qətlə yetirdilər.
Onların 100-dən çoxu qadın, 60-dan çoxu uşaq idi. Onlar bizim tarixi və dini abidələrimizi dağıdaraq mədəni
irsimizə qarşı soyqırımı törətdilər. Vəziyyət belədir” (bax: əvvəlki mənbəyə).
Təbii ki, bu barədə Azərbaycan rəsmi şəkildə dəfələrlə dünyaya fikirlərini bildirib. Ancaq məsələ ondan
ibarətdir ki, Aİ də daxil olmaqla heç bir beynəlxalq təşkilat reallığı olduğu kimi qəbul edib, təcavüzkara lazımi
təzyiqi göstərmir. İndi də ölkə rəhbəri avropalı siyasətçilərə aydın dillə ifadə edir ki, bu günə qədərki laqeyd
münasibət nə dərəcədə faciələrin hələ də qalmasına səbəb olub. Və bütün bunlardan yalnız Azərbaycan deyil,
bütövlükdə dünya zərər görür. Bizcə, nümayəndə heyəti bunu anlaya bildi.
Məsələn, İlham Əliyev Aİ nümayəndə heyətinə erməni terrorunun qurbanları olan 1 milyondan artıq
azərbaycanlıdan bəhs edib. Hazırda İraq və Suriyada baş verən proseslərin fonunda bu informasiyanı avropalı
səfirlər canları və qanları ilə duymalıdırlar. Çünki indi onların özlərinin ölkələrinə qaçqın və məcburi
köçkünlər axışırlar. Bu məsum insanlara bəzi Avropa dövlətləri çox pis münasibət göstərirlər. Bunun fonunda
Azərbaycan yeni müstəqillik əldə etmiş ölkə kimi hansı çətinliklərlə milyondan çox insanı qəbul edib, bunu
heç olmasa indi anlasınlar! Onu da deyək ki, həmin dövrdə Azərbaycan əhalisi 8 milyondan bir qədər çox idi.
İndi 500 milyonluq Avropa İttifaqı yüz min qaçqını özünə böyük problem bilir. Fərqi yəqin ki, dərk etmək
çətin deyil!
Təcavüzkara göz yumulur: ədalətsizlik nümunəsi
Prezident nitqinə davam edərək Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk
qrupunun yarıtmaz işini konkret faktlarla sübuta yetirib. İlham Əliyev açıq ifadə edib: “Əfsuslar olsun ki,
ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində danışıqlar heç bir praktiki nəticə əldə olunmadan uzun illərdir davam edir.
Ermənistan status-kvonu dəyişməz olaraq saxlamağa çalışır. Münaqişənin həll olunmamasının əsas səbəbi
budur. Bundan əlavə, Ermənistan 1993-cü ildə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi, erməni qoşunlarının
işğal olunmuş torpaqlardan dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən qətnamələrə əməl etmir. Əfsuslar
olsun ki, bu qətnamələr kağız üzərində qalır. Bəzən bir neçə gün ərzində yerinə yetirilən bəzi başqa
qətnamələrdən fərqli olaraq, bizə gəlincə, biz onların yerinə yetirilməsini 20 ildən artıqdır, daha dəqiq desək
24 ildir ki, gözləyirik” (bax: əvvəlki mənbəyə).
Bu fikirlərə heç kəs etiraz edə bilməz. Uzun illərdir ki, vasitəçilər müəyyən sözlər deyir, vədlər verirlər,
lakin konkret iş görmürlər. Həmsədr dövlətlərin başçıları belə dəfələrlə bəyan ediblər ki, status-kvo saxlanıla
bilməz, o, dəyişməlidir. Ancaq rəsmi İrəvan bütün bunları qulaqardına vurur, bəyanat verənlər isə susurlar.
Nədir, onlar satellit və qondarma bir ölkədən qorxurlar? Təbii ki, yox. Onlar sadəcə ikili standartlarla hərəkət
edir və təcavüzkarı müxtəlif bəhanələrlə dəstəkləyirlər. Məhz bu səbəbdən Prezident İlham Əliyev nümayəndə
heyətinə bir daha xatırladıb ki, beynəlxalq təşkilatlar bəzən qəbul etdikləri qərarları dərhal yerinə yetirirlər,
Dağlıq Qarabağla bağlı qəbul edilən sənədlər isə 20 ildən çoxdur ki, icrasız qalır. Təbii olaraq Azərbaycan bu
vəziyyətlə barışa bilməz.
Dövlət başçısı onu da xatırladıb ki, beynəlxalq aləm tərəfdən təzyiqlər artarkən Ermənistan cəbhə
xəttində təxribat törədir, bununla da danışıqları pozur, ən azından bir müddət ləngidir. Görünür, o, bunu
havadarlarının gizli göstərişi ilə edir. Çünki təxribatlardan sonra nəinki İrəvanı ittiham etmirlər, hətta onu
dolayısı ilə müdafiə edirlər.
İlham Əliyev bir daha vurğulayıb ki, Azərbaycanın mövqeyi aydın və sadədir – ölkənin ərazi bütövlüyü
təmin edilməlidir. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin isə əsas işi Ermənistana ciddi təzyiqlər
göstərməkdən ibarət olmalıdır. Bu bağlılıqda ölkə rəhbəri çox vacib bir məqamı da vurğulayıb: “Əgər
Ermənistana qarşı sanksiyalar tətbiq olunsaydı, beynəlxalq hüquq normalarını və humanitar normaları kobud
şəkildə pozan ölkəyə qarşı ciddi sanksiyalar tətbiq edilsəydi, bəlkə də münaqişə çoxdan həll edilmiş olardı.
Beynəlxalq ictimaiyyətin Ermənistana münasibətdə bu cür mülayim siyasəti onlarda belə təsəvvür yaradır ki,
onlar bizim torpaqlarımızda qanunsuz şəkildə qalmağa davam edə bilərlər və bu, səbəblərdən biridir” (bax:
əvvəlki mənbəyə).
Lakin Ermənistan və havadarları Azərbaycanın inkişafının qarşısını ala bilmirlər. Prezident İlham
Əliyev görüşdə ölkənin əldə etdiyi nailiyyətləri konkret faktlarla ifadə edib. Azərbaycan bütün sahələrdə ciddi
uğurlar əldə edib. Davos İqtisadi Forumunun iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyəti üzrə hesabatında Azərbaycan
140 ölkə arasında 35-ci yerdədir (bax: əvvəlki mənbəyə). Bu, MDB məkanına birinci olmaq deməkdir. Dünya
miqyasında isə gənc müstəqil dövlət üçün kifayət qədər yaxşı göstəricidir. İqtisadi islahatlar, enerji layihələri,
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regional əməkdaşlıq, nəqliyyat dəhlizlərinin yaradılması kimi sahələrdə rəsmi Bakının atdığı səmərəli addımlar
hər kəsə məlumdur.
Təsadüfi deyil ki, Qərbin siyasi liderləri Azərbaycanı qlobal enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində
mühüm faktor kimi qəbul edirlər. TAP, TANAP, “Cənub qaz dəhlizi”, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru xətti,
Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizlərinin dünya üçün əhəmiyyəti haqqında kifayət qədər geniş fikirlər
ifadə edilib. Bütün bunları dövlət başçısı lakonik şəkildə bir daha görüş iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb.
Prezident İlham Əliyev ikitərəfli və üçtərəfli əməkdaşlıq formatlarının, sivilizasiyalar və
mədəniyyətlərarası dialoq prosesinin təşkil edilməsinin təşəbbüskarıdır. Bu formatlar kifayət qədər fayda verib
və həmin proses davam edir. Bunlara ölkə rəhbərliyinin multikulturalizm sahəsində atdığı addımları da əlavə
etmək lazımdır. Azərbaycan hazırda multikulturalizm üzrə dünyaya nümunədir. Artıq bu məsələ ilə bağlı
Azərbaycan modelindən danışırlar.
Nəhayət, dövlət başçısı Avropa İttifaqı üçün çox əhəmiyyətli olan “Şərq tərəfdaşlığı” proqramı ilə bağlı
da konkret fikirlərini nümayəndə heyətinə ifadə edib. Məlumdur ki, Azərbaycan Prezidenti Aİ ilə Azərbaycan
arasındakı münasibətləri tənzimləyən və onun inkişaf perspektivini göstərən yeni təklif irəli sürüb. Bu məsələni
dövlət başçısı bu ilin fevral ayında Brüsselə səfərində geniş müzakirə edib. Avropa İttifaqı bu təklifi qəbul
edərək, onunla bağlı danışıqlara başlayıb. Bununla da rəsmi Bakının Aİ ilə əlaqələrdə fərdi yanaşma modelinə
üstünlük verməsi ilə əlaqədar nümayiş etdirdiyi mövqe qəbul olunub. Hazırda tərəflər arasında məhz həmin
proqram üzrə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi ilə bağlı müzakirələr davam edir. Buna görə də İlham Əliyev
noyabrın 24-də Brüsseldə keçirilməsi planlaşdırılan “Şərq tərəfdaşlığı” sammitinə qatılacağını nümayəndə
heyətinə söyləyib (bax: əvvəlki mənbəyə).
Aİ-nin ikili standartları: son qoymağın zamanı çoxdan çatıb
Dövlət başçısının hərtərəfli və dolğun nitqini diqqətlə dinləyən nümayəndə heyətinin üzvləri də öz
fikirlərini ifadə edib və bir sıra suallara cavab almağa çalışıblar. Sonra Avropa İttifaqı Şurasının Siyasi və
Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri Valter Stivens, Avropa İttifaqının Brüsseldə akkreditə edilmiş Fransadan olan
səfiri Nokalas Suran, Avropa İttifaqının Brüsseldə akkreditə edilmiş Bolqarıstandan olan səfiri Gergana
Karadjovam və Avropa İttifaqının Brüsseldə akkreditə edilmiş Almaniyadan olan səfiri Mixael Flüger çıxış
ediblər.
Onların hamısı Azərbaycanın nailiyyətlərini vurğulayıblar. Ancaq heç biri Ermənistanın təcavüzü
haqqında konkret fikir bildirməyiblər. Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonların ermənilər tərəfindən işğalına son
qoyulması bağlılığında ciddi təklif etməyiblər. Əvəzində, yenə də Azərbaycanda insan haqları sahəsində
“pozuntular”dan bəhs edib, ifadə azadlığı və toplaşmaq azadlığındakı “məhdudiyyətlərə” işarə edib,
Ermənistanla dialoqdan danışıblar.
Valter Stivens Azərbaycanın uğurlarından bəhs etdikdən sonra deyib: “…Bu baxımdan, icazə verin
narahatlıq doğuran bəzi məsələləri də qeyd edim. Söhbət ölkədə ifadə azadlığı, toplaşmaq azadlığından gedir.
Müəyyən şəxslərin azadlıqdan məhrum olunması ilə bağlı bəzi məlum işlər var” (bax: əvvəlki mənbəyə).
Yekunda isə Avropa İttifaqı Şurasının Siyasi və Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
ilə əlaqədar qeyd edib: “Dağlıq Qarabağa gəldikdə, fikrimcə, siz Ermənistan prezidenti ilə Brüsseldə
olduğunuz zaman prezident Tusk fikrini çox aydın şəkildə qeyd etdi. Biz çox istərdik ki, status-kvo deyil,
siyasi nizamlanma tapılsın. Həmsədrləri bu baxımdan tam dəstəkləyirik” (bax: əvvəlki mənbəyə). Bu fikirlərə
diqqət edin.
V. Stivens bilə-bilə ki, “müəyyən şəxslər” konkret cinayət əməllərinə görə həbsdədirlər, aydın surətdə
onların azadlığa buraxılmasını tələb edir. Ancaq milyonlarla insanı yurdundan didərgin salmış, yüzminlərlə
dinc adamın həlak olmasına səbəb olmuş, çoxlu sayda mülki vətəndaşı əsir almış Ermənistanın
təcavüzkarlığına “dur” demir, ənənəvi olaraq ümumi sözlərlə “məsləhət” verir, ağıl öyrətmək istəyir. Cənab
ifadə edir ki, həmsədrləri tam dəstəkləyir. Bu, həmin həmsədrlərdir ki, 20 ildən çoxdur münaqişənin həlli ilə
bağlı heç bir real iş görməyib, passivlik nümayiş etdirib və ikili standartlarla işləyiblər. Bunları
dəstəkləyirsiniz?
Fransanı təmsil edən Nokalas Suran da maraqlı mövqe bildirib. Bütövlükdə Helsinki Yekun Aktında
dövlətlərin ərazi bütövlüyünün qorunması aspektində obyektiv fikir deyən səfir, yekunda düşündürücü tezis
deyib. O, Cənubi Qafqazı nəzərdə tutaraq “biz terrorçuluğun mövcud olduğu regiondayıq” söyləyib (bax:
əvvəlki mənbəyə). Gözləmək olardı ki, fransalı nümayəndə erməni terrorunun fəsadlarından bəhs edəcək.
Lakin o, İŞİD məsələsinə işarə edərək, buna münasibət bildirilməsini istəyib. Bu da ikili standart nümunəsidir.
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Çünki Cənubi Qafqaz üçün bütün böyük faciələr birbaşa erməni terrorundan qaynaqlanıb. Bunu deməmək heç
ədalətli deyil. Həmin faktı vurğuladıqdan sonra İŞİD, yaxud “əl-Qaidə”dən danışılmasını hər kəs başa düşər.
Nümayəndə heyətinə daxil olan digər səfirlər də təqribən eyni məntiqlə çıxış ediblər. Onları əsas olaraq
Azərbaycanın Avropa Şurasından çıxıb-çıxmaması maraqlandırıb. Almaniyanı təmsil edən Mixael Flüger isə
Ermənistanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü pozmasından söz salmadan, dövlət başçısından Ukraynanın
ərazi bütövlüyünə münasibətini soruşub. Onu daha çox isə Azərbaycanın Avropa Şurasını tərk edib-etməməsi
narahat edirmiş. Hətta çıxmamaqla bağlı Prezidentdən xahiş edib.
Təbii ki, bütün bunları başa düşürük. Lakin ölkə başçısı İlham Əliyevin Aİ nümayəndələrinin ifadə
etdikləri fikirlərə verdiyi cavablar mövcud vəziyyəti dolğun və dəqiq ifadə edir. İlham Əliyev açıq, aydın və
konkret ifadə edib: “Münaqişəyə yanaşma məsələsinə gəldikdə, xüsusilə də “Şərq tərəfdaşlığı” zirvə görüşü
zamanı bizim gözləntimiz ondan ibarətdir ki, postsovet məkanında mövcud olan bütün münaqişələrə
münasibətdə Avropa Komissiyası tərəfindən vahid yanaşma nümayiş etdirilsin. Əks təqdirdə, biz haqlı olaraq
bunu ikili standartlar yanaşması kimi qəbul edəcəyik. Bu səbəbdən, Dağlıq Qarabağla bağlı yekun
bəyannamənin mətnində ərazi bütövlüyünə dair məsələnin aydın ifadə olunması çox vacibdir” (bax: əvvəlki
mənbəyə).
Mövqe aydındır. Azərbaycan bundan sonra da müstəqil xarici siyasətini davam etdirəcək. Avropa
İttifaqı ilə də əlaqələr həmin prinsip əsasında inkişaf etdirilə bilər. Bakı regionda sülh və barışın tərəfdarıdır.
Bunun üçün konkret addımlar atır. Yalnız Qərb mövcud vəziyyəti obyektiv qiymətləndirməli və konkret olaraq
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində ikili standartlara son qoymalıdır. Eyni qayda ilə süni
olaraq Azərbaycanda insan haqlarının pozulması hallarını axtarmağı dayandırmalıdırlar. Bununla bağlı
Prezident Avropada dinc nümayişçilərin və etirazçıların üstünə it qısqırdan polisin olmasını xatırladıb.
Azərbaycanda isə belə hallar yoxdur. Bunu nəzərə almalıdırlar.
Dövlət başçısı Avropa İttifaqının “Şərq tərəfdaşlığı” proqramı ilə bağlı öz qətiyyətli mövqeyini bir daha
təkrarlayıb. Bildirib ki, rəsmi Bakı strateji xarakter daşıyan və bərabərhüquqlu əməkdaşlığa əsaslanan
əlaqələrin inkişafında maraqlıdır. Təklif verilib və ümid edilir ki, Brüssel sammitində müəyyən nəticələr əldə
ediləcək.
Prezident İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının Siyasi və Təhlükəsizlik Komitəsinin nümayəndə
heyətini qəbul edərkən ifadə etdiyi fikirlər bir daha göstərir ki, Azərbaycan müstəqil mövqeyindən heç bir
halda çəkilməyəcək. Onun istənilən beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələri yalnız bu çərçivədə qurula bilər. Konkret
Avropa Şurasına gəldikdə isə, ölkə rəhbəri əməkdaşlığın hər iki tərəf üçün əhəmiyyətli olduğunu ayrıca
vurğulayıb. Bu o deməkdir ki, Azərbaycanın maraqlarına uyğun olmayan məqamlar davam etsə, ölkə həmin
təşkilatı tərk edə bilər və bundan Aİ də zərər görər. Çünki Azərbaycan Cənubi Qafqazın lider dövləti kimi
bütün sahələrdə səmərəli, sivil, demokratik ruhlu əməkdaşlıq aparan ölkədir. Bu regionda Azərbaycanı başqa
heç bir dövlət əvəz edə bilməz!
Newtimes.az
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“Şərq tərəfdaşlığı”: Brüsselin yeni cəhdləri və mövcud ziddiyyətlər
Noyabrın 24-də Brüsseldə “Şərq tərəfdaşlığı” proqramının növbəti sammiti keçirilməlidir. Bu tədbirin
mümkün nəticələri ilə bağlı müxtəlif analizlər aparılır. Mütəxəssislərin proqnozlarında həmin proqramın
şansının elə də yüksək olmadığı vurğulanır. Onun əsas səbəbi kimi isə proqram üzrə tərəfdaş ölkələrin artıq
fərqli geosiyasi istiqamət seçməsi göstərilir. Məsələn, Ukrayna, Moldova və Gürcüstan ifrat Avropa
meylliliyini nümayiş etdirirlər. Azərbaycan müstəqil xarici siyasət kursunu reallaşdırır. Bakı Avropa İttifaqı
ilə əlaqələrini özünün irəli sürdüyü şərtlər daxilində bərabərhüquqlu tərəfdaşlıq əsasında qurmağa qərar verib.
Assosiativ üzvlüyün tərəfdaş ölkələrin milli maraqlarına cavab vermədiyini rəsmi Bakı dəfələrlə bəyan edib.
Ermənistan və Belarus isə Rusiyanın təklif etdiyi inteqrasiya xəttini seçiblər. Mövqelərin bu cür dağınıqlığı
şəraitində Brüssel sammiti nələri vəd edə bilər? Bu sualın cavabı maraqlı olardı.
Aİ-nin tərəfdaşlıq fəlsəfəsi: yeniliklər gözlənilirmi?
Avropada bir sıra dairələr “Şərq tərəfdaşlığı” proqramını canlandırmağa çalışırlar. Son illər bu ifadəni
mütəxəssislər elə də geniş işlətmirlər. Lakin Avropa İttifaqı həmin təşəbbüsü keçmiş SSRİ-nin altı respublikası
ilə inteqrasiya proseslərini dərinləşdirmək məqsədi ilə göstərdiyindən, o, aktuallığını saxlayır. Həmin
respublikalar Azərbaycan, Ukrayna, Ermənistan, Moldova, Gürcüstan və Belarusdur (bax: Poland takes on
Russia with “Eastern Partnership” proposal / “The Telegraph”, 25 may 2008).
Bu ideyanı Aİ-nin 2004-cü ilin mayında növbəti genişlənməsindən sonra həyata keçirməyə başladılar.
Onu Polşanın o dönəmdəki xarici işlər naziri Radoslav Sikorski irəli sürmüşdü. İdeyanın Aİ-nin rəhbərliyinə
təqdimatında isə İsveç də iştirak etmişdi. Proqramı Aİ 2008-ci il 19-20 iyunda müzakirə edib. “Şərq
tərəfdaşlığı”nın əsas tezisləri demokratik quruluşun tərəfdaş ölkədə bərqərar olması, sabitliyin təmin edilməsi,
iqtisadi inteqrasiya (bura həm də azad ticarət zonaları daxildir), energetik təhlükəsizlik, viza rejiminin
liberallaşdırılması, qanunsuz miqrasiya ilə mübarizə kimi mühüm bəndlərdən ibarətdir. Aİ-nin maraqları
aspektində isə ən əhəmiyyətli məqam perspektivdə təşkilatla tərəfdaş ölkələr arasında assosiativ üzvlük
haqqında sazişin imzalanmasıdır.
2009-cu il mayın 7-də Praqada Aİ “Şərq tərəfdaşlığı” ilə bağlı bəyannamə qəbul edib. Şərt kimi proqram
iştirakçısı olan ölkələrin Aİ-nin qoyduğu tələblərə əməl etməsi göstərilirdi (bax: Joint Declaration of the
Prague Eastern Partnership Summit Prague, 7 May 2009, “consilium.europa.eu”). 2010-сu ilin mayında Polşa
“Şərq tərəfdaşlığı” proqramı çərçivəsində “dostlar qrupu” yaratmağı təklif etdi. Buraya Rusiya da daxil idi.
2012-ci ilin iyulunda isə “Şərq tərəfdaşlığı” sammiti Brüsseldə təşkil edildi. Orada Belarusun tələblərə əməl
etməməsi məsələsinə baxıldı. Minsk siyasi məhbus məsələsinə görə ittiham olunurdu.
2013-cü ilin 28-29 noyabrında Vilnüsdə proqramın növbəti sammiti keçirildi. Orada Gürcüstan və
Moldova assosiativ üzvlüklə bağlı sazişi imzaladılar, Ukrayna və Ermənistan isə bundan imtina etdi.
Azərbaycanın özəl mövqeyi oldu. Rəsmi Bakı, ümumiyyətlə, assosiativ üzvlüyə fərqli yanaşma nümayiş
etdirdi. Təcrübə göstərdi ki, Azərbaycan tərəfi tam haqlıdır.
Ekspertlər bu proqrama Rusiyanın şübhə ilə yanaşdığını vurğulayırlar. Moskva “Şərq tərəfdaşlığı”nı
postsovet məkanını parçalamaq planlarından biri kimi qəbul edir. Bütün hallarda 2013-cü ildən bu yana həmin
proqram barədə çox az danışılırdı və o, daha çox tənqid olunur. Burada Azərbaycanın fəaliyyəti ciddi rol
oynadı. Rəsmi Bakı sübut etdi ki, “Şərq tərəfdaşlığı” proqramı üzrə assosiativ üzvlük müstəqil dövlətlərin
suverenliyinə müəyyən ziyan vura bilər. Bunun əvəzində Azərbaycan tərəfi strateji mahiyyətli bərabərhüquqlu
əməkdaşlığı nəzərdə tutan proqram təklif etdi. Brüssel bəzi araşdırmalardan sonra Bakının düzgün addım
atdığını qəbul edərək, həmin proqram üzərində işləməyə başladı.
Fərqli geosiyasi seçimlər: “Şərq tərəfdaşlığı”nın problemləri
Assosiativ üzvlüyə gəldikdə isə, 2017-ci il başa çatır, Ermənistan hələ də sazişi imzalamayıb. Əksinə,
rəsmi İrəvan Moskvaya tərəf reverans edib. Assosiativ üzvlərin özləri də müqavilədən hələlik tutarlı bir fayda
görməyiblər. Əvəzində, geosiyasi-hərbi aspektdə problemlər çoxalıb. Bu səbəblərə görə, Polşa tərəfinin “Şərq
tərəfdaşlığı”nı yenidən gündəmə gətirməsi düşündürücüdür. Rəsmi Varşava nəyə ümid edir?
Vurğulayaq ki, “Şərq tərəfdaşlığı”nın növbəti sammiti noyabrın 24-də Brüsseldə olmalıdır. Polşanın
xarici işlər naziri Vitold Vaşçikovski isə bəyan edib ki, bu proqramın iştirakçıları üçün NATO və Aİ-nin
“qapıları açıq” olmalıdır. Rəsmi Varşava yalnız təkliflə kifayətlənmir, onun diplomatları proqram iştirakçıları
ilə aktiv məsləhətləşmələr aparırlar. Varşavada Gürcüstanın Avropa və Avroatlantik inteqrasiya məsələləri
üzrə dövlət naziri Viktor Dolidze ilə müzakirələri xarici işlər naziri V.Vaşçikovski aparıb. İrəvanda isə onun
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müavini Bartoş Çixotski danışıqlarda iştirak edib. Hər iki ölkədə inteqrasiyanın perspektivlərindən,
əməkdaşlığın dərinləşməsindən bəhs edilib.
Aİ nümayəndələri Azərbaycana da təşrif buyurublar. Onlar Prezident İlham Əliyevlə müzakirələr
aparıblar. Ancaq Azərbaycan tərəfinin arqumentləri o dərəcədə tutarlı olub ki, onların təhlili ayrıca yanaşma
tələb edir. Rəsmi Bakı göstərib ki, Aİ ilə əlaqələrin inkişafı üçün konkret şərtlərə əməl olunmalıdır. Onlara
əməl edilmirsə, hansısa inteqrasiyadan danışmağın mənası yoxdur.
Bütün bunlar real faktlardır. Maraqlıdır ki, Brüssel də bunları yaxşı bilir. Digər tərəfdən, Aİ-yə
məlumdur ki, hazırda dünya miqyasında elə proseslər gedir ki, onlar Avropanın inteqrasiya üçün elə də şanslı
olmadığını göstərir. Regional inteqrasiya meylləri getdikcə artır. Aİ-nin “Şərq tərəfdaşlığı”, yaxud Mərkəzi
Asiya ilə əməkdaşlıq proqramları öz səmərəliliyini xeyli azaldıb. Bəs onda hansı səbəblərdən Brüssel
fəallaşmağa qərar verib?
Görünür, burada Rusiya, Türkiyə və İranın son zamanlar daha fəal siyasət yeritməsi müəyyən təhrikedici
rol oynayıb. Bu ölkələr əməkdaşlıq sahəsində yeni nəticələr əldə etməklə yanaşı, Yaxın Şərq və Qafqazda da
fəallıq nümayiş etdirirlər. ABŞ artıq öz milli problemləri ilə məşğul olmağa üstünlük verir. Vaşinqtonun
Avropanın qayğısına qalmaq həvəsi olduqca azdır. Rusiya və Çinin Avrasiyada güclənməsi, Türkiyənin faktiki
olaraq yeni güc mərkəzi kimi meydana çıxması Brüsselin qarşısında həllini tələb edən ciddi problemləri qoyur.
Onların sırasında Aİ-nin dağılma təhlükəsini aradan qaldırmaq xüsusi yer tutur. Bunun üçün ilk növbədə
təşkilatın cəlbediciliyini qoruyub saxlamaq lazımdır.
Ancaq real vəziyyət Brüsselin düşündüyündən xeyli fərqlidir. Aİ-nin Regionlar Komitəsi bürosunun
vitse-prezidenti Arnold Abramaviçus vurğulayır ki, “Şərq tərəfdaşlığı”nın daxilində parçalanma vardır.
Ukrayna, Gürcüstan və Moldova ifrat Avropa meyllidirlər. Azərbaycan, Ermənistan və Belarusun isə öz yolu
var. Xüsusilə Azərbaycan tam müstəqil kurs götürüb və onu davam etdirir. İrəvanla Minsk isə Rusiyanın
Avrasiya inteqrasiyası planlarına uyğun hərəkət edirlər. Belə çıxır ki, artıq əvvəlki mənada “Şərq tərəfdaşlığı”
qalmayıb.
O halda Aİ-nin yenidən bu proqram üzvlərinin sammitini keçirmək istəməsi çətin vəziyyətdən çıxış yolu
axtarmaq cəhdi təsiri bağışlayır. Noyabrda həmin proqram iştirakçılarının fərqli bir təklif ortaya qoyacağı
gözlənilmir. Azərbaycan özünün təklif etdiyi maddələr üzrə hərəkət etməkdə israrlı olub başqa variantı qəbul
etmir. Ermənistan və Belarus Rusiyadan üz döndərən deyillər. Moldova və Ukrayna isə geosiyasi və
təhlükəsizlik aspektlərində ciddi problemlər yaşayırlar. Gürcüstanın vəziyyəti kifayət qədər həssas məqamlara
bağlıdır.
Beləliklə, Brüsselin “Şərq tərəfdaşlığı” proqramını aktuallaşdırmaq cəhdinin uğurlu olması ehtimalı
yüksək deyil. Aİ elə bir geosiyasi gücə malik deyildir ki, ABŞ, Rusiya və Çinin diqtə etdiyi şərtləri dəyişə
bilsin. Bu təşkilatın genişlənmək planları da ciddi maneələrlə üzləşib. Mütəxəssislər Aİ-nin özünün taleyinin
qeyri-müəyyən olduğu ehtimalını istisna etmirlər.
Aİ-nin “Şərq tərəfdaşlığı” proqramı üzrə növbəti sammitinin real nəticələr verəcəyini iddia etmək
çətindir. Orada daha çox problemlərin mövcudluğundan danışmaq olar. Çıxış yolu isə mürəkkəb geosiyasi
dinamikanın ortaya çıxaracağı faktorlardan asılı olacaq. Bu istiqamətdə cavablardan çox suallar vardır. Belə
çıxır ki, “Şərq tərəfdaşlığı”nın Brüssel sammitinin necə sonuclanacağı məlum deyil.
Newtimes.az
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Avropa İttifaqı: yeni inteqrasiya təklifləri
Kamal Adıgözəlov
Avropa Komissiyasının sədri Jan-Klod Yunker Strasburqda təşkilatın taleyi ilə bağlı yeni təkliflər
irəli sürüb. Ekspertlər onun təkliflərini analiz etməkdədirlər. Həmin tezislərdə Aİ-nin faktiki olaraq
yeni inteqrasiya fəlsəfəsini işləməli olduğu vurğulanıb. Aİ-də bir tərəfdən, parçalanma prosesinin
güclənməsindən narahatdırlarsa, digər tərəfdən, kənardan olan ciddi təhlükələrdən ehtiyatlanırlar.
Təsadüfi deyil ki, J.-K. Yunkerin təkliflərində kibertəhlükəsizlik önəmli yer tutur. Onun diqqət yetirdiyi
digər məqamlar da vardır. Lakin analitikləri daha çox Avropa Komissiyası sədrinin başlıca məqsədinin
nədən ibarət olduğu düşündürür. Məsələnin bu tərəfi heç də tam aydın deyil. Bir sıra ziddiyyətlər özünü
göstərir ki, onlar da Aİ üçün gələcəkdə daha ciddi problemlər yarada bilər. Bu mənada J.-K. Yunkerin
təkliflərinin müsbət cəhəti ilə yanaşı, qüsurlarını da vurğulamaq gərəkdir. Onun irəli sürdüyü tezislərin
geosiyasi aspektdə təhlili maraqlı olardı.
Giriş
Sentyabrın 13-də Avropa Komissiyasının sədri Jan-Klod Yunker son 18 ayda Avropa İttifaqında baş
verən proseslərə dair hesabatla çıxış edib. Avropalı məmur maraqlı və düşündürücü fikirlər ifadə edib.
Ekspertlər onun fikirlərinə böyük maraq göstəriblər. Hətta bir sıra mütəxəssislər Komissiya sədrinin
hazırladığı hesabatı “sensasion” adlandırıb. Hər bir halda bu hesabatla əlaqədar qısa müddətdə dünyanın
müxtəlif analitik mərkəzləri təhlillər aparır və proqnozlar verirlər.
J.-K. Yunker hər şeydən öncə Aİ-də aparılan işlər haqqında yaxşı təəssürat yaratmağa çalışıb. Obrazlı
olaraq o, bunu “Avropanın yelkənləri yenidən açılır” kimi ifadə edib. Mütəxəssislər bunu daha çox iqtisadi
inkişafla bağlayırlar. Doğrudan da, statistik göstəricilərə görə, 2016-cı ilin sonlarından Almaniya başda
olmaqla Aİ ölkələrinin böyük əksəriyyətində inkişaf müşahidə edilib. Yunanıstanda böhran dərinləşsə də, ona
yardımlar edilib və indi burada vəziyyətin sabit olduğu qeyd olunur.
Bundan başqa, keçən müddətdə Aİ ilə bir neçə ölkə arasında azad ticarət zonasının yaradılması ilə bağlı
saziş imzalanıb, yaxud imzalanmaya hazırdır. Onların sırasında Yeni Zelandiya, Yaponiya, Avstraliya və
Yaponiya kimi ölkələr vardır (bax: Сергей Соколов. Евросоюз: ветер снова дует в дырявые паруса /
РСМД, 18 sentyabr 2017).
Ritorika dəyişir: reallıq, yoxsa özündənrazılıq?
Ekspertlər ona işarə edirlər ki, bu uğurlardan ruhlanan Aİ artıq Böyük Britaniya ilə güc mövqeyindən
danışmağa başlayıb. Bununla da Brüssel ilk növbədə təşkilat üzvlərinə “Brexit”in bir yanlışlıq olduğunu sübut
etməyə cəhd edir. J.-K. Yunkerin hesabatında da məhz bu məqam ciddi yer tutub. Avropa Komissiyasının
sədri nəticələri bir qədər də şişirdərək avrozonadan kənarda qalan ölkələrin inkişafda axsadığı fikrini irəli
sürüb. Mütəxəssislər bunun daha çox təbliğat üçün deyildiyini vurğulayırlar (bax: əvvəlki mənbəyə).
Lakin bu təntənəli fikirlərin işığında Komissiya sədri bilərəkdən Çin və ABŞ amilinə elə də yer
ayırmayıb. Hesabatdan da göründüyü kimi, Brüssel Çinin Avropaya külli miqdarda sərmayə yatırmasından
narahatdır. J.-K. Yunker bu yatırımların yoxlanması və bir çox şərtlərlə əlaqələndirilməsi gərəkliyini
vurğulayıb (bax: əvvəlki mənbəyə). Məsələ ondan ibarətdir ki, Aİ Çinin tədricən Avropa bazarını ələ keçirdiyi
fikrindədir. Bundan başqa, Brüssel hesab edir ki, Pekin Aİ bazarına daha çox nüfuz etməklə yanaşı, ondan yeni
texnologiyaları da mənimsəyir. Bu səbəbdən təşkilat Çinlə əlaqələrində müəyyən düzəlişlər etməlidir.
Bu məqamları başa düşmək olar. Lakin mütəxəssislər daha çox hesabatda ABŞ-la iqtisadi əlaqələrə az
yer verilməsinin izahı üzərində dayanırlar. Belə ki, Aİ bir sıra güclü dövlətlərlə azad ticarətlə bağlı sazişlər
imzalasa da dünyanın ən qüdrətli ölkəsi və Avropanın təbii müttəfiqi olan Vaşinqtonla fikir ayrılıqları
qalmaqdadır. Donald Tramp hakimiyyətə gələndən sonra Aİ ilə azad ticarət zonası yaratmaq ideyası kölgəyə
atılıb.
ABŞ-ın yeni administrasiyası “öncə Amerika” şüarı ilə çıxış edir. Bu isə o deməkdir ki, Vaşinqton
Avropa ilə də münasibətlərdə hər şeydən əvvəl öz maraqlarını nəzərə alacaq. Brüsseli isə bu, qane etmir. Bir
neçə iqtisadi meyar var ki, Aİ onlardan vaz keçmək istəmir. Hələlik azad ticarət zonası məsələsi durğun
vəziyyətdədir.
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Avropa Komissiyası sədrinin bu məsələyə az yer ayırması hesabatın mənfi tərəfi sayılır. Çünki Aİ-yə
ABŞ-dan çox təsir edə biləcək ikinci bir qüvvə yoxdur. Məhz bu səbəbdən də J.-K. Yunkerin təşkilatın gələcəyi
ilə bağlı proqnozlarını yarımçıq saymaq olar.
Dörd tezis və Türkiyə: ikili standartların daha bir nümunəsi
Bu təhlil və proqnozlarda isə düşündürücü məqamlar az deyil. Mütəxəssislər onların əsas müddəalarını
qeyd edirlər (bax: məs., Жан-Клод Юнкер о настоящем и будущем ЕС / “Euronews”, 14 sentyabr 2017).
Belə ki, J.-K. Yunker Aİ üçün təhlükəsizliyin böyük önəm kəsb etdiyini vurğulayır. Bu sırada o, informasiya
təhdidlərini daha aktual hesab edir. Kibertəhlükələrin qarşısını almaq üçün Avropa agentliyinin yaradılmasını
zəruri sayır. J.-K. Yunker açıq bildirib ki, kiberhücumlar o dərəcədə təhlükəli xarakter alıb ki, “onlardan
müdafiə olunmaq mütləq zərurətdir” (bax: əvvəlki mənbəyə).
İkinci mühüm məsələ kimi Komissiya sədri avrozonanın özünün maliyyə nazirinin olmasını göstərib.
Bu nazir, eyni zamanda, Avropa Komissiyasının sədrinin müavini olmalıdır. Nazirin əsas işi 19 ölkəni
birləşdirən vahid valyuta zonasında proseslərin istiqamətləndirilməsindən ibarət olmalıdır. Bundan əlavə,
təşkilatın birgə büdcəsi də yaradılmalıdır. J.-K. Yunker bu barədə yüksək tonla deyib: “Bizim avrozonanın
bölünmüş büdcəsi deyil, Avropa İttifaqının ümumi büdcəsi çərçivəsində güclü büdcəmiz olmalıdır” (bax:
əvvəlki mənbəyə).
Digər vacib tezis kimi məruzəçinin Avstraliya və Yeni Zelandiya ilə ticarət danışıqlarından söhbət
açması göstərilir. Kanada ilə imzalanan sazişə uyğun olaraq Aİ bu ölkələrlə 2019-cu ilin sonuna qədər ticarət
anlaşması hazırlamaq fikrindədir. Onun sözlərinə görə, dünyanın müxtəlif regionlarında yerləşən dövlətlər Aİ
ilə ticarət əlaqələri qurmağa can atırlar. Bunun əsas səbəbi təşkilatın iqtisadi cəhətdən getdikcə daha da
cəlbedici olmasındadır. Kanada maraq göstərdi, onunla da saziş imzalandı. İndi başqa təkliflər gəlir. Onların
içində Avstraliya və Yeni Zelandiya ilə danışıqlar önəm kəsb edir. J.-K. Yunker onu xüsusi vurğulayıb ki, bu
ölkələrlə danışıqlar “maksimum şəffaf şəraitdə aparılmalıdır” (bax: əvvəlki mənbəyə).
Avropa Komissiyası sədrinin Türkiyə ilə bağlı dedikləri də KİV-in və mütəxəssislərin diqqətini cəlb
edib. J.-K. Yunker Ankaranın onları təhqir etdiyi fikrindədir. Türkiyə rəsmiləri avropalı siyasi liderlərə faşist
və nasist deyirlər. Onlar jurnalistləri həbs ediblər. J.-K. Yunker hesab edir ki, Avropa “yetkin demokratiya”
məkanıdır. Türkiyə bunu qəbul etmədikcə onun təşkilata daxil olması imkansızdır. Ümumiyyətlə, Avropa
Komissiyasının sədrinin fikrinə görə, “yaxın perspektivdə Türkiyənin Aİ-yə üzv olması mümkünsüzdür” (bax:
План Юнкера: к 2025 году в Евросоюз должны входить 30 стран / “MK.ru”, 13 sentyabr 2017).
Bizim Avropa rəsmilərinin Türkiyə ilə olan münasibətlərə verdikləri qiymətləndirmələrlə işimiz yoxdur.
Ancaq ədalət naminə bir sıra məqamlara toxunmaq istərdik. Cənab J.-K. Yunker Türkiyə rəhbərliyinin onları
təhqir etdiyini vurğulayır, lakin Aİ-yə daxil olan ölkələrin siyasətçilərinin Türkiyə Prezidenti haqqında
işlətdikləri təhqiramiz ifadələri nədənsə unudur. Yəni Avropada Türkiyənin rəhbərinin ünvanına “sultan”,
“terrorçu”, “diktator” və s. demək olar, ancaq Rəcəb Tayyib Ərdoğanın bütün bunlara reaksiya olaraq “faşist”
sözünü işlətmək haqqı yoxdur?
Əslində, sirr deyil ki, Avropada bir sıra dairələr özlərini faşistsayağı aparırlar. Məsələn, müsəlman
miqrantlara göstərdikləri münasibətdə. Artıq siyasi səviyyədə Avropada islamofobiyanın tüğyan etdiyindən
açıq danışılır. Bunlar Ərdoğanınmı günahlarıdır? Əlavə olaraq, Aİ-yə daxil olan bəzi ölkələr Türkiyədə dövlət
çevrilişi etmiş, terror aktları törətmiş adamlara qucaq açıblar. Eyni zamanda, Avropadan jurnalist adı altında
insanlar gəlib, Türkiyədə separatçılara təlimlər keçir, onları ideoloji olaraq hazırlayırlar. Bütün bunlara Ankara
sakitmi baxmalıdır? Yalnız bu haldamı Türkiyə “avropalı” sayıla bilər? Hesabatın digər hissələrinin analizi
barədə mənfi bir fikir söyləmək niyyətimiz yoxdur, ancaq onun bu hissəsi tamamilə süni arqumentlər və
birtərəfli qiymətləndirmələr üzərində qurulub.
Bunun fonunda J.-K. Yunkerin Liviya ilə əlaqələri genişləndirməkdən danışması və hətta 2019-cu ilin
sonuna qədər Aİ üzvlərinin sayını 30-a çatdırmaqdan dəm vurması xeyli dərəcədə təbəssüm doğurur. Açıq
görünür ki, Aİ növbəti dəfə yanlış kurs götürür və tərəfdaşlarına qarşı ikili standartlar siyasəti həyata keçirir.
Ancaq çətin ki, bütün bunların Türkiyə kimi dövlətə hansısa təsiri olsun. Ankara öz böyük yolunu gedir!
Bunlara baxmayaraq, J.-K. Yunkeri daha çox təşkilatdaxili problemlər narahat edir. Onun hesabatındakı
əsas tezislərdən biri də Şengen zonasının genişləndirilməsi ilə bağlı olub. Məlumdur ki, Aİ-nin 28 üzvündən
yalnız 22-si Şengenə daxildir. J.-K. Yunker hesab edir ki, Bolqarıstan və Rumıniya da bu sazişə
qoşulmalıdırlar. Onların ardından isə Xorvatiya addım atmalıdır. Nəyə görə Avropa Komissiyasının sədri bu
məsələni belə aktual sayır?
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Yeni inteqrasiya mexanizmləri: üç baza element
Məsələ ondan ibarətdir ki, son zamanlar Aİ daxilində inteqrasiya prosesində ciddi problemlər meydana
çıxıb. Onların sırasında insanların yerdəyişmə imkanları başlıca yerlərdən birini tutur. Məsələn, Böyük
Britaniya müəyyən məhdudiyyətlərin qoyulmasının tərəfdarı idi. Xüsusilə Aİ-nin daha kasıb ölkələrindən
gələn işçilərin sosial təminatı məsələsində Londonun razılaşmadığı məqamlar vardı. İndi J.-K. Yunker Şengen
məkanını genişləndirməklə Aİ daxilində inteqrasiya prosesini dərinləşdirmək niyyətindədir. Bunun müsbət
nəticələrindən biri kimi, əsasən, Şərqi Avropa ölkələrində (Polşa, Rumıniya, Macarıstan, Bolqarıstan və s.)
ultramilliyyətçi əhval-ruhiyyəni ümumavropa evi ideyasında əritmək şansını əldə etməyə çalışırlar.
Jan-Klod Yunkerin 2025-ci ilə qədər Aİ-nin tərkibini 30 ölkəyə qədər yüksəltmək barədə fikirləri də
məhz bu kontekstdə qəbul edilir. J.-K. Yunker həm də bu üsulla Avropanın xarici sərhədlərini
möhkəmləndirmək fikrindədir. Daha doğrusu, təşkilatın böyük dövlətləri öz ətraflarında kiçik dövlətlərdən
ibarət təhlükəsizlik zonası yaratmış olurlar. Ancaq bu məqamda da bir incə ziddiyyət gizlənib. Belə ki, Aİ-nin
nisbətən zəif inkişaf etmiş ölkələr qrupunu daha inkişaf etmiş ölkələr qəbul etmirlər. Bu səbəbdən təşkilat
faktiki olaraq parçalanıb. İndi mütəxəssislər Aİ üçün ortaq inkişaf modeli axtarışındadırlar. J.-K. Yunkerin
təklifi də bu aspektdə aktualdır. Bunun baş tutub-tutmayacağı başqa məsələdir, lakin Komissiya sədrinin təklifi
maraqlıdır.
Bütün bunların əsasında mütəxəssislər belə nəticəyə gəlirlər ki, J.-K. Yunker Aİ-də yeni inteqrasiya
mexanizmlərinin yaradılması təklifini irəli sürüb. Bunun üçün onun üç baza elementdən istifadə etdiyi
göstərilir (bax: məs., Михаил Комин, Таисия Шенцева. План Юнкера: как в Брюсселе ищут новую идею
для Европы / РБК, 18 sentyabr 2017).
Birincisi, yeni lokal institutlar yaradılmalıdır ki, onlar Avropa İttifaqında üzvləri bir-birinə daha sıx
“bağlaya bilsin”. Bu yeni idarəetmə institutları avrointeqrasiyanın əvvəlki mərhələlərində əldə edilən
təcrübəyə əsaslanmalıdır. Eyni zamanda, inteqrasiyanın daha az siyasiləşmiş sferalar üzrə dərinləşməsi təmin
edilməlidir. Buradan konseptual-nəzəri aspektdə Aİ-də inteqrasiya proseslərinin ciddi maneələrlə üzləşdiyi
nəticəsini çıxarmaq olar. Çünki təklifdə məsələnin siyasi aspektindən uzaqlaşmaq cəhdi aydın görünür. Səbəb
nədir? J.-K. Yunker açıq etiraf etməsə də, Aİ-nin siyasi strategiyasının böhran vəziyyətdə olduğu hiss edilir.
Bunun əvəzində, sosial sferanın inkişaf etdirilməsinə daha çox əhəmiyyət verilməsi ideyası irəli sürülür. Bu
zaman Aİ-də mövcud olan ənənəvi əməkdaşlıq modellərinin nəzərə alınması düzgün sayılır.
İkincisi, Aİ-də özünü göstərən dezinteqrasiya prosesinə qarşı inteqrasiya ideyası, məsələn, təşkilata
rəhbərlik mexanizminin daha da təkmilləşdirilməsi və təmərküzləşdirilməsi fikri qoyulmalıdır. Ümumavropa
maliyyə naziri vəzifəsinin təsis edilməsi təklifi də elə məhz buna xidmət edir. Bundan başqa, Avropa müdafiə
ittifaqının yaradılması tezisi də irəli sürülür. Bütün bunları həyata keçirmək üçün Aİ-yə daxil olan ölkələrin
siyasi elitalarının gündəmində əsas məsələ kimi parçalanma deyil, inteqrasiya prosesinin irəlilədilməsi yolları
olmalıdır.
Nəhayət, üçüncü mexanizm yeni böyük Avropa üçün yeni böyük inteqrasiya ideyasının axtarışı
olmalıdır. Bu istiqamətdə iqlim problemi ətrafında birləşmək səmərəli deyil. Avropada daha çox cari
beynəlxalq situasiyaya uyğun hərəkət etmək zərurəti dərk edilməlidir. Eyni zamanda, avrointeqrasiyaya bədbin
baxanların Aİ-nin Böyük Britaniya və ABŞ-dan uzaq olması çağırışlarından istifadə etmək gərəkdir (bax:
əvvəlki mənbəyə).
J.-K. Yunkerin bəhs etdiyi bu mexanizmlərdən aydın görünür ki, burada həm uğurlu məqamlar, həm də
müəyyən dərəcədə riskli məqamlar mövcuddur. Aydındır ki, müasir ziddiyyətli qlobal geosiyasi situasiyada
Aİ-ni möhkəmləndirmək ideyası yaxşı ideyadır. Hər bir halda Avropa dünyanın ən böyük güc mərkəzlərindən
biridir. Onun gələcək taleyi ilə bağlı mütəxəssislər xeyli zamandır ki, proqnozlar verir, müxtəlif ssenarilərdən
bəhs edirlər. Hətta Aİ-nin dağılması variantı belə nəzərdən keçirilir. Digər ssenariyə görə, təşkilat zəifləyə və
dünyadakı geosiyasi mövqeyini itirə bilər.
Təbii ki, bunların heç birini Brüssel istəməz. J.-K. Yunker də ssenarilərdən pozitiv tonda bəhs etməklə
ümumi əhval-ruhiyyəni yüksəltməyə çalışır. Lakin onu yuxarıda vurğulanan mexanizmlər vasitəsilə həyata
keçirmək mümkündürmü? Təkliflərdən görünür ki, J.-K. Yunker inteqrasiyaya təkanın əsas olaraq
“yuxarılardan” (yeni ümumi maliyyə naziri vəzifəsi təsis edilsin, digər üzv dövlətlər də Şengenə qoşulsun,
siyasi aspektdən kənarda yeni inteqrativ idarəetmə orqanları yaradılsın, təşkilatın tərkibi genişləndirilsin və s.)
verilməsini nəzərdə tutur. Bu, özlüyündə aşağılara bürokratik təzyiq mexanizminin inkişaf etdirilməsi deyilmi?
Axı, ölkələrin real inteqrasiyası hər şeydən əvvəl insanların birgə yaşamaq istəyidir, mədəni vəhdətdir, sosial
talenin eyni olmasıdır və s. Ümumi maliyyə naziri yunanla almanın həyat tərzi arasındakı fərqin şüura təsirini
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necə aradan qaldıracaq? Yaxud həmişə yuxarıdan aşağı baxdıqları rumıniyalı ilə ingilisin birgəyaşayış fəlsəfəsi
arasındakı uyğunsuzluğu neytrallaşdırmaq mümkün olacaqmı?
Başqa tərəfdən, verilən təkliflərdə konkret iqtisadi mexanizmlər mövcud deyil. Üzv ölkələrin inkişaf
tempi və həyat səviyyəsi arasındakı fərqlərin necə aradan qaldırılacağı barədə kəlmə belə kəsilmir. Daha
təhlükəli məqamlar isə ideoloji sfera ilə əlaqəli görünür. Belə ki, J.-K. Yunker hesabatında bir sıra potensial
təhlükə məqamlarını avropalı riyakarlığı ilə qabardıb.
Söhbət Aİ-də cəmiyyətin hansı ideoloji konseptə əsaslanacağından gedir. Belə hiss olunur ki, J.-K.
Yunker sırf Avropa müstəsnalığını təbliğ edən dünyagörüşünü müdafiə edir. Bu, onun bir müsəlman ölkəsi
haqqında sərt şəkildə mənfi fikir bildirməsində ifadə olunub. Həmin sözləri dinləyən avropalı gəncdə
müsəlmanların ümumiyyətlə antidemokratik, böhtançı obrazı formalaşa bilər. Bu isə Aİ daxilində onsuz da
getdikcə güclənən radikal əhval-ruhiyyəni daha da artıra, faşizmin qəhrəmanlaşdırılması, irqçilik, ksenofobiya
və şovinizm kimi meylləri stimullaşdıra bilər. Belə bir şəraitdə çətin ki, real inteqrasiya prosesi uzunmüddətli
olsun.
Digər təhlükəli məqam J.-K. Yunkerin “tamhüquqlu Aİ prezidenti” postunun yaradılması ideyası ilə
bağlıdır. Məlumdur ki, təşkilatda milli idarəetmə institutları ilə ortaq orqanlar arasında müəyyən ziddiyyət
vardır. Bir sıra ölkələrin yerli idarəetmə orqanları Brüsselin əmrlərinə tabe olmaq istəmirlər. Vahid
prezidentliyin yaradılması isə bu aspektdə odun üstünə yanacaq atmaq təsiri bağışlayacaq. Ayrı-ayrı üzv
dövlətlərin siyasi elitalarının buna normal baxacağını söyləmək çətindir. Bundan əlavə, avropalıların növbəti
dəfə ikili standartlarla davrandığı aydın hiss edilir.
Nəticə
Qərb siyasi liderləri Vladimir Putini və Rəcəb Tayyib Ərdoğanı daha çox səlahiyyət əldə etməkdə
günahlandırırlar. Onlar bu əsasda həmin siyasi liderlərin demokrat olmadıqlarını deyirlər. Eyni məntiqlə JanKlod Yunkerin antidemokratik təkliflərlə çıxış etdiyini deyə bilərik. Çünki o, faktiki olaraq Brüsselin əlində
daha çox hakimiyyətin cəmləşməsinə xidmət edən tezislər irəli sürüb. Belə çıxır ki, Qərbdə öz dövlətçiliyini
möhkəmləndirmək demokratiyadır, başqaları bunu edirsə, artıq o, antidemokrat, diktator və tirandır. Bu
mahnılar çoxdan köhnəlib və onları dinləyən yoxdur.
Belə görünür ki, Avropa İttifaqının daxilində mövcud olan ziddiyyətlər dərinləşməkdədir. Artıq Brüssel
konkret addımlarla yaranmış vəziyyətdən çıxış axtarır. Bunun üçün Aİ rəhbərliyi hərəkətə keçib. Təşkilatda
inteqrasiya prosesinin məntiqini dəyişməkdən rəsmi səviyyədə danışırlarsa, bu o deməkdir ki, Aİ-də işlərin
düz getmədiyinə əmindirlər. Burada ən böyük təhlükəni daxili inteqrasiyanın zəifləməsində görürlər. Deməli,
Avropa dövlətçiliyi yeni səviyyədə təmərküzləşmə mərhələsinə qədəm qoyub. Bu prosesin digər səbəbi qlobal
geosiyasi mühitdə cərəyan edən proseslərin məntiqinin daha da mürəkkəbləşməsidir. Brüssel kənardan
mümkün təhlükələrdən çox çəkinir. Buna reaksiya olaraq, o, ənənəvi müttəfiqlərindən uzaqlaşa bilər. Konkret
desək, ABŞ-la əlaqələrə yenidən baxıla bilər. Digər tərəfdən, Aİ-nin yeni mərhələdə özü ilə müsəlman ölkələri
arasında məsafə saxlamaq istəyi aydın görünür. Bu da dünya mədəniyyətinin müəyyən qismindən özünütəcridə
aparıb çıxara bilər.
Əgər J.-K. Yunkerin təklifləri reallaşsa, Avropa İttifaqının haraya – məbədə, yoxsa uçurumamı
gedəcəyini təxmin etmək çətin olacaq. Bunu əlahəzrət zaman müəyyənləşdirəcək!
İki sahil. – 2017.- 7 oktyabr. – № 182. – S. 18,20.
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Avropa İttifaqinin təhlükəsizlik siyasətində Azərbaycanla qonşuluq və tərəfdaşliq münasibətləri
(2001-2014)
Aybəniz Rüstəmova,
AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix Institutun dissertantı.
Ümumavropa təhlükəsizliyinin qorunub saxlanılmasinda Avropa İttifaqı (Aİ) böyük tarixi təcrübəyə
malikdir. 2012-ci ilin dekabrında İkinci dünya müharibəsindən sonra Avropanın dirçəlməsi və 1989-cu ildə
Berlin divarının sökülməsindən sonra keçmiş sosialist ölkələrinin inteqrasiyasında o cümlədən Avropada
sülhün möhkəmləndirilməsində Avropa İttifaqının 60 illik fəaliyyəti Nobel Sülh mükafatına layiq görüldü
[23]. Təqdim olunan məqalə 2001-2014-cü illərdə Aİ-nın təhlükəsizlik siyasətinə və Avropa institutlarına
inteqrasiya siyasəti həyata keçirən Azərbaycanla tərəfdaş münasibətlərinə həsr olunmuşdur.
2003-cü ilin 12 dekabrında qəbul edilən “Daha yaxşı dünyada təhlükəsiz Avropa” adlı Avropa
Təhlükəsizlik Strategiyası(ATS) Aİ-nin xarici siyasətinin və təhlükəsizlik siyasətinin inkişafi yolunda
həlledici mərhələ oldu. İlk dəfə olaraq Aİ-də təhlükələr birlikdə qiymətləndirildi. Avropa Komissiyası ilə
birlikdə “Dəyişən dünyada təhlükəsizliyin təmin olunması” adlı məruzə hazırladı [8].Hər iki sənəd Avropanın
sabitliyi və təhlükəsizliyi üçün təhdidlər yaradan qlobal problemləri və təhlükələri müəyyən edirdi.
Bura kütləvi qırğın silahlarının (KQS) yayılmaması, terrorizm və mütəşəkkil cinayətkarlıq, kiber
məkanda təhlükəsizlik və enerji təhlükəsizliyi, iqlim dəyişiklikləri daxil idi. Eyni zamanda təhlükə və
təhdidləri doğuran səbəblər və onlara qarşı mübarizə vasitələri və üsulları göstərildi. Gələcəkdə mövcud
Ümumdünya dövlət idarəsinin yayılması, sosial və siyasi islahatlara dəstəyin göstərilməsi, korrupsiya və
hakimiyyətdən sui-istifadə ilə mübarizə, qanunçuluğun və insan hüquqlarının müdafiəsi hesab edildi [8]. ATS
və 2005-ci ildə qəbul edilmiş İnkişaf haqqında Konsensus davamlı inkişafın və rifahın sabitlik və sülhün
başlıca şərtlərindən biri kimi qəbul etdi. Bu baxımdan ticarətə və inkişafa dəstək siyasəti islahatların
irəliləməsində güclü alət rolunu oynamalı idi. Qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olunmasında Aİ və ona üzv
dövlətlər dünyada dövlət yardımının ən iri mənbələri və ticarət dövlətləri hesab olunurlar. Yardım
proqramlarının həyata keçirilməsi yolu ilə dövlətlərin idarə olunmasının yaxşılaşdırlıması, məqsədyönlü
siyasi-ticarət tədbirlərinə şərait yaradılması və həyata keçirilməsi Aİ siyasətinin mühüm tərkib hissəsi olaraq
qəbul edildi.
Aİ-nin təhlükəsizliyini qoruyub saxlamaq məqsədilə müəyyən etdiyi digər bir strateji məqsəd regional
münaqişələrin aradan qaldırılmasıdır. Münaqişələrin qarşısının alinması və böhranlı halların həll olunması
sahəsində Avropa Biliyinin sərəncamında siyasi, diplomatik, hərbi, mülki, ticarətə, inkişafa dəstək
tədbirlərinin, alət və vasitələrin olması strateji məqsədlərə nail olunmasında mühüm rola malikdir. 28 üzv
dövlətin birliyi olaraq 133 milyard avro (172 milyard dollar) büdcə ilə [22] eyni zamanda bir necə əməliyyat
aparmaq iqtidarına malik olan Aİ-nin bu üstünlükləri ona təhlükəsizliyin təmin olunmasında daha geniş
imkanlar verir. Hesab edilir ki, Aİ, ilkin, operativliyi təmin edə biləcək strateji düşüncə tərzini inkişaf
etdirməli, lazım gələrsə, fəal şəkildə müdaxilə etməlidir. Aİ, KQS-nin yayılma əlamətləri və humanitar
böhranlar yaranmamış, ətraf ölkələrdə vəziyyət pisləşməmiş fəaliyyət göstərməyə çalışır. Preventiv tədbirlər
perspektivdə daha ciddi problemlərdən qaçmağa imkan verdiyindən, AI daha çevik, yeni hədələrə cavab verə
biləcək mobil operativ qüvvələrini yenidən təşkil etmək üçün müdafiə xərclərini artırmağa, resurslardan daha
samarali istifadə etməyə, üzv-dövlətlərin mövcud ehtiyatlarının birlik orqanlarının ehtiyatları [səh. 33-34] ilə
birləşdirə biləcək sistemin yaradılmasına çalışır[8].
Genişlənmə ilə bağlı yeni ayırıcı baryerlərin yaradılması Avropanın maraqlarına cavab vermədiyindən
birlik iqtisadi və siyasi əməkdaşlığın verdiyi səmərəni özünün şərq qonşularına yaymaqda və eyni zamanda bu
ölkələrdəki siyasi problemləri həll etməkdə maraqlıdır. Genişləndikdən sonra Aİ-nin qonşusuna çevrilən
Cənubi Qafqaz regionunda sülhün və sabitliyin bərqərar olunması, regionun iqtisadi inkişafi və burada yaşayan
xalqların maddi rifah halının yüksəlməsi Avropa təhlükəsızliyinin əsas amillərindən birinə çevrildi [7,23 fevral
2001]. Azərbaycanla və ümumilikdə Cənubi Qafqazla əlaqələrin bu və ya digər səviyyədə soyuq müharibənin
başa çatmasından sonra qurulmasına baxmayaraq Aİ, bu ölkələr haqda əsas xəttini və strategiyasını 2000-ci
ilin əvvəllərindən etibarən müəyyənləşdirməyə başladı [6,1 mart 2000].
2003-cü ilin martında “Daha geniş Avropaya dair Avropa Qonşuluq Siyasəti” (AQS) təklif olundu[12].
Genişlənmə ilə bağlı yeni qonşulardan gələ bilən təhlükələrin qarşısını almaq və ATS-nın strateji məqsədlərinə
nail olmaq məqsədilə irəli sürülən AQS, tərəfdaş dövlətlərlə Aİ-nın daha six işləmək təkliflərinə dair konkret
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şərtləri müəyyən etdi. 2004-cü ildə iyunun 14-də Aİ Şurası Azərbaycan Respublikasını AQS-ə daxil etmək
haqqında qərar qəbul etdi. AQS tərəfdaş ölkələr, о cümlədən Azərbaycan üçün aşağıdakı imkanlar yaradırdı:
— siyasi, iqtisadi və inzibati islahatların həyata keçirilməsi və birgə dəyərlərə hörmət edilməsində
konkret irəliləyişə nail olunması müqabilində AI-nin daxili bazarında müəyyən paya sahib olma imkanı;
— vətəndaşların, əmtəənin, xidmətlərin və kapitalın sərbəst dövriyyəsini təmin etmək məqsədilə
gələcək inteqrasiya və liberallaşma proseslərində iştirak;
— Aİ üzv ölkələri ilə daha səmərəli siyasi dialoq və əməkdaşlıq, güzəştli ticarət əlaqələri və açıq
bazar, miqrasiya, narkotiklər və mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə sahəsində əməkdaşlıq, sərmayələrin
təşviqi, yeni maliyyə mənbələrinin əldə edilməsi, Azərbaycanın Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olmasının
dəstəklənməsi və s. [12].
2004-cü ilin iyununda və sentyabrında Aİ Komissiyasının hazırladığı hesabatlarda Azərbaycanın Aİ
qarşısında götürdüyü öhdəliklərin demək olar ki, hamısının yerinə yetirildiyi qeyd olundu [8,9 aprel 2005].
2005-ci ildə iyunun 1-də Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının Avropaya
inteqrasiyası üzrə Dövlət Komissiyası yaradıldı [1].
AQS-in başlıca elementi Aİ ilə hər bir tərəfdaş ölkə arasında razılaşdırılmış və ölkə üzrə bir sıra qısa və
ortamüddətli prioritetlərin əks olunduğu Fəaliyyət Planlarıdır (FP). FP-ları 3-5 illik müddət üçün nəzərdə
tutulur və hər bir ölkənin ehtiyac və imkanları, о cümlədən qarşılıqlı dəyər və maraqlan nəzərə alınmaqla
hazırlanır [12]. 2005-ci ildə dekabrın12-də FP-ə dair müzakirələrə başlanıldı [5,13 dekabr2005] və bir il sonra
2006-cı ildə noyabrın 14-də Brüsseldə Aİ və Azərbaycan arasında beşillik FP qəbul edildi [8,10 mart 2006].
Sənəddə 10 prioritet istiqamət müəyyən olunmuşdu: 1) Dağlıq Qarabağ (DQ) münaqişəsinin sülh yolu ilə
tənzimlənməsi, 2) Demokratiyanın gücləndirilməsi, 3) Qanunun aliliyinin, insan hüquqlarının və fundamental
azadlıqların müdafiəsinin gücləndirilməsi, 4) Sahıbkarlıq və investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması, 5)
Gömrük xidməti işinin yaxşılaşdırılması, 6) Tarazlı və davamlı iqtisadi inkişafa dəstək, 7) İqtisadi
qanunvericiliyin və inzibati praktikanın yaxşılaşdırılması, 8) Aİ-Azərbaycan arasında enerji və nəqliyyat
əməkdaşlığının gücləndirilməsi, 9) Məhkəmə, azadlıq və təhlükəsizlik sahələrində, о cümlədən sərhəd işində
əməkdaşlığın dərinləşməsi, 10) Regional əməkdaşlığın gücləndirilməsi [1]. AI 2007-2010-cu illərdə tərəfdaş
ölkələrin adam başına düşən ümumi daxili məhsulunu (ÜDM) nəzərə alaraq vəsaitlərin bölgüsü zamanı
Azərbaycanda FP-nin həyata keçirilməsi üçün 92 milyon avro ayırdı [14]. Azərbaycan-Aİ FP-nin həyata
keçirilməsi siyasi dialoq, siyasi, iqtisadi və institusional islahatlar sahəsində əməkdaşlığı daha da inkişaf
etdirərək keyfiyyətcə yeni bir mərhələyə keçid üçün zəmin yaratdı [2,4.1.2].
AQS-nin fəaliyyətə başladıqdan sonra,2006-cı ildə dekabrın 31-dən TƏS-in əsas maliyyə aləti olan
TACİS proqramı, Yaxın Şərq və Aralıq dənizi ölkələri üzrə MEDA proqramı və digər tematik planlar öz
fəaliyyətini yekunlaşdırdı və AQS-nin təqdimatı ilə bütün tərəfdaş ölkələr üçün yeni və vahid Avropa
Qonşuluq və Tərəfdaşlıq Aləti (AQTA) təklif olundu. AQTA-nın əsas məqsədləri ümumi iqtisadi sistemin
sabit inkişaf etməsi üçün edilən səylərin artırılmasına, sahibkarlıq mühitinin yaxşılaşdırılması və dövlət
sektorunun müasirləşdirilməsinə, vergi və gömrük qanunvericiliklərində islahatların aparılmasına, neftdən
gələn gəlir və özəlləşdirmə sahəsində şəffaflığın təmin olunmasına, Dünya Ticarət Təşkilatına daxil olma
prosesində inkişafa əsaslanırdı [15,01.03.2011].Daha geniş mandat və əhatə dairəsinə malik olan AQTA AQSnin FP-lanın həyata keçirmək üçün əsas maliyyə aləti hesab olunur. 2007-ci il yanvarın l-dən fəaliyyətə
başlayan AQTA vasitəsilə Aİ, 2007-2010-cu illərdə AQS-nin həyata keçirilməsi üçün Azərbaycan da daxil
olmaqla 17 ölkəyə 1,2 milyard avro qrant [səh. 34-35] ayırdı və bir о qədər də Avropa Yenidənqurma Bankının
vəsait ayıracağı nəzərdə tutuldu [14].
2007-2013-cü illərdə Aİ və Azərbaycan arasındakı əməkdaşlığın əsas məqsədləri və prioritet sahələri
iki əsas sənəddə öz əksini tapdı. Bunlardan biri Ölkə üzrə Strategiya Sənədi, digəri isə Milli İndikativ Proqram
idi [ 10]. Aİ-nin Azərbaycanın hakimiyyət qurumlan ilə six məsləhətləşmələr yolu ilə hazırlanan Strategiya
Sənədi AQS-nin FP çərçivəsində altı prioritet sahə üzrə fəaliyyət göstərirdi. Bura siyasi dialoq və islahatlar;
iqtisadi və sosial islahatlar; yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf; ticarət, bazar və tənzimləyici
islahatlar, ədliyyə, azadlıq və təhlükəsizlik – enerji, nəqliyyat, ətraf mühit, informasiya cəmiyyəti və media;
insanlar arasında əlaqələr daxil idi [3].
Azərbaycanın Aİ ilə əlaqələrinin inkişafinda növbəti mərhələ Şərq Tərəfdaşlığı (ŞT) hesab olunur. ŞT
2008-ci ildə mayın 26-daAİ xarici işlər nazirlərinin Brüsseldə keçirilmiş görüşü zamanı Polşa və İsveç
tərəfindən irəli sürülmüşdü. Şərqi AQS ölkələri üçün vahid formatın təsis edilməsini nəzərdə tutan bu təşəbbüs
Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Ukrayna, Moldova və Belarusu (Şərq tərəfdaş ölkələrini) əhatə edir.
2008-ci ildə dekabrın 3-də ŞT üzrə Məlumat Sənədi və onu müşayiət edən İşçi Sənəd Avropa Komissiyası
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tərəfindən Avropa Parlamentinə və Aİ-nin Dövlət və Hökumət Başçıları Şurasına təqdim olundu. Hər iki sənəd
ŞT-ə dair Avropa Komissiyasının mövqeyini və təkliflərini əks etdirərək, AQS çərçivəsində şərq tərəfdaş
ölkələrlə gələcək əməkdaşlığın istiqamətlərini müəyyən etdi ATS-nın tətbiq olunmasına dair hesabatda ŞT
çərçivəsində siyasi, iqtisadi və ticarət münasibətlərinin səviyyəsini artırmaqla şərq qonşuları ilə münasibətlərdə
əsaslı dəyişiklər edilməsi nəzərdən keçirildi. Məqsəd bu ölkələrdə rifahı və sabitliyi gücləndirməkla Aİ-nın
təhlükəsizliyini möhkəmləndirmək idi.
İrəli sürülən təkliflər enerji təhlükəsizliyi və insan mobilliyi [səh. 35-36] də daxil olmaqla ikitərəfli və
çoxtərəfli əməkdaşlıq sahələrini əhatə edirdi [9].ŞT-nın 2009-cu ildə mayın 7-də Praqada keçirilən Zirvə
görüşündə təşəbbüsün əsas məqsədləri və prinsiplərmi, həmçinin gələcək əməkdaşlıq prosesinin ümumi
cizgilərini müəyyən edən Birgə Bəyannamə qəbul edildi. Bununla da ŞT yüksək rəsmi səviyyədə fəaliyyətə
başladı. Aİ və hər bir tərəfdaş ölkə arasında daha six əlaqələrin yaradılması məqsədilə ikitərəfli format
çərçivəsində mövcud tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq sazişləri əvəzinə yeni, Assosiasiya Sazişlərinin (AS)
imzalanması, tərəfdaş ölkənin Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olacağı təqdirdə onunla dərin və müfəssəl
azad ticarət zonasının yaradılması, həmçinin vizaların tədricən liberallaşdırılması, tərəfdaş ölkələrin və Aİ-nin
enerji təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi məqsədilə daha dərin əməkdaşlığın həyata keçirilməsi və s.
planlaşdırıldı [12].ŞT-nin çoxtərəfli formatı çərçivəsində müzakirələrin aparılması üçün aşağıdakı
platformalar təsis olundu:
— Demokratiya, yaxşı idarəetmə və sabitlik üzrə platforma (Platforma 1);
— İqtisadi inteqrasiya və Aİ siyasətlərinə uyğunlaşma üzrə platforma (Platforma 2)
— Enerji təhlükəsizliyi üzrə platforma (Platforma 3);
— İnsanlar arasında əlaqələr üzrə platforma (Platforma 4) [1].
Praqa Bəyanatının müddəalarına uyğun olaraq, ŞT çərçivəsində maliyyə sektoru da daxil olmaqla yaxşı
idarəçiliyin dəstəklənməsi, regional inkişaf və sosial-iqtisadi bərabərsizliyin azaldılması məqsədilə Avropa
Komissiyası tərəfindən tərəfdaş ölkələrlə siyasi dialoqun aparılması və yaxınlaşma siyasəti modeli əsasında
Pilot Regional Inkişaf Proqramının (PRİP) hazırlanması təklif edildi. PRİP-in hazırlanması zamanı diqqət
mərkəzində duran əsas məsələlər zəruri hüquqi və institusional çərçivənin inkişafına dəstək göstərilməsi, eləcə
də insan resurslarının inkişafı, innovasiya və infrastrukturun inkişafi idi. PRİP ölkə ərazisinin böyüklüyündən
asılı olaraq regional və ölkə üzrə proqramların hazırlanmasını nəzərdə tuturdu [l].Dövlət institutlarının
möhkəmləndirilməsi, sərhədlərə nəzarət və kiçik şirkətlərə kömək məqsədilə 2009-2013-cü illərdə ŞT
çərçivəsində tərəfdaş ölkələrə 600 milyon avro məbləğində yardım ayrılması planlaşdırıldı. 2009-cu ildə
oktyabrın 23-da milli qanunvericiliyin Aİ qanunvericiliyinə uyğunlaşdırılması ilə bağlı öhdəliyin icra edilməsi
məqsədilə “Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin Aİ qanunvericiliyinə uyğunlaşdırılması üzrə 20102012-ci illər üçün Tədbirlər Planı” təsdiq edildi. Qanunvericiliyin 15 sahə üzrə Aİ-nin 126 normativ-hüquqi
aktına uyğunlaşdırılması nəzərdə tutulurdu[3].Azərbaycanın müvafiq strukturlarının AP ilə əməkdaşlığı
genişləndi, hökumət rəsmiləri və parlament üzvləri ilə qarşılıqlı fikir mübadiləsi və dialoqlar mütəmadi
xarakter aldı. 2010-cu ildə iyulun 16-da Aİ ilə Azərbaycan Respublikası arasında AS üzrə [1], daha sonra
sadələşdirilmiş viza rejiminin yaradılmasına dair danışıqlara başlandı [15,14.01.2011].2011-ci il yanvarın 14də Bakıda Azərbaycanın Aİ yanında daimi nümayəndəsi Emin Eyyubov və AK-nın Azərbaycandakı
nümayəndəliyinin rəhbəri Roland Kobia tərəfindən “Azərbaycan Respublikası və Avropa Komissiyası
arasında hərtərəfli institusional quruculuq proqramının çərçivə sənədi üzrə Anlaşma memorandumu”,
“Azərbaycan Respublikası və Avropa Komissiyası arasında 2011-2013-cü illər üzrə Milli İndikativ Proqrama
dair Anlaşma memorandumu” imzalandı Milli İndikativ Proqram çərçivəsində AQTA vasitəsiylə aşağıdakı üç
prioritet sahə müəyyənləşdirildi:
- Demokratik strukturlar və yaxşı idarəçilik (30,5 – 37 milyon avro), demokratik qurumların
qüvvətləndirilməsi, qanunun aliliyi, insan hüquqları, ədliyyə islahatlar, korrupsiya əleyhinə mübarizə, dövlət
idarəçiliyi islahatı, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafi;
- Sosial-iqtisadi islahat və davamlı inkişaf, ticarət və investisiya, qanunvericiliyin uyğunlaşdırılması və
islahatı (43-49 milyon avro), ticarət və investisiya təşviqi, UTT-уə daxil olma prosesinin dəstəklənməsi,
iqtisadiyyatın diversifikasiyası, regional və kənd yerlərində islahatlar, ətraf mühit, səhiyyə, təhsil, tədqiqat;
- TƏS və AQS FP-nin icrası, о cümlədən enerji təhlükəsizliyi, mobillik və təhlükəsizlik (37-43 milyon
avro), enerji təhlükəsizliyinin qüvvətləndirilməsi, sərhəd idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi, miqrasiya və
sığınacaq məsələləri üzrə hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi, sərhədlərdə qaçaqmalçılıq və mütəşəkkil
cinayətkarlıq əleyhinə mübarizənin aparılması [3].
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AQS-nin 2010-2011-ci illərə aid son icmalında «daha çox üçün daha çox »(more-for-more principle)
prinsipi irəli sürüldü. Aİ-nin ən güclü tərəfdaşlarmı inkişaf etdirəcəyi və demokratik islahatlar sahəsində daha
çox tərəqqi əldə edən: azad və aşkar seçkilər, sərbəst söz, toplaşmaq və birləşmək azadlığı, məhkəmə azadlığı,
korrupsiyaya qarşı mübarizə və silahlı qüvvələr üzərində demokratik nəzarəti həyata keçirən ölkələrə daha
böyük vasitələrlə yardım təklif edəcəyi nəzərdə tutuldu [10]. 2011-ci ilin mayın sonlarında Aİ Şurası Avropa
Komissiyası və Avropa Xarici İşlər Xidməti yenilənmiş AQS-ə dair tövsiyələr verdi. Aİ, “böyük
maliyyələşdirmə – böyük islahatlar” prinsipinə əsaslanaraq şərq və cənub qonşularına münasibətdə
strategiyasını yenilədi. Hər bir tərəfdaş ölkəyə yeni yanaşmanın fərdi olacağı və Aİ tərəfindən
maliyyələşdirmənin hər bir ölkədə ayrı-ayrılıqda keçirilən siyasi və iqtisadi islahatların sürətinə uyğun olacağı
müəyyənləşdirildi.
Yeni AQS-ə görə, Avropa Qonşuluğu ölkələrinə əlavə olaraq 1,2 milyard avrodan artıq vəsaitin
ayrılması nəzərdə tutuldu və onların ümumi maliyyələşdirilməsinin 7 milyard avroya çatacağı bildirildi
[16,20.06.2011].
Məhz bu dövrdə Aİ ilə Azərbaycan arasında demokratik islahatlar, insan [səh. 35-36] hüquqları
məsələlərinə dair fikir ayrılıqları özünü daha qabarıq şəkildə büruzə verdi. Xüsusilə 2010-cu ilin noyabrı və
2013-cü ilin oktyabrında keçirilən parlament və prezident seçkilərinin nəticələrinə dair Aİ-nin apardığı siyasət
Azərbaycan hökuməti tərəfindən narazılıqla qarşılandı, qərəzli adlandırlıdı [15,05.102013] və birliklə
əməkdaşlığın növbəti gedişinə bu və ya digər dərəcədə təsir göstərdi. 2012-ci ilin aprel ayında AP-nin
Strasburqda keçirilən sessiyasında gərgin müzakirələrdən sonra Azərbaycanla Aİ arasında AS üzrə
danışıqların gedişinə dair qətnamə qəbul edildi. AS Aİ-nin Azərbaycan və Ermənistanla apardığı danışıqların
regionu daha təhlükəsiz etməsini, DQ münaqişəsinin həllinə təsir vasitəsini, həmçinin Avropa Birliyinin
dəstəyi ilə insan haqlan, ifadə azadlığı, sərbəst toplaşma sahəsində demokratik islahatların həyata keçirilməsini
nəzərdə tuturdu. İlk dəfə olaraq AP Ermənistanın DQ ətrafındakı rayonları işğaldan azad etməsini, həm hərbi
kontingentin, həm də qanunsuz məskunlaşdırılmış şəxsləri çıxarmasını AS imzalanması üçün bu ölkə
qarşısında şərt kimi irəli sürdü. Qeyd edildi ki, işğal edilmiş ərazilərdən çıxmayanadək, qaçqınlar öz doğma
torpaqlarına qayıtmayana qədər Aİ-nin ŞT çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistanla assosiasiya haqqında
saziş imzalanmayacaqdır. Sənəddə bir dövlətin ərazisinin digər dövlət tərəfindən işğalı faktının və beynəlxalq
prinsiplərin pozulmasının Aİ-nin mehriban qonşuluq siyasətinin əsas prinsıplərinin zidd olduğu və ŞT-э zərbə
vurduğu göstərilirdi. AI, eyni zamanda regionda hərbi güclə bağlı çağırışlardan, xüsusilə də Azərbaycanın
yüksək hərbi xərclərindən narahatlığını ifadə edərək ATƏT-ə üzv ölkələrin Azərbaycan və Ermənistan silah
və hərbi ehtiyatlarla təchizini dayandırmağa çağırdı. AP Ermənistan çağırışçılarının Qarabağa hərbi xidmətə
göndərilməsini dayandırmağı tövsiyə etdi və Azərbaycanın işğal altındakı ərazilərində qanunsuz
məskunlaşmaya dair narahatlıq doğuran faktlarla bağlı Aİ strukturlarını araşdırma aparmağa çağırdı. 2013-cü
ildə avqustun 24-də “Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin Aİ qanunvericiliyinə uyğunlaşdırılması üzrə
2013-2014-cü illər üçün Tədbirlər Planı” qəbul edildi [1].
2013-cü ildə noyabr ayında Litvanın paytaxtı Vilnüsdə ŞT-nın növbəti Zirvə görüşü keçirildi. Sammitin
Bəyannaməsində son iki il ərzində ŞT çərçivəsində viza rejiminin sadələşdirilməsi, nəqliyyat, enerji, təhsil və
gənclər, ətraf mühit, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı kimi müxtəlif sahələrində böyük irəliləyişin əldə olunduğu
qeyd edildi və tərəfdaş ölkələr üçün strateji cəhətdən vacib olan əməkdaşlıq əlaqələrinin bundan sonra da
davam etdiriləcəyi vurğulandı. Demokratiyanın inkişafi, insan haqlarına hörmətin təmin olunması və hüquq
sahəsində islahatların davam etdirilməsi gələcəkdə qarşıya qoyulan başlıca məqsədlər elan edildi. Enerji
təhlükəsizliyinin qarşılıqlı qaydada gücləndirilməsi, qarşılıqlı enerji əlaqələrinin yenidən təşkil olunması və
şərq tərəfdaşlarının tədricən Aİ-nin enerji bazarına inteqrasiya olunmasına dair qərar qəbul olundu. Diqqət
mərkəzində duran məsələlərdən birı ilk növbədə müvafiq ölkələrlə AS-lərinin həyata keçirilməsi və
sadələşdirilmiş viza rejiminin təmin olunması idi [16,29.11.2013]. Sammit çərçivəsində noyabrın 29-da Aİ ilə
Azərbaycan arasında viza rejiminin sadələşdirilməsinə dair saziş imzalandı [18].
Sazişin qüvvəyə minməsi üçün redmissiya haqqında sazişin imzalanması tələb olunurdu. 2014-cü ildə
fevralın 28-də Brüsseldə Aİ və Azərbaycan arasında qeyri-leqal miqrantların, о cümlədən üçüncü ölkələrdən
gələnlərin qaytarılması üzrə qarşılıqlı öhdəlikləri nəzərdə tutan redmissiya haqqında saziş imzalandı [19].
Enerjiyə tələbatın böyük hissəsini məhdud sayda ölkələrdən idxal etməyi planlaşdıran Aİ, bu ölkələrdə
sabitliyin və təhlükəsizliyin təmin olunmasında və birlik daxilində daha güclü qarşılıqlı əlaqələrə malik
unifikasiya olunmuş enerji bazarının yaranmasında maraqlıdır. Bu baxımdan Aİ-nin Azərbaycanla
əməkdaşlığının mühüm sahələrindən birini də enerji təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlıq təşkil edir.
Azərbaycan 1996-cı ildən Aİ-nin regional əməkdaşlıq kontekstində enerji dialoqu olan INOGATE
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proqramında iştirak edir və onun həyata keçirdiyi 69 layihədən faydalanmışdır [11]. 2004-cü ilə qədər
INOGATE proqramının fəaliyyəti ancaq neft-qaz sektorunda texniki məsəllərə aid idi [20]. 2004-cü ildə
noyabrın 13-də Bakıda tərəfdaş dövlətlərin enerji nazirlərinin konfransında INOGATE proqramının
inkişafında mühüm addım atıldı və onun səlahiyyətləri genişləndirildi. Aİ, Qara dəniz ölkələri və Xəzər dənizi
hövzəsi dövlətləri arasında enerji sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsinə yönələn daha geniş siyasi
dialoqun əsası qoyuldu və bu proses “Bakı təşəbbüsü” adlanmağa başladı [20]. 2006-cı ildə Qazaxıstanın
Astana şəhərində enerji nazirlərinin 2-ci konfransında INOGATE proqramının fəaliyyəti genişləndirildi.
Enerji dialoqu çərçivəsində əməkdaşlığın davamı olaraq 2006-cı ildə noyabrın 7-də Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti Brüsseldə “Avropa İttifaqı və Azərbaycan Respublikası arasında Enerji üzrə
Strateji Əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumunu” imzaladı. Memorandum dörd sahəni əhatə edirdi: 1)
Azərbaycan qanunvericiliyinin Aİ-nin qanunvericiliyinə uyğunlaşdırılması; 2) Azərbaycan və Xəzərdən Aİyə enerji təchizatının təhlükəsizliyinin artırılması; 3) Azərbaycanda müfəssəl enerji idarəetmə siyasətinin
işlənilməsi, о cümlədən bərpa olunan enerji inkişafi və 4) Texniki mübadilə və əməkdaşlıq [1]. 2011-ci il
yanvarın 14-də Avropa Komissiyasının sədri Xose Manuel Barrozunun Bakıya rəsmi səfəri zamanı enerji
sahəsində əməkdaşlığın davamı olaraq Azərbaycan Respublikası və Avropa İttifaqı arasında “Cənub qaz
dəhlizi haqqında Birgə Bəyannamə” imzalandı [ 15,14.01.2011 ]. 2013-cti ilin yayında “Şahdəniz”
Konsorsiumu Azərbaycan qazını Avropaya nəql edəcək layihə kimi Trans-Adriatik Qaz Kəmərini (TAP) seçdi.
Cənubi Qafqaz Qaz Kəmərinin (Bakı-Tbilisi-Ərzurum) və Trans-Anadolu Qaz Kəmərinin davamı olan TAP
layihəsı “Şahdəniz-2″ yatağındakı qazın Yunanıstan və Albaniya vasitəsilə, Adriatik dənizi ilə Italiyanın
cənubuna, oradan da Qərbi Avropaya nəqlini nəzərdə tutur[4].
Aİ-nın həyata keçirdiyi təhlükəsizlik siyasəti bir tərəfdən qlobal miqyasda, digər tərəfdən AvroAtlantika məkanında təhlükəsizliyin təmin olunmasına yönələn siyasət kimi çıxış edir. Müasir dövrün
təhlükəsizlik təhdidləri qlobal xarakter daşıdığından əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq sabitliyin təmin olunmasının ən
mühüm tələbinə çevrilmişdir.
Bu baxımdan Azərbaycanın inteqrasiya və təhlükəsizlik sahəsində böyük tarixi təcrübəyə malik Aİ ilə
tərəfdaşlıq əlaqələri Cənubi Qafqaz regionunda, bütövlükdə Avropada sabitliyin, təhlükəsizliyin qorunub
saxlanılmasında və rifahın təmin olunmasında mühüm əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycan Respublikası
beynəlxalq sülhün və sabitliyin qorunub saxlanılmasına yönəlmiş birgə tədbirlərdə iştirak etməklə beynəlxalq
və regional təhlükəsizliyə töhfə vermək üçün davamlı səylər göstərir [2].
Geostrategiya.-2015.-№ 4(28).-S.33-37.
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ŞƏRQ TƏRƏFDAŞLIĞI AVROPA QONŞULUQ SİYASƏTİNİN REGİONAL
KOMPONENTİ KİMİ
Həsənov Nurlan Urfan oğlu,
Almaniya Federativ Respublikası Bremen Universitetinin hüquq elmləri üzrə doktorantı
Açar sözlər: Avropa, Şərq tərəfdaşlığı, Azərbaycan, tarix, hüquq.
Ключевые слова: Европа, Восточное партнерство, Азербайджан, история, право.
Keywords: Europe, Eastern Partnership, Azerbaijan, history, law.
7 May 2009-cu il tarixində Avropa Komissiyası Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Belarus, Moldova
və Ukrayna üçün Avropa Qonşuluq Siyasətinin davamlı inkişafmı təmin etmək məqsədilə “Şərq Tərəfdaşlığı
Proqramı”nın yaradılmasını təklif etdi. Qısa müddət sonra isə Avropa İttifaqı tərəfdən Avropa Qonşuluq
Siyasəti çərçivəsində Şərq Tərəfdaşlığı proqramı inkişaf etdirildi. Şərq Tərəfdaşlığı Avropa Qonşuluq
Siyasətinin regional komponenti kimi, Avropa İttifaqının şərqdə olan qonşu ölkələrlə münasibətlərində yeni
və daha six əməkdaşlıq perspektivləri təklif edirdi. Şərq Tərəfdaşlığı, əsasən, Avropanın şərq sərhədlərində
yerləşən, İttifaqla yuxarıda sadalanan Şərq qonşuları arasında siyasi, iqtisadi və eyni zamanda sosial əlaqələrin
daha da inkişaf etdirilməsi məqsədini daşıyır (2, s. 6). Məqalədə araşdırılmalı olan əsas və maraqlı sual isə
belədir: Avropa Qonşuluq Siyasətinin onsuz da Avropanın şərqində olan qonşu ölkələrlə hərtərəfli
münasibətlərin qurulmasını və inkişaf etdirilməsini qarşısına məqsəd qoyduğunu nəzərə alaraq, bu zaman eyni
məqsədləri nəzərdə tutan, Aİ-nin spesifik olaraq regional siyasi alət inkişaf etdirməsi və bu ölkələrlə
əməkdaşlığı xüsusi olaraq ayrı bir proqram daxilində həyata keçirmək istəyində əsas məqsədlər nədən ibarət
idi?
Bunun üçün, ilk növbədə, Şərq Tərəfdaşlığının AQS-yə gətirdiyi açıq yeniliklər haqqında danışıla bilər.
Əgər AQS çərçivəsində Aİ ilə qonşu ölkələr arasında münasibətlər sadəcə ikitərəfli olaraq inkişaf etdirilirdisə,
Şərq Tərəfdaşlığı proqramının həyata keçirilməsi ilə münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsi üçün ikitərəfli
münasibətlər eyni zamanda multilateral (çoxtərəfli) komponentlərlə tamamlandı. Yəni Şərq Tərəfdaşlığı
vasitəsilə Aİ və Şərq tərəfdaşları arasındakı əlaqələr üçün əlavə olaraq çoxtərəfli çərçivə, yeni bir dialoq
forması yaradıldı. Eyni zamanda Şərq Tərəfdaşlığı proqramının həyata keçirilməsi ilə qonşu ölkələrdə əldə
edilən inkişafla bağlı informasiya və kəşfıyyat mübadiləsi üçün ümumi forum yaradılmış oldu. Bununla şərqdə
olan qonşu ölkələrin öz aralarında əmək- daşlıq üçün açıq dialoq qurması və əməkdaşlığın daha da inkişaf
etdirilməsi həyata keçirildi. Bu isə Şərq Tərəfdaşlığı proqramına daxil olan ölkələr arasında mövcud olan
regional konfliktlərin həlli üçün yeni siyasi dialoq mexanizminin yaranması anlamına da gəlir. Avropanın şərq
sərhədlərində dondurulmuş konfliktlərin sayının kifayət qədər olduğunu nəzərə alaraq (bura Dağlıq Qarabağ
münaqi- [səh. 24-25] şəsi də aiddir), Şərq Tərəfdaşlığı proqramını məhz bu baxımdan pozitiv dəyərləndirmək
mümkündür. Məsələn, onsuz da uzun illərdir ki, Şimal qonşumuz, Rusiya Federasiyasının iştirakı ilə bu
münaqişənin həlli sual olaraq qalır. Şərq Tərəfdaşlığı isə münaqişələrin həll olunmasına bəlkə də daha effektiv
təsir göstərə bilər. Lakin hələlik Şərq Tərəfdaşlığı proqramının qonşu ölkələrə belə bir pozitiv təsirinin
olduğunu demək çətindir (3, s. 28).
Şərq Tərəfdaşlığı proqramının həyata keçirilməsi məqsədilə Avropa Komissiyasının “Yeni Avropa
Qonşuluq Siyasətinin həyata keçirilməsi” adlı bəyannaməsi ilə həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli regional
əməkdaşlığın gücləndirilməsi məqsədilə ildə iki dəfə nazirlər səviyyəsində toplanan çoxtərəfli iclasların həyata
keçirilməsi nəzərdə tutuldu.
Şərq Tərəfdaşlığı haqqında Aİ-nin rəsmi sənədlərində Aİ-уə daxil olma şansının verilməməsi ilə bağlı
müddəalar öz əksini tapmasa da, həmçinin Aİ-yə qoşulma perspektivi də təklif edilmirdi.
Şərq Tərəfdaşlığının həyata keçirilməsinin açıq və pərdə arxası səbəbləri. 2006-ci ildə Şərq tərəfdaşlığı
proqramı həyata keçirilmədən öncə, Avropa Komissiyasının “AQS-in gücləndirilməsi” haqqında
bəyannaməsində qeyd edilirdi ki, AQS əsasən münasibətlərin ikitərəfli çərçivədə qurulması üçün nəzərdə
tutulur, çünki qonşu ölkələrin hər birində fərqli siyasi və iqtisadi vəziyyət mövcuddur və buna uyğun olaraq
qonşu ölkələr tərəfindən olan cəhdlər və tələblər də fərqlidir. Bəyannamədə eyni zamanda göstərilirdi ki, bəzi
məsələlərdə, Aİ və qonşu ölkələr ümumi maraqlar və narahatlıqları bölüşür ki, bununla konstruktiv şəkildə
çoxtərəfli kontekstdə müzakirə olunmağa ehtiyac duyula bilər.
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Həmçinin, enerji, nəqliyyat, informasiya cəmiyyəti, elmi-araşdırmalar, sərhədlərin qorunması və
miqrasiya kimi sahələrdə, sadəcə ikitərəfli yox, eyni zamanda, çoxtərəfli əməkdaşlıqlar qurulmasına ehtiyac
olduğu açıq-aşkar nəzərə çarpırdı.
7 may 2009-cu ildə Şərq Tərəfdaşlığı Praqa zirvə toplantısında Şərq Tərəfdaşlığının həyata keçirilmə
məqsədi aşağıdakı kimi müəyyən edildi: “Şərq Tərəfdaşlığının əsas məqsədi Aİ ilə proqrama daxil olan ölkələr
arasında siyasi assosiasiya və iqtisadi inteqrasiyanın sürətlənməsini təmin etməkdir. AQS-in spesifik olaraq
Şərq dimensiyasının inkişaf etdirilməsi Aİ-nin şərqdəki qonşuları ilə olan siyasi münasibətlərinin inkişafına
güclü təkan verəcəkdir. Bu məqsədlə Şərq Tərəfdaşlığı qonşu ölkələrdə siyasi və sosial-ekonomik islahatların
aparılmasını dəstəkləуəcək və İttifaq ilə yaxınlaşmanı asanlaşdıracaqdır. Bu, Aİ, qonşu ölkələr və bütün
Avropa kontinentində stabilliyin, təhlükəsizliyin və rifahın qorunmasına xidmət edir. Şərq Tərəfdaşlığı
stabillik və çoxtərəfli sferada qarşılıqlı inamın formalaşmasını dəstəkləyəcək. Münaqişələr əməkdaşlıqlar
qurulmasına maneə törədir. Buna görə, Praqa zirvəsinin iştirakçıları, münaqişələri beynəlxalq hüquq
prinsipləri və normaları əsasında və bu proqram çərçivəsində qəbul edilən qərarlar və sənədlər əsasında
mümkün qədər tez həll etməyə ehtiyac duyulduğun qeyd edirlər. Bundan başqa Şərq Tərəfdaşlığı qonşu
ölkələrin öz aralarında daha six əməkdaşlıq qurmasına imkan yaradacaq.“
Şərq Tərəfdaşlığı eyni zamanda ikitərəfli olaraq Assosiasiya sazişinin imzalanmasını və azad ticarət
zonasının yaradılması prosesini sürətləndirməli idi.
Siyasi elmlər ədəbiyyatında Şərq Tərəfdaşlığı proqramının inkişaf etdirilməsinin müxtəlif pərdəarxası
səbəbləri haqqında fıkirlər və diskussiyalar mövcuddur. Məsələn, Avropa Parlamentinin üzvü Vemer Şulz
(Werner Schulz), Şərq Tərəfdaşlığı proqramının inkişaf etdirılməsini postsovet məkanına yeni Avropa
perspektivi verilməsi üçün böyük bir proyekt kimi dəyərləndirir. Suzan Stevart (Susan Stewart) Şərq
Tərəfdaşlığının əsas strategiyasının Rusiyaya qarşı [səh. 25-26] olduğunu düşünür. Onun fikrincə, GürcüstanRusiya arasında qısamüddətli müharibə və Rusiyanın formal olaraq Cənubi Osetiyanın və Abxaziyanın
müstəqilliyini tanıması Şərq Tərəfdaşlığının həyata keçirilməsinə təkan verdi. Eyni zamanda, Suzan Stevart
Şərq Tərəfdaşlığının həyata keçirilmə səbəbi haqqında olan fıkrini, bu proqramın Rusiya tərəfındən müsbət
qarşılanmaması ilə də əsaslandınrdı.
Avropa Komissiyasının Şərq Tərəfdaşlığı haqqında bəyannaməsində olan açıqlama həqiqətən də Suzan
Stevartın fıkrini, demək olar ki, təsdiq edə bilər: “Şərq Tərəfdaşlığı qonşu ölkələrdə dinamik olaraq islahatların
aparılmasına, bazar iqtisadiyyatının inkişafına təkan verəcək, stabilliyi təmin edəcək və Avropada yeni
sərhədlərin yaranması təhlükəsinin qarşısını almağa köməklik göstərəcəkdir”. Yeni sərhədlərin yaranmasının
qarşısını almaq, xüsusilə Rusiya və Gürcüstan arasında olan qısamüddətli müharibəyə istinad kimi
dəyərləndirilə bilər. Nəticə olaraq isə, Aİ-nin Şərq Tərəfdaşlığının həyata keçirməsi, Rusiyanın Şərqi Avropa
Siyasətinə strateji reaksiyası kimi qiymətləndirilə bilər.
Kortni Şupenin (Cortnie Shupe) Rusiyanın Şərq Tərəfdaşlığı proqramına “qarşı” olan siyasi münasibəti
haqqında düşünür ki, Moskva bu proqramı birbaşa onun maraqlarına zidd hesab edir və bunun üçün də о qeyd
edir ki, Avropa ilə olan siyasi konvergensiya (yaxınlaşma), Rusiya ilə siyasi divergensiya (uzaqlaşma)
anlamını ifadə edir.
Suzan Stevart və Kortni Şupenin fıkirlərinin və irəli sürdüyü iddiaların əksinə, Rusiya Federasiyasının
xarici işlər naziri Sergey Lavrov, Belarusdakı bir mətbuat çıxışında qeyd edir ki, Rusiyanın özünün məhz Şərq
Tərəfdaşlığı proqramına qoşulması həb mümkündür və Rusiya Avropanın bu siyasi proqramına qarşı deyil (4).
Lakin son dövrdə Ukraynada baş verən hadisələr Rusiya xarici işlər nazirinin öz dediklərində nə qədər
“səmimi” olduğunu açıq şəkildə göstərir (1).
2010-cu ildə Rusiya Gömrük İttifaqını yaratmaqla, özünün Avropa İttifaqının Şərqi Avropa siyasətinə
qarşı olan siyasətini tamamilə dəyişdi. Uzunmüddətli plan olaraq isə demək olar ki, Rusiyanın Avropa
İttifaqına qarşı güc balansı qurmasına yardım edəcək, Gömrük İttifaqının kökləri üzərində qurulacaq və 2015ci ildən fəaliyyətə başlaması nəzərdə tutulan, Avrasiya Birliyini yaratmaq, Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin
illər boyu qarşısına qoyduğu siyasi məqsəd kimi qəbul oluna bilər, ki, bu da keçmiş sovet ölkələrini yenidən
bir çətir altında birləşdirməni nəzərdə tutur. Gömrük İttifaqının yaradılması ilə Rusiya Avropa Ittifaqının AQS
və Şərq Tərəfdaşlığı proqramlarının gələcəyini sual altında qoydu. Bundan sonra Şərqi Avropada Avropa
İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığı proqramı və Rusiyanın Gömrük İttifaqı arasında müvafıq dövlətlərin bir çətir
altında birləşdirilməsi uğrunda mübarizə başlandı. Rusiya üçün Avropa İttifaqı ilə Assosiasiya – sazişi
imzalamaq de-yure və de-fakto Gömrük İttifaqına qəbul olunmamaq anlamı daşıyır. Bununla da Rusiya açıq
olaraq Şərqi Avropa ölkələrini Avropa İttifaqı ilə qarşılıqlı əməkdaşlıqdan çəkindirməyi nəzərdə tutur.
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İlk olaraq Ermənistan, Avropa İttifaqı ilə Assosiasiya sazişi imzalamağa qarşı qərar verdi. Bir müddət
sonra isə Ermənistan Gömrük İttifaqına qoşuldu. Bununla Avropa İttifaqı ilə Assosiasiya sazişi imzalaması
artıq qeyri-mümkün oldu. Hal-hazırda isə Ukraynada baş verən hadisələr, Şərq Tərəfdaşlığına daxil olan
ölkələr üçün, yaxın gələcəkdə yarana biləcək təhlükələrdən açıq şəkildə xəbər verir. Hadisələrin necə davam
edəcəyi Rusiya və Avropa İttifaqı arasında olan soyuq münasibətlərin və qarşılıqlı siyasi manevrlərin region
ölkələrinə, о cümlədən Azərbaycana nələr gətirəcəyi isə başqa bir elmi araşdırma obyekti ola bilər. [səh. 2627]
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Avropa Qonşuluq Siyasətində Azərbaycan: əməkdaşlıq və onun yeni üfüqləri
Anar TURAN
Bu gün müstəqil Azərbaycanla Avropanın mötəbər qurumları arasında əməkdaşlıq yüksək
ideallara və prinsiplərə söykənir. Bu prinsiplərin arasında Avropaya mədəni, elmi-texniki inteqrasiya
əsas yer tutur. Xüsusi olaraq qeyd etməliyik ki, Qərbin üst qurumları ilə əməkdaşlığımızda Avropa
İttifaqı ilə münasibətlər böyük əhəmiyyət kəsb edir. Çünki, Avropa İttifaqı hazırda dünyanın aparıcı
qütbü kimi həm siyasi, həm də iqtisadi və mədəni dominantlığa malikdir. Azərbaycan isə Avropanın
əksər inkişaf etmiş dövlətlərinin birləşdiyi bu mötəbər qurumla əlaqələrini hər zaman inkişaf etdirmək
niyyətində olub və bu gün də həmin siyasət davam edir. Bu əməkdaşlığa töhfə verən əsas amillərdən biri
də Avropa Qonşuluq (AQS) Siyasətidir.
Avropa Qonşuluq Siyasəti (AQS) Avropa İttifaqının (AB) genişləndirilməsi kontekstində 2004-cü ildə
Avropa İttifaqı və onun qonşuları arasında yeni bölücü xətlərin yaranmasının qarşısını almaq və bunun
əvəzində həmin prosesə maraq göstərən bütün tərəflərin sabitliyi, təhlükəsizliyi və rifahını möhkəmləndirmək
məqsədilə hazırlanmışdır. Azərbaycan Respublikasını Avropa Qonşuluq Siyasətinə (AQS) daxil etmək
haqqında Aİ Şurasının 14 iyun 2004-cü il tarixli qərarı ikitərəfli əməkdaşlıqda irəliyə doğru mühüm addım
olmuşdur. AQS-nin əsas məqsədi genişlənən Avropa Birliyi qonşuluğu vasitəsilə qanunun aliliyinə, sabit
demokratiya və maddi rifaha–təhlükəsizliyə, sabitliyə və firavanlığa imkan yaratmaq, bu sahədə Aİ və onun
qonşularının qarşılıqlı marağını təmin etməkdir. Bu baxımdan, AQS çərçivəsində əməkdaşlıq Qarabağ
münaqişəsinin həlli, demokratiyanın azad seçkilər keçirməklə möhkəmləndirilməsi, insanların hüquq və
azadlıqlarının qorunması, korrupsiya ilə mübarizə yoluyla sərmayə və biznes sahəsinin yaxşılaşdırılması,
sahibkarlığın inkişafı, iqtisadiyyatın diversifikasıyası və digər bu kimi məsələlərin həllinə müsbət təsir edə
bilər.
Avropa Qonşuluq Siyasətinin dəstəklədiyi faktorlar
Əvvəla, AQS tərəfdaş ölkələrində demokratiya və düzgün idarəçiliyin qüvvətləndirilməsinə yardım edir,
Avropa İttifaqı ilə insan hüquqları sahəsində dialoqu dəstəkləyir. Sonra tərəfdaş ölkələrdə sahibkarlıq və
sərmayə üçün əlverişli mühitin dəstəklənməsi daxil olmaqla iqtisadi, bazar və tənzimləyici islahatları təşviq
edir. Qlobal ticarət sisteminə inteqrasiya etməkdə tərəfdaş ölkələrə yardım etməklə, regionda və Avropa
İttifaqı ilə ticarəti təşviq edir. AQS iqtisadi və sosial inkişafı dəstəkləyir, yoxsulluğa qarşı mübarizə aparır.
Ədliyyə sahəsində islahatlar daxil olmaqla, tərəfdaş ölkələrlə və onlar arasında ədliyyə, azadlıq və
təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığı artırır. Bundan əlavə qanunsuz miqrasiya ilə mübarizə aparmaqda
tərtəfdaş ölkələrlə və onlar arasında əməkdaşlığı təşviq edir, eyni zamanda qanuni miqrantların həyatını
yaxşılaşdırır. Nəqliyyat, enerji, telekommunikasiya və tədqiqat sahələrində tərəfdaş ölkələr arasında və Avropa
İttifaqı ilə əməkdaşlığı artırır, ətraf mühit sahəsində əməkdaşlığı gücləndirir. AQS həmçinin münaqişələrin
qarşısını almaq və böhran vəziyyətindən çıxmaq üçün regionda və Avropa Birliyi ilə birgə işləyir.
AQS-də Avropa Birliyinin genişləndirilməsi nəzərdə tutulmur və AB-yə üzv olmaq perspektivi təmin
edilmir. İlk olaraq, AQS AB-nin bilavasitə qonşularına, yəni Əlcəzair, Belarus, Misir, İsrail, İordaniya, Livan,
Liviya, Moldova, Mərakeş, Fələstin Muxtariyyəti, Suriya, Tunis və Ukraynaya tətbiq edilmək üçün nəzərdə
tutulmuşdu. 2004-cü ildə həmin ölkələrin siyahısı genişləndirilmiş və həmin siyahıya hazırda AB-yə üzv
olmağa namizəd olan ölkələrlə, yəni Bolqarıstan, Rumıniya və Türkiyə ilə həm dəniz, həm də quru sərhədini
paylaşan Cənubi Qafqaz ölkələri də (Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan) daxildir. Rusiyanın AB-nin
qonşusu olmasına baxmayaraq, bizim əlaqələrimiz dörd “ümumi sahəni” əhatə edən Strateji Tərəfdaşlıq
vasitəsilə inkişaf etdirilir.
AQS-nin Azərbaycan üçün yaratdığı imkanlar
Siyasi, iqtisadi və inzibati islahatların həyata keçirilməsi və birgə dəyərlərə hörmət edilməsində konkret
irəliləyişə nail olunması müqabilində Aİ-nin daxili bazarında müəyyən paya sahib olma imkanı; –
vətəndaşların, əmtəələrin, xidmətlərin və kapitalın sərbəst dövriyyəsini təmin etmək məqsədilə gələcək
inteqrasiya və liberalizasiya proseslərində iştirak; – Aİ üzv ölkələri ilə daha səmərəli siyasi dialoq və
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əməkdaşlıq, güzəştli ticarət əlaqələri və açıq bazar, miqrasiya, narkotiklər və mütəşəkkil cinayətkarlıqla
mübarizə sahəsində əməkdaşlıq, sərmayələrin təşviqi, yeni maliyyə mənbələrinin əldə edilməsi, ölkəmizin
Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmasının dəstəklənməsi və s. Həmçinin, AQS tərəfdaş ölkələr, o
cümlədən Azərbaycan Respublikası üçün mədəni, təhsil və ətraf mühit kimi sahələr üzrə əlaqələri təşviq edən
müəyyən Aİ proqramlarında daha çox iştirak və texniki yardım imkanları təqdim etmişdir. Bu kontekstdə,
xüsusilə Avropa Qonşuluq və Tərəfdaşlıq Aləti (AQTA) çərçivəsində Tvinninq, Texniki yardım və Məlumat
mübadiləsi (TAİEX), Büdcəyə dəstək, Tempus, Erasmus Mundus kimi proqramlar qeyd oluna bilər. AQS
Strategiya Sənədinə əsasən, Aİ-nin tərəfdaş ölkələrlə münasibətlərini yaxın gələcək üçün tənzimləyən əsas
sənəd Fəaliyyət Planlarıdır. 3-5 illik müddət üçün nəzərdə tutulan bu sənədlər hər bir ölkənin ehtiyac və
imkanları, o cümlədən qarşılıqlı dəyər və maraqlar nəzərə alınaraq hazırlanmışdır.
Şərq tərəfdaşlığı
Ölkəmizin Avropaya inteqrasiyasını şərtləndirən əsas amillərdən biri də 2009-cu ilin may ayında
Azərbaycanın Şərq Tərəfdaşlığındakı iştirakı ilə bu istiqamətdə daha bir addımın atılmasıdır. “Şərq
tərəfdaşlığı” Avropa İttifaqının altı qonşu ölkəsini əhatə edir: Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Moldova,
Belarus və Ukrayna. Avropa Birliyi başqa ölkələrlə daim xüsusi münasibətlər qurmağa çalışır, üzv qəbul edə
bilmədiyi dövlətlərlə münasibətləri yardımçı vasitələrlə tənzimləməyə üstünlük verir. AQS ilə yanaşı Şərq
tərəfdaşlığı da Avropanın yaxınlığında olan ölkələrin onun standartlarına uyğunlaşdırılmasına hesablanmışdır.
Bəzi ekspertlər hətta, Şərq Tərəfdaşlığı Proqramını Qonşuluq Siyasəti Proqramından daha üstün layihə hesab
edirlər. Qonşuluq siyasətinə onlarca dövlət daxildir və bəzən bu çərçivədə əməkdaşlıq simvolik xarakter
daşıyır. Avropa Birliyi “5+1” qrupuna daxil olan dövlətləri irəli çəkməklə onlarla daha sıx əməkdaşlığa cəlb
etdiyini düşünür. Avropa Birliyinin liderləri Şərq Tərəfdaşlığı Proqramı çərçivəsində “5+1” məkanında
islahatların sürətlənəcəyinə və quruma daha çox yaxınlaşacağına inanırlar. Avropa Birliyi Şərq Tərəfdaşlığı
Proqramına daxil olan ölkələr üçün viza rejiminin yumşaldılmasını, ticarət məhdudiyyətlərinin aradan
qaldırılmasını və enerji əməkdaşlığını genişləndirməyi nəzərdə tutub. Hazırda Azərbaycan Avropanın enerji
təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm rol oynayır və Trans-Adriatik Təbii Qaz Boru Kəməri layihəsi
enerji sahəsində strateji əməkdaşlığımızın gözəl nümunələrindəndir.
Əslində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin son 10 il ərzində Avropa Komissiyasına
həyata keçirdiyi mütəmadi səfərlər, habelə Avropa İttifaqı Şurası və Avropa Komissiyası prezidentlərinin
Azərbaycana səfərləri bu münasibətlərin inkişafına böyük təkan vermiş, bərabərhüquqlu və qarşılıqlı hörmət
üzərində qurulmuş səmərəli əməkdaşlığı təşviq etmişdir.
Bu gün Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında gələcək əməkdaşlıq perspektivlərinin müzakirəsi üçün
geniş dialoq məkanı mövcuddur. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə bildirmişdir ki, Avropa İttifaqı və
Avropanın digər üst qurumları və təsisatları ilə əlaqələr Azərbaycan üçün prioritetdir. İstər Avropa Qonşuluq
Siyasəti istərsə də, Şərq Tərəfdaşlığı Təşəbbüsünün müxtəlif platforma və panelləri, Tərəfdaşlıq və
Əməkdaşlıq Sazişi çərçivəsində Əməkdaşlıq Şurası, Parlamentlərarası Əməkdaşlıq Komitəsi, AVRONEST və
digər təsisatlar çərçivəsində mütəmadi görüşlər keçirilir, Avropa Qonşuluq Siyasətinin və Şərq Tərəfdaşlığı
Təşəbbüsünün mövcud vəziyyəti onu deməyə əsas verir ki, tərəflər arasında hüquqi, siyasi, iqtisadi, ticari,
sosial, regional əməkdaşlıq imkanları, Avropa İttifaqının müxtəlif yardım proqramları müzakirə edilir. Bundan
başqa, hazırda müvafiq dövlət qurumları tərəfindən Avropa İttifaqı ilə Assosiasiya Sazişi, Vahid Aviasiya
Məkanı Sazişi və ölkəmizin Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığı üçün yeni imkanlar yaradan Müasirləşmə üzrə
Strateji Tərəfdaşlıq Sənədi üzrə danışıqlar aparılır. Bu gün beynəlxalq təşkilatlara üzvlük, dünyada mövcud
olan təhlükələrə qarşı birgə fəaliyyət, bir sıra iqtisadi layihələrin, o cümlədən Bakı-Tbilisi-Ceyhan, BakıTbilisi-Ərzurum layihələrinin reallaşması, Bakı-Tbilisi-Qars və digər layihələrin həyata keçirilməsi
istiqamətində əldə edilən uğurlar da onu göstərir ki, Azərbaycan artıq Qərb sivilizasiyasına qoşulmaqdadır.
Bu, bütün sahələrdə, eyni zamanda, mədəniyyət və təhsildə də özünü göstərir. Mədəniyyət və təhsil sahəsində
UNESCO ilə əməkdaşlıq, Azərbaycan təhsilinin Bolonya prosesinə qoşulması bunun bariz nümunəsidir.
Beləliklə, Avropaya inteqrasiya Azərbaycanın könüllü və məntiqi olaraq seçdiyi yoldur. Bu yol Qərb
sivilizasiyasına yaxınlaşmaq və Azərbaycana tətbiq etmək, ölkəmizi dünyanın aparıcı qütbündə layiqincə
təmsil etmək və dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrinin səviyyəsinə yüksəltməkdən ibarətdir.
Xalq qəzeti.-2014.-26 oktyabr.-№ 233.-S.1.
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Azərbaycan-Avropa İttifaqı: strateji əməkdaşlığın yeni modelinə doğru
Kamal ADIGÖZƏLOV
Yeni mərhələnin iqtisadi və strateji dividendləri
Dördüncü mərhələdə Aİ texniki və maliyyə dəstəyi çərçivəsində Azərbaycana 180 milyon avro vəsait
ayırıb. Həmin dövr ərzində ölkəyə qoyulan xarici sərmayələrin 52 faizini Aİ-yə üzv olan dövlətlər qoyublar.
Onun həcmi 7,0 milyard manat təşkil edir. Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna təşkilat üzvləri 1,4 milyard ABŞ
dolları həcmində birbaşa sərmayə yatırıb. Bu da ümumilikdə həmin sahəyə qoyulan investisiyaların 42 faizini
təşkil edir.
Son 5 ildə Azərbaycanla Aİ arasında ticarət əlaqələri 89 faiz artıb. Hazırda bu təşkilat Azərbaycanın
əsas ticarət tərəfdaşıdır. Onun Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsində xüsusi çəkisi təxminən 40 faiz təşkil
edir. İxracatda isə bu rəqəm 70 faizə bərabərdir. Onu da deyək ki, Azərbaycan neftinin əsas alıcısı məhz Aİyə üzv olan ölkələrdir.
Misalların sayını artırmaq olar. Lakin yuxarıda sadalananlar da aydın göstərir ki, Azərbaycan-Aİ
əlaqələri mahiyyətcə strateji xarakterlidir. “Şərq tərəfdaşlığı” proqramı çərçivəsində münasibətlər sürətlə
inkişaf etməkdədir. Bu baxımdan SMT həmin proqramın növbəti mərhələyə yüksəldilməsidir. Maraqlıdır ki,
bu prosesin əsas təşəbbüskarı Azərbaycandır.
Ümumiyyətlə götürdükdə, söhbət yeni əməkdaşlıq formatından gedir. Aİ Avropa Qonşuluq Siyasətinə
keyfiyyətcə yeni çalar gətirməli olur. Regionun lider dövləti kimi Azərbaycan bərabərhüquqlu və strateji olaraq
inteqrasiyanı nəzərdə tutan əməkdaşlığa üstünlük verir. Buraya siyasi islahatlar və Aİ-yə uyğunlaşma;
təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq və məsləhətləşmələr; ticarət və biznes mühiti; enerji, ətraf mühit və
nəqliyyat; insanlar arasında əlaqələr kimi məqamlar daxildir.
Buradan strateji aspektdə mühüm əhəmiyyətli nəticələr əldə etmək olar. Aİ-nin mövcud olduğu
müddətdə ilk dəfə olaraq sistemli və davamlı əməkdaşlıq modeli müstəqillik əldə etmiş ölkə tərəfindən təklif
olunur. Prezident İlham Əliyevin Aİ-yə təklif etdiyi ideya faktiki olaraq bu təşkilatın, ümumiyyətlə, “Şərq
tərəfdaşlığı” proqramına yeni məzmunun verilməsi zərurətinin dərkinə səbəb olur. Həmin aspektdə SMT Aİ
üçün strateji xarakterli əməkdaşlığın universal modeli ola bilər.
Bununla Aİ-nin özünün bərabərhüquqlu əməkdaşlıq haqqında təsəvvürləri genişlənmiş olur. Qarşılıqlı
faydalı əlaqələrin reallaşdırılması mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsinə ehtiyacın olduğu dərk olunur. Şübhə
yoxdur ki, bununla təşkilat yeni əməkdaşlıq modelini başqa ölkələrə də tətbiq etmək imkanı əldə edir. Burada
bütün tərəflərin qazancı müasir tələblərə uyğun əlaqələr üçün imkanların yaranmasından ibarətdir. Onu da
nəzərə almaq lazımdır ki, Aİ-nin postsovet məkanı ölkələri ilə əlaqələrində müəyyən problemlər meydana
gəlib. Bəzi regionlarda ixtilafların yaranması “Şərq tərəfdaşlığı” proqramının reallaşması qarşısında
maneələrin olduğunu düşünməyə əsas verir. Həmin səbəbdən qarşılıqlı əlaqələrin inkişaf etdirilməsinin
müvafiq modelinin axtarışı məsələsi aktuallaşır. Bu aspektdə Avropa Komissiyasının sədri J.M. Barrozunun
Bakıya səfəri diqqəti çəkir. Aparılan danışıqlar və verilən bəyanatlar tərəflər arasındakı münasibətlərin
perspektivləri haqqında təsəvvürlər yaradır.
Aİ ilə əlaqələrin növbəti səviyyəsinə doğru: Azərbaycan yeni səhifə açır
Hər şeydən əvvəl vurğulamaq istərdik ki, ölkə rəhbərliyi Avropa İttifaqına assosiativ üzvlüyə elə də isti
yanaşmadığını ifadə edib. Dövlət başçısı Aİ ilə bərabərhüquqlu münasibətləri təmin edən yeni əməkdaşlıq
formatının işlənib hazırlanmasının vacibliyini vurğulayıb. Avropa tərəfi bu təklifi müsbət qarşılayıb.
Bu səbəbdən J.M.Barrozunun Bakıya gəlişinin bir çox məsələlərə aydınlıq gətirəcəyi gözlənilirdi.
Tərəflər ən azından Aİ-nin proqramlarında Azərbaycanın iştirakının ümumi prinsiplərini əks etdirən çərçivə
sazişi bağlamalı idilər. İlk baxışdan bu, təəccüblü görünə bilər. Çünki uzun illərdir ki, Aİ postsovet məkanı
ölkələri ilə konkret prinsiplər əsasında əməkdaşlıq edir.
Lakin yuxarıda vurğuladığımız kimi, son dövrlərdə baş verən bir sıra proseslər bu məsələni
aktuallaşdırıb. Aİ-nin “Şərq tərəfdaşlığı” proqramı çərçivəsində indiyədək həyata keçirdiyi əməkdaşlıq
prinsiplərində qüsurlar özünü göstərib. Azərbaycan Prezidenti həmin kontekstdə “assosiativ üzvlük” ifadəsinin
özünün yayğın olduğunu və daha çox bir tərəfin maraqlarını gözlədiyini bildirib. Ayrıca, Azərbaycan müstəqil
siyasət yeridən dövlət kimi qarşılıqlı əməkdaşlıqdan siyasi, iqtisadi, mədəni fayda götürməlidir. Bu mənada
mövcud göstəricilər daha yüksək olmalı, eyni zamanda, suverenlik və müstəqillik möhkəmlənməlidir.
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Bunları nəzərə alaraq, Azərbaycan tərəfi strateji tərəfdaşlığın konkret modelinin işlənməsi ideyasını irəli
sürüb. J.M.Barrozunun Bakıya səfəri Aİ-nin həmin istiqamətdə ciddi çalışdığını göstərir. Praktikada ilk dəfədir
ki, tərəfdaş dövlət Aİ-yə inteqrasiya modeli təklif edib. Brüssel də bunun üzərində işləməyə başlayıb.
Azərbaycan paytaxtında tərəflər ölkənin Aİ-nin proqramlarında iştirakının ümumi prinsipləri haqqında
çərçivə sazişi üzrə tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq Sazişinin Protokolunu imzalayıblar. Bu o deməkdir ki, Brüssel
Bakı ilə əlaqələrinə yeni məzmun verir. Bunun üçün əvvəlcə qarşılıqlı əlaqələrin ümumi prinsipləri
müəyyənləşdirilməlidir. Azərbaycan Aİ-nin təklif etdiyi əməkdaşlıq proqramlarında nə dərəcədə və hansı
şərtlər daxilində iştirak edə bilər?
Məsələnin bu tərəfi prinsipial əhəmiyyət daşıyır. Doğrudur, J.M.Barrozu Bakıda deyib: “Biz
Azərbaycan ilə əlaqələri genişləndirmək arzusundayıq və bu mənada assosiativ üzvlüklə bağlı dəvətimiz
qüvvədədir”. Lakin bir qədər sonra Avropa Komissiyasının sədri etiraf edib ki, Azərbaycan rəhbərliyinin
təkliflərini nəzərə alırlar.
Həmin kontekstdə yeni əməkdaşlıq formatının işlənib hazırlanmasına təkan verildiyi də ifadə edilib.
J.M.Barrozu deyib: “Eyni zamanda, biz anlayırıq və bunu açıq şəkildə müzakirə etdik ki, “Şərq tərəfdaşlığı”
çərçivəsində vahid modelin bütün dövlətlərə şamil edilməsinə çalışmamalıyıq. Əminəm ki, əməkdaşlığımızın
“Şərq tərəfdaşlığı” dəyərləri üzərində qurulması vacibdir və vaxt yetişib ki, əməkdaşlığımız konkret nəticələrlə
ölçülsün. Prezident Əliyevlə belə bir razılığa gəldik ki, Strateji Müasirləşmə Tərəfdaşlığı sənədinin
müzakirəsinə təkan verək və onu sürətləndirək”.
Məsələnin bu tərəfi olduqca əhəmiyyətlidir. Azərbaycan Aİ ilə münasibətlərini həm strateji müstəvidə
saxlayır, həm də ona elə məzmun verir ki, geosiyasi problemlər meydana gəlməsin. “Strateji müasirləşmə
tərəfdaşlığı” ifadəsi Azərbaycan diplomatiyasının tarixi uğurudur. Burada əsas prinsiplər tərəflərin
bərabərhüquqluğunun gözlənilməsinə xidmət edir və şərtlər zamanın tələbinə görə yeniləşə bilər. Bütün
mərhələlərdə Aİ ilə Azərbaycanın maraqlarına eyni dərəcədə cavab verə bilən əməkdaşlığa üstünlük veriləcək.
Burada birinin digərinə öz iradəsini yeritməsi mümkün deyildir.
Bu məqsədlərə çatmaq üçün Azərbaycan və Aİ indidən konkret sahələr üzrə əlaqələrə yeni məzmun
verirlər. Enerji, təhsil, elm, ətraf mühit, istehlak siyasəti, nəqliyyat və təhlükəsizlik sahələri üzrə əməkdaşlığı
inkişaf etdirmək qərara alınıb. Söhbət faktiki olaraq sosial-mədəni və iqtisadi inkişafın bütün aspektlərindən
gedir.
Problemin bu cür qoyuluşu Avropa cəmiyyəti ilə Azərbaycan toplumunun yaxınlaşmasına yeni təkan
verir. Vətəndaşlar, təşkilatlar, müxtəlif sahənin mütəxəssisləri, sosial şəbəkələr və s. arasında əlaqələrin
genişlənməsi tərəflərin bir-birini daha yaxşı tanımasına imkan yaradır. Bununla yanaşı, Aİ və Azərbaycan
vacib əhəmiyyət kəsb edən sahələr üzrə əməkdaşlığı inkişaf etdirmək şansı əldə edirlər.
Bunların fonunda isə tərəflər enerji, təhlükəsizlik, münaqişələrin ədalətli həlli kimi aspektlərdə fəal
əməkdaşlıq etməlidirlər. Bununla bağlı Azərbaycan Prezidenti konkret fikirlərini ifadə edib. Dövlət başçısı
İlham Əliyev deyib: “Avropa İttifaqı bizim əsas ticarət tərəfdaşımızdır. İxrac haqqında danışsaq, bizim ixracın
80 faizi Avropa İttifaqının payına düşür… Azərbaycan və Ermənistan arasında danışıqlar prosesini də
müzakirə etdik. Təəssüflər olsun ki, danışıqların 20 il davam etməsinə baxmayaraq, heç bir irəliləyiş əldə
olunmamışdır. Bunun başlıca səbəbi Ermənistanın Azərbaycanla sülh əldə etmək istəməməsidir…
…Təbii ki, bu gün biz Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında enerji əməkdaşlığını da müzakirə etdik…
…Bizim üçün enerji təhlükəsizliyi təchizat marşrutlarının şaxələndirilməsidirsə, Avropa üçün enerji
təhlükəsizliyi mənbələrin şaxələndirilməsi deməkdir”.
J.M.Barrozu da enerji sahəsində əməkdaşlığa böyük önəm verildiyini bir neçə dəfə vurğulayıb. Bu
kontekstdə avropalı siyasi xadimin “Azərbaycan qlobal siyasi dialoqda çox konstruktiv rol oynayır” ifadəsi
geosiyasi aspektdə Azərbaycanın fəaliyyətinə verilən yüksək qiymətdir. Aİ faktiki olaraq Cənubi Qafqaz
ölkələri arasında yalnız Azərbaycanın dünya səviyyəsində gedən siyasi proseslərə təsir edə bildiyini etiraf edib.
Rəsmi Bakı ən mürəkkəb situasiyalarda belə konstruktiv mövqe tutur, təhlükəsizliyin təmin edilməsi
istiqamətində konkret təkliflər verir. Bu səbəbdən Aİ üçün Azərbaycanla əməkdaşlığın böyük əhəmiyyəti
vardır. Gözləmək olar ki, Aİ-Azərbaycan əlaqələri Cənubi Qafqaz üçün nümunəvi olsun, regionun digər
ölkələrinə də məhz bu model təklif edilsin. J.M.Barrozunun Bakıda qarşılıqlı əlaqələrin perspektivləri
haqqında söylədiyi fikirlər bu cür düşünməyə əsas verir.
Burada vacib olan məqamlardan biri qarşılıqlı əlaqələrdə yeniləşmə təşəbbüsünün məhz Azərbaycandan
gəlməsidir. Bunun təsadüfi olmadığını dərk etmək lazımdır. Çünki Cənubi Qafqazda tam müstəqil siyasət
aparan ölkə Azərbaycandır. Başqaları bu və ya digər dərəcədə kənar dairələrdən asılı vəziyyətdədirlər və həmin
səbəbdən deyilənlərə əməl edirlər. Ermənistan bu mənada çox ağır vəziyyətdədir. Bu ölkə sözdə müstəqilliyini
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elan edəndən bəri heç bir təşəbbüs göstərməyib. İrəvan həmişə kənardan olan göstərişləri yerinə yetirib. Onun
üçün SMT kimi proqramlar əlçatmazdır.
Göründüyü kimi, Azərbaycan bir tərəfdən cəmiyyətin bütün sahələri üzrə modernləşməni yeni
səviyyəyə qaldırır, digər tərəfdən də qlobal geosiyasətin sürətlə dəyişən dinamikasına uyğun xarici siyasət
yeridir. Bu prosesi rəsmi Bakı tam müstəqil aparır. Hesab edirik ki, indiki mərhələdə Azərbaycanın Aİ
siyasətinin əsasını bu prinsip təşkil edir.
Bu aspektdə aşağıdakı fikirlə razılaşmaq olar: “…Azərbaycan üçün əlverişli imkanlar vəd edən, amma
eyni zamanda, ciddi təhlükə mənbəyi olan “coğrafiya, neft və geosiyasət” amilləri böyük məharətlə
əlaqələndirilərək biri digərini tamamlayacaq formada vahid strategiya əsasında həyata keçirilmiş,
uzunmüddətli dövr və perspektiv gələcək üçün hazırlanmışdır ki, zaman keçdikcə onun bəhrələri daha aydın
şəkildə ölkəmizin beynəlxalq miqyasda əldə etdiyi uğurlarında və sürətli inkişafında özünü göstərməkdədir”.
Qlobal geosiyasi dinamika müstəvisində Bakının Aİ ilə strateji modernləşmə kontekstində əməkdaşlıq
modelinə üstünlük verməsinin ciddi əhəmiyyəti vardır. Bunu yuxarıda təhlil etdiyimiz dünya geosiyasi
trendlərinin məzmunu kontekstində aydın görmək mümkündür. Kifayət qədər mürəkkəb və ziddiyyətlərlə
zəngin olan geosiyasi mühitdə hansısa təşkilatın təsiri altına düşmək xeyli dərəcədə risklidir. Digər tərəfdən,
böyük güclərin bir-biri ilə amansız mübarizə apardığı şəraitdə bu cür seçim səmərəli nəticələr verməz. Lakin
məsələ bundadır ki, müstəqilliyini əldə etmiş ölkənin kənar təsirlərə məruz qalmaması üçün uğurlu xarici
siyasət kursu qurmaq lazımdır. Cənubi Qafqazda bunun öhdəsindən yalnız Azərbaycan gələ bilib.
Tərəfdaşlığın strateji modernləşmə müstəvisinə keçirilməsi müstəqilliyi və suverenliyi təmin etmək
aspektində olduqca böyük əhəmiyyətə malikdir. Eyni zamanda, burada qlobal geosiyasət kontekstində xüsusi
məna kəsb edən bir məqam mövcuddur. Biz, son illər dünya miqyasında müşahidə edilən ikili yanaşmanı
nəzərdə tuturuq. Çoxlu sayda ölkələrin hüquqları pozulur. Onlar öz ədalətli mövqelərini müdafiə edə bilmir və
bundan çox əziyyət çəkirlər. Azərbaycanın təklifi bu istiqamətdə ciddi addım hesab edilə bilər. Bakı konkret
nümunədə göstərir ki, müasir mərhələdə bütün tərəflərin hüquqlarını gözləməklə səmərəli əməkdaşlıq modeli
yaratmaq mümkündür.
Həmin model birdəfəlik müəyyən edilmiş struktur və funksional keyfiyyətlərə deyil, dinamik dəyişə
bilən prinsiplərə əsaslanır. Özü də burada əməkdaşlıq edən tərəflərin strateji maraqlarını nəzərə almaq imkanı
vardır. SMT hər yeni mərhələ üçün müvafiq əməkdaşlıq prinsiplərini işləyib hazırlamaq şansı verir. Beləliklə,
Azərbaycan faktiki olaraq “Şərq tərəfdaşlığı” proqramına yeni məzmun gətirəcək ideya irəli sürüb. Andiçmə
mərasimində Prezident İlham Əliyevin söylədiyi bir fikir öz təsdiqini SMT kimi ideyaların irəli sürülməsində
tapır. Dövlət başçısı demişdir: “Azərbaycan dünyada öz prinsipial mövqeyi ilə seçilir”.
Strateji müasirləşmə modeli bütün bunlara görə Azərbaycan-Aİ münasibətlərində növbəti mərhələ ola
bilər. Həmin kontekstdə aşağıdakı fikirlə razılaşmaq lazım gəlir: “SMT sazişinin imzalanması və onun
reallaşdırılması nəticəsində Azərbaycan öz beynəlxalq nüfuzunu və reytinqini yeni keyfiyyət səviyyəsinə
qaldıracaq, milli dövlət maraqlarına heç bir zərər gətirmədən əlavə üstünlüklər, preferensiyalar və dividendlər
verən unikal əməkdaşlıq modelini əldə edərək Yeni Ölkə Statusunu qazanacaqdır”.
Yuxarıda vurğuladığımız kimi, bu modelin nümunə kimi digər ölkələr tərəfindən də qəbul edilməsi
mümkündür. Çünki müasir dünyanın geosiyasi mühitində müşahidə edilən trendlərin məzmunu təsdiq edir ki,
əməkdaşlıqda iqtisadi, energetik, nəqliyyat, mədəni sahələrdə təhlükəsizliyin təmin edilməsinin optimal
modeli vacib məsələlərdəndir. Bu istiqamətdə Azərbaycanın fəaliyyəti tamamilə təqdirəlayiqdir.
Azərbaycan.-2014.-17 iyul.-№151.-S.5.
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AZƏRBAYCANIN REGİONAL İNKİŞAF VƏ ENERJİ TƏHLÜKƏSİZLİYİ SAHƏSİNDƏ AVROPA
İTTİFAQI İLƏ ƏMƏKDAŞLIĞI
(1991-2011)
ELÇİN ƏHMƏDOV
Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, doesn’t
Azərbaycan Respublikası 1991-ci il oktyabrın 18-də dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra ölkədə
islahatların həyata keçirilməsi və dünya inteqrasiya proseslərinə daha sıx cəlb olunması prosesində qısa
müddət ərzində bir sıra beynəlxalq və regional təşkilatlarla çoxtərəfli əlaqələr yaratmışdır.
Müstəqillik əldə etdikdən sonra qısa müddət ərzində Azərbaycan bir sıra beynəlxalq və regional
təşkilatlarla çoxtərəfli əlaqələr yaratmışdır. 1993-cü ildən Azərbaycanın xarici siyasətində Avropaya
inteqrasiya prioritet istiqamətə çevrilmiş və bu kontekstdə beynəlxalq təşkilat kimi Avropa İttifaqı ilə fəal
əməkdaşlığa başlanmışdır.
Avropa və Asiyanın kəsişmə nöqtəsində yerləşən Azərbaycanın strateji mövqeyi Avropa İttifaqına üzv
dövlətlərin də eyni zamanda, ölkəmizlə siyasi və iqtisadi münasibətləri inkişaf etdirmək marağını daha da
artırmışdır.
Müstəqilliyin ilk illərində Avropa İttifaqı ilə münasibətlər “MDB ölkələrinə texniki yardım” (TASİS),
“Avropa-Qafqaz-Asiya Nəqliyyat Dəhlizi” (TRASEKA), “Avropaya neft və qazın nəql edilməsi üzrə
dövlətlərarası proqram” (INOGATE), “humanitar yardım” (ECHO) və digər proqramlar çərçivəsində inkişaf
etdirilmişdir.
SSRİ süqut etdikdən sonra, 1991-ci ildə Avropa İttifaqı yeni müstəqil dövlətlərə texniki yardım və
ekspert köməyi vasitəsilə demokratik islahatlar keçirmək, bazar iqtisadiyyatı infrastrukturlarmı yaratmaq,
ölkələr arasında ticarət, nəqliyyat, gömrük işlərini inkişaf etdirmək üçün xüsusi TASİS proqramı hazırlamışdır.
1993-cü ilin sonlarında Bakıda Avropa İttifaqının MDB ölkələrinə texniki yardım proqramı nümayəndəliyinin
açılması ilə Azərbaycan iqtisadiyyatının bütün sahələrinin Avropa modeli üzrə yenidən qurulması prosesi
başlanmışdır.
TASİS proqramının Azərbaycanla bağlı hissəsində əməkdaşlığın üç əsas istiqamətinə üstünlük verilir:
infrastruktur, özəl sektor və insan resurslarının inkişafı. Bundan başqa, TASİS-in Azərbaycanla əlaqədar əsas
çoxtərəfli şəbəkə layihələri mövcuddur. Bunlar 1995-ci ildən başlayaraq ali təhsil müəssisələrinə və onların
əməkdaşlarına yardım göstərən TEMPUS proqramı, neft və qaz kəmərləri sisteminin regional inteqrasiyasını
təmin etmək məqsədilə yaradılan İNOQEYT proqramı və TRASEKA-dır.
TASİS proqramı bir çox proqram və layihələrə maliyyə və texniki dəstək göstərməkdədir. Bundan əlavə,
sözügedən maliyyə yardımı həmçinin Yoxsulluğun Azaldılması üzrə Milli Proqramın həyata keçirilməsində
də istifadə olunur. Bu sahədə ölkəmiz idarəetmə, iqtisadi inkişaf, investisiya mühitinin yaradılması, ətraf
mühitin qorunması sahəsində bir sıra qanun islahatları aparmışdır. Əsas məqsədlərdən sayılan yoxsulluğun
azaldılmasına, orta müddətli iqtisadi inkişaf, maliyyə siyasətindəki yeni addımlar TASİS qarşısında həyata
keçirilən öhdəliklərdəndir.
“Yeni İpək Yolu” adlandırılan TRASEKA proqramı Mərkəzi Asiya, Qafqaz və Avropa arasında
nəqliyyat əlaqələrini inkişaf etdirən bir proqramdır. TRASEKA (Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizi)
Brüsseldə 1993-cü il may 3-də keçirilmiş 8 təsisçi dövlətin (5 Mərkəzi Asiya və 3 Cənubi Qafqaz ölkələri)
ticarət və nəqliyyat nazirlərinin Konfransında təsis olunmuşdur. “Brüssel Bəyannaməsi” adlanan iki rəsmi
sənəddə qədim Şərq-Qərb “İpək yolu” dəhlizinin yeni şəraitdə bərpası, nəqliyyat-kommunikasiya
infrastrukturlarının yenidən qurulması və inkişaf etdirilməsi qərara alınmışdır (l,s.494-495).
Proqramın məqsədi qeyd edilən dövlətlərin siyasi və iqtisadi müstəqilliyini dəstəkləməklə onların
alternativ nəqliyyat yolları vasitəsilə Avropa və dünya bazarlarına çıxış qabiliyyətini yüksəltmək və
Avropadan Qara Dəniz və Qafqaz vasitəsilə Mərkəzi Asiyaya və əks istiqamətdə ən tez və ən ucuz nəqliyyat
dəhlizinin yaradılmasından ibarətdir.
1998-ci il sentyabrın 8-də Bakıda Azərbaycan və Gürcüstan Prezidentlərinin təşəbbüsü və Avropa
İttifaqının TRASEKA proqramının dəstəyi ilə “Tarixi İpək Yolunun bərpası” adlı Beynəlxalq Konfrans
keçirilmişdir. 32 ölkə və 12 beynəlxalq təşkilat nümayəndələri bu konfransda iştirak etmişlər. Konfransın
sonunda “Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat – kommunikasiya dəhlizinin inkişafına dair çoxtərəfli saziş”
adlanan mühüm bir sənədlə yanaşı, iştirakçılar adından Avrasiya ölkələri arasında hərtərəfli əməkdaşlığı və
regional inteqrasiyanın əsas prinsiplərini əks etdirən “Bakı Bəyannaməsi” də imzalanmışdır (1, s.495).
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Konfransda əldə edilmiş ən mühüm nailiyyət Azərbaycan. Ermənistan, Gürcüstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan,
Tacikistan, Özbəkistan, Türkiyə, Ukrayna, Moldova, Rumıniya və Bolqarıstanın imzaladığı “Avropa-QafqazAsiya Dəhlizinin inkişafı üçün beynəlxalq nəqliyyat üzrə Əsas Çoxtərəfli Saziş” (Əsas Saziş) və onun Texniki
Əlavələri olmuşdur.
INOGATE (Avropaya dövlətlərarası neft və qazın ixracı) Aİ-nin yeni müstəqil dövlətlərə maliyyə
dəstəyi çərçivəsində həyata keçirilən əsas regional təşəbbüslərdən biridir. 1999-cu ilin iyul ayında Azərbaycan
Respublikası da daxil olmaqla 15 dövlətin iştirakı ilə imzalanan dövlətlərarası neft və qaz ixracını nəzərdə
tutan Çərçivə Sazişi INOGATE-in hüquqi bünövrəsini təşkil edir. INOGATE çərçivəsində həyata keçirilən
texniki əməkdaşlığa əlavə olaraq, Avropa İttifaqının zəngin təbii ehtiyatlara və strateji coğrafi əraziyə malik
olan Şərqi Avropa, Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələrinin enerji təminatını və tranzit potensialının səmərəli
istifadəsinə yönəlmiş fəaliyyətində AQS-a daxil olan ölkələr daxil olmaqla bütün maraqlı tərəfdaşların dəstəyi
ilə enerji əməkdaşlığı prosesini genişləndirməkdədir. Bu əməkdaşlıq “Bakı Prosesi” təşəbbüsü ilə
güclənmişdir. “Bakı Prosesi” (və ya Bakı Təşəbbüsü) 2004-cü il noyabr 13-də Bakıda Enerji Nazirliklərinin
Konfransında Avropa İttifaqı, Qara Dəniz və Xəzər dəniz hövzəsi ölkələri arasında enerji sahəsində
əməkdaşlığın gücləndirmək məqsədi daşıyan siyasi dialoq şəklində başladılmışdır.
Azərbaycan Respublikası ilə Avropa İttifaqı arasında münasibətlərin hüquqi əsası “Tərəfdaşlıq və
Əməkdaşlıq Sazişi” (TƏS) ilə qoymuşdur. Avropa İttifaqı və Azərbaycan Respublikası arasında ticarət,
sərmayə, iqtisadiyyat, qanunvericilik, mədəniyyət, immiqrasiya və qeyri-qanuni ticarətin qarşısının alınması
sahəsində əməkdaşlığı nəzərdə tutan bu sənəd 1996-cı il aprelin 22-də Lüksemburq şəhərində imzalanmışdır.
Dövlətimiz və xalqımız üçün mühüm tarixi əhəmiyyət kəsb edən bu müqavilə Azərbaycanın Avropa
strukturları və institutları ilə əlaqələrinin genişlənməsi, xüsusilə inteqrasiya istiqamətində hüquqi baza rolunu
oynayır. Müqaviləni imzalamış bütün dövlətlər tərəfindən ratifikasiya edildikdən sonra 1999-cu il iyunun 22dən qüvvəyə minən və ümummilli lider Heydər Əliyevin imza atdığı bu saziş tərəflər arasında yüksək səviyyəli
əməkdaşlığın təşəkkül tapmasını təsdiqləyir (11).
TƏS əməkdaşlığı möhkəmləndirmək üçün müvafiq mexanizmlər təmin etməklə, Azərbaycan
Respublikası ilə Avropa İttifaqı arasında münasibətlərə yeni təkan vermişdir. Bu Saziş siyasi dialoq, insan
hüquqları, ticarət, investisiya, iqtisadi, qanunverici, mədəni və digər əməkdaşlıq sahələrində genişmiqyaslı
əməkdaşlığı nəzərdə tutur. Onun əsas məqsədlərindən birini Azərbaycan qanunvericiliyinin Avropa İttifaqı
qanunvericiliyinə uyğunlaşdırılması təşkil edir.
2004-cü il mayın 17-19-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Brüsselə rəsmi səfəri
zamanı Avropa İttifaqına 10 üzvün qoşulması ilə əlaqədar olaraq “Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq haqqında
Saziş”ə Əlavə Protokol imzalanmışdır (7). Prezident İlham Əliyevin Brüsselə bu səfəri Azərbaycanın Avropa
İttifaqı ilə münasibətlərində tamamilə yeni mərhələ oldu və ölkəmizin adı çəkilən İttifaqla Yeni qonşuluq
siyasəti” proqramı çərçivəsində genişmiqyaslı əməkdaşlığına dair razılaşmalar əldə edildi.
Avropa İttifaqının Azərbaycanla əlaqələri təkcə TRASEKA layihəsi və “Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq
Sazişi” çərçivəsində deyil, həm də Cənubi Qafqazda həyata keçirilən ümumi regional əməkdaşlıq layihəsi,
eyni zamanda bölgədə sülhün və sabitliyin təmin olunmasına dair digər proqramlar çərçivəsində reallaşır.
Avropa İttifaqının region dövlətləri ilə həm ikitərəfli, həm də regional inteqrasiya kontekstində
çoxtərəfli münasibətlər qurması və gələcəkdə onların təşkilatla daha sıx əməkdaşlığı üçün ciddi fəaliyyət
göstərməsi nəticəsində son illərdə adı çəkilən təşkilat öz sərhədlərini bir qədər də genişləndirmişdir. Bununla
da, sərhədləri genişlənən İttifaq Avropada yeni qonşular qazanmış və 2003-cü ildə “Daha geniş qonşuluq: Şərq
və Qərb qonşularla yeni çərçivə təşəbbüsü” adlı proqram qəbul etmişdir. Avropa İttifaqının xarici işlər nazirləri
2004-cü ilin yanvarında üç Cənubi Qafqaz respublikasını bu təşəbbüsə qoşmaq üçün Avropa Komissiyasına
təkliflər hazırlamaq haqqında tapşırıq vermişlər.
2004-cü il mayın 12-də Avropa Komissiyası Avropa Qonşuluq Siyasətinə dair Strategiya sənədini qəbul
etdi. 2004-ci il iyunun 14- də Avropa Komissiyasının tövsiyəsinə təşkilatın Ümumi Məsələlər və Xarici
Əlaqələr üzrə Şurasında baxılmış və Şura Cənubi Qafqaz dövlətlərini qeyd edilən siyasətə daxil etməyi qərara
almışdır (2, s.2-3).
Avropa İttifaqının tarixi əhəmiyyətli sonuncu genişlənmə prosesləri Cənubi Qafqaz ölkələrinin Avropa
ilə daha sıx əməkdaşlığının inkişafına şərait yaradır. Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz dövlətləri ilə qarşılıqlı
əlaqələrinin həyata keçirilməsi vasitələrindən biri məhz Avropa Qonşuluq Siyasətidir. AQS-də yeni qonşuların
Avropa İttifaqının layihələrində daha geniş iştirakı və daha proqressiv inteqrasiyası nəzərdə tutulur. AQS
Avropa İttifaqının öz sərhədlərini dəqiq müəyyənləşdirmək yolunda atdığı ən uğurlu addımlarından biri hesab
olunmalıdır. Hər halda bu siyasət Avropa İttifaqına müəyyən müddətə, yəni gələcək genişlənməyə qədər
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sərhədlərinin hüdudlarını dəqiqləşdirməyə imkan verir. Stabil enerji təchizatı Avropa İttifaqı üzv-dövlətlərinin
müasir iqtisadiyyatının fəaliyyət mexanizminin başlıca şərtlərindən biridir.
Avropa İttifaqı ilə əlaqələrdə daha yüksək səviyyəli siyasi və iqtisadi inteqrasiya vəd edən AQS ona
daxil olan ölkələr üçün tərəfdaşlığın gələcək inkişafı baxımından yeni bir mərhələ olmuşdur. AQS Strategiya
Sənədinə əsasən, Avropa İttifaqı tərəfdaş ölkələrlə münasibətlərini yaxın gələcək üçün tənzimləyən əsas sənəd
Fəaliyyət Planlarıdır. 3-5 illik müddət üçün nəzərdə tutulan bu sənədlər hər bir ölkənin ehtiyac və imkanları,
o cümlədən qarşılıqlı dəyər və maraqlar nəzərə alınaraq hazırlanmışdır.
Azərbaycan Respublikası – Avropa İttifaqı Fəaliyyət Planı 2006-cı il noyabrın 14-də Brüsseldə
Azərbaycan Respublikası – Avropa İttifaqı Əməkdaşlıq Şurasının iclası zamanı qəbul edilmişdir. Beləliklə,
daha əvvəl TƏS ilə tənzimlənən Azərbaycan-Avropa İttifaqı münasibətlərinin gələcək inkişafının istiqamətləri
AQS çərçivəsində Azərbaycan Respublikası – Avropa İttifaqı Fəaliyyət Planı ilə müəyyən olunmuşdur (3).
Qeyd etmək lazımdır ki, digər iki Cənubi Qafqaz ölkələri tərəfindən qəbul edilmiş AQS çərçivəsində Fəaliyyət
Planlarının girişi müvafiq ölkələrin adları çəkilməklə eyni məzmunlu mətndən ibarətdir və orada həmin ölkə
ilə Avropa İttifaqı arasında qarşılıqlı əməkdaşlığın əhəmiyyəti vurğulanır (4; 5).
Azərbaycan Respublikası da bu sahədə qarşıda duran vəzifələrin həlli istiqamətində ardıcıl addımlar
atmaqla öz mövqeyini ifadə etmişdir. Bu məqsədlə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 2005ci il iyunun 1-də “Azərbaycan Respublikasının Avropaya inteqrasiyası üzrə Dövlət Komissiyasının
yaradılması haqqında” imzaladığı sərəncamda Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında əlaqələrin daha da
gücləndirilməsi, İttifaqın Azərbaycan üzrə Fəaliyyət Planının hazırlanması və həyata keçirilməsi üzrə səmərəli,
əlaqələndirilmiş işin təmin edilməsi məsələləri öz əksini tapdı (1, s.498-499). Bununla yanaşı, qəbul edilmiş
sənəddə Avropa İttifaqı ilə siyasi, iqtisadi, hüquqi, nəqliyyat və enerji, təhlükəsizlik, insan hüquqları və
demokratikləşmə, humanitar elm-təhsil və digər əməkdaşlıq sahələri üzrə işçi qrupun yaradılması nəzərdə
tutulmuşdur.
Hazırda Avropa İttifaqının regionda həyata keçirdiyi “Yeni qonşuluq siyasəti” layihəsinin əsas məqsədi
Cənubi Qafqaz dövlətlərinin siyasi, iqtisadi cəhətdən Avropa dəyərlərinə yaxınlaşmasını sürətləndirməkdən
ibarətdir. Təbii ki, Cənubi Qafqaz ölkələri də bu məsələdə maraqlıdırlar və Avropa İttifaqı ilə ikitərəfli
münasibətləri genişləndirməyə çalışırlar.
Bu mənada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2006-cı il noyabrın 6-8-də Brüsselə rəsmi səfəri
mühüm əhəmiyyət daşıyır. Avropa İttifaqı Nazirlər Şurasının Baş katibi, xarici və təhlükəsizlik siyasəti üzrə
ali nümayəndəsi Xavyer Solana ilə keçirdiyi görüşdə Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlığın yeni
mərhələsinin başladığını bildirən dövlət başçısı İlham Əliyev bu səfərin İttifaqın Cənubi Qafqaz regionuna
dair
Yeni qonşuluq siyasətinin gələn beş il ərzində ölkəmizdə siyasi və iqtisadi inkişaf meyarlarının Avropa
İttifaqındakı göstəricilərinə uyğunlaşdırılmasının əsasını qoyacağını bəyan etdi: “Avroatlantik məkana
inteqrasiya sahəsində Azərbaycanın neçə illər ərzində apardığı siyasət həm ölkəmiz, həm də bütövlükdə
regional əməkdaşlıq üçün çox böyük nəticələr vermiş və verəcəkdir” (8).
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Avropa Komissiyasının sədri Joze Manuel Barrozu 2006-cı il
noyabrın 7-də Brüsseldə Azərbaycan Respublikası və Avropa İttifaqı arasında enerji məsələləri üzrə strateji
tərəfdaşlığa dair anlaşma memorandumu imzaladılar (9). Bununla da, Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında
enerji dialoqunun genişləndirilməsi istiqamətində yeni imkanlar açılmışdır. Bu Memorandumun əsas
məqsədləri Avropa İttifaqının enerji təchizatının diversifikasiyası və təhlükəsizliyi, həmçinin Azərbaycanın
enerji infrastrukturunun inkişafı və müasirləşdirilməsi, enerjidən səmərəli istifadə, enerjiyə qənaət və bərpa
olunan enerji mənbələrinin istifadəsidir. Bu sənədin imzalanması Azərbaycanın Avropa İttifaqının enerji
bazarlarına daha tez inteqrasiyasına kömək etməklə yanaşı, Xəzərin enerji daşıyıcılarının nəqli nəticəsində
İttifaqın enerji təhlükəsizliyi daha da güclənəcəkdir. Bunun regional təhlükəsizlik, eləcə də əməkdaşlıq və
ümumiyyətlə, Avroatlantik məkana inteqrasiya, xüsusilə, Azərbaycanın böyük neft, qaz ehtiyatları və
ölkəmizin gələcək inkişafı üçün böyük əhəmiyyəti vardır.
Cənubi Qafqaz çox mühüm geosiyasi və geoiqtisadi əhəmiyyətə malik bir regiondur. Bu bölgə
ümumavropa təhlükəsizlik məkanının sərhəddində yerləşir. Bura mühüm nəqliyyat koridoru və işlənməmiş
təbii ehtiyatlarla zəngin ərazidir. Bununla əlaqədar olaraq Cənubi Qafqazda sabitliyin əldə edilməsi və onun
dünya birliyinə, eləcə də dünya iqtisadi sisteminə qoşulması beynəlxalq siyasi proseslərin bütün iştirakçıları
üçün mühüm vəzifədir. Elə Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar edilməsi üzrə müxtəlif layihələrin mövcudluğu
da bununla izah oluna bilər.
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2008-ci il dekabrın 3-də Şərq Tərəfdaşlığı təşəbbüsü üzrə məlumat sənədi və onu müşayiət edən işçi
sənəd Avropa Komissiyası tərəfindən Avropa Parlamentinə və Avropa İttifaqının dövlət və hökumət
başçılarının şurasına təqdim olunmuşdur. Bu iki sənəd Şərq Tərəfdaşlığına dair Avropa Komissiyasının
mövqeyi və təkliflərini əks etdirərək, Avropa Qonşuluq Siyasəti çərçivəsində Avropa İttifaqının Şərq tərəfdaş
ölkələri ilə gələcək əməkdaşlıq istiqamətlərini, eləcə də iqtisadi inteqrasiyanın möhkəmləndirilməsi kimi
məqsədlər müəyyən etmişdir (6).
Avropa İttifaqı ilə əlaqələrin genişləndirilməsi baxımından Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2009cu il aprelin 28-29-da Belçika Krallığına işgüzar səfəri mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Səfər zamanı Avropa
Komissiyasının sədri Joze Manuel Barrozu ilə görüşündə dövlət başçısı İlham Əliyev Avropa İttifaqı ilə
ölkəmiz arasında əlaqələrin müxtəlif sahələr üzrə uğurla inkişaf etdiyini diqqətə çatdıraraq Azərbaycanın
Avropaya inteqrasiyasının bundan sonra da davam etdiriləcəyini bildirdi (10). Eyni zamanda, Azərbaycan
Prezidenti Brüsseldə Avropa Siyasi Mərkəzinin nümayəndələri ilə “Azərbaycan: Avropa İttifaqı üçün getdikcə
əhəmiyyəti artan tərəfdaş” mövzusunda keçirilən görüşündə ölkəmizin Avropa İttifaqı üçün əhəmiyyəti artan
ölkə olduğunu xüsusi qeyd edərək, Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında
mühüm rol oynadığını diqqətə çatdırdı. Dövlət başçısı İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Nazirlər Şurasının Baş
katibi, xarici siyasət və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Xavyer Solana ilə keçirdiyi görüşdə Avropa
İttifaqı ilə ölkəmiz arasında əlaqələrin qarşılıqlı şəkildə faydalı olduğunu və “Şərq tərəfdaşlığı” proqramı
çərçivəsində yaranacaq yeni formatın bu əlaqələri daha da möhkəmləndirəcəyini bəyan etdi (ll).
2009-cu il mayın 7-də Praqada Şərq Tərəfdaşlığı üzrə Zirvə görüşü keçirilmişdir. Zirvə görüşündə bu
təşəbbüsün əsas məqsədləri və prinsipləri, həmçinin gələcək əməkdaşlıq prosesinin ümumi konturlarını
müəyyən edən Birgə Bəyannamə qəbul edilmiş və bununla da Şərq Tərəfdaşlığı rəsmi səviyyədə başlanılmışdır
(12).
Şərq Tərəfdaşlığı Avropa İttifaqı və Şərq tərəfdaş ölkələri arasında münasibətlərin daha yüksək
səviyyəyə qaldırılması, mövcud əməkdaşlığın ikitərəfli və çoxtərəfli formatda davam etdirilərək
genişləndirilməsini nəzərdə tutur. Belə ki, Avropa İttifaqı və hər bir tərəfdaş ölkə arasında daha sıx əlaqələrin
yaradılması məqsədilə ikitərəfli format çərçivəsində mövcud Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişləri əvəzinə yeni
Assosiasiya Sazişlərinin imzalanması, tərəfdaş ölkənin Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olduğu təqdirdə
onunla dərin və müfəssəl azad ticarət zonasının yaradılması, həmçinin vizaların tədricən liberallaşdırılması,
tərəfdaş ölkələrin və Avropa İttifaqının enerji təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi məqsədilə daha dərin
əməkdaşlığın həyata keçirilməsi və s. planlaşdırılır.
2009-cu il mayın 7-də Praqada Avropa İttifaqının “Şərq tərəfdaşlığı” Sammitində iştirak edən Prezident
İlham Əliyev bu proqramın Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə əlaqələrinin daha da yaxınlaşmasına və
genişlənməsinə təkan verəcəyini qeyd edərək, ölkəmizin Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin
olunmasında əhəmiyyətli rol oynadığını diqqətə çatdırdı (13). Mayın 8-də Praqada “Cənub dəhlizi- Yeni İpək
yolu” Sammitində dövlət başçısı İlham Əliyev Azərbaycanın təşəbbüsü və iştirakı ilə qlobal enerji
layihələrinin, neft boru kəmərlərinin, sonra isə qaz kəmərlərinin inşasının uzaqgörən bir strategiya olduğunu
və ölkəmizdən müxtəlif istiqamətlərdə neft-qaz kəmərlərinin fəaliyyət göstərməsini çoxşaxəliliyin təmin
olunmasına töhfə kimi qiymətləndirdi (14).
Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında əlaqələrin əsas istiqamətini enerji əməkdaşlığı təşkil edir. Hələ
bir neçə il əvvəl Qərbin siyasi analitikləri və iqtisadçıları bildirirdilər ki, bu əməkdaşlıq Avropa İttifaqının
enerji təhlükəsizliyini daha da gücləndirəcək, İttifaqın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində Xəzər
hövzəsindən nəql olunan neft-qaz daha böyük rol oynayacaqdır. Çünki Azərbaycan qazı artıq neçə vaxtdır ki,
Avropa İttifaqı üzvü olan bəzi ölkələrə ixrac olunur. Avropa bazarı böyük olduğundan onun enerjiyə olan
tələbatının ödənməsi
üçün yeni nəql sistemlərinin yaradılması Avropa İttifaqının gündəmində olan məsələlərdən biridir.
Azərbaycan hər zaman yeni nəql sistemlərinin yaradılması təşəbbüslərinə, o cümlədən “Cənub qaz dəhlizi”nə
müsbət yanaşmışdır. Digər tərəfdən, Azərbaycanda qaz hasilatının çoxalması, aşkar edilən yeni qaz yatağının
gələn illər üçün ölkəmizin təchizat potensialını və proqnozlaşdırma imkanlarını artırdığından “Cənub qaz
dəhlizi” Azərbaycan üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir və Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, bu,
qaz potensialımızı realizə etməkdə bizə yardımçı olacaq.
Bunun məntiqi nəticəsi olaraq, 2011-ci il yanvarın 13-də Avropa Komissiyasının prezidenti Xose
Manuel Barrozunun Azərbaycana səfəri zamanı bir sıra mühüm sənədlərin imzalanması ikitərəfli əməkdaşlığın
genişləndirilməsi istiqamətində atılan mühüm addım oldu. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
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Əliyev və Avropa Komissiyasının sədri Xose Manuel Barrozu tərəfindən “Cənub qaz dəhlizi haqqında Birgə
Bəyannamə” imzalandı (15).
Xose Manuel Barrozunun Bakıya rəsmi səfəri zamanı keçirilən danışıqlarda əsas müzakirə
mövzularından birinin enerji təhlükəsizliyi məsələsinin olması, eləcə də “Cənub qaz dəhlizi haqqında Birgə
Bəyannamə”nin imzalanması hər iki tərəfin enerji əməkdaşlığından məmnunluğunun və bu sahədə əlaqələrin
daha geniş miqyasda davam etdirilməsindəki iradəsinin ifadəsidir. Bir sözlə, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan
arasında əlaqələrin daha da dərinləşdirilməsi hər iki tərəfin maraqlarına cavab verir. Odur ki, Avropa
Komissiyası sədrinin ölkəmizə rəsmi səfərinin də bu əlaqələrin inkişafına yeni töhfələr verəcəyi şübhəsizdir.
Müasir dünyanın reallıqlarına əsaslanaraq deyə bilərik ki, hər bir dövlətin həyata keçirdiyi enerji siyasəti
onun milli təhlükəsizliyinin əsaslarından biridir. Bu gün Azərbaycan yeritdiyi enerji planında tam müstəqildir
və şübhə yoxdur ki, bu sahədə bundan sonra da yeni-yeni addımlar atılacaq, bölgədə sabitliyin, əməkdaşlığın,
təhlükəsizliyin, o cümlədən enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün bütün lazımi tədbirlər görüləcəkdir.
Hazırda ölkəmiz Avropa İttifaqı ilə münasibətlərdə öz xarici prioritetlərinə uyğun olaraq daha çox
ikitərəfli əlaqələrə üstünlük verir. Avropa İttifaqının regional layihələrində iştirak etməklə yanaşı, Cənubi
Qafqazdakı ümumi iqtisadi tərəqqidəki payına görə lider dövlət olan Azərbaycan İttifaqın xarici əlaqələrində
müəyyən mövqe tutmağa çalışır. Qeyd edək ki, Avropa İttifaqı Azərbaycanda baş verən ictimai-siyasi
hadisələrdən, həyata keçirilən demokratik islahatlardan, ölkəmizin iqtisadi, siyasi və mədəni həyatındakı
inkişafdan məmnunluğunu ifadə edir. Biz Avropa Komissiyası və Avropa İttifaqının Xarici İşlər və
Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsinin 2011-ci il mayın 26-da “Qonşuluq paketi” adlanan illik
hesabatında da bunun şahidi olduq. Buraya Avropa Qonşuluq Siyasətinin qiymətləndirilməsinə dair
Azərbaycan da daxil olmaqla 12 ölkə üzrə hesabat, sektor hesabatı və “Şərq tərəfdaşlığı”na dair hesabat
daxildir (16).
Sənədin ölkəmizlə bağlı hissəsində göstərilir ki, Azərbaycan 2010-cu ildə Avropa Qonşuluq Siyasətinin
Fəaliyyət Planının icrası üzrə müəyyən irəliləyiş (xüsusilə, makroiqtisadi sabitlik və yoxsulluğa qarşı mübarizə
ilə əlaqədar sahələrdə) əldə edilmişdir. Dünyanın üzləşdiyi qlobal maliyyə və iqtisadi böhrana baxmayaraq,
Azərbaycan ili normal başa vurmuş və energetika sektorunda müsbət irəliləyiş baş vermişdir. Belə ki, 2011-ci
ilin yanvarında “Cənubi qaz dəhlizinə dair Avropa İttifaqı-Azərbaycan Birgə Bəyannaməsi” imzalanmışdır.
Bütün bunlar bir daha təsdiqləyir ki, Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasındakı əlaqələr uğurla inkişaf edir.
Hazırda Cənubi Qafqaz geoiqtisadi və geosiyasi münasibətlərdə beynəlxalq birlik tərəfindən qəbul
edilmiş müstəqil region kimi formalaşır. Avropa İttifaqının Şərq siyasəti çərçivəsində həyata keçirilən Cənubi
Qafqaz siyasəti, region dövlətlərinin milli maraqlarına cavab verən, eləcə də Cənubi Qafqazda sabitliyin və
təhlükəsizliyin təmin edilməsinə şərait yaradan optimal xarici siyasət strategiyası regionda baş verən mürəkkəb
proseslərə müsbət təsir göstərə bilər.
Müasir dövrdə ölkəmiz Avropa İttifaqı ilə münasibətlərində öz xarici prioritetlərinə uyğun olaraq daha
çox ikitərəfli əlaqələrə üstünlük verir. Avropa İttifaqının regional layihələrində iştirak etməklə yanaşı, Cənubi
Qafqazdakı ümumi iqtisadi tərəqqidəki payına görə lider dövlət olan Azərbaycan İttifaqın xarici əlaqələrində
müəyyən mövqe tutmağa çalışır. Odur ki, Azərbaycan dövləti Avropa İttifaqı ilə ikitərəfli əlaqələrin yeni
formatlarını yaradır, onunla yaxınlaşmaq üçün zəruri olan bütün təsisatları inkişaf etdirərək İttifaqın
ümumavropa iqtisadi, siyasi və təhlükəsizlik məkanına inteqrasiya olunmaq istəyini nümayiş etdirir.
Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə əlaqələrinə daim böyük əhəmiyyət verdiyini vurğulayan cənab İlham
Əliyev respublikamızın gələcəkdə bu mötəbər qurumun sıralarına qoşulmaq istəyini də bəyan etmişdir:
“Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz regionuna aid Yeni qonşuluq siyasəti gələn beş il ərzində ölkəmizdə siyasi
və iqtisadi inkişaf meyarlarının Avropa İttifaqındakı göstəricilərə uyğunlaşdırılmasının əsasını qoyacaqdır. Bu,
bizim məqsədimiz və gündəliyimizdə duran məsələlərdir. Avratlantik məkana inteqrasiya sahəsində
Azərbaycanın neçə illər ərzində apardığı siyasət həm ölkəmiz, həm də bütövlükdə regional əməkdaşlıq üçün
çox böyük nəticələr vermişdir”.
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Azərbaycanın Avropa siyasəti: enerji layihələrindən assosiativ sazişə doğru
Assosiativ saziş üzrə Azərbaycan-Avropa İttifaqı danışıqlarına dair qətnamənin qəbulu
diplomatiyamızın böyük uğurudur
Kamal ADIGÖZƏLOV,
Bakı Dövlət Universitetinin Diplomatiya və müasir inteqrasiya prosesləri kafedrasının doktorantı
SSRİ dağılanda Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi özünütəsdiqinə inananların sayı az idi. Hətta
bu millətin azad yaşaya bilməyəcəyini müxtəlif “tarixi arqumentlərlə” sübut etməyə çalışanlar tapıldı.
Bəzən Azərbaycanda yaşayanlar arasında belə bu ölkənin, xalqın, mədəniyyətin potensialına xor
baxanlar oldu. Doğrudan da müstəqilliyin ilk illəri çox qarışıq, dolaşıq proseslərə şahidlik etdi. Ancaq
tarix elə bir meydandır ki, hər şeyi yerbəyer edir.
Məhz tarixin hökmü ilə Azərbaycan rəhbərliyinə ümummilli lider Heydər Əliyev qayıdandan sonra
ölkənin bütün sahələr üzrə əsl potensialı üzə çıxmağa başladı. Həmin qarışıq illərdə Azərbaycan cəmiyyət,
dövlət və mədəniyyət məkanı olaraq regionun ən perspektivli ölkəsi olacağını hər fürsətdə dünyaya sübut
etməyə başladı. Ulu öndərin əsaslı ideoloji, siyasi və praktiki səmərəli fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan
postsovet məkanında müstəqil dövlət quruculuğunun bayraqdarı olmaq imkanını göstərdi. Bunun bariz
nümunəsi ölkənin xarici siyasət kursu idi. Bu gün keçilən həmin yola baxanda qürur doğuran və təfəkkürümüzə
nikbinlik verən bir mənzərəni görürük. Görürük ki, ulu öndər “Azərbaycan dünyaya Günəş kimi doğacaq”
deyəndə nə qədər haqlı imiş. Bu cümlənin arxasında nə qədər geniş və dərin mənalar yatırmış. O mənaların
bir qismini Azərbaycanın Avropa siyasətinin illərin sınağından keçib gələn incilərində aşkar etmək
mümkündür. Həm də ona görə ki, Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığı dövlətimiz üçün mürəkkəb bir
geosiyasi vəziyyətdə başlamışdı. Bu əməkdaşlığın tarixçəsi və təkamülü maraqlı və ibrətamiz dinamikaya
malikdir. Bu məqalənin imkan verdiyi çərçivədə onu izləməyə çalışacağıq.
1992-ci il Maastrixt sazişindən sonra Avropa interqasiyanın yeni mərhələsinə qədəm qoydu. Bu
mərhələdə iqtisadi sahə ilə yanaşı, siyasi sahədə Avropa İttifaqı ölkələrinin birləşməsi yeni səviyyəyə yüksəldi.
Paralel olaraq keçmiş SSRİ respublikaları ilə əməkdaşlıq daha da aktuallaşdı. Əgər 1992-ci ildə Maastrixt
sazişi avropalıların həyatında bir dönüş nöqtəsi oldusa, bir il sonra Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi
Azərbaycan dövlətçiliyinin tarixində dönüş nöqtəsi oldu. Ulu öndər Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas
istiqamətlərini müəyyənləşdirdi. Avropaya interqasiya onların sırasında xüsusi yer tuturdu. Nəhayət, 2012-ci
ilin aprel ayında Avropa Parlamenti assosiativ saziş üzrə Azərbaycan-Avropa İttifaqı danışıqlarına dair
qətnamə qəbul etdi. Bu, tarixi bir hadisədir. Avropa İttifaqının genişlənmə və Avropa qonşuluq siyasəti üzrə
komissarı Ştefan Fülenin dediyinə görə, assosiativ saziş Avropa İttifaqının üçüncü ölkələrlə imzalaya biləcəyi
ən geniş saziş tipidir. Yəni Azərbaycan hazırkı statusuna görə Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığın ən yüksək
səviyyəsinə çata bilib. Bu, o deməkdir ki, ölkəmiz siyasət, iqtisadiyyat, mədəniyyət, hüquq, insan haqları və
digər sahələr üzrə mühüm irəliləyişlər əldə edib. Çünki assosiativ saziş üzrə danışıqlar yalnız siyasi dialoq,
ədalət, azadlıq və təhlükəsizlik, ticarət və iqtisadiyyat, sosial sektor və digər aspektlərdə konkret uğur əldə
edən ölkələrlə aparıla bilər. Avropa İttifaqının növbəti inteqrasiya mərhələsinə qədəm qoyduğu bir dönəmdə
Azərbaycanla assosiativ saziş üzrə müzakirələrin başlanması ayrıca məna kəsb edir. “Şərq tərəfdaşlığı”
proqramı çərçivəsində bu proses Azərbaycanın Avropaya interqasiyası istiqamətində növbəti mərhələnin
başlaması deməkdir. Bir neçə aspektdə bu prosesin əhəmiyyətini dərk etmək lazımdır. Birincisi, Cənubi
Qafqazda geosiyasi gərginliyin yüksəldiyi bir zamanda Azərbaycanın xarici siyasətində hansı istiqamətin əsas
götürüləcəyi barədə bəzi mülahizələr söylənirdi. Rəsmi Bakı ulu öndərin yaratdığı xarici siyasət kursunu
inamla davam etdirdiyini dünyaya növbəti dəfə sübut etdi. İkincisi, rəsmi Bakı ölkədə bütün sahələr üzrə
islahatları davam etdirməkdə qətiyyətini bir daha ortaya qoydu. Prezident İlham Əliyev “heç kəs bizi
yolumuzdan döndərə bilməz” mesajını verərək, Azərbaycanın dəqiq xarici siyasət kursu olan dövlət olduğunu
göstərdi. Üçüncüsü, Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyi sisteminin qurulmasında ciddi rol oynadığı
Avropa İttifaqı tərəfindən etiraf edildi. Qurum rəsmilərinin assosiativ saziş üzrə danışıqlarla bağlı
söylədiklərindən aydın olur ki, Avropanın Azərbaycanın enerji siyasətinin uğurlu olmasına böyük ehtiyacı
vardır. Bu ehtiyac assosiativ sazişlə rəsmiləşdirilmiş olur. Dördüncüsü, Avropa İttifaqı Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin Cənubi Qafqazda sabitliyə və inkişafa ciddi əngəl olduğunu bir daha təsdiqlədi. Avropa
Parlamenti assosiativ saziş üzrə danışıqların aparılması ilə bağlı keçirdiyi müzakirələrdə Ermənistanın işğal
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etdiyi Azərbaycan ərazilərindən təcili çıxmasını, humanitar fəlakətə son qoyulmasını, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün qeyd-şərtsiz bərpa olunması zərurətini vurğuladı. Avropa parlamentarilərinin ritorikasının
dəyişməsi Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz, o cümlədən Azərbaycan siyasətində yeni əlamətlərin
formalaşmasının ilk nümunələrindən biri kimi qəbul edilməlidir. Görünür, burada son aylar bölgədə cərəyan
edən geosiyasi proseslərin Aİ-nin xarici siyasətindəki qüsurları aydın üzə çıxarması həlledici rol oynayıb. Aİ
Qafqaz siyasətində regional yanaşmadan istifadə etməklə həm həyata keçirdiyi proqramların effektivliyini
aşağı salır, həm də real interqasiya imkanlarını minimuma endirirdi. İkili standartlardan imtina Avropanın
Cənubi Qafqazda uğurunun təməl şərtidir. Artıq bu istiqamətdə kiçik də olsa, bir addımın atıldığını demək
olar. Biz yalnız ilk addımdan danışa bilərik, çünki Aİ hələ çox məsələlərdə real olaraq ikili standartlardan
imtina etməlidir. Məsələnin başqa tərəfi Azərbaycanın yeritdyi xarici siyasətə bağlıdır. Hesab edirik ki, məhz
Azərbaycanın 1993-cü ildən həyata keçirdiyi xarici siyasət kursunun düzgünlüyü Avropanın mövqeyinin
dəyişməsinə səbəb olur. Bütün şərtlərdə Azərbaycan ulu öndər Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi xarici siyasət
kursunu inamla davam etdirdi. Azərbaycan rəhbərliyinin bu qətiyyəti, diplomatiyamızın vətənpərvərliyi və
peşəkarlığı bütün geosiyasi gücləri öz mövqelərinə yenidən baxmağa məcbur etdi. Bu, həm geosiyasətin
nəzəriyyəsi, həm də praktiki fəaliyyət üçün çox mühüm bir nəticədir. Bu səviyyənin daha aydın dərk edilməsi
üçün Heydər Əliyevin 1993-cü ildən başlayan xarici siyasət kursunda Avropa istiqamətinin həyata
keçirilməsinin əsas məqamlarına nəzər salmaq lazımdır.
Artıq qeyd etdiyimiz kimi, xarici siyasət konsepsiyasının formalaşması prosesi 1993-cü ilin yayında
xalqın harayına səs verərək hakimiyyətə gəlmiş ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata
keçirilib. Məhz Heydər Əliyev xarici siyasətin konseptual əsaslarını yaradıb, onun əsas prinsip və
istiqamətlərini müəyyənləşdirib. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri
kimi Avropa istiqaməti seçilib. Bu istiqamətin tərkib hissəsi qismində ən nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlardan biri
olan Avropa İttifaqı ilə qarşılıqlı münasibətlərin qurulması və inkişaf etdirilməsi olub.
Aİ ilə ilk əlaqələr 1990-cı illərin əvvəlinə təsadüf edib. 1996-cı ildə Azərbaycan Aİ-də “xüsusi dəvətli”
dövlət statusu alıb. Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev 1996-cı il iyulun 8-də “Avropa İttifaqı və
Azərbaycan Respublikası arasında əməkdaşlıq proqramının həyata keçirilməsi tədbirləri haqqında” Sərəncam
imzalayıb. Elə həmin ildə Prezident Heydər Əliyev Aİ-nin hazırladığı Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi (TƏS)
imzalayaraq, Azərbaycanın bu qurumla əlaqələrini rəsmən qurub. 105 maddədən ibarət bu sənəd çərçivəsində
Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatının inkişafı, özəlləşdirmə proqramı və infrastruktur layihələrinin
reallaşdırılması üçün Aİ-nin maliyyə və texniki dəstəyi nəzərdə tutulurdu.
Ümumilikdə, TƏS XXI əsrin əvvəllərində siyasət, iqtisadiyyat və mədəniyyət sahəsində dialoqun
inkişafı üçün möhkəm əməkdaşlığın əsasını qoyub. Azərbaycan və Aİ arasında münasibətlər “MDB ölkələrinə
texniki yardım” (TACIS) proqramı, “Yeni İpək Yolu” adlandırılan “Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizi”
(TRACECA) təşəbbüsü, “Avropaya neft və qazın nəql edilməsi üzrə dövlətlərarası proqram” (INOGATE),
“humanitar yardım” (ECHO) və s. proqramlar çərçivəsində inkişaf edib. Yəni Aİ ilə Azərbaycan arasında
əməkdaşlıq əsasən iqtisadi əməkdaşlıq, texniki yardım və maliyyə dəstəyi istiqamətlərində inkişaf edib. Bu,
Avropanın müəyyən müddətə qədər Azərbaycanla iqtisadi və energetka sahəsində əməkdaşlığa üstünlük
verməklə başqa sahələr üzrə inteqrasiyanın möhkəm təməlini hazırlamaq taktikasını seçdiyini göstərir. Belə
bir xəttin seçilməsinin bir səbəbi bütövlükdə postsovet məkanında geosiyasi vəziyyətin mürəkkəbliyidirsə,
digər səbəb Aİ-nin daxili inteqrasiya prosesinin ziddiyətli olmasından qaynaqlanır. Daha konkret desək, Aİdə daxili inteqrasiya ilə onun genişlənmə prosesi arasında uyğunluğa nail olmanın optimal modeli tapılmırdı.
Bu ziddiyyətin indi tamhəll edildiyi haqqında danışmaq mümkün deyil. Lakin 2007-ci ilə yanvarın 1-dən
vəziyyət dəyişməyə başladı. Həmin tarixdən etibarən TACİS proqramı Avropa qonşuluq siyasəti (AQS)
proqramı ilə əvəz olundu. Bu dəyişiklik Aİ-nin genişlənməsində sonuncu dalğanın başlaması ilə əlaqəli idi.
Eyni zamanda, prinsipial olaraq Aİ daxilində inteqrasiyanın dərinləşməsinin yeni mərhələsinə qədəm
qoyulurdu. Buna uyğun olaraq xarici siyasətdə konkret proqramlar həyata keçirilməli idi. AQS bunun bariz
nümunəsidir.
Daha geniş mandata və əhatə dairəsinə malik olan AQS proqramı Aİ-nin planlarının həyata
keçirilməsində əsas maliyyə aləti olaraq qalır. AQS Azərbaycan da daxil olmaqla 17 ölkəyə maliyyə yardımını
nəzərdə tutur. Bu proqram özündə 3 əsas strateji məqsədi daşıyır. Bura demokratiya və insan hüquqlarına
dəstək, bazar iqtisadiyyatına keçidin sadələşdirilməsi və davamlı inkişafa yardım, o cümlədən, qarşılıqlı maraq
doğuran sahələrdə əməkdaşlığın inkişafı daxildir. Bütövlükdə, Aİ ilə əlaqələrdə daha yüksək səviyyəli siyasi
və iqtisadi inteqrasiya vəd edən AQS ona daxil olan ölkələr üçün tərəfdaşlığın gələcək inkişafı baxımından
yeni bir mərhələdir. AQS çərçivəsində Azərbaycan üzrə 2007-2013-cü illər üçün nəzərdə tutulmuş strategiya
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sənədi Aİ-nin yardımlarının məqsədlərini və siyasi məsuliyyətini əks etdirməklə əməkdaşlığın prioritet
sahələrini müəyyənləşdirir. Bu prioritetlər bazar iqtisadiyyatının və Azərbaycanda demokratik idarə üsulunun
inkişafına yardımı, birgə fəaliyyət planı və təhlükəsizlik məsələlərinin həyata keçirilməsini əhatə edir.
Aİ ilə münasibətlər müstəvisində Azərbaycan “Şərq tərəfdaşlığı” formatında fəal iştirakını davam
etdirir. “Şərq tərəfdaşlığı” proqramı 2008-ci ilin mayında Aİ üzvləri olan Polşa və İsveç tərəfindən irəli
sürülüb. Proqramın əsas məqsədi iştirakçı dövlətlərin perspektivdə Aİ-yə inteqrasiyasını gücləndirmək,
demokratik-hüquqi və siyasi islahatları sürətləndirməkdir. “Şərq tərəfdaşlığı” təşəbbüsünü AQS proqramından
fərqləndirən əsas cəhət də məhz budur. Bu proqram Aİ-nin Şərq qonşuları ilə əlaqələrinin daha da
dərinləşməsini nəzərdə tutur. Proqrama cəlb olunmuş Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Moldova, Belarus,
Ukrayna ümumən Qərblə Şərq arasında əlverişli tranzit yollarının, nəqliyyat-kommunikasiya dəhlizlərinin
keçdiyi ən əhəmiyyətli geosiyasi region hesab olunur. Proqrama daxil edilən ölkələrin gələcəkdə Aİ-yə
qəbuluna dair konkret vəd olmasa da, onların avrostrukturlara inteqrasiya prosesinin sürətləndirilməsinin uzaq
perspektiv üçün strateji hədəfləri kifayət qədər aydındır. Yaxın perspektivdə isə proqramda iştirak edən
ölkələrlə ümumi daxili bazarın formalaşdırılması məqsədilə tədbirlər planının hazırlanması, vahid və hərtərəfli
azad ticarət zonalarının yaradılması, vizasız gediş-gəlişin təmini, enerji sahəsində əməkdaşlığın
dərinləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Proqramın məqsədi tərəfdaş ölkələrdə aparılan islahatları və müasirləşdirmə
prosesini dəstəkləmək, onlarda demokratik islahatların sürətləndirilməsinə, habelə iqtisadi inkişafa töhfə
vermək üçün sərmayə qoymaqdır. 2008-ci ilin dekabrında təqdim olunan kommunikeyə əsasən, 2010-2013cü illərdə bu məqsədlə 350 milyon avro vəsait ayrılmalı, 2020-ci ilə qədər isə bu məbləğ 1,5 milyard avroya
çatdırılmalıdır.
1992-2006-cı illərdə TACİS və Aİ-nin digər proqramları çərçivəsində Azərbaycana 414 milyon avro
məbləğində humanitar, texniki və ərzaq yardımı göstərilib. 1995-ci ildən etibarən Aİ-nin Tempus proqramında
iştirak edən Azərbaycan təhsil sisteminin mükəmməlləşdirilməsinə yönəlmiş 50 layihəni həyata keçirib. 1998ci ilin sentyabrın 8-də Bakıda Azərbaycan və Gürcüstan prezidentlərinin təşəbbüsü və Aİ-nin TRACECA
proqramının dəstəyi ilə “Tarixi İpək Yolunun bərpası” adlı beynəlxalq konfrans keçirilib. 32 ölkə və 12
beynəlxalq təşkilatın nümayəndələrinin qatıldığı konfransın yekunu olaraq, Azərbaycan, Ermənistan,
Gürcüstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Özbəkistan, Türkiyə, Ukrayna, Moldova, Rumıniya və
Bolqarıstanın imzaladığı “Avropa-Qafqaz-Asiya dəhlizinin inkişafı üçün beynəlxalq nəqliyyat üzrə Əsas
Çoxtərəfli Saziş” (Əsas Saziş) və onun Texniki Əlavələri imzalanıb. Bundan başqa, tədbir iştirakçıları adından
Avrasiya ölkələri arasında regional inteqrasiya və hərtərəfli əməkdaşlığın prinsiplərini əks etdirən Bakı
Bəyannaməsi qəbul olunub. Xəzər neftinin Avropa bazarlarına çıxışını təmin edən INOGATE proqramı
çərçivəsində həyata keçirilən texniki əməkdaşlığa əlavə olaraq, Aİ zəngin təbii ehtiyatlara və strateji coğrafi
əraziyə malik olan Şərqi Avropa, Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələrinin enerji təminatı və tranzit potensialının
səmərəli istifadəsinə yönəlmiş fəaliyyətində AQS-ə daxil olan ölkələr daxil olmaqla bütün tərəfdaşların dəstəyi
ilə
enerji
əməkdaşlığı
prosesini
genişləndirməkdədir.
Bu
əməkdaşlıq
“Bakı
prosesi”
ttp://www.inogate.org/inogate_programme/inogate_events/ministerial-conferences/1st-energy-ministerialconference-baku-13-nov təşəbbüsü ilə güclənmişdir. “Bakı prosesi” (və ya Bakı təşəbbüsü) 2004-cü il
noyabrın 13-də Bakıda enerji nazirliklərinin konfransında Aİ, Qara dəniz və Xəzər dənizi hövzəsi ölkələri
arasında enerji sahəsində əməkdaşlığı gücləndirmək məqsədi daşıyan siyasi dialoq şəklində gerçəkləşdirilir.
Hazırda Aİ ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlı olan Azərbaycan ümumavropa məkanına
inteqrasiya siyasətini davam etdirmək niyyətində olduğunu nümayiş etdirir. 2005-ci ildə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev “Azərbaycan Respublikasının Avropaya inteqrasiyası üzrə dövlət
komissiyasının yaradılması haqqında” Sərəncam imzalayıb. Bu qurumun əsas məqsədi Azərbaycan və Aİ
arasında əlaqələrin bundan sonra möhkəmləndirilməsi üçün səmərəli və koordinasiyalaşdırılmış fəaiyyətin
təmin edilməsindən ibarətdir. Belə bir qurumun yaradılması ölkənin Avropaya inteqrasiya olunmaq
niyyətindən xəbər verir. Hazırda Aİ-Azərbaycan əməkdaşlığının siyasi, iqtisadi və humanitar sahələrdə
prioritetləri 2 əsas sənəddə əksini tapıb. Bura Ölkə üzrə strategiya sənədi (2007-2013) və Milli indikativ
proqram (2011-2013) daxildir.
Bundan başqa, Azərbaycanın əsas iqtisadi tərəfdaşı olmağa çalışan Brüssellə rəsmi Bakının siyasi
yaxınlaşmasını gözləmək olar. AQS çərçivəsində əməkdaşlıq təkcə siyasi dialoq deyil, həmçinin, iqisadi,
sosial, daxili və hüquq məsələlərini də əhatə edir. Azərbaycan Respublikası-Aİ Fəaliyyət Planı insan
hüquqlarının müdafiəsi, demokratikləşdirmə, qanunun aliliyinin təmin edilməsi, səmərəli idarəçilik və
möhkəm inkişaf məqsədi daşıyan siyasi və institusional islahatlar, eləcə də beynəlxalq terrorizm və kütləvi
qırğın silahlarının yayılmasına qarşı mübarizə ilə bağlı çoxtərəfli və ikitərəfli çərçivədə beynəlxalq
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əməkdaşlığa, münaqişələrin həllinə töhfə vermək və beynəlxalq hüquqa riayət etmək kimi başlıca dəyər və
prinsiplər əsasında qurulub. Bu plan mütəmadi dialoq, o cümlədən sosial-iqtisadi inkişaf və ticarət sahəsində
dialoqu nəzərdə tutur.
Rəsmi Bakı Avropa ölkələri ilə iqtisadi əməkdaşlıq sahəsində nəzərəçarpacaq uğurlara nail olub. Aİ
Azərbaycan üçün perspektivli regional layihələr və investisiyalar mənbəyinə çevrilib. Bununla belə, zəngin
karbohidrogen ehtiyalarına malik olan ölkə öz tələbatını ödəmək iqtidarında olduğunu nümayiş etdirib.
Azərbaycan ilə Aİ arasında münasibətlər yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlərlə də əlamətdar olub. Bu
səfərlər zamanı tərəflər arasında əməkdaşlığın genişlənməsinə yönəlmiş bir sıra sənədlər imzalanıb. Belə ki,
2006-cı il noyabrın 7-də Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Brüsselə səfəri zamanı imzalanmış “Avropa
İttifaqı ilə Azərbaycan Respublikası arasında enerji sahəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında Anlaşma
Memorandumu” Azərbaycan və Aİ arasında enerji dialoqunun genişləndirilməsi istiqamətində yeni imkanlar
yaradıb.
Avropa Komissiyasının sədri Xose Manuel Barrozunun Azərbaycana səfəri çərçivəsində 2011-ci il
yanvarın 13-də “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Avropa Komissiyasının sədri Xose
Manuel Barrozu tərəfindən Cənub Qaz Dəhlizi haqqında Birgə Bəyannamə”, “Azərbaycan Respublikası və
Avropa Komissiyası arasında Hərtərəfli İnstitusional Quruculuq Proqramının Çərçivə Sənədi üzrə Anlaşma
Memorandumu” və “Azərbaycan Respublikası və Avropa Komissiyası arasında 2011-2013-cü illər üzrə Milli
İndikativ Proqrama dair Anlaşma Memorandumu” imzalanıb.
Aİ ilə Azərbaycan arasında ikitərəfli əməkdaşlıq təsisatlarının iclasları konstruktiv və səmərəli olaraq
Brüsseldə və Bakıda keçirilir. İclaslar zamanı tərəflər arasında tərəfdaşlıq üzrə siyasi, iqtisadi və humanitar
istiqamətlərdə məsələlər müzakirə olunur.
Nəhayət, Aİ Şurası 2011-ci il dekabrın 9-da Avropa Komissiyasına readmissiya və viza rejiminin
sadələşdirilməsi üzrə rəsmi Bakı ilə danışıqlar aparmaq mandatı verdi. Bundan bir neçə ay əvvəl, iyun ayının
22-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Brüsseldə Avropa Parlamentinin sədri Yeji Buzek ilə görüşdə digər
məsələlərlə yanaşı, assosiativ saziş ilə bağlı fikir mübadiləsi aparmışdı. Beləliklə, Aİ-nin Azərbaycanla
assosiativ saziş üzrə Azərbaycanla danışıqlara başlamasının sanballı tarixi vardır. Ulu öndər Heydər Əliyevin
keçən əsrin 90-cı illərində əsasını qoyduğu xarici siyasət kursu perspektivini, yaşarlılığını və dayanıqlığını tam
sübut etməkdədir. Bu siyasətin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin edəcəyi gün uzaqda deyil.
Xalq qəzeti.-2012.-27 aprel.-№ 91.-S.3.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ AVROPA İTTİFAQI İLƏ ƏMƏKDAŞLIĞININ İNKİŞAF
MƏRHƏLƏLƏRİ
Nurlan ƏLİYEV
Bakı Dövlət Universitetinin “Beynəlxalq hüquq və beynəlxalq münasibətlər” fakültəsinin dissertantı
Avropa İttifaqı (Aİ) ilə Azərbaycan arasında siyasi və iqtisadi əlaqələrin formalaşması və inkişafının ilk
başlanğıcının addımı 31 dekabr 1991-ci il tarixində, Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin Aİ tərəfindən
tanınması oldu. Bu andan etibarən, geosiyasi və iqtisadi cəhətdən Qara və Xəzər dənizini, Avropa və Asiya
birləşdirən müstəqil Azərbaycan mühüm nəqliyyat halqası kimi Aİ-nin diqqətini cəlb etmişdir. Lakin başlanğıc
mərhələdə bu əlaqələr məhdudiyyət xarakteri daşıyırdı.
Bu məhdudiyyət əsasən ölkənin SSRİ-nin tənəzzülündən sonra siyasi və sosial-iqtisadi strukturundakı
yenidənqurma prosesi və Ermənistan-Azərbaycan arasında Dağlıq Qarabağda davam edən silahlı münaqişə
səbəbindən irəli gəlirdi. Həmin mərhələdə Aİ-nin Azərbaycana münasibətdə siyasəti tanışlıq xarakteri
daşıyırdı, belə ki, ölkədə siyasi-iqtisadi sistemində islahatların aparılması, həmçinin Qarabağ münaqişəsi
zamanı xəsarət alan insanlara maliyyə və humanitar yardımın göstərilməsindən ibarət idi.
Azərbaycandakı olan vəziyyəti nəzərə alaraq, 90-cı illərin əvvəlində Aİ Qarabağ münaqişəsi nəticəsində
xəsarət alan əhaliyə təcili humanitar yardım etmək üçün bir sıra proqramların həyata keçirməyə başladı. Aİ
başa düşürdü ki, hərbi münaqişədən zərərçəkənlərə yardım etmədən gələcəkdə Avrasiya regionunda transmilli
əməkdaşlığı həyata keçirmək üçün hansısa planların və ya proqramların hazırlanması mümkün
olmayacaqdı[1].
Azərbaycana dair münasibətdə, Aİ-nin xarici siyasətinin təhlil edərkən, belə bir nəticəyə gəlmək olar ki,
son illər ərazində bu siyasət konstruktiv ortaq əməkdaşlığı istiqamətində və enerji təhlükəsizliyi çərçivəsində
sıx iqtisadi inkişafla xarakterizə olunur. Əməkdaşlıq prosesində Aİ-nin siyasətinin Azərbaycanla münasibətdə
tədricən dəyişməsinin müəyyən mərhələləri nəzərə çarpır.
İkitərəfli əməkdaşlığın ilk mərhələsi 22 aprel 1996-cı il tarixində Lüksemburqda “Aİ ilə Azərbaycan
arasında tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq haqqında Saziş”-in (TƏS) imzalanmasından başlanır. Sazişin əsas məqsədi
Azərbaycanın Avropa sisteminə inteqrasiyası üçün əlverişli şəraitin yaradılması, qarşılıqlı və eyni hüquqlu
tərəfdaşlığın inkişafına yönəldilmişdir. Adıçəkilən sazişi imzalayaraq Azərbaycan xarici kapitalın cəlb
olunmasına, xarici şirkətlərin müxtəlif layihələrdə iştirakına, idarəçilik sektorunun islahatların aparılmasına,
xidmət dairəsinin inkişafına və daxili iqtisadi potensialını dünya iqtisadi bazarının tələblərinə cavab verməyə
səbəb olmuşdu.
Əməkdaşlığın qeyd olunan mərhələsini təhlil edərkən, Aİ ilə Azərbaycan arasında TƏS-in reallaşmasına
təsir edən bir sıra faktorlara diqqət yetirmək lazımdır. 1991-1999-cu illəri çərçivəsində, Cənubi Qafqaz
regionunda baş verən proseslərin başlanğıcında avropalılar amerikanların ardınca getməyə çalışırdılar[2]. Aİ
1990-cı ildə Paris xartiyası adlanan sənəddə Azərbaycanı Xəzər regionunun bir hissəsi olaraq “ümumavropa
maraqları” dairəsi kimi adlandırmışdı. Amma buna baxmayaraq, Aİ ölkəmizlə bağlı öz xarici siyasəti ilə
hərəkət etməyə cürət etmirdi, çünki siyasətdən çox iqtisadi əməkdaşlığa böyük əhəmiyyət verirdi[3].
Adı çəkilən əməkdaşlığı həyata keçirmək məqsədi ilə Aİ Azərbaycanda iqtisadi islahatların
keçirilməsinə, istehlak sektorunda təhlükəsizliyin gücləndirilməsinə, ticarət və sərmayələrin
möhkəmləndirilməsinə, biznes iqliminin təkmilləşməsinə yönəldilmiş bir sıra tədbirlər həyata keçirilmiş,
həmçinin bazar iqtisadiyyatına keçiddə ölkəmizin siyasətini dəstəkləmişdir.
Regionda Azərbaycanın əlverişli geosiyasi yerləşməsini nəzərə alaraq, Aİ TASİS, TRASEKA və
İNOGEYT proqramları vasitəsilə regional əməkdaşlığın reallaşmasında böyük səy göstərmişdir. Bu
proqramlar beynəlxalq yük daşıma, neft və qaz nəqliyyatını tənzimləyən normaların inkişafına və öz
növbəsində ölkənin iqtisadiyyatının irəli getməsinə səbəb oldu. Bundan əlavə, TƏS-in xüsusi orqanları və Aİ
Komitəsinin Parlamenti ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın başlanması ölkəmizin dövlət institutlarının
demokratik inkişafı və inteqrasiyası dair dialoqun güclənməsinə təsir göstərdi.
İkitərəfli əməkdaşlığın ikinci mərhələsi 12 may 2004-cü il tarixində Azərbaycanın Avropanın Qonşuluq
siyasətinə (AQS) daxil olmasıdır. Bu siyasətin yarandığı andan, Aİ qeyd edir ki, o ortaq ölkələr arasında
münasibətlərin möhkəmlənməsinə səbəb olan alətdir. AQS-in əsas istiqamətləri genişlənmiş Aİ və onun
qonşuları arasında yeni ayrılma xətlərinin əmələ gəlməsinə imkan verməməsi, həmçinin siyasi, təhlükəsizlik,
iqtisadiyyat və mədəniyyət sahələrində daha geniş əməkdaşlıq əsasında İttifaqın müxtəlif fəaliyyət
formalarında iştirak etməyə imkan yaratmaqda məqsəd daşıyırdı[4].
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AQS-in siyasi, iqtisadi və administrativ islahatların düzgün həyata keçirilməsinə cavab olaraq, Aİ-nin
daxili bazarında Azərbaycana müəyyən pay qazanmağa imkan yaratdı. Eyni zamanda, proqram vətəndaşların,
məhsulların, xidmətlərin və kapitalın sərbəst dövrünü paralel təmin etmək məqsədi ilə inteqrasiya və
liberalizasiya proseslərinin növbəti inkişafına səbəb oldu.
Analoji olaraq, AQS Aİ ölkələri ilə əməkdaşlığa, imtiyazlı ticarət əlaqələrinə və açıq bazara,
narkomaniyaya və mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə sahəsində əməkdaşlığa, investisiyaların
genişləndirilmə imkanlarına, yeni maliyyə mənbələrinə, ÜTT-də üzvlük məsələnin həlli və s. məsələlərində
ikitərəfli müzakirələr keçirmişdir.
2004 2008-ci illər mərhələsi çərçivəsində aşağıdakı hadisələrin təsir etdiyi ikitərəfli əməkdaşlığının
inkişafı ilə yadda qalıb. Birincisi, Azərbaycanda Avropa inteqrasiyası üzrə Dövlət Komissiyasının yaradılması,
Bakıda Aİ Komissiyasının nümayəndəliyinin ofisinin açılışı, viza rejiminin asanlaşdırılması prosesi üzrə Aİni Cənubi Qafqaz ölkələri ilə müzakirələrin başlanması və 10 maddədən ibarət olan Hərəkət Planının beş illik
sənədinin qəbulu bunlar hamısı Cənubi Qafqaz ölkələrində baş verən siyasi proseslərinə Aİ-nin böyük
diqqətinin nəticəsi idi.
İkincisi, Azərbaycanı AQS-yə daxil etməklə Aİ regionda baş verən siyasi proseslərin aktiv iştirakçısı
çevrilir və buna misal olaraq Aİ-nin regionla bağlı hərəkət strategiyasının qəbulu, həmçinin Cənubi Qafqaz
ölkələrinə Aİ-nin xüsusi nümayəndəsinin tez-tez gəlməsini göstərmək olar[5].
Üçüncüsü Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərini açılışı və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz borusunun işlənməsi
ilə TRASEKA və İNOGEYT nəqliyyat dəhlizlərinin potensiallarının artmasına səbəb olmuşdur. Bundan
başqa, Transxəzər-Qaradəniz enerji dəhlizlərinin həyata keçirilməsi üzrə Azərbaycanın Aİ ilə fəal iqtisadi
əməkdaşlığı və bundan əlavə, “Nabukko” qaz kəməri də daxil olmaqla, strateji neft-qaz boru kəmər
layihələrinin hazırlanmasına böyük təsir göstərmişdir. Bütün bunlar regionda ticarət və iqtisadiyyatın
inkişafına gətirib çıxardı, bu da öz növbəsində Azərbaycandan Xəzər hövzəsində Aİ bazarına enerji
resurslarının diversifikasiyasında, o cümlədən tranzit sistemində təhlükəsizliyini və etibarlığını yüksəltmişdir.
Göstərilənlərdən başqa, 2004-cü ilin noyabr ayında Bakıda energetika və nəqliyyat sahəsində
əməkdaşlığın möhkəmlənməsinə yönəldilmiş, siyasi dialoq kimi təqdim olunan “Bakı Təşəbbüsünün”
başlanğıcının əsası qoyuldu. Bununla əlaqədar olaraq 2006-cı ilin noyabr ayında Astanada dörd maraq cəlb
edən sfera üzrə: enerji bazarlarının yaxınlaşdırılması; enerji təhlükəsizliyi; energetikanın davamlı inkişafı və
sərmayələrin cəlb olunması üzrə yol xəritəsi əlavə olunmaqla enerji məsələləri üzrə deklarasiyası qəbul edildi.
Verilən istiqamətlərin həyata keçirilməsi üçün onların hər istiqaməti üzrə işçi qrupları yaradıldı[6].
2009-cu il mayın 7-dən başlayaraq ölkəmizin “Şərq Tərəfdaşlığı” adlı proqramına daxil olmaqla Aİ ilə
Azərbaycan arasında ikitərəfli əməkdaşlığın üçüncü mərhələsinə aid edilir. Bu yeni təşəbbüs Aİ ilə
Azərbaycanın münasibətlərinin möhkəmlənməsinə yönəldilmişdi. “Şərq Tərəfdaşlığı” yeni assosiasiya
razılığının imzalanmasının perspektivliyini, Aİ-nin iqtisadiyyatına dərin inteqrasiya, azad ticarət zonaları
haqqında razılıqların imzalanması, təhlükəsizliyin artırılması üzrə tədbirlərin reallaşdırılması şərti ilə
vətəndaşların Aİ-yə səfərlərin asanlaşdırılması, enerji təhlükəsizliyi tədbirlərinin tətbiqi və maliyyə yardımının
artırılmasını ehtimal edir. Bundan başqa, təşəbbüs dörd tematik platforma üzrə görüşlərin keçirilməsi vasitəsi
ilə ümumi problemlərin həlli üçün ortaqları birləşdirən yeni çoxsahəli ölçünü özündə birləşdirir[7]. “Şərq
Tərəfdaşlığı”-nın əsas prinsipi siyasi-iqtisadi reallığı, həmçinin müvafiq ortaq ölkədə islahatların keçirilməsi
proseslərinin vəziyyətini nəzərə alaraq, mümkün qədər böyük imkanlar təklif etməkdən ibarətdir[8].
AQS və “Şərq Tərəfdaşlığı”-nın bütün istiqamətlərinin həyata keçirilməsinin şərtlərindən biri iştirak
edən ölkələrin öz siyasətini daha sıx regional əməkdaşlıqda aparmaqdan ibarət olmasıdır. Regional
əməkdaşlığın perspektivləri məsələləri üzrə Azərbaycanın mövqeyi Aİ-dən fərqlənir. Azərbaycan ilk növbədə
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin siyasi tənzimlənməsində maraqlıdır və yalnız bundan sonra Ermənistanla
iqtisadi əlaqələrin bağlanmasına səbəb ola bilər. Öz növbəsində Aİ-nin mövqeyi onunla təcəssüm edir ki
münaqişə ATƏT-in Minsk Qrupu çərçivəsində tənzimlənməlidir və əgər tərəflər ümumi razılığa gələrlərsə Aİ
vasitəçi xidmətlərini təqdim edə bilər.
Həmçinin, Aİ Azərbaycan ərazilərinin reabilitasiyasında vacib olan yardımı göstərə bilər və Dağlıq
Qarabağın erməni və azərbaycanlı icmaların əlaqələrin bərpasına təsir edə bilər. Münaqişənin tənzimlənməsi
Aİ-nin maraqlarına cavab verir, belə ki sülhün, sabitliyin və təhlükəsizliyin bərqərar olunmasına gətirib
çıxaracaq, həmçinin Cənubi Qafqaz ölkələrinin regional əməkdaşlığının inkişaf prosesinə yaxınlaşdıracaq[9].
Əvvəl qeyd olunduğu kimi,”Şərq Tərəfdaşlığı” yeni assosiasiya razılığın imzalanma perspektivlərini
ehtimal edir. Bununla əlaqədar olaraq 15 sentyabr 2009-cu il tarixində Aİ-yə üzv olan 27 ölkələrin Xarici işlər
nazirliklərinin başçıları Avropa Komissiyasına Azərbaycanla assosiasiya haqqında razılığın imzalanması
1096

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

haqqında danışıqların başlanması üçün mandat verdilər. Bu razılaşma, TƏS-də mövcud bəndləri əvəz edən
yeni növ müqavilədir və Aİ ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin səviyyəsini xeyli yüksəltməyə səbəb olacaq.
Razılaşma daha möhkəm siyasi əlaqələr yaradacaq və xarici siyasət məsələləri, eyni zamanda təhlükəsizlik
siyasəti üzrə əməkdaşlığı fəallaşdıracaqdır. Bundan sonra razılaşma, azad ticarət zonalarının yaradılması
məsələlərində Azərbaycanı Aİ-yə yaxınlaşdıracaqdır[10].
Azərbaycanın razılaşmaya qoşulması, bir tərəfdən Aİ-dən iqtisadi yardımın xeyli artmasına gətirib
çıxara bilər, digər tərəfdən Aİ ilə siyasi dialoqa daha konstruktiv xarakter verərdi. Bu, birinci növbədə Aİ
Azərbaycana sadəcə olaraq ortaq ölkə kimi yox Aİ-yə üzv olan potensial ölkə kimi qəbul etmək olardı. Ticarət
zonalarının təşkilini nəzərdə tutan belə razılaşma Aİ ilə Azərbaycan arasında ticarətin həcminin artmasına
səbəb ola bilərdi.
Bu razılaşma enerji kimi digər vacib sahələrdə də əməkdaşlığın möhkəmlənməsini ehtimal edir. Bununla
əlaqədar olaraq, Avropa ölkələri Azərbaycanın neft-qaz siyasətinə xüsusi diqqət yetirməyə davam edirlər. Aİ
artıq bir neçə ildir ki, hər şeydən əvvəl Rusiyanın və qeyri-sabit Yaxın Şərq regionundan neft və qazının
çatdırılması digər alternativ istiqamətlərin axtarılması məqsədi ilə Xəzər regionundan enerji resurslarına
çatdırılması üçün yeni strategiyasını hazırlayır[11].
Yuxarıda qeyd olunan kontekstdə enerji vəziyyətini təhlil edərək, Aİ-nin enerji siyasətində baş verən
proseslər Azərbaycan üçün çox vacibdir, belə ki Xəzər dənizinin ölkəmizə aid olan sektorunda təbii
ehtiyatlarından böyük həcmdə yanacaq ayıraraq, Avropaya enerji resurslarını çatdırılması üçün müvafiq
potensiala malikdir.
Bu nöqteyi-nəzərdən Aİ enerji böhranı vəziyyəti qarşısında onun üçün xarici enerji daşıyıcıları, xüsusilə
həmsərhəd ölkələrin daşıyıcıların vaxtından qabaq, konstruktiv və qarşılıqlı əlaqələrin qurulmasına vacib
hesab edirdi. Nəticədə, 2006-cı ilin 7 noyabr tarixində Aİ və Azərbaycan arasında enerji sahəsində “Strateji
ortaqlıq haqqında qarşılıqlı anlaşma memorandumu” imzalanmışdır. Sənədə əsasən Azərbaycan öz imkanları
daxilində və öz milli maraqlarını nəzərə alaraq ümumavropa enerji əməkdaşlığı məqsədi ilə müəyyən həcmdə
Avropa bazarlarına müvafiq enerji mənbələrini yönəltməyə malikdir[12]. Bu sənəd Azərbaycana təkcə öz
qanunvericiliyini Avropa qanunvericiliyi ilə uyğunlaşdırmağa deyil, həm də Aİ-nin daxili bazarının enerji
sektoruna tədricən inteqrasiyaya imkan verəcək[13].
Hal-hazırda Avropanın qaz təminatında Azərbaycanın rolu çox yüksəkdir. Azərbaycanın beynəlxalq
enerji-nəqliyyat layihələrində iştirakı bunu təsdiqləyir. 14 sentyabr 2010cu il tarixində Bakıda Azərbaycan,
Gürcüstan, Rumıniya dövlət rəhbərləri və Macarıstanın baş naziri tərəfindən, Azərbaycan qazının Avropaya
çatdırılmasının təşkili üzrə “AGRI” adlı deklarasiya imzalanmışdılar. Layihə Azərbaycan qazının Gürcüstanın
Qara dəniz sahilindən qaz kəməri üzrə nəqlini nəzərdə tutur ki, bu qaz da xüsusi terminalda mayeləşdirilərək,
tankerlərlə Rumıniyanın Konstantsa limanı terminalına nəql olunacaq. Gələcəkdə maye qaz təbii qaz halına
gətirilərək, ölkə ərazisində mövcud olan qaz infrastrukturu vasitəsilə Rumıniya və digər Avropa ölkələrinin
qaz tələbatını ödəmək üçün istiqamətlənəcəkdir[14].
AGRI layihəsi üzrə Azərbaycan qazının Avropaya çatdırılmasının üç variantı ehtimal edir, ildə 5-8
milyard kub.m. həcmində olmasını nəzərə alır və seçimindən asılı olaraq layihəyə 1,2 milyarddan 4,5 milyard
avroya qədər sərmayə qoyulacaqdır[15].
Belə ki, Azərbaycan qazının Avropaya çatdırılmasının etibarlığını təmin etmək üçün əsasən tərəflər
“Cənub dəhlizi” yaradılmasına razılaşmalıdırlar. 13 yanvar 2011-ci il tarixində Bakıda Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevlə Avropa Komissiyanın sədri Joze Manuel Barrozo tərəfindən “Cənub qaz dəhlizi haqqında
müştərək deklarasiya” imzalanmışdır. “Cənub dəhlizi”
Avropa üçün xüsusi enerji layihələrdən biri olduğunu nəzərə alaraq, üzərində nəql ediləcək dörd ehtimal
olunan qaz kəmərləri daxildirlər: “Nabukko” qaz kəməri, “Transadriatik qaz kəməri (TAP), “Ağ axın” qaz
kəməri və “ITGI” (Türkiyə-Yunanıstan-İtaliya qaz kəməri).
“Nabukko” qaz kəmərinin layihəsi qazın Xəzər regiononundan və Yaxın Şərqdən AI ölkələrinə
çatdırılmasını ehtimal edir. 7,9 milyard avro dəyərində olan qaz kəmərinin inşasının başlanması 2012-ci ildə
nəzərdə tutulur və ilk çatdırılma isə 2015-ci ildə gözlənilir[16]. “Cənub dəhlizi” layihəsinin reallaşması Aİnin enerji resurslarında 10% təminatı deməkdir və bununla əlaqədar olaraq bu layihənin həyata keçirilməsi
üçün Aİ 1,5 milyard avro ayırmağa hazırdır[17].
Bununla əlaqədar olaraq “Cənub dəhlizi” qazın çatdırılmasında ölkəmizə birinci əsas təminatçı kimi
baxılır. Qaz ixracında əsas mənbə kimi Xəzərin Azərbaycan sektorundakı “Şahdəniz” yatağı götürülür. Aİ
2017-ci ildə qeyd edilən yataqdan qaz almağa niyyətindədir. Onun üzərində mənfəətin ümumi həcmi ildə
praktiki olaraq 25 milyard kub. metrə qədər çatdırılacaq, bundan 10 milyard kub. metri Avropaya ixrac üçün
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nəzərdə tutulub[18]. Bununla birgə Azərbaycana həm də Orta Asiya qazının ilk növbədə Türkmənistan qazının
nəqlində əsas marşrut kimi baxılır.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin neft qaz fəaliyyətinə ayrıca diqqət yetirməyə dəyər.
Bu gün şirkət təkcə Xəzər-Qaradəniz hövzələrində karbohidrogenlərin çatdırılması şəbəkəsində vacib iştirakçı
olmaqla bərabər, həm də beynəlxalq bazarda güclü rəqib sayılır. O, artıq Cənubi Qafqazda əsas neft-qaz
istehsalçısıdır. Şirkət tərəfindən Ukrayna, Rumıniya və İtaliyanın neft emalı zavodlarının alınması haqqında
danışıqlar aparılır. Həmçinin, şirkət tərəfindən Xəzər neftinin Mərkəzi və Şərqi Avropaya çatdırılması
mümkün olan Konstansiya-Triest boru kəmərinin və Odessa-Brodi-Ploçk-Qdansk neft kəmərinin inşaat
məsələləri araşdırılır. Bu layihənin həyata keçirilməsində Serbiya, Xorvatiya, Polşa, Avstriya və Litvanın
böyük maraqları vardır[19].
Şirkətin inkişaf strategiyası tədricən dəyişilir. Əgər əvvəl bütün qüvvə neftin nəql olunmasının yeni
marşrutlarına cəmlənmişdirsə, bu gün səylər üçüncü ölkələrdə yeni ixrac üçün Avropada öz neftinin emalı
layihələrə yönəldilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, ARDNŞ Azərbaycandan kənarda Kulevi terminalına
(Gürcüstan) və Petkim neft-kimya kompleksinə (Türkiyə) sahibdir[20].
Bundan başqa, 2007-ci ildən Azərbaycan qazı Türkiyənin “Botaş” şirkəti vasitəsilə Yunanıstana yenidən
ixrac olunur. 5 aprel 2011-ci ildən Yunanıstan Prezidenti K.Papuliasın Bakıya səfəri zamanı “ARDNŞ və
Yunanıstan Respublikasının Dövlət qaz şirkəti arasında qarşılıqlı anlaşma memorandumu” adlı sənədin
imzalanma mərasimi keçirilmişdir. Bu sənəddə yunan tərəfinin Azərbaycan qazını birbaşa, türk vasitəçiliyi
olmadan almağa hazır olması göstərilir[21].
Yuxarıda qeyd olunmuş faktlardan belə nəticə çıxarmaq olar ki, Azərbaycan Avropa bazarlarına
karbohidrat resurslarının çatdırılmasında vacib enerji nəqliyyat mərkəzinə çevrilir. İNOGEYT və TRASEKA
proqramları çərçivəsində nəqliyyat və kommunikasiya dəhlizlərinin inkişafı təkcə Azərbaycanın iqtisadi
sektorunun inkişafına səbəb olmayacaq, həmçinin yeni texnologiyalar gətirəcək və yeni sahələrin əmələ
gəlməsini təmin edəcəkdir. Bu proqramlar dövlətçiliyin, hüquqi və institusional bazanın möhkəmlənməsində
və bütünlüklə ölkə iqtisadiyyatının sabitləşməsində eyni dərəcədə vacib töhfələri olacaqdır. Bundan əlavə,
enerji sahəsində Avropa İttifaqı ilə qarşılıqlı anlaşma haqqında memorandumun qarşısında qoyulmuş
məsələləri həll etməklə, Azərbaycan üçün Avropanın daxili enerji bazarında yeni əməkdaşlıq üfüqləri
açılacaqdır[22].
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AZƏRBAYCAN VƏ AVROPA
Vaqif Sadıqov
Azərbaycan Respublikası xarici işlər nazirinin müavini,
fövqəladə və səlahiyyətli səfir, filologiya elmləri doktoru
Azərbaycan Şərqlə Qərbin kəsişdiyi coğrafi məkanda yerləşən, zəngin mədəni irsə və adət-ənənələrə
malik qədim diyardır. Ölkəmiz XX əsrin britaniyalı coğrafiyaşünas-alimi Halford Makkinderin “Şərqi
Avropadan tutmuş Çinə qədər uzanan Avrasiyanın mərkəzi torpağı” adlandırdığı bu geniş ərazinin tam
ortasında yerləşir. Azərbaycan hərtərəfli siyasi-hərbi təsir oxu ilə çoxqütblü beynəlxalq nizam baxımından
strateji mövqeyə malikdir.
Müasir Azərbaycanın tarixi Azərbaycan Demokratik Respublikası (ADR) ilə sıx bağlıdır. Rusiya
imperiyasının süqutundan sonra rəsmən 1918-ci ilin mayında qurulmuş ADR Müsəlman Şərqinin tarixində
müasir dövlət quruculuğunun ilk nümunəsi idi. Yenicə yaranan ölkə demokratiya və qanunun aliliyi kimi
fundamental prinsiplərə əsaslanırdı. Yaxın və Orta Şərqdə ilk dəfə olaraq xalq özünüifadə və toplaşmaq
azadlığı kimi ayrılmaz hüquqlarını tam şəkildə həyata keçirmək imkanı əldə etdi. Müsəlman dünyasında ilk
opera, balet, teatr, qadın məktəbləri, azad mətbuat, qadınların seçmək hüququ Azərbaycanda XIX və XX
əsrlərdə təşəkkül tapdı. Ümumiyyətlə, ADR Avropa dövlət quruculuğu modelindən istifadə edirdi.
ADR müstəqil xarici siyasət yürüdür və öz qonşuları ilə dostluq münasibətləri qurmağa çalışırdı. Onun
xarici siyasətində ilk prioritet Avropa dövlətləri və ümumiyyətlə, beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınması
olmuşdur. Azərbaycanın 1919-cu ildə Paris Sülh Konfransında de-fakto tanınmasından sonra bir çox Avropa
ölkələri Bakıda öz diplomatik nümayəndəliklərini açdı.
Hal-hazırda Azərbaycan Respublikası müasir, dünyəvi və sürətlə inkişaf edən iqtisadiyyata
malik dövlətdir. Ölkə ümumdünya insan dəyələrinə sadiqdir və regional lider olaraq öz qarşısına
qloballaşan dünyaya tam inteqrasiya olunmağı məqsəd qoymuşdur.
Lakin çox keçmədən (cəmi 23 ay sonra) 1920-ci ildə ADR-in artıq formalaşmış demokratik siyasi
kursunun qarşısı işğalçı rus bolşevik qüvvələri tərəfindən kobud şəkildə alındı. Nəticədə, Avropa dövlətləri ilə
yenicə qurulmuş əlaqələrin perspektivi dayandırıldı və növbəti 70 il ərzində Azərbaycan xalqının müstəqillik
arzuları xülya olaraq qaldı. Yalnız 1991-ci ildə Sovet İttifaqının süqutundan sonra Azərbaycan öz
müstəqilliyini bərpa etdi.
Hal-hazırda Azərbaycan Respublikası müasir, dünyəvi və sürətlə inkişaf edən iqtisadiyyata malik
dövlətdir. Ölkə ümumdünya insan dəyələrinə sadiqdir və regional lider olaraq öz qarşısına qloballaşan dünyaya
tam inteqrasiya olunmağı məqsəd qoymuşdur. Bu gün Azərbaycanda görünməmiş iqtisadi artımla yanaşı daxili
sabitlik mövcuddur. Ölkədə aparılan davamlı siyasi və iqtisadi islahatlar bir-birini qarşılıqlı surətdə tamamlayır
və ümumi tərəqqiyə çox müsbət təsir göstərir. Azərbaycan Avropanın etibarlı tərəfdaşı və regionda bir çox
müsbət, gözəçarpan inkişafın önündə gedən aparıcı ölkə kimi etimad qazanmışdır. Ölkə bir sıra genişmiqyaslı
regional əməkdaşlıq layihələrinin lokomotivinə çevrilmişdir. Avropanın yolu ilə gedən Azərbaycan Cənubi
Qafqazı sülhün bərqərar olduğu, inkişafda olan, sabit və çiçəklənən regiona çevirməyə çalışır.
Azərbaycan bir çox hallarda Şərq ilə Qərb arasında körpü adlandırılır. Ölkəmiz hələ orta əsrlərdə
Avropanı Asiya və Uzaq Şərqlə birləşdirən Böyük İpək Yolunun tam mərkəzində yerləşirdi. Əsrlər boyu
Azərbaycan bu əsrarəngiz coğrafi məkanda xalqları birləşdirərək, sivilizasiyalararası dialoqun
formalaşdırılmasında mühüm rol oynamışdır. Azərbaycanlılar öz mədəniyyət xəzinəsini, adət-ənənələrinin
zənginliyini, tarixi irsini qorumuş, əsrlər boyu üzləşdikləri çətinliklər və çağırışlara baxmayaraq, ölkənin
qarşılıqlı hörmət və anlaşma üçün unikal məkan olması ilə fəxr etmişlər. Eyni zamanda, xalqımız dünyanın
digər mədəniyyətləri ilə tanış olduqca öz mənəvi dünyasını daha da zənginləşmiş, onun bir çox nəsilləri
xeyirxahlıq, dinləmək və öyrətmək, mədəniyyətlər arasında körpülər qurmaq bacarıqları ilə fərqlənmişlər.
Öz tarixi keçmişinə hörmətlə yanaşan müasir Azərbaycanda milli mənəvi dəyərlərə, varislik ənənələrinə
böyük önəm verilir. Bu, özünü Azərbaycan Demokratik Respublikasının bizə miras qalmış irsinə münasibətdə
bir daha açıq şəkildə göstərir. Buna görə də Avropa ölçüsü ilə səciyyələnən davamlılıq prinsipi Azərbaycanın
cari xarici siyasətinin əsas istiqamətidir.
1991-ci ildən etibarən Azərbaycan yaxşı qonşuluq münasibətləri, qarşılıqlı anlaşma və əməkdaşlığa
əsaslanan regional siyasət formalaşdırmağa çalışmışdır. Güclü iqtisadi rəqabət və davamlı regional qeyrisabitlik qarşısında xarici siyasətimiz dövlətin təhlükəsizliyini və vətəndaşların rifahını təmin etməlidir. Öz
xarici siyasət prioritetlərini müəyyənləşdirərkən Azərbaycan yaxın və uzaq qonşuluqda beynəlxalq siyasi,
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iqtisadi və təhlükəsizlik vəziyyətini nəzərə alır. Tarix, mədəniyyət və mentalitetə aid səbəblərə görə Avropa
daxilində baş verən hadisələr Azərbaycan üçün hər zaman mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. Öz müstəqilliyini
bərpa etdikdən sonra Azərbaycan Avropa ölkələri ilə qarşılıqlı faydalı əlaqələr qurmağa başladı. Xüsusilə
Heydər Əliyevin qətiyyətli və uzaqgörən rəhbərliyi altında Azərbaycanın xarici siyasətində Avropa ölçüsünə
diqqət daha da artmışdır. Avropa ilə münasibətlər həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli forumlar çərçivəsində
inkişaf etdirilmişdir.
Beləliklə, Azərbaycan ilə Avropa ölkələri arasında münasibətləri çoxtərəfli və ikitərəfli formatda
nəzərdən keçirmək mümkündür.
Avropaya inteqrasiya istiqamətində atılmış ilk addım 1992ci il yanvarın 30-da Azərbaycanın Avropada
Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müşavirəsinin (ATƏM-in) üzvünə çevrilməsi oldu. 8 iyul 1992-ci il tarixində
Azərbaycan Respublikası ATƏM-in Helsinki Zirvə görüşündə rəsmi imzalanma mərasimində iştirak etməklə,
ATƏM-in 1975-ci il tarixli Helsinki Yekun Aktını qəbul etdi. 1994-cü ildə AT ƏM Avropada Təhlükəsizlik
və Əməkdaşlıq Təşkilatına (ATƏTə) çevrildi.
Azərbaycan ATƏT-i yeganə panavropa təhlükəsizlik təşkilatı hesab edir və bunu nəzərə alaraq, bu
təşkilat daxilində bütün sahələrdə öz iştirakının intensivləşdirilməsinə xüsusi önəm verir. Azərbaycan AT ƏTin bütün üçölçülü fəaliyyətində (yəni siyasi-hərbi, iqtisadi-ətraf mühit və təhlükəsizliyin insan aspektlərində)
fəal şəkildə iştirak edir.
1991-ci ildə Sovet İttifaqının süqutu nəticəsində on beş yeni müstəqil ölkə yarandı. Həmin dövrdə
Azərbaycan qlobal və regional güclərin toqquşan maraqlarının mərkəzində oldu. Qafqaz regionu təcavüzkar
separatizm, etnik münaqişələr, daxili siyasi qeyri-sabitlik və iqtisadi çətinliklərdən əziyyət çəkirdi. Sovet
İttifaqının süqutundan sonra əhatəli təhlükəsizliyin sadə formasına əsaslanan geniş Avropada sabitlik ümidi
var idi. Avropa İttifaqı, NATO və ATƏT Qafqaz və Xəzər regionu ölkələrində real təhlükəsizlik məsələlərini
təhlil etmək əvəzinə, idealist təhlükəsizlik memarlığı konsepsiyaları ilə məşğul idilər. Keçmiş Sovet İttifaqında
hələ də alovlanan münaqişələrə diqqətin yetirilməsinə yönəlmiş müraciətlər əsasən diqqətsiz qalırdı. Avropa
və ABŞ-da postsovet eyforiya zamanı etnik və dini ekstremizm, təcavüzkar millətçilik və beynəlxalq
terrorçuluq kimi keçən əsrin doxsanıncı illərinin əvvəllərində özünü büruzə verən çətinlikləri görmək
bacarığına malik olan insan o qədər də çox deyildi.
Avropada təhlükəsizlik arxitekturasının hazırkı vəziyyəti ilkin xəbərlər, münaqişələrin qarşısının
alınması, böhranların idarə edilməsi və münaqişədən sonra bərpa işləri kimi əsas vəzifələrin icrasını qarşısına
məqsəd qoymuş ATƏT-in platformasına əsaslanır. Bununla belə, onları effektiv şəkildə həyata keçirmək
məqsədilə biz təhlükəsizlik sahəsində mövcud olan hazırkı problemləri lazımi şəkildə aradan qaldırmalıyıq.
Biz Qafqazda buraxılmış ilk səhvləri yaddan çıxarmamalıyıq. Rusiya ilə Gürcüstan arasında 2008-ci ildə baş
vermiş silahlı münaqişə göstərdi ki, “dondurulmuş münaqişə” kimi məfhum mövcud deyil, əksinə, onlar aktiv
münaqişələrdir və həll olunana qədər bu münaqişələr bütün Avropanın sabitliyinə hədədir. Cənubi Qafqaz
regionunda həll olunmamış münaqişələr bu regionun inkişafında ən mühüm maneədir və təbii sərvətlərin
xalqın rifahı naminə tam şəkildə istifadə edilməsini nəzərəçarpacaq dərəcədə qarşısını alır.
Azərbaycanın ATƏT-lə münasibətlərinin əsas sütunlarından biri Ermənistan ilə Azərbaycan arasındakı
mövcud silahlı münaqişənin nizamlanması məqsədilə yaradılmış Minsk qrupudur. Məlumdur ki, 1992-1993cü illərdə Ermənistan Azərbaycan ərazisinin 20%-ni işğal etmiş, bir milyona yaxın azərbaycanlı
Ermənistandan öz tarixi torpaqlarından və Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin işğal olunmuş
ərazilərindən və onun ətrafında yerləşən yeddi qonşu rayondan etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində
qovulmuşdur. Buna baxmayaraq, Azərbaycan həmin münaqişəni beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri
əsasında dinc yolla həll etməyə çalışır. Lakin xalqımız ərazi bütövlüyü ilə bağlı heç bir güzəştə getməyəcək.
Davam edən işğal və azərbaycanlı əhalinin zorla öz dədə-baba torpaqlarından köçürülməsi şəraitində
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunun statusunu müəyyən etmək cəhdləri uğursuz olmuşdur. Əfsuslar
olsun ki, ATƏT-in Minsk qrupunun apardığı danışıqlar istənilən nəticə verməmişdir. Çünki Ermənistanı
münaqişənin həllinə konstruktiv yanaşma göstərməyə məcbur edə biləcək təzyiqli mövqe ortaya
qoyulmamışdır. Belə şəraitdə Azərbaycan bütün variantları, o cümlədən təcavüzkarı gücdən istifadə etməkdən
yayındırmaq məqsədilə öz legitim hüququnu özündə saxlamaq məcburiyyətindədir. İşin müsbət tərəfi ondan
ibarətdir ki, avropalı tərəfdaşlarımız Qafqazda baş vermiş son ağır hadisələrdən sonra zəif, lakin ardıcıl
qaydada artıq etiraf edirlər ki, ərazi bütövlüyü və suverenlik məfhumları münaqişələrin həllində mühüm rol
oynayır. Bu səbəbdəndir ki, son vaxtlar biz Ermənistanla Azərbaycan arasındakı münaqişəni həll etmək
məqsədilə yeni beynəlxalq sülh səylərini müşahidə edirik.
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Helsinki Yekun Aktında əks olunmuş təməl prinsiplərin davamlı eroziyası Avropa
təhlükəsizliyinə ciddi zərbədir. Bu baxımdan Azərbaycan gözləyir ki, Avropa mövcud vəziyyətə öz
mahiyyətinə uyğun baxsın və tarazlaşdırılmış yanaşmadan əl çəksin. Münaqişələri yaradanlar ilə onların
qurbanına çevrilmiş tərəflərə münasibət eyni olmamalıdır. Son illərdə beynəlxalq ictimaiyyət Balkanlar və
Fars körfəzində yaranmış oxşar böhranlar zamanı qətiyyətli mövqe nümayiş etdirmişdir. Hazırda Avropanın
təhlükəsizlik gündəliyində ən mühüm məsələ həmin prinsiplərə hörmətin bərpasıdır.
1998-ci ildə Azərbaycan hökuməti ilə ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu
(DTİHB) arasında Anlaşma
Memorandumu imzalanmışdır. Memorandumun əsas məqsədi 1991ci ildə, müstəqilliyin bərpasından
sonra Azərbaycan hökumətinin başladığı demokratikləşməyə yönəlik islahatların həyata keçirilməsinə yardım
etməkdən ibarətdir. Azərbaycan-ATƏT/ DTİHB əməkdaşlığı çərçivəsində diqqət yetirilən sahələr
aşağıdakılardır: milli qanunvericiliyi Avropa standartlarına uyğunlaşdırmaq məqsədini daşıyan qanun
layihələrinin ekspertizası vasitəsilə qanunvericilik sahəsində texniki yardımın göstərilməsi; hüquq-mühafizə,
sərhədlərə nəzarət və penitensiar sistem sahəsində islahatların aparılması; insan hüquq və azadlıqları, gender
məsələləri; media ilə vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı sahəsində ictimaiyyət arasında maarifləndirmə işlərinin
aparılması. Əməkdaşlığın digər vacib sahəsi Azərbaycanda prezident, parlament və bələdiyyə seçkilərinin
monitorinqi olmuşdur. DTİHB Azərbaycanda seçkilərlə bağlı qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə, o
cümlədən 2003-cü ildə həyata keçirilmiş Seçki Məcəlləsi layihəsinin hazırlanmasına yardım etmişdir.
Vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına dair Azərbaycanla ATƏT arasında müzakirələr ATƏT-in Media
Azadlığı Nümayəndəsinin Ofisi ilə əməkdaşlıq olmadan mümkün deyil. Azərbaycanın hakimiyyət orqanları
və ATƏT-in Bakı ofisi media ilə bağlı bir çox məsələlər üzrə intensiv əlaqə saxlayır. ATƏT nümayəndəsinin
verdiyi tövsiyələr Azərbaycanda demokratiyanın daha da inkişaf etməsi prosesinə öz töhfələrini verir.
ATƏT ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıqda mühüm rol oynayan ATƏT-in Bakı ofisi 2000-ci ildə
açılmışdır. Ofisin fəaliyyəti ATƏT prinsiplərinin və öhdəliklərin həyata keçirilməsində yardım edilməsi,
təmasların asanlaşdırılması və fəaliyyətin əlaqələndirilməsi, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri və digər ATƏT
təsisatları ilə informasiya mübadiləsinin təşviqi kimi məsələləri əhatə edir. ATƏT-in Bakı ofisi hökumətin
diqqətini tələb edən bir sıra məsələlər üzərində uğurla çalışır. O, prioritetləri müəyyənləşdirərək dəstək və
məsləhətləşmələr üçün effektiv mexanizmlər yaradır, demokratik təsisatların sonrakı inkişaf prosesini və
QHT-lərin fəaliyyətini həvəsləndirərək bu məqsədlərə nail olur. Ofis Azərbaycanda hökumət orqanları və
qeyri-hökumət təsisatları ilə də sıx əlaqələr qurmuşdur.
Şübhəsiz, Azərbaycanın Avropa Şurasına (AŞ) üzv olması ölkəmizin Avropaya inteqrasiya tarixində ən
önəmli hadisə oldu. Avropa Şurası 1949-cu ildə yaradılmış Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası və digər
beynəlxalq hüquqi sənədlər əsasında bütün Avropada ümumi və demokratik prinsipləri inkişaf etdirməyə
çalışır.
1992-ci ilin yanvarında Azərbaycanın Milli Məclisi xüsusi qonaq statusunu almaq məqsədilə Avropa
Şurasına müraciət etdi. 1996-cı ildə Prezident Heydər Əliyev Avropa Şurasının Baş katibi Daniel Tarsçisə
göndərdiyi məktubda Azərbaycanın Avropa Şurasının tamhüquqlu üzvü olmaq və Avropa İnsan Hüquqları
Konvensiyasına qoşulmaq arzusunu bildirmişdir. 2000-ci ilin noyabr ayında, özünün 107-ci iclasında Avropa
Şurasının Nazirlər Komitəsi 14 (2000) saylı qətnamə qəbul edərək Azərbaycanın Şuraya üzv olmaq haqqında
etdiyi müraciəti müsbət qarşılamışdır. 2001-ci il yanvarın 7-də Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasına
tamhüquqlu üzv qəbul edilməsi haqqında qərar qəbul edilmişdir.
Avropa Şurasının Azərbaycana etdiyi yardımın əsas hissəsi üzvlükdən sonra öhdəliklər və ümumi
öhdəliklərin yerinə yetirilməsi məqsədilə Azərbaycanın Avropa Şurasının üzv dövləti kimi göstərdiyi səylərə
dəstəyin verilməsindən ibarət olmuşdur. Əməkdaşlıq əsasən aşağıdakı sahələrdə aparılır: insan hüquqlarının
qorunması və təşviqi ilə bağlı hüquqi əməkdaşlıq; qanunun aliliyi; Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının
tətbiqinin gücləndirilməsi, məhkəmə sisteminin müstəqilliyi və işləməsi. Burada, həmçinin, korrupsiyaya və
çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə, həbsxana sistemində islahatlar və demokratik proses də nəzərdə
tutulur. Əməkdaşlığın digər sahələri mədəniyyətlərarası dialoq, təhsil imkanları vasitəsilə Azərbaycanda sosial
hüquqları təmin edərək vətəndaş cəmiyyətinin gücləndirilməsi, Azərbaycanın mədəni və təbii irsinin
qorunmasına yardım etməkdir.
2008-2010-cu illər üzrə əməkdaşlıq proqramı Avropa Şurasının Parlament Assambleyası, Nazirlər
Komitəsinin Aqo qrupu və Avropa Şurasının İnsan Hüquqları Müvəkkilinin verdiyi son tövsiyələrdən
ibarətdir. 2008-ci il oktyabrın 15-də keçirilmiş son prezident seçkilərinə hazırlıq və seçkinin keçirilməsi
zamanı əldə olunmuş irəliləyişin möhkəmləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirilmişdir. 2007-2010-cu illər üzrə
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İnsan Hüquqlarının Qorunmasına dair Milli Tədbirlər Planının həyata keçirilməsində yerli səviyyədə
göstərilən səylərin dəstəklənməsi məqsədilə bir sıra layihələr tərtib edilmişdir.
Azərbaycan üçün Avropa Şurasında üzvlüyün vacibliyi ondan ibarətdir ki, bu təşkilat özündə bütün
Avropa dövlətlərini birləşdirir. Bu o deməkdir ki, həmin hökumətlərarası təsisat Avropanı coğrafi və siyasi
mənada tam əhatə edir. Şuraya üzv olmaqla Azərbaycan özünün Avropaya yaxın olmaq istəyini nümayiş
etdirdi.
Şübhəsiz ki, Avropada hazırkı vəziyyəti formalaşdıran əsas çoxtərəfli ali qurum Avropa İttifaqıdır (Aİ).
Müharibələrin qarşısının alınması mexanizmi kimi əlli il öncə yaradılan bu birlik Avropanın unikal inteqrasiya
təsisatıdır. Aİ həm beynəlxalq təşkilatdır, həm də milli dövlət xüsusiyyətlərinə malikdir.
Etiraf edilməlidir ki, Sovet İttifaqının süqutundan sonra Aİ Cənubi Qafqaz dövlətlərinə böyük diqqət
yetirmirdi. Bu fakt onunla izah olunur ki, həmin vaxt Avropa İttifaqı əsas diqqətini Şərqi və Mərkəzi Şərqi
Avropa ölkələrinə yönəltmişdi. Cənubi Qafqaz ölkələri ilə münasibətlər 90-cı illərin ortalarında istiləşməyə
başladı. Son dövrlərdə Cənubi Qafqaz yeni hadisələrlə yadda qaldı, bunun region və onun hüdudlarından
kənarda böyük təsiri oldu: davamlı iqtisadi inkişaf, Aİ sərhədlərinin Cənubi Qafqaza doğru genişlənməsi,
geosiyasi vacibliyi və əhəmiyyəti daha da artıran enerji və nəqliyyat sahəsində mühüm regional layihələrin
həyata keçirilməsi və s. Lakin bu məsələlərin əksinə olaraq, Azərbaycan və Gürcüstandakı mövcud
münaqişələr bu ölkələrdə iqtisadi inkişaf tempini birmənalı şəkildə ləngidir. Bu vəziyyət davamlı olaraq qala
bilməz.
1996-cı il aprelin 22-də Azərbaycan ilə A İ arasında Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi (TƏS) imzalandı
v ə 1999-cu ildə qüvvəyə mindi. Həmin vaxtdan etibarən TƏS siyasi dialoq, ticarət, sərmayə, iqtisadi,
qanunverici və mədəni əməkdaşlıq sahələrində Aİ-Azərbaycan münasibətləri üçün hüquqi çərçivəni təmin
etməyə başladı. TƏS əsasında təsis edilmiş müxtəlif birgə qurumlar (Əməkdaşlıq Şurası, Əməkdaşlıq
Komitəsi, Ticarət, İqtisadi və Müvafiq Hüquq Məsələləri üzrə Altkomitə v ə Parlament Əməkdaşlıq Komitəsi)
həm siyasi, həm də texniki səviyyədə dövri dialoqu təmin etdi. Demokratiya, beynəlxalq hüquq prinsipləri,
insan hüquqları, eləcə d ə bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə hörmət TƏS-in mühüm elementləridir.
1994-cü ilin mayında Ermənistanla atəşkəs rejimi qurulduqdan sonra Azərbaycan hökuməti cəbhə
xəttinə yaxın yerləşən və müharibənin təsirinə məruz qalmış ərazilərin bərpasını planlaşdırmağa başladı. Əsas
məqsəd çoxsaylı azərbaycanlı məcburi köçkünlərin həmin yerlərə qayıtması üçün lazımi şəraitlərin
yaradılmasından ibarət idi. Avropa İttifaqının bu mühüm prosesə ilkin töhfəsi TACIS (Müstəqil Dövlətlər
Birliyinə Texniki Yardım) proqramı oldu. Həmin proqram təsisat, hüquqi və inzibati islahatlara davamlı
dəstəyə və keçmiş sovet dövlətlərində keçid dövrünün sosial nəticələrinin aradan qaldırılmasına yardıma
yönəlirdi. Öz növbəsində, TACIS proqramı 1997-ci ildə Avropa İttifaqının Bərpa Proqramının tərtib olunması
ilə nəticələndi. Həmin il Azərbaycanın müharibənin təsirinə ən çox məruz qalmış bölgələrində bərpa və
yenidənqurma işləri üçün nəzərdə tutulan və Azərbaycan hökuməti, Avropa İttifaqı, BMİP, BMT QAK, İslam
İnkişaf Bankı və Dünya Bankı tərəfindən birgə maliyyələşdirilən 117 milyon ABŞ dolları həcmində büdcə
əsasında Növbədənkənar Sınaq Proqramının həyata keçirilməsinə başladı. TACIS 2003-cü ildə başlamış
Yoxsulluğun Azaldılması Strategiyasının həyata keçirilməsi istiqamətində də Azərbaycana yardım
göstərmişdir.
Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında daha sıx münasibətlərin qurulmasına doğru atılmış digər addım
2004-cü ildə ölkəmizin Avropa İttifaqının Avropa Qonşuluq Siyasətinə (AQS) daxil edilməsi oldu. Bu, TƏSin mövcud çərçivəsi əsasında göstərilmiş yardımdan başqa Avropa İttifaqının Azərbaycanla əməkdaşlığını
genişləndirmək arzusunu nümayiş etdirir. Bu istiqamətdə atılan ilk addım ölkə haqqında siyasi və iqtisadi
islahatlar sahəsində irəliləyişləri qiymətləndirən hesabat 2005-ci il mayın 2-də dərc edilmişdir. Ölkə haqqında
hesabatda ikitərəfli əməkdaşlığı lazımi və hərtərəfli şəkildə möhkəmləndirə biləcək sahələr xüsusi olaraq qeyd
edilir. AQS çərçivəsində Aİ Azərbaycanla məsləhətləşərək qısa və ortamüddətli konkret məqsəd və tədbirləri
özündə əks etdirən Tədbirlər Planını tərtib etmişdir. Azərbaycan üçün AQS-in beşillik tədbirlər planı 2006-cı
il noyabrın 14-də Aİ-Azərbaycan Əməkdaşlıq Şurasının Brüsseldə keçirilmiş görüşündə qəbul olunmuşdur.
O, xüsusi olaraq demokratikləşmə, insan hüquqları, sosial-iqtisadi islahatlar, yoxsulluğun azaldılması, enerji
məsələləri və Ermənistanla Azərbaycan arasındakı mövcud münaqişənin həllinə yönəlib. Hal-hazırda həmin
tədbirlər planı həyata keçirilmə mərhələsindədir. AQS-in tədbirlər planının əsas elementlərindən biri də Aİ-yə
üzv dövlətlərin və Azərbaycanın suverenlik, ərazi bütövlüyü, beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərin
toxunulmazlığı və digər ümumi dəyərlərə sadiqliyidir. Bu tədbirlər planı, həmçinin, Azərbaycanın Aİ ilə
münasibətlərini, o cümlədən Azərbaycanın milli siyasət və prioritetlərini nəzərə alır.
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Bəzi hallarda qeyd edilir ki, Aİ-nin Avropa Qonşuluq Siyasəti həll variantlarını mütləq qaydada
tətbiq etmək deyil, islahatların dəstəklənməsidir. Bununla qismən razılaşmaq olar. Beynəlxalq
münasibətlərdə, xüsusi vəziyyətdən asılı olaraq, Aİ qətiyyətli və çevik tədbirlərin görülməsi tələb olunduğu
qənaətinə gəldikdə, daha dəqiq və müəyyən edilmiş addımları atmaqda israrlı ola bilər. Özünün çevik, optimal
və ciddi qərarlarına əsaslanaraq Avropa İttifaqının regionda daha böyük siyasi rol alması alqışlanardı. Aİ
Cənubi Qafqaza dair strategiyasını yenicə inkişaf etdirməyə başlayıb. Biz inanmaq istərdik ki, bu strategiya və
liderlik məharəti uzunmüddətli və dinamik tədbirlərin görülməsinə yol açacaq, region ölkələrinə daha diqqətli
və dəqiq yanaşmanı təmin edəcəkdir. Cənubi Qafqazda sabitlik, bölgədə vətəndaşların təhlükəsizliyinə
sadiqlik həm qonşu ölkələr, həm də Avropa İttifaqı tərəfindən nümayiş etdirilməlidir. Biz anlayırıq ki, AQS
öz-özlüyündə münaqişənin qarşısının alınması və ya həlli mexanizmi deyil. Bununla belə, regionun Avropa
İttifaqının qonşuluğuna inteqrasiyası region ölkələrini çoxsaylı risklərə getməyi, ən vacibi isə öz suverenliyi
və ərazi bütövlüyünü ümumi hədələrdən qorumaq məqsədilə müəyyən mərhələdə birgə və çox düşünülmüş
səylərini tələb edəcək.
Azərbaycan özünün müasir tarixinin ən çətin dövründə ölkədə Avropa İttifaqının uğurla həyata keçirdiyi
humanitar və texniki yardım proqramlarını yüksək dəyərləndirir. Bununla belə, yardım və dəstək məfhumu,
onun mahiyyəti dəyişmişdir. Ölkəmizin öz inkişafının keyfiyyətcə yeni mərhələsinə doğru tədricən getdiyini
görərək, biz ekspert və yüksək texnologiyalar yardımında daha çox maraqlıyıq. Biz təhsil, təlim, elmi-tədqiqat,
informasiya texnologiyaları, ətraf mühit məsələləri, kənd təsərrüfatı və daşımalar sahəsində Aİ ölkələri ilə
daha geniş əməkdaşlığa ehtiyac duyuruq. Biz daha çox ehtiyacı olan ölkələrin çətinliklərini asanlaşdırmaq
məqsədilə göstərilən qlobal səylərə kiçik töhfə olsa da, formalaşan donor ölkələrin öhdəliklərini öz üzərimizə
götürmək mərhələsindəyik. Son zamanlar insanlar arasında təmasların vacibliyi get-gedə artır, çünki məhz
həmin əlaqələr vasitəsilə Avropa vətəndaşları və onların qonşuları lazımi siyasi qərarlar qəbul olunduqdan
etibarən bir-birini tanımağa başlayır. Sərhədlərdən keçərək insanlar və ideyaların azad axını
həvəsləndirilməlidir.
Qeyri-qanuni miqrasiya, transmilli cinayətkarlıq və beynəlxalq terrorçuluğa qarşı mübarizə sahələrində
bir çox işlər görülmüşdür. Bununla belə, sərhədlərə daha ciddi nəzarət adı altında AQS ölkələrində minlərlə
vətəndaşa Aİ məkanına giriş vizalarının verilməməsi vəziyyətinin qarşısını almalıyıq. Bu vəziyyət qarşılıqlı
surətdə faydalı münasibətlərin inkişafına xidmət etmir və Aİ-nin imicinə zərbə vurur. Azərbaycanın Avropa
İttifaqı ilə münasibətlərində vizaların asanlaşdırılması məsələlərinə prioritet xarakterin verilməsi vaxtı artıq
yetişib.
Bu yaxınlarda Aİ Şərqdə yerləşən qonşuları, o cümlədən Azərbaycan ilə münasibətlərin daha da
dərinləşdirilməsi haqqında qərar qəbul etdi. Bu baxımdan 2009-cu ildə Şərq Tərəfdaşlığı Proqramının (ŞTP)
həyata keçirilməsinə başlanılmışdır. ŞTP Avropa İttifaqının iqtisadiyyatında daha yaxından iştirak etmək,
tədricən inteqrasiya olunmağı arzulayan və buna qadir olan ölkələrlə əhatəli azad ticarət sazişlərini nəzərdən
keçirəcək. O, qeyri-qanuni miqrasiyasının aradan qaldırılması tədbirləri ilə müşayiət olunan tədricən viza
rejiminin liberallaşdırılması vasitəsilə Avropa İttifaqına daha asan formada səfər etmək imkanını təmin
edəcəkdir. 2009-cu il mayın 7-də Prezident İlham Əliyev Praqada keçirilən Şərq Tərəfdaşlığı Sammitində
iştirak etdi. Həmin tədbir zamanı birgə Bəyannamə qəbul olundu. Azərbaycan “Şərq tərəfdaşlığı” çərçivəsində
Aİ ilə konstruktiv dialoq qurmağa hazırdır.
Azərbaycanın milli strategiyasının əsas sütunlarından biri də ölkəni Avropa ilə Asiya arasında intensiv
ticarət axınını təmin edən, müasir və güclü infrastruktura malik regional enerji, nəqliyyat və rabitə qovşağına
çevirməkdir. Cənubi Qafqaz regional, Avropa və qitələrarası marşrutlar şəbəkəsini genişləndirərək bütöv
Avrasiya üçün enerji və nəqliyyat mərkəzinə çevrilmək potensialına malikdir. Bu məqsədlə Azərbaycan ŞərqQərb nəqliyyat dəhlizinin təkmilləşdirilməsi və inkişaf etdirilməsini nəzərdə tutan əhatəli çoxmilyardlıq
proqrama başlayıb. Bu yaxınlarda həmin dəhlizin mühüm hissəsi olacaq, Cənubi Qafqaz vasitəsilə Uzaq Şərqi
və Mərkəzi Asiyanı Avropa ilə birləşdirəcək Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryol xəttinin çəkilməsinə Türkiyə və
Gürcüstanla birgə başlanılmışdır.
Azərbaycan neft və qazı beynəlxalq bazarlara çatdırmaq məqsədilə marşrutların müxtəlifləşdirilməsinə
diqqət yetirərək öz enerji resurslarının işlənilməsinə başladı. 1994-cü ildə öz yolunu olduqca mürəkkəb
geosiyasi vəziyyətdə seçən və ciddi çətinliklərlə üzləşən Prezident Heydər Əliyev beynəlxalq tərəfdaşlarla
uzunmüddətli əməkdaşlıq şəraitində ölkənin zəngin təbii sərvətlərini istifadə etmək haqqında strateji qərar
qəbul etdi və Azərbaycanın Avropada enerji təhlükəsizlik tələbatlarına töhfə verməyə hazır olduğunu bildirdi.
Bu iki tədbir Azərbaycanın enerji siyasətinin inkişaf etdirilməsi üçün ciddi əsaslar yaratdı. “Əsrin müqaviləsi”
1994-cü ildə, “Şahdəniz” qaz yatağının işlənilməsi üzrə müqavilə isə 1996-cı ildə imzalandı.
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Bu siyasət nəticəsində 1994-cü ildən başlayaraq, Azərbaycan regional əməkdaşlıq və inteqrasiyaya töhfə
verən, regionu Avropaya daha da yaxınlaşdıran bir sıra enerji və nəqliyyat layihələrini həyata keçirmişdir.
Azərbaycan və onun xarici tərəfdaşları Avropa ölkələrinə enerji təchizatının alternativ mənbələrini təmin edən
boru kəməri infrastrukturunun yeni coğrafiyasını yarada bildilər. Bu gün Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəməri
və Bakı-TbilisiƏrzurum qaz boru kəməri Avropa və digər beynəlxalq bazarlara Azərbaycan və Mərkəzi
Asiyanın neft və qazını çatdırır. Bu cür layihələr Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin inkişafı və rifahına
xidmət edir, bütöv regionun təhlükəsizliyini möhkəmləndirir.
2004-cü ildə Avropa İttifaqı ilə sıx əməkdaşlıq edərək, Azərbaycan “Bakı prosesi” adlanan təşəbbüs
irəli sürdü. Bu təşəbbüs Qara və Xəzər dənizlərinin sahilinə çıxan dövlətləri, eləcə də Avropa İttifaqına üzv
ölkələri daha geniş regional enerji əməkdaşlığına aid problemləri müzakirə etmək məqsədilə bir araya gətirmək
məqsədini daşıyırdı. Digər məqsəd regionda enerji tranziti və ticarətin asanlaşdırılması üçün imkanların birgə
araşdırılması idi. Azərbaycanın oynadığı mühüm rol 2006-cı ilin noyabr ayında bir daha təsdiqləndi. Həmin
vaxt Prezident İlham Əliyev və Avropa Komissiyasının Prezidenti Joze Manuel Barroso Brüsseldə “Avropa
İttifaqı ilə Azərbaycan Respublikası arasında strateji tərəfdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu”nu
imzaladılar. Bu sənəd Azərbaycanla Aİ arasında enerji əməkdaşlığının strateji xarakterini rəsmiləşdirdi və bu
tərəfdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi üçün əsas sahələri müəyyən etdi.
Bu gün formalaşan yeni enerji vəziyyəti bütün dünyada daha güclü qarşılıqlı asılılığı, ölkələrin enerji
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi işində bir-birinə mütləq qaydada arxalanmasını nəzərdə tutur. Enerji ilə
təhlükəsizlik bir-biri ilə sıx bağlı olduğundan xarici enerji münasibətləri sahəsində Avropa İttifaqı vahid
mövqedən çıxış etməlidir. Uzun müddət ərzində Avropa enerji ilə təhlükəsiz və etibarlı şəkildə çox sadə
formada inhisarçı mühitdə təchiz olunurdu. Müəyyən hallarda təchizatla bağlı inhisar bu ölkələrdə sabitliyə
zəmanət verə bilər, lakin bu, hər hansı uzunmüddətli enerji təhlükəsizliyinin planlaşdırılması üçün çox zəif
əsasdır. Son böhran göstərdi ki, Avropa qaz və neft təchizatının dayandırılmasına çox həssasdır. Ən son
təchizatın dayandırılması 2008-ci ilin sonunda Ukrayna ilə Rusiya arasında baş vermiş qaz mübahisəsi ilə
yadda qaldı. Bunun nəticəsində bəzi Avropa dövlətləri soyuq qış mövsümündə olduqca vacib enerji
daşıyıcısından məhrum oldu. Həmin vaxt Avropa ölkələri enerji müxtəlifləşdirilməsinin vacibliyi haqqında
müzakirələrə başladı. Nəticədə, çox böyük müzakirələrdən keçmiş “Nabukko” layihəsi tezliklə Avropa
İttifaqının gündəliyində daha mühüm yer tutdu. Yekun olaraq, Azərbaycanın bu layihəyə əsas töhfə verən və
mühüm tranzit ölkə kimi vacibliyi bir daha aydın şəkildə təsdiqləndi. Öz növbəsində Prezident İlham Əliyev
Azərbaycanın Avropa bazarlarına ehtiyac duyulan qazın çatdırılması kimi mühüm rolu üzərinə götürməkdə
hazır olduğunu bildirdi.
Beləliklə, hazırda Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə qarşılıqlı surətdə faydalı və çoxşaxəli münasibətlərə
malikdir. Azərbaycan öz gələcəyini Avropa ailəsinin tamhüquqlu üzvü kimi görür və bu məqsədə doğru fəal
şəkildə irəliləyir. Varşava müqaviləsinin süqutu və 1991-ci ildən Sovet İttifaqının dağılmasından sonra
Mərkəzi və Şərqi Avropada köklü iqtisadi və siyasi dəyişiklər baş verdi. Açıq iqtisadiyyata malik olan ölkə
kimi Azərbaycan bu gün Avropadakı bütün ölkələrlə qarşılıqlı faydalı əlaqələrin inkişaf etdirilməsinə çalışır.
Aparıcı Avropa ölkələrinə gəldikdə isə Azərbaycanla Birləşmiş Krallıq (BK) arasında münasibətlər
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. İki dövlət arasında diplomatik münasibətlər 1992-ci il martın 11-də qurulmuşdur.
Həmin vaxtdan etibarən ikitərəfli əlaqələr yüksək səviyyəli siyasi və parlament təmasları, artan ticarət və
sərmayə əlaqələrindən tutmuş mədəni və humanitar münasibətlərin möhkəmləndirilməsinə qədər bir çox
məsələləri əhatə etmişdir.
Azərbaycanla Birləşmiş Krallıq arasında bir sıra yüksək səviyyəli əlaqələr daha da inkişaf etmişdir.
Bunun ən son nümunəsi Prezidenti İlham Əliyevin 2009-cu ilin iyulunda Londona səfəridir. Səfər zamanı
Prezident Əliyev Kraliça İkinci Yelizaveta və Baş nazir Qordon Braunla görüşlər keçirmişdir. Baş nazirlə
görüş zamanı ikitərəfli münasibətlərin genişləndirilməsinə dəstək bildirilmiş və əlaqələrin gələcək
istiqamətləri müəyyən edilmişdir. Səfər zamanı Azərbaycanın Dövlət Neft Şirkəti ilə Britiş Petroleum Şirkəti
arasında Anlaşma Memorandumu imzalanmışdır.
Britaniya ölkəmizdə fəaliyyət göstərən 100-dən artıq şirkəti ilə ən böyük xarici sərmayəçidir.
Azərbaycanda Birləşmiş Krallığa edilən ixracın həcmi artmaqdadır və əsasən, avadanlıq və mallardan
ibarətdir. Britaniya Azərbaycanın ikinci ən iri idxal tərəfdaşıdır. Bu ölkədən idxal edilən mallar ümumi sənaye
təyinatlı maşınlar, elektrik qurğuları, metal və telekommunikasiya avadanlıqlarıdır.
Mədəniyyət və incəsənət sahələrində daha yaxşı anlaşmanı möhkəmləndirən iki ölkə arasında mədəni
və humanitar əlaqələrin son tarixi məlumdur. Anqlo-Azərbaycan Cəmiyyəti ölkəmiz ilə Birləşmiş Krallıq
arasında mədəniyyət, xeyriyyəçilik və digər əlaqələri bir araya gətirən mühüm təşkilatdır. Bu cəmiyyət
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Azərbaycan-Britaniya münasibətlərini bütün sahələrdə dəstəkləmək, Britaniya cəmiyyətini ölkəmizdə baş
verən hadisələr barədə daima xəbərdar etmək və Azərbaycanı bu ölkədə daha yaxşı tanıtmaq məqsədilə 1997ci ildə təsis edilmişdir. Britaniya Şurası son 12 il ərzində Azərbaycanda fəaliyyət göstərmiş və xalqımıza
Birləşmiş Krallığın təhsil sistemi və başqa sahələri haqqında məlumat xidmətləri göstərmişdir.
Azərbaycanla Almaniya arasında da əlaqələr yüksək səviyyədə inkişaf etmişdir. Azərbaycan
Almaniyanı Avropada, xüsusən də Avropaya inteqrasiya baxımından ən mühüm tərəfdaşlarından biri hesab
edir. Prezident İlham Əliyev 2004, 2006 və 2007-ci illərdə Almaniyaya səfər etmişdir.
Azərbaycanda bu gün baş verən iqtisadi sıçrayış Almaniya ilə iqtisadi münasibətlərdə də əks olunub.
Digər Aİ ölkələri ilə müqayisədə Almaniya Azərbaycan bazarına kifayət qədər gec gəlmişdir. Buna
baxmayaraq, bu ölkə Azərbaycanda yüksək iqtisadi imic qazanmışdır. Neft Almaniyanın Azərbaycandan ixrac
etdiyi ən mühüm məhsuldur. Almaniyanın Azərbaycana ixrac etdiyi mallar, əsasən, mühərrikli nəqliyyat
vasitələri, polad və dəmir məhsulları, maşınlar və istehsalat qurğuları ilə xarakterizə olunur. Bir neçə alman
enerji şirkəti Azərbaycanda neft və qazın uzunmüddətli işlənilməsi və hasilatı layihələrinə sərmayə
qoymuşdur. Almaniyanın cənub bölgəsinin Baden-Vürttemberqin Baş naziri cənab Günter Ottinqerin və RWE
şirkətinin prezidenti Yurqen Qrosmanın Azərbaycana son səfərləri iki ölkə arasında münasibətləri daha da
inkişaf etdirmişdir.
Almaniyanın Azərbaycanla texniki əməkdaşlığı ölkənin bazar iqtisadiyyatının inkişafı və
müxtəlifləşdirilməsinə yönəlib. Hazırda mühüm birgə layihələr iqtisadiyyatın maliyyə və texniki sektorlarında
həyata keçirilir. Siyasi baxımdan əsas inkişaf sahəsi hüquqi və məhkəmə islahatının davam etdirilməsinə
Almaniyanın yardımıdır.
İki ölkə arasında mədəni münasibətlər XIX əsrin əvvəlində Azərbaycanda ilk alman məhəllələrinin
salınması ilə başlamışdır. Bununla bağlı Almaniya Azərbaycanda müsbət imicə malikdir. 2008-ci ildə
Azərbaycan xaricdə ilk mədəniyyət ilini keçirtdi və bu məqsədlə Almaniya seçildi. 2009-cu ildə isə Almaniya
Azərbaycanda alman mədəniyyəti və təhsil sərgilərini keçirməklə cavab addımı atmışdır.
Azərbaycanla Fransa arasında münasibətlərdə, ənənəvi olaraq, mədəniyyət sahəsi xüsusi yer tutur.
Bununla belə, son bir neçə il ərzində iki ölkə arasında əlaqələrdə bir sıra mühüm hadisələr baş vermişdir. Siyasi
səviyyədə Fransa Rusiya və Birləşmiş Ştatlarla birgə ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində Ermənistan ilə
Azərbaycan arasındakı mövcud münaqişənin həllində vasitəçi kimi çıxış edir. Vaxtilə Prezident Şirak
münaqişəni həll etmək məqsədilə 2002-ci ilin noyabrında Praqada keçirilmiş NATO-nun Zirvə görüşü
çərçivəsində Prezident Heydər Əliyevlə görüşmüşdü. Bundan başqa, Prezident İlham Əliyev ölkə başçısı kimi
ilk rəsmi xarici səfərini 2004-cü ilin yanvarında Parisə etdi və növbəti rəsmi səfər 2007-ci ilin yanvarında baş
tutdu. İki ölkə arasında parlament əlaqələri də inkişaf etmişdir.
Fransa Cənubi Qafqaz regionu ölkələri arasında məhz Azərbaycanla sıx iqtisadi münasibətləri inkişaf
etdirib. Fransa ilə Azərbaycan arasında iqtisadi əlaqələr, xüsusən də aeronavtika və neft xidmətləri sektorunda
sürətlə inkişaf edir. Bu, qismən Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) neft boru kəməri və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz
boru kəmərinin istismara verilməsindən sonra fransız şirkətləri üçün sərmayə imkanlarının artmasının
nəticəsidir. Fransız şirkətləri Qazaxıstanın neft yataqlarının BTC-yə qoşulmasını təmin edəcək Transxəzər neft
boru kəməri layihəsində maraqlı olduqlarını bildiriblər. İstehlak malları Fransanın Azərbaycana ixracında
xüsusi yer tutur.
Azərbaycan ilə Fransa arasında mədəni, elmi və texniki əməkdaşlığın ümumi həcmi sabit olaraq qalır.
Əsas layihələr səhiyyə, baytarlıq və kənd təsərrüfatı sahələri üzrə əməkdaşlığı əhatə edir. Digər layihələr
sırasında ətraf mühitin qorunması, qanunun aliliyinə dəstək, fövqəladə halların idarə edilməsi, fransız dilinin
tədrisi və elmi əməkdaşlığın inkişafı mühüm yer tutur. 2004-cü ildən etibarən Bakıda Fransa Mədəniyyət
Mərkəzi fəaliyyət göstərir və bu, Azərbaycanda Fransanın mədəni təsiri üçün mühüm alətdir.
Azərbaycan da Türkiyə ilə münasibətlərə xüsusi önəm verilir. Türkiyə Avropa İttifaqının üzvü olmasa
da, onun Avropa və Avratlantika işlərində xüsusən də NATO-nun üzvlüyü hesabına oynadığı rol Azərbaycan
və onun Avropa planları üçün mühüm olaraq qalır. Bundan başqa, Türkiyə 1991-ci ilin noyabrın 9-da
Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ilk ölkə olmuşdur. 1992-ci il yanvarın 14-də iki ölkə arasında diplomatik
münasibətlər qurulmuşdur.
Türkiyə Azərbaycanla münasibətlərə və dialoqa böyük əhəmiyyət verir. Hər iki ölkə arasında çoxtərəfli
mədəni və tarixi əlaqələr mövcuddur. Türkiyə Azərbaycanla güclü tərəfdaşlığı inkişaf etdirmişdir.
Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri nəinki siyasi sahədə, o cümlədən iqtisadiyyat, ticarət, təhsil, nəqliyyat,
telekommunikasiya, kənd təsərrüfatı, sosial müdafiə, səhiyyə, idman, mədəniyyət, elm və turizm sahələrində
davamlı şəkildə inkişaf edir. Hüquqi çərçivələr iki ölkə arasında imzalanmış bir sıra sazişlərlə şərtlənir. Tez1106
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tez baş tutan yüksək səviyyəli görüşlər və bütün səviyyələrdə qarşılıqlı səfərlər bu tərəfdaşlığın güclənməsinə
töhfə verir. Prezident Abdulla Gülün 2009-cu ilin oktyabrında keçirilmiş Türkdilli Dövlət Başçılarının IX
Zirvə görüşündə iştirakı bunun bariz nümunəsidir.
Ermənistan ilə Azərbaycan arasındakı mövcud münaqişə Cənubi Qafqazda siyasi sabitlik, iqtisadi
inkişaf və regional əməkdaşlığa əsas maneədir. ATƏT-in Minsk qrupunun üzvü kimi Türkiyə Minsk prosesini
Azərbaycan üçün əsas xarici siyasət məsələsi olan münaqişənin sülh, uzunmüddətli və ədalətli həlli
istiqamətində faydalı mexanizm hesab edir.
Balkanlar bir sıra siyasi və iqtisadi faktorlar səbəbindən Avropanın vacib hissəsidir. Azərbaycan bu
məkana xüsusi diqqət yetirir. Yunanıstanla münasibətlər bunun sübutudur. İki ölkə arasında diplomatik
münasibətlər 1992-ci ildə qurulmuşdur. Azərbaycan geosiyasi mövqeyi və enerji sərvətlərinə görə Yunanıstan
üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bundan başqa, bu ölkə Aİ Azərbaycan münasibətlərini möhkəmləndirmək
məqsədilə Aİ təşəbbüslərini dəstəkləyir və 2006-cı ilin noyabrında Aİ-Azərbaycan Tədbirlər Planının
imzalanmasına töhfə vermişdir.
İkitərəfli münasibətlərə gəldikdə isə son iki il ərzində yüksək səviyyəli rəsmi səfərlərin sayı xeyli
artmışdır. Prezident Konstantinos Stefanopulosun 2004-cü ildə Bakıya səfəri və Prezident İlham Əliyevin
2009-cu ilin fevralında Afinaya səfəri AzərbaycanYunanıstan münasibətlərinin daha da inkişaf etdirilməsində
güclü iradənin olmasının göstəriciləridir. Enerjinin nəqli infrastrukturu sahəsində əməkdaşlıq daha da inkişaf
edir. Azərbaycan qazının Avropaya ixracında Yunanıstanın ilk ölkə olmaq təklifini alqışlamışdır. Gələcəkdə
Azərbaycan qazının Türkiyə v ə Yunanıstan vasitəsilə İtaliyaya tranziti Yunanıstanla Azərbaycan arasında
münasibətləri və strateji tərəfdaşlığı möhkəmləndirəcək.
Mədəniyyət, xüsusən də yunan dilinin tədrisi və təbliği sahəsində Bakı Slavyan Universitetində
yaradılmış Müasir Yunan Dili və Mədəniyyəti Mərkəzi böyük səy göstərilir. Yunanıstan hökuməti
azərbaycanlı tələbələrin yunan universitetlərində təhsil almaları üçün təqaüdlər ayırır.
Prezident İlham Əliyevin 2009-cu ilin sentyabr ayında Rumıniyaya səfəri digər bir Balkan ölkəsi ilə
münasibətlərimizə xüsusi çalar vermişdir. Səfər zamanı Prezident Əliyev və Prezident Basesku Azərbaycan
Respublikası ilə Rumıniya arasında strateji əməkdaşlığın qurulması haqqında birgə Bəyannamə imzalamışlar.
Qeyri-Aİ ölkələri arasında İsveçrənin Azərbaycanla münasibətlərini xüsusi qeyd etmək lazımdır. Sovet
İttifaqının süqutundan sonra İsveçrə 1991-ci il dekabrın 23-də Azərbaycanı müstəqil ölkə kimi tanımış və
həmin vaxtdan etibarən diplomatik münasibətlər inkişaf etmişdir. 2006-cı ilin fevralında Federal müşavir
Mişelin Kalmi-Reyin Azərbaycana etdiyi rəsmi səfəri zamanı miqrasiya sahəsində üç ikitərəfli saziş və birgə
bəyanat imzalanmışdır. 2009-cu ilin yanvarında Prezident İlham Əliyev Davosda keçirilən İqtisadi Forumda
iştirak etmiş və səfər çərçivəsində İsveçrə Prezidenti Hans-Rudolf Merts ilə görüşmüşdür. Görüş zamanı hər
iki prezident mühüm ikitərəfli və beynəlxalq məsələləri müzakirə etmişlər. 2009-cu ilin oktyabrında Prezident
İlham Əliyev İsveçrəyə rəsmi səfər etmişdir.
Azərbaycan Bretton Vuds təsisatlarında İsveçrənin səsvermə qrupuna aiddir. Buna görə də iki ölkə
arasında yaxşı münasibətlər xüsusi əhəmiyyət daşıyır. İsveçrə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin qurbanı olan
qaçqın və məcburi köçkünlərə humanitar yardım layihələrində iştirak edir. Bu ölkə Azərbaycanla təbii
sərvətlərin davamlı idarə edilməsi, infrastruktur layihələri, sərmayənin təşviqi məqsədilə texniki və iqtisadi
yardım məsələlərində əməkdaşlıq edir.
ATƏT-in üzvü olan İsveçrə bu təşkilatın Minsk qrupunun təşəbbüslərini dəstəkləyir. Bu ölkə
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında Cenevrədə keçirilmiş görüşlərdə vasitəçi və təşkilatçı
olmuşdur.
Sovet İttifaqının süqutundan sonra Azərbaycan ilə Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələri arasında
münasibətlərdə ciddi irəliləyiş baş verdi. Prezident İlham Əliyevin 2008-ci ildə Polşa və Macarıstana rəsmi
səfərləri Azərbaycan və region ölkələri arasında yüksək səviyyədə əməkdaşlığın yarandığını nümayiş etdirdi.
Çex Respublikası ilə əlaqələr bunun yaxşı nümunəsidir. Prezident İlham Əliyevin 2009-cu ilin mayında
Praqaya səfəri, onun Prezident Vatslav Klaus və Baş nazir Mirek Topolanek, Baş nazirin müavini Martin
Bartak və Senatın Sədri Premysl Sobotka ilə görüşləri ikitərəfli münasibətlərimizin gözəçarpacaq dərəcədə
inkişafında xüsusi önəm daşımışdır.
İki ölkə arasında yüksək səviyyəli siyasi əməkdaşlıq mövcuddur. Qeyd edilməlidir ki, Çex Respublikası
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir və bu fakt iki ölkə arasında mövcud olan strateji tərəfdaşlığı daha
da gücləndirir. Hər iki tərəf razılaşır ki, siyasi tərəfdaşlıqdan başqa iqtisadi əməkdaşlığın da
genişləndirilməsinə ehtiyac var. Hazırda bu məqsədə nail olmaq üçün lazımi addımlar atılır. Azərbaycan1107
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Çexiya münasibətlərinin hüquqi çərçivəsinin təkmilləşdirilməsinə yönəlmiş tədbirlər iki ölkə arasında həyata
keçirilməsi nəzərdə tutulan çox mühüm layihələrdən biridir.
Qeyd etmək lazımdır ki, İsveç və Polşa ilə yanaşı Çex Respublikası da “Şərq tərəfdaşlığı” layihəsinin
müəlliflərindəndir. Bu, Çex Respublikasının Azərbaycanın alqışladığı və dəstəklədiyi şərq tərəfdaşlara aid Aİnin münasibətlərinin müəyyən edilməsində aparıcı rol oynamaq istəyini nümayiş etdirir.
Qərbi Avropadakı siyasi və iqtisadi güclərlə yanaşı, Avropa İttifaqında üzvlərin çoxluğunu təşkil edən
orta səviyyəli ölkələr ilə münasibətləri Azərbaycan yüksək dəyərləndirir. Belçika həmin ölkələrdən biridir.
Prezident İlham Əliyevin 2009-cu ilin aprel ayında Belçikaya səfəri və Baş nazir Herman Van Rompuy ilə
görüşü həmin münasibətləri daha da inkişaf etdirməyə təkan verdi.
Belçika keçmiş sovet respublikaları ilə bağlı həyata keçirilən Avropa siyasətini tam dəstəkləyir, bu
ölkələrin inkişafı və inteqrasiyasına töhfə verməyə çalışır. Açıq iqtisadiyyata malik orta səviyyəli federal
dövlət olaraq Belçika və onun Avropa İttifaqındakı təcrübəsi yeni Aİ qonşuları və tərəfdaşları üçün faydalı
olmasını sübuta yetirə bilər. Belçikada bəzi Aİ təsisatlarının, o cümlədən NATO-nun qərargahlarının
yerləşməsi bu ölkəni bəzi əsas üstünlüklərlə təmin edir.
Avstriya Azərbaycanla münasibətlərini inkişaf etdirən digər Avropa ölkəsidir. Prezident Heydər Əliyev
2000-ci ilin iyul ayında Vyanaya rəsmi səfər etdi. İki dövlət arasında siyasi münasibətlərin yüksək səviyyəsi
Avstriyanın federal hökumətinin Bakıda tamhüquqlu diplomatik missiyasının açılması haqqında son qərarının
əsas səbəbi oldu. Ölkələr arasında iqtisadi münasibətlər bir sıra sahələrdə, o cümlədən enerji sektorunda artan
əməkdaşlıqla xarakterizə olunur. Hazırda bir neçə böyük və aparıcı Avstriya şirkəti Azərbaycanda təmsil
olunur. Avstriya, həmçinin, Azərbaycanda əsas xarici sərmayədarlar siyahısına daxildir. Humanitar sahədə sıx
qarşılıqlı iş və əməkdaşlıq həmin ikitərəfli münasibətlərin mühüm elementləridir. Bunlardan Azərbaycanın
2002-ci ildə Avstriyada keçirilmiş mədəniyyət günlərini, 2006-cı ilin may ayında Vyanada Dunay parkında
dahi Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun abidəsinin ucaldılmasını, 2006-cı ilin sentyabrında Vyananın
Kamera Operasında “Arşın mal alan” operettasının ilk dəfə olaraq alman səhnəsinə çıxarılmasını və 2008-ci
ilin aprel ayında Vyanada Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin XII əsrdə yazılmış “Xəmsə”sinin bərpa edilmiş
əlyazmasının elektron variantının təqdimatını qeyd etmək olar.
Azərbaycan Baltik ölkələri ilə çoxtərəfli münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsində olduqca
maraqlıdır. Ticarət, enerji və nəqliyyat sahəsində geniş əməkdaşlıq Baltik, Qara və Xəzər dənizləri regionları
üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Prezident İlham Əliyev 2006-cı ilin oktyabrında Latviyaya, 2007-ci ilin
sentyabrında isə Litvaya rəsmi səfərlər etmişdir.
Azərbaycanla Estoniya arasında münasibətlər bu əməkdaşlığın yüksək səviyyədə olduğunu nümayiş
etdirir. İki ölkə arasında diplomatik münasibətlər 1992-ci il aprelin 10-da qurulmuşdur. Estoniya ilə
Azərbaycan arasında əməkdaşlıq son bir neçə il ərzində daha da artmışdır. Hər iki tərəf qarşılıqlı iqtisadi və
siyasi əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsində maraqlıdır. Estoniya kimi Azərbaycanın da xarici siyasətinin
əsas istiqamətlərindən biri Avropa və Avratlantik təşkilatlarla daha sıx əməkdaşlığın qurulmasıdır. Estoniya
Azərbaycanın Avropa Şurasına qoşulmasını dəstəkləmişdir. Azərbaycan 1996-cı ildə Avropa Şurasına
müraciət etdiyi zaman Estoniya bu təşkilata sədrlik edirdi. Ölkəmiz 2001-ci ilin yanvarında Avropa Şurasının
tamhüquqlu üzvünə çevrilmişdir.
Estoniya Azərbaycanın böyük iqtisadi potensialını v ə beynəlxalq əlaqələrinin inkişafını dəyərləndirir
və dəstəkləyir. Estoniya iki ölkə arasındakı iqtisadi əlaqələrin inkişaf etdirilməsində maraqlıdır. Bu ölkə ilə
Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsinin ümumi həcmi ötən illər ərzində çox olmamışdır, lakin son bir neçə
ildə gözəçarpacaq dərəcədə artmışdır. Azərbaycanın sürətlə artan iqtisadiyyatı Estoniya şirkətləri üçün
cəlbedici olmuşdur.
Yekun olaraq qeyd etmək lazımdır ki, Avropa siyasi və iqtisadi iştirakını tələb edən bəzi mürəkkəb
daxili və qlobal proseslərə baxmayaraq, lider rolunu oynamağa hazır olmalıdır. Əks halda, Avropa və Avropa
İttifaqı Cənubi Qafqazda kənarda qalmaq, getdikcə fəallaşan digər qlobal və regional iştirakçılar tərəfindən
nəzərə alınmamaq riski ilə üzləşə bilər. Azərbaycan ilə Avropa arasındakı münasibətlərin inkişafı dünyanın
digər regionları ilə mövcud əlaqələr hesabına baş tutmur. Avropa təsisatları Azərbaycana böyük əlavə dəyər
verir. Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyasında qarşılıqlı hörmət prinsipinə əsaslanan münasibətlər gələcəkdə
birmənalı şəkildə yeni səviyyəyə yüksələcək. Azərbaycan üçün mövcud olacaq fayda cəlbedicidir: daha
yüksək yaşayış standartları, güclü rəqabət qabiliyyəti və iqtisadi artım, gözəçarpacaq dərəcədə xarici
sərmayələrin cəlb edilməsi. Bu baxımdan Azərbaycan üçün Avropa ailəsinin üzvləri ilə güclü və konstruktiv
ikitərəfli münasibətlər mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu amil həmin əlaqələri həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli
formatda daha da intensivləşdirəcəkdir.
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Azərbaycan “Şərq tərəfdaşlığı” çərçivəsində Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığını daha da
dərinləşdirir
Rasim BAYRAMOV
Avratlantik məkana inteqrasiya ilə bağlı fəal siyasət yürüdən Azərbaycanın bu istiqamətdə atdığı
addımlar Qərbdə geniş təqdir olunmaqdadır. Elə bunun nəticəsidir ki, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar, eləcə də
ayrı-ayrı Avropa ölkələri Azərbaycanla əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsini xarici siyasətlərinin prioritet
istiqamətləri hesab edirlər. Belə vəziyyətdən məharətlə istifadə edən Azərbaycanın milli maraqları
çərçivəsində atdığı addımlar onun ümumilikdə Avratlantik məkana, buraya daxil olan dövlətlərlə qarşılıqlı
əlaqələrini möhkəmləndirməkdədir.
Buna misal kimi Latviya Prezidenti Valdis Zatlersin ölkəmizə rəsmi səfərini və səfər zamanı müzakirə
edilən məsələləri, eləcə də iki ölkə arasında münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsi məqsədilə imzalanan
sənədləri göstərmək olar. Azərbaycanla əlaqələrinin daha da genişləndirilməsində maraqlı olan Latviya
ölkəmizin NATO və Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığına da böyük dəstək verməkdədir. Bununla bağlı Prezident
İlham Əliyev demişdir: “Biz NATO və Avropa İttifaqı ilə apardığımız əməkdaşlığa Latviyanın verdiyi dəstəyə
görə minnətdarıq. Azərbaycan NATO-nun Fərdi tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq planında fəal iştirak edir. Biz, eyni
zamanda, Avropa İttifaqının “Şərq tərəfdaşlığı” proqramının üzvüyük və təşkilatlar çərçivəsində ölkələrimiz
arasındakı əməkdaşlıq, həmçinin bizim müxtəlif sahələrdəki əlaqələrimizin inkişafına yardım edəcəkdir”.
Perspektivdə isə Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığın yeni sahələrinin inkişafına xüsusi maraq
göstərir və “Şərq tərəfdaşlığı ” proqramı buna zəmin yaradır. Latviya isə “Şərq tərəfdaşlığı ” proqramına və
bu proqram çərçivəsində Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlığın inkişafına və onun yeni
sahələrinin açılmasına dəstək verməyə hazır olduğunu ən yüksək səviyyədə bəyan edir. Ölkəmizə səfəri
çərçivəsində Latviya Prezidenti Valdis Zatlers bununla bağlı bildirmişdir: “Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan
arasında daha geniş inteqrasiyanın baş tutmasına yönəlmiş bu təşkilatın “Şərq tərəfdaşlığı” proqramına
mümkün qədər dəstək verəcəyik”.
“Şərq tərəfdaşlığı” proqramı Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyasında mühüm rol oynamaqla yanaşı,
ölkəmizə iqtisadi, siyasi sferada da mühüm üstünlüklər vəd edir. Məlumat üçün bildirək ki, bu proqram 2008ci ilin may ayında Avropa İttifaqının üzvləri olan Polşa və İsveç tərəfindən irəli sürülüb. “Şərq tərəfdaşlığı”
proqramına oxşar sənədi isə Avropa İttifaqı hələ 2004-cü ildə Polşa və Litva ilə imzalayıb. Sonradan bu
dövlətlərin hər ikisi Avropa İttifaqına üzv seçilib. Bu mənada hesab edilir ki, proqramın əsas məqsədi iştirakçı
dövlətlərin perspektivdə Avropa İttifaqına üzvlüyünü sürətləndirmək və bu istiqamətdə əməli addımlar
atmaqdır.
Ümumiyyətlə, “Şərq tərəfdaşlığı” proqramı Avropa İttifaqının son illərdə Şərq qonşuları ilə inkişaf
etdirdiyi əlaqələrinin dərinləşməsinə xidmət edir. Proqramda tərəflər arasında əlaqələr (məsələn, Assosiasiya
Sazişləri, Dərin Azad Ticarət Məkanları, vizaların liberallaşdırılması) aydın təsvir edilir və iqtisadi tənəzzülə
qarşı mübarizə aparmaq üçün əməkdaşlıq sahəsini yenidən diqqət mərkəzinə çevirməklə ona çoxtərəfli
istiqamət verir. Bununla yanaşı, proqrama əsasən, Avropa İttifaqı tərəfdaş ölkələrdə aparılan islahat və
müasirləşdirmə prosesini dəstəkləmək və tərəfdaşların müstəqilliyi və onların sabitliyinə töhfə vermək üçün
qonşularına sərmayə qoymağı öz üzərinə götürür.
“Şərq tərəfdaşlığı” proqramı irəli sürülərkən ilkin olaraq beş ölkə üçün əməkdaşlıq nəzərdə tutulmuşdu.
Bunlar Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Ukrayna və Moldova idi. Lakin sonradan Avropa İttifaqı Belarusu
da bu proqrama qatmaq niyyətində olduğunu açıqladı və rəsmi Minsklə aparılan danışıqlar müsbət nəticə verdi.
Bütün bunlardan sonra əməli işə keçmək məqsədilə ötən ilin dekabrın əvvəllərində Avropa Komissiyasının
beynəlxalq əlaqələr və Avropa Qonşuluq Siyasəti üzrə komissarı Benita Ferrero-Valdner təmsil etdiyi
qurumun “Şərq tərəfdaşlığı ” kommunikesini Avropa Parlamentinə və Avropa İttifaqı Şurasına təqdim etdi.
Kommunikeyə əsasən, Avropa Komissiyası Azərbaycan, Belarus, Gürcüstan, Moldova, Ukrayna və
Ermənistanla yaxın illər ərzində assosiativ saziş imzalanmasını və bu ölkələrin Avropa İttifaqına inteqrasiyası
meyillərini dəstəkləməyi təklif edirdi.
Kommunikedə o da qeyd olunurdu ki, bu sazişlər 2004-cü ildə genişləndirmə siyasətindən əvvəl Polşa
və Litva ilə imzalanmış sazişin təkrarı olacaq. Düzdür, burada o da bildirilirdi ki, “Şərq tərəfdaşlığı”
proqramına daxil olan ölkələrin gələcəkdə Avropa İttifaqına qəbuluna dair vədlər öz əksini tapmayacaq. Lakin
bu vədlərin olmamasına rəğmən, əslində, “Şərq tərəfdaşlığı” proqramının mahiyyəti elə bunun üçün təşəbbüslə
çıxış edən dövlətlərin Avropa İttifaqına inteqrasiyasını sürətləndirməkdən ibarətdir.
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“Şərq tərəfdaşlığı” proqramına daxil edilən ölkələrə, o cümlədən Azərbaycana xeyli üstünlüklər vəd
edilir. Məsələn, yuxarıda qeyd olunan kommunikedə “Şərq tərəfdaşlığı” proqramında iştirak edən ölkələrlə
ümumi daxili bazarın formalaşdırılması məqsədilə tədbirlər planının hazırlanması nəzərdə tutulur. Bu tədbirlər
öncə vahid və hərtərəfli azad ticarət zonalarının yaradılmasını özündə ehtiva edir. Bildirilir ki, həmin zonalar
ümumi daxili bazarın inkişafı üçün baza olmalı və Avropa İttifaqının İslandiya, Norveç və Lixtenşteynlə
mövcud xüsusi iqtisadi zonasına bənzəməlidir.
Kommunikedə daha bir maraqlı məqam isə Azərbaycan, Belarus, Gürcüstan, Moldova, Ukrayna və
Ermənistanla Avropa İttifaqının dəqiq və uzunmüddətli həmrəyliyə yönəlmiş birgə tədbirlər həyata keçirməsi,
həmçinin tərəfdaş ölkələrin vətəndaşları üçün müəyyən imtiyazların verilməsidir. Belə imtiyazlara misal
olaraq “Şərq tərəfdaşlığı”nın perspektivdə tərəfdaş ölkələrin vətəndaşları üçün vizasız rejimin tətbiqinin
nəzərdə tutulması göstərilə bilər.
Bütün bunlar “Şərq tərəfdaşlığı” proqramının Azərbaycan üçün nə qədər vacib olduğunu, həmçinin
Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıqda yeni səhifələr açdığını aydın göstərir. Məhz bu səbəbdən Avropa İttifaqına
üzv ölkələrin, o cümlədən də Latviyanın sözügedən proqram çərçivəsində Azərbaycana tam dəstək verməsi
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə dəstək qazanılması isə öz növbəsində Azərbaycanın xarici siyasətinin
uğurlarının daha bir göstəricisi hesab olunur.
Avropa Komissiyasının beynəlxalq əlaqələr və Avropa Qonşuluq Siyasəti üzrə komissarı tərəfindən
təqdim edilən kommunikedə yer alan bəzi məqamlar isə həm də Avropa İttifaqının Azərbaycanla qarşılıqlı
işbirliyini gücləndirməkdə nə dərəcədə maraqlı olduğunu meydana çıxarıb. Belə ki, sənəddə enerji sahəsində
əməkdaşlıq üzrə Avropa İttifaqının bu sahədə təhlükəsizliyinin təmininə xidmət edəcək qarşılıqlı anlaşma
haqqında memorandumlar imzalamaq təklif olunur. Belə əməkdaşlıq ümumi idarəçilik, enerji hasilatçısı,
tranziti və istehlakçısı olan ölkələrin birgə boru kəmərləri kompaniyalarına sahibliyini nəzərdə tutur. “Şərq
tərəfdaşlığı “na daxil edilən ölkələr arasında isə yalnız Azərbaycanın zəngin karbohidrogen ehtiyatlarına malik
olması nəzərə alınarsa, deməli, Avropa İttifaqının enerji təhlükəsizliyinin təminində əsas rol oynaya bilən tərəf
də məhz ölkəmizdir. Latviyalı həmkarı ilə görüşdə Prezident İlham Əliyev bununla əlaqədar bildirmişdir:
“Energetika əməkdaşlığı bizim Avropa İttifaqı ilə münasibətlərimizin xüsusi bir hissəsini təşkil edir. Biz enerji
məsələləri ilə bağlı yüksək səviyyəli müzakirələr aparırıq. Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyinin
təmin edilməsində mühüm rol oynayır. Biz enerji ehtiyatlarımızı müxtəlif istiqamətlərdə nəql edən boru
kəmərlərini çəkmişik, Avropa İttifaqının bazarlarına çıxışı əldə etmişik və gələcəkdə daşınan enerji
ehtiyatlarının həcmi daha da artacaqdır. Bu, hər iki tərəfə imkan yaradacaq ki, bu məhsuldar əməkdaşlıqdan
bəhrələnsin”.
Latviya isə Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında mühüm rol oynamaqla yanaşı,
Xəzər regionunun enerjidaşıyıcılarının Qərbə çatdırılmasında da əsas dövlətlərdən biri kimi qəbul olunduğunu
bəyan edir. Prezident Valdis Zatlersin sözlərinə görə, Latviya Avropa İttifaqının üzv ölkəsi kimi enerji
marşrutlarının mənbə və çatdırılmasının diversifikasiyasında maraqlıdır: “Ona görə də biz Azərbaycana Xəzər
regionunun enerjidaşıyıcılarının Avropaya çatdırılmasında aparıcı oyunçulardan biri kimi baxırıq. Latviya
“Nabukko” layihəsində birbaşa iştirak etməsə də, onun uğur qazanmasında maraqlıdır və ümid edirik ki,
gələcəkdə Azərbaycanın təbii qazı “Nabukko” qaz kəməri vasitəsilə Avropaya çatdırılacaq”. Yeri gəlmişkən
qeyd edək ki, Avropa İttifaqının xüsusi maraq dairəsində olan “Nabukko” layihəsində Azərbaycana ayrılan rol
da Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında Azərbaycanın nə dərəcədə vacib rol oynadığını bariz şəkildə
nümayiş etdirir.
Bütün bunlar “Şərq Tərəfdaşlığı” proqramının Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə əlaqələrinin daha da
yaxınlaşmasına və genişlənməsinə ciddi təkan verdiyini əyani şəkildə təsdiqləyir.
Göstərilənlərlə yanaşı, Azərbaycan və Latviya NATO çərçivəsində də sıx əməkdaşlıq edir və burada da
rəsmi Riqa ölkəmizə tam dəstək verir. Hazırda Azərbaycan və Latviya NATO-nun Əfqanıstanda İSAF
missiyası çərçivəsində əməkdaşlıq həyata keçirməkdədir. Prezident Valdis Zatlers bu missiyaya verdiyi
dəstəyə görə ölkəsinin Azərbaycana minnətdarlığını bildirərək bunu yüksək dəyərləndirdiyini qeyd edib.
Beləliklə, Azərbaycan və Latviya arasında qarşılıqlı əlaqələrin kifayət qədər yüksək səviyyədə olduğu
və perspektivdə bunun daha da genişlənəcəyi aydın görünür. İki ölkə arasında sıx surətdə inkişaf edən bu
əməkdaşlıq həm də dövlətlərimizin müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda bir-birinə dəstək verməsi ilə müşayiət
olunmaqdadır. Bu da öz növbəsində beynəlxalq arenada hər iki dövlətin mövqeyinin güclənməsinə xidmət
edir.
Azərbaycan.-2009.-16 avqust.-№ 180.-S.1-2.
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Avropa İttifaqı – Azərbaycan: strateji əməkdaşlıqda yeni üfüqlər
Natiq ƏLİYEV,
sənaye və energetika naziri, iqtisad elmləri doktoru,
Beynəlxalq Mühəndislik Akademiyasının müxbir üzvü
Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında imzalanmış Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi çərçivəsində
Enerji, Nəqliyyat və Ətraf mühit məsələləri üzrə Bakıda Alt Komitənin 4-cü iclasının keçirilməsi Avropaya
inteqrasiya xətti tutan respublikamızla bu mötəbər qurum arasında sıx əməkdaşlıq münasibətləri
formalaşdığının bariz nümunəsidir. Sənaye və Energetika Nazirliyində 2009-cu il aprelin 1-də keçirilmiş
Alt Komitənin 4-cü iclasında müzakirə olunmuş məsələlər barədə edilmiş ayrı-ayrı çıxışlarda səsləndirilmiş
fikirlərdə enerji, nəqliyyat və ekologiya sahəsində birgə əməkdaşlığın vacibliyi önə çəkilmiş və
respublikamızla bu mötəbər təşkilat arasında Avropa Qonşuluq Siyasəti çərçivəsində əməkdaşlığın bundan
sonra da uğurla dayam etdirilməsi xüsusi olaraq qeyd olunmuşdur.
Alt Komitənin 4-cü iclasında xüsusilə Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında enerji sahəsində
əməkdaşlıq məsələləri geniş müzakirə edilmiş və bu sahədə əlaqələrin daha yüksək səviyyədə qurulmasının
vacibliyi önə çəkilmişdir. İclasda müzakirə edilmiş “Şərq Tərəfdaşlığında enerji, nəqliyyat və ətraf mühitlə
bağlı məsələlər”, “ikinci Strateji Enerji İcmalı da daxil olmaqla Avropa İttifaqının enerji sektorundakı ən son
vəziyyəti”, “Enerji üzrə Anlaşma Memorandumunun icrası”, “Enerji təhlükəsizliyi və infrastrukturun inkişafı
(neft, qaz, elektrik)” və digər mövzular ətrafında edilmiş çıxışlarda hasilat, menecment, marketinq sahəsində
əməkdaşlığa dair məsələlər nəzərdən keçirilmiş, alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrinin yaradılması,
itkilərin azaldılması, ekologiya və innovasiyalar sahəsində birgə əməkdaşlığın dərinləşdirilməsinin vacibliyi
qeyd edilmişdir.
Aİ-nın Azərbaycanla bu sahədə əməkdaşlığını şərtləndirən çox mühüm amillər mövcuddur. Danılmaz
faktdır ki, bu gün Azərbaycan regionda enerji asılılığı olmayan və bu sahədə müstəqil siyasət yürüdən dövlət
kimi çıxış edir və bunun real əsasları hələ ötən əsrin 70 – 80 – cı illərində müasir respublikamızın banisi, ulu
öndər Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilmiş enerji strategiyasına əsaslanır. Həmin illərdə
respublikamızın əsaslandırılmış enerji təhlükəsizliyi strategiyasını formalaşdırmağı mühüm vəzifələrdən biri
kimi qarşıya məqsəd qoyan ümummilli liderimiz bu məqsədlə bütün zəruri tədbirləri həyata keçirmiş və
nəticədə bölgələrin elektrik enerjisi və təbii qazla təmin edilməsinə nail olmuşdur. Qısa zamanda görülən işlər
sayəsində respublikanın enerji təhlükəsizliyi sistemi yenidən qurulmaqla əhalinin enerji təchizatı xeyli
dərəcədə yaxşılaşmışdır. Ulu öndər, ilk növbədə, neft, qaz və energetika sahələrində köklü islahatların
aparılmasını, o cümlədən yeni texnika və texnologiyaların tətbiqini, respublikanın qabaqcıl elm xadimlərinin
və elmi-tədqiqat institutlarının bu sahələrə cəlb olunmasını təşkil etmişdir. Qeyd olunanların məntiqi
nəticəsidir ki, Azərbaycan bu gün nəinki öz enerji təhlükəsizliyini həll etmiş, eyni zamanda, digər dövlətlərin
də enerji təhlükəsizliyinin təminatçısına çevrilmişdir.
Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra, 1994-cü ildə ulu öndər Heydər Əliyev
tərəfindən böyük uzaqgörənliklə işlənərək hazırlanmış yeni neft strategiyasının, xüsusilə Xəzər neftinin
Avropa bazarlarına nəqlində müstəsna rol oynayacaq böyük əhəmiyyətli enerji layihələrinin icra prosesinin
uğurla həyata keçirilməsi – Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) neft və Bakı-Tbilisi-Ərzurum (BTƏ) qaz kəmərlərinin
istismara verilməsi müstəqil Azərbaycanın çağdaş tarixinin ən parlaq səhifələrindən biridir.
Möhtərəm Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, enerji baxımından müstəqil ölkələr müstəqil
siyasət aparmaqda daha sərbəstdirlər. Azərbaycanın müstəqil ölkə kimi müstəqil siyasət aparması xalqımızın
milli maraqlarına tam şəkildə uyğundur. Eyni zamanda, bu siyasətin məntiqi nəticəsi olaraq bir neçə aparıcı
Qərb dövlətləri BTC və BTƏ kəmərləri vasitəsilə Xəzər hövzəsinə çıxış imkanı əldə etmiş və neft idxalında
alternativ imkanlar qazanmaqla birqütblü enerji asılılığından azad olmuşlar.
Qeyd olunanlar Azərbaycanın Cənubi Qafqazdakı nüfuzunu artırmaqla strateji mövqelərini
möhkəmləndirmiş, respublikamızın Avratlantik məkana inteqrasiyası üçün geniş imkanlar açmışdır. Şərqlə
Qərbi birləşdirən neft, qaz və nəqliyyat-kommunikasiya layihələrinin icrasında əhəmiyyətli rol oynayan
Azərbaycan bu gün nəinki öz enerji təhlükəsizliyini təmin etmiş ölkədir, eyni zamanda, qonşu ölkələrin enerji
təhlükəsizliyində mühüm rol oynayır. İndiki vaxtda sülh, təhlükəsizlik və sabitlik məsələləri enerji
təhlükəsizliyi ilə sıx bağlıdır. Ona görə də müstəqillik qazandıqdan sonra Azərbaycan Respublikasının
əməkdaşlığa ciddi maraq göstərdiyi nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlardan biri də məhz Avropa İttifaqı olmuşdur.
Respublikamızın bu mötəbər təşkilatla 1993-cü ildə əsası qoyulmuş diplomatik münasibətləri son 16 ildə
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qarşılıqlı maraqlar əsasında yüksələn xətlə inkişaf etmiş və mövcud əməkdaşlığın yeni formatı yaranmışdır.
Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında enerji məsələləri üzrə strateji tərəfdaşlığa dair Anlaşma
Memorandumu imzalanmışdır.
Xatırladaq ki, 1993-cü ilə qədərki dövrdə Azərbaycan rəhbərliyi Avropa İttifaqı ilə diplomatik
danışıqlara başlayanda respublikamızın ümumi vəziyyəti heç də ürəkaçan deyildi. Vətəndaş qarşıdurmasından,
parçalanma təhlükəsindən, xaos və anarxiya mühitindən xilas olmaqla ictimai-siyasi sabitlik yoluna yenicə
qədəm qoyan respublikamızın müstəqil enerji siyasəti aparmaq iddiası o zaman təkcə xaricdə deyil, daxildə də
müəyyən tərəddüd və şübhələrlə qarşılanırdı. Xəzər dənizinin hüquqi statusunun həllini tapmadığı, cəbhə
bölgəsində atəşkəs rejiminin kövrək olduğu bir dövrdə nüfuzlu Qərb şirkətlərinin dəyəri milyard dollarla
ölçülən layihələrə cəlb olunması çoxlarına inanılmaz görünürdü.
Lakin ümummilli lider Heydər Əliyevin qətiyyətli mövqeyi və zəngin dövlətçilik təcrübəsi Avropa
İttifaqı ilə çoxşaxəli əməkdaşlığı Azərbaycanın xarici siyasət doktrinasında mühüm istiqamətlərdən biri kimi
müəyyənləşdirmişdir. Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə bir sıra hüquqi sazişlər imzalamaqla azad bazar
iqtisadiyyatının tam bərqərar olması istiqamətində böyük addımlar atmış və bir sıra mühüm tədbirlər həyata
keçirmişdir. Xüsusilə, 1993-cü ilin sonlarında Bakıda Avropa İttifaqının MDB ölkələrinə texniki yardım
proqramı nümayəndəliyinin (TACİS) açılması ilə Azərbaycan iqtisadiyyatının bütün sahələrinin Avropa
modeli üzrə yenidən qurulması prosesi başlanmışdır. Bu proqram çərçivəsində 1993-cü ildə Brüsseldə Avropa
İttifaqının təşəbbüsü ilə “Avropa-Qafqaz-Asiya Transqafqaz nəqliyyat dəhlizi” (TRASEKA) layihəsi irəli
sürülmüş, Azərbaycan, Gürcüstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Tacikistan və digər
ölkələrin nümayəndələrinin iştirakı ilə onun müzakirəsi keçirilmişdir. Müzakirələrin yekununda rəsmi olaraq
“Brüssel Bəyannaməsi” imzalanmış və qədim Şərq-Qərb İpək yolu dəhlizinin yenidən bərpası, nəqliyyatkommunikasiya infrastrukturlarının yaradılması və inkişaf etdirilməsi qərara alınmışdır.
Azərbaycan ilk gündən Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığa böyük önəm verərək bir sıra mühüm saziş və
layihələrə qoşulmuşdur. Xüsusilə, 1996-cı ilin aprelində ümummilli lider Heydər Əliyevin Avropaya səfəri
zamanı Azərbaycan və Avropa Birliyi arasında “Tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq haqqında” imzalanmış saziş
ikitərəfli əlaqələrə dair münasibətlərin hüquqi bazasının formalaşdırılması baxımından mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Saziş çərçivəsində Avropa Birliyi Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı münasibətlərinin inkişaf
etdirilməsi məqsədilə bəzi struktur islahatlarının aparılmasına, özəlləşdirmə proqramına, infrastruktur
layihələrinin reallaşmasına maddi və texniki yardımları nəzərdə tutulmuş və bu məqsədlə Azərbaycana 100
milyon avrodan çox vəsait ayırmışdır.
1998-ci ilin sentyabrında isə Avropa İttifaqı Komissiyasının təşkilatçılığı ilə TRASEKA proqramının
iştirakçısı olan 32 dövlətin yüksək səviyyəli nümayəndə heyəti üzvlərinin Bakıda keçirilmiş sammitində
“Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat-kommunikasiya dəhlizinin inkişafına dair çoxtərəfli saziş” adlanan mühüm
sənəd imzalanmışdır. Avropa Birliyinin TACİS-TRASEKA proqramı çərçivəsində Böyük İpək yolunun
bərpası üzrə keçirilən tədbirlər Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizində yerləşən bütün ölkələrin inkişafı,
onların iqtisadi potensialından daha səmərəli istifadə edilməsi, çoxtərəfli iqtisadi əməkdaşlığın genişlənməsi
üçün əlverişli şərait yaradılmışdır.
Son 10 ildə Avropa ittifaqı öz tərkibini əlavə 10 üzv və 3 üzvlüyə namizəd ölkə ilə genişləndirərək
inkişaf etmişdir. Sərhədləri genişlənən Birlik Avropada yeni qonşular qazanmış və bu da onun 2003-cü ildə
“Geniş qonşuluq: Şərq və Qərb qonşularla yeni çərçivə təşəbbüsü” adlı proqram qəbul etməsinə səbəb olmuş,
Avropa ittifaqının xarici işlər nazirləri 2004-cü ilin yanvarında üç Cənubi Qafqaz respublikasını bu proqrama
cəlb etmək üçün Avropa Komissiyasına təkliflər hazırlamaq haqqında tapşırıq vermişlər.
2003-cü ilin oktyabrında xalqın mütləq dəstəyini qazanaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
seçilmiş cənab İlham Əliyev ulu öndər Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu xarici siyasət kursuna dönməzlik
əlaməti olaraq ölkəmizin beynəlxalq əməkdaşlığında Avropa İttifaqı ilə tərəfdaşlıq əlaqələrinə xüsusi önəm
vermişdir. Azərbaycan Prezidentinin 2004-cü ilin may ayında Belçika Krallığına reallaşan işgüzar səfəri isə
respublikamızın perspektivdə daha bir nüfuzlu beynəlxalq quruma – Avropa İttifaqına üzvlüyünə qəbul
olunmaq potensialının kifayət qədər yüksək olduğunu aşkarlamışdır. Çox zəruri, uğurlu nəticələrlə yaddaqalan
həmin səfərin yekunları göstərmişdir ki, bu mötəbər təşkilat perspektivdə Azərbaycanı öz sıralarında görmək
istəyir və bunun üçün ölkəmizə lazımi maddi-texniki dəstəyi vermək niyyətindədir. Avropa ittifaqının Cənubi
Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsinin təyin olunması və Cənubi Qafqaz ölkələri ilə yeni qonşuluq proqramının
hazırlanması bu təşkilatın regiona ciddi maraq göstərdiyini bir daha təsdiqləyir. Bütün bunlardan bir daha
aydın olur ki, Avropa İttifaqı Azərbaycanı regionun lokomotiv dövləti kimi qəbul edir və respublikamızda
həyata keçirilən iqtisadi-siyasi və hüquqi islahatları yüksək qiymətləndirir.
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Təsadüfi deyil ki, Avropa İttifaqının 2004-cü ildən həyata keçirdiyi “Yeni qonşuluq siyasəti”
proqramının aparıcı istiqamətlərindən birini də məhz respublikamızla birgə iqtisadi layihələrin reallaşdırılması
təşkil edir. Azərbaycan bu proqram çərçivəsində Avropa ittifaqı ilə iqtisadi, siyasi, hüquqi və inzibati
islahatları həyata keçirmək imkanı qazanır, bu məqsədlə təşkilatın texniki-maliyyə dəstəyini alır. Ölkəmiz
“Yeni qonşuluq siyasəti” proqramı çərçivəsində təşkilatdan onun daxili bazarlarına çıxış kvotası, işçi, əmtəə,
xidmət, investisiya-kapital resurslarının sərbəst dövriyyə imkanını əldə edir. Bundan əlavə, yeni proqram
çərçivəsində əməkdaşlıq Azərbaycana Avropa ölkələri ilə qarşılıqlı iqtisadi əlaqələrin qurulması, güzəştli
ticarət və kredit rejiminin yaradılması, əmək, bazar münasibətləri və miqrasiya, narkobiznes və mütəşəkkil
cinayətkarlıqla mübarizə, investisiyaların təşviqi, yeni maliyyə mənbələrinin cəlb edilməsi, Azərbaycanın
Ümumavropa Ticarət Təşkilatına qəbulunun tezləşdirilməsi və digər imkanlar açır.
2004-cü ilin mayında imzalanmış “Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq
haqqında” saziş ikitərəfli əlaqələrin daha da dərinləşməsi, ölkəmizin iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş Avropa
məkanına inteqrasiyasının sürətlənməsi, regional əhəmiyyətli müştərək layihələrin həyata keçirilməsi
baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Əvvəllər Azərbaycanla sadəcə üç Qafqaz respublikasından biri kimi
əlaqələr quran Avropa İttifaqı bu sazişlə ikitərəfli əməkdaşlığın gücləndirilməsi niyyətini ortaya açıq
qoymuşdur.
Eyni zamanda, Azərbaycan hökuməti daim bu əlaqələrin inkişaf etdirilməsi və dərinləşdirilməsi
təşəbbüslərini dəstəkləmişdir. Prezident İlham Əliyev Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığın gücləndirilməsi
məqsədilə 1 iyun 2005-ci il tarixdə “Azərbaycan Respublikasının Avropaya inteqrasiyası üzrə dövlət
komissiyasının yaradılması haqqında” sərəncam imzalamış və bu mühüm sənəd respublikamızın sözügedən
təşkilatla əlaqələrinin daha da gücləndirilməsi, Avropa İttifaqının Azərbaycan üzrə fəaliyyət planının işlənib
hazırlanması və həyata keçirilməsi üzrə səmərəli işin təmin edilməsi məqsədini qarşıya qoymuşdur.
Sərəncamda təşkilatla siyasi, iqtisadi, nəqliyyat və enerji, hüquqi, təhlükəsizlik, insan hüquqları və
demokratikləşmə, humanitar, elm-təhsil və digər əməkdaşlıq sahələri üzrə işçi qruplarının yaradılması nəzərdə
tutulmuşdur. Avropa ölkələrinə xarici səfərləri çərçivəsində daim Avropa İttifaqının rəhbərləri, xüsusilə də
qurumun Baş katibi, xarici siyasət və milli təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Xavyer Solana, Avropa
Komissiyasının sədri Joze Manuel Barrozu və digər rəsmi şəxslərlə görüşən Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyev respublikamızın avrostrukturlara inteqrasiya sahəsində ölkəmizin maraqlarını
ortaya qoymuşdur. Dövlət başçısı daim Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında səmərəli əməkdaşlıq
mexanizmlərinin formalaşdığını məmnunluqla bildirərək təşkilatın respublikamızda həyata keçirilən
islahatlara verdiyi maddi-texniki dəstəyi yüksək dəyərləndirmişdir. Prezident İlham Əliyev eyni zamanda
qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün mövcud olan potensialdan tam istifadə olunması
vacibliyini önə çəkmişdir.
Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə əlaqələrinə daim böyük əhəmiyyət verdiyini vurğulayan cənab İlham
Əliyev respublikamızın gələcəkdə bu mötəbər qurumun sıralarına qoşulmaq istəyini də bəyan etmişdir:
“Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz regionuna aid yeni qonşuluq siyasəti gələn beş il ərzində ölkəmizdə siyasi
və iqtisadi inkişaf meyarlarının Avropa İttifaqındakı göstəricilərə uyğunlaşdırılmasının əsasını qoyacaqdır. Bu,
bizim məqsədimiz və gündəliyimizdə duran məsələlərdir. Avratlantik məkana inteqrasiya sahəsində
Azərbaycanın neçə illər ərzində apardığı siyasət həm ölkəmiz, həm də bütövlükdə regional əməkdaşlıq üçün
çox böyük nəticələr vermişdir”.
Müasir dünyanın reallıqlarına əsaslanaraq deyə bilərik ki, hər bir dövlətin həyata keçirdiyi enerji siyasəti
onun milli təhlükəsizliyinin əsaslarından biridir. Bu gün Azərbaycan yeritdiyi enerji planında tam müstəqildir
və şübhə yoxdur ki, bu sahədə bundan sonra da yeni-yeni addımlar atılacaq, bölgədə sabitliyin, əməkdaşlığın,
təhlükəsizliyin, о cümlədən enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün bütün lazımi tədbirlər görüləcəkdir.
Azərbaycanda neft-qaz ehtiyatları çox böyük həcmdədir. Təkcə “Şahdəniz” qaz yatağının ehtiyatları 1
trilyon 200 milyard kubmetr qiymətləndirilir və son hesablamalara əsasən Azərbaycandakı digər qaz
yataqlarında da kifayət qədər ehtiyatlar var. Təsdiq edilmiş rəqəm təxminən 3,5 trilyon kubmetrə yaxındır.
Qeyd olunanlara əsaslanaraq demək olar ki, respublikamızın zəngin enerji resurslarına malik olması bütün
sahələrdə olduğu kimi, enerji təhlükəsizliyi sahəsində də Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığın inkişafının zəngin
perspektivləri var.
Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsini şərtləndirən
mühüm amillərdən biri də məhz enerji təhlükəsizliyi sahəsində qarşılıqlı maraqların üst-üstə düşməsi ilə
bağlıdır. Ümummilli lider Heydər Əliyevin adını daşıyan Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft boru kəmərinin,
Bakı-Tbilisi-Ərzurum əsas ixrac qaz boru kəmərinin tam gücü ilə işə düşməsi və Azərbaycanın karbohidrogen
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ehtiyatlarının Avropaya nəqli Avropa İttifaqı dövlətlərinin enerji təhlükəsizliyinin təminatı baxımından çox
böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Bu sahədə münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsinin vacibliyini Azərbaycan Prezidenti cənab İlham
Əliyev öz çıxışlarında qeyd etmişdir: “Hazırda əməkdaşlığımızın mühüm elementlərindən biri enerji
sahəsindəki əlaqələrdir. Avropanın etibarlı tərəfdaşı və dostu olan Azərbaycan hamımız üçün get-gedə daha
mühüm məsələyə çevrilən enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynamaqdadır. Ümumiyyətlə, mən
əməkdaşlığımızı olduqca səmərəli və mühüm hesab edirəm. Bu əməkdaşlıq müstəqilliyimizin qısa dövrü, yəni
15 ili ərzində ölkəmizdə sürətlə inkişaf edən iqtisadiyyat, güclü siyasi sistem qurmaq imkanı yaratdı və
Avratlantik məkana inteqrasiya arzumuzu möhkəmləndirdi”.
Təsadüfi deyil ki, bu reallığı Avropa İttifaqının enerji məsələləri üzrə komissarı cənab Andris Pibalqs
da yüksək qiymətləndirmişdir: “Avropa İttifaqı üçün enerji daşıyıcılarının başlıca təchizatçısı və mühüm
tranzit ölkə kimi Azərbaycanla yaxın əlaqələr enerji təhlükəsizliyinin möhkəmlənməsinə kömək edir”.
Avropa Komissiyasının sədri cənab Joze Manuel Barrozu ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyev arasında 2006-cı ildə Brüsseldə imzalanmış sazişə əsasən həm də bu sahədə birgə
əməkdaşlığın əsas istiqamətləri müəyyən olunmuşdur. Həmin sazişə əsasən energetika sahəsində Azərbaycan
qanunvericiliyini Avropa İttifaqı qanunlarına tədricən uyğunlaşdırmaqla yanaşı, sənəddə enerji ehtiyatlarının
təhlükəsiz göndərilməsi, Azərbaycandan və Xəzər hövzəsindən Avropa İttifaqının bazarına tranzitini təmin
etmək, bundan əlavə, Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında enerji təchizatına dair ümumi siyasət hazırlamaq,
energetika sahəsində təcrübə mübadiləsi aparmaq və digər məsələlər də öz əksini tapmışdır.
Enerji təhlükəsizliyi sahəsində Avropa İttifaqı Azərbaycanın artan rolunu və mövcud imkanlarını
yüksək qiymətləndirir. Bu gün real faktdır ki, Azərbaycanın karbohidrogen ehtiyatları artıq Avropa İttifaqı
bazarına çıxarılır. Bakı-Tbilisi-Ceyhan və Bakı-Tbilisi-Ərzurum neft-qaz kəmərlərinin istismara verilməsi
bunun əsasını yaratmış və Azərbaycan neft-qaz kəmərlərinin diversifikasiyası ilə Avropada enerji
təhlükəsizliyinin təmin olunmasına layiqli töhfələr vermişdir. Təqdirəlayiq haldır ki, Avropa İttifaqı ilə
Azərbaycan arasında enerji sahəsində əməkdaşlıq müstəqillik əldə etdikdən sonra yaransa da, artıq bu sahədə
bir sıra uğurlara imza atılmış, Yunanıstan Respublikasına Azərbaycan qazının nəqlinə başlanılmış, İtaliya və
Bolqarıstanla da bu istiqamətdə əməkdaşlıq barədə razılaşmalar əldə olunmuşdur. Eyni zamanda, ilk gündən
Azərbaycan daha bir layihənin – Avropa İttifaqının enerji təhlükəsizliyini möhkəmlətməli olan Odessa-BrodıPlotsk boru kəməri layihəsinin həyata keçirilməsində maraqlı olduğunu bəyan etmişdir.
Enerjidaşıyıcılarının onların təhlükəsiz və etibarlı yollarla beynəlxalq bazarlara çatdırılmasının mühüm
rolunu qeyd edərək Azərbaycan enerji mənbələrinin, dəhlizlərin diversifikasiyasının, şəffaflığın və azad
rəqabətin, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın tərəfdarı kimi çıxış etmişdir. Bu istiqamətdə ölkəmiz Avrasiya Neft
Nəqliyyat dəhlizinin, o cümlədən Odessa-Brodı neft kəmərinin bu sistemdə işlənməsinə dəstək vermişdir.
Təbii qazın Gürcüstan, Türkiyə ərazisindən İTGİ və Nabukko qaz kəmərləri vasitəsilə nəql edilməsi üçün
bütün maraqlı tərəflərin səylərini birləşdirməyə çağırmışdır.
Dünya miqyasında əsas enerji mənbələrinə nəzarət uğrunda rəqabətin gücləndiyi, enerji təhlükəsizliyi
məsələsinin ciddiliklə gündəmə gəldiyi indiki şəraitdə respublikamızın bu sahədə Avropa məkanında öncül
mövqelərə çıxması faktı da diqqəti çəkir. Xüsusilə, 2008-ci il noyabrın 14-də Bakıda təşkil olunmuş IV
Beynəlxalq Enerji sammiti mahiyyətcə Xəzər, Qara dəniz və Baltik hövzəsində enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı
yeni əməkdaşlıq formatının yarandığına dəlalət edir.
Azərbaycan, Ukrayna, Gürcüstan, Latviya, Litva, Polşa, Estoniya prezidentlərinin, habelə Avropa
Komissiyasının energetika məsələləri üzrə komissarı cənab Andris Pibalqsın, ABŞ Dövlət Departamentinin
enerji məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi cənab Boyden Qreyin və ümumilikdə 30-dan çox ölkənin yüksək
vəzifəli nümayəndə və diplomatlarının iştirak etdiyi sammitdə, əsasən Avrasiya neft nəqli dəhlizi layihəsinin
texniki-iqtisadi əsaslandırılması, Baltik-Qara dəniz-Xəzər dənizi enerji tranziti birliyinin yaradılması
konsepsiyası və digər məsələlər müzakirə olunmuşdur. Sammitin yekunu kimi əldə olunmuş razılaşmalar
Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında mühüm rola malik olduğunu göstərir. Həmçinin
Azərbaycan, Polşa, Gürcüstan, Litva, Ukrayna və Türkiyə prezidentlərinin iştirak etdiyi sammitin yekunları
regionda enerji asılılığından çıxmaq istəyən dövlətlərin yeni subregional inteqrasiya modeli formalaşdırmaq
niyyətini qabarıq şəkildə üzə çıxarmışdır.
Polşa Prezidenti cənab Lex Kaçinskinin təşəbbüsü ilə hələ 2007-ci ilin may ayında Krakov şəhərində,
Litva Prezidenti Valdas Adamkusun 2007-ci il oktyabrın 10-da Vilnüs şəhərində, 2008-ci il mayın 23-də
Ukrayna Prezidenti cənab Viktor Yuşşenkonun təşəbbüsü ilə Kiyev şəhərində təşkil olunmuş Enerji sammitləri
də enerji təhlükəsizliyi məsələsinin Avropa üçün getdikcə daha qlobal səciyyə daşıdığını, mühüm geosiyasi
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reallıqlarla şərtləndiyini növbəti dəfə təsdiqləmişdir. Xüsusilə, 2007-ci ilin oktyabrında Litvada keçirilən
“Vilnüs enerji təhlükəsizliyi konfransı 2007: Məsul tərəfdaşlar üçün məsul energetika” mövzusunda
beynəlxalq konfrans mahiyyət etibarilə qarşıya qoyulmuş strateji məqsədlərlə bağlı yekun razılaşmanın əldə
olunması deməkdir. Vilnüs konfransının yekunu kimi Azərbaycan, Gürcüstan, Litva, Polşa, Ukrayna və
Qazaxıstanın dövlət başçılarının 10 oktyabr 2007-ci ildə imzaladıqları birgə kommunike də bunu bir daha
təsdiqləyir. Sənədə əsasən, dövlət başçıları Xəzər neftinin karbohidrogen ehtiyatlarının Avropa bazarlarına
daşınması üçün milli şirkətlərin iştirakı ilə yeni konsorsiumun – Sarmatiyanın yaradıl-ması barədə razılığa
gəlmiş və yeni konsorsiumun əsas məqsədi Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna, Polşa respublikalarının
ərazisindən keçməklə Xəzər dənizindən Avropa bazarlarına və beynəlxalq bazarlara gedən daşınma
sistemlərinin reallaşdırılmasının mümkünlüyünü təhlil etməkdir. Prezidentlər həmçinin enerji əməkdaşlığının
daha da gücləndirilməsi ilə bağlı niyyətlərini bəyan etmişlər. Şübhəsiz, belə bir konsorsiumun yaradılması həm
də Avropa İttifaqının maraq dairəsindədir və Azərbaycanın enerji ehtiyatlarını Gürcüstan, Ukrayna, Moldova
və Polşa ərazisindən keçirməklə onların nəqli yollarını şaxələndirmək niyyəti bütövlükdə Avropa İttifaqının
enerji təhlükəsizliyinə etibarlı təminat yaradır.
Xəzər, Qara dəniz və Baltik dənizi hövzələri arasında enerji dəhlizinin yaradılması ideyası Azərbaycan
Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən də qətiyyətlə müdafiə olunmuş və dövlət başçısı enerji təchizatının
şaxələndirilməsi siyasətinin tərəfdarı olduğunu bəyan etmişdir: “…Biz Xəzər dənizi, Qara dəniz və Baltik
dənizi enerji dəhlizi haqqında danışırıq. Bu, təkcə bizim nailiyyətimiz deyil. Artıq bu istiqamətdə əməli
addımlar atılıb, sənədlər imzalanıbdır. Azərbaycan əvvəldən enerji təchizatının şaxələndirilməsi siyasətinin
tərəfdarı olubdur. Neft və qaz hasil edən bir ölkə kimi biz çoxşaxəli boru kəmərləri infrastrukturunun
olmasında maraqlıyıq, həmçinin tranzit ölkələrin və istehlakçıların ehtiyaclarına və tələbatlarına diqqətlə
yanaşırıq”.
Avropa İttifaqı ilə qurulan bütün bu əlaqələr Azərbaycanın bütövlükdə milli təhlükəsizliyinə etibarlı
beynəlxalq təminat yaratmaqla yanaşı, Avratlantik məkanın enerji təminatçılarından biri kimi ölkəmizin
mövqelərini daha da möhkəmləndirir.
Yeni neft strategiyasının uğurla həyata keçirilməsi nəticəsində Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi digər
dünya ölkələri ilə əməkdaşlığının genişlənməsinə, Avropa İttifaqına və digər mötəbər strukturlara
inteqrasiyasına əlverişli imkan və münbit zəmin yaranmaqdadır. Bütün dünyanın diqqət mərkəzinə çevrilən
Azərbaycan artıq qlobal məkanda özünün statusunu müəyyənləşdirməyə nail olub və dövlət müstəqilliyinə
dayanıqlı bu status əksər dövlətlərdən fərqli olaraq, Azərbaycanın beynəlxalq subyektlərdən asılı tərəf kimi
deyil, əksinə, dünya birliyinin bərabərhüquqlu üzvü olması ilə şərtlənir. Eyni zamanda, Avratlantik məkana
inteqrasiyanı xarici siyasətdə əsas prioritet istiqamətlərdən biri kimi müəyyənləşdirən Azərbaycan
Respublikası həm Avropanın nüfuzlu təşkilatları, həm də əksər dövlətləri ilə uğurlu siyasi dialoqun
qurulmasına nail olmuşdur.
Azərbaycan.-2009.-21 aprel.-№84.-S.3
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BMT Təhlükəsizlik Şurası və Azərbaycan
ll yazı
Azərbaycanın 2012-ci il may ayında BMT TŞ-na sədrlik etdiyi dövrdə ən mühüm müvəffəqiyyəti mayın
4-də terrorçuluğa qarşı mübarizəyə dair öhdəliyin təmin olunması yolu ilə beynəlxalq əməkdaşlığın
gücləndirilməsi mövzusunda yüksək səviyyəli konfransın keçirilməsi idi. Azərbaycan Respublikasının
prezidenti İlham Əliyevin başçılıq etdiyi konfransda BMT-nin baş katibi Ban Ki-Moon və Təhlükəsizlik
Şurasının digər yüksək səviyyəli nümayəndələri iştirak etmişlər.
Beynəlxalq üstünlük çərçivəsindəki yerimiz
Konfransın yekununda bəyanat qəbul olunmuş, terrorçuluğun bütün formaları və təzahürləri bir daha
qətiyyətlə pislənmiş, terrorizmin xasiyyətinin və təbiətinin dəyişildiyi qeyd olunmuş, üzv dövlətlər beynəlxalq
münasibətlərdə hər hansı bir dövlətin ərazi bütövlüyü və ya siyasi müstəqilliyinə qarşı təhdid və ya gücdən
istifadə etməmə öhdəliyini həyata keçirməyə və terrorçuluqda iştirak edən, onunla bağlılığı olan istənilən şəxs
və ya qurumlara hər cür yardım etməkdən çəkinməyə çağırılmışdır. Bir də təsdiqlənmişdir ki, səmərəli əksterror tədbirləri insan haqlarına, azadlıq prinsiplərinə, qanunlara riayət edilməsi ilə həyata keçirilməli və
gücləndirilməlidir. Dini və mədəni müxtəlifliyə bütün dünyada hörmət və anlaşma ilə yanaşmağın vacibliyi
vurğulanmışdır. Şura, üzv dövlətlər arasında əməkdaşlığın və birliyin möhkəmləndirilməsi, xüsusilə ikitərəfli
və çoxtərəfli razılaşma yolu ilə terror hücumlarının qarşısının alınması və aradan qaldırmasının vacib olduğunu
qeyd etmiş, dövlətləri əməkdaşlığın və fəaliyyətlərin koordinasiyalarını beynəlxalq, regional və subregional
müstəvidə genişləndirməyə və gücləndirməyə çağırmışdır. Şura eyni zamanda əks-terror öhdəliklərinin
səmərəli təminatını təşkil etmək üçün Beynəlxalq Millətlər Təşkilatının idarəedici və yardımçı qurumları
arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulamışdır.
Ermənistan və Azərbaycan arasında davam edən konfliktlə bağlı müxtəlif məsələlərlə əlaqədar,
Azərbaycan daima dövlətlərin ərazi bütövlüyü və suverenliyinə hörmət prinsipinin və Təhlükəsizlik Şurasının
uyğun qərarlarının təmin olunmasının əhəmiyyətini vurğulayır və konflikt ərzində baş vermiş ciddi beynəlxalq
cinayətkarlıq aktlarının hələ də cəzasız qalmasına son qoyulmasına çağırır. 2012-ci il mayın 4-də Təhlükəsizlik
Şurasında konfransdan öncə prezident İlham Əliyev öz çıxışında bildirmişdir: – “Azərbaycanlıların etnik
təmizlənməsi siyasəti Azərbaycanın beynəlxalq birlik tərəfindən tanınmış ərazilərinin 20 faizinin işğalı və 1
milyondan artıq insanın öz doğma yurd-yuvalarından qovulması ilə nəticələnmişdir. Təhlükəsizlik Şurası
erməni ordusunun işğal olunmuş ərazilərdən çıxarılmasını tələb edən dörd qətnamə qəbul etmişdir. Lakin
təəssüf ki, artıq 20 ildir ki, Ermənistan bu qətnamələri yerinə yetirməmişdir”.
Xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov Təhlükəsizlik Şurasının 12 fevral 2013-cü ildə keçirilən növbəti
sessiyasında bildirmişdir: “Qonşu Ermənistan tərəfindən ölkəmə qarşı başlanan müharibə və torpaqlarımızın
erməni hərbi qüvvələri tərəfindən işğalı sivil vətəndaşlara ciddi təsirə səbəb olmuşdur. Bu təcavüzün
nəticəsində Azərbaycan dünyada ən çox qaçqın və məcburi köçkünə sahib olaraq qalmaqdadır. – Hazırda
ölkədə olan hər doqquz nəfərdən biri bu kateqoriyaya daxildir. 21 il öncə Xocalıda Azərbaycan əhalisinə qarşı
görünməmiş soyqırım törədildi. Bir gecədə 600-dən çox sivil vətəndaş yalnız azərbaycanlı olduğuna görə qətlə
yetirildi. Erməni hərbi qüvvələri və yaraqlılar nə qadınlara, nə uşaqlara, nə də yaşlılara aman vermədilər.
Azərbaycan ərazilərinin işğalı ilə əlaqədar Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul etdiyi dörd
qətnamənin hamısında (822 (1993), 853 (1993), 874 (1993) və 884 (1993)) beynəlxalq insan hüquqlarının
pozulması, xüsusilə çoxlu sayda Azərbaycan vətəndaşının öz yurd-yuvalarından köçürülməsi də daxil olmaqla,
mülki vətəndaşlara qarşı hücum və məskunlaşmış ərazilərin bombalanması faktına istinad edilmişdir. Biz
əminik ki, ardıcıl olaraq milli səviyyədə atılan addımlar və eyni zamanda, mövcud beynəlxalq hüquq sistemi
münaqişə dövründə dinc Azərbaycan əhalisinə qarşı törədilmiş cinayətlərin iştirakçıların məsuliyyətə cəlb
etməklə ədalətə xidmət edəcəkdir”.
BMT səviyyəsində atılan addımlar
Elmar Məmmədyarov oktyabrın 28-dəki çıxışında qeyd etmişdir: “Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin
müvəffəqiyyət qazanmağa heç bir imkanı yoxdur. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tarixi, vahid və ayrılmaz
tərkib hissəsidir. Münaqişənin həllinə və iki ölkə arasında qonşuluq münasibətlərin qurulmasına nail olmaq
üçün Ermənistan işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarını azad etməli, Azərbaycanın suverenliyini və ərazi
1118

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

bütövlüyünü tam bərpa etməli, qaçqınların və məcburi köçkünlərin hüquqlarını, öz doğma evlərinə
qayıtmalarını təmin etməlidir”.
Təhlükəsizlik Şurasına üzv olduğumuz müddət ərzində Azərbaycan Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin müxtəlif aspektlərini əhatə edən çoxlu sayda məruzələr hazırlanmış və Baş Assambleyanın və
Təhlükəsizlik Şurasının sənədi kimi yaymışdır. Məsələn, Ermənistan hərbi qüvvələrinin mütəmadi olaraq
atəşkəsi pozması, və işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərində qanunsuz fəaliyyəti barədə müntəzəm məruzələr,
azərbaycanlı məcburi köçkünlərin beynəlxalq hüquqları və Ermənistanın məsuliyyəti, “Xocalıda qətliam:
cinayətkarlar, qeyd-şərt və beynəlxalq hüquq qarşısında məsuliyyət” adlı memorandum və Ermənistanın
Təhlükəsizlik Şurasının 822(1993), 853(1993), 874(1993), 884(1993) saylı qətnamələrinə məhəl qoymaması
ilə bağlı araşdırma.
Azərbaycan mayın 30-da “mübahisələrin qarşısının alınması və həlli, münaqişələrin sülh yolu ilə nizama
salınması: vasitəçilik, qanuni nizama salma və ədalət” mövzusunda Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-formal Ariaformul konfransını təşkil etmişdir. Konfransda Təhlükəsizlik Şurasının təmsilçiləri ilə yanaşı Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının daimi və müşahidəçi üzvləri, BMT Katibliyi, digər beynəlxalq təşkilatlar, vətəndaş
cəmiyyətləri və akademik icmalar iştirak etmişdir. Konfransın əsas məqsədi mübahisələrin sülh yolu ilə həlli
və münaqişələrin qarşısının alınması və nizama salınması mövzusunda Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri və digər
iştirakçılar arasında müzakirələr aparmaq, beynəlxalq hüquqa əsaslanan davamlı sülhün və barışın təbliğ
edilməsində vasitəçiliyin, hüquqi razılaşmanın və qanunun rolunun qiymətləndirilməsi olmuşdur. Konfransda
əsas spikerlər Azərbaycan Respublikasının xarici işlər nazirinin müavini Araz Əzimov və Kembric
universitetinin Beynəlxalq Hüquq üzrə Leuterpakt Mərkəzinin elmi rəhbəri Malkom N. Şou olmuşdur. Afrika
qitəsində baş verən qaynar hadisələr uzun müddət idi ki, Şuranın diqqət mərkəzində idi. Şuranın gündəlik
işinin 60 faizdən çoxu Afrika məsələlərini əhatə edirdi və BMT-nin sülhü qoruma əməliyyatlarının yarısı bu
qitəyə səfərbər olunmuşdur. Azərbaycanın Təhlükəsizlik Şurasına başçılıq etdiyi müddətdə Şura mayın 18dən 24-nə kimi davam edən Qərbi Afrika (Liberiya, Cote d´İvoire and Sierra Leone), 3-9 oktyabrda isə
Afrikanın Böyük Göllər regionuna (Kongo Demokratik Respublikası, Ruanda, Uqanda və Həbəşistan)
missiyalar həyata keçirdi. İkinci missiyanın bir hissəsi kimi oktyabrın 8-də Afrika Birliyinin Sülh və
Təhlükəsizlik Şurası və BMT Təhlükəsizlik Şurasının Əddis Əbəbədə illik 7-ci ümumi konfransı keçirildi və
görüşün sonunda Təhlükəsizlik Şurasının sənədi kimi birgə kommunike tərtib edildi. Bu konfransa BMT
Təhlükəsizlik Şurasının oktyabr ayı üçün sədri qismində Azərbaycan Respublikası və Afrika Birliyinin Sülh
və Təhlükəsizlik Şurasının sədri qismində isə Ekvatorial Qvineya həmsədrlik etmişdir.
Bundan əlavə, oktyabrın 31-də Azərbaycanın Daimi Nümayəndəliyinin başçısı Aqşin Mehdiyevin
başçılığı altında Təhlükəsizlik Şurası ilə Afrika Birliyinin icraedici Şurasının Əlaqə Qrupu arasında qeyriformal dialoq keçirilmişdir. Dialoqun əsas mövzusu 2013-cü il 21 oktyabr tarixində Keniyanın BMT-dəki
daimi nümayəndəliyinin Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi ilə bağlı Baş Katib və Təhlükəsizlik Şurasının
Başçısına ünvanlandığı təklifinin müzakirəsi idi.
Əməkdaşlıq və atılan uğurlu addımlar
Azərbaycan Orta Şərq, Asiya, Avropa və Latın Amerikasında sülh və sabitliyin təbliğinə, eyni zamanda
BMT, regional və subregional təşkilatlar arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi və beynəlxalq sülh və
təhlükəsizlik sahəsində əks-terrorizm, transmilli cinayətkarlığa qarşı mübarizə, silahlı münaqişələrdə mülki
vətəndaşların müdafiəsi, uşaqlar və silahlı münaqişə, qadınlar və sülh və təhlükəsizlik problemləri, hüquqi
idarəçilik kimi tematik məsələlərin konseptual və normativ inkişafına bərabər səviyyədə diqqət ayırmışdır. 28
oktyabr 2013-cü ildə Azərbaycan Təhlükəsizlik Şurasına rəhbərliyinin bir hissəsi kimi BMT və islam
Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi mövzusunda yüksək səviyyəli görüşün
təşkilini həyata keçirmişdir. İƏT-in baş katibi Ekmeleddin İshanoğlu və BMT-nin baş katibi Ban Kimoon ilə
bərabər Təhlükəsizlik Şurası üzvlərinin yüksək səviyyəli nümayəndələrinin iştirak etdiyi konfransa
Azərbaycan Respublikasının Xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov başçılıq etmişdir. Konfransın əsas
məqsədi beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin təmin olunması və həriki təşkilat arasında əməkdaşlığın
gücləndirilməsi üçün BMT və İƏT arasındakı əlaqələrin nəzərdən keçirilməsi olmuşdur. Konfransın nəticəsi
olaraq, qəbul edilən bəyanatda (S/PRST/2013/16) İƏT-in BMT-nin işlərindəki aktiv rolu Təhlükəsizlik Şurası
tərəfindən tanınmış, preventiv diplomatiya, sülhyaratma və sülhün qorunması sahəsində iki təşkilat arasında
müntəzəm sürətdə aparılan dialoq tanınmış, BMT və İƏT-in İsrail-Fələstin münaqişəsinin həllində, Suriyadakı
münaqişənin siyasi həllinin 30 iyun 2012-ci il Cenevrə kommunikesi əsasında mümkün olduğuna eyni
məqsədlərin olduqları, digər münaqişələrin isə BMT-nin Nizamnaməsi və Təhlükəsizlik Şuranın müvafiq
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qətnamələri əsasında həll olunmasına eyni yanaşmaların olduğunu təsdiq etmiş, ölkələr, mədəniyyətlər və
sivilizasiyalar arasında anlaşmanın və sülh və dözümlülüyün inkişaf etdirilməsi yolunda qlobal dialoqun önə
çəkilməsinin əhəmiyyəti vurğulanmış və beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin təmin olunmasında İƏT ilə
əməkdaşlığın gücləndirilməsinin vacibliyi qeyd olunmuşdur. Oktyabr ayında Azərbaycan Orta Şərqdə
vəziyyətlə bağlı Qadın, sülh və təhlükəsizlik, Təhlükəsizlik Şurasının fəaliyyət metodları mövzusunda 3 açıq
müzakirə təşkil etmiş və Beynəlxalq Məhkəmənin sədri hakim Peter Tomka ilə görüş keçirmişdir. Azərbaycan
Təhlükəsizlik Şurasına üzvlüyü müddətində Konqo Demokratik Respublikası ilə əlaqədar 1533(2004) saylı
qətnamənin yerinə yetirilməsi ilə məşğul olan komitəyə rəhbərlik etmişdir.
Təhlükəsizlik Şurasında üzv olduğu iki il müddətində Azərbaycan Beynəlxalq Millətlər Təşkilatına üzv
dövlətlər, BMT Katibliyi, regional və subregional təşkilatlar, mülki cəmiyyətlər və akademik dairələrlə əməkdaşlığını daha da genişləndirmiş və inkişaf etmişdir.
Azərbaycan 1999-cu ildən bəri BMT TŞ mandatı əsasında aparılan bir çox beynəlxalq sülhməramlı
əməliyyatlara töhfə vermişdir. Azərbaycan indiyədək BMT TŞ-nin 1244(1999) saylı qətnaməsi əsasında
NATO-nun rəhbərliyi altında keçmiş Yuqoslaviyanın Kosovo bölgəsində (KFOR) və 1386(2001) saylı
qətnaməsi əsasında Əfqanıstanda (İSAF), 1511(2003) saylı qətnaməsi əsasında İraqda (MNF-I) aparılan
sülhməramlı əməliyyatlarda iştirak edib. Hazırda Azərbaycan BMT TŞ-nin 2189(2014) qətnaməsi əsasında
Əfqanıstanda NATO-nun komandanlığı altında aparılan “Qətiyyətli dəstək” əməliyyatında iştirak edir.
Hürriyyət.-2019.-13 mart.-№48.-S.10.
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Azərbaycan-BMT: 27 illik əməkdaşlığın inkişaf özəllikləri
Leyla Məmmədəliyeva,
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə İnstitutunun doktorantı
Azərbaycanın BMT üzvlüyünə qəbul edilməsinin 27-ci ili tamam olub. 1992-ci il martın 2-dən bu günə
qədər tərəflər arasında əlaqələrin xüsusi dinamika ilə inkişaf etdiyi ilə bağlı ekspertlərin yekdil fikri vardır.
Keçən müddətdə bütün sahələr üzrə Azərbaycan bu nüfuzlu beynəlxalq təşkilatla əlaqələrini yüksələn xətlə
inkişaf etdirib. Lakin müstəqilliyin ilk illərində BMT ilə münasibətlərdə problemlər mövcud idi. O dövrdəki
rəhbərliyin siyasi naşılığı və bir sıra dairələrin təxribatçı fəaliyyəti nəticəsində ölkəmiz bu beynəlxalq təşkilatla
fəal əməkdaşlıq edə bilmədi. Ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı ilə vəziyyət kökündən dəyişdi.
O zamandan bu yana Azərbaycanla BMT arasında əməkdaşlıq həm sistemli xarakter aldı, həm də
Azərbaycanın müstəqil dövlətçilik maraqlarına tam cavab verdi. Həmin kontekstdə Azərbaycan-BMT
münasibətlərinin geosiyasi aspektinin analizi üzərində bir qədər geniş dayanmağa ehtiyac görürük.
Bretton-Vuds sistemi və BMT: 1945-ci ildən sonrakı ziddiyyət
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) ən nüfuzlu dövlətlərarası beynəlxalq təşkilatdır. Onun tarixi və
məqsədləri haqqında kifayət qədər informasiyalar mövcuddur. BMT-nin Nizamnaməsi 1945-ci ilin aprelində
ABŞ-ın San-Fransisko şəhərində SSRİ və Amerika nümayəndələri arasında bir neçə aylıq çalışmalardan sonra
razılaşdırılıb. Nizamnamə həmin ilin iyun ayında yenə həmin şəhərdə keçirilən beynəlxalq konfransın
təsdiqinə verilib. İştirakçı dövlətlərin sayı 50 olub. Ancaq aparıcı qüvvə kimi SSRİ və ABŞ çıxış edib. 1945ci ilin oktyabrında BMT-nin Nizamnaməsi qüvvəyə minib. Bu təşkilatı Almaniya üzərində qələbə qazanan
böyük dövlətlər dünya siyasətində prosesləri beynəlxalq hüquqa uyğun tənzimləmək üçün yaradıblar. Lakin
bir məqamın üzərində nədənsə mütəxəssislər dayanmaq istəmirlər. Bu məqam hazırda BMT ilə bağlı müəyyən
ziddiyyətli vəziyyətlərin yaranmasında az rol oynamayıb. İndi BMT-nin üzvləri çoxdur, lakin onun dünya
siyasətinə təsirinin səmərəsi heç də keçən əsrdən çox deyil. Səbəblər müxtəlifdir. Biz yalnız BMT yarandığı
dövrdə özünü göstərən bir ziddiyyətə diqqət yetirmək istərdik.
Məsələ ondan ibarətdir ki, həmin dövrdə Amerika ilə SSRİ arasında yaradılacaq dünya nizamında hansı
faktora üstünlük verməklə bağlı fikir ayrılığı mövcud idi. Vaşinqton dünya iqtisadiyyatında inkişafa və
tənzimlənməyə nail olmaq üçün qlobal sülhü və barışı təmin etməyin mümkünlüyünə inanıb. SSRİ isə
Amerikanın təklif etdiyi bu yanaşmaya dəstək verməyib, dünya miqyasında siyasəti tənzimləməyin daha
perspektivli olduğunu iddia edib. Nəticədə, iki qlobal sistem yaranıb: Bretton-Vuds sistemi və Birləşmiş
Millətlər Təşkilatı.
Bretton-Vuds (ABŞ-da şəhərdir) sistemində başlıca olaraq iqtisadi-maliyyə sahəsində dünya
dövlətlərini bir araya gətirmək nəzərdə tutulub. Bu təşkilatın yaradılması üçün ilk konfrans 1944-cü ildə
Bretton-Vudsda keçirilib. Orada üç əsas institutun yaradılması nəzərdə tutulub – Beynəlxalq Valyuta Fondu
(BVF), Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (BYİB) və Tariflər və Ticarət üzrə Baş Saziş (TTBŞ).
Lakin Tariflər və Ticarət üzrə Baş Sazişi SSRİ imzalamaqdan imtina edib. Bütövlükdə sovetlər yuxarıda
vurğulanan beynəlxalq qurumlarda iştirakdan imtina edib. TTBŞ yalnız 1947-ci ildə razılaşdırılıb. BVF və
BYİB BMT-nin təsisatları sırasına daxil edilib.
Bununla da öncədən Qərblə SSRİ arasında dünyanın siyasi və iqtisadi idarə edilməsi məsələsində fikir
ayrılığı olub. Moskva beynəlxalq iqtisadi proseslərə qarışmayıb, buna görə də iqtisadi fəaliyyətdə sərbəstlik
əldə edib. Lakin o, dünyanın aparıcı hissəsinin liderlik etdiyi beynəlxalq iqtisadi proseslərdən təcrid olunub.
Düşünürük ki, bu ziddiyyət XX əsin ikinci yarısından başlayaraq getdikcə daha da dərinləşib və iki tərəfdən
birinin sıradan çıxması ilə nəticələnməli idi. Bu hadisə keçən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində baş verdi –
sosialist düşərgəsi əsas olaraq iqtisadi çətinliklərə görə yarışa dayana bilmədi və çökdü.
Bütün bunlar qlobal geosiyasi proseslərə çox ciddi təsir göstərdi. Təbii ki, bir böyük gücün dağılması
siyasətə təsirsiz qala bilməzdi. ABŞ başda olmaqla Qərb öz qələbələrini böyük təntənə hesab etdi və
beynəlxalq təşkilatların qlobal siyasəti tənzimləməsi məsələsinə elə də səmimi yanaşmadı. Məhz belə bir
qarışıq mərhələdə – ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində müstəqilliyini əldə etmiş keçmiş sovet respublikaları
BMT-yə üzv oldular. Azərbaycan BMT-yə daxil olan 181-ci ölkə idi!
Azərbaycan və BMT: Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu əməkdaşlıq yolu
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Təbii ki, belə bir dolaşıq mərhələdə gənc müsəlman ölkəsinin ən böyük beynəlxalq təşkilata üzv olması
sadə məsələ deyildi. Böyük güclərin illərdir çarpışdığı bir təşkilatda düzgün mövqe tutmaq və milli dövlətçiliyi
müdafiə etmək siyasi iradə, ustalıq və diplomatik bacarıq tələb edirdi. Heydər Əliyevdən öncəki siyasi
iqtidarların heç biri bu vəzifənin öhdəsindən gələ bilmədi. Azərbaycan nəinki hüquqlarını müdafiə edə bilirdi,
hətta dövlət olaraq tarixdən silinməsi təhlükəsi ilə üzləşmişdi.
Bunun əsas səbəbi naşı rəhbərlik və havadarlarının ciddi yardımı və istiqamətləndirmələri ilə
Ermənistanın aramsız olaraq Azərbaycan torpaqlarını işğal etməyə çalışması idi. 1993-cü ilin iyun ayına qədər
bu istiqamətdə Azərbaycan üçün çox əlverişsiz bir vəziyyət yaranmışdı. Ulu öndər məhz bu cür ağır,
məşəqqətli və təhlükəli dövrdə xalqın tələbi ilə ölkəyə rəhbər oldu. Bununla da tədricən bütün istiqamətlərdə
dövlətin siyasəti sistemli və səmərəli xarakter almağa başladı. Heydər Əliyev həmin aspektdə beynəlxalq
təşkilatlarla, ilk növbədə isə BMT ilə əməkdaşlığa çox böyük önəm verdi.
1994-cü və 1995-ci illərdə BMT tribunasından çıxış edərək Heydər Əliyev gənc Azərbaycan dövlətinin
müstəqil xarici siyasətinin və demokratik dövlət quruculuğu konsepsiyasının əsas məqamlarını dünyaya bəyan
etdi. Məlum oldu ki, Cənubi Qafqazda yeni demokratik və sülhsevər bir dövlət yaranıb. Bu, Azərbaycan-BMT
münasibətlərinin perspektivindən xəbər verirdi. Təcrübə göstərdi ki, rəsmi Bakı bu təşkilatla əməkdaşlığa ciddi
diqqət yetirir və onun Nizamnaməsinə tam əməl edir.
Lakin yuxarıda vurğuladığımız kimi, böyük güclər arasında öncədən mövcud olan mövqe fərqliliyi
bütün məsələlərdə BMT-nin ədaləti müdafiə etməsinə əngəllər törədirdi. Xüsusilə Ermənistanın Azərbaycana
təcavüzü nəticəsində erməni silahlı qüvvələrinin işğalı altında qalan torpaqların azad edilməsi məsələsi
dolaşıqlığa salındı. BMT bu məsələ ilə bağlı dörd qətnamə qəbul etsə də, indiyə qədər onlara əməl olunmayıb.
Azərbaycanın BMT-yə üzv qəbul olunmasının 27-ci ilində vəziyyətin bu şəkildə qallması, təbii ki, ürəkaçan
deyil. Ölkə böyük ümidlərlə daxil olduğu nüfuzlu beynəlxalq təşkilatın Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı qəbul etdiyi sənədləri icra edə bilməməsini böyük üzüntü ilə qarşılayır. Bu,
birbaşa BMT-nin Nizamnaməsinin pozulması və beynəlxalq hüquq normalarının tapdanmasıdır.
Aydındır ki, vəziyyətin bu cür olmasında BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvlərinin tutduqları mövqe az
rol oynamır. Bu səbəbdəndir ki, hələ 1995-ci ildə BMT-nin 50 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbirdə çıxış
edən Heydər Əliyev təşkilatda ciddi islahatların aparılması zərurətini vurğulamışdı. Nitqində Ulu öndər xüsusi
olaraq qeyd etmişdi ki, geosiyasi qaydalar dünyada yeni əsaslara keçməlidir və bu prosesdə BMT ayrıca rol
oynamalıdır. Çünki BMT dünyada ən nüfuzlu və ən səlahiyyətli təşkilatdır. Xüsusilə BMT TŞ-nin fəallığı və
obyektivliyi yüksəldilməlidir. Çünki Təhlukəsizlik Şurası beynəlxalq huququn əsas prinsiplərinin pozulması
faktlarına kollektiv reaksiya prosesinin sistemli olaraq formalaşdırılmasında çox vacib funksiya yerinə
yetirməlidir. Həmin normaların pozulması isə beynəlxalq sulhə və təhlukəsizliyə ciddi təhdiddir.
Heydər Əliyevin BMT-yə yüksək əhəmiyyət verməsi və bu əsasda həmin təşkilatla geniş əlaqələr
qurmağa başlaması öz müsbət nəticələrini verməkdədir. Hələ 1993-cü ildə BMT keçirdiyi 85-ci plenar
iclasında “Azərbaycanda olan qaçqın və məcburi köçkünlərə fövqəladə beynəlxalq yardımın göstərilməsi
haqqında” qətnamə qəbul etmişdi. Heydər Əliyevin 1994-cü ilin sentyabrında BMT Baş Assambleyasının 49cu sessiyasındakı çıxışı beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinin Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinə cəlb edilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb etdi. Biz artıq Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı
BMT TŞ-nin dörd qətnamə qəbul etməsini vurğulamışıq. Heydər Əliyev 2000-ci ilin sentyabr ayında BMT-də
minilliyin sammitində çıxış edərək bir daha dünyanın diqqətini bu münaqişənin həllinə yönəltmiş və ölkəmizin
ədalətli mövqeyini növbəti dəfə ifadə etmişdi.
Sistemli və çoxşaxəli əlaqələr: reallaşan uğurlu proqramlar
Bununla Azərbaycanın BMT ilə əməkdaşlığı yeni səviyyədə sistemli xarakter aldı. Nəticədə,
Azərbaycan BMT-nin müxtəlif orqanları ilə səmərəli əməkdaşlıq əlaqələri qura bildi. Ölkəmiz onun seçkili
orqanlarında, alt komitələrində, ixtisaslaşmış və digər qurumlarında kifayət qədər fəaldır.
Azərbaycan 1995-ci ildən başlayaraq BMT-nin çox sayda komissiya və şurasına üzv qəbul edilib və
orada kifayət qədər aktiv fəaliyyət göstərir. Həmin komissiyalar sırasında UNESCO-nu, UNICEF-i, ECOSOCu, habelə Qadınların vəziyyəti haqqında Komissiyanı, İnsan Hüquqları Komissiyasını, Dünya Səhiyyə
Təşkilatı İcraedici Şurasını və başqalarını göstərmək olar. Bunlardan başqa, Azərbaycan Atom Enerjisi üzrə
Beynəlxalq Agentliyin Heyətinə, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına və Ümumdünya Turizm Təşkilatının İcra
Şurasına üzv seçilib. Azərbaycan BMT-nin Davamlı İnkişaf üzrə Komissiyasının da üzvüdür.
Azərbaycanın BMT-nin ixtisaslaşmış və digər qurumları ilə də yaxın əməkdaşlığı diqqəti çəkir. O sırada
BMT-nin İnkişaf Proqramı, Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı, Uşaq Fondu, Təhsil, Elm və Mədəniyyət
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Təşkilatı, Sənaye İnkişaf Təşkilatı, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə daim inkişaf edən əlaqələri göstərə
bilərik.
Yuxarıda vurğuladıq ki, Azərbaycan UNESCO ilə də sıx əməkdaşlıq edir. BMT-nin Təhsil, Elm və
Mədəniyyət Təşkilatı olan bu qurumla əlaqələr üzərində bir qədər geniş dayanmaq olar. Hələ 1994-cü ildə
Prezident Heydər Əliyevin Sərəncamına əsasən, Azərbaycanın UNESCO nəzdində Milli Komissiyası təsis
edilib. Elm, təhsil və mədəniyyətin dünya miqyasında əhəmiyyətini nəzərə alaraq Azərbaycan rəhbərliyi bu
prosesə xüsusi diqqət yetirib. UNESCO ilə əlaqələrin yüksək sürətlə inkişaf etməsində Azərbaycanın birinci
xanımı, birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva xüsusi rol oynayır. Heydər Əliyev Fondu həmin istiqamətdə
daim proqramlar həyata keçirir. Onlar cəmiyyətin müxtəlif sferalarını əhatə edirlər. O cümlədən Azərbaycan
mədəniyyətinin BMT xətti ilə dünyada tanıdılması istiqamətində çox əhəmiyyətli addımlar atılır.
Hələ 1996-cı ildə dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Məhəmməd Füzulinin anadan olmasının 500
illik yubileyi Parisdə – UNESCO-nun qərargahında təntənə ilə qeyd edilmişdi. 2000-ci ildə isə “Kitabi-Dədə
Qorqud” dastanının 1300 illik yubileyi orada təşkil edildi. Bütövlükdə UNESCO-nun Yubileylər Proqramı
çərçivəsində onlarca yubiley tədbiri beynəlxalq səviyyədə qeyd edilib. Mehriban Əliyeva ənənəvi musiqinin,
ədəbiyyat və poeziyanın inkişafına verdiyi töhfələrə, musiqi təhsili və dünya mədəniyyətlərinin mübadiləsi
sahəsindəki xidmətlərinə və UNESCO-nun ideyalarına göstərdiyi sadiqliyə görə 2004-cü ilin sentyabrında
onun xoşməramlı səfiri adına layiq görülüb. 2010-cu ildə isə Mehriban xanım Əliyeva UNESCO-nun “Qızıl
Motsart” medalı ilə təltif edilib. Məhz Mehriban Əliyevanın fəaliyyəti sayəsində Azərbaycanın maddi-mədəni
irs nümunələri – İçərişəhər, Qız qalası və Şirvanşahlar Saray Kompleksi və Qobustan Qaya Sənəti Mədəni
Landşaftı UNESCO-nun Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilib. Bundan başqa, Azərbaycan muğamı, aşıq
sənəti, Novruz bayramı, xalçaçılıq sənəti, eləcə də tar və onun ifaçılıq sənəti Qeyri-maddi Mədəni İrsin
Reprezentativ Siyahısına salınıb. Çovkən ənənəvi atüstü oyunu da UNESCO-nun Təcili qorunmaya ehtiyacı
olan Qeyri-maddi Mədəni İrs Siyahısına daxil edilib. Bunlara bir sıra görkəmli Azərbaycan alim, filosof və
mədəniyyət xadimlərinin yubileylərinin təşkil edilməsini də əlavə etmək olar.
Deyilənlər Azərbaycanın elm, təhsil və mədəniyyət sahəsində BMT ilə yüksək səviyyədə əməkdaşlıq
etdiyini təsdiqləyən konkret faktlardandır. Keçən müddət ərzində BMT ilə bütün istiqamətlərdə uğurlu
əlaqələrin inkişaf etdiyini deyə bilərik. O cümlədən Prezident İlham Əliyevin birbaşa təşəbbüsü və fəallığı ilə
Azərbaycan-BMT münasibətləri geosiyasi, siyasi, təhlükəsizlik və digər sferalar üzrə dinamik inkişaf edir.
Yeni mərhələ: İlham Əliyevin siyasi iradəsi və düşünülmüş əməkdaşlıq kursu
2003-cü ildə BMT Baş Assambleyasının 58-ci sessiyasında Azərbaycan Respublikasının Baş naziri kimi
çıxış edən İlham Əliyev BMT Təhlükəsizlik Şurasının şəraitə uyğun çevik və adekvat münasibət göstərə
bilməməsini qeyd etmişdi. Bunun beynəlxalq aləmdə mürəkkəb proseslərin cərəyan etdiyi dövrdə üzvlər
arasında qarşılıqlı anlaşılmazlıqların meydana çıxması fonunda baş verməsini vurğulamışdı. İlham Əliyev
məntiqi nəticə olaraq BMT TŞ-də müəyyən islahatların zəruri olduğunu ifadə etmişdi. Konkret olaraq, İlham
Əliyev BMT mexanizmlərinin yenidən işlənməsinə olan ehtiyacı açıq ifadə etmişdi. O cümlədən Təhlükəsizlik
Şurasının daimi üzvlərinin veto hüququna yenidən baxılması təklifini irəli sürmüşdü.
Bundan bir il sonra isə artıq Prezident kimi İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 59-cu sessiyasında
(2004-cü ilin sentyabrı) çıxış edərkən vurğulamışdı ki, “təkmilləşdirilmiş Təhlükəsizlik Şurası daha geniş
tərkibli, daha çox məsuliyyətli və demokratik, onun iş metodları daha şəffaf olmalı, XXI əsrin yeni təhdidləri,
riskləri və təhlükələrinə daha operativ cavab verilməlidir”.
Dövlət başçısı həmin sessiyada Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı
Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi dörd qətnamənin yerinə yetirilmədiyini diqqətə çatdırdı. Dövlət başçısı
onların həyata keçirilməsinin BMT TŞ üçün vacib olduğunu ifadə etmişdi. Bundan sonra, oktyabrın 29-da
BMT Baş Assambleyasının sessiyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin təşəbbüsü ilə “Azərbaycanın işğal
olunmuş ərazilərində vəziyyət” adlı məsələ iclasın gündəliyinə salındı.
Bu fəaliyyətin məntiqi nəticəsi olaraq Baş Assambleyanın 2006-cı il sentyabrın 7-də keçirilən 60-cı
sessiyasının 98-ci plenar iclası və 2008-ci il martın 14-də keçirilən 62-ci sessiyanın 86-cı plenar iclasında
“Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində vəziyyət” adlı qətnamələr qəbul edildi. Həmin sənədlərdə
Təhlükəsizlik Şurasının məlum qətnamələrinə istinad edilir və göstərilir ki, Azərbaycanın işğal olunmuş
ərazilərində ermənilərin məskunlaşdırılması qəbuledilməzdir. Bundan əlavə, işğal edilmiş Azərbaycan
torpaqlarında ermənilərin təxribatlar törətməsi, dağıntılar yaratması, təbiətə zərər vurması qətiyyətlə pislənilir.
Onu da deyək ki, bu sənədlərdə erməni silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən
dərhal, tamamilə və qeyd-şərtsiz çıxarılması tələb olunur, Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyünə hörmət
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ifadə edilir. Bunlar, şübhəsiz ki, Prezident İlham Əliyevin məsələni birbaşa BMT qarşısında qətiyyətlə
qaldırması sayəsində mümkün oldu.
Bunlarla yanaşı, Azərbaycan-BMT əməkdaşlığında sülh və təhlükəsizlik məsələləri üzrə əlaqələr də
xüsusi yer tutur. Azərbaycan BMT orqanlarında sülh və təhlükəsizlik məsələlərinə dair siyasi müzakirələrdə
aktiv iştirak edir. Bakı BMT-nin mandatı ilə həyata keçirilən praktiki fəaliyyətə töhfə verir. Bu baxımdan
Azərbaycanın BMT çərçivəsində terrorizmə qarşı aparılan mübarizədə fəal iştirakı ayrıca vurğulanmalıdır.
Ölkəmiz BMT TŞ-nın Terrorizmə qarşı Komitəsi ilə yaxından əməkdaşlıq edir və ona Azərbaycanda
terrorizmə qarşı mübarizə sahəsində görülən tədbirlər haqqında müvafiq hesabatlar təqdim edir.
Təbii ki, Azərbaycan-BMT münasibətlərindən bəhs edərkən Azərbaycan Respublikasının 2012-2013cü illər üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvlüyünə keçirilən seçkilərdə Şərqi Avropa dövlətləri
qrupundan namizədliyinin irəli sürülməsini unutmaq olmaz. Azərbaycan seçkilərdə 155 səs əldə edərək BMT
Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvlüyünə seçildi. İlham Əliyevin sədrliyi ilə 2012-ci ilin may ayında
Təhlükəsizlik Şurasının iclasının keçirilməsi Azərbaycanın diplomatiya tarixində əldə edilmiş ən böyük
nailiyyətlərdən biridir. Bu, həm də Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə çəkisinin artması və ayrılıqda BMT-də
böyük etibar qazanmasının əlaməti idi.
Azərbaycan sivil, demokratik və əməkdaşlığa üstünlük verən müstəqil dövlət kimi BMT çərçivəsində
siyasi, iqtisadi və mədəni sahələrdə həyata keçirilən proqramların bəşəriyyətin rifahına xidmət etməsi naminə
də fəallıq göstərir. Bu məsələdə ölkəmiz geosiyasi, siyasi və təhlükəsizlik aspektləri arasında uyğunluq
yaradılmasına çalışır. Məsələn, Azərbaycan BMT-nin davamlı inkişafa aid proqramlarında iştirak edir. Bu
baxımdan 2015-ci il BMT sammitində növbəti 15 il ərzində (2030-cu ilə qədər) qlobal inkişafa dair bır sıra
konkret hədəflərin (17 Davamlı İnkişaf Məqsədi üzrə 169 hədəf) müəyyən edilməsi xüsusi vurğulanmalıdır.
Azərbaycanın bu istiqamətdə BMT ilə əməkdaşlığı iqtisadi artım, yoxsulluğun ləğvi, ərzaq təminatı, təhsil,
ətraf mühit, gender bərabərliyi və s. kimi mühüm inkişaf məsələlərini əhatə edir. Şübhə yoxdur ki, həmin
kontekstdə Azərbaycan-BMT əməkdaşlığı uzunmüddətli olacaqdır.
Beləliklə, BMT ilə Azərbaycanın əməkdaşlığı 27 ildir ki, yüksələn xətt üzrə inkişaf edir və güclənir. Bu,
həm bu nüfuzlu beynəlxalq təşkilat üçün, həm də Azərbaycan üçün faydalıdır. Azərbaycan artıq dünyanın
nüfuzlu təşkilatlarında öz yeri, rolu və müstəqil mövqeyi olan ölkə kimi qəbul edilir. Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə bu prosesin daha da sürətlənəcəyinə tam əminlik vardır.
İki sahil. – 2019.- 8 mart. – № 46. – S. 14-15.
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Azərbaycan – BMT əməkdaşlığı yüksək səviyyədə davam etdirilir
Əliqismət Bədəlov
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra qarşıya qoyulan əsas vəzifələrdən biri ölkənin
beynəlxalq aləmə inteqrasiyası, bu nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq yaratmaq və getdikcə əlaqələri
möhkəmləndirmək olub. 1992-ci il martın 2-də bu istiqamətdə ilk addım atılıb və respublikamız dünyanın ən
mötəbər təşkilatına – BMT-yə üzv qəbul edilib. BMT Baş Məclisinin həmin tarixdə keçirilən 46-cı
sessiyasında ölkəmizin bu təşkilatın üzvlüyünə qəbul edilməsi barədə qətnamə qəbul olunub. Beynəlxalq
qurumun 181-ci üzvü olan dövlətimizin üçrəngli bayrağı martın 2-də Nyu-Yorkda qaldırılıb. Həmin il may
ayının 6-da isə BMT nəzdində Azərbaycanın Daimi Nümayəndəliyi açılıb. Təəssüf ki, həmin dövrdə ölkədə
baş verən qarşıdurma, respublikada tez-tez bir-birini əvəz edən ölkə rəhbərliyinin dövlət idarəçiliyindəki
naşılığı, birincilik davası beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığı davam etdirməyə imkan verməyib və bu sahə
sanki unudulub.
1993-cü ilin ikinci yarısından başlayaraq, Azərbaycanın beynəlxalq aləmə inteqrasiyası istiqamətində
qətiyyətli addımlar atıldı və müstəqil dövlətimizin xarici siyasətində yeni mərhələnin əsası qoyuldu. Xalqın
təkidi ilə hakimiyyətə qayıdan ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilmiş siyasi
strategiyanın əsasını Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini möhkəmləndirmək və milli mənafeləri qorumaq təşkil
etmişdir. Həmin dövrdən başlayaraq, müstəqil dövlətimizin xarici siyasəti beynəlxalq hüquq norma və
prinsipləri, o cümlədən, dövlətlərin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə hörmət, başqa ölkələrin daxili işlərinə
qarışmamaq, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələri genişləndirmək istiqamətləri əsasında inkişaf
etdirilmişdir. Ulu öndərin xarici siyasətinin prioriteti müstəqilliyimizə, suverenliyimizə, ərazi bütövlüyümüzə
və milli təhlükəsizliyimizə təhdidlərin qarşısını almaq olmuşdur. 1993-cü ildən ölkəmizin BMT ilə əlaqələri
sistemli xarakter daşıyır.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə əlaqələri davam etdirmək, bu mötəbər təşkilatın fəal üzvünə çevrilmək
qarşıya qoyulan əsas vəzifələrdən olmuşdur. Çünki beynəlxalq münasibətlər sisteminin tənzimlənməsində
əhəmiyyətli rol oynayan Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) dünyada sülhün və təhlükəsizliyin təmin
olunması kimi mühüm bir missiyanı yerinə yetirirdi. Dünya birliyinə inteqrasiya kursunu mühüm məsələlərdən
biri hesab edən ulu öndər həmin dövrdə beynəlxalq aləmdə baş verən siyasi proseslərə əsaslı təsir imkanları
olan BMT ilə əməkdaşlığa böyük əhəmiyyət verirdi.
Həmin dövrdə Ermənistan silahlı qüvvələrinin genişmiqyaslı hücumları nəticəsində Dağlıq Qarabağ və
ətraf rayonların işğalı barədə BMT-nin qəbul etdiyi qərarlar müstəqilliyini yenicə bərpa etmiş Azərbaycanın
xarici siyasətinin uğuru kimi qiymətləndirilməlidir. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün
genişlənməsi ilə əlaqədar Təhlükəsizlik Şurası sədrinin 6 bəyanatında, eləcə də. Təhlükəsizlik Şurasının 822,
853, 874 və 884 saylı qətnamələrində respublikamızın ərazi bütövlüyü, suverenliyi və sərhədlərinin
toxunulmazlığının zəruriliyi bildirilmiş, işğalçı ölkənin qüvvələrinin zəbt olunmuş Azərbaycan ərazilərindən
dərhal çıxarılması, atəşkəsin əldə edilməsi və münaqişənin danışıqlar yolu ilə həlli tələb olunmuşdur.
BMT Baş Assambleyası Azərbaycanda humanitar vəziyyətin ciddi şəkildə pisləşməsi, qaçqın və
məcburi köçkünlərin sayının 1 milyonu ötməsindən dərin narahatlıq hissi ilə 1993-cü ildə keçirdiyi 85-ci plenar
iclasında “Azərbaycanda olan qaçqın və məcburi köçkünlərə fövqəladə beynəlxalq yardımın göstərilməsi
haqqında” qətnamə qəbul etmişdir. Ölkəmizin bu nüfuzlu qurumla əməkdaşlığının sistemli xarakter daşıması
beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinin Ermənistan — Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə cəlb
edilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edib. Heydər Əliyevin 1994-cü ilin sentyabrında BMT Baş
Assambleyasının 49-cu sessiyasındakı çıxışı bu baxımdan xüsusilə, yaddaqalan olmuşdur. Ulu öndər həmin
sessiyada Qafqaz regionu və ümumilikdə, dünya üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən qlobal məsələlərlə bağlı
ölkəmizin mövqeyini dünya ictimaiyyətinə çatdırmışdır.
1995-ci ilin oktyabrında BMT-nin 50 illik yubileyi ilə bağlı keçirilən BMT Baş Assambleyasının xüsusi
təntənəli iclasında və 2000-ci ilin sentyabr ayında bu təşkilatda minilliyin sammitində çıxışı zamanı da ulu
öndər Ermənistan — Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair ölkəmizin mövqeyini bir daha
bəyan etmişdi. Bu müddət ərzində Azərbaycan, həm də BMT-nin müxtəlif orqanları ilə səmərəli əməkdaşlıq
əlaqələri qurmuş, təşkilatın Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı, UNESCO, UNICEF və digər qurumları ilə sıx
əməkdaşlıq etmiş, Təhlükəsizlik Şurasına üzv olan dövlətlərlə də əlaqələrini gücləndirmişdir.
Azərbaycan – BMT əməkdaşlığının daha da möhkəmləndirilməsi, yeni dövrün tələblərinə uyğun
istiqamətdə zənginləşdirərək davam etdirilməsi Prezident İlham Əliyevin xarici siyasət kursunda prioritet
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təşkil etmişdir. Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə reytinqinin daha da yüksəlməsində, milli maraqların ən
yüksək səviyyədə qorunmasında, bu mötəbər qurumla əlaqələrinin yeni mərhələdəki inkişafı böyük əhəmiyyət
kəsb etdi. Dövlət başçısının düşünülmüş xarici siyasəti Azərbaycanı bu nüfuzlu qurumda söz sahibinə çevirdi.
Bu siyasi kursun əsası 2003-cü ildə BMT Baş Assambleyasının 58-ci sessiyasında qoyuldu. Həmin sessiyada
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri kimi çıxış edən cənab İlham Əliyev beynəlxalq aləmdə mürəkkəb
proseslərin cərəyan etdiyi dövrdə üzvlər arasında qarşılıqlı anlaşılmazlıqların meydana çıxmasında BMT
Təhlükəsizlik Şurasının şəraitə uyğun çevik və adekvat münasibət göstərə bilməməsini qeyd edərək, müəyyən
islahatların zəruriliyini diqqətə çatdırıb. Bir il sonra isə qurumun BMT Baş Məclisinin sentyabrda keçirilən
59-cu sessiyasında dövlətimizin başçısı Ermənistan — Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı BMT
Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi 4 qətnamənin hələ də yerinə yetirilmədiyini bir daha bəyan edib və bu
qətnamələrin həyata keçirilməsinin işlək mexanizminin yaradılması təklifini irəli sürüb. Həmin il oktyabrın
29-da BMT Baş Məclisinin sessiyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin təşəbbüsü ilə “Azərbaycanın işğal
olunmuş ərazilərində vəziyyət” adlı məsələ iclasın gündəliyinə salınıb. Daha sonra BMT Baş Məclisinin 2006cı il sentyabrın 7-də keçirilən 60-cı sessiyasının 98-ci plenar iclasında “Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində
vəziyyət” adlı qətnamə qəbul edilib.
İki il sonra BMT Baş Məclisinin geniş iclasında – 62-ci sessiyanın gündəliyində 20-ci bənd kimi duran
“Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində vəziyyət barədə” qətnamə layihəsinin müzakirəsini xüsusi xatırlamaq
lazımdır. Həmin qətnamə dövlətimizin beynəlxalq səviyyədə tanınan sərhədləri çərçivəsində ərazi
bütövlüyünə dəstək verib, işğal olunmuş bütün ərazilərdən Ermənistan qüvvələrinin tam və qeyd-şərtsiz
çıxarılmasını tələb edib.
Son 16 ildə dövlət başçısı tərəfindən aparılan düzgün xarici siyasət nəticəsində ölkəmiz bu mötəbər
qurumda söz sahibi olan dövlətə çevrilib. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan – BMT əməkdaşlığının
inkişafını diqqət mərkəzində saxlaması xüsusi qeyd olunmalıdır. 2012-2013-cü illər üçün BMT Təhlükəsizlik
Şurasının qeyri-daimi üzvlüyünə keçirilən seçkilərdə Şərqi Avropa dövlətləri qrupundan namizədliyini irəli
sürən Azərbaycanın 155 dövlətin dəstəyini alması bu münasibətlərin məntiqi nəticəsi idi. Müstəqillik tarixində
diplomatiyamızın ən yaddaqalan uğuru kimi qiymətləndirilən bu qələbə respublikamızın adını Cənubi Qafqaz
və Mərkəzi Asiya regionunda BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilən ilk ölkə kimi tarixə həkk
edib. Ölkəmizin 2012-ci ilin may və 2013-cü ilin sentyabr aylarında Təhlükəsizlik Şurasına sədrlik etməsi
müasir tariximizin ən əlamətdar, qürur doğuran hadisələrindən biri kimi yadda qalıb. Bu tarixi hadisə, ilk
növbədə, müstəqil Azərbaycanın beynəlxalq miqyasda artan nüfuzunun parlaq təcəssümü kimi dəyərləndirilir.
Dövlətimizin başçısı tarixi qələbəni çox yüksək qiymətləndirmişdir: “Müstəqilliyimiz dövründə belə böyük
uğurun əldə edilməsi, doğrudan da, tarixi nailiyyətdir. Biz müstəqil ölkə kimi özümüzü dünyada təsdiq edə
bilmişik. Biz sübut edə bilmişik ki, Azərbaycan etibarlı tərəfdaşdır, Azərbaycan dost ölkədir və dostların
sayının artması bizim siyasətimizin təntənəsidir. Bu göstərir ki, Azərbaycan müstəqil dövlət, dünyada böyük
şöhrətə malik olan ölkədir. Bu qələbə Azərbaycan xalqının qələbəsidir. Bu qələbə Azərbaycan dövlətinin
qələbəsidir, siyasətimizin təntənəsidir”.
Bu gün Azərbaycan beynəlxalq aləmdə söz sahibinə çevrilmiş müstəqil dövlətdir. 28 illik müstəqillik
tarixində belə diplomatik uğurlar qazanmaq, BMT və digər mötəbər qurumlarla əməkdaşlığı genişləndirmək,
mövqeləri möhkəmləndirmək və həmin qurumların fəal üzvünə çevrilmək hər dövlətə nəsib olmur. Bu, düzgün
müəyyənləşdirilmiş siyasi kursun nəticəsidir. Azərbaycan Respublikasının dünya birliyində bərabərhüquqlu
yer tutması, nüfuzlu qurumların fəal üzvünə çevrilməsi Prezident İlham Əliyevin düzgün müəyyənləşdirdiyi
xarici siyasətin bariz nümunəsidir.
Xalq qəzeti.-2019.-5 mart.-№52.-S.5.
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Azərbaycan BMT məkanında
Ölkəmizin bu mötəbər quruma üzv qəbul olunmasından 27 il ötür
Rəşad Cəfərli
Bu gün Azərbaycanın BMT-yə üzv qəbul olunmasının 27-ci ili tamam olur. BMT Baş Məclisinin 1992ci il martın 2-də keçirilən 46-cı sessiyasında Azərbaycan Respublikasının BMT-nin üzvlüyünə qəbul olunması
barədə qətnamə qəbul edildi. BMT-nin tamhüquqlu üzvlüyünə qəbul olunmaqla Azərbaycan ilk növbədə
beynəlxalq səviyyədə özünün maraq və mənafelərini müdafiə etmək üçün əlverişli tribuna qazandı.
Azərbaycan beynəlxalq diqqəti Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə yönəltdi
1992-ci ilin həmin tarixində ermənilər Azərbaycan ərazilərində hərbi əməliyyatları intensivləşdirmiş,
Malıbəylidə, Xocalıda dinc azərbaycanlı əhalinin soyqırımını həyata keçirmişdilər. Belə bir vaxtda
respublikamız BMT-yə üzv qəbul olunmaqla ilk növbədə informasiya blokadasının yarılması, Dağlıq
Qarabağda baş verənlərlə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün mühüm platforma qazandı.
Bu təşkilatla əməkdaşlığa başlayandan sonra respublikamız onun platformasından beynəlxalq ictimaiyyətin
diqqətini Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə cəlb etdi, BMT-nin potensial imkanlarından
istifadə etməklə problemin ədalətli həllinə çalışdı. 1993-cü il ərzində BMT Təhlükəsizlik Şurası ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələr qəbul etdi. Bu
qətnamələrdə Dağlıq Qarabağ və digər ərazilərin işğalı göstərildi, erməni hərbi birləşmələrinin Azərbaycan
torpaqlarından dərhal çıxarılması tələb olundu.
Ulu öndər Heydər Əliyevin 1993-cü ildə hakimiyyətə qayıdışından sonra ölkəmizin BMT tribunasından
daha səmərəli yararlanması diqqəti cəlb edir. Məhz Heydər Əliyevin sayəsində Azərbaycan BMT
platformasından beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə
daha çox cəlb etməyə başladı. 1994-cü ilin sentyabrında BMT Baş Məclisinin iclasında nitq söyləyən Heydər
Əliyev bu tribunadan Azərbaycanın haqq səsini dünyaya çatdırdı, Ermənistanın ölkəmizə qarşı təcavüzünü və
onun ağır nəticələrini beynəlxalq aləmə bəyan etdi. 1995-ci ilin oktyabrında BMT-nin 50 illik yubileyi ilə bağlı
keçirilən BMT Baş Məclisinin xüsusi təntənəli iclasında iştirak edən Heydər Əliyev bu qurumun yüksək
kürsüsündən mövcud qlobal problemlərə dair Azərbaycanın prinsipial mövqeyini açıqladı, xüsusilə
Ermənistanın təcavüzünün aradan qaldırılması ilə bağlı beynəlxalq səylərin artırılmasına çağırdı. Heydər
Əliyev 2000-ci ilin sentyabr ayında BMT-nin Minillik Zirvə Toplantısında çıxışında da qlobalizasiya
mövzusuna toxundu, həmçinin Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik məsələlərinə Azərbaycanın verdiyi töhfələri
xüsusilə qeyd etdi.
Prezident İlham Əliyev xarici siyasətdə BMT ilə əlaqələrin inkişafına mühüm önəm verir. Hələ 2003cü ilin sentyabrında cənab İlham Əliyev Baş nazir statusunda BMT Baş Məclisinin sessiyasında iştirak etmiş,
milli sosial-iqtisadi inkişaf, regional və beynəlxalq təhlükəsizliyə qarşı təhdidlərlə bağlı fikirlərini açıqlamışdı.
BMT Baş Məclisinin 2004-cü ilin sentyabrında keçirilən 59-cu sessiyasında çıxış edən Prezident İlham Əliyev
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi 4
qətnamənin hələ də yerinə yetirilmədiyini bəyan etmiş və onların həyata keçirilməsinin işlək mexanizminin
yaradılmasını ümdə məsələ kimi irəli sürmüşdü.
Həmin il oktyabrın 29-da BMT Baş Məclisinin sessiyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin
təşəbbüsü ilə “Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət” adlı məsələ iclasın gündəliyinə salındı. Daha
sonra BMT Baş Məclisinin 2006-cı il sentyabrın 7-də keçirilən 60-cı sessiyasının 98-ci plenar iclası və 2008ci il martın 14-də keçirilən 62-ci sessiyanın 86-cı plenar iclasında “Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində
vəziyyət” adlı qətnamələr qəbul edildi. Bu sənədlərdə Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində ermənilərin
məskunlaşdırılması, həmin ərazilərdə yanğınların törədilməsi pislənilir, Təhlükəsizlik Şurasının məlum 4
qətnaməsinə istinad edilməklə erməni silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən dərhal,
tamamilə və qeyd-şərtsiz çıxarılması tələb olunur. Bununla yanaşı, qətnamələrdə Azərbaycanın suverenliyi,
ərazi bütövlüyünə hörmət ifadə olunur, eləcə də öz torpaqlarından qovulmuş azərbaycanlıların doğma
yurdlarına qayıtmaq hüququ bir daha təsdiqlənir.
2010-cu ilin sentyabrında BMT Baş Məclisinin 65-ci sessiyasında iştirak edərək dərin məzmunlu nitq
söyləyən Prezident İlham Əliyev diqqəti bir daha Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə cəlb
etmişdir.
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Bütün sahələrdə səmərəli əməkdaşlıq formalaşıb
Azərbaycan Respublikası BMT-nin bir çox xüsusi qurum və orqanları ilə fəal və səmərəli əməkdaşlıq
edir. Onların sırasında BMT-nin İnkişaf Proqramı (BMTİP), BMT-nin qaçqınlar üzrə ali komissarı, BMT-nin
Uşaq Fondu, BMT-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı, Sənaye İnkişaf Təşkilatı, Dünya Səhiyyə
Təşkilatı, BMT-nin Qadınlar Fondu, Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik, Nüvə Sınaqlarının Hərtərəfli
Qadağan olunması haqqında Müqavilə Təşkilatı və s. qeyd etmək olar. Təhsil, elm və mədəniyyət
məsələlərinin vacibliyini nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikası BMT-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət
Təşkilatı (UNESCO) ilə geniş əməkdaşlıq edir və bu məqsədlə Azərbaycanın UNESCO-nun nəzdində Milli
Komissiyası təsis edilib.
Azərbaycan BMT-nin müvafiq orqan və qurumlarına öz namizədlərini irəli sürməklə bu orqanlara
seçkilərdə aktiv iştirak edir. Respublikamız 1995-1997, 1998-2000-ci illər ərzində UNICEF-in İcra Heyətinin,
2000-2002-ci illər ərzində Qadınların vəziyyəti haqqında Komissiyanın və 2002-2004-cü illər ərzində BMTnin Davamlı İnkişaf üzrə Komissiyasının üzvü olmuşdur. Azərbaycan 2003-2005-ci illər üçün BMT-nin
İqtisadi və Sosial Şurasının (ECOSOC) üzvü seçilib.
Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasında
2011-ci ildə Azərbaycanın həm beynəlxalq, həm də BMT-dəki diplomatik uğurları sırasına mühüm
əlamətdar hadisə əlavə olundu. Həmin il oktyabrın 24-də BMT Baş Məclisinin plenar iclasında gizli
səsvermənin nəticələrinə görə Azərbaycan bu mötəbər təşkilatın Təhlükəsizlik Şurasına (TŞ) üzv seçildi. Bu
möhtəşəm hadisə dövlət müstəqilliyimizin bərpasının 20-ci ildönümünə təsadüf etdiyi üçün cəmiyyətimizin
xoş ovqatını daha da yüksəltdi. Bu münasibətlə xalqımızı təbrik edən Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın
BMT TŞ-yə üzv seçilməsini tarixi nailiyyət kimi qiymətləndirdi.
Azərbaycan Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionunda BMT TŞ-nin üzvü seçilən ilk ölkə olmuşdur.
Bununla yanaşı, Azərbaycanın BMT TŞ-nin üzvü olarkən ən mühüm müvəffəqiyyəti 2012-ci ilin may ayında,
BMT TŞ-yə sədrlik etdiyi dövrdə terrorçuluğa qarşı mübarizəyə dair öhdəliyin təmin olunması yolu ilə
beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsi mövzusunda yüksəksəviyyəli konfransın keçirilməsi idi. Bu,
Azərbaycanın diplomatiya tarixində əldə edilmiş ən böyük nailiyyətlərindən biri olmaqla ölkəmizin beynəlxalq
aləmdə çəkisinin artması, dünya siyasətindəki müxtəlif qlobal problemlərin müzakirəsinə cəlb olunması,
regional siyasətlə yanaşı, dünya siyasətinin də əsas aktorlarından birinə çevrilməsi demək idi. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin başçılıq etdiyi konfransda BMT-nin Baş katibi Ban Ki Mun və
Təhlükəsizlik Şurasının digər yüksəksəviyyəli nümayəndələri iştirak edirdilər.
Azərbaycan BMT TŞ-yə üzvlüyü və sədrliyi dövründə üzərinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirdi,
iki il ərzində dünyada sülh və təhlükəsizliyin təmin olunması istiqamətində səylərini davam etdirdi. Ölkəmiz
beynəlxalq hüquq normalarının və ədalətin müdafiəsinə çalışdı, TŞ-yə sədrliyi zamanı sülh və beynəlxalq
təhlükəsizliyə dair qlobal, yaxud regional əhəmiyyətli məsələlərin gündəliyini müəyyənləşdirdi. Təbii ki,
Azərbaycanın bütün məsələlərlə bağlı özünün mövqeyi var idi. Digər tərəfdən, Azərbaycanın BMT TŞ-də
fəaliyyəti ərzində diplomatiyamızın səyləri dövlətimizin mili maraqlarının qlobal səviyyədə
genişləndirilməsinə yönəldi. Terrordan və işğaldan əziyyət çəkmiş ölkə kimi Azərbaycan beynəlxalq sülh və
təhlükəsizliyə yaradılan təhdidləri, o cümlədən Ermənistanın təcavüzkar siyasətini daim gündəmdə saxladı.
İlham Əliyevdən Ermənistana növbəti diplomatik zərbə
Azərbaycan Prezidentinin 2017-ci il sentyabrın 20-də Nyu Yorkda BMT Baş Assambleyasının 72-ci
sessiyasının açılışında etdiyi çıxış ölkəmizin Ermənistana növbəti siyasi-diplomatik zərbəsi kimi tarixə düşdü.
Bununla həm də Ermənistanın beynəlxalq səviyyədə ifşası istiqamətində növbəti uğurlu addım atıldı. Prezident
İlham Əliyev çıxışında öncə Ermənistanın işğalçılıq siyasətindən və BMT-nin qərarlarının hələ də icra
olunmamasından bəhs etdi. Prezidentin xüsusi vurğuladığı məqam isə Ermənistan prezidentini hərbi kriminal
adlandırması idi. Tam yerinə düşən bu ifadə o zaman Ermənistana rəhbərlik edən S.Sarkisyanın terrorçu
mahiyyətini bütün incəliklərinə qədər ifadə etdi. Ən əsası isə ondan ibarətdir ki, Ermənistan hakimiyyəti
S.Sarkisyanın hərbi cinayətkar olduğunu heç vaxt təkzib edə bilmədi.
Azərbaycan bu gün bir çox mötəbər təşkilatların üzvü olmaqla onların işində yaxından iştirak edir. Belə
təşkilatlardan biri olan BMT ilə səmərəli əməkdaşlıq Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələrinin inkişafında
mühüm rol oynamaqla yanaşı, respublikamızın dünya miqyasında nüfuzunun möhkəmlənməsinə, imicinin
yüksəlməsinə yol açır. Diqqəti çəkən məqam həm də odur ki, Azərbaycanın mədəniyyətlərarası və
1128

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

sivilizasiyalararası dialoqun inkişafına, multikulturalizm dəyərlərinin yayılmasına göstərdiyi təşəbbüslər BMT
tərəfindən ən yüksək səviyyədə dəstəklənir. Bütün bunlar Azərbaycanın BMT-nin nüfuzlu üzvü olmasından
xəbər verir.
Azərbaycan.-2019.-2 mart.-№50.-S.10.
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Azərbaycan Respublikası ilə BMT arasında münasibətlər
Nəzakət Məmmədova
(əvvəli ötən saylarda)
Oktyabr ayında Azərbaycan həmçinin, Orta Şərqdə vəziyyətlə bağlı Qadın, sülh və təhlükəsizlik,
Təhlükəsizlik Şurasının fəaliyyət metodları mövzusunda 3 açıq müzakirə təşkil etmiş və Beynəlxalq
Məhkəmənin sədri hakim Peter Tomka ilə görüş keçirmişdir.
Azərbaycan Təhlükəsizlik Şurasına üzvlüyü müddətində Konqo Demokratik Respublikası ilə əlaqədar
1533(2004) saylı qətnamənin yerinə yetirilməsi ilə məşğul olan komitəyə rəhbərlik etmişdir.
Təhlükəsizlik Şurasında üzv olduğu iki il müddətində Azərbaycan Beynəlxalq Millətlər Təşkilatına üzv
dövlətlər, BMT Katibliyi, regional və subregional təşkilatlar, mülki cəmiyyətlər və akademik dairələrlə
əməkdaşlığını daha da genişləndirmiş və inkişaf etmişdir.
Azərbaycan 1999-cu ildən bəri BMT TŞ mandatı əsasında aparılan bir çox beynəlxalq sülhməramlı
əməliyyatlara töhfə vermişdir. Azərbaycan indiyədək BMT TŞ-nin 1244(1999) saylı qətnaməsi əsasında
NATO-nun rəhbərliyi altında keçmiş Yuqoslaviyanın Kosovo bölgəsində (KFOR) və 1386(2001) saylı
qətnaməsi əsasında Əfqanıstanda (ISAF), 1511(2003) saylı qətnaməsi əsasında İraqda (MNF-I) aparılan
sülhməramlı əməliyyatlarda iştirak edib. Hazırda Azərbaycan BMT TŞ-nin 2189(2014) qətnaməsi əsasında
Əfqanıstanda NATO-nun komandanlığı altında aparılan “Qətiyyətli dəstək” əməliyyatında iştirak edir.
Azərbaycan bəşəriyyətin üzləşdiyi problemlərin həllində BMT-nin fəaliyyətini daha da gücləndirmək
məqsədilə təşkilatda islahatların aparılmasının zəruriliyini daim bildirir. 2003-cü ilin sentyabrında BMT Baş
Məclisinin 58-ci sessiyasında iştirak edən İlham Əliyev beynəlxalq aləmdə mürəkkəb proseslərin cərəyan
etdiyi dövrdə üzvlərin arasında qarşılıqlı anlaşılmazlıqların meydana çıxmaması üçün BMT TŞ-nin şəraitə
uyğun, çevik və adekvat münasibət göstərə bilməsinin vacibliyini qeyd edərək, mövcud BMT mexanizmlərinin
zamanın tələbinə cavab vermədiyini vurğulamış və bununla bağlı təşkilat daxilində islahatların mühüm
məsələyə çevrildiyini bildirmişdir.
Azərbaycan Respublikası BMT mexanizmlərinin yenidən işlənməsini, xüsusilə də Təhlükəsizlik
Şurasının daimi üzvlərinin veto hüququna yenidən baxılmasını təklif etmişdir. Beləliklə, Azərbaycan
beynəlxalq aləmdə BMT-nin rolunun artırılması və mövcud problemlərin həllində daha təsirli tədbirlərin
görülməsinə nail olmaq üçün əlavə addımların atılması zərurətini BMT Baş Məclisinin 2004-cü ilin
sentyabrında keçirilən 59-cu sessiyasında yenidən gündəliyə gətirdi. Sessiyada Azərbaycanın dövlət başçısı
bildirmişdir ki, “Təkmilləşdirilmiş Təhlükəsizlik Şurası daha geniş tərkibli, daha çox məsuliyyətli və
demokratik, onun iş metodları daha şəffaf olmalı, XXI əsrin yeni təhdidləri, riskləri və təhlükələrinə daha
operativ cavab verilməlidir”.Azərbaycan BMT çərçivəsində islahatlara dair müzakirələrdə, xüsusilə
Hökumətlərarası Danışıqlar Qrupunun işində fəal iştirak edir.
İnkişaf və əməkdaşlıq BMT-nin əsas məqsədlərindən biridir. Dünyada rifahın və əməkdaşlığın
artmasının müharibələrin önlənməsi və sülh və təhlükəsizliyin möhkəmlənməsində rolu nəzərə alınaraq, BMT
çərçivəsində inkişaf və əməkdaşlığa dair əhəmiyyətli ölçüdə praktiki əməkdaşlıq imkanları
formalaşdırılmışdır. Artıq ikinci onillikdir ki, inkişaf məsələləri BMT-nin yüksək səviyyəli müzakirələrində
ən əsas vəzifə kimi qarşıya qoyulmuş və bu istiqamətdə konkret zaman çərçivələrində müəyyən hədəflərə nail
olunması qərarlaşdırılmışdır. 2015-ci il BMT sammitində 2000-ci il sammitində başladılmış bu səylərin
növbəti 15 il ərzində (2030-cu ilə qədər) davam etdirilməsi qərar alınmış və qlobal inkişafa dair bır sıra konkret
hədəflər (17 “Davamlı İnkişaf Məqsədi” üzrə 169 hədəf) müəyyən edilmişdir.
BMT müxtəlif qurumları vasitəsi ilə bu sahədə beynəlxalq əməkdaşlığı təşviq edir.
Azərbaycan BMT-yə üzv olduğu tarixdən inkişaf məsələləri üzrə əhəmiyyətli əməkdaşlıq
formalaşdırılmışdır.
Azərbaycanın bu istiqamətdə BMT ilə əməkdaşlığı iqtisadi artım, yoxsulluğun ləğvi, ərzaq təminatı,
təhsil, ətraf mühit, gender bərabərliyi və s. kimi mühüm inkişaf məsələlərini əhatə edir. Bu çərçivədə BMT
tərəfi ötən illərdə Azərbaycana əhəmiyyətli ölçüdə inkişaf və humanitar yardım etmişdir. BMT xətti ilə
Azərbaycana 1992-ci ildən bəri 106 milyon ABŞ dolları həcmində humanitar yardım göstərilmişdir.
Azərbaycan müvafiq iqtisadi imkan əldə edən kimi, humanitar həmrəylik prinsiplərinə sadiq olaraq, bir
sıra ölkələrə yardımlar etməyə başlamışdır. Bu məqsədlə, Azərbaycan hökuməti 2011-ci ildə Xarici İşlər
Nazirliyinin nəzdində Beynəlxalq İnkişafa Yardım Agentliyi (AİDA) yaratmış və həmin Agentliyin xətti ilə 4
milyon ABŞ dolları həcmində beynəlxalq humanitar və inkişaf yardımı göstərmişdir. Həmçinin, Azərbaycan
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elektron hökumət və ictimai xidmətlər sahəsində öz üstün təcrübəsini BMT çərçivəsində paylaşmağa
başlamışdır.
Azərbaycan beynəlxalq hüququn inkişafı, o cümlədən, beynəlxalq hüququn kodifikasiyası
məsələlərində fəal iştirak edir. Azərbaycan tərəfi bu istiqamətdə fəaliyyəti zamanı dövlətlərin suverenliyi,
siyasi müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü, suveren bərabərliyi və daxili işlərinə qarışmamaq kimi beynəlxalq
hüquq prinsiplərini rəhbər tutur.
Bu yanaşmadan çıxış edərək, ölkəmiz BMT çərçivəsində insan hüquqlarının təşviqi sahəsində
proseslərdə də fəal iştirak edir. Azərbaycan beynəlxalq humanitar və insan hüquqlarına dair qəbul olunmuş bir
sıra qətnamələrin müəllifi və ya həm-müəllifi olmuşdur. Ölkəmiz insan hüquqlarının ümumi standartlarının
təmini məsələsi ilə yanaşı insan hüquqlarının kütləvi şəkildə pozulduğu hallara (xüsusilə konfliktlər zamanı)
diqqətin artırılmasına səy göstərir. Bunlar arasında, müvafiq BMT orqanlarında qəbul olunan “İtkin düşmüş
şəxslərlə bağlı”, “Hərbi vəziyyətdə həbs edilmiş və əsir götürülmüş qadın və uşaqların azad edilməsi”, “Mülki
hüquqlar və mülkiyyətin münaqişə şəraitində müdafiəsi” başlıqlı qətnamələri göstərmək olar.
2016-cı il ərzində BMT ilə münasibətlər
Azərbaycan Respublikası 2016-cı ildə BMT-nin işində fəal iştirak etmiş və beynəlxalq sülh,
təhlükəsizlik və inkişafın bərqərar edilməsi istiqamətində BMT Nizamnaməsinin məqsədlərinin yerinə
yetirilməsinə öz töhfəsini vermişdir.
Bu dövrdə, BMT çərçivəsində Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi üzrə fəaliyyət prioritet təşkil
etmişdir. “Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət” və “GUAM məkanında həlli uzanan münaqişələr
və onların beynəlxalq sülh, təhlükəsizlik və inkişafa təsiri” adlı bəndlər BMT Baş Assambleyasının 70-ci və
71-ci sessiyasının gündəliyində saxlanmışdır. Bu dövrdə münaqişə zonasında vəziyyət, ələlxüsus, 2016-cı ilin
aprel ayında Ermənistanın cəbhə xəttində etdiyi irimiqyaslı hücum cəhdləri və onun gedişində törətdiyi
müharibə cinayətləri barədə BMT çərçivəsində müntəzəm məlumat yayılmışdır.
Azərbaycan BMT Baş Assambleyasının 70-ci və 71-ci sessiyasının əsas komitələri və plenar iclaslarının
müzakirələrdə və qərarların qəbul olunmasında aktiv iştirak etmişdir.
20-26 sentyabr 2016-cı il tarixlərində BMT Baş Assambleyasının 71-ci sessiyasının ümumi müzakirələri
keçirilmişdir. Ümumi müzakirələr “Davamlı İnkişaf Məqsədləri: dünyamızı dəyişmək üçün birgə səy”
mövzusuna həsr olunmuşdur. Müzakirələr zamanı beynəlxalq səviyyədə inkişaf məsələləri, o cümlədən, 2015ci ildə qəbul olunmuş “2015-ci ildən sonrakı dövr üçün Davamlı İnkişaf Gündəliyi”nin yerinə yetirilməsinə
dair məsələlər mühüm yer tutmuşdur. Eyni zamanda, çıxışçılar beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə dair aktual
problemlər haqqında öz fikirlərini ifadə etmişlər. Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Elmar
Məmmədyarovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti 2016-cı ilin 19-24 sentyabr tarixlərində ümumi
müzakirələrdə iştirak etmək üçün Nyu-York şəhərinə səfər etmiş və 23 sentyabr 2016-cı il iclasda tarixində
çıxış etmişdir.
Çıxış zamanı, tədbirin mövzusuna uyğun olaraq, ölkəmizdə sosial-iqtisadi inkişaf və Davamlı İnkişaf
Məqsədlərinin yerinə yetirilməsi sahəsində aparılan siyasət və əldə olunmuş tərəqqi barədə məlumat
verilmişdir. Həmçinin, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin mahiyyəti, Ermənistanın beynəlxalq hüququn
norma və prinsiplərini kobud şəkildə pozması, danışıqlar prosesində qeyri-konstruktiv mövqe tutması, 2016cı ilin aprel ayında törətdiyi təxribat və onun çərçivəsində beynəlxalq humanitar hüququ növbəti dəfə kobud
şəkildə pozması barədə Baş Assambleyaya məlumat verilmişdir.
Nümayəndə heyətinin rəhbəri ümumi müzakirələrdə çıxış etməklə yanaşı, bir sıra digər beynəlxalq
tədbirlərə qatılmış və ikitərəfli görüşlər keçirmişdir. Qeyd edilən həftə ərzində Azərbaycan nümayəndə heyəti
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) xarici işlər nazirlərinin illik əlaqələndirmə görüşü, İƏT-in Ermənistanın
Azərbaycana qarşı təcavüzü üzrə Təmas Qrupunun ilk iclası, Cammu və Kaşmir üzrə Təmas Qrupunun iclası,
Türk Şurasının xarici işlər nazirlərinin qeyri-rəsmi görüşü, Nüvə Sınaqlarının Hərtərəfli Qadağan edilməsi
üzrə Müqavilənin Dostları Qrupu tərəfindən təşkil edilən nazirlər iclası, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatı xarici işlər nazirləri şurasının qeyri-rəsmi iclası, İnkişaf Hüququ üzrə Bəyannamənin qəbul
olunmasının 30 illiyi münasibəti ilə BMT Baş Assambleyasının yüksək səviyyəli iclası, Dənizə çıxışı olmayan
inkişaf etməkdə olan ölkələr qrupu nazirlərinin illik 15-ci iclası, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına (ECO) üzv
dövlətlərin Nazirlər Şurasının növbədənkənar iclası və BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının Dostlar Qrupunun
nazirlər iclasında iştirak və çıxışlar etmişdir.
Ümumi müzakirələrdə iştirak üçün Nyu-Yorka səfəri müddətində nümayəndə heyətinin başçısı İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatının xarici işlər nazirlərinin illik əlaqələndirmə iclası çərçivəsində keçirilən Ermənistanın
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Azərbaycana qarşı təcavüzü üzrə Təmas Qrupunun ilk iclasında iştirak və çıxış etmişdir. İƏT-in baş katibi
İyad Amin bin Mədəninin sədrliyi altında keçirilmiş iclasda Azərbaycan, Türkiyə, Malayziya, Mərakeş,
Səudiyyə Ərəbistanı, Qambiya, Pakistan və Cibutinin nümayəndə heyətləri iştirak etmişlər. Çıxış edən
dövlətlər Ermənistanın beynəlxalq hüquqa hörmət etməyə və işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərindən öz
qoşunlarını çıxarmağa məcbur edilməsi üçün beynəlxalq səylərin intensivləşdirilməsinin əhəmiyyətini qeyd
etmişlər. Dövlətlər, Qrupun fəaliyyəti üçün müvafiq “yol xəritəsinin” hazırlanması barədə razılığa gəldilər.
Hazırda Xarici İşlər Nazirliyi qeyd edilən yol xəritəsinin hazırlanması istiqamətində İƏT Katibliyi və üzv
dövlətlər ilə müvafiq iş aparır.
2016-cı ilin 12 iyul tarixində BMT və Azərbaycan hökuməti arasında 2016-2020-ci illər üzrə
Azərbaycan ilə BMT sistemi arasında münasibətləri tənzimləyən “BMT və Azərbaycan Tərəfdaşlıq Çərçivəsi”
adlı sənəd imzalanmışdır.
2016-cı il ərzində Azərbaycan Respublikasının BMT-nin sülhməramlı əməliyyatlarında iştirak
imkanları ilə bağlı daha öncə görülmüş işlər davam etdirilmişdir.
BMT-nin Azərbaycan Respublikasında rezident əlaqələndiricisi sistemi
BMT sistemi 1992-ci ilin noyabr ayından etibarən Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. BMT-nin Rezident
Əlaqələndiricisi BMT sisteminə daxil olan qurumlara rəhbərliyi həyata keçirir. O, eyni zamanda BMT-nin
İnkişaf Proqramının Rezident Nümayəndəsi vəzifəsini icra edir. Hazırda BMT-nin Rezident Əlaqələndiricisi
səfir Ghulam İsakzaydır. Hazırda Azərbaycanda fəaliyyət göstərən BMT sisteminə aşağıdakı rezident və qeyrirezident qurumların nümayəndələri daxildir:
−FAO Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı
−IFAD Kənd Təsərrüfatının İnkişafı üzrə Beynəlxalq Fond
−ILO Beynəlxalq Əmək Təşkilatı
−IMF Beynəlxalq Valyuta Fondu
−IOM Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı
−OCHA BMT-nin Humanitar Məsələlər üzrə Əlaqələndirmə İdarəsi
−UNESCO Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhsil, Elm və Mədəniyyət məsələləri üzrə Təşkilatı
−UNICEF Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Fondu
−UNDP Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı
−UNOHCHR Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığı
−WB Dünya Bankı
−UNFPA Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Əhali Fondu
−UNHCR Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı
−UNWOMEN Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qadınları
−UNDPI Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İctimai İnformasiya Departamenti
−WHO Dünya Səhiyyə Təşkilatı
Bu qurumlar BMT-nin prinsip və məqsədlərinə və öz mandatlarına uyğun olaraq Azərbaycanda inkişafa
yardım üzrə layihələr həyata keçirirlər. Bu qurumlar içərisində Azərbaycanda fəaliyyətə ilk başlayan UNDPdir.
Bizim Yol. – 2018.- 17 noyabr. – № 204. – S. 11.
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Azərbaycan Respublikası ilə BMT arasında münasibətlər
Nəzakət Məmmədova
(əvvəli ötən sayda)
Azərbaycanın BMT çərçivəsində görülən işlərə verdiyi töhfələr sırasında, onun qlobal səviyyədə
terrorizmə qarşı aparılan mübarizədə fəal şəkildə iştirakı xüsusilə qeyd edilməlidir. Bu baxımdan
respublikamız BMT TŞ-nın Terrorizmə qarşı Komitəsi ilə yaxından əməkdaşlıq edərək, həmin Komitəyə
Azərbaycanda terrorizmə qarşı mübarizə sahəsində görülən tədbirlər haqqında müvafiq hesabatlar təqdim
etmişdir (S/2001/1325, S/2002/1022, S/2003/1085).
Ölkəmiz BMT və İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının müvafiq qurumları ilə birlikdə “Terrorçuluğun
qarşısının alınması üçün əməkdaşlığın gücləndirilməsi” mövzusunda 18-19 mart 2013-cü tarixlərində Bakıda
keçirilmiş yüksək səviyyəli beynəlxalq konfransa ev sahibliyi etmişdir. Bundan əlavə, terrorçuluğa, mütəşəkkil
cinayətkarlığa, narkotik vasitələrin yayılmasına qarşı mübarizə və digər müvafiq sahələrdə BMT-nin Narkotik
və Cinayətkarlıq üzrə Ofisi (UNODC) ilə effektiv əməkdaşlıq həyata keçirilməkdədir.
Azərbaycan Respublikası 2011-ci ildə BMT Baş Məclisinin Prosedur Qaydalarının 142-ci bəndinə
əsasən BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvlüyünə 2012-2013-cü illər üçün keçirilən seçkilərdə Şərqi
Avropa dövlətləri qrupundan namizədliyini irəli sürmüşdür.Azərbaycan seçkilərdə əvvəl Macarıstan, sonra isə
Sloveniya üzərində şərtsiz üstünlük qazanaraq qələbə üçün tələb olunan 129 səsdən də çox – 155 səs əldə
etmişdir. Beləliklə, Azərbaycan 2011-ci il oktyabrın 24-də 2012-2013-cü illər üzrə BMT Təhlükəsizlik
Şurasının qeyri-daimi üzvlüyünə keçirilən seçkilərdə inamlı qələbə qazanmışdır. Azərbaycan Cənubi Qafqaz
və Mərkəzi Asiya regionunda BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü seçilən ilk ölkə olmuşdur. Bununla yanaşı,
BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv qəbul olunması və artıq dövlət başçısı İlham Əliyevin sədrliyi
ilə 2012-ci ilin may ayında Təhlükəsizlik Şurasının iclasının keçirilməsi Azərbaycanın diplomatiya tarixində
əldə edilmiş ən böyük nailiyyətlərdən biri olmaqla Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə çəkisinin artması,
Azərbaycanın dünya siyasətindəki müxtəlif qlobal problemlərin müzakirəsinə cəlb olunması, ölkəmizin
regional siyasətlə yanaşı, dünya siyasətinin də əsas aktorlarından birinə çevrilməsi deməkdir.
Azərbaycan Beynəlxalq Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv seçildikdən qısa
müddət sonra prezident İlham Əliyev bəyan etdi ki, BMT Nizamnaməsində qeyd olunmuş ədalət və beynəlxalq
sülhün aliliyi prinsipinin irəli sürülməsi və inkişaf edilməsi Azərbaycanın bu qurumda əsas və birinci dərəcəli
hədəfi olacaqdır.
Bu xətti əsas tutaraq, üzvlük müddəti ərzində Azərbaycan Təhlükəsizlik Şurasının başlıca vəzifəsi olan
beynəlxalq
sülh və təhlükəsizliyin qorunması istiqamətində gücünü əsirgəməmişdir.
2012-ci ilin may və 2013-cü ilin oktyabr ayında Azərbaycan Təhlükəsizlik Şurasına sədrlik etmişdir. Bu
iki ay müddətində Şura 30 ictimai və fərdi iclas, 29 qapalı müşavirə keçirmiş, 7 qətnamə və sədrinin 3 bəyanatı
qəbul etmiş, mətbuat üçün 13 bəyanat vermişdir.
Azərbaycanın 2012-ci il may ayında BMT TŞ-na sədrlik etdiyi dövrdə ən mühüm müvəffəqiyyəti mayın
4-də terrorçuluğa qarşı mübarizəyə dair öhdəliyin təmin olunması yolu ilə beynəlxalq əməkdaşlığın
gücləndirilməsi mövzusunda yüksək səviyyəli konfransın keçirilməsi idi. Azərbaycan Respublikasının
prezidenti İlham Əliyevin başçılıq etdiyi konfransda BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon və Təhlükəsizlik
Şurasının digər yüksək səviyyəli nümayəndələri iştirak etmişlər. Konfransın yekununda bəyanat qəbul
olunmuş, terrorçuluğun bütün formaları və təzahürləri bir daha qətiyyətlə pislənmiş, terrorizmin xasiyyətinin
və təbiətinin dəyişildiyi qeyd olunmuş, üzv dövlətlər beynəlxalq münasibətlərdə hər hansı bir dövlətin ərazi
bütövlüyü və ya siyasi müstəqilliyinə qarşı təhdid və ya gücdən istifadə etməmə öhdəliyini həyata keçirməyə
və terrorçuluqda iştirak edən, onunla bağlılığı olan istənilən şəxs və ya qurumlara hər cür yardım etməkdən
çəkinməyə çağırılmışdır. Birdə təsdiqlənmişdirki, səmərəli əks-terror tədbirləri insan haqlarına, azadlıq
prinsiplərinə, qanunlara riayət edilməsi ilə həyata keçirilməli və gücləndirilməlidir.Dini və mədəni
müxtəlifliyə bütün dünyada hörmət və anlaşma ilə yanaşmağın vacibliyi vurğulanmışdır.Şura üzv dövlətlər
arasında əməkdaşlığın və birliyin möhkəmləndirilməsi, xüsusilə ikitərəfli və çoxtərəfli razılaşma yolu ilə terror
hücumlarının qarşısının alınması və aradan qaldırmasının vacib olduğunu qeyd etmiş, dövlətləri əməkdaşlığın
və fəaliyyətlərin koordinasiyalarını beynəlxalq, regional və subregional müstəvidə genişləndirməyə və
gücləndirməyə çağırmışdır.Şura eyni zamanda əks-terror öhdəliklərinin səmərəli təminatını təşkil etmək üçün
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Beynəlxalq Millətlər Təşkilatının idarəedici və yardımçı qurumları arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsinin
vacibliyini vurğulamışdır.
Ermənistan və Azərbaycan arasında davam edən konfliktlə bağlı müxtəlif məsələlərlə əlaqədar,
Azərbaycan daima dövlətlərin ərazi bütövlüyü və suverenliyinə hörmət prinsipinin və Təhlükəsizlik Şurasının
uyğun qərarlarının təmin olunmasının əhəmiyyətini vurğulayır və konflikt ərzində baş vermiş ciddi beynəlxalq
cinayətkarlıq aktlarının hələ də cəzasız qalmasına son qoyulmasına çağırır. 2012-ci il mayın 4-də Təhlükəsizlik
Şurasında konfransdan öncə prezident İlham Əliyev öz çıxışında bildirmişdir:
– “Azərbaycanlıların etnik təmizlənməsi siyasəti Azərbaycanın beynəlxalq birlik tərəfindən tanınmış
ərazilərinin 20 faizinin işğalı və 1 milyondan artıq insanın öz doğma yurd-yuvalarından qovulması ilə
nəticələnmişdir. Təhlükəsizlik Şurası erməni ordusunun işğal olunmuş ərazilərdən çıxarılmasını tələb edən
dörd qətnamə qəbul etmişdir.Lakin təəssüf ki, artıq 20 ildir ki, Ermənistan bu qətnamələri yerinə
yetirməmişdir.”
Azərbaycanın Respublikasının xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov Təhlükəsizlik Şurasının 12
fevral 2013-cü ildə keçirilən növbəti sessiyasında bildirmişdir:
“Qonşu Ermənistan tərəfindən ölkəmə qarşı başlanan müharibə və torpaqlarımızın erməni hərbi
qüvvələri tərəfindən işğalı sivil vətəndaşlara ciddi təsirə səbəb olmuşdur. Bu təcavüzün nəticəsində
Azərbaycan dünyada ən çox qaçqın və məcburi köçkünə sahib olaraq qalmaqdadır.Hazırda ölkədə olan hər
doqquz nəfərdən biri bu kateqoriyaya daxildir. 21 il öncə Xocalıda Azərbaycan əhalisinə qarşı görünməmiş
soyqırım törədildi. Bir gecədə 600-dən çox sivil vətəndaş yalnız azərbaycanlı olduğuna görə qətlə
yetirildi.Erməni hərbi qüvvələri və yaraqlılar nə qadınlara, nə uşaqlara, nə də yaşlılara aman vermədilər.
Azərbaycan ərazilərinin işğalı ilə əlaqədar Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul etdiyi dörd
qətnamənin hamısında (qətnamələr 822(1993), 853(1993), 874(1993) və 884(1993)) beynəlxalq insan
hüquqlarının pozulması, xüsusilə çoxlu sayda Azərbaycan vətəndaşının öz yurd-yuvalarından köçürülməsi də
daxil olmaqla, mülki vətəndaşlara qarşı hücum və məskunlaşmış ərazilərin bombalanması faktına istinad
edilmişdir.Biz əminik ki, ardıcıl olaraq milli səviyyədə atılan addımlar və eyni zamanda, mövcud beynəlxalq
hüquq sistemi münaqişə dövründə dinc Azərbaycan əhalisinə qarşı törədilmiş cinayətlərin iştirakçıların
məsuliyyətə cəlb etməklə ədalətə xidmət edəcəkdir”.
Elmar Məmmədyarov oktyabrın 28-dəki çıxışında qeyd etmişdir:
“Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin müvəffəqiyyət qazanmağa heç bir imkanı yoxdur. Dağlıq Qarabağ
Azərbaycanın tarixi, vahid və ayrılmaz tərkib hissəsidir. Münaqişənin həllinə və iki ölkə arasında qonşuluq
münasibətlərin qurulmasına nail olmaq üçün Ermənistan işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarını azad etməli,
Azərbaycanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü tam bərpa etməli, qaçqınların və məcburi köçkünlərin
hüquqlarını, öz doğma evlərinə qayıtmalarını təmin etməlidir”.
Təhlükəzlik Şurasına üzv olduğumuz müddət ərzində Azərbaycan Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin müxtəlif aspektlərini əhatə edən çoxlu sayda məruzələr hazırlanmış və Baş Assambleyanın və
Təhlükəzlik Şurasının sənədi kimi yaymışdır. Məsələn, Ermənistan hərbi qüvvələrinin mütəmadi olaraq
atəşkəsi pozması və işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərində qanunsuz fəaliyyəti barədə müntəzəm məruzələr,
azərbaycanlı məcburi köçkünlərin beynəlxalq hüquqları və Ermənistanın məsuliyyəti, “Xocalıda qətliam:
cinayətkarlar, qeyd-şərt və beynəlxalq hüquq qarşısında məsuliyyət” adlı memorandum və Ermənistanın
Təhlükəsizlik Şurasının 822(1993), 853(1993), 874(1993), 884(1993) saylı qətnamələrinə məhəl qoymaması
ilə bağlı araşdırma.
Azərbaycan mayın 30-da “mübahisələrin qarşısının alınması və həlli, münaqişələrin sülh yolu ilə nizama
salınması: vasitəçilik, qanuni nizama salma və ədalət” mövzusunda Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-formal Ariaformul konfransını təşkil etmişdir. Konfransda Təhlükəsizlik Şurasının təmsilçiləri ilə yanaşı Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının daimi və müşahidəçi üzvləri, BMT Katibliyi, digər beynəlxalq təşkilatlar, vətəndaş
cəmiyyətləri və akademik icmalar iştirak etmişdir.Konfransın əsas məqsədi mübahisələrin sülh yolu ilə həlli
və münaqişələrin qarşısının alınması və nizama salınması mövzusunda Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri və digər
iştirakçılar arasında müzakirələr aparmaq, beynəlxalq hüquqa əsaslanan davamlı sülhün və barışın təbliğ
edilməsində vasitəçiliyin, hüquqi razılaşmanın və qanunun rolunun qiymətləndirilməsi olmuşdur.Konfransda
əsas spikerlər Azərbaycan Respublikasının xarici işlər nazirinin müavini Araz Əzimov və Kembric
universitetinin Beynəlxalq Hüquq üzrə Leuterpakt Mərkəzinin elmi rəhbəri Malkom N. Şou olmuşdur.
Afrika qitəsində baş verən qaynar hadisələr uzun müddət idi ki, Şuranın diqqət mərkəzində idi.Şuranın
gündəlik işinin 60 faizdən çoxu Afrika məsələlərini əhatə edirdi və BMT-nin sülhü qoruma əməliyyatlarının
yarısı bu qitəyə səfərbər olunmuşdur.Azərbaycanın Təhlükəsizlik Şurasına başçılıq etdiyi müddətdə Şura
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mayın 18-dən 24-nə kimi davam edən Qərbi Afrika (Liberiya, Cote d`İvoire and Sierra Leone), 3-9 oktyabrda
isə Afrikanın Böyük Göllər regionuna (Kongo Demokratik Respublikası, Ruanda, Uqanda və Həbəşistan)
missiyalar həyata keçirdi. İkinci missiyanın bir hissəsi kimi oktyabrın 8-də Afrika Birliyinin Sülh və
Təhlükəsizlik Şurası və BMT Təhlükəsizlik Şurasının Əddis Əbəbədə illik 7-ci ümumi konfransı keçirildi və
görüşün sonunda Təhlükəsizlik Şurasının sənədi kimi birgə kommunike tərtib edildi. Bu konfransa BMT
Təhlükəsizlik Şurasının oktyabr ayı üçün sədri qismində Azərbaycan Respublikası və Afrika Birliyinin Sülh
və Təhlükəsizlik Şurasının sədri kqismində isə Ekvatorial Qvineya həmsədrlik etmişdir.Bundan əlavə,
oktyabrın 31-də Azərbaycanın Daimi Nümayəndəliyinin başçısı Aqşin Mehdiyevin başçılığı altında
Təhlükəsizlik Şurası ilə Afrika Birliyinin İcraedici Şurasının Əlaqə Qrupu arasında qeyri-formal dialoq
keçirilmişdir. Dioloqun əsas mövzusu 2013-cü il 21 oktyabr tarixində Keniyanın BMT-dəki daimi
nümayəndəliyinin Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi ilə bağlı Baş Katib və Təhlükəsizlik Şurasının Başçısına
ünvanlandığı təklifinin müzakirəsi idi.
Azərbaycan Orta Şərq, Asiya, Avropa və Latın Amerikasında sülh və sabitliyin təbliğinə, eyni zamanda
BMT, regional və subregional təşkilatlar arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi və beynəlxalq sülh və
təhlükəsizlik sahəsində əks-terrorizm, transmilli cinayətkarlığa qarşı mübarizə, silahlı münaqişələrdə mülki
vətəndaşların müdafiəsi, uşaqlar və silahlı münaqişə, qadınlar və sülh və təhlükəsizlik problemləri, hüquqi
idarəçilik kimi tematik məsələlərin konseptual və normativ inkişafına bərabər səviyyədə diqqət ayırmışdır.
28 oktyabr 2013-cü ildə Azərbaycan Təhlükəsizlik Şurasına rəhbərliyinin bir hissəsi kimi BMT və İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi mövzusunda yüksək səviyyəli görüşün
təşkilini həyata keçirmişdir.İƏT-in baş katibi Ekmeleddin İshanoğlu və BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon ilə
bərabər Təhlükəsizlik Şurası üzvlərinin yüksək səviyyəli nümayəndələrinin iştirak etdiyi konfransa
Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarov başçılıq etmişdir.Konfransın əsas
məqsədi beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin təmin olunması və hər iki təşkilat arasında əməkdaşlığın
gücləndirilməsi üçün BMT və İƏT arasındakı əlaqələrin nəzərdən keçirilməsi olmuşdur. Konfransın nəticəsi
olaraq, qəbul edilən bəyanatda (S/PRST/2013/16) İƏT-in BMT-nin işlərindəki aktiv rolu Təhlükəsizlik Şurası
tərəfindən tanınmış, preventiv diplomatiya, sülhyaratma və sülhün qorunması sahəsində iki təşkilat arasında
müntəzəm sürətdə aparılan dialoq tanınmış, BMT və İƏT-in İsrail-Fələstin münaqişəsinin həllində, Suriyadakı
münaqişənin siyasi həllinin 30 iyun 2012-ci il Cenevrə kommünikesi əsasında mümkün olduğuna eyni
məqsədlərin olduqları, digər münaqişələrin isə BMT-nin Nizamnaməsi və Təhlükəsizlik Şuranın müvafiq
qətnamələri əsasında həll olunmasına eyni yanaşmaların olduğunu təsdiq etmiş, ölkələr, mədəniyyətlər və
sivilizasiyalar arasında anlaşmanın və sülh və dözümlülüyün inkişaf etdirilməsi yolunda qlobal dialoqun önə
çəkilməsinin əhəmiyyəti vurğulanmış və beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin təmin olunmasında İƏT ilə
əməkdaşlığın gücləndirilməsinin vacibliyi qeyd olunmuşdur.
(Ardı var)
Bizim Yol.– 2018.- 16 noyabr. – № 203. – S. 11.
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Azərbaycan Respublikası ilə BMT arasında münasibətlər
Nəzakət Məmmədova
Azərbaycan Respublikası dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra 1991-ci il oktyabrın 29-da BMTnin Baş Məclisinə və dünya dövlətlərinə müraciət edərək, BMT-yə üzv qəbul olunmasını xahiş etmişdir.
Beləliklə, BMT Baş Məclisinin 1992-ci il martın 2-də keçirilən 46-cı sessiyasında Azərbaycan
Respulikasının BMT-nin üzvlüyünə qəbul olunması barədə qətnamə qəbul edildi.
Xalqımızın haqq səsinin dünyaya çatdırılması və obyektiv ictimai rəyin formalaşdırılması, eləcə də
dünya dövlətləri ilə qarşılıqlı əlaqələrin inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə 1992-ci il martın 6-da Nyu-Yorkda
Azərbaycanın BMT yanında daimi nümayəndəliyi fəaliyyətə başlamış, həmin ilin noyabr ayında isə BMT-nin
Azərbaycanda daimi nümayəndəliyi açılmışdır. Azərbaycanın BMT-də fəaliyyət göstərən daimi
nümayəndəliyi həm BMT, həm də onun ixtisaslaşdırılmış qurumları ilə siyasi, iqtisadi, elmi-texniki, mədəni
və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq edir.Siyasi sahədə əməkdaşlığın əsas məqsədi Ermənistanın Azərbaycana
qarşı təcavüzünün genişləndiyi bir vaxtda beynəlxalq birliyin diqqətinin münaqişə bölgəsində baş verən
hadisələrə cəlb edilməsi və dünya ictimaiyyətində obyektiv rəy formalaşdırılmasıdır.
BMT Nizamnaməsinin 39-cu maddəsinə uyğun olaraq və Ermənistanın açıq-aşkar təcavüzünün
genişlənməsi ilə əlaqədar Azərbaycan BMT-nin Baş Katibinə, Təhlükəsizlik Şurasının sədrinə müraciət edərək
bu təcavüzü dərhal dayandırmağa, beynəlxalq hüquq normaları və BMT Nizamnaməsinin açıq-aşkar
pozulmasının qarşısının alınmasında, münaqişənin dinc, siyasi yolla nizama salınmasında köməklik
göstərməyə çağırdı. BMT-nin Baş Katibi münaqişə bölgəsində vəziyyəti öyrənmək üçün 1992-ci il martın
ortalarında BMT Baş Katibinin xüsusi nümayəndəsi, ABŞ-ın keçmiş dövlət katibi Sayrus Vensin başçılıq
etdiyi nümayəndə heyətini Bakıya, Dağlıq Qarabağa və Yerevana göndərmiş, səfərin yekunları barədə BMT
Təhlükəsizlik Şurasına məlumat vermişdir.
1992-1993-cü illər ərzində Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün genişlənməsi ilə əlaqədar
Təhlükəsizlik Şurası sədrinin 6 bəyanatında, eləcə də Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 884 saylı
qətnamələrində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi və sərhədlərinin toxunulmazlığının zəruriliyi
bildirilir, işğalçı ölkənin qüvvələrinin zəbt olunmuş Azərbaycan ərazilərindən dərhal çıxarılması, atəşkəsin
əldə edilməsi və münaqişənin danışıqlar yolu ilə həll olunması tələb olunur.
BMT Baş Assambleyası (BA) Azərbaycanda humanitar vəziyyətin ciddi şəkildə pisləşməsi, qaçqın və
məcburi köçkünlərin sayının 1 milyonu keçməsindən dərin narahatlıq hissi keçirərək 1993-cü ildə keçirdiyi
85-ci plenar iclasında “Azərbaycanda olan qaçqın və məcburi köçkünlərə fövqəladə beynəlxalq yardımın
göstərilməsi haqqında” Qətnamə (A/RES/48/114) qəbul etmişdir.
1992-1996-cı illər ərzində BMT TŞ-nın Sədri və BMT Baş Katibi Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyünü, suverenliyini təsdiqləyən və münaqişənin sülh yolu ilə həll olunmasına yönəlmiş, ATƏT-in
Minsk Qrupunun münaqişə üzrə səylərini dəstəkləyən bir sıra bəyanatlarla çıxış etmişlər.
Azərbaycanın BMT ilə əməkdaşlığının dərinləşməsində BMT-nin Baş katibi B.Butros Qalinin 1994-cü
ilin oktyabrında Bakıya səfəri mühüm rol oynamışdır. Azərbaycanın ictimai-siyasi və iqtisadi həyatı,
Ermənistanın təcavüzünün ağır nəticələri ilə yaxından tanışolan B.Butros Qali mövcud problemlərin həllində
Azərbaycana dəstək vermək üçün BMT-nin müxtəlif təsisatlarının öz səylərini artıracağını bildirmişdir.
Prezident Heydər Əliyev 1994-cü ilin sentyabr ayında BMT Baş Assambleyasının 49-cu sessiyasında
iştirak edərək, bu universal beynəlxalq təşkilatın tribunasından ölkəmiz ilə bağlı, xüsusilə Ermənistanın
Azərbaycana təcavüzü və Dağlıq Qarabağ problemi haqqında həqiqətləri dünya ictimaiyyətinin diqqətinə
çatdırmışdır. 1995-ci ilin oktyabrında BMT-nin 50 illik yubileyi ilə bağlı keçirilən BMT Baş Məclisinin xüsusi
təntənəli iclasında iştirak edən Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev bu qurumun yüksək kürsüsündən dünya
dövlətlərinə müraciət edərək, mövcud qlobal problemlərə dair Azərbaycan Respublikasının prinsipial
mövqeyini açıqlamış, xüsusilə Ermənistanın təcavüzünün aradan qaldırılması ilə bağlı beynəlxalq səylərin
artırılmasına çağırmışdır. 2000-ci ilin sentyabr ayında BMT-də Minilliyin sammitində çıxış edən Prezident
Heydər Əliyev Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin aradan qaldırılmasına dair
Azərbaycanın mövqeyini bir daha bəyan etmişdir.
BMT Baş Məclisinin 2004-cü ilin sentyabrında keçirilən 59-cu sessiyasında çıxış edən Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı BMT
Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi 4 qətnamənin hələ də yerinə yetirilmədiyini bəyan etmiş və onların həyata
keçirilməsinin işlək mexanizmin yaradılmasını ümdə məsələ kimi irəli sürmüşdür.
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Bununla yanaşı, həmin il oktyabrın 29-da BMT Baş Məclisinin sessiyasında Azərbaycan nümayəndə
heyətinin təşəbbüsü ilə “Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət” adlı məsələ iclasın gündəliyinə
salınmışdır. Daha sonra BMT Baş Məclisinin 2006-cı il sentyabrın 7-də keçirilən 60-cı sessiyasının 98-ci
plenar iclası və 2008-ci il martın 14-də keçirilən 62-ci sessiyanın 86-cı plenar iclasında “Azərbaycanın işğal
edilmiş ərazilərində vəziyyət” adlı qətnamələr qəbul edilmişdir.
Həmin sənədlərdə Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində ermənilərin məskunlaşdırılması, həmin
ərazilərdə yanğınların törədilməsi pislənilir, Təhlükəsizlik Şurasının məlum 4 qətnaməsinə istinad edilməklə
erməni silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən dərhal, təmamilə və qeyd-şərtsiz
çıxarılması tələb olunur.
Bununla yanaşı, qətnamələrdə Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyünə hörmət ifadə olunur, eləcə
də öz torpaqlarından qovulmuş azərbaycanlıların doğma yurdlarına qayıtmaq hüququ bir daha təsdiqlənir.
Hazırda ölkəmiz “Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində vəziyyət” adlı bəndi hər il BA-nın
gündəliyində saxlayır.
Həmçinin, “GUAM məkanında davamlı münaqişələr və onların beynəlxalq sülh, təhlükəsizlik və
inkişafa təsiri” adlı bənd də BA-nın gündəliyində qalmaqdadır. Ehtiyac olduğu təqdirdə, həmin bəndlər altında
müvafiq qətnamələr istənilən sessiyada səsverməyə çıxarıla bilər.
Azərbaycan beynəlxalq ictimaiyyətin fəal üzvü kimi BMT Nizamnaməsində əks olunmuş əsas məqsəd
olan beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin bərqərar olunmasına davamlı olaraq töhfə verir. Azərbaycan bu
məqsədlə BMT orqanlarında sülh və təhlükəsizlik məsələlərinə dair siyasi müzakirələrdə iştirak edir və BMTnin mandatı ilə həyata keçirilən praktiki fəaliyyətə töhfə verir.
Azərbaycan BMT-nin seçkili orqanlarında iştirak etməklə BMT Nizamnaməsinin məqsəd və
prinsiplərinin yerinə yetirilməsinə öz töhfəsini verir. Ölkəmiz UNİCEF-in İcra Heyətinə (1995-1997, 19982000, 2005-2009), Qadınların vəziyyəti haqqında Komissiyaya (2000-2002), BMT-nin Davamlı İnkişaf üzrə
Komissiyaya (2002-2004), BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurasına (ECOSOC) (2003-2005), İnsan Hüquqları
Komissiyasına (2005-2006), İnsan Hüquqları Şurasına (2006-2009), Dünya Səhiyyə Təşkilatı İcraedici
Şurasına (2006-2009), Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin Heyətinə (2009-2011), BMT-nin
Təhlükəsizlik Şurasına (2012-2013) və BMT Ümumdünya Turizm Təşkilatının İcra Şurasına (2013-2017) üzv
seçilmişdir. Son olaraq, ölkəmiz 2016-cı ilin iyun ayında 2017-2019-cu illər üzrəECOSOC-un üzvü
seçilmişdir.
Bundan əlavə, Azərbaycan BMT-nin əsas orqanları, ixtisaslaşmış və digər qurumları ilə yaxından
əməkdaşlıq edir. Onların sırasında BMT-nin İnkişaf Proqramı (BMTİP), BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali
Komissarı, BMT-nin Uşaq Fondu, BMT-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı, Sənaye İnkişaf Təşkilatı,
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, BMT-nin Qadınlar Fondu, Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik, Nüvə
Sınaqlarının Hərtərəfli Qadağan olunması haqqında Müqavilə Təşkilatı və s. qeyd etmək olar.
Təhsil, elm və mədəniyyət məsələlərinin vacibliyini nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikası BMT-nin
Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı (YUNESKO) ilə geniş əməkdaşlıq edir və bu məqsədlə 1994-cü ildə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamına əsasən Azərbaycanın YUNESKO nəzdində Milli
Komissiyası təsis edilmişdir.
Azərbaycan və BMT-nin Uşaq Fondu (UNİCEF) arasında əməkdaşlıq qaçqın və məcburi köçkün uşaq
və yeniyetmələr arasında vəziyyətin yaxşılaşdırılması məqsədilə bərqərar olmuşdur.
2000-2002-ci illərdə Azərbaycan Qadınların statusu haqqında Komissiyanın üzvü
olmuşdur.Azərbaycan, həmçinin, Komissiyanın “Hərbi münaqişələr nəticəsində girov götürülmüş qadın və
uşaqların azad edilməsi haqqında” qəbul etdiyi illik qətnaməsinin əsas sponsorudur.
Azərbaycanın müxtəlif nazirlik və qurumları BMT sistemində olan müvafiq qurumlarla sıx əməkdaşlıq
edirlər (məs: Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı).
(Ardı var)
Bizim Yol.– 2018.- 15 noyabr. – № 202. – S. 11.
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BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilərkən Azərbaycana 155 ölkə səs vermişdi
Ölkəmizin böyük diplomatik və siyasi uğurundan 7 il keçir
Səbuhi Məmmədov
7 il öncə Azərbaycan diplomatiyası beynəlxalq arenada möhtəşəm uğura imza atmışdı. Belə ki, 24
oktyabr 2011-ci ildə ölkəmiz Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının (BMT TŞ) iki il müddətinə
(2012-2013) qeyri-daimi üzvü seçilmişdi. Mötəbər təşkilatın üzvü seçilməsi Azərbaycanın beynəlxalq
nüfuzunun daha da artmasına səbəb olmaqla yanaşı, Prezident İlham Əliyevin çoxaspektli xarici
siyasətinin milli maraqlara uyğun həyata keçirildiyini təsdiqləmişdi. Bu uğurlu xarici siyasət hazırda davam
etdirilir və Azərbaycanın istər regional, istərsə qlobal müstəvidə maraqlarının yüksək səviyyədə
qorunmasını təmin edir.
BMT TŞ daimi fəaliyyət göstərən ali orqandır. 10 qeyri-daimi və 5 daimi üzvü olan təşkilatın
nizamnaməsinə görə, beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin qorunmasında əsas məsuliyyət daşıyır. Qeyri-daimi
üzvlər 2 il müddətinə seçilirlər. Şuranın hər bir üzvü bir səsə malikdir. Prosedura məsələlərinə dair qərarlar
şuranın 9 üzvü səs verdikdə qəbul olunmuş sayılır. Bu qərarlar məcburi xarakter daşıyır və BMT-yə üzv olan
dövlətlər onlara riayət etməlidirlər. Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olmaq dövlət üçün böyük siyasi əhəmiyyət
daşıyır və bu baxımdan beynəlxalq arenada sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasında öz töhfəsini verən
Azərbaycan da belə mötəbər təşkilata üzv seçilmək üçün mübarizə aparmışdı.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvlüyünə 2012-2013-cü illər üçün 2011-ci ilin oktyabrında
keçirilən seçkilərdə Şərqi Avropa Dövlətləri Qrupuna ayrılmış bir yerə Azərbaycan da öz namizədliyini irəli
sürmüşdü. Oktyabrın 24-də baş tutmuş səsvermədə Azərbaycan 155 səs toplayaraq, növbəti iki il ərzində BMT
Təhlükəsizlik Şurasında qeyri-daimi üzvlük hüququ qazanmışdı. Ölkəmiz BMT Təhlükəsizlik Şurasının
iclasında qeyri-daimi üzvü kimi ilk dəfə 4 yanvar 2012-ci ildə iştirak etmiş və mayın 1-dən etibarən BMT TŞyə sədrlik etmişdi. Azərbaycanın Təhlükəsizlik Şurasında hər iki sədrliyi müddətində qurumun 59 açıq və
qapalı iclası keçirilmiş, 7 qətnamə, şura sədrinin 3 bəyanatı və 13 mətbuat bəyanatı qəbul olunmuşdu.
Qeyd etdiyimiz kimi, ölkələr BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvlüyünə müəyyən regional
qruplar arasında kvota ilə seçilir. Politoloqlar vurğulayırlar ki, hər hansı ölkənin bu statusu əldə etməsi onun
beynəlxalq münasibətlər sistemində hansısa iri bir regional qrupun daxilində kifayət qədər böyük nüfuza malik
olduğunu göstərən amildir. Bu mənada Azərbaycanın Təhlükəsizlik Şurasında təmsil olunması ölkəmizin
beynəlxalq statusunu artırmaqla yanaşı, diplomatik sahədə yeni imkanlar da yaratmışdı. Azərbaycanın BMT
yanında Daimi Nümayəndəliyinin hazırladığı hesabatda bildirilirdi ki, müstəqillik tarixində ilk dəfə bu ali
qurumun üzvü kimi ölkəmiz beynəlxalq gündəlikdə duran ən aktual məsələlər üzrə müxtəlif səviyyələrdə
müzakirələr və qərarların qəbul edilməsinin bilavasitə iştirakçısı olmuş və şurada üzvlüyün yaratdığı
imkanlardan tam istifadə edərək bir sıra vacib mövzularda öz prinsipial mövqeyini ortaya qoymuşdu.
Azərbaycan Təhlükəsizlik Şurasında iki dəfə — 2012-ci ilin may ayında və 2013-cü ilin oktyabr ayında
sədrlik vəzifəsini həyata keçirmiş və bir sıra əhəmiyyətli mövzular üzrə müzakirələr və yüksək səviyyəli
tədbirlər təşkil etmişdi. 2012-ci ilin may ayının 4-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi və BMTnin keçmiş Baş katibi Pan Ki-Munun iştirakı ilə “Terror aktlarının beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə törətdiyi
təhdidlər: Terrorçuluqla mübarizə üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsində beynəlxalq əməkdaşlığın
gücləndirilməsi” mövzusunda Təhlükəsizlik Şurasının yüksək səviyyəli iclası keçirilmiş və yekun sənəd kimi
Təhlükəsizlik Şurasının sədrinin bəyanatı qəbul olunmuşdu. Bəyanatda terrorçuluğun bütün forma və
təzahürləri pislənilmiş və terrorçuluğa qarşı bütün vasitələrlə mübarizənin vacibliyi bildirilmişdi.
Bundan əlavə, dövlətlərin ərazi bütövlüyü və ya siyasi müstəqilliyinə qarşı güc tətbiq etməmək prinsipi
vurğulanmış, habelə terrorçuluğun qarşısının alınması və onunla mübarizədə dinlər və mədəniyyətlər arasında
hörmət və dialoqun təşviq edilməsi və beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsinin əhəmiyyəti qeyd
edilmişdi. Hesabatda daha sonra vurğulanırdı ki, iki il ərzində Azərbaycan BMT-nin üzv dövlətləri, BMT
Katibliyi və qeyri-hökumət təşkilatları və araşdırma mərkəzləri ilə sıx işbirliyi münasibətlərini daha da inkişaf
etdirmiş, burada üzvlüyü müddətində ölkəmizin yüksək fəaliyyəti, eləcə də, hər zaman ədalət və beynəlxalq
hüquqa əsaslanan prinsipial mövqedən çıxış etməsi onlar tərəfindən dəfələrlə təqdir edilmişdi.
Siyasi şərhçilərin sözlərinə görə, Təhlükəsizlik Şurasında fəaliyyəti və qazanılmış təcrübə Azərbaycanın
beynəlxalq mövqelərinin gücləndirilməsi və milli maraqlarının təmin edilməsinə xidmət etmişdir. Belə ki,
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Təhlükəsizlik Şurasında üzvlüyü dövründə dövlətimizin milli maraqlarının qlobal səviyyədə irəli aparılması
istiqamətində fəal səylər göstərmiş, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün müxtəlif aspektləri Şuranın
müvafiq iclaslarında mütəmadi olaraq , diqqətə çatdırılmışdı. Bununla yanaşı, dövlətlərin suverenliyi, ərazi
bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığı prinsiplərinə hörmət, həmçinin
münaqişələr zamanı müharibə və insanlığa qarşı cinayətlər törətmiş şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsinin
vacibliyi ardıcıl olaraq qaldırılmış və müvafiq müddəalar Şuranın qəbul etdiyi sənədlərdə əks etdirilmişdi.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanın bu uğurunun əhəmiyyətini qiymətləndirmək üçün təkcə onu vurğulamaq
kifayətdir ki, SSRİ-nin süqutundan sonra müstəqillik qazanmış 15 keçmiş sovet respublikasından yalnız
Ukrayna 2000-ci ildə BMT TŞ-yə üzv ola bilmişdi. TŞ-də SSRİ-nin varisi qismində daimi üzv olan Rusiya
istisnadır. Hətta Türkiyə də BMT TŞ-nin qeyri-daimi üzvü olmaq üçün 50 il gözləmiş və buna yalnız 2009-cu
ildə nail olmuşdu. O dövrdə Türkiyənin Baş naziri olmuş Rəcəb Tayyib Ərdoğan Prezident İlham Əliyev ilə
görüşdə demişdi ki, Azərbaycanın bu uğuru ilə əlaqədar sevincinin həddi-hüdudu yoxdur: “Azərbaycanla
Türkiyə ayrılmaz qardaş və dost ölkələrdir. Biz Azərbaycanla əl-ələ, çiyin-çiynə regionumuzda sülh və
çiçəklənmə uğrunda çalışacağıq”. Rusiya XİN rəsmiləri, ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndələri və digər
dövlətlərin təmsilçiləri də Azərbaycanın TŞ-ə üzv seçilməsinə müsbət qiymət vermişdirlər. Politoloqlar
Azərbaycanın BMT TŞ-yə üzv seçilməsini gənc dövlətin beynəlxalq nüfuzunun artması və qəbul edilməsinin
göstəricisi kimi qiymətləndirmişdilər.
Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv seçilməsi ölkəmiz üçün böyük uğur
olmuşdu. Prezident İlham Əliyev səsvermənin nəticəsindən dərhal sonra xalqı rəsmi bəyanatla təbrik etmiş və
ölkəmizin həyatında çox əlamətdar və tarixi hadisə baş verdiyini bildirmişdi. BMT Təhlükəsizlik Şurasının
dünyanın ən mötəbər qurumu olduğunu bildirən Prezident Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi artıq bu
qurumun üzvü olmasını çox böyük qələbə adlandırmışdı. Ölkə başçısı bəyan etmişdi ki, 155 ölkənin
Azərbaycanı dəstəkləməsi ölkəmizə inamın, etimadın göstəricisidir: “Müstəqilliyimiz dövründə –20 il ərzində
belə böyük uğurun əldə edilməsi doğrudan da tarixi nailiyyətdir. Biz 20 il ərzində müstəqil ölkə kimi özümüzü
dünyada təsdiq edə bilmişik. Biz sübut edə bilmişik ki, Azərbaycan etibarlı tərəfdaşdır, Azərbaycan dost
ölkədir və dostların sayının artması bizim siyasətimizin təntənəsidir. Bu, Azərbaycan xalqının və dövlətinin
qələbəsidir”. Prezidentin bəyanatında qeyd edilirdi ki, Azərbaycan bu təşkilatda sadiq olduğu ideallara, sülhə,
təhlükəsizliyə, demokratiyaya ədalətə xidmət edəcək.
Bir sözlə, müstəqilliyin 20-ci ilində Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv seçilməsi
iftixarverici hadisə kimi müasir tariximizə qızıl hərflərlə yazılmışdır. Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi,
Azərbaycanın dünyanın birinci aparıcı qurumu olan BMT Təhlükəsizlik Şurasına seçilməsi gənc müstəqil
dövlət üçün böyük diplomatik və siyasi uğurdur. Bu, eyni zamanda, Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə
nüfuzunun artması və Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü uğurlu xarici siyasətin nəticəsi idi. Ölkə başçısının
rəhbərliyilə Azərbaycan həm ikitərəfli formatda, həm də beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində çox uğurlu xarici
siyasət həyata keçirir. Bu uğurlar isə ümumilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən bünövrəsi qoyulan və
Prezident İlham Əliyev tərəfindən müvəffəqiyyətlə davam etdirilən siyasətin nəticəsidir. Bundan başqa, BMT
Təhlükəsizlik Şurasında qeyri-daimi üzv seçilməsi Azərbaycanın hər keçən gün artan nüfuzunun beynəlxalq
səviyyədə təsdiqi idi və bu əlamətdar tarixi hadisənin ölkəmizin beynəlxalq ictimaiyyətlə münasibətlərində
yeni diplomatik mərhələnin açılmasına şərait yaratdı. Həmin uğurlu beynəlxalq fəaliyyət və qarşılıqlı hörmətə
əsaslanan xarici siyasət kursu bu gün də Azərbaycanın milli maraqlarının keşiyindədir və qarşıya qoyulan
vəzifələrin yüksək səviyyədə yerinə yetirilməsini təmin edir.
Xalq qəzeti. – 2018.- 24 oktyabr. – № 239. – S. 3.
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İlham Əliyevin BMT zəfəri
Azərbaycanın 7 il öncə BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü seçilməsi Prezidentin möhtəşəm diplomatik
qələbəsi oldu
Rəşad Cəfərli
Tariximizə yüksəliş və sürətli inkişaf dövrü kimi yazılan son 15 ildə Azərbaycan həm də mühüm
diplomatik uğurlara imza atıb. Düz 7 il əvvəl bunların sırasına növbəti möhtəşəm hadisə əlavə olundu.
2011-ci il oktyabrın 24-də BMT Baş Məclisinin plenar iclasında gizli səsvermənin nəticələrinə görə bu
mötəbər təşkilatın Təhlükəsizlik Şurasına üzv seçildi.
155 ölkədən dəstək
Bu gün Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv seçilməsindən 7 il ötür. Dövlət
müstəqilliyimizin bərpasının 20-ci ildönümünə təsadüf etdiyi üçün bu möhtəşəm hadisə cəmiyyətimizin xoş
ovqatını daha da rövnəqləndirdi. Bəyanat verərək xalqımızı təbrik edən Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın
BMT TŞ-yə üzv seçilməsini tarixi nailiyyət kimi qiymətləndirdi: “Müstəqilliyimiz dövründə – 20 il ərzində
belə böyük uğurun əldə edilməsi, doğrudan da, tarixi nailiyyətdir. Biz 20 il ərzində müstəqil ölkə kimi özümüzü
dünyada təsdiq edə bilmişik. Biz sübut edə bilmişik ki, Azərbaycan etibarlı tərəfdaşdır, Azərbaycan dost
ölkədir və dostların sayının artması bizim siyasətimizin təntənəsidir. Bu səsvermə müstəqilliyimizin 20 illiyinə
təsadüf edir. Bu, çox rəmzi məna daşıyan bir hadisədir. Bu göstərir ki, 20 il ərzində Azərbaycan müstəqil
dövlət, dünyada böyük şöhrətə malik olan ölkə kimi özünü göstərib”.
Xatırladaq ki, Şərqi Avropa regionundan BMT TŞ-yə yeni üzvün seçilməsi üçün səsvermə bir neçə gün
əvvəldən başlamışdı. Bu yerə Azərbaycanla yanaşı Sloveniya və Macarıstan da iddialı idilər. Səsvermənin ilk
mərhələsində Macarıstan az səs toplayaraq mübarizədən kənarlaşmışdı. Sonrakı səsvermələrdə mübarizə
Azərbaycanla Sloveniya arasında getdi və respublikamız inamla irəliləyərək lehinə olan səsləri artırdı.
Səsvermənin 16-cı mərhələsindən sonra Sloveniya tərəfi Azərbaycanın üstünlüyünü görərək mübarizədən geri
çəkildi. Beləliklə, səsvermənin 17-ci raundundan sonra Azərbaycan qalib çıxaraq BMT Təhlükəsizlik
Şurasının yeni qeyri-daimi üzvü seçildi. Bu mərhələdə respublikamızı ümumilikdə 155 ölkə dəstəkləmişdi.
Azərbaycanın yüksək beynəlxalq nüfuzu
BMT TŞ-yə üzvlüyün təyinatla və ya növbəlilik prinsipi əsasında deyil, məhz səsvermə yolu ilə
mümkün olduğunu da nəzərə alsaq, bu zaman Azərbaycana beynəlxalq ictimaiyyətin etimadının nə dərəcədə
yüksək olduğunu görmək olar. BMT üzvü olan digər ölkələr bu qədər səs ala bilmədikləri halda Azərbaycan
səsvermənin ilkin mərhələlərindən faktiki olaraq dünyanın bütün bölgələrinin etimadını qazandığını ortaya
qoydu.
BMT TŞ-yə keçirilən səsvermədə Azərbaycana səs verənlər sadəcə Cənubi Qafqazın sıradan bir
ölkəsinin deyil, beynəlxalq miqyasda özünün müsbət imici ilə tanınan, bütün dünyada hər bir sahə üzrə ciddi
nüfuz qazanan bir respublikanın namizədliyini dəstəkləmiş oldular. Bu səsvermə nəticəsində BMT
Təhlükəsizlik Şurasına seçilmək Azərbaycanın dünyadakı nüfuzunun göstəricisi, beynəlxalq aləmdə ciddi və
etibarlı bir ölkə olduğunu nümayiş etdirdi.
Lakin Azərbaycanın BMT TŞ-nin üzvü seçilməsi ilk növbədə Prezident İlham Əliyevin uğurlu xarici
siyasətinin göstəricisi idi. Ölkəmizin bu qələbəsini məhz Prezident İlham Əliyev təmin etdi. Beynəlxalq
münasibətlər sistemini dəqiqliyi ilə bilmək, əks mövqelər hazırlamaq, Azərbaycanın xarici siyasətinin
doktrinasının tələblərinə müvafiq real, çevik manevrlər etmək və bu planda BMT müstəvisində, xüsusilə də
BMT Baş Məclisinin sessiyalarında ölkəmizin maraqlarını müdafiə edən ardıcıl tədbirlər reallaşdırmaq məhz
dövlət başçısının iradəsinin, mövqeyinin, siyasi dəst-xəttinin nəticələridir. Ona görə Azərbaycanın bu posta
seçilməsi Prezident İlham Əliyevin apardığı düşünülmüş və məqsədyönlü siyasətin məntiqi sonluğu idi.
BMT TŞ-yə nümunəvi sədrlik
2012-ci ilin yanvarından Azərbaycan BMT TŞ-də səlahiyyətlərinin icrasına başladı. 2012-ci ilin may
ayında isə bu quruma sədrlik etdi. BMT TŞ-yə üzv qəbul olunması və dövlət başçısı İlham Əliyevin sədrliyi
ilə 2012-ci ilin may ayında TŞ-nin iclasının keçirilməsi ölkəmizin diplomatiya tarixində əldə edilmiş ən böyük
nailiyyətlərdən biri olmaqla Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə çəkisinin artmasının, dünya siyasətindəki
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müxtəlif qlobal problemlərin müzakirəsinə cəlb olunmasının, regional siyasətlə yanaşı, dünya siyasətinin də
əsas aktorlarından birinə çevrilməsinin göstəricisi idi.
Azərbaycanın BMT TŞ-də ilk sədrliyi uğurla başa çatdı. TŞ-də ilk sədrlik Azərbaycan üçün böyük sınaq
olsa da, ölkəmiz bütün vəzifələrin öhdəsindən layiqincə gəldi. Ən əsası, ölkəmizin TŞ-yə ilk sədrliyi göstərdi
ki, Azərbaycanın mövqeyi ilə hər kəs hesablaşır. 2013-cü ilin oktyabr ayında Azərbaycan BMT TŞ-də ikinci
müddətə sədrlik etdi.
Azərbaycan BMT TŞ-yə üzvlüyü və sədrliyi dövründə üzərinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirdi,
iki il ərzində dünyada sülh və təhlükəsizliyin təmin olunması istiqamətində səylərini davam etdirdi. Ölkəmiz
beynəlxalq hüquq normalarının və ədalətin müdafiəsinə çalışdı, TŞ-yə sədrliyi zamanı sülh və beynəlxalq
təhlükəsizliyə dair qlobal, yaxud regional əhəmiyyətli məsələlərin gündəliyini müəyyənləşdirdi. Digər
tərəfdən, Azərbaycanın BMT TŞ-də fəaliyyəti ərzində diplomatiyamızın səyləri dövlətimizin milli
maraqlarının qlobal səviyyədə genişləndirilməsinə yönəldi. Terrordan və işğaldan əziyyət çəkmiş ölkə kimi
Azərbaycan beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə yaradılan təhdidləri, o cümlədən Ermənistanın təcavüzkar
siyasətini daim gündəmdə saxladı.
7 il əvvəl ölkəmizin BMT TŞ-yə üzv qəbul olunması mühüm tarixi hadisə idi. Çünki Azərbaycan
müstəqilliyinin cəmi 20-ci ilində artıq dünya siyasətini müəyyən edən 15 ölkədən birinə çevrildi. Bu möhtəşəm
hadisə Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunu artırdı, regionun lider dövləti statusunu daha da möhkəmləndirdi.
Bu həm də onu göstərdi ki, siyasi iradə və əzm olan yerdə istənilən hədəfə çatmaq olar. Bütövlükdə Azərbaycan
BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzvlüyünü layiqincə başa vurdu, üzərinə düşən missiyanı uğurla yerinə yetirdi.
Bizim üçün qürurverici məsələ həm də ondan ibarətdir ki, BMT TŞ-yə üzv olmaq istəyən dövlətlər
Azərbaycanın bu istiqamətdəki fəaliyyətini örnək kimi qəbul edirlər.
Azərbaycan. – 2018.- 24 oktyabr. – № 239. – S. 1.
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Azərbaycan-BMT əlaqələri uğurla inkişaf edir
Rauf Əliyev,
AZƏRTAC-ın Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı bürosunun rəhbəri
Nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələrin yaradılması və inkişaf etdirilməsi hər bir müstəqil ölkə üçün
böyük əhəmiyyət kəsb edir. Beynəlxalq arenada müşahidə edilən qarışıq və mürəkkəb proseslər, ziddiyyətli
hadisələr, bir sıra regionlarda münaqişələrin mövcudluğu, dünyanın nüfuzlu dövlətləri arasında münasibətlərin
gərginliyi, onların öz maraqları uğrunda apardıqları amansız mübarizə nizamlama proseslərində yaxından
iştirak edən, sülh missiyasını yerinə yetirən beynəlxalq təşkilatların və həmin təşkilatlarla əlaqələrin inkişafının
əhəmiyyətini daha da artırır. Bu mənada XX əsrdə ikinci dəfə müstəqilliyini əldə etmiş Azərbaycan
Respublikasının 26 il əvvəl Birləşmiş Millətlər Təşkilatına (BMT) üzv qəbul edilməsi tarixi hadisə kimi
xarakterizə olunur.
1992-ci il martın 2-də BMT Baş Məclisinin 46-cı sessiyasında Azərbaycan bu təşkilata üzv seçilib.
Təşkilatın 181-ci üzvü olan Azərbaycanın üçrəngli dövlət bayrağı həmin gün Nyu-Yorkda qaldırılıb, mayın 6da Azərbaycanın BMT nəzdində Daimi Nümayəndəliyi açılıb. Bu, Azərbaycan xalqının müstəqil və suveren
dövlətə sahib olmasının dünya tərəfindən hüquqi tanınması demək idi. Ümummilli lider Heydər Əliyev BMTnin 50 illiyinə həsr edilmiş təntənəli tədbirdə bu məsələ ilə bağlı deyib: “Biz tarixdə ilk dəfə müstəqil
Azərbaycan Respublikasının dünya birliyində bərabərhüquqlu yer tutduğuna görə fəxr edirik”.
Heydər Əliyevin 1993-cü ildə Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra ölkəmizin BMT ilə
əlaqələrinin inkişaf etdirilməsinə, bu inkişafın fəal və ardıcıllıq prinsiplərinə əsaslanmaqla sistemli xarakter
almasına xüsusi diqqət yetirilib. Bunun nəticəsidir ki, Azərbaycan dövləti nüfuzlu beynəlxalq təşkilatın bir çox
xüsusi qurum və orqanları – Təhlükəsizlik Şurasının Terrorizmə Qarşı Mübarizə Komitəsi, İnkişaf Proqramı,
Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı, Uşaq Fondu, Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı (UNESCO), Sənaye
İnkişaf Təşkilatı, Dünya Səhiyyə Təşkilatı, Qadınlar Fondu, Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik, Nüvə
Sınaqlarının Hərtərəfli Qadağan Olunması haqqında Müqavilə Təşkilatı ilə fəal əməkdaşlıq əlaqələri yaradıb.
Ulu Öndərin səyi nəticəsində respublikamız bu mötəbər qurumun platformasından beynəlxalq
ictimaiyyətin diqqətini Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə cəlb edib. Müstəqil
Azərbaycan dövlətinin başçısı kimi ilk dəfə məhz Ümummilli Lider 1994-cü ilin sentyabrında BMT Baş
Assambleyasının 49-cu sessiyasında çıxış edərək Azərbaycan, Qafqaz regionu və ümumilikdə, dünya üçün
həyati əhəmiyyət kəsb edən qlobal məsələlərlə bağlı ölkəmizin mövqeyini dünya ictimaiyyətinə çatdırıb. 1995ci ilin oktyabrında BMT-nin 50 illik yubileyi ilə bağlı keçirilən BMT Baş Məclisinin xüsusi təntənəli iclasında
və 2000-ci ilin sentyabr ayında BMT-də minilliyin sammitində çıxışı zamanı da Heydər Əliyev ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair Azərbaycanın mövqeyini bir daha bəyan edib. BMTnin Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair qəbul etdiyi 822, 853,
874 və 884 saylı qətnamələrdə respublikamızın ərazi bütövlüyü və toxunulmazlığı bir daha təsdiqlənib və
işğalçı qüvvələrin Azərbaycan ərazisindən dərhal çıxarılması tələb olunub. Təəssüf ki, məlum qətnamələr
indiyə kimi yerinə yetirilməyib.
Respublikamızın BMT ilə münasibətlərinin təməlində Ümummilli Liderin müəyyənləşdirdiyi üç
mühüm ümumi prinsip dayanır. Bunlar tərəfdaşlıq, davamlı sülh və təhlükəsizlikdir. Azərbaycanda hüquqi,
demokratik və sülhpərvər dövlət quruculuğu kursunun davam etdirilməsi bu prinsiplərin
möhkəmləndirilməsinə əsaslı zəmin yaradır. Dahi şəxsiyyətin böyük uzaqgörənliklə işləyib hazırladığı siyasi
xətti uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyev Azərbaycan-BMT əlaqələrinə xüsusi diqqət yetirir. Son illər
ölkə başçısı tərəfindən aparılan düzgün xarici siyasət nəticəsində respublikamız bu mötəbər qurumda söz
sahibi olan dövlətə çevrilib. 2003-cü ilin sentyabrında BMT Baş Assambleyasının 58-ci sessiyasında çıxış
edən dövlətimizin başçısı beynəlxalq aləmdə mürəkkəb proseslərin cərəyan etdiyi dövrdə üzvlər arasında
qarşılıqlı anlaşılmazlıqların meydana çıxmasına görə BMT Təhlükəsizlik Şurasının şəraitə uyğun çevik və
adekvat münasibət göstərə bilməməsini qeyd edərək, təşkilatda islahatların aparılmasının vacibliyini diqqətə
çatdırıb. BMT Baş Məclisinin 2004-cü ilin sentyabrında keçirilən 59-cu sessiyasında Prezident İlham Əliyev
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi 4
qətnamənin hələ də yerinə yetirilmədiyini vurğulayıb və onların həyata keçirilməsinin işlək mexanizminin
yaradılmasını ümdə məsələ kimi irəli sürüb. Bununla yanaşı, 2004-cü il oktyabrın 29-da BMT Baş Məclisinin
sessiyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin təşəbbüsü ilə “Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində
vəziyyət” adlı məsələ iclasın gündəliyinə salınıb. Daha sonra BMT Baş Məclisinin 2006-cı il sentyabrın 7-də
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keçirilən 60-cı sessiyasının 98-ci plenar iclasında “Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində vəziyyət” adlı
qətnamə qəbul edilib.
2008-ci il martın 14-də BMT Baş Assambleyasının geniş iclasında – 62-ci sessiyanın gündəliyində
duran “Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində vəziyyət barədə” qətnamə layihəsinin müzakirəsini xüsusi
vurğulamaq lazımdır. Həmin qətnamə Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq səviyyədə tanınan sərhədləri
çərçivəsində ərazi bütövlüyünü bir daha dəstəkləyib, işğal olunmuş bütün ərazilərdən Ermənistan qüvvələrinin
tam və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edib.
İki il sonra – 2010-cu ilin sentyabrında BMT Baş Assambleyasının 65-ci sessiyasında geniş nitq
söyləyən Azərbaycan Prezidenti təşkilatın üzvlərinin diqqətini bir daha Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinə yönəldib. Dövlət başçısı Ermənistanın münaqişə zamanı çox ağır beynəlxalq cinayətlər
törətdiyini, etnik təmizləmə siyasəti həyata keçirdiyini, işğal edilmiş Azərbaycan ərazilərində monoetnik
mədəniyyətin yaradılmasına çalışdığını bildirib.
BMT Baş Assambleyasının ötən il sentyabrın 20-də Nyu-Yorkda keçirilmiş 72-ci sessiyasında Prezident
İlham Əliyevin dərin məzmunlu və konstruktiv çıxışı isə xarici siyasət sahəsində dövlətimizin prinsipial
mövqeyini və prioritetlərini növbəti dəfə dünyaya nümayiş etdirib.
Beynəlxalq aləmdə nüfuz sahibi olan Azərbaycan Respublikası BMT ilə əlaqələrin inkişafında uğurlu
nəticələr əldə edib. 2011-ci ilin oktyabrında keçirilən seçkilərdə 2012-2013-cü illər üçün BMT Təhlükəsizlik
Şurasının qeyri-daimi üzvlüyünə Şərqi Avropa dövlətləri qrupundan namizədliyini irəli sürən Azərbaycanın
155 səs toplaması, Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionunda BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü seçilən
ilk ölkə kimi tarixə düşməsi də bunu bir daha təsdiqləyir. BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv qəbul
olunması Azərbaycanın diplomatiya tarixində əldə edilmiş ən böyük nailiyyətlərdən biri olmaqla yanaşı, həm
də ölkəmizin beynəlxalq aləmdə artan nüfuzunun göstəricisi kimi qiymətləndirilməlidir.
Azərbaycan 2012-ci ilin may və 2013-cü ilin sentyabr aylarında Təhlükəsizlik Şurasına sədrlik edib.
2012-2013-cü illərdə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü kimi fəaliyyəti müddətində Azərbaycan
Respublikası bir sıra məsələlərin gündəliyə çıxarılmasına nail olub. Ölkəmizin bu quruma hər iki sədrliyi
müddətində, ümumilikdə, qurumun 59 açıq və qapalı iclası keçirilib, 7 qətnamə, Şura sədrinin 3 bəyanatı və
13 mətbuat bəyanatı qəbul edilib.
Müstəqil Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasının
sürətli sosial-iqtisadi inkişafı da daim bu beynəlxalq qurumun diqqətini cəlb edib. Ötən dövrdə muxtar
respublikada Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Azərbaycan Kənd İnvestisiya Proqramı üzrə 150-dək layihəsi
icra olunub.
2016-cı il martın 2-də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramının Azərbaycan
Respublikasındakı rezident nümayəndəsi vəzifəsini icra edən Ercan Murat, 2017-ci il oktyabrın 10-12-də
BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Azərbaycandakı nümayəndəsi Furio de Angelis muxtar
respublikaya səfər edib, Naxçıvan şəhərinin mədəniyyət müəssisələri, tarixi abidələri, istehsal sahələri ilə tanış
olublar. 2016-cı il mayın 12-15-də isə Naxçıvan Dövlət Universitetində “BMT Modeli” konfransı keçirilib.
Bir il sonra, 2017-ci ilin oktyabrında isə Naxçıvan Biznes Mərkəzində BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali
Komissarlığının Azərbaycandakı nümayəndəsinin iştirakı ilə “Sığınacaqla bağlı müraciətlərin yönləndirilməsi
mexanizminin təkmilləşdirilməsi” mövzusunda regional təlim təşkil edilib.
Göründüyü kimi, ulu öndər Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi siyasi xəttin davam etdirilməsi
nəticəsində Azərbaycanın BMT-yə üzvlüyü çoxşaxəli əməkdaşlığa çevrilib. Eyni zamanda, Azərbaycan bu
mötəbər beynəlxalq təşkilatın daha səmərəli fəaliyyət göstərməsinə, beynəlxalq təhlükəsizliyin və sülhün
qorunmasına öz töhfəsini verir. Ölkəmiz BMT-nin nüfuzunun artırılmasının tərəfdarıdır. Bu mötəbər qurum
son illər dünyada gedən təhlükəli meyillərin qarşısının alınmasında həlledici rol oynaya bilər. Bunun üçün
təşkilatın özündə ciddi islahatların aparılması qaçılmazdır. Belə ki, ötən illərdə dünyada yeni nizamlama
prosesləri gedib, qlobal təlatümlər baş verib və bu təlatümlərin mənfi təsirləri hələ də davam edir. Mövcud
münaqişələr isə təhlükəli həddə çatıb. Belə olan halda BMT-nin məsələlərə operativ reaksiya verməsi,
problemlərin həllində yaxından iştirakı böyük əhəmiyyət kəsb edir. Qlobal təhlükəsizliyi təmin etməli olan
qurumun struktur və funksional cəhətdən daha da gücləndirilməsi artıq zərurətə çevrilib. Belə olarsa, sülh amili
dünya siyasətində aparıcı faktora çevrilər, BMT-yə inam daha da artar, ölkələrin bu əhəmiyyətli beynəlxalq
təşkilatla əlaqələri xeyli möhkəmlənər.
Üç nöqtə.-2018.-3 mart.-№ 42.-S.7.
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Azərbaycan BMT-də
Vasif Cəfərov
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra daxil olduğu ilk beynəlxalq təşkilat Birləşmiş
Millərlər Təşkilatıdır (BMT). Azərbaycan Respublikası dövlət müstəqilliyini 1991-ci ilin oktyabrın 18-də
bərpa edib və cəmi 11 gün sonra BMT-nin Baş Məclisinə və dünya dövlətlərinə müraciət edərək, BMT-yə üzv
qəbul olunmasını xahiş edib.
BMT Baş Məclisinin 1992-ci il martın 2-də keçirilən 46-cı sessiyasında Azərbaycan Respulikasının
BMT-nin üzvlüyünə qəbul olunması barədə qətnamə qəbul olunub. Bununla da ölkəmiz dünya birliyinin tam
hüquqlu üzvlərindən birinə çevrilib.
BMT-yə üzvlük xalqımızın haqq səsinin dünyaya çatdırılması və obyektiv ictimai rəyin
formalaşdırılması, eləcə də dünya dövlətləri ilə qarşılıqlı əlaqələrin inkişaf etdirilməsi baxımından önəmli
qərar olub. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) məlumatına əsasən, 1992-ci il martın 6-da Nyu-Yorkda
Azərbaycanın BMT yanında daimi nümayəndəliyi fəaliyyətə başlayıb, həmin ilin noyabrında isə BMT-nin
Azərbaycanda daimi nümayəndəliyi açılıb. Azərbaycanın BMT-də fəaliyyət göstərən daimi nümayəndəliyi
həm BMT, həm də onun ixtisaslaşdırılmış qurumları ilə siyasi, iqtisadi, elmi-texniki, mədəni və humanitar
sahələrdə əməkdaşlıq edir.
Siyasi sahədə əməkdaşlığın əsas məqsədi Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün genişləndiyi bir
vaxtda beynəlxalq birliyin diqqətinin münaqişə bölgəsində baş verən hadisələrə cəlb edilməsi və dünya
ictimaiyyətində obyektiv rəy formalaşdırılmasıdır. BMT Nizamnaməsinin 39-cu maddəsinə uyğun olaraq və
Ermənistanın açıq-aşkar təcavüzünün genişlənməsi ilə əlaqədar Azərbaycan BMT-nin Baş Katibinə,
Təhlükəsizlik Şurasının sədrinə müraciət edərək bu təcavüzü dərhal dayandırmağa, beynəlxalq hüquq
normaları və BMT Nizamnaməsinin açıq-aşkar pozulmasının qarşısının alınmasında, münaqişənin dinc, siyasi
yolla nizama salınmasında köməklik göstərməyə çağırdı. BMT-nin Baş Katibi münaqişə bölgəsində vəziyyəti
öyrənmək üçün 1992-ci il martın ortalarında BMT Baş Katibinin xüsusi nümayəndəsi, ABŞ-ın keçmiş dövlət
katibi Sayrus Vensin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini Bakıya, Dağlıq Qarabağa və Yerevana göndərib,
səfərin yekunları barədə BMT Təhlükəsizlik Şurasına məlumat verib.
1992-1993-cü illər ərzində Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün genişlənməsi ilə əlaqədar
Təhlükəsizlik Şurası sədrinin 6 bəyanatında, eləcə də Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 884 saylı
qətnamələrində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi və sərhədlərinin toxunulmazlığının zəruriliyi
bildirilir, işğalçı ölkənin qüvvələrinin zəbt olunan Azərbaycan ərazilərindən dərhal çıxarılması, atəşkəsin əldə
edilməsi və münaqişənin danışıqlar yolu ilə həll olunması tələb olunur. BMT Baş Assambleyası (BA)
Azərbaycanda humanitar vəziyyətin ciddi şəkildə pisləşməsi, qaçqın və məcburi köçkünlərin sayının 1
milyonu keçməsindən dərin narahatlıq hissi keçirərək 1993-cü ildə keçirdiyi 85-ci plenar iclasında
“Azərbaycanda olan qaçqın və məcburi köçkünlərə fövqəladə beynəlxalq yardımın göstərilməsi haqqında”
Qətnamə qəbul edib.
1992-1996-cı illər ərzində BMT TŞ-nın Sədri və BMT Baş Katibi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü,
suverenliyini təsdiqləyən və münaqişənin sülh yolu ilə həll olunmasına yönələn, ATƏT-in Minsk Qrupunun
münaqişə üzrə səylərini dəstəkləyən bir sıra bəyanatlarla çıxış edib.
XİN bildirir ki, Azərbaycanın BMT ilə əməkdaşlığının dərinləşməsində BMT-nin Baş katibi B.Butros
Qalinin 1994-cü ilin oktyabrında Bakıya səfəri mühüm rol oynayıb. Azərbaycanın ictimai-siyasi və iqtisadi
həyatı, Ermənistanın təcavüzünün ağır nəticələri ilə yaxından tanış olan B.Butros Qali mövcud problemlərin
həllində Azərbaycana dəstək vermək üçün BMT-nin müxtəlif təsisatlarının öz səylərini artıracağını bildirib.
Prezident Heydər Əliyev 1994-cü ilin sentyabrında BMT Baş Assambleyasının 49-cu sessiyasında
iştirak edərək, bu universal beynəlxalq təşkilatın tribunasından ölkəmiz ilə bağlı, xüsusilə Ermənistanın
Azərbaycana təcavüzü və Dağlıq Qarabağ problemi haqqında həqiqətləri dünya ictimaiyyətinin diqqətinə
çatdırıb. 1995-ci ilin oktyabrında BMT-nin 50 illik yubileyi ilə bağlı keçirilən BMT Baş Məclisinin xüsusi
təntənəli iclasında iştirak edən Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev bu qurumun yüksək kürsüsündən dünya
dövlətlərinə müraciət edərək, mövcud qlobal problemlərə dair Azərbaycanın prinsipial mövqeyini açıqlayıb,
xüsusilə Ermənistanın təcavüzünün aradan qaldırılması ilə bağlı beynəlxalq səylərin artırılmasına çağırıb.
2000-ci ilin sentyabrında BMT-də Minilliyin sammitində çıxış edən Prezident Heydər Əliyev ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin aradan qaldırılmasına dair Azərbaycanın mövqeyini bir daha
bəyan edib.
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BMT Baş Məclisinin 2004-cü ilin sentyabrında keçirilən 59-cu sessiyasında çıxış edən Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik
Şurasının qəbul etdiyi 4 qətnamənin hələ də yerinə yetirilmədiyini bəyan etmiş və onların həyata keçirilməsinin
işlək mexanizmin yaradılmasını ümdə məsələ kimi irəli sürüb.
Bununla yanaşı, həmin il oktyabrın 29-da BMT Baş Məclisinin sessiyasında Azərbaycan nümayəndə
heyətinin təşəbbüsü ilə “Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət” adlı məsələ iclasın gündəliyinə
salınıb. Daha sonra BMT Baş Məclisinin 2006-cı il sentyabrın 7-də keçirilən 60-cı sessiyasının 98-ci plenar
iclası və 2008-ci il martın 14-də keçirilən 62-ci sessiyanın 86-cı plenar iclasında “Azərbaycanın işğal edilmiş
ərazilərində vəziyyət” adlı qətnamələr qəbul edilib. Həmin sənədlərdə Azərbaycanın işğal olunan ərazilərində
ermənilərin məskunlaşdırılması, həmin ərazilərdə yanğınların törədilməsi pislənilir, Təhlükəsizlik Şurasının
məlum 4 qətnaməsinə istinad edilməklə erməni silahlı qüvvələrinin işğal olunan Azərbaycan ərazilərindən
dərhal, təmamilə və qeyd-şərtsiz çıxarılması tələb olunur. Bununla yanaşı, qətnamələrdə Azərbaycanın
suverenliyi, ərazi bütövlüyünə hörmət ifadə olunur, eləcə də öz torpaqlarından qovulmuş azərbaycanlıların
doğma yurdlarına qayıtmaq hüququ bir daha təsdiqlənir.
Hazırda ölkəmiz “Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində vəziyyət” adlı bəndi hər il BA-nın
gündəliyində saxlayır. Həmçinin, “GUAM məkanında davamlı münaqişələr və onların beynəlxalq sülh,
təhlükəsizlik və inkişafa təsiri” adlı bənd də BA-nın gündəliyində qalmaqdadır. Ehtiyac olduğu təqdirdə,
həmin bəndlər altında müvafiq qətnamələr istənilən sessiyada səsverməyə çıxarıla bilər.
Azərbaycan beynəlxalq ictimaiyyətin fəal üzvü kimi BMT Nizamnaməsində əks olunmuş əsas məqsəd
olan beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin bərqərar olunmasına davamlı olaraq töhfə verir. Azərbaycan bu
məqsədlə BMT orqanlarında sülh və təhlükəsizlik məsələlərinə dair siyasi müzakirələrdə iştirak edir və BMTnin mandatı ilə həyata keçirilən praktiki fəaliyyətə töhfə verir.
Azərbaycan BMT-nin seçkili orqanlarında iştirak etməklə BMT Nizamnaməsinin məqsəd və
prinsiplərinin yerinə yetirilməsinə öz töhfəsini verir. Bundan əlavə, Azərbaycan BMT-nin əsas orqanları,
ixtisaslaşmış və digər qurumları ilə yaxından əməkdaşlıq edir. Onların sırasında BMT-nin İnkişaf Proqramı
(BMTİP), BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarı, BMT-nin Uşaq Fondu, BMT-nin Təhsil, Elm və
Mədəniyyət Təşkilatı, Sənaye İnkişaf Təşkilatı, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, BMT-nin Qadınlar Fondu,
Atom Enercisi üzrə Beynəlxalq Agentlik, Nüvə Sınaqlarının Hərtərəfli Qadağan olunması haqqında Müqavilə
Təşkilatı və s. qeyd etmək olar.
Təhsil, elm və mədəniyyət məsələlərinin vacibliyini nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikası BMT-nin
Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı (YUNESKO) ilə geniş əməkdaşlıq edir və bu məqsədlə 1994-cü ildə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamına əsasən Azərbaycanın YUNESKO nəzdində Milli
Komissiyası təsis edilib. Azərbaycan və BMT-nin Uşaq Fondu (UNİCEF) arasında əməkdaşlıq qaçqın və
məcburi köçkün uşaq və yeniyetmələr arasında vəziyyətin yaxşılaşdırılması məqsədilə bərqərar olunub.
2000-2002-ci illərdə Azərbaycan Qadınların statusu haqqında Komissiyanın üzvü olub. Azərbaycan,
həmçinin, Komissiyanın “Hərbi münaqişələr nəticəsində girov götürülmüş qadın və uşaqların azad edilməsi
haqqında” qəbul etdiyi illik qətnaməsinin əsas sponsorudur. Azərbaycanın müxtəlif nazirlik və qurumları BMT
sistemində olan müvafiq qurumlarla sıx əməkdaşlıq edirlər (məs: Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi və
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı). Azərbaycanın BMT çərçivəsində görülən işlərə verdiyi töhfələr sırasında,
onun qlobal səviyyədə terrorizmə qarşı aparılan mübarizədə fəal şəkildə iştirakı xüsusilə qeyd edilməlidir. Bu
baxımdan respublikamız BMT TŞ-nın Terrorizmə qarşı Komitəsi ilə yaxından əməkdaşlıq edərək, həmin
Komitəyə Azərbaycanda terrorizmə qarşı mübarizə sahəsində görülən tədbirlər haqqında müvafiq hesabatlar
təqdim edib.
Azərbaycan Respublikası 2011-ci ildə BMT Baş Məclisinin Prosedur Qaydalarının 142-ci bəndinə
əsasən BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvlüyünə 2012-2013-cü illər üçün keçirilən seçkilərdə Şərqi
Avropa dövlətləri qrupundan namizədliyini irəli sürüb.Azərbaycan seçkilərdə əvvəl Macarıstan, sonra isə
Sloveniya üzərində şərtsiz üstünlük qazanaraq qələbə üçün tələb olunan 129 səsdən də çox – 155 səs əldə edib.
Beləliklə, Azərbaycan 2011-ci il oktyabrın 24-də 2012-2013-cü illər üzrə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyridaimi üzvlüyünə keçirilən seçkilərdə inamlı qələbə qazanıb. Azərbaycan Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya
regionunda BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü seçilən ilk ölkə olub.
Bununla yanaşı, BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv qəbul olunması və artıq dövlət başçısı
İlham Əliyevin sədrliyi ilə 2012-ci ilin may ayında Təhlükəsizlik Şurasının iclasının keçirilməsi Azərbaycanın
diplomatiya tarixində əldə edilən ən böyük nailiyyətlərdən biri olmaqla Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə
çəkisinin artması, Azərbaycanın dünya siyasətindəki müxtəlif qlobal problemlərin müzakirəsinə cəlb
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olunması, ölkəmizin regional siyasətlə yanaşı, dünya siyasətinin də əsas aktorlarından birinə çevrilməsi
deməkdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinə Dəstək Fondunun
maliyyə dəstəyi ilə çap olunur
Ekspress. – 2018.- 6-8 yanvar. -№ 2.-S. 10.
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Azərbaycan – BMT əməkdaşlığını zaman zəruri etmişdir
İttifaq Mirzəbəyli
Dünyanın super güclərinin hamısı üçün maraqlı olan geosiyasi məkana və zəngin təbii sərvətlərə,
xüsusən, karbohidrogen ehtiyatlarına malik Azərbaycanda güclü və müstəqil siyasət yeridə bilən dövlətin
qurulması bir çox dairələri ciddi şəkildə narahat edirdi. Ona görə də həmin qüvvələr çalışırdılar ki, 1991ci ilin oktyabrında bərpa etdiyimiz dövlət müstəqilliyimiz də 1918-ci ildə qurduğumuz demokratik dövlətin
– Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin taleyini yaşasın. Bu istiqamətdə çirkin oyunlara start verilir, məkrli
planların icrasına başlanılırdı. Müstəqilliyin ilk illərində ölkəmizə rəhbərlik edənlərin siyasət aləmində
naşı olması da antiazərbaycan dairələrin işinə yarayırdı. Bir sözlə, Azərbaycanın ikinci dəfə nail olduğu
dövlət müstəqilliyinin taleyi də ipdən asılı qalmışdı. Odur ki, Azərbaycanın BMT kimi əhatəli beynəlxalq
təşkilatla əməkdaşlığa çox böyük ehtiyacı var idi. Həmin əməkdaşlığın əsas məqsədi Ermənistanın
Azərbaycana qarşı təcavüzünün genişləndiyi bir vaxtda beynəlxalq birliyin diqqətinin münaqişə bölgəsində
baş verən hadisələrə cəlb edilməsi və dünya ictimaiyyətində obyektiv rəy formalaşdırılması idi.
İcra edilməyən qətnamələr
Bu beynəlxalq təşkilatla əməkdaşlığımızın tarixçəsinin ən dəqiq məlumatları ilə Xarici İşlər Nazirliyinin
elektron saytında tanış oluruq. Orada yazılır ki, BMT Nizamnaməsinin 39-cu maddəsinə uyğun olaraq və
Ermənistanın açıq-aşkar təcavüzünün genişlənməsi ilə əlaqədar Azərbaycan BMT-nin Baş katibinə,
Təhlükəsizlik Şurasının sədrinə müraciət edərək bu təcavüzün dərhal dayandırılmasında, beynəlxalq hüquq
normaları və BMT Nizamnaməsinin açıq-aşkar pozulmasının qarşısının alınmasında, münaqişənin dinc, siyasi
yolla nizama salınmasında köməklik göstərməyə çağırdı. BMT-nin Baş katibi münaqişə bölgəsində vəziyyəti
öyrənmək üçün 1992-ci il martın ortalarında BMT Baş katibinin xüsusi nümayəndəsi, ABŞ-ın keçmiş dövlət
katibi Sayrus Vensin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini Bakıya, Dağlıq Qarabağa və Yerevana göndərmiş,
səfərin yekunları barədə BMT Təhlükəsizlik Şurasına məlumat vermişdir.
Çox təəssüf ki, dünyanın müxtəlif qütblərindəki ikili standart məddahlarının israrı və erməni lobbisinin
səyləri nəticəsində BMT-nin 1992-1993-cü illər ərzində Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün
genişlənməsi ilə əlaqədar qəbul etdiyi sənədlərin heç biri icra olunmayıb. Təhlükəsizlik Şurası sədrinin 6
bəyanatında, eləcə də Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələrində Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü, suverenliyi və sərhədlərinin toxunulmazlığının zəruriliyi bildirilir, işğalçı ölkənin qüvvələrinin zəbt
olunmuş Azərbaycan ərazilərindən dərhal çıxarılması, atəşkəsin əldə edilməsi və münaqişənin danışıqlar yolu
ilə həlli tələb olunur. Amma… bütün bunlar ədalətli və prinsipial şəkildə hazırlanmış sənəd olaraq qalır.
İndiyədək kimsə həmin qətnamələrin nə üçün icra edilmədiyi ilə maraqlanmır.
Əməkdaşlığımızın Heydər Əliyev mərhələsi
Ölkədə yaranmış xaos və anarxiyadan cana yığılmış ziyalılar, uçurumun bir addımlığına gətirilmiş
dövlət müstəqilliyimizin əldən getməsi təhlükəsini görən sadə vətəndaşlar bu reallıqları nəzərə alaraq, həmin
illər Naxçıvan Muxtar Respublikasına rəhbərlik edən ulu öndər Heydər Əliyevin Bakıya qayıtmasını, xalqı
bəlalardan qurtarmasını xahiş etdilər. Ümummilli lider Bakıya gəldi, qısa müddətdə çoxsaylı ictimai-siyasi
proseslər baş verdi və müasir tariximizin 90-cı illər səhifəsinə belə bir cümlə yazıldı: “Azərbaycan Prezidenti
Heydər Əliyev BMT Baş katibinin Bakıya gəlməsinə nail oldu”.
Doğrudur, Heydər Əliyevin səyləri nəticəsində BMT Təhlükəsizlik Şurasının sədri və BMT-nin Baş
katibi Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü, suverenliyini təsdiqləyən və münaqişənin sülh yolu ilə
həll olunmasına yönəlmiş, ATƏT-in Minsk qrupunun münaqişə üzrə səylərini dəstəkləyən bir sıra bəyanatlarla
çıxış etmişdilər. Ancaq Azərbaycanın BMT ilə əməkdaşlığının dərinləşməsində BMT-nin Baş katibi Butros
Butros Qalinin 1994-cü ilin oktyabrında Bakıya səfəri mühüm rol oynamışdır. Azərbaycanın ictimai-siyasi və
iqtisadi həyatı, Ermənistanın təcavüzünün ağır nəticələri ilə yaxından tanış olan B.Butros Qali mövcud
problemlərin həllində Azərbaycana dəstək vermək üçün BMT-nin müxtəlif təsisatlarının öz səylərini
artıracağını bildirmişdi.
Azərbaycanın səsi BMT tribunasından eşidilir
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Daxili siyasətdə bir sıra uğurlara, xüsusən, ictimai – sabitliyin qorunmasına nail olan Heydər
Əliyev Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli şəkildə həll edilməsi üçün də cidd-cəhdlə çalışırdı. Böyük
dövlət xadimi bilirdi ki, bu məsələ ilə bağlı xalqımızın səsini dünya ictimaiyyətinə çatdıra biləcək ən
yaxşı vasitə məhz BMT tribunasıdır. Ona görə də, Heydər Əliyev 1994-cü ilin sentyabr ayında BMT Baş
Assambleyasının 49-cu sessiyasında iştirak edərək, bu universal beynəlxalq təşkilatın tribunasından ölkəmiz
ilə bağlı, xüsusilə Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü və Dağlıq Qarabağ problemi haqqında həqiqətləri
dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmışdır. 1995-ci ilin oktyabrında BMT-nin 50 illik yubileyi ilə bağlı
keçirilən BMT Baş Məclisinin xüsusi təntənəli iclasında iştirak edən Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev bu
qurumun yüksək kürsüsündən dünya dövlətlərinə müraciət edərək, mövcud qlobal problemlərə dair
Azərbaycan Respublikasının prinsipial mövqeyini açıqlamış, xüsusilə Ermənistanın təcavüzünün aradan
qaldırılması ilə bağlı beynəlxalq səylərin artırılmasına çağırmışdır. 2000-ci ilin sentyabr ayında BMT-də
Minilliyin sammitində çıxış edən Prezident Heydər Əliyev Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin aradan qaldırılmasına dair ölkəmizin mövqeyini bir daha bəyan etmişdir.
Əməkdaşlığın XXI əsr mərhələsi
Ulu öndərin siyasi kursunu böyük prinsipiallıq, qətiyyət və yaradıcılıqla davam etdirən Prezident İlham
Əliyev də bütün beynəlxalq təşkilatlarla, xüsusən, BMT ilə əməkdaşlığa böyük önəm verir, ulu öndərin bu
qurumun tədbirlərində iştirakı ənənəsini davam etdirir. Eynilə ulu öndər kimi – prezident seçiləndən bir il
sonra – BMT Baş Məclisinin 2004-cü ilin sentyabrında keçirilən 59-cu sessiyasında çıxış edən Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı BMT
Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi 4 qətnamənin hələ də yerinə yetirilmədiyini bəyan etmiş və onların həyata
keçirilməsinin işlək mexanizminin yaradılmasını ümdə məsələ kimi irəli sürmüşdü. Bilavasitə İlham Əliyevin
təşəbbüsü ilə, özü də həmin il oktyabrın 29-da BMT Baş Məclisinin sessiyasında Azərbaycan nümayəndə
heyətinin təşəbbüsü ilə “Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət” adlı məsələ iclasın gündəliyinə
salınmışdır. Daha sonra BMT Baş Məclisinin 2006-cı il sentyabrın 7-də keçirilən 60-cı sessiyasının 98-ci
plenar iclası və 2008-ci il martın 14-də keçirilən 62-ci sessiyanın 86-cı plenar iclasında “Azərbaycanın işğal
edilmiş ərazilərində vəziyyət” adlı qətnamələr qəbul edilmişdir.
Təkcə BMT tədbirlərindəki çıxışlarda deyil, eləcə də, istənilən BMT rəsmisi ilə görüşdə Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həll edilməmiş qalmasını yada salan Prezident İlham Əliyev bu qurumun qəbul
etdiyi sənədlərdə Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində ermənilərin məskunlaşdırılmasının, həmin
ərazilərdə yanğınların törədilməsinin pislənilməsinə nail olmuş, Təhlükəsizlik Şurasının məlum 4 qətnaməsinə
istinad edilməklə erməni silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən dərhal, tamamilə və
qeyd-şərtsiz çıxarılması tələbinin icrasını gündəliyə gətirmişdir. Xatırladaq ki, BMT qətnamələrində
Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyünə hörmət ifadə olunur, eləcə də öz torpaqlarından qovulmuş
azərbaycanlıların doğma yurdlarına qayıtmaq hüququ bir daha təsdiqlənir.
Bu beynəlxalq təşkilatdakı nümayəndəliyimizin yorulmaz fəaliyyətinin nəticəsidir ki, hazırda ölkəmiz
“Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində vəziyyət” adlı bəndi hər il Baş Assambleyanın gündəliyində saxlayır.
Həmçinin, “GUAM məkanında davamlı münaqişələr və onların beynəlxalq sülh, təhlükəsizlik və inkişafa
təsiri” adlı bənd də Baş Assambleyanın gündəliyində qalmaqdadır. Ehtiyac olduğu təqdirdə, həmin bəndlər
altında müvafiq qətnamələr istənilən sessiyada səsverməyə çıxarıla bilir.
Onu da vurğulayaq ki, BMT rəhbərliyi ölkəmizin bu qurumla əməkdaşlıq prosesində üzərinə düşən
vəzifələri ləyaqətlə yerinə yetirməsini daim yüksək qiymətləndirib. Belə ki, rəsmi Bakı beynəlxalq
ictimaiyyətin fəal üzvü kimi BMT Nizamnaməsində əks olunmuş əsas məqsəd olan beynəlxalq sülh və
təhlükəsizliyin bərqərar olunmasına davamlı şəkildə öz töhfələrini verir. Azərbaycan bu məqsədlə BMT
orqanlarında sülh və təhlükəsizlik məsələlərinə dair siyasi müzakirələrdə iştirak edir və BMT-nin mandatı ilə
həyata keçirilən praktiki fəaliyyətin iştirakçısı olur.
BMT-nin seçkili orqanlarında yerimiz
Bu qurumla əməkdaşlığımızın tarixçəsinə nəzər salarkən görürük ki, Azərbaycan BMT-nin seçkili
orqanlarında iştirak etməklə BMT Nizamnaməsinin məqsəd və prinsiplərinin yerinə yetirilməsinə öz töhfəsini
verir. Ölkəmiz UNİCEF-in İcra Heyətinə, Qadınların vəziyyəti haqqında Komissiyaya, BMT-nin Davamlı
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İnkişaf üzrə Komissiyaya , BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurasına, İnsan Hüquqları Komissiyasına , İnsan
Hüquqları Şurasına , Dünya Səhiyyə Təşkilatı İcraedici Şurasına , Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin
Heyətinə , BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına və BMT Ümumdünya Turizm Təşkilatının İcra Şurasına üzv
seçilmişdir. Son olaraq, ölkəmiz 2016-cı ilin iyun ayında 2017-2019-cu illər üzrə ECOSOC-un üzvü
seçilmişdir.
Azərbaycan təklif edir ki…
Ölkəmiz Beynəlxalq Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv seçildikdən qısa
müddət sonra Prezident İlham Əliyev bəyan etdi ki, BMT Nizamnaməsində qeyd olunmuş ədalət və beynəlxalq
sülhün aliliyi prinsipinin irəli sürülməsi və inkişaf edilməsi Azərbaycanın bu qurumda əsas və birinci dərəcəli
hədəfi olacaqdır. Bu xətti əsas tutaraq, üzvlük müddəti ərzində Azərbaycan Təhlükəsizlik Şurasının başlıca
vəzifəsi olan beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin qorunması istiqamətində gücünü əsirgəməmişdir. Belə ki,
2012-ci ilin may və 2013-cü ilin oktyabr ayında Azərbaycan Təhlükəsizlik Şurasına sədrlik etmişdir.
Xatırladaq ki, ölkəmizin 2012-ci il may ayında BMT TŞ-na sədrlik etdiyi dövrdə ən mühüm
müvəffəqiyyəti mayın 4-də terrorçuluğa qarşı mübarizəyə dair öhdəliyin təmin olunması yolu ilə beynəlxalq
əməkdaşlığın gücləndirilməsi mövzusunda yüksək səviyyəli konfransın keçirilməsi idi. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin başçılıq etdiyi konfransda BMT-nin Baş katibi Pan Ki Mun və
Təhlükəsizlik Şurasının digər yüksək səviyyəli nümayəndələri iştirak etmişdilər. Bundan başqa, Azərbaycan
Təhlükəsizlik Şurasına üzv olduğu iki il müddətində Beynəlxalq Millətlər Təşkilatına üzv dövlətlər, BMT
Katibliyi, regional və subregional təşkilatlar, mülki cəmiyyətlər və akademik dairələrlə əməkdaşlığını daha da
genişləndirmişdir.
Azərbaycan-BMT əməkdaşlığı mövzusunda qələmə aldığımız sətirləri Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin BMT Baş Məclisinin 59-cu sessiyasında söylədiyi fikirlərlə
yekunlaşdırırıq: “Təkmilləşdirilmiş Təhlükəsizlik Şurası daha geniş tərkibli, daha çox məsuliyyətli və
demokratik, onun iş metodları daha şəffaf olmalı, XXI əsrin yeni təhdidləri, riskləri və təhlükələrinə daha
operativ cavab verilməlidir”.
Xalq qəzeti.-2017.-28 iyul.-№161.-S.4.
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BMT-Azərbaycan: 25 illik əməkdaşlığın əsas məqamları
Leyla Məmmədəliyeva,
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə İnstitutunun doktorantı
Müasir tarixi mərhələdə müstəqilliyini əldə etmiş ölkələrin beynəlxalq təşkilatlarla münasibətləri
ciddi əhəmiyyət kəsb edir. Dünya siyasətində müşahidə edilən mürəkkəb proseslər, ziddiyyətli hadisələr və
bir sıra regionlarda münaqişələrin baş qaldırması bəşəriyyəti narahat edir. Bunlarla yanaşı, böyük güclər
arasında münasibətlər də gərginlik yaradır. Öz maraqları uğrunda apardıqları amansız mübarizə digər
dövlətlərin də çətinliklər və risklərlə üzləşməsinə səbəb olur. Bu səbəblərdən BMT kimi nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatların qlobal geosiyasətdə daha təsirli addımlar atması zərurəti meydana gəlir. Məsələnin digər tərəfi
üzv dövlətlərin bu təşkilatla əlaqələrinin ümumi xarakteristikasına bağlıdır. Bu kontekstdə BMTAzərbaycan münasibətlərinin 25 il ərzində məzmununun araşdırılması maraqlı və aktual görünür.
Yolun başlanğıcı: Ulu öndərin uğurlu addımları və BMT
25 il əvvəl XX əsrdə ikinci dəfə müstəqilliyini əldə etmiş Azərbaycan Respublikasının Birləşmiş
Millətlər Təşkilatına (BMT) üzv qəbul edilməsini mütəxəssislər tarixi hadisə kimi xarakterizə edirlər. 1992-ci
il martın 2-də BMT Baş Məclisinin 46-cı sessiyasında Azərbaycan bu təşkilata üzv seçildi. Azərbaycan
təşkilatın 181-ci üzvü oldu. Belə bir beynəlxalq təşkilata daxil olmaq, təbii ki, ciddi hadisədir. Çünki bu,
Azərbaycan xalqının müstəqil və suveren dövlətə sahib olmasının dünya tərəfindən hüquqi olaraq tanınması
demək idi.
Ulu öndər Heydər Əliyev BMT-nin 50 illiyinə həsr edilmiş təntənəli tədbirdə bu kontekstdə lakonik
olaraq deyib: “Biz tarixdə ilk dəfə müstəqil Azərbaycan Respublikasının dünya birliyində bərabərhüquqlu yer
tutduğuna görə fəxr edirik”.
Burada Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətçiliyi üçün əhəmiyyəti olan iki faktoru vurğulayıb. Onlardan
birincisi ölkə üçün müstəqilliyin dəyərinin vurğulanması, ikincisi isə Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi dünya
birliyində layiqli yer tutmasına nail olmaqdan ibarətdir. Hər iki məqam birbaşa BMT ilə münasibətlər işığında
əhəmiyyətlidir. Çünki onların hüquqi təsbiti məhz BMT-də reallaşa bilir. Bununla yanaşı, Azərbaycanın dünya
birliyində müstəqil dövlət kimi yer tutmasının xarici siyasətin mərkəzi müddəalarından biri kimi vurğulanması
strateji hədəfi olan niyyətdir.
Bir sıra ölkələrdən fərqli olaraq, Azərbaycan həmin məqsədə çatmanın başlıca üsulu kimi BMT ilə
əməkdaşlığı daim inkişaf etdirməkdə görür. Yəni ikitərəfli əlaqələri saxlamaqla yanaşı, bütün dövlətlərlə
münasibətləri BMT Nizamnaməsinə uyğun qurmaq əhəmiyyətli məsələdir. Müasir dünyada bu şərtə əməl
etməyən dövlətlər az deyil. Əslində, təcavüzkarlıq məhz bu faktoru lazımi səviyyədə nəzərə almamaqdan
qaynaqlanır. Ermənistanın davranışları buna əyani misaldır.
Rəsmi İrəvan BMT Nizamnaməsini kobud surətdə pozmaqla məşğuldur. Onun qonşu ölkələrlə
münasibətlərindən bunu aydın görmək mümkündür. Belə ki, o, Rusiyadan tam asılıdır, Türkiyə ilə düşmənçilik
edir, Azərbaycanın ərazilərini himayədarları ilə birlikdə işğal edib, İranla əlaqələri qeyri-müəyyən prinsiplərə
əsaslanır, Gürcüstana qarşı ərazi iddiaları irəli sürür. Sözdə Ermənistan rəhbərliyinin BMT-yə, onun
dəyərlərinə yüksək qiymət verdiklərindən danışmalarına baxmayaraq, gerçəklikdə bu təşkilatla əməkdaşlıqda
heç bir əsaslı addım atılmayıb. Ermənistanın, ümumiyyətlə, BMT-nin üzvü olub-olmaması hiss edilmir.
Bunlar ulu öndərin Azərbaycan-BMT münasibətlərinə xüsusi məzmun verməsinin və rəsmi Bakının
aktiv surətdə həmin prinsiplərə əməl etməsinin nə dərəcədə vacib olduğunu göstərir. 25 illik təcrübə bu tezisin
doğruluğunu tam sübut edir. Onun konkret detalları üzərində dayanmaqla da buna əmin olmaq mümkündür.
Prosesi Heydər Əliyev 1994-cü il sentyabrın 29-da BMT Baş Məclisinin iclasında söylədiyi nitqində irəli
sürdüyü müddəalarla başlayıb. Onlarda Azərbaycanın dünya birliyinə münasibətdə yeridəcəyi siyasətin başlıca
prinsipləri ifadə olunub.
Azərbaycan-BMT münasibətlərinin üç prinsipi: Heydər Əliyev modeli
Hər şeydən əvvəl, Heydər Əliyev BMT tribunasından bəyan edib ki, Azərbaycan ” qətiyyətlə hüquqi,
demokratik, sivilizasiyalı dövlət quruculuğu yolunu tutub”. Bu ümumi məqsədə çatmağın çoxlu faktorlardan
asılı olduğunu rəsmi Bakı tam anlayır. Bunun üçün bütün istiqamətlərdə, o cümlədən BMT ilə münasibətlərdə
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kompleks xarakterli və sistemli fəaliyyətə ehtiyac olduğu nəzərə alınıb. Məhz həmin kontekstdə Azərbaycan
daim BMT ilə münasibətləri özünün xarici siyasətinin prioritetlərindən biri hesab edib. Burada başlıca yeri
sülhə, barışa, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa nail olmaq prinsipi tutub. Bunun üçün Bakı bütün istiqamətlərdə
balanslaşdırılmış siyasət yeridib.
Burada mütləq bir incə məqam vurğulanmalıdır. Heydər Əliyev BMT-nin yüksək tribunasından
demişdi: “Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, bir sıra münaqişələrin və böhran vəziyyətlərinin aradan
qaldırılmasında təcrübəyə malik olan Təhlükəsizlik Şurası yeni dünya qaydasının qurulmasında aparıcı rol
oynamalıdır”. Bu o deməkdir ki, ulu öndər Azərbaycan-BMT əməkdaşlığına geniş aspektdə, yeni dünya
nizamının formalaşması prizmasından yanaşaraq, bu prosesdə BMT-nin rolunun yüksək olduğunu xüsusi qeyd
edib. Konkret ifadə etsək, Heydər Əliyev dünya birliyinin maraqlarına Azərbaycanın çox böyük önəm
verdiyini diqqətə çatdırıb.
Bəs BMT-Azərbaycan əlaqələrinin 25 illik tarixi həmin aspektdə nələri ortaya qoyub? Təcrübə göstərir
ki, belə yanaşma son dərəcə səmərəlidir və XXI əsrin geosiyasi tələblərinə tam uyğundur. Çünki hazırda qlobal
və regional miqyasda baş verən geosiyasi proseslər göstərir ki, tərəfdaşlıq beynəlxalq hüquqa və BMT
Nizamnaməsinin prinsiplərinə uyğun olmadıqda, möhkəm sülhün və hamı üçün təhlükəsizliyin təmin edilməsi
məsələsi mürəkkəbləşir. Bunlar olmadıqda isə yeni dünya nizamının təsirli və işlək fundamental prinsiplərini
işləyib hazırlamaq imkansızdır. Yaxın Şərqdə baş verənlər bunu sübut edir.
Heydər Əliyev isə yuxarıda ifadə edilən fikirlərini 1995-ci ildə BMT-nin 50 illiyi münasibətilə Baş
Məclisdə təşkil edilmiş tədbirdə çıxışı zamanı daha da inkişaf etdirərək, vurğulamışdı ki, dünyada geosiyasi
qaydanın yeni əsaslara keçməsində ” … xüsusi rol Birləşmiş Millətlər Təşkilatına məxsusdur. O, 50 il ərzində
bəşəriyyətin tarixində ən nüfuzlu və ən səlahiyyətli beynəlxalq təşkilata çevrilmişdir”.
Bütün bunları nəzərə alaraq, ulu öndər həmin tədbirdəki çıxışında Azərbaycanın xarici siyasətinin, o
cümlədən BMT ilə əlaqələrinin əsas məqsədini ifadə edib. Heydər Əliyev bəyan edib: “Azərbaycan xalqının
iradəsini ifadə edərək bəyan edirəm ki, biz Yer kürəsinin hər hansı bir nöqtəsində və hər hansı bir formada
təcavüzkarlığı pisləyirik. Biz sülh istəyirik. Biz bütün dünyada sülh istəyirik, bizim regionda sülh istəyirik,
bütün qonşu dövlətlərlə sülh və mehriban münasibətlər istəyirik”.
Yuxarıdakı təhlil əsasında belə qənaətə gəlmək olar ki, Azərbaycan-BMT münasibətlərinin təməlində
Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi üç mühüm ümumi prinsip dayanır. Birincisi, yeni dünya qaydasının
fundamental prinsipləri tərəfdaşlıq, davamlı sülh və hamı üçün təhlükəsizlikdir. İkincisi, Azərbaycan hüquqi,
demokratik və sülhpərvər dövlət quruculuğu kursundan qətiyyən dönməyəcək. Üçüncüsü, birinci və ikinci
prinsiplərin uyğunlaşması Azərbaycanın dünya birliyi ilə BMT Nizamnaməsinin və beynəlxalq hüququn
normaları çərçivəsində qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı vasitəsilə reallaşır.
Vurğulanan prinsiplərə hazırkı mərhələdə geosiyasi mənzərənin ziddiyyətləri və mürəkkəbliyi
prizmasından yanaşsaq, onların nə dərəcədə aktual olduğuna bir daha əmin olarıq. O cümlədən onlar BMTAzərbaycan münasibətləri kontekstində fundamental rol oynayıblar. İndi ekspertlər daha çox münaqişələrdən,
böyük dövlətlərin öz maraqları naminə atdıqları addımlardan, rəqibinə güzəşt etmək fikrində olmadıqlarından
bəhs edirlər. Belə risklərlə zəngin mərhələdə beynəlxalq təşkilatlarla uğurlu əməkdaşlıq modeli tapmaq
dövlətçilik aspektində prinsipial əhəmiyyət kəsb edir.
Digər tərəfdən, yuxarıda göstərilən prinsiplərin əhəmiyyəti, Azərbaycanın BMT-yə üzvlüyə ərazilərinin
20 faizinin Ermənistan və havadarları tərəfindən işğal edilmiş halda qəbul olunması aspektində daha aydın
görünür. Bu, əzəldən münasibətlərə xüsusi məzmun çaları verməli idi. Çünki BMT-nin Nizamnaməsində
təcavüzə məruz qalmış müstəqil dövlətlərin özünü müdafiə etmək haqqı konkret müddəalarla tanınır. Əlavə
olaraq, BMT üzvləri təcavüzün aradan qaldırılması üçün işğala məruz qalmış üzv dövlətə yardım edə bilərlər.
Lakin reallıq ondan ibarətdir ki, BMT üzvləri bu addımı atmırlar. Böyük dövlətlər buna imkan vermirlər.
Nəhayət, BMT-Azərbaycan münasibətlərində prinsipial əhəmiyyəti olan Təhlükəsizlik Şurasının daimi
üzvlərindən üçü Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin danışıqlar yolu ilə həlli üçün
yaradılmış ATƏT-in Minsk qrupunun üzvləridir. Bu məqam Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlardakı
fəaliyyətində öz təsirini göstərməli idi. Çünki ABŞ, Rusiya və Fransa həm BMT-nin nüfuzlu daimi üzvləridir,
həm də münaqişənin həllinə çox ciddi təsir göstərmək gücündədirlər. Rəsmi Bakı daim bu imkandan ədalətli
olaraq yararlanmaq istiqamətində addımlarını atıb və atmaqdadır. Xüsusilə BMT-də Azərbaycanın gördüyü
işlərdə Ermənistanın təcavüzünün dayandırılması və işğalçı silahlı qüvvələrin ərazilərdən çıxarılması ayrıca
yer tutub.
Beləliklə, Azərbaycan-BMT münasibətlərində öncədən iki özəllik xüsusi yer tutub. Birincisi, ulu öndər
müasir dövrün qlobal geosiyasi dinamikasının təsirini ciddi surətdə nəzərə alan prinsiplər irəli sürüb. Bununla
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bağlı Heydər Əliyev BMT-nin yüksək tribunasından etdiyi dərin məzmunlu və strateji əhəmiyyətli nitqlərində
olduqca aktual fikirlər ifadə edib ki, onların da bir qismindən yuxarıda söz açdıq.
İkincisi, Azərbaycan müstəqilliyinə Ermənistanın təcavüzü şəraitində qovuşub. Lap əvvəlcədən bir sıra
dairələr ölkənin müstəqil olmasının qarşısını almaq, onun real suverenliyə nail olmasını əngəlləmək üçün
erməni işğalını maneə kimi ortaya atıblar.
Konkret sferalar üzrə əməkdaşlıq: Bakının fəallığı
Burada hasil olan əsas nəticə ondan ibarətdir ki, Azərbaycan belə mürəkkəb və dolaşıq vəziyyətə
baxmayaraq, BMT ilə münasibətlərini kifayət qədər konstruktiv məcrada qura bilib. Heydər Əliyevin
düşünülmüş siyasi kursu əsasında ölkə rəhbərliyi həmin istiqamətdə səmərəli addımlar atıb və bu, davam
etməkdədir. Azərbaycan BMT çərçivəsində kifayət qədər aktiv fəaliyyət göstərib. Həyata keçirilən çoxlu sayda
proqramların real nəticələri seçilən yolun tam doğru olduğunu sübut edib. Azərbaycan-BMT münasibətləri üç
səviyyənin – qlobal geosiyasət, regional proseslər və ölkədaxili sosial-siyasi vəziyyətin uğurlu surətdə
uyğunlaşdırılması kimi təsəvvür edilə bilər. Şübhəsiz ki, bu səviyyələrin hər birinin öz rolu vardır. Lakin
bütövlükdə onlar bir-biri ilə sıx əlaqədədir. Müasir mərhələdə həmin səviyyələr faktiki olaraq bir sistemin ayrıayrı elementləri kimi mövcuddurlar. Deməli, hələ keçən əsrin 90-cı illərindən Heydər Əliyev dünya siyasətinin
bu gününü görə bilib, bunun da əsasında BMT-Azərbaycan münasibətlərinin başlıca prinsiplərini
müəyyənləşdirib.
Beləliklə, Azərbaycanın BMT ilə əməkdaşlığı dərindən işlənmiş xüsusi yanaşma əsasında qurulub. O
cümlədən bu mötəbər beynəlxalq təşkilatın ixtisaslaşdırılmış qurumları ilə çox müxtəlif sahələrdə (siyasi,
iqtisadi, elmi-texniki, mədəni, humanitar, ekoloji, təhlükəsizlik və s.) əlaqələri düşünülmüş strateji əməkdaşlıq
konsepsiyası çərçivəsində aparılıb. Tam əminliklə vurğulaya bilərik ki, 1993-cü ildən başlayaraq, bu proses
bütün istiqamətlər üzrə yalnız yüksələn xətlə inkişaf edib. Burada ayrıca onu qeyd etmək gərəkdir ki,
Azərbaycan rəhbərliyi ölkə üçün aktual və strateji əhəmiyyətli problemləri çox fəal surətdə beynəlxalq
ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmaq məsələsinə xüsusi diqqət yetirib, bununla əlaqədar olduqca konstruktiv
proqramlar həyata keçirib.
Mütəxəssislər Azərbaycanın BMT-nin ixtisaslaşmış qurumları, o cümlədən İqtisadi və Sosial Şuraya
(ECOSOC) daxil olan strukturlarla əməkdaşlığını çox yüksək qiymətləndirirlər. Əgər hər hansı BMT üzvü
sözün həqiqi mənasında müstəqildirsə, xarici siyasəti hərtərəfli və real faktorlara əsaslanırsa, o, beynəlxalq
arenada özünü təsdiq edə bilməlidir. Bu isə bütün sahələrdə – təhlükəsizlik, sosial, iqtisadi, mədəni, ekoloji,
hüquqi sferalarda aktiv əməkdaşlığın iştirakçısı olmaqla real məzmun kəsb edə bilər.
Burada Azərbaycan rəhbərliyinin dövlətçilik və strateji əhəmiyyətli fəaliyyət xəttini vurğulamaq
gərəkdir. Biz rəsmi Bakının 1993-cü ildən başlayaraq, BMT ilə əlaqələr çərçivəsində milli mədəniyyətin,
dövlətçilik ənənəsinin, cəmiyyətin sosial-iqtisadi xüsusiyyətlərinin, ekoloji mədəniyyətin, adət-ənənələrin
dünyaya tanıdılması istiqamətində planlı və sistemli fəaliyyət göstərməsini nəzərdə tuturuq. Bu, ölkə haqqında
dünya ictimaiyyətində, mötəbər beynəlxalq təşkilatlarda obyektiv təsəvvürlər formalaşdırmağa böyük töhfə
olub. Onu da anlamaq gərəkdir ki, bu cür fəaliyyət digər məqsədlərlə yanaşı, dövlətin təhlükəsizliyini təmin
etmək üçün də ciddi əsaslar yaratmağa xidmət edib və indi də bu proses davam edir. Həmin kontekstdə Heydər
Əliyev Fondunun fəaliyyətini ayrıca vurğulamaq lazımdır.
Bu təşkilat Azərbaycan mədəniyyətini, folklorunu, xalqın psixologiyasında tolerantlığı, adətənənəmizin obyektiv məzmununu dünyada təbliğ etməkdə, onları tanıtmaqda əvəzsiz rol oynayır. Fondun
prezidenti, hazırda Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva UNESCO
və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri kimi tarixi əhəmiyyətli proqramlar reallaşdırır. Bu kimi fəaliyyətin əsasında
isə ulu öndər Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi BMT ilə əməkdaşlıq siyasətinin başlıca faktorları dayanır.
Məhz Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsləri ilə
Azərbaycan BMT-nin elm, təhsil və mədəniyyətlə bağlı olan qurumları ilə geniş əməkdaşlıq layihələri həyata
keçirir. Bu, UNESCO çərçivəsində daha çox nəzərə çarpır. Keçən müddət ərzində Azərbaycanın UNESCO
nəzdində Milli Komissiyası təsis edilib.
Bundan başqa, Azərbaycanın BMT-nin müvafiq orqan və qurumlarına öz namizədlərini irəli sürməsini
xüsusi vurğulamaq gərəkdir. Təsadüfi deyil ki, “Azərbaycan Respublikası 1995-1997, 1998-2000-ci illər
ərzində UNİCEF-in İcra Heyətinin, 2000-2002-ci illər ərzində Qadınların vəziyyəti haqqında Komissiyanın və
2002-2004-cü illər ərzində BMT-nin Davamlı İnkişaf üzrə Komissiyasının üzvü olub. Azərbaycan 2003-2005ci illər üçün BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurasının (ECOSOC) üzvü seçilib”.
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Münaqişə və təhlükəsizlik: reallaşmayan qətnamələr
Yuxarıda vurğulanan məqamlar kontekstində BMT-Azərbaycan münasibətləri üçün səciyyəvi olan bir
özəlliyi ayrıca qeyd etmək istərdik. Belə ki, Azərbaycan rəhbərliyi BMT-də ölkəyə aidiyyəti olan və regional
xarakterli problemlərin araşdırılması və ədalətli surətdə həll edilməsi ilə bağlı məsələlərlə yanaşı, qlobal
miqyasda mövcud olan problemlərə də diqqət çəkib, onların aradan qaldırılması üçün konkret təkliflər irəli
sürüb. BMT-də lazımi islahatların aparılmasının vacibliyini xüsusi vurğulayıb.
Həmin aspektdə Prezident İlham Əliyevin qlobal miqyasda təhlükəsizlik və əməkdaşlıqla bağlı olan
məsələlərə aktiv münasibət bildirməsi və səmərəli konkret təkliflər irəli sürməsi Azərbaycanın BMT ilə
əməkdaşlığa böyük önəm verdiyini göstərir. Misal olaraq 2003-cü ilin sentyabrında BMT Baş Məclisinin 58ci sessiyasında İlham Əliyevin Baş nazir kimi beynəlxalq aləmdə cərəyan edən geosiyasi proseslərin təhlilini
verməsini, orada mövcud ziddiyyətlərin artmasını və belə davam edərsə, təşkilata daxil olan üzvlər arasında
anlaşılmazlıqların meydana gələ biləcəyini əsaslandırmasını göstərmək olar.
Azərbaycan-BMT əməkdaşlığının 25 ili kontekstində yuxarıda vurğulanan məqamların fonunda
ölkəmizin BMT-nin müxtəlif qurum və orqanları ilə aktiv əməkdaşlığını ayrıca qeyd etmək gərəkdir. Bu sırada
BMT-nin İnkişaf Proqramı, BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı, BMT-nin Uşaq Fondu, BMT-nin
Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı, Sənaye İnkişaf Təşkilatı, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, BMT-nin
Qadınlar Fondu, Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik, Nüvə Sınaqlarının Hərtərəfli Qadağan olunması
haqqında Müqavilə Təşkilatı və s. faktorların xüsusi yeri vardır.
Nəhayət, Azərbaycan-BMT əlaqələrinə Təhlükəsizlik Şurası və Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli aspektlərində nəzər salmaq aktualdır. Çünki əvvəlcədən
vurğuladığımız kimi, tale elə gətirib ki, ölkəmiz erməni təcavüzünün mövcudluğu şəraitində müstəqillik
qazanıb. Keçən əsrin 90-cı illərindən havadarlarının böyük dəstəyi ilə Azərbaycana hücum edən və 20 faizədək
torpaqlarımızı işğal edən Ermənistanın aqressiv siyasətdən imtina etməsi və zəbt etdiyi ərazilərdən çəkilməsi
məsələsi Azərbaycanın BMT-dəki fəaliyyətinin mühüm aspektini təşkil edib.
1992-ci ildən başlayaraq, BMT Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı addımlar atıb. Həmin ilin martında
BMT-nin Baş katibi münaqişə bölgəsində vəziyyəti öyrənmək üçün özünün xüsusi nümayəndəsi, ABŞ-ın
keçmiş dövlət katibi Sayrus Vensin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini münaqişə regionuna göndərib. S.Vens
səfərin yekunları barədə BMT Təhlükəsizlik Şurasına məlumat verib. 1993-cü ildə BMT 85-ci plenar iclasında
“Azərbaycanda olan qaçqın və məcburi köçkünlərə fövqəladə beynəlxalq yardımın göstərilməsi haqqında”
qətnamə qəbul edib. Bu sənəd Azərbaycanda humanitar vəziyyətin ciddi şəkildə pisləşməsi, qaçqın və məcburi
köçkünlərin sayının 1 milyonu keçməsi ilə bağlı idi. 1994-cü ildə isə Heydər Əliyevin ciddi təşəbbüsü ilə
BMT-nin o dövrdə Baş katibi Butros Butros-Qali Bakıya səfər edərək, münaqişənin həll edilməsində səylərini
artıracağını vəd edib. Ümumilikdə 1992-1996-cı illərdə BMT rəhbərliyi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və
suverenliyini təsdiqləyən bir neçə bəyanatla çıxış edib.
Üç mərhələ: yüksələn xətlə
Məlumdur ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası münaqişə ilə bağlı dörd qətnamə qəbul edib. Həmin sənədlər
822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələrdir və 1993-cü ildə qəbul edilib. Onları birləşdirən ortaq müddəalarda
regionda zor işlədilməsi pislənilib, ölkələrin ərazi bütövlüyü prinsipinə əməl edilməsi tələbi irəli sürülüb,
münaqişəni genişləndirməyin yolverilməz olduğu vurğulanıb, problemin yalnız sülh yolu ilə həllinin
mümkünlüyü qeyd olunub, nəhayət, təcavüzkar qüvvələrin işğal edilmiş Azərbaycan torpaqlarından dərhal
çıxarılması tələbi qoyulub.
Ancaq bu sənədlərin heç biri yerinə yetirilməyib. Buna baxmayaraq, Azərbaycan rəhbərliyi daim Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həll edilməsi məsələsini aktiv şəkildə BMT-nin gündəminə gətirib. BMT Baş
Məclisinin 2004-cü ilin sentyabrında keçirilən 59-cu sessiyasında çıxışı zamanı Prezident İlham Əliyev TŞnin qəbul etdiyi dörd qətnamənin yerinə yetirilmədiyi üzərində dayanıb. Bunu qəbuledilməz adlandıran dövlət
başçısı Dağlıq Qarabağla bağlı həmin sənədlərin “həyata keçirilməsinin işlək mexanizminin yaradılmasını
ümdə məsələ kimi irəli sürüb”.
2004, 2006, 2008-ci illərdə də Azərbaycanın işğal olunmuş əraziləri ilə bağlı BMT Baş Məclisi sənədlər
qəbul edib. Həmin sənədlərdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hörmət ifadə olunur, işğalçı qüvvələrin
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ərazilərdən çıxarılması tələb edilir və öz torpaqlarından qovulmuş insanların evlərinə geri qaytarılmasının
vacibliyi vurğulanır.
Nəhayət, BMT – Azərbaycan münasibətlərində 2011-ci ilin yeri ayrıcadır. Həmin ildə Azərbaycan
2012-2013-cü illər üçün BMT TŞ-nin 10 müvəqqəti üzvündən biri olub. Bu, böyük diplomatik qələbə idi.
Gərgin keçən mübarizə nəticəsində Azərbaycan 193 səsdən 155-ni toplayaraq, TŞ-nin müvəqqəti üzvü seçilib.
Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionlarından ilk olaraq məhz Azərbaycan bu şərəfə nail ola bilib.
Təbii ki, bir məqalədə BMT-Azərbaycan münasibətlərinin bütün çalarlarını nəzərə almaq imkansızdır.
Ancaq mütəxəssislərin bu münasibətləri dövriləşdirmək cəhdi bir çox aspektlərdə maraqlı məqamları ortaya
qoyur. Bir sıra tədqiqatçılar üç mərhələdən bəhs edirlər.
Birinci mərhələdə (1992-ci ilin martı – 1993-cü ilin ortaları) Azərbaycan BMT-nin tamhüquqlu üzvü
olub. Ölkənin təşkilatda daimi nümayəndəliyi açılıb və eyni zamanda, BMT-nin nümayəndə heyəti
Azərbaycanda fəaliyyətə başlayıb. Bu mərhələ Ermənistanın intensiv təcavüzü ilə xarakterizə olunub. Həmin
səbəbdən Bakı üçün BMT-nin bu məsələyə münasibəti əhəmiyyətli olub. Lakin yalnız Heydər Əliyev
hakimiyyətə gəldikdən sonra bu istiqamətdə diplomatik fəaliyyət güclənib və BMT ardıcıl olaraq dörd dəfə
məsələyə baxaraq qətnamələr qəbul edib.
Belə çıxır ki, Azərbaycan — BMT münasibətlərinin birinci mərhələsi əsasən passiv keçsə də, onun
sonunda Bakı fəallaşıb. Bu mənada həmin mərhələ daha çox ikinci dövr üçün hazırlıq müddəti olub.
İkinci mərhələ 1993-cü ilin ortalarından 2003-cü ilə qədər olan dövrü əhatə edir və birbaşa Heydər
Əliyevin dövlət başçısı kimi fəaliyyəti ilə bağlıdır. Birinci mərhələdən fərqli olaraq, bu müddətdə Azərbaycan
diplomatiyası həm Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin BMT və başqa beynəlxalq
təşkilatların gündəminə çıxarılmasında, həm də digər sahələrdəki əməkdaşlıqda olduqca fəal olub. Məhz həmin
dövrdə Ermənistanın siyasi rəhbərliyi bir-birinin ardınca ciddi diplomatik zərbələr alıb. Nəticədə, BMT
qətnamələr qəbul edib, dünyanın böyük dövlətləri ABŞ, Rusiya və Fransa bilavasitə münaqişənin həlli ilə
məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunda həmsədr funksiyasını yerinə yetirib, başqa beynəlxalq təşkilatlar
Azərbaycandan erməni işğalçı qoşunlarının çıxarılması ilə bağlı rəsmi sənədlər qəbul ediblər.
İkinci mərhələdə Azərbaycanın BMT-nin ixtisaslaşmış qurumlarında da fəallığı yüksəlib. UNESCO
(təhsil, elm və mədəniyyət təşkilatı) çərçivəsində əməkdaşlıq bu baxımdan xüsusi əhəmiyyət təşkil edir.
UNESCO məqsədini proqramının birinci maddəsində belə açıqlayır: “UNESCO, beynəlxalq əməkdaşlığa
söykənən, elm, mədəniyyət və təhsil yolu ilə dünyamızın sülh və təhlükəsizliyini qorumaq məqsədilə qurulub”.
Azərbaycanın bu quruma üzvlüyə 1992-ci il iyulun 3-dən qəbul olunmasına baxmayaraq, real əməkdaşlıq
1993-cü ilin ikinci yarısından özünü göstərməyə başlayıb. Heydər Əliyevin 1993-cü ilin dekabrında Fransaya
səfəri zamanı UNESCO-nun o vaxtkı Baş direktoru Federiko Mayor ilə görüşü bu prosesdə çox ciddi rol
oynayıb.
1994-cü ilin noyabrında Azərbaycanla UNESCO arasında əməkdaşlıqla bağlı memorandum imzalanıb.
Həmin ilin fevralında isə ulu öndər UNESCO ilə əlaqələri qurmaq üçün Milli Komissiyanın yaradılması barədə
sərəncam verib. Beləliklə, Heydər Əliyev qısa müddətdə BMT-nin bütün strukturları, o cümlədən UNESCO
ilə əməkdaşlığı sistemli aparmaq üçün lazım olan addımları atıb.
Göründüyü kimi, Azərbaycan – BMT münasibətlərinin ikinci mərhələsi çox əlamətdar olub. Bütün
istiqamətlər üzrə əməkdaşlıq sistemli, düşünülmüş və hərtərəfli xarakter alıb.
Bununla da Azərbaycan-UNESCO əməkdaşlığı tam sağlam müstəviyə gətirilib, səmərəli əlaqələr üçün
geniş imkanlar açılıb.
Prezident İlham Əliyevin 2005-ci ilin sentyabrında UNESCO ilə əməkdaşlıqla bağlı imzaladığı
sərəncamla, faktiki olaraq, bu sahədə yeni mərhələnin əsası qoyulub. Keçən müddət ərzində Mehriban xanım
Əliyevanın təşəbbüsü ilə UNESCO ilə əməkdaşlıq sahəsində böyük işlər həyata keçirilib.
Üçüncü mərhələ (2003-cü ildən bu günə kimi) isə bu prosesin yeni səviyyədə inkişafı ilə seçilir.
Prezident İlham Əliyev həmin kontekstdə deyib: “Biz onun – ulu öndər Heydər Əliyevin – davamçılarıyıq,
bundan sonra da onun siyasətini davam etdirəcəyik və Azərbaycanı onun yolu ilə irəliyə aparacağıq”.
Beləliklə, Azərbaycan-BMT münasibətləri ötən 25 ildə maraqlı və zəngin tarixi yol keçib. Həmin
münasibətlər ulu öndərin müəyyən etdiyi üç ümumi prinsipə əsaslanıb. Bu üç prinsip birlikdə Azərbaycanın
qlobal siyasətdə mövqeyini, müstəqil dövlət quruculuğunun strategiyası və ona nail olmanın konkret
mexanizmlərini lakonik şəkildə ifadə edir. Məqalədə bu məqam əsas tezislərdən biri kimi verilib.
Digər vacib nəticə BMT-Azərbaycan münasibətlərinin xüsusi mərhələlərə bölünməsi ilə bağlıdır.
Burada əsas meyar kimi bu münasibətlərin yüksələn xətlə inkişaf etməsi prinsipi götürülüb. Göstərilir ki,
Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycana rəhbərlik etməyə başlayandan həmin münasibətlərin məzmununda ciddi
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yeniliklər müşahidə edilib. Əgər birinci mərhələdə ümumi xarakterli əlaqələr mövcud olubsa, 1993-cü ildən
başlayan ikinci mərhələdə əməkdaşlıq konkret məzmun kəsb edib. Buraya siyasət, mədəniyyət, insan haqları,
təhlükəsizlik, ekologiya, mədəniyyət, elm, təhsil, incəsənət, qadın hüquqlarının qorunması, uşaqlarla əlaqəli
problemlərin həlli və sair sferaları əhatə edən proqramlar daxildir. Həmin kontekstdə Azərbaycanın Birinci
vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun rəhbəri Mehriban xanım Əliyevanın oynadığı xüsusi rol ayrıca
vurğulanıb. Üçüncü mərhələ ilə bağlı gəlinən əsas nəticə Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan-BMT
münasibətlərinə yeni dinamika verməsindən ibarətdir. Buraya geniş istiqamətli proqramların reallaşması
daxildir ki, onların analizinə ayrıca diqqət yetirilməlidir.
Bununla da deyə bilərik ki, BMT ilə əməkdaşlığın inkişafı istiqamətində ölkə rəhbərliyi böyük fəallıq
göstərib. Həyata keçirilən əməkdaşlıq proqramları göstərir ki, BMT ilə əlaqələrin böyük perspektivləri var və
heç şübhəsiz, Azərbaycan Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə bu istiqamətdə fəaliyyətini daha da
genişləndirəcək.
Xalq qəzeti.-2017.-7 aprel.-№71.-S.6.
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Azərbaycanın BMT-də yeni quruma üzv seçilməsi ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunun parlaq
göstəricisidir
Vaqif Bayramov
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin praqmatik və tam müstəqil siyasəti sayəsində respublikamız son
illərdə sözü eşidilən, rəyi nəzərə alınan ölkə kimi dünya dövlətləri arasında öz layiqli yerini, etibarlı tərəfdaş
imicini daha da möhkəmləndirib. Yeni neft strategiyasının nəticəsi olaraq Azərbaycan nəinki enerji
müstəqilliyini təmin edib, eyni zamanda, Avropanın enerji təhlükəsizliyinin başlıca təminatçılarından birinə
çevrilib.
Bunun nəticəsi kimi ölkəmizin dünya miqyasında geosiyasi önəmi və beynəlxalq nüfuzu daha da
yüksəlib. Azərbaycan Respublikasının Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) İqtisadi və Sosial Şurasının
(ECOSOC) 2017-2019-cu illərdə üzvlüyünə seçilməsi də məhz bunun bariz nümunəsidir. Xarici İşlər
Nazirliyinin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumatda bildirilir ki, Azərbaycan Respublikası 2011-ci ildə BMTnin İqtisadi və Sosial Şurasının (ECOSOC) 2017-2019-cu illərdə üzvlüyünə öz namizədliyini irəli sürmüşdü.
ECOSOC BMT-nin əsas orqanlarından biri olaraq, BMT-nin 14 ixtisaslaşmış təşkilatının, onların funksional
komissiyalarının və 5 regional komissiyanın iqtisadi və sosial sahələrdə işini əlaqələndirir.
BMT-nin fəaliyyətində inkişaf məsələsinin əhəmiyyətinin getdikcə artması, o cümlədən, 2015-ci ildə
qəbul edilmiş Davamlı İnkişaf Məqsədləri ECOSOC-un BMT sistemində və ümumiyyətlə, beynəlxalq
münasibətlərdə rolu və nüfuzunu daha da yüksəldib.
Məlumatda daha sonra vurğulanır ki, ECOSOC üzvlüyünə seçkilər BMT Təhlükəsizlik Şurasından
sonra ən rəqabətli seçkilər hesab olunur. Azərbaycan Respublikası indiyədək bir dəfə – 2003-2005-ci illərdə
ECOSOC-un üzvü olub.
Hazırda ECOSOC-un 54 üzvü var. Şura üzvlüyünə seçkilər BMT-nin Baş Assambleyasında regional
qruplar üzrə üç il müddətinə gizli səsvermə ilə seçilir. Hər il 18 yeni üzv seçilir. Seçilmək üçün üzv dövlətlərin
ən azı 2/3-nin, yəni, 129 dövlətin səsi tələb olunur.
2011-ci ildən etibarən ölkəmizin bu quruma namizədliyinə dəstəyin əldə edilməsi üçün fəal diplomatik
iş aparılıb. Nəhayət, bu il iyun ayının 14-də BMT-nin Baş Assambleyasında keçirilən seçkilərdə səsvermədə
iştirak edən 184 üzv dövlətdən 176-sının səsini əldə edən ölkəmiz Şuranın üzvü seçilib. Azərbaycan 2017-ci
ilin yanvar ayının 1-dən 2019-cu il dekabr ayının 31-ədək ECOSOC-un üzvü olacaq.
Mətbuat xidmətinin məlumatının sonunda qeyd edilir ki, BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurası kimi
mötəbər quruma Azərbaycanın belə yüksək səslə üzv seçilməsi ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunun və sosialiqtisadi sahədə son onillikdə əldə etdiyi nailiyyətlərə beynəlxalq ictimaiyyətin verdiyi yüksək qiymətin
göstəricisidir.
Azərbaycan Respublikası Şuraya üzvlüyü zamanı BMT Nizamnaməsinin məqsəd və prinsiplərinə uyğun
olaraq, beynəlxalq sülh və inkişafa öz töhfəsini verəcək.
Azərbaycanın BMT-də yeni quruma üzv seçilməsi heç də xatırlatdığımız kimi, təsadüfi hadisə deyil.
Bu, ölkəmizin sosial-iqtisadi sahələrdə həyata keçirdiyi düzgün inkişaf strategiyasının məntiqi nəticəsidir.
Hazırda beynəlxalq əmtəə və maliyyə bazarlarında qeyri-müəyyən şəraitin hökm sürməsinə baxmayaraq,
Azərbaycan iqtisadiyyatında müsbət dinamika nəzərə çarpır. Bu, həyata keçirilən və müsbət nəticələrlə
müşahidə olunan sosial-iqtisadi islahatların məntiqi nəticəsidir. Başqa sözlə, Azərbaycan hökumətinin sosialiqtisadi siyasəti milli iqtisadiyyata təsir edən xarici və daxili iqtisadi amilləri, ortamüddətli proqnozları nəzərə
almaqla reallaşdırması qeyri-neft sektorunda iqtisadi artıma müsbət təsir göstərir. Məhz elə buna görə də bu il
Azərbaycan iqtisadiyyatına 19,9 milyard manat investisiyanın yönəldiləcəyi proqnozlaşdırılıb. Daxili
investisiyaların ümumi investisiyalardakı xüsusi çəkisi 34,8 faiz, xarici investisiyaların payı isə 65,2 faiz
həddində gözlənilir. Cəlb edilən investisiyaların 40,3 faizinin qeyri-neft sektoruna yönəldilməsi
proqnozlaşdırılır ki, bu da qeyri-neft sektorunun inkişafına xidmət edəcək. 2016-cı ildə dövlət investisiyaları
6,5 milyard manat olmaqla ümumi investisiyaların 32,7 faizini təşkil edəcək.
Dünyada hökm sürən maliyyə böhranı şəraitində Azərbaycan hökuməti neft amilini ikinci plana
çıxararaq, qeyd etdiyimiz kimi, qeyri-neft sektorunun inkişafına mühüm önəm verir. Bu il may ayının 11-də
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Fransa Sahibkarlar Təşkilatının – MEDEF-in nümayəndə heyətini qəbul
edərkən bu barədə deyib: “Biz Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun sürətli inkişafına yönələn iqtisadi
islahatları həyata keçiririk. Son illər ərzində, fikrimcə, iqtisadi nailiyyətlər böyük təəssürat bağışlayır. Biz bir
çox sosial məsələlərin həllinə nail olduq. Yoxsulluğu 5 faizə qədər azaltdıq, işsizlik demək olar ki, eyni
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səviyyədədir və ölkəmizdə münbit sərmayə şəraiti mövcuddur. Son 15 il ərzində Azərbaycana 200 milyard
dollardan artıq vəsait sərmayə kimi yatırılıb. Həmin investisiyaların yarısı xarici sərmayələrdir. Düzdür, xarici
sərmayələrin əksər hissəsi neft və qaz sektoruna yatırılmışdır. Hazırda isə iqtisadiyyatın digər sahələrinə daha
çox diqqət yetirilməlidir. Birmənalı olaraq, neft qiymətləri ilə bağlı vəziyyət iqtisadiyyatımıza mənfi təsir
göstərmişdir. Bu, əsasən əvvəllər əldə etdiyimiz gəlirlərlə bağlıdır. İndi isə qiymətlərin üç-dörd dəfə aşağı
düşdüyü dövrdə gəlirlərimiz də müvafiq olaraq üç-dörd dəfə azalmışdır. Biz bunu islahatların daha fəal
qaydada həyata keçirilməsi ilə əvəzləmək və qeyri-neft sektoruna daha çox diqqət yönəltmək istəyirik. Bu
sektor hazırda ümumi daxili məhsulun təxminən 70 faizini təşkil edir və hesab edirəm ki, bu, şaxələndirmənin
yaxşı göstəricisidir. Hazırda maliyyə vəziyyəti sabitdir. Eyni zamanda, büdcə gəlirləri yaxşı səviyyədədir.
2017-2018-ci illər qeyri-neft sektorunun çox fəal inkişaf illəri olacaq”.
Dövlətimizin başçısı daha sonra bildirib ki, qeyri-neft sektorunun sürətli inkişafına yönələn tədbirlər
sırasında özəl bölmənin tərəqqisinə xüsusi önəm verilir. Məsələn, dövlət qurumlarının özəl sektorda apardığı
yoxlamalar məhdudlaşdırılıb. Belə ki, əgər ötən ilin birinci rübündə 20 min yoxlama aparılmışdısa, 2016-cı
ilin müvafiq dövründə həmin rəqəm cəmi 30-dan artıq olub.
Yeri gəlmişkən, xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyev 2016-cı ilin islahatlar ili olacağını da bəyan edib.
Bu baxımdan sosial-iqtisadi sahələrdə gerçəkləşdirilən islahatlar (iqtisadiyyatın diversifikasiyası, biznes
mühitinin yaxşılaşdırılması, investisiyaların, eləcə də ixracın təşviqi, idarəetmənin təkmilləşdirilməsi)
nəticəsində cari ilin birinci rübündə qeyri-neft sənayesi, kənd təsərrüfatı və bir sıra digər sahələrdə artım davam
edib, 37 min yeni iş yeri yaradılıb.
Dövlətimizin başçısı tərəfindən Nazirlər Kabinetinin 2016-cı ilin birinci rübünün sosial-iqtisadi
inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasında ilin yekunlarına görə, iqtisadi artıma
nail olmaq mühüm vəzifə kimi qarşıya qoyulub. Bununla yanaşı, ölkə rəhbəri sözügedən iclasda qeyri-neft
sektorunun inkişafı və ixracın strukturunda bu sahənin xüsusi çəkisinin artırılması, ərzaq təhlükəsizliyinin
möhkəmləndirilməsi, idxaldan asılılığın azaldılması, ixracyönümlü istehsal sahələrinin təşkili, xarici
sərmayələrin cəlb edilməsi, ənənəvi kənd təsərrüfatı sahələrinin tərəqqisi, regionlarda ümumi dəyəri 2 milyard
manata yaxın olan layihələrin icrası, rayonlarda sənaye zonalarının yaradılması, qazlaşdırma, elektrik və su
təchizatının yaxşılaşdırılması, kənd yollarının tikintisi, yeni iş yerlərinin açılması, işsizlik səviyyəsinin aşağı
salınması, nəqliyyat dəhlizləri üzrə tədbirlərin reallaşdırılması, tranzit yüklərin cəlb edilməsi üçün səmərəli
tarif siyasətinin aparılması və s. tapşırıqlar verib.
Prezident İlham Əliyevin sənayeləşmə siyasətinə uyğun olaraq, bu ilin ötən aylarında qeyri-neft
sənayesində müasir və ixracyönümlü məhsullar istehsal edən müəssisələrin yaradılmasına dövlət dəstəyi
tədbirləri daha da gücləndirilib. Hazırda Sumqayıt, Balaxanı, Mingəçevir və Qaradağ sənaye parklarında,
Neftçala Sənaye Məhəlləsində işlər davam etdirilir. Üçü bu ilin birinci rübündə olmaqla, 7 şirkətə Sumqayıt
Kimya Sənaye Parkının rezidenti statusu verilib ki, bu rezidentlərin layihələri əsasında cəlb olunan
investisiyaların həcmi 1,1 milyard ABŞ dolları təşkil edəcək. Bu yaxınlarda daha bir neçə şirkətin rezidentliyə
qəbul edilməsi məsələsinə baxılacaq. Eyni zamanda, hazırda yerli potensial nəzərə alınmaqla, digər
regionlarda da sənaye parkları və məhəllələrinin yaradılması imkanları araşdırılır, ənənəvi sənaye sahələrinin,
o cümlədən xalçaçılığın inkişafı məqsədi ilə tədbirlər həyata keçirilir. Bundan başqa, Ələtdə azad ticarət
zonasının təşkili istiqamətində işlər görülür.
Azərbaycan Prezidenti tərəfindən kənd təsərrüfatının inkişafı, kənd təsərrüfatı məhsulları ilə
özünütəminat səviyyəsinin yüksəldilməsi, məhsuldarlığın artırılması, istifadəsiz torpaq sahələri ilə bağlı
tədbirlərin görülməsi, pambıqçılığın, baramaçılığın, tütünçülüyün, üzümçülüyün və çayçılığın inkişafı
istiqamətində bir sıra tapşırıqlar verilib. Hazırda həmin tapşırıqların icrasına mühüm önəm verilir. Belə ki,
ənənəvi sahələrdən olan pambıqçılığın və tütünçülüyün inkişaf etdirilməsi məqsədilə stimulaşdırma tədbirləri
həyata keçirilir, bu sahədə fermerlərə güzəştli kreditlərdən və aqrolizinq xidmətlərindən daha geniş istifadə
imkanları yaradılır, fermerlərdən pambıq və tütünün alış qiymətləri artırılır. Bundan başqa, pambıq və tütün,
eləcə də digər kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları və emalçıları ilə mütəmadi olaraq görüşlər keçirilir,
onların problemləri və təklifləri öyrənilir. Eyni zamanda, ərzaq təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsində
xüsusi əhəmiyyətə malik iri fermer təsərrüfatlarının, aqroparkların, intensiv metodlara əsaslanan müasir
təsərrüfatların yaradılmasına dövlət dəstəyi tədbirləri davam etdirilir.
Aparılan iqtisadi islahatlar çərçivəsində biznes və investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması da diqqət
mərkəzində saxlanılır. Sahibkarlıq subyektlərində aparılan yoxlamaların dayandırılması, lisenziyalaşdırma
sisteminin təkmilləşdirilməsi, sahibkarlara dövlət maliyyə dəstəyinin davam etdirilməsi, sahibkarların
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şikayətlərinə daha həssas yanaşılması məqsədilə Apellyasiya şuralarının yaradılması, dövlət satınalmalarında
şəffaflığın artırılması və ədalətli seçimin təmin olunması məhz bunun bariz ifadəsidir.
Azərbaycan Prezidentinin iqtisadi islahatlar paketinin əsas istiqamətlərindən olan ölkədə investisiya
fəaliyyətinin genişləndirilməsində “İnvestisiyaların təşviqi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Fərmanının
mühüm əhəmiyyəti də xüsusi qeyd edilməlidir. Xatırladaq ki, investisiya təşviqi sənədinin verilməsi
qaydalarının layihəsi artıq hazırlanıb və aidiyyəti üzrə təqdim olunub. Bu tədbirlər sahibkarlar tərəfindən ölkə
iqtisadiyyatına, o cümlədən regionlara yeni investisiyaların cəlb olunmasını daha da stimullaşdıracaq.
Bu gün ölkə rəhbərinin investisiyaların təşviqi və qeyri-neft məhsullarının ixracının stimullaşdırılması
ilə bağlı müvafiq fərman və sərəncamına uyğun olaraq bir sıra tədbirlər həyata keçirilir. Bununla əlaqədar
İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən kənd təsərrüfatı və emalı məhsullarına ixracla bağlı geri ödəmə mexanizminə,
xarici ölkələrə ixrac missiyalarının təşkil edilməsinə, xarici bazarların araşdırılması və marketinq fəaliyyətinə,
“Made in Azerbaijan” brendinin xarici bazarlarda təşviqinə, qeyri-neft məhsullarının ixracı ilə məşğul olan
şəxslərə ixrac təşviqinin ödənilməsinə və s. qaydaların layihələri hazırlanaraq aidiyyəti üzrə təqdim edilib.
Sahibkarlığın inkişafı, biznes və investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması da diqqət mərkəzində
saxlanılır. Lisenziyalaşdırma sisteminin tətbiqindən sonra 946-sı 2016-cı ilin I rübündə olmaqla, İqtisadiyyat
Nazirliyi tərəfindən “ASAN xidmət” mərkəzləri vasitəsilə 1344 lisenziya verilməsi məhz bunun əyani
təzahürüdür.
Xalq qəzeti.-2016.-19 iyun-№ 131.-S.7.
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Azərbaycan BMT ilə əməkdaşlığa xüsusi önəm verir
Vüsalə Cavanşir
Ölkəmizin nümayəndə heyəti BMT Baş Assambleyasında Gənclər üçün Fəaliyyət üzrə Dünya
Proqramının 20-ci ildönümünə həsr olunmuş ali dərəcəli xüsusi sessiyada iştirak edib
Xəbər verildiyi kimi, gənclər və idman nazirinin müavini İntiqam Babayevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan
Respublikasının nümayəndə heyəti Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) Baş Assambleyasında Gənclər üçün
Fəaliyyət üzrə Dünya Proqramının 20-ci ildönümünə həsr olunmuş ali dərəcəli xüsusi sessiyada iştirak edib.
Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Gənclər üçün Fəaliyyət üzrə
Dünya Proqramı 1995-ci ildə BMT Baş Assambleyası tərəfindən qəbul edilib. İyirmi il əvvəl beynəlxalq
ictimaiyyətin gənclərlə bağlı götürdüyü öhdəliklərin necə icra olunduğunu müzakirə etmək, gənclər siyasəti
sahəsində hazırkı çətinlikləri və növbəti hədəfləri müəyyənləşdirmək məqsədilə keçirilən xüsusi sessiyada
BMT-nin Baş katibi Pan Gi Mun, Baş Assambleyanın prezidenti Sam Kutesa, Baş katibin gənclər üzrə xüsusi
elçisi Əhməd Əlhəndavi, 60-dək ölkənin nazir və nazir müavinləri, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri,
müxtəlif ölkələrdən fəal gənclər iştirak ediblər.
İntiqam Babayev çıxışında Azərbaycanın uğurlu gənclər siyasəti modelindən, bu sahədə əldə olunan bir
sıra nailiyyətlərdən söz açıb və bu uğurları torpaqlarımızın iyirmi faizinin işğal altında olmasına baxmayaraq
əldə etdiyimizi xüsusi vurğulayıb. Nazir müavini ötən ilin oktyabrında Bakıda keçirilən Gənclər siyasəti üzrə
birinci Qlobal Forum və burada qəbul edilən Bakı öhdəlikləri barədə də geniş məlumat verib.
Sessiyada çıxış edən Pan Gi Mun, Sam Kutesa və başqaları Bakı öhdəliklərinin müasir beynəlxalq
gənclər siyasəti üçün əsas prinsipləri təşkil etdiyini dəfələrlə vurğulayıblar.
Tədbir çərçivəsində İntiqam Babayev Küveyt, Serbiya, Çin Xalq Respublikası və İsveç nümayəndə
heyətlərinin rəhbərləri ilə ikitərəfli görüşlər keçirib. Görüşlər zamanı ölkələr arasında gənclərlə iş sahəsində
əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələsi müzakirə edilib.
Daha sonra sessiya işini “Gənclər üçün Fəaliyyət üzrə Dünya Proqramının qəbul edilməsindən sonra
ötən 20 ilin təhlili” və “Gələcəyə baxışda Gənclər üçün Fəaliyyət üzrə Dünya Proqramının rolu” adlı panellərdə
davam etdirib.
Bu məqamda qeyd edək ki, beynəlxalq hüququn tamhüquqlu subyekti olan Azərbaycan 1992-ci il martın
2-də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvü statusu alıb. Lakin ilk vaxtlar müstəqil xarici siyasət strategiyasına
malik olmayan Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatında rasional surətdə təmsil oluna bilmədi. 1993-cü
ilin iyununda isə Ulu öndər Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə ikinci dəfə hakimiyyətə gəlməsindən sonra
Azərbaycan çoxvektorlu, rasional və praqmatik xarici siyasət kursu həyata keçirməyə, bunun da sayəsində
ölkəmiz beynəlxalq təşkilatlarda, xüsusilə də, BMT-də uğurla təmsil olunmağa başladı. Sistemli, ardıcıl və
praqmatik xarici siyasət kursu Azərbaycan-BMT münasibətlərinin dinamik inkişaf tendensiyasına malik
olmasını şərtləndirdi. Bundan sonra isə Azərbaycan mövcud münasibətlər çərçivəsində BMT-yə müraciət
edərək, Ermənistanın təcavüzkar siyasətinə qarşı Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi məlum dörd qətnamənin
yerinə yetirilməsi üçün effektiv tədbirlərin görülməsini xahiş etdi. BMT-nin nümayəndə heyəti bu müraciətlərə
əsaslanaraq regiona səfər etdi və bu barədə BMT Baş katibinə müvafiq məlumatlar verdi. BMT-nin Baş katibi
isə münaqişənin həllində ATƏM-in (Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müşavirəsi – 1995-ci ilin
yanvarından ATƏT – Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı) səylərini dəstəklədiyini və bu təşkilata
müvafiq nəticələr əldə etmək üçün kömək göstərməyə hazır olduğunu bildirib. Bütün bunların fonunda
Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tribunasından münaqişənin həlli istiqamətində istifadə etmək
uğrunda səylərini davam etdirdi. Beləliklə, həmin tarixi dövrdə Ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə
həyata keçirilən uğurlu xarici siyasət kursu sayəsində BMT miqyasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə hüquqisiyasi qiymət verildi. Azərbaycanın haqlı mövqeyinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması baxımından
Ümummilli lider Heydər Əliyevin 1994-cü il sentyabrın 29-da BMT Baş Məclisinin 49-cu sessiyasındakı çıxışı
isə xüsusilə əhəmiyyətli rol oynadı. Bu, müstəqil Azərbaycanın dövlət başçısının BMT tribunasında ilk çıxışı
idi. Ulu öndər Heydər Əliyev proqram xarakterli həmin nitqində bir sıra məsələlərə toxunub, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ilə əlaqədar Azərbaycanın mövqeyini ifadə edərək bildirib: “Azərbaycan Respublikası
münaqişənin sülh yolu ilə, siyasi yolla aradan qaldırılmasına tərəfdar olaraq belə hesab edir ki, yalnız
Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini yerinə yetirmək yolu ilə təcavüzün nəticələrini aradan qaldırmaq,
uzunmüddətli sülhün bərqərar edilməsi və regionun bütün əhalisinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
məqsədilə sabit və əməli danışıq prosesi aparmaq olar”.
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Birmənalı şəkildə qeyd edilməlidir ki, Ümummilli lider Heydər Əliyevin Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının tribunasından səsləndirdiyi bu fikirlər Ermənistanın işğalçı əməllərinin əsl mahiyyətinin ifşa
edilməsi baxımından atılan mühüm addımlardan biri idi. İlk dəfə olaraq beynəlxalq aləmin ən nüfuzlu
təşkilatının kürsüsündən Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, həmçinin, Cənubi Qafqaz bölgəsindəki vəziyyət
haqqında tutarlı faktlar dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılırdı. Bundan sonra dünyanın nəzəri bu bölgədə
cərəyan edən hadisələrə yönəldi və problemlərin həlli yönündə addımlar atılmağa başlandı.
Eyni zamanda, Prezident İlham Əliyevin ölkəyə rəhbərlik etdiyi dönəmdə də Azərbaycan Birləşmiş
Millətlər Təşkilatında uğurla təmsil olunur və ölkəmizin təşkilat daxilindəki ikitərəfli, çoxtərəfli münasibətləri
dinamik inkişaf tendensiyasına malikdir. Həmçinin, ölkəmiz BMT müstəvisində Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll edilməsi yönündə aktiv səylərini davam etdirib. Dövlət başçısı kimi
fəaliyyətə başladığı ilk dövrlərdən bu nüfuzlu beynəlxalq təşkilatla əlaqələrə xüsusi önəm verdiyini qeyd edən
Prezident İlham Əliyev iştirak etdiyi BMT Baş Məclisinin 59-cu sessiyasındakı çıxışında da bu münasibətlərə
yüksək qiymət verib. Belə ki, həmin çıxışında Prezident İlham Əliyev sülhün qorunması və münaqişələrin
aradan qaldırılması istiqamətində BMT-nin rolunun artırılması məsələsindən danışarkən qeyd edib: “Ümdə
məsələ BMT Təhlükəsizlik Şurası qətnamələrinin həyata keçirilməsinin işlək mexanizminin yaradılmasından
ibarətdir”.
Sözügedən çıxışında Prezident İlham Əliyev xüsusilə vurğulayıb ki, Azərbaycan dünyada sülhün
qorunması istiqamətində səylərini daim davam etdirəcək: “Biz daha sülhsevər, təhlükəsiz və ədalətli dünya
üçün çox zəruri olan BMT və onun Nizamnaməsinə inamımızı bir daha təsdiqləmişik”.
Bundan başqa, Baş Assambleyanın 65-ci sessiyasında iştirak edən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
çıxışı zamanı həm Birləşmiş Millətlər Təşkilatının fəaliyyətini qiymətləndirib, həm də Azərbaycanın bu
mötəbər təşkilatdan gözləntilərini ifadə edib. Ölkəmizin dünyada fundamental azadlıqların, beynəlxalq sülhün
və təhlükəsizliyin qorunmasında BMT-nin mərkəzi rolunu tanıdığını bir daha bəyan edən Prezident İlham
Əliyev vurğulayıb ki, Azərbaycan hesab edir ki, BMT güclü və dünyanın istənilən hissəsindəki mürəkkəb
qlobal problemləri həll etməyə qadir olmalıdır. Dövlət başçısı, həmçinin, qeyd edib ki, Azərbaycan və
Ermənistan arasındakı silahlı münaqişə beynəlxalq və regional təhlükəsizliyə ciddi təhlükə yaratmaqda davam
edir. Məhz Azərbaycanın BMT-də uğurla təmsil olunmasının, uğurlu ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlər
formalaşdırmasının məntiqi nəticəsidir ki, ölkəmiz 2011-ci il oktyabrın 24-də BMT Baş Məclisinin plenar
iclasında gizli səsvermənin nəticələrinə əsasən, 2012-2013-cü illərdə Şərqi Avropa bölgəsini Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasında təmsil edən yeni qeyri-daimi (müvəqqəti) üzvü seçilib. 2012-ci
il yanvarın 1-də isə Azərbaycan Respublikası Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının (BMT
TŞ) qeyri-daimi üzvü kimi səlahiyyətlərinin icrasına başlayıb. Bunun ardınca həmin il mayın 4-də Nyu-Yorkda
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sədrliyi ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasının yüksək
səviyyəli iclası keçirilib. İclasda Azərbaycanın təşəbbüsü ilə “Terror aktlarının beynəlxalq sülh və
təhlükəsizliyə yaratdığı təhdidlər” mövzusunda müzakirələr aparılıb. Prezident İlham Əliyev Öz çıxışında
Ermənistanın ölkəmizə qarşı yönəlmiş terrorçu siyasətini ifşa edib və Azərbaycanın prinsipial mövqeyini bir
daha dünyanın ən mötəbər qurumunun tribunasından dünya ictimaiyyətinə çatdırıb.
Bundan başqa, ölkəmiz 2013-cü ilin oktyabr ayında da quruma sədrlik edib. Bütövlükdə, Azərbaycan
BMT Təhlükəsizlik Şurasına sədrlik müddətini uğurla həyata keçirib. Bu dövrdə BMT Təhlükəsizlik Şurasında
dünyanı narahat edən bir sıra mühüm məsələlər gündəliyə daxil edilib və səmərəli müzakirələr qeydə alınıb.
Dolayısı ilə, Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü kimi sərgilədiyi fəaliyyət və atdığı
addımlar 2011-ci ilin oktyabrında ölkəmizin quruma üzvlüyünə səs verən 155 ölkənin etimadının
doğruldulması deməkdir. Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı fəaliyyəti ilə humanizm dəyərlərinə,
dünyanın müxtəlif regionlarındakı münaqişələrin aradan qaldırılması üçün göstərilən səylərə verdiyi önəmi
nümayiş etdirib. Bütün bunlar isə onu göstərir ki, Azərbaycan qlobal taleyüklü məsələlərin həllində aktiv
iştirak edir.
Sadalananları nəzərə alaraq qeyd edə bilərik ki, Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasında qeyridaimi üzv kimi təmsil olunması ölkəmizin təşkilat çərçivəsində təmaslarını və əməkdaşlıq münasibətlərini
daha da sıxlaşdırıb ki, bu da respublikamızın beynəlxalq münasibətlər sisteminin nüfuz və güc iyerarxiyasında
sürətli irəliləyişini təmin edən mühüm amil kimi çıxış edib. Ümumiyyətlə, bu təmsilçiliyin mahiyyətinə,
əsaslarına və gətirəcəyi səlahiyyətlər və dividendlərə daha dəqiq bələd olmaq üçün bir-birilə sistematik surətdə
bağlı olan bir neçə məsələyə toxunmaq məqsədəmüvafiqdir.
Öncə qeyd edilməlidir ki, Azərbaycanın 2012-2013-cü illərdə Şərqi Avropa bölgəsini BMT-nin
Təhlükəsizlik Şurasında təmsil etməsi təsadüfi xarakter daşımayıb. Məhz bu qələbəni şərtləndirən başlıca
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faktor Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən rasional və praqmatik əsaslı, balanslaşdırılmış
və çoxşaxəli xarici siyasət strategiyasıdır. Azərbaycan özünün müstəqil və suveren xarici siyasət
strategiyasının fonunda nəinki regionun ən güclü və nüfuzlu aktoru qismində çıxış etməkdədir, eləcə də,
beynəlxalq münasibətlər sistemi çərçivəsində əksər milli dövlətlərin əməkdaşlıq etdiyi etibarlı tərəfdaşdır.
Məhz bu, Azərbaycanın məlum parlaq qələbəsini şərtləndirən mühüm amil qismində çıxış edib. Son illərdə
Azərbaycanın BMT çərçivəsində görülən işlərə verdiyi töhfələr sırasında onun qlobal səviyyədə terrorizmə
qarşı aparılan mübarizədə fəal şəkildə iştirakı xüsusilə qeyd edilməlidir. Bu baxımdan, respublikamız BMT
TŞ-nin Terrorizmə qarşı Komitəsi ilə yaxından əməkdaşlıq edərək, həmin Komitəyə Azərbaycanda terrorizmə
qarşı mübarizə sahəsində görülən tədbirlər haqqında müvafiq hesabatlar təqdim edib. Azərbaycan beynəlxalq
sülhün və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi və qorunmasında, davamlı inkişaf və demokratikləşdirmə
prosesində BMT-nin vacib rol oynadığını qəbul edir. Azərbaycan BMT-nin XXI əsrdə meydana çıxa biləcək
təhdid və problemlərə qarşı mübarizə apara bilməsi üçün təşkilat çərçivəsində islahatların aparılması ideyasını
dəstəkləyir. Azərbaycanın BMT çərçivəsində aktiv fəaliyyətini təsdiq edən daha bir fakt isə ötən il keçirilən
BMT Baş Məclisinin 69-cu sessiyasında ölkəmizin uğurla təmsil olunmasıdır. Xatırladaq ki, sessiya
çərçivəsində ölkəmizlə, o cümlədən, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı həqiqətlər bu mötəbər tribunadan
dünya ictimaiyyətinə növbəti dəfə bəyan olunub, Azərbaycanın əldə etdiyi nailiyyətlər müxtəlif iclas və
görüşlərdə yüksək qiymətləndirilib.
Azərbaycan dünya bazarında özünü etibarlı enerji təchizatçısı kimi də doğruldub. 2014-cü il sentyabrın
20-də ölkəmizdə “Cənub” qaz dəhlizinin təməlqoyma mərasimi keçirilib. Bu 50 milyard dollarlıq layihə
çərçivəsində Trans-Anadolu və Trans-Adriatik boru kəmərləri sisteminin tikintisi nəzərdə tutulub. Bu xətlər
Azərbaycanda tamamilə yeni mənbədən qazın Avropaya çatdırılmasına imkan verəcək. Azərbaycanın
təşəbbüsü olan Trans-Avrasiya Super İnformasiya Magistralı (TASİM) layihəsi isə region ölkələrini
informasiya-kommunikasiya xidmətləri ilə təmin edəcək, internetə çıxışı sadələşdirəcək. Bu layihə, həmçinin,
region boyunca 20-dən artıq ölkəni telekommunikasiya və “e-info” sistemləri ilə təmin edəcək. Davamlı
inkişafın önəmli mexanizmi kimi nəqliyyatın kəsb etdiyi dəyəri qiymətləndirərək, Azərbaycan
müvəffəqiyyətlə bir neçə regional infrastruktur layihələrini həyata keçirməyə başlayıb.
Çağdaş dövrdə dünyanın üzləşdiyi hədə və təhdidlərin fonunda müxtəlif mədəniyyətlərin başlıca
dəyərlərinin təşviqi, fərqli icmalar arasında anlaşmanın artırılması və qarşılıqlı hörmətin həvəsləndirilməsinin
davamlı şəkildə vurğulanması çox vacibdir. Asiya və Avropa kimi iki böyük qitənin ortasında yerləşən
Azərbaycan Şərq və Qərbin görüşdüyü, dünyanın əsas dinlərinin sülh şəraitində yanaşı mövcud olduğu və
müxtəlif mədəniyyətlərin dəyər və ənənələrinin ahəngli formada bir-birini tamamladığı nadir məkandır. 1993cü ildə BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən, zor
tətbiq edərək ərazi əldə olunmasının qəbuledilməzliyini təsbit edən dörd qətnamə qəbul olunub. Qətnamələr
erməni işğalçı qoşunlarının Azərbaycanın bütün işğal olunmuş ərazilərindən dərhal, tam və qeyd-şərtsiz
çıxarılmasını tələb edir. Bundan əlavə, BMT-nin Baş Məclisi, Qoşulmama Hərəkatı, İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatı və çoxsaylı digər regional təşkilatlar Azərbaycanın suverenliyi, siyasi müstəqilliyi və ərazi
bütövlüyünü dəstəkləyən və münaqişənin bu prinsiplər əsasında həllini tələb edən müxtəlif qərarlar qəbul
ediblər. Təəssüf ki, Ermənistan tərəfindən yuxarıda qeyd olunan bu qətnamələrə və beynəlxalq hüququn
hamılıqla qəbul edilmiş norma və prinsiplərinə məhəl qoyulmur və Ermənistan Azərbaycan torpaqlarının hərbi
işğalını davam etdirir. Ermənistan tərəfindən mütəmadi olaraq atəşkəs rejiminin pozulması və Azərbaycanın
dinc sakinlərinin məqsədyönlü şəkildə hücumlara məruz qalması nəticəsində cəbhə xətti yaxınlığında yaşayan
sakinlərin ölümü və yaralanması halları baş verir. 2014-cü ildə işğal edilmiş ərazilərdə öz qohumlarının
məzarını ziyarət edən bir neçə mülki azərbaycanlı əsir götürülərək işgəncələrə məruz qoyulub, onların bəziləri
hətta öldürülüb. Məhz bu səbəbdən Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı törədilmiş cinayətlərə görə cəzasızlığın
sona çatdırılmasında beynəlxalq birliyin daha fəal mövqe nümayiş etdirməsi zəruridir. Cəzasızlığın qarşısının
alınması davamlı sülhün və barışığın təmin edilməsi baxımından əhəmiyyətlidir.
Qurumun Baş Məclisinin 69-cu sessiyasında çıxış edən xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov
vurğulayıb ki, Ermənistan prezidenti ümumi müzakirələrdə çıxışında faktları və sülh prosesini saxtalaşdıraraq,
beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini və bu çərçivədə qəbul olunmuş sənədləri təhrif edərək BMT Baş
Məclisini aldatmağa çalışıb: “Ermənistan prezidenti ali prinsip olan xalqların öz müqəddəratını təyinetmə
prinsipindən sui-istifadə edərək ölkəsi tərəfindən qonşu dövlət olan Azərbaycanın ərazilərinin zor tətbiq
etməklə ilhaq olunması faktını ört-basdır etməyə çalışır. Onun Azərbaycanda yaşayan ermənilərin öz
müqəddəratını təyinetməsi kimi təqdim etməyə çalışdığı vəziyyətin BMT Nizamnaməsi və Helsinki Yekun
Aktında təsbit olunmuş öz müqəddəratını təyinetmə ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Əslində, öz müqəddəratını
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təyinetmə prinsipi didərgin düşmüş azərbaycanlıların Dağlıq Qarabağ regionuna qayıtmasını tələb edərək,
Azərbaycan daxilində onların erməni icması ilə sülh və çiçəklənmə şəraitində birgə yaşayışını nəzərdə tutur.
Biz bu məqsədə sülh yolu ilə nail olacağımıza inanırıq”.
Bir sözlə, görünən odur ki, Azərbaycan BMT ilə əməkdaşlığa xüsusi önəm verir və bu məqam bir
müddət öncə Cenevrədə keçirilən tədbirdə bir daha vurğulanıb. Məlumat üçün bildirək ki, həmin vaxt
Azərbaycanın xarici işlər nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyev və Ekologiya və Təbii Sərvətlər,
İqtisadiyyat və Sənaye, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar, Nəqliyyat, Energetika nazirliklərinin, Dövlət
Gömrük, Əmlak Məsələləri Dövlət komitələrinin, Alternativ və Bərpa olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət
Agentliyinin əməkdaşlarından ibarət nümayəndə heyəti Cenevrə şəhərində BMT-nin Avropa İqtisadi
Komissiyasının (UNECE) 66-cı iclasında iştirak edib.
İclasın ilk günü “Dəyişiklik dövründə davamlı inkişaf üzrə fəaliyyətə hazırlıq” mövzusuna həsr edilən
yüksək səviyyəli seqment çərçivəsində məruzəçi qismində çıxış edən M. Məmmədquliyev ölkəmizin son illər
ərzində əldə etdiyi nailiyyətlər və gələcək planlar barədə danışıb. O, “Trans-Avrasiya Super İnformasiya
Magistralı” (TASİM) layihəsi, Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu xətti və Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı
barədə məlumat verib. Nazir müavini ölkəmizin iştirak etdiyi Cənub-Cənub və Üçbucaq Əməkdaşlıq
çərçivəsində fəaliyyəti və ehtiyacı olan ölkələrə donor dəstəyi barədə də söhbət açıb. O, Azərbaycanda qəbul
edilmiş “Azərbaycan-2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasının davamlı inkişaf məqsədlərinə nail olmaq
baxımından ölkəmiz üçün vacib istiqamətverici sənəd olduğunu bildirib. Nazir müavini UNECE çərçivəsində
qəbul edilmiş ətraf mühit konvensiyalarının qeyri-region ölkələrinin qoşulması üçün açılmasının Azərbaycan
tərəfindən müsbət qarşılandığını bildirib, region ölkələrinin bu konvensiyalara qoşulmasının vacib olduğunu
diqqətə çatdırıb. O, Azərbaycanın su sərvətləri baxımından aşağı axın ölkə olduğunu bildirərək, qonşu
ölkələrdən Azərbaycan ərazisinə daxil olan suların zərərli maddələr və radioaktiv elementlərlə çirklənməsinin
ciddi təhlükə olduğunu vurğulayıb. Bu suların qorunmasını təmin etmək məqsədilə sərhədyanı ölkələrin
UNECE çərçivəsində mövcud olan Su Konvensiyasına qoşulması istiqamətində UNECE tərəfindən səylərin
artırılmasına çağırıb.
Nazir müavini BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən qəbul edilmiş qətnamələrə baxmayaraq, iyirmi
ildən artıqdır ki, Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan tərəfindən işğalının davam etdiyi barədə danışaraq, 2015ci ildən sonrakı inkişaf gündəliyində öz əksini tapacaq məqsədlərə nail olmaq üçün UNECE regionunda
mövcud olan bu kimi münaqişələrin tezliklə həll olunmasının vacibliyini vurğulayıb. Azərbaycan nümayəndə
heyəti tədbir çərçivəsində aparılmış müzakirələrdə fəal iştirak edib.
Səfər çərçivəsində, həmçinin, M. Məmmədquliyev BMT-nin Cenevrə şəhərindəki ofisinin rəhbəri Mişel
Moler, UNECE-nin icraçı katibi Kristian Fris Bax, BMT-nin Ticarət və İnkişaf üzrə Konfransının (UNCTAD)
baş katibi Mukisa Kituyi və BMT-nin Ətraf Mühit üzrə Proqramının Avropa üzrə Regional Ofisinin direktoru
Yan Dusik ilə də görüşlər keçirib.
Yeni Azərbaycan.-2015.-3 iyun.-№ 98.-S.8.
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Azərbaycan BMT çərçivəsində fəal və səmərəli siyasət həyata keçirir
BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının biznes və insan hüquqları üzrə işçi qrupunun nümayəndə heyəti
ölkəmizə ilk rəsmi səfər edib
Nurlan Qələndərli
Avqustun 18-dən 27-dək ölkədə biznes fəaliyyətinin insan hüquqlarına olan təsirini qiymətləndirmək
üçün BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının biznes və insan hüquqları üzrə işçi qrupunun nümayəndə heyəti
Azərbaycana ilk rəsmi səfər edib. Nümayəndə heyətinin üzvləri Biznes və İnsan Hüquqları üzrə BMT-nin
rəhbər prinsiplərinin həyata keçirilməsi istiqamətində cari təşəbbüslər, imkanlar və çağırışları nəzərdən
keçiriblər. BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının biznes və insan hüquqları üzrə işçi qrupunun nümayəndə
heyətinin səfəri Azərbaycan Hökumətinin dəvəti əsasında həyata keçirilib.
Bu məqamda xatırlatmaq yerinə düşər ki, Cənubi Qafqaz regionunun lider dövləti olan Azərbaycan
beynəlxalq səviyyədə etibarlı tərəfdaş kimi tanınır. Yəni, məhz həyata keçirilən islahatlar nəticəsində regionun
lider dövlətinə çevrilən Azərbaycan, eyni zamanda, özünün çoxvektorlu və balanslaşdırılmış xarici siyasət
strategiyası ilə həm ikitərəfli münasibətlər kontekstində, həm də çoxşaxəli əlaqələr fonunda regional miqyaslı,
qlobal xarakterli əməkdaşlıqlar platformasının mərkəzi oyunçusu rolunu oynamaqdadır. Ən əhəmiyyətlisi isə
odur ki, bütün bunlar Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq mövqeyinin möhkəmlənməsinə, əməkdaşlığa
əsaslanan tərəfdaşlıq münasibətlərinin inkişafına təkan verir, eyni zamanda, perspektiv nailiyyətlər üçün
strateji zəmin rolunu oynayır. Heç şübhəsiz, bütün bunlar ölkəmizin milli maraqlarına uyğun olmaqla bərabər,
Azərbaycanın suverenlik səviyyəsini, heç bir dövlətdən, təşkilatdan asılı olmadığını da təsdiq edir.
Onu da xüsusi olaraq qeyd etmək yerinə düşər ki, Azərbaycan, həmçinin, regionda sabitləşdirici aktor
kimi fəaliyyət göstərməklə bölgədə və beynəlxalq səviyyədə əməkdaşlıq və təhlükəsizliyə mühüm töhfələr
verir. Bu kontekstdə son dönəmlərdə ölkəmizin iştirakı ilə gerçəkləşdirilən enerji layihələrinin əhəmiyyəti
deyilənləri təsdiq edir. Məhz bütün bunlara görə dünya siyasətinin aparıcı aktorları, həmçinin, mötəbər
beynəlxalq təşkilatlar da Azərbaycan Respublikasının mütərəqqi xarici siyasətini regional təhlükəsizlik və
qlobal inkişafa mühüm töhfə kimi qiymətləndirirlər. Bununla bərabər, müstəqil siyasət yürütməsi,
sivilizasiyalararası dialoqa mühüm töhfələr verməsi, regional və beynəlxalq təhlükəsizliyin təmin olunmasında
strateji tərəfdaş qismində əhəmiyyətli rol oynaması Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunu artıran əhəmiyyətli
faktorlar kimi çıxış edir.
Azərbaycan Respublikasının xarici siyasət strategiyasının effektivliyini və uğurluluğunu
dəyərləndirmək üçün ölkəmizin beynəlxalq münasibətlər sisteminin aktorları ilə rasional münasibətlərinə
nəzər yetirmək məqsədəmüvafiqdir. Bu sırada nəzər yetirilməsi zəruri olan istiqamətlərdən biri də
Azərbaycan-Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) münasibətləri, başqa sözlə, ölkəmizin bu beynəlxalq təşkilat
daxilindəki fəaliyyətidir.
Məlumdur ki, beynəlxalq hüququn tamhüquqlu subyekti olan Azərbaycan Respublikası 1992-ci il mart
ayının 2-də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvü statusu almışdır. Lakin ilk vaxtlar müstəqil xarici siyasət
strategiyasına malik olmayan Azərbaycan BMT-də rasional surətdə təmsil oluna bilmədi. Beləliklə, 1993-cü
ilin iyununda Ulu öndər Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə ikinci dəfə hakimiyyətə gəlməsindən sonra
Azərbaycan çoxvektorlu, rasional və praqmatik xarici siyasət kursu yeritməyə başladı ki, bunun da sayəsində
ölkəmiz beynəlxalq təşkilatlarda, xüsusilə də Birləşmiş Millətlər Təşkilatında uğurla təmsil olunmağa başladı.
Sistemli, ardıcıl və praqmatik xarici siyasət kursu Azərbaycan-BMT münasibətlərinin dinamik inkişaf
tendensiyasına malik olmasını şərtləndirdi. Mövcud münasibətlər çərçivəsində bundan sonra Azərbaycan
BMT-yə müraciət edərək Ermənistanın təcavüzkar siyasətinə qarşı Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi məlum
dörd qətnamənin yerinə yetirilməsi üçün effektiv tədbirlərin görülməsini xahiş etdi. Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının nümayəndə heyəti bu müraciətlərə əsaslanaraq regiona səfər etdi və bu barədə BMT Baş katibinə
müvafiq məlumatlar verdi. BMT-nin Baş katibi isə münaqişənin həllində ATƏM-in (Avropa Təhlükəsizlik və
Əməkdaşlıq Müşavirəsi – 1995-ci ilin yanvarından ATƏT – Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı)
səylərini dəstəklədiyini və bu təşkilata müvafiq nəticələr əldə etmək üçün kömək göstərməyə hazır olduğunu
bildirdi.
Bütün bunların fonunda Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tribunasından münaqişənin həlli
istiqamətində istifadə etmək uğrunda səylərini davam etdirdi. Həmin tarixi dövrdə Ulu öndər Heydər Əliyevin
rəhbərliyi ilə həyata keçirilən uğurlu xarici siyasət kursu sayəsində BMT miqyasında Dağlıq Qarabağ
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münaqişəsinə hüquqi-siyasi qiymət verildi. Azərbaycanın haqlı mövqeyinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması
baxımından Ümummilli lider Heydər Əliyevin 1994-cü il sentyabr ayının 29-da BMT Baş Məclisinin 49-cu
sessiyasındakı çıxışı əhəmiyyətli rol oynadı. Bu, müstəqil Azərbaycanın dövlət başçısının BMT tribunasında
ilk çıxışı idi. Ulu öndər Heydər Əliyev proqram xarakterli həmin nitqində bir sıra məsələlərə toxundu, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar Azərbaycanın mövqeyini ifadə edərək bildirdi: “Azərbaycan Respublikası
münaqişənin sülh yolu ilə, siyasi yolla aradan qaldırılmasına tərəfdar olaraq belə hesab edir ki, yalnız
Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini yerinə yetirmək yolu ilə təcavüzün nəticələrini aradan qaldırmaq,
uzunmüddətli sülhün bərqərar edilməsi və regionun bütün əhalisinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
məqsədilə sabit və əməli danışıq prosesi aparmaq olar”.
Birmənalı şəkildə qeyd edilməlidir ki, Ümummilli lider Heydər Əliyevin Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının tribunasından səsləndirdiyi bu fikirlər Ermənistanın işğalçı əməllərinin əsl mahiyyətinin ifşa
edilməsi baxımından atılan mühüm addımlardan biri idi. İlk dəfə olaraq beynəlxalq aləmin ən nüfuzlu
təşkilatının kürsüsündən Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, həmçinin, Cənubi Qafqaz bölgəsindəki vəziyyət
haqqında tutarlı faktlar dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılırdı. Bundan sonra dünyanın nəzəri bu bölgədə
cərəyan edən hadisələrə yönəldi və problemlərin həlli yönündə addımlar atılmağa başlandı.
Eyni zamanda, Prezident İlham Əliyevin ölkəyə rəhbərlik etdiyi dönəmdə də Azərbaycan Birləşmiş
Millətlər Təşkilatında uğurla təmsil olundu və ölkəmizin təşkilat daxilindəki ikitərəfli, çoxtərəfli münasibətləri
dinamik inkişaf tendensiyasına malik oldu. Həmçinin, ölkəmiz BMT müstəvisində Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll edilməsi yönündə aktiv səylərini davam etdirdi. Dövlət başçısı kimi
fəaliyyətə başladığı ilk dövrlərdən bu nüfuzlu beynəlxalq təşkilatla əlaqələrə xüsusi önəm verdiyini qeyd edən
Prezident İlham Əliyev iştirak etdiyi BMT Baş Məclisinin 59-cu sessiyasındakı çıxışında da bu münasibətlərə
yüksək qiymət verdi. Belə ki, həmin çıxışında Prezident İlham Əliyev sülhün qorunması və münaqişələrin
aradan qaldırılması istiqamətində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının rolunun artırılması məsələsindən danışarkən
qeyd etmişdir: “Ümdə məsələ BMT Təhlükəsizlik Şurası qətnamələrinin həyata keçirilməsinin işlək
mexanizminin yaradılmasından ibarətdir”.
Sözügedən çıxışında Prezident İlham Əliyev xüsusilə vurğulamışdı ki, Azərbaycan dünyada sülhün
qorunması istiqamətində səylərini daim davam etdirəcəkdir: “Biz daha sülhsevər, təhlükəsiz və ədalətli dünya
üçün çox zəruri olan BMT və onun Nizamnaməsinə inamımızı bir daha təsdiqləmişik”.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, BMT-nin Baş Assambleyasının 60, 61 və 62-ci sessiyalarında
Azərbaycan Respublikasının maraqlarına xidmət edən məsələlər müzakirəyə çıxarılıb, 63-cü sessiyasında isə
Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərindəki durum müzakirəyə çıxarılıb, bununla bağlı müxtəlif qərarlar qəbul
olunub. Qurumda Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki vəziyyətlə bağlı qətnamə layihəsi yayılıb.
Sənəddə işğal olunmuş ərazilərin boşaldılması ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi, eləcə də,
ATƏT-in faktaraşdırma missiyasının məruzəsi, ekoloji məruzə barədə məlumatlar öz əksini tapıb. Azərbaycan
bu addımla Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının da rolunu artırmaq
fikrindədir. Baş Assambleyanın 65-ci sessiyasında iştirak edən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev çıxışı
zamanı həm BMT-nin fəaliyyətini qiymətləndirib, həm də Azərbaycanın bu mötəbər təşkilatdan gözləntilərini
ifadə edib. Ölkəmizin dünyada fundamental azadlıqların, beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin qorunmasında
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının mərkəzi rolunu tanıdığını bir daha bəyan edən Prezident İlham Əliyev
vurğulayıb ki, Azərbaycan hesab edir ki, BMT güclü və dünyanın istənilən hissəsindəki mürəkkəb qlobal
problemləri həll etməyə qadir olmalıdır. Dövlət başçısı, həmçinin, qeyd edib ki, Azərbaycan və Ermənistan
arasında davam edən silahlı münaqişə beynəlxalq və regional təhlükəsizliyə ciddi təhlükə yaratmaqda davam
edir.
Prezident İlham Əliyev onu da bildirib ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası dörd qətnamə qəbul edib.
Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünü tam dəstəkləyib və ərazi əldə etmək üçün gücdən istifadə
etməyin yolverilməzliyini bəyan edib. Dövlət başçısı, həmçinin, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Dağlıq
Qarabağı Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanımasını və ölkənin bütün işğal olunmuş ərazilərindən işğalçı
qüvvələrin dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılması haqqında tələbin mövcud olduğunu qeyd edib. BMT Baş
Assambleyası, ATƏT və Avropa Şurası da daxil olmaqla, digər beynəlxalq təşkilatlar, Avropa Parlamenti,
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı buna oxşar qətnamələr qəbul ediblər: “Təəssüf ki, beynəlxalq ictimaiyyətin öz
mövqeyini bəyan etməsinə baxmayaraq, Azərbaycan torpaqları hələ də işğal altında qalmaqda davam edir.
Ermənistan vicdanla danışıqlar aparmaq əvəzinə, gözlənilməz nəticələri ilə təhlükəli olan daha da böyük
gərginlik yaratmaq siyasəti yolunu tutub”.
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Məhz, Azərbaycanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatında uğurla təmsil olunmasının, rasional ikitərəfli və
çoxtərəfli münasibətlər formalaşdırmasının məntiqi nəticəsidir ki, ölkəmiz 2011-ci ilin oktyabr ayının 24-də
BMT Baş Məclisinin plenar iclasında gizli səsvermənin nəticələrinə əsasən 2012-2013-cü illərdə Şərqi Avropa
bölgəsini Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasında təmsil edən yeni qeyri-daimi (müvəqqəti)
üzv seçilib. 2012-ci ilin yanvar ayının 1-də isə Azərbaycan Respublikası Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Təhlükəsizlik Şurasının (BMT TŞ) qeyri-daimi üzvü kimi səlahiyyətlərinin icrasına başlayıb. Bunun ardınca
həmin ilin may ayının 4-də Nyu-Yorkda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sədrliyi ilə
BMT Təhlükəsizlik Şurasının yüksək səviyyəli iclası keçirilib. İclasda Azərbaycanın təşəbbüsü ilə “Terror
aktlarının beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə yaratdığı təhdidlər” mövzusunda müzakirələr aparılıb. Prezident
İlham Əliyev Öz çıxışında Ermənistanın ölkəmizə qarşı yönəlmiş terrorçu siyasətini ifşa edib və Azərbaycanın
prinsipial mövqeyini bir daha dünyanın ən mötəbər qurumunun tribunasından dünya ictimaiyyətinə çatdırıb:
“Terrorçuluq beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə, o cümlədən, bütün üzv dövlətlərdə insan hüquqlarının,
fundamental azadlıqların, demokratiyanın, siyasi müstəqilliyin, suverenliyin, ərazi bütövlüyünün və nəhayət,
sosial və iqtisadi inkişafın bərqərar olunmasına ciddi təhdiddir.
Azərbaycan terrorçuluğun bütün forma və təzahürlərini qəti surətdə pisləyir. Biz hesab edirik ki, bütün
terror aktları ağır cinayətdir, onlar pislənməli və bunu törədənlər isə cəzalandırılmalıdırlar. Terrorçulara öz
əməllərini əsaslandırmaq üçün heç vaxt imkan verilməməlidir. Səbəblərindən asılı olmayaraq, heç bir terror
aktı əsaslandırıla bilməz. Terrorçuluğun dəyişən mahiyyəti və siması, bir çox hallarda onun təcavüzkar
separatizm, ekstremizm və mütəşəkkil cinayətkarlığa bağlılığı vardır.
Silahlı münaqişələrə məruz qalan yerlərdə, xüsusən də xarici hərbi işğal altında olan ərazilərdə
terrorçuluq ilə həmin məkanda olanlar arasında bir qayda olaraq, sövdələşmənin yaranmasına şəraitlər
formalaşır. Azərbaycan müxtəlif yollarla terrorçuluğa məruz qalmışdır. Azərbaycan kənardan təşkil olunan
terror fəaliyyətinin birbaşa hədəfinə çevrilmişdir. Ermənistan Respublikası Azərbaycanın mülki əhalisi və
infrastrukturuna qarşı onlarla terror aktı törətmişdir. Bunun nəticəsində 2 mindən artıq azərbaycanlı həyatını
itirmişdir. Ermənistan öz güc strukturlarının bilavasitə iştirakı ilə hazırladığı həmin terror aktlarını beynəlxalq
terror qruplarından istifadə edərək törətmişdir. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin fəal
fazasında Ermənistan etnik təmizləməyə nail olmaq üçün hərbi təcavüzlə yanaşı, mülki əhaliyə qarşı geniş
şəkildə terror aktlarından da istifadə etmişdir. Həmin vəhşilik aktları 1992-ci ilin fevral ayında Xocalı
əhalisinin məhv edilməsi ilə kulminasiya nöqtəsinə çatdı. Həmin vaxt 613 günahsız insan, o cümlədən,
qadınlar, uşaqlar və yaşlılar öz həyatı ilə vidalaşmışdır. Yüzdən artıq qadın, altmış üç uşaq qətlə yetirilmişdir.
Ermənistan, həmçinin, münaqişə zonasından uzaq məsafədə də ictimai nəqliyyatda və mühüm infrastruktur
yerlərində, 1994-cü ildə Bakı metrosunda bomba partlayışı və digər əməllər kimi terror aktlarını törədərək,
mülki əhaliyə qarşı mübarizə apardı”.
Prezident İlham Əliyev diqqətə çatdırıb ki, azərbaycanlılara qarşı aparılmış etnik təmizləmə siyasəti
Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazisinin iyirmi faizinin işğalı ilə nəticələnmişdir: “Bir
milyondan artıq qaçqın və məcburi köçkün öz doğma yurdlarından didərgin salınmışdır. BMT-nin
Təhlükəsizlik Şurası erməni qoşunlarının işğal edilmiş ərazilərdən çıxarılmasını tələb edən dörd qətnamə qəbul
etmişdir. Lakin əfsuslar olsun ki, Ermənistan təxminən iyirmi il ərzində bu qətnamələrə məhəl qoymur.
Azərbaycanın işğal edilmiş əraziləri terrorçuluqla separatizm, ekstremizm və mütəşəkkil cinayətkarlıq,
o cümlədən, narkotik maddələrin dövriyyəsi, çirkli pulların yuyulması və silah qaçaqmalçılığı arasında olan
əlaqə baxımından böyük narahatlıq mənbəyidir. Ermənistanın terror hədələrinə əlavə olaraq, Azərbaycan
beynəlxalq terror qruplarından irəli gələn risk və təhlükələrlə hələ də üzləşir. Ölkəmizin həssas regionlara
yaxınlığı bu hədələri bizim üçün daha qabarıq şəklə salır. Buna görə Azərbaycan, təbii olaraq, milli səviyyədə
genişmiqyaslı tədbirləri görməkdədir və terrorçuluğun qarşısının alınması üçün beynəlxalq səylərə fəal şəkildə
töhfə verir”.
Bundan başqa, ölkəmiz 2013-cü ilin oktyabr ayında da quruma sədrlik edib. Bütövlükdə, Azərbaycan
BMT Təhlükəsizlik Şurasına sədrlik müddətini uğurla həyata keçirdi. Bu dövrdə BMT Təhlükəsizlik Şurasında
dünyanı narahat edən bir sıra mühüm məsələlər gündəliyə daxil edildi və səmərəli müzakirələr qeydə alındı.
Dolayısı ilə, Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü kimi sərgilədiyi fəaliyyət və atdığı
addımlar 2011-ci ilin oktyabrında ölkəmizin quruma üzvlüyünə səs verən 155 ölkənin etimadının
doğruldulması deməkdir. Azərbaycan Təhlükəsizlik Şurasındakı fəaliyyəti ilə humanizm dəyərlərinə,
dünyanın müxtəlif regionlarındakı münaqişələrin aradan qaldırılması üçün göstərilən səylərə verdiyi önəmi
nümayiş etdirdi. Bütün bunlar isə onu göstərir ki, Azərbaycan qlobal taleyüklü məsələlərin həllində aktiv
iştirak edir.
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Sadalananları nəzərə alaraq qeyd edə bilərik ki, Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasında qeyridaimi üzv kimi təmsil olunması ölkəmizin təşkilat çərçivəsində təmaslarını və əməkdaşlıq münasibətlərini
daha da sıxlaşdırıb ki, bu da respublikamızın beynəlxalq münasibətlər sisteminin nüfuz və güc iyerarxiyasında
sürətli irəliləyişini təmin edən mühüm amil kimi çıxış edib. Ümumiyyətlə, bu təmsilçiliyin mahiyyətinə,
əsaslarına və gətirəcəyi səlahiyyətlər və dividendlərə daha dəqiq bələd olmaq üçün bir-birilə sistematik surətdə
bağlı olan bir neçə məsələyə toxunmaq məqsədəmüvafiqdir.
Öncə qeyd edilməlidir ki, Azərbaycanın 2012-2013-cü illərdə Şərqi Avropa bölgəsini Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasında təmsil etməsi təsadüfi xarakter daşımayıb. Məhz bu qələbəni
şərtləndirən başlıca faktor Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən rasional və praqmatik əsaslı,
balanslaşdırılmış və çoxşaxəli xarici siyasət strategiyasıdır. Azərbaycan özünün müstəqil və suveren xarici
siyasət strategiyasının fonunda nəinki regionun ən güclü və nüfuzlu aktoru qismində çıxış etməkdədir, eləcə
də, beynəlxalq münasibətlər sistemi çərçivəsində əksər milli dövlətlərin əməkdaşlıq etdiyi etibarlı tərəfdaşdır.
Məhz bu, Azərbaycanın məlum parlaq qələbəsini şərtləndirən mühüm amil qismində çıxış edib.
Onu da vurğulamaq lazımdır ki, Azərbaycanla Birləşmiş Millətlər Təşkilatı arasındakı münasibətlərin
səmərəliliyini təmin edən mühüm strateji faktorlardan biri ölkəmizin bu mötəbər beynəlxalq təşkilatın müxtəlif
proqramlarında və ixtisaslaşmış qurumlarında uğurla iştirak etməsidir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev İtaliyaya rəsmi səfəri çərçivəsində cari ilin iyulun 15-də Romada BMT-nin Ərzaq və Kənd
Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) baş direktoru Joze Qratsiano da Silva ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan ilə
FAO arasında əməkdaşlığın uğurla inkişaf etdiyi bildirilib, ölkəmizdə iqtisadi sahədə qazanılan nailiyyətlərdən
danışılıb. Son illərdə Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişaf etdiyi və bu sahədə aparılan islahatların yaxşı
nəticələr verdiyi, fermerlərə dövlət dəstəyinin ildən-ilə artdığı qeyd olunub. Azərbaycanda ərzaq
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi işində qazanılan uğurlar və bu istiqamətdə gələcəkdə görüləcək tədbirlərdən
danışılıb.
Görüşdə Azərbaycan ilə BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı arasında əməkdaşlığın
perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb.
Elə girişdə də vurğuladığınız kimi, BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının biznes və insan hüquqları üzrə
işçi qrupunun nümayəndə heyətinin ölkəmizə ilk rəsmi səfəri də bu beynəlxalq qurumla Azərbaycan arasında
əməkdaşlığın bir çox sahələri əhatə etdiyindən xəbər verir. Xatırladaq ki, nümayəndə heyətinin üzvləri biznes
və insan hüquqları üzrə BMT-nin rəhbər prinsiplərinin həyata keçirilməsi istiqamətində cari təşəbbüslər,
imkanlar və çağırışları nəzərdən keçiriblər.
Göründüyü kimi, Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatında özünün milli maraqlarına müvafiq olaraq
uğurla təmsil olunur. BMT-nin müxtəlif proqramlarında uğurla iştirak edən ölkəmiz bu mötəbər beynəlxalq
təşkilat vasitəsilə həm də özünün ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlərini inkişaf etdirir.
Nəticə etibarilə, Ümummilli lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu və Prezident İlham Əliyev
tərəfindən müasir dövrün tələbləri və reallıqlarına uyğun olaraq uğurla davam etdirilən praqmatik xarici siyasət
kursu Azərbaycan Respublikasının milli dövlət kimi müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində gücünü və
nüfuzunu artıran mexanizm qismində çıxış etməkdədir. Beləliklə, bütün bunların məntiqi nəticəsi kimi,
Azərbaycan regional güc mərkəzindən qlobal strateji tərəfdaşa çevrilməkdədir. Ölkəmiz digər mötəbər
beynəlxalq təşkilatlarda olduğu kimi, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında da özünün milli maraqları əsasında
uğurla təmsil olunur.
Yeni Azərbaycan.-2014.-30 avqust.-№ 156.-S.7.
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BMT-AZƏRBAYCAN ƏLAQƏLƏRİ: TRENDLƏR, PERSPEKTİVLƏR
Elnur Cəmilli,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
Açar sözlər: xarici siyasət, regional təhlükəsizlik, münaqişə, əməkdaşlıq
Key words: foreign politics, regional security, conflict, cooperation
Ключевые слова: внешняя политика, региональная безопасность, конфликт, сотрудничество
XX əsrdə baş vermiş ən mühüm hadisələrdən biri və bəşəriyyətin ən böyük uğuru Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının yaranması olmuşdur. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı özünün müasir görünüşünü uzunmüddətli
təkamül yolu nəticəsində əldə etmişdir. Bu təşkilatın yaranması iki başlıca səbəb stimullaşdırmışdır. Birincisi,
burjua-demokratik inqilabları nəticəsində yaranan suveren dövlətlər milli müstəqilliyə can atırdilar. İkincisi,
elmi-texniki inqilabın nailiyyətləri dövlətlərin qarşılıqlı asılılıgına gətirib çıxarırdı.
25 aprel-25 iyun 1945-ci il tarixində San-Fransisko konfransı kecirilmişdir. 50 ölkənin və Təhlükəsizlik
Şurasinin beş daimi üzvünün (ABŞ, Fransa, Çin, Rusiya, Böyük Britaniya) iştirakı ilə BMT nizamnaməsi
qüvvəyə mindi. Həmin vaxtdan etibarən beynəlxalq təqvimdə 24 oktyabr BMT Günü adlanır. BMT sülhün və
beynəlxalq təhlükəsizliyin, həmçinin dövlətlər arasında əməkdaşlığın dəstəklənməsi məqsədilə yaradılmış
universal beynəlxalq təşkilatdır [7, s.84].
Ümumilikdə yarım əsrdən artıqdır ki, beynəlxalq ictimaiyyət dünya iqtisadiyyatında mövcud olan
problemləri BMT və onun mexanizmləri vasitəsilə həll etməyə çalışır. BMT-nin 50 illik fəaliyyət praktikasının
təhlili belə bir nəticə çıxarmağa imkan verir ki, dünya siyasi proseslərində rolunun artması ilə yanaşı, BMTnin fəaliyyətində iqtisadi aspektlər də mühüm yer tutur. Lakin beynəlxalq iqtisadi məsələlərlə də bağlı fəallıq
nümayiş etdirsə də, BMT özünün əsasən siyasi təşkilat xarakterini qoruyub saxlayır. Siyasi xarakter təşkilatın
fəaliyyətinin əsas prinsiplərinin izahında və tətbiqində, dünya iqtisadiyyatının müxtəlif problemlərinə
yanaşmada və onların həlli yollarının işlənməsində özünü aydın şəkildə göstərir [6, s.82].
Cəsarətlə qeyd etmək olar ki, hazırki məqamda qlobal beynəlxalq təhlükəsizlik sistemi rolunda tək BMT
çıxış edir. Həqiqətən də, bu gün bütün bəşəriyyət tərəfindən qəbul olunan fakt Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
beynəlxalq təhlükəsizliyin təmin edilməsinin başlıca aktoru olmasından ibarətdir. Yarandığı bir vaxtdan
beynəlxalq təhlükəsizliyin təmin olunması istiqamətində BMT qədər fəal olan ikinci bir təşklilat mövcud
olmamışdır. Bununla yanaşı, onu da qeyd etmək lazımdır ki, yarandığı gündən BMT bir dənə də olsun etnomilli
münaqişəni köklü şəkildə həll edə bilməmişdir. Bu da ondan xəbər verir ki, BMT strukturunda və fəaliyyət
prinsiplərində çatışmazlıqlar da mövcuddur. Məsələn, BMT-nin Sülhyaratma missiyasının yeganə məqsədi
sanki tərəflərə yalnız “dinc danışıqları” tövsiyə etməkdən ibarətdir [10]. Yəni, əksər hallarda heç bir praktik
addım atılmır. Müşahidə olunan məqam ondan ibarətdir ki, əksər hallarda “de facto” yaranmış vəziyyətə loyal
münasibət sərgilənir. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi prosesində də
eyni mənzərə müşahidə olunur. Belə ki, BMT mövcud gərgin vəziyyətin erməni işğalının nəticəsi olması
faktına daha çox diqqət yetirməli və məhz bu məqama münasibət bildirməli olduğu halda, tərəfləri problemi
dinc vasitələrlə həll etməyə çağırır. Yəni. münaqişənin tənzimlənməsinin yeganə məntiqli yolu erməni işğalı
faktını aradan qaldırmaqdan ibarətdir. BMT-nin bunun üçün səlahiyyətlərinin və mexanizmlərinin olmasına
baxmayaraq, heç bir addım atmamışdır. BMT Nizamnaməsinin VII maddəsinə uyğun olaraq Təhlükəsizlik
Şurası məcburi sanksiyalar vermək səlahiyyətlərinə malikdir [13, s.3-15]. Azərbaycan tərəfi Ermənistanın
respublikamıza qarşı təcavüzünü dayandırması və işğal edilmiş ərazilərin azad edilməsi ilə bağlı BMT-nin TŞ
qarşısında davamlı olaraq məsələ qoymasına baxmayaraq, BMT fəaliyyətsizlik nümayiş etdirir. Şübhəsiz,
BMT fəaliyyətini erməni işğalının nəticəsinin aradan qaldırılması istiqamətində qurmuş olsaydı, münaqişənin
tənzimlənməsi prosesində real nəticələr əldə etmək olardı. Münaqişənin tənzimlənməsi istiqamətində BMTnin bu günə qədər təsirli tədbirlər həyata keçirməməsini Təhlükəsizlik Şurası üzvlərinin BMT Nizamnaməsinin
öhdəliklərinə tam əməl edə bilməməsi və ya etmək istəməməsi ilə də əlaqələndirmək olar. Bu məqam bir daha
BMT strukturunda islahatların zəruriliyindən xəbər verir.
Buna baxmayaraq, BTM əsasnaməsində təsbit edilmiş prinsiplər müasir dövlətlərarası münasibətlərin
qurulması üçün başlıca istinad rolunu oynayır və hələlik Birləşmiş Millətlər Təşkilatına alternativ bir təşkilat
yaranmamışdır. Fəaliyyətindəki bütün çatışmazlıqlara baxmayaraq, BMT hazırkı məqamda da beynəlxalq
sülhün və təhlükəsizliyin başlıca təminatçısı olaraq qalmaqdadır. Bu səbəbdən, Azərbaycan dövləti
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müstəqilliyinin ilk illərindən bu nüfuzlu beynəlxalq təşkilatla hərtərəfli əlaqələrin qurulmasını və davamlı
inkişaf etdirilməsini prioritet məsələlərdən biri kimi müəyyənləşdirmişdir [2, s. 124].
Obyektiv səbəblərdən (geosiyasi mövqeyinə, zəngin karbohidrogen ehtiyatlarına görə dünyanın güc
mərkəzlərinin daim diqqət mərkəzindədir. Təhlükəsizliyini təhdid altında saxlayan əsas məqam isə,
Ermənistan tərəfındən ərazilərinin işğal faktının aradan qalxmamasıdır.) digər Cənubi Qafqaz dövlətləri ilə
müqayisədə Azərbaycan Respublikası milli və subregional təhlükəsizliyinin təmin olunmasında daha çox
maraqlıdır və daha artıq fəallıq nümayiş etdirir. Bunu Azərbaycan Respublikasının yerləşdiyi regionda
təhlükəsizliyin təmin olunması üçün xüsusi kursa malik olması da qəti şəkildə sübut edir. Bu istiqamətdə
həyata keçirilən strategiyada ölkənin milli maraqları ciddi nəzərə almır. Azərbaycan Respublikası məhz öz
milli maraqlarının və regional təhlükəsizliyin daha etibarlı təmin olunması motivlərindən çıxış edərək BMT
ilə six əməkdaşlıqda maraqlıdır.
18 oktyabr 1991-ci ildə müstəqilliyini elan edən Azərbaycan Respublikası 1992-ci ilin martında BMTyə üzv qəbul olundu. Elə həmin ilin martında Nyu-Yorkda Azərbaycan Respublikasının BMT yanında Daimi
Nümayəndəliyi açıldı [8]. Həmin il martın 17-də isə BMT Baş katibinin xüsusi nümayəndəsi Sayrus Vens
Dağlıq Qarabağ bölgəsindəki vəziyyəti öyrənmək üçün Azərbaycana gəlmişdi. Martın 25-də həmin səfərin
nəticələri baş katiblə müzakirə olunduqdan sonra BMT rəhbərliyinin Azərbaycan dövlətinə diqqəti
nəzərəçarpacaq dərəcədə artdı. Belə ki, Azərbaycan Respublikasına humanitar yardım göstərilməsi işinə BMTnin ixtisaslaşmış qurumlarının cəlb olunması qərara alındı.
BMT-nin fəaliyyətinin əhəmiyyətli hissəsi onun ixtisaslaşmış qurumları tərəfındən reallaşdırılır [12,
s.70]. Belə ki, iqtisadi, sosial, mədəni, humanitar problemlər ixtisaslaşmış qurumların fəaliyyət sahələrini təşkil
edir. Azərbaycan Respublikası ВМТ-yə üzv olduğu ilk vaxtlardan təşkilatın ixtisaslaşmış qurumları ilə böyük
perspektivlərə hesablanmış əlaqələr qurmağa başlamışdır [12, s.73]. Bunu BMT-Azərbaycan əlaqələrinin ən
əhəmiyyətli məqamlarından birinin təşkilatın İnkişaf Proqramı ilə bağlı olması da sübut edir. Azərbaycan BMT
İP-уə 1992-ci il mayın 26-da qoşulmuş və sentyabrın 6-da Azərbaycan nümayəndə heyəti BMT İP-nin
Rumıniyada keçirilən konfransında iştirak etmişdir. Müxtəlif layihə və proqramlar yaşayış standartlarının
yüksəldilməsinə, iqtisadiyyatın struktur tənzimlənməsinin həyata keçirilməsinə xidmət edir. BMT-nin İnkişaf
Proqramı Azərbaycanın Bərpa və Yenidənqurma Agentliyinin (ARRA) və ərazilərin Minalardan
Təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin (ANAMA) imkanlarının inkişaf etdirilməsi və onların maliyyələşdirilməsi
yolu ilə münaqişədən sonrakı bərpa prosesinə böyük yardım göstərmişdir [11, s.43]. Azərbaycan Respublikası,
həmçinin, BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı, BMT-nin Əhali Fondu, BMT-nin Təhsil, Elm və
Mədəniyyət Məsələləri üzrə Təşkilatı (YUNESKO), Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik, Nüvə
Sınaqlarının Hərtərəfli Qadağan Olunması haqqında Müqavilə Təşkilatı və s. qurum və orqanları ilə six
əməkdaşlıq etməkdədir [12, s.73].
1995-ci il oktyabrın 21-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevlə BMT İP-nin rəhbəri
Ceyms Spet arasında görüşdə Sumqayıt layihəsinin həyata keçirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi olmuşdur.
C.Q.Spet YUNİDO və başqa təşkilatların dəstəyi bu layihənin reallaşdırılmasına BMT İP-nin hər cür yardım
göstəriləcəyini bildirmişdir. Bununla yanaşı, qonaq Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf etməsi üçün özəl
bölmə investisiyalarının respublikaya cəlb olunmasının əhəmiyyətini qeyd etmiş, 1994-cü ilin sentyabrında
“Əsrin müqaviləsi” nin bu işə təkan verəcəyini söyləmişdi.
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, BMT-Azərbaycan əlaqələrinin vacib trendlərindən birini də Azərbaycan
Respublikasının BMT-nin Qaçqınların işi üzrə Ali Komissarı (UNHCR) ilə birgə qaçqın və məcburi
köçkünlərin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üzrə fəaliyyətin həyata keçirilməsi təşkil edir. Bildiyimiz kimi,
Ermənistanın tarixi Azərbaycan torpaqlarına təcavüzü nəticəsində 1 milyondan artıq insan qaçqın və məcburi
köçkün olmuşdur. Bu baxımdan, 1993-cü ildən başlayaraq Azərbaycanla BMT-nin qeyd olunan istiqamətdə
birgə fəaliyyəti çox önəmlidir.
Azərbaycan Respublikasının BMT-nin ixtisaslaşmış qurumları ilə əlaqələrinin səmərəliliyi və sıxlığı
Azərbaycan-YUNESKO əməkdaşlığı ilə daha qəti təsdiqini tapır. Azərbaycan Respublikası 1992-ci ilin iyun
ayında YUNESKO-ya üzv qəbul olunmuşdur. YUNESKO bu gün Azərbaycanda təhsil, elm və mədəniyyət
sahələrin- də köklü islahatların həyata keçirilməsində yaxından iştirak etməkdədir. 1996-cı ilin noyabrında
Azərbaycan-YUNESKO əməkdaşlığına dair saziş imzalanmışdır. Bununla qurumla Azərbaycan arasında elm,
təhsil və mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığın yeni mərhələsi başlamışdır və yeni perspektivlər açmışdır. 2004cü ildə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva YUNESKO-nun sülhməramlı səfiri elan
edilmişdir, Bu, Azərbaycanla YUNESKO arasında münasibətlərin davamlı xarakter almasına dəlalət edirdi.
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BMT-də aparılan diplomatik iş və Azərbaycanın 1992-1993-cü illərdə insan hüquqlarına dair bir sıra
beynəlxalq müqavilələrə qoşulması respublikamızın mənafelərinin daha dolğun ifadə olunması və qorunması
sahəsində ilk ciddi addımların atılmasına imkan verdi. Həmin illərdə Ermənistanın Azərbaycan ərazilərinə
təcavüzü və onun nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı məsələlər müntəzəm olaraq BMT Təhlükəsiszlik
Şurasının müzakirəsinə çıxarılmış, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təsdiqləyən, işğalçı qoşunların zəbt
olunmuş ərazilərdən çıxarılmasını və qaçqınların daimi yaşayış yerlərinə qaytarılmasını tələb edən 30 aprel
1993-cü il tarixli 822, 29 iyul 1993-cü il tarixli 853, 14 oktyabr 1993-cü il tarixli 874 və 11 noyabr 1993-cü il
tarixli 884 saylı 4 qətnamə qəbul olunmuşdur. Bu qətnamələrin qəbul olunması üçün Azərbaycan BMT üzvü
olan dövlətlərlə intensiv müzakirələr aparmış və onları öz mövqeyinin haqlı olduğuna inandırmışdı [2, s.79].
Bunda başqa, həmin dövrdə BMT Baş katibin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suveren hüquqlarını
təsdiqləyən, Minsk qrupunun Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə
yönəlmiş səylərini dəstəkləyən yeddi bəyanatla çıxış etməsi BMT-Azərbaycan əməkdaşlığının inkişafının
göstəricisi kimi qəbul edilə bilər.
2008-ci ilin mart ayında BMT BA-nın 62-ci sessiyasında “Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində
vəziyyətə dair” qətnamə qəbul edilmişdir. Bu qətnaməni BMT-nin Azərbaycan dövlətində münasibətdə yeni
mövqe sərgiləməsinin əlaməti kimi qiymətləndirmək olar. Belə ki, qətnamədə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinə obyektiv siyasi-hüquqi qiymət verilmişdir və Ermənistan tərəfındən Azərbaycanın işğal
olunmuş ərazilərinin qeyd-şərtsiz azad edilməsi tələbi yer almışdır [9]. BMT-nin bu qətnaməsi kağız üzərində
qalsa da, digər beynəlxalq aktorların da məsələyə fərqli, yəni Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü
prizmasından yanaşması üçün qiymətli president yaratmış oldu,
BMT ilə əlaqələrin intensiv inkişafına xüsusi əhəmiyyət verən Azərbaycan bu təşkilatın müxtəlif
beynəlxalq toplantılarında müntəzəm iştirak edir, irəli sürdüyü ideya və təkliflərə fəal münasibət bildirir.
Məsələn, bu gün Azərbaycan Respublikası BMT Təhlükəsizlik Şurasının Terrorizmə Qarşı Komitəsi və
Əfqanıstanla Bağlı Sanksiya Komitəsi ilə davamlı əməkdaşlıq etməkdədir. Azərbaycan Respublikası da
ziddiyyətlərlə və münaqişələrlə zəngin olan XXI əsrin beynəlxalq problemlərini səmərəli həll edə bilmək üçün
BMT-nin iş qabiliyyətinin yüksəldilməsi məqsədi ilə, təşkilat daxilində zəruri islahatların aparılmasına tərəfdar
olduğunu bildirir.
1995-ci ilin oktyabrında BMT-nin 50 illik yubileyi ilə bağlı keçirilən Baş Assambleyanın xüsusi
təntənəli iclasında iştirak edən Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev bu qurumun yüksək kürsüsündən dünya
dövlətlərinə müraciət edərək, mövcud qlobal problemlərə dair Azərbaycan Dövlətinin prinsipial mövqeyini
açıqlamış, habelə Ermənistanın təcavüzünün aradan qaldırılması ilə bağlı beynəlxalq səylərin artırilmasına
çağırmışdır.
Həmçinin qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası beynəlxalq ictimaiyyati narahat edən və beynəlxalq
təhlükəsizliyə təhdid yaradan bir çox vacib məsələlərlə bağlı BMT Baş Assambleyasının qəbul etdiyi
qətnamələrin kosponsoru rolunda fəallıq nümayiş etdirməkdədir [4, s. 98]. Bunu Azərbaycanın milli
nümayəndə heyətinin bəzi qətnamələrin irəli sürülməsində təşəbbüskarlıq göstərməsi də sübut edir. Məsələn,
BMT-nin İnsan Hüquqları Komissiyasının (CHR) 58-60-cı sessiyalarında Azərbaycan nümayəndə heyəti
tərəfindən “Itkin düşmüş şəxslər” adlı qətnamə layihəsi təklif edilmişdir.
BMT-Azərbaycan əlaqələrinin intensivliyini və real perspektivlərinin mövcudluğunu əks etdirən
məqamlardan biri də ondan ibarətdir ki, Azərbaycan Respublikası BMT-nin müvafıq orqan və qurumlarına öz
namizədlərini irəli sürür. Bununla da, BMT-Azərbaycan əlaqələrinin daha bir trendi haqqında fıkir yürütmək
üçün motiv yaranır. Belə ki, Azərbaycan müvafıq qurumlara öz namizədlərini irəli sürməklə, bu orqanlara
seçkilərdə fəal iştirak imkanı əldə edir. Məsələn, Azərbaycan Respublikası 1995-1997, 1998-2000-ci illərdə
“UNİCEF-in İcra Heyətinin”, 2000-2002-ci illərdə BMT-nin “Qadınların vəziyyəti haqqında Komıssiyanın”,
2002-2004-cü illər ərzində BMT-nin Davamlı İnkişaf üzrə Komissiyasının üzvü olmuşdur. Bunlardan başqa,
Azərbaycan Respublikası 2003-2005-ci illər üçün BMT-nin iqtisadi və Sosial Şurasının da (ECOSOC) üzvü
kimi fəallıq nümayiş etdirmişdir. Ən əlamətdar məqam isə ondan ibarət olmuşdur ki, 24 oktyabr 2011-ci ildə
Azərbaycan Respublikası ilk dəfə BMT Təhlükəsizlik Şurasının iki illiyə yəni, 2012-2013-cü illər üçün qeyridaimi üzvü seçilmişdir. Azərbaycan Respublikası qeyri-daimi üzvü kimi BMT Təhlükəsizlik Şurasının
iclasında ilk dəfə 4 yanvar 2012-ci ildə iştirak etmişdir. Bu böyük tarixi hadisə idi. Belə ki, Azərbaycan Cənubi
Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionlarında BMT TŞ-nin üzvü seçilən ilk ölkə olmuşdur. Həmçinin, diqqəti çəkən
məqam ondan ibarətdir ki, Azərbaycan bu tarixi qələbəni BMT-nin təsis edildiyi gün olan oktyabrın 24-də
qazanmışdır. Bu tarixi qələbəyə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev belə münasibət
bildirmişdir: “Müstəqilliyimiz dövründə-20 il ərzində belə böyük uğurun əldə edilməsi, doğrudan da, tarixi
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nailiyyətdir. Biz 20 il ərzində müstəqil ölkə kimi özümüzü dünyada təsdiq edə bilmişik. Biz sübut edə bilmişik
ki, Azərbaycan etibarlı tərəfdaşdır. Azərbaycan dost ölkədir və dostların sayının artması bizim siyasətimizin
təntənəsidir”. ;
Azərbaycanın BMT TŞ-nin qeyri-daimi üzvü seçilməsi Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq mövqelərinin
möhkəmlənməsinə həlledici təsir göstərməklə yanaşı, həmçinin BMT ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin yeni
mərhələsi və real perspektivləri haqqında düşünməyə əsas verir. Belə ki, Azərbaycan TŞ-də üzvlükdən istifadə
edərək, ilk növbədə, özünün pozulmuş suverenliyini, ərazi bütövlüyü məsələsini BMT-nin gündəliyinə
çıxarmaq üçün real imkan qazanmışdır. Ən əsası isə, BMT tərəfindən qəbul edilmiş və bu günə kimi icra
olunmamış qətnamələrin yerinə yetirilməsı və Ermənistana qarşı məcburetmə vasitələrinin tətbiq edilməsi
istiqamətındə də Azərbaycanın fəaliyyət göstərməsı ımkanları yaranmışdır. Azərbaycan Respublikası
yaranmış bu imkanları yüksək dəyərləndirərək, onlardan maksimum yararlanmağa çalışır. BMT TŞ-nin qeyridaimi üzvü kimi fəaliyyət göstərdiyi dövrdən Azərbaycan Respublikasının böyük fəallığı da bunu təsdiq edir.
Məsələn, BMT TŞ-nin 2013-cü il mayın 7-də keçırılmış ıclasında Təhlükəsizlik Şurasının üzvü kimi çıxış
etmiş Azərbaycan tərəfı qəbul edilmiş məlum qətnamələrin yerinə yetirilməməsini beynəlxalq hüququn ciddi
pozuntusu olaraq qiymətləndirmişdir. Azərbaycan tərəfi, həmçinin bildirmişdir ki, sülh, təhlükəsizlik və
sabitliyə nail olmaq üçün ilk növbədə Ermənistanın qanuna zidd şəkildə güc tətbiq etməsinin nəticələri aradan
qaldırılmalı, beləliklə də Azərbaycanın məcburi köçkünlərinin öz evlərinə geri dönmək və öz mülklərini geri
qaytarmaq hüquqları təmin edilməlidir. Göründüyü kimi, Azərbaycan mövcud imkanlardan səmərəli istifadə
etməkdədir. TŞ-də Azərbaycan, həmçinin təşəbbüskarlığı ilə fərqlənir. 2013-cü il may ayının 14-də
Azərbaycanın təşəbbüsü ilə Türkiyədə baş vermiş terror aktları ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurası bəyanat
qəbul etmişdir.
ВMT-Azərbaycan əlaqələrinin perspektivlərini təhlil edərkən təşkilatın Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişənin tənzimlənməsı probleminə münasıbətinə xüsusı dıqqət yetirmək vacibdır. Qeyd
etdiyimiz kimi, BMT TŞ tərəfindən Azərbaycanın işğal olunmuş əraziləri ilə qətnamələr qəbul edilmişdir.
Lakin, qeyd etmək lazımdır ki, Ermənıstan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi
prosesində BMT-nin ancaq fəaliyyətsizliyindən danışmaq mümkündür. Belə ki, BMT Nizamnaməsınə görə,
TŞ-yə mübahisəli məsələləri. о cümlədən münaqişələri həll etmək uçun geniş səlahiyyətlər verilir [10]. Şuranın
qətnamələri məcburi mahiyyət kəsb etməsə və tövsiyə xarakterı daşısa da. yerinə yetirilmədikdə və məsələ
beynəlxalq sülh üçün təhlükə yaratdıqda TŞ-nın məcburı qərarlar qəbul etmək hüququ var. Lakın ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin timsalında bu, müşahidə edilməməkdədir.
Təcavüz aktının bu və ya digər formasına görə təcavüzkar dövlət BMT Təhlükəsizlik Şurası qarşısında
birbaşa məsuliyyət daşıyır. Bu isə Təhlükəsizlik Şurasına təcavüzkar haqqında məcburi tədbirlərin görülməsi
səlahiyyətini verir. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasət yürütdüyünü təsdiqləyən onlarca fakt
var və bu faktlar sözügedən ölkənin respublikamıza qarşı həyata keçirdiyi hərbi əməliyyatların bütün
kriteriyalar üzrə məhz təcavüz aktı olduğunu söyləməyə əsas verir. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, BMT
Təhlükəsizlik Şurası təcavüzkarı cəzalandırmaq və onu öz qanunsuz hərəkətlərindən çəkindirmək üçün lazımi
qərarlar qəbul etməkdən yayınmaqla ikili siyasət yürütməkdədir.
Fikirlərimizi ümumiləşdirərək, yekun olaraq qeyd edək ki, bütovlükdə BMT-Azərbaycan əlaqələrinin
səviyyəsini normal və inkişafa meyli kimi qiymətləndirmək mümkündür. BMT-nin müxtəlif ixtisaslaşmış
qurumları ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq proqramları hazırkı dövrü əhatə etməklə yanaşı, gələcək
əməkdaşlıq istiqamətlərini də müəyyən edir. Məsələn. Azərbaycanla BMT-nin Sənaye İnkışafı Təşkılatı
arasında 2013 -2018-ci illəri əhatə edəcək Çərçıvə Sənədinin imzalanması barədə danışıqlar aparılır. Beləliklə.
əməkdaşlığın etibarlı əsasları onun perspektivlərınin yüksək olması üçün zəmin yaratmışdır. Azərbaycan tərəfi
BMT TŞ-nin qeyri-daimi üzvlüyünə keçırilən gərgin seçkılərdə qələbə qazanması təşkilatın onu daha cıddi
tərəfdaş kımı tanıması və qəbul etməsi üçün əsas yaratmışdır. Bu da gələcək əməkdaşlığın miqyasının
genişlənməsi üçün real imkanların yaranması kimi qiymətləndirilə bilər. Ümumilikdə, Azərbaycan dövləti
beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasında və möhkəmləndirilməsində BMT-nin aparıcı rolunu
qəbul edir və bu təşkilatla əlaqələrin perspektivlərinə nikbin baxır.
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Azərbaycan Respublikasının BMT Təhlükəsizlik Şurasında qeyri-daimi üzvlüyü
başa çatmışdır
Azərbaycan Respublikasının Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasında 2012-2013-cü
illəri əhatə edən qeyri-daimi üzvlüyü 2013-cü il dekabrın 31-də başa çatmışdır.
Azərbaycan Respublikasının BMT yanında daimi nümayəndəliyindən AzərTAc-a bildirilmişdir ki,
müstəqillik tarixində ilk dəfə bu ali qurumun üzvü kimi ölkəmiz beynəlxalq gündəlikdə duran ən aktual
məsələlər üzrə müxtəlif səviyyələrdə müzakirələrin aparılmasının və qərarların qəbul edilməsinin bilavasitə
iştirakçısı olmuşdur. Şurada üzvlüyün yaratdığı imkanlardan tam istifadə edən Azərbaycan bir sıra vacib
mövzularda prinsipial mövqeyini ortaya qoymuşdur.
Beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə əməl olunması, qanunun aliliyi, münaqişələrin qarşısının
alınması və həll edilməsi, münaqişəli vəziyyətlərdə mülki əhalinin müdafiəsi, terrorçuluqla mübarizə, BMT
və regional təşkilatlar arasında əməkdaşlıq mövzuları ilə yanaşı, Yaxın Şərq sülh prosesi, Suriya, Əfqanıstan
və Afrikanın bir sıra dövlətlərində vəziyyət ölkəmizin böyük əhəmiyyət verdiyi məsələlər sırasında idi.
İki il ərzində Azərbaycan Təhlükəsizlik Şurasında iki dəfə – 2012-ci ilin mayında və 2013-cü ilin
oktyabrında sədrlik vəzifəsini həyata keçirmiş, bir sıra əhəmiyyətli mövzular üzrə müzakirələr və
yüksəksəviyyəli tədbirlər təşkil etmişdir. 2012-ci il mayın 4-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin sədrliyi və BMT-nin Baş katibi Pan Gi Munun iştirakı ilə Təhlükəsizlik Şurasının “Terror aktlarının
beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə törətdiyi təhdidlər: Terrorçuluqla mübarizə üzrə öhdəliklərin yerinə
yetirilməsində beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsi” mövzusunda yüksəksəviyyəli iclası keçirilmişdir.
Yekun sənəd kimi Təhlükəsizlik Şurası sədrinin bəyanatı qəbul edilmişdir. Bəyanatda terrorçuluğun bütün
forma və təzahürləri pislənmiş və terrorçuluğa qarşı bütün vasitələrlə mübarizənin vacibliyi vurğulanmışdır.
Bundan başqa, dövlətlərin ərazi bütövlüyü və ya siyasi müstəqilliyinə qarşı güc tətbiq etməmək prinsipi,
terrorçuluğun qarşısının alınması və onunla mübarizədə dinlər və mədəniyyətlər arasında hörmət və dialoqun
təşviq edilməsi, beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsinin əhəmiyyəti qeyd edilmişdir.
Ölkəmizin Təhlükəsizlik Şurasında ikinci sədrliyi də çox səmərəli keçmişdir. Oktyabrın 28-də qurumun
“Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı arasında tərəfdaşlıq əlaqələrinin gücləndirilməsi”
mövzusunda yüksəksəviyyəli iclası təşkil olunmuşdur. Şuranın tarixində ilk dəfə bu mövzu üzrə keçirilən və
Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarovun sədrlik etdiyi iclasda BMT-nin Baş
katibi Pan Gi Mun və İƏT-in sabiq baş katibi Ekmələddin İhsanoğlu iştirak etmişlər. İclasın yekun sənədi kimi
qəbul edilmiş Təhlükəsizlik Şurası sədrinin bəyanatında BMT və İƏT arasında əməkdaşlığın hazırkı vəziyyəti
alqışlanmış və onun gücləndirilməsinin vacibliyi, həmçinin münaqişələrin BMT Nizamnaməsi və
Təhlükəsizlik Şurasının qərarları əsasında həll edilməsinə dair hər iki təşkilatın eyni mövqedən çıxış etdiyi
bildirilmişdir. Bundan başqa, ötən ilin oktyabrında beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin təmin edilməsində
qadınların rolu, Yaxın Şərqdə vəziyyət və Təhlükəsizlik Şurasının iş metodlarına dair Şuranın açıq
müzakirələri də təşkil edilmişdir.
Təhlükəsizlik Şurasında üzvlüyü dövründə Azərbaycan milli maraqlarımızın qlobal səviyyədə irəli
aparılması istiqamətində fəal səylər göstərmişdir. Ölkəmizin üzləşdiyi ən böyük problem olan ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin müxtəlif aspektləri Şuranın müvafiq iclaslarında mütəmadi olaraq
diqqətə çatdırılmışdır. Bundan əlavə, dövlətlərin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə
tanınmış sərhədlərin toxunulmazlığı prinsiplərinə hörmət, həmçinin münaqişələr zamanı müharibə və insanlığa
qarşı cinayətlər törətmiş şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsinin vacibliyi məsələsi ardıcıl olaraq qaldırılmış və
müvafiq müddəalar Şuranın qəbul etdiyi sənədlərdə əks olunmuşdur.
Bu kontekstdə 2012-ci il mayın 30-da Təhlükəsizlik Şurasının Azərbaycan Respublikasının BMT
yanında daimi nümayəndəliyi tərəfindən təşkil edilmiş “Mübahisələrin dinc yolla nizamlanması,
münaqişələrin qarşısının alınması və həlli: vasitəçilik, məhkəmə həlli və ədalət” mövzusunda qeyri-rəsmi
müzakirələri (“Arria” formulası çərçivəsində) böyük maraq doğurmuşdur. Tədbirdə Təhlükəsizlik Şurasının
üzvü olan dövlətlərlə yanaşı, BMT-nin digər üzv dövlətlərinin, BMT Katibliyinin, beynəlxalq hökumətlərarası
təşkilatların, vətəndaş cəmiyyətinin və elmi dairələrin 120-dən artıq nümayəndəsi iştirak etmişdir.
Müzakirələrdə Azərbaycan Respublikası xarici işlər nazirinin müavini Araz Əzimov və tanınmış
hüquqşünas, Böyük Britaniyanın Kembric Universitetinin professoru Malkolm Şou çıxış etmişlər.
Afrika dövlətləri ilə ikitərəfli münasibətlərin inkişafına böyük önəm verən Azərbaycan qitənin üzləşdiyi
müxtəlif problemlərin həllinə Təhlükəsizlik Şurasında üzvlüyü dövründə də fəal töhfə verməyə çalışmışdır.
Təsadüfi deyil ki, məhz Azərbaycanın Şuraya hər iki sədrliyi müddətində qurumun Qərbi Afrika bölgəsinə
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(Liberiya, Kot d,İvuar və Syerra Leone) və Afrikanın Böyük Göllər regionuna (Konqo Demokratik
Respublikası, Ruanda və Uqanda) səfərləri təşkil edilmişdir. Sonuncu səfər çərçivəsində Efiopiyanın paytaxtı
Əddis-Əbəbə şəhərində Azərbaycan Respublikasının BMT yanında daimi nümayəndəsi səfir Aqşin
Mehdiyevin həmsədrliyi ilə Afrika İttifaqının Sülh və Təhlükəsizlik Şurası və BMT Təhlükəsizlik Şurasının
7-ci illik birgə müşavirəsi keçirilmiş, yekunda birgə kommunike qəbul olunmuşdur. Bununla yanaşı, 2013-cü
ilin oktyabrında səfir Aqşin Mehdiyev Təhlükəsizlik Şurasının sədri qismində Afrika İttifaqının İcraiyyə
Şurasının Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi üzrə Əlaqələndirmə Qrupunu təmsil edən Efiopiya, Burundi,
Mavritaniya, Uqanda, Seneqal, Namibiya və Keniyanın xarici işlər nazirləri ilə görüşmüşdür. Həmçinin
Əlaqələndirmə Qrupunun yüksəksəviyyəli üzvlərinin iştirakı ilə oktyabrın 31-də Təhlükəsizlik Şurasının
qeyri-rəsmi müzakirələri olmuşdur.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanın Təhlükəsizlik Şurasında hər iki sədrliyi müddətində qurumun 59 açıq və
qapalı iclası keçirilmiş, 7 qətnamə, Şura sədrinin 3 bəyanatı və 13 mətbuat bəyanatı qəbul edilmişdir.
Keçən iki il ərzində Azərbaycan BMT-nin üzv dövlətləri, BMT Katibliyi və qeyri-hökumət təşkilatları
və araşdırma mərkəzləri ilə sıx əməkdaşlıq münasibətlərini daha da genişləndirmişdir. Şurada üzvlüyü
müddətində Azərbaycanın uğurlu fəaliyyəti və hər zaman ədalət və beynəlxalq hüquqa əsaslanan prinsipial
mövqedən çıxış etməsi yüksək qiymətləndirilmişdir.
Təhlükəsizlik Şurasında qazanılmış təcrübə Azərbaycanın beynəlxalq mövqelərinin gücləndirilməsinə
və milli maraqlarının təmin olunmasına xidmət edəcəkdir.
Azərbaycan.-2014.-8 yanvar.-№ 01.-S.3.
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Xarici siyasətimizin şərəfli səhifəsi:Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasında
Məlahət İbrahimqızı,
Milli Məclisin deputatı
Xalqımızın müstəqillik tarixinə qızıl hərflərlə yazılacaq nailiyyətlərimizdən biri də xarici
siyasətimizin uğuru nəticəsində ölkəmizin dünya birliyinin zirvəsində – BMT Təhlükəsizlik Şurasında
təmsil olunmasıdır.
Bəli, Azərbaycan 24 oktyabr 2011-ci il tarixində böyük diplomatik uğura imza ataraq, BMT
Təhlükəsizlik Şurasına 2012-2013-cü illər üçün qeyri-daimi üzv seçilmişdir. Yüksək rəqabət şəraitində keçən
17 turdan sonra ölkəmiz beynəlxalq ictimaiyyətin etimadını qazanaraq, BMT-nin 155 üzv dövlətinin dəstəyini
əldə etməsi çox böyük diplomatik qələbə idi. Təkcə ona görə yox ki, ölkəmiz BMT Təhlükəsizlik Şurasına
qeyri-daimi üzv seçilmişdi, həm də ona görə ki, toplanan səs sayları indiyədək ayrı-ayrı ölkələrin topladığı ən
yüksək saylar cərgəsində idi. Əslində biz – Azərbaycan xalqı bunu gözləyirdik və bu, bizim haqlı, halal
səsimizdir. Bu uğur və qələbə ölkəmizin BMT-yə üzv olduğu ilk gündən, xüsusilə də xalqımızın böyük oğlu,
müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu Heydər Əliyevin 1993-cü ildə əsasını qoyduğu, 2003-cü ildən isə
möhtərəm Prezidentimiz cənab Ilham Əliyevin davam etdirdiyi diplomatiyanın və xarici siyasətin məntiqi
nəticəsi idi.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev bu fəxredici hadisədən dərhal sonra
Azərbaycan xalqına verdiyi bəyanatda bildirdi ki, ölkəmizin BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv
seçilməsi onu sübut edir ki, dünya miqyasında 155 ölkə Azərbaycana inanır, Azərbaycana etimad göstərir,
Azərbaycana hörmət edir, Azərbaycana rəğbətlə yanaşır və Azərbaycanı dəstəkləyir.
Cənab Prezidentimiz ölkənin müstəqilliyi dövründə – 20 il ərzində belə böyük bir uğurun əldə
edilməsinin, doğrudan da, tarixi nailiyyət olduğunu bildirdi: “Biz 20 il ərzində müstəqil ölkə kimi özümüzü
dünyada təsdiq edə bilmişik. Biz sübut edə bilmişik ki, Azərbaycan etibarlı tərəfdaşdır, dost ölkədir və
dostların sayının artması bizim siyasətimizin təntənəsidir. Bu səsvermə müstəqilliyimizin 20 illiyinə təsadüf
edir. Bu, çox rəmzi məna daşıyan bir hadisədir. Bu göstərir ki, 20 il ərzində Azərbaycan müstəqil dövlət,
dünyada böyük şöhrətə malik olan ölkə kimi özünü tanıdıb. Bu qələbə Azərbaycan xalqının qələbəsidir. Bu
qələbə Azərbaycan dövlətinin qələbəsidir, siyasətimizin təntənəsidir. Bu böyük qələbə münasibətilə mən öz
sevincimi Azərbaycan vətəndaşları ilə bölüşmək istəyirəm.
Azərbaycan hər zaman bu təşkilatda sadiq olduğu ideallara, sülhə, təhlükəsizliyə, demokratiyaya,
ədalətə xidmət etmişdir və bundan sonra da edəcəkdir”.
Ölkəmizin BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv seçilməsi onun həm regionda, həm də
beynəlxalq arenada artan nüfuzunun, dünyada cərəyan edən beynəlxalq proseslərdə yaxından iştirakının və
eyni zamanda, sülhün və əminamanlığın bərpa edilməsinə verdiyi töhfənin bariz nümunəsidir.
Müstəqilliyimizin 20 illiyinə təsadüf edən bu qələbəmiz ölkəmizin qısa müddət ərzində
balanslaşdırılmış, çoxşaxəli və məqsədyönlü xarici siyasətinin həyata keçirilməsi nəticəsində əldə etdiyi
yüksək nailiyyətlərin əsl göstəricisidir. Bu, həm də dünya birliyində ölkəmizin necə bir imic qazanmasının bir
növ göstəricisi oldu.
Beynəlxalq səviyyəli müxtəlif ekspertlər də Azərbaycanın bu nailiyyətini beynəlxalq aləmdə qazanılan
uğurun təntənəsi kimi qiymətləndirirlər.
Qeyd edək ki, ölkəmiz BMT TŞ-na qeyri-daimi üzvlük müddətində 2 dəfə sədrlik etmək hüququna
malikdir. Azərbaycanın BMT TŞ-da ilk sədrliyi may ayı ərzində, daha doğrusu, ayın sonunadək davam etdi.
Ümumiyyətlə, prosedura görə BMT Təhlükəsizlik Şurasına sədrlik edən ölkə həm də həmin dövrdə
qurumun gündəliyini müəyyən edir. Respublikamızın Prezidenti BMT TŞ-nın may sessiyasının gündəliyini
müzakirə edərkən BMT-nin baş katibi Pan Gi Munla da görüşmüşdür. Bu görüşdə TŞ-nın üzv dövlətlərinin
yüksək səviyyəli rəsmi şəxsləri iştirak və çıxış etmişlər.
Azərbaycanın BMT TŞ-də sədrliyi müddətində bu qurumun 13 açıq və 16 qapalı iclası keçirilmişdir.
Açıq iclaslar sırasına BMT-nin Kosovodakı Müvəqqəti İdarəetmə Missiyası, Bosniya və Herseqovina,
Qvineya-Bisau, Liviya, Somali, Yaxın Şərq, Yəmən, BMT Təhlükəsizlik Şurasının terrorçuluqla mübarizə
üzrə üç yardımçı komitəsinin məruzələri və TŞ-nin üzvlərinin Qərbi Afrikaya səfəri ilə bağlı görüşlər daxildir.
Qapalı iclaslar isə şuranın may ayı üçün gündəliyinin qəbul edilməsi, Qvineya-Bisau, BMT-nin Suriyada
Nəzarət Missiyası, Livan, Liviya, BMT-nin Qərbi Afrika üzrə ofisi, Somali, Sudan və Cənubi Sudan, TŞ-nin
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1718 saylı qətnaməsi əsasında təsis edilmiş komitənin hesabatı, Əfqanıstanda humanitar vəziyyət, şura
üzvlərinin Qərbi Afrikaya səfəri, Yaxın Şərq və Yəmən ilə bağlı məsələlərə həsr edilmişdir.
Azərbaycanın sədrliyi dövründə BMT TŞ-də üç qətnamə qəbul olunmuşdur. Qətnamələrlə yanaşı, may
ayı ərzində dünyanın bir sıra ölkələrində beynəlxalq sülhə və təhlükəsizliyə qarşı yaranmış təhdidlərlə bağlı
BMT TŞ-nin mətbuat üçün yeddi bəyanatı qəbul edilmişdir.
May ayı ərzində ən vacib tədbirlərdən biri kimi BMT TŞ-nin üzvlərinin Qərbi Afrika bölgəsinə –
Liberiya, Fil Dişi Sahili və Sierra Leoneyə səfərlərini göstərmək olar. Bu səfərlərin məqsədi sözügedən
ölkələrdə siyasi, təhlükəsizlik və humanitar vəziyyətlə tanış olmaq, onların yüksək rəsmiləri və vətəndaş
cəmiyyətinin nümayəndələri ilə görüşmək idi. Səfər zamanı əsasən, BMT-nin Qərbi Afrikada sülhməramlı
missiyalarının gələcəyi, qaçqınlar, narkotik qaçaqmalçılıq və digər sərhədlərarası təhdidlər, habelə bir sıra
daxili sosial-iqtisadi məsələlər müzakirə edilmişdir.
Bundan başqa, Azərbaycanın sədrliyi zamanı BMT TŞ-nin “Yaxın Şərq və Şimali Afrika: yeni siyasi
reallıqlar” mövzusunda İstanbulda keçirilmiş üçüncü ənənəvi illik səfər-görüşünü də qeyd etmək lazımdır.
Sədrliyimizin sonunda isə Azərbaycan tərəfinin təşəbbüsü və dəstəyi ilə “Mübahisələrin dinc yolla həlli,
münaqişələrin qarşısının alınması və həlli: vasitəçilik, hüquqi həll və ədalət” mövzusunda BMT TŞ-nin qeyrirəsmi müzakirələri təşkil edilmişdir.
Təəssüflə qeyd etmək istərdim ki, may ayı ərzində həmişə olduğu kimi Ermənistan Azərbaycanın BMT
TŞ-də sədrliyinə qarşı bir sıra təxribat xarakterli hərəkətlər etməyə çalışmış, lakin tərəfimizdən buna imkan
verilməmişdir. Ermənistanın bu cür addımları BMT TŞ-nin digər üzvlərinin ciddi narazılığına səbəb olmuşdur.
Ermənistanın belə hərəkətlərini Azərbaycanın BMT TŞ-də sədrliyinə ləkə salmaq cəhdi və bu dövlətin TŞ-yə,
onun qaydalarına və üzv dövlətlərə münasibətdə açıq hörmətsizliyi kimi qiymətləndiririk.
Fəxr hissi ilə vurğulamaq istərdim ki, may ayında BMT TŞ-nin gündəliyinin gərgin olmasına
baxmayaraq, Azərbaycan sədrliyi ilə keçirilən bütün tədbirləri uğurla başa vurmuşdur. Bütün görüşlərdə
möhtərəm Prezidentimiz ölkəmizə qarşı iyirmi ildən artıq davam edən Ermənistanın işğalçılıq siyasəti,
separatizmi və xaricdən dəstəklənən terror barədə ətraflı məlumat vermişdir.
Sədrlik dövründə ölkəmiz tərəfindən əvvəlcədən bir sıra məsələlərin qaldırılması nəzərdə tutulmuşdu
ki, burada da prioritet məsələ Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsidir. Bu
görüşlərdə möhtərəm Prezidentimiz BMT TŞ-nın və beynəlxalq təşkilatların qəbul etdikləri sənədlərdə olduğu
kimi Ermənistanın ölkəmizə qarşı işğalçı siyasətinə beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində son qoyulmasını
beynəlxalq ictimaiyyətin ədalətli mövqeyi kimi vurğulamışdır.
İlk günlərdən bu qurumda öz prinsipiallığı, mövqeyi ilə seçilən Azərbaycan hər zaman olduğu kimi
bundan sonra da beynəlxalq hüququ və ədaləti müdafiə edəcək.
Sədrlik müddəti ərzində Azərbaycan Təhlükəsizlik Şurasının gündəliyi çərçivəsində Yaxın Şərq, Afrika
və Balkan regionlarında cərəyan edən proseslər, o cümlədən dünya ictimaiyyətinin diqqət mərkəzində olan
sülh və beynəlxalq təhlükəsizlik, terrorizmə qarşı mübarizə və münaqişələrin həll edilməsi kimi digər qlobal
əhəmiyyətli məsələlərin müzakirələrini keçirmişdir. Ölkəmizin sədrliyi bir daha Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi: “Biz Təhlükəsizlik Şurasında, ilk növbədə, beynəlxalq hüququ və
ədaləti müdafiə edəcəyik və müdafiə edirik” prinsipinə sadiqliyimizi nümayiş etdirdi.
Həqiqətən bu post Azərbaycana imkan yaratdı ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həllinə töhfə
verə bilsin və öz haqq davasının miqyasını daha da genişləndirsin.
BMT Nizamnaməsinin 23-cü maddəsinə görə, Baş Assambleya Təhlükəsizlik Şurasının on qeyri-daimi
üzvünü seçərkən, ilk növbədə, həmin ölkələrin beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin saxlanması və təşkilatın
digər məqsədlərinə nail olunmasında iştirak dərəcəsinə diqqət yetirir.
Bəli, Azərbaycan quruma sədrlik etdiyi dövr ərzində həm də onu sübut etdi ki, hər zaman dünyada
sülhün və əmin-amanlığın təmin olunmasına tərəfdardır.
Bu gün qlobal problemə çevrilən Suriya məsələsində də Azərbaycan öz mövqeyini ortaya qoyub və bu
münasibət beynəlxalq birliyin mövqeyindən fərqlənmir.
Artıq BMT TŞ-nın iclasları, daha doğrusu, may sessiyası bitmişdir. BMT TŞ-də sədrliyimiz dövründə
ölkəmiz üçün mühüm olan məqamlarla bərabər, dünya məsələləri barədə müzakirələrdə də iştirak etdik, onlara
münasibət bildirdik, qəbul edilən sənədlərə töhfəmizi verdik.
Azərbaycanın sədrliyi zamanı ölkəmizin beynəlxalq əməkdaşlığı üçün geniş perspektivlər də
yaranmışdır. Bu mənada BMT-dəki missiyamız tərəfindən TŞ-nin bütün üzvləri, BMT-nin digər üzv
dövlətləri, BMT Katibliyi, qeyri-hökumət təşkilatları və mətbuat nümayəndələri ilə sıx iş birliyi və əməkdaşlıq
münasibətləri inkişaf’ etdirilmişdir. Azərbaycan beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin qorunmasının fəal
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tərəfdarı və iştirakçısı olmaqla, BMT TŞ-də may ayı ərzində sədrliyi zamanı da ona inanan dostlarının
yanılmadıqlarını göstərdi.
BMT TŞ-nın yüksək səviyyəli may sessiyalarının nəticəsi kimi TŞ sədrinin bəyanatı qəbul edilmişdir
ki, bu bəyanatın da ölkəmiz üçün çox böyük siyasi və hüquqi əhəmiyyəti vardır. Xüsusilə də bu bəyanat
ölkəmizin ərazi bütövlüyünə və dövlət müstəqilliyinə qarşı olan təcavüz və terrorçuluğun qarşısının
alınmasında, beynəlxalq əməkdaşlıqda və fərqli mədəniyyətlərarası dialoqun təşviq olunmasında böyük
əhəmiyyətə malik olacaqdır.
Ölkəmiz Azərbaycan Prezidentinin dediyi kimi, BMT TŞ-də beynəlxalq hüququ və ədaləti müdafiə etdi
və bu mövqeyindən heç vaxt dönməyəcəkdir. Dövlətimiz Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
müstəqil xarici siyasət apardığını bir daha bütün dünyaya nümayiş etdirdi.
Yolun açıq, işin avand olsun, Azərbaycan!
Milli Məclis.-2012.-may-iyun.-S.42-45.
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Azərbaycan BMT məkanında: yeni mərhələ, yeni hədəflər
Prezident İlham Əliyevin BMT-nin ən ali strukturunun iclasına sədrlik etməsi Azərbaycanın müstəqil
dövlətçilik salnaməsinin şanlı səhifəsidir
Mübariz QURBANLI,
Milli Məclisin komissiya sədri, YAP İdarə Heyətinin üzvü
“Biz birmənalı olaraq Təhlükəsizlik Şurasında sədrliyimiz zamanı böyük töhfəmizi verəcəyik. Mən
BMT-dəki bütün dostlarımızı və üzv dövlətləri əmin edə bilərəm ki, Azərbaycan bütün ölkələr qarşısında
etibarlı və dost tərəfdaş olacaqdır. Biz əməkdaşlıq və tərəfdaşlığımızı genişləndirmək istəyirik”.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycanın yüksələn beynəlxalq nüfuzunun ən mühüm göstəricisi kimi müstəqillik tarixmizə
həkk olunan siyasi hadisə, nəhayət ki, baş verdi: Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Təhlükəsizlik Şurasında sədrliyə başladı. Dövlət müstəqilliyinin 21-ci ilini yaşayan Azərbaycan sədrlik
estafetini 200 ildən çox müstəqillik tarixi olan ABŞ-dan aldı və növbəlilik əsasında Çinə təhvil verəcək.
Əlbəttə, bunun mühüm siyasi mənası var. Bu onu göstərir ki, beynəlxalq və qlobal proseslərə verdiyi
töhfələrə, habelə sürətli inkişafına görə yüksək beynəlxalq nüfuza nail olan gənc müstəqil Azərbaycan
artıq dünya siyasi düzənində böyük çəkisi olan dövlətlərlə bir sıradadır.
Mayın 4-də Nyu-Yorkda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən
və “Terror aktlarının beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə yaratdığı təhdidlər” mövzusunda müzakirələrin
aparıldığı BMT Təhlükəsizlik Şurasının yüksək səviyyəli iclasında səslənən fikirlər də respublikamızın artan
nüfuzunun qlobal miqyasda etirafı idi. Qeyd edək ki, BMT-nin Baş katibi Pan Gi Mun Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevi ölkəmizin Təhlükəsizlik Şurasına sədrlik etməsi münasibətilə təbrik edərək dövlətimizin
başçısının bu iclasa sədrliyini alqışladı. Bəli, Azərbaycan Prezidentinin ilk dəfə olaraq BMT-nin ən ali
strukturunun iclasına sədrlik etməsi Azərbaycanın dövlətçilik və müstəqillik tarixinin ən böyük siyasidiplomatik zəfəridir. Bu zəfər bizim hər birimizi olduqca qürurlandırdı və şanlı müstəqillik tariximizə qızıl
hərflərlə həkk olundu. Bu hadisə həm də onu təsdiqlədi ki, Azərbaycan dövləti Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə qarşıda dayanan istənilən taleyüklü məsələnin yoluna qoyulmasına qadirdir.
Həm Pan Gi Munun, həm Almaniyanın xarici işlər naziri Guido Vestervellenin, həm də Obama
kabinetinin üzvü, ABŞ-ın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Susan Raysın Azərbaycan Prezidentinin müzakirəyə
təqdim etdiyi “Terror aktlarının beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə yaratdığı təhdidlər” mövzusunda
müzakirələrdə aktiv iştirak etmələri isə göstərdi ki, Azərbaycan BMT səviyyəsində məhz sivil dünyanı narahat
edən məsələlərin çözülməsində maraqlıdır. Ölkəmiz Təhlükəsizlik Şurasına sədrliyi dövründə bu qurumun
fəaliyyət gündəliyini müəyyən etməklə dünyadakı hadisələrlə bağlı qərar qəbuletmə prosesinin fəal
iştirakçısına çevriləcəkdir.
Müasir dünyamızda sülhün, təhlükəsizliyin və əmin-amanlığın qorunmasında Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının, xüsusilə onun ən aparıcı qurumlarından olan Təhlükəsizlik Şurasının özünəməxsus yeri və rolu
var. Hələ İkinci Dünya müharibəsinin getdiyi vaxtda antihitler koalisiyasına daxil olan ölkələrin rəhbərləri
gələcəkdə sülhü qorumaq, xalqlar arasında münasibətləri tənzimləmək məqsədilə yeni beynəlxalq qurumun
yaradılması ideyasını müdafiə etmişdilər. Nəhayət, 1945-ci ilin aprel-iyun aylarında ABŞ-ın San Fransisko
şəhərində 51 dövlətin nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən beynəlxalq konfransda Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının yaradılması barədə sənəd razılaşdırılmış və 24 oktyabr 1945-ci ildə rəsmi şəkildə təsdiq
edilmişdir. Həmin tarix, yəni 24 oktyabr o vaxtdan “Birləşmiş Millətlər” günü kimi hər il qeyd olunur.
İkinci Dünya müharibəsindən sonra Birləşmiş Millətlər Təşkilatı kimi bir qurumun yaradılmasının çox
böyük siyasi əhəmiyyəti vardı. Böyük dağıntılara və çox sayda insanların məhv olmasına gətirib çıxarmış
İkinci Dünya müharibəsinin nəticələri bəşəriyyəti yeni fəlakətlərin qarşısını almaq üçün səylərini
birləşdirməyə sövq edirdi. Müharibənin sonunda ABŞ tərəfindən yeni bir silahın – atom bombasının
Yaponiyanın Xirosima və Naqasaki şəhərlərinə atılması gələcək müharibələrin dəhşətli mənzərəsini bariz
şəkildə nümayiş etdirirdi. Məhz bu baxımdan yeni dünya müharibəsinin qarşısının alınması bəşəriyyət üçün
vacib bir məsələ idi.
1177

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Dünyada sülhün və təhlükəsizliyin qorunması baxımından BMT-nin qarşısında mühüm vəzifələr və
səlahiyyətlər müəyyən edilmişdi. Fəaliyyətə başladağı dövrdə öz sıralarında 51 ölkəni birləşdirən BMT hazırda
193 ölkəni əhatə edir. İkinci Dünya müharibəsindən ötən müddət ərzində BMT Baş Məclisinin və
Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi qərar və qətnamələr dünyanın ayrı-ayrı bölgələrində baş vermiş münaqişə
və müharibələrin qarşısının alınmasında mühüm rol oynamışdır. Lakin bəzi hallarda BMT səviyyəsində qəbul
olunan qərarlar kağız üzərində qalaraq təcavüzkar zamanında cəzalandırılmamışdır. Xüsusilə “soyuq
müharibə” dövründə BMT tribunası sovet-kommunist rejimi ilə Qərb dünyası arasında siyasi-diplomatik və
ideoloji mübarizə meydanına çevrilmişdi. BMT-nin Nizamnaməsində təşkilatın idarə olunması üçün müəyyən
edilmiş qaydalar, xüsusilə Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərinin veto hüququ bir sıra hallarda sülh və
təhlükəsizlik naminə vacib addımların vaxtında atılmasına əngəl olmuşdur. Böyük dövlətlərin geopolitik,
geoiqtisadi mənafeləri, onların arasında mövcud olan ziddiyyətlər, BMT Təhlükəsizlik Şurasında, Baş
Məclisdə və təşkilatın digər qurumlarında qəbul edilən qərarlara təsir etməkdədir. Bu məsələyə aid BMT-nin
tarixindən çoxsaylı misallar göstərmək mümkündür. Əlbəttə, belə bir vəziyyətin mövcudluğu BMT-nin
səmərəli fəaliyyətinə mane olur. Lakin bütün çatışmazlıq və qusurlara rəğmən BMT-nin sülh və əminamanlığın qorunması baxımından rolu böyükdür.
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi bərpa edildikdən sonra ölkənin beynəlxalq təşkilatlara inteqrasiya
prosesi başlanır. 1992-ci il mart ayının 2-də BMT Baş Məclisinin 46-cı sessiyasında qurumun bərabərhüquqlu
üzvlüyünə qəbul edilən Azərbaycan Respublikası ötən müddət ərzində bu qurumun tərkibində geniş və
çoxşaxəli fəaliyyət göstərmişdir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi uğurlu xarici siyasət
kursunda beynəlxalq təşkilatlarda fəaliyyət əhəmiyyətli yerlərdən birini tuturdu.
Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlarda, o cümlədən BMT kimi mötəbər
bir qurumda fəaliyyətini müəyyən edərkən bir sıra məqamları nəzərə almışdı. Birincisi, Ermənistanın
Azərbaycana qarşı apardığı təcavüzkar müharibənin mahiyyətini dünyaya çatdırmaq və təcavüzün BMT
səviyyəsində pislənməsinə, Ermənistanın təcavüzkar dövlət kimi tanınmasına və beynəlxalq hüququn norma
və prinsiplərinə uyğun olaraq ona qarşı sanksiyaların tətbiq edilməsinə nail olmaq; ikincisi, BMT çərçivəsində
həyata keçirilən layihələrdə yaxından iştirak etmək; üçüncüsü, Ermənistanın təcavüzü ilə əlaqədar olaraq öz
yaşayış yerlərini zorən tərk etmiş məcburi köçkün və qaçqınlara BMT qurumlarının, donor ölkələrin humanitar
yardımının genişlənməsinə çalışmaq; dördüncüsü, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə
bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi 822, 853, 874 və 884 nömrəli qətnamələrin həyata keçirilməsi
istiqamətində diplomatik səyləri gücləndirmək; beşincisi, BMT-nin tribunasından istifadə edərək Ermənistanın
təcavüzkar planlarını daha geniş ifşa etmək və ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində sülh danışıqlarını davam
etdirməklə yanaşı, münaqişənin diplomatik yolla həlli üçün BMT-nin imkanlarından istifadə etmək.
Heydər Əliyevin uğurlu xarici siyasət xəttinin həyata keçirilməsi sayəsində BMT miqyasında Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinə hüquqi-siyasi qiymət verilmişdir. Azərbaycanın haqlı mövqeyinin dünya ictimai rəyinə
çatdırılması baxımından Heydər Əliyevin 1994-cü il sentyabr ayının 29-da BMT Baş Məclisinin 49-cu
sessiyasındakı çıxışı əhəmiyyətli rol oynamışdır. Bu çıxış müstəqil Azərbaycan dövlətinin Prezidentinin BMT
tribunasında ilk çıxışı idi. Heydər Əliyev proqram xarakterli nitqində bir sıra məsələlərə toxunmuş, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar Azərbaycanın mövqeyini ifadə edərək bildirmişdir: “Təcavüz nəticəsində
Azərbaycan ərazisinin 20 faizindən çoxu Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələri tərəfindən işğal
edilmişdir. Mən Azərbaycan tərəfinin dəhşətli itkilərini sözlə deməliyəm. 20 mindən çox adam həlak
olmuşdur, 100 minə yaxın adam yaralanmış və xəsarət almışdır, 6 min nəfər əsir düşmüşdür, 1 milyondan çox
azərbaycanlı – ölkə əhalisinin təxminən 15 faizi qaçqın vəziyyətinə düşmüşdür və çadır şəhərciklərində
yaşayır. Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində yeddi yüz şəhər və kənd dağıdılmışdır. Həmin şəhər və
kəndlərdə demək olar, bütün evlər, məktəblər, xəstəxanalar yandırılmış və talan edilmiş, qədim mədəniyyət
abidələri məhv edilmişdir”.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin BMT tribunasından səsləndirdiyi bu fikirlər Ermənistanın işğalçı
əməllərinin əsl mahiyyətinin ifşa edilməsi baxımından atılan mühüm addımlardan biri idi. İlk dəfə olaraq
beynəlxalq aləmin ən nüfuzlu təşkilatının kürsüsündən Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və Cənubi Qafqaz
bölgəsindəki vəziyyət haqqında tutarlı və həqiqi faktlar dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılırdı.
Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycanın BMT müstəvisində həyata keçirdiyi siyasətin strateji və
taktiki tərəflərini dəqiq şəkildə müəyyən edərək bu təşkilatla münasibətləri həmişə diqqət mərkəzində
saxlayırdı. Məhz yürüdülən bu xəttin nəticəsində Ermənistanın və erməni lobbisinin bütün cəhdlərinə
baxmayaraq, BMT-də açılan müzakirələrdə Dağlıq Qarabağın Azərbaycana mənsubluğu “BMT və ATƏT
arasında əməkdaşlıq” qətnaməsində öz əksini tapmışdır.
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Göstərmək lazımdır ki, Heydər Əliyevin tapşırığı ilə BMT-nin müxtəlif qurumlarında fəaliyyətin
genişləndirilməsi istiqamətində əhəmiyyətli addımlar atılmış, Ermənistanın təcavüzü nəticəsində qaçqın və
məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüş bir milyondan yuxarı Azərbaycan vətəndaşının ağır şəraitini
yüngülləşdirmək üçün BMT İnkişaf Proqramı, Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlıq, Ümumdünya Ərzaq Proqramı,
YUNİSEF və başqa təşkilatlar çərçivəsində humanitar yardımlar alınmışdır. Heydər Əliyevin BMT-nin o
zamankı baş katibləri olmuş Butros Butros Qali və Kofi Annanla keçirdiyi görüşlər, təşkilatın bir çox
tədbirlərində şəxsən iştirakı Azərbaycan – BMT münasibətlərinə, onun yüksələn xətt üzrə inkişafına müsbət
təsir göstərmişdir.
Azərbaycanın BMT ilə əlaqələrində əsas yerlərdən birini qaçqınlar problemi təşkil edir. Heydər Əliyev
BMT nümayəndələri ilə görüşlərində bu məsələni həmişə diqqət mərkəzində saxlamışdır. Qaçqınlara
humanitar yardımların göstərilməsi ilə yanaşı, bu problemin dünya ictimaiyyətinin nəzərinə çatdırılması
baxımından BMT-nın imkanlarından istifadə edilmişdir. Heydər Əliyevin BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali
Komissarı xanım Sadako Oqata ilə 1999-cu ilin sentyabrında Bakıda, 2000-ci ilin yanvarında Davosda
keçirdiyi görüşlər, eyni zamanda, həmin qurumun nümayəndələrinin Azərbaycana səfərləri, 2000-ci ilin
mayında Bakıda qaçqınların və məcburi köçkünlərin vəziyyətinə həsr olunmuş “İnkişaf problemləri və strateji
istiqamətlər” mövzusunda beynəlxalq konfransın keçirilməsi bu yöndə nəzərdə tutulmuş siyasi xəttin
reallaşmasına müsbət təsir göstərmişdir.
Azərbaycan hakimiyyətinin Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, BMT-nin Uşaq Fondu ilə birgə tədbirləri,
bu təşkilatların təmsilçiləri ilə ölkə rəhbərliyinin görüşləri əhalinin sağlamlığının qorunması işinə, bu
istiqamətdə fəaliyyətin intensivləşməsinə təsir göstərmişdir.
BMT İnkişaf Proqramı, Dünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə Azərbaycanın əməkdaşlığı
iqtisadiyyatın bazar münasibətləri prinsiplərinə uyğun olaraq yenidən qurulması, genişmiqyaslı islahatlar
proqramının həyata keçirilməsi, ölkənin maliyyə sisteminin sağlamlaşdırılması üçün çox faydalı olmuşdur.
BMT İnkişaf Proqramının rəhbəri Ceyms Qustav Spetin 1996-cı ilin iyununda Azərbaycana səfəri, Heydər
Əliyevin Dünya Bankının prezidenti Ceyms Vulfenson, Beynəlxalq Valyuta Fondunun direktoru Mişel
Kamdesu ilə görüşləri əməkdaşlığın inkişafına xüsusi təkan vermişdir.
Azərbaycan həmçinin BMT-nin Sənaye İnkişaf Təşkilatı (YUNİDO), Ümumdünya Meteorologiya
Təşkilatı, Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatının İnkişaf Fondu (İFAD), Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı
(İKAO), Beynəlxalq Ərzaq Təşkilatı (FAO), Ümumdünya Ərzaq Proqramı ilə əməkdaşlığı uğurla həyata
keçirir.
Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycanın milli-mənəvi irsinin qorunub saxlanılması və dünya
miqyasında təbliği istiqamətində geniş işlər görmüşdür. Bu siyasət həyata keçirilərkən BMT-nin elm, təhsil və
mədəniyyət təşkilatı olan UNESKO ilə əlaqələrə xüsusi diqqət yetirilmişdir. Heydər Əliyevin həmin təşkilatın
keçmiş baş direktoru Federiko Mayor ilə 1993-cü ilin dekabrında Parisdə, 1995-ci ilin avqustunda Almatada
görüşləri, dahi Füzulinin 500 illik yubileyinə həsr olunmuş təntənələrdə iştirak etmək üçün Federiko Mayorun
1996-cı ilin noyabrında Azərbaycana səfəri, UNESKO-nun Baş direktoru Koisura Matsuranın Azərbaycan
xalqının qəhrəmanlıq eposu olan “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının 1300 illiyi ilə əlaqədar yubiley
tədbirlərində iştirak etmək üçün 2000-ci ilin aprelində Bakıya səfəri Azərbaycan ilə UNESKO arasında
əməkdaşlığın inkişafında mühüm rol oynamışdır.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycanın mövqelərini beynəlxalq təşkilatlarda, xüsusən BMTdə möhkəmləndirmək siyasəti, həmin qurumların tribunasından səmərəli istifadə edərək ölkəmizin maraqlarını
qorumaq və təmin etmək xətti bu gün Prezident İlham Əliyev tərəfindən çox böyük uğur və inamla davam
etdirilir. Prezident İlham Əliyevin BMT-nin müxtəlif xarakterli tədbirlərində iştirakı, keçirdiyi görüşlər, həmin
qurumlarda söylədiyi nitqlər Azərbaycanın həmin təşkilatlarda imkanlarının artmasına yeni-yeni töhfələr verir.
Azərbaycan-BMT münasibətlərinin inkişafı İlham Əliyevin xarici siyasətində önəmli yer tutur.
Prezident İlham Əliyev BMT Baş Məclisinin 59-cu ssesiyasında çıxışı zamanı demişdir: “Biz daha sülhsevər,
təhlükəsiz və ədalətli dünya üçün çox zəruri olan BMT və onun nizamnaməsinə inamımızı bir daha
təsdiqləmişik”.
Azərbaycan BMT-nin müvafiq orqan və qurumlarına öz namizədlərini irəli sürməklə bu orqanlara
seçkilərdə aktiv iştirak edir. Qeyd edildiyi kimi, Azərbaycan UNİSEF-in İcra Heyətinin 1995-1997-ci, 19982000-ci illər, Qadınların vəziyyəti haqqında Komissiyanın 2000-2002-ci illər və BMT-nin Davamlı inkişaf
üzrə Komissiyasının 2002-2004-cü illər ərzində üzvü olmuşdur. Azərbaycan 2003-2005-ci illər üçün BMTnin İqtisadi və Sosial Şurasının (ECOSOC) üzvü seçilmişdir.
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Müasir dünyada bütün sahələrdə olduğu kimi, beynəlxalq münasibətlər sistemində də əsaslı kəmiyyət
və keyfiyyət dəyişiklikləri baş verməkdədir. Qlobal problemlərin yaratdığı çətinliklər bəşəriyyətin elmitexniki, iqtisadi və maddi-mənəvi birliyini zərurətə çevirmişdir. Ölkələrin yalnız öz gücünə söykənərək inkişaf
etməsi mümkün deyildir. Yer kürəsinin müxtəlif bölgələrində mövcud olan münaqişələr, iqtisadi problemlər,
yoxsulluq, inkişafda qeyri-bərabərlik və digər məsələlər daha qabarıq şəkildə özünü bürüzə verməkdədir.
Qlobal problemlər BMT-nin diqqət mərkəzindədir. Hazırda öz tərkibində 193 ölkəni birləşdirən bu qurum
sülhün və təhlükəsizliyin qorunması ilə yanaşı, terrorizmə və cinayətkarlığa qarşı mübarizə, ətraf mühitin
qorunması, demoqrafik vəziyyət, narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsinin aradan qaldırılması regional
münaqişələrin həll olunması, insan haqları, nüvə silahının yayılmasına mane olmaq, xalqlar arasında humanitar
əlaqələrin genişlənməsi, tarixi-mədəni irsin qorunması, sivilizasiyalararası dialoqun saxlanması, gender
bərabərliyi, uşaq əməyinin istismarına son qoyulması, dini tolerantlıq və s. bu kimi çox vacib və mühüm
əhəmiyyət kəsb edən məsələlərlə məşğul olur. Dünyanın siyasi və diplomatik mərkəzi sayılan BMT ona bağlı
olan 30-dan yuxarı qurum vasitəsilə qarşıya qoyulan vəzifələri həll etməyə çalışır.
Müstəqilliyinin 20 illiyini arxada qoyan Azərbaycan sosial-iqtisadi, elmi-texniki və mədəni həyatında
mühüm uğurlara nail olduğu kimi, xarici siyasət sahəsində, o cümlədən beynəlxalq təşkilatlarda fəaliyyət
istiqamətində əhəmiyyətli irəliləyiş əldə edib. Keçid dövrünü başa vuran Azərbaycan Respublikası Cənubi
Qafqaz bölgəsinin lider dövlətidir. Əldə olunan uğurlar Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfuzunu daha da
artırmışdır.
BMT Baş Məclisinin 62-ci və 63-cü sessiyalarında Azərbaycanın siyasi və diplomatik maraqlarını ifadə
edən qərarların qəbul olunması deyilənləri bir daha təsdiq edir.
Azərbaycan Respublikasının BMT ilə əlaqələri yüksələn xətt üzrə inkişaf edir. Bu qurumun
imkanlarından və tribunasından səmərəli şəkildə istifadə edən Azərbaycan diplomatları Prezident İlham
Əliyevin xarici siyasətdə müəyyən etdiyi “hücum diplomatiyası” tövsiyəsini ardıcıl olaraq həyata keçirirlər.
Azərbaycan tərəfi hazırda beynəlxalq miqyasda narahatlıq doğuran bir sıra məsələlərlə bağlı BMT Baş
Məclisində təkliflərlə çıxış etmişdir. Azərbaycanın təşəbbüsü ilə BMT-nin İnsan Haqları Komissiyasının 5860-cı sessiyalarında “İtkin düşmüş şəxslər” adlı qətnamə layihəsi müzakirə edilərək müvafiq sənəd qəbul
olunmuşdur. Belə bir sənədin qəbulu beynəlxalq humanitar hüquq normaları baxımından və Ermənistanın
Azərbaycana qarşı işğalçı müharibəsi nəticəsində itkin düşən azərbaycanlılar barədə faktların daha geniş
miqyasda çatdırılması üçün əhəmiyyətli olmuşdur.
Son illər Azərbaycanın BMT çərçivəsində görülən işlərə verdiyi töhfələr bu qurumda ölkənin nüfuzunu
daha da artırmışdır. Qlobal miqyasda terrorizmə qarşı aparılan mübarizədə fəal iştirak edən Azərbaycan, eyni
zamanda, bu məsələ ilə əlaqədar BMT-də müxtəlif təkliflərlə çıxış etmişdir. Azərbaycan Respublikasının
müvafiq dövlət qurumları BMT Təhlükəsizlik Şurasının Terrorizmə Qarşı Komitəsi ilə sıx əməkdaşlıq edərək
bu quruma görülən işlər haqqında hesabatlar təqdim etmişdir.
Azərbaycan Respublikası BMT-də aparılan islahatları və XXI əsrin çağırışlarına uyğun olaraq
beynəlxalq aləmdə sülhün və təhlükəsizliyin qorunması istiqamətində həyata keçirilən siyasəti birmənalı
olaraq müdafiə etməkdədir. BMT Baş Məclisinin 65-ci sessiyasında çıxış edərək Prezident İlham Əliyev
bununla əlaqədar Azərbaycanın mövqeyini açıq şəkildə ifadə etmişdir.
Azərbaycanın BMT məkanında nüfuzunun artması, bu qurumda rolunun güclənməsi özünü bir daha
2011-ci il oktyabr ayının 24-də Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilməsi ilə göstərmişdir. Bu
məsələdən bəhs edərkən Prezident İlham Əliyev bildirmişdir: “Bu, bizim böyük siyasi qələbəmizdir. Bu qələbə
müstəqilliyimizin 20 illik yubileyinə təsadüf etmişdir. Bu da rəmzi xarakter daşıyır. 20 il ərzində Azərbaycan
dünya xəritəsində nəinki özünə layiqli yer tuta bilmişdir, dünya birliyinin mütləq əksəriyyətinin rəğbətini,
hörmətini, inamını qazana bilmişdir. Əks təqdirdə, heç vaxt 155 ölkə Azərbaycanın namizədliyini
dəstəkləməzdi”.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü kimi Azərbaycan Respublikası iki il ərzində bu qurumda
fəaliyyət göstərəcək. 2012-ci ilin yanvar ayından Azərbaycan diplomatları qurumda öz vəzifələrinin icrasına
başlamışlar. Təhlükəsizlik Şurasının 10 qeyri-daimi və 5 daimi üzvü ilə birlikdə Azərbaycan dövləti dünya
miqyasında sülhün qorunması üçün ciddi, ardıcıl, səmərəli və məqsədyönlü fəaliyyət göstərməklə Prezident
İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, “növbəti il ərzində dünyanın bir nömrəli, ən mötəbər təşkilatında üzv kimi
öz prinsipial mövqeyimizi göstərəcəyik”.
Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzv seçilməsi ölkənin xarici siyasətinin
qarşısında yeni vəzifələr və məsuliyyət yaradır. Prezident İlham Əliyev BMT Təhlükəsizlik Şurasına sədrliyi
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zamanı bu məsələdən danışarkən demişdir: “Ölkəmizin böyük tarixi, mədəniyyəti və adət-ənənələri vardır.
Lakin müstəqil ölkə kimi bizim hələ iyirmi yaşımız vardır. Bu illər dəyişikliklər, inkişaf və dünyaya təqdimat
illəri olmuşdur. Namizədliyimizin 155 ölkə tərəfindən dəstəklənməsi faktı bir tərəfdən göstərir ki, biz özümüzü
təqdim etməyi bacardıq. Eyni zamanda, bu, beynəlxalq ictimaiyyətin bizə verdiyi dəstəyi, bizə olan etimadı və
inamını nümayiş etdirir, bu məsuliyyəti bizə həvalə edir. Sizi əmin edə bilərəm ki, biz bu məsuliyyəti üzərimizə
götürməyə hazırıq. Bizə etimad göstərənlərin etimadını doğruldacağıq və əlimizdən gələni edəcəyik ki,
hamımız üçün daha da proqnozlaşdırılan və təhlükəsiz dünyanı yaradaq”.
Azərbaycan Təhlükəsizlik Şurasının üzvü kimi iki il ərzində iki dəfə quruma sədrlik edəcək.
Ölkəmiz, artıq qeyd etdiyim kimi, may ayından etibarən sədrlik funksiyasını yerinə yetirməyə başlayıb
və dünya ictimaiyyətinin diqqət mərkəzində olan sülh və beynəlxalq təhlükəsizlik, terrorizmə qarşı
mübarizə və münaqişələrin həll edilməsi kimi digər qlobal əhəmiyyətli məsələləri Təhlükəsizlik
Şurasının gündəliyi çərçivəsində müzakirəyə çıxaracaq. Ən vacibi isə Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsini prioritet məsələ kimi diqqət mərkəzində saxlayacaq. Bütün bunlarla bərabər,
Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasında üzv kimi fəaliyyəti ölkəmizin təşkilat çərçivəsində
təmaslarını intensivləşdirməklə yanaşı, beynəlxalq münasibətlər sistemində onun nüfuzunu və rolunu
daha da artıracaq.
Azərbaycan.-2012.-8 may.-№ 100.-S.4.
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Azərbaycan – BMT: əlaqələrin inkişafında yeni mərhələ
Rauf KƏNGƏRLİ
Azərbaycan Respublikası müstəqilliyini yenidən bərpa etdiyi gündən keçən qısa vaxt ərzində
böyük tarixi nailiyyətlərə imza atmışdır. Ötən dövr ərzində ümummilli lider Heydər Əliyevin və
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan müasir, sürətlə inkişaf edən ölkəyə çevrilmiş,
beynəlxalq arenada etibarlı tərəfdaş kimi özünü təsdiq etmişdir. Beynəlxalq hüquq prinsiplərini əsas
tutaraq praqmatizmə, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa əsaslanan açıq xarici siyasət yeridən Azərbaycan
güclü və etibarlı tərəfdaş kimi bütün sahələrdə yeni təşəbbüslərə qoşulmaqla müasir dünyaya
inteqrasiya siyasətini uğurla davam etdirir. Bu mənada ölkəmizin BMT ilə əməkdaşlığı xüsusi
əhəmiyyətə malikdir.
BMT yeganə təşkilatdır ki, beynəlxalq miqyasda müxtəlif fəaliyyət sahələri ilə bağlı məsələləri araşdırıb
qərar qəbul etmək səlahiyyətinə malikdir. Təşkilatın əsas məramı isə beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin
qorunmasına, dövlətlər arasında dostluq münasibətlərinin inkişafına yardım etməkdir. BMT həmçinin dünya
siyasətinin aktual məsələlərinin müzakirəsi üçün bir meydandır. Ona görə də dünya birliyinin tamhüquqlu
üzvü olmaq və beynəlxalq aləmdə cərəyan edən proseslərdə fəal iştirak etmək üçün hər bir dövlət BMT-nin
üzvlüyünə daxil olmağı əsas vəzifələrdən biri kimi qarşıya qoyur.
Azərbaycan Respublikası da müstəqilliyini bərpa etdiyi gündən dünya dövlətləri ilə hərtərəfli qarşılıqlı
əməkdaşlığın qurulması və müstəqilliyin möhkəmləndirilməsi məqsədilə BMT üzvlüyünə daxil olmaq üçün
zəruri addımlar atmağa başladı. 1991-ci il oktyabrın 29-da Azərbaycan Respublikası BMT-yə və dünya
dövlətlərinə müraciət ünvanladı. Müraciətdə demokratiya, azadlıq və bərabərlik yolu ilə getməyi qarşısına
məqsəd qoyan ölkəmiz BMT üzvlərindən bu nüfuzlu və mötəbər beynəlxalq təşkilata qəbul olunması
məsələsini nəzərdən keçirməyi xahiş edirdi.
BMT Baş Məclisinin 1992-ci il martın 2-də keçirilən 46-cı sessiyasında Azərbaycan Respublikasının
təşkilata üzv qəbul olunması haqqında qətnamə qəbul edildi. BMT-yə üzvlük Azərbaycana dünya dövlətləri
ilə əlaqələr və qarşılıqlı münasibətlər qurmağa real imkanlar yaratdı. Bununla həm də müstəqilliyimizin ilk
illərindən Ermənistan silahlı qüvvələrinin ərazi bütövlüyümüzü pozaraq torpaqlarımızı işğal etməsi faktını da
mötəbər beynəlxalq təşkilatın tribunasından bütün dünyaya çatdırmaq imkanı əldə etmiş olduq. Nümunə kimi
deyə bilərik ki, BMT ilə əməkdaşlığın ilk günündən başlayaraq, Azərbaycan təşkilatın platformasından
beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsinə cəlb etməyə çalışmış və həlledici
məqamlarda öz məqsədinə nail olmuşdur.
Təsadüfi deyil ki, ölkəmizin təşəbbüsləri nəticəsində BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Ermənistan –
Azərbaycan münaqişəsinə dair 1993-cü il aprelin 30-da 822, iyulun 29-da 853, oktyabrın 14-də 874 və
noyabrın 11-də 884 saylı dörd qətnamə qəbul etmişdir. Bu qətnamələr Azərbaycanın ərazi toxunulmazlığını
yenidən təsdiq edərək, işğalçı qüvvələrin ölkə ərazisindən dərhal çıxarılması tələblərini irəli sürmüşdür.
Təəssüf ki, məlum qətnamələrin müddəaları indiyə kimi yerinə yetirilməmişdir.
Həmin il Azərbaycanda humanitar vəziyyətin ciddi şəkildə pisləşməsi, qaçqın və məcburi köçkünlərin
sayının bir milyonu keçməsi beynəlxalq aləmdə də böyük əks-səda doğurmuşdu. BMT-nin Baş Assambleyası
1993-cü ildə keçirdiyi 85-ci plenar iclasında “Azərbaycanda olan qaçqın və məcburi köçkünlərə fövqəladə
beynəlxalq yardımın göstərilməsi haqqında” Qətnamə qəbul etmişdir. Ümumiyyətlə, 1992-1996-cı illər
ərzində BMT-nin TŞ-nın sədri və BMT Baş katibi Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü,
suverenliyini təsdiqləyən və münaqişənin sülh yolu ilə həll olunmasına yönəlmiş ATƏT-in Minsk qrupunun
səylərini dəstəkləyən bir sıra bəyanatlarla çıxış etmişlər. 1996-cı ildən başlayaraq BMT Baş Assambleyası
“BMT və ATƏT arasında əməkdaşlıq haqqında” Qətnaməsində Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyünü yenidən təsdiqləmişdir.
Ölkəmiz BMT Baş Assambleyasının işində də fəal iştirak edir. Belə ki, 1994 və 1995-ci illərdə
Assambleyanın 49-cu və 50-ci sessiyalarında ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycanın nümayəndə
heyətinə başçılıq etmişdir. O, həmçinin, 2000-ci ilin sentyabr ayında BMT-nin Minillik Zirvə Toplantısında
iştirak etmişdir. Həm 1995-ci ilin oktyabrında Baş Assambleyanın 50-ci sessiyasında, həm də BMT-nin
Minillik Zirvə Toplantısında çıxış edən ümummilli lider Heydər Əliyev qloballaşma mövzusuna toxunmuş,
bunun müsbət inkişafı, həmçinin Ermənistanın təcavüzünün aradan qaldırılması ilə bağlı beynəlxalq səylərin
artırılmasının əhəmiyyətini qeyd etmişdir.
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2003-cü ilin sentyabrında isə o vaxt Azərbaycanın Baş naziri olan İlham Əliyev BMT Baş
Assambleyasının 58-ci sessiyasında çıxış edərək bildirmişdir ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası mürəkkəb
proseslərin cərəyan etdiyi dövrdə üzvlərin arasında qarşılıqlı anlaşmazlıqların meydana çıxması şəraitində
uyğun çevik və adekvat münasibət göstərə bilmir. O, mövcud BMT mexanizmlərinin zamanın tələblərinə
cavab vermədiyini və bununla bağlı təşkilatda islahatların aparılmasının vacib olduğunu vurğulamışdır.
Azərbaycan hökuməti başçısının fikrincə, BMT TŞ-də “həm bugünkü, həm də yarıməsrlik reallıqlar öz əksini
tapmalıdır”.
2004-cü ilin sentyabrında keçirilən BMT Baş Assambleyasının 59-cu sessiyasında çıxış edən
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yenidən BMT TŞ-nin fəaliyyətinə toxunaraq bu mötəbər qurumun
Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı 4 qətnamə qəbul etdiyini xatırlatmış, onların
hələ də həyata keçirilmədiyini və bunun işlək mexanizminin yaradılmasını ümdə məsələ kimi irəli sürmüşdür.
Azərbaycan BMT-nin xüsusi qurum və orqanları ilə fəal əməkdaşlıq edir. Azərbaycan Qadınların
Statusu haqqında komissiyanın üzvü olmuşdur (2000-2002). Ölkəmiz həmçinin Komissiyanın “Hərbi
münaqişələr nəticəsində girov götürülmüş qadın və uşaqların azad edilməsi haqqında” illik qəbul etdiyi
qətnaməsinin əsas sponsorudur.
BMT-nin müxtəlif beynəlxalq forumlarında Azərbaycanın fəal iştirakı da diqqətdən yayınmır. BMT-də
daimi nümayəndəliyi olan Azərbaycan yalnız bu təşkilatın əsas qurumları ilə, eləcə də BMT-nin Bakıda
nümayəndəlikləri olan xüsusiləşdirilmiş qurumları ilə də fəal əməkdaşlıq edir. Ölkəmiz 1995-1997, 19982000-ci illərdə YUNİSEF-in İcraiyyə Şurasının, 2000-2002-ci illərdə Qadınların Vəziyyəti haqqında
Komissiyanın, 2002-2004-cü illərdə BMT-nin Davamlı İnkişaf üzrə Komissiyasının, 2003-2005-ci illərdə isə
BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurasının üzvü olmuşdur. Məhz BMT-nin müxtəlif qurumlarındakı məhsuldar
fəaliyyət, həmçinin ölkənin regional liderə çevrilməsi, bazar iqtisadiyyatının dinamik inkişafı və vətəndaş
cəmiyyətinin qurulması Azərbaycanın BMT-dəki nüfuzunun artmasına böyük təsir göstərmişdir.
Son üç ildə Azərbaycanın BMT çərçivəsində görülən işlərə verdiyi töhfələr sırasında, onun qlobal
səviyyədə terrorizmə qarşı aparılan mübarizədə fəal şəkildə iştirakı xüsusilə qeyd edilməlidir. Bu baxımdan
respublikamız BMT TŞ-nin Terrorizmə qarşı komitəsi ilə yaxından əməkdaşlıq edərək, həmin komitəyə
Azərbaycanda terrorizmə qarşı mübarizə sahəsində görülən tədbirlər haqqında müvafiq hesabatlar təqdim
etmişdir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi və
qorunmasında, davamlı inkişaf və demokratikləşdirmə prosesində BMT-nin vacib rol oynadığını qəbul edir və
əsrimizdə mövcud təhdid və problemlərə qarşı mübarizədə onun əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirir.
Azərbaycan – BMT əlaqələrinin inkişafı, möhkəmlənməsi və ölkəmizin bu təşkilatda böyük nüfuz
qazanmasını göstərən ən əhəmiyyətli hadisə, şübhəsiz ki, ötən il oktyabrın 24-də Azərbaycan Respublikasının
BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv seçilməsi faktıdır. Bu, həm də 20 illik müstəqillik dövründə
diplomatiyamızın qazandığı ən böyük uğurlardandır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev diplomatiyamızın
möhtəşəm qələbəsi münasibəti ilə verdiyi bəyanatda da qeyd etmişdir ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası kimi
dünyanın ən mötəbər təşkilatına üzv olmaq böyük uğur, möhtəşəm nailiyyətdir.
Fərəhləndirici haldır ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilmək üçün ölkəmiz çox
gərgin bir mübarizə aparmışdır. Bu prosesi bir daha yada salmaq istərdik. Çünki məhz həmin səsvermə – dünya
ölkələrinin seçim prosesi çox şeyi ifadə edir. Belə ki, səsvermənin gedişində biz 116 səs topladıq, sona qalan
digər namizəd – Sloveniya isə cəmi 77 səs ala bildi. Bu məqamda xatırlatmaq istərdik ki, Sloveniya həm
Avropa Birliyinin, həm də NATO-nun üzvüdür. Buna rəğmən, yəni həm Avropa ölkələrinin, xüsusən
Fransanın dəstəyinə baxmayaraq hər dəfə səsvermə keçiriləndə Sloveniya daha az səs aldığı üçün Azərbaycan
ilə sonadək rəqabət aparmaqdan imtina etdi. Ölkənin xarici işlər naziri Samuel Zboqar bəyan etdi ki, indiyədək
keçirilən səsvermədə ölkələr öz mövqeyini ortaya qoydu və hansı dövlətin daha çox dəstək aldığı aydın oldu.
Ona görə də Sloveniya BMT Təhlükəsizlik Şurasına namizədliyini geri götürür. Məlumdur ki, sonuncu
səsvermədə Azərbaycan daha bir uğura imza ataraq, ona dəstək verən ölkələrin sayını daha da artırdı, 155 səs
topladı, 24 dövlət bitərəf qaldı, 13-ü isə əvvəlki kimi, yenə öz namizədliyini geri götürən Sloveniyaya səs
verdi. Bütün bunlar ölkəmizin dünyada böyük nüfuz qazanmasından xəbər verirdi.
Təsadüfi deyil ki, Böyük Britaniyanın LİNKS təşkilatının icraçı direktoru D.Sammut demişdir ki, bu
hadisə Azərbaycanın vacib beynəlxalq oyunçu olduğunu sübut etmişdir. ABŞ Dövlət Departamenti isə bu
qələbə münasibətilə Azərbaycanı təbrik etmişdir. Qeyd olunmuşdur ki, Birləşmiş Ştatlar BMT
Nizamnaməsində əks edilən prinsiplərin dəstəklənməsi, şuranın işinin səmərəliliyi və təsirliyinə töhfə
verilməsi və onun beynəlxalq sülh və sabitliyin qorunmasında rolunun artması üçün Azərbaycan ilə yaxından
işləyəcəyinə ümid edir. Təbriklərini Azərbaycan Prezidentinə şəxsən çatdıran Türkiyənin Baş naziri Rəcəb
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Tayyib Ərdoğan ölkəmizin müstəqillik tarixində ən böyük uğura imza atdığını və Türkiyənin bundan qürur
hissi keçirdiyini bildirmişdir.
Bu ilin may ayında ölkəmizin müstəqillik tarixində növbəti mühüm və əlamətdar hadisə baş verəcək –
Azərbaycan BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına sədrlik edəcəkdir. Bu, bir daha göstərir ki, Azərbaycan qlobal
problemlərin həllində yaxından iştirak etmək, dünya səviyyəsində qəbul olunan qərarlara təsir göstərmək
imkanı əldə etmişdir. Bu, həm də Azərbaycanın müstəqilliyini yenidən bərpa etdiyi qısa müddət ərzində artıq
dünyanın təhlükəsizlik siyasətini müəyyən edən əhəmiyyətli ölkələrin birinə çevrildiyinə daha bir sübutdur.
50 milyonluq Azərbaycan xalqı bundan qürur hissi keçirir. Bu qüruru bizə yaşadan uğurlu xarici və daxili
siyasətin müəllifi isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevdir.
Xalq qəzeti.-2012.-3 mart.-№ 51.-S.6.
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Ölkəmizin bu qurumun Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv seçilməsi siyasətimizin
təntənəsidir
Rza TALIBOV,
Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru
Müasir dünyada qlobal həmrəylik və ümumi təhlükəsizlik məsələləri vacib amillərdəndir. Bu
məsələlərin həlli isə dünya ölkələrinin toplandığı və nizamnaməsini təsdiqlədiyi Birləşmiş Millətlər
Təşkilatı çərçivəsində mümkündür. BMT-də təmsilçilik hər bir dövlətin xarici siyasətində prioritet
istiqamətlərdən birini təşkil edir. Azərbaycan dövləti öz müstəqilliyini bərpa etdikdən az sonra, 1992-ci
il martın 2-də bu nüfuzlu beynəlxalq quruma tamhüquqlu üzv qəbul edilib və həmin il may ayının 6-da
Azərbaycanın BMT nəzdində Daimi Nümayəndəliyi açılıb. Ölkəmiz BMT-nin üzvü olduğu 20 il ərzində
dünyaya geniş inteqrasiya, demokratiya, insan hüquqlarının qorunması, iqtisadiyyatımızın
modernləşməsi və həyatımızın müasirləşməsi baxımından çox böyük bir inkişaf yolu keçərək bu
mötəbər beynəlxalq təşkilatın ən önəmli üzvlərindən birinə çevrilib. Bunu ötən ilin oktyabr ayında
Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilməsi bir daha təsdiqləyir.
1945-ci il oktyabr ayının 24-də yaradılan Birləşmiş Millətlər Təşkilatı beynəlxalq münasibətlər
sistemində çox mühüm yeri olan qurumdur. BMT-nin başlıca məramı Yer kürəsində sülhün qorunması,
millətlər arasında dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin yaradılması və möhkəmləndirilməsi, insanların həyat
şəraitinin və rifahının yaxşılaşdırılması, hüquq və azadlıqlarının qorunub təmin edilməsidir. BMT yaranarkən
50 üzvü var idisə, indi onların sayı 200-ə yaxındır. Təşkilatın fəaliyyəti 6 əsas orqan: Baş Məclis, Təhlükəsizlik
Şurası, İqtisadi və Sosial Şura, Hamilik Şurası, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi və Katiblik tərəfindən idarə
olunur. Başlıca orqanı ildə bir dəfə toplanan Baş Məclisdir. Burada bütün dövlətlər eyni səsvermə hüququna
malikdirlər. Təhlükəsizlik Şurası da başlıca orqanlardandır. O dünya dövlətləri üçün çox mühüm əhəmiyyət
daşıyan sülh və təhlükəsizlik məsələləri ilə məşğul olur. Bu isə digər ölkələr kimi, Azərbaycanın da belə bir
nüfuzlu təşkilata üzvlüyünün böyük önəm daşıdığını göstərir.
Ölkəmiz artıq 20 ildir ki, BMT-nin üzvüdür və onunla səmərəli əməkdaşlıq qurub. Azərbaycan
Prezidenti cənab İlham Əliyev bu mötəbər təşkilatla əməkdaşlığımızı çox yüksək dəyərləndirərək deyib ki,
yeni əsrə qədəm qoyduğumuz zaman bütün dövlətlərin lazım olan anda bu təşkilata güvənməsi və öz
növbəsində BMT-nin dünyanın ondan gözlədiyini həyata keçirməsi məqsədilə beynəlxalq hüququn ümdə
vacibliyini təmin etmək üçün ölkəmiz əlindən gələni edib. Dövlətimizin siyasəti, bu qurum çərçivəsində
fəaliyyətinin bir qismi silahlı münaqişələrin qurbanına çevrilmiş milyonlarla günahsız insanın müdafiəsi
məqsədi daşıyırsa, digər qismi daha ədalətli dünya iqtisadiyyatının qurulmasına yönəldilib.
Dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Azərbaycan öz siyasi kursunda dünyaya sıx inteqrasiya
kursunu seçərək qlobal siyasi proseslərə əsaslı təsir imkanları olan aparıcı təşkilatlarla əməkdaşlığa mühüm
önəm verib. Azərbaycanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə münasibətlərində ötən iyirmi ildə əldə etdiyi
nəticələr bu baxımdan xüsusilə vacib əhəmiyyət daşıyır. BMT-yə üzvlüklə xalqımız öz dövlət müstəqilliyinin
siyasi-hüquqi təminatını gücləndirmək, eləcə də beynəlxalq səviyyədə maraq və mənafelərini müdafiə etmək
üçün əlverişli tribuna qazanıb. Bu çox nüfuzlu təşkilata üzvlükdən dərhal sonra respublikamız bu mötəbər
qurumun platformasından beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinə yönəltməyə, BMT-nin potensial imkanlarından istifadə etməklə sülh sazişinin əldə olunmasına
çalışıb.
1993-cü ildə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə
dair 822, 853, 874, 884 saylı qətnamələri qəbul edib. Bu qətnamələrdə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ və digər
ərazilərinin Ermənistanın silahlı qüvvələri tərəfindən işğalı faktı bir daha təsbit olunub. BMT kimi çox nüfuzlu
təşkilat ölkəmizin ərazi toxunulmazlığını bir daha önə çəkib, hərbi əməliyyatlara son qoyulması və işğalçı
qüvvələrin Azərbaycan Respublikası ərazisindən çıxarılması tələblərini irəli sürüb. BMT Baş Assambleyası
Azərbaycanda humanitar vəziyyətin ciddi şəkildə pisləşməsindən, qaçqın və məcburi köçkünlərin sayının bir
milyonu keçməsindən dərin narahatlıq hissi keçirərək, 1993-cü ildə keçirilən 85-ci plenar iclasında
“Azərbaycanda olan qaçqın və məcburi köçkünlərə fövqəladə beynəlxalq yardımın göstərilməsi haqqında”
qətnamə qəbul edib, sonrakı illərdə isə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini təsdiqləyən bir sıra
bəyanatlar yayıb. 1996-cı ildə BMT Baş Assambleyası “BMT və ATƏT arasında əməkdaşlıq haqqında”
qətnaməsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü yenidən təsdiqləyib.
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Azərbaycan BMT Baş Assambleyasının işində daim fəal iştirak edir. İlk dövrlərdən başlayaraq — 19941995-ci illərdə BMT Baş Assambleyasının 49-cu və 50-ci sessiyalarında ümummilli liderimiz Heydər Əliyev
Azərbaycanın nümayəndə heyətinə başçılıq edərək, Azərbaycanın hərtərəfli tanınmasına, onun problemlərinin
həllinə diqqətin yönəldilməsinə nail olub. Həmin tarixi çıxışlarda səslənən faktlar Ermənistanın işğalçılıq
siyasətinin mahiyyətini olduğu kimi dünya birliyinə çatdırmaq baxımından da mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi.
Ulu öndər bəyan edib ki, Azərbaycan Ermənistanın işğalı ilə heç zaman barışmayacaq və torpağının bir qarışını
belə heç kimə verməyəcək. 2000-ci ilin sentyabr ayında BMT-nin Minillik Zirvə toplantısındakı məşhur
nitqində isə ulu öndərimiz qloballaşma mövzusuna ətraflı toxunub və bu prosesin müsbət inkişafı, həmçinin
Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik məsələlərinə Azərbaycanın verdiyi töhfələri xüsusilə qeyd edib.
BMT ilə müxtəlif sahələrdə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq siyasətini Azərbaycan Prezidenti cənab İlham
Əliyev də uğurla davam və inkişaf etdirir. 2003-cü ilin sentyabrında Baş nazir kimi, 2004-cü ilin sentyabrında
isə dövlət başçısı kimi BMT Baş Məclisinin sessiyalarında iştirak edən cənab İlham Əliyev bir sıra prinsipial
məsələlərə toxunaraq, milli sosial-iqtisadi inkişaf, regional və beynəlxalq təhlükəsizliyə qarşı təhdidlərlə bağlı
çox mühüm məqamlardan danışıb. Cənab İlham Əliyev beynəlxalq miqyasda cərəyan edən mürəkkəb
proseslərdə BMT-nin yenidən strukturlaşmasını, onun perspektiv fəaliyyət strategiyasında əsaslı
dəyişikliklərin edilməsi məsələsini ön plana çəkərək, təşkilatın icra mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi təklifi
ilə çıxış edib.
Müstəqil Azərbaycan dövləti düşünülmüş xarici və daxili siyasət yürüdür. Məhz xarici siyasətimizin
uğurlu olması və daxili siyasətlə uzlaşması ölkəmizin hərtərəfli inkişafında, qüdrətli dövlətə çevrilməsində
mühüm rol oynayır. Azərbaycan özünün müstəqil siyasəti, sanballı xüsusi çəkisi ilə artıq regional çərçivədən
çıxaraq dünyadakı proseslərə təsir etmək, aparıcı mövqe nümayiş etdirmək iqtidarındadır. Prezident İlham
Əliyev ölkəmizin dünyadakı mövqelərinin son illər daha da möhkəmləndiyini, Qərb və Şərq dövlətləri ilə
münasibətlərimizin qarşılıqlı faydalı şəkildə qurulduğunu önə çəkərək deyib: “Azərbaycanın xarici siyasəti
həm ikitərəfli formatda, həm də beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində çox uğurludur, düşünülmüş siyasətdir.
Bizim strateji xəttimiz var və bu xəttə sadiqik”. Müstəqil dövlət kimi gənc olmasına baxmayaraq, Azərbaycan
çox qısa zaman kəsiyində istər daxili, istərsə də xarici siyasətdə möhtəşəm nailiyyətlər əldə edib, dünyadakı
mövqelərini, nüfuzunu yüksəldib. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi, uzaqgörənliklə,
zərgər dəqiqliyi ilə işləyib hazırladığı siyasi kurs Azərbaycana çox böyük uğurlar, siyasi dividendlər gətirib.
Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin bəyan etdiyi kimi, bu müdrik siyasi kurs, ümumi strategiya dəyişməz
olaraq qalır. Prezident İlham Əliyevin müdrikliyi, uzaqgörənliyi, Vətəni və xalqı qarşısında danılmaz
xidmətləri də ondan ibarətdir ki, bu alternativi olmayan siyasi kursa müasir qloballaşan dövrün tələblərinə
uyğun yeni məzmun və keyfiyyət, yeni çalarlar gətirib. Məhz bunun sayəsində Azərbaycan həm siyasi, həm
də iqtisadi cəhətdən daha da güclənib, dünya birliyinin ən önəmli dövlətlərindən birinə çevrilib.
Dünyaya, beynəlxalq təşkilatlara, Avratlantik strukturlara geniş inteqrasiya xarici siyasətimizin prioritet
istiqaməti, strateji xəttidir. Azərbaycan hazırda BMT, Avropa Şurası, İslam Təşkilatı Konfransı, GUAM kimi
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların üzvüdür. Digər tərəfdən, Avropa Birliyi və NATO kimi mötəbər strukturlarla
əməkdaşlığın ildən-ilə genişlənməsi, bu qurumlarla səmərəli işbirliyi Azərbaycanın bu strateji seçimə
sadiqliyinin əyani təcəssümüdür.
Ötən 20 il ərzində Azərbaycan dövləti Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bir çox xüsusi qurum və orqanları
— BMT-nin İnkişaf Proqramı, BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı, BMT-nin Uşaq Fondu, BMT-nin
Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı (YUNESKO), Sənaye İnkişaf Təşkilatı, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı,
BMT-nin Qadınlar Fondu, Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik, Nüvə Sınaqlarının Hərtərəfli Qadağan
olunması haqqında Müqavilə Təşkilatı və digərləri ilə fəal əməkdaşlıq edir. Bu əlaqələrimiz ildən-ilə daha da
genişlənməkdədir. Bu baxımdan YUNESKO ilə əməkdaşlığımız önəmli çəkiyə malikdir. Azərbaycanın birinci
xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin
deputatı Mehriban Əliyevanın gördüyü işlər, xüsusən də elm, təhsil və mədəniyyətimizin inkişafı istiqamətində
həyata keçirdiyi qlobal layihələr YUNESKO ilə əlaqələrimizdə yeni mərhələnin əsasını qoyub. Təsadüfi deyil
ki, bu nüfuzlu qurum Azərbaycanla əməkdaşlığa son illər daha böyük önəm verir və bir çox layihələri
dəstəkləyir. Qloballaşmanın bütün dünyada qarşısıalınmaz prosesə çevrildiyi, kütləvi mədəniyyət
stereotiplərinin hakim olduğu bir dönəmdə Heydər Əliyev Fondu minilliklər boyu formalaşaraq xalqımızın
milli varlığının və özünəməxsusluğunun ifadəsi kimi üzə çıxan zəngin mənəvi irsi, milli düşüncə və dəyərlər
sistemini nəinki qoruyub saxlamağa, onu inkişaf etdirməyə, bəşəri miqyasda tanınmasına və təbliğinə nail
olub. Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə İçərişəhər Dövlət Tarixi Memarlıq Qoruğu və milli muğamımızın
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YUNESKO-nun bəşəriyyətin şifahi və qeyri-maddi irsinin şah əsərləri siyahısına salınması və digər
uğurlarımız mədəni irsimizin dünya miqyasında tanınması və təbliğində mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Ölkəmiz BMT-nin İnkişaf Proqramı və BMT-nin Sənaye İnkişaf Təşkilatı ilə də xüsusi əlaqələrə
malikdir. Müxtəlif layihə və proqramlar yaşayış standartlarının yüksəldilməsinə, iqtisadiyyatın struktur
tənzimlənməsinin həyata keçirilməsinə xidmət edir. BMT-nin İnkişaf Proqramı Azərbaycanın Bərpa və
Yenidənqurma Agentliyinin və Ərazilərin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin imkanlarının
inkişaf etdirilməsi, onların maliyyələşdirilməsi yolu ilə münaqişədən sonrakı bərpa prosesinə böyük yardım
göstərmişdir. 1993-cü ildən bəri Azərbaycan dövləti BMT-nin qaçqınların işi üzrə ali komissarı ilə birgə
qaçqın və məcburi köçkünlərin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üzrə fəaliyyəti də uğurla davam etdirir.
Son illərdə Azərbaycan BMT çərçivəsində terrorizmə qarşı aparılan mübarizəyə də fəal dəstək verir.
Respublikamız BMT Təhlükəsizlik Şurasının Terrorizmə qarşı Mübarizə Komitəsi ilə yaxından əməkdaşlıq
edərək, həmin quruma Azərbaycanda terrorizmə qarşı mübarizə sahəsində görülən tədbirlər haqqında müvafiq
hesabatlar təqdim edir. Ölkəmiz beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi və qorunmasında,
davamlı inkişaf və demokratikləşdirmə prosesində BMT-nin vacib rol oynadığını qəbul edir. Bununla belə,
təşkilatın Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı qəbul etdiyi qətnamələrin imperativ
xarakter daşımaması, təcavüzkarın cəzalandırılması yönümündə heç bir real addımın atılmaması, şübhəsiz,
təəssüf hissi doğurur. Məhz buna görə də ölkə rəhbərliyi BMT-nin XXI əsrdə olacaq təhdid və problemlərə
qarşı mübarizə apara bilməsi üçün təşkilat daxilində islahatların həyata keçirilməsi təklifi ilə çıxış edir.
Azərbaycan mütəmadi olaraq erməni təcavüzünün acı fəsadları ilə bağlı BMT-də məsələ qaldırır.
Xatırladaq ki, BMT Nizamnaməsinin 2-ci maddəsində təşkilata üzv dövlətlərin bir-birinin suverenliyinə,
sərhəd toxunulmazlığına qəsd etməsinin yolverilməzliyi göstərilib, 6-cı maddədə isə yazılıb ki, BMT
Nizamnaməsinin prinsiplərini sistematik olaraq pozan ölkə Təhlükəsizlik Şurasının təqdimatı və Baş
Assambleyanın qərarı ilə təşkilatdan xaric edilə bilər. Nəhayət, BMT Nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə görə,
Azərbaycan məruz qaldığı işğala son qoymaq üçün hərbi gücə əl atmaq hüququna malikdir. Bütün bunlar
Azərbaycanın haqlı olduğunu, əgər münaqişənin təcavüzkar Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi
ucbatından sülh yolu ilə həlli mümkün olmazsa, digər yollarla həllini istisna etmir.
2008-ci il martın 14-də BMT Baş Məclisinin geniş iclasında “Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində
vəziyyət” barədə məsələsinin müzakirəsi də dövlətimizin mühüm diplomatik nailiyyəti sayıla bilər. Belə ki,
“Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində vəziyyət” barədə 9 bənddən ibarət qətnamə layihəsi BMT Baş
Məclisinin Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair mövqeyini bir daha ifadə edir. Eyni
zamanda, Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq səviyyədə tanınan sərhədləri çərçivəsində ərazi
bütövlüyünə dəstək verir, işğal olunmuş bütün ərazilərdən Ermənistan qüvvələrinin tam və qeyd-şərtsiz
çıxarılmasını tələb edir, məcburi köçkün düşən azərbaycanlıların öz yurdlarına qayıtması üçün müvafiq
şəraitin yaradılmasını əks etdirir. BMT-nin Ermənistanı yenidən işğalçı dövlət kimi tanıması Azərbaycan üçün
hər mənada strateji əhəmiyyətli qərardır.
Sanballı siyasi çəkiyə, güclü iqtisadiyyata malik olan Azərbaycan dünyaya açıqdır. Ölkəmizin xarici və
daxili siyasəti dünya demokratiyasının açdığı yolla demokratik prinsiplər əsasında inkişaf edir. Azərbaycanın
2006-cı il mayın 9-da BMT-nin yeni yaradılan İnsan Hüquqları Şurasına uzunmüddətli üzv seçilməsi
ölkəmizin beynəlxalq aləmdə artan nüfuzunun daha bir əyani təsdiqidir. Bu, həm də onu sübut edir ki, müstəqil
Azərbaycanın insan hüquq və azadlıqlarına hörmətlə yanaşması beynəlxalq səviyyədə təqdir olunur. Bu gün
Azərbaycan dünyanın əksər dövlətləri ilə sıx əlaqələrə malikdir. ABŞ, Türkiyə, Rusiya və digər aparıcı
dövlətlərlə strateji müttəfiqik. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın dünyanın aparıcı dövlətləri ilə, xüsusən
də qonşu ölkələrlə münasibətlərinin son illər daha da möhkəmlənməsini çox müsbət hal kimi dəyərləndirərək
bunun ölkəmizin düşünülmüş xarici siyasət prinsiplərindən irəli gəldiyini bildirib: “Azərbaycan artıq dünyada
gedən proseslərin fəal iştirakçısıdır. Bir çox hallarda bölgə və Avropa üçün önəmli tədbirlərin təşəbbüskarıdır.
Bölgədə Azərbaycanın mövqeyindən artıq çox şey asılıdır. Azərbaycanın iştirakı olmadan bölgədə heç bir
layihə–nə siyasi, nə iqtisadi, nə nəqliyyat, nə də başqa həyata keçirilə bilməz”.
2011-ci ilin oktyabr ayında Azərbaycanın həyatında daha bir çox əlamətdar tarixi hadisə baş vermişdir.
BMT Təhlükəsizlik Şurasına seçkilərdə Azərbaycan bu mötəbər təşkilatın qeyri-daimi üzvü seçilmişdir. Bu,
həqiqətən də, böyük qələbədir. BMT Təhlükəsizlik Şurası dünyanın ən mötəbər qurumudur və Azərbaycan
müstəqil dövlət kimi artıq bu qurumun üzvüdür. Dövlətimizin başçısı cənab İlham Əliyev Azərbaycanın BMT
Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv seçilməsi münasibətilə bəyanatında buna böyük önəm verərək
deyib: “Müstəqilliyimiz dövründə — 20 il ərzində belə böyük uğurun əldə edilməsi, doğrudan da, tarixi
nailiyyətdir. Biz 20 il ərzində müstəqil ölkə kimi özümüzü dünyada təsdiq edə bilmişik. Biz sübut edə
1187

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

bilmişik ki, Azərbaycan etibarlı tərəfdaşdır, Azərbaycan dost ölkədir və dostların sayının artması bizim
siyasətimizin təntənəsidir. Bu səsvermə müstəqilliyimizin 20 illiyinə təsadüf edir. Bu, çox rəmzi məna
daşıyan bir hadisədir. Bu göstərir ki, 20 il ərzində Azərbaycan müstəqil dövlət, dünyada böyük şöhrətə
malik olan ölkə kimi özünü göstərib. Bu qələbə Azərbaycan xalqının qələbəsidir. Bu qələbə Azərbaycan
dövlətinin qələbəsidir, siyasətimizin təntənəsidir. Bu böyük qələbə münasibətilə mən öz sevincimi
Azərbaycan vətəndaşları ilə bölüşmək istəyirəm. Bir daha bütün Azərbaycan xalqını əmin etmək
istəyirəm ki, bundan sonra da ölkəmiz uğurla inkişaf edəcək, bundan sonra da qələbələrimizin sayı çox
olacaqdır”.
Respublika.-2012.-2 mart.-№ 50.-S.3.
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BMT – AZƏRBAYCAN ƏLAQƏLƏRİ: Bu günü və gələcək perspektivləri
MEHMAN HƏSƏNOV,
Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru
XX əsrin sonunda sosializm sisteminin iflası və “soyuq müharibə”nin tədricən aradan qaldırılması
beynəlxalq və məhəlli təşkilatların fəaliyyətində keyfiyyətcə yeni mərhələlərin başlanmasına imkan verdi.
Bu mənada hər bir dövlətin milli maraqların və təhlükəsizliyinin qorunması tələbləri beynəlxalq və
regional mübahisələrin dinc yolla nizamlanması üçün geniş tədbirlər sistemini nəzərdə tutan hüquqi-normativ
bazaya əsaslanan, dövlətlərin suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunmasında beynəlxalq hüquq
normalarına söykənən və bu normaların təminatçısı rolunu yerinə yetirən beynəlxalq təşkilatlarla sıx əlaqələrin
yaradılması zəruriliyini təsdiq edir.
Müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycan dövləti qarşıya çıxan bir sıra problemlərin, ilk növbədə
dövlət müstəqilliyinin qorunub saxlanılması və möhkəmləndirilməsi, Dağlıq Qarabağ probleminin sülh yolu
ilə həll edilməsi, bazar iqtisadiyyatı istiqamətində islahatların həyata keçirilməsi və dünya inteqrasiya
prosesinə sıx cəlb olunmasında beynəlxalq təşkilatların rolundan istifadə etmək məqsədilə qısa müddət ərzində
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT), Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı (ATƏT), İslam
Konfransı Təşkilatı (İKT), Müstəqil Dövlətlər Birliyi, Beynəlxalq Valyuta Fondu (BVF), Qara Dəniz İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatı, Ümumdünya İnkişaf Bankı, İslam İnkişaf Bankının üzvü oldu. Parlamentlərarası İttifaq,
Avropa Birliyi, Avropa Şurası, Avropa Parlamenti, NATO və başqa beynəlxalq və regional qurumlarla
qarşılıqlı faydalı əlaqələr yaratdı.
Azərbaycan Respublikası 1992-ci il 2 mart tarixində BMT-nin üzvlüyünə qəbul edilmiş və 1992-ci il
may ayının 6-da Azərbaycanın BMT nəzdində Daimi Nümayəndəliyi açılmışdır. BMT ilə əməkdaşlığın birinci
günündən başlayaraq, Azərbaycan BMT platformasından beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini ErmənistanAzərbaycan münaqişəsinə cəlb etməyə və BMT-nin potensial imkanlarından istifadə etməklə sülh sazişinin
əldə olunmasına çalışmışdır.
1993-cü il ərzində BMT-nin TŞ Ermənistan- Azərbaycan münaqişəsinə dair 822, 853, 874, 884 saylı
qətnamələr qəbul etmişdir (11, s.450). Hər bir qətnamə Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ və digər
ərazilərinin Ermənistanın silahlı qüvvələri tərəfindən işğalı nəticəsində qəbul edilmişdir. Bu qətnamələr
Azərbaycanın ərazi toxunulmazlığını yenidən təsdiq edərək, dərhal atəşkəs elan olunması, hərbi əməliyyatlara
son qoyulması və işğalçı qüvvələrin Azərbaycan Respublikası ərazisindən çıxarılması tələblərini irəli
sürmüşdür. Təəssüf ki, məlum qətnamələrin müddəaları indiyə kimi yerinə yetirilməmişdir. Bu qətnamələrin
qəbul olunmasının siyasi tarixçəsi aşağıdakı ardıcıllıqda baş vermişdir:
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi başladıqdan sonra uzun müddət bu problem
beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini cəlb etmədi. Bunun birinci səbəbi ondan ibarət idi ki, münaqişənin start
götürdüyü ilkin mərhələdə dünya birliyi onun aradan qaldırılmasında maraqlı deyildi. Çünki bu problem SSRİnin dağılması prosesini sürətləndirən çoxsaylı amillərdən biri kimi çıxış edirdi və onun aradan qaldırılması
Sovet İttifaqının daxilində gedən dağıdıcı proseslərə mane ola bilərdi. Maraqlıdır ki, Dağlıq Qarabağ
məsələsinin meydana çıxması bilavasitə Kremlin ssenarisi əsasında baş tutmuşdu. İttifaq rəhbərliyi “parçala,
hökmranlıq et” prinsipinə əsaslanaraq regional münaqişələr yaratmaqla diqqəti ölkənin əsas problemlərindən
yayındırmaq, beləliklə, müttəfiq respublikalarda müşahidə edilən milli azadlıq hərəkatının genişlənməsini
əngəlləməyə çalışırdı. Lakin, bu plan SSRİ üçün bumeranq rolunu oynadı və etnik münaqişələr imperiyanın
dağılmasının nəinki qarşısını ala bilmədi, hətta prosesi daha da sürətləndirdi. Ermənilər isə hələ münaqişə
başlamamışdan əvvəl beynəlxalq ictimaiyyətin dəstəyini almaq üçün ciddi kampaniya aparmışdılar. Burada
erməni lobbisinin imkanlarından da geniş istifadə edilirdi. Təkcə bir faktı qeyd etmək kifayətdir ki, bu gün
faktiki olaraq dünyada gedən ictimai-siyasi və iqtisadi proseslərə bilavasitə nəzarət etmək imkanına malik olan
ABŞ Konqresi ilə Erməni lobbisi arasında çox isti münasibətlər mövcuddur. Eyni sözləri Fransa senatı
haqqında da söyləmək mümkündür.
Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasətinin həyata keçirilməsi hər zaman beynəlxalq
birliyin laqeyd münasibətilə müşayiət olunurdu. Artıq 1992-ci ildə erməni silahlı birləşmələri respublikamızın
ərazilərinin işğalına istiqamətlənmiş hərbi əməliyyatların miqyasını kifayət qədər genişləndirmişdilər. Lakin
heç bir beynəlxalq təşkilat hamının gözü qarşısında baş verməkdə olan və beynəlxalq hüquq normalarını kobud
şəkildə tapdalayan bu işğalçılıq əməllərinə obyektiv qiymət vermədi. Doğrudur, müxtəlif dövrlərdə BMT-nin,
ATƏT-in, Avropa Birliyinin bu barədə müəyyən qətnamələri, bəyanatları meydana çıxdı, bununla belə, həmin
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sənədlər münaqişənin həqiqi səbəblərini dəqiq şəkildə qiymətləndirmir, təcavüzkarla təcavüzə məruz qalan
tərəf arasında heç bir fərq qoymurdu.
1991-ci ildə müstəqilliyini elan edən Azərbaycan Respublikası bu barədə bütün beynəlxalq təşkilatlara,
o cümlədən BMT-yə və dünya dövlətlərinə müraciət etdi. Həmin müraciətdə demokratiya, azadlıq və
bərabərlik prinsiplərinin respublikanın əsas strateji yolu olduğu göstərilir və ölkənin BMT-yə qəbul olunmaq
arzusu ifadə edilirdi. 1992-ci ilin martında Azərbaycan BMT-yə üzv qəbul edildi. Elə həmin ilin martında
Nyu-Yorkda Azərbaycanın BMT yanında Daimi Nümayəndəliyi açıldı. Bundan sonra Azərbaycan BMT-yə
müraciət edərək Ermənistanın təcavüzkar siyasətinə münasibət bildirməyi və bu ölkənin işğalçılıq əməllərinin
qarşısını almağı xahiş etdi. BMT-nin nümayəndə heyəti bu müraciətə əsaslanaraq regiona səfər etdi və bu
barədə BMT Baş katibinə müvafiq məlumatlar verdi. BMT-nin Baş katibi isə münaqişənin həllində ATƏM-in
(Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müşavirəsi – 1995-ci ilin yanvarından ATƏT – Avropada Təhlükəsizlik
və Əməkdaşlıq Təşkilatı) səylərini dəstəklədiyini və bu təşkilata müvafiq nəticələr əldə etmək üçün kömək
göstərməyə hazır olduğunu bildirdi. Bu, artıq beynəlxalq ictimaiyyətin məsələyə soyuq münasibətinin ilk
simptomları idi (8, s.67).
1992-ci ildə Şuşanın işğalı Azərbaycanı yenidən BMT-yə müraciət etmək məcburiyyətində qoydu. May
ayının 12-də BMT Təhlükəsizlik Şurası Dağlıq Qarabağ problemini müzakirə edərək bəyanat verməklə
kifayətləndi. Bəyanat Təhlükəsizlik Şurası sədrinin adından yayıldı. Bəyanatda Dağlıq Qarabağda vəziyyətin
pisləşməsindən narahatlıq ifadə olunur və məcburi köçkünlərə təcili yardım göstərilməsinin zəruriliyi
bildirilirdi. Sənəddə maraqlı tərəflər zorakılığa son qoymağa çağırılır və BMT Nizamnaməsinin müddəalarına
əməl etməyə dəvət olunurdu. “Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri bütün maraqlı tərəfləri zorakılığa son
qoyulması, Baş katibin missiyasının işini asanlaşdırmaq və onun personalarının təhlükəsizliyini təmin etmək
üçün bütün tədbirləri görməyə çağırır. Onlar Şuranın sədri adından 1992-ci il yanvarın 23- də (S/23496) və
fevralın 14-də (S/23597) müvafiq olaraq Ermənistanın və Azərbaycanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatına üzv
qəbul olunması barədə bəyanatlarını, xüsusilə də nizamnamənin mübahisələrin dinc yolla və güc tətbiq
etmədən nizamlanmasına aid prinsiplərinə istinadları xatırladırlar” (8, s.67), – deyə sənəddə bildirilirdi. Bu isə
bəyanatın əslində münaqişənin real mahiyyəti barədə heç nə ifadə etməyən adi bir sənəd olduğunu göstərirdi.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının yeganə müsbət addımı ondan ibarət oldu ki, Azərbaycanın BMT yanında Daimi
Nümayəndəliyinin Təhlükəsizlik Şurası sədrinə məktubu TŞ-nın rəsmi sənədi kimi yayıldı. Bu məktubda
Ermənistanın keçirdiyi hərbi əməliyyatlar suveren dövlətin ərazi bütövlüyünü pozmaq cəhdi kimi
qiymətləndirilirdi.
Təbii ki, Ermənistan da alternativ addımlar atmağa çalışırdı. Elə bunun nəticəsi idi ki, 1992-ci ilin
avqustunda Ermənistanın müraciətinə əsasən BMT Təhlükəsizlik Şurasının yeni iclası çağırıldı və TŞ sədrinin
yeni bəyanatı yayıldı. Bu sənəddə də tərəflər atəşi dayandırmağa çağırılır və vəziyyətin gərginləşməsindən
BMT-nin narahatlıq keçirdiyi ifadə olunurdu.
1992-ci ilin oktyabrında isə BMT Təhlükəsizlik Şurası sədrinin daha bir bəyanatı qəbul edildi. Lakin bu
sənəd də məzmununa və siyasi mahiyyətinə görə əvvəlkilərdən heç nə ilə fərqlənmirdi. Burada da vəziyyətin
gərginləşməsindən, eləcə də çoxsaylı insan tələfatından narahatlıq ifadə olunur və ATƏM-in münaqişənin
həllinə dair fəaliyyətinin dəstəkləndiyi bildirilirdi. Təhlükəsizlik Şurası problemin nizamlanması üçün
danışıqlar prosesinin təcili başlanmasının zəruriliyini qeyd edərək, tərəfləri bu istiqamətdə konkret addımlar
atmağa dəvət edirdi.
1993-cü ildə Azərbaycanın daha bir rayonu – Kəlbəcər ermənilər tərəfindən işğal edildi. Azərbaycan bu
barədə BMT-yə müraciət edərək təcavüzkarın əməllərinə qiymət verilməsini xahiş etdi. Aprelin 6-da BMT
Təhlükəsizlik Şurası sədrinin bəyanatı qəbul olundu. Bəyanatda Ermənistanla Azərbaycan arasında gərginliyin
artmasından və “yerli erməni qüvvələrinin” Kəlbəcər rayonuna müdaxiləsindən narahatlıq ifadə olunurdu.
Bəyanatda bütün dövlətlərin ərazi bütövlüyünün toxunulmazlığı prinsipi bir daha təsdiqlənir və yenə də
ATƏM çərçivəsində sülh prosesində irəliləyişə nail olmaq üçün tərəflərə müvafiq addımlar atmağa çağırış öz
əksini tapırdı. Lakin bu bəyanat da problemə düzgün qiymət vermirdi.
Məsələ burasındadır ki, Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə münasibət sənəddə əksini tapmamış və
Kəlbəcərin işğalının guya “yerli ermənilər” tərəfindən həyata keçirildiyi vurğulanmışdı. Qeyd edək ki, bu
bəyanat əsasən Ermənistanın təqdim etdiyi məlumatlara əsaslanırdı.
Ermənistan Kəlbəcərin işğalında iştirak etdiyinə dair Azərbaycanın ortaya qoyduğu faktları təkzib
edərək rayonun qəsb edilməsində “yerli ermənilərin” günahkar olduğunu sübut etməyə çalışırdı.
Elə həmin il aprel ayının 30-da BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinə dair ilk qətnaməsi qəbul edildi. “BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822 saylı qətnaməsi” adlanan bu
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sənəd Təhlükəsizlik Şurası sədrinin 1993-cü il yanvarın 29-da və aprelin 6-da verdiyi bəyanatlara istinadən
hazırlanmışdı. Qətnamədə bölgədə sabitliyin və əmin-amanlığın təhlükə altında olduğu qeyd edilir, məcburi
köçkünlərin sayının artmasından narahatlıq ifadə olunur və Kəlbəcər rayonunda yaranmış fövqəladə vəziyyətin
doğurduğu problemlərin aradan qaldırılmasının zəruriliyi bildirilirdi. BMT TŞ atəşin həmişəlik dayandırılması
üçün işğalçılıq əməllərinə və hərbi əməliyyatlara son qoyulmasına çağırır, təcavüzkar qüvvələrin Kəlbəcər
rayonundan və Azərbaycanın işğala məruz qalmış digər ərazilərindən çıxarılmasını tələb edirdi.
“Təhlükəsizlik Şurası Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə Təhlükəsizlik Şurası sədrinin 1993-cü il
yanvarın 29- da (S/25199) və aprelin 6-da (S/25539) verdiyi bəyanatlara istinad edərək Baş katibin 1993-cü il
aprelin 14-dək məruzəsini (S/26600) nəzərə alaraq Ermənistan Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası
arasında münasibətlərin pisləşməsi ilə əlaqədar ciddi narahatlıq izhar edərək, silahlı hərbi əməliyyatların
güclənməsi, qismən də Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayonuna yerli erməni qüvvələrinin son
təcavüzünü narahatlıqla qeyd edərək, eləcə də vəziyyətin bölgədəki əmin-amanlığı və təhlükəsizliyi qorxu
altına aldığından narahat olaraq, çoxlu sayda mülki şəxsin yerdəyişməsi və bölgədə, o cümlədən Kəlbəcər
rayonunda yaranmış fövqəladə durumla bağlı ciddi narahatlıq ifadə edərək, bölgədəki bütün dövlətlərin
suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörməti bir daha təsdiq edərək, eləcə də beynəlxalq sərhədlərin
toxunulmazlığını və ərazi əldə etmək üçün qüvvə tətbiq etməyin yolverilməzliyini bir daha təsdiqləyərək,
ATƏM çərçivəsində həyata keçirilən sülh prosesini dəstəklədiyini bildirərək və silahlı hərbi əməliyyatların
güclənməsinin bu proses üçün dağıdıcı nəticələr verə biləcəyindən dərin narahatlıq keçirərək:
1.Atəşin biryolluq dayandırılması məqsədilə bütün hərbi əməliyyatların və düşmənçilik hərəkətlərinin
dərhal dayandırılmasını, eləcə də bütün işğalçı qüvvələrin Kəlbəcər rayonundan və Azərbaycanın son vaxtlar
işğal edilmiş başqa rayonlarından dərhal çıxarılmasını tələb edir;
2.Bu işdə maraqlı olan tərəfləri münaqişəni ATƏM-in Minsk qrupunun sülh prosesi çərçivəsində həll
etmək məqsədilə dərhal danışığı bərpa etməyə və problemin dinc yolla həllini çətinləşdirə biləcək hər cür
fəaliyyətdən imtina etməyə israrla dəvət edir” (7, s.89), – deyə qətnamədə bildirilirdi.
Lakin bu qətnamə də əslində, regionda sülhün əldə olunmasına stimul vermək gücündə deyildi. Əvvəla
ona görə ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsi yalnız ümumi sözlərlə yüklənmiş və məsələyə heç bir
konkret qiymət vermək məqsədinə xidmət etməmişdir. Digər tərəfdən, qətnamədə öz əksini tapmış
müddəaların həyata keçirilmə mexanizmləri də göstərilməmişdi. Sənəddə Azərbaycan torpaqlarının işğal
olunması faktı təsdiqlənsə də, bunun kim tərəfindən həyata keçirildiyi dəqiq göstərilmir və hərbi əməliyyatların
guya “yerli ermənilər” tərəfindən reallaşdırıldığı vurğulanırdı. Bu isə, əlbəttə ki, təcavüzkar tərəfi
müəyyənləşdirməyə və münaqişənin konkret həlli yollarını aydınlaşdırmağa imkan vermirdi.
1993-cü ilin iyul ayının 23-də Ermənistan silahlı birləşmələri Azərbaycanın Ağdam rayonunu işğal etdi.
Qeyd edək ki, bu artıq Ermənistanın BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi qətnaməyə heç bir əhəmiyyət
vermədiyini təsdiqləyirdi. İyulun sonlarında BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçirildi və burada
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair 853 saylı qətnamə qəbul olundu. Bu qətnamədə
də işğalçı qüvvələrin Azərbaycanın Ağdam da daxil olmaqla, bütün digər işğal olunmuş ərazilərindən
çıxarılması tələbi qoyulmuşdu. Qətnamədə Azərbaycan vətəndaşlarının bir hissəsinin məcburi köçkün kimi
yaşamasından narahatlıq ifadə edilir və tərəflərin münaqişəni dayandırmaq üçün atəşkəsə nail olmalarının
zəruriliyi bildirilirdi.
Təhlükəsizlik Şurası növbəti dəfə dövlətlərin ərazi bütövlüyünün toxunulmazlığının təmin olunmasının
vacibliyini bəyanlayaraq ATƏM-in sülh prosesini sürətləndirmək cəhdlərini təqdir etdiyini də vurğulamışdı.
Bununla yanaşı, Ermənistanla Azərbaycan arasında vəziyyətin gərginləşməsi və Azərbaycanın bəzi
ərazilərinin işğalı faktı da bu sənəddə xüsusi qeyd edilir və təcavüz aktlarının regionda sülhə ciddi mane olduğu
göstərilirdi.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının 853 saylı qətnaməsi bütövlükdə bəzi əlamətlərinə görə 822 saylı
qətnamədən daha obyektiv görünsə də, burada da məsələ öz dəqiq qiymətini almamışdır. Çünki Təhlükəsizlik
Şurası təcavüzkarın adını çəkmir, yalnız “yerli ermənilər” ifadəsi ilə kifayətlənməyə üstünlük verirdi. Halbuki
artıq təcavüzkarın kim olduğu hamıya məlum idi və indi bunu yalnız rəsmi şəkildə təsdiqləmək qalırdı. BMT
Təhlükəsizlik Şurası isə belə bir addım atmadı.
1993-cü ilin avqustunda Ermənistan Azərbaycanın Füzuli rayonunu işğal etmək məqsədilə hərbi
əməliyyatları gücləndirdikdən sonra BMT Təhlükəsizlik Şurası sədrinin yeni bəyanatı yayıldı. Həmin
bəyanatda Azərbaycan ərazilərinin işğalı faktı təsdiqlənir, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi
olduğu vurğulanır və bölgədə hökm sürən vəziyyətdən narahatlıq ifadə edilirdi. Sənəddə deyilirdi ki, BMT
Təhlükəsizlik Şurası məsələnin ATƏM çərçivəsində həllinə tərəfdardır və eyni zamanda tərəflərin özlərinin
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münaqişənin aradan qaldırılması üçün müvafiq addımlar atmasının zəruriliyinə əmindir. “Təhlükəsizlik Şurası
Ermənistan Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında münasibətlərin pisləşməsi ilə və onların
arasındakı gərginliklə əlaqədar ciddi narahatlıq keçirdiyini bildirir. Şura Ermənistan Respublikası hökumətini
Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsi ermənilərinin Şuranın 822 və 853 saylı qətnamələri ilə
razılaşmalarına nail olmaq məqsədilə öz təsirindən istifadə etməyə çağırır.
Şura habelə bu günlərdə Füzuli rayonunda döyüş əməliyyatlarının güclənməsindən dərin narahatlıq
keçirdiyini bildirir. Şura əvvəllər Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər və Ağdam rayonlarına müdaxiləni və
onların işğalını pislədiyi kimi, Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsindən Füzuli rayonuna
edilən hücumları da pisləyir. Şura bütün hücumların dayandırılmasını və bölgədə sülh və təhlükəsizlik üçün
qorxu törədən hərbi əməliyyatların və bombardmanların dərhal dayandırılmasını tələb edir, habelə işğalçı
qüvvələrin Füzuli zonasından, həmçinin Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər, Ağdam rayonlarından və bu
yaxınlarda işğal olunmuş başqa rayonlarından dərhal, tamamilə və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edir. Şura
Ermənistan Respublikasının hökumətini bu məqsədlə öz təsirindən istifadə etməyə çağırır. Şura Azərbaycan
Respublikasının və regionun bütün başqa dövlətlərinin suverenliyini və ərazi bütövlüyünü, habelə onların
sərhədlərinin pozulmazlığını bir daha təsdiq edir və münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılmasına nail
olmağa dair ATƏM-in Minsk qrupunun səylərinə döyüş əməliyyatlarının göstərdiyi təsirdən dərin narahatlıq
keçirdiyini bildirir”.
Bəyanatda BMT TŞ-nin 822 və 853 saylı qətnamələrinin yerinə yetirilməsinə dair “təxirəsalınmaz
tədbirlər cədvəli”-nin dəqiqləşdirilmiş variantının münaqişə tərəflərinin qəbul etməsinin vacibliyi də öz əksini
tapmışdı.
Lakin bu bəyanat da əvvəlki sənədlərdən bir o qədər fərqlənmirdi. Çünki burada Ermənistanın işğalçı
tərəf olması faktı etiraf edilmir, münaqişə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində yaşayan ermənilərlə
Azərbaycan arasında olan problem kimi səciyyələndirilirdi.
Bu qeyri-müəyyən münasibət isə Ermənistanın işğalçılıq əməliyyatlarını genişləndirməsinə əlverişli
şərait yaradırdı. Ermənilər beynəlxalq birliyin hadisələrə obyektiv reaksiya verməməsindən istifadə edərək
yeni təcavüz aktları həyata keçirir, Azərbaycan torpaqlarını zəbt edirdilər.
Beləliklə də, Füzuli və Cəbrayıl rayonları da işğal olundu. 1993-cü ilin avqustunda atəşkəs haqqında
razılıq əldə olunsa da, ermənilər buna əməl etməyərək Qubadlı rayonunu da ələ keçirdilər. Azərbaycan növbəti
dəfə BMT Təhlükəsizlik Şurasına müraciət etməli oldu. Bu müraciətdə Minsk qrupu tərəfindən hazırlanmış
“Təxirəsalınmaz tədbirlərin yeniləşdirilmiş cədvəli” ilə Azərbaycanın razı olmadığı öz əksini tapmışdı. 1993cü il oktyabrın 14-də BMT Təhlükəsizlik Şurası yenidən Dağlıq Qarabağ problemini müzakirəyə çıxararaq
874 saylı qətnamə qəbul etdi.
Bu qətnamədə Minsk qrupu tərəfindən hazırlanmış “Təxirəsalınmaz tədbirlərin yeniləşdirilmiş cədvəli”
təqdir olunur və bu plan əsasında münaqişənin nizamlanmasının mümkünlüyü bildirilirdi.
Mahiyyət etibarilə bu qətnamə də əvvəlkilərdən fərqlənmirdi. Burada da Ermənistanla Azərbaycan
arasında yaranmış gərginlikdən, cəbhə bölgəsində hərbi əməliyyatların yenidən güclənməsindən, çoxsaylı
insan tələfatından və Azərbaycan ərazilərinin işğal edilməsi faktlarından narahatlıq ifadə olunur, münaqişənin
aradan qaldırılması istiqamətində ATƏM-in səyləri dəstəklənir, dövlətlərin ərazi bütövlüyünün toxunulmazlığı
bir daha təsdiqlənirdi. Amma bütün bunlarla yanaşı yenə də təcavüzkarla təcavüzə məruz qalan tərəflər adları
ilə qeyd olunmur, münaqişənin yalnız Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin erməniləri ilə Azərbaycan
arasında olan problem kimi səciyyələndiyi vurğulanırdı. Digər tərəfdən, maraqlı idi ki, 874 saylı qətnamədə
Azərbaycanın son vaxtlar işğal olunmuş rayonları haqqında heç nə deyilmirdi. Halbuki əvvəlki qətnamələrə
işğal olunmuş ərazilərin konkret adları da salınmışdı.
1993-cü ilin oktyabrında isə Ermənistanın beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi sənədlərə etinasızlığı
özünü daha açıq şəkildə göstərdi. ATƏM sədrinin bölgədə səfərdə olduğu bir vaxtda Ermənistan silahlı
qüvvələri Azərbaycanın Zəngilan rayonunu işğal etdi. Bu, artıq beynəlxalq birliyin münaqişəyə obyektiv
qiymət verməsinin zəminliyini ifadə edən növbəti hadisə idi.
1993-cü il noyabrın 11-də BMT Təhlükəsizlik Şurası Azərbaycanın müraciətinə müvafiq olaraq
münaqişənin davam etməsi ilə bağlı vəziyyəti yenidən müzakirəyə çıxararaq 884 saylı qətnamə qəbul etdi.
Həmin qətnamə Azərbaycanın Horadiz qəsəbəsinin və Zəngilan rayonunun işğal edilməsi faktından narahatlıq
ifadə edir və sənəddə işğalçı qüvvələrin bu ərazilərdən çıxarılması tələb olunurdu. Bu qətnamə, təbii ki, yerinə
yetirilmədi. Qeyd edək ki, sözügedən sənəd BMT TŞ- nin əvvəlki qətnamələrindən prinsip etibarilə heç nə ilə
fərqlənmirdi. Bu qətnamələrin heç biri BMT-nin müvafiq nizamnaməsinin tələblərini özündə tam şəkildə əks
etdirə bilməmişdir. Məsələ burasındadır ki, BMT-nin qəbul etdiyi sənədlərdə beynəlxalq hüququn çox vacib
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prinsipləri nədənsə unudulur və təcavüzkarın cəzalandırılması üçün heç bir konkret mexanizm
müəyyənləşdirilmirdi. Halbuki münaqişələrin həlli sahəsində müəyyən təcrübəsi olan bu təşkilat Ermənistanın
Azərbaycana qarşı yürütdüyü işğalçılıq siyasətinə son qoymaq və regionda həqiqi, davamlı sülhə nail olmaq
üçün kifayət qədər geniş imkanlara malik idi. Bu, həm beynəlxalq hüququn bütün dövlətlər tərəfindən
yekdilliklə qəbul edilmiş prinsiplərində, həm də BMT-nin Nizamnaməsində öz əksini tapmışdır. Sadəcə olaraq
bu prinsipləri həyata keçirmək üçün iradə nümayiş etdirmək tələb olunurdu ki, bu da, görünür, beynəlxalq
ictimaiyyət üçün o qədər də mühüm əhəmiyyət kəsb etmirdi. Hər halda münaqişə başladıqdan sonra bu
məsələyə münasibətdə ikili standartların mövcudluğunu təsdiqləyən onlarla faktın ortaya çıxması belə
düşünməyə əsas verir.
Məsələ burasındadır ki, BMT Nizamnaməsinə görə, TŞ-yə mübahisəli məsələləri, o cümlədən
münaqişələri həll etmək üçün geniş səlahiyyətlər verilir. Şuranın qətnamələri məcburi mahiyyət kəsb etməsə
və tövsiyə xarakteri daşısa da, yerinə yetirilmədikdə və məsələ beynəlxalq sülh üçün təhlükə xarakteri
daşıdıqda TŞ-nin məcburi qərarlar qəbul etmək hüququ var. Lakin biz Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin timsalında bunu müşahidə etmədik. Halbuki ölkəmizə qarşı təcavüz aktı bir tərəfdən
xalqımızın dinc və sakit yaşamasına mane olurdusa, digər tərəfdən həm də regional təhlükəsizliyə ciddi
problemlər yaradırdı.
BMT Nizamnaməsində o da qeyd olunur ki, hər bir dövlətin ərazi bütövlüyü toxunulmazdır və bu
prinsipi pozanlar beynəlxalq hüququn normalarına zidd hərəkət etmiş olurlar. Ermənistan dünyanın gözü
qarşısında beynəlxalq hüquq normalarına məhəl qoymadığını sübut etdi. Bunun qarşısını almaq üçün real
təzyiq mexanizmlərindən ifadə mümkün idi. Lakin beynəlxalq birlik bu məsələdə də laqeydlik nümayiş etdirdi.
Təcavüz anlayışının mahiyyəti BMT-nin 1974-cü ildə qəbul edilmiş qətnaməsində öz əksini tapmışdır.
Həmin qətnaməyə görə:
1.Bir dövlətin digər dövlətin suverenliyinə, siyasi müstəqilliyinə, ərazi bütövlüyünə qarşı silahlı qüvvə
tətbiq etməsi;
2.Hər hansı dövlətin BMT Nizamnaməsinə zidd olaraq birinci silahlı qüvvə tətbiq etməsi;
3.a) bir dövlətin digər dövlətin ərazisinə silahlı müdaxilə və ya hücum etməsi, yaxud müvəqqəti xarakter
daşımasından asılı olmayaraq istənilən hərbi işğal və ya müdaxilə nəticəsində başqa bir dövlətin ərazisinin
ilhaqı;
b).bir dövlətin hərbi qüvvələri tərəfindən digər dövlətin ərazilərinin bombardman olunması;
c).bir dövlət tərəfindən və ya onun adından silahlı qüvvələrin, muzdluların, nizamsız hərbi dəstələrin
göndərilməsi təcavüz aktı hesab edilir (8,s.90).
Təcavüz aktının bu və ya digər formasına görə təcavüzkar dövlət BMT Təhlükəsizlik Şurası qarşısında
birbaşa məsuliyyət daşıyır. Bu isə Təhlükəsizlik Şurasına təcavüzkar haqqında məcburi tədbirlərin görülməsi
səlahiyyətini verir. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasət yürütdüyünü təsdiqləyən onlarla fakt
var və bu faktlar sözügedən ölkənin respublikamıza qarşı həyata keçirdiyi hərbi əməliyyatların bütün
kriteriyalar üzrə məhz təcavüz aktı olduğunu söyləməyə əsas verir. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, BMT
Təhlükəsizlik Şurası təcavüzkarı cəzalandırmaq və onu öz qanunsuz hərəkətlərindən çəkindirmək üçün lazımi
qərarlar qəbul etmək istəmədi.
1992-1996-cı illər ərzində BMT-nin TŞ-nın Sədri və BMT Baş Katibi Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyünü, suverenliyini təsdiqləyən və münaqişənin sülh yolu ilə həll olunmasına yönəlmiş ATƏT-in
Minsk Qrupunun səylərini dəstəkləyən münaqişə üzrə bir sıra bəyanatlarla çıxış etmişlər.
1996-cı ildən başlayaraq BMT Baş Assambleyası “BMT və ATƏT arasında əməkdaşlıq haqqında”
qətnaməsində Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü (Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ
və onun ətrafında olan münaqişə) yenidən təsdiqləyir.
Azərbaycan BMT Baş Assambleyasının işi çərçivəsində fəal iştirak edir. Belə ki, 1994 və 1995-ci illərdə
BMT BA-nın 49-cu və 50-ci sessiyalarında Azərbaycan Respublikasının Ulu öndəri, cənab Heydər Əliyev
Azərbaycan Respublikasının nümayəndə heyətinə başçılıq etmişdir. O, həmçinin, 2000-ci ilin sentyabr ayında
BMT-nin Minillik Zirvə Toplantısında iştirak etmişdir. Azərbaycan Prezidenti çıxışında qlobalizasiya
mövzusuna toxunmuş və qlobalizasiyanın müsbət inkişafı, həmçinin Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik
məsələlərinə Azərbaycanın verdiyi töhfələri xüsusilə qeyd etmişdir. 2003-cü ilin sentyabrında isə o vaxt ki,
Baş Nazir İlham Əliyev BMT BA-nın 58-ci sessiyasında milli sosial-iqtisadi inkişaf və regional və beynəlxalq
təhlükəsizliyə qarşı təhdidlərlə bağlı çıxış etmişdir.
Azərbaycan BMT-nin bir çox xüsusi qurum və orqanları ilə fəal və səmərəli əməkdaşlıq edir. Onların
sırasında BMT-nin İnkişaf Proqramı (BMTİP), BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarı, BMT-nin Uşaq Fondu,
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BMT-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı, Sənaye İnkişaf Təşkilatı, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı,
BMT-nin Qadınlar Fondu, Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik, Nüvə Sınaqlarının Hərtərəfli Qadağan
olunması haqqında Müqavilə Təşkilatı və s. qeyd etmək olar.
Azərbaycan və BMT-nin Uşaq Fondu (UNİCEF) arasında olan əməkdaşlıq məcburi köçkün və qaçqın
uşaq və yeniyetmələr arasında vəziyyətin yaxşılaşdırılması məqsədilə bərqərar olmuşdur. Azərbaycan
UNİCEF-in İcra Heyətinin 1995-1997, 1998- 2000-ci illər ərzində üzvü olmuşdur.
Azərbaycan BMT-nin xüsusi qurum və orqanları ilə fəal əməkdaşlıq edir. Azərbaycan Qadınların statusu
haqqında Komissiyanın üzvü olmuşdur (2000-2002). Azərbaycan həmçinin Komissiyanın “Hərbi münaqişələr
nəticəsində girov götürülmüş qadın və uşaqların azad edilməsi haqqında” illik qəbul etdiyi qətnaməsinin əsas
sponsorudur. Azərbaycan BMT-nin xüsusi qurumları qismində BMT-nin İnkişaf Proqramı (BMTİP) və BMTnin Sənaye İnkişaf Təşkilatı (SİN) ilə xüsusi əlaqələrə malikdir. Müxtəlif layihə və proqramlar yaşayış
standartlarının yüksəldilməsinə, iqtisadiyyatın struktur tənzimlənməsinin həyata keçirilməsinə xidmət edir.
Xüsusilə də, BMT-nin İnkişaf Proqramı Azərbaycanın Bərpa və Yenidənqurma Agentliyinin (ARRA)
və ərazilərin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin (ANAMA) imkanlarının inkişaf etdirilməsi və
onların maliyyələşdirilməsi yolu ilə münaqişədən sonrakı bərpa prosesinə böyük yardım göstərmişdir. BMTnin İnkişaf Proqramı ARRA-nı dəstəkləməklə Dünya Bankı, BMTİP, BMT-nin Qaçqınların işi üzrə Ali
Komissarı (UNHCR), Avropa İttifaqının (Aİ) Müstəqil Dövlətlər Birliyinə Texniki Yardımı (TACİS)
proqramı və s. həyata keçirir. Azərbaycan öz siyasi və iqtisadi sistemini yeniləşdirməklə, ölkənin müasir norma
və standartlar çərçivəsində inkişaf etməsini əsas üstünlük hesab edir. Bu prosesin mühüm tərkib hissəsi kimi
demokratik infrastrukturun gücləndirilməsi, geniş şəffaflıq, qərar qəbulu və siyasi müzakirələr prosesində
ictimaiyyətin inkişafı məsələlərini qeyd etmək olar. Yeni iş yerlərinin açılması və iqtisadiyyatın inkişafı üçün
BMTİP həmi siyasi və digər müvafiq tədbirlərin xüsusi sektorda effektiv inkişafı və böyüməsini təmin etmək
üçün Azərbaycan Hökumətinə yardım edir. Struktur islahatlarının gücləndirilməsi məqsədləri üçün BMTİP
Azərbaycanda xüsusi sektorda proqramın icrası ilə əlaqədar Dünya Bankı ilə əməkdaşlıq edir.
Erməni təcavüzü nəticəsində Azərbaycanda 1 milyon qaçqın və məcburi köçkünlər mövcuddur. 1993cü ildən bəri Azərbaycan dövləti BMT-nin Qaçqınların işi üzrə Ali Komissarı (UNHCR) ilə birgə qaçqın və
məcburi köçkünlərin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üzrə fəaliyyəti davam etdirirlər.
Təhsil, elm və mədəniyyət məsələlərinin vacibliyini nəzərə alaraq, Azərbaycan BMT-nin Təhsil, Elm
və Mədəniyyət Təşkilatı (YUNESKO) ilə geniş əməkdaşlıq edir və bu məqsədlə 1994-cü ildə Azərbaycan
Prezidentinin Sərəncamına əsasən Azərbaycanın YUNESKO nəzdində Milli Komissiyası təsis edilmişdir.
Azərbaycanın müxtəlif nazirlik və qurumları BMT sistemində olan müvafiq qurumlarla sıx əməkdaşlıq
edirlər (məs: Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı).
Azərbaycan Respublikası beynəlxalq ictimaiyyəti narahat edən müxtəlif məsələlər ilə əlaqədar BMT
Baş Assambleyasının qəbul etdiyi qətnamələrin sponsorudur. Milli nümayəndə heyəti öz təşəbbüsü ilə bəzi
qətnamələri irəli sürmüşdür. Beləliklə, BMT-nin İnsan Hüquqları Komissiyasının (CHR) 58-60-cı
sessiyalarında Azərbaycan nümayəndə heyəti tərəfindən irəli sürülmüş “İtkin düşmüş şəxslər” adlı qətnamə
layihəsi təklif edilmişdir. CHR tərəfindən qəbul edilmiş bu Qətnamənin müddəaları beynəlxalq humanitar
hüquq normaları əsasında qəbul edilməklə, beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini bu mühüm məsələyə yönəltmək
məqsədini güdmüşdür.
Azərbaycan BMT-nin müvafiq orqan və qurumlarına öz namizədlərini irəli sürməklə, bu orqanlara
seçkilərdə aktiv iştirak edir. Əvvəl qeyd edildiyi kimi, Azərbaycan UNİCEF-in İcra Heyətinin 1995-1997,
1998-2000-ci illər ərzində, Qadınların vəziyyəti haqqında Komissiyanın 2000-2002-ci illər ərzində və BMTnin Davamlı İnkişaf üzrə Komissiyasının 2002- 2004-cü illər ərzində üzvü olmuşdur. Azərbaycan 2003-2005ci illər üçün BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurasının (ECOSOC) üzvü seçilmişdir.
Son illərdə Azərbaycanın BMT çərçivəsində görülən işlərə verdiyi töhfələr sırasında, onun qlobal
səviyyədə terrorizmə qarşı aparılan mübarizədə fəal şəkildə iştirakı xüsusilə qeyd edilməlidir. Bu baxımdan
respublikamız BMT TŞ-nın Terrorizmə qarşı Komitəsi ilə yaxından əməkdaşlıq edərək, həmin Komitəyə
Azərbaycanda terrorizmə qarşı mübarizə sahəsində görülən tədbirlər haqqında müvafiq hesabatlar təqdim
etmişdir (S/2001/1325, S/2002/1022, S/2003/1085).
Beləliklə də, Azərbaycan beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi və qorunmasında,
davamlı inkişaf və demokratikləşdirmə prosesində BMT-nin vacib rol oynadığını qəbul edir. Azərbaycan
BMT-nin 21-ci əsrdə olacaq təhdid və problemlərə qarşı mübarizə apara bilməsi üçün BMT çərçivəsində
islahatların aparılması ideyasını dəstəkləyir.
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Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilməsi ölkəmizin diplomatiya
tarixində böyük nailiyyətdir
Elçin ƏHMƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası Beynəlxalq
münasibətlər və xarici siyasət kafedrasının dosenti, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru
Biz 20 il ərzində müstəqil ölkə kimi özümüzü dünyada təsdiq edə bilmişik. Biz sübut edə bilmişik ki,
Azərbaycan etibarlı tərəfdaşdır, Azərbaycan dost ölkədir və dostların sayının artması bizim siyasətimizin
təntənəsidir.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Azərbaycan Respublikası dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra 1991-ci il oktyabrın 29-da
BMT və dünya dövlətlərinə müraciət etdi. Müraciətdə Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin bərpasını elan
edərək, demokratiya, azadlıq və bərabərlik yolu ilə getmək əzminə əsaslanaraq, dünya birliyində layiqli
yer tutmağı, beynəlxalq təhlükəsizliyin və əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi işinə kömək göstərməyi
arzulayaraq, BMT Nizamnaməsinə sadiq qalacağını və ondan irəli gələn öhdəlikləri yerinə yetirməyə
hazır olduğunu bildirərək BMT üzvlərindən xahiş etdi ki, təşkilatın üzvlüyünə qəbul olunmaq məsələsi
nəzərdən keçirilsin.
BMT Təhlükəsizlik Şurası 1992-ci il fevralın 14-də Azərbaycanın müraciətini müzakirə edərək
ölkəmizin bu təşkilata üzv qəbul olunmasını tövsiyə etdi. Beləliklə, BMT Baş Məclisinin 1992-ci il martın 2də keçirilən 46-cı sessiyasında Azərbaycan Respublikasının BMT üzvlüyünə qəbul olması barədə qətnamə
qəbul edildi.
Müstəqilliyə yenicə qədəm qoymuş Azərbaycan Ermənistanın hərbi təcavüzünə məruz qaldığına görə,
ağır sosial-iqtisadi, hərbi-siyasi vəziyyətlə üzləşmişdir. İlk illərdə beynəlxalq aləm ilə münasibətlərin
qurulmasında çətinlik çəkən və güclü informasiya blokadasını aradan qaldırmaqda böyük təzyiqlərlə qarşılaşan
Azərbaycan üçün BMT kürsüsünun çox mühüm əhəmiyyəti var idi. Xalqımızın haqq səsinin dünyaya
çatdırılması və obyektiv ictimai rəyin formalaşdırılmasında, eləcə də dünya dövlətləri ilə qarşılıqlı əlaqələrin
inkişaf etdirilməsində 1992-ci il martın 6-da Nyu-Yorkda fəaliyyətə başlayan Azərbaycanın BMT yanında
daimi nümayəndəliyi mühüm rol oynadı. Həmin ilin noyabr ayında isə BMT-nin Azərbaycanda daimi
nümayəndəliyi açıldı. BMT-də fəaliyyət göstərən daimi nümayəndəlik həm BMT, həm də onun
ixtisaslaşdırılmış qurumları ilə siyasi, iqtisadi, elmi-texniki, mədəni və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq edir.
Siyasi sahədə əməkdaşlığın əsas məqsədi Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzünün genişləndiyi bir
vaxtda beynəlxalq birliyin diqqətini münaqişə bölgəsində baş verən hadisələrə cəlb etmək və dünya
ictimaiyyətində obyektiv rəy formalaşdırmaq idi.
BMT-nin əsas vəzifələrindən biri beynəlxalq mübahisələrin dinc vasitələrlə həll edilməsidir. BMT
Nizamnaməsinə görə beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin müdafiəsi üçün başlıca məsuliyyət Təhlükəsizlik
Şurasının üzərinə düşür. BMT üzvü olan, həm də üzvü olmayan dövlətlər əgər mübahisəni BMT
Nizamnaməsinin 33-cü maddəsində nəzərdə tutulan dinc vasitələrlə həll edə bilmirlərsə, onda mübahisəni
təhqiq etmək üçün Təhlükəsizlik Şurasına müraciət edə bilərlər.
Təhlükəsizlik Şurası mübahisəyə aşağıdakı hallarda baxır: mübahisə edən tərəflər və ya digər dövlətlər
müraciət etdikdə; Baş Məclisin tövsiyəsi ilə; Şuranın özünün qərarı ilə; BMT Baş katibinin müraciəti ilə.
Dövlətlər arasındakı mübahisəni həll etmək üçün Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi qətnamə və
qərarlar tövsiyə xarakteri daşıyır və mübahisə edən tərəflər üçün məcburi hesab edilmir. Təhlükəsizlik
Şurasının tövsiyəsinə baxmayaraq dövlətlər öz aralarındakı mübahisəli məsələni həll edə bilmirlərsə və
bununla əlaqədar beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə qarşı təhlükə yaranırsa, məcburi tədbirlər tətbiq edilə bilər.
BMT Nizamnaməsinə uyğun olaraq Təhlükəsizlik Şurası mübahisəli məsələləri dinc vasitələrlə həll etmək
üçün geniş səlahiyyətlərə malikdir.
BMT kimi nüfuzlu təşkilat, o cümlədən Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü olan böyük dövlətlər
Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin kəskinləşməsi, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün
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qiymətləndirilməsinə çox ehtiyatlı və soyuq yanaşdılar, təcavüzün qarşısını almaq üçün beynəlxalq hüquq
normaları və BMT Nizamnaməsini pozduğuna görə Ermənistana qarşı heç bir əməli tədbir görmədilər.
Təcavüz aktının baş verməsilə təcavüzə məruz qalmış dövlət BMT Nizamnaməsinin 39-cu maddəsinə
uyğun olaraq BMT Təhlükəsizlik Şurası qarşısında təcavüzkar dövlətin məsuliyyəti məsələsini qoyur. Təcavüz
anlayışının müddəalarının bırində göstərilən faktın olması kifayət edir ki, Təhlükəsizlik Şurası təcavüzkara
qarşı Nizamnamənin VI-VII fəsillərinə uyğun olaraq məcburiyyət tədbirləri görsün. BMT Baş Məclisinin
1967-ci il 18 dekabr tarixli 2330 (XXII) saylı qətnamə layihəsində təcavüz hərəkətlərinin qarşısını almaq və
BMT Nizamnaməsinə uyğun olaraq beynəlxalq sülhü və təhlükəsizliyi qorumaq və təsirli tədbirlər həyata
keçirmək üçün təcavüz anlayışının mahiyyəti öz əksini tapmışdır.
1974-cü il dekabrın 14-də BMT Baş Məclisinin 29-cu sessiyasının 3314 (XXIX) saylı qətnaməsində ilk
dəfə olaraq təcavüz anlayışının mahiyyəti və məzmunu açıqlandı və ona beynəlxalq hüquqi qiymət verildi. 8
maddədən ibarət olan qətnamədə təcavüzün nədən ibarət olması müəyyənləşdirildi.
Ermənistan Respublikası tərəfindən qətnamədəki hər hansı bir bəndin, ümumiyyətlə əksər maddələrin
pozulması belə bir nəticəyə gəlməyə imkan verirdi ki, bu, əsl təcavüz hərəkətlərıdir.
Ona görə də Ermənistanın açıq-aşkar təcavüzünün genişlənməsi ilə əlaqədar Azərbaycan BMT Baş
katibinə, Təhlükəsizlik Şurasının sədrinə müraciət edərək bu təcavüzü dərhal dayandırmağa, beynəlxalq hüquq
normaları və BMT Nizamnaməsinin açıq-aşkar pozulmasının qarşısını almağa, münaqişənin dinc siyasi yolla
nizama salınmasına kömək göstərməyə çağırdı. BMT Baş katibi münaqişə bölgəsində vəziyyəti öyrənmək
üçün regiona BMT-nin müşahidəçilər qrupunu göndərməyi qərara aldı. Bu məqsədlə 1992-ci il martın
ortalarında BMT Baş katibinin xüsusi nümayəndəsi, ABŞ-ın keçmiş dövlət katibi Sayrus Vensin başçılıq etdiyi
nümayəndə heyəti Bakıda, Dağlıq Qarabağda və Yerevanda səfərdə oldu və bu səfərin yekunları barədə BMT
Təhlükəsizlik Şurasına məlumat verdi.BMT Baş katibi Dağlıq Qarabağ probleminin həlli sahəsində ATƏMin səylərini müdafiə etdiyini bildirdi.
Cəzasız qalan Ermənistan isə təcavüzkarlığını daha da genişləndirirdi. Azərbaycan dövləti Ermənistanın
təcavüzkarlığının genişlənməsi ilə əlaqədar olaraq BMT Baş katibinə, Təhlükəsizlik Şurasının sədrinə
müraciət edərək beynəlxalq birlıyin diqqətini Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı
birbaşa təcavüz həyata keçirdiyinə cəlb etdi və təcavüzkara qarşı bütün lazımi tədbirləri görməyə çağırdı.
Bu qətnamədə də Təhlükəsizlik Şurası Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ regionunda və onun
ətrafında münaqişənin davam etməsindən və Ermənistan Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında
münasibətlərin gərgin olaraq qalmasından ciddi narahat olduğunu bildirirdi. Ümumiyyətlə, 884 saylı qətnamə
əvvəlki, yəni – 822, 853, 874 saylı qətnamələrin məzmununu bir daha təsdiqlədi.
Ümumiyyətlə, 1992-1993-cü illər ərzində Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkarlığının artması ilə
əlaqədar Təhlükəsizlik Şurası sədrinin 6 bəyanatında, eləcə də Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 884
saylı qətnamələrində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi və sərhədlərinin toxunulmazlığının zəruriliyi
bildirilirdi. Lakin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri olan böyük dövlətlər Ermənistanın təcavüzkar dövlət
kimi tanınmasına razılıq vermədilər. Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal etdikləri Azərbaycan ərazilərindən
dərhal çıxmasına deyil, münaqişənin atəşkəs və danışıqlar yolu ilə həll olunmasına üstünlük verdilər.
Təəssüf ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin dinc yolla aradan qaldırılması sahəsində BMT və
dünya birliyinin göstərdiyi səylər Ermənistan Respublikasının açıq-aşkar hərbi işğalçılıq mövqeyi tutması
ucbatından təsirli nəticələr vermədi. BMT-nin regionda sülhpərvərlik fəaliyyətinin uğursuzluqlarının başlıca
səbəbi məhz Azərbaycan Respublikasına qarşı Ermənistan Respublikasının təcavüzü faktının birbaşa etiraf
olunmaması ilə bağlıdır. Ermənistan Respublikasının BMT Nizamnaməsinin 1-ci və 2-ci maddələrində və
ATƏT-in Yekun Aktında ifadə olunmuş beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərini kobud şəkildə pozmasına
baxmayaraq adıçəkilən nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların faktlar toplamaq sahəsində çoxsaylı missiyaları öz
nəticələrini çıxararkən Ermənistan silahlı qüvvələrinin münaqişədə bılavasitə iştirakını etiraf etməyin
mürəkkəb olduğunu bildırirdilər. Halbuki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının məlum qətnamələrində və
Təhlükəsizlik Şurası sədrinin bəyanatlarında Ermənistan Respublikasının münaqişədə bu və ya başqa formada
iştirakı etiraf olunurdu. Deməli, Ermənistan münaqişədə bitərəf olmayıb, dolayı yolla olsa da hərbi təcavüzə
rəvac verib. Bu isə beynəlxalq cinayətdir və yuxarıda qeyd edildiyi kimi, BMT Baş Məclisinin 1974-cü ildə
keçirilən 29-cu sessiyasında təcavüzün istənilən forması (birbaşa, yaxud dolayısı ilə) hərbi cinayət elan
edilmişdir.
Ona görə də böyük dövlətlər müasir beynəlxalq münasibətlər üçün təhlükəli olan təcavüzkarın qarşısını
almaq istəyirlərsə, BMT Nizamnaməsinin 7-ci fəslinə müvafiq surətdə, qəti praktik addımlar atmalı və
Ermənistanı beynəlxalq birliyin iradəsinə tabe etdirməlidirlər.
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Müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycan BMT ilə əlaqələrini inkişaf etdirməklə yanaşı, bu təşkilatın
daha səmərəli fəaliyyət göstərməsinə töhfə vermək üçün irəli sürülən islahat təkliflərinin müzakirəsi
prosesində də fəal iştirak edir.
1993-cü ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra bu proses daha da
genişləndi. Belə ki, Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin BMT Baş Məclisinin sessiyalarında və digər
yüksək səviyyədə keçirilən müxtəlif iclaslarda və çoxsaylı görüşlərdə bu əlaqələr inkişaf etdirildi. Azərbaycan
dövlətinin başçısı kimi ilk dəfə ümummilli lider 1994-cü ilin sentyabr ayında BMT Baş Assambleyasının 49cu sessiyasında iştirak edərək, bu universal beynəlxalq təşkilatın tribunasından ölkəmizin bir çox məsələləri
ilə bağlı, xüsusilə Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü və Dağlıq Qarabağ problemi haqqında həqiqətləri
dünya ictimaiyyətinə çatdırmışdır.
Azərbaycanın BMT ilə əməkdaşlığının dərinləşməsində BMT-nin Baş katibi B.Butros Qalinin 1994-cü
ilin oktyabrında Bakıya səfəri mühüm rol oynamışdır. Azərbaycanın ictimai-siyasi və iqtisadi həyatı,
Ermənistanın təcavüzünün ağır nəticələri ilə yaxından tanış olan B.Butros Qali mövcud problemlərin həllində
Azərbaycana dəstək vermək üçün BMT-nin müxtəlif təsisatlarının öz səylərini artıracağını bildirmişdir.
BMT ilə əlaqələrinin intensiv inkişafına xüsusi əhəmiyyət verən Azərbaycan bu təşkilatın müxtəlif
beynəlxalq toplantılarında müntəzəm olaraq iştirak edir, irəli sürdüyü ideya və təkliflərə fəal münasibət
bildirir.
1995-ci ilin oktyabrında BMT-nin 50 illik yubileyi ilə bağlı keçirilən Baş Məclisinin xüsusi təntənəli
iclasında iştirak edən Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev bu qurumun yüksək kürsüsündən dünya
dövlətlərinə müraciət edərək, mövcud qlobal problemlərə dair Azərbaycan dövlətinin prinsipial mövqeyini
açıqlamış, xüsusilə Ermənistanın təcavüzünün aradan qaldırılması ilə bağlı beynəlxalq səylərin artırılmasına
çağırmışdır.
2000-ci ilin sentyabr ayında BMT-nin Minilliyin Sammitində çıxış edən Prezident Heydər Əliyev
dünyada sülhün və təhlükəsizliyin qorunmasında bu beynəlxalq təşkilatın mühüm rol oynadığını qeyd etmiş,
regional münaqişələrin, o cümlədən Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin aradan
qaldırılmasına dair Azərbaycanın mövqeyini bir daha bildirmiş, bəşəriyyətin üzləşdiyi problemlərin həllində
BMT-nin fəaliyyətini daha da gücləndirmək məqsədilə təşkilatda islahatların aparılmasının zəruriliyini
vurğulamışdır.
2003-cü ilin sentyabrında BMT Baş Məclisinin 58-ci sessiyasında iştirak edən Azərbaycan
Respublikasının Baş naziri İlham Əliyev öz çıxışında beynəlxalq aləmdə mürəkkəb proseslərin cərəyan etdiyi
dövrdə üzvlərin arasında qarşılıqlı anlaşılmazlıqların meydana çıxmasına görə, BMT TŞ-nin şəraitə uyğun,
çevik və adekvat münasibət göstərə bilməsini qeyd edərək, mövcud BMT mexanizmlərinin zamanın tələbinə
cavab vermədiyini vurğulamış və bununla bağlı təşkilat daxilində islahatların vacib məsələyə çevrildiyini
bildirmişdir. Azərbaycanın hökumət başçısının fikrincə, BMT Təhlükəsizlik Şurasında “həm bugünkü, həm
də yarıməsrlik reallıqlar öz əksini tapmalıdır”.
Azərbaycan Respublikası BMT mexanizmlərinin yenidən işlənməsini, xüsusilə də Təhlükəsizlik
Şurasının daimi üzvlərinin veto hüququna yenidən baxılmasını təklif etmişdir. Belə ki, Azərbaycan beynəlxalq
aləmdə BMT-nin rolunun artırılması və mövcud problemlərin həllində daha təsirli tədbirlərin görülməsinə nail
olmaq üçün əlavə addımların atılması zərurətini BMT Baş Məclisinin 2004-cü ilin sentyabrında keçirilən 59cu sessiyasında yenidən gündəliyə gətirdi. Sessiyada çıxış edən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi 4
qətnamənin hələ də yerinə yetirilmədiyini bəyan etmiş və onların həyata keçirilməsinin işlək mexanizminin
yaradılmasını ümdə məsələ kimi irəli sürmüşdür. Eyni zamanda, Azərbaycanın dövlət başçısı bildirmişdir ki,
“Təkmilləşdirilmiş Təhlükəsizlik Şurası daha geniş tərkibli, daha çox məsuliyyətli və demokratik, onun iş
metodları daha şəffaf olmalı, XXI əsrin yeni təhdidləri, riskləri və təhlükələrinə daha operativ cavab
verilməlidir”.
Bununla yanaşı, həmin il oktyabrın 29-da BMT Baş Məclisinin sessiyasında Azərbaycan nümayəndə
heyətinin təşəbbüsü ilə “Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət” adlı məsələ iclasın gündəliyinə
salınmışdır. Daha sonra BMT Baş Məclisinin 2006-cı il sentyabrın 7-də keçirilən 60-cı sessiyasının 98-ci
plenar iclasında və 2008-ci il martın 14-də keçirilən 62-ci sessiyanın 86-cı plenar iclaslarında “Azərbaycanın
işğal edilmiş ərazilərində vəziyyət” adlı qətnamələr qəbul edilmişdir.
Həmin sənədlərdə Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində ermənilərin məskunlaşdırılması, həmin
ərazilərdə yanğınların törədilməsi pislənilir, Təhlükəsizlik Şurasının məlum 4 qətnaməsinə istinad edilməklə
erməni silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən dərhal, tamamilə və qeyd-şərtsiz
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çıxarılması tələb olunurdu. Bununla yanaşı, qətnamələrdə Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyünə hörmət
ifadə olunur, eləcə də öz torpaqlarından qovulmuş azərbaycanlıların doğma yurdlarına qayıtmaq hüququ bir
daha təsdiqlənirdi. Beləliklə, Azərbaycan Respublikasının BMT üzvlüyünə daxil olması ilə yaranan qarşılıqlı
əlaqələr daha da genişlənərək, çoxşaxəli əməkdaşlığa çevrilmiş və Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi
inkişafında, beynəlxalq aləmdə müvafiq yer tutmasında mühüm rol oynamışdır. Eyni zamanda. Azərbaycan
da bu nüfuzlu beynəlxalq təşkilatın daha səmərəli fəaliyyət göstərməsinə, beynəlxalq təhlükəsizliyin və sülhün
qorunmasına öz töhfəsini vermişdir.
Azərbaycan Respublikası BMT-nin islahatlar nəticəsində yaradılmış İnsan Hüquqları Şurasına seçilən
ilk 47 ölkədən biri olmuş və 2006-2009-cu illəri əhatə edən üzvlük müddətində səmərəli fəaliyyəti ilə bu
qurumun işinə öz töhfəsini vermişdir. Şurada göstərdiyi fəallığın nəticəsi olaraq Azərbaycan Respublikasının
BMT-nin Cenevrə şəhərindəki bölməsi və digər beynəlxalq təşkilatlar yanında Daimi Nümayəndəsi 20082009-cu illər üzrə İnsan Hüquqları Şurasının vitse-sədrinin məruzəçisi seçilmişdir.
Təhlükəsizlik Şurası dünyada sülh və təhlükəsizliyin təmin edilməsi üzrə BMT-nin məsul qurumu
olaraq, 5 daimi və 10 qeyri-daimi üzvdən ibarətdir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, BMT Baş Məclisinin
Prosedur Qaydalarının 142-ci bəndinə əsasən hər il BMT TŞ-nin 10 qeyri-daimi üzvündən 5-i yenilənir. 2011ci ildə də 2012-2013-cü illər üşün Təhlükəsizlik Şurasının 5 qeyri-daimi üzvü seçilməli idi. BMT TŞ-nin qeyridaimi üzvülüyünə seçkilərdə namizədlər regional qruplar adlandırılan qruplar tərəfindən irəli sürülür. Belə ki,
Afrikadan və Asiya-Sakit okean regionundan dərhal beş ölkə öz namizədliyini irəli sürmüşdür. Bunlar
Qırğızıstan, Mavritaniya, Mərakeş, Pakistan və Toqo olmuşdur. Onlar 2011-ci il dekabrın 31-də Qabon, Livan
və Nigeriya tərəfindən azad olunan yerlər uğrunda mübarizə aparmışlar. İlin sonunadək Bosniya və
Herseqovinanın tutduğu yerə Şərqi Avropa dövlətləri qrupundan üç ölkə – Azərbaycan, Macarıstan və
Sloveniya iddia etmişdir. Reqlamentə görə, qeyri-daimi üzvlüyə seçkilər gizli səsvermə yolu ilə həyata
keçirilir.Yalnız Azərbaycan, Qırğızıstan və Qvatemaladan başqa, doqquz namizəd ölkə artıq bundan əvvəl
BMT TŞ-nin qeyri-daimi üzvü olmuşdu.
Şərqi Avropa qrupundan namizədliyini irəli sürən Sloveniya və Macarıstanla mübarizə aparan
Azərbaycan seçkilərin 16 mərhələsində əvvəl Macarıstan, sonra isə Sloveniya üzərində şərtsiz üstünlük
qazanaraq 17-ci mərhələdə qələbə üçün tələb olunan 129 səsdən də çox olan 155 səs əldə etmişdir. Bundan
əvvəl baş tutan səsvermənin 16-cı mərhələsində Azərbaycan 116, Sloveniya isə ancaq 77 səs toplamışdı.
Səsvermənin axırıncı mərhələsindən əvvəl Sloveniyanın xarici işlər naziri Samuel Zboqar öz ölkəsinin
namizədliyini geri götürdüyünü bildirmişdir. Axırıncı mərhələdə isə, Azərbaycanın lehinə 155 ölkə səs vermiş,
24 ölkə bitərəf qalmış və daha 13 ölkə yenə də Sloveniyaya səs vermişdir. Digər səsvermənin yekunları üzrə
BMT TŞ-nin yeni qeyri-daimi üzvləri Qvatemala, Mərakeş, Toqo və Pakistan olmuşdur.
Beləliklə, Azərbaycan 2011-ci il oktyabrın 24-də 2012-2013-cü illər üzrə BMT Təhlükəsizlik Şurasının
qeyri-daimi üzvlüyünə keçirilən seçkilərdə BMT-yə üzv olan 193 dövlətdən 155 dövlətin dəstəyini qazanaraq
inamlı qələbə qazanmışdır. Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzvlüyü 2012-ci il
yanvarın 1-dən başlayacaq və 2013-cü il dekabrın 31-ə qədər davam edəcək. Bununla yanaşı, iki il müddətində
Azərbaycan növbə ilə 2012-ci ilin mayında və 2013-cü ilin sentyabr aylarında 1 ay müddətinə Təhlükəsizlik
Şurasının sədri funksiyalarını yerinə yetirəcək. Hazırda Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən
Təhlükəsizlik Şurasında 2 illik fəaliyyət üçün hazırlıq işləri aparılır və Şuranın gündəliyinə uyğun olaraq
müəyyən tədbirlər planlaşdırılır. Bundan əlavə, Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olaraq
qarşıdan gələn 2 il müddətində öz təcrübəsinə uyğun sahələrdə, xüsusilə də sivilizasiyalararası dialoq, iqtisadi
cəhətdən az inkişaf etmiş dövlətlərə yardım və digər humanitar məsələlərə dair yeni layihələr irəli sürməyə
hazırlaşdığı bildirilir.
Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv qəbul olunması tarixi hadisədir və bu
Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə artan nüfuzunun göstəricisi kimi qiymətləndirilməlidir. Eyni zamanda,
Azərbaycan dünya dövlətləri ilə ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələr quraraq bunu dövlətlərarası sivil münasibətlər
müstəvisində daim inkişaf etdirir. Azərbaycan Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionunda BMT
Təhlükəsizlik Şurasının üzvü seçilən ilk ölkədir. Bu da simvolik bir haldır ki, Azərbaycan bu tarixi qələbəni
BMT-nin təsis edildiyi gün – oktyabrın 24-də əldə etmişdir.
Bununla yanaşı, BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv qəbul olunması Azərbaycanın
diplomatiya tarixində əldə edilmiş ən böyük nailiyyətlərdən biri ölkənin son illər dünya miqyasında artan siyasi
nüfuzunun bariz sübutu kimi qəbul edilməlidir. Bu uğurun müstəqilliyin bərpasının 20-ci ildönümündə əldə
edilməsi təsadüfi deyildir. Belə ki, Azərbaycan, ötən 20 il ərzində stabil inkişaf edən, yüksək iqtisadi
göstəricilərə nail olan və beynəlxalq siyasətdəki əməlləri ilə dünya ictimaiyyətinin rəğbətini qazanan dövlət
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olaraq bütün bu müvəffəqiyyətlərin nəticəsində beynəlxalq səviyyədə ən mötəbər qurumun üzvlüyünə
seçilmişdir.
BMT Nizamnaməsinin 23-cü maddəsinə görə, Baş Assambleya Təhlükəsizlik Şurasının on qeyri-daimi
üzvünü seçərkən, ilk növbədə həmin ölkələrin beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin saxlanması və təşkilatın
digər məqsədlərinə nail olunmasında iştirak dərəcəsinə diqqət ayırır. Ancaq, BMT TŞ beş daimi üzvdən –
ABŞ, Rusiya, Böyük Britaniya, Fransa və Çindən və iki ildən bir seçilən 10 qeyri-daimi üzvdən ibarətdir.
“Böyük beşlik”dən fərqli olaraq qeyri-daimi üzvlər veto hüququna malik deyillər.
Əlbəttə ki, Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv seçilməsi ölkəmiz üçün çox
böyük uğurdur. 155 ölkənin ölkəmizin namizədliyinin lehinə səs verməsi Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə
artan nüfuzunun, ərazi bütövlüyü və sərhəd toxunulmazlığının bir daha təsdiqlənməsi deməkdir. Digər
tərəfdən, bu hadisə son illərdə Azərbaycanın dünya siyasətindəki müxtəlif qlobal problemlərin müzakirəsinə
cəlb olunması, ölkəmizin regional siyasətlə yanaşı, dünya siyasətinin də əsas faktorlarından birinə
çevrilməsidir. Çünki beynəlxalq münasibətlər sisteminin böyük miqyaslı məsələlərinin müzakirəsi prosesində
ölkəmizin artan fəallığı danılmaz faktdır.
2012-2013-cü illərdə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü kimi fəaliyyəti müddətində bir sıra
məsələlərin gündəliyə çıxarılmasına nail ola bilər. Yəni, indiyə kimi Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçiliyi ilə həll edilməmiş qalır. Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik
Şurasında qeyri-daimi üzvlükdən istifadə edərək, özünün təhlükəsizlik problemlərini, ilk növbədə, pozulmuş
ərazi bütövlüyü məsələsini BMT Təhlükəsizlik Şurasının gündəliyinə çıxarmaq imkanı qazanmışdır.
Xüsusilə, 2012-ci ilin mayında və 2013-cü ilin sentyabr aylarında 1 ay müddətinə Təhlükəsizlik
Şurasının sədri funksiyalarının icrası zamanı BMT TŞ-nin problemlə bağlı 4 qətnaməsinin yerinə yetirilməsi
üçün ən azı yeni təşəbbüslə çıxış edə və BMT Təhlükəsizlik Şurasında Ermənistanın işğalçılıq siyasəti ilə bağlı
yenidən məsələ qaldıra bilərik. Bu səbəbdən Azərbaycan iki il müddətində Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi
üzvlüyündən istifadə edərək beynəlxalq hüququn normalarının bərpasını tələb etmək hüququna malik
olacaqdır. Çünki Azərbaycan artıq 20 ildir ki, dünyada ardıcıl olaraq sülh və inkişaf siyasəti yürüdərək
beynəlxalq hüququn bərpa olunmasını tələb edir. Münaqişələrin nizama salınması ilə bağlı BMT-nin icraedici
mexanizmləri var. Lakin qətnamələrin və qərarların yerinə yetirilməsi üçün dünyanın aparıcı dövlətlərinin də
istəyi və iradəsi lazımdır. Azərbaycan Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü kimi bir çox addımlar ataraq
mövqeyini nümayiş etdirməklə yanaşı, “hücum diplomatiyası” taktikasını reallaşdıraraq mövqeyini dünyaya
nümayiş etdirə bilər.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev müstəqilliyimiz dövründə – 20 il ərzində belə böyük uğurun əldə
edilməsini tarixi nailiyyət kimi qiymətləndirərək demişdir: “Biz 20 il ərzində müstəqil ölkə kimi özümüzü
dünyada təsdiq edə bilmişik. Biz sübut edə bilmişik ki, Azərbaycan etibarlı tərəfdaşdır, Azərbaycan dost
ölkədir və dostların sayının artması bizim siyasətimizin təntənəsidir. Bu səsvermə müstəqilliyimizin 20 illiyinə
təsadüf edir. Bu, çox rəmzi məna daşıyan bir hadisədir. Bu, göstərir ki, 20 il ərzində Azərbaycan müstəqil
dövlət, dünyada böyük şöhrətə malik olan ölkə kimi özünü göstərib. Bu qələbə Azərbaycan xalqının
qələbəsidir. Bu qələbə Azərbaycan dövlətinin qələbəsidir, siyasətimizin təntənəsidir”.
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Azərbaycan və BMT əməkdaşlığı
Oktyabrın 24-ü dünyada BMT günü kimi qeyd olunur
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası 1947-ci il oktyabrın 31-də 168 saylı qətnamə
ilə oktyabrın 24-ü BMT günü kimi elan edib. Əsas məqsəd kimi isə dünya ictimaiyyətini təşkilatın məqsəd və
nailiyyətləri ilə tanış etmək və bu yolda dəstək almaq olduğu bildirilir.
Qeyd edək ki, BMT-nin ilk qərarlarından biri 1948-ci ilin dekabrında qəbul edilən Dünya İnsan
Hüquqları bəyannaməsi olub. 1971-ci il dekabrın 6-da Baş Assambleyanın 2782 saylı qətnaməsində BMT
gününün beynəlxalq bayram kimi qeyd olunması və təşkilata üzv bütün ölkələrdə istirahət günü kimi elan
edilməsi əksini tapıb. Hazırda BMT-nin 192 üzvü var.
BMT günü oktyabrın 20-dən 26-dək qeyd olunan Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Həftəsinə daxildir.
Respublikamızın maraq dairəsində olan məsələlər
Azərbaycan Respublikası və BMT arasında əməkdaşlıq Sovet İttifaqının dağılması və Azərbaycanın öz
müstəqilliyini bərpa etməsindən dərhal sonra bərqərar olub. Ölkəmiz 1992-ci ilin 2 mart tarixində BMT-nin
üzvlüyünə qəbul edilib və 1992-ci il mayın 6-da Azərbaycanın BMT nəzdində Daimi Nümayəndəliyi açılıb.
BMT ilə əməkdaşlığın birinci günündən başlayaraq, Azərbaycan BMT platformasından beynəlxalq
ictimaiyyətin diqqətini Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə cəlb etməyə və BMT-nin potensial
imkanlarından istifadə etməklə sülh sazişinin əldə olunmasına çalışıb.
1993-cü il ərzində BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının (TŞ) Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə dair
822, 853, 874, 884 saylı qətnamələr qəbul edib. Hər bir qətnamə Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ
və digər ərazilərinin Ermənistanın silahlı qüvvələri tərəfindən işğalı nəticəsində qəbul edilib. Bu qətnamələr
Azərbaycanın ərazi toxunulmazlığını yenidən təsdiq edərək, dərhal atəşkəs elan olunması, hərbi əməliyyatlara
son qoyulması və işğalçı qüvvələrin Azərbaycan Respublikası ərazisindən çıxarılması tələblərini irəli sürüb.
Təəssüf ki, məlum qətnamələrin müddəaları indiyə kimi yerinə yetirilməyib.
Azərbaycanda humanitar vəziyyətin ciddi şəkildə pisləşməsi və qaçqın və məcburi köçkünlərin sayının
1 milyondan keçdiyindən dərin narahatlıq hissi keçirərək, BMT-nin Baş Assambleyası (BA) 1993-cü ildə
keçirdiyi 85-ci plenar iclasında “Azərbaycanda olan qaçqın və məcburi köçkünlərə fövqəladə beynəlxalq
yardımın göstərilməsi haqqında” Qətnamə (A/RES/48/114) qəbul edib.
1992-1996-cı illər ərzində BMT-nin TŞ-nın Sədri və BMT Baş Katibi Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyünü, suverenliyini təsdiqləyən və münaqişənin sülh yolu ilə həll olunmasına yönələn ATƏT-in Minsk
Qrupunun səylərini dəstəkləyən münaqişə üzrə bir sıra bəyanatlarla çıxış ediblər.
1996-cı ildən başlayaraq BMT Baş Assambleyası “BMT və ATƏT arasında əməkdaşlıq haqqında”
Qətnaməsində Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü (Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ
və onun ətrafında olan münaqişə) təsdiqləyir.
Azərbaycan BMT Baş Assambleyasının işi çərçivəsində fəal iştirak edir. Belə ki, 1994 və 1995-ci illərdə
BMT BA-nın 49-cu və 50-ci sessiyalarında Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev Azərbaycan
Respublikasının nümayəndə heyətinə başçılıq edib. O, həmçinin, 2000-ci ilin sentyabr ayında BMT-nin
Minillik Zirvə toplantısında iştirak edib. Ümummilli lider çıxışında qlobalizasiya mövzusuna toxunaraq və
qlobalizasiyanın müsbət inkişafı, həmçinin Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik məsələlərinə Azərbaycanın verdiyi
töhfələri xüsusilə qeyd edib.
2003-cü ilin sentyabrında o vaxt Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri olan İlham Əliyev BMT BAnın 58-ci sessiyasında milli sosial-iqtisadi inkişaf və regional və beynəlxalq təhlükəsizliyə qarşı təhdidlərlə
bağlı çıxış edib.
2004-cü ilin sentyabrında öz işinə başlayan BMT Baş Assambleyasının 59-cu sessiyasının ümumi
müzakirələrində iştirak edən Azərbaycan nümayəndə heyətinə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev başçılıq edib. Öz çıxışında dövlət başçısı respublikamızın maraq dairəsində olan bir sıra mühüm
məsələlərə, ilk növbədə, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə toxunub.
Məhz BMT Baş Assambleyasının prinsipial mövqeyi sayəsində 2004-cü il 23 noyabrda BA-nın 59-cu
sessiyasının gündəliyinə “Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət” adlı 163 nömrəli bənd daxil
edilib.
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Dağlıq Qarabağ məsələsində BMT-nin rolu
1993-cü ildən bəri Azərbaycan dövləti BMT-nin Qaçqınların işi üzrə Ali Komissarı (UNHCR) ilə birgə
qaçqın və məcburi köçkünlərin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üzrə fəaliyyəti davam etdirir.
2004-cü ilin noyabrında Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə dair məsələnin qurumun tribunasında
müzakirə edilməsi Azərbaycan üçün diplomatik baxımdan uğurlu addım idi. Ermənistan hakimiyyəti bu
prosesdən təlaşlanaraq qondarma “Dağlıq Qarabağ Respublikasını” tanıyacaqlarını, danışıqlar prosesindən
çıxacaqlarını bəyan etmişdilər. BMT-dəki müzakirələr digər beynəlxalq təşkilatlara da təsir etdi və 2005-ci il
yanvarın 25-də Avropa Şurası Parlament Assambleyası Ermənistanın təcavüzünü pisləyən qətnamə qəbul etdi.
2008-ci il martın 14-də BMT-nin Baş Assambleyası Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyətə dair
qətnamə qəbul etdi. Sənədin qəbulu böyük uğur sayılsa da, Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin onun əleyhinə
çıxması böyük narazılıqlara səbəb oldu.
BMT Baş Assambleyasının 2010-cu ildə keçirilən 65-ci sessiyasında çıxış edən Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev qeyd edib ki, Azərbaycan davamlı inkişaf, dünyada fundamental azadlıqların, beynəlxalq sülhün
və təhlükəsizliyin qorunmasında BMT-nin mərkəzi rolunu tanıyır. “BMT güclü və dünyanın istənilən
hissəsindəki mürəkkəb qlobal problemləri həll etməyə qadir olmalıdır. Azərbaycan dağıdıcı müharibələr və
işğaldan əziyyət çəkən ölkə kimi hesab edir ki, beynəlxalq norma və mehriban qonşuluq, dostluq və əməkdaşlıq
siyasətinə riayət etmək lazımdır”. Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında
davam edən silahlı münaqişə beynəlxalq və regional təhlükəsizliyə ciddi təhlükə yaratmaqda davam edir.
Beynəlxalq ictimaiyyət işğal olunmuş ərazilərdə etnik təmizləmə həyata keçirildiyini, ağır cinayətlərin əsas
məsuliyyətinin Ermənistanın üzərində olduğunu tanıyıb.
Demokratik infrastrukturun gücləndirilməsi
Azərbaycan BMT-nin bir çox xüsusi qurum və orqanları ilə fəal və səmərəli əməkdaşlıq edir. Onların
sırasında BMT-nin İnkişaf Proqramı (BMTİP), BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarı, BMT-nin Uşaq Fondu,
BMT-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı, Sənaye İnkişaf Təşkilatı, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı,
BMT-nin Qadınlar Fondu, Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik, Nüvə Sınaqlarının Hərtərəfli Qadağan
olunması haqqında Müqavilə Təşkilatı və s. qeyd etmək olar.
Azərbaycan və BMT-nin Uşaq Fondu (UNİCEF) arasında olan əməkdaşlıq məcburi köçkün və qaçqın
uşaq və yeniyetmələr arasında vəziyyətin yaxşılaşdırılması məqsədilə bərqərar olub. Azərbaycan UNİCEF-in
İcra Heyətinin 1995-1997, 1998-2000-ci illər ərzində üzvü olub.
Azərbaycan BMT-nin xüsusi qurum və orqanları ilə fəal əməkdaşlıq edir. Azərbaycan Qadınların statusu
haqqında Komissiyanın üzvü olub (2000-2002). Azərbaycan həmçinin Komissiyanın “Hərbi münaqişələr
nəticəsində girov götürülmüş qadın və uşaqların azad edilməsi haqqında” illik qəbul etdiyi qətnaməsinin əsas
sponsorudur.
Azərbaycan BMT-nin xüsusi qurumları qismində BMT-nin İnkişaf Proqramı (BMTİP) və BMT-nin
Sənaye İnkişaf Təşkilatı (SİN) ilə xüsusi əlaqələrə malikdir. Müxtəlif layihə və proqramlar yaşayış
standartlarının yüksəldilməsinə, iqtisadiyyatın struktur tənzimlənməsinin həyata keçirilməsinə xidmət edir.
Xüsusilə də, BMT-nin İnkişaf Proqramı Azərbaycanın Bərpa və Yenidənqurma Agentliyinin (ARRA)
və ərazilərin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin (ANAMA) imkanlarının inkişaf etdirilməsi və
onların maliyyələşdirilməsi yolu ilə münaqişədən sonrakı bərpa prosesinə böyük yardım göstərib. BMT-nin
İnkişaf Proqramı ARRA-nı dəstəkləməklə Dünya Bankı, BMTİP, BMT-nin Qaçqınların işi üzrə Ali Komissarı
(UNHCR), Avropa İttifaqının (Aİ) Müstəqil Dövlətlər Birliyinə Texniki Yardımı (TACİS) proqramı və s.
həyata keçirir.
Azərbaycan öz siyasi və iqtisadi sistemini yeniləşdirməklə, ölkənin müasir norma və standartlar
çərçivəsində inkişaf etməsini əsas üstünlük hesab edir. Bu prosesin mühüm tərkib hissəsi kimi demokratik
infrastrukturun gücləndirilməsi, geniş şəffaflıq, qərar qəbulu və siyasi müzakirələr prosesində ictimaiyyətin
inkişafı məsələlərini qeyd etmək olar. Yeni iş yerlərinin açılması və iqtisadiyyatın inkişafı üçün BMTİP siyasi
və digər müvafiq tədbirlərin xüsusi sektorda effektiv inkişafı və böyüməsini təmin etmək üçün Azərbaycan
hökumətinə yardım edir. Struktur islahatlarının gücləndirilməsi məqsədləri üçün BMTİP Azərbaycanda xüsusi
sektorda proqramın icrası ilə əlaqədar Dünya Bankı ilə əməkdaşlıq edir.
BMT çərçivəsində görülən işlərə töhvə
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Təhsil, elm və mədəniyyət məsələlərinin vacibliyini nəzərə alaraq, Azərbaycan BMT-nin Təhsil, Elm
və Mədəniyyət Təşkilatı (YUNESKO) ilə geniş əməkdaşlıq edir və bu məqsədlə 1994-cü ildə Azərbaycan
Prezidentinin Sərəncamına əsasən Azərbaycanın YUNESKO nəzdində Milli Komissiyası təsis edilib.
Azərbaycan Respublikası beynəlxalq ictimaiyyəti narahat edən müxtəlif məsələlər ilə əlaqədar BMT
Baş Assambleyasının qəbul etdiyi qətnamələrin kosponsorudur. Milli nümayəndə heyəti öz təşəbbüsü ilə bəzi
qətnamələri irəli sürüb. Beləliklə, BMT-nin İnsan Hüquqları Komissiyasının (CHR) 58-60-cı sessiyalarında
Azərbaycan nümayəndə heyəti tərəfindən irəli sürülən “İtkin düşmüş şəxslər” adlı qətnamə layihəsi təklif
edilib. CHR tərəfindən qəbul edilən bu Qətnamənin müddəaları beynəlxalq humanitar hüquq normaları
əsasında qəbul edilməklə, beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini bu mühüm məsələyə yönəltmək məqsədini
güdüb.
Azərbaycan BMT-nin müvafiq orqan və qurumlarına öz namizədlərini irəli sürməklə, bu orqanlara
seçkilərdə aktiv iştirak edir. Əvvəl qeyd edildiyi kimi, Azərbaycan UNİCEF-in İcra Heyətinin 1995-1997,
1998-2000-ci illər ərzində, Qadınların vəziyyəti haqqında Komissiyanın 2000-2002-ci illər ərzində və BMTnin Davamlı İnkişaf üzrə Komissiyasının 2002-2004-cü illər ərzində üzvü olub. Azərbaycan 2003-2005-ci illər
üçün BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurasının (ECOSOC) üzvü seçilib.
Son illər Azərbaycanın BMT çərçivəsində görülən işlərə verdiyi töhfələr sırasında, onun qlobal
səviyyədə terrorizmə qarşı aparılan mübarizədə fəal şəkildə iştirakı xüsusilə qeyd edilməlidir. Bu baxımdan
respublikamız BMT TŞ-nın Terrorizmə qarşı Komitəsi ilə yaxından əməkdaşlıq edərək, həmin Komitəyə
Azərbaycanda terrorizmə qarşı mübarizə sahəsində görülən tədbirlər haqqında müvafiq hesabatlar təqdim edib.
Azərbaycan sülhün möhkəmləndirilməsi və qorunmasında, davamlı inkişaf və demokratikləşdirmə
prosesində BMT-nin vacib rol oynadığını qəbul edir. Azərbaycan BMT-nin XXI əsrdə olacaq təhdid və
problemlərə qarşı mübarizə apara bilməsi üçün BMT çərçivəsində islahatların aparılması ideyasını dəstəkləyir.
Hazırladı: Təranə Məhərrəmova
Material KİVDF-nin dəstəklədiyi layihə çərçivəsində hazırlanıb.
Kaspi.-2011.-25 oktyabr.-№178.-S.11.
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BMT-nin Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyası və Azərbaycan Respublikası
Dəmirçiyeva Məhəbbət Dəyirman qızı,
Bakı Dövlət Universitetinin “Mülki proses, əmək və ekologiya hüququ ” kafedrası
hüquq elmləri doktoru, professor.
Açar sözlər: konvensiya, bəyannamə, uşaq hüquqları;
Ключевые слова: конвенция, декларация, права ребенка.
BMT-nin Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyası BMT Baş Assambleyasının 20 noyabr 1989-cu il
tarixli qətnaməsi ilə qəbul edilmişdir. Konvensiya 1924-cü il Uşaq Hüquqları haqqında Cenevrə
Bəyannaməsinin, 1959-cu il noyabrın 20-də Baş Assambleya tərəfindən qəbul edilən Uşaq Hüquqları
Bəyannaməsinin, İnsan Hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamənin (1948-ci il), Mülki və siyasi hüquqları
haqqında Beynəlxalq Paktın (xüsusilə 23-cü və 24-cü maddələr), İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar haqqında
Beynəlxalq Paktın (xüsusilə 10-cu maddə) əsas müddəaları nəzərə alınmaqla hazırlanmış və 21 iyul 1992-ci
ildə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 236 saylı qərarı ilə respublikamız bu Konvensiyaya
qoşulmuşdur. Təbii ki, bu Konvensiyanın müddəalarından irəli gələn tələblərin yerinə yetirilməsinə olan
maraq, Azərbaycan Respublikasının öz gələcəyinə olan (uşaqlarına) diqqətdir. Keçən 18 il ərzində Azərbaycan
Respublikası “Uşaq Hüquqları haqqında Konvensiya”nın əsas müddəalarını və prinsiplərini rəhbər tutmaqla
çoxlu sayda qanun və digər normativ-hüquqi aktlar qəbul etmişdir. Bunların sırasına “Uşaq hüquqları
haqqında” (19 may 1998-ci il), “Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların
sosial müdafiəsi haqqında” (22 iyun 1999-cu il), “Körpələrin və erkən yaşlı uşaqların qidalanması haqqında”;
(17 iyun 2003-cü il), “Yetkinlik yaşına çatmayanların baxımsızılığının və hüquq pozuntularının profilaktikası
haqqında” (24 may 2005-ci’il), “Əlilliyin və uşaqların sağlamlıq imkanları məhdudluğunun qarşısının
alınması, əlillərin və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların reabilitasiyası və sosial müdafiəsi haqqında” (25
avqust 1992-ci il, 10 oktyabr 2010-cu ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə) Azərbaycan Respublikasınm
qanunları, “Azərbaycan Respublikasında dövlət uşaq müəssisələrindən uşaqların ailələrə verilməsi (Deinstitusionalizasiya) və alternativ qayğı Dövlət Proqramının (2006-2015-ci illər) təsdiq edilməsi haqqında” (29
mart 2006-cı il), “Xüsusi istedada malik uşaqların (gənclərin) yaradıcılıq potensialının inkişafı üzrə Dövlət
Proqramı (2006-2010-cu illər)”nın təsdiq edilməsi haqqında” (17 aprel 2006-cı il), “Azərbaycan
Respublikasında məktəbəqədər təhsilin yeniləşdirilməsi proqramının (2007-2010-cu illər) təsdiq edilməsi
haqqında” (12 aprel 2007-ci il) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamları və Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarlarmı aid etmək olar.
Konvensiyanın müddəalarında ümumiyyətlə “uşaq” anlayışından istifadə edildiyi halda heç bir maddədə
yetim uşaqların və valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların hüquqlarından, onların sosial müdafiəsindən
söz açılmır. Halbuki belə uşaqların qorunması, onların siyasi, hüquqi və sosial müdafiəsi hər bir dövlətin ən
başlıca vəzifələrindən biri olmalıdır. Həm də belə uşaqların sonrakı taleyi ilə də dövlət maraqlanmalıdır. Yəni
18 yaşı tamam olduqdan sonra bu valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların
işlə, mənzillə və digər zəruri sosial şəraitlərlə təmin olunması dövlətin diqqət mərkəzində olmalıdır.
Məhz buna görə də respublikamızda “Uşaq hüquqları haqqında” qanundan (19 may 1998-ci il) savayı
daha bir qanun – “Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (22 iyun 1999-cu il) qəbul edilmişdir. Bu Qanun
valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların, habelə onların arasında 23 yaşadək
olan şəxslərin sosial müdafiəsi üzrə dövlət təminatının məzmunu, tədbirlərini müəyyən edir, həmin təminatın
verilməsi və həyata keçirilməsi ilə əlaqədar yaranan münasibətləri tənzimləyir. Bu qanuna görə valideynlərini
itirmiş uşaqlar dedikdə, hər iki valideyni vəfat etmiş 18 yaşınadək olan şəxslər, valideyn himayəsindən
məhrum olan uşaqlar dedikdə isə hər iki valideyni: məlum olmayan; valideynlik hüquqlarından məhrum edilən
və ya valideynlik hüquqları məhdudlaşdırılan; xəbərsiz itkin düşmüş, fəaliyyət qabiliyyəti olmayan (fəaliyyət
qabiliyyəti məhdudlaşdırılan) hesab edilən, ölmüş elan edilən; cəzaçəkmə müəssisəsində cəzasını çəkən;
uşaqların tərbiyə edilməsindən və ya onların hüquq və mənafelərinin müdafiəsindən imtina edən; uşaqlarını
tərbiyə, müalicə, əhalinin sosial müdafiəsi və digər analoji müəssisələrdən götürməkdən imtina edən; qanunla
nəzərdə tutulmuş digər hallarda valideyn himayəsindən məhrum hesab edilən 18 yaşınadək şəxslər, eləcə də
bir valideyni vəfat etmiş və o biri valideyni I və II qrup əlil olan 18 yaşınadək şəxslər başa düşülür. Qanun
göstərilən şəxslər üçün təhsil üzrə, tibbi xidmət üzrə, əmlak və yaşayış sahəsi üzrə, əmək hüququ üzrə dövlət
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təminatları nəzərdə tutur. Məsələn, bu qanunun 7-ci maddəsində deyilir ki, “əvvəllər mənzil sahəsi olmayan
valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar, habelə qəyyumluqda (himayədə) olan
uşaqlar bütün tipdən olan təhsil müəssisələrini bitirməyə, əhaliyə sosial xidmət müəssisələrindən və
Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri sıralarından buraxılmağa, azadlıqdan məhrum edilmə
müəssisələrindən azad olunmağa üç ay qalmış yerli icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən qanunvericilikdə
müəyyən olunmuş sosial normalardan az olmayan yaşayış yeri ilə növbədənkənar təmin olunurlar.
Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş, penitensiar müəssisələrdə cəza çəkməkdən
azad edilmiş yetkinlik yaşına çatmayanların yaşayış sahəsi olmadıqda, onlar qanunvericiliklə müəyyən edilmiş
qaydada Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən internat məktəblərinə göndərilir və tam dövlət
təminatına götürülürlər”.
Təəssüf hissi ilə qeyd etmək lazımdır ki, qanunvericiliyin sonrakı inkişafı prosesində bu kateqoriya
şəxslərin mənzillə təmin edilməsi məsələsi demək olar ki, unudulmuşdur. Xüsusən də 30 iyun 2009-cu ildə
qəbul edilən və 1 oktyabr 2009-cu ildə qüvvəyə minən yeni Mənzil Məcəlləsində valideyn himayəsindən
məhrum olan 18 yaşınadək şəxslərin adları belə xatırlanmır. Bu cür vacib bir məsələ Konvensiyanın
müddəalarında da nəzərə alınmayıb. Bu gün bu problem bütün dünyada ən qlobal problemdir və demək olar
ki, tam həllini gözləyir. Təsadüfi deyildir ki, bu günün cinayətkar ünsürləri də ən çox bu cür, dövlətlər
tərəfindən unudulmuş və bəlli yaş dövrünə çatdıqdan sonra küçələrdə qalan uşaqlardır. Tam valideyn
himayəsindən məhrum olan uşaqlar tipik internat məktəblərində orta məktəbi bitirənədək qalır. Daimi ayrıca
evi, yaşam tərzi arzulayan bu uşaqlar ətrafında olan (valideynli) uşaqlara qibtə edir və onlar kimi yaşamaq
üçün çox dəhşətli cinayətlər törədirlər. Hər şey məhz bu yaş dövründən başlayır. Hər bir dövlət bu tip uşaqlara
tam fərqli yanaşmalıdır. Yaşamaq təkcə nəfəs almaq və ya bir qarın çörək yemək deyildir, ən birincisi başımın
üstündə bir dam olmasıdır. Axı bizim bu günümüz və gələcəyimiz olan uşaqlar bu taleyi özləri seçməmişdir.
Bəzi həmkarlarım hesab edir ki, bugünkü şəraitdə Azərbaycan Respublikası müharibə şəraitində yaşadığı və
bazar iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar iş adamları çox böyük imkanlar əldə etdiyi bir vaxtda bu uşaqlara onlar
kömək etsə daha yaxşı olar (təbii ki, bir xeyriyyəçi kimi). Lakin bizim fikrimizcə, hansı şəraitdə olmasından
asılı olmayaraq dövlətin bundan böyük vəzifəsi yoxdur. Biz bu məsələnin həllini tam şəkildə dövlətin vəzifəsi
hesab edirik. Çünki dövlətin ali qanunu olan Azərbaycan Resbublikasının Konstitusiyasının 17-ci maddəsində,
Ailə Məcəlləsində və “Uşaq hüquqları haqqında” qanunda deyilir ki, ailə, uşaq dövlətin tam himayəsindədir.
Buradan da belə məntiq hasil olur ki, bu vəzifəni məhz dövlət həll etməlidir. Çünki hər bir uşağın şəxsiyyətinin
qorunmaq hüququ vardır. Onlar heç kimdən sədəqə gözləməməlidirlər. Kimsə belə uşaqlara kömək göstərirsə,
bu onların insani keyfiyyətləridir. Başqa bir məsələyə də diqqət yetirməyi məqbul hesab edirik, bəyəm “Uşaq
hüquqları haqqında” Konvensiyaya qoşulmaq hər şey deməkdirmi? Əlbəttə, yox. Bu Konvensiyaya qoşulmaq
dünya qarşısında məsuliyyət daşımaq deməkdir və çox təəssüflə demək istəyirik ki, təkcə bir uşağın
probleminin belə həll edilməməsi Konvensiyanın müddəalarına hörmətsizlikdir. Onlar sanki taleyin ümidinə
buraxılır. Bununla əlaqədar Azərbaycan Respublikası Mənzil Məcəlləsinin “Sosial kirayə müqaviləsi əsasında
yaşayış sahəsinin verilməsi qaydası və əsasları” adlı VII fəslinə göstərilən kateqoriya şəxslərin mənzillə təmin
edilməsi barədə müvafiq maddənin əlavə edilməsini məqsədəuyğun sayırıq.
Azərbaycan Respublikasında ailə, qadın və uşaq problemləri ilə iş sahəsində dövlət siyasətini və
tənzimlənməsini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı kimi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
9 avqust 2006-cı il tarixli, 444 saylı Fərmanı ilə Əsasnaməsi, strukturu təsdiq edilən Azərbaycan
Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi fəaliyyət göstərir. Bu Komitənin
vəzifələri sırasına həmçi- nin uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsini təmin etmək və onların pozulmasının
qarşısını almaq, uşaq problemləri sahəsində dövlət proqramları layihələrinin işlənib hazırlanmasında iştirak
etmək, uşaq problemləri sahəsində qanunvericiliklə onun səlahiyyətinə aid edilmiş normativ tənzimlənməni
həyata keçirmək, uşaqların sosial problemlərini öyrənmək və onların həlli üçün əlaqədar dövlət orqanları
qarşısında məsələlər qaldırmaq, valideyn himayəsindən məhrum olmağın konkret hallarını nəzərə almaqla
həmin uşaqların yerləşdirilməsi formalarını seçmək, eləcə də onların saxlanması, tərbiyəsi və təhsil şəraiti- nə
nəzarəti həyata keçirmək aiddir.
Ölkədə BMT-nin Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyası ilə əlaqədar çoxlu normativ-hüquqi aktlar
qəbul edilməsinə baxmayaraq, onların işlənmə mexanizmində qüsurlar olduğundan onlar lazımi səviyyədə
fəaliyyət göstərə bilmirlər. Çünki hər hansı bir normativ-hüquqi akt o vaxt qiymətli və vacib hesab edilir ki,
onun çevik işləmə mexanizmi olsun.
Ümumiyyətlə götürüldükdə, Azərbaycan Respublikasında Uşaq hüquqları haqqında BMT-nin
Konvensiyasına və Uşaq Hüquqları Bəyannaməsinə müvafiq olaraq müəyyən qanunvericilik bazası yaradılsa
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da hələlik görülməli işlər yetərincədir. Ona görə də fikrimizcə, aşağıdakı normativ aktların qəbul edilməsi
məqsədəuyğun olardı:
a) valideyn himayəsindən məhrum olmuş 18 yaşınadək şəxslərin əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan
şəxslərə verilməsi qaydaları. Burada, ilk növbədə, sağlamlığı məhdud olan və müalicəsi Azərbaycan
Respublikasında mümkün olmayan uşaqların mənafeyinin nəzərə alınması vacibdir;
b) valideyn himayəsindən məhrum olan şəxslərin 18 yaşından sonrakı taleyinin həll edilməsi haqqında.
Mövcud qanunvericilik yalnız 18 yaşınadək (bəzi hallarda isə 23 yaşınadək) şəxslərin mənafeyini nəzərə alır.
Halbuki keçmiş SSRİ-də bu məsələlərə xüsusi fikir verilirdi.
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Конвенция ООН о правах ребенка и Азербайджанская Республика
Резюме
В статье подробно анализируются Конвенция ООН о правах ребенка, Женевская Декларация о
правах ребенка, а также международный Пакт о гражданских и политических правах и нормативныеправовые акты Азербайджанской Республики, принятые на основе указанных международных актов.
На основе проведенных исследований автором сделан ряд выводов и предложений, имеющих
значение с позиции улучшения условий содержания и воспитания детей.
Damirchiyeva Mahabbat
UN Convention on the rights of the child and the Azerbaijan Republic
Summary
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In article, the author in detail analyses the Convention of the United Nations on the rights of the child,
the Geneva Declaration on the rights of the child, and also the international Covenant on civil and political
rights and legislative acts of the Azerbaijan Republic accepted on the basis of specified international acts.
On the basis of her researches, the author makes a number of conclusions and suggestions, having certain
value from the position of improvement of conditions of the maintenance and education of children.
Qanun.-2011.-№06.-S.84-89.
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Azərbaycan diplomatiyasının BMT qələbəsi
Dünyanın ən böyük və nüfuzlu təşkilatı olan BMT artıq 16 ildir ki, Ermənistanı işğalçı dövlət kimi
tanıyır, ondan təcavüzkar siyasətini dayandırmağı tələb edir
İslamoğlu, R.
Mövcud olduğu regionun lider ölkəsi Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa etmək üçün güclü
orduya, həmçinin tələb olunan digər bütün resurslara malikdir. İşğal olunmuş ərazilərin azad olunması
üçün hərbi əməliyyatlara başlayacağı təqdirdə, Ermənistanın Azərbaycanın qarşısında duruş gətirə
bilməyəcəyi təkcə beynəlxalq aləmdə yox, elə ermənilərin böyük əksəriyyəti tərəfindən də etiraf olunur.
Lakin problemin sülh yolu ilə həlli üçün bütün imkanlar hələ tükənmədiyindən Azərbaycan ərazi
bütövlüyünün bərpası məqsədilə diplomatik cəbhədə hücum miqyasını genişləndirməkdədir. Bu, həm də
Azərbaycanın sülh yoluna sadiq olduğunun göstəricisidir. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı bildirir:
“Təxminən iki onillik ərzində aparılan danışıqlar prosesində olmağımız faktı onu göstərir ki, bizim məqsədimiz
sülh yolu tapmaqdır. Qafqazda heç kim müharibə istəmir. Lakin eyni zamanda, biz bu vəziyyətlə barışa
bilmərik. Ermənistanın iki onillikdən çox xalqımızın fundamental hüquqlarını pozması faktı ilə və heç nə baş
verməməsi ilə razılaşa bilmərik”.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının Dağlıq Qarabağ münaqişəsilə bağlı ilk qətnaməsi
Ümummilli lider Heydər Əliyevin xalqın tələbilə hakimiyyətə qayıtmasından sonra aparılan
məqsədyönlü siyasət beynəlxalq aləmdə Ermənistanın işğalçı dövlət imicinin rəsmən tanınması prosesini
təmin etdi. Bu kursun Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsi nəticəsində isə artıq
beynəlxalq aləmdə bütün nüfuzlu təşkilatlar tərəfindən Ermənistan təcavüzkar ölkə kimi qəbul olunmaqla
yanaşı, Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərinin azad edilməsi üçün bu ölkəyə qarşı təzyiqlər
güclənməkdədir. Rəsmi Bakının bu istiqamətdə apardığı siyasət nəticəsində beynəlxalq səviyyədə keçirilən
müxtəlif görüşlərdə, zirvə toplantılarında, konfranslarda Ermənistanın işğalçı dövlət olduğu qeyd edilir. Eləcə
də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün toxunulmazlığı dəfələrlə beynəlxalq sənədlərdə öz təsdiqini tapıb. Bu
sənədlərin, demək olar ki, hamısında Azərbaycan torpaqlarının işğal edildiyi göstərilir, bir milyondan çox
insanın qaçqın və məcburi köçkün kimi yaşadığı bildirilir.
Xüsusən də, indi BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinə dair qəbul edilən 4 qətnamənin şərtlərini yerinə yetirməsi üçün rəsmi Yerevana beynəlxalq
çağırışların sayı durmadan artmaqda və müəyyən mənada təzyiqlər olunmaqdadır. Sözügedən qətnamələrin
şərtləri isə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tam bərpasını nəzərdə tutur ki, onların icrası ilə bağlı Ermənistan
qarşısında irəli sürülən tələblərin çoxalması sonda rəsmi Yerevanın bu qətnamələri icra etmək məcburiyyətində
qalacağını deməyə əsas verir.
Xatırladaq ki, bu qətnamələrdən ilki BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən 1993-cü il aprelin 30-da qəbul
edilib. Kəlbəcərin işğal olunmasından sonra qəbul edilən və BMT-nin rəsmi saytında yerləşdirilən 822 saylı
bu qətnamədə (httr://www.un.org/russian/documen/scresol/res1993/res822.htm) beynəlxalq sərhədlərin
toxunulmazlığı və ərazi əldə etmək üçün qüvvə tətbiq etməyin yolverilməzliyi bir daha təsdiq olunur.
Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin pisləşməsinin qeyd olunduğu qətnamədə bölgədəki bütün
dövlətlərin suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmət ifadə edilir.
BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən 1993-cü il aprelin 30-da qəbul edilən 822 saylı qətnamədə qeyd
edilirdi: “Təhlükəsizlik Şurası… silahlı hərbi əməliyyatların güclənməsinin bu proses üçün dağıdıcı nəticələr
verə biləcəyindən dərin narahatlıq keçirərək:
1. Atəşin biryolluq dayandırılması məqsədilə bütün hərbi əməliyyatların və düşmənçilik hərəkətlərinin
dərhal dayandırılmasını, eləcə də bütün işğalçı qüvvələrin Kəlbəcər rayonundan və Azərbaycanın son vaxtlar
işğal edilmiş başqa rayonlarından dərhal çıxarılmasını tələb edir…”
1993-cü il iyulun 29-da BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi 853 saylı qətnamənin 9-cu bəndində
Təhlükəsizlik Şurası Ermənistanı təkidli şəkildə Dağlıq Qarabağ ermənilərinə təsir göstərməyə və əvvəlki
qətnamənin şərtlərinə uyğun olaraq ordusunu işğal altında olan ərazilərdən çıxarmağa çağırırdı. Əslində,
bununla BMT Təhlükəsizlik Şurası Dağlıq Qarabağ ermənilərinin məhz Ermənistandan idarə olunduğu faktını
qəbul etdiyini göstərmiş olurdu.
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BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü il oktyabrın 14-də qəbul etdiyi 874 saylı qətnaməsində
Ermənistan və Azərbaycan arasında yaranan gərginlikdən, Azərbaycan ərazilərinin işğal edilməsindən
narahatlıq ifadə edilir, dövlətlərin ərazi bütövlüyünün toxunulmazlığı bir daha təsdiq olunurdu.
1993-cü il noyabrın 11-də qəbul etdiyi 884 saylı qətnamədə BMT Təhlükəsizlik Şurası Azərbaycan
Respublikasının və regiondakı bütün digər dövlətlərin suverenliyini və ərazi bütövlüyünü təsdiq edərək,
beynəlxalq sərhədlərin pozulmazlığını və ərazi əldə etmək üçün güc tətbiq edilməsinin yolverilməzliyini bir
daha bəyan edirdi.
Bundan başqa, bütün işğalçı qüvvələrin Kəlbəcər rayonundan və Azərbaycanın işğal edilmiş digər
rayonlarından dərhal çıxarılması tələb edilir. Qətnamədə bölgədə sabitliyin və əmin-amanlığın təhlükə altında
olduğu qeyd edilir, məcburi köçkünlərin sayının artmasından narahatlıq ifadə olunur və Kəlbəcər rayonunda
yaranmış fövqəladə vəziyyətin doğurduğu problemlərin aradan qaldırılmasının zəruriliyi bildirilir:
“Təhlükəsizlik Şurası çoxlu sayda mülki şəxsin yerdəyişməsi və bölgədə, o cümlədən Kəlbəcər rayonunda
yaranmış fövqəladə durumla bağlı ciddi narahatlıq ifadə edərək, bölgədəki bütün dövlətlərin suverenliyinə və
ərazi bütövlüyünə hörməti bir daha təsdiq edərək, eləcə də beynəlxalq sərhədlərin toxunulmazlığını və ərazi
əldə etmək üçün qüvvə tətbiq etməyin yolverilməzliyini bir daha təsdiqləyərək, ATƏM (Avropa Təhlükəsizlik
və Əməkdaşlıq Müqaviləsi təşkilatı 1995-ci ilin yanvarından ATƏT – Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq
Təşkilatı adlanır-red.) çərçivəsində həyata keçirilən sülh prosesini dəstəklədiyini bildirərək və silahlı hərbi
əməliyyatların güclənməsinin bu proses üçün dağıdıcı nəticələr verə biləcəyindən dərin narahatlıq keçirərək:
1. Atəşin biryolluq dayandırılması məqsədilə bütün hərbi əməliyyatların və düşmənçilik hərəkətlərinin
dərhal dayandırılmasını, eləcə də bütün işğalçı qüvvələrin Kəlbəcər rayonundan və Azərbaycanın son vaxtlar
işğal edilmiş başqa rayonlarından dərhal çıxarılmasını tələb edir;
2. Bu işdə maraqlı olan tərəfləri münaqişəni ATƏM-in Minsk qrupunun sülh prosesi çərçivəsində həll
etmək məqsədilə dərhal danışığı bərpa etməyə və problemin dinc yolla həllini çətinləşdirə biləcək hər cür
fəaliyyətdən imtina etməyə israrla dəvət edir;
3. Bölgədə, o cümlədən münaqişənin əhatə etdiyi bütün rayonlarda mülki əhalinin iztirablarını
yüngülləşdirmək üçün humanitar yardım göstərilməsi sahəsində beynəlxalq fəaliyyətin maneəsiz həyata
keçirilməsini təmin etməyə çağırır və bir daha təsdiq edir ki, bütün tərəflər beynəlxalq humanitar hüququn
prinsiplərinə və normalarına əməl etməyə borcludurlar ” – deyə qətnamədə bildirilir.
BMT-dən Ermənistana növbəti xəbərdarlıq
Lakin sonrakı dövr ərzində Ermənistanın 822 saylı qətnamənin qeyd olunan bu və digər şərtlərinə əməl
etməməsi BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən əlavə qətnamələrin qəbul edilməsilə nəticələndi. Dağlıq
Qarabağ münaqişəsilə bağlı 1993-cü il iyulun 29-da BMT Təhlükəsizlik Şurasının 853 saylı qətnaməsinin
(httr://www.un.org/russian/documen/scresol/res1993/res853.htm) qəbuluna əsas səbəb Ermənistan silahlı
qüvvələrinin Ağdam rayonunu işğal etməsi oldu. Elə bu səbəbdən 853 saylı qətnamədə Ağdam rayonunun
işğal olunması xüsusilə qeyd edilir və hərbi əməliyyatların güclənməsindən təşviş duyulduğu bəyan olunur.
Qətnamədə Azərbaycan vətəndaşlarının bir hissəsinin məcburi köçkün kimi yaşamasından narahatlıq
ifadə edilir və tərəflərin münaqişəni dayandırmaq üçün atəşkəsə nail olmalarının zəruriliyi bildirilirdi.
Təhlükəsizlik Şurası növbəti dəfə dövlətlərin ərazi bütövlüyünün toxunulmazlığının təmin olunmasının
vacibliyini bəyan edərək ATƏM-in sülh prosesini sürətləndirmək cəhdlərini təqdir etdiyini də vurğulayırdı.
Bununla yanaşı, Ermənistanla Azərbaycan arasında vəziyyətin gərginləşməsi və Azərbaycan ərazilərinin işğalı
faktı da bu sənəddə xüsusi qeyd edilir, təcavüz aktlarının regionda sülhə ciddi mane olduğu göstərilirdi.
Ancaq 853 saylı qətnamə məzmununa və həcminə görə, əvvəlki qətnamədən xeyli fərqlənirdi. Belə ki,
822 saylı qətnamədə Azərbaycan ərazilərinə daha çox yerli erməni qüvvələrinin təcavüz etməsinə diqqət
yetirilirdi. Yeni qətnamədə isə işğalçı kimi artıq konkret olaraq yerli erməni qüvvələrindən bəhs edilmirdi. Bu
dəfə ermənilər münaqişədə iştirak edən işğalçı tərəf kimi təqdim olunurdu ki, bu, artıq Ermənistanın bir dövlət
kimi işğal prosesində iştirak etdiyinin beynəlxalq etirafı idi. Məhz həmin işğalçı qüvvələrin Azərbaycan
Respublikasının Ağdam rayonundan və işğal olunmuş bütün digər ərazilərdən dərhal, tamamilə və qeyd-şərtsiz
çıxarılması tələb olunurdu. 853 saylı qətnamənin 9 və 10-cu bəndlərində səslənən fikirlər Ermənistanın artıq
BMT tərəfindən işğalçı dövlət kimi qəbul edildiyinin göstəricisi idi. Belə ki, qətnamənin 9-cu bəndində
Təhlükəsizlik Şurası Ermənistanı təkidli şəkildə Dağlıq Qarabağ ermənilərinə təsir göstərməyə və əvvəlki
qətnamənin şərtlərinə uyğun olaraq ordusunu işğal altında olan ərazilərdən çıxarmağa çağırırdı. Əslində,
bununla BMT Təhlükəsizlik Şurası Dağlıq Qarabağ ermənilərinin məhz Ermənistandan idarə olunduğu faktını
qəbul etdiyini göstərmiş olurdu. 853 saylı qətnamənin 10-cu bəndində isə konkret ad çəkilməsə də, burada yer
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alan fikirlərin bilavasitə Ermənistana ünvanlandığı aydın görünür. Həmin bənddə qeyd olunur ki, BMT
Təhlükəsizlik Şurası dövlətləri münaqişənin güclənməsinə və ya ərazinin işğalının davam etdirilməsinə gətirib
çıxara biləcək hər hansı silah və ləvazimat göndərməkdən çəkinməyə təkidlə çağırır. Xatırladaq ki, həmin
dövrdə Dağlıq Qarabağ ermənilərinin əsas silah təchizatı məhz Ermənistandan gəlirdi.
853 saylı qətnaməni əvvəlkindən fərqləndirən digər bir mühüm cəhət isə burada mülki şəxslərə
hücumlar edildiyi və yaşayış rayonlarının bombalanması, top atəşlərinə tutulması qeyd edilərək pislənirdi.
Bütün bunlar yeni qətnamənin Ermənistan üçün əvvəlkindən sərt xarakter daşıdığını əyani şəkildə nümayiş
etdirirdi.
Dövlətlərin ərazi bütövlüyü toxunulmazdır
Lakin həmin dövrdə qəbul edilən hər iki qətnamənin icra edilməsi üçün Ermənistana ciddi təzyiqlərin
edilməməsi təcavüzkar ordunun Azərbaycan ərazilərini xarici havadarlarının köməyilə işğalının davam
etməsilə nəticələndi. 1993-cü ilin avqustunda Ermənistan Füzuli rayonunu işğal etmək məqsədilə hərbi
əməliyyatları gücləndirdi ki, bu da sonda BMT Təhlükəsizlik Şurası sədrinin adından yeni bəyanatın
yayılmasına səbəb oldu. Təhlükəsizlik Şurası sədrinin bəyanatında bir daha Azərbaycan ərazilərinin işğalı faktı
təsdiq edilərək, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi olduğu vurğulanırdı.
Bəyanatda daha sonra qeyd olunurdu: “Təhlükəsizlik Şurası Ermənistan Respublikası ilə Azərbaycan
Respublikası arasında münasibətlərin pisləşməsi ilə və onların arasındakı gərginliklə əlaqədar ciddi narahatlıq
keçirdiyini bildirir. Şura Ermənistan Respublikası hökumətini Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ
bölgəsi ermənilərinin şuranın 822 və 853 saylı qətnamələri ilə razılaşmalarına nail olmaq məqsədilə öz
təsirindən istifadə etməyə çağırır. Şura habelə bu günlərdə Füzuli rayonunda döyüş əməliyyatlarının
güclənməsindən dərin narahatlıq keçirdiyini bildirir. Şura əvvəllər Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər və
Ağdam rayonlarına müdaxiləni və onların işğalını pislədiyi kimi, Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ
bölgəsindən Füzuli rayonuna edilən hücumları da pisləyir. Şura bütün hücumların dayandırılmasını və bölgədə
sülh və təhlükəsizlik üçün qorxu törədən hərbi əməliyyatların və bombardmanların dərhal dayandırılmasını
tələb edir, habelə işğalçı qüvvələrin Füzuli zonasından, həmçinin Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər,
Ağdam rayonlarından və bu yaxınlarda işğal olunmuş başqa rayonlarından dərhal, tamamilə və qeyd-şərtsiz
çıxarılmasını tələb edir”.
Lakin həmin dövrdə qəbul edilən bu bəyanatın və bundan əvvəlki iki qətnamənin icra edilməməsi sonda
BMT Təhlükəsizlik Şurasını 1993-cü il oktyabrın 14-də sayca üçüncü olan 874 saylı yeni qətnaməsini qəbul
etməsilə
nəticələndi.
BMT-nin
rəsmi
veb-səhifəsində
yerləşdirilən
(httr://www.un.org/russian/documen/scresol/res1993/res874.htm) bu qətnamədə 822 və 853 saylı qətnamələrə
göstərilən şərtlər bir daha təsdiq edilərək bildirilirdi ki, Ermənistan və Azərbaycan arasındakı münasibətlərdəki
gərginlik bölgədə sülh və təhlükəsizlik üçün qorxu mənbəyidir. Qətnamədə həmçinin Azərbaycanda böyük
sayda mülki şəxslərin köçkün vəziyyətə düşməsi ilə əlaqədar BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən ciddi
narahatlıq ifadə edilirdi.
Sözügedən qətnamədə münaqişənin həlli məqsədilə Minsk qrupu tərəfindən hazırlanan “Təxirəsalınmaz
tədbirlərin yeniləşdirilmiş cədvəli” təqdir olunur və bunun əsasında problemin həllinin mümkünlüyündən bəhs
edilirdi. Əvvəlki qətnamələrdə olduğu kimi, yeni sənəddə də Ermənistan və Azərbaycan arasında yaranan
gərginlikdən, Azərbaycan ərazilərinin işğal edilməsindən narahatlıq ifadə edilir, dövlətlərin ərazi
bütövlüyünün toxunulmazlığı bir daha təsdiq olunurdu.
Diplomatik qələbəyə xidmət edən növbəti qətnamə
Bütün bunlar beynəlxalq diplomatiyada üstünlüyün tədricən Azərbaycan tərəfinə keçdiyini göstərirdi.
Lakin ümummilli lider Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıdana qədər iqtidarda olan qüvvələrin yaratdığı hərcmərcliyin doğurduğu fəsadlar, Ermənistana xaricdən verilən dəstək bu ölkənin işğalçı qüvvələrinin 1993-cü
ilin oktyabrında Zəngilan rayonunu tutması ilə nəticələndi. Özü də bu fakt ATƏM sədrinin bölgədə səfərdə
olduğu bir vaxtda baş verdi. Ermənistanın beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi sənədlərə etinasızlığı üzündən
1993-cü il noyabrın 11-də BMT Təhlükəsizlik Şurası Azərbaycanın növbəti müraciətinə baxaraq sayca
dördüncü olan 884 saylı qətnamə qəbul etdi.
BMT-nin
rəsmi
internet
saytında
yerləşdirilən
(httr://www.un.org/russian/documen/scresol/res1993/res884.htm) yeni qətnamədə Horadiz qəsəbəsinin və
Zəngilan rayonunun işğal edilməsi faktından narahatlıq ifadə edilir və bir daha işğalçı qüvvələrin bu və digər
ərazilərdən çıxarılması tələb olunurdu. Qətnamədə bir daha Dağlıq Qarabağ regionunda və onun ətrafında
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münaqişənin davam etməsinin və Ermənistan Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında
münasibətlərin gərgin olaraq qalmasının regionda sülhü və təhlükəsizliyi təhdid etməsindən ciddi narahatlıq
ifadə edilirdi. Həmçinin atəşkəsin pozulması nəticəsində hərbi əməliyyatların eskalasiyasını, eləcə də Zəngilan
rayonunun və Horadiz şəhərinin işğalından təşvişə düşdüyünü qeyd edən BMT Təhlükəsizlik Şurası
Azərbaycan Respublikasının və regiondakı bütün digər dövlətlərin suverenliyini və ərazi bütövlüyünü təsdiq
edərək, beynəlxalq sərhədlərin pozulmazlığını və ərazi əldə etmək üçün güc tətbiq edilməsinin
yolverilməzliyini bir daha bəyan edirdi. Qətnamədə Zəngilan rayonunun və Horadiz şəhərinin işğalı, dinc
sakinlərə hücumlar və Azərbaycan Respublikası ərazilərinin atəşə tutulması pislənirdi. BMT Baş katibindən
və müvafiq beynəlxalq təsisatlardan zərər çəkmiş mülki əhaliyə, o cümlədən Zəngilan rayonunun, Horadiz
şəhərinin və Azərbaycanın cənub sərhədlərinin əhalisinə təcili humanitar yardım göstərilməsi, qaçqınlara və
məcburi köçkünlərə öz evlərinə ləyaqətlə və təhlükəyə məruz qalmadan qayıtmasına kömək etmək xahiş
olunurdu.
Bu 4 qətnamənin qəbulu Azərbaycanın Ermənistan üzərində diplomatik qələbəsinin əsas
göstəricilərindən biri sayılır. Çünki qətnamələrin hamısında Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tam tanınır və işğal
olunmuş ərazilərin boşaldılması tələb olunurdu. Düzdür, sonrakı dövrdə Ermənistan BMT Təhlükəsizlik
Şurasının bu qətnamələrinin şərtlərini yerinə yetirmədi və bu gün də həmin şərtlərin icra olunması öhdəliyinə
saymazyana yanaşır. Lakin sözügedən qətnamələrin qəbulundan keçən sonrakı dövrdə ümummilli lider Heydər
Əliyevin həyata keçirdiyi siyasət nəticəsində beynəlxalq aləmdə mövqelərini gücləndirən Azərbaycan məhz
BMT qətnamələrinə əsasən, erməniləri fakt qarşısında qoyaraq onların işğalçı siyasətinin dünya miqyasında
qəbul edilməsinə nail oldu. Hazırkı dövrdə də BMT qətnamələrinin şərtlərinin yerinə yetirilməsi digər
beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Ermənistanın yerinə yetirməli olduğu əsas tələblərdən biri kimi irəli sürülür.
Onu da bildirək ki, BMT Nizamnaməsinə görə, Təhlükəsizlik Şurasına mübahisəli məsələləri, o
cümlədən münaqişələri həll etmək üçün geniş səlahiyyətlər verilir. Şuranın qətnamələri məcburi mahiyyət kəsb
etməsə və tövsiyə xarakteri daşısa da, yerinə yetirilmədikdə və məsələ beynəlxalq sülh üçün təhlükə törətdikdə
Təhlükəsizlik Şurasının icrasının məcburi olduğu qərarları qəbul etmək hüququ var. Bu isə perspektivdə
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məqsədilə Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi
qətnamələrin şərtlərinin Ermənistan tərəfindən icrası üçün yeni qərarlar qəbul edə biləcəyini istisna etmir.
Çünki Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin bütöv region üçün təhlükəli xarakter daşıması artıq BMT müstəvisində
də dəfələrlə etiraf olunub.
BMT Baş Assambleyasından Ermənistana yeni zərbə
BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyd olunan 4 qətnaməsi ilə yanaşı, təşkilat səviyyəsində Ermənistanın
işğalçı imicinin gücləndirilməsi məqsədilə də Azərbaycan tərəfindən görülən işlər öz bəhrəsini verməkdədir.
Məhz Azərbaycanın diplomatik səyləri nəticəsində 2008-ci il martın 14-də BMT Baş Assambleyasının 62-ci
sessiyasında “Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki vəziyyət haqqında” qətnamə qəbul olundu.
Qətnamədə Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınan sərhədləri çərçivəsində ərazi bütövlüyünə
hörmət və dəstək təsdiqlənir, Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş ərazilərdən dərhal, qeyd-şərtsiz
çıxarılması tələb edilir, işğal olunmuş ərazilərdən qovulmuş əhalinin öz torpaqlarına qayıtması və normal
şəraitlə təmin olunması hüququ təkrarlanır, Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı və erməni icmaları üçün normal,
bərabər yaşayış şəraitinin yaradılmasının zəruriliyi vurğulanır, Minsk qrupunun münaqişənin beynəlxalq
hüquq çərçivəsində həllinə yönəlmiş vasitəçiliyinə dəstək ifadə olunur. Sənəddə deyilir ki, heç bir dövlət
Azərbaycan ərazilərinin işğalı ilə nəticələnən vəziyyəti qanuni vəziyyət kimi tanımamalıdır.
Cari ilin martında isə Azərbaycanın BMT-dəki daimi nümayəndəliyi qurumun Təhlükəsizlik Şurası və
Baş Assambleyasına daha iki sənəd təqdim edib. Sənədlərdən biri Azərbaycanın BMT-dəki daimi
nümayəndəliyinin rəhbəri, səfir Aqşin Mehdiyevin BMT-nin Baş katibinə ünvanladığı “Azərbaycanın Dağlıq
Qarabağ regionu və ətraf ərazilərində baş vermiş münaqişə haqqında BMT və digər beynəlxalq təşkilatların
Azərbaycana verdiyi dəstək barədə hesabat” adlanır. 11 səhifəlik hesabatda Ermənistan Dağlıq Qarabağ və
ətraf rayonlara hərbi təcavüz edərkən və sonrakı müddətdə beynəlxalq qurumların Azərbaycanın mövqeyinə
göstərdiyi dəstək əksini tapıb. BMT Baş katibinə bu günə kimi İslam Konfransı Təşkilatı, BMT Təhlükəsizlik
Şurası və Baş Assambleyasının, ABŞ Dövlət Departamenti, Rusiya, İran və Türkiyənin xarici işlər
nazirliklərinin, Avropa İttifaqı, Avropa Şurası, NATO-nun, 1993-cü ildə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının
Türkiyədə elan etdiyi, həmçinin həmin il ATƏT-in Dağlıq Qarabağ üzrə Minsk konfransı zamanı qurumun
sədrinin verdiyi bəyanatlar, eləcə də adı çəkilən qurumların Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hörmətlə
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yanaşması barədə qəbul olunan qətnamələr təqdim olunub. Siyahını 2008-ci il martın 14-də BMT Baş
Assambleyasının 62-ci sessiyasının qəbul etdiyi 62243 saylı qətnamə tamamlayır.
Məktubda həmin qətnamədən gətirilən sitatda bildirilir: “Baş Assambleya bir daha Azərbaycan
Respublikasının beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınan ərazi bütövlüyünə hörmət nümayiş etdirərək, işğal
olunmuş ərazilərdən bütün erməni qüvvələrinin tam, şərtsiz və dərhal çıxarılmasını tələb edir. Eyni zamanda,
assambleya torpaqlarından qovulan vətəndaşların öz yurdlarına qayıtması hüququnu tanıyır”.
Baş katibə ünvanlanan ikinci məktub “Azərbaycan ərazisini işğal edən hərbi meyilli Ermənistan
dövlətinin beynəlxalq hüquqi öhdəlikləri haqqında hesabat” adlanır. Hesabatda bildirilir ki, işğal altında olan
ərazilərdə vəziyyət beynəlxalq hüquqda üç sənədlə tənzimlənir: 1907-ci ildə qəbul olunan “Haaqa
Əsasnaməsi”, 1949-cu ilin “Müharibə vaxtı mülki vətəndaşların qorunması haqqında Cenevrə Konvensiyası”
və həmin konvensiyaya 1977-ci ildə edilən 1-ci əlavə protokol vasitəsi ilə təmin olunur. Hesabatda
Ermənistanın beynəlxalq hüquq normasına görə işğalçı olmasını sübut edən faktlar sırasında rəsmi Yerevanın
çox istinad etdiyi 1975-ci il Helsinki Yekun Aktından da istinadlar gətirilib. Sənəddə qeyd olunur: “İştirakçı
dövlətlər bir-birinin ərazisini işğal etməkdən çəkinməlidir və ya beynəlxalq hüquq normalarına zidd olaraq zor
tətbiq etməklə, təhdid etməklə əraziləri işğal etməməlidir. Heç bir işğal və bu tipli torpaq əldə etmək cəhdi
qanuni sayılmayacaq”.
Ermənistanın Azərbaycan ərazisini işğal edən dövlət olduğunu sübut edən faktlar sırasında “Human
Rights Watsh” təşkilatının 1994-cü ildə hazırladığı hesabata, BMT-nin İnsan Haqları və İqtisadi, Sosial
Mədəni Hüquqlar komitələrinin rəsmi sənədlərinə, ABŞ Dövlət Departamentinin illik hesabatlarına, “Freedom
House “un 2006-cı il hesabatına, Beynəlxalq Böhran qrupunun 2005-ci il hesabatına, Avropa Şurası Parlament
Assambleyasının 2005-ci il qətnaməsinə, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi və Baş Assambleyanın 14
mart 2008-ci ildə Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyətlə bağlı 62243 saylı qətnaməsinə istinad
edilir. Hesabatın sonunda beynəlxalq hüquq normalarına əsasən, təcavüzkar hərəkətlərinə görə Ermənistanın
üzərinə 21 maddədən ibarət öhdəliklər düşdüyü müəyyən olunub. Onların sırasında Ermənistanın Dağlıq
Qarabağ və ətraf rayonlarındakı hərəkətlərinin beynəlxalq humanitar hüquq bəndlərinə şamil olunmadığı,
həmin ərazilər üzərində rəsmi suverenliyin yaradılmasının beynəlxalq hüquqla mümkün olmadığı, itkin
düşmüş 4210 Azərbaycan vətəndaşına görə məsuliyyət daşıdığını və hərbi cinayətlərdə iştirak etmiş şəxslərin
cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinin mümkünlüyü sübut olunub.
Bu, Azərbaycanın BMT-dəki daimi nümayəndəliyinin Baş Assambleya və Təhlükəsizlik Şurasına
yolladığı və Ermənistanın işğalçı addımlarına hüquqi qiymət verən 4-cü hesabat olub. Birinci iki hesabat ötən
il dekabr ayının 24 və 29-da nüfuzlu qurumlara göndərilib. Birinci hesabat “Ermənistan Respublikasının
Azərbaycan Respublikasına qarşı hərbi təcavüzünün hüquqi fəsadları barədə hesabat”, digəri isə “Dövlətlərin
ərazi bütövlüyünün təməl norması və Ermənistanın revizionist iddiaları fonunda öz müqəddəratını təyinetmə
hüququ barədə hesabat” adlanır.
BMT Azərbaycanın nəzarətsiz qalan ərazilərindən narkotik vasitələrin daşınması üçün tranzit
məqsədilə istifadə edildiyini etiraf edir
Azərbaycanın BMT müstəvisində apardığı məqsədyönlü işlər sayəsində BMT-nin Baş katibi Pan Gi
Mun ötən ay Azərbaycanın işğal olunmuş əraziləri barədə xüsusi hesabatla çıxış edib. 18 vərəqlik hesabatda
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupu adından həmsədr ABŞ-ın, ATƏT-in hazırkı sədri
və daha 12 dövlətin rəyi əks olunub. Hesabatda bir daha Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə dəstək ifadə olunur.
Onu da bildirək ki, hesabat ATƏT-in Minsk qrupunun bütün üç həmsədr ölkəsi adından hazırlanaraq
BMT-nin Baş katibinə təqdim olunub. Daha sonra 10 dövlət Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində
vəziyyətlə bağlı hesabatda münaqişəyə münasibət bildirib. Belarus, İndoneziya, Qazaxıstan, Malayziya,
Meksika, Pakistan, Slovakiya, Sudan, Türkiyə və Ukrayna Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə dəstək verib.
İndoneziya isə öz bəyanatında həm də İslam Konfransı Təşkilatının adından çıxış edib.
Bununla yanaşı, uğurlu diplomatiya sayəsində BMT səviyyəsində də Azərbaycanın işğal altında
saxlanan ərazilərində terrorizmin inkişaf etdiyi, narkotik vasitələrin dövriyyəsinin genişləndiyi etiraf olunur.
BMT-nin Narkotiklər və Cinayətkarlıq üzrə İdarəsinin (UNODC) bir müddət əvvəl Azərbaycanda səfərdə olan
Mərkəzi Asiya üzrə regional nümayəndəsi Ceyms Kallahan bununla bağlı bildirir: “Azərbaycanın nəzarətsiz
qalan ərazilərindən narkotik vasitələrin daşınması üçün tranzit məqsədilə istifadə edilməsi problemi mənə
məlumdur. Azərbaycanın hökumət nümayəndələri ilə bu barədə danışıqlar aparmışam. Ancaq Ermənistan
hökuməti ilə bu mövzuda konkret görüşüm olmayıb”. O bildirib ki, UNODC BMT Baş Assambleyası və
Təhlükəsizlik Şurasının bu məsələ ilə əlaqədar qəbul etdiyi bütün qətnamələri dəstəkləyir.
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Bütün bunlar dünyanın ən böyük təşkilatı hesab olunan BMT-nin Dağlıq Qarabağ münaqişəsilə bağlı
əsl həqiqətlərin nə yerdə olduğuna dair lazımi məlumatlara malik olduğunu göstərir. Həmçinin bu, münaqişə
ilə əlaqədar Azərbaycanın BMT səviyyəsində uğurlu fəaliyyət göstərməsindən və Ermənistan üzərində
diplomatik qələbə çalmasının da əyani göstəricisi hesab olunur.
Azərbaycan.-2009.-18 iyun.-№ 130.-S.1-2.
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BMT-NİN İNSAN HÜQUQLARI ŞURASI VƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BU
QURUMDAKI FƏALİYYƏTİ
Şəfa QASIMOVA,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının aspirant
2003-cü ilin mart ayında ABŞ-ın İraqa qarşı təkbaşına “preventiv müharibə”yə başlaması artıq neçə ildir
ki BMT-nin XXI əsrdə nə dərəcədə yararlı olması barədə şübhələri daha da dərinləşdirdi və bu təşkilatda əsaslı
islahatların aparılmasının zəruri olduğunu bir daha sübut etdi. 2005-ci ildə BMT çərçivəsində keçirilən
Ümumdünya Sammiti zamanı dünya liderləri bu təşkilatın beynəlxalq nüfuzunun artırılması, onun daha
səmərəli fəaliyyət göstərərək müasir dövrün qlobal təhdidlərinə vaxtında cavab verməsi üçün öhdəlik
götürdülər. İnsan haqlarının qorunmasının artıq bir dövlətin hüquqlarından kənara çıxaraq beynəlxalq bir
vəzifəyə çevrildiyi bir dövrdə dünyanın ən böyük qlobal təşkilatı olan BMT-nin bu sahədə öz rolunu daha fəal
və səmərəli şəkildə qurması istiqamətində də addımlar atılmağa başlandı. Bu sahədə görülən ən mühüm
tədbirlərdən biri 2006-cı il martın 15-də BMT Baş Assambleyasının qətnaməsi1 əsasında BMT-nin İnsan
Hüquqları Komissiyasının əvəzinə İnsan Hüquqları Şurasının (İHŞ) yaradılması olmuşdur. İnsan Hüquqları
Şurası BMT-nin dünyada insan hüquqlarının qorunması və təşviqinə cavabdeh hökumətlərarası qurumu olub
47 üzv dövlətdən ibarətdir. Şurada hər bir regiondan olan dövlətlərin sayından asılı olaraq, regional qruplar
üzrə yerlərin sayı aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilmişdir: Afrika qrupu – 13 yer, Asiya qrupu – 13 yer, Şərqi
Avropa qrupu – 6 yer, Latın Amerikası və Karib dənizi hövzəsi ölkələri qrupu – 8 yer, Qərbi Avropa və digər
ölkələr qrupu – 7 yer. BMT-yə üzv olan bütün ölkələr İHŞ-nın üzvlüyünə öz namizədliklərini irəli sürə bilərlər.
İHŞ-nın üzvləri Baş Assambleyada gizli və birbaşa səsvermə yolu ilə Assambleya üzlərinin əksər səs çoxluğu
ilə (96 səs) seçilir. Qeyd edək ki, İHŞ-nın sələfi olan İnsan Hüquqları Komissiyasının 53 üzvü vardı və onlar
İqtisadi və Sosial Şuranın üzvləri tərəfindən sadə səs çoxluğu ilə seçilirdilər. Şuraya ilk səsvermə 2006-cı il
mayın 9-da keçirilmiş və Azərbaycan diplomatiyasının uğurlu fəaliyyəti nəticəsində ölkəmiz bu quruma
seçilən ilk 47 ölkədən biri olmuşdur. Şura üzvləri 3 il müddətinə bu quruma seçilir və iki dəfə ardıcıl olaraq
seçilmək hüquqları var. Şuraya seçilməmişdən əvvəl namizəd ölkələr öz üzərilərinə həm ölkə daxilində, həm
də beynəlxalq səviyyədə insan hüquqlarının təşviqinə öz töhfələrini verəcəkləri barədə könüllü öhdəliklər
götürürlər.
Şuranın ilk sessiyasından bir il keçdikdən sonra 2007-ci il iyunun 18-də bu qurum öz fəaliyyətinə dair
“İnstitusional quruculuq paketi”ni2 qəbul etdi. Bu sənədin qəbul edilməsi Şuranın fəaliyyəti üçün çox mühüm
əhəmiyyət daşıyırdı, belə ki sözügedən sənəddə qurumun fəaliyyətinin əsasları öz əksini tapmışdır. Sənəddə
mühüm əhəmiyyətə malik məsələlərdən biri Şuranın. “Universal Dövrü İcmal” mexanizmi idi. Bu mexanizmə
əsasən əvvəlcədən atılmış püşkatmaya əsasən bütün dünya ölkələri, ilk növbədə Şuraya üzv olan dövlətlərdə
insan hüquqlarının vəziyyəti Şura tərəfindən qiymətləndirilir. Bu proses bütün dünya ölkələrinin bərabər
qaydada əhatə etdiyinə görə BMT-nin insan hüquqlarının təşviqi və müdafiəsi sahəsindəki fəaliyyətində irəliyə
doğru atılmış mühüm bir addım hesab olunur. Təsadüfi deyil ki, BMT Baş Katibi Ban Ki-mun bu mexanizmin
“dünyanın ən qaranlıq künclərində belə insan hüquqlarını təşviq və müdafiə etmək potensialına malik
olduğunu”1 bildirmişdir. İcmal mexanizminə əsasən hökumətlərin öz ölkələrində insan hüquqlarının
vəziyyətinə dair hesabatları, eləcə də QHT-lər tərəfindən təqdim edilmiş alternativ hesabatlar əsasında Şurada
hər dörd ildən bir müzakirələr aparılır və Şura tərəfindən ölkə hökumətinə müvafiq tövsiyələr verilir. Bu üsulla
Şura əvvəllər dövlətlərə qarşı ayrıseçkiliyə görə daim tənqid atəşinə tutulan İnsan Hüquqları Komissiyasının
səhvlərindən özünü sığortalamış olur. Şuranın yaradılması haqda Baş Assambleyanın qətnaməsinə əsasən
genişmiqyaslı və sistematik insan hüquqları pozuntularına görə Baş Assambleyanın üzvlərinin 2/3 səs çoxluğu
ilə Şura üzvünü üzvlükdən məhrum edə bilər. Şura il ərzində 3-dən az olmayaraq mütəmadi sessiyalar, eləcə
də Şura üzvlərinin 1/3-nin dəstəyi əsasında qurumun hər hansı bir üzvünün istəyi ilə xüsusi sessiyalar da
keçirir. “İnstitusional quruculuq paketi”nə əsasən keçmiş İnsan Hüquqları Komissiyasının köməkçi
mexanizmlərinin islahatları üzrə də iş aparılmış, Komissiyaya tabe olan insan hüquqları üzrə bütün xüsusi
prosedurların işi bir daha nəzərdən keçirilərək təhlil edilmişdir. Hazırda BMT-nin insan hüquqları sahəsində
30 tematik və 8 ölkə (Burundi, Kamboca, Koreya Xalq Demokratik Respublikası, Haiti, Myanma, Somali,
Sudan, 1967-ci ildən bəri işğal olunmuş Fələstin torpaqları) proseduru vardır. Qeyd etmək lazımdır ki xüsusi
prosedurlar dedikdə “xüsusi məruzəçi”, “BMT Baş Katibinin xüsusi nümayəndəsi” “BMT Baş Katibinin
nümayəndəsi” və ya “müstəqil ekspert” adlandırılan bir nəfər şəxs, ya da çox vaxt beş nəfərdən ibarət işçi
qrupu nəzərdə tutulur. Xüsusi prosedurların işi əsasən insan hüquqları pozuntuları ilə əlaqədar şikayətləri qəbul
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etmək və bu pozuntularla bağlı müvafiq dövlətlərin aydınlıq gətirməsi üçün müraciətlər etməkdir. Məsələn,
2007-ci ildə BMT-nin xüsusi məruzəçilərinə 1000-dən çox şikayət məktubu daxil olmuş, bununla bağlı xüsusi
məruzəçilər 128 ölkəyə müraciət ünvanlamışlar. Şura yaradıldıqdan sonra BMT-nin xüsusi prosedurlarının
fəaliyyəti ilə bağlı görülmüş mühüm tədbirlərdən biri 2007-ci ilin iyununda Şuranın 5/2 saylı qətnaməsi
əsasında xüsusi prosedurların “Davranış Məcəlləsi”nin qəbul edilməsi olmuşdur. Davranış Məcəlləsinə əsasən
xüsusi prosedurların fəaliyyətləri müstəqillik, professionallıq, baş vermiş faktların beynəlxalq insan hüquqları
standartlarına əsaslanaraq bitərəf qaydada, heç bir təsirə, qorxuya, təzyiqə, təhlükəyə və ya müdaxiləyə məruz
qalmadan qiymətləndirilməsi kimi ümumi prinsiplərə əsaslanmalıdır. Bundan əlavə 5/1 saylı qətnaməyə əsasən
Şuranın fəaliyyətinə hüquqi dəstək məqsədilə 18 nəfər ekspertdən ibarət Məşvərətçi Komitə yaradılmışdır. Bu
komitə sabiq İnsan hüquqlarının təşviqi və müdafiəsi üzrə Alt-Komitənin əvəzinə yaradılmış və Şuranın xahişi
əsasında ona insan hüquqlarına dair müxtəlif məsələlər üzrə mütəxəssis rəyi verir, eləcə də ayrı-ayrı mövzular
üzrə ətraflı araşdırmalar aparır. Məşvərətçi Komitə qətnamə qəbul edə bilməz, lakin Şuraya hər hansı bir
sahədə insan hüquqları standartlarının təkmilləşdirilməsinə dair təkliflər verə bilər. Ekspertlər Şura tərəfindən
regional ölkə qrupları üzrə təqdim olunmuş namizədlər arasından seçilir və təqdirəlayiq haldır ki, komitəyə
seçilən ilk 18 ekspertdən biri Azərbaycan nümayəndəsidir. Qeyd etmək lazımdır ki, BMT-nin İnsan Hüquqları
Şurası öz fəaliyyətinə görə ciddi tənqidlərə məruz qalan İnsan Hüquqları Komissiyasının əvəzinə
yaradıldığından və statusuna görə BMT sistemində daha yüksək yer tutduğundan2 bu quruma beynəlxalq
ictimaiyyət tərəfindən bağlanan ümidlər də yüksək idi. Lakin qısa müddətdir ki fəaliyyət göstərməsinə
baxmayaraq artıq bu qurum da ciddi tənqidlərə məruz qalır. Bu cür tənqidlərə daha çox İsrail və ABŞ
mətbuatında rast gəlmək mümkündür. Bununsa əsas səbəbi Şurada çoxluq təşkil edən müsəlman ölkələri
tərəfindən İsrailin Fələstin xalqına qarşı zorakılıqlarının, eləcə də 2006-cı ildə Livana qarşı təcavüzünün teztez tənqid atəşinə tutulması və Şuranın fəaliyyətə başladığı dövrdən bu vaxta kimi keçirdiyi 11 xüsusi sessiyada
5-nin bu mövzulara həsr olunmasıdır. Şura tərəfindən bu cür tənqidi münasibət İsrail və bir çox qərb ölkələri
tərəfindən ayrıseçkilik kimi qiymətləndirilmiş və sərt reaksiyaya səbəb olmuşdur. İsrailin Cenevrədəki səfiri
Roni Leşno-Yaar İslam Konfransı Təşkilatının Şuraya üzv olan ölkələrini söz və din azadlığı kimi insan
hüquqlarından İsrail əleyhinə sui-istifadə etməkdə günahlandırmışdır1.
ABŞ hökuməti isə əvvəlcədən İnsan hüquqları Şurasının yaradılması ilə bağlı bir sıra məsələlərlə,
xüsusilə Şuraya üzvlük qaydaları ilə razılaşmamış və bu qurumun yaradılmasına dair Baş Assambleyada qəbul
edilmiş qətnamənin əleyhinə səs verən 4 ölkədən biri olmuşdur. Qətnamənin əleyhinə səs verən digər 3 ölkə
isə BMT-dəki səsvermələr zamanı demək olar ki, daim ABŞ-ın mövqeyindən çıxış edən İsrail, Palau və Marşal
adaları olmuşdur. Etiraz əlaməti olaraq ABŞ, həmçinin Şuraya keçirilən ilk seçkilərdə üzvlük üçün öz
namizədliyini irəli sürməmişdir. Lakin Şuradan kənarda bu qurumda qəbul olunan qərarlara təsir etməyin çətin
olduğunu görən ABŞ 2009-cu ildə keçirilən seçkilərdə öz namizədliyin irəli sürmüş və bu quruma seçilmişdir.
Bununla, 2011-ci ildə ABŞ Şuranın universal dövrü icmal mexanizmindən keçəcəyi üçün əvvəlcədən qurumda
yerini möhkəmləndirmək istəmişdir. Belə ki, ABŞ Səfiri Susan Raysın sözlərinə əsasən Obama
administrasiyası hesab edir ki, Şuraya üzv olmaq ABŞ hökumətinə icmal prosesi zamanı “kənardan müşahidə
etməkdənsə, daxildən işləmək” imkanı verəcəkdir2.
İnsan hüquqları Şurasını ən çox tənqid atəşinə bir çox insan hüquqları müdafiəçiləri də tuturlar. Bununsa
əsas səbəbi insan hüquqlarının ciddi şəkildə pozulduğu Sudan və Zimbabve kimi ölkələrə Şurada onların
əleyhinə yönəlmiş qətnamələri bloklamaq imkanlarının verilməsi ilə əlaqədar olmuşdur. Həmçinin Şuraya bu
ilin mayında keçirilən son seçkilər zamanı rəqabətin demək olar ki olmaması, Şurada boş olan 18 yerə cəmi
20 dövlətin öz namizədliyini irəli sürməsi də böyük narazılıqlara səbəb olmuşdur. Belə ki, bu ilki seçkilərdə
Qərbi Avropa və digər ölkələr qrupu üçün mövcud olan 3 boş yerə əvvəlcədən 4 ölkə – Yeni Zelandiya,
Belçika, Norveç və ABŞ-ın öz namizədliyini irəli sürməsinə baxmayaraq, sonradan Yeni Zelandiya ABŞ-ın
xeyrinə öz namizədliyini geri götürmüş, beləliklə də seçki zamanı bu qrupda heç bir rəqabət olmamışdır.
Həmçinin Latın Amerikası və Karib dənizi ölkələri qrupu və Asiya ölkələri qrupunda da boş yerlərlə namizəd
dövlətlərin sayı bərabər olmuş, seçki zamanı rəqabət yaşanmamışdır. Bu cür çatışmazlıqlara görə Çexiyanın
sabiq prezidenti Vaklav Havel İnsan Hüquqları Şurasını hətta “tiranlar üçün meydan”3 da adlandırmaqdan
çəkinməmişdir. İnsan Hüquqları Şurasının qısa müddətdir ki fəaliyyətə başladığı və bu müddətin daha çox
Şuranın yardımçı mexanizmlərinin formalaşdırılmasına sərf olunduğu üçün bu qurumun fəaliyyətinə indidən
ədalətli qiymət vermək tam olaraq mümkün deyil. Şura universal insan hüquqları təşkilatıdır və insan hüquqları
sahəsində BMT-də əsas orqandır. Bu qurumun əsas fərqləndirici cəhəti onun bağlı təşkilat olmaması,
fəaliyyətinin şəffaflığı, öz üzvlərinə, geniş ictimaiyyətə, o cümlədən vətəndaş cəmiyyətinə münasibətdə
ayrıseçkilik əsasında qurulmamasıdır. Şuranın daha çox məşvərətçi qurum olduğunu və BMT-nin digər
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orqanları kimi qəbul etdiyi qərarların tövsiyə xarakteri daşıdığını nəzərə alaraq qeyd etməliyik ki, bu qurumun
dünyanın müxtəlif yerlərində baş verən insan hüquqları pozuntularına ciddi təsir imkanları yoxdur. Bununla
belə, Şuranın beynəlxalq ictimaiyyəti narahat edən insan hüquqları pozuntularını öz gündəliyinə çıxararaq
müzakirə etməsi ən azından beynəlxalq qınaq vasitəsi kimi insan və vətəndaş hüquqlarının təşviqi və
müdafiəsinə öz töhfəsini vermiş olur. Həmçinin Şura tərəfindən tətbiq olunan Universal Dövrü İcmal
mexanizmi böyüklüyündən və kiçikliyindən, güclü və ya zəif olmasından asılı olmayaraq bütün dünya
ölkələrində insan hüquqlarının vəziyyətini beynəlxalq müzakirəyə çıxarır. Bu baxımdan da Şuranın
fəaliyyətini sabiq İnsan hüquqları Komissiyasının fəaliyyəti ilə müqayisədə irəliyə atılmış addım kimi
qiymətləndirmək olar.
Qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikası Şuraya seçilən ilk 47 ölkədən biri olmuş və 3 il
müddətində öz səmərəli fəaliyyəti ilə bu qurumun işinə dəstək vermişdir. Ölkəmizin bu quruma seçilməsi özüözlüyündə Azərbaycan diplomatiyası üçün mühüm bir uğur idi, çünki Azərbaycanın aid olduğu Şərqi Avropa
Qrupu üçün ayrılmış cəmi 6 yerə 13 dövlət öz namizədliyini irəli sürmüşdü. Azərbaycan Şuraya seçilməklə
kifayətlənməmiş, üzvlük müddətində bu qurumun ən fəal üzvlərindən biri olmuşdur. Şurada göstərilən
fəallığın nəticəsi olaraq Azərbaycan Respublikasının BMT-nin Cenevrə şəhərindəki bölməsi və digər
beynəlxalq təşkilatlar yanında Daimi nümayəndəsi 2008-2009-cu illər üzrə İnsan Hüquqları Şurasının vitsesədri və məruzəçisi seçilmişdir. Şurada üzv olduğu üç illik müddət ərzində Azərbaycan Hökuməti bu qurumda
ölkəmiz üçün çox aktual və vacib olan mövzular üzrə iki qətnamə irəli sürmüşdür – “Silahlı münaqişələr
zamanı mədəni hüquqların və mülkiyyətin qorunması”1 və “İtkin düşmüş şəxslər”2. Birinci qətnamənin
ölkəmiz tərəfindən irəli sürülməsində əsas məqsəd Şuranın, eləcə də geniş ictimaiyyətin diqqətini insan
hüquqlarının bütün kateqoriyalarına – siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni hüquqlara bərabər şəkildə cəlb etmək,
insan hüquqları arasında iyerarxiyanın aradan qaldırılmasına çalışmaq olmuşdur. Həmçinin Azərbaycan bu
məsələyə silahlı münaqişələr kontekstindən yanaşaraq, Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş 20%
torpaqlarımızda mövcud olan mədəni mülkiyyətimizin bu ölkə tərəfindən dağıdılmasına vurğu etməyə
çalışmışdır. Qətnamədə konkret bir ölkənin adı çəkilməsə də, Azərbaycan, bu problemdən əziyyət çəkən ölkə
kimi silahlı münaqişələr zamanı mədəni mülkiyyətin dağıdılmasına görə ölkələrin məsuliyyət daşıması
məsələsini bir daha gündəmə gətirərək qabarda bilmişdir3.
İkinci qətnamənin irəli sürülməsində əsas məqsəd isə yenə də Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü
nəticəsində 4400 soydaşımızın itkin düşməsi və beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinin dünyanın müxtəlif
nöqtələrində baş verən münaqişələr zamanı baş verən itkin düşmə hallarına yönəldilməsi olmuşdur. Həmçinin
sözügedən qətnamədə Azərbaycan Şurada itkin düşmüş şəxslərə həsr edilmiş panel müzakirələr aparılmasını
təklif etmiş, 2008-ci ilin sentyabrında qurumda bu mövzu üzrə genişmiqyaslı müzakirələr aparılmış, problemin
aradan qaldırılması yolları müzakirə olunmuşdur.
Qeyd edək ki, 2006-cı ildə ölkəmiz Şuraya üzv olarkən insan hüquqlarının milli və beynəlxalq səviyyədə
təşviqi üçün öz üzərinə bir sıra öhdəliklər götürmüş4 və bu öhdəliklərin yerinə yetirilməsi həm beynəlxalq
səviyyədə Azərbaycanın nüfuzunun qalxmasına, həm də ölkə daxilində insan hüquqlarının müdafiəsinə öz
töhfəsini vermişdir.
Bununla yanaşı, 2009-cu ilin fevral ayında Azərbaycan Respublikası da digər BMT ölkələri kimi İnsan
Hüquqları Şurasının Universal Dövrü İcmal mexanizmindən keçmişdir. Qaydaya əsasən Azərbaycan
Hökumətinin ölkədə insan hüquqlarının vəziyyətinə dair Şuraya təqdim etdiyi hesabat əsasında, eləcə də insan
hüquqları sahəsində çalışan milli QHT-lərin hesabatları əsasında Şurada interaktiv müzakirə aparılmış, 58
ölkənin nümayəndə heyəti çıxış edərək ətraflı milli hesabata görə Azərbaycan Hökumətinə öz təşəkkürlərini
bildirmiş, ölkəmizin universal dövrü icmal prosesinə verdiyi dəstək alqışlanmışdır. Müzakirələrin yekunu
olaraq ölkəmizdə insan hüquqlarının təşviq olunması üçün Şura tərəfindən Azərbaycan Hökumətinə 32
tövsiyə5 verilmişdir ki, onların da arasında daxili qanunvericiliyin beynəlxalq sənədlərə uyğunlaşdırılmasının
davam etdirilməsi (Roma Statusunun qəbul edilməsi, BMT-nin İşgəncələr əleyhinə Konvensiyasının
müddəalarının tam olaraq milli qanunvericiliyə tətbiqi), əhalinin kövrək qruplarının hüquqlarının müdafiəsi
sahəsində mövcud olan boşluqların aradan qaldırılması, milli institutların fəaliyyətində şəffaflığın artırılması,
universal dövrü icmal mexanizmləri və BMT-nin müqavilə qurumları tərəfindən verilən tövsiyələrin yerinə
yetirilməsi üçün milli QHT-lərin də iştirak etdiyi qurumlararası mexanizmin yaradılması, uşaq hüquqları
müdafiəsi sisteminin təkmilləşdirilməsi, uşaqlara qarşı təhqir və zorakılıq hallarına qarşı tədbirlər görmək üçün
müvafiq institutların imkanlarının artırılması, İnsan Hüquqları Şurasına daxil olarkən dövlətimizin öz üzərinə
götürdüyü könüllü öhdəliklərin yerinə yetirilməsi, qadınlara qarşı zorakılıq halları tam olaraq aradan
qalxanadək müvafiq milli proqramların həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi, qadınlara qarşı zorakılıq və
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məcburi nikahlarla bağlı ayrıca qanunun qəbul edilməsi, gender bərabərliyi haqda əhalinin məlumatlılıq
səviyyəsinin artırılması, hüquq mühafizə və məhkəmə orqanlarının işçilərinin uşaq və qadın hüquqları, eləcə
də azlıqların hüquqları barədə məlumatlandırılması, qaçqınların və məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin
yaxşılaşdırılması üzrə tədbirlərin davam etdirilməsi, İnsan Hüquqları Şurası və BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə
Ali Komissarlığı ilə birlikdə insan hüquqlarının təşviqi və müdafiəsi sahəsində fəaliyyətin davam etdirilməsi
və s. kimi tövsiyələr vardır.
İnsan Hüquqları Şurasına üzv olduğu üç il müddətində Azərbaycan Hökuməti həm ölkəmizin, həm
müsəlman dünyasının, eləcə də ümumilikdə bəşəriyyətin maraq dairəsində olan bir sıra mühüm məsələlərin
gündəliyə gətirilməsi, mövcud problemlərin aradan qaldırılması üçün yolların axtarılmasında kifayət qədər
fəallıq göstərmişdir. Azərbaycan bir çox məsələlərdə qərb və müsəlman dünyaları arasında körpü rolundan
çıxış etmiş, onların maraqlarının toqquşduğu məsələlərin konsensus yolu ilə həll olunması üçün mühüm səylər
göstərmişdir. Bütün bunlar ölkəmizin həm müsəlman dünyasında, həm də bütün dünyada nüfuzunun daha da
möhkəmlənməsinə səbəb olmuşdur.
1 BMT Baş Assambleyasının A/60/L.48 saylı qətnaməsi, www.un.org/bodies/ga/documents.htm
2 “Institutional building package”, Human Rights Council Resolution 5/1, 18 June
2007,www.ohchr.org/documents/ E/HRC/resolutions/ A_HRC_RES_5_l.doc
1 www.un.org/apps/sg/sgstats.asp
2 Sabiq İnsan Hüquqlan Komissiyası İqtisadi və Sosial Şuranın (EKOSOK) köməkçi orqanı idi, İnsan
Hüquqları Şurası isə Baş Assambleyaya tabedir
1 A.Hoffman “US elected to the UN Human Rights Council”, Jerusalem Post, 12 may
2009, www.jpost.com
2 N.Macfarquhar “US Joins Rights Panel After a Vote at the UN” The New-York Times, 12 may
2009, www.nytimes. com
3 V.Havel “Table for tirants”, The New-York Times, 10 may 2009, www.nytimes.com
1 İnsan
Hüquqları
Şurasının
A/HRC/RES/6/1
saylı
qətnaməsi, www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/6session/ final_resolutions.htm
2 İnsan
Hüquqları
Şurasının
A/HRC/DEC/9/103
saylı
qətnaməsi, www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/9session/ final_resolutions.htm
3 “In the Human Rights Council” – Intervievv vvith his Excellency Mr.Elchin Amirbayov, Ambassador
of Azerbaijan to the United Nations, Diva international journal, www.divainternational.ch
4 Ölkəmizin
öhdəliklərinin
tam
siyahısını www.un.org/ga/60/elect/hrc/azerbaijan.pdf internet
ünvanından əldə etmək mümkündür
5 BMT
Baş
Assambleyasının
A/HRC/11/20
saylı,
29.05.2009
saylı
hesabatı, www.un.org/bodies/ga/documents.htm
Diplomatiya aləmi.-2009.-№25.-S.51-55.
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Azərbaycan və İSESKO münasibətləri
Vasif Cəfərov
Azərbaycan 1991-ci ildən İslam Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının (İSESKO) üzvüdür. 1991-ci
ildə qurulan bu münasibətlər Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti, ölkəmzin birinci xanımı Mehriban
Əliyevanın 24 noyabr 2006-cı il tarixində İSESKO-nun xoşməramlı səfiri adına layiq görülməsi ilə uğurlu
inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub.
Mədəniyyət Nazirliyinin məlumatına əsasən, 2006-cı ilin 9-12 sentyabr tarixində Bakıda keçirilən İslam
konfransı Təşkilatına üzv dövlətlərin turizm nazirlərinin V konfransı zamanı Mədəniyyət Nazirliyi ilə İSESKO
arasında Əməkdaşlıq Protokolu imzalanıb. Azərbaycan 2006-ci ildən başlayaraq İSESKO-nun bütün
tədbirlərində iştirak edir.
2007-ci il 25-26 oktyabr tarixlərində Mərakeş Krallığının paytaxtı Rabat şəhərində İSESKO-nun Baş
Qərargahında “Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə İslam Təhsil, Elm və
Mədəniyyət Təşkilatı (İSESKO) arasında Əməkdaşlıq Protokolu”nun implementasiyası üzrə birgə komitənin
iclası keçirilib
İSESKO-nun Mədəniyyət və Kommunikasiya üzrə direktoru cənab Nəcib Riatinin rəhbərlik etdiyi
nümayəndə heyəti ilə keçirilmiş görüşdə “Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə
İSESKO arasında Əməkdaşlıq Protokolu”na əsasən İSESKO iqamətgahında 2008-ci ildə Azərbaycan
Mədəniyyəti Gününün və həmçinin 2009-cu ildə Azərbaycan Respublikasında İSESKO Mədəniyyət
Həftəsinin qeyd edilməsi məsələləri müzakirə olunub.
2007-ci ilin 21-23 noyabr tarixində Liviyanın Tripoli şəhərində İslam ölkələrinin Mədəniyyət
nazirlərinin “İslam dünyasında mədəniyyət siyasətləri: keçmişə əsaslanaraq gələcəyin formalaşdırılması”
mövzusu altında V Konfransında mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayevin rəhbərliyi ilə nümayəndə
heyəti iştirak edib. İslam ölkələrinin mədəniyyət nazirlərinin V Konfransı Azərbaycan üçün uğurlu olub və bir
sıra beynəlxalq mədəni siyasi nailiyyətlərin əldə olunması ilə nəticələnib. Belə ki, konfransın açılışında çıxış
edən İSESKO-nun Baş Direktoru cənab Əbdüləziz Osman Əltüveycrinin məruzəsində Ermənistanın
Azərbaycana qarşı apardığı işğalçılıq siyasəti pislənib. Məsələ ilə əlaqədar İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv
dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin V Konfransı “İslam Dünyasının təhlükə altında olan mədəni və sivilizasiya
irsinin mühafizəsi ilə əlaqədar İSESKO-nun səylərinə dair” nömrəli Qətnamə qəbul edilib. Qətnamə
Azərbaycanın işğal edilən ərazilərində Ermənistan tərəfindən aparılan və unikal İslam abidələrin və
arxeologiya yerlərinin məhv edilməsi, yaddaşdan silinməsi və erməniləşdirilməsinə yönəldilmiş cəhdləri rədd
edir, bunların müdafiəsini və mühafizəsini tələb edir.
2008-ci il 3-4 mart tarixlərində İSESKO Qərargahında keçirilən Azərbaycan mədəniyyət günlərində
iştirak etmək məqsədilə nazir Ə.Qarayevin rəhbərliyi ilə nümayəndə heyəti 2008-ci il 2-5 mart tarixində
Mərakeş Krallığına səfər edib. Mədəniyyət günləri çərçivəsində İSESKO-nun qərargahında Azərbaycan
mədəniyyəti ilə bağlı sərgi, Rabat şəhərinin ən görkəmli teatrı V Məhəmməd Dövlət Teatrında isə “Bakı dünən,
bu gün” adlı foto-sərgi və konsert təşkil olunub. Tədbirlərdə İSESKO-nun nümayəndələri, Mərakeş
Krallığından yüksək vəzifəli şəxslər, diplomatik korpusun nümayəndələri və digər şəxslər iştirak ediblər.
Səfərin ilk günü İSESKO-nun Baş direktoru Əbdüləziz Osman Əl-Tüveycri ilə görüş keçirilib. Görüş
zamanı cənab Əl-Tüveycri Bakıya səfəri ilə bağlı təəssüratları ilə bölüşmüş və Bakı şəhərinin 2009-cu il islam
dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan olunması ilə əlaqədar keçiriləcək tədbirlər və görüləcək işlərlə bağlı
təkliflərini bildirib. İslam ölkələrinin mədəniyyət nazirlərinin V Konfransının iştirakçıları Azərbaycan
Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin müvafiq təklifini yekdilliklə dəstəkləyərək VI Konfransın
2009-cu ildə Bakıda keçirilməsinə dair qərar qəbul edib. Həmçinin Bakı şəhəri 2009-cu il üçün İslam
Mədəniyyətinin Paytaxtı elan edilib. İslam mədəniyyətinin ilk paytaxtı 2005-ci ildə müqəddəs Məkkə şəhəri
olub.
2009-cu il fevralın 18-də Heydər Əliyev sarayında “Bakı-İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı – 2009″
mədəniyyət ilinin təntənəli açılışı təşkil edilib. Tədbirdə bir sıra Avropa və İslam dövlətləri şəhərlərinin meri,
eyni zamanda mədəniyyət nazirləri iştirak edib. Açılış mərasimində Azərbaycan Prezidenti cənab İlham
Əliyev, İSESKO-nun Baş direktoru Ə.O.Əl-Tuveycri və İƏT-İn Baş direktorunun müavini çıxışlar edib.
Açılış mərasimi çərçivəsində şəhərimizin mərkəzi meydanlarında şənliklər, “Bakı-İslam
mədəniyyətinin paytaxtı-2009″ veb saytının və “Qədim Bakı” kitabının təqdimatı keçirilib, Bakı şəhəri
haqqında foto və rəsm sərgisi təşkil olunub.
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“Bakı-İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı-2009″ Mədəniyyət ili çərçivəsində 2009-cu ilin 13-15 oktyabr
tarixində Bakı şəhərində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin VI Konfransı
keçirilib.
Konfransda ümumilikdə 42 ölkədən 20 nazir, 10 nazir müavini və digər rəsmi şəxslər, 17 beynəlxalq və
regional təşkilatın (İSESKO, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avropa Şurası, Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı,
Beynəlxalq İslam Xeyriyyə Təşkilatı və s.) nümayəndələri, bir sıra universitet və akademiyaların rəhbərləri,
xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirlikləri, Azərbaycan hökumətinin üzvləri iştirak ediblər.
Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin təşəbbüsü və himayəsi ilə 7-9 aprel 2011-ci il tarixində
Bakıda təşkil edilən Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu yüksək səviyyədə keçirilib. Forumda
102 ölkədən nümayəndə, 10-dan çox beynəlxalq qurumdan rəhbər şəxslər, 20-yə yaxın ölkədən nazir,
dünyanın nüfuzlu beyin mərkəzlərinin və media qurumlarının nümayəndələri, ümumilikdə dünyanın bütün
qitələrindən 500-ə yaxın xarici ölkə nümayəndəsi
iştirakçı olub.
Forum çərçivəsində “Sülh və dialoqa nail olmaq üçün mədəniyyətlərarası anlaşma və mədəni
müxtəliflik”, “Mədəniyyətlərarası dialoqu mənalı etmək: mədəniyyət, incəsənət və irs”, “Qadınlar
mədəniyyətlərarası dialoqun vacib iştirakçıları kimi”; “Texnologiya, sosial media və curnalistikanın
mədəniyyətlərarası əlaqələrə təsiri”; “Dünya dinləri arasında mədəniyyətlərarası dialoq”, “Mədəniyyətlərarası
dialoq və əməkdaşlığın inkişafına dair yeni təşəbbüs və layihələrin təqdimatları”na dair sessiyalar
keçirilib.Forum çərçivəsində keçirilmiş qadınların mədəniyyətlərarası dialoqun təbliğində roluna həsr olunan
sessiyada 2008-ci ilin 10-11 iyun tarixlərində Bakıda Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti, YUNESKO-nun
və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, millət vəkili Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü, YUNESKO və
İSESKO-nun dəstəyi ilə “Mədəniyyətlərarası dialoqda qadınların rolunun genişləndirilməsi” mövzusunda
beynəlxalq konfransın nəticələri və gələcək perspektivləri müzakirə edilib. Bu sessiyada Mehriban xanım
Əliyevanın çıxışı Forum iştirakçılarının geniş marağına səbəb olub və dialoqun təbliğində beynəlxalq
səviyyədə qadınların vacib rolunu ifadə edib.
21-23 yanvar 2014-cü il tarixində Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının Mədinə şəhərində İSESKO-nun
təşkilatçılığı ilə Mədəniyyət Nazirlərinin VIII İslam Konfransı keçirilib. Konfransda nazir Əbülfəs Qarayevin
rəhbərliyi ilə nümayəndə heyəti iştirak edib. Tədbirin açılış mərasimində Ə.Qarayev 7-ci konfransın prezidenti
kimi İSESKO-nun son iki il müddətindəki fəaliyyəti, qəbul edilən sənədlərin icra vəziyyəti, islam ölkələri
arasında əməkdaşlığın istiqamətləri və gələcək perspektivləri barədə çıxış edərək Azərbaycan Prezidenti cənab
İlham Əliyevin xoş arzularını iclas iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb. Açılış mərasimində həmçinin İSESKOnun Baş direktoru Əbdüləziz Osman Əl Tüveycri, Səudiyyə Ərəbistanı Kral ailəsinin üzvü, Mədinə şəhərinin
əmiri Feysəl bin Salman ƏlSəud, Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının mədəniyyət və informasiya naziri Əbdüləziz
bin Mohiddin Xoca və digər şəxslər çıxış ediblər.
İSESKO İcraiyyə Şurasının 36-cı iclasının və VII Baş konfransının Bakı şəhərində keçirilməsi ilə bağlı
Azərbaycan Prezidentinin 25 iyul 2015-ci il tarixli Sərəncamına əsasən 2015-ci ilin noyabr ayının 23-də
İSESKO İcraiyyə Şurasının 36-cı iclası keçirilib. İcraiyyə Şurası Asiya, Afrika qitələrini və ərəb ölkələrini
əhatə edən 52 üzv dövlətin nümayəndəsindən ibarət olmaqla ildə bir dəfə öz toplantısını keçirir. Toplantıda
Baş direktorun təşkilatın proqramı və fəaliyyəti ilə bağlı inkişaf üzrə tərəqqi hesabatı, maliyyə hesabatı
nəzərdən keçirilir, üzv dövlətlərin İSESKO büdcəsinə maliyyə töhfələri qiymətləndirilir.
2015-ci ilin 23-25 noyabr tarixlərində Bakı şəhərində keçirilən İSESKO 12-ci Baş Konfransı zamanı
Azərbaycan növbəti üç il müddətinə Baş Konfransın sədri seçilib.
Bununla əlaqədar İSESKO Baş Konfransına sədrliyin uğurla həyata keçirilməsinin vacibliyini nəzərə
alaraq, təşkilat ilə əməkdaşlığı səmərəli şəkildə əlaqələndirmək məqsədilə Azərbaycan Prezidenti cənab İlham
Əliyev tərəfindən İSESKO üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Komissiyasının yaradılması haqqında 14
yanvar 2016-cı il tarixli Sərəncam imzalanıb.
Ekspress. – 2018.- 7 iyun. – № 102. – S. 10.
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Azərbaycan-İƏT əməkdaşlığı xüsusi önəm kəsb edir
Murad Məmmədli
Tarixi keçmişi, dini, mədəni və mənəvi dəyərləri ilə islam dünyasının ayrılmaz hissəsi olan Azərbaycan
İslam Konfransı Təşkilatı (İKT) ilə də sıx əlaqələr qurub. Ölkəmizin 1991-ci ilin dekabrında İKT-yə üzv
olması beynəlxalq aləmdə respublikamızın qarşısında yeni üfüqlər açdı.
Belə ki, Azərbaycan İKT və ona üzv dövlətlərin ardıcıl dəstəyinə nail oldu. İlkin vaxtlarında İKT Baş
katibliyi Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı respublikamızın mövqeyini dəstəkləyən bəyanatlar
verdiyi halda, daha sonrakı mərhələdə İKT konfransları Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi haqqında kəsərli
qətnamələr qəbul edib. Bu qətnamələrdə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi birmənalı şəkildə Ermənistan
Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzü kimi qiymətləndirilir.
Belə qətnamələrdən növbətisi bugünlərdə İranın paytaxtı Tehranda keçirilən İƏT-in Parlament İttifaqı
Konfransının 13-cü sessiyasında verilib. Sessiyada Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünə, Xocalı
soyqırımına dair qətnamələr qəbul edilib.
Toplantıda çıxış edən Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri Gövhər Baxşəliyeva və Mirkazım
Kazımov Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi barədə məlumat veriblər.
Sessiyanın sonunda qəbul edilən yekun kommunikeyə Azərbaycan nümayəndə heyətinin təklifi ilə üç
bənd salınıb. Həmin bəndlərdə Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasəti və hərbi təcavüzü pislənilir.
Ermənistandan işğalçılıq siyasətinə son qoyması, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi dörd məlum
qətnaməni yerinə yetirməsi, Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazilərindən qeyd-şərtsiz çıxarılması
tələb olunur.
Üzv ölkələrin parlamentariləri 1992-ci ildə ermənilərin törətdikləri Xocalı faciəsini də qətiyyətlə
pisləyiblər. Bildirilib ki, bu soyqırımı bütün üzv dövlətlər tərəfindən tanınır. Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyü
və torpaqlarının müdafiəsi uğrunda apardığı siyasət dəstəklənir. Ermənistanın işğalçılıq siyasəti nəticəsində
ev-eşiyindən didərgin düşən azərbaycanlıların doğma yurd-yuvasına qaytarılması tələb edilir.
Miqrasiya və qaçqın problemi, terrorizm, islamofobiya, ksenofobiya ilə mübarizə və digər aktual
məsələlərin müzakirə olunduğu toplantıda qurumun mədəni və hüquqi məsələlər, sivilizasiyalar və dinlər
arasında dialoq üzrə daimi və ixtisaslaşmış komitələrinin təqdim etdiyi və sessiyada təsdiqlənən daha bir
qətnamədə də ölkəmizlə bağlı bəndlər yer alıb. Sənəddə Azərbaycanın sivilizasiyalararası dialoqa verdiyi töhfə
xüsusi vurğulanır. 2016-cı ildə BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının 7-ci Qlobal Forumuna, eləcə də, bu sahədə
digər çoxsaylı tədbirlərə ev sahibliyi edən ölkəmiz dünyaya nümunə kimi göstərilir.
Qətnamədə əksini tapan digər bir mühüm məsələ isə müsəlman ölkələrində mədəni, tarixi və müqəddəs
İslam abidələrinin mühafizəsi ilə bağlıdır. Sənəddə Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərindəki
abidələrin, məscidlərin dağıdılması faktları pislənir və təcavüzkar dövlət buna görə məsuliyyət daşımağa
çağırılır. Silahlı münaqişələr zamanı mədəni sərvətlərin qorunmasına dair 1954-cü il Haaqa Konvensiyasının
tələblərinin pozulduğu vurğulanır.
Sözügedən sənəddə bütün üzv dövlətlər bir daha Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyərək BMT
Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin yerinə yetirilməsini tələb edirlər.
Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, 1991-ci ildə İƏT (o vaxt İslam Konfransı Təşkilatı)
nümayəndə heyəti problemi öyrənmək və münaqişəni sülh yolu ilə tənzimləmək imkanlarını araşdırmaq
məqsədi ilə Azərbaycanda səfərdə olub. O zaman İKT BMT, Ermənistan, Türkiyə və Rusiyanın nümayəndələri
ilə problemlə bağlı müzakirələr aparıb. Rəsmi Yerevanın tutduğu qeyri-konstruktiv mövqe İKT-nin
Ermənistan ilə bu məsələyə dair hər-hansı məsləhətləşmələrinə son qoymuş və təşkilat çərçivəsində
Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü ilə bağlı İKT-nin yekdil və birmənalı mövqeyi formalaşıb.
1992-ci ilin sentyabrında BMT Baş Assambleyasının növbəti sessiyası zamanı İKT-yə üzv dövlətlərin
xarici işlər nazirlərinin ənənəvi koordinasiya görüşünün yekun sənədində “Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinə dair” müvafiq maddə salınıb. İKT üzv ölkələri xarici işlər nazirlərinin 1993-cü ilin aprelində
Kəraçidə keçirilmiş XXI konfransında “Ermənistan və Azərbaycan arasında münaqişə” adlı qətnamə qəbul
edilib.
1994-cü ilin mayından etibarən Ümummilli Lider Heydər Əliyevin müvafiq sərəncamına əsasən,
Azərbaycan Respublikasının Səudiyyə Ərəbistanı Krallığındakı səfirinə İKT Baş Katibliyi yanında Daimi
Nümayəndə səlahiyyətləri verildikdən sonra Ər-Riyaddakı Səfirliyimiz vasitəsilə mənzil-qərargahı Səudiyyə
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Ərəbistanı Krallığının Ciddə şəhərində yerləşən İKT Baş Katibliyi və onun müxtəlif qurumları, o cümlədən
İslam İnkişaf Bankı ilə səmərəli iş aparılmağa başlanıb.
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 1994-cü ilin iyul ayında Səudiyyə Ərəbistanı Krallığına səfəri
Azərbaycan-İKT əməkdaşlığının gələcək inkişafı üçün zəmin yaratmaqla yanaşı, səfər əsnasında onun
müqəddəs Kəbədə Ümrə ziyarəti, keçirdiyi məhsuldar görüşlər bütün İslam dövlətlərinin ölkəmizə maraq və
diqqətini artırdı. H. Əliyevin İKT Baş katibi ilə 1994-cü ilin noyabrında Bakıda keçirdiyi görüşlər, həmin ilin
dekabrında İKT dövlət və hökumət başçılarının Kasablankada keçirilmiş VII Zirvə konfransında iştirakı və
İKT Baş katibi, həmçinin bir sıra üzv dövlətlərin xahişi ilə Asiya ölkələri qrupu adından çıxışı Azərbaycanın
mövqeyini təşkilat daxilində daha da möhkəmlətdi və üzv dövlətlər tərəfindən dəstəklənməsi imkanlarını
artırdı. Bunun nəticəsində, İKT Zirvə görüşləri tarixində ilk dəfə, Kasablankada “Ermənistan və Azərbaycan
arasında münaqişə haqqında” siyasi qətnamə qəbul edilmiş, həmin ildən etibarən İKT-nin BMT ilə əməkdaşlığı
üzrə müzakirə edilən problemlər siyahısına “Ermənistan və Azərbaycan arasında münaqişə” mövzusunun
mütəmadi salınmasına nail olunub.
Həm İKT Baş Katibliyi, həm də üzv dövlətlərlə aparılmış məqsədyönlü iş nəticəsində, az müddət ərzində
İKT çərçivəsində daha iki qətnamə: “Azərbaycan Respublikasına iqtisadi yardım” və “Ermənistan
Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzü nəticəsində işğal olunmuş Azərbaycan
torpaqlarında İslam dininə aid tarixi və mədəni irsin və ibadət ocaqlarının dağıdılması və təhqir olunması” adlı
qətnamələr İKT gündəliyinə daxil edilərək növbəti Zirvə və XİN konfranslarında Azərbaycan tərəfinin bir sıra
əlavələri ilə bütün üzv dövlətlər tərəfindən yekdilliklə qəbul edildi. Gərgin əməyin nəticəsi kimi, siyasi
qətnamənin adının dəyişdirilərək daha da gücləndirilməsi və “Ermənistan Respublikasının Azərbaycan
Respublikasına qarşı təcavüzü haqqında” başlığı ilə ilk dəfə 1996-cı ilin dekabrında Cakartada keçirilmiş İKT
Xarici İşlər Nazirlərinin XXIV Konfransında və 1997-ci ilin dekabrında Tehranda keçirilmiş İKT dövlət
və hökumət başçılarının VIII Zirvə görüşündə qəbul edilməsi bu məsələyə dair Azərbaycanın haqlı
mövqeyinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında önəmli rol oynadı. Sözügedən qətnamə növbəti İKT XİN və
Zirvə konfranslarında Azərbaycan tərəfinin bir sıra əlavələri ilə mütəmadi qaydada qəbul edildi.
Siyasi qətnamədə üzv dövlətlərin erməni təcavüzünü qətiyyətlə pisləməsi, işğalçı qüvvələrin işğal
olunmuş Azərbaycan ərazilərindən dərhal, qeyd-şərtsiz çıxarılmasının tələb edilməsi, bu problemə dair Baş
katibin ənənəvi illik hesabatları, İKT çərçivəsində keçirilən görüşlərdə qəbul edilən yekun bəyannamələrin
müvafiq bəndlərində səsləndirilən müddəalar, habelə “Dağlıq Qarabağ Respublikasında” keçirilmiş müxtəlif
qeyri-qanuni seçkilərin beynəlxalq hüquq normalarına zidd və İKT üzv ölkələri tərəfindən tanınmayan amil
kimi qiymətləndirilməsi erməni tərəfinin İKT dövlətlərinə narazılığının bildirilməsi ilə müşayiət olunsa da,
əks rezonans doğurmuş və qeyd olunan qərar və qətnamələr əsasında həm İKT qurumları, həm də üzv dövlətlər
tərəfindən Azərbaycana o zaman çox vacib olan geniş humanitar yardım fəaliyyəti həyata keçirildi.
Şübhəsiz, təşkilata üzvlüyün ilk illərində müharibə şəraitində olan Azərbaycan xarici siyasətinin başlıca
məqsədi erməni təcavüzünün səbəb və məqsədləri, onun ağır nəticələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması
ilə bağlı idisə, İKT ilə əməkdaşlıq prosesində təkcə bu problemin həlli ilə məhdudlaşmağa yol verilmir,
çoxşaxəli, qarşılıqlı maraq əsasında əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafına üstünlük verilir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2005-ci ilin dekabrında İKT-nin Məkkədə
keçirilmiş III fövqəladə Zirvə görüşündə iştirakı, onun təşəbbüsü ilə 2006-cı il iyunun 19-21-də Bakıda İKT
xarici işlər nazirlərinin növbəti XXXIII konfransının keçirilməsi qeyd olunan siyasətin tərkib hissəsi kimi
dəyərləndirilə bilər.
Bu gün Azərbaycanın İƏT-in müxtəlif təşkilatları ilə sıx əməkdaşlığı var. Bu baxımdan Azərbaycanın
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın fəaliyyəti xüsusilə təqdirəlayiqdir. Həmin
fəaliyyətin nəticəsi olaraq, 23 noyabr 2006-cı ildə İSESKO-nun Baş direktoru Əbdüləziz bin Osman əlTuveycri sivilizasiyalararası dialoq daxil olmaqla müxtəlif sahələrdə genişmiqyaslı və fədakar fəaliyyətinə,
qayğıya ehtiyacı olan uşaqlara diqqətinə, İslam aləmində görülən işlərə böyük dəstəyinə görə Azərbaycanın
birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevaya İSESKO-nun xoşməramlı səfiri
adının verilməsi haqqında diplom təqdim edib. Həmçinin, 2008-ci ilin 10-11 iyun tarixlərində,
“Mədəniyyətlərarası Dialoqda Qadınların rolunun genişləndirilməsi” mövzusunda Bakıda keçirilmiş
beynəlxalq forumda iştirak edən İKT Baş katibi E. İhsanoğlu humanitar sahədəki fəaliyyətinə görə Mehriban
Əliyevaya “İKT-nin humanitar məsələlər üzrə xüsusi elçisi” statusuna dair diplom təqdim edib. Əlamətdar
haldır ki, İslam ölkələrinin daxil olduğu təşkilatın bu yüksək adlarına layiq görülən ilk qadın Azərbaycanın
birinci
xanımıdır.
Azərbaycan İƏT çərçivəsində əməkdaşlığa önəm verir və təşkilatın səmərəli fəaliyyət göstərməsində
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maraqlıdır. Azərbaycan İƏT-in iqtisadyönlü təşkilat kimi inkişaf etməsində və bu istiqamətdə layihələr həyata
keçirilməsini dəstəkləyir.
İƏT-in Ticarət və İnkişaf Bankı (EKOBANK) 2008-ci ildə fəaliyyətə başlayıb və onun əsas məqsədi
İƏT ölkələrinin daxili regional ticarətini genişləndirmək və iqtisadi inkişafını sürətləndirmək üçün maliyyə
vəsaitlərinin təşkil və təmin olunmasıdır. Bankın əsas prioritetləri infrastruktur, istehsal, daşımalar,
telekommunikasiya və energetika sahələrində layihələrdir. 2012-ci il sentyabrın 28-də Bankın Nizamnaməsi
Azərbaycan Respublikası tərəfindən imzalanmış, 2013-cü ilin fevralın 15-də Milli Məclis tərəfindən təsdiq
olunub. Hazırda Azərbaycan bankın səhmdarlarından biridir. Bankın baş ofisi Türkiyənin İstanbul şəhərində
yerləşir.
İƏT-in prioritet istiqamətlərindən biri də 1998-ci il 9 may tarixində Almatı şəhərində keçirilmiş İƏT-in
5-ci Sammitində imzalanmış Tranzit Nəqliyyatı Çərçivə Sazişinin həyata keçirilməsidir. İƏT üzvü olan 10
ölkədən 8-i artıq bu Sazişə qoşulub. Saziş 2006-cı il 19 may tarixindən qüvvəyə minib. Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 4 dekabr tarixli Qanunu ilə bu Saziş təsdiq edilib.
İƏT regionun nəqliyyat və kommunikasiya sisteminin və əsas nəqliyyat dəhlizləri olan “Şimal-Cənub”
və “Şərq-Qərb” dəhlizlərinin inkişaf etdirilməsi çərçivəsində Azərbaycan Qəzvin-Rəşt-Astara(İran)Astara(Azərbaycan) dəmir yolu layihəsinin iştirakçısıdır. Layihə üzrə Yüksək səviyyəli İşçi qrupunun ilk iclası
2013-cü ildə Bakıda keçirilib.
Bir sözlə, bu gün Azərbaycan-İƏT əməkdaşlığı xüsusi önəm kəsb edir.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinə Dəstək Fondunun
maliyyə dəstəyi ilə çap olunur
Ekspress.-2018.-20-22 yanvar.-№12.-S.10.
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İslam dünyasının birliyinə xidmət edən uğurlu diplomatiya
İradə Əliyeva
İnsanları bir araya gətirən mənəvi dəyərlər sırasında dini inanclar yüz illərdir ki, öz müstəsna statusunu
qoruyur və əhəmiyyətini getdikcə artırırsa, deməli, bu amilin birləşdirici və tərbiyəvi gücündən düzgün
faydalanmaq və müasir dünyamızdakı bir çox problemlərin həllinə nail olmaq mümkündür. Dinin cəmiyyət
həyatındakı rolunun inkarı isə, əksinə əlavə problemlərə yol aça bilər.
Müasir dünyanın əsas münaqişələrinin Şərqlə Qərb, xristianlıqla islam arasında yaşandığı, iki
mədəniyyətin üz-üzə gəlməsindən təzahür etdiyi kimsəyə sirr deyil. Bu, o qədər əhatəli və güclü bir prosesdir
ki, yer üzündəki hər hansı toplumun onun təsirlərindən kənarda qala bilməsini iddia etmək çox çətindir. Çünki
Şərq və Qərb mədəniyyətləri deyərkən, bura onların hər birinə aid ibtidai insanların sivilizasiyaya doğru ilk
addımlarından tutmuş, yeni minilliyimizdəki ən böyük elmi-texnoloji nailiyyətlərə, ən möhtəşəm yaradıcılıq
əsərlərinə qədər bütün maddi və mənəvi nailiyyətlər aid edilir.
İslam dini təlqin etdiyi dəyərlər, həyata baxışları, bu baxışlar üzərində formalaşan zəngin hikmət
xəzinəsi ilə böyük bir dünya deməkdir. Bütün bunlar Şərq mədəniyyətinin əsasını təşkil edir. Tarixin bütün
dövrlərində dünyanı inkişafa aparan əsas amillər təxminən belə sıralanıb: “azadlıq, ədalət, bərabərlik və
həmrəylik”. İslamın təlqin etdiyi düşüncələrə, bu dinin müqəddəs kitabında yazılanlara diqqət yetirsək, həmin
dəyərlərin hər birinin dinimizdə öz əksini tapdığını görərik. Onların hər biri ilə bağlı aydın yanaşma sistemləri,
cəmiyyətdə birgəyaşayışın təmin olunmasından ötrü dəqiq və əsaslandırılmış həllər irəli sürən belə zəngin fikir
xəzinəsinə qarşı aparılan kampaniyalar, təbii ki, xoş məramdan, dünyanın gələcəyinə xeyirxah münasibətdən
irəli gəlmir. Ona görə də bu gün İslama edilən hücumları dayandırmaq dini, milli, siyasi mənsubiyyətindən
asılı olmayaraq bəşəriyyətin bütün tərəqqipərvər ziyalılarının birgə missiyasıdır. Bu, Azərbaycan dövlətinin
həyata keçirdiyi siyasətdə də aparıcı xətt kimi nəzərə çarpır. Azərbaycan islami dəyərlərə sahib çıxır, müasir
dövrümüzün müxtəlif təbliğat vasitələri ilə İslamın terror, zorakılıq, cəhalət dini deyil, əksinə, sülh və
qardaşlıq, xeyir və mərhəmət, elm və bilik dini olduğunu bütün dünyaya göstərməyə çalışır.
Azərbaycan bunları təkcə ona görə etmir ki, özü dünyəvi müsəlman ölkəsidir, İslam dini bizim millimənəvi dəyərlərimizdən biridir, bu din tariximizdə, insanlarımızın mənəvi dünyasında mühüm yer tutur.
Dövlətimizin islami dəyərlərin müdafiəsi ilə bağlı mövqeyində bu amillərin müəyyən rolu olsa da, ümumən
aparılan siyasətin mahiyyəti bu amillər çərçivəsindən kənara çıxır. Yəni, bu gün belə bir istiqamətdə
reallaşdırılan siyasət islami dəyərlərin kor-koranə müdafiəsi deyil. Bu dəyərlərə qarşı qaralama
kampaniyalarının haqsızlığını nümayiş etdirmək, İslamın tünd rənglərinə deyil, saysız-hesabsız işıqlı və əlvan
cəhətlərinə diqqəti yönəltmək, bəşəriyyəti irəli aparacaq yeni, ziyalı simalı insanların tərbiyəsi üçün onun
mənəvi-əxlaqi gücünün faydalılığını göstərmək məqsədilə həyata keçirilən siyasətdir.
Digər tərəfdən, Azərbaycan islami dəyərlərə sahib çıxmaqla, mədəniyyətlər arasında dialoqun
alınmasına təşəbbüs göstərməklə öz tarixi missiyasını yerinə yetirir. Düşünürük ki, müasir dünyamızda bu
missiyanı Azərbaycan qədər uğurla yerinə yetirə biləcək çox az ölkə var. İslam Azərbaycanda təkcə dini inanc
deyil, böyük bir mədəniyyətdir, bu mədəniyyət üzərində bərqərar olmuş zəngin mənəvi irsdir. Azərbaycan
əsrlər boyu islam sivilizasiyasının əsas mərkəzlərindən biri kimi tanınıb. İslam dininin yayılmasında və eyni
zamanda müsəlman intibahının bərqərar olmasında mühüm rol oynayıb. Bütün bunlar Azərbaycan ərazisində
ilk vaxtlardan İslam dininin maddi və qeyri-maddi irsinin formalaşmasına zəmin yaradıb. 743-cü ildə tikilən
Şamaxı Cümə məscidi və ölkəmizin muzeylərində saxlanılan qədim əlyazmalar bunun bariz nümunəsidir.
Hazırda ölkəmizdə din-dövlət-cəmiyyət münasibətlərinin parlaq nümunəsi yaranıb. Azərbaycan dini
dövlət siyasətindən kənarda tutmaqla yanaşı ölkəmizdəki bütün dini icmaların fəaliyyətinə dəstək verir. Dinlə
bağlı sərt qadağaların mövcud olduğu sovet dövrü Azərbaycanında cəmi 17 məscid fəaliyyət göstərdiyi halda,
hazırda onların sayı 2000-i ötüb. Həmin məscidlərin 300-dən çoxu tarixi-mədəni abidə kimi qorunur.
Azərbaycan dövlətinin islam dini dəyərlərinə qayğısı sayəsində son illər ərzində islam mədəniyyətinin qiymətli
abidələrindən Bibiheybət, Təzəpir, Əjdərbəy, Şamaxı Cümə məscidləri və Gəncə şəhərindəki “İmamzadə”
kompleksi əsaslı şəkildə yenidən qurularaq təmir olunub, ölkəmizin paytaxtında Cənubi Qafqazın ən
möhtəşəm məbədi Heydər məscidi inşa edilib. Dövlətimizin diqqət və qayğısı nəticəsində ölkə ərazisindəki
kilsələr, sinaqoqlar da təmir edilərək yenilənib, insanların öz vicdan azadlıqlarını ifadə etmələrindən ötrü hər
cür şərait yaradılıb. Bu, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasətin məqsədyönlülüyü,
xoş məramı, cəmiyyətdə və ümumən dünyada nəcib amallar ətrafında vəhdətin əldə olunması istəyidir.
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Bu gün Azərbaycan Respublikası İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının, ISESCO-nun, həmçinin müsəlman
ölkələrini birləşdirən digər mötəbər qurumların üzvü kimi İslam aləmi ilə qarşılıqlı faydalı münasibətlərini
inkişaf etdirməkdədir. Ölkəmiz bu sahədə qlobal əhəmiyyətli bir sıra mühüm mədəni tədbirlərin təşkilatçısı
kimi çıxış etməyə başlayıb. Son onilliklər Azərbaycanın bütün dünyada tolerantlıq mühitinin təşəkkül
tapmasına, multikulturalizmin, mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalararası dialoqun qurulmasına, islam
dəyərlərinin dünyada təbliğinə verdiyi ardıcıl töhfələrlə zəngindir.
Ölkədə dini və milli tolerantlığın tarixən mövcud olduğunu və bu tolerantlığın indiyə kimi qorunub
saxlanılmasında xalqımızın və İslam dininin misilsiz rol oynadığını vurğulayan Prezident İlham Əliyev həmin
fikri belə şərh etmişdir: “Tarixən dünya dinlərinin yayıldığı və dinc yanaşı fəaliyyət göstərdiyi qədim
Azərbaycan torpağında yüz illərlə qarşılıqlı etimada və hörmətə əsaslanan mütərəqqi milli-mədəni və dini
münasibətlər sistemi formalaşmışdır. Diqqətəlayiq faktdır ki, ölkəmizdə həmişə yüksək tolerantlıq mühiti
hökm sürmüş, heç vaxt milli və dini zəmində ayrı-seçkilik və qarşıdurma halları baş verməmişdir. Ayrı-ayrı
etiqad və inanclara malik etnosların əsrlərlə əmin-amanlıq şəraitində yaşamasında, etnik-mədəni müxtəlifliyin
günümüzədək qorunub saxlanılmasında Azərbaycan xalqının və İslam dininin misilsiz tarixi rolu danılmazdır”.
Azərbaycanın islam aləmində qazandığı nüfuz 2009-cu ildə Bakı və 2018-ci ildə Naxçıvan şəhərlərinin
İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan olunmasında öz ifadəsini tapıb. Bu il Azərbaycanda “İslam həmrəyliyi ili”
elan olundu və belə bir ildə ölkəmiz IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarına uğurla evsahibliyi etdi. Bu möhtəşəm
mədəniyyət tədbirinin Bakıda keçirilməsi islam həmrəylinin möhkəmləndirilməsi sahəsində növbəti əməli
addımların atılmasına, mədəniyyətlərin dialoq, tolerantlıq, multikulturalizm ideyalarının aktuallaşdırılmasına
əlverişli zəmin yaratdı.
Azərbaycan islam dünyasına aid ölkə və təşkilatlar qədər, daha çox Qərb sivilizasiyasının aparıcı
subyektləri kimi çıxış edən dövlətlər və institutlarla da sıx əlaqələrə malikdir. Respublikamız bu ölkələrlə
ikitərəfli əlaqələrini inkişaf etdirir, Qərb institutlarında fəal şəkildə təmsil olunur və bütün imkanlardan istifadə
edərək bu iki qütbün maraqlarını bir araya gətirməyə çalışır.
Ümumiyyətlə, diqqət etsək, Azərbaycanın təşəbbüsü ilə keçirilən beynəlxalq mədəniyyət tədbirlərinin,
reallaşdırılan layihələrin birtərəfli səciyyə daşımadığını, bütün mədəniyyətlərə, maraqlı tərəflərə xitab etdiyini,
onların hər birinin mövqelərinin nəzərə alındığını və bu mövqelər arasında ortaq məxrəclərin tapıldığını
görərik. Belə bir siyasət Azərbaycanın tarixən malik olduğu tolerantlıq ənənələrindən, başqa mədəniyyətlərə,
baxışlara hörmətli münasibət tərzindən irəli gələn bir üstünlükdür. Bu mənada, ölkəmizin təşəbbüsü ilə təşkil
olunan beynəlxalq tədbirlərin məram və nəticələri təkcə konkret bir topluma yox, milliyyətindən, yaşadığı
ölkədən, dinindən, dilindən asılı olmayaraq ümumən bəşəriyyətin xoşbəxt gələcəyini arzulayan, belə bir
gələcəkdən ötrü nəsə etmək istəyən hər kəsə aiddir.
Mahiyyət etibarilə Qərb və islam mədəniyyətlərinin dəstəklənməsi, inkişafı məqsədilə indi dünyada iki
nüfuzlu təşkilat fəaliyyət göstərir. Bunlardan biri BMT-nin UNESCO, digəri isə İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatının ISESCO qurumudur. Hər iki təsisatın fəaliyyət istiqaməti elm, təhsil və mədəniyyət məsələləridir.
Bu qurumlarda ayrı-ayrılıqda Qərbin və Şərqin ən görkəmli şəxsiyyətləri, ictimai xadimləri təmsil olunur. Bir
şəxsiyyətin həm UNESCO-nun, həm də ISESCO-nun xoşməramlı səfiri statusunu daşıması isə bu təşkilatların
tarixində nadir nümunədir. Bu nümunəni yaradan Azərbaycandır. Bütün dünyada sülhün, sabitliyin bərqərar
olması, insanlar arasında qarşılıqlı hörmətin, sevgi, mərhəmət və xeyirxahlıq duyğularının hakimliyi, dünyada
ümumbəşəri dəyərlərin qalibiyyəti üçün fədakar fəaliyyətinə görə bu statuslara layiq görülmüş şəxsiyyət
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım
Əliyevadır. Elə bu faktın özü Qərb və Şərq mədəniyyətlərinin bir şəxsiyyətin həyat və fəaliyyətində bir araya
gəlməsi deməkdir. Bu həqiqət müasir dünyamızda sivilizasiyalararası dialoq, tolerantlıq, multikulturalizm
ünvanı kimi tanınan Azərbaycanın çağdaş tarixdəki yerinə və roluna çox uyğun gəlir.
2011-ci ildən bəri hər il ölkəmizdə Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu keçirilir. Bu forum XXI əsrdə
bəşəriyyətin qarşısında duran qlobal çağırışlara cavab axtarmaq, humanitar əməkdaşlıqla bağlı ən mühüm
məsələlərə dair geniş spektrli dialoqlar, fikir mübadilələri və müzakirələr aparmaq üçün beynəlxalq miqyasda
nüfuzlu elmi-siyasi platformaya çevrilib. Mədəniyyətlər, sivilizasiyalar və konfessiyalar arasında zəngin
əməkdaşlıq ənənələri olan Azərbaycan bu formatda tədbirlərin keçirilməsi üçün ideal yerdir, ölkəmizin bu
istiqamətdə gördüyü işlər isə yüksək səviyyədə yerinə yetirilən tarixi bir missiyadır. Dünyadakı bütün dinlərə,
ideyalara bu missiyanın işığından baxdıqda, onlar təkcə din, yaxud hər hansı ideya çevrəsindən kənara çıxaraq,
insana, onun azad, xoşbəxt, sağlıq, sevgi və rifah içində yaşamaq haqqına çevrilir. Görkəmli Azərbaycan
mütəfəkkirləri Nizami Gəncəvi, İmadəddin Nəsimi, Füzuli və başqaları da daxil olmaqla qədim dünya
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filosoflarından üzü bəri həm Şərq, həm də Qərb müdriklərinin öz əsərləri ilə təlqin etdikləri ən böyük həqiqət
də elə bu deyilmi?!
İndiyədək Azərbaycanda islam həmrəyliyi ilə bağlı irəli sürülən təşəbbüslərin, bu istiqamətdə həyata
keçirilən tədbirlərin son hədəfi yalnız birliyə nail olmaq deyil, dünyaya sevgi, bərabərlik, humanizm saçan
islam dəyərlərinin işığında ümumən fərdlərin, insan qrupları və ya ölkələr arasında yaranan həmrəyliyə,
rəğbətə, mənəvi dəstəyə, maddi yardıma və əməkdaşlığa çalışmaqdır. Bir həqiqət də var: dünyanın bir
qütbündəki problemləri, insanların üzləşdiyi saysız-hesabsız məhrumiyyətləri, sıxıntıları aradan qaldırmadan
başqa qütbdəki insan xoşbəxtliyinə nail olmaq qeyri-mümkündür. Hətta həmin xoşbəxtliyin görüntüsünü
yaratsan belə, bu, yenə də ötəri xarakter daşıyacaq və çətinliklərlə dolu ictimai sferadakı insanların acıları istəristəməz həmin o xoşbəxt kəsimin də həyatına sirayət edəcək. Azərbaycan dövlətinin apardığı siyasətlə, təşkil
etdiyi beynəlxalq humanitar forumlarla, mədəniyyətlər arasında dialoq məqsədi daşıyan tədbirlərlə çağdaş
dünyaya anlatmaq istədiyi budur. Ölkənin Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın irəli sürdüyü
təşəbbüslərin, bütün dünyada ali duyğuların bərqərar olması naminə göstərdiyi fədakar fəaliyyətin
mahiyyətində də bir məram durur: insana dəyər ver ki, ümumən cəmiyyətdə dəyərlər hakim olsun, xeyirxahlıq
göstər ki, dünyada xeyir qalib gəlsin, hər zaman başqalarına həyan ol ki, ucsuz-bucaqsız dünyada heç kim
özünü tənha hiss etməsin!
Azərbaycan.-2017.-28 iyul.-№161.-S.1,5.
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Azərbaycan İƏT-ə yeni enerji strategiyası təqdim edir
İslamabad sammiti: geosiyasi əhəmiyyəti və Azərbaycanın töhfələri
Pakistanın paytaxtında İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) XIII sammiti keçirilib. Tədbirə maraq
böyük olub. Ekspertlər bu tədbirin bir çox qlobal geosiyasi məsələlərə təsirinin olduğunu vurğulayırlar.
Xüsusilə Cənubi Asiyada regional əməkdaşlıq perspektivləri ilə bağlı İƏT üzvlərinin fəaliyyətinin əhəmiyyəti
böyükdür. Yaxın Şərqdə gedən proseslərin dinamikasına da İƏT-ə daxil olan böyük dövlətlər təsir göstərə
bilirlər. Bunlarla yanaşı, İƏT nəqliyyat, ticarət, iqtisadiyyat, təhlükəsizlik, energetika kimi sahələrdə geniş
fəaliyyət göstərir. Ayrıca, Azərbaycanın təşkilatda aktivliyi hər kəs tərəfindən etiraf edilir. Prezident İlham
Əliyevin İslamabad sammitində dərin məzmunlu nitqi yuxarıda vurğulanan məqamlar aspektində kifayət qədər
maraqla qarşılanıb.
İƏT beynəlxalq arenada: perspektivlər və imkanlar
Ekspertlər İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) XIII sammitinin Pakistanın paytaxtında
keçirilməsinin geosiyasi səbəbləri haqqında fikir bildirirlər. Onlar bu tədbirin İslamabadın özünün nüfuzunu
yüksəltmək, regionda təcrid olunmadığını dünyaya göstərmək üçün vacib rol oynadığını düşünürlər. Rusiyalı
şərqşünas V. Belokrenitski hesab edir ki, “bu, həqiqi mənada Pakistan üçün çox mühüm əhəmiyyət daşıyır.
İslamabad sanki Dehlinin çağırışlarına cavab verir. Hindistan Pakistanı Cənubi Asiyada regional
əməkdaşlıqdan sıxışdırmağa çalışırdı” (bax: Исламабад вывел из спячки группу из 10 стран /
“Независимая газета”, 2 mart 2017). Pakistan buna cavab olaraq müsəlman ölkələri ilə əməkdaşlığı inkişaf
etdirir.
Maraqlıdır ki, İranın “Tehran Times” qəzeti təşkilatın güclü üzvləri olan Pakistan, İran və Türkiyə
arasında ziddiyyətlərin mövcudluğunu daha çox qabardıb. Məsələn, Yaxın Şərq məsələsində onlar bir-biri ilə
uyğunlaşa bilmirlər. İran Bəşər Əsədə dəstək verir, Türkiyə isə müxalifətə. Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib ki,
Tehran regionda vəziyyəti sabitlikdən çıxarmağa çalışır (bax: əvvəlki mənbəyə).
Belə görünür ki, ekspertlər İƏT-in İslamabad görüşünün geosiyasi əhəmiyyətini dərk edir, bu tədbiri
regional və qlobal geosiyasi proseslər aspektində qiymətləndirirlər. Burada ziddiyyətli məqamların olduğu
vurğulanır. Bəzi regionlarda hadisələrə İƏT üzvlərinin təsir edə bilməsi qəbul edilir. Deməli, bu təşkilat artıq
geosiyasi mühitə təsir edə biləcək gücdədir.
Buna baxmayaraq, bir sıra ekspertlər İƏT-in elə də ciddi təsir imkanlarına malik olmadığı
qənaətindədirlər (bax: əvvəlki mənbəyə). Burada iqtisadi liderin olmadığı, təşəbbüsü hansısa dövlətin ələ ala
biləcəyi ehtimalının aşağı olması kimi məqamlar vurğulanır. Lakin bunun həqiqət olduğunu demək çətindir.
Çünki Pakistan, Türkiyə və İran dünya siyasətində ciddi rol oynayan dövlətlərdir. Onların gücü bir yerə
qoyması müsbət nəticə verə bilər. Başqa tərəfdən, İƏT-in fəaliyyət tarixi göstərir ki, bu təşkilat xeyli iş görə
bilib.
Təbii, burada “Tehran Times” nəşrinin vurğuladığı bir məqamı da unutmaq olmaz. Qəzetin yazdığına
görə, İƏT vahid inteqrativ iqtisadi siyasət işləyib hazırlaya bilməyib. Bu, təşkilat üçün əhəmiyyətli faktordur.
Lakin onu da nəzərə almaq lazımdır ki, vahid iqtisadi siyasət daha sıx əməkdaşlıqdan qaynaqlana bilər ki, bu
da üzv dövlətlərin birgə iqtisadi və xarici siyasi maraqlarının olmasını nəzərdə tutur. Təəssüf ki, hələlik İslam
aləminin böyük dövlətləri həmin münasibətdə yekdil deyillər.
Bunlardan başqa, İƏT-in nizamnaməsinə görə, təşkilatın əsas məqsədi üzv dövlətlər arasında iqtisadi
əlaqələrin möhkəmləndirilməsi, davamlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsi, dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya,
nəqliyyat və kommunikasiya sisteminin inkişafı, iqtisadiyyatın və ticarətin liberallaşdırılması və regiondaxili
ticarətin təşviqi, İƏT regionunun maddi sərvətlərinin səmərəli istifadəsindən ibarətdir.
Hazırda İƏT Avrasiyada əhəmiyyətli regional təşkilatdır. Onun inkişafı davam edir. Qeyd edək ki, İƏT
1993-cü ildə BMT Baş Məclisinin 48-ci sessiyasında BMT-də və 1994-cü ildə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında
(İƏT) müşahidəçi statusu alıb. Bunlar İƏT-in yerində saymadığını, daim yeniləşən və inkişaf edən birlik
səviyyəsinə yüksəldiyini təsdiqləyir.
Bakının yeni enerji strategiyası: regional əməkdaşlıqda növbəti mərhələ
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Azərbaycanın İƏT-in inkişafına töhfəsi böyükdür. 2006-cı və 2012-ci illərdə ölkəmiz bu təşkilatın iki
sammitinə ev sahibliyi edib. Bakı üzv ölkələrin hamısı ilə yaxşı münasibətlərdədir. Azərbaycan rəhbərliyi
onlarla faydalı əməkdaşlığı inkişaf etdirir. Prezident İlham Əliyev İslamabad sammitindəki çıxışında
vurğulayıb ki, İƏT xalqlarımızın mənafeyi naminə əməkdaşlıq üzrə siyasi iradəmizin məhsuludur. Üzv
ölkələrin xalqlarını tarix, mədəniyyət, ənənələr və din birləşdirir (bax: Prezident İlham Əliyev İslamabadda
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının XIII Sammitində iştirak edib / AZƏRTAC, 1 mart 2017).
Dövlət başçısı qeyd edib ki, Azərbaycanın sədrliyi dövründə İƏT-in inkişafına və regional əməkdaşlığın
dərinləşdirilməsinə böyük töhfələr verilib. Rəsmi Bakı “İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatını yalnız Şərq və Qərb,
Şimal və Cənub arasında fiziki körpü deyil, müxtəlif sivilizasiyaları və mədəniyyətləri birləşdirən məkan kimi
təşviq etməkdə” səylərini əsirgəməyib (bax: əvvəlki mənbəyə). Azərbaycan İƏT-i əhəmiyyətli beynəlxalq
qurum sayır və onun beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlıqda rolunun daha da artacağına əmindir.
Konkret olaraq, Azərbaycan 2013-2014-cü illərdə İƏT çərçivəsində nəqliyyat, energetika, regional
inteqrasiya və sosial-iqtisadi inkişaf istiqamətləri üzrə bir sıra layihələrin təşəbbüskarı və aktiv iştirakçısı olub.
Bütövlükdə Bakı Şimal-Cənub və Şərq-Qərb istiqamətlərində səmərəli əməkdaşlıq üçün ciddi töhfələr
verməkdədir. “Yeni İpək Yolu” layihəsindəki iştirak bunun əyani misallarından biridir.
Bunlardan başqa, Azərbaycan İƏT regionunda informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsində
əməkdaşlığın yeni səviyyəyə yüksəlməsində aktiv fəaliyyət göstərir. Üzv dövlətlərin iqtisadi “beyin
mərkəzləri”nin birinci və ikinci Bakı forumları, səhiyyə, bərpa olunan enerji, neft və qaz, vergi, təbii
fəlakətlərin nəticələrinin aradan qaldırılması və digər sahələrdə əməkdaşlığın gücləndirilməsi üçün müxtəlif
tədbirlərə Azərbaycanın ev sahibliyi etməsi ölkə başçısının fikirlərini tam təsdiqləyir (bax: əvvəlki mənbəyə).
Azərbaycanın enerji siyasətində əldə etdiyi nailiyyətlərin İƏT-in inkişafına ciddi töhfələri vardır. İlham
Əliyev bununla bağlı çox maraqlı fikirlər ifadə edib. Dövlət başçısı deyib: “Enerji əməkdaşlığı regional
əməkdaşlıqda əhəmiyyətli rol oynayır. Azərbaycan yeni enerji strategiyası və enerji əməkdaşlığının yeni
baxışını təqdim etmişdir. Azərbaycan daha geniş regionun enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm
tərəfdaşa çevrilmişdir. Biz Xəzər, Qara və Aralıq dənizlərini birləşdirərək şaxələnmiş boru kəmərləri
infrastrukturunu yaratmışıq” (bax: əvvəlki mənbəyə).
Deməli, Azərbaycan İƏT üzvü kimi də regional miqyaslı yeni enerji strategiyası və əməkdaşlığının
təşəbbüskarıdır. Düşünürük ki, məsələnin bu tərəfi ayrıca analiz tələb edir. Bundan başqa, nəqliyyat, ticarət,
idman, informasiya texnologiyaları və s. kimi mühüm sahələrdə Azərbaycanın İslam aləminə töhfələri kifayət
qədərdir. Bu ilin Azərbaycanda “İslam Həmrəyliyi ili” elan edilməsi və İslam ölkələrinin idman oyunlarının
keçirilməsi həmin aspektdə çox mühüm faktlardandır.
Azərbaycan Prezidenti təhlükəsizlik, sabitliyin təmini və ərazi bütövlüyünün bərpası istiqamətlərində
rəsmi Bakının fəaliyyəti barədə də iştirakçılara tezislərini bəyan edib. Bakı Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə sadiqdir, bu yöndə aktivliyini daha da artırır. Eyni zamanda, İƏT
kimi təşkilatlar da həmin məsələdə öz təsirlərini artırmalıdırlar. Bu, İslam aləmində və ümumiyyətlə, dünyada
sabitliyə nail olmaq üçün çox vacibdir.
Bütün bunlar onu göstərir ki, İƏT getdikcə beynəlxalq miqyasda daha təsirli rol oynamağa başlayıb.
Azərbaycan da bu prosesdə ciddi iştirak edir. Dövlət başçısı İlham Əliyev ölkənin İƏT-də kifayət qədər yüksək
səviyyədə təmsil olunması üçün böyük işlər görür.
Newtimes.az
Azad Azərbaycan.-2017.-18 mart-№ 41.-S.6.
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Azərbaycan İslam dünyasının həmrəylik və müasirlik rəmzinə çevrilib
Rəşad CƏFƏRLİ
Dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Azərbaycanın ortaq mənəvi dəyərləri bölüşdüyü müsəlman
Şərqi ilə siyasi, iqtisadi və mədəni münasibətləri formalaşıb. Bu arealda yerləşən dövlətlərlə qarşılıqlı faydalı
əməkdaşlığın nəticəsi olaraq müsəlman dövlətləri Azərbaycanı bütün beynəlxalq məsələlərdə dəstəkləyir.
Hətta onlardan bəziləri Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonları işğal etdiyinə görə Ermənistanla diplomatik
münasibətlər qurmayacaqlarını bəyan ediblər.
Qətərlə əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün böyük potensial var
Prezident İlham Əliyevin uğurlu xarici siyasətinin nəticəsi olaraq Azərbaycanın müsəlman dünyası ilə
əlaqələri daha da möhkəmlənir, münasibətlərin dinamikası yeni mərhələyə qədəm qoyur. Diqqəti cəlb edən
əsas məqam Şərq dövlətləri ilə əlaqələrin coğrafiyasının genişlənməsidir. Əvvəllər münasibətlərimiz olmayan
ölkələrlə əlaqələr qurulub, bəzi dövlətlərlə münasibətlər daha da dərinləşdirilib.
Hazırda Azərbaycanın əlaqələrinin gücləndiyi və yaxından əməkdaşlıq etdiyi müsəlman ölkələrindən
biri Qətərdir. Azərbaycanla Qətər Dövləti arasında diplomatik əlaqələr ulu öndər Heydər Əliyevin ölkəmizə
rəhbərlik etdiyi dövrdə, 1994-cü ilin sentyabr ayında yaradılıb. 2007-ci ildə Azərbaycanın Dohada, Qətərin
Bakıda səfirliyi fəaliyyətə başlayıb. Qətər beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində Ermənistanın Azərbaycana qarşı
hərbi təcavüzünü pisləyən, işğal olunmuş ərazilərin azad edilməsi, qaçqın və məcburi köçkünlərin öz doğma
torpaqlarına qayıtmasını tələb edən qətnamələrin qəbulu ilə bağlı müzakirələrdə daim respublikamızın
maraqlarına cavab verən, beynəlxalq hüquqa əsaslanan ədalətli mövqe tutub.
Azərbaycanla Qətər arasında diplomatik əlaqələrin yaradılmasından sonra bir çox sahələrdə, o cümlədən
iqtisadi sahədə əməkdaşlığın əsası qoyulub və inkişaf etməyə başlayıb. Dövlət başçılarının hər səfəri əlaqələrin
yeni mərhələyə qaldırılmasına təkan verib. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyev 2004-cü ildə Qətərdə, Qətər
Əmiri şeyx Həməd bin Xəlifə Al Tani 2007 və 2012-ci illərdə, Əmir Şeyx Təmim bin Həməd Al Tani isə
2016-cı ildə Azərbaycanda səfərdə olublar.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin bu günlərdə Qətərə rəsmi
səfərinin yekunları isə deməyə əsas verir ki, iki ölkə arasında qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın geniş spektrdə
davam etdirilməsi üçün əlverişli potensial mövcuddur. Zəngin proqramla yaddaqalan səfər çərçivəsində
aparılmış danışıqlar və imzalanmış sənədlər bu potensialdan maksimum istifadə edilməsi baxımından əlverişli
imkanlar açır.
Səfər zamanı Prezident İlham Əliyevin Qətər Dövlətinin Əmiri Şeyx Təmim bin Həməd Al Tani ilə
geniş tərkibdə görüşündə son vaxtlar iki ölkə arasında müxtəlif sahələri əhatə edən əməkdaşlıq
münasibətlərinin sürətlə inkişaf etdiyi bildirilib. Prezident İlham Əliyev Qətərə əvvəlki səfərini məmnunluqla
xatırlayaraq ötən müddət ərzində ölkədə inkişafın şahidi olduğunu diqqətə çatdırıb. Dövlət başçısı
Azərbaycanda iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi istiqamətində aparılan islahatlardan, qeyri-neft sektorunun
inkişafından danışaraq vurğulayıb ki, əsas məqsəd qeyri-neft sektoru məhsullarının xarici bazarlara ixrac
edilməsidir.
Azərbaycana səfərini xatırladan Əmir Şeyx Təmim bin Həməd Al Tani respublikamızın sürətli
inkişafının şahidi olduğunu qeyd edərək bildirib ki, ölkənizdə sabitlik və təhlükəsizlik mövcuddur. Bu da həm
iqtisadi, həm də turizm sahələrində inkişafa imkan yaradır. Qətər Dövlətinin Əmiri qarşılıqlı səfərlərin
ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın inkişafına xidmət edəcəyini bildirib. Söhbət zamanı müxtəlif
istiqamətlərdə, o cümlədən kənd təsərrüfatı, turizm, mədəniyyət, infrastruktur sahələrində əlaqələrin
genişləndirilməsinin önəmi vurğulanıb, digər ölkələrdə müxtəlif sahələrdə layihələrin icrasına birgə sərmayə
qoyuluşu, neft və qaz sahəsində əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub.
Səfər zamanı iki ölkə arasında mədəniyyət sahəsində, gənclər və idman sahələrində, kökü kəsilmək
təhlükəsi qarşısında olan vəhşi təbiətin qorunması və onun təbii mühitinin mühafizəsi sahəsində əməkdaşlığa
dair, Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı QSC və Qətər Limanları İdarəetmə Şirkəti “MWANİ Qatar”
arasında, Azərbaycanın Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyası və Qətərin Mülki Aviasiya Administrasiyası
arasında anlaşma memorandumları, “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Qətər Dövləti Hökuməti arasında
hava daşımalarına dair” sazişə əlavə protokol imzalanıb. Bu da onu göstərir ki, Prezident İlham Əliyevin
Dohaya rəsmi səfərinin yekunları ötən illərdə əsası qoyulmuş əməkdaşlıq münasibətlərinin daha da
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genişləndirilməsi baxımından faydalı nəticələrlə zəngindir. Odur ki, iki ölkə arasındakı münasibətlər bundan
sonrakı mərhələdə daha da sürətlə inkişaf edəcək, uğurlu nəticələrə və perspektivlərə yol açacaq.
İƏT-in səmərəli fəaliyyətinə verilən dəyərli töhfələr
Azərbaycanın İslam dünyasına yönəlik siyasəti məlumdur. Müsəlman ölkələri arasında birliyin
gücləndirilməsini, əməkdaşlığın dərinləşdirilməsini özündə ehtiva edən bu siyasət dövlətimizin hər bir
müsəlman ölkəsinə olan münasibətində özünü göstərir. Çünki Azərbaycanın çoxəsrlik tarixi, ictimai fikri,
mədəniyyəti Yaxın və Orta Şərq ölkələrində, o cümlədən müsəlman dünyasında gedən proseslərlə sıx bağlıdır.
Artıq demokratik dünyaya inteqrasiya etmiş Azərbaycan yeni sistemə məhz tarixən formalaşmış bu cür
mənəvi dəyərlərlə daxil olub. Odur ki, çoxəsrlik mədəniyyətinin kökündə ümumşərq faktoru xüsusi yer tutan
Azərbaycanın İslam aləminə olan marağı, eləcə də müsəlman ölkələrinin Azərbaycana olan diqqəti təbiidir.
Bu mənada Azərbaycanın İslam dünyasına olan diqqəti həm də ölkəmizin İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatında fəal iştirakı və bu qurumun səmərəli fəaliyyətinə verdiyi töhfələrlə müşahidə olunur. Avrasiya
regionun üç böyük müsəlman ölkəsi – Türkiyə, İran və Pakistan arasında regional iqtisadi əməkdaşlıq təşkilatı
kimi yaradılıb. 1992-ci ildə Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Türkmənistan və Tacikistanda
təşkilata daxil olub.
Təşkilatın əsas məqsədi regionun iqtisadi potensialından birgə istifadə etməklə üzv ölkələrdə dayanıqlı
iqtisadi inkişafın təminatı, əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi və regional iqtisadi əməkdaşlığın
genişləndirilməsidir. Bu vəzifələrin həyata keçirilməsi üçün qlobal iqtisadi meyillər nəzərə alınmaqla regionda
ticarətin inkişafına olan maneələrin tədricən aradan qaldırılması, üzv ölkələrə qarşı başqa dövlətlərin ədalətsiz
ticarət siyasətinin qarşısının alınması, hər bir ölkənin iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya
edilməsinə qarşılıqlı yardım göstərilməsi kimi vacib prioritetlər müəyyən edilib. Hazırda təşkilatın 10 üzvü
var. Üzv dövlətləri çox dərin tarixi, mədəni tellər bağlayır. Müştərək adət-ənənələr üzv dövlətləri daha sıx
birləşdirir və təşkilatın uğurlu fəaliyyəti üçün çox gözəl zəmin yaradır. Ona görə keçən müddətdə üzv ölkələr
regional iqtisadi əməkdaşlıq və inteqrasiya istiqamətində müəyyən addımlar atıb, İƏT-i regionun nüfuzlu
təşkilatına çeviriblər.
Müsəlman həmrəyliyinə diqqətlə yanaşan Azərbaycan daim İƏT-in fəaliyyətinin daha da
canlandırılmasına çalışıb və bu istiqamətdə üzərinə götürdüyü öhdəlikləri layiqincə yerinə yetirib. Xatırladaq
ki, Azərbaycan 2006-cı və 2012-ci illərdə İƏT-in iki sammitinə evsahibliyi edib. Təşkilatın 2012-ci ilin
oktyabr ayında Bakıda keçirilmiş sammitindən sonra sədrlik Azərbaycana keçmişdi. Ötən 5 ildə Azərbaycanda
çox mühüm iqtisadi, o cümlədən enerji və nəqliyyat layihələri uğurla başa çatdırılıb. Bütün bunlar həm də
İƏT-in regionda səmərəli fəaliyyətinə yol açıb. Martın 1-də Pakistanın paytaxtı İslamabadda keçirilən İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatının XIII Sammitində 2012-ci ildən sonra görülən işlər yüksək qiymətləndirildi, Prezident
İlham Əliyevə minnətdarlıq ifadə olundu.
Zirvə görüşündə Prezident İlham Əliyev bildirib ki, Azərbaycan İƏT-i müxtəlif sivilizasiyaları və
mədəniyyətləri birləşdirən məkan kimi təşviq edir: “Sədrliyimiz dövründə Azərbaycan təşkilatımızın
inkişafına və regional əməkdaşlığın dərinləşdirilməsinə böyük töhfə verib. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına
üzv olan bütün dövlətlərlə gözəl münasibətə malik olduğundan Azərbaycan tərəfdaşları ilə istər ikitərəfli,
istərsə də çoxtərəfli müstəvidə iqtisadi əlaqələrini möhkəmləndirib. Biz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatını yalnız
Şərq və Qərb, Şimal və Cənub arasında fiziki körpü deyil, müxtəlif sivilizasiyaları və mədəniyyətləri
birləşdirən məkan kimi təşviq etməkdə səylərimizi əsirgəməmişik”.
Azərbaycan müsəlman ölkələri arasında həmrəyliyə xüsusi əhəmiyyət verir
Sirr deyil ki, İslam aləminin, müsəlman dövlətlərinin birliyə böyük ehtiyacı var. Çünki hazırda İslam
dünyasında, ümumilikdə Yaxın Şərq regionunda ciddi böhranlar yaşanır. Bir sıra müsəlman ölkələrinin nizamı
pozulub. Müharibələrin, hərbi-siyasi çəkişmələr nəticəsində onların bir qisminin iqtisadiyyatı dağılıb,
tənəzzülə uğrayıb. Qərb ölkələrində isə islamofobiya baş alıb gedir, məqsədyönlü şəkildə İslamı terrora
bağlayırlar. Belə bir vaxtda İƏT kimi təşkilatların səmərəli fəaliyyəti həm də İslam dünyasının firavanlığına,
qərəzli tendensiyaların qarşısının alınmasına xidmət edir.
Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2017-ci ilin Azərbaycan Respublikasında “İslam həmrəyliyi ili”
elan edilməsi humanist və sülhsevər təşəbbüs olmaqla ölkəmizin İslam birliyinə olan həssas münasibətinin
göstəricisidir. Bu təşəbbüs dünyada İslam həmrəyliyinin möhkəmləndirilməsi sahəsində əməli addımların
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atılmasına, o cümlədən müsəlman ölkələri arasında əməkdaşlıq əlaqələrinin daha da güclənməsinə öz töhfəsini
verəcək. Ən əsası, İslam dünyasında sülhün və əmin-amanlığın təmin olunmasında və möhkəmlənməsində
mühüm rol oynayacaq. Prezident İlham Əliyev İƏT-in XIII Sammitində bununla bağlı deyib: “Azərbaycan
müsəlman ölkələri arasında həmrəyliyə xüsusi əhəmiyyət verir. Azərbaycan 2017-ci ili “İslam həmrəyliyi ili”
elan etmişdir. İki aydan sonra Bakı IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarına evsahibliyi edəcəkdir. Bu gün
islamofobiya dünyada ən ciddi təhlükələrdən biridir. Biz bu tendensiyanı qəti şəkildə pisləyirik. İslamı terrorla
əlaqələndirmək yanlış və qərəzli yanaşmadır. Terrordan ən çox əziyyət çəkən məhz müsəlman dövlətləridir.
Biz sülh, mərhəmət, dözümlülük və ədalət dini olan İslamın dəyərlərinin təşviqini davam etdirməliyik”.
Göründüyü kimi, müsəlman ölkələri arasında birliyin gücləndirilməsini, əməkdaşlığın
dərinləşdirilməsini özündə ehtiva edən bu siyasət ölkəmizin İƏT-in hər bir üzvünə olan münasibətində özünü
göstərir. Azərbaycan bundan sonra da İƏT-in səmərəli fəaliyyətinə yol açacaq, ticarət, nəqliyyat, enerji və
digər sahələrdə reallaşdırılan layihələr üzv ölkələr arasında iqtisadi əməkdaşlığı dərinləşdirəcək.
Mehriban qonşuluq Azərbaycan-İran münasibətlərinin əsasını təşkil edir
Respublikamızın yerləşdiyi regionda geniş əlaqələrə malik olduğu dövlətlərdən biri də İran İslam
Respublikasıdır. İranla Azərbaycan dövlətini ortaq mədəni və mənəvi dəyərlər bağlayır. İki ölkə arasında bütün
sahələrdə uğurlu əməkdaşlıq formatları qurulub. Azərbaycanla İran beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində də
uğurlu və səmərəli əməkdaşlıq edir, bir-birlərinin dövlət maraqlarını qorumaqla yanaşı, beynəlxalq səviyyəli
müxtəlif məsələlərə münasibətdə eyni mövqedən yanaşırlar.
Xüsusilə qeyd etməliyik ki, rəsmi Bakı cənub qonşusu ilə əlaqələrə həmişə həssaslıqla yanaşıb,
münasibətlərin yüksələn xətlə inkişafına töhfə verib. Azərbaycan ikitərəfli əlaqələrə azacıq da olsa, kölgə
salacaq addım atmayıb, yaxın qonşusu olmasına, ortada olan bir çox mənəvi bağlılıqlara baxmayaraq, İranın
daxili işlərinə heç vaxt qarışmayıb, bu ölkədə həmişə əmin-amanlığın olmasını arzulayıb.
Müştərək dəyərlərlə bir-birinə bağlı olan Azərbaycan və İran arasındakı münasibətlər hazırda yüksələn
xətlə inkişaf etməkdədir. Həm Azərbaycan, həm də İran tərəfi dövlətlərarası münasibətlərin bütün
istiqamətlərində qarşılıqlı maraqların təmin olunması üçün müxtəlif tədbirlər həyata keçirir. Bunu son illərdə
hər iki ölkənin prezidentlərinin, nümayəndə heyətlərinin qarşılıqlı səfərləri və bu zaman aparılan danışıqların
yekunu, imzalanan sənədlər də təsdiq edir. Bu səfərlər zamanı dövlətlərarası münasibətlərin müxtəlif aspektləri
müzakirə olunub, qarşılıqlı əlaqələrin daha da genişləndirilməsinin vacibliyi vurğulanıb və danışıqların yekunu
olaraq siyasi, iqtisadi və mədəni əlaqələrin dərinləşməsi üçün yeni imkanlar açılıb.
Prezident İlham Əliyevin bu ayın 5-də İrana rəsmi səfəri zamanı keçirdiyi görüşlər və aparılan
danışıqlar iki ölkə arasındakı əlaqələrin mehriban qonşuluq şəraitində inkişafını bir daha təsdiq etdi.
Azərbaycan Prezidentinin İrana rəsmi səfəri çərçivəsində bir çox məsələlər müzakirə edildi. Prezident İlham
Əliyevin İran Prezidenti Həsən Ruhani ilə görüşündə ölkələrimiz arasında mədəni, iqtisadi əlaqələrin və
mehriban qonşuluğun əməkdaşlığımızın əsasını təşkil etdiyi vurğulandı. Bu əlaqələrin ölkələrimizin maraqları
əsasında inkişaf etdiyi qeyd olunaraq qarşılıqlı sərmayə qoyuluşunun əhəmiyyəti diqqətə çatdırıldı, bu
istiqamətdə bir sıra addımların atıldığı bildirildi. Xəzər dənizində enerji, o cümlədən neft-qaz sahələrində
əməkdaşlığın yaxşı potensialının olduğu vurğulandı, hərbi-texniki sahədə əməkdaşlıq üçün yaxşı
perspektivlərin mövcudluğu diqqətə çatdırıldı. Mətbuata bəyanatla çıxışında Prezident İlham Əliyev dedi: “Bu,
mənim son üç il ərzində İran İslam Respublikasına üçüncü səfərimdir. Bütövlükdə, son üç il ərzində mən cənab
Prezident Ruhani ilə səkkiz dəfə görüşmüşəm. Bu, özlüyündə bir göstəricidir. Bu göstərir ki, İran-Azərbaycan
dostluq, qardaşlıq əlaqələri çox uğurla və sürətlə inkişaf edir. Bizim əlaqələrimiz qədim tarix, mədəniyyət,
ortaq din əsasında qurulub. Bu möhkəm təməl əsasında biz gözəl əməkdaşlıq qurmuşuq. Siyasi əlaqələrimiz
yüksək səviyyədədir. Biz bütün beynəlxalq təşkilatlarda bir-birimizi dəstəkləyirik”.
Bu səfər zamanı Tehranda iki ölkə arasında sənədlər imzalandı. Bu da ikitərəfli əlaqələrin daha da
inkişafına xidmət edir. İranın ali rəhbəri Seyid Əli Xamenei də Prezident İlham Əliyevlə görüşdə ölkəsinin
Azərbaycan ilə əməkdaşlığa böyük əhəmiyyət verdiyini bildirib. Qarşılıqlı ticarət dövriyyəsinin həcminin daha
da artırılmasının vacibliyini qeyd edən Seyid Əli Xamenei Prezident İlham Əliyevə fəaliyyətində uğurlar
diləyərək Azərbaycan xalqına firavanlıq arzularını çatdırıb. Azərbaycan Prezidentinin İrana rəsmi səfəri də iki
ölkənin münasibətlərinin normal məcrada inkişafının təsdiqidir.
Azərbaycan.-2017.-17 mart.-№59.-S.14.
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Azərbaycan-İƏT əlaqələri uğurla inkişaf edir
Tərəflər arasında müxtəlif sahələri əhatə edən birgə layihələr həyata keçirilir
Aqşin Şahinoğlu
Xəbər verildiyi kimi, mayın 18-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və xanımı
Mehriban Əliyeva İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi İyad bin Amin Mədəni ilə görüşüblər.
Görüşdə Azərbaycan ilə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı arasında əlaqələrin uğurla inkişaf etdiyi bildirilib.
Müxtəlif sahələrdə həyata keçirilən birgə layihələrin önəmi qeyd olunub. Prezident İlham Əliyev bu ilin
aprelində Səudiyyə Ərəbistanına rəsmi səfərini xatırlayaraq bu səfərin uğurla keçdiyini və müxtəlif sahələrdə
əməkdaşlıq əlaqələrinin daha da inkişaf etdirilməsi baxımından səmərəli olduğunu diqqətə çatdırıb.
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi İyad bin Amin Mədəni paytaxtımızda həyata keçirilən
genişmiqyaslı abadlıq işlərinin, gedən inkişaf proseslərinin onda dərin təəssürat yaratdığını deyib. Artıq Bakıda
üçüncü dəfə keçirilən Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun əhəmiyyətindən danışan İyad bin
Amin Mədəni bu tədbirin müxtəlif fikirlərin dinlənilməsi və onların tətbiqi baxımından mühüm əhəmiyyət
kəsb etdiyini bildirib. Söhbət zamanı Azərbaycan ilə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı arasında əlaqələrin bundan
sonra da genişlənəcəyinə əminlik ifadə olunub.
Bu məqamda vurğulamaq yerinə düşər ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan İƏT çərçivəsində fəal siyasət
həyata keçirir. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 1993-cü ilin iyununda xalqın təkidli tələbi ilə
hakimiyyətə qayıdışı Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq əlaqələrinin genişlənməsində, xarici ölkələrlə,
o cümlədən, beynəlxalq təşkilatlarla münasibətlərin inkişaf etdirilməsində həlledici rol oynadı. Əsası Ulu
öndərimiz tərəfindən qoyulan və bu gün Prezident İlham Əliyevin uğurla davam etdirdiyi xarici siyasət kursu
Azərbaycanın beynəlxalq aləmlə həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli əlaqələrinin inkişaf etdirilməsinə zəmin
yaradıb. Bu gün Azərbaycan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və quruma daxil olan ölkələrlə də yüksək əlaqələrə
malikdir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanla İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı arasındakı münasibətlər xarici siyasət
kursumuzun prioritet istiqamətlərindən sayılır. Xatırladaq ki, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (əvvəlki adı İslam
Konfransı Təşkilatı)1969-cu ildə Rabatda (Mərakeş) müsəlman ölkələrinin dövlət və hökumət başçılarının
konfransında yaradılıb, 60-a yaxın dövləti özündə birləşdirir. Bəzi ölkələrin müsəlman icmalarının, habelə bir
sıra beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri İƏT yanında müşahidəçi statusuna malikdirlər. İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatı Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə sıx əməkdaşlıq edir. Təşkilat 1975-ci ildən bəri BMT yanında
müşahidəçi statusu alıb. 1972-ci ildə qəbul edilmiş nizamnaməyə görə, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının ali
orqanı dövlət və hökumət başçılarının konfransıdır. Baş Katibliyin tərkibində bir sıra şöbələr, o cümlədən,
sosial-iqtisadi, elm və texnika, Asiya məsələləri, Afrika məsələləri, beynəlxalq məsələlər, informasiya, insan
hüquqları və azsaylı dini icma məsələləri, müsəlmanların qeyri-hökumət təşkilatları məsələləri şöbələri və
başqa şöbələr fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr
çoxşaxəli və davamlı xarakterə malikdir. Qeyd olunduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatı ilə münasibətlərinin inkişafı ölkəmizin xarici siyasət kursunda prioritet istiqamətlərdəndir və strateji
əhəmiyyət kəsb edir. Dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra keçmiş Sovet respublikaları arasında ilk
olaraq məhz Azərbaycan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olmaq barədə müraciət edib. Yuxarıda da
vurğuladığımız kimi, qurumla ölkəmiz arasındakı münasibətlər Ulu öndər Heydər Əliyevin 1993-cü ildə xalqın
təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdışından sonra möhkəm xarakter alıb. 1994-cü ilin may ayından etibarən
Ümummilli lider Heydər Əliyevin müvafiq Sərəncamına əsasən, Azərbaycanın Səudiyyə Ərəbistanı
Krallığındakı səfirinə İKT Baş Katibliyi yanında daimi nümayəndə səlahiyyətləri verildikdən sonra ƏrRiyaddakı səfirliyimiz vasitəsilə mənzil-qərargahı Səudiyyə Ərəbistanının Ciddə şəhərində yerləşən İƏT Baş
Katibliyi və onun müxtəlif qurumları, o cümlədən, İslam İnkişaf Bankı ilə səmərəli iş aparılmağa başlanılıb.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin 1994-cü ilin iyul ayında Səudiyyə Ərəbistanına səfəri AzərbaycanİƏT əməkdaşlığının gələcək inkişafı üçün zəmin yaratmaqla yanaşı, səfər əsnasında Onun müqəddəs Kəbədə
ümrə ziyarəti, keçirdiyi məhsuldar görüşlər bütün İslam dövlətlərinin ölkəmizə maraq və diqqətini artırıb.
Ümummilli liderin İƏT baş katibi ilə 1994-cü ilin noyabrında Bakıda keçirdiyi görüşlər, həmin ilin dekabrında
İƏT dövlət və hökumət başçılarının Kasablankada keçirilmiş VII Zirvə Konfransında iştirakı və İƏT baş katibi,
həmçinin, bir sıra üzv dövlətlərin xahişi ilə Asiya ölkələri qrupu adından çıxışı Azərbaycanın mövqeyini
təşkilat daxilində daha da möhkəmlətdi və üzv dövlətlər tərəfindən dəstəklənməsi imkanlarını artırdı. Bunun
nəticəsində İƏT Zirvə görüşləri tarixində ilk dəfə olaraq Kasablankada “Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi
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haqqında” siyasi qətnamə qəbul edildi, həmin ildən etibarən İƏT-in BMT ilə əməkdaşlığı üzrə müzakirə edilən
problemlər siyahısına “Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi” mövzusunun mütəmadi salınmasına nail olunub.
Qeyd olunmalıdır ki, gərgin əməyin nəticəsi kimi, siyasi qətnamənin adının dəyişdirilərək daha da
gücləndirilməsi və “Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü haqqında” başlığı ilə ilk dəfə olaraq 1996-cı ilin
dekabrında Cakartada keçirilmiş İƏT xarici işlər nazirlərinin 24-cü Konfransı və 1997-ci ilin dekabrında
Tehranda keçirilmiş İƏT dövlət və hökumət başçılarının VIII Zirvə görüşündə qəbul edilməsi bu məsələyə
dair Azərbaycanın haqlı mövqeyinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında önəmli rol oynayıb. Xatırladaq ki,
siyasi qətnamədə üzv dövlətlərin erməni təcavüzünü qətiyyətlə pisləməsi, Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal
olunmuş Azərbaycan ərazilərindən dərhal, qeyd-şərtsiz çıxmasının tələb edilməsi, bu problemə dair baş katibin
ənənəvi illik hesabatları, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində keçirilən görüşlərdə qəbul edilən yekun
bəyannamələrin müvafiq bəndlərində səsləndirilən müddəalar, habelə qondarma “Dağlıq Qarabağ
Respublikası”nda keçirilmiş müxtəlif qeyri-qanuni seçkilərin beynəlxalq hüquq normalarına zidd və İƏT-ə
üzv ölkələr tərəfindən tanınmayan amil kimi qiymətləndirilməsi erməni tərəfinin İƏT dövlətlərinə narazılığını
bildirməsi ilə müşayiət olunsa da, əks-rezonans doğurub. Eyni zamanda, qeyd olunan qərar və qətnamələr
əsasında həm İƏT qurumları, həm də üzv dövlətlər tərəfindən Azərbaycana o zaman çox vacib olan geniş
humanitar yardım fəaliyyəti həyata keçirilib.
Azərbaycan da, öz növbəsində, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində İslam dünyasının
problemlərinə dair aparılan müzakirələrdə, qərar və qətnamələrin qəbul edilməsində, həmçinin, Fələstin
probleminə münasibətdə daim konstruktiv mövqe sərgiləyib, özünün birmənalı və dəyişməz mövqeyini
nümayiş etdirib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2005-ci ilin dekabrında İƏT-in
Məkkədə keçirilmiş III fövqəladə Zirvə görüşündə iştirakı, Onun təşəbbüsü ilə 2006-cı ilin 19-21 iyun
tarixlərində Bakıda İƏT xarici işlər nazirlərinin növbəti 33-cü Konfransının, Azərbaycanın birinci xanımı,
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə 2008-ci il 10-11 iyun tarixlərində
Bakıda “Mədəniyyətlərarası dialoqda qadınların rolunun genişləndirilməsi” mövzusunda Beynəlxalq Forumun
keçirilməsi, həmçinin, digər konfrans və tədbirlərə Azərbaycanın ev sahibliyi etməsi yuxarıda qeyd olunan
siyasətin tərkib hissəsi kimi dəyərləndirilə bilər.
Azərbaycan, həmçinin, İƏT-in müxtəlif təşkilatları ilə də sıx əməkdaşlıq edir. Bu baxımdan,
Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın fəaliyyəti xüsusilə təqdirəlayiqdir. Həmin fəaliyyətin
nəticəsidir ki, 2006-cı ildə İSESCO-nun baş direktoru Əbdüləziz bin Osman əl-Tüveycri sivilizasiyaların
yaxınlaşmasındakı fəaliyyətinə görə Mehriban xanım Əliyevaya İSESCO-nun xoşməramlı səfiri adının
verilməsi haqqında diplom təqdim edib. Həmçinin, 2008-ci ilin iyununda Bakıda keçirilən
“Mədəniyyətlərarası dialoqda qadınların rolunun genişləndirilməsi” mövzusunda Beynəlxalq Forumda iştirak
edən qurumun baş katibi E. İhsanoğlu humanitar sahədəki fəaliyyətinə görə Azərbaycanın birinci xanımı,
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevaya “İƏT-in humanitar məsələlər üzrə xüsusi elçisi”
statusuna dair diplom təqdim edib. Əlamətdar haldır ki, İslam ölkələrinin daxil olduğu təşkilatın bu yüksək
adlarına layiq görülən ilk qadın məhz Azərbaycanın birinci xanımıdır.
Qurumun XI Zirvə Konfransında İƏT-in yeni Nizamnaməsi qəbul edilib ki, bu beynəlxalq təşkilatın
əsas sənədinin məqsəd və məramları bölməsində Azərbaycan nümayəndə heyətinin məqsədyönlü işi və israrlı
mövqeyi nəticəsində işğal altında olan dövlətlərin öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməsi hüququnun üzv dövlətlər
tərəfindən birmənalı dəstəklənməsi barədə müddəanın təsbit edilməsi ölkəmiz üçün müstəsna əhəmiyyət kəsb
edir. Təsadüfi deyil ki, 2008-ci ildə BMT Baş Assambleyasının 62-ci sessiyasında Azərbaycan nümayəndə
heyətinin təqdim etdiyi “Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərindəki vəziyyət” adlı qətnamənin qəbul
edilməsində İƏT-ə üzv olan dövlətlərin mövqeyi həlledici rol oynayıb. Təşkilatın 2011-ci ilin fevralında
keçirilən İƏT xarici işlər nazirlərinin 36-cı iclasında da analoji mövqe bir daha vurğulanıb. İclasda bir daha
qeyd olunub ki, Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğal edib və BMT Təhlükəsizlik Şurasının məlum 4
qətnaməsini yerinə yetirməyib. Quruma üzv olan ölkələrin xarici işlər nazirləri Ermənistanı işğaldan əl
çəkməyə çağırıblar.
Təşkilatın Azərbaycanın bir nömrəli probleminin həllində ölkəmizə verdiyi dəstək bununla da
yekunlaşmır. Məlum olduğu kimi, 2009-cu ildən Dialoq və Əməkdaşlıq uğrunda İslam Konfransı Gənclər
Forumunun (DƏ-İKGF) mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi, Heydər Əliyev Fondunun vitseprezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə “Xocalıya ədalət!” kampaniyası keçirilir. Kampaniya çərçivəsində
Xocalı qətliamının adı İsveçdə yaradılmış və virtual aləmdə geniş vüsət almış “Beynəlxalq Müharibə
Qurbanları Memorialı” arxiv layihəsinə daxil edilib. Layihədə kampaniyanın rəsmi saytına istinad edilərək
Dağlıq Qarabağ müharibəsi zamanı erməni silahlı qüvvələri tərəfindən Xocalı şəhərində xüsusi amansızlıqla
1233

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

öldürülən qurbanların siyahısı yerləşdirilib, faciə saytın istifadəçilərinə XX əsrin ən dəhşətli qətliamı kimi
təqdim edilib. Xocalı qətliamının adı Əlcəzair, Srebrenitsa, Darfur, Madaqaskar, Nigeriya, Ruanda, Vyetnam
və başqa yerlərdə törədilmiş soyqırımları və qətliamlarla bir sırada çəkilib. Bununla yanaşı, 2010-cu il yanvarın
31-də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin Parlament İttifaqının Uqandanın Kambala şəhərində
keçirilən və 51 ölkənin parlament nümayəndələrinin iştirak etdiyi VI konfransında “Xocalıya ədalət!”
beynəlxalq kampaniyasına dəstək çərçivəsində xüsusi qətnamə qəbul edilib. Qətnamədə bildirilib ki, İslam
Konfransı Təşkilatı Parlament İttifaqı “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyasını dəstəkləyir: “Üzv
dövlətlərin parlamentlərini insanlığa qarşı bu cinayəti düzgün və müvafiq şəkildə tanımağa, sözügedən
kampaniyaya milli və beynəlxalq səviyyədə tam dəstək verməyə çağırırıq”. Qeyd etmək lazımdır ki, bu sənəd
beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Xocalı faciəsini insanlığa qarşı cinayət kimi tanıyan ilk qətnamədir. Yeri
gəlmişkən, qətnamənin qəbulu prosesində Ermənistanın da təmsil olunduğu Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatının Parlament Birliyinə üzv olan dövlətlərin nümayəndələri də iştirak ediblər. “Xocalıya ədalət!”
kampaniyası çərçivəsində əldə olunan ilk uğur İƏT xarici işlər nazirləri tərəfindən Xocalı faciəsini kütləvi
qırğın kimi qiymətləndirmək barədə qətnamənin qəbul edilməsi sayıla bilər. 2009-cu ilin iyul ayında isə DƏİKGF ilə İSESCO arasında imzalanmış anlaşma nəticəsində Xocalı faciəsi haqqında məlumatın İƏT
ölkələrinin tarix dərsliklərinə daxil edilməsi barədə razılıq əldə olunub. 2013-cü il dekabrın 9-11-də
Qvineyanın paytaxtı Konakridə 57 ölkənin üzv olduğu İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Xarici İşlər Nazirləri
Şurasının (İƏT XİNŞ) 40-cı sessiyası keçirilib. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə sıx əməkdaşlıq edən Dialoq və
Əməkdaşlıq uğrunda İslam Konfransı Gənclər Forumu da sessiyada təmsil olunub. DƏ-İKGF tərəfindən
sessiyaya Xocalı faciəsini soyqırımı aktı kimi tanımaq barədə qətnamə layihəsi təqdim edilib.
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Xarici İşlər Nazirləri Şurası həmin qətnaməni qəbul etməklə Xocalı
faciəsini soyqırımı aktı kimi tanıdığını bir daha bəyan edib. DƏ-İKGF nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi
sessiyada iştirak edən Elməddin Mehdiyev bildirib ki, Forum tərəfindən təqdim edilən qətnamə layihəsində
DƏ-İKGF-nin mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata
keçirilən “Xocalıya ədalət!” kampaniyasına dair xüsusi bənd yer alıb. Həmin bənddə deyilir: “İƏT XİNŞ
“Xocalıya ədalət!” beynəlxalq məlumat kampaniyasını alqışlayır və üzv dövlətləri bu soyqırımı aktının milli
və beynəlxalq səviyyədə insanlığa qarşı cinayət kimi tanınması üçün kampaniyanın işində fəal iştirak etməyə
və lazımi səylər göstərməyə çağırır”.
Sözügedən qətnamədə, həmçinin, DƏ-İKGF tərəfindən həyata keçirilən “Dünyanı dəyişə biləcək 10
gənc müsəlman” beynəlxalq mükafat layihəsi alqışlanıb və üzv dövlətlər bu sahədə DƏ-İKGF ilə əməkdaşlıq
etməyə çağırılıb. Həmin mükafat layihəsinə 2011-ci ilin noyabrında Bakıda DƏ-İKGF-nin və Azərbaycan
hökumətinin birgə təşkil etdiyi İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənc Sahibkarlar Şəbəkəsinin (ICYEN) təsis
konfransı zamanı start verilib və ilk mükafatlandırma mərasiminin beynəlxalq səviyyədə təşkil edilməsi qərara
alınıb. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 40-cı sessiyasında DƏ-İKGF-yə 2014-cü
ildə İƏT ölkələri gənclər və idman nazirlərinin konfransını təşkil etmək həvalə olunub. Qeyd edək ki, tədbirdə
Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov da iştirak edib.
Ümumiyyətlə, qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan İƏT və onun qurumları ilə fəal əməkdaşlıq edir,
təşkilatın tədbirlərinə yüksək səviyyədə ev sahibliyi edir. Buna nümunə kimi ötən il oktyabrın 20-21-də Bakıda
“İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına (İƏT) üzv dövlətlərin inkişafında qadınların rolu” mövzusunda V Beynəlxalq
konfransın keçirilməsini göstərmək olar. 60-dək ölkədən ümumilikdə 220-dən artıq nümayəndənin iştirak
etdiyi konfransda qadınların səlahiyyətlərinin, qərar qəbuletmə prosesində onların iştirakının artırılması,
qadınlar üçün bərabər imkanların yaradılması, qadınlara qarşı zorakılığın, bütün növ ayrı-seçkiliyin qarşısının
alınması, keyfiyyətli təhsil, sağlamlıq və digər mövzular müzakirə edilib.
2015-ci ilin yanvar ayında isə Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədovun başçılığı ilə Azərbaycan nümayəndə
heyəti İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament İttifaqı (İƏTPİ) Konfransının 10-cu sessiyasında iştirak etmək
üçün Türkiyənin İstanbul şəhərində səfərdə olub. İstanbulda keçirilən tədbirin gündəliyinə İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatı və onun Parlament İttifaqı arasında Anlaşma və Əməkdaşlıq Memorandumunun ratifikasiya
olunması, qurumun ixtisaslaşmış komitələrinin təqdim etdikləri sənədlərin müzakirəsi, bir sıra təşkilati
məsələlər daxil idi. Sessiya çərçivəsində deputatlarımız təşkilatın Siyasi məsələlər və xarici əlaqələr, İqtisadi
məsələlər və ətraf mühit, İnsan hüquqları, qadın və ailə məsələləri, Mədəni və hüquqi məsələlər, sivilizasiyalar
və dinlər arasında dialoq üzrə komitələrinin toplantılarına qatılıblar. Yığıncaqlarda “XXI əsrin problemlərinə
cavab: Qlobal sülh, ədalət, sabitlik və təhlükəsizlik” mövzusunda, həmçinin, Azərbaycan ərazilərinin
Ermənistan tərəfindən işğalı, terrorizmə qarşı mübarizə, İslam dövlətləri arasında viza məsələlərinin
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sadələşdirilməsi, ticarət dövriyyəsinin artırılması, İslam mədəni irsinin qorunması və digər məsələlər ətrafında
fikir mübadiləsi aparılıb.
Bütün bunlarla yanaşı onu da vurğulamaq lazımdır ki, bu gün İslam dinini və dəyərlərini gözdən salmaq
üçün də müəyyən xarici qüvvələr kampaniya aparırlar. Belə bir şəraitdə Azərbaycan həqiqi islami dəyərlərin
təbliği baxımından da vacib rol oynayır. Aprelin 6-da Ciddədə keçirilən görüş zamanı İƏT-in baş katibi İyad
bin Amin Mədəni bildirib ki, Azərbaycan İslam dininin yayıldığı ölkədir: “Ölkəniz, həmçinin, bəşəriyyətin
qədim beşiyi olub. Əldə edilmiş arxeoloji tapıntılar da buna dəlalət edir. Cənab Prezident, Azərbaycan Asiya
ilə Avropa arasında körpüdür. Ölkəniz, həmçinin, ən qədim vaxtlardan neft ilə zəngin ölkə olub… Bir sözlə,
Azərbaycanın bu cür özünəməxsusluğu, tutduğu qəti mövqeyi və cənab Prezident, İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatında dəyərləndirdiyimiz hər bir məsələyə şəxsi diqqətiniz bizim üçün fərəh mənbəyidir, arxalandığımız
meyardır və hesab edirik ki, ümumi dəyərlərimizə doğru irəlilədiyimiz yolda bunları daim hiss edəcəyik”.
Prezident İlham Əliyev isə bildirib ki, bu gün media, qloballaşma və gündəlik həyatımızın digər
elementləri müxtəlif aspektlər baxımından öz rolunu oynayır: “Əfsuslar ki, onlar bəzən köklərimizi,
ənənələrimizi sual altında qoyaraq, mənfi rol da oynayır. Qloballaşma özlüyündə yaxşı bir prosesdir. Lakin o,
bəzən kökləri, ənənələri, dini, bayramları və dəyərləri yaddan çıxarmaq mənasını daşıyırsa, onda biz bu cür
qloballaşmanı dəstəkləmirik.
Bu səbəbdən, müsəlman aləminin gənc nəsilləri milli, ənənəvi dəyərlərimizə əsaslanaraq
tərbiyələndirilməlidirlər. Əlbəttə, Səudiyyə Ərəbistanının bu baxımdan oynadığı rol çox əhəmiyyətlidir.
Azərbaycan da, öz növbəsində, dəyərlərimizi təşviq etmək üçün əlindən gələni edir. Biz müsəlman aləminin
mədəniyyətini nümayiş etdirmək, İslamı sülh, qardaşlıq və tolerantlıq dini kimi təqdim etmək məqsədilə
dünyanın müxtəlif yerlərində bir çox konfranslar, sərgilər və digər mədəni tədbirlər təşkil etmişik.
İslamı dünyaya təhlükə kimi təqdim etmək istəyənlərə imkan verməmək üçün biz daha çox çalışmalıyıq,
səylərimizi birləşdirməliyik. İslam sülh və qardaşlıq dinidir. Biz bunu bilirik. Hər kəs bunu bilməlidir.
Dəyərlərimizi təşviq etmək və keçmişimizi, bu günümüzü və gələcəklə bağlı planlarımızı düzgün şəkildə
çatdırmaq üçün daha fəal olmalıyıq”.
Beləliklə, yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, hazırda beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığa böyük önəm
verən Azərbaycan, eyni zamanda, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və quruma daxil olan ölkələrlə də yüksək
əlaqələrə malikdir. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə sıx münasibətlər xarici siyasət kursumuzun prioritet
istiqamətlərindən sayılır. Daha dəqiq desək, ölkəmizlə bu beynəlxalq qurum arasındakı əlaqələr çoxşaxəli və
davamlı xarakterə malikdir. Azərbaycanın təşkilatın tədbirlərində yaxından iştirakı, həmçinin, Bakının bu
təşkilat çərçivəsində keçirilən tədbirlərə ev sahibliyi etməsi də deyilənləri bir daha təsdiqləyir.
Yeni Azərbaycan.-2015.-21 may.-№ 89.-S.8.
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Azərbaycan – İSESKO əməkdaşlığı yüksələn xətlə inkişaf edir
Təşkilat ölkəmizdə təhsil və mədəniyyət sahələrinin inkişafına dəstək verilməsi istiqamətində bir sıra
layihələrdə uğurla iştirak edir
Nardar BAYRAMLI
Məlum olduğu kimi, İSESKO-nun baş direktoru Əbdüləziz bin Osman əl-Tüveycri bü günlərdə
ölkəmizdə səfərdə olub. Səfər çərçivəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İSESKO-nun baş di-rektoru
Əbdüləziz bin Osman əl-Tüveycrini qəbul edib. Görüş zamanı İSESKO-nun baş direktoru xalqımızın
Ümummilli lideri Heydər Əliyevin doğum gününün əlamətdar bir tarix olduğunu və bu günün ən xoş hisslərlə
qeyd edildiyini xüsusi vurğulayıb. Dövlətimizin başçısı isə Azərbaycan ilə İSESKO arasında əməkdaşlığın
yüksək səviyyədə olduğunu vurğulayaraq baş direktor Əbdüləziz bin Osman əl-Tüveycrinin ölkəmizə səfərinin
bu əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi işinə xidmət edəcəyinə ümidvar olduğunu bildirib. Prezident İlham
Əliyev bu yaxınlarda Bakıda keçirilmiş Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumuna toxunaraq
Əbdüləziz bin Osman əl-Tüveycrinin bu beynəlxalq tədbirdə iştirakının əhəmiyyətini vurğulayıb.
İSESKO-nun baş direktoru Əbdüləziz bin Osman əl-Tüveycri Bakının artıq mötəbər beynəlxalq
tədbirlərin keçirildiyi bir məkana çevrilməsinin önəmini qeyd edib. Görüşdə Azərbaycan-İSESKO
əməkdaşlığının bundan sonra da genişlənəcəyinə əminlik ifadə olunub.
Xatırladaq ki, İSESKO-nun baş direktoru Əbdüləziz bin Osman əl-Tüveycri elm, təhsil və mədəniyyət
sahəsində əlaqələrin yaradılması və xalqlar arasında dialoqun qurulmasında səmərəli fəaliyyətinə görə Heydər
Əliyev Fondunun “Qızıl çinar” beynəlxalq mükafatının 2011-ci il üzrə qalibi elan olunub. İSESKO-nun baş
direktoruna bu beynəlxalq mükafatı Ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 88-ci ildönümü və Heydər
Əliyev Fondunun fəaliyyətə başlamasının 7 illiyi münasibətilə keçirilən təntənəli mərasimdə Fondun
prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, millət vəkili Mehriban xanım Əliyeva təqdim
edib.
Onu da bildirək ki, Bakıda keçirilən Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu çərçivəsində
aprelin 8-də “Gülüstan” sarayında Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti,
YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliyeva İSESKO-nun
baş direktoru Əbdüləziz bin Osman əl-Tüveycri ilə görüşüb. Mehriban xanım Əliyeva İSESKO-nun baş
direktorunu Bakıda yenidən görməkdən məmnun olduğunu deyib. Azərbaycanın birinci xanımı Ümumdünya
Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun müsbət nəticələri olacağına əminliyini ifadə edib. Mədəniyyətlərarası
dialoqa dair müzakirələrin vacibliyini qeyd edən İSESKO-nun baş direktoru isə forumun yüksək səviyyədə
təşkilini vurğulayıb. Görüş zamanı Əbdüləziz bin Osman əl-Tüveycri Azərbaycan ilə İSESKO arasında sıx
əlaqələrdən də danışıb.
Ümumiyyətlə, bu təşkilatla Azərbaycan arasında münasibətlər getdikcə daha da güclənməkdədir.
Məlum olduğu kimi, 2008-ci il 3-4 mart tarixində Mərakeş Krallığının Rabat şəhərində İSESKO-nun baş
Qərargahında Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli
Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri keçirilib.
Sivilizasiyaların yaxınlaşdırılmasında xidmətlərinə görə İSESKO-nun xoşməramlı səfiri yüksək fəxri adı ilə
təltif edilən Mehriban xanım Əliyeva belə yüksək ada layiq görülən ilk qadındır. İndiyədək İslam dünyasının
cəmi bir neçə görkəmli dövlət və ictimai xadimi İSESKO-nun xoşməramlı səfiri olub. Təşkilat Azərbaycanda
təhsilin və mədəniyyətin inkişafının dəstəklənməsi istiqamətində Heydər Əliyev Fondu ilə sıx əməkdaşlıq edir.
Qeyd edək ki, İslam, Elm, Təhsil və Mədəniyyət Təşkilatı ( İSESKO) 1980-ci ildə yaradılıb. Təşkilatın
yaradılmasında əsas məqsəd İslam Konfransı Təşkilatının ixtisaslaşdırılmış qurumlarının, həmçinin, üzv
dövlətlərinin təhsil, elm və mədəniyyət sahəsində fəaliyyətini əlaqələndirmək olub. Qloballaşma fonunda
İslam mədəni dəyərlərinin qorunması məqsədilə 11 sentyabr 2006-cı il-də İslam konfransının Turizm
Nazirlərinin V sessiyası zamanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə İSESKO
arasında imzalanmış əməkdaşlıq Protokolu tərəflər arasında mütəxəssis və informasiya mübadiləsini, İSESKO
Qərargahında Azərbaycan mədəniyyət günlərinin, Azərbaycan Respublikasında isə İSESKO həftəsinin
keçirilməsini, teatr və konsert qastrollarının və incəsənət sərgilərinin təşkilini, mədəni turizm, mədəni
sənayelər və kinematoqrafiyanın qarşılıqlı surətdə inkişaf etdirilməsini nəzərdə tuturdu. Artıq bu məsələlər
uğurla həyata keçirilməkdədir.
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Qeyd etdiyimiz kimi, İSESKO-nun fəaliyyət istiqamətlərindən biri də təhsil sahəsidir. Bu sahədə təşkilat
Azərbaycanla sıx əməkdaşlıq edir. Məlumat üçün bildirək ki, İSESKO 1988-ci ildə Omanda keçirilmiş III Baş
konfransda İslam ölkələrində təhsilin inkişaf strategiyasını qəbul edib. Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini
əldə etdikdən sonra, 1991-ci ildə İSESKO-nun üzvlüyünə qəbul olunub. Bu nüfuzlu beynəlxalq təşkilatda
ölkəmizi təmsil edən səlahiyyətli tərəfdaş orqan kimi Təhsil Nazirliyi müəyyən edilib. Məhz buna görə də,
İSESKO ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq əlaqələri daha çox təhsil sahəsi ilə bağlıdır. Fəaliyyətə başladığı
dövrdən İSESKO tərəfindən üzv ölkələrdə yüzlərlə təlim sessiyası, işçi seminarlar, təhsil, elm, mədəniyyət
mövzularında simpoziumlar keçirilib. Minlərlə alim, universitet müəllimləri, ekspertlər və mütəxəssislər bu
proqram və tədbirlərdən bəhrələniblər. Ötən dövr ərzində təhsilin müxtəlif sahələri üzrə ərəb, ingilis və fransız
dillərində 600-dək kitab və vəsait hazırlanıb, tərcümə edilərək çap olunub. Həmçinin, üzv dövlətlər və
dünyanın müxtəlif ölkələrindəki müsəlman icmalarından olan 3000-dək tələbəyə təqaüdlər verilib.
İSESKO öz fəaliyyətini regional və universal beynəlxalq təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq şəraitində quraraq
digər beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığı tənzimləyən 140-dək müqavilə imzalayıb. Bu təşkilatlar sırasında
BMT, İslam Konfransı Təşkilatı, YUNESKO, YUNİSEF, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, Ümumdünya Əqli
Mülkiyyət Təşkilatı, BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı, BMT İnkişaf Proqramı, BMT Əhali Fondu,
İslam İnkişaf Bankı, İslam Tarixi, İncəsənəti və Mədəniyyəti üzrə Araşdırma Mərkəzini göstərmək olar.
Azərbaycan bu təşkilata 1991-ci ildən üzv olsa da, 2003-cü ilədək əməkdaşlığın səviyyəsi o qədər də yüksək
olmayıb. Geniş əməkdaşlıq əsasən 2003-cü ildə İSESKO-nun Tehranda regional ofisi açıldıqdan sonra
başlanıb. İSESKO ilə əlaqələrin əsas istiqamətlərindən biri həmin təşkilat tərəfindən təşkil edilən beynəlxalq
simpozium, konfrans və seminarlarda iştirakdır. 2004-cü ilin noyabrında İSESKO-nun Tehrandakı Regional
ofisi tərəfindən Bakı şəhərində “Qloballaşma və onun müsəlman ölkələrində iqtisadi və mədəni sahələrə təsiri”
mövzusunda beynəlxalq simpozium keçirilib. Bu tədbir Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və İSESKO tərəfindən təşkil olunmuşdu.
Simpoziumun açılış mərasimində İSESKO Baş direktorunun müavini Məhəmməd Haşem Alfalouqi,
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin başçısı Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə, mədəniyyət naziri Polad
Bülbüloğlu, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Mahmud Kərimov çıxış ediblər.
Simpoziumda azərbaycanlı alimlərlə yanaşı, Malayziya İslam Universitetləri kollecinin professoru
Məhəmməd Muda, Bosniya və Herseqovinadan professor İzzet İbreliyik, İran İnvestisiya, İqtisadiyyat və
Texniki Yardım Təşkilatının nümayəndəsi Əli Fəllahi, Qazaxıstanın Dünya İqtisadiyyatı və Siyasəti
İnstitutunun nümayəndəsi Gülnar İsmailova, Banqladeşin YUNESKO üzrə Milli Komissiyasının nümayəndəsi
Əbu Nur Məhəmməd Bazlur Rəhman təqdimatlarla çıxış ediblər.
2004-cü ildə Təhsil Nazirliyinin müraciəti əsasında İSESKO Azərbaycanda həyata keçirilən təhsil
islahatlarına yardım məqsədilə ekspert təyin edib, ekspertin Azərbaycanda fəaliyyəti təşkilat tərəfindən
maliyyələşdirilib. İSESKO ilə əməkdaşlığın istiqamətlərindən biri də Azərbaycanda ərəb dilinin tədrisi
ənənələrini qorumaq, ərəb dili müəllimləri və mütəxəssislərinin hazırlıq səviyyəsinin yüksəldilməsinə yardım
göstərməkdir. Bu məqsədlə 2005-ci ilin mayında Azərbaycanda İSESKO həftəsi çərçivəsində tədbirlər
keçirilib. 23-28 may 2005-ci il tarixlərində keçirilmiş bu həftədə Azərbaycanın ali və orta məktəblərində dərs
deyən ərəb dili müəllimləri üçün təlim seminarları təşkil olunub. Beynəlxalq İslam Xeyriyyə Təşkilatının
tərəfdaşı olduğu bu seminarların keçirilməsi üçün İSESKO-nun Təhsil Departamentinin rəhbəri doktor
Mustafa Əl-Zebah Bakıda olub. Təlim seminarlarını uğurla başa vuran 35 ərəb dili müəlliminə xüsusi
şəhadətnamələr verilib.
2006-cı ilin 19-21 noyabr tarixlərində isə Küveytdə təşkilata üzv olan ölkələrin “Ali təhsil və elm
nazirlərinin təhsildə müasir kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi”nə həsr olunmuş III konfransı keçirilib.
İSESKO Baş Direktorluğu və Küveytin Ali Təhsil Nazirliyi tərəfindən təşkil olunmuş bu konfransda
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin nümayəndə heyəti, eləcə də, 50-dən artıq İslam ölkəsinin ali
təhsil və elm naziri iştirak edib. Əsas müzakirə mövzusu İslam ölkələri arasında təhsil sahəsində qarşılıqlı
əməkdaşlıq, birgə elmi tədqiqat işlərinin aparılmasının həvəsləndirilməsi, təhsilin maliyyələşdirilməsi və
dünya təhsil sisteminə inteqrasiya məsələləri olub. Konfransda Azərbaycanın təhsil naziri ölkəmizdə təhsil və
elm sahəsində aparılan islahatlar, o cümlədən, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü və Dağlıq Qarabağ
problemi, onun təhsilin inkişafına göstərdiyi mənfi təsir barədə məruzə edib. Eyni zamanda, nazir İSESKO-ya
üzv ölkələrin ali təhsil və elm nazirlərinin növbəti IV konfransının .2008-ci ildə Bakıda keçirilməsi təklifini
irəli sürüb. Bu təşəbbüs konfransın rəhbərliyi və iştirakçılar tərə-findən müsbət qarşılanıb və bununla bağlı
xüsusi qərar qəbul edilib.
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Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin İSESKO ilə birgə əməkdaşlığı çərçivəsində Azərbaycanın görkəmli
şərqşünas alimi Aida İmanquliyevanın “Yeni ərəb ədəbiyyatının korifeyləri” kitabı ərəb dilinə tərcümə olunub,
İSESKO tərəfindən çap edilib. 2006-cı il noyabrın 23-də Heydər Əliyev Fondunda kitabın təqdimat mərasimi
keçirilib. Tədbirdə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri, millət vəkili
Mehriban xanım Əliyevaya İSESKO-nun xoşməramlı səfiri adının verilməsinin təqdimatı da olub. Təqdimatda
İSESKO-nun Baş direktoru Əbdüləziz bin Osman Əl-Tüveycri iştirak edib. Mərasimdə Azərbaycan
Respublikasının təhsil naziri Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə təhsil sahəsində həyata keçirilən layihə
və proqramlar barədə məlumat verib, ölkədə təhsilin inkişafında Heydər Əliyev Fondunun müstəsna xidmətləri
olduğunu bildirib.
Qeyd edək ki, İslam ölkələrinin ali təhsil və elm nazirlərinin IV konfransı Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin dəstəyi ilə 6-8 oktyabr 2008-ci il tarixlərində Bakıda “Gülüstan” sarayında keçirilib.
Konfrans “Elmdə gənc alimlərin gücü ilə dəyişikliklərə nail olunması” mövzusuna həsr olunub. Qeyd
olunmalıdır ki, İSESKO-nun əvvəl keçirilən üç belə konfransından birincisi Səudiyyə Ərəbistanında, ikincisi
Liviyada, üçüncüsü isə Küveytdə keçirilib. Tədbirdə 40-dək ölkədən və İSESKO ilə əməkdaşlıq edən bir sıra
regional və beynəlxalq təşkilatlardan 200-dək nümayəndə iştirak edib. Nümayəndələr arasında 14 ölkənin
naziri, 4 ölkənin nazir müavini, beynəlxalq təşkilat və təsisatların rəhbərləri olub.
İSESKO-nun Baş direktoru Əbdüləziz bin Osman Əl-Tüveycri III və IV konfranslar arasındakı müddət
ərzində üzv dövlətlərin elm, texnologiya və elmi tədqiqatlar sahəsində əldə etdikləri nailiyyətləri diqqətə
çatdırıb, qloballaşma şəraitində universitetlərin fəaliyyəti, biliklərin qloballaşmasına doğru gedən dünya üçün
konfransda müzakirə olunan məsələlərin əhəmiyyətini vurğulayıb. Baş direktor İSESKO-nun YUNESKO,
Ümumdünya Yeniləşən Enerji Şəbəkəsi kimi regional və beynəlxalq təşkilatlarla birgə fəaliyyəti, üzv
dövlətlərin iqtisadi və sosial inkişafına bilavasitə təsir göstərən sənaye sahələrinin inkişaf etdirilməsində elmin
rolu, nanotexnologiya, biotexnika, genetika sahəsində layihələr barədə məlumat verib. Konfransda
Malayziyanın ali təhsil naziri Dato Seri Məhəmməd Xalid Nurdin İslam ölkələrinin ali təhsil və elm nazirləri
konfransının 3-cü sessiyasının sədri adından çıxış edərək iqtisadiyyatın idarə edilməsi, yeni sənaye sahələrinin
inkişafı, iş yerlərinin yaradılması və hə-yat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasında elm və texnologiyanın rolu
barədə fikirlərini bildirərək qeyd edib ki, milli inkişaf strategiyasında elm və texnologiyanı inkar edən və ya
bunları prioritet olaraq qəbul etməyən ölkələr iqtisadi inkişaf baxımından durğunluq vəziyyətində olacaq və
beləliklə, qlobal perspektivlərdən kənarda qalacaqlar. O, həmçinin, İslam Dünyası Elmi Şəbəkəsi və İslam
Etikası Şəbəkəsi kimi bir sıra zəruri təşəbbüslərin icra edilməsində göstərdiyi səylərə görə İSESKO-nun
fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib.
Ümumiyyətlə, bu faktlar göstərir ki, Azərbaycan İSESKO-ya üzv ölkələr arasında özünəməxsus yer
tutur və bu cür beynəlxalq tədbirlərin Bakıda keçirilməsi dövlətimizin nüfuzunun göstəricisidir. Proseslər onu
deməyə əsas verir ki, Azərbaycanla İSESKO arasında əməkdaşlıq yüksələn xətlə inkişaf etməkdədir.
Yeni Azərbaycan”.-2011.-13,14 may.-№84, 85.-S.7, 10.
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İslam Konfransı Təşkilatı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı birmənalı mövqe
nümayiş etdirir
Pərviz SADAYOĞLU
Qurumun qəbul etdiyi qətnamədə ermənilər tərəfindən törədilən Xocalı soyqırımının anım
gününün keçirilməsi ilə bağlı müddəa yer alır
Azərbaycanla İslam Konfransı Təşkilatı (İKT) arasındakı əməkdaşlıq münasibətləri xarici siyasət
kursumuzun prioritet istiqamətlərindən sayılır. İKT 1969-cu ildə Rabatda (Mərakeş) müsəlman ölkələrinin
dövlət və hökumət başçılarının konfransında yaradılıb, 60-a yaxın dövləti özündə birləşdirir. Bəzi ölkələrin
müsəlman icmalarının, habelə bir sıra beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri İKT yanında müşahidəçi
statusuna malikdirlər. İKT Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) ilə sıx əməkdaşlıq edir. 1975-ci ildən bəri BMT
yanında müşahidəçi statusu alıb. 1972-ci ildə qəbul edilmiş nizamnaməyə görə, İKT-nin ali orqanı dövlət və
hökumət başçılarının konfransıdır. Baş katibliyin tərkibində bir sıra şöbələr, o cümlədən, sosial-iqtisadi, elm
və texnika, Asiya məsələləri, Afrika məsələləri, beynəlxalq məsələlər, informasiya, insan hüquqları və azsaylı
dini icma məsələləri, müsəlmanların qeyri-hökumət təşkilatları məsələləri şöbələri və başqa şöbələr fəaliyyət
göstərir.
Ötən həftə Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının Ciddə şəhərində keçirilmiş İslam Konfransı Təşkilatının
(İKT) iqtisadi, mədəni və sosial məsələlər üzrə komissiyasının 34-cü sessiyasında Dialoq və Əməkdaşlıq
Uğrunda İslam Konfransı Gənclər Forumu (DƏ İKGF) haqqında qətnamə layihəsi yekdilliklə qəbul olunub.
DƏ İKGF-nin nümayəndəliyinin rəhbəri, Forumun baş katibi Elşad İsgəndərov bildirib ki, qətnamənin vacib
maddələrindən biri “XX əsrdə İKT-yə üzv ölkələrində humanitar faciələr üzrə Anma günü proqramı”
çərçivəsində “Xocalıya ədalət” Beynəlxalq kampaniyasına həsr olunub. Xüsusilə, qətnamə layihəsi dövlət
nümayəndələrini, həmçinin, İKT institutlarını Xocalı kütləvi qırğınının insanlıq əleyhinə yönəlmiş cinayət
kimi həm milli zəmində, həm də beynəlxalq səviyyədə tanınması istiqamətində öz fəaliyyətlərini
gücləndirməyə çağırır. Bundan əlavə, qətnamə layihəsində BMT-nin Sivilizasiyaların İttifaqı uğrunda Alyansı
prosesində gənclərin rolunun gücləndirilməsi sahəsində, xüsusilə, DƏ İKGF-nin İKT-nin tərəfdaşı kimi bu il
aprelin 9-dan 11-dək Bakıda təsis edilən Sivilizasiyaların İttifaqı Uğrunda Qlobal Gənclər Hərəkatının
yaradılmasında Forumun rolu yüksək qiymətləndirilib.
Sessiyada çıxış edən E.İsgəndərov Azərbaycanın birinci xanımı, YUNESKO-nun və İSESKO-nun
xoşməramlı səfiri, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliyevanın
təşəbbüsü ilə 2007-ci ilin noyabrında Bakıda təsis edilmiş hərəkatın davamı olaraq Qlobal Gənclər Hərəkatının
əhəmiyyətindən, Forumun müsəlman gəncliyin inkişafına yönəlmiş fəaliyyətindən, o cümlədən, islamofobiya
ilə mübarizədə Forumun aparıcı beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığından bəhs edib.
Ümumiyyətlə, vurğulamaq lazımdır ki, İKT ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr çoxşaxəli və davamlı
xarakterə malikdir. Qeyd olunduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının İslam Konfransı Təşkilatı ilə
əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişafı ölkəmizin xarici siyasət kursunda prioritet istiqamətlərdəndir və strateji
əhəmiyyət kəsb edir. Dövlətimiz öz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra keçmiş sovet respublikaları arasında
ilk olaraq İKT-yə üzv olmaq barədə müraciət edib.
Qurumla ölkəmiz arasındakı münasibətlər Ulu öndər Heydər Əliyevin 1993-cü ildə xalqın təkidli tələbi
ilə hakimiyyətə qayıdışının ardından daha möhkəm xarakter alıb. 1994-cü ilin may ayından etibarən
Ümummilli lider Heydər Əliyevin müvafiq Sərəncamına əsasən Azərbaycanın Səudiyyə Ərəbistanı
Krallığındakı səfirinə İKT Baş Katibliyi yanında Daimi Nümayəndə səlahiyyətləri verildikdən sonra ƏrRiyaddakı səfirliyimiz vasitəsilə mənzil-qərargahı Səudiyyə Ərəbistanının Ciddə şəhərində yerləşən İKT Baş
Katibliyi və onun müxtəlif qurumları, o cümlədən, İslam İnkişaf Bankı ilə səmərəli iş aparılmağa başlanılıb.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin 1994-cü ilin iyul ayında Səudiyyə Ərəbistanına səfəri AzərbaycanİKT əməkdaşlığının gələcək inkişafı üçün zəmin yaratmaqla yanaşı, səfər əsnasında Onun müqəddəs Kəbədə
Ümrə ziyarəti, keçirdiyi məhsuldar görüşlər bütün İslam dövlətlərinin ölkəmizə maraq və diqqətini artırdı.
Ümummilli liderin İKT baş katibi ilə 1994-cü ilin noyabrında Bakıda keçirdiyi görüşlər, həmin ilin dekabrında
İKT dövlət və hökumət başçılarının Kasablankada keçirilmiş VII Zirvə Konfransında iştirakı və İKT baş katibi,
həmçinin, bir sıra üzv dövlətlərin xahişilə Asiya ölkələri qrupu adından çıxışı Azərbaycanın mövqeyini təşkilat
daxilində daha da möhkəmlətdi və üzv dövlətlər tərəfindən dəstəklənməsi imkanlarını artırdı. Bunun
nəticəsində, İKT Zirvə görüşləri tarixində ilk dəfə, Kasablankada “Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi
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haqqında” siyasi qətnamə qəbul edildi, həmin ildən etibarən İKT-nin BMT ilə əməkdaşlığı üzrə müzakirə
edilən problemlər siyahısına “Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi” mövzusunun mütəmadi salınmasına nail
olunub.
Qeyd olunmalıdır ki, gərgin əməyin nəticəsi kimi, siyasi qətnamənin adının dəyişdirilərək daha da
gücləndirilməsi və “Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü haqqında” başlığı ilə ilk dəfə, 1996-cı ilin
dekabrında Cakartada keçirilmiş İKT xarici işlər nazirlərinin 24-cü Konfransı və 1997-ci ilin dekabrında
Tehranda keçirilmiş İKT dövlət və hökumət başçılarının 8-ci Zirvə görüşündə qəbul edilməsi bu məsələyə dair
Azərbaycanın haqlı mövqeyinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında önəmli rol oynayıb. Xatırladaq ki, siyasi
qətnamədə, üzv dövlətlərin erməni təcavüzünü qətiyyətlə pisləməsi, Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal
olunmuş Azərbaycan ərazilərindən dərhal, qeyd-şərtsiz çıxmasının tələb edilməsi, bu problemə dair baş katibin
ənənəvi illik hesabatları, İKT çərçivəsində keçirilən görüşlərdə qəbul edilən yekun bəyannamələrin müvafiq
bəndlərində səsləndirilən müddəalar, habelə qondarma “Dağlıq Qarabağ Respublikası”nda keçirilmiş müxtəlif
qeyri-qanuni seçkilərin beynəlxalq hüquq normalarına zidd və İKT-yə üzv ölkələr tərəfindən tanınmayan amil
kimi qiymətləndirilməsi erməni tərəfinin İKT dövlətlərinə narazılığını bildirməsi ilə müşayiət olunsa da, əksrezonans doğurub və qeyd olunan qərar və qətnamələr əsasında həm İKT qurumları, həm də üzv dövlətlər
tərəfindən Azərbaycana o zaman çox vacib olan geniş humanitar yardım fəaliyyəti həyata keçirilib.
Azərbaycan da öz növbəsində İKT çərçivəsində İslam dünyasının problemlərinə dair aparılan
müzakirələrdə, qərar və qətnamələrin qəbul edilməsində, həmçinin, Fələstin probleminə münasibətdə daim
konstruktiv mövqelərdən çıxış edib, birmənalı və dəyişməz mövqeyini nümayiş etdirib. Son illər AzərbaycanİKT münasibətləri keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoyub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin 2005-ci ilin dekabrında İKT-nin Məkkədə keçirilmiş 3-cü fövqəladə Zirvə görüşündə iştirakı, Onun
təşəbbüsü ilə 2006-cı ilin 19-21 iyun tarixlərində Bakıda İKT xarici işlər nazirlərinin növbəti 33-cü
Konfransının keçirilməsi, Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım
Əliyevanın təşəbbüsü ilə 2008-ci il 10-11 iyun tarixlərində Bakıda “Mədəniyyətlərarası Dialoqda Qadınların
rolunun genişləndirilməsi” mövzusunda beynəlxalq forum, İKT Turizm nazirlərinin Bakı Konfransı,
Dözümlülüyün və qarşılıqlı anlaşmanın inkişafında KİV-in rolu, digər konfrans və tədbirlərə Azərbaycanın ev
sahibliyi etməsi yuxarıda qeyd olunan siyasətin tərkib hissəsi kimi dəyərləndirilə bilər. Azərbaycan İKT-nin
müxtəlif təşkilatları ilə də sıx əməkdaşlıq edir.
Bu baxımdan Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım
Əliyevanın fəaliyyəti xüsusilə təqdirəlayiqdir. Həmin fəaliyyətin nəticəsidir ki, 2006-cı ildə İSESKO-nun baş
direktoru Əbdüləziz bin Osman əl-Tüveycri sivilizasiyaların yaxınlaşmasındakı fəaliyyətinə görə Mehriban
xanım Əliyevaya İSESKO-nun xoşməramlı səfiri adının verilməsi haqqında diplom təqdim edib. Həmçinin,
2008-ci ilin iyununda Bakıda keçirilən “Mədəniyyətlərarası Dialoqda Qadınların rolunun genişləndirilməsi”
mövzusunda beynəlxalq forumda iştirak edən İKT baş katibi E.İhsanoğlu humanitar sahədəki fəaliyyətinə görə
Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevaya “İKT-nin
humanitar məsələlər üzrə xüsusi elçisi” statusuna dair diplom təqdim edib. Əlamətdardır ki, İslam ölkələrinin
daxil olduğu təşkilatın bu yüksək adlarına layiq görülən ilk qadın məhz Azərbaycanın birinci xanımıdır.
Qurumun 11-ci Zirvə Konfransında İKT-nin yeni Nizamnaməsi qəbul edilib ki, bu beynəlxalq təşkilatın
əsas sənədinin məqsəd və məramları bölməsində Azərbaycan nümayəndə heyətinin məqsədyönlü işi və israrlı
mövqeyi nəticəsində işğal altında olan dövlətlərin öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməsi hüququnun üzv dövlətlər
tərəfindən birmənalı dəstəklənməsi barədə müddəanın təsbit edilməsi ölkəmiz üçün gələcək xarici siyasət
kursunun istiqamətləndirilməsində müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Təsadüfi deyil ki, 2008-ci ildə BMT Baş
Assambleyasının 62-ci Sessiyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin təqdim etdiyi “Azərbaycanın işğal
altında olan ərazilərindəki vəziyyət” adlı qətnamənin qəbul edilməsində İKT-yə üzv olan dövlətlərin mövqeyi
həlledici rol oynayıb.
Təşkilatın bu ilin fevralında keçirilən İKT xarici işlər nazirlərinin 36-cı iclasında da analoji mövqeyi bir
daha vurğulanıb. İclasda bir daha qeyd olunub ki, Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğal edib və BMT-nin
məlum 4 qətnaməsini yerinə yetirməyib. Quruma üzv olan ölkələrin xarici işlər nazirlikləri Ermənistanı
işğaldan əl çəkməyə çağırıb.
Təşkilatın Azərbaycanın bir nömrəli probleminin həllində ölkəmizə verdiyi dəstək bununla da
yekunlaşmır. 2009-cu ildən İslam Konfransı Təşkilatı Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş
əlaqələndiricisi, Heydər Əliyev Fondunun Rusiya nümayəndəliyinin rəhbəri Leyla xanım Əliyevanın
təşəbbüsü ilə “Xocalıya ədalət” kampaniyası keçirilir. Kampaniya çərçivəsində Xocalı qətliamının adı İsveçdə
yaradılmış və virtual aləmdə geniş vüsət almış “Beynəlxalq Müharibə Qurbanları Memorialı” arxiv layihəsinə
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daxil edilib. Layihədə kampaniyanın rəsmi saytına istinad edilərək Dağlıq Qarabağ müharibəsi zamanı erməni
silahlı qüvvələri tərəfindən Xocalı şəhərində xüsusi amansızlıqla öldürülən qurbanların siyahısı yerləşdirilib,
faciə saytın istifadəçilərinə XX əsrin ən dəhşətli qətliamı kimi təqdim edilib. Xocalı qətliamının adı Əlcəzair,
Srebrenitsa, Darfur, Madaqaskar, Nigeriya, Ruanda, Vyetnam və başqa yerlərdə törədilmiş soyqırımları və
qətliamlarla bir sırada çəkilib.
Bununla yanaşı, 2010-cu ilin yanvarın 31-də İslam Konfransı Təşkilatına üzv dövlətlərin Parlament
İttifaqının Uqandanın Kambala şəhərində keçirilən və 51 ölkənin parlament nümayəndələrinin iştirak etdiyi
VI konfransında “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyasına dəstək çərçivəsində xüsusi qətnamə qəbul
edilib. Qətnamədə bildirilib ki, İslam Konfansı Təşkilatı Parlament İttifaqı İslam Konfransı Gənclər
Forumunun baş əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə irəli sürülən və erməni hərbi
birləşmələri tərəfindən Azərbaycanın Xocalı şəhərində dinc əhaliyə qarşı törədilmiş kütləvi qırğın haqqında
tarixi həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasına yönələn “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyasını
dəstəkləyir: “Üzv dövlətlərin parlamentlərini insanlığa qarşı bu cinayəti düzgün və müvafiq şəkildə tanımağa,
sözügedən kampaniyaya milli və beynəlxalq səviyyədə tam dəstək verməyə çağırır”.
Qeyd etmək lazımdır ki, bu sənəd beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Xocalı faciəsini insanlığa qarşı
cinayət kimi tanıyan ilk qətnamədir. Qeyd edilməlidir ki, qətnaməni qəbul edən dövlətlərin sırasında
Ermənistanın da üzv olduğu Qara dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Parlament Birliyinin nümayəndələri
də iştirak ediblər. Bu isə Azərbaycan həqiqətlərinin daha bir beynəlxalq təşkilat tərəfindən də qəbulunun təməli
sayıla bilər.
Qeyd olunmalıdır ki, “Xocalıya ədalət” kampaniyası çərçivəsində əldə olunan ilk uğur İKT xarici işlər
nazirləri tərəfindən Xocalı faciəsini kütləvi qırğın kimi qiymətləndirmək barədə qətnamənin qəbul edilməsi
sayıla bilər. 2009-cu ilin iyul ayında isə İKT Gənclər Forumu ilə İSESKO arasında imzalanmış anlaşma
nəticəsində Xocalı faciəsi haqqında məlumatın İKT ölkələrinin tarix dərsliklərinə daxil edilməsi barədə razılıq
əldə olunub. Bundan əlavə, ötən ilin dekabrında BMT çərçivəsində keçirilən konfransda Xocalı soyqırımı
Ruanda, Srebrenitsa, Xolokost kimi dünya tərəfindən tanınmış soyqırımları ilə yanaşı, İnsan Haqları günündə
gündəmə gətirilib və bununla əlaqədar BMT-də konfrans keçirilib.
Yeni Azərbaycan.-2011.-3 may.-№77.-S.7.
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İKT Parlament İttifaqı Azərbaycanın haqq işinə həmişə dəstək verib
Gövhər BAXŞƏLİYEVA,
Milli Məclisin deputatı, AMEA-nın akademik Z. M. Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun
direktoru,
filologiya elmləri doktoru, professor
İslam Konfransı Təşkilatının (İKT) əsas məqsədi müsəlman aləmini birləşdirərək onun
həmrəyliyini təşkil etmək, müsəlman ölkələrinin birliyinə nail olaraq siyasi, iqtisadi və mədəni
əməkdaşlıq yaratmaq, islam dininə sitayiş edən xalqların mənafelərini, milli hüquqlarını, müstəqilliyini
qorumaq üçün birgə və yekdil fəaliyyət göstərməkdir.
Respublikamız öz müstəqilliyini əldə etdikdən sonra keçmiş sovetlər birliyinin müsəlman respublikaları
arasında birinci olaraq İKT-yə üzv qəbul olunmaq üçün müraciət etmiş və 1991-ci ilin dekabrında bu təşkilatın
sıralarına daxil olmuşdur. Lakin bu təşkilatla ölkəmiz arasında sıx münasibətlərin yaranması ulu öndər Heydər
Əliyevin 1993-cü ildə hakimiyyətə qayıdışından sonra mümkün olmuşdur. Heydər Əliyevin rəhbərliyi,
yorulmaz fəaliyyəti və bilavasitə iştirakı ilə Azərbaycan İKT ilə fəal əməkdaşlıq münasibətləri qurub, həmçinin
bu təşkilat tərəfindən ölkəmizin haqq işini dəstəkləyən bir sıra qətnamə və sənədlərin qəbul edilməsinə nail
olub.
Ulu öndərin layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyevin də çoxşaxəli xarici siyasətində Şərq amili daim
önəmli yer tutub, islam ölkələri, o cümlədən İKT ilə münasibətlər yüksələn xətlə inkişaf edib. Bunu ölkə
başçısının islam ölkələrinə müntəzəm səfərləri, bağlanan çoxsaylı müqavilələr, İKT yığıncaqlarında fəal
iştirakı və bu təşkilatın Azərbaycanla bağlı qəbul etdiyi çoxsaylı qərar və qətnamələr təsdiq edir.
Azərbaycanın haqq səsinin eşidilməsində, ərazi bütövlüyünün müdafiəsində İKT-yə üzv dövlətlərin
Parlament İttifaqı (İKT Pİ) da mühüm rol oynayır. Təşkilatın təsis konfransı 1999-cu ildə Tehranda keçirilmiş
və hüquqi sənəd kimi nizamnaməsi qəbul edilmişdir. 2008-ci ilin may ayından İKT Pİ-nin Baş katibi doktor
Mahmud Erol Kılıcdır. Hazırda təşkilatın 50 üzvü var. Bir neçə regional beynəlxalq təşkilat və parlament İKT
Pİ-də müşahidəçi statusuna malikdir.
İKT Pİ-nin əsas vəzifələri üzv ölkələrin qanunvericilik və məşvərət məclisləri arasında hərtərəfli
əməkdaşlığı inkişaf etdirmək, bu əməkdaşlığın səmərəli həyata keçirilməsi üçün müvafiq hüquqi əsaslar
yaratmaq, beynəlxalq hüquq prinsiplərini və normalarını rəhbər tutmaqla digər beynəlxalq, hökumət və qeyrihökumət təşkilatlarla əməkdaşlıq etməkdir.
Son illər həm İKT, həm də İKT Pİ öz işlərində çox müsbət irəliləyişlərə nail olublar. Çünki dünya
qloballaşır, ölkələrarası inteqrasiya dərinləşir. Məhz yaşadığımız dövrün yeni ruhuna uyğun olaraq bu
təşkilatlar da öz təməl prinsiplərini təkmilləşdirir, yeni dövrün tələblərinə uyğunlaşdırırlar. Təsadüfi deyil ki,
2008-ci il martın 14-də Dakar şəhərində (Seneqal) İKT-nin yeni Nizamnaməsi təsdiq edilmişdir. Bu sənədi
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi də ratifikasiya etmişdir. Hazırda İKT Pİ Nizamnaməsinə bir sıra
əlavə və dəyişikliklərin edilməsi üzrə təşkilatda intensiv müzakirələr gedir. Təşkilatın fəaliyyət qaydalarının
müasir prinsiplərə uyğun təkmilləşdirilməsi, onun daha çevik, baş verən hadisələrə daha operativ reaksiya və
əməli təsir göstərmək mexanizmlərinin yaradılması istiqamətində böyük işlər aparılır. Bu prosesə müsbət təsir
edən ən mühüm amil isə hər iki təşkilatın başında çox mütərəqqi insanların, əsl alim və ziyalıların, türk
qardaşlarımız Ekmələddin İhsanoğlunun və Mahmud Erol Kılıcın durmasıdır. Onların bu təşkilatlarda nə qədər
böyük iş görmələrinin biz şahidiyik. Bütün səylər təşkilatların yeniləşməsinə, dünyada baş verən proseslərlə
ayaqlaşmasına, müsəlman xalqlarının inkişafına xidmət edir.
İKT Pİ-nin konfransı iki ildə bir dəfə keçirilir. Bundan əlavə, hər il təşkilatın şurasının, İcraiyyə
Komitəsinin və üç xüsusi daimi komitəsinin (Siyasi və İqtisadi məsələlər üzrə xüsusi daimi komitə, Qadın,
sosial və mədəni məsələlər üzrə xüsusi daimi komitə və Hüquq məsələləri, insan haqları və ətraf mühit üzrə
xüsusi daimi komitə) iclasları keçirilir. Azərbaycan nümayəndə heyəti bütün göstərilən orqanlarda təmsil
olunur. Təşkilatın ali orqanı isə onun Konfransıdır. İndiyə qədər Konfrans Tehran (İran, 1999), Rabat
(Mərakeş, 2001), Dakar (Seneqal, 2004), İstanbul (Türkiyə, 2006), Qahirə (Misir, 2008) və Kampalada
(Uqanda, 2010) keçirilib.
Təşkilatda islam aləmini narahat edən əsas problemlər gündəliyə salınır və müzakirə edilir. İndiyədək
Fələstin məsələsi, Orta Şərq regionunun bütövlükdə bütün kütləvi qırğın silahlarından, xüsusilə də nüvə
silahlarından azad zonaya çevrilməsi, İraq xalqının siyasi və iqtisadi suverenliyinin bərpası və bu ölkənin
yenidən qurulması, Kəşmir, Somali və Sudandakı problemlər, MAQATE-nin nəzarəti altında nüvə
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texnologiyasından istifadənin hər bir dövlətin qanuni hüququ olması, Şimali Kipr Türk Cümhuriyyəti ilə
münasibətlərin qurulmasında fəal iştirak etmək, Qərbi Trakyada yaşayan türk azlığının hüquqlarının
Yunanıstan tərəfindən qorunmasının zəruriliyi, sivilizasiyalar arasında dialoqa dəstək, Roma Papası XVI
Benidiktin çıxışında səslənən fikirlər, Danimarkada nəşr edilmiş təhqiredici rəsmlərə münasibət, islamın
müqəddəs Quranına və Peyğəmbərə qarşı çıxan hər bir təhlükə ilə mübarizə məsələləri müzakirə olunmuşdur.
Bizim nümayəndə heyəti isə daim Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında
məsələnin gündəliyə salınmasına və sonrakı müzakirəsinə çalışır.
İKT Pİ-nin yarandığı vaxtdan bu günə qədər təşkilatla Azərbaycan parlamenti arasında çox işgüzar və
səmərəli əməkdaşlıq münasibətləri yaranıb. Azərbaycan Milli Məclisinin nümayəndə heyəti İKT Pİ-nin
məclislərində daim iştirak edib, məruzələr söyləyib, rəy və təkliflərini bildirib, bir sıra qətnamə, bəyanat və
yekun bəyannamələrə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı müddəaların salınmasına nail olub. 12 aprel
2006-cı ildə İstanbul şəhərində keçirilən İKT Parlament İttifaqının konfransında Azərbaycan Respublikası
Milli Məclisinin nümayəndə heyətinin təklif etdiyi Qətnamə konfransın yekun sənədlərinə daxil edildi.
Qətnamədə deyilir: “İKT Pİ konfransı beynəlxalq hüquq və BMT prinsiplərinin kobud pozulması sayılan,
Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı Ermənistan Respublikasının davamlı
təcavüzünü qətiyyətlə pisləyir. Konfrans Ermənistan silahlı qüvvələrinin tamamilə, qeyd – şərtsiz və tezliklə
bütün işğal olunan Azərbaycan torpaqlarından çıxarılmasına çağırır, Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın işğal
edilmiş torpaqlarına erməni millətindən olan insanların köçürülməsi, süni coğrafi, mədəni və demoqrafik
dəyişikliklər, qeyri-qanuni iqtisadi fəaliyyət və bu torpaqların təbii sərvətlərinin işlənməsi kimi qeyri-qanuni
fəaliyyət nəticəsində əmələ gələn sülh prosesinə maneələrin aradan qaldırılması işində Azərbaycan
hökumətinin səylərini dəstəkləyir. Konfrans üzv ölkələrini Azərbaycan xalqı ilə həmrəyliyini
möhkəmlətməyə, BMT-nin müvafiq regional və beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığını daxil etməklə, BMTnin potensialını işlətməyə yönəldilmiş cəhdlərinə tam dəstək verməyə və Azərbaycan Respublikasının
suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün tezliklə bərqərar edilməsinə çağırır”.
Azərbaycan nümayəndə heyətinin səyləri və çıxışları nəticəsində tədbirin sonunda müzakirəyə qoyulan
“İstanbul Bəyannaməsi”nə Azərbaycanın təklif etdiyi bənd də əlavə edildi: “Konfrans beynəlxalq hüquq və
BMT prinsiplərinin kobud pozulması sayılan, Azərbaycan Respublikasının suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə
qarşı yönəldilmiş Ermənistan Respublikasının təcavüzünü qətiyyətlə pisləyir. Konfrans Ermənistan silahlı
qüvvələrinin tamamilə, qeyd-şərtsiz və tezliklə bütün işğal edilmiş Azərbaycan torpaqlarından çıxarılmasına
çağırır”.
Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi həmin konfransın plenar iclasında geniş məruzə ilə çıxış
etdim. Məruzədə Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü, ermənilərin ərazilərimizdə törətdikləri terror
aktları barədə faktları, rəqəmləri iştirakçıların diqqətinə çatdırdım. Konfransın əsas mövzusu terrorizmlə
mübarizə olduğuna görə bildirdim ki, Ermənistan Azərbaycana qarşı terror fəaliyyəti üçün bir sıra xarici
ölkələrin vətəndaşlarının işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarında hazırlığını, maliyyə və texniki yardımını
təşkil edir. Erməni terrorizmi dünyada tanınmış bir çox terrorçu təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq
münasibətlərindədir. Ermənistan öz məkrli və ekspansionist məqsədləri üçün istifadə etdiyi ASALA terror
təşkilatının fəal üzvlərini az qala milli qəhrəman kimi qələmə verir, Ermənistan ərazisində, eləcə də
Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarında terrorçuların hazırlanması üçün dayaq bazaları və düşərgələr
yaradır. Toplantı iştirakçılarının diqqətinə çatdırıldı ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq
hüquq normaları və prinsiplərinə uyğun, ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində ədalətli şəkildə nizama
salınmasını, bu münaqişə ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin, həmçinin digər beynəlxalq
təşkilatların qərarlarının yerinə yetirilməsini tələb edir. Bildirildi ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının
qətnamələrinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası terrorçuluq əleyhinə mübarizə çərçivəsində, xüsusilə
də terrorun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması məqsədilə müvafiq tədbirlər görməkdədir. Məruzədə
xüsusi vurğulandı ki, terrorizmə qarşı mübarizə sahəsində bizim üçün ən başlıca əngəl Azərbaycanın
Ermənistan tərəfindən işğal olunan və nəzarət altından çıxan əraziləridir. Beynəlxalq terrorçular bu ərazilərdən
silah, narkotik maddə qaçaqmalçılığı və insan alveri məqsədilə yararlanırlar. Beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən
terrorçuluq əleyhinə mübarizə ilə bərabər aqressiv separatçılıq və ekstremizmə qarşı da aktiv mübarizə
aparılmalıdır. Beynəlxalq terrorizmə qarşı hüquqi bazanın formalaşdırılması olduqca vacibdir. Bu baxımdan
1999-cu ildə Azərbaycan parlamenti terrorizmə qarşı konkret tədbirləri nəzərdə tutan “Terrorizmlə
mübarizə”yə aid qanun qəbul edib. Azərbaycan artıq beynəlxalq terrorizmə qarşı məsələlər üzrə on bir
beynəlxalq konvensiyaya qoşulub. Məruzədə o da qeyd edildi ki, biz ölkəmiz, eləcə də bölgə üçün ən böyük
təhlükə mənbəyi olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində İKT-nin və digər
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təşkilatların dəstəyini yüksək dəyərləndiririk. Biz terrorizmin bütün formalarını qətiyyətlə pisləyir, onun
törədilməsi səbəbindən, nə zaman və kim tərəfindən həyata keçirilməsindən asılı olmayaraq terroru beynəlxalq
aləm üçün ən dəhşətli və ciddi təhlükə sayırıq. Əlavə etdim ki, terrorizmə qarşı mübarizənin pozitiv nəticələrini
yalnız və yalnız beynəlxalq əməkdaşlıq imkanları və bütün səviyyələrdə terrorizmlə qarşıdurmanın
gücləndirilməsi ilə əldə etmək olar.
2007-ci ilin fevralında isə Malayziyanın Kuala-Lumpur şəhərində İKT Pİ Şurasının IX sessiyası
keçirilmişdir. Sessiyada iştirak edən Azərbaycan nümayəndə heyətinin təklifi ilə ayrıca bənd – Şura
Ermənistanın Azərbaycan Respublikasına qarşı davam edən təcavüzünü və Ermənistan silahlı qüvvələrinin
Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqlarında apardığı qeyri-qanuni hərəkətlərini (etnik təmizləmə, islam
mədəniyyəti abidələrinin vəhşicəsinə məhvi, milli sərvətlərin talan edilməsi) qətiyyətlə pisləyir. Şura
Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarından tezliklə çıxarılmasını tələb edir –
həmin tədbirin yekun sənədinə – Kuala-Lumpur Bəyannaməsinə salındı.
2008-ci ilin yanvarında Qahirə şəhərində keçirilmiş Parlament İttifaqının V konfransında Azərbaycan
Milli Məclisinin nümayəndə heyətinin təklifi ilə “Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına
qarşı təcavüzü haqqında” və “Ermənistan Respublikasının təcavüzü nəticəsində Azərbaycan Respublikasının
işğal olunmuş ərazilərində islam tarixi və mədəniyyət abidələrinin məhv edilməsi və dağıdılması haqqında”
qətnamələr Təşkilatın Siyasi və İqtisadi məsələlər üzrə komitələrinə təqdim olundu və konfransın yekun
sənədlərinə salındı.
“Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzü haqqında” qətnamədə İKT Pİ
Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzünü, arxeoloji, mədəni və dini
abidələrimizin talan və məhv edilməsini qətiyyətlə pisləmiş, işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərində mülki
azərbaycanlı sakinlərə qarşı edilən hərəkətləri bəşəriyyətə qarşı cinayət kimi qiymətləndirmişdir. İKT Pİ
təcavüzkar tərəfindən münaqişənin şiddətləndirilməsinin və Azərbaycan ərazisinin işğalının davam
etdirilməsinin qarşısının alınması məqsədilə bütün üzv dövlətləri Ermənistana silah və hərbi sursat təqdim
etməkdən çəkinməyə çağırmışdır. Sənəddə BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 884 saylı
qətnamələrinin ciddi şəkildə yerinə yetirilməsi, erməni silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş Azərbaycan
ərazilərindən, o cümlədən Dağlıq Qarabağ bölgəsindən tam, qeyd-şərtsiz və dərhal çıxarılmasını qəti surətdə
tələb edilmiş, Ermənistan Azərbaycanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə ehtiramla yanaşmağa
çağırılmışdır. Qətnamə ilə İKT Pİ həmçinin ATƏT-in 1996-cı ildə Lissabonda keçirilmiş Zirvə görüşündə
icraçı sədrin bəyanatının ehtiva etdiyi Ermənistanla Azərbaycan arasındakı silahlı münaqişənin həllinin üç
prinsipini – Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü, Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində yüksək
muxtariyyət statusunun verilməsini, region və onun əhalisinin təhlükəsizliyinə zəmanət verilməsini
dəstəklədiyini ifadə etmiş, Eləcə də Azərbaycan hökuməti və xalqının öz ölkəsinin müdafiəsi naminə
göstərdiyi cəhdləri bütövlükdə dəstəklədiyini və onlarla tam şəkildə həmrəy olduğunu bir daha təsdiqləmişdir.
“Ermənistan Respublikasının təcavüzü nəticəsində Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş
ərazilərində islam tarixi və mədəniyyət abidələrinin məhv edilməsi və dağıdılması haqqında” qətnamədə isə
İKT Pİ Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərində islam irsinə vurulmuş böyük zərərin – nadir islam
mədəniyyəti və memarlıq abidələrinin, habelə məscidlərin, məbədlərin, məzarlıqların, arxeoloji qazıntıların,
muzeylərin, kitabxanaların, rəsm qalereyalarının, dövlət teatrlarının, musiqi məktəblərinin tam və ya qismən
dağıdılması, zəbt edilmiş muzeylərdən çoxsaylı qiymətli əşyaların, milyonlarla kitab və tarixi əlyazmaların
çıxarılması və məhv edilməsi faktlarını nəzərə alaraq, xalqımızın bununla əlaqədar narahatlığını tam bölüşərək
erməni təcavüzkarlarının Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində islam sivilizasiyasının tam məhv
edilməsinə yönəldilmiş vəhşi hərəkətlərini ciddi surətdə pisləmiş, BMT Təhlükəsizlik Şurasının
qətnamələrinin Ermənistan tərəfindən qeyd-şərtsiz və mütləq yerinə yetirilməsini qəti surətdə tələb etmişdir.
Bu konfransda Asiya, Afrika və ərəb qruplarından İcraiyyə Komitəsinə üzvlər seçildi. Asiya qrupundan
mənim namizədliyim səsə qoyuldu və dəstəkləndi. Bununla da Azərbaycan nümayəndə heyəti İcraiyyə
Komitəsində, Şurada, Siyasi və İqtisadi məsələlər və Hüquq məsələləri, İnsan haqları və Ətraf mühit üzrə
xüsusi daimi komitələrdə təmsil olundu. Konfransda Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi mən geniş
məruzə ilə çıxış etdim. Bildirdim ki, 1999-cu ilin iyun ayında Tehranda keçirilmiş İKT Pİ-nin təsis
konfransından keçən dövrdə dünyada böyük dəyişikliklər baş vermişdir. Özündə Avropa və Şərq
mədəniyyətinin ənənələrini birləşdirən Azərbaycan Respublikası da bəşəriyyətin və islam dünyasının bir
parçası kimi bu proseslərdən kənarda qalmayaraq istiqlaliyyət yolunda inamlı addımlarını atmaqdadır. İslami
dəyərlərə və əqidəsinə sadiq qalan Azərbaycan xalqı 70 il sovetlər birliyi tərkibində güclü ateist təbliğatı
altında olmasına baxmayaraq, islam dininə sadiq qalmışdır. Hazırda ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi
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xətti Azərbaycan Respublikasında Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə davam etdirilərək demokratiyanın
inkişafı, insan azadlıqlarının təmin edilməsi, dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya istiqamətində mühüm işlər
həyata keçirilməkdədir. Ölkə vətəndaşları Azərbaycan Konstitusiyasında təsbit edilmiş bütün hüquqlardan, o
cümlədən söz, vicdan, əqidə azadlıqlarından sərbəst surətdə istifadə edirlər. Lakin ölkəmizin demokratik
inkişafı yolunda xalqımızın ən ağrılı problemi – Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü böyük əngəllər
törətməkdədir. Belə ki, bu təcavüzün nəticəsində Azərbaycanın tarixi torpaqları olan Dağlıq Qarabağ bölgəsi
və onun ətrafında yerləşən 7 rayon ilə birlikdə torpaqlarımızın 20 faizi işğal edilmiş, 1 milyondan artıq
soydaşımız doğma ata-baba yurdlarından didərgin düşmüşlər. Erməni qəsbkarlarının işğalı Azərbaycan
xalqına böyük maddi və mənəvi ziyan vurmuşdur. İşğal olunmuş torpaqlarımızda erməni silahlı qüvvələri xeyli
sayda mədəniyyət abidələrimizi məhv etmiş, tarixi məscidlərimizi, müqəddəs islam ocaqlarını,
qəbiristanlıqları yerlə-yeksan etmiş, müsəlman sivilizasiyasının izlərini silmişdir. Bu vandalizm təkcə
Azərbaycan xalqına qarşı deyil, bütün islam dünyasına vurulan bir zərbədir. Hərbi təcavüz və etnik təmizləmə
nəticəsində 20 mindən çox azərbaycanlı öldürülmüş, 50 mindən çox adam əlil olmuş, 4 mindən çox adam əsir
və itkin düşmüş, girov götürülmüşdür. Uşaqlar, qadınlar və qocalar erməni təcavüzkarlarının törətdikləri
soyqırımın bütün dəhşətlərini görmüşlər. Fevralın 26-da mənim xalqımın tarixində ən böyük faciələrdən biri
baş verib. 1992-ci ilin məhz bu günündə erməni işğalçıları tərəfindən Xocalı adlı Azərbaycan şəhəri yerləyeksan edilmiş, 613 dinc sakin, o cümlədən 63 uşaq və 106 qadın vəhşicəsinə öldürülmüşdür. 1275 sakin –
qocalar, uşaqlar, qadınlar əsir aparılmış, olmazın təhqir və işgəncələrə məruz qalmışlar. 150 əsirin, o cümlədən
68 qadın və 26 uşağın taleyi bu günə qədər məlum deyil.
Azərbaycan erməni terrorçularının, eləcə də ASALA kimi məşhur terror təşkilatının genişmiqyaslı
fəaliyyəti üçün poliqona çevrilmişdir. Erməni terrorçularının törətdikləri 30-dan artıq terror aktı nəticəsində
iki mindən çox günahsız Azərbaycan vətəndaşı qətlə yetirilmiş, on minlərlə insan xəsarət almışdır. Bizim üçün
terrorçuluq əleyhinə mübarizə sahəsində əsas əngəl Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş və
nəzarət edilməyən əraziləridir. Bu ərazilər beynəlxalq terrorçular tərəfindən silah, narkotik maddə
qaçaqmalçılığı və insan alveri məqsədilə istifadə olunmaqdadır.
Ermənistan beynəlxalq hüquq normalarını kobud surətdə pozaraq, işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərində
yeni yaşayış məskənləri salaraq ərazinin demoqrafik vəziyyətini dəyişdirməyə çalışır. Mənbələr “Artsaxa
qayıdış” adlı planın mövcudluğundan xəbər verir. Bu plana uyğun olaraq 2010-cu ilə qədər Dağlıq Qarabağda
erməni əhalisinin sayını 300 minə çatdırmaq nəzərdə tutulub, halbuki münaqişənin başlanğıcında burada üç
dəfə az erməni yaşayırdı.
Erməni silahlı qüvvələrinin torpaqlarımızdan çıxarılmasını tələb edən BMT-nin məlum 4 qətnaməsini,
beynəlxalq təşkilatların qərarlarını, o cümlədən İKT kimi çox nüfuzlu beynəlxalq təşkilatın Ermənistanın
işğalçılıq siyasətini pisləyən, zəbt olunmuş torpaqlarımızın azad olunmasını tələb edən qətnamələrini
qulaqardına vuran Ermənistan bu günə kimi Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxlayaraq ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə nizama salınması prosesinə böyük maneələr törədir.
2009-cu ilin 18-19 fevral tarixlərində Nigerin paytaxtı Niamey şəhərində İKT Pİ-nin növbəti sessiyası
keçirildi. Azərbaycan nümayəndə heyəti bu sessiyada “Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi”
adlı qətnamənin qəbul edilməsinə nail oldu. Bu qətnamədə də İKT Pİ Ermənistanın ölkəmizə qarşı təcavüzünü
və torpaqlarımızda qədim mədəni və dini sərvətlərin qarət və talan edilməsini qətiyyətlə pisləmiş, bütün işğal
olunmuş Azərbaycanın torpaqlarından erməni silahlı qüvvələrinin tam və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını qətiyyətlə
tələb etmiş, Ermənistanı respublikamızın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmət etməyə çağırmışdır.
2010-cu ilin iyun ayında isə Dəməşq şəhərində İKT Pİ-nin “Qəzzənin blokadasına yox!” şüarı ilə
növbədənkənar konfransı çağırıldı. “Qəzzənin blokadasına yox!” şüarı ilə keçirilən mötəbər məclisdə 16 spiker
iştirak edirdi. Bu konfransda da çıxışımda Azərbaycanın müstəqil, suveren Fələstin dövlətinin yaradılması
sahəsində səyləri dəstəklədiyini qeyd etməklə yanaşı, Azərbaycan xalqının qarşılaşdığı əsas problemi –
Ermənistanın Dağlıq Qarabağı və ətraf rayonları işğal etməsini xatırladaraq 1 milyondan çox soydaşımızın öz
ata-baba yurdundan qovulduğunu, erməni işğalının xalqımıza sağalmaz maddi və mənəvi yaralar vurduğunu
qeyd etdim. Bildirdim ki, işğal nəticəsində torpaqlarımızda çoxsaylı maddi mədəniyyət nümunələri, mədəni
abidələr, tarixi məscidlər, müqəddəs islam abidələri, müsəlman qəbiristanlıqları dağıdılıb. Bu vandallıq təkcə
Azərbaycan xalqına qarşı deyil, eyni zamanda, bütöv islam aləminə qarşı zərbədir.
Göründüyü kimi, İKT və onun Parlament İttifaqı Azərbaycanın haqq işini daim dəstəkləyib, ölkəmizin
ərazi bütövlüyünü müdafiə edən və işğalçı Ermənistanı birmənalı şəkildə qınayan, işğalçı ilə bütün əlaqələri
kəsməyə çağıran bir çox qətnamə və qərarlar qəbul edib. Bütün keçirilən konfrans və şura iclaslarının yekun
bəyannamələrinə bu haqda maddələr salınıb. Bəzi müsəlman dövlətləri Ermənistanla diplomtik, siyasi, iqtisadi
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münasibətlər qurmur və buna səbəb kimi Azərbaycan torpaqlarının işğal olunmasını göstərirlər. Müsəlman
həmrəyliyinin göstəricisi olan bu amil bizdə qürur və fərəh doğurur.
Amma çox təəssüf ki, bu təşkilatda fəal iştirak edən və hətta islam aləminin lideri funksiyasını öz üzərinə
götürməyə çalışan bəzi ölkələr reallıqda İKT-nin əsas fəaliyyət prinsipini – müsəlman həmrəyliyini unudaraq
işğalçı Ermənistanla hərtərəfli əməkdaşlıq edirlər. Bu ölkələr Ermənistanla əlaqə qurmayan digər müsəlman
ölkələrindən nümunə götürməli, Azərbaycanın haqq işinin zəfər çalmasına öz töhfələrini verməlidirlər. Çünki
islam və müsəlman həmrəyliyi onlardan bunu tələb edir.
Azərbaycan.-2010.-6 sentyabr.-№ 196.-S.4.
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İslam Konfransı Təşkilatı Ermənistanı təcavüzkar kimi tanıyan ilk beynəlxalq qurumdur
Elçin ƏHMƏDOV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında DİA-nın dosenti, siyasi elmlər namizədi
İslam həmrəyliyi çərçivəsində beynəlxalq təşkilat yaratmaq ideyası 1969-cu il sentyabrın 22-25-də
Mərakeşin paytaxtı Rabatda keçirilən 25 müsəlman ölkəsinin dövlət və hökumət başçılarının birinci
konfransında özünün siyasi həllini tapdı.
İslam Konfransı Təşkilatının (İKT) Nizamnaməsi qəbul edilənə qədər 1970-ci ilin mart ayında Kəraçi
şəhərində təşkilata üzv olan dövlətlərin xarici işlər nazirlərinin birinci konfransında İKT Baş Katibliyi təsis
edildi. 1972-ci ilin mart ayında Ciddədə keçirilmiş xarici işlər nazirlərinin üçüncü konfransında İKT
Nizamnaməsi 30 dövlət tərəfindən qəbul olundu.
Nizamnaməyə əsasən, İKT-nin ali orqanı dövlət və hökumət başçılarının Zirvə konfransıdır. Zirvə
toplantısında Nizamnaməyə əsasən islam dünyasının vacib problemləri müzakirə edilir və bu məqsədlə
təşkilatın siyasəti əlaqələndirilir. İKT-nin Zirvə toplantısında sənədlərin qəbulu konsensus əsasında, yəni qərar
və qətnamələr iştirakçıların mövqeyinin razılaşdırılması yolu ilə həyata keçirilir və hər hansı iştirakçı
tərəfindən rəsmi etiraz olmadıqda sənəd qəbul edilmiş hesab olunur.
İKT-nin siyasi orqanı xarici işlər nazirlərinin konfransıdır. Nizamnaməyə əsasən, konfrans xarici işlər
nazirləri və ya akkreditə olunmuş nümayəndələr səviyyəsində ildə bir dəfə, eləcə də zəruri hallarda təşkilata
üzv olan hər hansı bir dövlətdə toplanır.
İKT-nin icraçı orqanı Baş Katiblikdir. Baş Katiblik üzv dövlətlər arasında əlaqəni həyata keçirməklə,
ümumi maraq kəsb edən məşvərətlər, fikir mübadiləsi və məlumatların yayılması üçün şərait yaradır. Bununla
yanaşı, qəbul edilən qətnamə və qərarların yerinə yetirilməsinə nəzarət edərək, bu haqda konfransa məruzə
təqdim edir. Baş katibliyin iqamətgahı Ciddədə (Səudiyyə Ərəbistanı) yerləşir. Baş katiblik xarici işlər
nazirləri konfransının təyin etdiyi Baş Katib tərəfindən 4 il müddətinə idarə edilir. 2005-ci ildən bu vəzifəni
Ekmələddin İhsanoğlu icra edir.
İslam Konfransı Təşkilatı hazırda 57 dövləti özündə birləşdirir. Bundan əlavə, bəzi ölkələrin müsəlman
icmalarının, eləcə də bir sıra beynəlxalq və regional təşkilatların nümayəndələri İKT yanında müşahidəçi
statusuna malikdirlər. İKT Birləşmiş MİIIətlər Təşkilatı ilə sıx əməkdaşlıq edir və 1975-ci ildən BMT yanında
müşahidəçi statusu almışdır.
Azərbaycan Respublikası 1991-ci il dekabrın 8-də İKT-nin Dakarda keçirilən dövlət və hökumət
başçılarının 5-ci konfransında 46-cı tamhüquqlu üzv kimi təşkilata qəbul olunmuşdur. İKT Azərbaycan öz
dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra beynəlxalq hüququn subyekti kimi qəbul olunduğu ilk beynəlxalq
təşkilatdır.
Həmin dövrdə Azərbaycanın İKT-yə üzv qəbul olunması həm erməni təcavüzünə məruz qalmış, eləcə
də informasiya təbliğat imkanları zəif olan ölkəmizin haqlı mövqeyinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, həm
də İKT-nin Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə münasibət bildirməsi üçün əsas verməklə yanaşı, islam
dövlətləri tərəfindən dəstəklənməsi üçün çox zəruri idi.
Buna görə də təşkilata üzv qəbul edildikdən üç ay sonra Azərbaycan hökumətinin müraciətinə cavab
olaraq İKT-nin Baş Katibi Həmid əl-Qabid öz müavini Məhəmməd Möhsinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə
heyətini ölkəmizdəki ictimai-siyasi vəziyyət və Dağlıq Qarabağ probleminin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün
mövcud imkanlarla tanış olmaq üçün regiona göndərdi.
İKT nümayəndə heyəti Azərbaycanda, Ermənistanda, Türkiyədə, İranda, Rusiyada olmuş, bu ölkələrin
xarici işlər nazirliklərinin vəzifəli şəxsləri ilə, eləcə də, BMT-nin xüsusi nümayəndəsi Sayruns Venslə Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar məsləhət xarakterli görüşlər keçirmişdir. Bunun nəticəsi olaraq, 1992-ci il
martın 31-də İKT-nin Baş katibi Dağlıq Qarabağda vəziyyətlə əlaqədar bəyanatla çıxış etmiş və Azərbaycanın
bu bölgəsində münaqişə ilə bağlı dərin narahatlıq keçirdiyini ifadə etmiş, üzv dövlətlərə, humanitar təşkilatlara
Dağlıq Qarabağa yardım göstərilməsi üçün müraciət etmişdir.
1992-ci ilin sentyabr ayında Nyu-Yorkda BMT Baş Məclisinin sessiyası zamanı İKT-yə üzvü olan
dövlətlərin xarici işlər nazirlərinin əlaqələndirmə toplantısında qəbul edilmiş yekun sənədinə ErmənistanAzərbaycan münaqişəsi ilə əlaqədar bir maddə salınmışdır.
1993-cü il aprel ayının 25-29-da Pakistan İslam Respublikasının Kəraçi şəhərində keçirilən İKT Xarici
İşlər nazirlərinin 21-ci konfransında Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi qətnamə qəbul edildi. Qətnamədə
Ermənistanın ölkəmizə qarşı təcavüzü pislənmiş, erməni silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş Azərbaycan
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torpaqlarından təcili çıxarılması tələb olunmaqla, münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılmasının vacibliyi
bildirilmişdir.
1993-cü ildə Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazilərinə genişmiqyaslı hücumu və
torpaqlarımızın işğalı ilə əlaqədar noyabr ayının 23-də BMT iqamətgahında İKT-yə üzv ölkələrin xarici işlər
nazirlərinin əlaqələndirmə toplantısı keçirilmiş, burda Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin erməni
təcavüzü ilə bağlı ölkəmizin düşdüyü vəziyyət barədə toplantı iştirakçılarına dərin məzmunlu müraciəti
oxunmuş və Ermənistanın son təcavüzü ilə bağlı bəyanat qəbul edilmişdir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin 1994-cü ilin iyul ayında Səudiyyə Ərəbistanına rəsmi səfəri
çərçivəsində müqəddəs Kəbədə ümrə ziyarəti, kral Fəhd bin Əbdüləzizlə apardığı danışıqlar, İKT Baş
katibliyinin rəhbərliyi ilə keçirdiyi səmərəli görüşlər Azərbaycanın islam aləmində olan maraq və diqqəti daha
da artırdı. Nəticədə, İKT-nin beynəlxalq aləmdəki nüfuz və imkanlarından lazımi səviyyədə istifadə edə
bilməsi istiqamətində Azərbaycanın mövqeyini daha da möhkəmləndirərək əməkdaşlığın gələcək inkişafına
zəmin yaratdı.
Qarabağ.-2010.-9-22 aprel.-№6.-S.7.
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AZƏRBAYCANIN İSLAM KONFRANSI TƏŞKİLATI İLƏ ƏLAQƏLƏRİNİN YARANMASI (19911993 – cü İLLƏR)
SƏİDƏ QULİYEVA,
BDU-nun Azərbaycanşünaslıq
Elmi-Tədqiqat Mərkəzinin kiçik elmi işçisi
İslam Konfransı Təşkilatının yaranmasının 40 illiyinə həsr olunur
XIX əsrdən başlayan İslam reformasiyası və milli azadlıq hərəkatı nəticəsində XX əsrin əvvəllərində
bir sıra müsəlman xalqları, həmçinin Azərbaycan xalqı müstəqil dövlətini yarada bilmişdir, XX əsrin 20-ci
illərindən isə dini prinsiplər əsasında beynəlxalq təşkilatların yaranması prosesi başlamış və müəyyən
inkişaf mərhələləri keçdikdən sonra 1969-cu ildə İslam dünyasının ilk beynəlxalq dövlətlərarası təşkilatı –
İslam Konfransı Təşkilatı yaranmışdır.
Azərbaycanda 70 il ərzində sovet sisteminin qadağalarına baxmayaraq, xalq hələ də İslam ənənələrini
qoruyurdu. 1991-ci ilin oktyabrında Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi bərpa edilən dövrdə, hətta Ermənistan
tərəfdən təcavüzə məruz qalmasına baxmayaraq, İslam ölkələri ilə iqtisadi-mədəni əlaqələr genişlənməyə
başlamışdır. Bu əlaqələrin İslam dünyasının beynəlxalq təşkilatları, xüsusilə İKT səviyyəsinə qaldırılması isə
bir sıra siyasi, sosial-iqtisadi maraqlarla bağlı olmuşdur.
SSRİ-nin dağılması İKT və nüfuzlu İslam ölkələrini bir sıra reallıqlarla üz-üzə qoymuşdu. Belə ki, Qərb
ölkələri SSRİ-dən ayrılıb yeni müstəqillik qazanmış ölkələrlə öz maraqlarına uyğun siyasi və iqtisadi əlaqələr
qurmaqda maraqlı idilər. Buna görə də regiona Türkiyə vasitəsilə İslamdan kənar Avropa modelinin
gətirilməsini, yəni dünyəvi dövlət modelinin qurulmasını müdafiə edirdilər. İslam ölkələri isə dini və iqtisadi
maraqlara görə qərb ölkələri ilə toqquşmaq istəmirdilər (10, s. 560; 18; 19). İKT müstəqillik əldə etmiş
müsəlman dövlətlərinin iqtisadi inkişafına hərtərəfli kömək göstərə biləcək maliyyə strukturu və fondlara
malik olduğundan, həmin dövlətlər tərəfindən çox əhəmiyyətli görünür. Çünki digər beynəlxalq İslam
təşkilatlarından fərqli olaraq, İKT maliyyə strukturu və fondlarla yanaşı, dünya ictimaiyyətinə «çıxmaq»
imkanlarına malikdir. Dövlət müstəqilliklərinin tanınması isə ilk vəzifələrdən biridir. Bu səbəblərdən, İKT bu
dövlətlərin, o cümlədən keçmiş SSRİ-nin müsəlman respublikalarının üzvlük üçün müraciət etdikləri ilk
beynəlxalq təşkilatlardan biridir. İKT müstəqillik qazanmış ölkələrin bu ümidlərini doğruldur, İslam maliyyə
strukturları tərəfindən onlara kömək göstərilir.
Azərbaycan İKT-yə üzv olduğu dövrdə ölkəyə Ermənistanın təcavüzü güclənməkdə idi. Buna görə də
digər keçmiş sovet respublikalarından fərqli olaraq, Azərbaycana dünya ictimaiyyətinə real vəziyyəti
çatdırmaq və informasiya blokadasından çıxmaq, həmçinin müharibədə evlərindən didərgin düşmüş əhaliyə
və yaralılara kömək lazım idi.
Azərbaycan məhz bu problemlərinin həllində İKT-yə ümid edirdi.
Xarici işlər nazirlərinin XX İslam Konfransının (8 avqust 1991, İstanbul) İcraiyyə Komitəsinə üzv
seçilmiş Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadə bunları nəzərə alaraq,
SSRİ tərkibindəki müsəlman respublikaların İKT-yə üzv olunmasının zəruriliyini, o cümlədən Ermənistanın
Azərbaycana təcavüzünə qarşı İslam ölkələrinin köməyinə ehtiyacı olduğunu bildirmişdir (11, s. 29-30; 14, s.
324, 336). Bu təklifə əsasən, Azərbaycan, SSRİ tərkibində olan digər respublikalar və Bosniya-Herseqovinanın
nümayəndələri İKT-nin VI Sammitinə (1991, Dəkkə) dəvət olunsalar da, Sammitdə yalnız Azərbaycan,
Qazaxıstan və Bosniya-Herseqovinanın nümayəndələri iştirak etmişdilər. Pakistanın «Qeyri-müsəlman
dövlətlərinin müsəlman əhalisinin müdafiəsi» layihəsi müzakirə edilərkən, İran İslam Respublikasının xarici
işlər naziri Əli Əkbər Vilayətinin təklifi, Türkiyə, Pakistan və digər dövlətlərin razılığı ilə Azərbaycanın İKTyə üzv qəbul olunması məsələsi gündəliyə daxil edilmişdir (14, s. 336-337; 17, s. 189-195). VI İslam
Sammitinin Yekun qətnaməsində Azərbaycana üzv dövlət, Albaniya respublikasına isə müşahidəçi dövlət
statusu verildiyi göstərilir (15).
Bu təşkilata üzv qəbul edilməsi ilə Azərbaycan beynəlxalq və regional təşkilatlarda təmsil olunaraq,
dünya siyasətində mövqeyini möhkəmlətmək üçün ilk addımlarından birini atdı: ölkəmizin qarşısında
beynəlxalq aləmdə yeni imkanlar açıldı, müsəlman dünyasının informasiya və siyasi dayaq imkanlarından
istifadə şansı əldə etdi. Xüsusilə, o vaxt Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərinin azad edilməsi,
əhalinin öz evlərinə qayıtması, ümumiyyətlə, problemin sülh yolu ilə həll olunması üçün İKT və ona üzv
dövlətlər mühüm rol oynaya və Azərbaycanın ehtiyacı duyduğu beynəlxalq dayaq ola bilərdilər.
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Görkəmli siyasətçi və dövlət xadimi Heydər Əliyev Azərbaycanın İKT-yə üzv olmasını yüksək
qiymətləndirərək demişdir ki, Azərbaycan keçmiş SSRİ respublikaları arasında bu təşkilata üzv olan ilk
dövlətlərdən biridir. Biz bu təşkilatın üzvü olmaqdan çox məmnunuq və onun işində daim fəal iştirak etməyə
maraq göstəririk. Keçmiş İttifaqın tərkibində olan müsəlman dövlətlərinin, o cümlədən Azərbaycanın
beynəlxalq yardıma çox böyük ehtiyacı vardır(1, s. 215; 9).
Azərbaycanın İKT-yə üzv olması prosesinin iştirakçısı olmuş Şeyxülislam A.Paşazadə bu hadisəni
respublikanın tanınması yolunda ilk rəsmi addım kimi qiymətləndirmiş və BMT-nin 44 üzvünün Azərbaycanın
müstəqilliyini tanıması üçün təminat yarandığını bildirmişdir (14, s. 341).
Azərbaycan-İKT əlaqələrinin ilk tədqiqatçısı olan V.İbayev Azərbaycanın İKT-yə qəbul olunmasının
hüquqi qiymətini verərək qeyd edir ki, «bu, həmin beynəlxalq təşkilata daxil olan 45 dövlətin Azərbaycanın
müstəqilliyini rəsmən tanıması üçün əsas oldu. Azərbaycanın suveren müstəqil dövlət kimi başqa beynəlxalq
təşkilatlara daxil olmasında, dünya müsəlman dövlətləri, həmçinin digər dövlətlər tərəfindən tanınmasında,
Azərbaycanla ikitərəfli diplomatik əlaqələrin yaradılmasında, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkarlıq
siyasətinin beynəlxalq səviyyədə pislənməsində İslam Konfransı Təşkilatına üzv qəbul edilməsinin böyük
əhəmiyyəti oldu» (11. s. 30).
Təşkilata üzv olduğu dövrdən başlayaraq, İslam dövlətləri tərəfindən Azərbaycanın müstəqilliyi tanındı.
Bu proseslə paralel olaraq 1992-ci ilin yanvarından Müstəqil Dövlətlər Birliyinə (MDB) üzv dövlətlər ilə ərəb
ölkələri arasında müntəzəm qarşılıqlı əlaqələr, diplomatik münasibətlər yaradılmağa, səfirliklər açılmağa
başlandı. Qeyd etmək lazımdır ki, göstərilən səylər nəticəsində bu dövrdə Azərbaycanın 17 müsəlman ölkəsi
ilə diplomatik əlaqələri yaradılmışdır (8). İlk olaraq Türkiyə, İran, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, Səudiyyə
Ərəbistanı və digər İslam dövlətləri Azərbaycanla diplomatik əlaqələr qurmağa, həmçinin beynəlxalq
tədbirlərdə Azərbaycanın maraqlarını müdafiə etməyə başladılar. 1992-ci ilin avqustunda ikitərəfli diplomatik,
iqtisadi, mədəni və humanitar əlaqələri genişləndirmək məqsədilə Türkiyənin İstanbul, İranın Təbriz şəhərində
Azərbaycanın Baş konsulluğu fəaliyyətə başladı. 1992-ci ildən isə səfirliklər açılmağa başladı (4, s. 63; 5, s.
66; 6, s. 173-174, 176-177, 179-180). Lakin ikitərəfli əlaqələrin yaradılmasında bir sıra problemlər mövcud
idi. Keçən dövr təsdiq etdi ki, həm MDB-yə daxil olan müsəlman dövlətləri, həm də ərəb ölkələri diplomatik
nümayəndəliklərə sahib olmaq üçün maliyyə və kadr imkanlarına malik deyildilər. Onlar nümayəndəliklərin
bir mərkəzdə birləşdirilməsi təcrübəsindən istifadə etməli olurdular.
İran, Türkiyə, Misir, BƏƏ bu dövlətlərlə əlaqələrin yaradılmasına daha fəal yanaşırdılar. Qarşılıqlı
səfərlər zamanı müxtəlif ərəb liderlərinin müraciətlərinin təhlili bir sıra məsələləri aydınlaşdırmağa imkan
verir. Belə ki, varlı neft ölkələri, onların təşkil etdikləri beynəlxalq siyasi və dini təşkilatlar MDB ölkələrinə,
başlıca olaraq Orta Asiya və Azərbaycana ilk növbədə İslamın yayılmasına köməklik göstərəcəklərinə vəd
verir, bundan sonra ikinci, hətta üçüncü yerdə onların bu gün ehtiyacları olduğu iqtisadi məsələlər gəlirdi (11,
s. 29; 14, s. 304-413; 18). Keçmiş sovet respublikalarında iqtisadi maraqlarını təmin etmək üçün rəqibləri
qabaqlayaraq İnvestisiya qoymağa, birgə müəssisələr yaratmağa, əlverişli bazarlar ələ keçirməyə can atırdılar.
Qərb ölkələri ilə rəqabətdə üstünlük qazanmaq üçün Sovet hakimiyyəti illərində mövcud olmuş əlaqələrdən
də istifadə edirdilər. Bu ölkələrə səfərlər əlaqələrin genişləndirilməsi və konkret məsələləri həll etmək üçün
əhəmiyyətli olurdu. Məsələn, 1992-ci ilin yanvarında Misir Ərəb Respublikasının xarici işlər naziri X.Kandil
keçmiş SSRİ-nin beş İslam dövlətinə səfər etdi. Səfərin yekununda o, MƏR hökumətini MDB-nin başqa
ölkələri ilə əməkdaşlıq etməyə çağırır, bu dövlətlərin satış bazarlarının sənaye cəhətdən inkişaf etmiş dövlətlər
tərəfindən tutulmasını qabaqlamağın əhəmiyyətli olduğunu bildirirdi (18; 19).
1992-ci ilin noyabrında Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri MƏR-ə səfər edərək,
Azərbaycanın Misirlə əməkdaşlığı bütün sahələrdə inkişaf etdirmək arzusunda olduğunu demişdi. Səfər
müddətində Azərbaycan və MƏR arasında bir sıra məsələlər müzakirə edilmiş, ölkələr arasında mədəniyyət
sahəsində əməkdaşlıq haqqında, o cümlədən mütəxəssis və tələbə mübadiləsini nəzərdə tutan Sazış
imzalanmışdı. 1992-ci ilin martında isə Liviya nümayəndə heyəti Azərbaycanda olmuş, bir sıra sahələrə dair
sazişlər imzalanmışdır. Ümumiyyətlə, İslam ölkələri ilə nümayəndə heyətlərinin səfərləri tədricən dövlət
rəhbərləri səviyyəsinə qədər yüksəlmişdir.
Azərbaycanın təşkilata üzv olduğu ilk illərə nəzər saldıqda bu dövrdə əlaqələrin ancaq humanitar və
mənəvi dayaq səviyyəsində olduğunu görürük. Bu isə ölkədəki ağır siyasi, sosial-iqtisadi vəziyyət, xüsusilə
Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü ilə əlaqədar idi.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam A.Paşazadənin müraciətinə əsasən, 1992-ci ilin
martında Dağlıq Qarabağda gedən hərbi əməliyyatlar, müharibə vəziyyəti və müharibənin nəticələrinin
öyrənilməsi üçün vəziyyətlə tanış olmaq məqsədilə İKT-nin Baş katibinin müavini Məhəmməd Möhsinin
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rəhbərliyi ilə Azərbaycana komissiya göndərilmişdir (8, s. 43; 10, s. 530). Komissiya üzvləri Dağlıq
Qarabağdakı vəziyyətlə tanış olmaq və problemin həlli yollarının araşdırılması məqsədilə respublika rəhbərliyi
ilə görüşmüşdür. Eyni zamanda, Ermənistan, İran, Türkiyə və Rusiyaya səfər edərək bu dövlətlərin xarici işlər
nazirliklərinin rəsmi nümayəndələri ilə də görüşmüşdülər (12). Komissiyanın işinin nəticəsində Baş katib
Həmid əl-Qabid atəşin dayandırılması, Dağlıq Qarabağın müsəlman icmasına kömək göstərilməsi barədə
1992-ci il martın 31-də dünya dövlətlərinə, beynəlxalq təşkilatlara, o cümlədən İKT-yə üzv dövlətlərə və
humanitar təşkilatlara müraciət etmişdir (müraciət aprelin 1-də KİV vasitəsilə yayılmışdır) (8, s. 327; 10, s.
530).
Azərbaycandakı vəziyyətlə əlaqədar məsələyə, konkret olaraq, Dağlıq Qarabağ məsələsinə növbəti dəfə
xarici işlər nazirlərinin V Fövqəladə İslam Konfransının (17-18 iyun 1992, İstanbul) Yekun qətnaməsində rast
gəlinir. Konfransa sədrlik edən Türkiyənin Baş naziri Süleyman Dəmirəl, Türkiyə və Azərbaycan xarici işlər
nazirlərinin çıxışlarında Ermənistanın təcavüzü və Azərbaycandakı vəziyyət barədə məlumat vermişdirlər.
Qətnamənin 15-ci maddəsində Ermənistanın təcavüzü barədə məlumat verilmiş və təşkilatın Azərbaycanı
müdafiə edəcəyi bildirilmişdir. Həmin ilin sentyabrında isə İKT xarici işlər nazirlərinin BMT iclasından əvvəl
koordinasiya toplantısının Yekun sənədinə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə
maddə daxil edilmişdir (16).
1993-cü il aprelin 2-də Kəlbəcər rayonunun işğalından sonra İKT-nin və Azərbaycan Respublikasının
BMT-dəki nümayəndələri Ermənistanın təcavüzkar kimi tanınması, münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsi
barədə BMT Təhlükəsizlik Şurasına müraciət etmişdirlər. BMT TŞ-nın sədri döyüşlər barədə narahatlığını
bildirən bəyanatla çıxış etsə də, İKT nümayəndələri bununla kifayətlənməyərək bəyanat vermişdirlər (2; 11, s.
32). Bir neçə gün sonra xarici işlər nazirlərinin XXI İslam Konfransında (25-29 aprel 1993, Kəraçi) isə
Ermənistanın təcavüzü barədə ilk rəsmi beynəlxalq sənəd – «Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişə
haqqında» Qətnamə (12/21-P) qəbul edilmişdir. Əlavə edək ki, İKT-nin bu konfransından bir gün sonra
Pakistan İslam Respublikasının BMT TŞ-yə sədrlik etdiyi 1993-cü il 30 aprel tarixli 3205-ci iclasında BMTnin Dağlıq Qarabağa aid ilk qətnaməsi (Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə dair 822 nömrəli qətnamə)
qəbul edilmişdir. Ümumiyyətlə, BMT 1993-cü ilin aprelindən məhz İKT-nin və Azərbaycanın BMT-dəki
nümayəndəliyinin birgə fəaliyyəti, o cümlədən onların BMT TŞ-nin sədrinə müraciətləri əsasında problemlə
əlaqədar qətnamələr verməyə başlamışdır. Qeyd edək ki, 1992-1993 – cü illərdə BMT-də Azərbaycan
nümayəndə heyətinə Həsən Həsənov başçılıq etmişdir (13, s. 47-51).
İKT ilə əlaqələrin ilkin dövründə Azərbaycan İslam dünyasının problemlərinə də münasibət bildirməyə
çalışmışdır. 1992-ci il iyunun 9-da Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Bosniya və Herseqovinada baş
verən hadisələrlə əlaqədar bəyanat vermişdir. Bəyanatda hərbi əməliyyatların dayandırılması, BMT və ATƏTin münaqişənin həllinə kömək etməsi üçün müraciət olunmuşdur (3, s. 211; 17, s. 187).
Beləliklə, Azərbaycanın İKT ilə əlaqələrinin ilk dövrünü (1991-1993 – cü illər) təhlil etdikdə belə
nəticəyə gəlmək olar ki, müstəqil xarici siyasətin ilk addımlarının atıldığı bu dövrdə İKT ilə əlaqələr zəif olsa
da, əlaqələrin inkişafında əhəmiyyətli bir mərhələ olmuşdur. Bu dövrdə xarici siyasət sahəsində bir sıra daxili
və xarici amillərlə əlaqədar çətinliklər və sistemsizlik mövcud idi (9; 10, s. 222, 226-229). Müharibənin
yaratdığı sosial-siyasi gərginlik də Azərbaycanın xarici siyasətinə və beynəlxalq fəaliyyətinə, qonşu dövlətlərlə
münasibətlərinə təsir göstərmişdir. Həmin dövrdə Azərbaycan Xarici işlər nazirliyi səviyyəsində İKT-nin bir
necə tədbirində iştirak etmişdir (1; 7). Təşkilatın ilk günlərdən Dağlıq Qarabağ müharibəsinə diqqət göstərməsi
isə məhz İran, Türkiyə və Pakistanın təşəbbüsünün nəticəsi olmuşdur. Dünya dövlətlərinə və beynəlxalq
təşkilatlara Azərbaycanın müharibədən zərərçəkən əhalisinə kömək göstərmək, bu məsələyə diqqətlə
yanaşmaq üçün müraciət edilmiş, dünya mətbuatında Ermənistanın təcavüzü barədə bəyanatlar verilmişdir.
Heydər Əliyev bu dövrü qiymətləndirərək bildirmişdir ki, «Ötən üç ildə Azərbaycan İKT-ilə müəyyən
əməkdaşlıq etsə də, bu, çox da səmərəli olmayıb… əgər bu müddət ərzində intensiv işlər görülsəydi,
ölkəmizin beynəlxalq aləmdə mövqeyi daha möhkəm olardı, öz müstəqil siyasətini yeritmək üçün o, daha
böyük imkanlara malik olardı…» (9, 3-cü kitab, s. 33-41).
Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev 25 illik fəaliyyəti nəticəsində İKT-nin dünya siyasətində mühüm
amilə çevrildiyini bildirərək demişdir ki, İKT «…müasir dünyanın qlobal və regional problemlərinin həllinə
sanballı təsir göstərir. Amma etiraf etmək lazımdır ki, biz islam dünyasının və öz təşkilatımızın nəhəng
potensialından hələ heç də tam, istənilən səviyyədə istifadə edə bilməmişik. Biz nəinki təkcə öz
xalqlarımızın, həm də bütün dünyanın tərəqqisi işində daha sanballı, daha təsirli rol oynaya bilərik və
oynamalıyıq…» (9, 13-cü kitab, s. 345).
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2009-cu il sentyabrın 25-də İslam dövlətlərinin İKT tərkibində həmrəyliyinin 40 ili tamam olur. Bu
illərdə təşkilata üzv dövlətlərin sayı 25-dən 57-yə çatmış, üzv dövlətlər arasında əlaqələr həyatın bütün
sahələrini əhatə etmişdir. XX əsrin sonlarından başlayaraq dünyada baş verən proseslərə daha fəal münasibət
bildirməyə və təsir etməyə, İslam ölkələrinin maraqlarını qorumağa nail olmuşdur. Azərbaycan bu illərdə İKT,
onun qurumları və üzv dövlətləri ilə əlaqələrini inkişaf etdirmiş, bu təşkilat vasitəsilə İslam sivilizasiyasının
imkanlarından hərtərəfli istifadə etmək üçün təşəbbüs göstərmiş və təşkilatın fəal üzvlərindən birinə
çevrilmişdir.
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РЕЗЮМЕ
Установление отношений Азербайджана
с Организацией Исламская Конференция
(1991-1993 гг.)
В статье исследуются процессы установления первоначальных отношений мусульманских
республик бывшего СССР со странами-участницами Организации Исламская Конференция, их
членство в ОИК, политика ОИК и принятые ею резолюции 1991-1993 гг., осуждающие оккупацию
Азербайджана Арменией.
В ходе исследования использовались официальные документы Организации Исламская
Конференция, исследования азербайджанских и зарубежных специалистов.
SUMMARY
Formation of the Azerbaijan’s
relation with Organization of Islamic Conference
(1991-1993)
Present article is observe the process of establishment relation as the first stage with Muslims republic
by the former Soviet Union countries which takes part in Organization of Islamic Conference (OIC) and their
membership in OIC, providing resolution which was accepted in 1991 – 1993 years. Resolution itself is the
discussing the Armenian occupation in Azerbaijan territory.
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According to this article there was used an official papers of the OIC and also was used Azerbaijani,
foreign researchers as the resource.
Dövlət və Din.-2009.-№9-10.-S.62-69.
AZƏRBAYCAN – İSLAM KONFRANSI TƏŞKİLATI VƏ ISESCO
Aqil ƏHMƏDOV,
AMEA-nın Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi
Azərbaycan Respublikasının İslam Konfransı Təşkilatı ilə ilkin əməkdaşlığı respublikanın müstəqillik
tarixi ilə eyni vaxtda baş tutmuşdur. Artıq 18 ildir ki, mövcud münasibətlər səmərəli inkişaf tempi ilə müşahidə
olunmaqdadır. Bu illər ərzində Azərbaycanın xarici siyasət kursunun genişlənməsi, uğurlu strategiya və
beynəlxalq qurumlardakı balanslaşdırılmış diplomatik fəaliyyəti müsəlman təşkilatları ilə həmrəyliyin
əhəmiyyətini artırmışdır. Bu baxımdan, Azərbaycan Respublikasının keçən illər ərzində İKT ilə həyata
keçirdiyi elmi-mədəni əməkdaşlığının tədqiq olunması zərurət olaraq qalmaqdadır. İKT-nin təhsil, elm və
mədəniyyət sahəsində fəaliyyət göstərən struktur bölmələri ilə ikitərəfli əlaqələrin qurulması, bu təşkilatın
İslam irsi və mədəniyyətinin araşdırılması istiqamətində Azərbaycanla əməkdaşlığının vacib olduğunu
söyləməyə əsas verir.
1997-ci il dekabr ayının əvvəllərində Tehranda keçirilən İKT-nin VIII zirvə toplantısının iş prosesində
“İslam tarixi, incəsənəti və mədəniyyəti araşdırmaları mərkəzinə dair” (IRCICA) qətnаmə qəbul olunmuşdur.
Qətnamənin VII maddəsinə əsasən mərkəz 1998-ci ilin payızında Bakı şəhərində, Prezident Heydər Əliyevin
himayəsi altında, Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi və Azərbaycan Elmlər Akademiyası ilə
birlikdə “Qafqazda islam sivilizasiyasına dair” beynəlxalq simpoziumun geniş tərkibdə keçirilməsinə nail oldu
(1). İKT-nin xətti ilə keçirilən bu mötəbər tədbirdə Qafqaz sivilizasiyasının formalaşmasında islam amilinin
rolu, müsəlman Qafqaz dövlətlərinin elmi-mədəni həyatında islam mədəniyyəti və mənəviyyatının yüksək
mövqeyi xüsusilə vurğulanmışdır. Asiya və Avropanın qovuşuğunda yerləşən Azərbaycanın bu mədəniyyət
və mənəviyyatdan kənarda qalmaması, əksinə, bu gün İKT sıralarında uğurla təmsil olunması, Azərbaycan
xalqının islam mədəniyyəti ilə sıx bağlı olduğunu bir daha sübut etməkdədir.
1976-cı ildə İKT xarici işlər nazirlərinin İstanbulda keçirilən VII konfransında qəbul olunan qərarlara
müvafiq olaraq təsis edilmiş IRCICA Sultan II Əbdülhəmidin Ulduz sarayında yerləşir ki, bu mərkəz islam
tarixinə dair elmi araşdırmalar aparır (16). Ümummilli lider Heydər Əliyevin simpoziumdakı əhatəli çıxışı
müsəlman ölkələrinin diqqətini respublikaya yönəltmiş və İslam dünyası ilə əlaqələrimizin elmi-mədəni
əməkdaşlıqla davam etdirilməsinin əhəmiyyətli olduğu bildirilmişdir.
İslam dünyasının mötəbər təhsil, elm və mədəniyyət mərkəzi, İKT-nin bu sahədə müsəlman ölkələri ilə
əlaqələr qurduğu ən böyük mədəni struktur bölmələrindən olan ISESCO-dur. Əməkdaşlığımızın ilk günündən
ISESCO Azərbaycanın haqq işinin dəstəklənməsinə öz qüvvəsini səfərbər etmişdir. İKT, ISESCO və
bütövlükdə islam dünyası Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması yönündə
birmənalı mövqe nümayiş etdirərək, ermənilərdən işğal etdikləri Azərbaycan torpaqlarından qeyd-şərtsiz
çıxmalarını tələb etməkdədir. Bu məqamda ISESCO-nun beynəlxalq konfrans və simpoziumlarda, alimlərlə
keçirilən tədbirlərdə, elm məclislərində Azərbaycanın haqlı mövqeyini dəstəkləməsi buna bariz nümunədir.
İKT Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində elmi-mədəni abidələrimizi talan edən erməni vandalizmini
pisləmiş və müxtəlif illərdə müvafiq qətnamələr qəbul etmişdir ki, bugünə qədər dünya ictimaiyyəti problemə
lazımi reaksiya verməmişdir.
Son beş il Azərbaycan Respublikasının İslam Konfransı Təşkilatı ilə qurulan mədəni münasibətlərinin
inkişafında xüsusilə maraq kəsb etməkdədir. Bu illər İKT-nin də himayəsi ilə birgə respublikada həyata
keçirilən elmi-mədəni tədbirlərin reallaşması baxımından məhsuldar olmuşdur. Azərbaycan bir sıra beynəlxalq
və regional tədbirlərin mərkəzinə çevrilmişdir. İKT Gənclər Forumunun (GF) təsis edilməsi isə respublika
gənclərinin mədəni həyatında baş verən mühüm hadisə idi. Forumun təsis edilməsi haqda ideyanın məhz
Azərbaycan tərəfindən təqdim edilməsi isə respublika gəncliyinin bu işdə nə qədər maraqlı olduğunu deməуə
əsas verir. Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatlan Milli Şurasının (ARGTMŞ) sədri Fuad Muradov
təsisat iclasında forumun əhəmiyyətindən danışarkən qeyd etmişdir ki: “İslam Konfransı Təşkilatı (İKT) özünü
islam mədəniyyətinə aid edən dünyanın 57 ölkəsini öz sıralarında birləşdirən nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlardan
sayılır. Bu təşkilata üzv olan ölkələr arasında sıx elmi, mədəni və siyasi əlaqələr yaranması, fəal elmi və mədəni
informasiya mübadilələri aparılması istiqamətində geniş imkanlar yaradır. Lakin dünya siyasi arenasında
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özünəməxsus yeri və çəkisi olan İKT-nin gənclər siyasəti ilə məşğul olan qurumu indiyə kimi mövcud
deyildir”. 2001-ci ildən ARGTMŞ ilə Avrasiya Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası (ABİA) İKT ölkələrindən
olan gənclərin qeyri-hökümət təşkilatlarını özündə birləşdirən Forumunu yaratmaq ideyasını irəli sürmüş və
bu məqsədi həyata keçirmək üçün bir sıra əməli işlər görmüşdür. İKT GF-in yaradılması üzrə ilk görüş 2003cü
il
avqust
ayının
22-23-də Bakıda keçirilmişdir. Bu görüşdən sonra 2004-cü ilin 1-3 dekabr tarixlərində İKT GF-in təsis
qurultayı уеnə də Bakıda baş tutmuşdur. Təşkilatın baş katibi Elşad İsgəndərov Forumun Azərbayсаnın
mədəni, siyasi həyatında vacib rol oynayacağını bildirmişdir: “57 ölkəni öz sıralarında birləşdirən İKT-nin
Gənclər Forumunun yaradılmasının çox mühüm beynəlxalq əhəmiyyəti var. Çünki, 1.5 milyard əhalisi olan
islam dünyasının böyük əksəriyyətini gənclər təşkil edir. Həmin gənclərin də dünya düzəninin
formalaşmasında özünəməxsus rolu var. Tədbirin Azərbaycan üçün əhəmiyyətinə gəlincə, onu deyə bilərəm
ki, belə bir təşkilatın təsis konfransının Bakıda keçirilməsinin özü çox şey deyir. Bundan başqa bu təşkilatın
Baş Katibi vəzifəsinə Azərbaycan təmsilçisinin seçilməsi də önəmli bir hadisədir. Bu postda fəaliyyət
göstərdiyim müddətdə çalışacağam ki, Azərbaycan gənclər təşkilatlarının islam aləmində baş verən proseslərin
önünə keçməsinə yardımçı olum. Bu, һəm də bizim ölkəmizin İKT çərçivəsində rolunun artmasına da kömək
edəcək. Forumda yekun olaraq Dağlıq Qarabağda baş verən işğalın nəticələri ilə əlaqədar, Ermənistanı ittiham
edən və Azərbaycanın haqq mövqeyini dəstəkləyən qətnamə qəbul edildi. Mənə elə gəlir ki, böyük əhaliyə və
potensiala malik olan islam aləminin gənclərini Azərbaycanın haqq işinin müdafiəsinə səfərbər etmək bizim
başlıca vəzifəmiz olmalıdır” (11). Göründüyü kimi, möhkəm təmələ əsaslanan İKT GF-in təsisatı respublika
gəncliyinin mədəni həyatında son dərəcə dəyərli hadisəyə çevrilmişdir. Forumla qurulan münasibətlər onu
göstərir ki, Azərbaycan gəncliyi də mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalararası dialoqun təmin olunmasına öz
töhfəsini verəcəkdir.
2006-cı ilin 3 sentyabr tarixində İstanbul Ticarət Mərkəzində İKT GF-in dialoq və əməkdaşlıq uğrunda
daimi qərargahının açılışı, təşkilatın İKT üzvü olan ölkələr və digər beynəlxalq qurumlar tərəfindən ciddi
dəstəklənməsinin nəticəsi idi (12). Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin açılışda iştirakı və
söylədiyi yüksək səviyyəli nitq, Azərbaycan-İKT elmi-mədəni münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi
istiqamətində respublikanın mövqeyini təsdiq edirdi. Keçirilən təntənəli açılış mərasimində Azərbaycan
gənclərinin Forumun fəaliyyətində ilk uğuru kimi qiymətləndirilən “Qarabağ: faktlar və nəticələr” adlı ərəb
dilində nəşr olunan kitab, һəm Azərbaycan, həm Türkiyə, həm də İKT üzvü olan ölkələrin ictimaiyyəti
tərəfindən yüksək qiymətləndirildi. Sanballı tədqiqatın nəticəsi olan kitabın erməni vandalizminin dünyaya
bəyan edilməsi istiqamətində səmərə verəcəyi heç kimdə şübhə doğurmur.
Azərbaycan-İKT elmi-mədəni əlaqələrinin inkişaf etdirilərək bugünkü yüksək səviyyəyə çatdırılması
Heydər Əliyev Fondunun ISESCO ilə birgə həyata keçirdiyi beynəlxalq konfrans, simpozium, seminar və
digər elmi-mədəni tədbirlərin əhəmiyyətini artırmışdır. Azərbaycanın İKT-də yüksək mövqe nümayiş
etdirməsi isə diplomatiyamızın təşkilatdaxili nüfuzunun artması ilə də izah olunur. Bu baxımdan Azərbaycan
Respublikasının beynəlxalq arenada elmi-mədəni münasibətlərinin yüksək inkişaf tempi ilə irəliləməsi,
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın adı ilə sıx bağlıdır. Onun islam dünyası ilə mədəni
münasibətlərimizin formalaşmasına verdiyi töhfə ISESCO-nun xoşməramlı missiyasına təkan vermiş oldu.
M. Əliyevanın bu sahədə göstərmiş olduğu xidmətləri isə çox keçmədən rəsmi statusa layiq görüldü. Belə ki,
2006-cı ilin 23 noyabr tarixində M. Əliyeva ISESCO-nun bu yüksək dərəcəsini qəbul edərək xoşməramlı səfir
seçilir və ISESCO-nun tarixində ilk qadın xoşməramlı səfir dərəcəsi Azərbaycanın birinci xanımına təqdim
olunur. Bu mühüm hadisəni ISESCO rəhbərliyi yüksək qiymətləndirmiş və təhsil naziri Misir Mərdanov
demişdir ki, ISESCO-nun bu günə kimi 3 xoşməramlı səfiri olmuşdur. M. Əliyevanın Azərbaycanın
mədəniyyət, təhsil və səhiyyə sahələrində böyük xidmətləri olduğunu deyən nazir bildirmişdir ki, son 3 ildə
735 yeni məktəb tikilib, təxminən bu qədər məktəb də əsaslı təmir olunub, inşa olunan 300 məktəb Heydər
Əliyev Fondunun payına düşür (9). Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda elm, təhsil və mədəniyyətin
inkişafına qayğı ilə yanaşan M. Əliyeva ISESCO-nun xoşməramlı missiyasını böyük şərəflə yerinə
yetirməkdədir. Azərbaycan-İKT elmi-mədəni əməkdaşlığının bu istiqamətdə lazımi dəyər qazanması təbii ki,
birinci xanımın xidmətləri sayəsində bir konsepsiya təşkil etmişdir. Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə
Pakistanda qızlar üçün təhsil ocağının inşa edil-məsi isə xoşməramlı addımların Azərbaycanın hüdudlarından
kənarda da eşidildiyinə bir işarədir.
2006-cı ilin 11 sentyabr tarixində Bakıda İKT turizm nazirlərinin V konfransı keçirilmişdir ki, bu tədbir
Azərbaycanın dünyaya açılması və müsəlman ölkələri ilə turizm mübadiləsinin inkişafına əsaslı stimul
vermişdir (13). Son illər Azərbaycanda turizm sahəsinin inkişafını nəzərdə tutan layihələrin həyata keçirilməsi,
1254

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

о cümlədən otel biznesinin genişləndirilməsi ölkəyə turistləri cəlb edən mühüm amillərdir. Qoruqlara dövlət
nəzarətinin gücləndirilməsi, flora və faunamızın nadir incilərindən olan bitkilərin yetişdirilməsi, yaşıllıq
zolaqlarının genişləndirilməsi Azərbaycana səyahət edən əcnəbilərin sayını artırmışdır ki, bu müsbət
dəyişikliklər respublika turizminin inkişafına təkan vermişdir. Konfransda Azərbaycanın işğal altında olan
ərazilərindəki maddi və mənəvi mədəniyyət nümunələrinin dağıdılması, о cümlədən onlarca məscid, türbə,
məktəb, mədəniyyət ocaqları, kitabxanalar, klublar və s. tikililərin erməni terroruna məruz qalması faktı
müsəlman ölkələrinin turizm nazirlərinin yekun sənədinə daxil edilmiş və təcavüzkar ermənilərin tarixi
Azərbaycan torpaqlarını tezliklə tərk etməsinə dair qətnamə də qəbul olunmuşdur.
2007-ci il iyun ayının 21-də isə “İslam Konfransı Təşkilatına üzv ölkələrin iqtisadiyyatında turizmin
rolu” mövzusunda keçirilən beynəlxalq elmi praktiki konfrans müsbət nəticələrlə yadda qalmışdır (5). Tədbirin
sonunda qəbul edilmiş “Bakı Bəyannaməsi”nin əsas maddələrində islam ölkələrinin zəngin mədəniyyətlərinin,
ənənələrinin, mənəvi dəyərlərinin, tarixi abidələrinin və digər yüksək bəşəri keyfiyyətlərinin təbliğində
turizmin əhəmiyyəti vurğulanmış və müsəlman dövlətlərinin bu sahədə bir-biri ilə sıx əməkdaşlığı tövsiуə
edilmişdir. İKT-уə üzv ölkələrin turizm nazirlərinin V konfransında Azərbaycanın bu sahə üzrə toplantıların
sədri seçildiyini diqqətə çatdıran mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev qısa müddət ərzində Səudiyyə Ərəbistanı
və digər islam ölkələrində turizmin inkişafı ilə bağlı müxtəlif tədbirlərin keçirildiyini bildirmişdir.
2007-ci ilin 1-3 noyabr tarixlərində, İKT-nin Dialoq və Əməkdaşlıq Naminə Gənclər Forumunun
təşəbbüsü, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) İnkişaf Proqramının, Avropa Şurasının və ISESCO kimi
mötəbər təşkilatların Heydər Əliyev Fondu ilə birgə həyata keçirdiyi “Gənclər sivilizasiyaların alyansı
naminə” mövzusunda yüksək səviyyəli beynəlxalq konfrans dünya ictimaiyyətinə təqdim olundu (7). Məqsəd
Azərbaycan gəncləri ilə müsəlman ölkələrinin gəncliyi arasında körpü yaratmaq və ümumislam gəncliyinin
dünya siyasətinə inteqrasiyası baxımından beynəlxalq təşkilatlarla səmərəli işbirliyi məsələlərini gündəmə
gətirmək idi. Dövlət başçısı İlham Əliyevin tədbirə ünvanladığı təbrik məktubundan da aydın görmək olar ki,
Azərbaycan Respublikasının siyasi həyatında ölkə gənclərinə qayğı, təhsil-elm, məşğulluq kimi sahələrin
dünya standartlarına uyğunlaşdırılması, respublikanın qarşısında duran davamlı inkişaf strategiyasının ən
vacib şərtlərindəndir. Cənab prezident xüsusilə vurğulamışdır ki: “Bu gün Azərbaycanda milli, mənəvi
dəyərlərimizi, ana dilimizi, adət-ənənələrimizi qoruyub yaşadan, eyni zamanda, ümumbəşəri ideyaları
mənimsəyərək, dünyanın qabaqcıl gəncliyi ilə inteqrasiya etməyə qadir olan nəsil yetişmişdir. Onlar
Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
nəticəsində erməni qəsbkarları tərəfindən işğal edilmiş torpaqlarımızın azad olunması naminə qüvvə və
bacarıqlarını səfərbər edərək fəaliyyət göstərirlər. Son illərdə ölkəmizin iqtisadiyyatının misli görünməmiş
yüksəlişi gənclərimiz qarşısında geniş üfüqlər açmış və onlara bəslənilən ümidləri daha da artırmışdır” (12).
Yetişən gənc nəsillərə dövlət qayğısının artırılması həmişə aktual olmuş, bu gün isə Azərbaycanda fəaliyyət
göstərən gənclər təşkilat və forumlarının respublikanın ictimai həyatında oynadığı rol müstəqilliyimizin
möhkəmləndirilməsinə daim xidmət edəcəkdir.
2008-ci il may ayının 6-da “Azərbaycan İslam Konfransı Təşkilatı sıralarında” kitabı geniş oxucu
kütləsinə təqdim olunmuşdur (3). Heydər Əliyev irsi beynəlxalq elektron kitabxanası tərəfindən hazırlanan
nəşr Azərbaycan Respublikasının İKT ilə diplomatik, iqtisadi, mədəni və digər sahələrdə aparılan
əməkdaşlığına həsr olunmuşdur.
2008-ci ilin 10 iyun tarixində YUNESCO-ISESCO və Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Bakıda
“Mədəniyyətlərarası dialoqda qadınların rolunun genişləndirilməsi” mövzusunda beynəlxalq Forumun
keçirilməsi, müsəlman qadınına islamın verdiyi yüksək dəyərlərlə yanaşı, bugünkü sivil cəmiyyətin
inkişafında qadınların xüsusi rolunun olduğu bir daha vurğulanmışdır (14). Ailə və uşaq problemləri dünyada
baş verən proseslər qadınların zərif missiyasını bir qədər mürəkkəbləşdirmişdir. Qadınların ictimai işlərdə
təmsil olunmasının vacibliyi də müzakirələrin əsas mövzularından olmuş və dünyada qadınlara qarşı törədilən
zorakılığın yolverilməz olduğu, bu səpkili cinayətlərlə üzləşən qadınlara hüquqi dəstəyin göstərilməsi kimi
məsələlər də önə çəkilmişdir. Tədbirdə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESCO və ISESCO-nun
xoşməramlı səfiri, millət vəkili M. Əliyevaya İKT-nin humanitar məsələlər üzrə xüsusi elçisi statusunun
təqdim olunması Azərbaycan-İKT mədəni münasibətlərində geniş üfüqlər açmaqla əlaqələrimizin yüksək
səviyyəsindən xəbər verməkdədir (14).
2008-ci ilin 23 iyun tarixində İKT-nin Elm və Texnologiyalar Komitəsinin də (KOMSTECH)
təşkilatçılığı ilə Azərbaycanda biotexnologiya və bioinformatikanın əsasını qoymuş görkəmli seleksiyaçı alim,
akademik Cəlal Əliyevin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş “Bioinformatika: mövcud vəziyyəti və praktikada
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tətbiqi” mövzusunda beynəlxalq konfrans və seminar keçirilmişdir (2). Görüşdə C. Əliyevin Azərbaycanda
XXI əsr bioelminin inkişafına verdiyi töhfə iştirakçıların nəzərinə çatdırılmışdır.
Azərbaycan Respublikası İKT-nin xətti ilə mötəbər konfranslara ev sahibliyi etməkdə davam edir. Bu
tədbirlərdən biri 2008-ci ilin 6 oktyabr tarixin-də İKT-уə üzv olan ölkələrin təhsil və elm nazirlərinin “Elmdə
gənc alimlərin gücü ilə dəyişikliyə nail olunması” mövzusunda IV konfransı respublikanın elm-təhsil və
mədəni həyatında baş verən əlamətdar hadisə oldu (8). Bakı bəyannaməsinə Azərbaycanın işğala məruz qalan
ərazilərindəki təhsil və elm ocaqları, həmçinin də mədəniyyət mərkəzlərinin ermənilər tərəfindən məhv
edilməsinə son qoyulmasını tələb edən qətnamə də daxil edilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Təhsil
Nazirliyi hazırda müsəlman ölkələrinin universitetləri ilə tələbə mübadiləsi aparmaqdadır. Səudiyyə
Ərəbistanı, Misir, Suriya, İordaniya, Malaziya kimi ölkələrdə onlarca azərbaycanlı gənclər təhsillərini davam
etdirməkdədirlər və ya bu müsəlman ölkələrindən Azərbaycana təhsil almağa gələn gəncləri qeyd etmək olar.
Respublikanın, xüsusilə elm və təhsil sahəsində apardığı islahatlar ölkədə təhsilin səviyyəsini xeyli
yüksəltmişdir.
Respublikanın mədəni həyatında əlamətdar olması ilə yadda qalan əп mühüm hadisə isə Bakının islam
dünyasına məxsusluğunu bir daha sübut edən tədbirin gerçəkləşməsi ilə baş verdi. Belə ki, 2007-ci il 21-23
noyabr tarixlərində Liviyanın Tripoli şəhərində mədəniyyət nazirlərinin V konfransı keçirilmişdir. Həmin
tədbirdə İCCM5/2007/R.5.2 saylı qətnaməyə əsasən Bakı şəhəri 2009-cu il üçün islam mədəniyyətinin paytaxtı
elan olunmuş və İKT mədəniyyət nazirlərinin növbəti VI konfransının Bakıda keçirilməsi qərara alınmışdır.
Bu səbəbdən 2009-cu il fevral ayının 18-də Bakı İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı” adlı mədəniyyət ilinin
təntənəli açılışı baş tutmuşdur (4). Tədbirdə çıxış edən qonaqlar Azərbaycanın mədəniyyətlərin qovuşduğu bir
məkan olmasını bəyan etmələri bu torpaqlarda müxtəlif sivilizasiya və mədəniyyətlərin, о cümlədən də İslam
sivilizasiyasının geniş yayıldığı bir ərazi olması fikrini tamamlayır. Mədəniyyət ili çərçivəsində Azərbaycanda
yüzə yaxın tədbirin keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Azərbaycan rəssamlarının əl işlərini bəzəyən rəsm
qalereyasının açılması, açıq konsertin keçirilməsi və M. F. Axundov adına milli kitabxanada “Qədim Bakı”
kitabının təqdimetmə mərasimi kimi mədəni tədbirlər 2009-cu il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan
olunmuş Bakıda mədəniyyət günlərinin açılışı kimi yadda qalmışdır. Novruz bayramının bu il çərçivəsində
əvvəlki illərə nisbətən daha möhtəşəm keçirilməsi İslam paytaxtı Bakının şöhrətini dünyaya bəyan etmişdir.
Məlum Xocalı soyqırımı hadisələrindən 17 il ötür. Erməni vəhşiliklərinin iç üzünün açılmasında ermənisovet faciəsi olan bu dəhşətli cinayət hadisəsi ilə əlaqədar dünya birliyinə, beynəlxalq qurumlara müraciətlər
ünvanlanmışdır. Artıq bu istiqamətdə, Xocalı qətliamının beynəlxalq ictimaiyyətə doğru-düzgün təbliğ
olunmasını qarşısına məqsəd qoymuş yeni sayt oxucuların istifadəsinə verilib. “Xocalıya ədalət” beynəlxalq
məlumat-təşviqat kampaniyasının və onun internet saytının (www.justiceforkhojaly.org) dünyanın apancı
mərkəzlərində təqdimatı davam etdirilmişdir. Bu beynəlxalq məlumat və təşviqat kampaniyası İKT-yə üzv
qurum olan Dialoq və Əməkdaşlıq Uğrunda İslam Konfransı Gənclər Forumunun (DƏUİKGF)
mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə ötən ilin mayında elan
edilmişdir. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Azərbaycanın Xocalı şəhərində törədilmiş insanlığa
qarşı cinayətin təfərrüatının ictimaiyyətə çatdırılması, ona hüquqi-siyasi və mənəvi qiymət verilməsi üçün
Xocalı soyqırımı ilə bağlı həqiqətlərin təbliği məqsədi daşıyan kampaniyanın beynəlxalq səviyyədə rəsmi startı
bir neçə həftə ərzində dünyanın müxtəlif paytaxtlarında keçirilmişdir. Eyni zamanda qeyd olunan internet saytı
“Xocalıya ədalət” kampaniyasının virtual aləmdə yayılması və kampaniyanın həyata keçirilməsinin
sistemləşdirilməsi məqsədini daşıyır və geniş ictimai baxış üçün nəzərdə tutulub (10).
Son illər ərzində Azərbaycan Respublikasının İKT ilə qurulan əməkdaşlıq əlaqələrinin təhlilində elmimədəni münasibətlərin aktiv templə irəlilədiyinin şahidi oluruq. İKT ilə münasibətlər qurmağa başladığımız
bu illər ərzində respublikada təşkilatın xətti ilə müxtəlif mədəni tədbir, forum, simpozium və konfransların
yüksək səviyyədə təşkil olunmasında Heydər Əliyev Fondunun da misilsiz əməyi vardır. Azərbaycan
Respublikası ötən illər ərzində siyasi, iqtisadi və mədəni siyasətini daha da genişləndirərək beynəlxalq
qurumlarda nüfuz sahibinə çevrilmişdir. Belə məqamda islam-müsəlman həmrəyliyinin böyük əhəmiyyət kəsb
etməsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün dünya dövlətləri tərəfindən dəstəklənməsinə şərait yaratmışdır.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli istiqamətində İKT və bu quruma
bağlı olaraq fəaliyyətini davam etdirən ISESCO-nun birmənalı mövqeyi günü-gündən ciddiləşərək haqq
səsimizin daha tez eşidilməsinə xidmət etmiş və gələcək illərdə də dəyişməz olaraq qalacaqdır.
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İSESKO VƏ AZƏRBAYCAN ƏLAQƏLƏRİ
SƏİDƏ QULİYEVA,
BDU-nun Azərbaycanşünaslıq Elmi-Tədqiqat Mərkəzinin kiçik elmi işçisi
İslam aləmində və bütün dünyada elmin, mədəniyyətin, təhsilin inkişafına dəstək verən İslam Təhsil,
Elm və Mədəniyyət Təşkilatı (İSESKO) 2009-cu II üçün Bakı şəhərini islam Mədəniyyətinin Paytaxtı elan
edib.
İSESKO-nun yaradılması İslam Konfransı Təşkilatı (İKT) Xarici İşlər nazirlərinin X konfransında
(1979, may, Fəs) 12/10-C saylı qərarı ilətəklif edilmiş, XI konfransının (1980, may, İslamabad) 2/11-C qərarı
ilə isə nizamnaməsi təsdiq olunmuşdur. III İslam sammitinin (1981, yanvar, Məkkə və Taif) 6/3-C saylı qərarı
ilə xarici işlər nazirlərinin konfransında qurumun təsis olunması barədə qərar təsdiq edilmiş və üzv dövlətlərə
təşkilatı dəstəkləmək barədə müraciət olunmuşdur. 3-5 may 1982-ci ildə Fəsdə İSESCO-nun təsis yığıncağı
keçirilmişdir. İSESKO İKT tərkibində mütəxəssis qurum olsa da, fəaliyyətinə görə beynəlxalq təşkilat hesab
olunur – təşkilat 5 qitənin dövlətlərini birləşdirir və YUNESKO ilə sıx əməkdaşlıq edir. İSESKO-ya üzv olmaq
istəyən ölkə İKT-yə üzv olan bütün dövlətlərə müraciət edərək təşkilatın Nizamnaməsini imzaladıqdan sonra
ona üzv ola bilər. İKT-yə üzv olmayan və ya müşahidəçi statusunda olan dövlətlər, həmçinin beynəlxalq
təşkilatlar İSESKO-nun fəaliyyətinə sadəcə müşahidəçi ola bilərlər. 2007-ci ilə qədər İKT-nin 57 üzvündən
50-si bu təşkilata üzv olmuşdur. Təşkilatın fəaliyyəti bütün dünya müsəlmanlarını əhatə edir. Üzv dövlətlərin
hökumətləri tərəfindən təyin olunmuş nümayəndələrdən ibarət olan Ümumi konfrans (nümayəndələrin seçimi
zamanı onların təhsil, elm, mədəniyyət və kommunikasiya sahələrində çalışan məmurolması nəzərə
alınmalıdır. Üç ildən bir keçirilir), İcraedici şura (Şura hər üzv dövlətdən təhsil, elm, mədəniyyət və kommunikasiya sahəsində hərəsindən bir nəfər olmaqla təcrübəli mütəxəssislərdən təşkil edilir) və Ümumi direktorluq
(Baş direktor Ümumi konfrans tərəfindən 3 il müddətinə seçilir. O, İSESCO-nun administrasiyasının
rəhbəridir. icraedici şuranın və Ümumi konfransın işinə cavabdehdir) İSESKO-nun orqanlarıdır. İSESCO-nun
işçi dilləri ingilis, ərəb və fransız dilləridir. qərargahı isə Mərakeş krallığında – Rabatda yerləşir.
2007-ci ildə təşkilatın 25 illiyi təntənə ilə qeyd olunmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki. may ayında
Mərakeşdə keçırılən yubiley tədbirində Azərbaycanı Xarici işlər naziri Elmar Məm-mədyarov təmsil etmişdir.
İslam həmrəyliyi məqsədilə üzv dövlətlər arasında, həmçinin İKT-nin təhsil. elm, mədəniyyət və
kommunikasiya sahələrinə dair xüsusiləşmiş təsisatların fəaliyyətlərini mərkəzləşdirmək, əməkdaşlığı
gücləndirmək və inkişaf etdirmək, bütün tədris planlarının İslam mədəniyyətinə əsaslanmasına nəzarət, ali
İslam dəyərləri və idealları çərçivəsində elmlərin və texniki yeniliklərin tətbiq edilməsini əlaqələndirmək,
İslam mədəniyyətini birləşdirmək və islam təfəkkürünün müstəqilliyini məhv, təhrif və eybəcərləşdirmədən,
hər cür müdaxilədən müdafiə etmək, İslam sivilizasiyasının xüsusiyyətlərini qorumaq təşkilatın əsas
məqsədləridir. Təşkilat İslam dünyasının inkişafı və həmrəyliyi məqsədilə üzv dövlətlər və digər beynəlxalq
təşkilatlarla birlikdə simpozium, seminar və beynəlxalq konfranslar təşkil edir, irimiqyaslı layihələr,
proqramlar həyata keçirir, qrantlar və kreditlər ayırır.
İSESKO-nun 2007-2009-cu il fəaliyyət planına əsasən, üzv dövlətlərdə təhsil, elm, mədəniyyətvə
kommunikasiya vasitəsilə insan resursiarının inkişafı (təhsili ümumiləşdirərək savadsızlığı ləğv etmək,
pedaqoji maarifləndirmə layihələri həyata keçirmək və s.). elmi-tədqiqatlarda islam sivilizasiyasının
elementlərinin önə çəkilməsi (bu sahədə biliklərin inkişafı üçün elmi-tədqiqatdan istifadə etmək), islam və
müsəlmanların Qərb dünyasında mövqeyini araşdırmaq (xalqların birgə sülh şəraitində yaşaması üçün mədəni
hərəkatı canlandırmaq və s.), üzv dövlətlərin informasiya və bilik əldə etməsini asanlaşdırmaq (rəqəmsal
eyniliyə nail olmaq və s.) strateji məqsəd olaraq müəyyən edilmişdir.
Göstərilənlərlə yanaşı, təşkilat islam dünyasının maddi və mənəvi mədəniyyətinin qorunması,
sivilizasiyalararası dialoqun qurulması istiqamətində də fəaliyyət göstərir və bu sahədə müstəsna xidmətləri
vardır. Maddi abidələrin qorunması istiqamətində, konkret olaraq, Azərbaycan və iraqla əlaqəli faktları
nəzərdən keçirmək kifayətdir.
İKT Xarici işlər nazirlərinin XXVI toplantısında (1999, Uaqaduqu) «Ermənistan Respublikasının
təcavüzü nəticəsində Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərində islam tarixi və mədəniyyət
abidələrinin məhv edilməsi və dağıdılması haqqında» qətnamə qəbul edilmişdir. İslamın maddi və mədəni
irsinin qorunması və müdafiəsinə dair İKT Nizamnaməsinin məqsəd və prinsiplərinə əsasən, Azərbaycan
tarixinin və mədəniyyətinin: arxeologiyasının etnoqrafiyasının və memarlığının Azərbaycanın və onun
xalqının tarixinin ayrılmaz hissəsi kimi islam irsinin mənbələrindən biri olduğunu və Ermənistan tərəfindən
1258

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

etnik təmizləmə məqsədi ilə Azərbaycanda məscidlərin və islama aid olan digər müqəddəs yerlərin tam və
vəhşiliklə dağıdılmasının vandalizm aktı olduğu bəyan edilmişdir. Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan
ərazilərində erməni təcavüzkarları tərəfindən islam irsinə vurulmuş böyük zərərlərin, İslam mədəniyyətinə aid
misilsiz abidələrin, habelə məscidlərin. məbədlərin, məzarlıqlarım arxeoloji qazıntıların, muzeylərin,
kitabxanaların, rəsm qalereyalarının, dövlət teatrlarımn, musiqi məktəblərinin tam və ya bir qisminin
dağıdılması, zəbt edilmiş muzeylərdən çoxsaylı qiymətli əşyaların, milyonlarla kitab və tarixi əlyazmaların
məhv edilməsi faktları nəzərə alınaraq Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində məscidlərin, təhsil
ocaqlarının, kitabxanaların, muzeylərin İKT-yə üzv dövlətlərin yardımı ilə bərpa proqramının hazırlanması,
həmçinin bu proqramların qəbul edilməsinə görə islam İnkişaf Bankına və İSESKO-ya təşəkkür edildiyi, о
cümlədən problemə dair İKT-yə üzv dövlətlərinin mövqeyi barədə BMT, ATƏT və digər beynəlxalq
təşkilatlara məlumat verilməsi də əks olunub. «islam Dünyasının təhlükə altında olan mədəni və sivilizasiya
irsinin mühafizəsi ilə əlaqədar İSESKO-nun səylərinə dair» İCCM5/2007/R.3.4 nömrəli Qətnamədə isə
göstərilir ki. «Azərbaycan Respublikasının işğal edilmiş ərazilərində Ermənistan rəsmıləri tərəfindən aparılan
və unikal islam abidələrinin və arxeoloji yerlərin məhv edilməsi, yaddaşdan silinməsi və erməniləşdirilməsinə
yönəldilmiş təcrübələri rədd edir, bunların müdafiəsini və mühafizəsini tələb edir.»
İraq müharibəsi zamanı dağıdılmış və oğurlanmış maddi mədəniyyət nümunələrinin tapılıb geri
qaytarılmasına kömək göstərilir. Bu məqsədlə İKT konfranslarında bütün üzv dövlətlərdə bu siyahıda olan
əşyaların sərhədlərdən keçirilməsi, alış-satış zamanı dövlət tərəfindən toplanıb iraqa geri qaytarılması barədə
qərar qəbul edilmişdir.
İSESKO-nun digər bir xidməti isə İslam mədəniyyətinin, İslam sivilizasiyasının formalaşmasında və
inkişafında, həmçinin İslamın intibah dövründə elm və mədəniyyət mərkəzi olmuş şəhərlərin irsinin
qorunmasına diqqətlə yanaşması, onların təbliği üçün göstərdiyi səylərdir. «islam mədəniyyətinin paytaxtları»
proqramı adı ilə həyata keçirilən layihəyə əsasən Ərəb. Asiya və Afrika regionlarının hər biri üçün bir şəhər
olmaqia hər il üç şəhər İslam Mədəniyyətinin Paytaxtları kimi qeyd olunur. Mədəniyyət nazirlərinin IV islam
Konfransı (15-17 dekabr 2004. Əlcəzair) 2005-2014-cü illər üçün nəzərdə tutulmuş islam Mədəniyyətinin
Paytaxtları proqramını təsdiqləmişdir. islam Mədəniyyətinin Paytaxtı statusunu alan şəhər zəngin tarixi
keçmişə malik olmalı, həm islam, həm də bəşər mədəniyyətində elm, incəsənət, ədəbiyyat sahəsindəki
töhfələrinə görə xüsusi yeri olmalı, arxeoloji təhsil və elmi-tədqiqat mərkəzləri, zəngin və qədim əlyazmaları
qorunan kitabxanaları, həmçinin beynəlxalq mədəni tədbirlərin keçirilməsi üçün mədəniyyət qurumlarına
malik olmalıdır. Bu tədbir həm də ölkələrin bir-birinin mədəniyyəti ilə tanışlığı üçün də xüsusi əhəmiyyət
daşıyır. İlk dəfə bu ada Məkkə şəhəri layiq görülmüşdür. İslam Mədəniyyəti Paytaxtı statusu verilmiş
şəhərlərin bu mövzuya həsr olunmuş fərdi saytları fəaliyyət göstərir.
IKT mədəniyyət nazirlərinin IV konfransında (Əlcəzair, 2005) 2006-cı il üçün Asiya qitəsindən İsfahan
(İran), Ərəb dünyasından Hələb (Suriya) və Afrika üçün ilk islam Mədəniyyətinin Paytaxtı statusu qazanmış
Tombouctou (Mali) bu titula layiq görülmüşlər. Bu barədə qəYarının rəsmi olaraq elan olunması Qurban
bayramına təsadüf etdiyindən daha təntənəli keçmişdir. İsfahan şəhərinin islam sivilizasiyasının
formalaşmasındakı rolu nəzərə alınaraq islam Mədəniyyətinin Paytaxtı seçilmişdir. 5000 illik tarixi olan Hələb
şəhəri isə hərbi yürüşlərə baxmayaraq, öz tarixi görünüşünü. maddi abıdələrini qoruya bilmişdir.
2007-ci il üçün isə Asiya qitəsindən Daşkənd (Uzbekistan). Ərəb dünyasından Fəs (Mərakeş) və Tripoli
(Liviya), Afrika qitəsindən isə Dəkkə (Seneqal) şəhərləri islam mədəniyyətinin paytaxtı elan olunub. Daşkənd
Böyük ipək Yolunun ticarət mərkəzlərindən biri olub və indi də dünyada yüz minlərlə insanın diqqətini cəlb
edən islam mədəniyyətinin tarixi keçmişinə aid abidələrin qorunması və müasir mədəniyyətin paralelliyi əks
etdirən şəhərdir. İSESKO-nun seçimi həm də Asiyanın qədim tarixi və zəngin mədəniyyəti olan bu şəhərinin
dünya sivilizasiyasının tarixindəki xüsusi rolu ilə əlaqələndirilir. Bu cəhətlər Daşkənd şəhərinin islam
Mədəniyyətinin Paytaxtı seçilməsi üçün əsas amillər olmuşdur. Hazırda turistləri Daşkəndə cəlb edən tarixi
abidələr arasında mədrəsələr, məscidlər, qədim və zəngin əlyazmaların qorunduğu kitabxanalar, islam intibah
dövrünə aid sənətkarların əl işləri nümayiş etdirilən muzeylər üstünlük təşkil edir. Daşkənddə beynəlxalq
konfransların, seminarların, din və siyasətə, toleranttıq və müasir dünyada sülhün qorunmasına aid aktual
problemlərin həsr edildiyi tədbirlərin keçirildiyi dini və dünyəvi təhsil verən islam İnstitutu, İslam Universiteti
və mədrəsələr mövcuddur. Qeyd etmək vacibdir ki, keçirilən tədbirlərlə yanaşı. «İslam Mədəniyyətinin
Paytaxtı – Daşkənd» kitabı da hazırlanmışdır. Fəs şəhərinin islam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilməsi
münasi-bətilə keçirilən bayram tədbirlərindən biri may ayında Uşaq festivalının keçirilməsi olmuşdur.
Festivalda iştirak edən uşaqlara 6 nominasiya üzrə mükafatlar təqdim edilmişdir.
2008-ci ilin İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı isə Dəməşq, Lahor, İsgəndəriyyə, Cibuti olmuşdur.
1259

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

«İslam dünyasında mədəniyyət siyasətləri: keçmişə əsaslanaraq gələcəyin formalaşdırılması»
mövzusunda təşkil olunmuş İKT üzv dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin V konfransında (21-23 noyabr 2007,
Tripoli) isə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev Bakı şəhərinin «İslam
Mədəniyyətinin Paytaxtları» proqramında müəyyən edilən bütün meyarlara tamamilə uyğun gəldiyi üçün bu
şəhərin 2009-cu ildə islam Mədəniyyətinin Paytaxtı kimi qeyd olunması təklifini irəli sürmüşdür. Nəticədə
Bakı Asiya qitəsindən 2009-cu il üçün İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı elan edilib.
Ümumiyyətlə. İKT ilə Azərbaycan Respublikasının əlaqələrinin bütün tarixi boyu 2006-2007-ci illər
tədbirlərin sayına və əlaqələrin səviyyəsinə görə ən zəngin illər olmuşdur və KİV bu ili «Azərbaycanda İKT
ili» kimi qeyd etmişdir. 2006-cı ildə beynəlxalq konfranslar keçirilmiş. Azərbaycanın təşəbbüsü ilə islam
Kontransı Təşkilatının Gənclər Forumu yaradılmışdır.
Həmçinin, İSESKO ilə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi (Bakı, 2006,
sentyabr), Təhsil Nazirliyi (Bakı, 2007, aprel) və Heydər Əliyev Fondu (Bakı, 2007, may) arasında qarşılıqlı
əməkdaşlıq haqqında protokolların imzalanması əlaqələrin inkişafına daha böyüktəkan vermişdir.
Münaqişələrin qarşısının alınmasında, sivilizasiyalararası dialoqun aparılmasında xidmətlərinə, qayğıya
ehtiyacı olan uşaqlara diqqətinə, onların yaşayış şəraitinin yaxşılaşmasına, təhsilə və həmçinin islam aləmində
görülən işlərə böyük dəstəyinə görə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevaya İSESKOnun xoşməramlı səfiri adı verilmişdir (2006, 24 noyabr).
Heydər Əliyev Fondu ilə İSESKO arasında əməkdaşlıq 2005-ci ildən başlasa da, əməkdaşlıq haqqmda
protokol 2007-ci ildə imzalanmışdır və 5 il müddətinə əməkdaşlığın əsas prinsiplərini tənzimləyən protokol
hər iki qurum arasında sosial, mədəniyyət və təhsil sahələrində əlaqələrin inkişafını, birgə layihələrin işlənib
həyata keçirilməsini, fəaliyyətin əlaqələndirilməsini nəzərdə tutur.
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və İSESKO arasında imzalanmış əməkdaşlıq
protokolu (11 sentyabr 2006, Bakı) qloballaşma proseslərində islam mədəni dəyərlərinin mühafizəsi, həmçinin
İSESKO-nun üzv dövlətləri üçün mədəniyyət sahəsinin inkişaf məqsədlərini nə-zərə alaraq, Şərqlə Qərbin
kəsişməsində formalaşmış Azərbaycan mədəniyyətində islam komponentinin əhəmiyyətli olduğunu hesab
edərək 7 maddədə əks olunmuş məlumat, sənədlər, tədqiqatlar və statistik məlumatların əldə olunması və
istifadəsi üçün geniş imkanların yaradılmasında bir-birinə yardım etməyi, tərəflərin mütəxəssis və informasiya
mübadiləsinin aparılması. İSESKO-nun Baş Qərargahında Azərbaycan mədəniyyət günlərinin, Azərbaycanda
isə İSESKO həftəsinin keçirilməsi, teatr və konsert qastrollarının, incəsənət sərgilərinin təşkilini, turizmin.
kinematoqrafiyanın qarşılıqlı surətdə inkişaf etdirilməsi və digər məsələlər barədə razılığa gəldilər.
İSESKO-nun Baş direktoru Əbdül-əziz bin Osman əl-Tuveycri bildirmişdir ki, «Mən Azərbaycanla
tanış olduqdan sonra bu qənaətə gəldim ki, zəngin maddi və mənəvi irsinə görə Azərbaycan çox əhəmiyyətli
ölkədir. ISESKO bütün dünyaya çatdırmalıdır ki. siz necə də qədim və zəngin mədəniyyətə sahibsiniz.
Azərbaycanla əməkdaşlıq sahəsində imzalanan protokollann həyata keçirilməsi üçün İSESKO öz tərəfindən
asılı olan bütün tələbləri yerinə yetirəcəkdir və bu əməkdaşlıq digər üzv dövlətlər üçün nümunə
olacaqdır.» Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev isə bildirmişdir ki, bu
protokollar Azərbaycana imkan verir ki, islam ölkələrinin elm, mədəniyyət və təhsilin inkişafı məqsədilə təşkil
olunmuş çox ciddi tədbirlərdə iştirak etsin. Azərbaycan Asiya və Avropanın arasında yerləşməsi ilə mədəni
körpü rolunu icra edir və beynəlxalq tədbirlərin müntəzəm olaraq burada keçirilməsi təsadüfi deyildir.
Azərbaycan qısa müddət ərzində protokoldan irəli gələn vəzifələri yerinə yetirməyə və yaradılan
şəraitdən istifadə etməyə başlamışdır.
2008-ci il martin 3-4-də İSESKO-nun Baş Qərargahında (Rabat) Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri
keçirilmişdir. İslam dünyasının nüfuzlu təşkilatlarından birində ilk dəfə keçirilmiş bu tədbirdə təxminən 70
nəfərlik nümayəndə heyəti iştirak etmişdir. Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyi,
Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin hazırladığı dekorativ-tətbiqi sənət nümunələrindən ibarət
sərgi və zəngin konsert proqramı bu tədbirlərdə milli incəsənətimizi layiqincə təmsil etmişlər.
Mədəniyyətlərarası dialoqun aparılması ənənələrinə malik olan Azərbaycan Respublikası həm İSESKOya, həm də Avropa Şurasına yeganə üzv dövlətidir. Bakının 2009-cu il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı
elan edilməsi ilə əlaqədar Azərbaycanda mövcud olan ənənəvi yaradıcılıq sahələri-nin təmsil olunacağı dünya
səviyyəli beynəlxalq silsilə tədbirlərdə Avropa Şurası və Avropa Mədəniyyət nazirlərinin fəal iştirak etməsi
üçün imkanların yaradılması da nəzərdə tutulur.
Qərb ilə Şərqin birləşdiyi Azərbaycan həm də sivilizasiyaların və dinlərin tarixi qovşağı olduğu bir
məkandır. Bu gün Azərbaycanın beynəlxalq və regional təşkilatlarda xüsusi yer tutması, müxtəlif iqtisadi
layihələrin həyata keçirilməsi, Şimal-Cənub və Şərq-Qərb dəhlizlərinin yaradılması, tarixi ipək yolunun
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bərpası. BTC, Nabuko kəmərləri, həmçinin mədəniyyət və idman sahəsində beynəlxalq tədbirlərin həyata
keçirilməsi tarixi ənənələrin davamıdır.
Beləliklə. İSESKO və Azərbaycan arasında əlaqələr inkişaf etməkdədir. Azərbaycan Respublikası bu
gün İslam ölkələri ilə elm və mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığa böyük diqqət yetirir. Bakı yaradılan imkandan
istifadə edərək bir daha bütün dünyaya İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı olduğunu layiqincə nümayiş etdirəcək.
2009-cu il Azərbaycanın İslam sivilizasiyasının digər elm və mədəniyyət sahələri üzrə tədqiqat mərkəzləri
arasında əmək-daşlığın artırılmasında mühüm bir mərhələ olacaqdır.
ƏDƏBİYYAT
1. İCCM5/2007/R.5.2 nömrəli qətnamə.
2. İSESKO-nun xoşməramlı səfiri adı islam dünyasının nüfuzlu 4 ictimai və dövlət xadiminə təqdim
edilmişdir. M. Əliyeva bu titula layiq görülmüş ilk qadındır.
Dövlət və din.-2009.-№1(9).-S.50-56.
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ERMƏNİSTAN-AZƏRBAYCAN, DAĞLIQ QARABAĞ MÜNAQİŞƏSİNİN NİZAMLANMASINDA
İSLAM KONFRANSI TƏŞKİLATININ MÖVQEYİ
AQİL ƏHMƏDOV
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının aspirantı
Biz Azərbaycan ərazisində ikinci bir erməni dövlətinin yaranmasına yol verə bilmərik.
Heydər Əliyev
Azərbaycan Respublikası 1991-ci ilin 18 oktyabrında daimi müstəqilliyini elan etdikdən sonra, dərhal
həmin ilin 8 dekabr tarixindən İslam Konfransı Təşkilatının (İKT) tam hüquqlu üzvü seçilir [1]. Həm də
Azərbaycan Respublikası İKT-yə üzv olmaq üçün keçmiş SSRİ məkanında ilk olaraq təşkilata müraciət
etmişdir. İKT-yə üzvlükdən təxminən üç ay sonra, 1992-ci ilin mart ayında İKT-nin о zamankı baş katibi
Həmid əl-Qabid öz müavini Məhəmməd Möhsinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini ölkəmizə
göndərmişdir. Səfərdə məqsəd Azərbaycandakı ictimai-siyasi vəziyyətlə tanış olmaq, Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli imkanlarını öyrənmək idi. Nümayəndə heyəti geri döndükdən
sonra, 1992-ci il martın 31-də İKT baş katibi Dağlıq Qarabağdakı vəziyyətlə bağlı bəyanat verdi. O, tərəfləri
atəşi dayandırmağa, üzv dövlətləri və humanitar təşkilatları Dağlıq Qarabağın müsəlman icmasına yardım
göstərməyə çağırdı. Bu bəyanat 1992-ci il aprelin 1-də bütün dünyaya yayıldı [2, s.530]. Qeyd olunan bəyanat
nəticə etibarı ilə İKT-nin Azərbaycan Respublikasının haqq işini dəstəkləməsi yolunda böyük səmərə verdi ki,
bununla İKT dünya ictimaiyyətinin diqqətini mövcud münaqişənin nizamlanması probleminə yönəltmiş oldu.
İKT ilə mövcud imkanlardan dövlət-xalq naminə yararlanma isə müstəqil və müasir Azərbaycanın qurucusu,
həm də memarı Heydər Əliyevin adı ilə sıx bağlıdır. Bu baxımdan Kasablanka Zirvə toplantısından Bakıya
qayıdarkən, təyyarədə jurnalistlərə açıqlama verən cənab Heydər Əliyevin müsahibəsində maraq doğuran bir
çox məqamlar vardır: “Ötən üç ildə Azərbaycan İKT ilə müəyyən əməkdaşlıq etsə də, bu çox da səmərəli
olmayıb. Ona görə də VII zirvə toplantısında Azərbaycanın dövlət başçısı səviyyəsində iştirak etməsi, şübhəsiz
Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq aləmdəki vəziyyəti və xarici siyasəti ilə əlaqədar böyük hadisədir.
Eləcə də bu toplantının birinci hissəsində mənə söz verilməsi və çıxışımın böyük diqqətlə dinlənilməsi, bir çox
dövlət başçılarının bu çıxış barədə müsbət rəyi, çıxışımın doğurduğu əks-səda onu göstərir ki, artıq Azərbaycan
Respublikası özünə layiq olan yeri tutubdur… Bu toplantıda həm gördüyümüz iş, həm mənim çıxışım, həm
qətnamələr, həm də dövlət başçıları ilə ikitərəfli görüşlərimiz, toplantının fasilələrində keçirdiyimiz görüşlər
və apardığımız söhbətlər Azərbaycanı islam dövlətlərinin, demək olar hamısına tanıtdı” [2, s.531-532].
İKT ölkələri XİN-nin 1993-cü ilin aprel ayında Kəraçidə keçirilmiş XXI konfransı, 1994-cü ilin
sentyabr ayında İslamabadda keçirilmiş VII növbədənkənar konfransı, 1994-cü ilin dekabr ayında
Kasablankada keçirilmiş XXII konfransı, 1996-cı ilin dekabrında Cakartada keçirilmiş XXIII konfransı İKT
Baş Katibinin Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi üzrə məruzəsini müzakirə edərək, onu Ermənistanın
Azərbaycana təcavüzü kimi kəskin surətdə pisləmiş, erməni silahlı qüvvələrinin işğal edilmiş Azərbaycan
torpaqlarından təcili surətdə çıxarılmasını, Azərbaycan Respublikasının suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə
hörmət etməyi Ermənistandan ciddi surətdə tələb etmişdir. 1994-cü ilin dekabr ayında Mərakeş Krallığının
Kasablanka şəhərində keçirilmiş VII Zirvə konfransı Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına
təcavüzü ilə əlaqədar qətnamə qəbul etmişdir. Qətnamədə Ermənistanın Azərbaycan Respublikasına təcavüzü
hərtərəfli əks etdirilmiş və Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal edilmiş Azərbaycan torpaqlarından qeydşərtsiz çıxarılması, qaçqınların öz yurdlarına qayıtması məsələsi qoyulmuşdu. Şuşa və Laçın rayonlarının azad
edilməsi problemi də konkret surətdə göstərilmişdi [3, s.6]. 1994-cü ildə Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin ilk dəfə İKT-nin BMT ilə əməkdaşlığı üzrə problemlər siyahısına salınması da respublikamız
üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu kimi siyahılar İKT Baş Katibliyi tərəfindən hər il BMT-yə təqdim edilir.
1996-cı ilin oktyabr ayında, о zaman Ciddədə İKT XİN-nin Cakartada keçiriləcək XXIV konfransına hazırlıq
məqsədi ilə keçirilən yüksək rütbəli məmurlar toplantısında isə Azərbaycan Respublikasının Səudiyyə
Ərəbistanı Krallığındakı səfirinin bilavasitə şəxsi təşəbbüsü ilə ilk dəfə olaraq, İKT-nin ErmənistanAzərbaycan münaqişəsi üzrə 1993-cü ildən etibarən qəbul etdiyi qətnamələrin adı dəyişdirilərək, “Ermənistan
Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında münaqişə haqqında qətnamə” əvəzinə, “Ermənistan
Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzü haqqında qətnamə ” adlandırılmağa başlandı [3,
s.7]. Qətnamənin adının dəyişdirilərək erməni qəsbkarlarının ifşa olunması Azərbaycan diplomatiyasının bu
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mövzuda nə qədər həssas davrandığını göstərməklə həm də bu yolda hələ çox qələbələrə imza atacaqlarına
inanmağa əsas verirdi. İKT XİN-nin XXIV konfransı Ermənistanın təcavüzü ilə əlaqədar siyasi və iqtisadi
qətnamələr qəbul etməklə yanaşı, özünün yekun bəyanatında ATƏT-in dövlət və hökumət başçılarının
Lissabon zirvə görüşünün sənədlərinə daxil edilmiş ATƏT-in hazırkı sədrinin Dağlıq Qarabağ probleminin
həlli üzrə 3 dekabr 1996-cı il tarixli Bəyanatını dəstəklədiyini bildirmişdi [3, s.8].
9-11 dekabr 1997-ci il tarixlərində Tehranda keçirilmiş İKT dövlət və hökumət başçılarının VIII Zirvə
konfransı “ölkənin tarixi üçün belə çətin və böhranlı vaxtda”, Ermənistan Respublikasının Azərbaycan
Respublikasının Dağlıq Qarabağ və digər bölgələrinin işğalı və bir milyonadək əhalisinin zorla qovulması ilə
müşayiət olunan əməllərini pisləyərək, Azərbaycan hökuməti və xalqı ilə tam həmrəylik ifadə edərək, İslam
Konfransı Təşkilatına üzv dövlətlərə, islam qurumlarına və eləcə də beynəlxalq qurumlara müraciət edərək,
Azərbaycana lazımi iqtisadi, maliyyə və humanitar yardım göstərilməsi haqqında da qərar qəbul etmişdir [3,
s.8-10]. Qeyd olunan tarixdə keçirilən İKT Zirvəsi Azərbaycan Respublikası üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb
edirdi. Bu müddət ərzində həm də Azərbaycan prezidentinin üzv dövlətlərin başçıları və diplomatik
nümayəndələri, eyni zamanda üzv ölkələrin kütləvi informasiya vasitələrinə verilən müsahibələrdən də aydın
oldu ki, respublikamızın tanınması istiqamətində məhsuldar görüşlər keçirilmişdir. İKT-nin о zamankı baş
katibi İzzədin İraqi H. Əliyev ilə görüşündən sonra jurnalistlərin suallarına cavab verərək qeyd etmişdir:
“…Mən cənab prezidenti əmin etdim ki, İKT həmişə Azərbaycanın tərəfində olmuş və bundan sonra da
olacaqdır. Mən cənab prezidenti həmçinin əmin etdim ki, bizim dəyişməz mövqeyimiz Azərbaycan
torpaqlarının işğaldan tamamilə azad edilməsidir….” [3, s. 10-11]. Çox təbiidir ki, siyasi-diplomatik uğurların
arxasında dərin zəka və siyasi səriştə durmaqdadır ki, baş katib Azərbaycanın belə üstünlüklərə malik
prezidentinin olmasını mövcud problemin həll olunmasında son dərəcə əhəmiyyət kəsb etdiyini xüsusilə
vurğulamışdır.
2006-cı ilin 19-21 iyun tarixlərində Azərbaycan Respublikası İKT XİN-nin XXXIII konfransına ev
sahibliyi etdi [4, s.4]. Bu tədbir İKT çərçivəsində Azərbaycanda keçirilən ilk mötəbər konfrans idi. Baş tutan
toplantıda bütün müsəlman ölkələrinin xarici siyasət idarələrinin başçıları, diplomatlar, müşahidəçi qismində
dəvət olunan qonaqlar və s. siyasi təşkilat nümayəndələri də iştirak etmişdir. Azərbaycan Respublikası
keçirilən yüksək səviyyəli tədbirdən düzgün və bacarıqla yararlana bildi. Çünki konfransda bizim tərəfdən əsas
xətt olaraq Dağlıq Qarabağ probleminin həlli məsələsi konfrans boyu səsləndi və bütün diqqət mövcud
münaqişənin həlli istiqamətinə yönəldildi ki, dünya ictimaiyyəti bu məsələ ilə əlaqədar yeni sənədlərlə tanış
oldu. İKT sammitinin gedişində “Azərbaycan – tükənməz yol” adlı sənədli filmi nümayiş etdirildi ki, orada
ölkənin tarixi və mədəniyyətindən danışılır. Xüsusilə vacib məqam odur ki, həmin lentdə Dağlıq Qarabağda
daxil olmaqla, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində ermənilərin məhv etdikləri tarixi abidələr öz əksini
tapdı. Azərbaycanın xarici işlər naziri öz həmkarlarına, həmçinin, Azərbaycanın işğal olunmuş rayonlarının
sputnikdən çəkilmiş videogörüntülərini nümayiş etdirdi. Bunun nəticəsində İKT-nin Baş Katibi Ekmələddin
İhsanoğlu bəyan etdi ki, o, BMT-nin Baş Katibi Kofi Annana müraciət edəcək, Azərbaycanın işğal olunmuş
ərazilərində flora və faunanın məhvinin yolverilməz olduğunu bildirəcək [4, s.5]. Məlum olduğu kimi bu
görüntülərin konfrans iştirakçılarına göstərilməsi daha bir uğurlu addımın atılması idi və üzv, eyni zamanda
da digər dövlətlərin bundan Azərbaycanın xeyrinə lazımi nəticə çıxaracağına inamımızı daha da artırmış oldu.
İKT XİN-inin XXXIII Bakı sessiyasında qəbul edilmiş bəyannamədə isə Ermənistandan öz qoşunlarını
Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarından “dərhal, qəti şəkildə və qeyd-şərtsiz ” çıxarmaq tələb olundu [5].
Konfransın yekun sənədində bu problemin öz əksini tapması xüsusi əhəmiyyəti ilə seçildi və Bakı
Bəyannaməsinin qəbul olunması ilə yekunlaşdı.
2006-cı ilin 3 sentyabr tarixində isə İstanbulda İKT-nin əməkdaşlıq və dialoq uğrunda gənclər
forumunun daimi qərargahının açılışı mərasimi keçirildi. Yüksək səviyyəli tədbirdə Azərbaycan
Respublikasının prezidenti İlham Əliyev hamının diqqətini yenə də mövcud problemə istiqamətləndirmişdi.
“…Azərbaycan uzun illərdir ki, Ermənistan tərəfindən təcavüzə məruz qalmışdır. İşğal olunmuş torpaqlarda
bizim bütün tarixi abidələrimiz dağıdılıbdır…. Mən böyük məmnunluq hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, artıq
qısa müddət ərzində Gənclər Forumunun təşəbbüsü ilə Qarabağ münaqişəsinə dair kitab çapdan çıxmışdır və
ilk dəfə olaraq ərəb dilinə də tərcümə edilmişdir. Yəni bu onu göstərir ki, Forumun fəaliyyəti artıq praktik
nəticələrə gətirir…..” [6]. “Qarabağ – faktlar, nəticələr” adlı bu kitab bütün dünya kitabxanalarına
bağışlanmışdır.
İKT üzvü olan ölkələrin Turizm Nazirlərinin V konfransı 2006-cı il sentyabrın 12-də Respublikamızda
keçirilmişdir. Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev jurnalistlərə bildirmişdir ki, bəyannamənin
mətninə ermənilərin Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarında təbii ehtiyatları talaması, mədəniyyət və tarix
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abidələrini dağıtması, yanğınlar törətməsi, habelə Ermənistan ərazisindəki islam mədəniyyət və tarix
abidələrini məhv etməsi kimi əməllərini qətiyyətlə pisləyən bənd salınmışdır. Nazir bu sənədin belə
redaksiyada qəbul edilməsini dünya turizm sənayesinin erməni faşizminin əsil niyyətlərini açıb göstərən ciddi
çağırışı kimi qiymətləndirmişdir [7]. Ermənilərin Azərbaycanın işğal olunmuş rayonlarında milli
sərvətlərimizi kütləvi şəkildə talamasını İKT xaricində başqa bir beynəlxalq siyasi qurumun ciddi tənqid
etməməsi problemi hələ də dondurulmuş vəziyyətdə saxlamaqdadır. İKT 2007-ci ildə qondarma Dağlıq
Qarabağ Respublikasında “prezident seçkilərinin” keçirilməsi ilə bağlı bəyanat yayaraq ermənilərdən siyasi
şou sərgiləməyi dayandırmağı tələb etmişdir. Bəyanatda deyilir: “Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal
olunmuş Dağlıq Qarabağ bölgəsində qondarma “prezident seçkiləri” beynəlxalq hüquq normalarının və
prinsiplərinin kobud şəkildə pozulmasıdır, davam edən sülh danışıqlarına əngəl törədir. Bu səbəbdən seçki və
onun nəticələri heç bir hüquqi qüvvəyə malik deyildir”. İKT XİN-nin XXXIV sessiyasında qəbul olunmuş
İslamabad Bəyannaməsində təsbit edildiyi kimi, İslam Konfransı Təşkilatı Ermənistanın Azərbaycana qarşı
təcavüzünü kəskin şəkildə pisləyir və Ermənistanın işğalçı qüvvələri tərəfindən zəbt olunmuş Azərbaycan
torpaqlarının tamamilə və qeyd-şərtsiz azad olunmasını tələb edir [8]. Bütün hallarda zaman Azərbaycanın
tərəfinə işləyir, ermənilərin nümayiş etdirdikləri bu oyunlar isə bir mənalı olaraq beynəlxalq siyasi qurumlarda
narahatlıq doğurmuş və heç bir hüquqi əsası olmayan qondarma respublikada seçki keçirilməsinin yol verilməz
olduğu bir daha siyasi təşkilatlar tərəfindən qeyd edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin bir qrup millət vəkili 2008-ci il yanvar ayının 27-dən 31-ə
dək Misirin paytaxtı Qahirədə təşkil olunan İKT Parlament İttifaqının V konfransında iştirak edərək,
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini, ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri
vəhşilikləri əks etdirən materialları konfrans iştirakçılarına paylamışlar ki, bu yolda “informasiya faktoru”ndan
uğurla istifadə olunmuşdur. Aparılan məqsədyönlü iş nəticəsində İKT Pİ-nın qəbul etdiyi yekun sənədə Dağlıq
Qarabağ ilə əlaqədar 2 maddə əlavə edilmişdir. Konfrans iştirakçıları Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan
torpaqlarının qeyd-şərtsiz boşaldılması ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsinin yerinə
yetirilməsini, Azərbaycanın zəbt olunmuş Dağlıq Qarabağ və digər ərazilərində tarixi-mədəniyyət abidələrinin
dağıdılmasına son qoyulmasını tələb edən maddələrə yekdilliklə səs vermişlər [9]. İnformasiya mübarizəsində
də uduzan ermənilər gec-tez işğal etdikləri əraziləri boşaldacaqlarına əmindirlər. Bundan sui-istifadə edərək
onlar qəsb etdikləri Azərbaycan torpaqlarında azərbaycanlılara məxsus maddi-mədəniyyət nümunələrini
(kitabxana, məktəb, məscid, türbə və s.) məhv edir və hələ bu azmış kimi də meşələrə od vurmaqla bu ərazilərin
zəngin flora-faunasına da təcavüz etmiş sayılırlar. Bu baxımdan Qahirə konfransının Azərbaycanın zəbt
olunmuş torpaqlarındakı vəziyyət ilə bağlı qəbul etdiyi qərarlar yerində və düzgün şəkildə təsbit edilərək üzv
dövlətlər tərəfindən dəstəklənmişdir.
Daha bir toplantı, 2008-ci ilin 14 mart tarixində Seneqalın paytaxtı Dakarda İKT XİN-nin konfransı
keçirildi. Azərbaycanın XİN Elmar Məmmədyarov Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə əlaqədar
Azərbaycana verdiyi dəstəyə görə İKT ölkələrinə təşəkkürünü bildirib. Cənab nazir BMT-nin plenar
sessiyasında “Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərində vəziyyətə dair” adlı qətnamənin qəbulu ilə bağlı
səsvermə keçiriləcəyini bildirib: “Mən bütün İslam Konfransı Təşkilatı ölkələrini bu Qətnamə layihəsinə səs
verməyə çağırıram. Sizin dəstəyiniz Azərbaycana münasibətdə İslam həmrəyliyi və qardaşlıq münasibətinin
təcəssümü olacaq”. Öz çıxışında Azərbaycanın İKT-nin fəaliyyətinə verdiyi töhfələrə toxunan E.
Məmmədyarov sammit iştirakçılarını qurumun Bakıda keçirilən İKT XİN-nin görüşü barədə məlumatlandırıb
[10]. Dakar konfransı Azərbaycanın haqq işinin dəstəklənməsi yolunda daha bir uğurlu addım olaraq
qiymətləndirilir. İndi artıq İKT-yə üzv olan bütün ölkələr Azərbaycanın işğal altında tutulan əraziləri ilə bağlı
Ermənistan Respublikasına qarşı barışmaz mövqe tutmaqdadırlar ki, bu informasiyanın əsaslı şəkildə daha da
gücləndirilərək növbəti toplantılarda problemin həlli ilə əlaqədar yeni diplomatik yollara baş vurulmalıdır.
Radikal millətçilikdən uzaq olaraq İKT-nin Azərbaycan və eləcə də digər üzv dövlətlərin torpaqlarına təcavüz
etmiş qəsbkarlara qarşı mübarizədə həmrəylik nümayiş etdirməsi, bu yönümlə ümumislam problemlərinin
həllinə yalnız təkan vermiş olacaqdır.
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İSLAM KONFRANSI TƏŞKİLATI: YARANMASI VƏ FORMALAŞDIRILMASI
Səidə QULİYEVA,
Bakı Dövlət Universiteti
XX əsrin 70-ci illərinin sonu – 80-ci illərinin əvvəllərində beynəlxalq münasibətlərdə hökumət və qeyri
– hökumət səviyyəsində fəaliyyət göstərən beynəlxalq müsəlman təşkilatları xüsusi rol oynamağa başladı. Bu
təşkilatlarda islam ölkələri arasında liderlik uğrunda mübarizə gedirdi. Bu məqsədlə Səudiyyə Ərəbistanı
Krallığı külli miqdarda pul xərcləyirdi. 1965-ci ildə kral Feysəl bütün dünya müsəlmanlarının alyansının
yaradılması təklifi ilə çıxış etdi. 1967-ci il Ərəb-İsrail müharibəsi və 1969-cu ildə Qüdsdə Əl-Əksa
məscidinin yandırılması müsəlman ölkələrinin yüksək səviyyəli konfransının çağırışını sürətləndirdi.
Bu tədbir 1969-cu il sentyabrın 22-dən 25-dək Mərakeşin paytaxtı Rabatda təşkil olundu. 25 müsəlman
ölkəsinin dövlət və hökumət başçılarından ibarət nümayəndə heyətinin və Fələstin Azadlıq Təşkilatının
müşahidəçi kimi iştirak etdiyi konfransda “İslam Konfransı Təşkilatı” (İKT) adlı islam ölkələrinin ilk
beynəlxalq qurumu yaradıldı (14, s. 62-89; 21). Bu beynəlxalq dövlətlərarası təşkilat tezliklə dünyada gedən
siyasi proseslərə təsir göstərməyə başladı (16, s. 156).
Hazırda müsəlman dövlətləri bu təşkilatda dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində təmsil olunurlar.
İKT faktiki olaraq işçi orqanı – Baş katibliyi qəti olaraq müəyyən etdikdən sonra 1971-ci ildən fəaliyyətini
həyata keçirir. Hələ 1972-ci ilin fevralında xarici işlər nazirlərinin 3-cü iclasında təşkilatın islam ölkələrində
həmrəyliyin və əməkdaşlığın gücləndirilməsi məqsədilə siyasi, iqtisadi, mədəni. elmi və sosial sahələrdə bu
ölkələr arasında inkişafın əsas məqsəd daşıdığını elan edən Nizamnamə qəbul edildi. BMT Nizamnaməsi və
ATƏT-in Yekun Aktı kimi beynəlxalq münasibətlər hüququnu tənzimləyən və beynəlxalq prinsiplərə (17, s.
17) uyğun olaraq həyata keçirilən Nizamnamə aşağıdakı fəaliyyət istiqamətlərini əks etdirir:
1) islam ölkələri arasında birliyin gücləndirilməsi, çoxşaxəli əlaqələrin inkişafı, bütün islam xalqlarının
azadlıq və milli hüquqlarının qorunmasını dəstəkləmək;
2) islamda müqəddəs sayılan məkanların qorunmasının. eləcə də Fələstin xalqının öz hüquqları və işğal
olunmuş torpaqlarının azad olunması uğrunda apardığı mübarizənin əlaqələndirilməsi;
3) müstəmləkəçiliyin bütün növlərinin və milli ayrı-seçkiliyin aradan qaldırılması, İKT üzvləri arasında
və digər dövlətlərlə əməkdaşlıq üçün şərait yaradılması, beynəlxalq təhlükəsizliyin və sülhün qorunması
istiqamətində iş aparmaq.
Nizamnaməyə əsasən üzv-dövlətlər bərabərhüquqlu olaraq başqa üzv-dövlətin müstəqilliyinə və ərazi
toxunulmazlığına hörmət etməli, digər üzv-dövlətin daxili işlərinə qarışmamalı, üzv-dövlətlər arasında
yaranan hər hansı bir mübahisənin sülh yolu, danışıqlar ilə nizama salınması, üzv-dövlətlərdən birinin
ərazisinə, siyasi müstəqilliyinə və ya onların birliyinə qarşı yönələn hər hansı hərəkətdən çəkinməlidirlər.
Nizamnamə BMT-nin 1974-cü il 1 fevral tarixli 102 saylı maddəsinə uyğun olaraq qeydə alınmışdır (4; 10;
24).
Ərəb. ingilis və fransız dilləri İKT – nin işçi dilləridir.
İKT – nin 1972-ci ildə qəbul olunmuş Əsasnaməsinə əsasən, onun strukturuna 3 mərkəzi orqan daxildir:
dövlət və hökumət başçılarının konfransı. xarici işlər nazirlərinin konfransı, katiblik.
İKT – nin ali orqanı dövlət və hökumət başçılarının üç ildən bır keçirilən konfransıdır (müstəsna hallar
istisna olmaqla). Sammitlər islam dünyasının birinci dərəcəli problemlərinin müzakirəsinə və üzv-dövlətlərin
siyasətlərinin mərkəzləşdirilməsinə həsr olunur. İKT – nin siyasi orqanı isə xarici işlər nazirlərinin
konfransıdır. Sammitlərarası dövrdə xarici işlər nazirlərinin Konfransı qərarların qəbulu, onların icrasına.
həyata keçməsinə nəzarət, maliyyə komissiyasının hesabatını müzakirə etmək. Baş katib və onun
müavinlərinin təyin edilməsi məqsədilə keçirilir. İclaslar əvvəldən planlaşdırılır və katibliyin və ya üzvdövlətlərdən birinin tələbi ilə (çağırış üzv-dövlətlərin 2/3 – nin təsdiqini almalıdır) növbədənkənar keçirilə
bilər. Həmçinin. BMT Baş Məclisinin sessiyasından əvvəl orada müsəlman dövlətlərinin maraqlarına uyğun
məsələlərə münasibətdə ümumi mövqe və yanaşma yollarını formalaşdıran xarici işlər nazirlərinin görüşləri
keçirilir.
Katiblik icraedici və mərkəzləşdirici orqandır. Katibliyin əsas fəaliyyəti üzv-dövlətlər arasında əlaqələr
yaradılması, vacib olan məlumatların, həmçinin işçi sənədlərin üzv-dövlətlərə çatdırılması. qərar və
tövsiyələrin icrasına nəzarət və nəticələrinin konfransa bildirilməsi, konfransların keçiriləcəyi dövlətlə birlikdə
təşkilati və inzibati hazırlıq işlərinin aparılmasına yönəlib. Katibliyə 4 il müddətə seçilən baş katib rəhbərlik
edir və ona xarici işlər nazirləri konfransı tərəfindən təsdiq edilən 4 müavini kömək edir. Konfransın qərarına
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əsasən, fəaliyyətləri Baş katiblik tərəfindən idarə olunan nazirlər səviyyəsində təşkil olunmuş bir sıra müstəqil,
xüsusiləşmiş, hesabat verici, daimi və müvəqqəti köməkçi təsisatlar da katibliyə daxildir. İslam İnkişaf Bankı
(İDB. Ciddə. 1975), İslam Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı (İSESCO, Rabat. 1982), İslam Dövlətlərinin
Radio yayım və Televiziya Xidməti Təşkilatı (İSBO, Ciddə, 1975), İslam Xəbərlər Agentliyi (İİNA, Ciddə),
İslam Statistik, İqtisadi və Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi (SESRTCİC, Ankara, 1978), İslam İncəsənət, Tarix və
Mədəniyyət Tədqiq Mərkəzi (İRCİCA, İstanbul), İslam Texnologiya İnstitutu (İUT, Dəkkə, 1977), İslam
Ticarət-Sənaye Palatası (İCCİ, Kəraçi. 1978), İslam Ölkələri Paytaxt və Şəhərləri Təşkilatı (OİCC, Mərakeş,
1979), İKT üzvlərinin Parlament ittifaqı, İnformasiya nazirlərinin İslam Konfransı, bunlarla yanaşı Fələstin,
Əfqanıstan, Kəşmir, İraq, Kipr problemləri kimi mövzuların da daxil olduğu mədəniyyət, elm, təhsil,
iqtisadiyyat, hüquq, maliyyə, idman, texnologiya, media. humanitar, sosial sahələrə aid bir sıra köməkçi
təşkilat və orqanlar da fəaliyyət göstərir (10, s. 20).
III Zirvə konfransında üzv-dövlətlər arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığı gücləndirmək üçün hər
birinə bir dövlət rəhbərinin başçılıq etdiyi 3 daimi komissiya yaradılmışdır: İnformasiya və Mədəniyyət
Məsələləri üzrə Daimi Komitə (COMİAC, Seneqal. 1981), İqtisadi və Ticarət Əməkdaşlığı üzrə Daimi Komitə
(COMCEC, Türkiyə, 1981). Elmi və Texniki Əməkdaşlığa dair Daimi Komitə (COMSTECH, Pakistan, 1981).
Bunlarla yanaşı, Qüds Komitəsi (1975). İqtisadi, mədəni və sosial sahələr üzrə İslam Komitəsi (5), Maliyyə
üzrə Daimi Komitə və Maliyyə Nəzarət Orqanı da daimi fəaliyyət göstərən komitələrə aid edilir.
İKT, həmçinin “Ümumi müsəlman bazarı ideyası və modelinin, “İslam iqtisadi üsulu”nun həyata
keçirilməsinin təşəbbüsçüsüdür və köməkçi təşkilatlar buna xidmət edir. İslam İnkişaf Bankının fəaliyyətini
xüsusi qeyd etmək lazımdır. Bank İKT – nin əsas maliyyə strukturu olaraq əsas vəzifəsi üzv-dövlətlər arasında
sosial-iqtisadi əməkdaşlığı möhkəmləndirmək. üzv-dövlətlərin istehsal layihələrinin maliyyələşdirilməsi,
xarici ticarətin inkişafına kömək göstərməkdir.
Beynəlxalq İslam Məhkəməsi Şəriət qaydaları və İKT nizamnaməsi əsasında fəaliyyət göstərir.
Məhkəməyə 7 hakim daxildir. onlar xarici işlər nazirlərinin konfransında üzv-dövlətlərin təklif etdikləri və
tələblərə uyğun namizədlərdən 4 il müddətinə seçilirlər.
İKT elan olunmuş geniş səlahiyyətli və universal qitələrarası xarakter daşıyır, lakin üzv olmaq üçün
müəyyən məhdudiyyət qoyulur. Bu mənada. İKT – yə bir növ qapalı beynəlxalq dövlətlərarası təşkilat kimi
baxmaq olar. İslam dünyasına mənsub olan. İKT – nin əsasnaməsində nəzərdə tutulan prinsip və məqsədlərlə
həmfikir olduğunu bildirən istənilən dövlət təşkilatın üzvü ola bilər. Üzv-dövlətə namizəd 3 meyardan birinə
uyğun olmalıdır:
1) ölkə əhalisinin əksəriyyəti müsəlman olmalıdır;
2) konstitusiya dövləti islam dövləti kimi qiymətləndirilməlidir;
3) dövlət başçısı müsəlman olmalıdır.
Bu meyarlar 1982-ci ildə son dəfə təkmilləşdirilmişdir. Üzv-dövlətlərin 2/3 – sinin razılığı olduğu
andan həmin dövlətin təşkilatın üzvü olması barədə qərar qüvvəyə minir. Təşkilat həmin dövlət üçün illik xərci
nəzərdən keçirir.
Müşahidəçi statusunu isə gələcəkdə təşkilata üzv olmaq istəyən islam dövlətləri formal olaraq əldə edə
bilərlər. Hazırda Şimali Kipr Türk Cümhuriyyəti (1979), Bosniya və Herseqovina (1994), Mərkəzi Afrika
Respublikası (1997), Tailand (1998) və Rusiya (2005) İKT – də Müşahidəçi dövlət. Ərəb dövlətləri Liqası
(1975). BMT (1976), Afrika Birliyi (1977), İƏT (ECO) (1995), Bitərəf Dövlətlər Hərəkatı (1977) müşahidəçi
təşkilatlar statusuna malikdirlər.
Keçmiş SSRİ respublikalarından ilk olaraq Azərbaycan bu təşkilata üzv olmuşdur. Hazırda MDB-dən
Qazaxıstan. Qırğızıstan, Tacikistan. Türkmənistan və Özbəkistan da İKT – yə üzvdürlər.
1970-ci ildən bu günə qədər üzv-dövlətlərin sayı 25-dən 57-yə çatmışdır (11; 12; 15, s. 47). Onlardan
islam dininin vətəni və müqəddəs ziyarətgahların məskəni Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı, Misir, Pakistan,
Türkiyə, İran, İndoneziya, Küveyt böyük nüfuza malikdirlər. Bu dövlətlər dünyanın 4 qitəsində yerləşirlər.
BMT-yə üzv dövlətlərin 1/3 – i həm də İKT – nin üzvüdür. Üzv-dövlətlərin əhalisinin sayı 650 milyondan
(dünya əhalisinin 21%) artıqdır (23). Dünyada isə müsəlmanların sayı 1,2 milyard nəfərə qədərdir (7).
İKT – yə üzv-dövlətlərin ümumi ərazisi 30 mln. kv. km. – ə bərabərdir, bu isə planetin quru sahəsinin
təqribən 24% – ni təşkil edir.
İqtisadi inkişaf səviyyəsinə görə İKT ölkələri Fars körfəzi. Səudiyyə Ərəbistanı, Malayziya, Türkiyə və
bir sıra dövlətlər istisna olmaqla. “üçüncü dünya”ya aiddirlər.
Onların orta milli gəliri orta dünya gəlirinin 35% – ni təşkil edir. Fars körfəzi dövlətlərinin neft istehsal
edən dövlətləri istisna olarsa. bu 27% olar.
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İKT üzv-dövlətlərinə Qərb dövlətlərindən güclü iqtisadi asılılıq xarakterikdir. Bu dövlətlərin ixrac
mallarının əsasını xammal ehtiyatları – neft. təbii qaz. pambıq. heyvandarlıq. ərzaq malları təşkil edir.
İKT öz tərkibinə görə müxtəlif dini və dünyəvi dövlətlərdən təşkil olunmuşdur. Məsələn, dünyəvi
Türkiyə və dini İran. yüksək inkişaf səviyyəsinə çatmış körfəz ölkələri və ekvatorial Afrikanın kasıb ölkələri.
Bu ölkələrin siyasi rejimləri də müxtəlifdir: monarxiya, əmirlik. sultanlıq, respublika. Bu səbəblərdən də
təşkilatın məqsədə can atmaq üçün daxili və xarici siyasətinin əsasını təşkil edən elementləri ziddiyyətlidir.
Bununla yanaşı. İKT – nin mövcudluğu üzv-dövlətlərin fəaliyyətlərinin məqsədlərini və müxtəlif sahəli
maraqlarım tarazlaşdırmağa yönəlib (25).
İKT – nin fəaliyyəti üçün ikitərəfli siyasi qərarlar xarakterikdir və onların hamısı tövsiyə xarakterlidir.
BMT-dən fərqli olaraq, təşkilat qəbul olunan qərarların həyata keçirilmə mexanizminə malik deyil. Bu
səbəbdən də İraq, Liviya. Sudan kimi dövlətlər qurumu xüsusilə Yaxın Şərq probleminin həllindəki
fəaliyyətinin səmərəsizliyinə görə daim tənqid ediblər. İKT – nin fəaliyyətinin təsirsizliyi, əsasən, üzvdövlətlərin mövqelərindəki əhəmiyyətli ziddiyyətlərlə izah olunur. Məsələn, İraqın Küveytə hərbi
müdaxiləsini dəstəkləyən İordaniyaya və Fələstin Azadlıq Təşkilatına etiraz əlaməti olaraq, 1991-ci ildə 12
ərəb dövlətinin başçısı İKT – nin sammitinə gəlməkdən imtina etmişdilər (21, s. 23).
Təşkilatın sənədlərində beynəlxalq hüququn ümumi qəbul olunmuş normalarını müsəlman hüquq
prinsipləri ilə ümumiləşdirməyə cəhd edilir. İKT tərəfindən hazırlanmış və XİN-in 1990-cı il Qahirə
konfransında elan olunmuş “İnsan haqları haqqında İslam bəyannaməsi” müstəqil dövlətlərin daxili işlərinə
qarışmamağı elan edir. Bununla bərabər, müxtəlif ölkələrdə yaşayan müsəlman azlıqlarının dünya müsəlman
cəmiyyətinin ayrılmaz hissəsi olduğunu əsas tutaraq onların qorunmasından da bəhs olunur (məsələn.
Hindistan, Filippin və Bolqarıstan kimi ölkələrdəki müsəlman icmaları) (13, s. 25).
Bütünlükdə, müasir dövrün əhəmiyyətli problemlərinin, o cümlədən hərb və sülh, yeni beynəlxalq
iqtisadi və humanitar qaydaların, regional münaqişələrin həlli zamanı İKT – nin fəaliyyətində dini amillər
siyasi mövqe ilə əvəzlənir (18).
İKT islam dini yayılan ərazilərdə birləşmə prosesi kimi deyil. beynəlxalq səviyyədə müvafiq
beynəlxalq-hüquqi təsis sənədləri əsasında müsəlmanların problemlərinin həll edilməsi vasitəsi kimi
yaradılmışdır. Yaranan vaxtı İKT – nin fəaliyyətinin mərkəzində əsasən yardım göstərmək dururdu. Təşkilatın
bünövrəsi qoyulanda dünya müsəlmanlarına əsarət və ədalətsizliyə qarşı mübarizədə yardımın coğrafiyası
kifayət qədər geniş idi: Fələstin, Filippin, Sovet İttifaqının müsəlman azlıqları və Bosniyada yaşayan
müsəlman icmaları kömək olunanlar sırasına daxil idilər. Müsəlmanların əsarətdən azadolma probleminin
aradan qaldırılması onlara maddi. iqtisadi. məlumat və digər formada kömək göstərilməsini nəzərdə tuturdu.
İKT – nin səyləri dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan müsəlman cəmiyyətlərində uzun sürən zorakı ateizm
şəraitində və qeyri-müsəlman hökumətləri tərəfindən laqeydlik ilə şərtlənən mənəvi geriliyin aradan
qaldırılmasına yönəlmişdi. Fəaliyyətinin bu istiqaməti çərçivəsində İKT dünyanın müxtəlif rayonlarında dinin
yayılmasında fəal kömək edirdi (25).
BMT-də islam həmrəyliyinin həya-ta keçirilməsi cəhdləri müsbət qarşılanır, mövcud beynəlxalq
müsəlman təşkilatlan ilə. ilk olaraq İKT ilə fəal əməkdaşlıq edir (15). 1975-ci ildən İKT BMT-də. 1976-cı
ildən isə İKT – nin dəvəti ilə BMT İKT – də müşahidəçi statusuna malikdir. BMT-nin XXVI sessiyasında
tərəflərin fəaliyyətini əlaqələndirən struktur zəruriliyini vurğulayan “BMT və İKT arasında əməkdaşlıq
haqqında” qətnamə qəbul olunmuşdur. BMT-nin 1995-ci il üçün hesabatında İKT ilə əlaqələr, Əfqanıstan,
Tacikistan, Somali. Bosniya, Herseqovina və sair regional siyasi məsələlərdə məsləhətləşmələr aparıldığı qeyd
olunmuşdu (2, s. 10-25). Lakin bir sıra problemlərin həll olunmasında İKT – nin səylərinə. daimi qərar və
tövsiyələrinə baxmayaraq. həmin problemlərin həlli BMT-nin fəaliyyəti sayəsində mümkün olmuşdur (17, s.
7).
XX əsrin 90-cı illərində İKT və aparıcı müsəlman dövlətləri bir tərəfdən ateizm ideyasını yayan SSRİnin dağılmasını sevinclə qarşılamış (19), digər tərəfdən isə bu dövlətin dağılması ilə həmin ərazilərdə
müsəlman dünyasının islamı yaymaq cəhdlərinin Qərb aləminin getdikcə artan təsiri ilə toqquşacağına,
həmçinin, Qərb üçün xammal mənbəyi və ucuz işçi qüvvəsi kimi maraq kəsb edən müsəlman dövlətlərinin
iqtisadi vəziyyətinə görə narahatlıq keçirirdi. Öz iqtisadi maraqlarını qorumaq üçün İKT ” Ümumavropa bazarı
” tipli ümumi islam bazarı yaradılması haqqında proqram işlənməli oldu.
Beləliklə də, İKT 90-cı illərin əvvəllərində başlayan beynəlxalq münasibətlərdə qloballaşma prosesinə
uyğunlaşmağa qadir oldu. Onun forumlarının standart gündəliyi dəyişildi; ancaq islam dünyası deyil, həm də
bütün dünya üçün təhlükə olan terrorizm. ekstremizm, nüvə silahları, hərbi münaqişələr və digər məsələlər
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qurumun bütün institutlarının diqqət mərkəzinə çıxarıldı; üzv-dövlətlərin əhatə dairəsinin genişlənməsi ilə
beynəlxalq problemlərin həll olunması strategiyası və taktikasında prinsipial yeniliklər işləndi.
Yeni beynəlxalq tələblərə uyğunlaşaraq İKT beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizə üçün fəaliyyətini
mərkəzləşdirir və bu məsələlər İKT – in son illərdə keçirilən bütün sammit və konfranslarının qətnamələrində
yer alır.
1997-ci il dekabrın 9-dan 12-dək Tehranda keçirilən Zirvə Toplantısının qətnaməsində üzv-dövlətlər
islam dininə uyğun olmayan terrorizmi yekdilliklə pislədilər: “Bizim dəyərlərimiz, adətlərimiz və hüququmuza
qarşı olan bu zorakılıq insanlığa hörmətsizlik və ləyaqətsizlikdir” (6). İKT forumu daxili təhlükələrin xarici
təhlükələrdən daha ciddi olduğunu vurğulayaraq, islam dövlətlərini necə olursa-olsun. belə halları öz
dövlətlərinin ərazisinə buraxmamağa və islamda tamahkar niyyətlərin həyata keçirilməsinə imkan verməməyə,
bu kimi hadisələrdən əziyyət çəkən insanlara kömək etməyə. öz ərazilərində başqa bir dövlətə qarşı belə
halların yol verilməməsinə çağırırdı. Terrorizm və ekstremizmə qarşı mübarizəni mərkəzləşdirmək üçün İKT
Katibliyində müdafiə və təhlükəsizlik məlumatlarının mübadiləsini tənzimləyən Dövlətlərarası qrup
yaradılmışdır.
Terrorizm, ekstremizm, nüvə silahları. hərbi münaqişələr. təhlükəsizlik məsələləri İKT – nin 2006-2007
-c ı illərdə Bakıda keçirilən konfranslarında da səslənmişdir. İKT ölkələri turizm nazirlərinin V konfransında
(12 sentyabr 2006-cı il, Bakı) İKT üzvü olmayan ölkələrlə viza prosedurunun sadələşdirilməsi, terrorizmin.
separatizmin bütün ünsürlərinin pislənməsi. ərazi bütövlüyü. sərhədlərin toxunulmazlığı kimi beynəlxalq
prinsiplər əsasında münaqişələrin həllinin sürətləndirilməsi. Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində təbii
sərvətlərin qanunsuz istismarı, maddiyyat və tarixi abidələrin məhvi, o cümlədən islamın mədəni və tarixi
abidələrinin Ermənistan tərəfindən məqsədli şəkildə dağıdılmasının pislənilməsi. üzv-dövlətlərin müvafiq
orqanlarının turizmin inkişafına kömək etməsi və digər tədbirlərin görülməsi qərara alınıb (3).
İKT üzv dövlətlərin xarici işlər nazirlərinin 33-cü konfransında (19-21 iyun 2006-cı il, Bakı) (22) qəbul
edilmiş Bakı bəyannaməsində isə nüvə silahından dinc məqsədlər üçün istifadə edilməsi, terrorizmdən müdafiə
üçün beynəlxalq əməkdaşlığın yaradılması, həmçinin Ermənistan qoşunlarının işğal olunmuş ərazilərdən
çıxarılması tələbi əks olunmuşdur. Konfransda Azərbaycan Respublikası tərəfindən irəli sürülən bir sıra
məsələlər, o cümlədən terrorizm və bu kimi hallara qarşı mübarizə üçün Hüquq-müdafiə orqanlarının
strukturları konfransının yaradılması. 2007-ci ildə Bakıda “KİV – də dözümlülük və qarşılıqlı anlaşmanın
inkişafında İKT – nin rolu” barədə konfransın keçirilməsi Bakı bəyannaməsində öz əksini tapmışdır. Bunlarla
bərabər, qeyd etmək vacibdir ki, islam dəyərləri bütün müsəlman dövlətlərinin xarici siyasətində əsas yer tutur.
Xarici siyasətdə liderləri müsəlman ölkələrinə üstünlük verən dövlətlərin sayı artır, müsəlman dövlətlərinin
ümumi mövqeyi məsələlərinə xüsusi diqqət verilir. Müsəlman ölkələri arasındakı münasibətlərdə. xüsusilə
rəsmi yazışmalarda, tədbirlərin protokollarında müsəlman siyasi dilinin. dini ritualların yerinə yetirilməsi
vacib hesab olunur.
Bu gün “islam dünyasının BMT – si” adlandırılan İKT dünya miqyasında əsas məqsədi dini, tarixi,
siyasi, mənəvi dəyərlərlə bağlı olan müsəlman xalqlarının firavanlığını və inkişafını artırmaq, onların mənafeyi
və maraqları naminə islam həmrəyliyinin möhkəmləndirilməsi. müsəlman dövlətlərinin səylərinin
birləşdirilməsi, müasir dövrün aktual problemlərinə birgə yanaşmanın hazırlanması, islamı dəyərlərin
qorunması olan ən nəhəng və hörmətli müsəlman təşkilatıdır. Hazırda regional münaqişələr, beynəlxalq
terrorizmlə mübarizə, İnternetin terroristlər tərəfindən istifadəsi, müsəlman dünyasında qaçqınlar problemi.
BMT ilə əlaqələr, nüvə silahından müdafiə və təhlükəsiz ərazilərin yaradılması, İran İslam Respublikasının
Beynəlxalq Nüvə Enerjisi Agentliyi ilə əlaqələri, tərksilah və silahlanmanın qarşısının alınması üçün yeni
qlobal əməkdaşlıq, üzv-dövlətlər arasında insan hüquqları sahəsində həmrəylik və təhlükəsizlik, digər
beynəlxalq təşkilatlarda vahid strategiyanın əlaqələndirilməsi, həmçinin hüquqi. iqtisadiyyat. elm, texnika.
mədəniyyət. sosial sahələrə aid bir sıra məsələlər Konfransın gün-dəliyində mühüm yer tutur (9).
2005-ci ildən İKT – nin Baş katibi Ekmələddin İhsanoğludur. Bir sıra təhlilçilər onun katibliyi dövrünü
İKT üçün islahatlar və yeniləşmə kimi görürdülər (8). Hazırda E. İhsanoğlunun fəaliyyəti bu proqnozları
doğruldur.
Tarixi keçmişi, dini. mədəni və mənəvi dəyərləri ilə islam dünyasının ayrılmaz hissəsi olan
Azərbaycanın 1991-ci ildə İKT – yə üzv olması ilə beynəlxalq aləmdə respublikamızın qarşısında yeni
imkanlar açıldı, Azərbaycan beynəlxalq və regional təşkilatlarda təmsil olunaraq dünya siyasətində mövqeyini
möhkəmlətmək üçün daha bir addım atdı.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti nəticəsində Azərbaycan dünya birliyinə
inteqrasiya edən nüfuzlu dövlətə çevrildi, istiqlaliyyət əldə etdikdən sonra qısa müddətdə Birləşmiş Millətlər
1269

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Təşkilatı, Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı. Avropa Şurası, Avropa Birliyi, NATO və başqa
beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı əlaqələr yaratdı, qloballaşma dövründə Azərbaycanın dünyanın bütün
ölkələri ilə iqtisadi, siyasi və mədəni əməkdaşlığı genişləndirməyə, sülh və əmin-amanlığı möhkəmləndirməyə
marağı olan sülhsevər ölkələrdən biri olduğunu bəyan etdi (2. s. 435-735).
Hazırda Azərbaycan İKT – nin fəal üzvlərindən biri kimi. müsəlman dünyasının üzləşdiyi cari
problemlərin həllində aktiv iştirak edir. təşkilatın qarşısında duran vəzifələrin yerinə yetirilməsində qətiyyət
və təşəbbüskarlıq göstərir. İKT – nin konfranslarında iştirakı zamanı Azərbaycan rəhbərliyi irəli sürdüyü
dəyərli təkliflərlə və qaldırdığı aktual problemlərlə İKT – nin bir sıra tədbirlərinin Azərbaycanda keçirilməsi (
2006-2007 – ci illərdə Azərbaycan Respublikası İKT xarici işlər nazirlərinin Konfransına ev sahibliyi etmişdir)
ilə bunu dəfələrlə sübut etmişdir.
Dirçəliş-XXI əsr.- 2008. – № 124-125. – S. 360.
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Azərbaycanın MDB-dəki fəaliyyəti milli maraqlarımıza uyğundur
İttifaq Mirzəbəyli
Azərbaycan ənənəvi olaraq MDB-nin işində iştirak etməyə çox böyük əhəmiyyət verir, bu təşkilatın
fəal üzvüdür və əmindir ki, MDB-nin böyük gələcəyi var. Bu məkan bizə müntəzəm surətdə fikir
mübadiləsi aparmaq imkanı verir.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Ulu öndər Heydər Əliyevin işləyib hazırladığı xarici siyasət kursunun əsas istiqamətlərindən biri
də yaxın qonşularımız və postsovet məkanı ölkələri ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsidir. Fəxrlə deyə
bilərik ki, bu sahədə kifayət qədər uğurlara imza atmışıq. Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə
yaradılmış Azərbaycan – Rusiya Federasiyası – Türkiyə Cümhuriyyəti, Azərbaycan – Rusiya
Federasiyası – İran İslam Respublikası, eləcə də, Azərbaycan – Türkiyə – Gürcüstan üçtərəfli formatda
qurulan əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq münasibətləri təkcə ölkəmizin deyil, həm də bütövlükdə regionun
inkişafına özünəməxsus töhfələr verir. Ancaq bütün bunlarla yanaşı, ən çox əməkdaşlıq etdiyimiz
regional format məhz Müstəqil Dövlətlər Birliyidir.
Dövlət başçımızın son illər Rusiya Federasiyası və Belarusa tez-tez səfərlər etməsi, Qazaxıstan,
Ukrayna, Gürcüstan və Orta Asiya ölkələri ilə əməkdaşlığa xüsusi önəm verməsi də MDB daxilindəki
əməkdaşlığımızın davamı kimi qiymətləndirilir. Yeri gəlmişkən, Prezident İlham Əliyevin bu günlərdə
Belarusa etdiyi rəsmi səfər çərçivəsində aparılan müzakirələr və imzalanan sənədlər təkcə regionda deyil, eləcə
də, Qafqazda marağı olan bütün ölkələrdə diqqətlə izlənilirdi. Bu da səbəbsiz deyildi. Çünki ərazilərinin 20
faizi işğal altında olan Azərbaycan öz ordusunu həm də Rusiya Federasiyası, Türkiyə Cümhuriyyəti, İsrail,
Belarus və Ukrayna istehsalı olan silahlarla da təchiz edir. Ekspertlər yazırlar ki, dövlət başçımızın Minsk
səfəri çərçivəsində də bu hərbi əməkdaşlığa dair danışıqlar aparılıb.
Yeri gəlmişkən, Azərbaycan Prezidentinin Belarus səfərindən bir qədər əvvəl Müstəqil Dövlətlər
Birliyinə daxil olan ölkələrin yaratdığı Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının Astanada keçirilən
növbəti sammitində ölkəmizə MDB-də nə qədər önəm verildiyinin şahidi olduq. Qazaxıstan və Belarus
prezidentləri bədnam qonşumuz olan işğalçı Ermənistanı, sözün həqiqi mənasında, cəzalandırdılar. KTMTnin baş katibi vəzifəsini yerinə yetirən erməni general Yuri Xaçaturovun cinayət məsuliyyətinə cəlb edildiyinə
görə vəzifədən kənarlaşdırılmasından sonra Ermənistan rəhbərliyinin oraya daha bir erməni zabitini sırımaq
cəhdinin qarşısının alınması və KTMT-də MDB üzvü olan digər dövlətə — yəni Azərbaycana müşahidəçi
qismində iştirak etmək statusu verilməsi barədə təklifin səslənməsi rəsmi Yerevana sarsıdıcı zərbə idi. Bu
zərbəni Azərbaycan yox, MDB çərçivəsində sıx və fəal əməkdaşlıq etdiyimiz Qazaxıstan və Belarus
vurmuşdular.
Bütün bunlar isə ulu öndər Heydər Əliyevin Müstəqil Dövlətlər Birliyinə qoşulmaq barədə qəbul etdiyi
qərarın və Prezident İlham Əliyevin bu regional beynəlxalq təşkilatdakı fəaliyyətimizə önəm verməsinin nə
qədər əsaslı olduğunun növbəti sübutudur.
Xatırladaq ki, 1991-ci il dekabrın 8-də Rusiya, Ukrayna, Belorusiya (o zaman ölkənin adı belə idi –red.)
tərəfindən qurulmuş MDB SSRİ-nin “mədəni dağılmasını”nı təmin etmək, onun mülklərini keçmiş İttifaq
ölkələri arasında paylaşdırmaq üçün təşkil edilmişdi. Həmin il dekabrın 21-də Qazaxıstan, Özbəkistan,
Qırğızıstan, Moldova , Tacikistan, Türkmənistan və Ermənistan da bu quruma qoşulmaq barədə razılığa
gəlmişdilər. Müstəqilliyin ilk illərində ölkəmizə rəhbərlik edən siyasət naşıları bu qurumun SSRİ-nin bərpası
üçün yaradıldığını güman edərək, ondan kənar dayanmağı vacib saymışdılar. Ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi
hakimiyyətə qayıdışından sonra isə xalqa və deputatlara izah edildi ki, MDB ilə SSRİ tamamilə başqa-başqa
qurumlardır. Beləliklə, Azərbaycan 1993-cü ilin sentyabrından MDB-nin tamhüquqlu üzvü oldu. Xatırladaq
ki, Türkmənistan 2005-ci ildən MDB-də müşahidəçi kimi fəaliyyət göstərir. 2014-cü ildən sonra isə Ukrayna
MDB-dən çıxıb.
Bu qurum 280 milyondan çox əhalini əhatə edir. Nizamnaməsində insan hüquq və azadlıqlarının təmin
olunması, xarici siyasət fəaliyyətinin əlaqələndirlməsi, ümumi iqtisadi məkanın formalaşdırılması, nəqliyyat
və rabitə sahələrində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, əhalinin sağlamlığının və ətraf mühitin qorunması,
1271

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

sosial və immiqrasiya siyasəti məsələləri, mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə, müdafiə siyasətində və
xarici sərhədlərin mühafizəsində əməkdaşlıq məsələləri vardır.
Müstəqil Dövlətlər Birliyinin strukturuna qurumun nizamnamə orqanları daxildir. Onlar Dövlət
Başçıları Şurası, Hökumət Başçıları Şurası, Xarici İşlər Nazirləri Şurası, Müdafiə Nazirləri Şurası, Sərhəd
Qoşunları komandanları Şurası, Parlamentlərarası Assambleya, İqtisadi Məhkəmədən ibarətdir. Eləcə də
MDB-nin İqtisadi Şura və İcraçı Komitə adlı icraçı orqanları vardır.
Dövlət Başçıları Şurası MDB-nin ali orqanıdır. Burada bütün dövlətlər yüksək səviyyədə təmsil
olunurlar və birliyin ən vacib məsələləri müzakirə edilir. Şura ildə iki dəfə görüş keçirir. Hər-hansı bir dövlətin
təşəbbüsü ilə növbədənkənar iclaslar çağrıla bilər. Dövlət başçıları şurası, aşağıdakı məsələlərə dair qərarlar
qəbul edir: MDB Nizamnaməsində dəyişikliklər edilməsi, birliyin yeni orqanlarının yaradılması, MDB
strukturunun optimallaşdırılması, orqanların fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, MDB orqanlarının fəaliyyəti
haqqında hesabatların dinlənilməsi, orqanlara rəhbərlərin təyin edilməsi və s. Dövlət Başçıları Şurasının
qərarları ümumi həmrəylik – konsensus yolu ilə qəbul edilir. Hər hansı bir dövlət, hər hansı bir məsələdə
maraqlı olmadığını qeyd edə bilər və bu, qərarların qəbuluna təsir etməyəcək. Birlik çərçivəsində dövlətlərarası
əlaqələrin əsas hüquqi bazası kimi, üzv dövlətlər arasında bağlanmış ikitərəfli və çoxtərəfli müqavilələr çıxış
edir.
MDB orqanlarına sədrlik, 1999-cu ildən etibarən hər üzv dövlət tərəfindən növbə ilə həyata keçrilir
(maksimum 1 il müddətinə). Sədrdən əvvəlki sədr və sonrakı sədr onun müavinləri qismində çıxış edir. MDBnin işçi dili rus dilidir.
Azərbaycan Respublikası müstəqil dövlət kimi bir sıra beynəlxalq təşkilatlara, o cümlədən, Birləşmiş
Millətlər Təşkilatı, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avropa Şurası, İslam Konfransı
Təşkilatı, Müstəqil Dövlətlər Birliyi və çoxlu digər təşkilatlara üzv olmuşdur. Prezident İlham Əliyev bu il
sentyabrın əvvəlində Rusiyanın Soçi şəhərində MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud tərkibdə iclasında
çıxışı zamanı deyib ki, Azərbaycan ənənəvi olaraq MDB-nin işində iştirak etməyə çox böyük əhəmiyyət verir,
bu təşkilatın fəal üzvüdür və əmindir ki, MDB-nin böyük gələcəyi var. Bu məkan bizə müntəzəm surətdə fikir
mübadiləsi aparmaq imkanı verir.
Dövlət başçımızın qeyd etdiyi sonuncu mövzu isə təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi məsələləri ilə
bağlı idi: “Biz şadıq ki, Azərbaycan bu istiqamətdə də risklərin azaldılması üçün imkan yaradır. Xüsusi qeyd
etmək istərdim ki, Rusiya və ABŞ ordularının baş qərargah rəislərinin birinci görüşü Bakıda keçirilib. Biz
şadıq ki, bu görüşün keçirilməsi üçün bizim ölkəmiz seçilib. Biz məkan təqdim etdik, lakin belə bir görüşün
Azərbaycanda keçirilməsi faktının özü, əlbəttə, bizi sevindirir və həm də risklərin azaldılması məsələsində
Azərbaycanın oynadığı rolu göstərir. Rusiyanın Baş Qərargah rəisinin və NATO-nun Hərbi Komandanlığının
birinci görüşü də Bakıda keçirilib. Biz gələcəkdə də təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi və risklərin
azaldılması işinə töhfəmizi verməyə hazırıq”.
Xalq qəzeti. – 2018.- 23 noyabr. – № 264. – S. 5.
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MDB ölkələri ilə əməkdaşlığın səviyyəsi
Rəşid Rəşad
Azərbaycan Respublikasının Müstəqil Dövlətlər Birliyinə (MDB) daxil olması ilə əlaqədar 1993-cü il
noyabrın 5-də Nazirlər Kabinetinin yanında Dövlətlərarası ticarət-iqtisadi münasibətlərin əlaqələndirilməsi
Komissiyasının yaradılması haqqında qərar qəbul olunub. Qərara əsasən, qurumun əsas vəzifələri sırasında
respublikalararası ticarət-iqtisadi sazişlərin bağlanmasına dair bütün hazırlıq işlərinin yerinə yetirilməsi,
bağlanmış sazişlərin həyata keçirilməsinə nəzarət edilməsi, bu zaman meydana çıxan məsələlərin həlli üçün
müvafiq sənədlərin hazırlanması və onların həyata keçirilməsi, öz iclaslarında respublikalararası ticarətiqtisadi əlaqələr sahəsində işin təşkili və yerinə yetirilməsi üzrə nazirliklərin, baş idarələrin, müəssisə və
təşkilatların rəhbərlərinin hesabat və məlumatlarının dinlənilməsi müəyyənləşdirilib.
Azərbaycan Respublikası MDB-nin bir sıra ölkələri ilə azad ticarət rejimini yaradıb, sərbəst sərmayə
üçün hüquqi baza tərtib olunub. Eyni zamanda, MDB çərçivəsində bir sıra mühüm sənədlər qəbul olunub.
Bunların içərisində MDB-nin 2020-ci ilə qədərki dövr üçün iqtisadi inkişaf strategiyasını, MDB-nin 2020-ci
ilə qədərki dövr üçün iqtisadi inkişaf strategiyasının birinci mərhələsinin (2009-2011-ci illər) həyata
keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planını, 2003-2010-cu illərdə iqtisadi sahədə MDB-yə üzv dövlətlər arasında
əməkdaşlığın səmərəliliyinin artırılması və inkişafına yönəlmiş tədbirlərin İcra Planını, MDB-yə üzv dövlətlər
arasında ticarət-iqtisadi əlaqələr, sosial-iqtisadi vəziyyəti əks etdirən, eyni zamanda, inkişaf perspektivləri
haqqında illik məcmuələri nümunə göstərilir. Hazırda MDB mahiyyət etibarilə dövri olaraq dövlət başçılarının
görüşlərinin keçirildiyi və onlara öz mövqelərini bir-birinə çatdırmağa imkan verən siyasi klub hesab olunur.
Deputat Arif Rəhimzadə bildirir ki, MDB yeni dövlətlərarası münasibətlərə uyğun ikitərəfli və çoxtərəfli
əlaqələr yaratmaq məqsədilə yaradılıb: “Ölkəmiz artıq MDB və başqa beynəlxalq təşkilatların üzvüdür və bu
nüfuzlu təşkilatlar daxilində faydalı əməkdaşlıq qura bilib. MDB ölkələri ilə iqtisadi, siyasi və təhlükəsizlik
sahəsində əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulması, Şərq-Qərb nəqliyyat-kommunikasiya dəhlizinin yaradılması
işləri uğurla həyata keçirilməkdədir. Bizim MDB və ona daxil olan ölkələrlə müxtəlif sahələrdə əlaqələrimiz
mövcuddur. Biz bu beynəlxalq təşkilatın tədbirlərində, görüşlərində fəal iştirak edirik. Qeyd edim ki, MDBnin üzvü olan Azərbaycanın ərazi bütövlüyü eyni təşkilatın üzvü olan Ermənistan tərəfindən pozulmaqda
davam edir. Ermənistan təkcə ölkəmizə qarşı təcavüz etmir, həm də indi bizi birləşdirən prinsiplərə tam
saymazlıq nümayiş etdirir. MDB-nin üzvü və Kollektiv Təhlükəsizlik haqqında müqavilənin iştirakçısı olan
Ermənistan Respublikasının başqa dövlətə, birliyin onun kimi tam hüquqlu üzvü olan dövlətə – Azərbaycan
Respublikasına qarşı təcavüz etməsi yolverilməzdir”.
Rəhimzadə onu da qeyd edir ki, MDB-ni yaradanlardan olan Rusiya ilə Azərbaycan arasında əlaqələr
dinamik inkişaf edir: “Bu əlaqələr müəyyən hallarda MDB-yə daxil olan digər ölkələr üçün nümunə ola bilər.
Burada təkcə dövlətlərarası əlaqələr və iqtisadi münasibətlərin həcmi deyil, gənclər və QHT-lər arasında
ünsiyyət də mühüm rol oynayır. Hazırda Azərbaycanın Rusiyanın 70-ə yaxın federal subyekti ilə əlaqəsi var.
Onlarla daimi işbirliyi yaradılır. İqtisadi, siyasi, humanitar və başqa sahələrdə əlaqələr mövcuddur”
(bizimyol.info).
Yeri gəlmişkən, ötən il Moskvada MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşü olub. Həmin görüşdə
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev də iştirak edib.
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bu görüşün MDB çərçivəsində il ərzində görülən işlərə yekun vurmaq,
perspektivdə olan planlar haqqında danışmaq, regional və beynəlxalq əhəmiyyətli aktual məsələləri müzakirə
etmək baxımından gözəl imkan olduğunu bildirib: “MDB ölkələri arasında əmtəə dövriyyəsində böyük artım
qeydə alınıb. Bu ilin (ötən ilin – red.) 10 ayının yekunlarına görə, bu rəqəm dörddəbir dəfədən çox – 25,7 faiz
artıb və demək olar ki, 117 milyard dollara çatıb. Məlumat üçün deyim ki, bütün 2016-cı il ərzində bu göstərici
94 milyard dollar təşkil edib. Təxminən həmin səviyyədə də, yəni, 24 faiz MDB-nin üçüncü ölkələrlə mal
dövriyyəsi artıb. Birliyin hüquq-müqavilə bazası möhkəmlənib. İnnovasiyalar, nüvə energetikası, nəqliyyat
təhlükəsizliyi sahələrində sazişlər qüvvəyə minib. Saxta məhsulların yayılmasına qarşı, əqli mülkiyyətin
qorunması ilə bağlı sənədlər qəbul olunub. Vacib bir saziş – MDB çərçivəsində xidmətlərin azad ticarəti üzrə
saziş üzərində iş tamamlanmaqdadır”.
Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev MDB ölkələrində sülh və əmin-amanlığın hökm
sürdüyünü müsbət hal kimi dəyərləndirdi: “Xoş haldır ki, 2017-ci ildə MDB ölkələrində sülh, əmin-amanlıq
hökm sürürdü, insanlar sabit şəraitdə yaşayıb işləyir, övladlarını böyüdürdülər və gələcəklərinə əmin idilər.
Sizin qeyd etdiyiniz kimi, dünyada iqtisadiyyatın konyukturası dəyişilir, amma ölkələrimiz arasında ticarət
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dövriyyəsi dörddəbir dəfədən çox olub. İkitərəfli ticarətdə isə daha çox artım var. Ancaq dünyada və bizdə ağır
meyillər mövcuddur, biz sakitləşməməliyik, gələn il çox vacib ildir, Rusiyada seçkilər olacaq. Vladimir
Vladimiroviç, düşünürəm, biz hamımız yekdil fikirdəyik ki, Sizə uğurlar arzulayaq. Bilirik ki, Rusiya xalqı
sizin rəhbərliyinizə məhz bu ağır dövrdə böyük dəyər verir”.
Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko MDB ölkələri arasında qurulan iqtisadi əlaqələrin
genişləndirilməsinin böyük uğur olduğunu deyərək, bildirdi ki, bu, son illərdə görülən işlərin nəticəsidir.
Qırğız Respublikasının Prezidenti Sooronbay Ceenbekov qeyd edib ki, Birlik mövcudluğu dövründə
ölkələrimiz arasında səmərəli və hərtərəfli əməkdaşlıq üçün bütün lazımi şəraiti yaradıb: “Son iki ildə Birliyin
fəaliyyətinin və onun sahə orqanlarının optimallaşdırılması istiqamətində real addımlar atılıb. Düşünürəm ki,
həmin proses daimi və fasiləsiz olmalıdır. Çünki belə yanaşma konkret nəticənin əldə olunmasına
istiqamətlənən MDB-nin işini daha məzmunlu edəcək. Hörmətli həmkarlar, bu gün beynəlxalq arenadakı
vəziyyət sürətlə dəyişir, yaranan çağırış və təhlükəyə vaxtında reaksiya vermək üçün biz səylərimizi
birləşdirməliyik”.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev öz çıxışında qeyd edib ki, MDB məkanında inteqrasiya prosesləri
üçün xeyli iş görülüb: “Əmtəə dövriyyəsinin artması da bizim iqtisadiyyatlarımızın təkcə bərpasının, iqtisadi
vəziyyətin sabitləşməsinin deyil, həm də dost ticari-iqtisadi əlaqələrin gələcəkdə möhkəmləndirilməsinin
zəruriliyinin göstəricisidir. Biznes həmişə baş verən proseslərə çox dəqiq reaksiya verir və qarşılıqlı
investisiyalar, əmtəə dövriyyəsinin artması ölkələr arasında münasibətlərdən heç də az dərəcədə asılı deyil.
MDB məkanında müşahidə etdiyimiz müsbət meyillər, şübhəsiz, ticari-iqtisadi sahədə müşahidə etdiyimiz
fəallığa təkan vermişdir. Rusiya MDB-də birləşdirici rol oynayır. Sizin rəhbərliyiniz altında Rusiya sosialiqtisadi inkişafda böyük uğurlar qazanıb. Rusiya beynəlxalq arenada böyük nüfuza malikdir və bu gün
beynəlxalq məsələlərdə aparıcı rollardan birini oynayır. Sizin rəhbərliyiniz altında sabitlik təmin edilib”.
Moldova Prezidenti İqor Dodon Moldova vətəndaşlarının əksəriyyətinin Rusiya Federasiyası ilə dostluğun və
Moldovanın MDB tərkibində qalmasının, həmçinin bəzi inteqrasiya layihələri üzrə irəliyə getməyin tərəfdarı
olduğunu diqqətə çatdıraraq dedi: “Bu il Moldovanın bütün MDB ölkələri ilə ticarətində artım müşahidə
olunur. 2017-ci il heç də asan deyildi, Moldova Avropa İttifaqı ilə memorandum imzaladı. Bu addım ilk dəfə
idi ki, atılırdı. Bizim çoxtərəfli münasibətlərimizdə də sadə il deyildi. Çünki
Moldova Prezidenti MDB çərçivəsində fəal iştirak edir, amma təəssüflər olsun ki, ilin ikinci yarısında
hökumət səviyyəsində iştirakla bağlı müəyyən ehtiyatlar var idi. Amma mən Sizi əmin etmək istəyirəm ki,
Moldova xalqı başqa cür düşünür. Hələ ki, parlament çoxluğunun düşündüyü kimi fikirləşmir. 2018-ci il
Moldova üçün də asan il olmayacaq. Bizdə də ilin ikinci yarısında seçkilər olacaq. Əminəm ki, 2018-ci il bizim
MDB çərçivəsində də qarşılıqlı fəaliyyətin yeni səviyyəsinə çıxmaq ilimiz olacaq”. Özbəkistan Prezidenti
Şavkat Mirziyoyev keçirilən görüşün əhəmiyyətini qeyd edərək, ölkəsinin MDB ölkələri ilə bütün sahələrdə
olduqca sıx əməkdaşlıq etdiyini vurğulayıb: “Bu il ilk dəfə MDB hökumət başçılarının iclası Özbəkistanda
keçirildi. Uzun illər idi ki, bu, olmamışdı. Biz təşəbbüs irəli sürmüşük ki, 2020-ci ildə MDB-nin iclası
Daşkənddə keçirilsin və biz buna hazırlaşırıq. Əlbəttə, Rusiyanın MDB-dəki aparıcı rolu şübhəsiz ki, bizim
hamımızı birləşdirir”.
Tacikistan Prezidenti Emoməli Rəhmon bu il dünyada bir çox narahatedici hadisələrin baş verdiyini
deyərək müxtəlif ölkələrdə terrorizmin, ekstremizmin fəallaşdığını diqqətə çatdırdı, Yaxın Şərqdə, Koreya
yarımadasındakı vəziyyəti qeyd etdi, Əfqanıstanda baş verən proseslərə xüsusi olaraq diqqətə çatdırıb. MDB
ölkələrində vəziyyətin ümumilikdə sabit qaldığını deyən Tacikistan Prezidenti bununla belə sadaladığı
amillərin bu və ya digər mənada Birlik ölkələrindəki vəziyyətin inkişafına da təsir göstərdiyini qeyd edib
(president.az). MDB-nin icraçı katibi Sergey Lebedev Azərbaycanla MDB arasında əlaqələrin səviyyəsini
dəyərləndirərək qeyd edib ki, Azərbaycan təşkilatın tam hüquqlu üzvüdür: “Ona görə düşünürəm ki,
Azərbaycanın Birliyə daxil olan və eyni hüquqlara malik olan ölkələr arasındakı yeri barədə danışmaq daha
düzgün olardı. Azərbaycanın gömrük sahəsində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsində aktiv rolu göz
qabağındadır. Azərbaycan torpağında da tez-tez MDB çərçivəsində mühüm tədbirlər keçirilir. Azərbaycan
MDB ölkələrinin mədəni əməkdaşlığı sahəsində də rol oynayır. Ölkənin təmsilçiləri hər il üç nominasiyada:
elm və təhsil, mədəniyyət və incəsənət, MDB iştirakçıları arasında humanitar əməkdaşlığa töhfə verilməsi və
dünya standartlarına cavab verən nailiyyətləri nəzərdə tutan humanitar fəaliyyətə görə MDB-nin “Birlik
Ulduzu” mükafatına layiq görülürlər. Ümumiyyətlə, MDB-nin əsas prinsiplərindən biri Birliyə daxil olan
dövlətlərin qəbul olunan bütün qərarlarda tam və mütləq iştirakının nəzərdə tutulmamasından ibarətdir. Bu,
üzv dövlətlərə öz aralarında əməkdaşlığın çevik siyasətini müəyyən etməyə və bütövlükdə Birlik daxilində
inteqrasiya proseslərini harmonik şəkildə inkişaf etdirməyə imkan verir. Hər ölkə öz siyasi, iqtisadi və digər
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prioritetlərini nəzərə alaraq, Birliyin bu və ya digər orqanlarda və proqramlarda iştirak səviyyəsini tam sərbəst
şəkildə müəyyənləşdirir” (xalqqazeti.com).
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinə Dəstək Fondunun
maliyyə dəstəyi ilə çap olunur
Ekspress.-2018.-14 fevral.-№29.-S.10.
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MDB çərçivəsində əməkdaşlıq
Vasif Cəfərov
SSRİ-nin dağılmasından sonra müttəfiq respublikaların əksəriyyəti yeni bir təşkilatda birləşdilər.
Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB) adlanan təşkilat Rusiyanın istəyi ilə yaradılsa da, digər müttəfiq
respublikalar da bu birliyə maraq göstərdi. Çünki SSRİ-nin dağılması sadəcə siyasi deyil, həm də
iqtisadi böhranla bağlı idi. Bütün müttəfiq respublikaların iqtisadiyyatı böhran keçirirdi, həmin
ölkələrdə olan istehsal və maliyyə sistemləri sıradan çıxmışdı. Belə vəziyyətdə müstəqilliyini elan edən
respublikalar üçün iqtisadi dəstəyin olması, xarici bazarların tapılması vacib idi.
Bu baxımdan MDB-nin yaradılması zərurətə çevrilmişdi. Formal da olsa əsas məqsəd məhz ölkələrin
iqtisadi imkanlarının yaxşılaşdırılması, SSRİ-nin dağılması ilə qırılan əlaqələrin qorunması yolu ilə böhranı
zəiflətmək, inkişafa nail olmaq idi.
MDB 8 dekabr 1991-ci ildə Minsk şəhərində imzalanan “Müstəqil Dövlətlər Birliyinin yaradılmasına
dair Saziş” əsasında təsis edilib.
1991-ci il dekabrında SSRİ-nin 3 respublikasının – Rusiya, Ukrayna və Belorus respublikalarının Minsk
görüşündə SSRİ-nin buraxılması və müstəqil dövlətlər birliyinin yaradılmasına dair razılaşma əldə edildi. Bu
razılaşma SSRİ-nin qanunauyğun yekunu idi. 1991-ci il dekabrın 21-də MDB-nin yaradılması barədə
razılaşmaya əsasən bu quruma daha 8 ölkə – Azərbaycan, Ermənistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Moldova,
Tacikistan, Türkmənistan və Özbəkistan daxil oldu. 1993-cü ilin dekabrında MDB-yə Gürcüstan da daxil oldu.
Müstəqilliyin ilk dövrlərində (1992-1993-cü ilin əvvəllərində) artıq ölkələr arasında yeni münasibətlər
yaranırdı.
MDB çərçivəsində əsasən 9 əməkdaşlıq istiqaməti mövcuddur və təşkilatın ümdə məqsədi iqtisadi,
hərbi-siyasi və humanitar sahələrdə çoxtərəfli əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsindən ibarətdir. Hal-hazırda
MDB-də 8-i nizamnamə, 69-u sahəvi əməkdaşlıq orqanları və 15-i digər qurumlar olmaqla, ümumilikdə 90dan çox orqan fəaliyyət göstərir.
MDB-nin nizamnamə orqanları dövlət başçıları Şurası, hökumət başçıları Şurası, xarici işlər nazirləri
Şurası, İqtisadi Məhkəmə, Parlamentlərarası Assambleya, İcraiyyə Komitəsi, müdafiə nazirləri Şurası və
sərhəd qoşunları komandanları Şurasıdır.
İcraiyyə Komitəsi MDB-nin daimi fəaliyyət göstərən icraedici, inzibati və əlaqələndirici orqanı
funksiyasını yerinə yetirir.
İcraiyyə Komitəsinin sədri – MDB-nin İcraçı Katibidir.
Azərbaycan MDB-nin yaradıldığı tarixdə birliyə üzv olsa da 1992-ci ildə təşkilatdan ayrıldı. Təxminən
bir illik ayrılıqdan sonra 24 sentyabr 1993-cü il tarixdə MDB dövlət başçıları Şurasının iclasında Azərbaycanın
MDB-yə daxil olmasına dair qərar qəbul olundu.
Azərbaycan MDB-nin bütün nizamnamə orqanlarında təmsil olunmur. Yalnız dövlət başçıları Şurası,
hökumət Başçıları Şurası, xarici İşlər Nazirləri Şurası, Parlamentlərarası Assambleya, müdafiə nazirləri Şurası
və İcraiyyə Komitəsində təmsil olunur.
Azərbaycan MDB-nin sahəvi əməkdaşlıq orqanlarından yalnız 30-da, digər orqanların isə 11-də iştirak
edir.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bildiri ki, Azərbaycan MDB iştirakçı-dövlətləri ilə əməkdaşlığın
ikitərəfli əsasda davam etdirilməsinə üstünlük verir. Bununla yanaşı, Azərbaycan MDB çərçivəsində siyasi,
iqtisadi və humanitar sahələrdə ölkəmiz üçün maraq kəsb edən məsələlər üzrə əməkdaşlığın davam etdirilərək,
bu təşkilatın iştirakçı-dövlətlər arasında dialoq müstəvisi kimi saxlanılmasında maraqlıdır.
MDB-nin gələcək inkişaf Konsepsiyasına dair dövlət başçıları Şurasının 5 oktyabr 2007-ci il tarixli
qərarı ölkəmiz tərəfindən xüsusi rəylə imzalanıb və həmin xüsusi rəydə Azərbaycan MDB çərçivəsində
fəaliyyətinin əsas prinsipləri öz əksini tapıb.
MDB ölkələrinin qarşılıqlı əlaqələrində ən mühüm nailiyyətlərindən biri 1993- cu ildə iqtisadi ittifaqın
yaradılması barədə razılaşma olub. Bu inteqrasiyanın uzun müddətli məqsədlərini – məhsul, xidmət, kapital
və işçi qüvvəsini vahid bazarının yaradılmasını müəyyən edirdi. Bu vahid bazarın yaranmasına qədər
iştirakçılar, azad ticarət zonası, gömrük ittifaqı və valyuta ittifaqı kimi mərhələləri görürdülər. Lakin iqtisadi
inteqrasiyaya dair razılıq hələ kağız üzərindədir. MDB ölkələri hələ ki, heç bir ciddi səlahiyyətlərə malik
deyillər.
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MDB yaradılarkən onun nizamnaməsində birliyin məqsədləri müəyyənləşdirildi: MDB fəaliyyətinin
məqsələrinə üzvlərinin iqtisadi, siyasi və humanitar sahələrdəki inteqrasiyaya imkan yaratmaq, insanlar
arasında əlaqə və münasibətləri inkişaf etdirmək, üzv ölkələrin dövlət institutları və müəssisələri arasında
əlaqələrin bərpası və yeniləşməsi daxildir.
1992-ci ildən başlanan müstəqil dövlətlər arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq münasibətləri 1993-cü il
sentyabrda Moskvada dövlət və hökumət başçıları tərəfindən birlik çərçivəsində iqtisadi ittifaqın yaradılması
haqqında razılaşmanın imzalanması ilə davam etdi. İlkin olaraq bu ittifaqa 7 ölkə: Ermənistan, Belarus,
Qazaxıstan, Rusiya, Tacikistan, Özbəkistan, Qırğızıstan, Moldova və Ukrayna assosiativ üzv hüququ ilə daxil
oldu. İqtisadi ittifaqın yaradılması haqqında razılaşma ümumi iqtisadi məkanın yaradılmasına təkan verdi. Bu
razılaşmaya uyğun olaraq münasibətlər bazar prinsipləri əsasında qurulmalı, qarşılıqlı maraqlara uyğun olan
iqtisadi layihələrin birlikdə həyata keçirilməsi və ekoloci problemlərin həllinə birlikdə iştirak edilməsi edilməli
idi. Məhsul, xidmət, kapital, işçi qüvvəsinin azad hərəkəti, pul-kredit, büdcə, vergi, qiymət, xarici ticarət,
gömrük və valyuta siyasətinə uyğun şəkildə təmin edilməli idi. Bu razılaşma üzv ölkələrin inteqrasiya
prosesində mərhələli hərəkətinə azad ticarət zonası – gömrük ittifaqı, valyuta ittifaqı və nəhayət ümumbazar
əsasında təklif edirdi. Azad ticarət zonasının yaranması ölkələrarası məhsul hərəkətində gömrük təriflərinin
ləğv olunmasını və kəmiyyət məhdudlaşdırmalarının tətbiq edilməsini tövsiyə edirdi. Bu zonaya daxil olan hər
bir ölkə digər ölkəyə qarşı müəyyən tarif tətbiq edə bilər. Razılaşma 1994-cü il 15 apreldə imzalandı.
1997-ci ilin oktyabrında Kişinyov sammitindən sonra ilk dəfə MDB-yə bitərəf bir qiymət verildi. Uzun
müddət dövlətlərarası forum işə başladı ki, bu MDB qarşısında duran kompleks problemlərin həlli, onun
inkişafı və perspektivlərini müəyyənləşdirməsi üçün nəzərdə tutulmuşdu. Daha qısa və konkret vəzifə – tam
qiymətli çoxtərəfli azad ticarət zonası formalaşdırılması irəli sürüldü. Bu dövrdən etibarən aydınlaşdı ki, 15
aprel 1994-cü il azad ticarət zonasının yaradılması barədə imzalanan, hələ onun yarısı təsdiq edilən bir
razılaşma qarşılıqlı işgüzar tərəfdaşlığın real bazası olmayıb. Burada qeyd etmək lazımdır ki, bu sənəd eks
prezidentlərin rəyinə görə çox yüksək tələblərə cavab verirdi. Bu tədricən gömrük rüsumlarının ləğvini,
qarşılıqlı ticarətdə kəmiyyət məhdudlaşdırmalarını, hər bir iştirakçı üçün 3-cü ölkələrə qarşı münasibətlərin
xarakterini özü müəyyən etməyi nəzərdə tuturdu. Lakin sənəd rellıqda geniş fəaliyyəti təmin edə bilmədi.
Keçmiş sovet respublikaları arasında xarici ticarət nəinki inkişaf etdi, əksinə gerilədi. 1992-cı ildə MDB
ölkələri arasındakı ticarət ümumi ixracın 72%-ə qədəri idisə, 1990-cı ilin sonunda bu göstərici 36,5%-ə qədər
aşağı düşdü. Paralel olaraq birlik ölkələrinin uzaq xaric ölkələri ilə xarici ticarət əlaqələrində Rusiya 78%,
Ukrayna 56%, Özbəkistan 72%, Azərbaycan 57%, Ermənistan 64%, Gürcüstan 55% artım əldə etdi. Hazırda
Azərbaycana idxalda MBD ölkələri 21 faiz paya malikdir. Eynilə ixracda da MBD ölkələrinin payı azdır.
Formal olaraq vahid iqtisadi məkanın əldə edilməsi müvəffəqiyyətlərindən biri 1995-ci ildə Belarus,
Qazaxıstan, Rusiya tərəfindən “Gömrük ittifaqının” yaradılması haqqında əldə edilmiş razılaşma oldu. 1996ci ilin martında Qırğızıstan, 1999-cu ilin fevralında Tacikistan da daxil oldu. Gömrük ittifaqının fəaliyyəti
dövründə çoxlu sayda sənədlər imzalandı ki, onların arasında 1996-cı il 26 martda iqtisadi və humanitar
sənədlərdə inteqrasiyanın möhkəmləndirilməsi və onun məntiqi inkişafı olan 26 fevral 1999-cu il gömrük
ittifaqı və vahid iqtisadi məkan haqqında olan sənədlərin mühüm əhəmiyyəti var. Məhz bu sənədlərdə
əməkdaşlığın istiqamətləri müəyyən olundu. Razılaşmaya əsasən, azad ticarət zonası formalaşdırılmalı,
gömrük ittifaqının 3-cü ölkələrə qarşı qarşılıqlı münasibətləri, vahid gömrük ərazisinin formalaşdırılması,
ümumi xidmət və əmək bazarı, vahid elmi-texniki informasiya məkanının formalaşdırılması və s. baş verməlid
idi.
2000-ci ilin oktyabrında 5 ölkədən (Rusiya, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Tacikistan) ibarət
gömrük ittifaqı dəyişdirilərək onun yerində Avrasiya İqtisadi Cəmiyyəti yarandı. Yeni təşkilatın məqsədləri 5
ölkənin ərazisində vahid iqtisadi məkanın formalaşması idi. Üzv ölkələrdə iqtisadiyyatda struktur islahatlarının
uzlaşdırılması, vahid nəqliyyat strukturunun və vahid nəqliyyat bazarının yaradılması, vahid gömrük tarifinin
tətbiqi, milli qanunvericiliklərin uyğunlaşdırılması və beynəlxalq təşkilatlarla münasibətdə ümumi siyasi
kursun işlənməsi əsas məqsədlərdən hesab olunur. İnteqrasiyanın formalaşmasından reallığa çevrilməsi üçün
mühüm yeni aspektlərdən biri bu qurumda yeni təsərrüfat qarşılıqlı əlaqələrinin yaradılmasıdır.
Azərbaycan bütün MDB ölkələri (Ermənistandan başqa) ilə azad ticarət recimi yaradılıb, sərbəst
sərmayə üçün hüquqi baza tərtib olunub. 2011-ci ildə MDB çərçivəsində “Azad ticarət zonası haqqında Saziş”
imzalanıb və Azərbaycanın bu Sazişə qoşulması ilə bağlı danışıqlar aparılmaqdadır.
MDB-nin fəaliyyət göstərdiyi son 26 ilin təcrübəsinə əsaslanıb demək olar ki, birlik nəinki iqtisadi, həm
də hərbi-siyasi məsələlərdə məqsədinə çata bilmədi. Hələ də MDB-nin 4 regionunda birliyə üzv olan ölkələr
1277

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

arasında yaranan münaqişə həllini tapmayıb. 2008-ci ildə Gürcüstanda, 2014-cü ildə Ukraynada baş verən
münaqişələr nəticəsində isə hər iki ölkə MDB-dən uzaqlaşıb.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinə Dəstək Fondunun
maliyyə dəstəyi ilə çap olunur
Ekspress.-2018.-27-29 yanvar.-№17.-S.10.
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Azərbaycan – MDB münasibətləri xalqımızın maraqları çərçivəsində inkişaf etdirilir
İttifaq Mirzəbəyli
Biz münasibətlərimizin səviyyəsindən, yüksək səviyyəsindən məmnunuq. Siyasi, ticari-iqtisadi,
humanitar sahələrdə fəal əməkdaşlıq edirik. Nəqliyyat və energetika sahələrində yaxşı perspektivlər var.
Yəni bizim münasibətlərimiz çoxşaxəlidir, həyatımızın praktiki olaraq bütün sahələrini əhatə edir. Əlbəttə
ki, vacib məsələlər – regional, dünya siyasəti, ikitərəfli münasibətlər və bizim regionda təhlükəsizliyin
möhkəmləndirilməsi məsələləri üzrə vaxtaşırı məsləhətləşmələrə ehtiyac var.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən, xüsusən, ulu öndər Heydər Əliyevin ölkənin
siyasi hakimiyyətinə qayıdışından sonra rəsmi Bakı işğalçı Ermənistan istisna olmaqla, regionun və
dünyanın bütün ölkələri ilə bərabərhüquqlu və qarşılıqlı maraqlara uyğun olan əməkdaşlıq nümunəsi
formalaşdırmışdır. Politoloq və tarixçilərin balanslaşdırıcı xarici siyasət kursu adlandırdığı həmin nümunə
əsasında regionda marağı olan bütün ölkələr və beynəlxalq təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq edirik. Bu
əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirdiyimiz tədbirlərin arasında isə Rusiya Federasiyası və Müstəqil
Dövlətlər Birliyi ilə münasibətlərin xüsusi yeri vardır.
Təsadüfi deyildir ki, həm ulu öndər Heydər Əliyev, həm də Prezident İlham Əliyev dövri olaraq Rusiya
rəhbərləri ilə görüşüb, məsləhətləşmələr aparıb və xalqlarımızın maraqlarına uyğun olan qərarları birlikdə
qəbul ediblər. Dövlət başçılarının və hökumət rəsmilərinin qarşılıqlı səfərləri, cəmiyyət həyatının bütün
sahələrini əhatə edən məsələlərin müştərək həll edilməsi üçün yüzlərlə rəsmi sənədin imzalanması bu
münasibətlərin səviyyəsindən xəbər verir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə regionda
hərtərəfli inkişafa və əmin-amanlığa nail olmaq məqsədilə yaradılmış üçtərəfli dialoq formatlarının hər
ikisində Rusiya Federasiyası da iştirak edir. Əvvəlcə Azərbaycan, İran İslam Respublikası və Rusiya
Federasiyası, sonra isə Azərbaycan, Türkiyə Cümhuriyyəti və Rusiya Federasiyası üçtərəfli formatları həyata
vəsiqə qazanmışdır. Prezident İlham Əliyevin bir neçə gün əvvəl – dekabrın 26-da Moskvada MDB dövlət
başçılarının qeyri-rəsmi görüşündə iştirakı da həmin tendensiyanın uğurla davam etdirilməsinin
göstəricilərindəndir.
Rusiya FederasiyasınınPrezidenti Vladimir Putinin təbirincə desək, Müstəqil Dövlətlər
Birliyi çərçivəsində il ərzində görülən işlərə yekun vurmaq, perspektivdə olan planlar haqqında danışmaq,
regional və beynəlxalq əhəmiyyətli aktual məsələləri müzakirə etmək baxımından gözəl imkan olan bu
görüşdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də çıxış edərək xatırlatdı ki, bu il ərzində MDB məkanında
inteqrasiya prosesləri üçün xeyli iş görülüb: “Əmtəə dövriyyəsinin artması da bizim iqtisadiyyatlarımızın təkcə
bərpasının, iqtisadi vəziyyətin sabitləşməsinin deyil, həm də dost ticari-iqtisadi əlaqələrin gələcəkdə
möhkəmləndirilməsinin zəruriliyinin göstəricisidir. Biznes həmişə baş verən proseslərə çox dəqiq reaksiya
verir və qarşılıqlı investisiyalar, əmtəə dövriyyəsinin artması ölkələr arasında münasibətlərdən heç də az
dərəcədə asılı deyil”.
MDB məkanında müşahidə etdiyimiz müsbət meyillərin , şübhəsiz, ticari-iqtisadi sahədə müşahidə
etdiyimiz fəallığa təkan verdiyini yada salan Azərbaycan Prezidenti xüsusi olaraq vurğuıladı ki, Rusiya MDBdə birləşdirici rol oynayır: “Rusiya xalqının qarşıdakı prezident seçkilərində düzgün seçim edəcəyi, fikrimcə,
Azərbaycanda heç kəsdə şübhə doğurmur. Biz çox yaxşı bilirik ki, Rusiya–Azərbaycan ikitərəfli
münasibətlərinin uğurlu inkişafı Sizin adınızla bağlıdır. Bu gün bu münasibətlər strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə
çatıb. Bu münasibətləri hər iki tərəf belə səciyyələndirir və çox müsbət artım dinamikasına malikdir”.
Azərbaycan Prezidenti regionda və dünyada baş verən müsbət tendensiyaların səmərəsindən danışmaqla
yanaşı, mənfi tendensiyaların fəsadlarını da yada saldı: “Təəssüf ki, bir çox hallarda beynəlxalq hüququn
normalarına riayət olunmur. Bəzən kobud şəkildə pozulur. Bununla da dünyanın nizamı pozulur. O dünya
nizamı ki, İkinci Dünya müharibəsi qurtardıqdan sonra yaradılmışdı. Sizin beynəlxalq hüququn normalarına
şəxsi sədaqətiniz beynəlxalq hüququn normalarının pozulmasından zərər çəkən bütün ölkələrə ədalətin bərpa
olunacağına böyük ümid verir”. Xatırladaq ki, beynəlxalq hüququn normalarının pozulmasından zərər çəkən
ölkələrdən biri Azərbaycan, həmin hüquqları kobud şəkildə pozan ölkə isə işğalçı Ermənistandır.
1279

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Azərbaycan – Müstəqil Dövlətlər Birliyi əməkdaşlığına gəlincə isə qeyd edək ki, 1991-ci il dekabrın
8-də təsis edilsə də, Azərbaycan oraya 1993-cü ilin sentyabrında – yəni, ulu öndər Heydər Əliyevin
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri olaraq, Azərbaycan Prezidentinin səlahiyyətlərini icra etdiyi
dövrdə, MDB dövlət başçıları Şurasının iclasında Azərbaycan Respublikasının MDB-yə daxil olmasına dair
qərar əsasında qəbul olunmuşdur.
Bu qurum çərçivəsində əsasən 9 əməkdaşlıq istiqaməti mövcuddur və təşkiltaın ümdə məqsədi iqtisadi,
hərbi-siyasi və humanitar sahələrdə çoxtərəfli əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsindən ibarətdir. Hazırda MDBdə 8-i nizamnamə, 69-u sahə əməkdaşlıq orqanları və 15-i digər qurumlar olmaqla, ümumilikdə 90-dan çox
orqan fəaliyyət göstərir. Nizamnamə orqanlarına Dövlət Başçıları Şurası, Hökumət Başçıları Şurası, Xarici
İşlər nazirləri Şurası, İqtisadi Məhkəmə, Parlamentlərarası Assambleya, İcraiyyə Komitəsi, Müdafiə
Nazirləri Şurası və Sərhəd Qoşunları Komandanları Şurası daxildir. Azərbaycan Prezidenti dekabrın 26-da
məhz, Dövlət Başçıları Şurasının iclasında iştirak etmişdir.
Onu da xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikası MDB iştirakçı-dövlətləri ilə əməkdaşlığın ikitərəfli
əsasda davam etdirilməsinə üstünlük verir. Bununla yanaşı, Azərbaycan Respublikası MDB çərçivəsində
siyasi, iqtisadi və humanitar sahələrdə ölkəmiz üçün maraq kəsb edən məsələlər üzrə əməkdaşlığın davam
etdirilərək, bu təşkilatın iştirakçı dövlətlər arasında dialoq müstəvisi kimi saxlanılmasında maraqlıdır.
Sonda Azərbaycan–Rusiya dostluq və tərəfdaşlıq əlaqələrinin müasir səviyyəsini göstərən bəzi
məqamları yada salaq. Məsələn, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ötən il oktyabrın 19-da “Sputnik”
Beynəlxalq İnformasiya Agentliyinə verdiyi müsahibədə demişdi: “Sizə bir misal çəkim: son 3 ildə Rusiya
Prezidenti Azərbaycana 3 dəfə səfər edib. Bunun özü çox mətləbdən xəbər verir. Lakin onun bir səfəri xüsusilə
mühümdür – 2015-ci ildəki səfər. Onun nə vaxt gəldiyini deyən kimi, siz başa düşəcəksiniz. Bu, iyunun 12-də
olmuşdu. “Rusiya Günü” ilə bağlı tədbirlərdən sonra o, təyyarəyə minərək Bakıya gəldi və Avropa ölkələri
liderlərinin əksəriyyətinin, bizdə olan məlumata görə, müvafiq təlimatlar alaraq, etinasızlıq göstərdiyi Avropa
Oyunlarının açılışına özünü çatdırdı. Bu faktın özü, həm də “Rusiya Günü”ndə gəlməsi onun Azərbaycana və
bizim Rusiyaya xüsusi münasibətimizdən xəbər verir”. Fikrimizcə, dövlət başçımızın bu arqumenti təkcə
informasiya agentliyinin sualını cavablandırmaq baxımından deyil, eləcə də regiondakı münasibətlərin
xarakterizə edilməsi baxımından və Azərbaycan–Rusiya dostluq, tərəfdaşlıq münasibətlərinin
qiymətləndirilməsi baxşmından xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi.
Dövlət başçımmızın dekabrın son günlərində Rusiya paytaxtına etdiyi səfəri Azərbaycan ictimaiyyəti
üçün əlamətdar edən faktlardan biri də Moskvanın və bütün Rusiyanın patriarxı Kirillin Azərbaycanın Birinci
vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanı Rus Pravoslav Kilsəsinə göstərdiyi
köməyə və Həştərxan şəhərinin abadlaşdırılmasına qayğısına görə II dərəcəli Müqəddəs Mələksima
Knyaginya Olqa ordeni ilə təltif etməsi idi. Moskvadakı Xilaskar İsa Məbədində Azərbaycanın Birinci vitseprezidentinə ordenin təqdim edilməsi mərasimində Moskvanın və bütün Rusiyanın patriarxı Kirill çıxış
edərək demişdir: “Mən Sizə gördüyünüz işlərə görə səmimi qəlbdən təşəkkür etmək istərdim. Siz ölkənizin və
xalqınızın həyatında çox mühüm rol oynayırsınız. Böyük istedada və gözəl mənəvi keyfiyyətlərə malik bir
insan kimi Siz Vətəninizdən uzaqlarda da bir çox işlər görürsünüz. Bu gün Sizə Rus Pravoslav Kilsəsinin
fəaliyyətinə köməyə və Həştərxan şəhərinin həyatında xüsusi iştirakınıza görə mükafat təqdim edilib.
Həştərxana səfər edəndə mənə bir çox işlər barədə danışdılar. Amma yəqin ki, ən çox Sizin haqqınızda və bu
şəhər üçün gördüyünüz bir çox işlər barədə danışdılar. Məhz buna görə Həştərxanda olarkən mən Sizi Rus
Pravoslav Kilsəsinin Müqəddəs Mələksima Knyaginya Olqa ordeninə layiq görülməyiniz barədə qərar qəbul
etdim”.
Rus Pravoslav Kilsəsinin rəhbərliyinə təşəkkür edən Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti
Mehriban xanım Əliyeva qeyd etdi ki, Siz insanlara dini və mənəvi, düzgünlük və ədalət, humanizm və şəfqət,
yaxşılıq etmək, adamlara kömək göstərmək kimi fundamental bəşəri dəyərləri çatdırırsınız: “Biz
Azərbaycanda Sizin ölkəmizə səfərinizi çox yaxşı xatırlayırıq. Biz Sizin mədəni və mənəvi irsin
qorunmasındakı xidmətlərinizi, cəmiyyətdə qarşılıqlı anlaşmanın, qarşılıqlı hörmətin və həmrəyliyin bərqərar
olmasına yönələn fəal sülhpərvər və maarifçilik fəaliyyətinizi yüksək qiymətləndiririk. Paytaxtımıza son
səfəriniz zamanı Siz Təzəpir məscidini ziyarət etdiniz və Bakıdakı Müqəddəs Mirodaşıyan kafedral kilsəsində
ibadət etdiniz. Bununla da Siz bir daha vurğuladınız ki, istənilən etiqad, istənilən din insanları birləşdirməyə
və barışdırmağa xidmət edir”.
Mehriban xanım xatırlatdı ki, bizim respublikamız çoxmillətli və çoxkonfessiyalı dövlətdir.
Multikulturalizm, qarşılıqlı hörmət xalqımızın dünyagörüşünün və Azərbaycan hökumətinin dövlət siyasətinin
əsasını təşkil edir: “Azərbaycan torpağında müxtəlif konfessiyaların, müxtəlif sivilizasiyaların və
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mədəniyyətlərin nümayəndələri əsrlər boyu sülh və həmrəylik şəraitində yaşayıblar. Ölkəmizin ərazisində
yaşayan bütün xalqların bu mədəni müxtəlifliyi, heç şübhəsiz, bizim sərvətimizdir. Bu sözlər, rus pravoslav
icmasına da bütünlüklə aiddir. Bu gün Azərbaycanda Rus Pravoslav Kilsəsinə mənsub olan dindarların sayı
100 mindən çoxdur”.
Bütün bunlar o deməkdir ki, həm Azərbaycan, həm də Rusiya rəhbərliyi qarşılıqlı əməkdaşlığın
genişləndirilməsi, xalqlar və dinlər arasında inam və etimadın möhkəmləndirilməsi, dövlət maraqlarının
qorunması naminə istənilən vasitədən və məqamdan yetərincə istifadə edirlər. Deməli, həm Moskvada, həm
də Bakıda sülhün, əmin-amanlığın, tərəqqi və firavanlığın mükəmməl dayaqları vardır.
Xalq qəzeti.-2017.-30 dekabr.-№290.-S.2.
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Azərbaycan MDB-nin fəaliyyətində mühüm yer tutur
Nurlan Qələndərli
Quruma daxil olan ölkələrlə yüksək səviyyəli əlaqələr mövcuddur
Xəbər verildiyi kimi, bu günlərdə Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB) İcraiyyə Komitəsində Birliyin
iştirakçısı olan ölkələrin qurumun nizamnamə və digər orqanları yanında Daimi Səlahiyyətli Nümayəndələr
Şurasının (DSNŞ) növbəti iclası keçirilib. Daimi səlahiyyətli nümayəndələr MDB Xarici İşlər Nazirləri
Şurasının Bişkekdə keçirilmiş iclasının yekunlarını müzakirə ediblər.
Daimi səlahiyyətli nümayəndələr, həmçinin, Böyük Vətən müharibəsində qələbənin 70 illiyinin bayram
edilməsinə dair tədbirlər planının icrası vəziyyətini də nəzərdən keçiriblər. Tədbirlər planının əsasən yerinə
yetirildiyini bildirən DSNŞ-nin üzvləri onun tam icra olunmasında MDB-yə üzv ölkələrə və Birliyin
orqanlarına kömək etməyi qərara alıblar.
İclasda MDB-nin yaranmasının 25-ci ildönümünün 2016-cı ildə bayram edilməsi haqqında tədbirlər
planının layihəsi də müzakirə edilib. Birliyin İcraiyyə Komitəsinə sənəd layihəsini üzv ölkələrə göndərmək və
razılaşdırmaq üçün bu ilin oktyabrında MDB XİNŞ və Hökumət Başçıları Şurasına təqdim etmək təklif olunub.
Bu məqamda qeyd etmək yerinə düşər ki, hazırda öz inkişafına görə regionun lideri olan Azərbaycan
beynəlxalq və regional təşkilatlar çərçivəsində fəal siyasət həyata keçirir. Bu siyasət çərçivəsində ölkəmizin
reallıqları, o cümlədən, inkişaf prosesləri, eləcə də, üzləşdiyimiz problemlər beynəlxalq ictimaiyyətin
diqqətinə çatdırılır. Respublikamızın milli maraqlarının daha dolğun ifadəsinə və təmin olunmasına xidmət
edən beynəlxalq əməkdaşlığın bu forması ölkəmizin xarici siyasət kursunun əsas istiqamətlərindən birini təşkil
edir. Heç şübhəsiz, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələrini möhkəmləndirən Azərbaycanın Müstəqil
Dövlətlər Birliyi çərçivəsində fəaliyyəti də böyük önəm daşıyır.
Bu əlaqələr barədə geniş məlumat verməzdən öncə qeyd edək ki, Azərbaycan özünün sosial-iqtisadi
inkişaf sürətinə görə nəinki Müstəqil Dövlətlər Birliyində, bütövlükdə dünyada ön sıralarda dayanan
ölkələrdəndir. Ölkəmizin iqtisadi imkanlarına, əhalisinin rifahına və hərbi gücünə paralel olaraq, beynəlxalq
siyasi nüfuzu da artmaqdadır. Cənubi Qafqaz regionunun aparıcı dövləti olan Azərbaycanın yürütdüyü xarici
siyasət kursu regionun siyasi, iqtisadi və hərbi durumuna təsir göstərir. Bu səbəbdən də, ayrı-ayrı dövlətlər,
eləcə də, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar ölkəmizlə sıx əməkdaşlığa böyük maraq göstərirlər. Qeyd olunanların
fonunda, Azərbaycan-MDB münasibətləri regional əhəmiyyəti və mütərəqqi maraqlara xidmət etməsi ilə
səciyyələnir. Məlumat üçün bildirək ki, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin əsası 1991-ci il dekabrın 8-də Rusiya,
Ukrayna və Belarus rəhbərlərinin Minsk görüşündə SSRİ-nin buraxılması və Müstəqil Dövlətlər Birliyinin
yaradılması haqqında əldə etdikləri razılaşma ilə qoyulub. Daha sonra, yəni, həmin il dekabrın 21-də Müstəqil
Dövlətlər Birliyinin yaradılması haqqında razılaşmaya əsasən, quruma Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan,
Türkmənistan, Özbəkistan, Tacikistan, Moldova və Ermənistan daxil olmaqla daha 8 ölkə qatılıb. Təşkilatın
yaradılması Sovetlər Birliyinin dağılmasından sonra keçmiş ittifaqa daxil olan respublikaların bir-biri ilə bağlı
olan iqtisadiyyatının bərpası yönündə atılmış bir addım idi. Məlum olduğu kimi, Sovet imperiyasının
parçalanması ərəfəsində ittifaq respublikaları arasında uzun illər boyu mövcud olan mədəni, mənəvi, iqtisadi
əlaqələr xeyli zəifləmişdi. 1991-ci ilədək mövcud olan çoxşaxəli əlaqələrin birdən-birə kəsilməsi isə həmin
ölkələrdəki sosial-iqtisadi vəziyyətə mənfi təsir göstərmişdi. Bu səbəbdən, belə bir qurumun yaradılması
keçmiş ittifaq respublikaları arasında qarşılıqlı münasibətlərin bir-birinə hörmət və milli dövlət maraqları
çərçivəsində davam etdirilməsinə şərait yaratdı. Müstəqil Dövlətlər Birliyinin strukturuna Dövlət Başçıları
Şurası, Hökumət Başçıları Şurası, Parlamentlərarası Assambleya, 1993-cü ildən Minskdə fəaliyyət göstərən
İcraedici Katiblik daxildir. Təşkilatın digər orqanları içərisində Xarici İşlər Nazirləri Şurasını, MDB
ölkələrinin Müdafiə Nazirləri Şurasını, Sahəvi əməkdaşlıq orqanını, Xarici İqtisadiyyat Təsisatlarının
Rəhbərlərinin Şurasını, Neft və Qaz üzrə Hökumətlərarası Şuranı və İqtisadiyyatın digər sahələri üzrə
rəhbərlərin Hökumətlərarası Şurasını göstərmək olar. Vurğulamaq gərəkdir ki, Azərbaycanın Müstəqil
Dövlətlər Birliyi ilə əməkdaşlığında iqtisadi maraqların təmini mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Keçmiş SSRİ
ölkələri arasında dövlətlərarası siyasi və iqtisadi münasibətlərin inkişafı məqsədini daşıyan bu əməkdaşlıq
hazırda daha çox üzv ölkələr arasında iqtisadi inteqrasiyanın konkret çərçivələrinin müəyyənləşdirilməsinə və
reallaşdırılmasına xidmət edir. Bu əlaqələrin inkişafına önəm verən Azərbaycan Respublikasının Müstəqil
Dövlətlər Birliyinə daxil olması ilə əlaqədar 1993-cü il noyabrın 5-də Nazirlər Kabinetinin yanında
Dövlətlərarası ticarət-iqtisadi münasibətlərin əlaqələndirilməsi Komissiyasının yaradılması haqqında qərar
qəbul olunub. Qərara əsasən, qurumun əsas vəzifələri sırasında respublikalararası ticarət-iqtisadi sazişlərin
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bağlanmasına dair bütün hazırlıq işlərinin yerinə yetirilməsi, bağlanmış sazişlərin həyata keçirilməsinə nəzarət
edilməsi, bu zaman meydana çıxan məsələlərin həlli üçün müvafiq sənədlərin hazırlanması və onların həyata
keçirilməsi, öz iclaslarında respublikalararası ticarət-iqtisadi əlaqələr sahəsində işin təşkili və yerinə
yetirilməsi üzrə nazirliklərin, baş idarələrin, müəssisə və təşkilatların rəhbərlərinin hesabat və məlumatlarının
dinlənilməsi müəyyənləşdirilib.
Azərbaycan Respublikası bir sıra Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri ilə azad ticarət rejimini yaradıb,
sərbəst sərmayə üçün hüquqi baza tərtib olunub. Eyni zamanda, Müstəqil Dövlətlər Birliyi çərçivəsində bir
sıra mühüm sənədlər qəbul olunub. Bunların içərisində Müstəqil Dövlətlər Birliyinin 2020-ci ilə qədərki dövr
üçün iqtisadi inkişaf strategiyasını, MDB-nin 2020-ci ilə qədərki dövr üçün iqtisadi inkişaf strategiyasının
birinci mərhələsinin (2009-2011-ci illər) həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planını, 2003-2010-cu illərdə
iqtisadi sahədə Müstəqil Dövlətlər Birliyinə üzv dövlətlər arasında əməkdaşlığın səmərəliliyinin artırılması və
inkişafına yönəlmiş tədbirlərin İcra Planını, MDB-yə üzv dövlətlər arasında ticarət-iqtisadi əlaqələr, sosialiqtisadi vəziyyəti əks etdirən, eyni zamanda, inkişaf perspektivləri haqqında illik məcmuələri nümunə göstərə
bilərik. Bu qurumla ölkəmiz arasında əlaqələrdən danışarkən onu da vurğulamaq yerinə düşər ki, Azərbaycan
fəal aktor kimi Müstəqil Dövlətlər Birliyi çərçivəsində əlaqələrdə aktiv iştirak edir. Məlum olduğu kimi,
Azərbaycan Respublikası bir çox postsovet ölkələri ilə səmimi dostluğa və qarşılıqlı maraqlara əsaslanan
ikitərəfli siyasi, iqtisadi, mədəni, humanitar əlaqələr qurub. Bu əlaqələrin təşkilat çərçivəsində də davam
etdirilməsi qarşılıqlı etimadın artmasına müsbət təsir göstərir. Ölkəmiz müntəzəm surətdə təşkilatın dövlət və
hökumət başçıları, xarici işlər nazirlikləri və digər səviyyələrdə keçirilən iclaslarında iştirak edir. Belə
toplantılar çərçivəsində müzakirə olunan məsələlər, ikitərəfli görüşlər münasibətləri daim yüksək səviyyədə
saxlamağa kömək edir. Məsələn, ötən il sentyabrın 26-da Moskvada Müstəqil Dövlətlər Birliyi İqtisadiyyat
Şurasının 63-cü iclası olub. İclasda ölkəmizi Baş nazirin birinci müavini Yaqub Eyyubovun başçılığı ilə
nümayəndə heyəti təmsil edib. Əvvəlcə nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri görüşüb, sonra müzakirəyə təqdim
olunan mövzular geniş tərkibdə gözdən keçirilib. Bu məsələlər sırasına azad ticarət zonası haqqında 18 oktyabr
2011-ci il tarixli müqavilənin müddəalarının həyata keçirilməsi, energetika sahəsində əməkdaşlıq
konsepsiyaları, bank sahəsində əlaqələrin möhkəmlənməsi, malların mənşə ölkələrinin müəyyənləşdirilməsi
qaydaları haqqında 20 noyabr 2009-cu il tarixli Sazişdə dəyişikliklər, Birlik orqanlarının vahid büdcəsinin
icrası, Birləşmiş Hava Hücumundan Müdafiə sisteminin yaradılmasına və inkişafına ayrılan vəsaitin istifadəsi,
bir sıra təşkilati məsələlər, maliyyə-büdcə məsələləri və s. daxildir. Müstəqil Dövlətlər Birliyi İcraiyyə
Komitəsinin sədri – İcraçı katib Sergey Lebedev qeyd edib ki, baxılmağa təqdim olunan sənədlər ilkin ekspert
nəzarətindən keçib və Birliyin İqtisadiyyat Şurası yanında iqtisadi məsələlər üzrə komissiya tərəfindən
hazırlanıb. Birliyin İqtisadiyyat Şurasının üzvləri MDB-yə üzv dövlətlərin baza təşkilatı kimi Beynəlxalq
Nəqliyyat Akademiyasının müsbət fəaliyyətini qeyd ediblər. Bununla yanaşı, bir sıra təşkilati və maliyyəbüdcə məsələlərinə baxılıb. Müzakirə zamanı söylənən təklif və iradlar nəzərə alınmaqla sənədlərin layihələri
baxılmaq üçün Müstəqil Dövlətlər Birliyi Hökumət Başçıları Şurasına təqdim edilib.
Digər tərəfdən, ölkəmiz nəinki Müstəqil Dövlətlər Birliyinin tədbirlərində fəal iştirak edir, eyni
zamanda, Azərbaycanın təmsilçiləri ayrı-ayrı sahələr üzrə keçirilən tədbirlərdə xüsusi fəallıq nümayiş
etdirirlər. Elə bu il yanvarın 14-də Belarus paytaxtında keçirilən Müstəqil Dövlətlər Birliyinin İcraiyyə
Komitəsində təşkilatın iştirakçıları olan dövlətlərin mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığına dair 2016-2020-ci
illər üçün əsas tədbirlər layihəsinin təkmilləşdirilməsi üzrə ekspert qrupunun iclası da bu baxımdan yaddaqalan
olub. Təşkilatın qərargahının mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, iclasda Azərbaycan,
Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Moldova, Rusiya Federasiyası, Tacikistan və Ermənistanın səlahiyyətli
nümayəndələri, habelə Müstəqil Dövlətlər Birliyi İcraiyyə Komitəsinin əməkdaşları iştirak ediblər.
Ekspertlər təşkilatın üzvü olan 4 ölkənin, o cümlədən, Azərbaycanın irad və təkliflərini nəzərə almaqla
yuxarıda adıçəkilən sənədin layihəsini müzakirə ediblər.
İclas iştirakçıları “İnformasiya fəaliyyəti sahəsində əməkdaşlıq” bölməsinə “Müstəqil Dövlətlər
Birliyinin 25 illiyinə həsr edilmiş tədbirlər” adlı bənd əlavə olunmasını təklif ediblər.
Ekspertlər Müstəqil Dövlətlər Birliyi Xarici İşlər Nazirləri Şurasının və Hökumət Başçıları Şurasının
(HBŞ) bu məsələyə dair qərarlarının layihələrini tamamlayıb və razılaşdırıblar. İclasın materiallarının
müzakirə edilməsi, o cümlədən, razılaşdırılmış və sonradan Birliyin Hökumət Başçıları Şurasının
müzakirəsinə təqdim ediləcək sənədlərin layihələrinin dövlətdaxili razılaşdırılması üçün onların MDB
iştirakçısı olan dövlətlərə göndərilməsini İcraiyyə Komitəsindən xahiş etmək qərara alınıb.
Əsas tədbirlər layihəsinin hazırlanmasının zəruriliyi haqda qərar Müstəqil Dövlətlər Birliyi Hökumət
Başçıları Şurasının 2014-cü il mayın 30-da Minskdə keçirilmiş iclasında qəbul edilib. Sənədin hazırlanması
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Birliyin Mədəni Əməkdaşlıq Şurasına tapşırılmışdı. Səkkiz dövlət, o cümlədən, Azərbaycan bu layihəyə dair
öz təkliflərini göndərib. Sənədin ekspertlər tərəfindən razılaşdırılmış layihəsi tarixi-mədəni irs abidələrinin
qorunub saxlanması və istifadə edilməsi, qeyri-maddi tarixi-mədəni irsin qorunması, xalq yaradıcılığı, muzey
işi, təsviri sənət, kino, kitab nəşri, informasiya fəaliyyəti, elm, təhsil və kadr hazırlığı, habelə kitabxana işi və
musiqi, teatr-konsert fəaliyyəti ilə bağlı 120-yə yaxın tədbiri əhatə edir.
Yeri gəlmişkən, onu da bildirək ki, martın 6-da Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) əsas
binasında “Azərbaycan və Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri sənətşünaslığının aktual problemləri”
mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans keçirilib. Akademiyadan AZƏRTAC-a bildirilib ki, AMEA-nın
Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun 70 illik yubileyinə həsr olunan konfransda Qazaxıstan, Ukrayna,
Özbəkistan və digər ölkələrdən alim və mütəxəssislər iştirak ediblər.
Tədbirdə institutun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü Ərtegin Salamzadə rəhbərlik etdiyi elm
müəssisəsinin yaranma tarixindən, Azərbaycan elminə verdiyi dəyərli töhfələrdən danışıb. Bildirilib ki, institut
nadir və geniş elmi kadr potensialına malik çoxşaxəli elmi-tədqiqat qurumudur. Onun əsas tədqiqat istiqaməti
Azərbaycan memarlığı və incəsənətinin tarixinin, nəzəriyyəsinin bütün sahələrini araşdırmaqdır.
Ərtegin Salamzadə qeyd edib ki, 1945-ci ildə institut yaradılanda onun ilk direktoru Azərbaycanın
böyük bəstəkarı, ictimai xadim Üzeyir Hacıbəyli olub. Bu gün Memarlıq və İncəsənət İnstitutu inkişafının yeni
mərhələsinə qədəm qoyur. Vaxtilə Üzeyir bəyin başçılığı ilə fəaliyyətə başlayan bu elm məbədi AMEA-nın
70 illiyi ərəfəsində həm də özünün yubileyini qeyd etməyə hazırlaşır. Professorlar Fərəh Əliyeva, Ramiz
Əbdülrəhimov və başqaları çıxış edərək əlamətdar gün münasibətilə institutun əməkdaşlarını təbrik edib,
onlara yeni uğurlar arzulayıblar.
Sonra konfrans işini bölmələr üzrə davam etdirib. Bölmə iclaslarında “Azərbaycan incəsənətinin
öyrənilməsi: tarix və müasirlik”, “Vatikan arxivlərində ilk dəfə təsvir etdiyimiz türkdilli əlyazmalar”,
“Özbəkistan ənənəvi incəsənətində Tenqrinin işarə və rəmzləri”, “Qədim dövr və erkən köçərilər dövrü
Qazaxıstan incəsənət tarixinin yaradılmasının nəzəri aspektləri”, “İnformasiya cəmiyyətində sənətşünaslığın
aktual problemləri”, “Azərbaycan bəstəkarlarının operalarının miks janr mənşəyi haqqında” və digər
mövzularda məruzələr dinlənilib, müzakirələr aparılıb.
Azərbaycan Respublikası ilə Müstəqil Dövlətlər Birliyi arasındakı əməkdaşlıqdan danışarkən bir vacib
məqamı da qeyd etmək yerinə düşər. Heç kəsə sirr deyil ki, keçmiş SSRİ-nin dağılması ərəfəsində bir sıra
regionlarda alovlanan münaqişə ocaqları bu gün hələ də qalmaqdadır. Xüsusən də, Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi regional təhlükə daşıması baxımından tezliklə ədalətlə həll edilməsi vacib olan
problemdir. Məlum olduğu kimi, 1980-ci illərin sonu 1990-cı illərin əvvəllərində Ermənistanın hərbi təcavüzü
nəticəsində meydana çıxan bu münaqişədə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ və yeddi ətraf rayonu işğal olunub,
bir milyondan artıq insan qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşüb, ölkəmizə milyardlarla dollar
məbləğində maddi zərər dəyib. Hazırda Ermənistanın işğal altındakı ərazilərdə həyata keçirdiyi talan siyasəti
dəyən zərərin miqdarını və miqyasını genişləndirir. Nəticədə, Ermənistanın aqressiv siyasəti bu gün bütün
Avrasiyada olduğu kimi, Müstəqil Dövlətlər Birliyi məkanında da ən önəmli regionlardan olan Cənubi
Qafqazda təhlükəsizlik və əməkdaşlıq mühitinə zərbə vurub. Müstəqil Dövlətlər Birliyinin üzvü kimi,
Azərbaycanla Ermənistan arasında belə bir konfliktin mövcudluğu təşkilat daxilindəki birlik, əməkdaşlıq
mühitinə, eləcə də, bu çərçivədə inteqrasiya proseslərinə mənfi təsir göstərir. Müstəqil Dövlətlər Birliyinə üzv
ölkələrin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə münasibətinə gəlincə, Ermənistan istisna olmaqla, digər ölkələr
Azərbaycan Respublikasının suverenliyini, ərazi bütövlüyünü tanıyır. Müstəqil Dövlətlər Birliyinə üzv
ölkələrin ayrı-ayrılıqda konfliktlə bağlı mövqeyi münaqişənin sülh yolu ilə ərazi bütövlüyü çərçivəsində
tezliklə həllinin vacibliyindən ibarətdir. Təşkilata üzv ölkələrin bir çoxu BMT-nin, ATƏT-in, Avropa
Şurasının, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzünün nəticələrinin aradan
qaldırılmasını tələb edən qərar və qətnamələrinin qəbulunda iştirak edib. Bu fakt da üzv ölkələrin Ermənistanın
işğalçı siyasətinə mövqeyini ifadə edir. Təşkilatın fəaliyyətində ən aparıcı rol oynayan ölkə olan Rusiyanın,
eyni zamanda, münaqişənin həlli ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələrindən biri
olduğunu nəzərə alsaq, Azərbaycan ictimaiyyəti Müstəqil Dövlətlər Birliyindən məsələ ilə bağlı daha
qətiyyətli mövqe gözləməkdə haqlıdır.
Yuxarıda sadalananların fonunda qeyd etmək yerinə düşər ki, Müstəqil Dövlətlər Birliyi daxilində
çoxşaxəli əməkdaşlıq mövcuddur. Azərbaycan isə fəal aktor kimi Müstəqil Dövlətlər Birliyi çərçivəsində
əlaqələrdə iştirakı ilə əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsinə və səmərəliliyinin artırılmasına öz töhfəsini
verir. Nəticə etibarilə, ölkəmizin Müstəqil Dövlətlər Birliyi çərçivəsində əməkdaşlıq əlaqələri siyasi, iqtisadi
təhlükəsizlik məsələləri baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
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Bütün bunlarla yanaşı, onu da xüsusi olaraq vurğulamaq yerinə düşər ki, hazırda mövcud olan bir sıra
beynəlxalq təşkilatlar kimi, Müstəqil Dövlətlər Birliyi də öz fəaliyyətini günün tələblərinə uyğun şəkildə
qurmağa çalışır. Elə keçirilən görüşlər və tədbirlər, həmçinin, qəbul edilən qərarlar da məhz bu məqsədə
xidmət edir. Yeri gəlmişkən, məlumat üçün bildirək ki, yanvarın 21-də Moskvada Rusiyanın xarici işlər naziri
Sergey Lavrov Müstəqil Dövlətlər Birliyinin üzvü olan ölkələrin səfirləri ilə ənənəvi işçi naharı formatında
görüşüb. Görüşdə Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu iştirak edib.
Rusiya Federasiyası Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatında qeyd edilir ki, görüşdə Birlik məkanında
vəziyyət, Müstəqil Dövlətlər Birliyi formatında əsas əməkdaşlıq aspektləri, inteqrasiya proseslərinin inkişaf
perspektivləri, gündəmdə olan beynəlxalq aktual məsələlər üzrə səmimi və ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb.
Xatırladaq ki, ötən ay Minskdə, Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB) İcraiyyə Komitəsində 2020-ci ilə
qədər olan dövrdə Birliyin İqtisadi İnkişaf Strategiyasının üçüncü mərhələsinin (2016-2020-ci illər) həyata
keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planının layihəsinə dair razılaşdırılmış təkliflər hazırlanması üzrə İşçi Qrupun iclası
keçirilib. İclasda Tədbirlər Planının layihəsinə dair Azərbaycandan, Belarusdan, Qırğızıstandan, Rusiya
Federasiyasından və Tacikistandan daxil olmuş təkliflər müzakirə edilib. İclas iştirakçıları MDB üzvü olan
dövlətlərdə Əmək, miqrasiya və əhalinin sosial müdafiəsi üzrə Məşvərət Şurasının 2020-ci ilə qədər olan
dövrdə Birliyin İqtisadi İnkişaf Strategiyasının üçüncü mərhələsinin (2016-2020-ci illər) həyata keçirilməsi
üzrə Tədbirlər Planının layihəsinə dair razılaşdırılmış təkliflərini hazırlayıblar.
Plan layihəsinin əmək sahəsinə aid bölməsinə ümumi əmək bazarının mərhələlər üzrə formalaşması və
işçi qüvvəsinin miqrasiyasının tənzimlənməsi, əhalinin məşğulluğu və əmək miqrasiyası sahəsində
qanunvericiliklərin yaxınlaşdırılması, əməkçi miqrantın elektron kartının tətbiq edilməsi, istehsalatda bədbəxt
hadisələrin və işçilərin sağlamlığına dəymiş başqa zərərin təhqiqatı barədə tədbirlər daxil edilməsi təklif
olunub.
Sosial sferada Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələrinin vətəndaşlarının pensiya təminatı sahəsində
dövlətlərarası normativ-hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsinə, imkanları məhdud olan uşaqların, tənha ahıl
insanların və əlilliyi olan şəxslərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasına, müharibə veteranlarına tibbi-sosial
köməyin inkişaf etdirilməsinə və onların həyatının keyfiyyətinin artırılmasına, Böyük Vətən müharibəsi əlilləri
və iştirakçıları üçün sosial zəmanətlərin təmin edilməsinə dair tədbirlər nəzərdə tutulub.
İşçi qrupun iclasının yekun materiallarını MDB iştirakçısı olan dövlətlərdə Əmək, miqrasiya və əhalinin
sosial müdafiəsi üzrə Məşvərət Şurasının üzvlərinə və Şuradakı müşahidəçilərə göndərmək qərara alınıb.
Yeni Azərbaycan.-2015.-17 aprel.-№ 67.-S.8.
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Azərbaycan MDB çərçivəsində fəal siyasət həyata keçirir
Ölkəmiz təşkilatın tədbirlərinə uğurla ev sahibliyi edir
Nardar Bayramlı
Hazırda öz inkişafına görə regionun lideri olan Azərbaycan beynəlxalq və regional təşkilatlar
çərçivəsində fəal siyasət həyata keçirir. Bu siyasət çərçivəsində ölkəmizin reallıqları, o cümlədən, inkişaf
prosesləri, eləcə də üzləşdiyimiz problemlər beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılır. Respublikamızın
milli və dövlət maraqlarının daha dolğun ifadəsinə və təmininə xidmət edən beynəlxalq əməkdaşlığın bu
forması ölkəmizin xarici siyasət kursunun əsas istiqamətlərindən birini təşkil edir. Heç şübhəsiz, müxtəlif
beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələrini möhkəmləndirən Azərbaycanın Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB)
çərçivəsində fəaliyyəti də böyük önəm daşıyır.
Bu əlaqələr barədə geniş məlumat verməzdən öncə qeyd edək ki, Azərbaycan özünün sosial-iqtisadi
inkişaf sürətinə görə, nəinki MDB-də, bütövlükdə dünyada ön sıralarda dayanan ölkələrdəndir. Ölkəmizin
iqtisadi imkanlarına, əhalisinin rifahına və hərbi gücünə paralel olaraq, beynəlxalq siyasi nüfuzu da
artmaqdadır. Cənubi Qafqaz regionunun aparıcı dövləti olan Azərbaycanın yürütdüyü xarici siyasət kursu
regionun siyasi, iqtisadi və hərbi durumuna təsir göstərir. Bu səbəbdən də, ayrı-ayrı dövlətlər, eləcə də, nüfuzlu
beynəlxalq təşkilatlar ölkəmizlə sıx əməkdaşlığa böyük maraq göstərirlər. Qeyd olunanların fonunda,
Azərbaycan-MDB münasibətləri regional əhəmiyyəti və mütərəqqi maraqlara xidmət etməsi ilə səciyyələnir.
İlk növbədə, qeyd edək ki, təşkilatın əsasının qoyulması 1991-ci il dekabrın 8-də Rusiya, Ukrayna və
Belarus respublikaların rəhbərlərinin Minskdə keçirilən görüşündə SSRİ-nin buraxılması və Müstəqil
Dövlətlər Birliyinin yaradılması haqqında əldə etdikləri razılaşma ilə bağlıdır. Bundan sonra, yəni, həmin il
dekabrın 21-də Müstəqil Dövlətlər Birliyinin yaradılması haqqında razılaşmaya əsasən, quruma Azərbaycan,
Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkmənistan, Özbəkistan, Tacikistan, Moldova və Ermənistan daxil olmaqla daha 8
ölkə qatıldı.
Təşkilatın yaradılması SSRİ-nin dağılmasından sonra ittifaq respublikalarının bir-biri ilə bağlı olan
iqtisadiyyatının bərpası yönündə atılmış bir addım idi. Məlum olduğu kimi, ittifaq respublikaları arasında uzun
illər boyu mövcud olan mədəni, mənəvi, iqtisadi əlaqələr Sovet imperiyasının süqutu ərəfəsində xeyli
zəifləmişdi. 1991-ci ilədək mövcud olan çoxşaxəli əlaqələrin birdən-birə kəsilməsi isə həmin ölkələrdəki
sosial-iqtisadi vəziyyətə mənfi təsir göstərmişdi. Bu səbəbdən, belə bir qurumun yaradılması keçmiş ittifaq
respublikalarının qarşılıqlı münasibətlərinin bir-birinə hörmət və milli dövlət maraqları çərçivəsində davam
etdirilməsinə şərait yaratdı.
Məlumat üçün bildirək ki, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin strukturuna Dövlət başçıları şurası, Hökumət
başçıları şurası, Parlamentlərarası Assambleya, 1993-cü ildən Minskdə fəaliyyət göstərən icraedici katiblik
daxildir. Təşkilatın digər orqanları içərisində Xarici işlər nazirləri şurasını, MDB ölkələrinin Müdafiə nazirləri
şurasını, Sahəvi əməkdaşlıq orqanını, Xarici iqtisadiyyat təsisatlarının rəhbərlərinin şurasını, Neft və qaz üzrə
hökumətlərarası şuranı və iqtisadiyyatın digər sahələri üzrə rəhbərlərin hökumətlərarası şurasını göstərmək
olar.
Qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan fəal aktor kimi Müstəqil Dövlətlər Birliyi çərçivəsində əlaqələrdə
aktiv iştirak edir. Doğrudur, ölkəmizin xarici siyasətinin əsas istiqamətini Avroatlantik məkana inteqrasiya
təşkil edir. Lakin buna baxmayaraq, respublikamız MDB ilə münasibətlərin yaratdığı perspektivlərdən də
yararlanır. Məlum olduğu kimi, Azərbaycan bir çox postsovet ölkələri ilə səmimi dostluğa və qarşılıqlı
maraqlara əsaslanan ikitərəfli siyasi, iqtisadi, mədəni, humanitar əlaqələr qurub. Bu əlaqələrin təşkilat
çərçivəsində də davam etdirilməsi qarşılıqlı etimadın artmasına müsbət təsir göstərir. Ölkəmiz müntəzəm
surətdə təşkilatın dövlət və hökumət başçıları, xarici işlər nazirlikləri və digər səviyyələrdə keçirilən
iclaslarında iştirak edir. Belə toplantılar çərçivəsində müzakirə olunan məsələlər, ikitərəfli görüşlər
münasibətləri daim yüksək səviyyədə saxlamağa kömək edir. Təşkilatın Azərbaycanda görülən işlərə, ölkədə
gedən proseslərə obyektiv münasibət sərgiləməsi Azərbaycan-MDB əlaqələrinə müsbət təsir göstərir.
Xatırladaq ki, 2010-cu ilin noyabrında Azərbaycanda keçirilən parlament seçkilərində müşahidəçi qismində
MDB-dən olan nümayəndə heyətinin də iştirak etməsi qurumun respublikada gedən proseslərə maraq
göstərdiyini təsdiqləyir. Həmçinin, MDB-dən olan müşahidəçilər Azərbaycandakı 2013-cü il 9 oktyabr
prezident seçkilərini də yaxından izləyiblər və seçkilərin şəffaf, ədalətli keçməsi barədə öz rəylərini ortaya
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qoyublar. Təşkilatın işlərində yaxından iştirak edən bir ölkə olaraq Azərbaycan, heç şübhəsiz, ölkəmiz üçün
prinsipial əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdə qurumdan daha adekvat reaksiya gözləyir.
Ölkəmiz, həmçinin, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin tədbirlərinə ev sahibliyi etməsi baxımından da fəaldır.
Bu ilin aprelində Bakıda MDB-nin iştirakçısı olan dövlətlərin Silahlı Qüvvələrinin Qərargah Rəisləri
Komitəsinin növbəti iclasının keçirilməsi buna sübutdur. İclasa Rusiya Federasiyası Silahlı Qüvvələrinin Baş
Qərargah rəisi, Rusiya müdafiə nazirinin birinci müavini, ordu generalı, eyni zamanda, MDB üzrə Qərargah
Rəisləri Komitəsinin sədri Valeri Gerasimov sədrlik edib. Həmçinin, iclasda Azərbaycan, Rusiya, Belarus,
Qazaxıstan, Qırğızıstan və Tacikistan nümayəndələri iştirak ediblər. Xatırladaq ki, iclas iştirakçıları Müstəqil
Dövlətlər Birliyinin üzvü olan ölkələrin hərbi əməkdaşlığının 2020-ci ilə qədərki dövr üçün inkişafına
konseptual yanaşmaları və MDB dövlətlərinin silahlı qüvvələrinin 2015-ci il üçün birgə tədbirlərini nəzərdən
keçiriblər. İclasda qəbul edilmiş qərarlar ümumi, regional və milli maraqları nəzərə almaqla, tərəfdaşlıq
fəaliyyəti formatında çoxşaxəli hərbi əməkdaşlıq sisteminin inkişafına yardım məqsədi daşıyır. Qeyd edək ki,
bu, qərargah rəislərinin Bakıda keçirilən ilk iclasıdır. 2001-ci və 2006-cı illərdə isə Bakıda MDB ölkələrinin
Müdafiə Nazirləri Şurasının iclasları keçirilib. Heç şübhəsiz, sadalananlar Azərbaycanın MDB-dəki fəal
mövqeyindən xəbər verir.
Ərazisinin 20 faizi işğal altında olan bir dövlət kimi təhlükəsizlik və müdafiə məsələləri Azərbaycan
üçün həyati əhəmiyyət kəsb edir. Eyni zamanda, istənilən hökumətlərarası beynəlxalq təşkilatın fəaliyyəti
quruma üzv olan dövlətlər arasında stabil qarşılıqlı əməkdaşlıq və mehriban münasibətlər olduqda daha
səmərəli və uzunömürlü ola bilər. Bu nöqteyi-nəzərdən, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin də fəaliyyətinin
effektliliyi qurum daxilində mövcud olan siyasi, iqtisadi münasibətlərin inkişaf səviyyəsindən, qarşılıqlı
etimad mühitindən xeyli dərəcədə asılıdır. Heç kəsə sirr deyil ki, keçmiş SSRİ-nin dağılması ərəfəsində bir
sıra regionlarda alovlanan münaqişə ocaqları bu gün hələ də qalmaqdadır. Xüsusən də, ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi regional təhlükə daşıması baxımından tezliklə ədalətlə həll edilməsi
vacib olan məsələdir. Bildiyimiz kimi, Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində meydana çıxan bu münaqişədə
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ və yeddi ətraf rayonu işğal olunub, bir milyondan artıq insan qaçqın və məcburi
köçkün vəziyyətinə düşüb, ölkəmizə yüz milyardlarla dollar məbləğində maddi zərər dəyib. Hazırda,
Ermənistanın işğal altındakı ərazilərdə yeritdiyi talan siyasəti dəyən zərərin miqdarını və miqyasını
genişləndirir.
Nəticədə, Ermənistanın aqressiv siyasəti bu gün MDB məkanında ən önəmli və geostrateji əhəmiyyət
daşıyan regionlardan olan Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik və əməkdaşlıq mühitinə zərbə vurub. Müstəqil
Dövlətlər Birliyinin üzvü kimi Azərbaycanla Ermənistan arasında belə bir konfliktin mövcudluğu təşkilat
daxilindəki birlik, əməkdaşlıq mühitinə, eləcə də, qurum daxilində inteqrasiya proseslərinə mənfi təsir göstərir.
Təşkilata üzv ölkələrin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə münasibətinə gəlincə, Ermənistan istisna olmaqla, digər
ölkələr Azərbaycanın suverenliyini, ərazi bütövlüyünü tanıyır. MDB-yə üzv ölkələrin ayrı-ayrılıqda konfliktlə
bağlı mövqeyi münaqişənin sülh yolu ilə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində tezliklə həllinin
vacibliyindən ibarətdir. Təşkilata üzv ölkələrin bir çoxu BMT-nin, ATƏT-in, Avropa Şurasının, İslam
Konfransı Təşkilatının Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzünün nəticələrinin aradan qaldırılmasını tələb
edən qərar və qətnamələrinin qəbulunda iştirak ediblər. Bu fakt da üzv ölkələrin Ermənistanın işğalçı siyasətinə
qarşı mövqeyini ifadə edir. Təşkilatın fəaliyyətində ən aparıcı rol oynayan ölkə olan Rusiyanın, eyni zamanda,
münaqişənin həlli ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələrindən biri olduğunu nəzərə alsaq,
Azərbaycan ictimaiyyəti Müstəqil Dövlətlər Birliyindən məsələ ilə bağlı daha qətiyyətli mövqe gözləməkdə
haqlıdır. Belə ki, təşkilata üzv ölkələr tərəfindən Azərbaycan torpaqlarının qeyd-şərtsiz işğaldan azad
edilməsini, məcburi köçkünlərin yurd-yuvasına qayıtmasının təmin edilməsini tələb edən qətnamənin qəbul
edilməsi işğalçı Ermənistana beynəlxalq təzyiqin artırılması baxımından təsirli ola bilərdi. İşğalçı ölkənin üzv
olduğu qurum daxilində ciddi təzyiqlərə məruz qalmadan fəaliyyət göstərməsi isə digər beynəlxalq təşkilatlar
kimi Müstəqil Dövlətlər Birliyinin də nüfuzuna zərbədir. Münaqişənin tezliklə ədalətli həlli isə beynəlxalq
hüququn tələblərinin, habelə insan haqlarının müdafiəsinin reallıqda əksini tapması baxımından
əhəmiyyətlidir. Bu, həm də regiondakı digər münaqişələrin də həllində stimulverici amil kimi çıxış edə bilər.
Yeni Azərbaycan.-2014.-29 avqust.-№ 155.-S.8.
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MDB ÖLKƏLƏRİNDƏ KONSTİTUSİYA MƏHKƏMƏLƏRİNİN SƏLAHİYYƏTLƏRİ.
MÜQAYİSƏLİ TƏHLİL: RUSİYA YƏ AZƏRBAYCAN
Məmmədov Sabir Niyaz oğlu,
A.Q. və T.Q. Stoletovlar adına Vladimir Dövlət Universiteti
“Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi tarixi” kafedrasının dosenti, hüquq elmləri namizədi
Açar sözlər: Konstitusiya Məhkəməsi, konstitusiya nəzarəti, məhkəmə səlahiyyətləri, qanunların şərhi
Ключевые слова:Конституционный суд, конституционный надзор, полномочия суда,
толкование законов
Keywords: Constitutional Court, constitutional supervision, powers of court, interpretation of laws
MDB ölkələrində konstitusiya ədalət məhkəmələrinin tarixinə dair bir sıra tarixi səbəblər üzündən
Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələrinin hamısında eyni konstitusiya norma nəzarətinin Avropa modeli qəbul
edilmişdir. Onun xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, bu cür norma nəzarəti geniş və rəngarəng səlahiyyətlərə malik
olan xüsusi yaradılmış orqan tərəfindən həyata keçirilir. İndiyədək Türkmənistan MDB-də yeganə ölkədir ki,
orada bu cür xüsusi orqan konstitusiyada nəzərdə tutulmayıb. Bu ölkədə qanunların konstitusiyalılığı barədə
bu qanunları qəbul edən mühakimə yürüdür. Daha bir istisna da Abxaziyadır ki, o da bu yaxınlarda MDB-nin
tərkibinə daxil olmaq niyyətini açıqlayıb. Hazırda orada konstitusiya ədalət məhkəməsinin ayrıca orqanı
yoxdur, onun bəzi funksiyalarını Ali Məhkəmə yerinə yetirir.
Ümumilikdə demək olar ki, possovet məkanındakı dövlətlərdə mövcud olan bu cür sistemin əsasında
SSRİ Konstitusiya Nəzarəti Komitəsinin və RSFSR (sonralar isə həm də RF) Konstitusiya Məhkəməsinin
təcrübəsi durur. Mütəxəssislərin qeyd etdikləri kimi, “1988-1990-cı illərdə hakimiyyət orqanlarında aparılan
Qorbaçov islahatları ittifaq respublikalarında konstitusiya nəzarəti orqanlarını yaratmağı nəzərdə tuturdu.
Konstitusiya nəzarəti orqanlarının seçilməsinə doğru, praktik olaraq, heç bir yerdə bir addım da atılmadı. Bu
isə, əsasən “Brejnev konstitusiyaları”nın əvəzinə yeni konstitusiya qəbul edilməsi zəruriyyəti ilə
əlaqələndirilirdi. Yeni konstitusiyaların qəbul olunması 1996-cı ilədək uzandı, bu altı il ərzində yalnız biri
istisna olmaqla bütün respublikalarda məhz konstitusiya nəzarətinin məhkəmə orqanlarının yaradılması zəruri
sayıldı” (21). RSFSR-də konstitusiya məhkəmə nəzarəti orqanı, ilk dəfə olaraq, RSFSR-in 1978-ci il
Konstitusiyasında (1990-cı il redaksiyası ilə) göstərildi və 1991-ci ildə Konsitusiya Məhkəməsi haqqında
Qanunla ona səlahiyyətlər verildi. O vaxtlar haqlı olaraq, göstərilirdi ki, bu qanun “sovet dövlətinin tarixində
ilk dəfə olaraq məhkəmə orqanı tərəfindən həyata keçirilən konstitusiya nəzarəti institutunun formalaşması
üçün hüquqi zəmin yaratdı” (26).
Beləliklə, qeyd etmək yerinə düşər ki, MDB-nin iştirakçısı olan ölkələrin konstitusiya normasına nəzarət
institutlarının əsasını eyni ideya (Avropa modeli) və eyni baza-məhkəmə quruluşlu (başqa sözlə, təşkilati) və
funksional prinsiplər təşkil edir. Həmin prinsiplər hələ sovet hüququnda kök atmış MDB ölkələrinin əsas
qanunlarında 1991-1996-cı illərdə formalaşmışdı.
Bununla belə, hazırda əvvəldən mövcud olan fərqlərə görə, həmçinin konstitusiyalarda aparılan
dəyişikliklər nəticəsində MDB ölkələrində xüsusi qanunların və digər aktların səlahiyyətlərinin həcmi
(konstitusiya nəzarət orqanlarının) MDB ölkələrində xeyli fərqlənir. Bu və ya digər tarixi, siyasi, həqiqi və
müxtəlif vəziyyətlərdən asılı olaraq, bir sıra dövlətlərdə konstitusiya məhkəmələrinin səlahiyyətləri çox azdır,
digər ölkələrdə isə, əksinə, çox genişdir. Məhz bu məsələ MDB ölkələrində konstitusiya məhkəmələrinin
səlahiyyət hüdudu bu məqalədə araşdırma predmeti olacaq. Burada Rusiya ilə müqayisə üçün Azərbaycanın
seçilməsi heç də təsadüfi deyildir. Fikrimizcə, məhz bu iki dövlətin konstitusiya məhkəmələrinin
səlahiyyətlərinin konstitusiya əsasları müqayisəli təhlil üçün xüsusilə dolğun əsas verir. Bu zaman söhbət
yalnız konstitusiya səlahiyyətindən gedəcək, axı, ondan başqa, daxili təşkilati səlahiyyətlər də mövcuddur.
Misal üçün, Moldova Respublikasının xüsusi qanununda funksional səlahiyyət, RF Konstitusiya
Məhkəməsinin Reqlamentində fəaliyyətin təşkili məsələsi adlanır. Bütün bunlar sərəncam səlahiyyətləridir və
qanunla və ya daha çox məhkəmənin özünün aktları ilə (Konstitusiya ilə yox) müəyyən edilir. Belə aktlar (RF
Konstitusiya Məhkəməsinin Reqlamenti və ya Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsinin Daxili Nizamnaməsi
aiddir) barədə bu məqalədə söhbət getməyəcək.
Azərbaycan
Respublikasının
Konstitusiya
Məhkəməsi
səlahiyyətlərinin
ümumi
xarakteristikası.Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin (bundan sonra AR KM) normativ
əsaslarını, hər şeydən əvvəl, 1995-ci il noyabrın 12-də qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının
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Konstitusiyası və Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi haqqında qanun təşkil edir.
Konstitusiyanın mətni iki dəfə ciddi dəyişikliklərə məruz qalıb 2002-ci və 2009-cu illərdə keçirilən
referendumlar zamanı. Qeyd edilməlidir ki, hər iki dəfə Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsinin təşkilati
məsələlərinə və səlahiyyətlərinə həsr olunmuş 130-cu maddəyə də ciddi əlavələr olunub. Belə ki, AR KM-in
səlahiyyətindən siyasi partiyaların və digər ictimai təşkilatların qadağan edilməsi barədə qərar qəbul etmək
hüququ çıxarılıb. Lakin bu, düzəlişlərdə səlahiyyətin nəzərdə tutulan yeganə məhdudiyyətidir. Qalan hallarda
isə, əksinə, AP KM-ə hüquq və azadlıqlarının pozulması ilə əlaqədar müraciət edə biləcək subyektlər dairəsinin
genişləndirilməsi hesabına onun səlahiyyətləri xeyli artırılıb.
Konstitusiyanın 130-cu maddəsində ciddi dəyişikliklərin aparılması onunla əlaqədardır ki, onun yeni
redaksiyasına uyğun olaraq, “hər bir vətəndaş qanunla müəyyən edilən qaydada Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiya Məhkəməsinə onun hüquq və azadlıqlarının pozulması barədə qanunvericilik və icra orqanlarının
aktlarından, bələdiyyələrin və məhkəmələrin normativ aktlarından şikayət vermək hüququna malikdir” (7).
İlkin variantdan (KM-ə yalnız müəyyən orqanlar şikayət verə bilərdi) fərqli olaraq, indi Azərbaycanda
konstitusiya ədalət məhkəməsi sıravi vətəndaş üçün də açıqdır. Hazırda Konstitusiyada nəzərdə tutulan bir
neçə səlahiyyət qruplarını ayırmaq olar:
- beynəlxalq müqavilələrə ilkin nəzarət;
- müxtəlif növ hüquqi aktların və müxtəlif hüquqi gücə malik hüquqi aktlara sonrakı nəzarət;
- Konstitusiyanın və qanunların şərhi;
- səlahiyyət haqqında mübahisələrin həlli;
- Konstitusiyada nəzərdə tutulan digər səlahiyyətlər.
İlk baxışda, bu cür səlahiyyətlər toplusu tam standartdır. Lakin onların hər birini müfəssəl öyrəndikdə
bir sıra xüsusiyyətlər meydana çıxır. Onlar haqqında daha geniş danışaq.
Konstitusiyalılığı Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən yoxlana bilən hakimiyyət orqanlarının
normativ aktları
Azərbaycan. AR Konstitusiyasının 130-cu maddəsinin 1-ci bəndinin 3-cü hissəsinə uyğun olaraq,
Konstitusiya Məhkəməsi “Azərbaycan Respublikası qanunlarının, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
fərmanlarının və sərəncamlarının “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin (başqa cür Milli Məclis
birpalatalı parlament) qərarlarının, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarının,
Azərbaycan Respublikası mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasına uyğunluğu haqqında” məsələləri həll edir” (7).
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Konstitusiyanın 148-ci maddəsinə görə, “qanunçuluq sistemi aşağıdakı
normativ hüquqi aktlardan ibarətdir:
1) Konstitusiya;
2) referendumun qəbul etdiyi aktlar;
3) qanunlar;
4) fərmanlar;
5) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarları;
6) mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ aktları” (7).
Prezidentin fərmanları və Nazirlər Kabinetinin (qeyri-rəsmi hökumətin) qərarları müvafiq orqanlar
tərəfindən “ümumi qaydaları müəyyən edərkən”, sərəncamlar həmin orqanlar tərəfindən “digər məsələlər
üzrə” qəbul edilən aktlardır. Qanunvericilik orqanı olan Milli Məclis 95ci maddəyə uyğun olaraq, qanunlar
qəbul olunmasını tələb etməyən məsələlər üzrə qərarlar qəbul edir. Bu cür məsələlərə, bir sıra vəzifəli şəxslərin
vəzifəyə qəbul edilməsi və işdən azad olunması, silahlı qüvvələrdən istifadə olunmasına razılıq verilməsi,
referendum təyin edilməsi, amnistiya elan olunması və s. aiddir. Bundan əlavə, düzəlişlərlə nəzərdə tutulur ki,
“qərarlar həmçinin bu Konstitusiya ilə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin aparılmasına,
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin işinin təşkili ilə əlaqədar məsələlər üzrə, Azərbaycan
Respublikasının Milli Məclisinə münasibət bildirməyi tələb edən məsələlər üzrə də qəbul olunur” (7).
Yuxarıda göstərilənlərdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, Prezidentin və ya hökumətin sərəncamları,
həmçinin parlamentin qərarları öz tələbinə görə normativ deyillər və bu səbəbdən Konstitusiyanın 130-cu
maddəsində göstərilənlərin əksinə olaraq, onlardan AR KM-ə şikayət verilməsi çox şübhəlidir (hərçənd RFdə qanunvericilik orqanının amnistiya haqqında qərarı KM tərəfindən yoxlanıla bilər, bu barədə söhbət
açacağıq). İndiki şəraitdə mövcud təcrübə bu məsələyə birmənalı cavab vermir.
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İcra hakimiyyətinin mərkəzi orqanlarına gəldikdə isə, söhbət normativ aktları daha çox əmr formasında
qəbul edən və hələ 1994-cü ildə qəbul edilən normativ-hüquq aktlarının qüvvədə olduğu vaxtlar formalaşan
nazirlik, dövlət komitələri, agentliklər və digər orqanlar sistemindən gedir (15).
Rusiya. Rusiya Federasiyasında Konstitusiya Məhkəməsi (bundan sonra RF KM) 125-ci maddənin
ikinci hissəsinin “a” bəndinə uyğun olaraq, səlahiyyətli orqanların sorğusu ilə “federal qanunların, Rusiya
Federasiyası Prezidentinin, Federasiya Şurasının, Dövlət Dumasının, Rusiya Federasiyası Hökumətinin
normativ aktlarının” Konstitusiyaya uyğun gəlməsi haqqında məsələləri həll edir (20). Belə aktlardan, onların
formasından və adından asılı olmayaraq, xüsusi subyektlər tərəfindən RF KM-ə şikayət verilə bilər. Digər
aktları, başqa sözlə, normativ xarakter daşımayanları yoxlamağa RF KM-in səlahiyyəti yoxdur. Bununla belə,
qeyd edilməlidir ki, Rusiya qanunvericiliyinə uyğun olaraq, Hökumətin normativ aktları RF Ali Məhkəməsi
tərəfindən baxıla və qüvvədə olmadığı bildirilə bilər. Konstitusiya Məhkəməsi belə vəziyyəti o qədər də
nəzakətli saymayıb, lakin hər halda Konstitusiyaya zidd olmadığını bildirib.
RF KM və AR KM funksiyalarında prinsipial fərq ondadır ki, Rusiyada “federal nazirliklərin, federal
xidmətlərin və federal agentliklərin daxil olduqları” (25) icra hakimiyyəti federal orqanları aktlarının
Konstitusiya maddələrinə uyğunluğunu yoxlamaq qeyri-mümkündür. Bu sistemə isə “federal nazirliklər,
federal xidmətlər və federal agentliklər daxildir” (31). RF-nin Konstitusiya Məhkəməsi konstitusiya icra
mühakiməsi qaydasında idarə aktlarından (05.07.2001-ci il tarixli 162 №-li qərar, 06.07.2001-ci il tarixli 1510 №-li qərar) şikayət verməyin qeyri-mümkün olduğunu dəfələrlə göstərib. RSFSR-in Konstitusiya
Məhkəməsi haqqında əvvəlki qanunu daha dolğun idi və qanunvericilik hakimiyyəti aktlarından əlavə,
“RSFSR Nazirlər Sovetinin verdikləri normativ aktlar da daxil olmaqla, digər ali dövlət orqanlarının normativ
aktlarının konstitusiyalılığını yoxlamağa imkan verirdi” (18). İndiki vaxtda icra hakimiyyəti orqanlarının
aktlarına Konstitusiyanın 46-cı maddəsinə əsasən, ümumi qaydada RF MPM-in və İPM-in qaydaları üzrə etiraz
etmək olar. RF Prezidenti həmçinin federal icra hakimiyyəti orqanlarının normativ aktlarına konstitusiya
nəzarətini həyata keçirir.
RF Federal Məclisi palatalarının digər aktlarına gəldikdə isə “Konstitusiya Məhkəməsi Federal
Şurasının və Dövlət Dumasının normativ aktlarının müddəalarını yoxlaya bilər. Federal Məclisin palataları
tərəfindən təsdiq edilən reqlamentlər, həmçinin Dövlət Dumasının amnistiya haqqında qərarları normativ
sayılır” (19). KM-in qərarlarından birində göstərildiyi kimi, öz səlahiyyətinə və maddi-hüquqi məzmununa
görə sonuncular qanunvericilik aktlarına bərabər tutula bilər.
İkinci mühüm fərq ondan ibarətdir ki, RF Konstitusiyasına müvafiq şəkildə vətəndaşlar, Azərbaycanda
olduğu kimi, dövlət hakimiyyətinin bütün normativ aktlarından deyil, təkcə qanunlardan şikayət verə bilərlər.
Eyni sözləri məhkəmələrin sorğu ilə KM-ə müraciət etmək imkanları barədə (RF AM və RF AAM abstrakt
norma nəzarəti qaydasında istisna olmaqla) də demək olar. Bununla yanaşı, bu cür ifadə bir qədər qeyrimüəyyəndir, çünki ayrı-ayrı hallarda həm Konstitusiya, həm də “RF Konstitusiya Məhkəməsi haqqında”
Federal Konstitusiya Qanunu (28) (bundan sonra RF KM haqqında FKQ) “federal qanunvericilik”, “federal
qanun” kateqoriyaları məfhumundan istifadə edirlər. Buradan da “qanun” anlayışını geniş şəkildə şərh etmək
imkanı yaranır. Uzun müddət ərzində diskussiyalar gedirdi ki, vətəndaşlar şikayət verməkdə, məhkəmələr isə
normativ aktların qanun çərçivəsində yoxlanılması barədə sorğu verməkdə haqlıdırlarmı? Mütəxəssislər
göstərirlər ki, “Qanun verən təkcə federal Məclis deyil. Məsələn, Prezident fərmanlarından bir çoxu öz
predmetinə görə əslində real maddi mənada qanundur, hüquq tənzimlənməsində boşluqları doldurur. Orada
tez-tez göstərilir: “federal qanun qəbul olunanadək qərara alıram” (29). Hökumətin qərarlarına gəldikdə isə,
onlardan şikayət verilə bilərmi” sualı Məhkəmənin özü tərəfindən həll edildi: “Əgər Rusiya Federasiyası
hökumətin qərarı ilə federal qanun arasında birbaşa normativ əlaqə varsa və əgər bu aktlar konkret işdə
ayrılmaz birlik şəklində tətbiq edilib və ya tətbiq edilməlidirsə Rusiya Federasiyasının Konstitusiya
Məhkəməsi Rusiya Federasiyası Konstitusiya Məhkəməsinin 125-ci maddəsinə (4-cü hissə), “Rusiya
Federasiyasının Konstitusiya Məhkəməsi haqqında” Federal Konstitusiya Qanununun 96, 97, 101 və 102-ci
maddələrinə əsasən, məhkəmənin baxdığı konkret iş və vətəndaşın konstitusiya hüquq və azadlıqlarının
pozulması barədə şikayəti ilə əlaqədar (şikayətdə həm federal qanunun, həm də Rusiya Federasiyası
Hökumətinin normativ aktının konstitusiyalılığı etiraz edilir) məhkəmə sorğu verə bilər”.
Beləliklə, konstitusiya məhkəmə icraatı qaydasında iddia qaldırılmalı olan normativ aktların dairəsi
unitar ərazi quruluşu olan Azərbaycanda, şübhəsiz ki, daha genişdir.
Konstitusiya məhkəməsi tərəfindən həyata keçirilən normativ-hüquqi aktların qanuniliyinin
yoxlanması haqqında
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Azərbaycan. “Bir sıra dövlətlərdə normativ hüquqi aktlar (qanunlar və s.) konstitusiya məhkəmələri
tərəfindən təkcə konstitusiyaya uyğunluğuna görə deyil (bu da Konstitusiya Məhkəməsinin təbiətinə tam cavab
verir), həm də konstitusiya və digər qanunlara, həmçinin digər normativ aktlara uyğunluğu yoxlanılır” (16).
Belə yoxlamaları “konstitusiyalılığına nəzarət” məfhumuna analoji surətdə qanuniliyin yoxlanılması
adlandırmaq olar. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 130cu maddəsinin üçüncü hissəsinin 2ci və 3-cü bəndləri normativ hüquqi aktların bir növ iyerarxiyasını yaradır. İcra hakimiyyəti orqanlarının bütün
aktları qanunlara uyğun olmalıdır (2). Nazirlər Kabinetinin aktları və icra hakimiyyətinin mərkəzi orqanlarının
aktları, öz növbəsində, Prezidentin fərmanlarına zidd olmamalıdır. Burada xatırladaq ki, Azərbaycanda
Prezident icra hakimiyyətinin ali, daha dəqiq desək, yeganə orqanıdır. Nazirlər Kabineti tamamilə Prezidentin
nəzarəti altında icra orqanıdır.
Bununla yanaşı, bir sıra Azərbaycan mütəxəssisləri haqlı olaraq güman edirlər ki, AR KM-in normativ
hüquq aktlarının qanuniliyinin yoxlanması haqqında (yəni onların ali aktlara uyğun gəlməsi) qərarların xeyli
hissəsi onunla əlaqədardır ki, bu səlahiyyət ümumi yurisdiksiyası olan məhkəmələrin səlahiyyətləri ilə kəsişir.
Azərbaycan Respublikası Mülki-Prosessual Məcəlləsinin 13.2-ci maddəsinə uyğun olaraq, “məhkəmə işə
baxarkən normativ-hüquq aktlarının uyğun gəlmədiyini müəyyən edərək daha çox hüquqi gücə malik olan
qərar qəbul edir” (8). Belə çıxır ki, məhkəmə öz fəaliyyəti prosesində konkret işə baxarkən bir aktın digərinə
zidd olduğunu müstəqil həll edir. “Normativ hüquqi aktlarda qeyri-müəyyənlik, qeyri-dəqiqlik də işi rədd
etmək üçün əsas ola bilməz, belə ki, ümumi məhkəmələr daha böyük qüvvəyə malik olan başqa aktı, o
cümlədən Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını tətbiq etməklə problemi həll edə bilərlər” (11).
Rusiya. Rusiya Federasiyasında Konstitusiya Məhkəməsi qanunçuluğa nəzarəti həyata keçirmək
hüququna malik deyil: Konstitusiya və RF KM haqqında FKQ aktların konstitusiyalılığı barədə məsələnin
həlli üçün ona səlahiyyət verir. Təcrübədə KM tərəfindən onun tabeçiliyində olmayan xeyli sayda iş
kateqoriyası hazırlanıb:
- dövlət orqanlarının və ya digər orqanın aktının qanuna uyğun gəlmədiyini müəyyən etmək
(05.11.1999cu il, 182-0 №-li qərar);
- federal qanunlardan birinin normasının digərinin normasına uyğun gəlməsini müəyyən etmək
(19.04.2000-ci il 76-0 №-li qərar):
- federal qanunun və Rusiya Federasiyası subyekti qanununun uyğun gəlməsi məsələsini həll etmək
(04.12.2001-ci il tarixli 248-0 №-li, 09.04.2002-ci il tarixli 69-0 nömrəli qərarlar);
-aktların qanuniliyinin yoxlanılması (21.12.2000-ci il, 273-0 nömrəli qərar).
Azərbaycan MPM-də olduğu kimi, RF qanunvericiliyi, o cümlədən məhkəmə sistemi haqqında FKQdə belə bir qayda var: “məhkəmə işə baxarkən dövlət orqanının və ya digər orqanın, həmçinin vəzifəli şəxsin
aktının Rusiya Federasiyası Konstitusiyasına, federal konstitusiya qanununa, federal qanuna, hamı tərəfindən
tanınmış beynəlxalq hüquq normalarına və prinsiplərinə, Rusiya Federasiyasının beynəlxalq müqaviləsinə,
Rusiya Federasiyası subyektinin Konstitusiyasına (Nizamnaməsinə), Rusiya Federasiyası subyektinin
qanununa uyğun gəlmədiyini müəyyən edərək, daha üstün hüquqi qüvvəyə malik olan hüquq qanunlarına
müvafiq qərar qəbul edir” (30).
Beləliklə, təsdiq etmək olar ki, AR Konstitusiya Məhkəməsinin səlahiyyətləri Rusiya KM-in
səlahiyyətlərinə nisbətən daha genişdir və icra orqanlarının aktlarının qanuna uyğunluğunun yoxlanılması
imkanları hesabına xeyli genişlənir. Ümumi yurisdiksiya məhkəmələri isə “Konstitusiya qaydalarını birbaşa
tətbiq edə bilmir” (27). Həm Azərbaycanda, həm də Rusiyada normaya nəzarəti müstəqil həll etmək imkanları
vardır. Başqa məsələdir ki, RF-də KM-in hüquqi mövqeyi baxımından işə baxan və qanunun Konstitusiyaya
uyğun gəlmədiyini müəyyən edən məhkəmə müvafiq sorğu ilə KM-ə müraciət etməlidir.
Yerli özünüidarəetmə orqanları aktlarından Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət etmək imkanı
Azərbaycan. Bələdiyyə aktları Azərbaycanda o halda “qanundankənar elan edilə bilər ki, onlar
konstitusiyaya, qanunlara, Prezidentin fərmanlarına və ya hökumətin qərarlarına zidd olsun. Konstitusiyanın
130-cu maddəsinin üçüncü hissəsinin 5-ci bəndindəki göstərişlər bu qənaəti bir daha təsdiq edir. Bu zaman
normativ-hüquqi aktların qəbul edilməsində bələdiyyələrin səlahiyyətləri Konstitusiyanın müvafiq hissəsi ilə,
həmçinin bələdiyyələrin statusu haqqında qanunla nizamlanır (9). Bununla yanaşı, bu cür işlərin baxılmasına
dair praktika AR KM-də hələ işlənib hazırlanmayıb.
Rusiya. RF-də yerli özünüidarənin təşkilinin ümumi prinsipləri haqqında Qanunun 7-ci maddəsinə
uyğun olaraq, bələdiyyə hüquq aktları Rusiya Federasiyasının Konstitusiyasına, federal qanunvericiliyə,
Rusiya Federasiyasının digər normativ hüquqi aktlarına, habelə konstitusiyalara (nizamnamələrə), qanunlara
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və Rusiya Federasiyası subyektlərinin digər normativ hüquqi aktlarına zidd olmamalıdır. Bələdiyyə aktları
sisteminə aşağıdakılar daxildir:
“1) bələdiyyə təşkilatının nizamnaməsi, yerli referendumda (vətəndaşların toplantısında) qəbul olunmuş
hüquqi aktlar;
2)
bələdiyyə təşkilatlarının nüfuzlu orqanının normativ və digər hüquqi aktları;
3)
bələdiyyə təşkilatı başçısının, yerli administrasiyasının və bələdiyyə təşkilatının nizamnaməsi ilə
nəzərdə tutulan digər yerli özünüidarə orqanlarının və vəzifəli şəxslərin hüquqi aktları” (27).
Unutmaq olmaz ki, Rusiya federal dövlətdir. Azərbaycan isə unitar (bəzi xüsusiyyətləri ilə) dövlətdir.
RF-də bələdiyyə təşkilatları bu və ya digər subyektlərin hüdudlarında yaradılır və fəaliyyət göstərir, mərkəzə
nisbətən regionlarla daha sıx əlaqə saxlayır. Bununla əlaqədar bələdiyyə hüquqi aktlarının ləğv edilməsi RF
Konstitusiya Məhkəməsinin səlahiyyətlərinə aid deyildir, subyektlərin Konstitusiya (Nizamnamə)
Məhkəməsinə məxsusdur: “Rusiya Federasiyası subyektin Konstitusiya (Nizamnamə) Məhkəməsi
Federasiyasının subyekti tərəfindən Rusiya Federasiyası subyektlərinin qanunlarının RF normativ hüquqi
aktlarına, yerli özünüidarə orqanlarının hüquqi aktlarına uyğunluğu məsələsinə baxmaq, habelə Rusiya
Federasiyası subyektinin konstitusiyasını şərh etmək üçün yaradılır” (31). Bundan başqa, bələdiyyələrin bəzi
aktları inzibati və məhkəmə yolu ilə ləğv oluna bilər.
Beləliklə, Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsindən fərqli olaraq, Rusiya Konstsitusiya Məhkəməsi
yerli özünüidarənin aktlarının konstitusiyalılığını yoxlamaq səlahiyyətinə malik deyil.
Konkret işlər üzrə yuxarı
məhkəmələrin aktlarına Konstitusiya Məhkəməsində iddia qaldırmaq imkanları haqqında
Azərbaycan. İlkin plana uyğun olaraq, Konstitusiya Məhkəməsi yalnız Ali Məhkəmənin ümumi
məhkəmələr sistemində ən ali orqanın aktlarının konstitusiyaya və qanunlara uyğunluğu barədə məsələlərə
baxmaq hüququna malikdir. Konstitusiyaya dəyişikliklər aparılması nəticəsində vətəndaşların istənilən
məhkəmənin aktlarına (vətəndaşların hüquqlarını pozan) qarşı iddia qaldırması proseduru mümkün
olub. Belə ki, bəzi hallarda Konstitusiya Məhkəməsində, deyək ki, rayon məhkməsinin aktlarında iddia
qaldırmaq olar (4). “Konstitusiya Məhkəməsi haqqında” Qanun qaydaları konkretləşdirir və hansı hallarda
belə məsələlərə baxmağın mümkünlüyünü dəqiqləşdirir:
- məhkəmə tətbiq edilməli olan normativ-hüquqi aktları tətbiq etmədikdə (bənd 34.2.1);
- məhkəmə tətbiq edilməməli olan normativ-hüquqi aktları tətbiq etdikdə (bənd 34.2.2.);
- məhkəmə normativ-hüquqi aktı yanlış izah etdikdə (bənd 34.2.3.)” (12);
İddia üçün aşağıdakı tələblər irəli sürülür. KM haqqında Qanuna uyğun olaraq, “Konstitusiya
Məhkəməsinə şikayət adətən bu hallarda verilə bilər:
- sonuncu məhkəmə instansiyasının qərarı (Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin qərarı)
qüvvəyə mindiyi andan sonrakı altı ay ərzində (bənd 34.4.1.);
- ərizə verənin məhkəməyə müraciət etmək hüququnun pozulmasından sonrakı üç ay ərzində (bənd
34.4.2.)” (12).
Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olaraq, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarına əsasən qüvvəsini
itirmiş məhkəmə qərarları dayandırılmış sayılır və icra edilməməlidir. Ümumi qaydaya görə Ali Məhkəmənin
Plenumu belə qərara əsasən iş üzrə məhkəmə qərarını ləğv edir və bu işin müvafiq məhkəmə instansiyasında
yenidən baxılması prosedurunun təşəbbüskarı olur. Bu halda, Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun qərarında
göstərildiyi kimi, “Ali Məhkəmənin Plenumu işə baxır, o, sadəcə olaraq, Konstitusiya Məhkəməsi ilə işə
yenidən baxmalı olan instansiya arasında keçid mərhələsini təşkil edir” (3).
Aydın görünür ki, belə qayda Ali Məhkəmənin Plenumunu vasitəçiyə, əhəmiyyətsiz klerkə çevirir və
bununla da bütün məhkəmə sisteminin nüfuzunu aşağı salır. “KM özü də öz qərarlarının daha geniş əhatə
dairəsi olduğunu və onların həm də gələcək fəaliyyətlərinin uçotunu aparmağın zəruriliyini bildirir” (13).
Rusiya. Bəs məhkəmə aktlarına RF Konstitusiya Məhkəməsində etiraz məsələsi nə yerdədir? Nə
Konstitusiyada, nə də “Konstsitusiya Məhkəməsi haqqında” FKQ-də Ali Məhkəmədə və Ali Arbitraj
Məhkəməsində qəbul edilən aktlara etiraz edilməsi imkanı nəzərdə tutulmur.
KM-in özünün qeyd etdiyi kimi, o, yalnız hüquq məsələlərini həll edir, məhkəmə qərarlarının
qanuniliyini qiymətləndirmir, Ali Məhkəmənin və Ali Arbitraj Məhkəməsinin rolunu oynamır. Bununla belə,
vətəndaşlar Konstitusiya Məhkəməsinə hələ də normalara nəzarət edən orqan kimi baxır. Bunu vətəndaşlardan
alınan çoxsaylı məktublar da təsdiq edir. Bu cür şikayətlərə açıq-aşkar cavab verilir ki, “ümumi yurisdiksiyalı
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məhkəmələrin hərəkətlərinə nəzarət, onların qəbul etdikləri qərarların qanuniliyini yoxlamaq Rusiya
Federasiyası Konstitusiya Məhkəməsinin səlahiyyətlərinə aid deyildir (24).
Vətəndaşlar öz şikayətləri üzrə qərar qəbul olunmasında israr etdikdə Konstitusiya Məhkəməsi onların
rəyi ilə bağlı qərarlar verir və göstərir ki, məhkəmə qərarlarının, Ali Məhkəmə Plenumunun və ya Ali Arbitraj
Məhkəməsinin qərarları Konstitusiya Məhkəməsinin yoxlama predmeti ola bilməz” (23).
Konstitusiya Məhkəməsinin həyata keçirdiyi normativ təfsirlər
Azərbaycan. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 130-cu maddəsinin dördüncü hissəsinə
uyğun olaraq, Konstitusiya Məhkəməsi müvafiq orqanların sorğusuna əsasən həm Konstitusiyaya, həm də ölkə
qanunlarına şərh vermək səlahiyyətinə malikdir. Əməli iş təcrübəsində bu səlahiyyətdən tez-tez istifadə olunur.
KM-in normalarının şərhinin hüquqi nəticələri və əhəmiyyəti barədə danışarkən mütəxəssislər qeyd edirlər ki,
“Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Konstitusiyanın şərhinin zəruriliyi haqqındakı qərarı
ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının “Konstitusiya Məhkəməsi haqqında” Qanununun 80-ci maddəsində
göstərilən ümumi normadan nəticə çıxarmaq olar” (17, s. 235). Həmin normaya uyğun olaraq, Konstitusiya
Məhkəməsinin bütün qərarlarının Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində hər bir şəxs tərəfindən yerinə
yetirilməsi zəruridir.
Şərhlə bağlı sorğuya görə Konstitusiya Məhkəməsi iki cür qərar qəbul edə bilər:
1) normanın ancaq konstitusion-hüquqi mənasının aşkar edildiyi qərar. Bu halda qətnamə hissində,
deyək ki, aşağıdakılar göstərilir: “Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 21-ci maddəsində real
zərərin, o cümlədən itirilmiş qazancın ödənilməsi nəzərdə tutulur. 23-cü maddədə nəzərdə tutulan zərər altında
insanların şərəfinə, ləyaqətinə və ya əməli adına toxunan mənəvi (fiziki və mənəvi əzab) və maddi zərər
nəzərdə tutulur” (5). Beləliklə, KM öz vəzifəsini yerinə yetirib və mübahisəli qaydanı izah edib:
2) normanın izahı ilə yanaşı onun konstitusiyalılığı haqqında məsələnin həll edildiyi qərarla onun
qüvvəsini itirdiyi barədə də qərar qəbul olunur. Belə qərarın qətnamə hissəsində aşağıdakılar da göstərilir:
“Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 13-cü və 29-cu maddələrinə müvafiq olaraq, Azərbaycan
Respublikası Mülki Məcəlləsinin 228.5ci maddəsinin “Yaşayış binasının bir hissəsindən istifadə hüququ
mülkiyyətçi ilə ailə münasibətlərinə son qoyulduğu halda da saxlanılır” müddəası təsdiq edilsin” (6).
Konstitusiyaya uyğunluq aşkar edildikdə aşağıdakılar göstərilir: “Azərbaycan Respublikasının Əmək
Məcəlləsinin 116-cı maddəsinin ikinci hissəsində “bir müəssisədə” məzuniyyəti əmək stajına görə
məhdudlaşdıran norma Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 149-cu maddəsinin 1-ci hissəsi ilə və 25ci maddəsinin 1-ci hissəsi ilə ziddiyyət təşkil etdiyinə görə öz qüvvəsini itirmiş hesab edilsin” (1). Konstitusiya
Məhkəməsinin belə qərarları “Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 228.5-ci maddəsi haqqında və
“Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 116-cı maddəsinin ikinci hissəsi haqqında və s. adlanır.
Konstitusiya Məhkəməsinin fəaliyyətində qanun normalarının təfsiri ilə əlaqədar daha bir xarakterik
cəhət ondan ibarətdir ki, o, təkcə konkret maddə (bir qrup maddə, maddənin bir hissəsi, bəndi, abzası) üzrə
deyil, həmçinin qanunçuluqda mövcud olan və ya əksinə, qanunla nəzərdə tutulmayan hər hansı hüquq institutu
haqqında işi icraata götürmək və sorğuya baxmaq hüququna malikdir. Belə bir misal götürək. Azərbaycan
Respublikasının Ali Məhkəməsi öz müraciətində xahiş edir ki, vətəndaşların 2000-ci il sentyabrın 1-dək mülki
işlər üzrə məhkəmələrin çıxartdıqları məhkəmə aktlarına qarşı işlərə baxılmasının mümkünlüyü barədə izahat
verilsin. “Cinayət-Prosessual Məcəllənin təsdiq edilməsi və qüvvəyə minməsi, bununla əlaqədar məsələlərin
hüquqi tənzimlənməsi məsələləri” belə aktların ləğv olunması qaydasını müəyyən edir. Azərbaycan
Respublikasının “Azərbaycan Respublikasının Mülki-Prosessual Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə
minməsi və bununla bağlı hüquqi nizamnamə məsələləri”ndə belə imkan prinsip etibarilə nəzərdə tutulmayıb.
“Mülki məsələlər üzrə 2000-ci il sentyabrın 1dək çıxarılmış məhkəmə aktlarından şikayət vermək imkanları
haqqında” Konstitusiya Məhkəməsi öz qərarında beynəlxalq hüququn çoxsaylı normalarına istinad edərək,
belə iddianın mümkünlüyünü etiraf edib və onun qaydalarını müəyyənləşdirib” (14).
Bununla əlaqədar, mütəxəssislərin fikrinə görə “Konstitusiya Məhkəməsi qanunları şərh etmə
prosesində ziddiyyətli hüquq yaradıcılığı funksiyasını yerinə yetirə bilər, yeni müddəalara normativ xarakter
verər və bununla da “pozitiv” qanunvericiliyin bəzi funksiyalarını öz üzərinə götürə bilər” (10, s. 16). Onu da
qeyd etmək vacibdir ki, Azərbaycanın KM -i insan hüquqlarının və azadlıqlarının müdafiəsinin beynəlxalq
hüquq mexanizminin implementasiyasında çox pozitiv rol oynayır, norma nəzarətinin həyata keçirilməsi
prosesində bilavasitə beynəlxalq normaları tətbiq edir (22).
Rusiya. RF-də şərhlə bağlı Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən aparılan işlər, zənnimizcə, daha sadədir.
Konstitusiyaya və FQM-ə uyğun olaraq, Rusiya Federasiyasının Konstitusiya Məhkəməsi RF Prezidentinin,
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Federasiya Şurasının, Dövlət Dumasının, Rusiya Federasiyası Hökumətinin, Rusiya Federasiyası
subyektlərinin qanunvericilik hakimiyyət orqanlarının sorğusu üzrə Konstitusiyaya şərh verir.
Qeyd edilməlidir ki, belə sorğu ilə müraciət edə biləcək orqanlar dairəsi qanunvericilik təşəbbüsü
subyektlərinin heç də hamısını əhatə etmir. Belə ki, Azərbaycan Respublikasından fərqli olaraq, RF-də yuxarı
məhkəmələr bu cür hüquqlara malik deyillər. Bundan başqa, 2002-ci il avqustun 24-də Azərbaycan
Konstitusiyasının Respublikası 130-cu maddəsinə edilən dəyişikliklərlə əlaqədar “Azərbaycan
Respublikasının qanunları ilə müəyyən edilmiş qaydada məhkəmələr Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası
və qanunlarını insanların hüquq və azadlıqlarının həyata keçirilməsi ilə bağlı məsələlərlə Konstitusiya
Məhkəməsinə müraciət edə bilərlər”. Rusiya məhkəmələrinin belə hüququ yoxdur.
İkincisi, onu görməmək mümkün deyil ki, qanunun əsl mənasında KM yalnız Əsas Qanunu şərh edə
bilər.
Statistika göstərir ki, KM-in Konstitusiyanın 125-ci maddəsinin 5-ci hissəsi ilə əlaqədar baxdığı işlərin
sayı son dərəcə azdır: 1995-ci ildən 2010-cu ilədək olan dövrdə (praktik olaraq, KM-in mövcud olduğu vaxt
ərzində) izahatla bağlı cəmi 12 qərar qəbul edilib.
RF KM ilə Azərbaycan KM-ləri arasında izahat praktikasında yeganə oxşarlıq belə aktların yüksək
hüquqi gücünün olmasıdır. Rusiyanın bir çox alimləri “Konstitusiya odur ki, onun haqqında hakimlər danışır”
düsturuna əməl edərək bildirirlər ki, KM-in normativ qərarlarının hüquqi gücü istənilən qanunun hüquqi
gücündən üstündür (təbii ki, Konstitusiyaya düzəlişlər haqqında qanun istisnalıq təşkil edir), deməli, əslində
Konstitusiyanın özünün hüquqi gücünə bərabərdir və onu belə izahdan ayrı tətbiq etmək olmaz” (32, s. 162172).
Mütəxəssislərin qeyd etdikləri kimi, bu gün konstitusiya nəzarətini həyata keçirən institutların
müxtəlifliyi tipik Avropa və Amerika modelinə nisbətən daha çox sayda nadir variasiyaların mövcudluğundan
danışmağa imkan verir. Ümumiyyətlə isə, Azərbaycan və Rusiya konstitusiya məhkəmələrinin bir sıra əsas
səlahiyyətlərinə nəzər saldıqda və ümumi cəhətləri və fərqləri müqayisə etdikdə belə bir əsaslı nəticəyə gəlmək
olar ki, birincinin kompetensiyası əslində bütün sahələrdə daha əhatəlidir. Biz iki ölkənin konstitusiya
məhkəmələrinin başqa, ikinci dərəcəli səlahiyyətlərinə toxunmadıq, lakin qeyd edilməlidir ki, onların sayı RF
KM-də olduğuna nisbətən AR KM-də müqayisəedilməz dərəcədə çoxdur. Onlara aşağıdakılar daxildir:
parlament deputatları seçkilərinin nəticələrinin yoxlanması və təsdiq edilməsi; Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin vəzifədən azad edilməsinə təşəbbüs göstərilməsi və digər funksiyalar. “Bu güclü Konstitusiya
Məhkəməsinin modelidir” (10). Lakin hazırda Azərbaycanda konstitusiyalı ədalət məhkəməsi özünün inkişaf
mərhələsindədir, onun necə inkişaf edəcəyini isə zaman və siyasi kurs göstərəcək.
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Мамедов Сабир
Полномочия Конституционных судов в странах СНГ.
Сравнительный анализ: Россия и Азербайджан
Резюме
В статье автор проводит сравнительный анализ полномочий Конституционных судов в странах
СНГ на примере России и Азербайджана. На основе проведенных исследований автор приходит к
выводу, что компетенция Конституционного Суда Азербайджанской Республики является значительно
более объемной практически во всех сферах в сравнении Конституционным Судом России. Автор
также отмечает, что количество второстепенных полномочий у КС АР несравнимо больше, чем у КС
РФ. К ним относятся: проверка и утверждение результатов выборов депутатов парламента;
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инициирование отрешения от должности Президента Азербайджанской Республики и ряд других
функций.
Sabir Mammadov
Powers of Constitutional Courts in the CIS countries.
The comparative analysis: Russia and Azerbaijan
Summary
In article, the author makes comparative analysis of powers of the Constitutional Courts (CC) in the CIS
countries on example of Russia and Azerbaijan. On the basis of his researches he suggests that competence of
the Constitutional Court of the Azerbaijan Republic is wider practically in all spheres in comparison with the
Constitutional Court of Russia. According to the author, number of minor powers of the CC of Azerbaijan
Republic is incomparably more than that of minor powers of CS of the Russian Federation. They include check
and approval of the results of elections of deputies of parliament; initiation of dismissal from the post of the
President of the Azerbaijan Republic and a number of other functions.
Qanun.-2011.-№10(210).-S.29-41.
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İlham Əliyevin hücum diplomatiyası Ermənistanı dalana dirəyib
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ məsələsində mövqeyi daha da güclənir
Azərbaycan. – 2019.- 22 yanvar. – № 16. – S. 1,5.
Elçin Cəfərov
Azərbaycan rəhbərliyinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı prinsipial və ardıcıl mövqeyi bu gün artıq
sözügedən konfliktlə əlaqədar regionda tamam yeni bir vəziyyətin yaranmasına gətirib çıxarmaqdadır. Bunu
şərtləndirən ilk səbəblərdən biri budur ki, Azərbaycanın həyata keçirdiyi hücum diplomatiyası nəticəsində
Ermənistanın işğalçı siyasətinin ifşa edilməsi reallaşıb. Buna paralel olaraq Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində ciddi nəticələr əldə olunub. Beləliklə,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı bölgədə yeni reallığın yaranması üzə çıxıb.
Azərbaycanın qonşu ölkələrlə yüksəksəviyyəli əməkdaşlığı da bu prosesdə mühüm rol oynayıb. Xüsusən
də Rusiya və İranla isti münasibətləri həmin ölkələrin Qarabağ münaqişəsinə baxışını dəyişdirib. Xatırladaq
ki, Azərbaycan qlobal güclərin yürütdüyü təzyiq və təcrid siyasətinə qoşulmayaraq, İran və Rusiya ilə qarşılıqlı
maraqlara cavab verən əməkdaşlıq əlaqələrini, dostluq və mehriban qonşuluq siyasətini daha güclü hala gətirib.
Burada təkcə bir faktı qeyd etmək kifayətdir ki, Azərbaycan və Rusiya prezidentləri 2018-ci ildə 6 dəfə
görüşüblər, ölkə rəhbərləri arasında mövcud olan şəxsi dostluq münasibətləri dövlətlər arasında bütün
istiqamətlər üzrə əlaqələrin inkişafına olduqca mühüm təsir göstərir.
Beynəlxalq Avrasiya Hərəkatının lideri Aleksandr Duqin bu xüsusda bildirir: “Prezident Vladimir Putin
Prezident İlham Əliyevlə şəxsi əlaqələrini daha da möhkəmləndirir. Biz İlham Əliyevin rəhbərlik etdiyi
Azərbaycanla münasibətlərdə ciddi yanaşma və məsuliyyət görürük. Putinlə dostluğun sirri təkcə simpatiyada
deyil, həm də etibarlılıq və öz hərəkətlərindəki ardıcıllıqdadır. Rusiya İlham Əliyevin sözlərində və
əməllərində dostluğun rəhnini görür. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın söylədikləri əməllərinə uyğun
olmadıqda isə bunun nəticələri avtomatik olaraq Rusiya və Ermənistan münasibətlərinin bütün strukturuna
təsir edir. Yəni xalqlar arasında münasibətlərlə siyasəti qarışıq salmaq olmaz. Siyasət xalqlar arasında
münasibətlərlə üst-üstə düşdükdə bunun çox böyük səmərəsi olur. Hazırda biz bunu Azərbaycanla
münasibətlərdə müşahidə edirik: xalqlarımız dostluq edir, prezidentlər dostdurlar və bütün bunlar
Azərbaycanın Cənubi Qafqazda mövqeyinin güclənməsinə, həmçinin Rusiyanın mövqeyinin
möhkəmlənməsinə şərait yaradır”,
Azərbaycan İranla da əlaqələrini genişləndirir, iki ölkənin rəhbərləri arasında isti münasibətlər qarşılıqlı
əməkdaşlığın inkişafına pozitiv təsir göstərir. Azərbaycan, bütün təkidlərə baxmayaraq, İrana qarşı təcrid
siyasətinə qoşulmayıb, qonşu ölkə ilə bir çox sahələrdə əməkdaşlıq əlaqələrini gücləndirib. İranın
Azərbaycandakı səfiri Cavad Cahangirzadə bu xüsusda bildirir: “İran və Azərbaycan arasında münasibətlər
yüksək səviyyədədir. 2018-ci ildə İran İslam Respublikasının Prezidenti Həsən Ruhani Azərbaycana səfər etdi
və səmərəli görüşlər keçirildi. Bundan əlavə, mütəmadi olaraq İrandan Azərbaycana yüksəksəviyyəli
nümayəndə heyəti səfər edir, iki ölkənin parlamentarları, nazirləri, eləcə də özəl və dövlət şirkətlərinin
nümayəndələrinin qarşılıqlı səfərləri olur.
Bütün bunlar İran-Azərbaycan münasibətlərinin yüksək səviyyədə olduğunu və daha da inkişaf edəcəyini
göstərir. Biz bunu əsas götürürük və çalışmalıyıq ki, 2019-cu ildə iki ölkə arasında əlaqələr daha da inkişaf
etsin. Birgə layihələrimiz, o cümlədən investisiya layihələrimiz var və onların həyata keçirilməsində
irəliləyişlər əldə olunub”.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin bölgənin ümumi təhlükəsizliyinə və inkişafına əsas təhlükə mənbəyi
olduğunu nəzərə alaraq İranın bu məsələyə yanaşması da fərqli xarakter daşımağa başlayıb. Təsadüfi deyil ki,
İranın Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi general-leytenant Məhəmməd Baqeri ölkəmizdə olarkən bu
xüsusda bildirib: “İran Qarabağ torpaqlarını Azərbaycan torpaqları hesab edir və Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü dəstəkləyir. Sərhədlərin zor gücü ilə dəyişdirilməsi qəbuledilməzdir, İran bu məsələdə hər zaman
Azərbaycanın yanındadır”.
Bu, İranın yüksək vəzifəli nümayəndəsinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bu günə kimi verdiyi ən
mühüm bəyanat hesab oluna bilər.
Strateji müttəfiqimiz olan Türkiyənin də Qarabağ məsələsinə yanaşması birmənalıdır. Strateji tərəfdaşlıq
əlaqələri qurduğumuz Gürcüstan da ölkəmizin mövqeyini tam dəstəkləyir.
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Beləliklə, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan region ölkələri ilə əlaqələrini inkişaf
etdirməklə, onları strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəltməklə bölgədə təhlükəsizliyin bərqərar olunmasına,
inkişafa mühüm töhfə verib. Məhz bu fonda region ölkələrinin Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinə yanaşmasının dəyişdiyi müşahidə olunur.
Belə vəziyyətdə Ermənistanın xarici siyasətində ciddi geriləmə müşahidə olunur. Hakimiyyət dəyişikliyi
ilə əlaqədar bu ölkənin xarici siyasətində müşahidə olunan ciddi fəsadlar, o cümlədən də onun Qərb üçün İran
və Rusiyaya qarşı platformaya çevrilməsi təhlükəsi rəsmi Moskva və Tehranı öz ənənəvi siyasətini bir daha
nəzərdən keçirməyə məcbur edir.
Digər tərəfdən, Azərbaycanın yürütdüyü uğurlu təcrid siyasəti Ermənistan üçün artıq ciddi problemdir.
Bakı açıq bəyan edir ki, işğal davam etdikcə Ermənistanı təcrid etmək üçün bütün vasitələrdən istifadə edəcək.
Əslində, bu siyasət öz nəticəsini verib, belə ki, düşmən ölkədə kriminal rejim çökdü və Ermənistanda yeni
vəziyyət yarandı. Belə vəziyyət eyni zamanda Ermənistanın yeni rəhbərliyinə bir siqnaldır. Bu ölkəyə başçılıq
edən istənilən şəxs bilməlidir ki, Ermənistanda inkişaf, sabitlik Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll edilməyənə
qədər bərqərar olmayacaq.
Ümumiyyətlə, real vəziyyəti təhlil edən ekspertlərin, demək olar, hamısının mövqeyi bundan ibarətdir ki,
Ermənistanın bir dövlət olaraq mövcudluğu və gələcəyi Dağlıq Qarabağ amilindən asılıdır. Azərbaycan
torpaqlarını işğal altında saxlayıb, qonşu dövlətlərə ərazi iddiası irəli sürmək isə erməni dövlətinin gələcəyini
təhlükəyə salır. Bu baxımdan Ermənistanda vəziyyətin düzəlməsinin əsas şərtlərindən biri və ən başlıcası
Yerevanın öz qoşunlarını Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarından çıxarmasıdır. Çünki bu dövlətin gələcəyi
Azərbaycanla qonşuluq prinsiplərinə əməl etməkdən keçir.
İndi isə məhz münaqişə səbəbindən Ermənistanın tənəzzülü davam edir, bu ölkəyə sərmayə qoyuluşu sıfır
səviyyəsindədir. Parlament seçkilərindən sonra qurulan yeni hökumətin bu acınacaqlı vəziyyəti aradan
qaldırması da nəticə vermir. Hətta iş o yerə çatıb ki, xaricdə yaşayan erməni əsilli iş adamları belə Ermənistana
sərmayə qoymur. Azsaylı xarici şirkətlər də ölkəni tərk edirlər.
Qarabağ münaqişəsi fonunda Ermənistanın üzləşdiyi ən ciddi problemlərdən biri demoqrafiya
məsələsidir. Mühacirətin qarşısının alınması isə məhz Qarabağ münaqişəsinin çözümündən, ölkədə siyasiiqtisadi və sosial vəziyyətdən asılıdır. Belə vəziyyət yalnız Qarabağ konfliktinin həlli fonunda düzələ bilər.
Başqa sözlə, Ermənistanın xilası Azərbaycanla əməkdaşlıqdan keçir. Ekspertlər hesab edirlər ki, bunun üçün
mütləq işğal olunan Dağlıq Qarabağ regionu və ətraf rayonlar qeyd-şərtsiz azad edilməlidir.
Azərbaycan. – 2019.- 22 yanvar. – № 16. – S. 1,5.
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Dağlıq Qarabağ münaqişəsi: Minsk qrupunun fəaliyyətsizliyi və ya ikili standartlar siyasəti
İki sahil.-2018.-21 noyabr.-№220.-S.18.
Azərbaycan böyük humanistlik nümayiş etdirərək Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş torpaqlarını
sülh yolu ilə azad etmək istəyir. Lakin Ermənistan hakimiyyətini ələ keçirmiş terrorist rejim müxtəlif
vasitələrlə sülh danışıqlarından yayınır. Münaqişənin sülh yolu ilə həll olunması üçün Serj Sarkisyan
hakimiyyətini devirən Nikol Paşinyana ümid yaransa da o, xələflərinin yolunu gedərək münaqişəni
alovlandırmağa çalışır.
Qeyd edək ki, bu ilin 8 may tarixində Nikol Paşinyan Ermənistanın baş naziri seçilmiş, 18 may tarixində
isə düşmən ölkənin müdafiə naziri David Tonoyan və xarici işlər naziri Zöhrab Mnatsakanyan ErmənistanAzərbaycan sərhədinin Naxçıvan istiqamətində operativ vəziyyətlə yerində tanış olduqdan iki gün sonra işğalçı
ordu Naxçıvan istiqamətində hücuma keçdi. Ancaq Azərbaycanın Ordusunun həyata keçirdiyi əməliyyat
Ermənistanı həqiqi mənada nokauta salaraq geri çəkilməyə məcbur etdi. Eyni zamanda Naxçıvan Əlahiddə
Ümumqoşun hərbi birləşməsi tərəfindən 11 min hektar ərazi düşməndən təmizləndi.
Beynəlxalq ictimaiyyət Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll
edilməsini qəbul etsə də, bəzi böyük dövlətlər ikili standartlarla işğalçı dövlətə dəstək verir, separatizmi
stimullaşdırır. Məsələn, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr dövləti olan Fransa beynəlxalq münasibətlərə və
Fransa-Azərbaycan əlaqələrinə xələl gətirəcək addımlar atır. Belə ki, Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində
“yaradılan” və beynəlxalq ictimaiyyət, hətta işğalçı Ermənistanın özü tərəfindən tanınmayan və qondarma
rejimin rəhbəri kimi özünü təqdim edən Bako Saakyanın Fransaya səfəri, oyuncaq qurumun beynəlxalq
səviyyədə təşviq edilməsinə yönələn növbəti uğursuz cəhd idi.
Məsələ ilə bağlı açıqlama yayan Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bəyan edib ki, Fransa tərəfindən
davamlı əsasda yürüdülən və ikili standartlara əsaslanan bu yanaşma Azərbaycanı Fransa ilə əlaqələri nəzərdən
keçirməyə vadar edir.
“Bu hərəkətlər Fransanın Ermənistanın işğalçılıq və etnik separatizmi siyasətini pərdəarxası
dəstəkləməsi kimi qiymətləndirilməlidir”
Milli Məclisin deputatı, “Yeni Azərbaycan” qəzetinin baş redaktoru Hikmət Babaoğlu da “İki sahil”ə
açıqlamasında dedi ki, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində yaradılmış qondarma rejimin rəhbəri kimi
özünü təqdim edən Bako Saakyanın Fransaya səfəri Fransa qanunlarına və beynəlxalq hüquqa ziddir:
Beynəlxalq hüquqda da, hər bir ölkənin milli qanunvericiliyində də bir terrorçunun sərbəst hərəkət etməsi, hələ
üstəlik rəsmi şəxs kimi görüşlər keçirməsi cinayət və terrorizmin təbliği kimi qiymətləndirilir. Ona görə də
Fransa Bako Saakyanın bu hərəkətlərinə göz yummaqla ikili standartlara yol verir, terroristə cəzasızlıq mühiti
yaratmaqla Avropa dəyərlərini gözdən salır. Bununla da gələcəkdə elə Fransanın özünün də əziyyət çəkə
biləcəyi etnik separatizmi təşviq etmiş olur”.
H. Babaoğlu vurğuladı ki, Fransa hökuməti Korsikada separatizmə qarşı sərt və kəskin siyasət apardığı
halda, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün pozulmasına xidmət edən hallara göz yumur: “O zaman əgər
gələcəkdə Korsikadakı separatizm kimlərsə tərəfindən dəstəklənəcəksə Fransa günahı elə özünün yanlış
siyasətində görməlidir. Ümumiyyətlə, təəssüf edilməli haldır ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olan bu
ölkə artıq xeyli zamandır ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində tərəfsizliyini
itirməyə başlayıb. Fransanın Prezidenti Emmanuel Makron Frankafoniya sammitində iştirak üçün oktyabr
ayında Ermənistana üç günlük səfər etsə də, tarazlığı qorumaq üçün Azərbaycana səfər etmədi. Məsələn,
Rusiya rəhbərliyi həssaslığı nəzərə alaraq, tarazlı münasibəti təmin edir. Bu günlərdə regiona səfər edən ABŞ
Prezidentinin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri Con Bolton da tarazlı münasibət nümayiş etdirdi və
münaqişənin həlli ilə əlaqədar obyektiv və ədalətli açıqlamalarla çıxış etdi. Ancaq Fransa nəinki obyektiv və
balanslı siyasət həyata keçirir, tam əksinə çox açıq şəkildə postsovet məkanındakı münaqişələrə münasibətdə
ikili standartlara yol verir. Məsələn, Cənubi Osetiya, Abxaziya, Transdnestria və Krımdan olan şəxslərin
Fransanın ərazisinə daxil olmasına icazə verilmir. Ancaq Bako Saakyanlar bu Avropa ölkəsində sərbəstcə
dolaşır, görüşlər keçirir, ianələr toplayır. Bu, yolverilməzdir. Bütün bunlar azmış kimi, Fransanın xeyli sayda
şəhəri Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal altında saxlanılan torpaqlarındakı bəzi subyektlərlə
qardaşlaşma haqqında saziş imzalayır. Azərbaycan tərəfinin beynəlxalq hüquqa söykənən etirazlarına isə
sadəcə, “biz Dağlıq Qarabağ adlı bir qurumu rəsmən tanımırıq”, kimi quru diplomatik ifadələrlə cavab verir.
Əslində isə bütün bu hərəkətlər Fransanın Ermənistanın işğalçılıq siyasətini və etnik separatizmi pərdəarxası
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dəstəkləməsi kimi qiymətləndirilməlidir. Tərəfsizliyini itirdiyinə görə Fransanın ATƏT-in Minsk qrupunun
həmsədrliyindən uzaqlaşdırılmasıyla bağlı hüquqi prosedur işə salınmalıdır. Lazım gələrsə ölkəmizdə fəaliyyət
göstərən çoxsaylı fransız şirkətlərinin fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması məsələləri nəzərdən keçirilməlidir.
Əks təqdirdə bu tipli gizli dəstəklər gələcəkdə açıq müstəviyə keçməklə olduqca mənfi presedent yarada bilər
ki, bu da nəinki Azərbaycan üçün, bütövlükdə Avropada, İspaniyada, Belçikada, İsveçrədə, Almaniyada və s.
etnik separatçılığın yenidən güclənməsinə gətirib çıxara bilər. Bu da bütün dünyada yeni çaxnaşmaya səbəb
olar. Ona görə də Avropa ittifaqına üzv olan dövlətlər də daxil olmaqla beynəlxalq təşkilatlar da Fransanın
belə sürüşkən mövqeyinə qiymət verməlidirlər. Fransa unutmamalıdır ki, həm ikitərəfli qaydada, həm də
Avropa İttifaqı ilə tərəfdaşlıq memorandumu çərçivəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır və buna
hörmət etməyə borcludur”.
“Bu da ikili standartların təzahürüdür”
Politoloq Nəzakət Məmmədova isə “İki sahil”ə açıqlamasında bildirdi ki, Fransa qanunun əlilliyini əsas
ideallardan biri hesab etdiyini bəyan edən ölkə olaraq ikili standartlara yox deməli, separatçıların Fransa
torpağına ayaq basmasına imkan verməməlidir. Lakin biz bunun əksini görürük: “Bu da ilk növbədə ikili
standartların təzahürüdür ki, Fransa kimi böyük dövlətin siyasətində yüzilliklərdir ki, özünü göstərir. Fransanın
böyük dövlət kimi Cənubi Qafqazda maraqları onu buna vadar edir. Belə ki, son zamanlar biz Avropa Birliyi
və ABŞ arasında bir sıra məsələlərə görə fikir ayrılığını müşahidə edirik. Buraya Qüdsün İsrailin paytaxtı kimi
tanınmasından tutmuş İran məsələsinə qədər bir sıra məsələlər daxildir. Son vaxtlar isə xüsusilə ABŞ və Fransa
arasında ziddiyyətlər yaranıb. Hətta Fransa prezidenti Makron Avropa ordusunun yaradılması ideyasını irəli
sürüb ki, bu, NATO-ya və ABŞ-a meydan oxumaqdır. Belə bir dövrdə ABŞ-Fransa rəqabəti bir sıra
regionlarda, o cümlədən Cənubi Qafqazda özünü göstərir”.
Politoloq hesab edir ki, Fransa Ermənistanda və Gürcüstanda hakimiyyət məsələsinə müdaxilə etmək,
onun formalaşmasında iştirak edən şəxsləri öz tərəfinə çəkmək istəyir: “Bu, Fransa vətəndaşı olmuş Salome
Zurabiaşvilinin prezidentliyə namizəd olaraq ABŞ-a yaxın olan Saakaşviliyə qarşı durmasında təzahür edir.
Eyni zamanda, ABŞ-ın hakimiyyətə gətirdiyi və Fransadakı erməni diasporasının dəstək verdiyi Paşinyanın
Fransa tərəfindən dəstəklənməsi, prezident Makronun Frankofoniya sammitində iştirak bəhanəsilə Yerevana
gəlib Paşinyanla görüşməsində özünü göstərir.
Belə bir şəraitdə Paşinyanın hakimiyyətinə əsas təhdidlərdən biri “Qarabağ klanı”, Qarabağdakı Köçəryan
və Sarkisyana sadiq Bako Saakyan rejimi ola bilər. Odur ki, Ermənistanda seçkiöncəsi Fransadakı erməni
diasporası fəallaşaraq Saakyanı Fransaya dəvət edib ondan Paşinyana dəstək verilməsini tələb edə bilər.
Saakyanın hazırkı Fransa səfərini daha çox bu amillə əsaslandırmaq olar, nəinki Qarabağ münaqişəsi ilə
bağlı. Çünki hazırda erməniləri düşündürən əsas məsələ Ermənistanda hakimiyyətə kimin gəlməsidir.
Saakyanın Fransa səfərinə də bu kontekstdən baxmaq doğru olardı.
Lakin səfərin məqsədindən asılı olmayaraq, separatçı rejimin başçısı Bako Saakyanın Fransaya qeyriqanuni səfəri beynəlxalq hüquq normalarının, Avropa Birliyinin norma və prinsiplərinə hörmətsizlik olmaqla
yanaşı, Fransa-Azərbaycan ikitərəfli münasibətlərinə, bu dövlətin BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü
kimi statusuna, ən əsası isə Minsk qrupunun həmsədr ölkəsi olaraq öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərə tamamilə
ziddir”.
“Minsk qrupu daha effektiv və tərəfsiz formatda yenidən təşkil olunmalıdır”
Analitik Ehtiram Aşırlı isə “İki sahil”ə açıqlamasında dedi ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
dəfələrlə çıxışlarında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərini
ədalətlə, beynəlxalq prinsiplərə uyğun addımlar atmağa və fəal olmağa səsləyib: “Bu gün münaqişənin həlli
ilə bağlı ciddi variant ortaya qoymaları üçün həmsədrlərin əlində lazım olan bütün sənədlər var. BMT-nin
qətnamələri, beynəlxalq təşkilatların qərarları və beynəlxalq hüquq normaları diktə edir ki, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunsun. ABŞ da, Rusiya da Dağlıq Qarabağ
məsələsinin həlli ilə əlaqədar öz fikirlərini konkret olaraq ifadə edirlər. Təəssüf ki, Fransa erməni lobbisinin
güclü təsiri altında beynəlxalq hüquq normalarına zidd addımlar atmağa davam edir”.
Analitik qeyd etdi ki, təkcə Bako Saakyanın Fransaya səfərini deyil, bundan öncə Fransa bələdiyyə üzvləri
və sədrlərinin Dağlıq Qarabağa gəlməsi və “ikitərəfli müqavilələrə” baş vurduqlarını da müşahidə etdik:
“Ermənistanın özü tərəfindən tanınmamış, işğalçı ordunun dəstəyi ilə yaradılan qanunsuz qurumun
nümayəndəsinə qarşı bu cür münasibət artıq dözülməzdir. Hesab edirəm ki, Fransa bu məsələdə bitərəf
olmadığını və bu ölkədəki erməni lobbisinin güclü təsiri ilə addımlar atdığını artıq dəfələrlə təsdiqləyib. Belə
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olduğu halda, Fransanın həmsədrlikdən uzaqlaşdırılması ən məntiqli addım olardı. Minsk qrupu daha effektiv
və tərəfsiz formatda yenidən təşkil olunmalıdır”.
Fransa Senatının Xarici işlər komitəsinin sədr müavini, senator Natali Qule isə Azərbaycanın işğal edilmiş
ərazilərində yaradılmış qondarma rejimin “rəhbəri”nin Fransaya qanunsuz səfərini Fransada güclü erməni
lobbisinin olması ilə əlaqələndirərək, rəsmi Parisin Bakıya ədalətsiz münasibəti kimi qiymətləndirib. Xanım
senator vurğulayıb ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Fransa ilə əməkdaşlığı nəzərdən keçirmək qərarı
ilə razıdır: “Azərbaycan dəfələrlə Fransaya öz sadiqliyini sübut edib. Qarşılıq vermək vaxtı çatıb”
İki sahil.-2018.-21 noyabr.-№220.-S.18.
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Dağlıq Qarabağ danışıqların tərəfi kimi tanınmayıb və tanınmayacaq
Elçin Əhmədov,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının professoru,
“Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı icması” İctimai Birliyinin
Əlaqələndirmə Şurasının sədri
Ermənistan dövlətinin təcavüzkar siyasəti artıq 30 ildir ki, dünya ictimaiyyətinin gözü qarşısında
həyata keçirilir. XX əsrin 80-ci illərinin sonunda ermənilər yaranmış vəziyyətdən istifadə edərək,
özlərinin xaricdəki himayədarlarının köməyi ilə “böyük Ermənistan” ideyasını həyata keçirmək üçün
yenidən Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinə dair əsassız ərazi iddiaları irəli sürdülər. Hazırda
Ermənistanın yeni rəhbərliyinin münaqişənin nizama salınmasında nümayiş etdirdiyi qeyri-konstruktiv
mövqe uzun illərdir davam edən işğalçılıq siyasətini qoruyub saxlamaq məqsədi daşıyır.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyulun 8-də Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin birinci yarısının sosialiqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasında Ermənistanın təcavüzkar
siyasətini növbəti dəfə ifşa edərək, 20 il ərzində kriminal, korrupsioner, qaniçən, oğru, yalançı hakimiyyətin
tam iflasa uğradığını bildirdi: “Ermənistan uğursuz dövlətdir. Ermənistan dövlətçiliyi iflasa uğrayıb. Onların
qəhrəmanları, onların generalları oğrulardır, onların ordusu oğru ordusudur. Bunu indi Ermənistan xalqı görür
və Ermənistan hakimiyyəti deyir. Haqq-ədalət öz yerini tapdı və 20 il Ermənistana rəhbərlik etmiş oğru,
kriminal rejim tam biabır olaraq siyasi səhnədən qovuldu”.
Təcavüzkar dövlətdə demoqrafik vəziyyətin acınacaqlı olduğunu və hər il Ermənistandan minimum 5060 min insanın xarici ölkələrə köç etdiyini bildirən Prezident İlham Əliyev qeyd etdi ki, iki il bundan əvvəl
Aprel döyüşləri də Ermənistanın o çürük və laxlamış sütunlarını daha da sarsıtdı: “Aprel döyüşləri cinayətkar
rejiminə elə böyük zərbə oldu ki, onlar iki il ərzində bu zərbədən özünə gələ bilmədilər və əlbəttə, uzun illər
yaratdıqları mif – guya onların ordusu güclü ordudur– darmadağın edildi. Biz bu mifi məhv etdik. Uzun illər
ərzində təmas xəttində qurduqları “möhkəm istehkam”ı bir neçə gün ərzində darmadağın etdik və bu da
Ermənistan cəmiyyətində böyük məyusluq yaratdı. Ona görə Ermənistanın başına gələn bu hadisələr labüd idi,
məntiqli idi”.
Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələrinin günü-gündən möhkəmləndiyini, ərazi bütövlüyünə dəstəyin
artdığını diqqətə çatdıran Prezident İlham Əliyev vurğuladı ki, bir çox ölkələrlə imzaladığımız sazişlərdə
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunması
tezisi öz əksini tapır. Eyni zamanda, əməkdaşlıq etdiyimiz beynəlxalq təşkilatlarla təmaslar əsnasında da daim
bu mövzu qaldırılır və siyasətimiz böyük dəstək alır.
Bununla yanaşı, dövlət başçısı onu da diqqətə çatdırdı ki, ötən ay keçirilmiş hərbi paradda Azərbaycan öz
ordusunun nəyə qadir olduğunu bütün dünyaya nümayiş etdirmiş, eləcə də ordumuz maddi-texniki, silahsursat, texnika ilə təchizat baxımından aparıcı ordular sırasında olduğunu hərbi parad vasitəsilə göstərmişdir.
Eyni zamanda, ordumuzun döyüş qabiliyyətinin çox yüksək səviyyədə olduğunu və bunun yaxın tarixdə sübut
edildiyini bildirən Prezident İlham Əliyev vurğuladı ki, 2016-cı ilin Aprel döyüşləri və qazandığımız böyük
qələbə, 2018-ci ilin mayında Naxçıvan əməliyyatı və minlərlə hektar torpağımızın işğalçılardan azad edilməsi
Azərbaycan Ordusunun döyüş qabiliyyətini göstərir: “Qarşı tərəf bunu bilir və onların bu gün beynəlxalq
təşkilatlara müraciəti, əslində, öz məğlubiyyətlərinin etirafıdır. Əgər səndə güclü ordu varsa, niyə beynəlxalq
təşkilatlardan yardım istəyirsən? Niyə Azərbaycandan beynəlxalq təşkilatlara şikayətlər edirsən?”
Münaqişənin nizama salınmasında Azərbaycanın tutduğu mövqe birmənalıdır. Problem yalnız
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və ölkəmizin beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri çərçivəsində həllini
tapmalıdır. Bu mövqe beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri, BMT Nizamnaməsi, Helsinki Yekun Aktı və
münaqişənin nizamlanması istiqamətində qəbul edilmiş çoxsaylı beynəlxalq sənədlərə əsaslanır. Münaqişənin
dinc vasitələrlə nizama salınması istiqamətində bütün beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi sənədlər
Azərbaycanın mövqeyinin bir daha gücləndirilməsi və məsələnin beynəlxalq hüququn prinsipləri əsasında
həllinin təsdiqlənməsi deməkdir. Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzünün genişlənməsi ilə əlaqədar
BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələrində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü,
suverenliyi və sərhədlərinin toxunulmazlığının zəruriliyi bildirilir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının sənədlərində
işğalçı qüvvələrin zəbt etdikləri Azərbaycan ərazilərindən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxması tələb olunur. Eləcə
də BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi 4 qətnamə ilə yanaşı, ATƏT, Avropa Şurası və İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatının qərarları da əhəmiyyətlidir və ölkəmizin ədalətli mövqeyinin beynəlxalq səviyyədə
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müdafiəsi üçün hüquqi əsasdır. Son zamanlar isə Avropa İttifaqı və NATO-nun zirvə toplantılarında qəbul
olunan qərarlarda birmənalı şəkildə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü dəstəklənir və işğala son qoyulmasının
zəruriliyi bildirilir. Bu baxımdan Beynəlxalq Böhran Qrupunun rəsmi saytında yerləşdirilmiş 2018-ci il üçün
ikinci hesabatda da Ermənistanın yeni rəhbərliyinin Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ probleminin
nizama salınmasına qeyri-konstruktiv mövqeyi tənqid edilir. Bildirilir ki, daxili problemlərin həllində aciz
qalan Ermənistan hökumətinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınmasına biganə münasibəti
gərginliyin artmasına səbəb ola bilər.
Münaqişənin həlli istiqamətində hər hansı irəliləyişin olmaması Azərbaycanı öz ərazilərini hərbi yolla
qaytarmağa məcbur edə bilər. Bundan əlavə, Ermənistanın yeni rəhbərliyi aparılan danışıqlarda Dağlıq
Qarabağın üçüncü tərəf kimi iştirakının təmin olunmasını istəyir. Ancaq bu tələb də əsassızdır və beynəlxalq
hüququn prinsiplərinə uyğun deyil. Çünki Dağlıq Qarabağ ermənilərinin müstəqil tərəf kimi danışıqlarda
iştirakı məsələsi nəinki ATƏT-in Minsk qrupunun mandatına ziddir, eyni zamanda, 2008-ci ilin sonunda
Moskvada imzalanmış məlum bəyannamədə də açıq şəkildə bildirilir ki, münaqişənin nizamlanması
istiqamətində aparılan danışıqlar prosesində yalnız Azərbaycan və Ermənistan tərəfləri iştirak edə bilərlər.
Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi olduğunu dəfələrlə bəyan edən Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev keçirilən görüşlər zamanı danışıqların məhz Ermənistanla Azərbaycan arasında aparıldığını
bildirib. Bununla yanaşı, ATƏT-in Minsk qrupunun 1992-ci ildəki mandatına əsasən qərara alınmışdır ki,
Azərbaycan və Ermənistan münaqişə tərəfləri, Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı və erməni icmaları isə maraqlı
tərəflər kimi danışıqlarda iştirak etməlidirlər. Yəni, bu beynəlxalq formatdır. Bununla yanaşı, əgər Dağlıq
Qarabağ erməniləri münaqişə tərəfi olsaydı, onda Ermənistan 1992-ci ildən ATƏT-in Minsk qrupu
çərçivəsində, eləcə də 1999-cu ildən başlayaraq iki dövlətin prezidentləri səviyyəsində indiyədək keçirilən 50dən çox görüşdə iştirak edib müvafiq sənədləri imzalamazdı (2008-ci ilin sonunda Moskvada “Mayndorf”
qəsrində Rusiya Prezidentinin iştirakı ilə keçirilən üçtərəfli görüşdə imzalanmış məlum bəyannamə nəzərdə
tutulur – E.Ə.).
Bununla yanaşı, əgər Dağlıq Qarabağın erməni icması münaqişənin nizama salınması üçün aparılan
danışıqlarda iştirak etmək istəyirsə, onda onlar Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı icması ilə görüşə bilərlər. Buna
görə də Ermənistan, ilk növbədə, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi olduğunu qəbul etməli,
işğalçılıq siyasətinə son qoymalı, sonra isə münaqişənin nizamlanmasının variantları barədə öz mövqeyini
bildirməlidir. Bu baxımdan, hətta Beynəlxalq Böhran Qrupunun hesabatında Azərbaycanın uzun müddətdir
davam edən qeyri-müəyyənlikdən haqlı olaraq narazı olduğu və bunun da onun status-kvonu dəyişdirmək
niyyətini gücləndirə biləcəyi qeyd edilir. Eyni zamanda, münaqişənin yenidən alovlanmasının 2016-cı ilin
Aprel döyüşlərindən də ağır nəticələrə gətirib çıxaracağı vurğulanan hesabatda deyilir ki, güzəştə getməkdən
imtina edən Ermənistan hökuməti sərhəd bölgəsindəki dinc əhalinin, o cümlədən Azərbaycanın işğal olunmuş
ərazilərində raketlərin və artilleriyanın yaxınlığında yaşayan erməninin taleyini düşünməlidir. Ermənistanın
təcavüzkar siyasətinin ifşa olunması istiqamətində Azərbaycan dövləti çox mühüm işlər aparır. Xüsusilə,
Azərbaycan Prezidentinin qəti və prinsipial mövqeyi, hər zaman Ermənistanın təcavüzkar siyasətinin ifşası
istiqamətində çıxışları təcavüzkar Ermənistanı və onun Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində yaratdığı,
heç bir dövlət tərəfindən tanınmayan qondarma rejimin “rəhbərləri”ni təşvişə salır.
Ermənistanın cinayətkar rejiminin çökməsində Azərbaycanın da rolunun olduğunu bildirən dövlət başçısı
İlham Əliyev bizim apardığımız siyasət nəticəsində Ermənistanın onlara gəlir gətirə biləcək bütün layihələrdən
məhrum edildiyini və nə qədər ki, torpaqlarımız işğal altındadır, bizim təcavüzkara qarşı təcrid siyasəti
aparacağımızı bir daha diqqətə çatdırdı: “Biz onlara qarşı təcrid siyasətimizi uğurla aparmışıq və heç kimdən
çəkinmədən mən bu barədə dəfələrlə Azərbaycan ictimaiyyətinə və xarici tərəfdaşlarıma demişəm. Bu siyasət
nəticəsində Ermənistan iqtisadi iflasa uğradı. Ermənistanın iqtisadi perspektivləri demək olar ki, yoxdur. Bu
ölkəyə investisiya qoymaq istəyən çətin ki, tapılsın”.
Ermənistanın işğalçı siyasətinin nəticəsində bu ağır vəziyyətə düşdüklərini bildirən Prezident
münaqişənin həllinin yalnız bir yolu olduğunu bəyan edərək dedi ki, işğalçı qüvvələr işğal edilmiş torpaqlardan
çıxarılmalıdır, ölkəmizin ərazi bütövlüyü bərpa, BMT Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsi icra
olunmalıdır: “Bu qətnamələr qüvvədədir və bu qətnamələrdə açıq-aydın göstərilib ki, – əgər kimsə bunu
unudubsa, xatırlada bilərəm – erməni silahlı qüvvələri işğal edilmiş torpaqlardan dərhal və qeyd-şərtsiz
çıxarılmalıdır. Bu qətnamələr qüvvədədir və qüvvədə olacaq. Ona görə bu münaqişənin həlli bu qətnamələrin
icrasından asılıdır və əlbəttə ki, Azərbaycan öz prinsipial siyasətini aparacaq”.
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Ermənistanın xarici dövlətlərin birbaşa iştirakı və dəstəyi ilə torpaqlarımızı zəbt etdiyini diqqətə çatdıran
Azərbaycan Prezidenti Dağlıq Qarabağın bizim əzəli tarixi torpağımız olduğunu bir daha vurğulayaraq bildirdi
ki, biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etməliyik: “Torpaqlarımızdan çıx, onda rahat yaşaya bilərsən”.
Ermənistanın və qondarma rejimin rəhbərləri unutmamalıdırlar ki, Prezident İlham Əliyevin dəfələrlə
vurğuladığı kimi, biz nəyin bahasına olursa-olsun, ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik və Azərbaycan bayrağı
tarixi torpağımız olan Dağlıq Qarabağda, Xankəndidə, Şuşada dalğalanacaq. Bu, Azərbaycan dövlətinin,
Prezidentinin və xalqının qəti, prinsipial mövqeyidir. Bunu Ermənistanda və Dağlıq Qarabağdakı qondarma
rejimin cinayətkar nümayəndələri heç zaman unutmasınlar. Bu, tezliklə baş verəcək. Onların verdikləri
bəyanatlar isə daxili auditoriyaya hesablanıb və insanları təsir altında saxlamağa çalışmaqdan başqa bir şey
deyil. Azərbaycan Prezidentinin hər zaman verdiyi bəyanatlar isə həm tarixə, həm hüquqa və həm də ədalətə
əsaslanır.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması prosesində Azərbaycan dövləti
və onun başçısı İlham Əliyev, ilk növbədə, sülh variantına üstünlük verir. Eyni zamanda, o, Azərbaycan xalqı
və dövlətinin bu işğal, etnik təmizləmə siyasəti və torpaqlarımızın müvəqqəti olaraq itirilməsi ilə heç vaxt
barışmayacağını bildirməklə yanaşı, öz torpaqlarımızı azad etmək üçün tam əsasımızın olduğunu və bunun
beynəlxalq hüquq normaları ilə təsdiq edildiyini vurğulayıb. Münaqişə həll olunmadan, yəni Ermənistan işğal
olunmuş Azərbaycan torpaqlarından çıxmayınca, bölgədə heç bir müsbət irəliləyişin mümkün olmayacağını
vurğulamaqla yanaşı, Prezident İlham Əliyev ölkəmizin öz milli maraqları uğrunda sona qədər mübarizə
aparacağını bildirib. Dövlətimizin başçısı, eyni zamanda, bu mübarizədə ədalətin Azərbaycanın tərəfində
olduğunu dünyaya bəyan edib: “Azərbaycan bundan sonra da nə danışıqlar prosesində, nə də bölgədə gedən
başqa proseslərdə öz prinsipial mövqeyindən dönməyəcək”.
Xalq qəzeti.-2018.-29 iyul.-№167.-S.1.
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Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində beynəlxalq əməkdaşlıq
Vasif Cəfərov
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə nail olmaq üçün Azərbaycan
hökuməti beynəlxalq səviyyədə aktiv fəaliyyətini 2017-ci ildə də davam etdirib. Bu aktiv fəaliyyətin nəticəsi
olaraq Ermənistanın siyasi təxribat məqsədilə 20 fevral 2017-ci il tarixində Azərbaycanın müvəqqəti işğal
altında olan ərazilərində yaradılmış qeyri-qanuni rejimdə “konstitusiyaya dəyişikliklər edilməsi ilə bağlı”
qanunsuz referendum keçirməsi beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən rədd olunub.
Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) 2017-ci ilin yekunlarına dair açıqlamasında qeyd edilir ki, Azərbaycanın
beynəlxalq səviyyədə tanınan sərhədləri daxilində ərazi bütövlüyü və suverenliyinə bir daha dəstək ifadə
edilib. XİN-in bu qondarma referendum, Xocalı soyqırımı, aprel hadisələri, Şuşa şəhərinin işğalının 25-ci
ildönümü ilə əlaqədar bəyanatları və digər açıqlamaları Ermənistanın silahlı münaqişənin siyasi həllində
həqiqətən maraqlı olmamamasının bir daha aydın şəkildə ifşa edilməsinə, münaqişənin həllində Azərbaycanın
haqlı və ədalətli mövqeyinə münasibətdə beynəlxalq ictimaiyyətin qəti və birmənalı dəstəyinin daha da
gücləndirilməsinə xidmət edib.
İyun və iyul aylarında Azərbaycanın ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrləri ilə birlikdə münaqişənin
həlli istiqamətində səylərini artırdığı, həmsədrlərin regiona səfərləri və beynəlxalq ictimaiyyətin substantiv
danışıqlara ciddi çağırışlarının fonunda Ermənistan hərbi təxribatlara əl ataraq qoşunların təmas xətti boyunca
vəziyyəti gərginləşdirməyə çalışdı. Nəticədə Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəşi nəticəsində 4 iyul tarixində
Azərbaycanın işğal edilmiş Füzuli rayonunun Alxanlı kəndində mülki şəxslər olan 51 yaşlı Allahverdiyeva
Sahibə və onun 2 yaşlı nəvəsi Quliyeva Zəhranın qətlə yetirilməsi, 52 yaşlı Quliyeva Sərvinazın isə ağır
yaralanması baş verdi.
Ermənistanın mülki insanları və obyektləri qəsdən hədəfə alması və onların fiziki məhvini güdən siyasəti
beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən kəskin şəkildə qınanıldı. Beynəlxalq ictimaiyyət bir daha şahidi oldu ki,
Ermənistan münaqişənin siyasi həllində maraqlı deyil, bu kimi təxribatlar vasitəsilə danışıqları pozmaq və
Azərbaycan ərazilərinin işğalını davam etdirmək siyasətini yürüdür. Həmçinin, Ermənistan cəzasız qaldığını
görərək yeni hərbi avantüralara əl atır.
Azərbaycanın ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrləri və beynəlxalq ictimaiyyət ilə birlikdə həyata
keçirdiyi ardıcıl tədbirlər və siyasi-diplomatik təzyiqlər nəticəsində Ermənistanın danışıqları pozmaq,
danışıqlara qeyd-şərt qoymaq cəhdlərinin qarşısı alındı və Ermənistan danışıqlar masasına qayıtmağa vadar
edildi.
2017-ci ilin oktyabrın 16-da Azərbaycan və Ermənistan Prezidentlərinin ATƏT-in Minsk Qrupunun
həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə Cenevrədə görüşü keçirildi. Görüşün nəticəsi olaraq Azərbaycan və Ermənistan
xarici işlər nazirləri və ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrlərinin birgə bəyanatında danışıqların müsbət
atmosferdə keçdiyi qeyd olunaraq, intensiv və substantiv əsasda danışıqların davam etdirilməsi üçün xarici
işlər nazirləri qarşısında tapşırıqlar qoyuldu. Bundan çıxış edərək müvafiq olaraq 14 və 16 noyabr tarixlərində
Ermənistan və Azərbaycan xarici işlər nazirlərinin Moskvada ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrləri ilə
görüşləri keçirildi. Həmçinin, 6 dekabr tarixində ATƏT-in Vyanada keçirilən nazirlər şurasının iclası
çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin görüşü baş tutdu.
XİN bildirir ki, Azərbaycan, dövlət başçılarının 16 oktyabrda Cenevrədə keçirilən görüşündən sonra
danışıqların intensiv, substantiv və konkret əsasda aparılmasını dəstəkləyir. Noyabrda Moskvada, dekabrda isə
Vyanada keçirilən görüşlərdə hal-hazırda danışıqlar masasında olan bütün təkliflər ətrafında substantiv və
məntiqi müzakirələr aparılıb. Azərbaycan ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrləri ilə birlikdə həmsədrlərin
mandatını təşkil edən beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri, BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq
qətnamələri, Helsinki Yekun Aktı əsasında münaqişənin tezliklə həll edilməsi və həmsədr ölkələrin dövlət
başçıları səviyyəsində dəfələrlə bəyan edilmiş qəbuledilməz və qeyri-davamlı olan status kvonun
dəyişdirilməsi üçün səylərini davam etdirəcəkdir.
BMT-nin Baş katibi il ərzində bir neçə dəfə bəyanatla çıxış edərək Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həlli üzrə substantiv danışıqlara çağırış etdi.
XİN qeyd edir ki, münaqişənin mərhələli həllinin siyasi-hüquqi əsasları artıq hər kəsə bəllidir. BMT
Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar 822 (1993), 853
(1993), 874 (1993) və 884 (1993) qətnamələri beynəlxalq hüquq, o cümlədən beynəlxalq humanitar hüququn
müvafiq prinsipləri əsasında münaqişənin həlli üzrə siyasi prosesin əsasını təşkil edən hüquqi çərçivəni
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müəyyən edib. Qətnamələr Azərbaycan ərazilərinin işğalını pisləyib, güc tətbiq edərək ərazi əldə edilməsinin
qəbuledilməzliyini vurğulayıb, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi və sərhədlərinin toxunulmazlığını
təsdiq edib və işğalçı qüvvələrin bütün işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən dərhal, tam və qeyd-şərtsiz
çıxarılmasını tələb edib. BMT Təhlükəsizlik Şurası qətnamələrinin vaxt məhdudiyyəti yoxdur.
XİN hesab edir ki, bu qətnamələr icra edilməyənə qədər aktualdır və gündəmdədir. ATƏT-in Minsk
Qrupunun həmsədrlərinin mandatına dair 23 mart 1995-ci il tarixli sənədə görə həmsədrlər öz fəaliyyətlərində
BMT TŞ-nın müvafiq qətnamələrini, ATƏT-in Budapeşt sammitinin qərarlarını, Helsinki Yekun Aktını əsas
götürməlidirlər.
2017-ci ildə Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini güc tətbiq edərək işğalının, Ermənistanın Azərbaycana
qarşı təcavüzünün ağır sosial-humanitar nəticələrinin, işğal olunmuş ərazilərimizdə qeyri-qanuni əməllərin
beynəlxalq gündəliyə çıxarılması davam etdirilib.
Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT-ECO) bu ilin martında
İslamabadda keçirilən 13-cü Zirvə toplantısında qəbul olunan bəyanatda ECO regionunda həll edilməmiş
münaqişələr, xüsusilə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin mövcud olmasının iqtisadi inkişaf və regionun
potensialının tam şəkildə istifadəsinə, regional və daha geniş əməkdaşlığa ciddi şəkildə maneə olmasına
münasibətdə narahatlıq ifadə olunaraq, bu kimi münaqişələrin beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri,
xüsusilə dövlətlərin ərazi bütövlüyü və suverenliyi əsasında tezliklə həll edilməsi üçün səylərin artırılmasının
vacibliyi qeyd olunub.
2017-ci il 27 mart tarixində keçirilən Demokratiya və İqtisadi İnkişaf naminə Təşkilat – GUAM üzv
ölkələri Baş nazirlərinin görüşündə qəbul olunan Birgə bəyanatda GUAM üzv dövlətləri ərazisində həlli
uzadılan münaqişələrin dövlətlərin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınan sərhədləri
çərçivəsində tezliklə həll edilməsinin vacibliyi vurğulayıb, eləcə də gücdən istifadə etmə yolu ilə bir ölkə
tərəfindən digər ölkənin ərazisinin işğal edilməsi qətiyyətlə pislənilib.
GUAM-ın təsis olunmasının 20 illiyinə həsr olunan xarici işlər nazirlərinin Tbilisi toplantısının
bəyanatında, həmçinin BMT Baş Assambleyasının 72-ci sessiyası çərçivəsində keçirilən GUAM-ABŞ,
GUAM-Yaponiya nazirlər şurasının iclasının yekununda qəbul edilən açıqlamalarda beynəlxalq hüququn
hamılıqla qəbul edilən norma və prinsipləri, xüsusilə dövlətlərin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq
səviyyədə tanınan sərhədlərinin toxunulmazlığına hörmət prinsipləri bir daha təsdiq edilib.
Kot Divuar Respublikasının Abidcan şəhərində 10-11 iyulda keçirilmiş İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının
(İƏT) Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 44-cü sessiyasında “Ermənistan Respublikasının Azərbaycan
Respublikasına qarşı təcavüzü”, “Xocalı qətliamının qurbanları ilə həmrəylik”, “Ermənistanın Azərbaycana
qarşı təcavüzü nəticəsində işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərində İslam tarixinə və mədəniyyətinə aid
abidələrin dağıdılması” adlı qətnamələr qəbul edilib.
Ötən ilin 24 noyabrında dövlətimizin başçısının iştirakı ilə Avropa İttifaqının (Aİ) Brüsseldə keçirilən
Şərq Tərəfdaşlığı Sammitinin yekun Birgə Bəyannaməsində Azərbaycan daxil olmaqla Şərq Tərəfdaşlığı
ölkələrinin ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi və suverenliyinin dəstəklənməsinə dair Aİ-nin öhdəliyi, həmçinin
Şərq Tərəfdaşlığı regionundakı münaqişələrin həllində beynəlxalq hüququn prinsiplərinə əsaslanan vahid
mövqe əks olunub. Aİ üzv ölkələrinin oxşar mövqeyi Avropa Parlamentinin 13 dekabr 2017-ci il tarixində
qəbul etdiyi “Vahid xarici siyasət və təhlükəsizlik siyasətinin həyata keçirilməsinə dair illik hesabat” adlı
qətnaməsində də təsbit olunub. Burada Avropa Parlamentinin bütün Şərq Tərəfdaşlığı dövlətlərinin beynəlxalq
səviyyədə tanınmış sərhədləri çərçivəsində müstəqilliyi, suverenliyi və ərazi bütövlüyünə sadiq olduğu
vurğulanır.
“Avropa Qonşuluq Siyasəti (AQS) çərçivəsində Avropa İttifaqı (Aİ) – Azərbaycan münasibətlərinə dair
hesabat” üzrə Avropa Komissiyası tərəfindən verilən mətbuat açıqlamasında Azərbaycan Aİ-nin mühüm
tərəfdaşı kimi qiymətləndirilir və ölkəmizin ərazi bütövlüyü, suverenliyi və müstəqilliyinin Aİ tərəfindən
dəstəkləndiyi bildirilir.
Azərbaycan tərəfindən münaqişənin hüquqi aspektləri ilə bağlı çoxsaylı hesabatlar da hazırlanıb, BMT
və digər beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində yayılaraq beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılıb.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinə Dəstək Fondunun maliyyə
dəstəyi ilə çap olunur
Ekspress.– 2018.- 19 yanvar. – № 10/2. – S. 10.
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Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində mövcud status-kvo tezliklə dəyişməlidir
Prezident İlham Əliyev: Ordumuzda döyüş qabiliyyəti, mənəvi-psixoloji durum,
vətənpərvərlik ruhu çox yüksəkdir
Kamran Behbudov,
ADA Universitetinin müəllimi, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru
Azərbaycan Ordusu güclənir, maddi-texniki bazası möhkəmlənir, ordumuz müasir texnika və silahsursatla təchiz olunur, hərbçilərin xidmət şəraiti yaxşılaşır, hərbi hissələrdə və hərbi şəhərciklərdə
yenidənqurma işləri aparılır. Ordumuzda döyüş qabiliyyəti, mənəvi-psixoloji durum, vətənpərvərlik ruhu
çox yüksəkdir. Bunu aprel döyüşləri də göstərdi. Ermənistanın aprel təxribatına ordumuz layiqli cavab
verdi. Bu döyüşlər tarixi qələbə idi.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,
Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı
Rəsmi Yerevan Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı indiyədək
irəli sürülmüş bütün təşəbbüslərin qarşısını almağa çalışmış, bütün mümkün vasitələrdən, o cümlədən
cəbhə xəttində təxribatlar törətməkdən belə çəkinməmişdir. Faktlara müraciət edək:
1998-ci ildə Levon-Ter Petrosyanın hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması, 1999-cu ildə Ermənistan
parlamentinin gülləbaran edilməsi, 2014-cü ildə Parisdə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin
danışıqlarından sonra ermənilər tərəfindən cəbhə xəttində vəziyyətin gərginləşdirilməsi və digər faktlar sübut
edir ki, Ermənistan rəhbərliyi çıxılmaz vəziyyətə düşdükdə terrora və cəbhədə vəziyyəti gərginləşdirmək üçün
müxtəlif metodlara əl atır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin prinsipial mövqeyi, qətiyyəti, düşünülmüş,
xalqın milli maraqlarına uyğun siyasəti sayəsində Azərbaycanın ardıcıl şəkildə qazandığı diplomatik uğurlar
Ermənistan rəhbərliyinin mürəkkəb vəziyyətə düşməsi ilə nəticələnmişdir. Ölkə Prezidentinin Vaşinqtonda
Nüvə Sammiti çərçivəsində ABŞ rəhbərliyi, o cümlədən dövlət katibi Con Kerri, vitse-prezident Co Baydenlə
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair danışıqlar aparılmışdır. ABŞ qəti şəkildə
münaqişənin tezliklə həllinə tərəfdar olduğunu bildirmiş, həmçinin Azərbaycanın haqlı mövqeyinə dəstək
ifadə etmişdir.
2015-ci ilin sonlarında Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov da münaqişənin həlli ilə bağlı ilkin
mərhələdə 5 rayonun azad edilməsi ilə bağlı təkliflə çıxış etmiş, bu məqsədlə həm Azərbaycana, həm də
Ermənistana səfər etmişdir. 2016-cı il martın 10-da isə S. Sarkisyan Moskvaya dəvət olunmuş və ona
münaqişənin həllinin zəruriliyi birmənalı şəkildə çatdırılmışdır. Həmçinin Fransa Prezidenti Fransua Olland
da cəbhə xəttində vəziyyətin gərginləşməsinə dair aprelin 2-də yaydığı bəyanatda 2014-cü ilin oktyabrında
Parisdə əldə olunmuş razılaşmalara sadiqliyini təsdiqləmişdir. Belə ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri
də münaqişənin həlli ilə bağlı qəti mövqe ifadə edirlər. Bundan əvvəl də həmsədrlər ən yüksək səviyyədə
mövcud status-kvonun saxlanmasının mümkün olmadığı barədə bir neçə dəfə ümumi rəy bildirmişdilər. Bu
isə beynəlxalq aləmə və dünyanın aparıcı dövlətlərinə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
həlli vaxtının artıq çatdığı və bundan sonra mövcud status-kvonun saxlanmasının qeyri-mümkün olmasına dair
açıq mesajlar idi.
2016-cı ilin aprelində Ermənistan rəhbərliyi çıxılmaz vəziyyətə düşdüyünü anlayaraq cəbhə xəttində
növbəti təxribatını törətməklə və vəziyyəti gərginləşdirməklə Azərbaycanın diplomatik uğurlarını və
beynəlxalq aləmin münaqişənin ədalətli həlli ilə bağlı mövqeyini neytrallaşdırmağa çalışmışdır. Azərbaycan
Ordusu düşmənə sarsıdıcı zərbə endirmiş, nəticədə Ermənistan silahlı qüvvələri 200-ə yaxın hərbçi, çoxsaylı
texnika itirmiş, həmçinin 2000 hektara yaxın ərazi, o cümlədən Lələtəpə və Talış yüksəklikləri geri
qaytarılmış, Silahlı Qüvvələrimiz on minlərlə əraziyə nəzarət etmək imkanı qazanmışlar.
Aprel döyüşlərində mənfur düşmən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin gücünü bir daha gördü. Bütün dünya
şahid oldu ki, Azərbaycan Ordusu bu döyüşlərdə necə peşəkarlıq, qəhrəmanlıq, məharət göstərdi. Aprel
döyüşləri öz ordusu haqqında yalanlar, miflər uyduran Ermənistanın təbliğatına ciddi zərbə vurdu, erməni
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cəmiyyətini sarsıtdı. Ermənistan rəhbərliyi aprel döyüşləri zamanı özlərini tam şəkildə ifşa etdi. Onlar həm
döyüş meydanında acı məğlubiyyətə uğradılar, həm də siyasi meydanda heç bir dəstək almadılar. Halbuki
onlar o dəstəyə çox arxalanırdı və ona bel bağlayırdılar. O dəstəyi almadıqdan sonra həmişə olduğu kimi,
müxtəlif ölkələri ittiham etməyə başladılar. Axırda məcbur olub aprel döyüşlərinin məğlubiyyətini etiraf
etdilər. Ermənistan rəhbərliyi özünü o qədər biabırçı vəziyyətə saldı ki, onun acı nəticələrini bu gün də hiss
edir. Xocalı faciəsinin cinayətkarı Serj Sarkisyan hakimiyyəti və onun havadarları bilməlidirlər ki, Azərbaycan
əsgəri heç zaman işğal faktı ilə barışmayacaq. Bu gün Azərbaycan Ordusunun döyüş qabiliyyəti ilə bərabər,
vətənpərvərlik ruhu da çox yüksəkdir. Sülh danışıqları nəticə verməsə, əli silah tutan hər bir vətəndaşımız işğal
altında olan torpaqlarımızın azad edilməsi üçün mübarizəyə tam hazırdır. Aprel döyüşlərində hərbçilərimiz
fərdi şücaətlər göstərməklə yanaşı, ordumuzun arsenalında olan ən son silahlardan, başqa sözlə desək, “beşinci
nəsil” silahlardan istifadə edərək, son illərdə əldə olunan müasir silah sistemlərinə bacarıqla yiyələndiklərini
nümayiş etdirdilər.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin dediyi kimi, həm peşəkarlıq, həm də
vətənpərvərlik ruhu baxımından aprel döyüşləri bir daha göstərdi ki, Azərbaycan xalqı qəhrəman xalqdır. Bir
daha onu göstərdi ki, biz bu vəziyyətlə barışmayacağıq. Onu göstərdi ki, xalq-iqtidar birliyi bu gün
Azərbaycanda yüksək səviyyədə təmin olunur, möhkəmlənir. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həlli bizim üçün həmişə olduğu kimi, birinci yerdə duran prioritet məsələdir.
Bir il bundan öncəki tarixə nəzər salaq. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata
görə, 2016-cı il aprelin 1-dən 2-nə keçən gecə və gün ərzində bütün cəbhə boyu Azərbaycan mövqeləri və
yaşayış məntəqələri Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən güclü artilleriya atəşinə məruz qaldı. Azərbaycan
tərəfindən bu hücumun qarşısının alınması, mülki əhalinin təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədilə
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Komandanlığı tərəfindən Ağdərə-Tərtər-Ağdam və Xocavənd-Füzuli
istiqamətində təxirəsalınmaz cavab tədbirlərinin keçirilməsi barədə qərar qəbul edildi. Döyüş nəticəsində
Goranboy rayonunun və Naftalan şəhərinə təhlükə yarada biləcək Talış kəndi ətrafındakı yüksəkliklər, eləcə
də Seysulan məntəqəsi erməni qüvvələrindən tam təmizləndi. Horadiz şəhərinin erməni təhlükəsindən
qorunması məqsədilə Füzuli rayonu istiqamətində yerləşən, geniş ərazini nəzarətdə saxlamaq imkanı verən
strateji əhəmiyyətli “Lələtəpə” adlandırılan yüksəklik də Azərbaycan Ordusunun nəzarətinə keçdi. Qısa
müddətdə həyata keçirilən sürətli əks-həmlə zamanı erməni birləşmələrinin uzun illərdən bəri mühəndisistehkam baxımından möhkəmləndirdiyi birinci müdafiə xətti cəbhənin bəzi istiqamətlərində yarılıb, strateji
əhəmiyyətə malik bir neçə yüksəklik və yaşayış məntəqələri ermənilərdən tam azad olundu. Aprelin 3-dən
başlayaraq Azərbaycan Silahlı Qüvvələri cəbhə xəttində birtərəfli qaydada düşmənə qarşı əks-həmlə
əməliyyatını və cavab tədbirlərini dayandırdığını elan etdi. Döyüşlər nəticəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
Ağdərə-Madagiz istiqamətində yoların nəzarətdə saxlanmasını təmin etdi. Hərbi əməliyyatlar zamanı 93 hərbi
qulluqçusu həlak olub, bir Mi24 helikopteri vurulub və bir tank mina partlayışı zamanı sıradan çıxıb.
Döyüşlərdə ermənilərə məxsus 30 tank, 20-dək artilleriya qurğusu və möhkəmləndirilmiş mühəndis qurğuları
məhv edilib, 340 döyüşçü öldürülüb və 500-dən artıq döyüşçü yaralanıb.
Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin 2016-cı il aprel ayının 6-da yayımladığı məlumatda da
aprelin 2-dən etibarən intensivləşən Azərbaycan-Ermənistan silahlı münaqişəsi konteksində Ermənistan
tərəfindən beynəlxalq humanitar hüququn pozulması göstərilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin aprelin 19-da yayımladığı məlumata əsasən cəbhə
bölgəsində Azərbaycan Ordusunun mövqeləri üzərində uçuşlar həyata keçirməyə cəhd göstərən Ermənistan
silahlı qüvvələrinə məxsus “X-55” tipli pilotsuz uçuş aparatı Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri
tərəfindən məhv edildi. Növbəti gün aprelin 20-də yayımlanmış məlumatlarda isə qeyd edilib ki, yenə
Azərbaycan Ordusunun mövqeləri üzərində uçuşlar həyata keçirməyə cəhd göstərən Ermənistan silahlı
qüvvələrinə məxsus kvadrokopter tipli “DJİ PHAMTON” pilotsuz uçuş aparatı Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinin bölmələri tərəfindən xüsusi üsulla endirilərək ələ keçirilib. Aprelin 5-də 12.00-dan etibarən
Azərbaycan-Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində tərəflərin razılığı ilə əməliyyatlar dayandırıldı. Razılaşma
Moskva şəhərində Azərbaycan və Ermənistan silahlı qüvvələrinin Baş Qərargah rəisləri arasında əldə edildi.
Azərbaycan Ordusunun silahlı qüvvələrinin bölmələri azad edilmiş torpaqlarda möhkəmləndirmə işlərini
həyata keçirməyə başlamişdir.
Azərbaycan Ordusunun bölmələri aprel döyüşləri zamanı əməliyyatları həm cənubda – Lələtəpə, həm də
şimalda — Talış kəndləri istiqamətlərində əlavə qüvvə cəlb etmədən, əraziyə cavabdeh briqadaların iştirakı ilə
aparıb. Bu, bir daha onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan Ordusu işğal altındakı ərazilərdə, özü də strateji
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yüksəkliklərdə mövqe tutmuş, orada illərdən bəri möhkəmləndirmə işləri aparmış düşməni kiçik qüvvə ilə
darmadağın etməyi bacarmışdır.
Aprel döyüşlərinin əsas yekunlarından biri də düşmən üzərində hərbi və psixoloji üstünlüyə nail
olmağımızdır. Bununla yanaşı, həmin döyüşlər Azərbaycanın daxilindəki milli həmrəyliyi, Qarabağ
münaqişəsi məsələsində xalqın iqtidarla sarsılmaz birliyini dünyaya göstərdi. Düşünürəm ki, döyüş
əməliyyatlarının bir daha təkrarlanacağı təqdirdə Azərbaycan Ordusu qısa müddətdə düşmənə ağır zərbələr
endirərək respublikamızın ərazi bütövlüyünü təmin edəcək.
Ali Baş Komandanımızın sözü ilə desək, “bu gün Ermənistan rəhbərliyi öz təxribatçı fəaliyyətini davam
etdirir. Aprel döyüşlərindən sonra bir müddət təşviş, qorxu içində idi. İndi elə bil ki, o stressdən bir qədər
çıxmağa çalışır və yenə də cəfəng bəyanatlar verir, bizi hədələməyə, hansısa silahlarla qorxutmağa çalışır.
Bizim buna gülməyimiz gəlir. Çünki onlar yaxşı bilməlidirlər və bilirlər, bu gün Azərbaycan Ordusu o qədər
güclüdür ki, bu gün bizim o qədər güclü texnikamız, silah-sursatımız, müasir silahlarımız var ki, düşmənin
istənilən strateji və hərbi obyektini məhv etməyə hər an hazırıq. Onlar bunu bilir və bilməlidirlər, elə bir strateji
və hərbi hədəf yoxdur ki, biz onu məhv edə bilməyək. Biz sadəcə olaraq çalışırıq ki, məsələ sülh yolu ilə həll
olunsun. Ancaq son illər ərzində aldığımız ən müasir, dünyanın ən müasir silahları bizə çox böyük imkan
yaradır”.
Aprel döyüşləri Azərbaycan Ordusunun işğal altında olan bütün torpaqlarını istənilən an geri qaytarmaq
gücündə olduğunu sübut etdi. Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, aprel döyüşləri bizim
şanlı tariximizdir. Biz həm Füzuli və Cəbrayıl rayonlarında, eyni zamanda, Ağdərə rayonunda bir çox strateji
yerləri işğalçılardan azad etdik. Biz keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin ərazisi olan yerləri də
qaytardıq. Biz indi Lələtəpə ərazisindən on minlərlə hektar torpağa nəzarət edirik. Erməni ordusu orada heç
tərpənə də bilmir.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində beynəlxalq səviyyədə
keçirilən görüşlərdə və aparılan müzakirələrdə Azərbaycanın ədalətli mövqeyinin daha çox dəstəklən-məsi,
dövlətimizin başçısı cənab İlham Əliyevin qətiyyətli sözünün beynəlxalq aləmdə daha çox eşidilməsi iqtisadi
çətinliklər məngənəsində sıxılan Ermənistanın çaşqınlığını və inamsızlığını artırmaqdadır.
Ölkə başçısı bu barədə fikirlərini bildirərkən demişdir: “Aprel döyüşləri zamanı Azərbaycan Ordusu
sadəcə olaraq imkanlarının cüzi bir faizini nümayiş etdirmişdir. Bu, bir daha onu göstərir ki, aprel döyüşləri
Ermənistanın təxribatı idi. İndi bəziləri müxtəlif versiyalar, fərziyyələr irəli sürürlər ki, Azərbaycan əməliyyat
keçirməyi planlaşdırırdı, o da sonra dayandırıldı və sair. Birincisi, biz nəyi etmək istəmişiksə, onu da etmişik.
Əks-hücum əməliyyatında qarşımızda hansı hədəflər durmuşdusa, biz o hədəflərə də çatdıq. Bu gün hərbçilər
və beynəlxalq mütəxəssislər bilirlər ki, əldə etdiyimiz strateji mövqelər tamamilə vəziyyəti dəyişdirib. Əgər
aprel döyüşləri zamanı genişmiqyaslı əməliyyat keçirmək fikrində idiksə, biz öz hərbi potensialımızdan
istifadə edərdik. Bunlar sirr deyil. Burada hər şey beynəlxalq monitorinq altındadır. Bilirlər ki, bizim
uzaqmənzilli raketlərimizin, pilotsuz döyüş aparatlarımızın gücü nədən ibarətdir. Biz onlardan demək olar ki,
istifadə etmədik. Amma əgər istifadə etsək, işğal olunmuş torpaqlarda düşmənin daşı-daş üstdə qalmayacaq.
Bunu onlar bilsinlər və özünü növbəti dəfə biabır edən Ermənistanın siyasi rəhbərliyi danışığına fikir versin
və bizim səbrimizlə oynamasın”.
Aprel döyüşləri zamanı qazandığımız şanlı qələbə sübut etdi ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tez bir
zamanda işğal altındakı bütün ərazilərimizi azad etmək gücündədir. Bu döyüşlər Azərbaycanın tarixində
uğurlu hərbi qələbəmiz kimi qalacaq. Aprel döyüşləri bizim böyük tarixi qələbəmizdir. Bu döyüşlər zamanı
Azərbaycan dövləti, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan Ordusu bir daha öz gücünü göstərdi.
Dövlət başçımız xüsusi olaraq vurğulamışdır ki, aprel döyüşlərindən sonra çox böyük məbləğdə yeni
kontraktlar imzalanmış və ən müasir, yüksək dəqiqliyə, dağıdıcı qüvvəyə malik olan silahlar sifariş edilmişdir.
Onların bir hissəsi Azərbaycana gətirilib. Sadəcə Ermənistan rəhbərlərindən fərqli olaraq, biz bunu təbliğat
naminə nümayiş etdirmirik. Amma lazım gələrsə və vaxt gələndə, lazım bildiyimiz anda biz bir daha
göstərəcəyik ki, nəyimiz var. Qoy, onlar bilsinlər ki, bu gün Azərbaycan Ordusu həm döyüş qabiliyyəti,
vətənpərvərlik ruhu və maddi-texniki təminat baxımından dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır.
Biz işğal edilmiş torpaqlara qayıdacağıq. Bu, bizim əsas vəzifəmizdir. Necə ki, keçən il azad edilmiş
torpaqlarda bu gün bayrağımız dalğalanır, hələ də işğal altında olan bütün başqa torpaqlarımızda da
Azərbaycan bayrağı qaldırılacaqdır.
Nəticə olaraq onu qeyd etmək istərdim ki, aprel döyüşlərindən sonra beynəlxalq aləm bir daha əmin oldu
ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi dondurulmuş münaqişə deyil, bütün region üçün ciddi
təhlükə mənbəyidir. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin fəallaşması, beynəlxalq ictimai rəydə münaqişənin
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tezliklə həlli ilə bağlı tələblərin səslənməsi bunu bir daha sübut edir. Bir daha göründü ki, Azərbaycan işğal
faktı, mövcud status –kvo ilə barışmaq, Ermənistan təxribatlarına dözmək niyyətində deyil və düşmənə layiqli
cavab vermək əzmi və iqtidarındadır. Aprel döyüşləri Azərbaycan Ordusunun gücünü, hər an torpaqları azad
etmək iqtidarında olduğunu, habelə Azərbaycan əsgərinin vətənpərvər və qəhrəman obrazını nümayiş etdirdi.
Aprel döyüşləri Azərbaycan xalqının həmrəyliyini, birliyini, hakimiyyətlə xalq arasında vəhdəti nümayiş
etdirdi.
Aprel döyüşləri həm də Ermənistan cəmiyyətində gərginliyi artırdı, xalqla hakimiyyət arasında uçurumu
daha da dərinləşdirdi.
Xalq qəzeti.-2017.-4 aprel.-№67.-S.6.
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Ermənistan dövlətçiliyinin gələcəyi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpasından asılıdır
Fərhad MƏMMƏDOV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru
Ermənistanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllindən yayınmaqla destruktiv mövqe tutması
Cənubi Qafqazda sabitlik, təhlükəsizlik, iqtisadi inkişaf və qarşılıqlı faydalı inteqrasiya prosesi üçün başlıca
təhdid olaraq qalmaqdadır. Rəsmi Yerevanın Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində
mövcud status-kvo vəziyyətinin cidd-cəhdlə saxlanılmasına yönəlik səyləri son nəticədə bu ölkəni siyasi,
iqtisadi və sosial sahələrdə acınacaqlı vəziyyətə salmışdır.
Sirr deyil ki, beynəlxalq münasibətlər sistemində Ermənistan hələ də mövqesiz, potensialı olmayan və
perspektivsiz, böyük güclərin siyasi iradəsindən asılı “əyalət” kimi tanınır, müstəqil daxili və xarici siyasətə
malik olmaması üzündən suveren subyekt qismində ciddi qəbul olunmur. Eyni zamanda, işğalçılıq siyasətinin,
qonşu dövlətlərə ərazi iddialarının “milli maraqlar”, ümummilli ideologiya səviyyəsinə qaldırılması burada
böhran vəziyyətini kritik həddə çatdırmışdır.
İşğalçı dövlət düşdüyü iqtisadi-sosial böhrandan çıxış yollarını arayır. Ermənistanın praqmatik düşüncəli
siyasətçiləri aydın dərk edirlər ki, hazırda işğalçı ölkə üçün ən böyük təhlükə və onun ətraf aləmdən tamamilə
təcrid olunmasının səbəbi münaqişənin həllində rəsmi Yerevanın tutduğu destruktiv mövqeyə, Azərbaycan
ərazilərinin işğalı və Türkiyəyə qarşı əsassız torpaq və qondarma “erməni soyqırımı” iddialarına adekvat
reaksiyadır. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin danışıqlar yolu ilə həllində rəsmi
Yerevanın kompromissiz mövqeyi isə bu izolyasiyanın davamlı və daha təsirli xarakter almasına səbəb
olmuşdur. Təcavüzkar Ermənistanın bütün regional layihələrdən məqsədli şəkildə təcrid olunması ölkədə
sosial narazılığı dərinləşdirməklə əhalinin həyat tərzinə böyük mənfi təsir göstərmiş, kütləvi miqrasiyanın
miqyasını ildən-ilə artırmışdır.
Azərbaycan və Türkiyəni işğalçı Ermənistanın davamlı olaraq izolyasiya vəziyyətində saxlamaqda
qınamaq İkinci Dünya müharibəsi illərində SSRİ və Almaniya arasında ticarət əlaqələrinin qurulması zərurəti
və ya faşizm tapdağı altında olan Fransa və Üçüncü Reyx arasında iqtisadi əməkdaşlıq haqqında müqavilənin
bağlanması qədər absurddur. Onu da xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, Ermənistandakı cinayətkar rejimin
mahiyyəti və məqsədləri, erməni xalqının düşdüyü ağır durumdan şəxsi maraqları üçün istifadə etməsi
Ermənistan ictimaiyyətinin hakimiyyətə qarşı siyasi fəallığının artmasına getdikcə zəmin yaratmışdır. Bir
müddət əvvəl “Armenia Today” saytında dərc edilən məqaləyə əsasən, Ermənistanın öz xarici siyasətini
populist iddialar üzərində qurması rəsmi Yerevanı beynəlxalq dəstəkdən məhrum etmişdir. Məqalədə
bildirilirdi ki, Serj Sarkisyanın yürütdüyü siyasət nəticəsində beynəlxalq aləmdə Ermənistana olan inam kəskin
şəkildə azalmışdır. Ölkədə iqtisadi vəziyyətin acınacaqlı olması və göndərilən yardımların korrupsiya
nəticəsində məmurlar tərəfindən mənimsənilməsi Avropa dövlətlərində Serj Sarkisyanın dövlətə deyil,
cinayətkar qruplaşmaya rəhbərlik etməsi rəyini formalaşdırmışdır.
Azərbaycanın və qardaş Türkiyənin Ermənistana yönəlik iqtisadi blokada siyasətinin hədəfi isə
münaqişədən zərər çəkən, səfalət və yoxsulluq içərisində yaşayan, ölkəni tərk etmək məcburiyyətində qalan
erməni xalqı deyildir. Hədəf Ermənistan Respublikasının tərəfdaş çıxdığı beynəlxalq hüquq normalarına riayət
etməsidir. Digər tərəfdən, Azərbaycan Respublikası BMT Təhlükəsizik Şurasının Ermənistana qarşı tətbiq
etməli olduğu iqtisadi sanksiyaları həyata keçirmişdir. Bu blokadanın mahiyyətində işğalçı Ermənistan
rejimini sülhə məcbur etmək, hərbi əməliyyatlara əl atmadan münaqişəni danışıqlar yolu ilə nizamlamaq
prinsipi dayanır. Ümummilli lider Heydər Əliyevin ən mötəbər beynəlxalq təşkilatlarda etdiyi bütün çıxışların,
bəyanatların da mahiyyətində Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın əzəli torpağı olması, Azərbaycanın torpağında
heç vaxt ikinci erməni dövlətinin yaranmasına yol verilməyəcəyi, dövlətimizin bütün potensialından –
diplomatik, siyasi, iqtisadi, hərbi imkanlarından istifadə edərək torpaqlarını işğaldan azad edəcəyi fikri
dayanır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
probleminin həllinin uzanmasını, status-kvonun saxlanılmasını guya rəsmi Yerevanın maraqlarına xidmət
etməsi barədə işğalçı dövlətdə yayılan təsəvvürlərin yanlış olduğunu dəfələrlə vurğulamışdır. Münaqişənin
hələ də tənzimlənməməsinin əsas səbəblərini açıqlayan Prezident İlham Əliyev bildirmişdir: “Erməni tərəfi
nizamlama prosesini hər vasitə ilə yubatmağa cəhd edir. Artıq razılaşdırılmış məsələlər yenidən Ermənistan
tərəfindən müzakirə mövzusu kimi irəli sürülür. Bununla da bu prosesi sonsuzluğa qədər uzatmaq cəhdləri
açıq-aydın görünür. Başlıca səbəb də bundadır”.
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Digər səbəb isə beynəlxalq təşkilatların ikili standartlardan çıxış etməsi, öz qərarlarına laqeyd
yanaşmasıdır. Ermənistan Respublikasının BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini yerinə yetirməməsini,
ATƏT-in Minsk qrupunun isə bununla bağlı heç bir adekvat qərar qəbul etməməsini dəfələrlə diqqətə çatdıran
Prezident İlham Əliyev bəyan etmişdir ki, “Azərbaycan problemin heç zaman “mövcud reallıqlar” əsasında
həlli variantı ilə razılaşmayacaq və torpağının bir qarışını belə heç kimə verməyəcəkdir”.
Bütün bunlar Ermənistanda mövcud siyasi qüvvələr arasında rəqabəti dərinləşdirməklə onların
hakimiyyət uğrunda mübarizəsini daha da kəskinləşdirmiş, koalisiyaların yaranmasına təsirsiz ötüşməmiş,
təkcə ölkə daxilində deyil, onun hüdudlarından kənarda – xaricdəki qlobal güc mərkəzləri arasında siyasi
dəstək axtarışına istiqamətləndirmişdir. Bu baxımdan, Ermənistanda parlament seçkiləri ərəfəsində yenidən
siyasi gündəmə gələn, hakimiyyət uğrunda mübarizəyə fəal şəkildə qoşulan sabiq prezident, Erməni Milli
Konqresi Partiyasının lideri Levon Ter-Petrosyan son çıxış və bəyanatları ilə diqqət çəkməkdədir.
Bu gün işğalçı Ermənistan hərbi, siyasi və iqtisadi təhlükəsizliyini öz gücünə təmin etmək imkanına malik
olmadığını açıq şəkildə bildirir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev bu məsələni dəfələrlə
vurğulamış və bildirmişdir ki, bu həqiqət Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə məşğul olan
bütün tərəflərə məlumdur: “Ancaq bu gün Ermənistan məcburdur ki, özü bunu etiraf etsin. Bizim qarşımızda
nə qədər aciz, nə qədər gücsüz olduğunu, qorxu içində yaşadığını etiraf etsin. Mən bir dəfə demişəm ki, erməni
xalqı bizdən qorxmamalıdır, öz rəhbərliyindən qorxmalıdır”.
Serj Sarkisyan rejiminə müxalifətdə olan bütün siyasi qüvvələrin birliyinin zərurətini “ümumxalq
hərəkatı” kimi dəyərləndirən L.Ter-Petrosyanın Ermənistan Milli Konqresinin ötən ilin dekabr ayının
əvvəllərində keçirilmiş ikinci qurultayındakı geniş çıxışı həm Ermənistan, həm də Azərbaycan ekspertləri
tərəfindən birmənalı qarşılanmamışdır. Bu çıxışda praqmatik siyasi düşüncə, ictimai rəyə təsiretmə təzahürləri
özünü aydın büruzə versə də, faktiki olaraq onun hakimiyyətə doğru siyasi fəaliyyətində proqram xarakteri
daşımaqdadır. Bundan başqa, S.Sarkisyanın pafoslu militarist şüarlarının əksinə olaraq, Levon Ter-Petrosyan
Ermənistan Milli Konqresinin qarşıdakı parlament seçkilərinə “Sülh. Barışıq. Mehriban qonuşuluq” devizi
altında getdiyini və mövcud rejimə müxalif olan bütün siyasi qüvvələrlə ittifaq qurmağa hazır olduğunu bəyan
etmişdir.
Ermənistanın indiki rəhbərliyini xalqın rifahından daha çox öz maraqları və hakimiyyətlərinin
təhlükəsizliyi düşündürür. “Qarabağ klanı”ndan olan sabiq və indiki rəhbərlərlə müqayisədə reallıqları daha
düzgün dəyərləndirməyi bacaran Levon Ter-Petrosyan ölkənin üzləşdiyi sosial, siyasi və iqtisadi problemləri,
xüsusilə Ermənistanın iqtisadi blokadasını aysberqlə müqayisə etmişdir. Belə ki, “aysberqin görünən tərəfi”
total korrupsiya, milli sərvətlərin talan edilməsi nəticəsində əhalinin acınacaqlı həyat tərzi, yoxsulluq, kütləvi
miqrasiya, ordunun döyüş qabiliyyətinin aşağı olması, qeyri-qanuni seçkilər, demokratiya və insan
hüquqlarının pozulmasıdırsa, “görünməyən tərəfi” məhz Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsində status-kvonun saxlanılması və “yüz il bundan sonra da blokada şəraitində “inkişafın” təmin
olunmasıdır”.
O da məlumdur ki, Ermənistanın onsuz da zəif olan iqtisadiyyatı xarici təsirlərə və təhdidlərə qarşı
həssasdır. 2009-cu ildə dünyada cərəyan etmiş qlobal iqtisadi böhran nəticəsində ölkə iqtisadiyyatının rəsmi
rəqəmlərə görə, 20 faizlik tənəzzülünün nəticələri hələ də aradan qaldırılmamışdır. Həlli mümkünsüz olan
iqtisadi çətinliklər isə əhali arasında təbəqələşməni, yoxsulluğun səviyyəsini artırmış, total sosial narazılığa
səbəb olmuşdur. Serj Sarkisyan rejimi böhrandan çıxış yollarını axtarmaq əvəzinə yenidən hərbi ritorikanı
gündəmə gətirərək ən müxtəlif yollar və bəhanələrlə erməni ictimaiyyətinin diqqətini cinayətkar
hakimiyyətdən yayındırmaq niyyətindədir. Azərbaycanın təşəbbüsü ilə reallaşan bütün transsərhəd
layihələrdən kənarda qalan Ermənistanın Rusiya və İranla iqtisadi əlaqələri genişləndirmək cəhdləri də iflasa
uğramaqdadır. Onun izolyasiyadan qurtulmaq üçün Ermənistan-İran dəmir yolu xəttinin çəkilişi, Araz çayı
üzərində su elektrik stansiyasının tikintisi məhz perspektivsizliyi üzündən indiyədək reallaşa bilməmişdir.
İlk növbədə qeyd etmək lazımdır ki, siyasi ritorika, Ermənistan siyasətçilərinə xas olan ənənəvi populizm
elementləri də daxil olmaqla L.Ter-Petrosyanın çıxışı təkcə erməni auditoriyası üçün nəzərdə tutulmamışdır.
Həmin çıxış parlament seçkiləri ərəfəsində elektorat toplamaq, Serj Sarkisyan rejiminə müxalifətdə olan siyasi
qüvvələri Ermənistan Milli Konqresi Partiyasının ətrafında birləşdirmək məqsədi daşısa da, irəli sürdüyü
müddəaların böyük hissəsi Azərbaycan, Türkiyə, Qərb dövlətləri və Rusiyaya ünvanlanmışdır. Lakin Serj
Sarkisyan kimi həm Azərbaycanı, həm də Türkiyəni Ermənistanı izolyasiya vəziyyətində saxlamaqda ittiham
edən Levon Ter-Petrosyan məlum səbəblər üzündən “unudur” ki, regionda ilk hərbi-iqtisadi blokadanın
müəllifi məhz rəsmi Yerevan olmuşdur.
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1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə sovet cəza qoşunlarının Bakıya yeridilməsindən təqribən 8
saat əvvəl sovet-erməni silahlı birləşmələri Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisinə soxularaq Sədərək
rayonunun Kərki kəndini işğal etmiş, həmin ildən etibarən muxtar respublikanı Azərbaycandan tamamilə
tədric etmiş, Dağlıq Qarabağda olduğu kimi işcalçılıq və ərazi iddiaları səylərini buraya da
istiqamətləndirmişlər. Bu məqsədlə Naxçıvanın ətraf aləmlə quru və dəmiryolu nəqliyyatı əlaqələri tamamilə
kəsilmiş, əhalinin sosial vəziyyəti, ərzaq, dərman preparatları, gündəlik tələbat malları ilə təchizatı pisləşmişdi.
Muxtar respublikanın Azərbaycanın digər bölgələri ilə birbaşa coğrafi bağlılığının olmaması Naxçıvanın
iqtisadiyyatına mənfi təsir göstərmiş, sənaye və kənd təsərrüfatı iflic vəziyyətinə salınmışdı. Lakin ağır hərbi
və iqtisadi çətinliklərə baxmayaraq, Naxçıvan əhalisi yenilməzlik nümayiş etdirmişdir. Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Ermənistanın təcavüzündən mətanətlə müdafiə edilməsində, son dərəcə çətin vəziyyətdə idarə
olunmasında ümummilli lider Heydər Əliyevin misilsiz xidmətləri olmuşdur. Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin sözləri ilə desək, “Milli istiqlaliyyət yolunda Naxçıvanın atdığı cəsarətli addımlar
bütün Azərbaycan xalqı tərəfindən rəğbətlə qarşılanmış, respublikada cərəyan edən ictimai-siyasi proseslərə
öz müsbət və həlledici təsirini göstərmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası bu gün milli dövlət quruculuğu
prosesinin fəal iştirakçısı olub, ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin artırılması və intellektual potensialının
gücləndirilməsinə dəyərli töhfələr verir”.
Levon Ter-Petrosyanın qurultaydakı çıxışı bir daha göstərdi ki, indiyədək Ermənistan cəmiyyətində
əhalinin bütün sosial və siyasi təbəqələri tərəfindən qəbul edilən vahid ideoloji konsepsiya yoxdur. Erməni
ictimaiyyəti yaxşı bilir ki, burada xalq-hakimiyyət birliyinin təmin olunması məqsədilə ən müxtəlif siyasi
miflərdən – qondarma “erməni soyqırımı”, “Böyük Ermənistan”, “ümumerməni maraqları”, “kilsənin
birləşdirici rolu” kimi utopik ideyalardan istifadə edilmiş, lakin onların heç biri cəmiyyətdə səfərbəredici rol
oynaya bilməmiş, tədricən əhəmiyyətini itirmişdir. Əksinə, məhz bu ideyalar Ermənistanda siyasi, iqtisadi və
sosial böhranın daha da dərinləşməsinə, bir dövlət olaraq ətraf aləmdən, regional iqtisadi layihələrdən
izolyasiyasına, hakimiyyətə etimadın kəskin şəkildə azalmasına səbəb olmuşdur.
Bununla belə, Serj Sarkisyan rejimi reallıqları obyektiv dəyərləndirmək, qonşu dövlətlərlə problemlərin
həllində, o cümlədən Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsində optimal
strategiya seçmək əvəzinə ictimai dövriyyəyə növbəti sərsəm ideologiya – “ordu-millət” ideyasını nüfuz
etdirmişdir. Sabiq prezident vurğulayır ki, bu ideologiya bütün neqativ nəticələri ilə Ermənistanı yenidən
dalana aparır. “Millət-ordu” anlayışının, Ermənistanın total hərbiləşdirilməsinin və bununla da həm daxili,
həm də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli niyyətlərinin arxasında nəyin bahasına olursa-olsun Sarkisyanın
cinayətkar rejiminin hakimiyyətdə qalmaq planları gizlənir. L.Ter-Petrosyan deyir: “Əgər Ermənistan
iqtisadiyyatının indiki vəziyyəti bu dərəcədə acınacaqlı olmasaydı, hakimiyyət həlak olan və əlil olan
hərbçilərin ailələrinə kompensasiyanın verilməsi üçün xalqdan 1000 dram (təqribən 2,2 ABŞ dolları)
məbləğində vəsait tutulması barədə biabırçı qanunu qəbul etməzdi. Bu qanunun qəbulu ilə elə ilk gündən
bədnam “millət-ordu” ideologiyası nüfuzdan düşdü, dövlətin ləyaqətinə ağır zərbə vurulmaqla o, dünya
qarşısında gülünc vəziyyətə salındı”.
L.Ter-Petrosyanın fikrincə, “Ermənistanın və Qarabağın təhlükəsizliyinin təminatı, iqtisadi inkişafı və
demoqrafik vəziyyətinin yaxşılaşdırılması” ilk növbədə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin tənzimlənməsindən və “erməni-türk” münasibətlərinin normallaşdırılmasından asılıdır.
“Ermənistan əhalisi ölkəni ağır sosial şəraitə, yoxsulluğa, ədalətin olmamasına, korrupsiyaya görə deyil, əsasən
hərbi əməliyyatların yenidən başlaya bilməsinə görə tərk edir”. Sabiq prezidentin təklif etdiyi mərhələli
qarşılıqlı güzəştlər prinsipinin mahiyyətini isə əsasən aşağıdakı müddəalar təşkil edir: “Bir hissəni güzəştə
getməklə, qalan hissəni qorumaq imkanı əldə edirsən. Güzəştə getmədiyin təqdirdə isə hər şeyi itirirsən”.
L.Ter-Petrosyan onu da qeyd etmişdi ki, Ermənistanın hakim rejimi ötən on səkkiz ilin (L.Ter-Petrosyanın
istefasından sonrakı dövr nəzərdə tutulur) acı təcrübəsindən dərs götürməmiş, Azərbaycan və Türkiyə ilə əbədi
qarşıdurma siyasətini davam etdirməyi qərara almışdır. Bu siyasət isə qısa dövr ərzində Ermənistanda və
Qarabağda böyük sosial, iqtisadi, demoqrafik, mənəvi-psixoloji fəlakətə səbəb olmuşdu. Bu o deməkdir ki,
həmin dağıntılar daha on səkkiz il də davam etsə, Ermənistandan və Qarabağdan heç nə qalmayacaq, problem
aktuallığını itirəcəkdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevi “rasional düşüncəli siyasi
xadim” adlandıran L.Ter-Petrosyan münaqişənin həlli və sülhün əldə olunması üçün vacib addımlar atacağına
əminliyini də bildirmişdir.
Bir sözlə, Ermənistan dövlətçiliyinin gələcəyi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpasından asılıdır.
Ermənistanın hazırkı və gələcək rəhbərliyi aydın dərk etməlidir ki, münaqişə davam edəcəyi təqdirdə bu
ölkənin iqtisadi tənəzzülü səngiməyəcək, əksinə, daha də dərinləşərək sosial-iqtisadi fəlakət həddinə
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çatacaqdır. Azərbaycan isə öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmək fikrindən qətiyyən dönməyəcəkdir. Əgər
Ermənistanda gözlənilən hakimiyyət dəyişkənliyi bu ölkənin rəsmi dairələrində münaqişənin tənzimlənməsinə
yeni və praqmatik yanaşma tərzi ilə əvəz olunmazsa, Ermənistan hakimiyyətinin “Qarabağ şousu” əvvəlki
kimi ucuz sirk tamaşasına bənzəyəcəkdir. Sirkin truppası təzələnsə də, təlxəklərin repertuarı əvvəlki kimi
dəyişməz qalacaqdır.
Azərbaycan.-2017.-7 yanvar.-№3.-S.1-2.
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Uğurlu diplomatiya real nəticələr verir
Rəsmi Bakı işğalçı Ermənistan üzərində hərbi-siyasi, psixoloji üstünlüyünü davamlı nümayiş etdirir
Elnur Hacalıyev
Dünyada baş verən mühüm geosiyasi dəyişikliklər fonunda Cənubi Qafqazdakı münaqişə ocaqlarının
söndürülməmiş qalması da ümumi siyasi mənzərəyə mənfi təsir göstərir. Münaqişənin həlli məsələsinin
regional müstəvidən çıxaraq beynəlxalq səciyyə daşıması da məhz bu amillə şərtlənir. Ermənistanın dünya
miqyasında təcavüzkar dövlət kimi tanınmasına nail olmaq və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin etmək
dövlət başçısı İlham Əliyevin xarici siyasətinin prioritet məqsədləri sırasında xüsusi vurğulana bilər.
İşğalçı Ermənistanı destruktiv mövqedən çıxış etməyə şirnikləndirən başlıca səbəblərdən biri məhz
danışıqlarda vasitəçilik edən ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin təcavüzkar dövlətə təsir göstərmək üçün
zəruri təzyiq vasitələrindən istifadə etməməsidir. Ermənistan 2014-cü il Paris danışıqlarından sonra ATƏT-in
Minsk qrupu çərçivəsində davam etdirilən sülh müzakirələrini pozub, hər dəfə danışıqlarda irəliləyişə ümid
yarananda cəbhə xəttində təxribatlara əl atıb. Almaniya federal kanslerinin təşəbbüsü ilə cari ilin fevral ayında
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı aparılmış müzakirələrdən sonra da
aprelin əvvəllərində Ermənistan yenidən təxribat törətdi.
Cari il aprelin əvvəllərində cəbhə bölgəsində dördgünlük müharibənin ermənilər üçün sarsıdıcı nəticələri
rəsmi Bakının son illər faktiki dalana dirənmiş danışıqlar prosesindəki hərbi-siyasi, psixoloji mövqeyinin
təmin edilməsi, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin, habelə dünyanın əsas güc mərkəzlərinin münaqişə ilə
bağlı səylərinin gücləndirilməsi baxımından əhəmiyyətli sayıla bilər. Azərbaycan qısamüddətli hərbi
əməliyyatlarda qazandığı real zəfərlərlə münaqişənin həllini süni şəkildə uzatmaq yolu tutmuş qüvvələrə ciddi
və sərt mesaj verdi: danışıqlar prosesi sonsuz və mənasız şəkildə uzadıla bilməz və Azərbaycan beynəlxalq
hüquq normalarına söykənərək ən qısa müddətdə öz torpaqlarını azad etmək, ərazi bütövlüyünü və
suverenliyini təmin etmək əzmindədir.
Tarixi təcrübə təsdiqləyir ki, hər bir münaqişə son nəticədə danışıqlar masası arxasında, sülh yolu ilə
həllini tapmalıdır. Ancaq bu yanaşmanın özü də şərtidir. Heç bir danışıq prosesi müddətsiz, nəticəsiz ola
bilməz. Hər bir danışıqlar prosesində qarşılıqlı güzəştlər də beynəlxalq hüquqla müəyyən olunur. Təcavüzkarla
təcavüzə məruz qalan dövlətdən eyni dərəcədə güzəşt tələb etmək isə beynəlxalq hüquq normalarını ayaq altına
atmaqdır. Həmsədrlərin indiyə qədər münaqişə tərəflərinə “Ermənistan və Azərbaycan rəhbərliyi öz aralarında
dil tapsın, istənilən razılaşmanı qəbul edəcəyik” təklifi isə Azərbaycanı açıq-aşkar hərbi yola məcbur etməkdir.
Təəssüf doğuran haldır ki, sözdə münaqişənin tez bir zamanda həllini arzulayan hegemon dövlətlər
təcavüzkar Ermənistanı BMT-nin münaqişə ilə bağlı qəbul etdiyi 4 məlum qətnamənin icrasına məcbur
etmirlər. Lakin son hadisələr göstərir ki, müasir dünyada ikili standartların nəticəsi olan “dondurulmuş
münaqişələr” həmin aparıcı dövlətlərin öz maraqları üçün də böyük təhdidlər doğurur. Eyni zamanda, BMTnin üzvü olan dövlətin ərazi bütövlüyünün pozulmasına biganə münasibət göstərmək, işğal faktının aradan
qaldırılması istiqamətində təxirəsalınmaz tədbirlər görməmək ilk növbədə beynəlxalq hüquqa qarşı da açıq
qəsddir.
Azərbaycan öz qətiyyətli addımları, uğurlu hərbi əməliyyatları ilə ədalətsiz yanaşmaya üstünlük verənləri
bərk silkələdi. İndi ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri anlayırlar ki, Azərbaycanın iqtisadi cəhətdən
qüdrətlənməsi, hərbi büdcəsinin əhəmiyyətli dərəcədə artması fonunda danışıqlar prosesində dönüşün baş
verməsi qaçılmazdır.
Ölkəmiz hərbi əməliyyatlar zamanı üstünlüyü və təşəbbüsü ələ alaraq haqlı mövqeyini qətiyyətlə ortaya
qoydu. Ermənistan, eləcə də ATƏT-in Minsk qrupunun üzvü olan dövlətlər də başa düşdülər ki, mövcud statuskvonun zamanı artıq bitib, vaxt uzatmaqla Azərbaycan dövlətini işğal faktı ilə barışmağa məcbur etmək
mümkün deyil, bundan sonra da münaqişə dondurulmuş vəziyyətdə saxlana bilməz. Azərbaycan dövləti, xalqı
konstruktiv danışıqlar ruhuna sadiq olmaqla yanaşı, münaqişənin istənilən vaxt beynəlxalq hüquq çərçivəsində
güc yolu ilə həllinə qadirdir. Aşkar göründü ki, tənzimləmə prosesində beynəlxalq hüquq normalarına istinad
imkanları tamamilə daralan işğalçı dövlət, ideoloji, siyasi, hüquqi, iqtisadi və hərbi müstəvilərdə Azərbaycana
məğlub olur.
Vyanada bir müddət əvvəl Prezident İlham Əliyevin, Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın, ATƏT-in
Minsk qrupu həmsədrlərinin iştirakı ilə baş tutan görüşün yekunları da bir sıra maraqlı nüansları üzə çıxardı.
Vyana görüşü göstərdi ki, Ermənistanın ciddi səylərinə və müqavimətinə baxmayaraq, Azərbaycan Ordusunun
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aprelin əvvəllərində 2 min hektar ərazini işğaldan azad etməsi beynəlxalq birlik tərəfindən qəbul olundu. Ən
qısa zamanda düşmən təxribatının qarşısının qətiyyətlə alınması və müzəffər Azərbaycan Ordusunun sürətlə
irəliləməsi Ermənistan başda olmaqla onun himayədarlarını da təşvişə saldı. Azərbaycan Ordusunun aprel
zəfəri həm Ermənistanı danışıqlar masası ətrafına oturmağa məcbur etdi, həm də ATƏT-in Minsk qrupunu
Ermənistana konstruktiv danışıqlar məcrasına qayıtması üçün rəsmi İrəvana təzyiq göstərməyə vadar etdi.
Azərbaycan danışıqlar prosesində ədalətli, prinsipial və beynəlxalq hüquqa əsaslanan mövqe nümayiş
etdirir. Bu dəyişməz mövqeyi Prezident İlham Əliyev xarici ölkələrə səfərlərində, eləcə də ölkəmizə gələn
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların və dövlətlərin rəhbərlərinin diqqətinə dəfələrlə çatdırır. Rəsmi Bakı istənilən
beynəlxalq gərginlik və münaqişənin ayrı-ayrı dövlətlərin siyasi iddiaları, “ikili standartlar” əsasında deyil,
məhz aparıcı beynəlxalq təşkilatların qərar və qətnamələri əsasında həllinin tərəfdarı kimi çıxış edir.
Azərbaycan tərəfi dəfələrlə bəyan edib ki, sülh danışıqlarına sadiqdir. Ancaq işğalçı Ermənistan danışıqlar
prosesində qeyri-konstruktiv mövqe nümayiş etdirir. Ölkə rəhbərliyi birmənalı şəkildə bildirib ki, sülh
danışıqları nəticə verməzsə, hərbi vasitələrlə işğal edilmiş bütün torpaqlar azad olunacaq.
Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan bu yaxınlarda “Sputnik” informasiya agentliyinə müsahibəsində
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə toxunaraq beynəlxalq hüquqa, BMT Təhlükəsizlik
Şurasının məlum qətnamələrinə, Helsinki Yekun Aktına, digər beynəlxalq təşkilatların müvafiq sənədlərinə
zidd olan fikirlər səsləndirib. Müsahibədə Ermənistan prezidenti yenə də öz ampluasında qalaraq iddialarla və
şikayətlərlə çıxış etdi.
Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə qarşı güc tətbiq edərək onun ərazilərinin
işğalını və törədilmiş etnik təmizləmənin nəticələrini “öz müqəddəratını təyinetmə” kimi təqdim etmək
cəhdləri göstərir. Bu, sadəcə olaraq Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasətini və ölkəmizin
ərazilərinin ilhaqını pərdələmək cəhdindən başqa bir şey deyil. Xalqların öz müqəddəratını təyin etməsi
hüququnun ifadəsi hər hansı dövlətin ərazi bütövlüyü və ya siyasi müstəqilliyinə qarşı fəaliyyətin həyata
keçirilməsinə imkan verən hal kimi təfsir oluna bilməz. Helsinki Yekun Aktının 8-ci bəndində deyilir:
“İştirakçı dövlətlər xalqların bərabər hüquqları və öz müqəddəratını təyin etmək hüququna hörmət edərək
bütün hallarda BMT Nizamnaməsinin məqsəd və prinsiplərinə və beynəlxalq hüququn müvafiq normalarına,
eləcə də dövlətlərin ərazi bütövlüyünə uyğun şəkildə fəaliyyət göstərəcəklər”.
Prezident İlham Əliyev münaqişənin həlli ilə bağlı Azərbaycanın prinsipial mövqeyini belə ifadə edib:
“Biz münaqişənin həllini necə görürük: əlbəttə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü diskussiya mövzusu deyil və
ola da bilməz. Biz Dağlıq Qarabağa müstəqillik verilməsinə heç vaxt razı olmayacağıq və erməni tərəfi bunu
çox gözəl bilir. Lakin ağlabatan kompromis mümkündür: Dağlıq Qarabağ əhalisinin təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi, Azərbaycan tərəfindən investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi, keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar
Vilayətinin hüdudlarından kənardakı ərazilərin azad edilməsi şərti ilə iki xalq arasında dinc qarşılıqlı fəaliyyət
– biz münaqişənin nizamlanmasını belə görürük. Bu, bizim hazırda üzərində işlədiyimiz və vasitəçilərin irəli
sürdüyü təkliflərlə həmahəngdir. Lakin münaqişənin nəyə görə nizamlanmamasının əsas səbəbi odur ki,
Ermənistan artıq 24 ildir, Minsk qrupu yaradıldığı andan danışıqlar prosesinin azacıq da olsa irəliləməsinə
müxtəlif yollarla mane olur. Bizim mövqeyimiz belədir ki, insanlar harada yaşayırdısa, orada da
yaşamalıdırlar.
Çünki onlar həmin yerlərdə çoxdan yaşayırdılar – erməni əhalisi 200 il, azərbaycanlı əhali isə çox-çox
əvvəl. Lakin məsələ hətta bunda da deyil. Məsələn, Şuşada əhalinin 95 faizi azərbaycanlılar idi. Onların hamısı
oradan qovulub. Onların evləri ya zəbt edilib, ya da dağıdılıb. İndi onların evlərində başqaları yaşayırlar. Buna
son qoymaq lazımdır. Dağlıq Qarabağın erməni əhalisi orada necə yaşayırdısa, qoy yaşasın, biz bunun əleyhinə
deyilik. Bəs Ermənistan bu münaqişədən nə qazanıb? Bəli, bir milyon azərbaycanlıya əzab-əziyyət verilib.
Lakin məgər onlar özləri buna görə daha da xoşbəxt olublarmı? Məgər orada vəziyyət daha təhlükəsiz, daha
firavan olub? Əlbəttə, yox. Azərbaycanla münasibətlər normallaşdırılmadan bu regionda inkişaf ola bilməz,
onlar daim müəyyən təzyiq altında yaşayacaqlar, fikirləşəcəklər ki, birdən nə isə ola bilər. Biz regionda sülh
istəyirik və bizim mövqeyimiz kifayət qədər konstruktivdir. Lakin biz öz ərazilərimizi istəyirik. Ermənistan
sülh istəyir, amma o, özgə ərazilərini qaytarmaq istəmir. Fərq, bax, bundadır”.
Azərbaycan dövləti bu gün hərbi quruculuq prosesində müəyyən dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların
mütərəqqi təcrübəsini mənimsəyir. Xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, müdafiə məqsədilə ayrılan hərbi xərclərin
ildən-ilə artması, eləcə də ölkədə hərbi təyinatlı məhsulların istehsalını həyata keçirən sənaye müəssisələrinin
yaradılması da ordu quruculuğu baxımından vacib əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycan müxtəlif xarici
ölkələrdən müasir hərbi texnikalar alır, ordunun arsenalında olan bir sıra texnikaların modernləşdirilməsini
həyata keçirir. Bu gün hər bir vətəndaş əmindir ki, Azərbaycan Ordusu Ali Baş Komandan, Prezident İlham
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Əliyevin rəhbərliyi altında üzərinə düşən məsuliyyətli missiyanın öhdəsindən layiqincə gəlməyə,
torpaqlarımızı düşmən işğalından azad etməyə tam qadirdir.
Azərbaycanın artan qüdrəti qarşısında işğalçı Ermənistan son dərəcə dərin sosial-iqtisadi böhran keçirir.
Bölgədə gerçəkləşdirilən bütün qlobal layihələrdən kənarda qalan Ermənistan əhalisinin durumu olduqca
acınacaqlıdır. Azərbaycan dövləti isə bütün sahələr üzrə davamlı inkişaf edərək dünyanın inkişaf etmiş ölkələri
sırasına qoşulmaqdadır. Azərbaycanın qüdrəti qarşısında xaricdən gələn dilənçi pulunun ümidinə qalan
Ermənistanın uzun müddət tab gətirəcəyi mümkünsüzdür.
Azərbaycan.-2016.-30 noyabr-№ 265.-S.1, 6.
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Dünya siyasətində məsuliyyətsizlik və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin reallıqları
Dünyada bugünkü vəziyyətin aradan qaldırılması üçün ilk növbədə onun yaranma səbəbləri təhlil edilməli
və müvafiq nəticələr çıxarılmalıdır. Bunu kim etməlidir? Hazırkı vəziyyətin yaranmasındakı məsuliyyəti kim
öz üzərinə götürməlidir? İyirmi beş il əvvəl SSRİ-nin və Varşava Müqaviləsi Təşkilatının süquta uğraması ilə
birqütblü dünya sistemi təşəkkül tapdı. “Soyuq müharibə”dən qalib çıxan Qərb dominant gücə çevrildi. Lakin
sonrakı illərdə baş verən hadisələr bu dominantlığın dünya üçün müsbət faktora çevrilmədiyini, sülh və
sabitliyi bərqərar edəcək yeni ideyaları ortaya çıxarmadığını göstərdi. Geostrateji maraqların reallaşdırılması
məqsədləri, fərqli düşüncələr üzərində total nəzarət meyilləri hakim mövqedə qaldı. Bunun üçün demokratiya
və insan hüquqları yumşaq təsir alətləri kimi formalaşdırıldı. Süni şəkildə yaradılmış ərazi münaqişələri əlavə
təzyiq mexanizminə çevrildi. Müxtəlif maraqlar baxımından hətta terrorizm belə dəstəkləndi. Postsovet
məkanı, Yaxın Şərq kimi regionlar yeni təhlükəli nəzəriyyələrin sınaq meydanına çevrildi.
Nəticə isə göz qabağındadır. İraq, Suriya, Yəmən, Liviya, Əfqanıstan kimi ölkələrdə hər gün minlərlə
insan ölür. Öz ölkələrindən qaçan yüzlərlə miqrant Aralıq dənizində batır. Avropa terror aktlarının əsas
hədəfinə çevrilir. Qoca qitədə radikal meyillər baş qaldırır. Bütün bunların fonunda isə sual doğuran əsas
məqam budur: görəsən, Qərb baş verənlərlə bağlı məsuliyyətini qəbul edirmi?
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin 2016-cı ilin doqquz
ayının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasında beynəlxalq
münasibətlər sistemində bu gün baş verən proseslərə toxunub. 2016-cı ildə dünyada siyasi, iqtisadi və hərbi
böhranın baş verdiyini qeyd edən dövlət başçısı xüsusən Yaxın Şərqdəki vəziyyətin kəskinləşməsinə diqqət
yetirib. Prezident xarici müdaxilələr nəticəsində öz ölkələrini tərk etməyə məcbur olan miqrantlara qarşı qeyriinsani rəftarı “bu ilin əlaməti və sivilizasiyalararası münasibətlərə çox böyük zərbə” kimi qiymətləndirib və
dünyanın müxtəlif bölgələrində qanlı toqquşmaların, müharibələrin alovlandığını, risklərin, təhdidlərin
artdığını vurğulayıb.
Bu ziddiyyətlərdən bilavasitə əziyyət çəkən ölkələrdən biri də Azərbaycandır. Ola bilsin ki, ErmənistanAzərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi olmasaydı, biz beynəlxalq münasibətlərdə ədalətsizliyin, ikili
standardların bu dərəcədə olduğuna inanmazdıq. Ancaq nə etməli, belə bir münaqişə bu günün reallığıdır və
bizə yaxşı siyasət dərsi də keçir.
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin mahiyyəti nədən ibarətdir? Azərbaycan
torpaqları artıq 25 ildir ki, Ermənistan tərəfindən işğal olunub və ölkəmizin ərazi bütövlüyü pozulub. Bir
milyondan artıq azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşüb. Geosiyasi səhnədəki əsas güc
mərkəzləri münaqişənin beynəlxalq hüquqa uyğun həllini dəstəklədiklərini bəyan edirlər. Beynəlxalq hüquq
isə birmənalı şəkildə Azərbaycanın tərəfindədir. Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsinə dair BMT
TŞ-nin 4 qətnaməsi, Qoşulmama Hərəkatı, ATƏT, Avropa Şurası, Avropa Parlamenti, NATO, Avropa İnsan
Hüquqları Məhkəməsi və digər beynəlxalq təşkilatların qərar və qətnamələri vardır. Lakin qəti mövqe ortaya
qoyulmadığı üçün bu qətnamələr hələ də icra olunmamışdır.
Münaqişənin həlli üzrə danışıqlarda vasitəçiliyi öz üzərinə götürmüş ATƏT-in Minsk qrupunun
həmsədrləri indiyə kimi hər hansı real nəticə əldə etməyiblər. Düzdür, həmsədr ölkələrin prezidentləri dəfələrlə
münaqişə ətrafındakı mövcud status-kvonun qəbuledilməz olduğunu bəyan ediblər. Lakin belə bəyanatlardan
sonra heç bir praktik iş aparılmır. Bəzən isə hətta münaqişənin mahiyyətini təhrif edən, onu fərqli şəkildə
təqdim edən bəyanatlar belə səsləndirilir.
Dünyada gedən bütün proseslərdə iştirak edən, sanki bütün proseslərə özünün töhfəsini verməyə çalışan
superdövlətin – ABŞ-ın vəzifədən getmə ərəfəsində olan dövlət katibi Con Kerri Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı növbəti belə bir bəyanata imza atdı. Tədbirlərdən birində dünyada baş
verən proseslər haqda danışan Kerri “dondurulmuş münaqişə”lərə də toxunub və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
haqda bunları deyib: “Müasir dünyada Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi kimi bəzi
dondurulmuş münaqişələr var ki, onların həll yolu görünmür, çünki liderlər buna hazır deyillər”.
Kerrinin məsələyə bu cür yanaşması olduqca məyusedicidir və eyni zamanda, çox təəccüblüdür.
Maraqlıdır, görəsən, Minsk qrupunun həmsədrləri hansı məntiqli təklif irəli sürüblər ki, Azərbaycan onunla
razılaşmayıb? Yaxud danışıqlardan boyun qaçırıb? Rəsmi Bakı hətta ən gərgin məqamlarda belə öz
konstruktivliyini nümayiş etdirib və sülh naminə danışıqları davam etdirməyə hazır olduğunu bildirib.
Tutaq ki, Dağlıq Qarabağ mübahisəli ərazidir – əslində isə, tarixi Azərbaycan torpaqlarıdır – bəs
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ətrafında olan və 760 minə qədər insanın məcburi köçkün həyatı yaşamasına
səbəb olan 7 rayonunun 25 ildən artıq işğal altında qalmasını nə ilə izah etmək olar? Axı həmin ərazilərə
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Ermənistanın heç bir iddiası yoxdur?! 25 ildir ki, Azərbaycan erməni qoşunlarının işğal olunmuş ətraf
rayonlardan çıxarılmasına, məcburi köçkünlərin öz doğma torpaqlarına geri qayıtmasına nail olmağa çalışır.
Əgər Ermənistan bu 7 rayonu azad edəcəksə, buna Azərbaycanın hazırlığımı lazımdır? Bunun üçün əsas
missiya ABŞ da daxil olmaqla, ATƏT-in Minsk qrupunun 3 üzvünə verilib. Bəs bu 7 rayonun qeyd-şərtsiz
Azərbaycana geri qaytarılması üçün vasitəçilər nə ediblər? Bəzən hətta Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təsdiq
edən sadə bir bəyanatı səsləndirməkdə belə çətinlik çəkirlər. Həmsədrlərin ötən illərdə düşünüb tapdığı yeganə
məsləhət isə odur ki, Azərbaycan və Ermənistan özü razılığa gəlsin.
Burada bir məsələni vurğulamaq lazımdır. Ermənilər də tez-tez “Azərbaycan münaqişənin həllinə hazır
deyil” kimi iddialar səsləndirirlər. Onlar bunu dedikdə Dağlıq Qarabağın bütövlükdə Ermənistana verilməsini
nəzərdə tuturlar. Kerrinin bəyanatı ilə Ermənistanın mövqeyi arasındakı oxşarlıq gözdən qaçmır. Bəlkə, Kerri
də məhz elə bunu nəzərdə tutur? “Münaqişənin həll yollarının görünməməsi” fikri, əslində, elə ermənilərin
maraqlarına uyğundur. Məhz bu cür yanaşmalardan cürətlənən Ermənistan münaqişənin həllini mümkün
olduğu qədər uzatmağa çalışır. Cənab Prezidentin qeyd etdiyi kimi, “Azərbaycanı münaqişənin həll
olunmamasında günahlandırmaq ən azı insafsızlıqdır və Ermənistanın işğalçı siyasətinə dəstək verməkdir”.
Məsələyə başqa bir tərəfdən baxaq. Kerri Azərbaycanla yanaşı, Ermənistanın da münaqişənin həllinə
hazır olmadığını deyir. Bəs Ermənistan nəyə hazır olmalıdır? Əlbəttə ki, işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarını
azad etməyə. Bunu ondan kim tələb etməlidir? Əlbəttə ki, vasitəçilər. BMT TŞ-nin 4 qətnaməsinin lehinə səs
vermiş böyük dövlətlər. İndi Kerrinin belə bir fikir səsləndirməsi işğalçı Ermənistanın “nazı ilə oynamaq”
deyilmi? Yəni “Ermənistan nə vaxt torpaqları azad etməyə hazır olarsa, məsələyə onda baxarıq”? Bu,
Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğalını legitimləşdirmə cəhdindən, niyyətindən xəbər
vermirmi?
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin “dondurulmuş münaqişə” adlandırılması isə ayrıca bir mövzudur. Aprel
döyüşləri bunun belə olmadığını bir daha göstərdi. Lakin nədənsə müəyyən dairələr cidd-cəhdlə DQ
münaqişəsini məhz bu kateqoriyaya aid etməyə çalışırlar. Vasitəçilər hər dəfə cəbhə xəttində gərginlik yaranan
kimi narahatlıq keçirir və bir qədər fəallaşırlar. Lakin bu fəallıq dövründə də proseslərin əsl səbəblərinə diqqət
yetirməkdənsə, vəziyyətin yenidən “dondurulma”sına can atırlar.
Götürək elə Vyana danışıqlarında ortaya atılan təmas xəttinə videomüşahidə sistemlərinin yerləşdirilməsi
və insidentlərin araşdırılması mexanizminin yaradılması təklifini. Azərbaycan bu təklifi rədd etdi. Lakin indi
məlum olur ki, ABŞ tərəfi bu mexanizmin yaradılmasına imkan verən sistemləri birtərəfli şəkildə Ermənistana
ötürüb. Belə çıxır ki, ABŞ öz liderinin dəfələrlə verdiyi bəyanata baxmayaraq, işğalçı Ermənistanın münaqişə
ətrafında status-kvonu saxlamasına və münaqişənin dondurulmasına yardım edir.
Obama administrasiyası artıq hakimiyyəti təhvil verməyə hazırlaşır və müxtəlif tədbirlər, çıxışlar,
bəyanatlar vasitəsilə bir növ öz fəaliyyəti haqda ictimaiyyətə hesabat təqdim edir və müxtəlif məsələlər üzrə
rəy formalaşdırmağa çalışır. Görəsən, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı səsləndirilən bu fikir ABŞ-ın
münaqişəni həll etmək iqtidarında olmamasının etirafıdır, yoxsa başqa bir məqsədə xidmət etmək üçün
vəzifədən getməzdən əvvəl ortaya mesajdır? (Əfsus ki, 20 ildən artıq bir müddətdə mövcud beynəlxalq hüquqa
əsaslanan heç bir konkret təklif və ya mövqe ortaya qoyulmayıb).
Con Kerri xarici siyasətdəki hər bir məsələyə ABŞ-ın maraqları və dəyərləri prizmasından yanaşmanın
vacibliyini önə sürür. Sual olunur: bütün çətinliklərə baxmayaraq, böyük inkişaf yolu keçmiş, enerji,
təhlükəsizlik, terrorizmə qarşı mübarizə və digər sahələrdə Qərbin etibarlı tərəfdaşına çevrilmiş, digər ölkələrə
Roma Papası tərəfindən tolerantlıq nümunəsi kimi göstərilən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası ABŞın hansı maraqlarına ziddir? Öz doğma torpaqlarından didərgin düşmüş bir milyondan artıq qaçqın və məcburi
köçkünün fundamental hüquqlarının bərpası özünü “demokratiya carçısı” elan edən ABŞ-ın hansı dəyərlərinə
uyğun gəlmir?
Dövlət başçısı Qərb mediasında, həm də qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən Azərbaycana qarşı aparılan
qarayaxma, şər-böhtan, təhqir kampaniyasının əsas səbəbini izah etdi – bəlkə, Azərbaycan Dağlıq Qarabağın
müstəqilliyinə razılıq verdi. Həqiqətən də, Kerrinin dövlət katibi olduğu illərdə Dövlət Departamentinin, ondan
təlimat alan müxtəlif QHT-lərin və Departamentin keçmiş əməkdaşlarının Azərbaycan haqda dünyada yanlış
rəy formalaşdırmaq, gündəm yaratmaq səyləri heç vaxt səngiməmişdir. Görünür, hələ 1990-cı ildə Dağlıq
Qarabağın Ermənistana verilməsi tələbilə SSRİ-nin rəhbəri Qorbaçova məktub yazmış Con Kerrinin həmin
mövqeyi dəyişməz olaraq qalır. Onun bu bəyanatı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin reallıqları barədə yanlış
mövqe formalaşdırmaq və bəlkə də, Azərbaycana qarşı hansısa yeni təzyiq mexanizmi yaratmaq cəhdindən
başqa bir şey deyil.
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Azərbaycan birmənalı şəkildə ABŞ-ın dövlət katibi Con Kerrinin bəyanatını qəbul etmir. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tezliklə bu ifadələrə ən yüksək səviyyədə düzəliş edilməli
olduğunu bildirdi: “Əks təqdirdə, burada vasitəçilik missiyası şübhə altına düşə bilər”.
Bu cür qeyri-obyektiv və ədalətsiz mövqe əsasında nə vasitəçilik etmək, nə də dünyada sabitliyə, inkişafa
nail olmaq olar.
Bütün bunlar isə, sadəcə, təəssüf doğurur. Öz xarici siyasətini sülh, inkişaf, əməkdaşlıq kimi prinsiplərə,
multikultural dəyərlərə əsaslandıran Azərbaycan Avroviziya mahnı müsabiqəsi, birinci Avropa Oyunları,
Beynəlxalq Humanitar Forum, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının 7-ci Qlobal Forumu, İslam Həmrəylik
Oyunları kimi tədbirlərə ev sahibliyi edir. Dünya katoliklərinin lideri olan iki Roma Papası Azərbaycana səfər
edir. Bütün bunlar kiçik bir müsəlman dövlətinin öz liderlərinin düşünülmüş siyasəti nəticəsində əldə etdiyi
uğurların az bir hissəsidir. Belə ölkəyə qarşı bu münasibət nə dərəcədə ədalətlidir?
Reallıq ondan ibarətdir ki, qarşılaşdığı haqsızlıqlara baxmayaraq, Azərbaycan öz yolu ilə uğurla inkişaf
edir. Bu yolu xalq tərəfindən birmənalı şəkildə dəstəklənən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti müəyyən
edir. Azərbaycanın inkişafının daha yüksək səviyyəyə qalxmasını təmin edəcək son referendumun nəticələri
də hakimiyyətin siyasətinə xalqın dəstəyini bir daha əyani şəkildə sübut etdi. Cənab İlham Əliyevin
Azərbaycan xalqına Ona göstərdiyi böyük etimada görə təşəkkür etməsi təbiidir. Lakin xalq da öz dövlət
başçısına minnətdardır. Onun hansı təzyiqlərlə üzləşdiyini, dünyadakı bugünkü xaos fonunda hansı zəhmətlər
hesabına Azərbaycanın sabitliyini və davamlı inkişafını təmin etdiyini xalq başa düşür. Şübhəsiz ki, bütün
bunların əsasında dövlət başçısının “Heydər Əliyev yoluyla’’ inamla addımlaması dayanır.
Dünya isə hələ bugünkü qədər gərgin olmamışdır. Ayrı-ayrı regionlarda baş verən münaqişələrin sayı
durmadan artır. Bu münaqişələrin xarakterik xüsusiyyəti onların artıq lokal xarakter daşımaması və öz coğrafi
sərhədlərindən çıxaraq, daha geniş çərçivədə təsir imkanına malik olmasıdır. Bütün bunların isə yeganə bir
səbəbi var. Bu da uzun illər ərzində formalaşmış, böyüklüyündən və kiçikliyindən asılı olmayaraq, bütün
dövlətlərin fəaliyyətinin çərçivəsini müəyyən edən beynəlxalq hüququn birmənalı şəkildə iflasa uğramasıdır.
Təəssüflər olsun ki, son bir neçə onillikdə beynəlxalq hüquq yalnız söz olaraq qalır. Beynəlxalq aləmdəki
indiki gərginlik – müharibənin astanasında dayanmağımız da beynəlxalq hüquqa münasibətin məntiqi
nəticəsidir.
Bəşəri sülhün və ədalətin bərqərar olması üçün isə ilk növbədə beynəlxalq münasibətlər sistemindəki
proseslərin xarakterini müəyyən edən böyük dövlətlərin mövqeyinin ədalətli, ardıcıl və birmənalı olması
lazımdır. Bu ölkələrin liderləri atdıqları addımların, verdikləri bəyanatların məsuliyyətini dərk etməli və öz
mövqelərində beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini əsas götürməlidirlər. Əks halda, qlobal sülh və
sabitlik üçün əngəl törədən ziddiyyətlərin və münaqişələrin aradan qaldırılması mümkün olmayacaqdır.
Görəsən, ABŞ-ın yeni seçilmiş prezidenti Donald Tramp və onun komandası XXI əsrin ikinci onilliyində
ölkələrin, millətlərin, xalqların taleyi ilə birbaşa bağlı olan bu mühüm problemin həllinə öz töhfəsini verə
biləcəkmi?
Newtimes.az
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Münaqişənin nizamlanması yalnız mərhələli həll variantı ilə mümkündür
Prezident İlham Əliyev Dağlıq Qarabağ probleminin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
çərçivəsində həllini tapacağını bir daha bəyan etdi
Rəşad CƏFƏRLİ
Bu gün Azərbaycan üçün həll olunmamış əsas problem ərazisinin bir qisminin Ermənistanın işğalı altında
olmasıdır. Əslində, indiki şəraitdə məsələni hərb yolu ilə ədalətli şəkildə yoluna qoymaq, ərazi bütövlüyünü
bərpa etmək rəsmi Bakı üçün çətin deyil. Çünki atəşkəs rejiminin qüvvədə olduğu ötən 22 ildə qoşunların
təmas xəttində ara-sıra irimiqyaslı döyüşlər olsa da, bu il aprelin əvvəllərində baş verənlər Azərbaycanın
Ermənistan üzərində hərbi üstünlüyünün praktik təsdiqi oldu.
Status-kvonun dəyişdirilməsi işğal edilmiş torpaqların azad edilməsi deməkdir
Azərbaycanın torpaqları işğal olunsa da, sonrakı dövrdə uduzan məhz Ermənistandır. Öz təcavüzkar
siyasətinin qurbanı olan Ermənistan bütün regional və beynəlxalq layihələrdən kənarda qalıb. Qonşuları ilə
normal münasibətlər yarada bilməməsi səbəbindən iqtisadi blokadaya düşüb və 20 il əvvəl olduğu kimi indi
də səfalət içindədir. Əhalisi sürətlə azaldığından hətta orduya əsgər çağırışında hər il ciddi problemlərlə üzləşir.
Bu mənada Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı status-kvonun dəyişməsi Azərbaycan üçün vacibdirsə,
Ermənistan üçün daha önəmlidir. Status-kvonun dəyişməsinin vacibliyini həmsədrlər dəfələrlə açıq bildirsələr
də, ortada bir nəticə yoxdur. Çünki Ermənistan həmişə müxtəlif bəhanələr gətirməklə münaqişənin sülh yolu
ilə həllini uzadıb.
Aprel hadisələrindən sonra status-kvonun dəyişməsinin vacibliyi daha tez-tez gündəmə gəlməyə başlayıb.
Vəziyyətin konstruktiv məcrada dəyişməsi Ermənistan üçün daha vacibdir. Çünki status-kvonun dəyişməməsi
cəbhə xəttində yeni toqquşmaları qaçılmaz edir. Əgər belə davam etsə, heç kim təminat verə bilməz ki,
düşmənin aprel təxribatı təkrarlanmayacaq. Lakin yeni hərbi əməliyyatların Ermənistana baha başa gələcəyi
şübhəsizdir. Bunu ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də başa düşüblər. Ona görə də son aylarda statuskvonun dəyişdirilməsinin vacibliyini daha tez-tez səsləndirməyə başlayıblar.
Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin son iclasında ilk olaraq bu məsələyə toxunaraq aprel
hadisələrinin Ermənistan üçün dərs olacağını bildirib: “Aprel döyüşləri bir daha onu göstərir ki, status-kvo
tezliklə dəyişdirilməlidir. Bunu artıq bu məsələ ilə məşğul olan vasitəçilər də dəfələrlə bəyan ediblər. Statuskvonun dəyişdirilməsi işğal edilmiş torpaqların azad edilməsi deməkdir. Əminəm ki, aprel döyüşlərinin
nəticələri Ermənistan üçün dərs olacaq, onlar lazımi nəticələr çıxaracaqlar və danışıqlar prosesində konstruktiv
mövqe ilə çıxış edəcəklər. Belə ümidlər var. Çünki bir daha demək istəyirəm ki, son bir-iki ay ərzində
danışıqlar prosesində çox böyük fəallıq var. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli
bizim üçün prioritet məsələdir. Bu məsələnin tezliklə beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsasında,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edilməsi bizim üçün əsas vəzifədir. Bu münaqişənin həllinin
başqa yolları yoxdur. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa edilməlidir, status-kvo dəyişdirilməlidir, işğala son
qoyulmalıdır”.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü danışıqlar mövzusu ola bilməz
Aprel hadisələrindən sonra Azərbaycan və Ermənistan Prezidentləri iki dəfə görüşüblər: mayın 16-da
Vyanada, iyunun 20-də isə Sankt-Peterburqda. Amma bu görüşlər əvvəlkilərdən fərqli olub. Çünki aprel
döyüşlərindən sonra cəbhə xəttində hərbi üstünlüyün Azərbaycanın tərəfində olduğu bir daha təsdiq edildi.
Psixoloji üstünlük isə əvvəldən var idi. Digər tərəfdən, Azərbaycan cəmiyyətinin həmin günlərdəki davranışı
və hərbi əməliyyatların bərpa olunmasına reaksiyası da düşmən tərəfdə təbii olaraq təlaş doğurur. Aprel
məğlubiyyətindən sonra Ermənistan Prezidenti S.Sarkisyan ölkəsinin Azərbaycan qarşısında hər bir sahədə
zəif olduğunun fərqindədir. Ona görə Vyana və Sankt-Peterburq görüşlərində narahat, çaşqın görünürdü.
Azərbaycan Vyana görüşündə münaqişənin həlli üzrə ciddi və konstruktiv danışıqlara başlamağa zəmin
yaratmaq üçün atəşkəs rejiminə dair müsbət mövqeyini bildirib. Ölkəmiz bir daha konkret mövqe sərgilərəyək
münaqişənin həllinə dair ictimaiyyətə bəlli olan mərhələli yanaşma əsasında danışıqların davam etdirilməsini
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dəstəkləyib. Xatırladaq ki, aprel hadisələrindən sonra Ermənistan rəhbərliyi danışıqları davam etdirmək üçün
bir neçə şərt irəli sürmüşdü, lakin onların heç biri qəbul edilmədi.
Sankt-Peterburq görüşündə də münaqişənin həlli yollarının axtarılması istiqamətində geniş müzakirələr
aparılıb. Bu görüşün nəticəsi olaraq birgə bəyannamə qəbul edilib və burada problemin həlli yolları göstərilir.
Bu görüşdə də münaqişənin mərhələli həllinə üstünlük verilib. Yəni bundan sonra münaqişənin mərhələli həlli
istiqamətində irəliyə getmək lazımdır. Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin son iclasında mərhələli
həll variantına bir daha toxunaraq Dağlıq Qarabağa heç vaxt müstəqillik verilməyəcəyini bəyan etdi: “Həm
Amerika, həm Rusiya, indi də Fransa Prezidenti bu məsələ ilə çox ciddi məşğuldurlar. Danışıqlar indi fəal
mərhələyə keçməlidir və Ermənistan konstruktiv mövqe nümayiş etdirməlidir. Yəni artıq məsələnin mərhələli
yollarla həlli bütün həmsədr dövlətlər tərəfindən, ATƏT tərəfindən qəbul edilir. Biz həmişə demişik və deyirik,
bunun başqa yolu yoxdur. Məsələ mərhələli yolla həll edilməlidir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin
edilməlidir. İkinci erməni dövləti yaradıla bilməz. Dağlıq Qarabağa heç vaxt müstəqillik verilə bilməz. Bunu
artıq beynəlxalq ictimaiyyət qəbul edir”.
Prezidentlərin Sankt-Peterburq görüşündən sonra danışıqlar prosesində canlanma hiss olunmaqdadır.
Artıq Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Prezident Vladimir Putinin tapşırığı ilə əvvəl Yerevana səfər
edib, bu günlərdə isə Azərbaycana gəlib. Bu onu göstərir ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin sülh yolu ilə nizamlanması istiqamətində danışıqlar yeni mərhələyə qədəm qoyub və
perspektivdə konstruktiv nəticələrə ümid var.
Dünya artıq erməni yalanlarına inanmır
Azərbaycanın beynəlxalq mövqelərinin güclənməsi son illərin əsas reallıqlarından biridir. Təbii ki, bu,
dünyanın ölkəmizi daha yaxından tanıması, Azərbaycan həqiqətlərinin qəbul edilməsi, o cümlədən Dağlıq
Qarabağ danışıqlarında respublikamızın üstün mövqeyinin təmin olunması baxımından vacib amildir. Artıq
erməni diasporu, Ermənistanın lobbiçiliyi ilə məşğul olan bəlli dairələr əvvəlki kimi beynəlxalq ictimaiyyəti
öz yalanlarına inandıra bilmirlər.
Bu həm də təsdiq edir ki, Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan həqiqətlərinin yayılması istiqamətində
müəyyən etdiyi xətt özünü doğruldur. İllər öncə Azərbaycan diplomatiyasını hücum strategiyasına kökləyən
Prezident İlham Əliyev iştirak etdiyi bütün beynəlxalq təşkilatların tədbirlərində çıxışları zamanı əsas vurğunu
torpaqlarımızın Ermənistan tərəfindən işğalı faktı üzərinə qoymaqla həqiqətləri dayanmadan, ardıcıl, sistemli
şəkildə beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırır. Azərbaycan Prezidenti dünya miqyasında qəbul edilən
siyasətçi olduğundan, verdiyi vədə sadiq, prinsipial dövlət başçısı kimi tanındığından onun dedikləri də
beynəlxalq səviyyədə ciddi qəbul olunur.
Ölkə rəhbəri hər bir beynəlxalq tribunadan siyasi məharətlə istifadə edir və NATO-nun Varşava sammiti
bunun növbəti təsdiqi oldu. Əfqanıstanla bağlı sessiyada çıxış edən Prezident İlham Əliyev AzərbaycanNATO tərəfdaşlığının beynəlxalq hüququn və təhlükəsizliyin bölünməzliyi prinsiplərinə əsaslandığını qeyd
edərək Azərbaycanın ərazisinin təxminən 20 faizini silahlı qüvvələri ilə işğal etmiş və bir milyona yaxın
azərbaycanlıya qarşı etnik təmizləmə aparmış, hərbi cinayətlər törətmiş Ermənistanın Azərbaycana qarşı
davamlı şəkildə gücdən istifadəsinin nəinki ölkəmizin ərazi bütövlüyünü pozduğunu, o cümlədən regional
təhlükəsizliyə ciddi təhdid yaratdığını bildirib. NATO-nun Varşava Zirvə toplantısında üzv dövlətlər
tərəfindən dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində qəbul edilən yekun kommunikedə isə üzv dövlətlər
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi və müstəqilliyini dəstəkləməyə sadiq olduqlarını bir daha göstərib,
Cənubi Qafqazda mövcud olan münaqişələrin məhz beynəlxalq hüququn bu prinsip və normaları, BMT
Nizamnaməsi və Helsinki Yekun Aktı əsasında həllini dəstəklədiklərini ifadə ediblər.
Bu bir daha göstərir ki, artıq proseslər Ermənistanı beynəlxalq səviyyədə tamamilə küncə sıxışdırır.
Dünya artıq erməni yalanlarına inanmır. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üzrə hərtərəfli prosesin tərkib
hissəsi kimi status-kvonun dəyişdirilməsinin vacibliyi, Ermənistan qoşunlarının işğal olunmuş Azərbaycan
ərazilərindən mütləq çıxarılması beynəlxalq ictimaiyyət, o cümlədən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri
tərəfindən birmənalı qəbul olunur.
Təbii ki, hazırda vüsət almış prosesin nəticəsi Ermənistan rəhbərliyinin bundan sonrakı davranışından da
asılıdır. Lakin onlardan hər şey gözləmək olar. Çünki erməni tərəfi həmişə danışıqların detallarını təhrif
olunmuş formada şərh etməklə destruktiv mövqe ortaya qoyur. Bu, ermənilərin köhnə vərdişidir. Status-kvonu
saxlamaq, işğal siyasətini davam etdirmək üçün Ermənistan siyasi dairələrindən hər nə desən gözləmək olar.
Ölkəmiz isə Ermənistanın danışıqları imitasiya etməsinə bundan sonra dözmək fikrində deyil.
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Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsində Azərbaycanın irəli sürdüyü mərhələli həll variantı
əsas götürülüb
Nurlan Qələndərli
Danışıqlar prosesinin intensivləşməsi, dövlət başçılarının və hər iki ölkənin rəsmi şəxslərinin görüşləri,
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin fəallığı aprel hadisələrindən sonra yaranmış yeni vəziyyətin
elementləridir.
Cənubi Qafqaz müasir dünya siyasətində geosiyasi və geoiqtisadi parametrlər baxımından ən önəmli
regionlardan biri hesab edilir. Təsadüfi deyil ki, dünyanın geostrateji təhlükəsizlik sistemini formalaşdıran güc
mərkəzləri bu bölgəni əhəmiyyətli geosiyasi məkan kimi özlərinin uzunmüddətli strateji planlarına və
konsepsiyalarına daxil ediblər. Xüsusilə də, belə bir yanaşma önə çəkilir ki, Cənubi Qafqazda stabil
təhlükəsizlik sisteminin təmin edilməsi nəticə etibarilə regionətrafı bölgələrdə, yəni Xəzər-Qara-Baltik-Aralıq
dənizlərini əhatə edən hövzələrdə də dağıdıcı faktorların neytrallaşdırılmasına real zəmin yaradacaq. Məhz
buna görə hesab olunur ki, daha stabil təhlükəsizlik arxitekturasının formalaşdırılması üçün atılmalı olan ilk
addım bölgədəki destruktiv faktorların aradan qaldırılmasıdır. Bu cür dağıdıcı faktorların əsasını isə separatizm
və ərazi iddiaları nəticəsində yaranmış regional münaqişələr təşkil edir. Şübhəsiz, bu gün Cənubi Qafqaz
bölgəsinin təhlükəsizlik balansını pozan əsas amil Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir.
Münaqişə bölgənin ümumi inkişafına mane olmaqla yanaşı, yeni əməkdaşlıq platformalarının da
reallaşdırılmasını əngəlləyir.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli strateji zərurət kimi
Əlbəttə, Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarının 20 faizini işğal etməsi nəticəsində yaranmış ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normalarına əsasən həll edilməsi strateji zərurət
qismində çıxış edir. Məhz bu baxımdan, Azərbaycan Respublikasının xarici siyasət strategiyasında Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normalarına əsasən, yəni ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində
həll edilməsi prioritet istiqamətdir. Milli dövlətlərin ərazi bütövlüyünü birmənalı şəkildə dəstəkləyən, qarşılıqlı
etimadı əsas götürən, separatizmin hər cür formasını rədd edən Azərbaycan beynəlxalq münasibətlərin milli
dövlətlərin suverenliyi və milli maraqlara hörmət prinsipi əsasında inkişaf etdirilməsinin tərəfdarı kimi çıxış
edir. Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normaları əsasında – dövlətimizin ərazi
bütövlüyü çərçivəsində həllinin zəruriliyini bəyan edir. Buna görə də rəsmi Bakı diplomatik müstəvidə özünün
bütün resurslarından maksimum surətdə istifadə etməklə münaqişənin həllinə nail olmağa çalışır.
Dünya ictimaiyyəti Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyini kəskin qınayır
2016-cı ilin aprelində Azərbaycan və Ermənistan silahlı qüvvələrinin təmas xəttində müşahidə olunan
gərginlik və Azərbaycan Ordusunun mühüm uğuru Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
həlli ilə bağlı yeni vəziyyətin yaranmasını şərtləndirib. Daha da dəqiqləşdirsək, son hadisələrin fonunda ayrıayrı dövlətlər, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri, parlamentarilər, rəsmilər Ermənistanın təxribatçı
hərəkətlərinə son qoyulmasının və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normalarına əsasən
həllinin zəruriliyini bəyan etdilər. Bu isə onu deməyə əsas verir ki, dünya ictimaiyyəti Ermənistanın qeyrikonstruktiv mövqeyini kəskin qınayır.
Minsk qrupu mövcud status-kvonun davam edə bilməyəcəyi qənaətindədir
Əlbəttə, ATƏT-in Minsk qrupu, o cümlədən beynəlxalq aləm əmin oldu ki, Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi dondurulmuş münaqişə deyil, intensiv atışmalar hər gün müşahidə olunur, insanlar
ölür, çoxsaylı tələfatlar qeydə alınır. Şübhəsiz, bu vəziyyət sonsuz davam edə bilməz və hansısa məqamda
böyük insan tələfatına səbəb ola biləcək hərbi əməliyyatların başlanması tam realdır. Buna görə də Minsk
qrupu mövcud status-kvonun davam edə bilməyəcəyi qənaətindədir və bu fikir açıq şəkildə ifadə olunur. Yəni
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ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri qəbul edirlər ki, münaqişənin həlli ilə bağlı mümkün qədər tezliklə ciddi
tədbirlərin həyata keçirilməsinə başlanmalıdır.
Yaranmış yeni siyasi şərait Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tezliklə həllini zəruri edir
Ümumiyyətlə, beynəlxalq ictimaiyyət anlayır ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
regional miqyaslı, qlobal xarakterli destruktiv problemdir. Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarının 20 faizini
işğal etməsi nəticəsində yaranmış münaqişə ölkəmizin ərazi bütövlüyünə qarşı törədilmiş qəsdin və təcavüzkar
siyasətin əyani nümunəsi olmaqla yanaşı, həm də regional və qlobal təhlükəsizlik sistemi üçün ciddi təhdiddir.
Ümumilikdə, münaqişə bölgənin inkişafına, uzunmüddətli sabitliyə mane olan dağıdıcı faktorlardan biri kimi
çıxış edir. Ona görə də bu problemin həlli beynəlxalq təhlükəsizliyin diktə etdiyi zəruri amildir. Belə olan
halda, qeyd etdiyimiz kimi, ayrı-ayrı dövlətlər, beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən münaqişənin həlli
istiqamətində vasitəçilik missiyasını yerinə yetirən ATƏT-in Minsk qrupu Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
məhz beynəlxalq hüquq normaları əsasında həllinin zəruriliyini bəyan edirlər. Ümumi qənaət budur ki, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi nə qədər ki ədalətli şəkildə həll edilməyib, regionda tam mənada sülh və sabitlikdən bəhs
etməyə dəyməz. Çünki ərazi iddialarının, təcavüz faktının və separatizmin mövcud olduğu məkan və şəraitdə
qarşılıqlı maraqlara söykənən əməkdaşlıq niyyətlərini istənilən səviyyədə reallaşdırmaq qeyri-mümkündür.
Bütövlükdə isə bəlli olan budur ki, yaranmış yeni siyasi şərait Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tezliklə həllini
zəruri edir.
Ermənistanın konstruktiv mövqe nümayiş etdirməkdən başqa çıxış yolu qalmayıb
Əsas məqam budur ki, işğalçı Ermənistan çağırışlara qeyri-konstruktiv reaksiya verməməli, ATƏT-in
Minsk qrupunun həmsədrlərinin bəyanatında əks olunmuş status-kvonun saxlanmasının yolverilməzliyi, hərbi
əməliyyatlardan çəkinilməsi və münaqişənin sülh yolu ilə həlli təkliflərinə məhəl qoymalıdır. Ermənistan
anlayır və qəbul edir ki, bundan sonrakı dövrdə danışıqlar prosesini uzatmaq, mövcud status-kvonu qoruyub
saxlamaq mümkün deyil, beynəlxalq ictimaiyyət bu mövqeni qəbul etməyəcək. Ermənistanın konstruktiv
mövqe nümayiş etdirməkdən başqa çıxış yolu qalmayıb.
Sankt-Peterburq görüşü danışıqlar prosesində tezliklə irəliləyişə nail olmaq üçün imkanlar yaranacağına
inanmağa əsas verir
Beləliklə, münaqişənin həlli istiqamətində yeni reallıq Azərbaycan Prezidentinin münaqişənin beynəlxalq
hüquq norma və prinsipləri çərçivəsində həlli istiqamətində həyata keçirdiyi siyasətin məntiqi nəticəsidir.
Danışıqlar prosesinin intensivləşməsi, dövlət başçılarının və hər iki ölkənin rəsmi şəxslərinin görüşləri, ATƏTin Minsk qrupu həmsədrlərinin fəallığı aprel hadisələrindən sonra yaranmış yeni vəziyyətin elementləridir. Bu
məqamda qeyd edək ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburq şəhərində görüşü
konstruktiv şəraitdə keçib, onun nəticələri müsbət qiymətləndirilir. Görüş danışıqlar prosesində tezliklə
irəliləyişə nail olmaq üçün imkanlar yaranacağına inanmağa əsas verir.
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri, xüsusilə də Rusiya münaqişənin tezliklə həllinə dair ciddi iradə
nümayiş etdirirlər
Nəticə etibarilə, Dağlıq Qarabağ münaqişənin həlli prosesində yeni situasiyanın yaranması pozitiv amil
kimi qiymətləndirilir. Görünən budur ki, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri, xüsusilə də Rusiya münaqişənin
tezliklə həllinə dair ciddi iradə nümayiş etdirirlər.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, münaqişənin tənzimlənməsində Azərbaycanın uzun illərdir davamlı
şəkildə irəli sürdüyü mərhələli həll variantı əsas prinsip kimi götürülüb. Mərhələli həll variantı atəşkəsin tam
təmin olunmasını, işğal altında olan torpaqların Azərbaycana qaytarılmasını, qaçqın və məcburi köçkünlərin
öz torpaqlarına qayıtmasını və gələcəkdə Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı referendum keçirilməsini nəzərdə
tutur.
Yeni Azərbaycan.-2016.-22 iyun-№ 111.-S.3.
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TÜRKİYƏ CÜMHURİYYƏTİNİN XARİCİ SİYASƏTİ VƏ DAĞLIQ QARABAĞ
MÜNAQİŞƏSİ
Natiq Hacıyev
AMEA-Fəlsəfə və Hüquq İnstitunun doktorantı
Qarabağ münaqişəsində rəsmi həmsədrlərlə yanaşı digər dövlətlərin də vasitəçi kimi çıxış etmək
niyyətlərinin olmasını xüsusi qeyd etmək lazımdır. Bunlardan birincisi Türkiyə Respublikasıdır.
Türkiyə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli şəkildə, beynəlxalq hüquq normalarına müvafiq həllinin
tərəfdarıdır və öz regional siyasətini həmin istiqamətdə qurur. Türkiyə istər ikitərəfli münasibətlərdə, istərsə
də beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində daima Azərbaycanın ədalətli mövqeyini müdafiə edir. 1988-ci ildən
başlayaraq ermənilər faktiki olaraq azərbaycanlılara qarşı genosid siyasəti həyata keçirmişlər. Hələ o, vaxt
SSRİ-nin süqutu ərəfəsində bu prosesə münasibət bildirmək beynəlxalq aləmdə hadisələri düzgün istiqamətdə
təbliğ etmək olduqca vacib məsələ idi. Lakin Türkiyənin bu prosesə müdaxilə etməsini SSRİ-nin daxili işinə
qarışması kimi qiymətləndirənlərin siyasi məqsədləri onda büruzə vermişdir ki, hətta 1992-ci il Xocalı
soyqırımından dərhal sonra «İzvestiya» qəzeti erməni vəhşiliklərinə tuş gəlmiş uşaqların şəkli altında onların
milliyyətini yazmadı. Xocalı qurbanları kimi ictimaiyyətə təqdim olundular. Bu zaman Türkiyə dövləti bu
ədalətsizliyə dözməyərək dünya ictimaiyyətinə bəyanatla müraciət etdi. Beynəlxalq aləmdə əslində təklənmiş
və heç bir beynəlxalq təşkilatda öz haqq işini səsləndirmək imkanı olmayan Azərbaycan Respublikasının
Türkiyə ilə əməkdaşlığı və milli maraqlarının qorunmasına böyük ehtiyac vardı. İlk dəfə Türkiyənin də dəstəyi
ilə 1994-cü ilin noyabrında Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycan-Ermənistan cəbhəsində
atəşkəsin əldə edilməsini məmnunluq hissi ilə qarşılayaraq 1047 saylı qətnamə qəbul etmişdir. Burada
göstərilirdi ki, bu münaqişə bütün regiona təhlükə yaradır və milli hüquqları tapdalayır». (1, 4)
Dağlıq Qarabağ probleminin həll edilməsində Türkiyənin özünəməxsus yeri və rolu vardır. 1992-ci ilin
mart ayında Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Minsk Qrupu yaradıldıqda Azərbaycan və
Türkiyənin israrlarına baxmayaraq həmsədr dövlətlərin və Ermənistanın razılığı olmadığı üçün Türkiyə
həmsədr ölkələr qrupuna daxil edilmədi. Digər [səh. 21-22] həmsədr dövlətlərə (Rusiya, Fransa və ABŞ) nəzər
yetirdikdə heç birinin Ermənistan ilə sərhədi olmadığı, yəni, bu ölkə ilə coğrafi olaraq təmaslarının olmadığı
anlaşılmaqdadır. Bu dövlətlərin Ermənistana siyasi və maliyyə dəstəyindən başqa heç bir təsiri yoxdur. 20 ildir
Minsk Qrupunun vasitəçilik təşəbbüsləri də nəticəsiz qalıb və problem həll edilməmişdir. Problemin həll
edilməməsindən isə siyasi, təhlükəsizlik və sosial-iqtisadi baxımdan ən çox Ermənistanın əziyyət çəkdiyi
məlum olur. (2, 116-117) Ermənistan müstəqilliyini elan etdikdən sonra Türkiyəyə qarşı yönələn düşmənçilik
siyasətini davam etdirməsinə baxmayaraq, Türkiyə hər zaman bu ölkə ilə münasibətlərin qurulması və inkişaf
etdirilməsində maraqlı olmuşdur.
Ancaq Ermənistanın beynəlxalq aləmdə qondarma soyqırımı təbliğatına davam etməsi, Türkiyənin ərazi
bütövlüyünü təsdiq edən Qars və Moskva müqavilələrini tanımamağı, Müstəqillik Bəyannaməsinin 11-ci
maddəsində “Ermənistan Respublikası 1915-ci ildə Qərbi Ermənistanda təşkil edilən erməni soyqırımının
beynəlxalq aləmdə tanınmasına çalışmaqdadır” ifadəsinin yer alması, Ermənistan dövlət başçılarının
mütəmadi olaraq Türkiyəni təhdid etmələri və başqa səbəblərə görə tərəflər arasında diplomatik münasibətlər
qurulmamışdır.
Ermənistan Rusiya, Fransa və ABŞ-ın siyasi təsir dairəsindən uzaqlaşıb məntiqli xarici və təhlükəsizlik
siyasəti həyata keçirə bilsəydi, Türkiyə ilə münasibətlərini qaydaya salaraq iqtisadi, siyasi, sosial və
təhlükəsizlik problemlərini əhəmiyyətli dərəcədə həll edə bilər və Dağlıq Qarabağ problemi də həll olunardı.
Beynəlxalq aləmdə qırılma nöqtələri yaşandığı zaman dövlətlər müxtəlif səpkidə təhdid və fürsətlərlə
qarşılaşır. Sovet İttifaqının dağılmasından sonra Ermənistan üçün də Türkiyə ilə münasibətlərində fürsət və
təhdid ünsürü ortaya çıxdı. Əslində Ermənistan üçün Türkiyə real bir təhdid ünsürü deyildi. Bu son 100 ildə
erməni xalqının psixoloji baxımdan türk düşmənçiliyi ilə bəslənməsinin nəticəsi idi. Belə ki, daha Sovet İttifaqı
dağılmadan Türkiyənin Moskvadakı səfiri Volkan Vural Ermənistanı ziyarət etmiş və ehtimal olunan
müstəqillik, sonra isə Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin konturlarının müəyyənləşdirilməsi üçün dövlət
rəsmiləri ilə görüşmüşdü. Ermənistanın dövlət adamları müstəqillik dövründə Türkiyənin bu təklifini nəzərə
ala bilmədilər və 100 illik təbliğatın təsirindən uzaqlaşaraq məntiqli düşünüb qərar verməkdə aciz qaldilar.
Nəticə etibarı ilə iki ölkə arasında diplomatik münasibətlər bu günə qədər qurulmamışdır.
Yerləşdiyi coğrafi məkan, nəqliyyat amili, ölkələrarası iqtisadi inteqrasiyanın [səh. 22-23] güclənməsi
Türkiyənin qonşu Ermənistanla münasibətlərini ilk baxışda labüd etsə də Qarabağ münaqişəsi, ermənilərin
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uydurma «soyqırım» və Şərqi Anadoluya olan ərazi iddiaları bu münasibətlərin inkişafının qarşısında mühüm
bir əngəl olmaqda davam edir. Qarabağ münaqişəsində Türkiyə ictimaiyyəti açıq şəkildə Azərbaycanın
mövqeyini müdafiə etmişdir. Türkiyə ictimaiyyəti hökumətin Qarabağ məsələsində bitərəf qalmasına qarşı
etiraz aksiyaları keçirmiş və Azərbaycanın haqlı mübarizəsini dəstəkləmişlər. Türkiyə hökuməti bir tərəfdən
Qafqazdakı gələcək nüfuzu baxımından, digər tərəfdən isə bölgədə hegemonluğu əldə edərək Rusiya,
ABŞ, NATO və Avropa ilə münasibətlərinin daha səmərəli olması baxımından Qarabağ məsələsinin
həllində fəal rol oynamağa çalışsa da bu heç də gözlənilən nəticələr vermədi, əksinə Rusiyanın və Qərb
ölkələrinin təzyiqi nəticəsində daha passiv bir siyasətlə nəticələndi. Odur ki, istər yerli, istər türkiyəli, istərsə
də xarici yazarlar Türkiyənin bölgədəki maraqlarmı izah edərkən yazırlar ki, rəsmi Ankara regionda Qarabağ
münaqişəsinin nizamlanmasında öz imkanlarından nəinki maksimum yararlanmaq, hətta imkanlarının
müəyyən hissəsindən belə istifadə etmədi. Qarabağ probleminin həllinin belə, Türkiyə-Ermənistan
münasibətlərinin yaxınlaşmasına elə bir ciddi təsir göstərməyəcəyni bildirən siyasi icmalçılar onu da qeyd
edirlər ki, erməni diasporu da bu münasibətlərin yaxınlaşmasına mənfi təsir edir.(72, 63) Hələ 1996-cı ilin
oktyabrında 26-da Türkiyənin keçmiş prezidenti Süleyman Dəmirəllə ABŞ-ın dövlət katibinin müşaviri Stroub
Telbotun görüşünü təşkil edən bu şəxslər Dəmirəlin Ermənistanla sərhədlərin açılmasına razılıq verməsinə nail
olmuşlar. Sonradan siyasi məqsədlərin önə çıxması iqtisadi maraqların kölgədə qalmasına gətirib çıxardı.
Türkiyənin Ermənistana yönələn ticarət münasibətinin 75 milyon dollarla ölçüldüyünü irəli sürən bu şəxslər
sərhədlərin açılacağı təqdirdə məbləğin iki-üç qat artacağını iddia edirlər. Ermənistana İran və Gürcüstan
vasitəsilə mal aparan türk iş adamları hər dəfə 3 min dollar itirdiklərindən şikayət edərək Qars-İrəvan, QarsGümrü və İqdırdakı Alican sərhəd qapısının təcili olaraq açılmasını tələb edirlər. Onlar sərhədlər açılandan
sonra Türkiyənin turizm və ticarət sahəsində 1 milyard dollar gəlir götürəcəyini bildirirlər. Bununla
Ermənistanın iqtisadi cəhətdən Türkiyədən müəyyən qədər asılı vəziyyətə düşməsini irəli sürən bu dairədə
təmsil olunanlar, eyni zamanda türk kapitalının gücünün erməniləri idarə etmək iqtidarına malik olacağını da
iddia edirlər. Bu iddialarla paralel olaraq siyasi xadimlərin bəziləri sərhədlər açılacağı təqdirdə bölgədə
Rusiyanın nüfuzunun azalması məsələsinə toxunmaqla bu ilin yanvarında Türkiyə ilə yaxın bölgədə inşa edilən
Atom Elektrik Stansiyasını neytrallaşdırılacağını bildirirlər. 2001-ci ilin mayında Rusiya- Ermənistanla birgə
hava təlimlərinin Türkiyə sərhədləri yaxınlığında aparılması və bölgədə S-300 V tipli uzaqvuran ballistik
raketlərin yerləşdirilməsini əsas kimi göstərənlərin fikrincə, Ermənistanla sərhədləri açmaqla Türkiyə gələcək
“təhlükədən” yaxa qurtara bilər.(5)
Onlar Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyünə Ermənistanla sərhədlər məsələsinin maneə olduğunu
bildirməklə, birliyə inteqrasiya istiqamətində onlara qarşı olan dövlətlərin güzəştə getməməsinin başlıca
səbəbini bunda görürlər. Xatırladaq ki, Türkiyənin Avropa ailəsinə qəbul edilməsinə qarşı çıxan edən
ermənipərəst Fransa bəhanə kimi Türkiyənin başqa mədəniyyətə, başqa yaşam tərzinə və başqa inanca malik
olmasını göstərir. Nüfuzlu “Washington Times” qəzetinə müsahibə verən Fransanın keçmiş prezidenti Valeri
Jiskar Destyenə görə Türkiyənin Ermənistanla sərhədləri açması onun Avropa Birliyinə üzvlüyü məsələsində
Fransanın mövqeyinin yumşaldılması üçün əlverişli addım ola bilər. Məhz 2001-ci ildə Ermənistanla-Türkiyə
arasında münasibətlərin tənzimlənməsi üçün təsis edilən işçi qrupunun maliyyələşməsini həyata keçirən bir
sıra iş adamları və ictimai- siyasi xadimlər ABŞ-ın son zamanlar Türkiyəyə soyuq münasibətinin aradan
götürülməsi üçün sərhədlər məsələsində Ermənistana güzəştə getmək barədə Ərdoğan-hökumətinə məsləhətlər
verirlər. Türkiyənin nüfuzlu “Posta” qəzetinin yaydığı məlumata görə ABŞ Konqresinin Ağ Evə göndərdiyi
məxfi sənəddə Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşdırılmasının Ermənistanla sərhədlərin açılacağı təqdirdə
mümkünlüyü qeyd olunmuşdur. (6) Bu məsələ ətrafında analitiklər və politoloqlar arasında yekdil fikir
olmaması dərc olunan fikirlərdə özünü büruzə verir. Bir qrup politoloq fikirləşir ki, Türkiyə və Ermənistan
arasında olan sərhədlər problemi, yaxın zamanlarda sərhədlərin açılması ilə çözüləcək. “Türkiyənin öz
maraqları var” – deyən bu politoloqlar bunun üçün Azərbaycan amilinin daha mühüm rol oynamadığını
bildirirlər. “Ankara- İrəvan arasında danışıqlar sərhədlərin açılacağını labüd edir” – şəklində düşünən
politoloqlar Türkiyənin iqtisadi maraqlar üzərində siyasət yeritdiyini göstərməklə, eyni zamanda siyasi
maraqların qorunmasını da qeyd edirlər. Digər bir analitik qrup hesab edir ki, son vaxtlar daha ciddi gündəmə
gələn sərhədlər məsələsi Vaşinqton və Ankaranın Azərbaycana təzyiq vasitəsindən başqa bir şey deyil. Onlar
son günlər ABŞ-Azərbaycan və Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərində olan soyuqluğun aradan qaldırılmasına
xidmət edən sərhədlər məsələsinin Rusiya Azərbaycan münasibətlərinin inkişaf etməsi və Rusiyaya meylin
artması təqdirində artıq vasitə deyil, real işə çeviriləcəyini proqnozlaşdırırlar.
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Başqa bir analitik qrup bildirir ki, Türkiyə yalnız Ermənistana irəli sürdüyü konkret şərtlər ödənildikdən
– “soyqırımı iddiasından əl çəkərək, işğal altında olan Azərbaycan torpaqlarım azad edilməsindən sonra
sərhədləri açacaqdır. (7) [səh. 24]
Geostrategiya.-2014.-№ 5(23).-S.21-24.
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ERMƏNİSTAN – AZƏRBAYCAN, DAĞLIQ QARABAG MÜNAQİŞƏSİNİN HƏLLİ PROBLEMİ
HAQQINDA BƏZİ MÜLAHİZƏLƏR
SƏFİYƏ MÖHBALİYEVA,
Azərbaycan Respublikasi Prezidenti yanında
Dövlət İdarəçilik Akademiyasının dissertantı
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Müstəqil Azərbaycan Respublikasının yarandığı gündən ən böyük problemi
olmuşdur. Bu vaxta qədər Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin səbəbləri, onun tarixi kökləri, geosiyasi mahiyyəti,
gedişi və digər cəhətləri barədə xeyli araşdırmalar aparılmış, məsələnin işıqlandırılması üçün işlər
görülmüşdür. (1,2,3,4) Lakin bu məsələlərdə kifayət qədər aydın və birmənalı qəbul edilən versiya hələ də
ortaya qoyulmamışdır.
Bunun səbəbi bir tərəfdən münaqişənin aktiv fazada olması, hadisə və proseslərin başa çatmaması
üzündən hər bir deyilən fikrin münaqişə iştirakçıları tərəfindən birmənalı qarşılanmamasıdır. Digər tərəfdən
isə bu hadisələrə və bütövlükdə, regiondakı situasiyaya münaqişə iştirakçılarından başqa çoxsaylı digər
maraqlı tərəflərin qərəzsiz olmayan təsiri mövcud ziddiyyətləri şərtləndirir. Çox hallarda həmin amillərlə bağlı
olan faktların saxtalaşdırılması, həqiqətlərin pərdələnməsi cəhdləri günün reallıqlarıdır.
Məlum olduğu kimi, bu münaqişənin əsası hələ ötən əsrin 80-ci illərin axırlarında qoyulmuş, SSRİ-nin
dağılmasından sonra postsovet məkanında həll olunması çox müşkül olan bir münaqişə ocağı kimi
qalmaqdadır. Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində Azərbaycanın ərazisinin 20 faizi işğal edilmiş, bir
milyondan artıq əhali qaçqın və məcburi köçkünə çevrilmişdir. 1994-cü ildən atəşkəs rejimi tətbiq edilsə də,
o, mütəmadi olaraq pozulur və hərbi əməliyyatların yenidən başlanması təhlükəsi hər an özünü büruzə verir.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən Ermənistan ordusunun qeyd-şərtsiz
çıxarılması haqqında qəbul edilmiş qətnamələrinə məhəl qoyulmur.(5,6)
Atəşkəs razılığı əldə edildikdən sonra münaqişənin danışıqlar yolu ilə həll olunması nəzərdə tutulurdu.
Bu məsələdə isə vasitəçilik missiyasını beynəlxalq təşkilatlar öz üzərlərinə götürürlər. ATƏT-in 1992-ci ildə
yaradılmış və öz tərkibində Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya Federasiyası, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa,
Polşa, Almaniya, Türkiyə, Belarus, Finlandiya və İsveç dövlətlərini birləşdirən Minsk qrupu bu problemi
ATƏT-in prinsipləri çərçivəsində həll edilməsinə kömək etmək öhdəliyi ilə fəaliyyətə başlayır.
Bir qədər sonra Minsk Qrupunun həmsədrləri məsələsi ortaya çıxır. ABŞ, Rusiya, Fransa həmsədr ölkələri
funksiyasını yerinə yetirməyə başlayırlar. Həmsədr məsələsinin aktuallaşması və bu tərkibdə formalaşdırılması
уenə də münaqişənin həllinin bunu tələb etməsi ilə deyil, həmin dövlətlərin regionda maraqlar mübarizəsinin
ən kəskin həddə olması ilə bağlı idi. Bu, zaman-zaman həmsədrlərin hər birinin mövqeyində müşahidə edilmiş
və missiyanın mahiyyətinə zidd olan ayrı-ayrı addımlarında və bəyan etdikləri fikirlərində əyani şəkildə təsdiq
edilir.
Uzun illər boyu ATƏT-in münaqişənin tənzimlənməsi ilə məşğul olmalı olan Minsk Qrupunun fəaliyyəti
onun öz missiyasını nə vaxtsa ciddi bir nəticəyə gətirib çıxaracağına ümid yeri qoymur. Bunun səbəbi isə
Minsk Qrupunun fəaliyyətindən münaqişə tərəflərinin, xüsusən Azərbaycanın gözləntilərindən daha çox fərqli
məqsədlərə xidmət etmələri olmuşdur. Dəfələrlə müxtəlif sülh sazişləri variantları ilə çıxış etmələrinə,
tərəflərin müxtəlif səviyyədə və formatda görüşlərini təşkil etmələrinə baxmayaraq, onların bu səyləri
əvvəlcədən hay-küylə bəyan edilən nəticələrə gətirib çıxarmır. Son illərdə isə Minsk Qrupunun fəaliyyətindən
gözlənilən effekt yox dərəcəsindədir. Lakin bu, həmin qurumun fəaliyyətsizliyi anlamına gətirməməlidir.
Onun bəyan olunmuş məqsədləri ilə real hədəfləri arasında fərqlərin olduğu zaman keçdikcə daha çox özünü
büruzə verməkdədir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin bu günə qədər nəinki həll edilməməsi, hətta bu yolda
konstruktiv bir həddə gətirib çıxarmamasının bir sıra mühüm səbəbləri mövcuddur. Onların sırasında Minsk
Qrupunun fəaliyyətində də müəmmalı məqamların və fərqli məqsədlərin olması da vardır.
Münaqişənin tərəflərinə münasibətdə böyük dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların mövqeyində uzun
illərdən bəri müşahidə edilən ikili standart yanaşmaları bu günün reallığıdır. Azərbaycan bu cür münasibətin
aradan qaldırılmasına çalışır. Problemlərə yalnız obyektiv, ədalətli, birmənalı, beynəlxalq hüququn norma və
prinsiplərinə uyğun yanaşma şəraitində onun həllinə dinc danışıqlar yolu ilə nail olmaq mümkündür. Minsk
Qrupunun fəaliyyətində müşahidə edilən qətiyyətsizlik və boşluq prosesin uğuruna, problemin bu yolla həllinə
ümid etməyə əsas vermir. Minsk Qrupu Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin çoxsaylı görüşlərini təşkil
etsələr də, bu işdə təşkilatçılıqdan irəli getməmişlər. Onların hazırladıqları layihələr də qrupun özünün
fəaliyyətinin zəifliyi və qeyri-ardıcıllığı üzündən ciddi bir nəticəyə gətirib çıxarmamışdır. Azərbaycan tərəfi
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ATƏT- in Minsk Qrupunun irəli sürdüyü münaqişənin mərhələli həllini nəzərdə tutan “Praqa prosesini” qəbul
etsə də, əks tərəfin qeyri-konstruktiv mövqeyi ucbatından nəticəsiz qalmışdır.
2007-ci ildə “Praqa prosesinin” davamı kimi irəli sürülən “Madrid prinsipləri” (7) təkmilləşdirilərək
2009-cu ildə yeni varianti münaqişə tərəflərinə təqdim edilir.(8) Bu sənədin Azərbaycan üçün məqbul olmayan
bir sıra cəhətləri olsa da, başlanğıc kimi onun tərəfindən qəbul edilir. Ermənistanın isə müxtəlif bəhanələrlə
sənədi əsas kimi qəbul etməkdən yayınması onun danışıqları uzadaraq daha çox vaxt qazanmaq və statuskvonu saxlamaq niyyətindən xəbər verir.
Münaqişənin həllinə münasibətdə yarımçıq mövqe tutulması, qəbul olunmuş qətnamə və qərarların həyata
keçirilməməsinə göz yumulması, təcavüzkarın özbaşınalığına məhəl qoyulmaması kimi hallar beynəlxalq
təşkilatların çoxu üçün xarakterikdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Avropa Şurası
Parlament Assambleyasının sessiyasında 24 iyun 2014-cü ildə etdiyi çıxışındakı haqlı iradı məhz bu məsələni
əhatə edirdi. “Dünyanın ən ali beynəlxalq orqanı BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası erməni işğalçı qüvvələrin işğal
olunmuş ərazilərdən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən dörd qətnamə qəbul edib. Təəssüf ki, öncə
qeyd etdiyim kimi, bu qətnamələr icra edilməyib. Bu, bir daha ikili standart siyasətini göstərir. Çünki bəzən
görürük ki. BMT-nin qətnamələri bir neçə saat ərzində icra edilir. Bizə gəldikdə isə bu, iyirmi ildən çox çəkir.
Mexanizm isə yoxdur”, – çıxışda qeyd olunur.(9)
Qarabağ münaqişəsinin müxtəlif cəhətlərindən, о cümlədən uzun müddət aradan qaldırılmaması
səbəblərindən danışarkən qeyd etmək lazımdır ki, məsələnin mahiyyətini düzgün təsəvvür etmək üçün ona
kompleks şəkildə yanaşılması tələb olunur. Beynəlxalq təşkilatların münaqişəyə, onun səbəblərinə və
nəticələrinə fərqli münasibət bəsləməsinin özünün də ciddi səbəbləri vardır və onun onun aradan qaldırılması
üçün bu səbəblər araşdırılmalıdır. Nəzərə almaq vacibdir ki, nizama salınma məsələsinin uzadılması dünyanın
müxtəlif yerlərində, о cümlədən postsovet məkanında baş verən münaqişələr üçün də səciyyəvidir. Lakin
onların hər biri öz spesifikasına, daşıdığı müssiyaya görə bir birindən fərqlənir. Onların ümumi cəhətləri olsa
da, hər biri öz fərdi cəhətlərinə malikdir və bu mənada unikaldır.
Qarabağ münaqişəsinin başlanmasına təkan verən heç də onun başlıca səbəbləri kimi qələmə verilən
amillər deyildir. Proseslərin başlandığı ilk vaxtlarda Azərbaycanın əleyhinə irəli sürülən ittihamlar о qədər
gülünc və əsassız idi ki, ermənilərin, xüsusən də Qarabağ ermənilərinin özləri bu məsələyə qeyri ciddi yanaşır,
hətta belə ittihamlara qarşı etiraz edirdilər. Yalnız sovet təbliğat maşınının hazırlamış olduğu xüsusi şəxslər,
gizli və yarımgizli şəkildə bəslənib saxlanılmış erməni təşkilatları aldıqları sifarişi reallaşdırmaq üçün təkcə
Azərbaycana və regionun digər xalqlarına deyil, həm də ermənilərin özlərinə qarşı da xəyanətkar siyasəti
həyata keçirdilər.
SSRİ-nin dağılma ərəfəsində demək olar ki, eyni ssenari üzrə ittifaqın müxtəlif yerlərində alovlandırılmış
münaqişələr eyni məqsədə qulluq edir, eyni mərkəzdən idarə olunurdular. Bu münaqişələrin başlıca missiyası
Sovetlər ittifaqının dağılma məqamında xalqların müstəqilliyə aparan yollarını bağlamaq, onları ən azı təsir
dairəsində saxlamaq olmuşdur. Beləliklə, о vaxt milli zəmində başlanan bu münaqişələr dağılmış köhnə dünya
nizamının yerində yeni dünya durumunun formalaşması prosesinin tərkib hissəsi idi.
Qarabağ münaqişəsi eyni zamanda regionda nəhəng dünya dövlətlərinin kəsişən maraqlarının
mübarizəsinin tərkib hissəsidir. Belə bir şəraitdə iri dünya dövlətləri, beynəlxalq təşkilatlar münaqişəni
nizamlayan qüvvə kimi qəbul edildikləri bir vaxtda özləri üçün daha önəmli olan şəxsi maraqları mövqeyindən
çıxış edirlər.
Adi münaqişə olardısa onun həlli tərəflərin özünün vəziyyətindən, gücündən, beynəlxalq normalara görə
haqlı olub-olmamasından və bir sıra digər amillərdən asılı olar, yekun olaraq uzunömürlü sülh üçün zəmin
yaranardı. Hazırkı vəziyyətdə isə Qarabağda yaranmış vəziyyət və status-kvo qeyd olunan amillərin deyil,
kənar qüvvələrin təsiri və diktəsi üzərində dayanmışdır.
Həmin vəziyyət kənardan dəstəklənir və təbii olaraq onun aradan qaldırılması yolları da daxili amildən
daha çox xarici amillərdən asılı olur.
Hazırkı Ermənistan hökuməti nəinki regionda status-kvonu saxlamaq, hətta öz ölkəsini normal idarə
etmək və onun təhlükəsizliyinə təminat vermək gücünə malik deyildir. Eyni zamanda Ermənistan hökuməti
vəziyyətinin çıxılmaz olduğunu və mövcud vəziyyətin girovuna düşdüyünü başa düşsə də, Qarabağ
məsələsində konstruktiv mövqe tutmaq, iradə nümayiş etdirərək reallıqlara uyğun siyasi addımlar atmaq
iqtidarında deyildir. Öz əhalisi ilə arasında kəskin ziddiyyətlər yaşayan Ermənistan hökuməti faktiki olaraq öz
xalqının deyil, kənardan diktə edən qüvvələrin göstərişi ilə hərəkət edir.
Hazırkı Ermənistan hakimiyyətinin söykəndiyi dayaqlardan biri onların qələbəsi kimi qələmə verilən
Qarabağın işğalıdır. Avanturist daxili və xarici siyasəti ilə ölkəsini dilənçi vəziyyətinə salmış bu hakimiyyət
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Qarabağla bağlı iddialarından hər hansı dərəcədə imtina edərək reallıqla barışması özünüməhvə bərabərdir.
Lakin real həyat da öz sözünü deməkdədir. Onun ictimai həyatın bütün sahələrində tədricən iflasa uğraması
günbəgün daha aşkar şəkildə təsdiq edilir. Faktiki olaraq, Ermənistanın durumu bu gün daxildə təlqin edilən
avantürist ideyalara və xaricdən olan iqtisadi və hərbi dəstəyə söykənir. Belə bir cəmiyyətin, onun hökumətinin
öz xalqının xilası və dirçəlməsi naminə reallığı qəbul etməsi və münaqişənin ədalətli həllinə qol qoyması qeyrirealdır.
Deməli, Qarabağ münaqişəsinin dinc vasitələrlə həllinin real rıçaqları xarici dövlətlərin və beynəlxalq
təşkilatların əlindədir. Əvvəla, Ermənistanın bu münaqişədə Azərbaycanın artan gücü və nüfuzu qarşısında
davam gətirməsi və təcavüzkar olaraq beynəlxalq hüquq normalarını kobud şəkildə pozması, beynəlxalq
təşkilatların qəbul etdikləri qətnamələrə məhəl qoymamaları, ən başlıcası isə onun bu cür özbaşınalıqlarına
göz yumulması onun kənardan dəstək almasına dəlalət edir.(3,4) Buna görə də münaqişənin uzanmasının
başlıca səbəblərindən biri ona verilən dəstəkdir. Dünyanın nəhəng gücləri və beynəlxalq təşkilatlar münaqişəni
həll etmək istəsələr, onlar Ermənistana etdikləri havadarlığı dayandırmalı və onu beynəlxalq normalara və
qəbul olunmuş qətnamələrə əməl etməyə məcbur etməlidirlər.
Azərbaycanın münaqişənin həlli yolları ilə bağlı prinsipial mövqeyi ölkənin rəsmiləri tərəfindən dəfələrlə
bəyan edildiyi kimi dəyişməzdir. Azərbaycan dövləti münaqişənin beynəlxalq hüquq prinsipləri əsasında,
ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində və Dağlıq Qarabağ ermənilərinə respublikamızın hüdudları daxilində
ən yüksək muxtariyyət statusu verilməsi yolu ilə həllinin tərəfdarıdır. Bu çərçivədən kənarda münaqişənin hər
hansı bir həll yolu qəbuledilməzdir. Bu yolun qəbul edilməməsi onun dinc yollarla həllini qeyri-mümkün edir.
Əks halda Azərbaycan öz suveren hüquqlarını hərbi yolla bərpa etmək məcburiyyətində qalır.
Ermənistanın münaqişəni uzatmaq və status-kvonun mümkün qədər çox saxlanması yolu ilə dünyanı
mövcud vəziyyətlə barışmağa sövq etmək, bu müddətdə regionda demoqrafik vəziyyətin ermənilərin xeyrinə
dəyişməsinə nail olmaq, dünyanı, xüsusən də Azərbaycanı fakt qarşısında qoymaq ümidlərinin heç bir əsası
yoxdur. Azərbaycan tərəfinin müxtəlif çıxışlarında dəfələrlə qeyd olunduğu kimi, Azərbaycan torpaqlarında
ikinci erməni dövlətinin yaranması yolverilməzdir.
Münaqişənin uzadılması onun Azərbaycanın maraqlarının ziddinə həll edilə biləcəyinə ermənilərin ümid
etməsinə əsas vermir. Azərbaycan hazırkı dövrdə yeritdiyi düzgün daxili və xarici siyasət sayəsində, ictimai
həyatın bütün sahələrində əldə etdiyi uğurlar sayəsində günbəgün güclənir. Regionun lider dövlətinə çevrilmiş
Azərbaycan öz potensialı sayəsində dünyada özünəməxsus layiqli yerini tutur. О bir çox hallarda ikili
standartlarla üzləşməli olsa da, bütövlükdə onun haqları və maraqları ilə hesablaşılmasına nail olur.
Ermənistanda bunun tam əksi olan proseslər müşahidə olunur. Ermənistan cəmiyyəti bu həqiqəti nə qədər
tez başa düşsə və avantürist siyasətdən uzaqlaşsa, о qədər neqativ tendensiyaların qarşısını almaq, о cümlədən
regiona müsibətlər gətirən münaqişəni dayandırmaq və onun nəticələrini aradan qaldırmaq mümkün olar.
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РЕЗЮМЕ
Некоторые суждения о проблемах решения Армяно-азербайджанского, НагорноКарабахского конфликта
В статье рассматривается один из сложных вопросов Армяно-азербайджанского, НагорноКарабахского конфликта. Исследуется причины затягивание решения этой проблемы,
малоэффективное™ усилий посреднических миссий международных организаций. В центре внимания
находятся факторы, мешающие сближению позиций сторон и достижению взаимопонимания между
сторонами конфликта.
SUMMARY
Some judgments about problems solution the Armenian-Azerbaijani Nagorno- Karabakh conflict
The article discusses issues related to the Armenian-Azerbaijani Nagorno-Karabakh conflict. It
investigates the causes of delay in solving this problem, ineffectiveness of efforts of mediation missions of
international organizations. The factors that prevent convergence of positions of the parties and to achieve
mutual understanding between the parties of the conflict are in the Spotlight.
Geostrategiya.-2014.-№ 03 (21).-S.48-51.
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Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquqa və milli maraqlarımıza uyğun həlli Azərbaycanın
xarici siyasətində əsas prioritetdir
Anar TURAN
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həlli ümummilli lider Heydər
Əliyevin xarici siyasətində başlıca yer tuturdu.
Ulu öndərin 1993-cü ildə hakimiyyətə tarixi qayıdışından sonra münaqişənin aradan qaldırılmasına nail
olmaq üçün dövlət başçıları və nümayəndə heyətləri ilə ikitərəfli və çoxtərəfli danışıqlarda, beynəlxalq
forumlarda, ATƏT-in zirvə görüşlərində, Minsk qrupunun həmsədrləri ilə aparılan müzakirələrdə, həmçinin
Ermənistan prezidenti ilə təkbətək söhbətlərdə göstərdiyi ardıcıl səylər bu böyük siyasətçinin üzərinə
götürdüyü missiyanın mühüm hissəsini təşkil edirdi. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
tarixi və mahiyyəti, onun törətdiyi nəticələr dünya birliyinə yaxşı məlumdur.Bu münaqişə əzəli Azərbaycan
torpağı olan Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan qoparıb özünə birləşdirməyə çalışan Ermənistanın ölkəmizə
ərazi iddiaları nəticəsində yaranmışdır.
Beynəlxalq birlik bu münaqişəyə lazımi diqqəti hələ ayırmasa da, yaxşı bilir ki, bu torpaqlar əzəli
Azərbaycan torpaqlarıdır.
Sadəcə, 1988-ci ildə münaqişə başlananda keçmiş Sovet İttifaqı rəhbərliyinin Azərbaycana qarşı ədalətsiz
və qərəzli mövqeyi, problemin vaxtında qarşısını almaq istəməməsi nəticəsində münaqişə dərinləşərək
müharibəyə çevrildi. Bundan əlavə, SSRİ rəhbərliyinin M. Qorbaçov başda olmaqla ermənilərə tərəfkeşlik
etməsi düşmənin daha da əl-qol açmasına zəmin yaratdı. 1991-1992-ci illərdə hərbi əməliyyatlar geniş vüsət
almağa başladı. Erməni silahlı birləşmələri ən müasir silahlardan istifadə edərək 1992-ci ilin fevral ayında
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində Xocalı soyqırımını həyata keçirdi. 1992-ci ilin mayında isə bu
hücumlar Şuşanın, sonra da Laçının süqutu ilə nəticələndi. Beləliklə, erməni silahlı qüvvələri Dağlıq
Qarabağın ətrafındakı rayonların da işğalına başladı. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874, 884 nömrəli
qətnamələrində erməni silahlı birləşmələrinin Azərbaycan torpaqlarından dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılması
və qaçqınların öz doğma yerlərinə qaytarılması tələb olunsa da, bu sahədə beynəlxalq ictimaiyyətin səylərinə
və çağırışlarına məhəl qoymayan erməni silahlı birləşmələri Azərbaycan rayonlarını işğal etməkdə davam
etdi. 1993-cü ilin aprelindən başlayaraq bir neçə ay ərzində Kəlbəcər, Ağdam, Cəbrayıl, Qubadlı, Füzuli,
Zəngilan işğal olundu. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasəti
beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən pislənsə də, Ermənistan faktiki olaraq heç bir dövlət tərəfindən təcavüzkar
kimi tanınmadı. Yalnız 1993-cü ilin aprel ayında Pakistanın Kəraçi şəhərində İslam Konfransı Təşkilatının
21-ci konfransında Ermənistanın təcavüzkar dövlət olduğu bəyan edildi. Bir tərəfdən, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün pozulması, torpaqların işğal olunmasını, digər tərəfdən, ölkənin parçalanması təhlükəsi
qarşısında qaldığını görüb buna dözmək istəməyən xalqın çağırışı ilə hakimiyyətə qayıdan Heydər Əliyev
ölkədə baş qaldırmış separatçı qüvvələri, Azərbaycan dövlətçiliyinə, müstəqilliyinə, ərazi bütövlüyünə qəsdlər
törədən cinayətkar qrupları zərərsizləşdirdi, ölkədaxili ictimai-siyasi sabitliyi, dövlət ilə xalqın birliyini,
yekdilliyini təmin etdi. Azərbaycanın müstəqilliyini, ərazi bütövlüyünü qorumaq, ölkədə ictimai-siyasi
sabitliyə nail olmaq istiqamətində təxirəsalınmaz vəzifələrdən biri davam etməkdə olan ErmənistanAzərbaycan münaqişəsi ilə bağlı qəti addımlar atmaqdan ibarət idi. Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişindən
sonra Milli Ordumuzun formalaşdırılması, onun döyüş qabiliyyətinin yüksəldilməsi, torpaqlarımızın müdafiə
olunması üçün genişmiqyaslı tədbirlərin həyata keçirilməsi nəticəsində hərbi qarşıdurmada tarazlıq yarandı.
Cəbhə bölgələrindəki yeni vəziyyət erməni tərəfini atəşin dayandırılması barədə ciddi düşünməyə vadar etdi.
Məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə, onun qətiyyəti, əzmkarlığı və uzaqgörənliyi nəticəsində 1994-cü il mayın
12-də atəşkəs haqqında razılaşma əldə olundu, beş ildən artıq davam edən hərbi əməliyyatlar dayandırıldı,
münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün ilkin şərait yarandı. Məhz atəşkəsə nail olduqdan sonra
problemlərin həlli üçün geniş imkan və şərait yaranmış oldu və bu sahədəki işlərin vüsəti xeyli artdı. Heydər
Əliyev məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasına tərəfdar olduğunu bildirdi və onun gərgin fəaliyyəti nəticəsində
ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində intensiv sülh danışıqları aparıldı.
ATƏT-in 1994-cü il Budapeşt, 1996-ci il Lissabon və 1999-cu il İstanbul sammitlərində münaqişənin
dinc və siyasi yollarla həlli istiqamətində bir sıra mühüm təkliflər irəli sürüldü. Xüsusilə 1996-cı ildə ATƏTin Lissabon Zirvə görüşü zamanı böyük siyasətçi Heydər Əliyevin uzaqgörənliyi və müdrikliyi nəticəsində
Azərbaycanın mövqeyi Ermənistan istisna olmaqla, dünyanın 53 dövləti tərəfindən qəbul edildi və müdafiə
olundu.
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Qeyd etmək lazımdır ki, 1993-2000-ci illər arasında Prezident Heydər Əliyev ATƏT rəhbərliyi və
Minsk qrupunun təmsilçiləri ilə 130-dan çox görüş keçirmişdir. Ulu öndər Heydər Əliyev 1993-cü ildən 2001ci ilədək 68 ölkənin prezidenti və dövlət başçısı ilə 485 görüş keçirmişdir ki, bu görüşlərin də hamısında
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi müzakirə olunmuşdur.
Bütün bunlar Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətində xalqımızın ən ağrılı problemi sayılan Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həllinin son dərəcə vacib olduğunu sübut edir. Müstəqil xarici siyasət yürütməyi hədəf
götürən ümummilli lider Heydər Əliyev böyük tarixi hadisə olan müstəqilliyi qoruyub saxlamağın onu əldə
etməkdən çətin olduğunu dərk edir və bu yolda öz fədakarlığını misilsiz xidmətləri ilə ortaya qoyurdu. O
deyirdi: “Azərbaycan heç bir ölkənin təsiri altına düşməyəcəkdir. Azərbaycan öz müstəqilliyini qoruyacaqdır.”
Sevindirici haldır ki, bu gün həmin siyasəti Prezident İlham Əliyev öz uzaqgörənliyi və prinsipiallığı ilə davam
etdirir. Azərbaycan dövləti, diplomatiyamız hər vəchlə çalışır ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi sülh yolu ilə
milli maraqlarımıza uyğun olaraq öz həllini tapsın. Ermənistan nə qədər də öz qeyri-konstruktiv mövqeyi ilə
seçilsə də Azərbaycan dövləti böyük canlı qüvvə və yüksək hərbi potensiala sahib olmasına baxmayaraq, hələ
də səbrli davranır və bu problemin beynəlxalq hüququn şərtlərinə müvafiq qaydada həllinə səy göstərir.
“Bizim xarici siyasətimiz tam müstəqildir, Azərbaycan xalqının milli maraqlarına söykənir. Biz milli
maraqlarımızı şərəflə, uğurla qoruyuruq”, söyləyən Prezident İlham Əliyevin vurğuladığı kimi, bu gün bölgədə
gedən proseslərdə Azərbaycan dövlətinin təsiri artır. Bir çox hallarda beynəlxalq layihələrin təşəbbüskarı da
məhz Azərbaycan dövlətidir. Xarici siyasətimizin uğurlu olmasının ən başlıca təsdiqi 155 ölkənin dəstəyi ilə
dünyanın ən mötəbər qurumu olan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilməyimiz ,
bəşəri düşündürən problemlərin ədalətli həlli istiqamətində gördüyümüz işlərdir. Prezident İlham Əliyevin
uğurlu siyasəti nəticəsində bütün dünya ictimaiyyəti Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi
tanıyır və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bu məsələnin həllində əsas faktordur. Dövlət başçımız çıxışlarının
birində demişdir: “Mən əminəm ki, bu münaqişə ədalətli və beynəlxalq hüquq əsasında öz həllini tapacaq,
Azərbaycan ərazi bütövlüyünü, suverenliyini bərpa edəcəkdir. Biz azərbaycanlılar Dağlıq Qarabağa, işğal
edilmiş digər torpaqlara və bütün tarixi Azərbaycan torpaqlarına qayıdacağıq. Mən buna əminəm, buna şübhə
etmirəm və buna nail olmaq üçün biz daha da güclü olmalıyıq”.
Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı mövqeyimizin 120 ölkə
tərəfindən dəstəklənməsi, etimad qazanması o deməkdir ki, dünya dövlətlərinin dörddəüç hissəsi Azərbaycanla
əməkdaşlığa böyük önəm verir. Ölkəmizin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar əsas və ədalətli tələbini –
ərazi bütövlüyünün beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində həllini əks etdirən mövqeyini müdafiə edir.
Xarici siyasətimizlə bağlı istiqamətlərdən olan Xocalı soyqırımının dünyada tanınması üçün aparılan işlər
davam etdirilir. 20 illiyi beynəlxalq səviyyədə qeyd olunan Xocalı soyqırımını tanıyan Meksika, Pakistan,
Kolumbiya kimi ölkələrin sayı artmaqdadır. Reallıq budur ki, qarşılıqlı hörmətə, bərabərhüquqlu
münasibətlərə , xoş niyyətlərə əsaslanan Azərbaycanın xarici siyasəti açıq, balanslaşdırılmış və ədalətlidir.
Ermənistanın dünya birliyinə göstərdiyi etimadsızlıq, beynəlxalq hüquqa qarşı etinasızlığı bir an belə
dövlətimizi öz haqq işini davam etdirməkdən çəkindirməmişdir. Azərbaycan rəhbərliyinin dəfələrlə bəyan
etdiyi kimi, nə qədər ki, Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi və münaqişəni dondurulmuş vəziyyətdə
saxlamaq cəhdləri davam edir bu münaqişənin sülh yolu ilə həlli şansı sıfıra enir.
Təəssüflər olsun ki, bir tərəfdən, Azərbaycana öz hərbi imkanlarından istifadə edərək torpaqlarını azad
etməyə sözün həqiqi mənasında imkan verməyən beynəlxalq təşkilatlar, digər tərəfdən, bu məsələ ilə birbaşa
məşğul olan vasitəçilər tərəfindən Ermənistana heç bir ciddi siqnal verilməmiş və onlara heç bir təzyiq
mexanizmi işə salınmamışdır. Bu da məsələ ilə məşğul olan vasitəçilərin vəziyyəti belə şəkildə saxlamaqda
maraqlı olduğuna əminlik yaradır.
Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, “Kim güclüdür, o da haqlıdır”prinsipi əfsuslar olsun ki,
beynəlxalq əlaqələrin konstruksiyasına böyük zərbə vurmuşdur. Biz siyasi, iqtisadi, o cümlədən, hərbi
təzyiqlərdən istifadə edərək çalışacağıq ki, məsələ dinc yolla həll edilsin. Ancaq həll edilsin. Bu məsələ
dondurulmuş vəziyyətdə qala bilməz. Bunu hər kəs bilməlidir. Bu məsələ ilə məşğul olan vasitəçilər də bunu
bilməlidirlər və bilirlər.” Dəfələrlə Prezident İlham Əliyev bəyan etmişdir ki, Dağlıq Qarabağ əzəli
Azərbaycan torpağıdır. Tarixi və hüquqi nöqteyi-nəzərdən Qarabağ həmişə Azərbaycan torpağı olmuşdur.
Azərbaycan xalqı Dağlıq Qarabağda və işğal edilmiş digər torpaqlarda əsrlər boyu yaşamış, yaratmışdır. Bütün
tarixi abidələrimiz, toponimlərimiz, kəndlərin, şəhərlərin adları Azərbaycan mənşəlidir. Dövlət başçısı hər dəfə
imkan düşəndə bütün yüksək tribunalardan geniş dünya ictimaiyyətinə Qarabağla bağlı həqiqətləri
çatdırmışdır.
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Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan prezidentlərinin Qarabağ münaqişəsinin həlli yollarının müzakirəsinə
həsr olunmuş Soçi görüşündə dövlət başçımızın səsləndirdiyi cəsarətli fikirlər Ermənistan rəhbərini çətin
vəziyyətə saldı. Ölkə rəhbəri bu dəfə də qətiyyətlə bəyan etdi ki, Azərbaycan sülh üçün çalışır, lakin bu, o
demək deyil ki, öz doğma torpaqlarından imtina etməlidir. Sadəcə Serj Sarkisyanın rabitəsiz nitqi, məntiqsiz
çıxışları və ölkəsinə qayıtdıqdan sonra verdiyi hədyan bəyanatlar Ermənistanın iç üzünü və heç bir halda islah
olunmamaq istəyini sübut etdi.
Xalq qəzeti.-2014.-21 avqust.-№ 179.-S.5.
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Dağlıq Qarabağ münaqişəsi: dəyişən beynəlxalq şərait və ona verilən çevik reaksiya
İbrahim MƏMMƏDOV,
əməkdar journalist
Fransa Prezidenti Fransua Ollandın Cənubi Qafqaza səfəri iki mühüm aspektdən xüsusilə
mühümdür və çoxsaylı məqamlar sırasından bu iki məqamın ayrılaraq üzərində dayanılması zəruridir.
Birincisi, Fransa Prezidenti Şərqi Avropa, postsovet məkanı, o cümlədən Cənubi Qafqazda yaranmış
yeni situasiyada Fransanın və Avropa İttifaqının Azərbaycan və Gürcüstanın müstəqilliyinə dəstəyini
və ittifaqın regiondakı maraqlarını nümayiş etdirir. Bu, əslində, kontinental Avropanın – Almaniya və
Fransanın mövqelərinin güclənməsidir. Son ayların diplomatik gediş-gəlişi göstərir ki, Almaniya
Ukraynada, Fransa isə Cənubi Qafqazda fəallığını artırır.
Almaniya Ukraynadakı bütün siyasi məsələlərdə öz təsirini göstərməyə çalışır. Fransa isə Cənubi Qafqaz
dövlətlərinə dəstək verir və iqtisadi-siyasi əlaqələrini gücləndirir.
“Ərazi bütövlüyü” prinsipi önə çıxır və “millətlərin öz müqəddəratını təyini” prinsipini üstələyir
Fransua Ollandın Cənubi Qafqaza, Azərbaycana səfərinin ikinci mühüm aspekti isə separatizmə
münasibətdə, münaqişələrin həllində “ərazi bütövlüyü” prinsipinin əsas olduğunu rəsmən bəyan etməsi oldu.
Məsələ ondadır ki, Ukraynanın parçalanması və Krımın Rusiyaya birləşdirilməsi, Ukraynanın cənub-şərqində
separatizmin geniş miqyas alması fonunda Avropa İttifaqının aparıcı dövlətlərinin, ABŞ-ın, BMT-nin
gündəliyində “ərazi bütövlüyü” prinsipinin aparıcı baza prinsipinə çevrilməsinə səbəb oldu.
Belə ki, ABŞ və Avropada siyasi maraqlar “ərazi bütövlüyü” prinsipinin xeyrinə formalaşdı. Bu, bütöv
bir beynəlxalq siyasi eranın başlanğıcını göstərən bir transformasiyadır. Sirr deyil ki, beynəlxalq hüququn
norma və prinsipləri də dövlətlərin beynəlxalq siyasi maraqlarına uyğun olaraq ön plana çıxır və ya əksinə,
arxa plana çəkilir. Eyni yerdəyişmələr “ərazi bütövlüyü” və “millətlərin öz müqəddəratını təyin etməsi”
prinsipləri ətrafında da baş verib və verməkdədir.
1945-60-cı illərdə ABŞ və SSRİ dünyada, xüsusilə Afrikada müstəmləkə sisteminin dağılmasında maraqlı
olduqları üçün “millətlərin öz müqəddəratını təyin etməsi” prinsipi aparıcı prinsip kimi BMT-nin
Nizamnaməsinə daxil edildi, müstəmləkə ölkələrinə və xalqlarına müstəqillik verilməsi haqda bəyannamə və
beynəlxalq paktlar qəbul edildi.
Müstəmləkə sisteminin dağılması və maraqların sərhədlərinin cızılması ilə “təyini müqəddərat” prinsipi
də özünün qlobal önəmini itirdi, “ərazi bütövlüyü” prinsipi yenidən ön sıraya çıxdı. SSRİ-nin dağılmağa
başladığı dövrə qədər, 80-ci illərin sonunda SSRİ-də suverenlik hərəkatı başlandığı dövrdə Qərb dövlətləri və
sovet rəhbərliyi – hər kəs özünə sərfəli kontekstdə (Qərb müttəfiq respublikaları, sovet rəhbərliyi müttəfiq
respublikalardakı muxtar qurumların müstəqilliyini stimullaşdırırdı – İ.M.) yenidən təyini-müqəddərat
prinsipini qabartmağa və hətta muxtar vilayət və respublikaların da müstəqilləşməsi hərəkatlarını
dəstəkləməyə başladılar.
Bu beynəlxalq dalğada Azərbaycanın, Gürcüstanın və Moldovanın əraziləri parçalanmaya məruz qaldı.
Və beynəlxalq hüquq “ərazi bütövlüyü”, yoxsa “təyini-müqəddərat” prinsiplərinin əsas götürülməsi haqda
uzun müzakirələr dövrünə qədəm qoydu. Nəhayət, 2011-ci il oktyabrın 4-də AŞ PA-nın Strasburqdakı
iclasında qəbul edilmiş 1832 nömrəli qətnamədə deyilir: “Etnik azlığın öz müqəddəratını təyin etməsi hüququ
avtomatik olaraq ayrılma hüququnu nəzərdə tutmur…” Bu qətnamə artıq ərazi bütövlüyü prinsipinin yenidən
ön plana çıxması və aparıcı Avropa dövlətlərinin siyasi maraqlarına cavab verdiyi bir dövrün başlandığına
işarə idi. Ancaq hüquqi əsas yaransa da, yenə bu məsələ praktik siyasətdə əsas hədəf deyildi. Qərb dövlətləri,
Gürcüstanla bağlı məsələ istisna olmaqla, postsovet məkanında yerdə qalan regional münaqişələr haqda
danışarkən hər iki prinsipin paralel vacibliyini vurğulayırdılar. Ancaq son 3 ayda vurğu daha çox “ərazi
bütövlüyü” prinsipinə edilir.
2014-cü il Ukrayna hadisələri və Ukraynada mərkəzdənqaçma prosesinin güclənməsi “ərazi bütövlüyü”
prinsipini nəinki Avropa və ABŞ-ın praktik siyasətinə gətirdi, hətta onu gündəlik fəaliyyətin, dövlət
başçılarının bəyanatlarının aparıcı tezisinə çevirdi. Yenidən, artıq birmənalı şəkildə “ərazi bütövlüyü” prinsipi
beynəlxalq siyasətin prioriteti oldu.
ABŞ Prezidenti Barak Obama Ukraynanın ərazi bütövlüyü haqda dəfələrlə bəyanat verdi. Hətta
Obamanın çoxsaylı rus əhalinin yaşadığı Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayevlə telefon danışığından
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sonra Ağ evin məlumatında onların “ərazi bütövlüyü və suverenlik prinsipini dəstəkləməyin vacibliyinə dair
razılığa gəldikləri” haqda məlumat yayıldı.
Yelisey sarayından verilmiş məlumatda isə qeyd edilirdi ki, Fransa Prezidenti F.Olland, Almaniya
kansleri A.Merkel, ABŞ Prezidenti B.Obama, Böyük Britaniyanın Baş naziri Devid Kemeron və İtaliyanın
Baş naziri Matteo Rentsinin telefon danışıqlarından sonra birgə bəyanatda deyilir: “Ukraynanın ərazi
bütövlüyü və suverenliyinə tam şəkildə hörmət edilməlidir”.
UNN isə Vestfalenposta istinadən yazır ki, AFR kansleri A.Merkel hesab edir ki, ölkələrin ərazi bütövlüyü
Almaniya üçün daha vacibdir: “XX əsrin fəlakətindən sonra Avropa bizim hamımızın təhlükəsizliyini təmin
edən beynəlxalq hüquqa istinad etdi. İndi əgər ölkələrin ərazi bütövlüyü belə asan pozularsa, bu bizə çox baha
başa gələcək”. Nəhayət, Fransua Olland Bakıda Prezident İlham Əliyevlə birgə mətbuat konfransında dedi:
“…Biz bu barədə söhbət apardıq ki, Siz də Fransanın, Avropanın bu məsələ ilə bağlı mövqeyinə əmin olasınız,
ölkələrin ərazi bütövlüyünə sadiq olduğumuzu görəsiniz”.
Beləliklə, Fransa Prezidenti ölkəsinin və Avropanın mövqeyini ifadə edərək “ərazi bütövlüyü” prinsipinə
üstünlük verdiklərini birmənalı bəyan etdi. Maraqlıdır ki, o, Ermənistanda olarkən bir dəfə də “öz
müqəddəratını təyinetmə hüququ” ifadəsini xatırlatmadı. Bütün bunlar onu göstərir ki, obyektiv beynəlxalq
proseslər 2014-cü ilin martın sonu və aprelindən başlayaraq ərazi münaqişələrinin həllində “ərazi bütövlüyü”
prinsipini beynəlxalq siyasətin əsas tezisinə çevirib.
Azərbaycan Prezidentinin yeni beynəlxalq şəraitə çevik reaksiyası
Ən mühümü odur ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev beynəlxalq siyasətdə baş verən bu epoxal
hüquqi-siyasi transformasiyanı zamanında tutdu və şəraitə uyğun siyasət yürütməyə başladı. Bu siyasətin
başlanğıcı Azərbaycanın BMT-də Ukraynanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən qətnaməyə səs verməsi ilə
başladı və daha sonra Qərb dövlətlərinə Azərbaycanın da ərazi bütövlüyünə praktik siyasətdə dəstək verməyə
çağırışla davam etdi. Nazirlər Kabinetinin 13 apreldə keçirilmiş iclasında Prezident İlham Əliyev belə bir
bəyanat verdi: “…Bizə qarşı soyqırımı törədilibdir. Nəticə etibarilə Ermənistana qarşı heç bir sanksiya tətbiq
edilmir. Sual olunur: nə üçün? Nə vaxta qədər biz bu ikili standartlarla üzləşəcəyik? Bunun səbəbi nədir? Nə
üçün qondarma Dağlıq Qarabağ respublikasının rəhbərləri sanksiyalardan əziyyət çəkmir? Nə üçün onlara
qarşı sanksiyalar tətbiq olunmur? Bu, ədalətsizlikdir, ikili standartlardır. Ona görə biz beynəlxalq
münasibətlərdə ikili standartlara qarşı öz etiraz səsimizi ucaldırıq. Bizimlə əməkdaşlıq edən Qərb ölkələrinin
rəhbərlərindən xahiş edirik ki, qondarma Dağlıq Qarabağ respublikasının “rəhbərləri”ni öz ölkələrinə
buraxmasınlar. Onlara qarşı sanksiyalar tətbiq edilsin. Onlar gedib qanunsuz telemarafonlar keçirirlər, pullar
yığırlar. Sonra o pulları bizim əleyhimizə istifadə edirlər. Onların “rəhbərləri”ni Qərbin aparıcı ölkələrində
qəbul edirlər. Vizalar verilir, onlar orada “nümayəndəliklər” açırlar, gedib-gəlirlər. Nə üçün?
Hesab edirəm, vaxt gəlib çatıb ki, biz bu məsələ ilə bağlı fikrimizi daha da açıq şəkildə ifadə edək. Biz
bu ikili standartlardan yorulmuşuq. Bu qədər ədalətsizliyə dözmək mümkün deyildir.
Nə üçün təcavüzkar bu günə qədər qınaq obyektinə çevrilməyib?! Nə üçün Avropa Şurası Parlament
Assambleyasında Ermənistan nümayəndə heyətinin səlahiyyətlərini dayandırmaq məsələsi müzakirə edilmir?!
Biz bu məsələni dəfələrlə qaldırmışıq. Yadımdadır ki, hələ 2001-ci ildə mən Azərbaycan Milli Məclisinin AŞ
PA-dakı nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi dəfələrlə bu məsələni qaldırmışam. Buna heç kim heç bir reaksiya
vermir. Deyirlər, gedin razılaşın, gedin danışın, sülh yolu ilə həll edin bunu. Bizə qarşı etnik təmizləmə
aparılmışdır, soyqırımı törədilmişdir. Azərbaycanlılar Dağlıq Qarabağdan qovulandan sonra orada
“referendum” keçirilmişdir. Hesab edilir ki, bu, məqbuldur. Buna dözmək mümkün deyildir. Bizə qarşı olan
ədalətsizliyi faktlarla, dəlillərlə ifşa etməliyik. Hesab edirəm ki, bu prinsipial mövqe həm ədaləti bərpa edəcək,
həm də ki, riyakar siyasəti ifşa edəcəkdir.
Bizə qarşı riyakar siyasət, ikili standart siyasəti davam edir. Biz isə bununla heç vaxt barışmayacağıq”.
Azərbaycan Prezidenti beynəlxalq siyasətdə yaranmış yeni mövcud vəziyyətdən çıxış etdi, Azərbaycanın
hüquqi üstünlüyünü yaranmış obyektiv beynəlxalq şərait kontekstində beynəlxalq gündəlikdə aktuallaşdıra
bildi. Dövlət başçısı zamanı və yeni beynəlxalq siyasi konyunkturu düzgün qiymətləndirərək öz ölkəmizin
ədalətli mövqeyini və hüquqi üstünlüyünü həm də praktik siyasi üstünlüyə çevirə bildi. Azərbaycan
Prezidentinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı son iki ayda apardığı siyasət, verdiyi bəyanatlar indiyə
qədər təmin edilmiş mənəvi, hüquqi və iqtisadi üstünlüyə praktik siyasi üstünlüyü də əlavə etdi.
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Qərbdən ilkin reaksiyalar hələlik ehtiyatlı bəyanatlar şəklində var: amerikalı həmsədr, ABŞ-ın
Ermənistandakı səfiri tvit səhifəsində, onun ardınca Azərbaycandakı səfiri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
həllinin aktuallaşması ilə bağlı müxtəlif səpkili bəyanatlar verdilər.
Fransa Prezidenti Fransua Olland Bakıya səfərə gələrək, artıq qeyd edildiyi kimi, ölkəsinin və Avropa
ölkələrinin “ərazi bütövlüyü” prinsipindən çıxış etdikləri haqda bəyanat verdi. Beləliklə, görünən odur ki,
Prezident İlham Əliyevin bəyanatı və yürüdülən siyasət nəticəsində buz tərpənib. İndi Azərbaycanda
bəyanatların daha birmənalı, “ərazi bütövlüyü” prinsipinin daha konkret ifadə olunmasını gözləyirlər. Axı
Azərbaycan hələ 3 həftə əvvəl BMT-də “ərazi bütövlüyü və suverenlik” prinsipinin daha vacib olduğu haqda
qətnaməyə səs verən 100 dövlətdən biridir. Belə ki, Azərbaycan diplomatiyası da ərazi bütövlüyü prinsipinin
ön plana çıxmasına seyrçi qalmadı, əksinə, milli maraqlarına uyğun olaraq, “ərazi bütövlüyü” prinsipini BMT
müstəvisində, praktik siyasətdə müdafiə etdi. Prezident İlham Əliyev bu barədə deyir: “Bəzi beynəlxalq
məsələlərlə bağlı dünya ictimaiyyətinin əksəriyyəti mövqe bildirməkdən çəkinir. Biz buna qiymət vermək
fikrində deyilik. Ancaq Azərbaycan hər bir məsələ ilə bağlı prinsipial mövqe nümayiş etdirir. Bu mövqe, ilk
növbədə, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə əsaslanır. Beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsas
şərt olmalıdır. Əgər bunlar pozulursa, onda bütün beynəlxalq əməkdaşlıq və münasibətlər mexanizmi pozulur.
Beynəlxalq aləmdə bax bu prinsipial mövqe, əlbəttə ki, bizə böyük rəğbət yaradır. Azərbaycan müstəqil,
prinsipial ölkə kimi öz mövqelərini daha da möhkəmləndirir”.
Beləliklə, dünyada regional münaqişələrin həlli və separatizmə münasibətdə “ərazi bütövlüyü” prinsipinin
əsas götürüldüyü bir dövr başlayıb. Azərbaycan isə bir tərəfdən bu dövrün başlanğıcına BMT-dəki səsvermə
ilə nəinki stimul verib, paralel olaraq beynəlxalq siyasətdəki keyfiyyət dəyişikliyini zamanında görüb
dəyərləndirərək öz milli maraqlarını bu beynəlxalq tendensiyaya uyğunlaşdırıb. Bu, beynəlxalq münasibətlər
tarixinə dair bilikdən, təcrübədən qaynaqlanan və dəyişən reallığı dərhal görüb ona reaksiya verən çevik
beynəlxalq siyasətdir.
Azərbaycan.-2014.-22 may.-№ 106.-S.6.
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Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı strateji hədəf
Prezident İlham Əliyev azərbaycanlıların bütün tarixi torpaqlarına qayıtmalarını vacib hesab edir
Əmir ƏLİYEV,
Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin dekanı, hüquq elmləri doktoru, professor
Cənubi Qafqaz regionunda sülh və təhlükəsizliyi təhdid edən Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normalarına və xalqımızın mənafeyinə uyğun həlli ölkə rəhbərliyinin
yürütdüyü xarici siyasətin əsas istiqamətini təşkil edir. Münaqişənin həlli strategiyası ilə bağlı beynəlxalq
hüquq normalarına əsaslanan Prezident İlham Əliyev yeni siyasi mexanizmlərin tətbiqi yolu ilə prosesi
Azərbaycanın milli maraqlarına uyğun irəliyə aparmağa müvəffəq olmuşdur.
Dövlət başçısı İlham Əliyev oktyabrın 19-da keçirilmiş andiçmə mərasimində münaqişə ilə əlaqədar
Azərbaycanın strateji və dəyişməz mövqeyini bir daha bəyan etmiş, problemin yalnız beynəlxalq hüquq
normaları çərçivəsində ədalətli həllinin mümkünlüyünü xüsusi vurğulamışdır. Dövlət başçısının
azərbaycanlıların bütün tarixi torpaqlarına qayıdacağı ilə bağlı qətiyyətli bəyanatı isə rəsmi Bakının
keyfiyyətcə yeni mərhələdə münaqişənin həlli zəminində daha fəal və qətiyyətli mövqe tutduğunu, hücum
taktikasını davam etdirdiyini göstərir. Prezident İlham Əliyev andiçmə mərasimində bununla bağlı demişdir:
“Hər hansı bir yarımçıq variant müvəqqəti variant kimi yalnız qəbul edilə bilər. Münaqişənin tam şəkildə həll
edilməsi, əminəm ki, olacaqdır və ilk növbədə, əlbəttə, erməni işğalçı qüvvələri işğal edilmiş torpaqlardan
çıxarılmalıdır. Ondan sonrakı mərhələlərdə azərbaycanlılar Dağlıq Qarabağa qayıtmalıdırlar. Şuşada,
Xankəndidə Azərbaycan bayrağı qaldırılmalıdır və əminəm ki, belə də olacaqdır. Mən qeyd etmək istəyirəm
ki, strateji hədəf kimi azərbaycanlılar bütün tarixi torpaqlara qayıtmalıdırlar. Mən əminəm ki, biz buna nail
olacağıq. Əlbəttə ki, bu strateji hədəf vaxt aparacaqdır. Ancaq bizim cəmiyyətimiz, gənc nəsil, bütün
vətənpərvər insanlar bu amalla yaşamalıdır ki, biz tarixi ədaləti bərpa edək”.
Bu bəyanat göstərir ki, rəsmi Bakı real situasiyanı düzgün dəyərləndirərək münaqişənin həlli prosesinə
təsir amillərini gücləndirmək siyasətinə üstünlük verir. Başqa sözlə, müasir dünyanın gerçəkliklərinə cavab
verən daxili və xarici siyasət yürüdən, milli maraqlarını qətiyyətlə müdafiə edən, Avropanın enerji
təhlükəsizliyində əsas söz sahibinə çevrilən Azərbaycan diplomatik fəaliyyət sferasında artıq müdafiə deyil,
hücum taktikasından çıxış edir. Respublikamız yürütdüyü uğurlu diplomatiya sayəsində bədnam erməni
lobbisinin məkr və iftira üzərində qurulmuş qərəzli təbliğat siyasətini darmadağın edir. Azərbaycan
rəhbərliyinin “hücum diplomatiyası” sayəsində ermənilərin münaqişə ilə bağlı gerçəklikləri təhrif etmək,
dünyanı çaşdırmaq cəhdləri puç olur. Ermənistan bu gün dünyada işğalçılıq siyasəti yürüdərək özünü qlobal
iqtisadi layihələrdən təcrid edən, bütövlükdə Cənubi Qafqaz regionunun iqtisadi inkişafını ləngidən dövlət
kimi tanınır. Təcavüzkar dövlət regionda başqa dövlətin “for-postu” kimi çıxış edir və sülh danışıqlarını süni
şəkildə uzatmaqla vaxt udmağa çalışır.
ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində intensivləşən danışıqlar prosesi hələlik nəticə verməsə də, rəsmi Bakı
ötən müddətdə münaqişənin həllində məhz beynəlxalq hüquq normalarına əsaslandığını ən müxtəlif
səviyyələrdə sübuta yetirə bilib. Bunun nəticəsidir ki, Ermənistan rəhbərliyinin tez-tez istinad etdiyi “Dağlıq
Qarabağ xalqının öz müqəddəratını təyin etməsi” iddiası hazırda beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən qəbul
olunmur. Separatçı rejim bu və digər vasitələrlə, xarici dəstək faktoru ilə qeyri-qanuni şəkildə nəzarət altında
saxladığı ərazilərdəki fəaliyyətini “pərdələmək” üçün beynəlxalq hüququn “milli özünütəyinetmə” kimi
müstəsna prinsipinə istinad etməyə çalışır. Ermənistan tərəfi də belə bəhanələrlə çıxış edir ki, guya millətlərin
hüquq bərabərliyi və özünü müəyyənetmə hüququ dövlətin ərazi bütövlüyündən daha öndə dayanır. Halbuki
beynəlxalq hüquqi nöqteyi-nəzərdən, millətlərin hüquq bərabərliyi və özünü müəyyənetmə hüququnun bu cür
bəsit şərhi ciddi qanuni baryerlərə dirənir.
Belə ki, hələ 1970-ci ildə BMT Baş Məclisi tərəfindən qəbul olunmuş BMT Nizamnaməsinə müvafiq
olaraq dövlətlər arasındakı dostluq münasibətlərinə və əməkdaşlığa aid beynəlxalq hüququn prinsipləri
haqqında bəyannamədə göstərilir ki, xalqların və millətlərin hüquq bərabərliyi və özünü
müəyyənetmə prinsipinin həyata keçirilməsi zamanı bu sənədin heç bir müddəası suveren və müstəqil
dövlətlərin ərazi bütövlüyü və siyasi müstəqilliyinin qismən və ya tamamilə pozulmasına, onların bölünməsinə
yönəlmiş hərəkətləri müdafiə etmək, onlara razılıq kimi tövsif edilə bilməz. Beynəlxalq hüquq xalqların özünü
müəyyənetmə və dövlətlərin ərazi bütövlüyü prinsipinin ahəngdar surətdə uzlaşdırılmasını və
əlaqələndirilməsini tələb edir. Beləliklə, 1970-ci il bəyannaməsində açıq-aşkar göstərilir ki, hüquq bərabərliyi
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və özünü müəyyənetmə prinsipi suveren müstəqil dövlətlərin siyasi birliyinin və ya ərazi bütövlüyünün qismən
və ya tamamilə pozulması və ya parçalanması ilə nəticələnə biləcək hərəkətlərə sövq edən və ya imkan verən
prinsip kimi anlaşılmamalı və beynəlxalq hüququn digər əsas prinsipləri kontekstində nəzərdən keçirilməlidir.
ATƏM-in Helsinki Yekun Aktında da xalqların və millətlərin hüquq bərabərliyi və özünü müəyyənetmə
prinsipi iştirakçı dövlətlər tərəfindən BMT Nizamnaməsinin məqsəd və prinsiplərinə, beynəlxalq hüququn
müvafiq, o cümlədən dövlətlərin ərazi bütövlüyünə aid olan normalarına uyğun hərəkət edərək həyata
keçiriləcəyi öz ifadəsini tapmışdır.
Beləliklə, xalqların və millətlərin hüquq bərabərliyi və özünü müəyyənetmə prinsipi dövlətlərin ərazi
bütövlüyü prinsipi ilə sıx bağlıdır, bu hüququn həyata keçirilməsi dövlətlərin suverenliyi və ərazi bütövlüyü
ilə uzlaşmalı və müstəqil, demokratik dövlətin parçalanması üçün heç vaxt əsas olmamalıdır. Dövlətlərin ərazi
bütövlüyü prinsipi isə BMT Nizamnaməsinin 2-ci maddəsinin 4-cü bəndində güc tətbiqindən və ya gücün
dövlətin ərazi toxunulmazlığına qarşı tətbiqindən yayınmağa çağırmaq kimi müddəası ifadə edilmişdir. 1970ci il bəyannaməsində elan edilir ki, hər bir dövlət istənilən digər dövlətin və ya ölkənin milli birliyinin və ərazi
bütövlüyünün tam və ya qismən pozulmasına yönəlmiş hər hansı hərəkətdən çəkinməlidir. Bununla yanaşı,
qeyd olunur ki, dövlət ərazisi nizamnamə müddəalarını pozmaqla zor işlətmənin nəticəsi olan hərbi işğal
predmeti olmamalıdır və dövlət ərazisi güc tətbiq etmək və güc tətbiq etməklə hədələmək nəticəsində digər
dövlətin qazanc obyekti olmamalıdır. 1975-ci il tarixli ATƏM-in Helsinki Yekun Aktının Prinsiplər
Bəyannaməsinin IV bölməsinə görə, iştirakçı-dövlətlər digər iştirakçı-dövlətlərin hər birinin ərazi bütövlüyünə
hörmət edəcəklər. Buna müvafiq olaraq onlar hər hansı iştirakçı-dövlətin siyasi müstəqilliyi və ya ərazi
bütövlüyü əleyhinə BMT Nizamnaməsinin məqsəd və prinsipləri ilə uzlaşmayan istənilən hərəkətlərdən, o
cümlədən güc tətbiq etməkdən və güc tətbiq etməklə hədələməkdən ibarət olan istənilən bu cür hərəkətlərdən
çəkinəcəklər.
Dövlət başçısı İlham Əliyev andiçmə mərasimindəki çıxışında bir daha bildirmişdir ki, Azərbaycan öz
ərazisində ikinci erməni dövlətinin yaradılmasına imkan verməyəcəkdir: “Bizim əzəli torpağımız olan Dağlıq
Qarabağ bu gün siyasi və hüquqi cəhətdən də Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Ərazi bütövlüyü məsələlərində
heç bir güzəştdən söhbət gedə bilməz. Heç vaxt Azərbaycan öz ərazisində ikinci qondarma erməni dövlətinin
yaradılmasına imkan verməyəcək, icazə verməyəcəkdir. Bizim birmənalı mövqeyimiz bir daha demək
istəyirəm ki, tarixi ədalətə və beynəlxalq hüquq normalarına söykənir”.
Azərbaycanlıların bütün tarixi torpaqlarına qayıtmalarını strateji hədəf kimi müəyyənləşdirən rəsmi Bakı
bununla ilk növbədə, dünya ictimaiyyətinin diqqətini tarixi həqiqətlərə yönəltməyə çalışır. Ən üzdə olan
həqiqət isə bundan ibarətdir ki, ötən əsrin əvvəllərinədək dünya xəritəsində Ermənistan adlı dövlət olmamışdır.
Həmin dövrdə ermənilər məhz Azərbaycanın və digər dövlətlərin ərazilərini xarici havadarlarının köməyi ilə
ilhaq etməklə qondarma erməni dövləti yarada bilmişlər. “Böyük Ermənistan” yaratmaq xülyası ilə yaşayan
erməni millətçiləri bütövlükdə bəşəriyyətə və insanlığa qarşı yönəlmiş soyqırımı, terror siyasəti həyata
keçirmiş, dəhşətli cinayətlərə əl atmışlar. Bədnam qonşularımız qeyri-hüquqi iddialarını reallaşdırmaq naminə
təcavüzkarlıq siyasətini “milli mübarizə” yoluna çevirərək dövlət səviyyəsində dəstəkləmiş, bu zaman
müəyyən xarici qüvvələrin maraqlarının ifadəsinə çevrilmişlər. Bəzi aparıcı dövlətlər isə Cənubi Qafqaz və
Qərbi Asiyada möhkəmlənmək üçün tarixən “erməni məsələsi”ndən öz mənafelərinə uyğun şəkildə istifadə
etməyə çalışmışlar.
1920-ci ilin aprelində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan sonra bədnam qonşularımız adət
etdikləri çirkin metodlarla azərbaycanlıları daimi yaşadıqları ərazilərdən çıxarmış, eləcə də qonşu
respublikaların torpaqları hesabına “ərazilərini” böyütmüşlər. 1920-ci ildə Zəngəzuru və Azərbaycanın
torpaqlarının bir hissəsini Ermənistan SSR-in ərazisi elan etmişlər. 1923-cü ildə SSRİ rəhbərliyinin qərarı ilə
Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Dağlıq Qarabağ “muxtar vilayət” elan edilmişdir.
Ermənilərin Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları İkinci Dünya müharibəsindən sonra daha geniş miqyas
almışdır. 1945-ci ilin noyabrında Ermənistan SSR rəhbərliyi heç bir ciddi və əsaslı səbəb göstərmədən keçmiş
İttifaq hökuməti qarşısında Dağlıq Qarabağın bu respublikaya birləşdirilməsi məsələsini irəli sürsə də,
niyyətinə nail olmamışdır. Bundan sonra onlar daha bir hiyləyə əl ataraq azərbaycanlıların deportasiyasına nail
olmuşlar. Ermənistan SSR KP MK-nın katibi Q.Arutyunov Suriya, Yunanıstan, İran, Bolqarıstan, Rumıniya,
Fələstin, Fransa, ABŞ, Yunanıstan, Misir, İraq və Livandan bu ölkəyə köçürülmüş ermənilərin
yerləşdirilməsindəki çətinliklərdən şikayət edərək Ermənistanda yaşayan azərbaycanlıların Azərbaycanın
pambıqçılıq rayonlarına göndərilməsini təklif etmişdir. O, Kür-Araz ovalığında pambıqçılığı inkişaf etdirmək
üçün guya işçi qüvvəsinin çatışmadığını, bu addımın həmin rayonlarda pambıq istehsalının artımına da əsaslı
təsir göstərəcəyini iddia etmişdir.
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SSRİ Nazirlər Sovetinin 23 dekabr 1947-ci il “Ermənistan SSR-dən kolxozçuların və başqa azərbaycanlı
əhalinin Azərbaycan SSR-in Kür-Araz ovalığına köçürülməsi haqqında” qərarı 1948-1953-cü illərdə
azərbaycanlıların tarixi torpaqlarından kütləvi surətdə deportasiyasını rəsmiləşdirmişdir.
1997-ci il 18 dekabr tarixdə “1948-1953-cü illərdə azərbaycanlıların Ermənistan SSR ərazisindəki tarixietnik torpaqlarından kütləvi surətdə deportasiyası haqqında” tarixi fərman imzalayan ulu öndər Heydər Əliyev
bu ədalətsiz deportasiya siyasətinə dolğun siyasi-hüquqi qiymətini vermişdir: “SSRİ Nazirlər Sovetinin 1947ci il 23 dekabr tarixli 4083 nömrəli və 1948-ci il 10 mart tarixli 754 nömrəli qərarları Azərbaycan xalqına qarşı
növbəti tarixi cinayət aktı olmuşdur. Bu qərarlar əsasında 1948-1953-cü illərdə yüz əlli mindən çox
azərbaycanlı Ermənistan SSR ərazisindəki dədə-baba yurdlarından kütləvi surətdə və zorakılıqla sürgün
olunmuşdur. Adi hüquq normalarına zidd olan bu qərarların icrası zamanı avtoritar-totalitar rejimin mövcud
repressiya qaydaları geniş tətbiq edilmiş, minlərlə insan, o cümlədən qocalar və körpələr ağır köçürülmə
şəraitinə, kəskin iqlim dəyişikliyinə, fiziki sarsıntılara və mənəvi genosidə dözməyərək həlak olmuşlar”.
Ötən əsrin 80-ci illərinin sonlarında Azərbaycana qarşı əsassız ərazi iddialarının irəli sürülməsi və
qondarma Dağlıq Qarabağ probleminin ortaya atılması azərbaycanlıların növbəti dəfə kütləvi qırğını və əsrlər
boyu yaşadığı tarixi ərazilərdən deportasiyası ilə nəticələnmişdir. Ermənistan SSR Ali Soveti sessiyasının
məxfi göstərişinə əsasən, 1988-ci il noyabrın 22-dən 28-dək 22 rayonda sırf soydaşlarımızın yaşadığı 170,
habelə 94 ermənilərlə qarışıq yaşayış məntəqələri azərbaycanlılardan tam təmizlənmişdir. Nəticədə 200
mindən çox azərbaycanlı, 18 min müsəlman kürdü, min nəfərdən çox rusdilli əhali Azərbaycana pənah
gətirmişdir. 1991-ci il avqustun 8-də (18 fevral 1929-cu ildə Ermənistanın tərkibinə verilib) sonuncu
Azərbaycan kəndi Nüvədidən əhalinin çıxarılmasından sonra Ermənistan faktiki olaraq monomillətçi dövlətə
çevrilmişdir.
Xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, bədnam erməni millətçilərinin tarixi saxtalaşdırmağa, dünya
ictimaiyyətini çaşdırmağa yönəlmiş saxta kampaniyasına qarşı mütəşəkkil müqavimət yalnız ulu öndər Heydər
Əliyevin xalqın istəyi ilə 1993-cü ildə Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra mümkün
olmuşdur. Mart hadisələrinin 80-ci ildönümündə – 1998-ci il martın 26-da ümummilli lider Heydər Əliyevin
imzaladığı “Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” fərman erməni millətçilərinin hərəkətlərinə verilən ilk
dolğun və hərtərəfli hüquqi-siyasi qiymət olmuşdur. Bu fərman Azərbaycanın indiki və gələcək nəsillərinin
milli yaddaşının qorunması baxımından da bir növ proqram sənədi olmuşdur.
Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü nəticəsində 900 yaşayış məntəqəsi dağıdılıb talan edilmiş, 20
min nəfərdən çox azərbaycanlı öldürülmüş, 50 mindən artıq yaralanmış və əlil olmuş, bir neçə min nəfər
xəbərsiz itkin düşmüşdür. Məhkəməsiz edamlar, mülki əhalinin kütləvi gülləbaran edilməsi, götürülmüş
girovların Ermənistanda və Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində məcburi qaydada ən ağır işlərdə
işlədilməsi, döyülmə, işgəncə və başqa kobud, qeyri-insani rəftar ən adi hala çevrilmişdir. Xocalı soyqırımının
dəhşətləri daha ağırdır. Bununla da, təcavüzkar Ermənistan tərəfindən nəinki beynəlxalq hüququn
ümumtanınmış prinsipləri kobud şəkildə pozulmuş, eyni zamanda, insan hüquqları sahəsində mühüm
beynəlxalq sənədlər: İnsan hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamə, Mülki və siyasi hüquqlar haqqında
Beynəlxalq Pakt, Müharibə qurbanlarının müdafiəsinə dair Cenevrə konvensiyaları və s. beynəlxalq normalar
ayaq altına salınmışdır. Erməni təcavüzkarlarının Azərbaycan xalqına qarşı törətdikləri Xocalı soyqırımı adları
bəlli olan 613 nəfərin, o cümlədən 106 qadının, 63 azyaşlı uşağın, 70 qocanın həyatına son qoymuş, 487 nəfər
şikəst olmuş, 1275 dinc sakin əsir götürülmüş, 150 nəfər itkin düşmüşdür.
Məlumdur ki, münaqişə ilə əlaqədar BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən 4 qətnamə (822, 853, 874, 884
saylı) qəbul edilmişdir. Lakin hələ də həmin qətnamələr yerinə yetirilməmişdir ki, bu da universal bir
beynəlxalq təşkilat kimi BMT-nin nüfuzuna və onun beynəlxalq cəmiyyətdəki mövqeyinə ciddi zərbədir. BMT
Baş Məclisinin 39 lehinə, 7 əleyhinə və 100 ölkə bitərəf olaraq qəbul etdiyi “Azərbaycan Respublikasının işğal
olunmuş ərazilərində vəziyyət haqqında” 15 mart 2008-ci il tarixli qətnaməsində ciddi narahatlıq ifadə edilərək
qeyd edilir ki, Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ regionunda və onun ətrafındakı hərbi münaqişə
beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə təhlükə yaratmaqda davam etməklə Cənubi Qafqaz ölkələrində humanitar
vəziyyətə mənfi təsir edir. Baş Məclis üzv dövlətləri Azərbaycanın beynəlxalq qaydada tanınmış sərhədləri
çərçivəsində suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmət etməyə çağırır. Qəbul edilən sənəddə BMT Baş
Məclisi bir daha bəyan edir ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisinin işğalı nəticəsində yaranmış vəziyyəti
heç bir dövlət qanuni saymamalı və bu vəziyyətin qalmasını təşviq etməməlidir.
2005-ci il yanvarın 25-də Avropa Şurası Parlament Assambleyası tərəfindən qəbul olunmuş “ATƏT-in
Minsk Konfransının məşğul olduğu Dağlıq Qarabağ bölgəsi üzərində münaqişə”yə dair 1690 (2005) saylı
tövsiyədə xüsusilə hərbi əməliyyatlardan çəkinmə və Azərbaycanın bütün işğal olunmuş ərazilərindən hərbi
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qüvvələrin geri çəkilməsi də daxil olmaqla əlaqədar tərəfləri BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874, 884
saylı qətnamələrinə əməl etməyə çağırış ifadə edilmişdir.
Eyni zamanda, həmin tarixdə Avropa Şurası Parlament Assambleyası tərəfindən qəbul olunmuş “ATƏTin Minsk Konfransının məşğul olduğu Dağlıq Qarabağ bölgəsi üzərində münaqişə”yə dair 1416 (2005) saylı
qətnamənin 1-ci bəndində qeyd edilir ki, Azərbaycan ərazisinin əhəmiyyətli hissələri hələ də erməni qüvvələri
tərəfindən işğal altındadır və separatist qüvvələr hələ də Dağlıq Qarabağ bölgəsinə nəzarət edirlər. Eyni
zamanda, qətnamənin 3-cü bəndində göstərilir ki, assambleya BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və
884 saylı qətnamələrini xatırladır və əlaqədar tərəflərin, xüsusilə, silahlı əməliyyatlardan çəkinməklə və
istənilən işğal olunmuş ərazilərdən silahlı qüvvələri çıxarmaqla onlara riayət etməsini təkid edir.
Bütövlükdə Ermənistanın Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzü nəticəsində ölkə ərazimizin 20
faizindən çoxu, yəni, 17.000 kvadrat kilometr torpaq sahəsi işğal altında qalmışdır. İşğal olunmuş ərazilərdə 6
minə yaxın kənd təsərrüfatı və sənaye obyekti, 102 min yaşayış evi, 4366 sosial-mədəni obyekt, 7 min ictimai
bina, 693 orta məktəb, 855 məktəbəqədər müəssisə, 695 xəstəxana və digər tibb müəssisələri, 10 məscid, 160
körpü, 368 klub, 927 kitabxana, 85 musiqi məktəbi, 464 muzey və tarixi abidə, 6 dövlət teatrı dağıdılmış, 800
km-lik dəmir yolu və avtomobil yolları, 15 min kilometr elektrik və qaz xətləri, 2300 kilometrlik regional
əhəmiyyətli su kommunikasiya sistemləri sıradan çıxarılmış, 31 məscid, 9 tarixi saray, 1 milyon hektar kənd
təsərrüfatı sahəsi, 250 min hektar meşə sahəsi, 200 paleontoloji, geoloji abidə erməni separatçıların əlinə
keçmişdir.
Bütün beynəlxalq hüquq normalarının təcavüzkar Ermənistan tərəfindən pozulmasına baxmayaraq,
Azərbaycan dövləti iradə nümayiş etdirərək münaqişəni humanizm prinsipləri və beynəlxalq hüquq normaları
çərçivəsində həll etməyə çalışır. Ümummilli lider Heydər Əliyev BMT tribunasından dövlətimizin xarici
siyasət xəttini bəyan edərkən demişdir: “Azərbaycan Respublikasının mövqeyi həmişə əməli mövqe olmuşdur
və sülhsevər xarakter daşıyır. Bizə vurulmuş ziyanlara baxmayaraq, biz beynəlxalq hüquq, ədalət və humanizm
əsasında erməni tərəfinə sülh təklif edirik”.
Bu gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən də uğurla davam etdirilən
danışıqlar prosesi təcavüzkar Ermənistanı bir daha işğalçılıq hərəkətlərinə son qoymağa və münaqişəni dinc
yolla həll etməyə dəvət edir. Lakin beynəlxalq təşkilatlar qarşısında bu proses daim təcavüzkar Ermənistan
tərəfindən pozulur ki, bu da işğalçı dövlət kimi Ermənistanın qeyri-konstruktiv siyasətinə və hələ də
beynəlxalq hüquqa heç bir məhəl qoymayaraq bu siyasətini davam etdirməsinə tam dəlalət edir. Bununla bağlı
artıq xarici alimlərin də əsərlərində bu problemlər qaldırılır və Ermənistanın təcavüzkarlıq siyasəti kəskin
tənqid edilir, dünya dövlətlərindən bu problemin beynəlxalq hüquq normalarına uyğun həlli tələb edilir.
Məsələn, alman alimi X.Kryuqerin əsəri (Kröqer X.Naqorno-Karabaxskiy konflikt. Pravovoy analiz. Perevod
s anqliyskoqo izdaniə. Baku, İzdatelğstvo “Bakı Universiteti”, 2012); Polşanın Krakov Universitetinin
professoru olan ukraynalı alim A.A.Merejkonun əsəri (A.A.Merejko. Problema Naqornoqo Karabaxa i
mejdunarodnoe pravo. Kiev, 2013) və s.
Dünyada gedən qloballaşma prosesinin sivilizasiyalararası dialoqu zərurətə çevirdiyi bir vaxtda
Ermənistan beynəlxalq hüququn əsas norma və prinsiplərinə etinasızlıq göstərməklə özünü ifşa edir, strateji
layihələrdən kənarda saxlayır. Beynəlxalq hüquq normaları, o cümlədən bir sıra mötəbər təşkilatların münaqişə
ilə bağlı prinsipial mövqeyi Ermənistanın cəfəng iddialarının həm hüquqi, həm də siyasi baxımdan
əsassızlığını tamamilə sübuta yetirir. Prezident İlham Əliyev andiçmə mərasimindəki çıxışında haqlı olaraq
vurğulamışdır ki, Ermənistan reallığı düzgün dəyərləndirməsə, daha bərbad vəziyyətlə üzləşəcək: “Son illərin
təcrübəsi göstərir ki, biz düzgün yoldayıq və Ermənistan məcbur olub açıq şəkildə etiraf edir ki, öz
təhlükəsizliyini özü təmin edə bilmir. Əslində, etiraf edir ki, Azərbaycandan, güclü Azərbaycan dövlətindən
qorxur, Azərbaycan qarşısında acizdir. Ermənilər tərəfindən son 20 il ərzində yaradılan mif ki, erməni ordusu
güclü ordudur, erməni iqtisadiyyatı güclü iqtisadiyyatdır, bu mif tamamilə dağıdılıb, bu mifdən əsər-əlamət
qalmayıb. Bu gün güclü Azərbaycan dövləti Ermənistan rəhbərliyinə də ciddi mesaj göndərir: Siz öz xalqınızın
gələcəyini, Ermənistanın müstəqil ölkə kimi yaşamasını düşünürsünüzsə, düzgün addım atın. Sizə aid olmayan
torpaqlardan çıxın və biz ədaləti bərpa etməliyik”.
Azərbaycan bədnam erməni lobbisinin məkrli siyasətinə qarşı daha cəsarətli və prinsipial mövqe nümayiş
etdirir. Prezident İlham Əliyevin dəfələrlə dediyi kimi, sülh danışıqlarının davam etdirilməsi, əslində,
Ermənistana ən böyük güzəştdir. Bunu dəyərləndirməyən işğalçı ölkə bilməlidir ki, hərbi əməliyyatların
başlayacağı təqdirdə respublikamız bütün tarixi torpaqlarında ədaləti təmin etmək iddiasını nümayiş etdirəcək.
Azərbaycan.-2013.-5 dekabr.-№ 268.-S.7.
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ATƏT-də Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı qəbul olunmuş sənədlər
VAHİD ÖMƏROV,
fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru
ATƏM-in üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının Budapeşt Sammitinin qərarı (5-6 dekabr 1994-cü il)
II. Regional məsələlər
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ATƏM-in fəaliyyətinin aktivləşdirilməsi
Münaqişənin davam etməsi və onun insanlar üçün faciəli nəticəsini qeyd edərək, ATƏM-in Minsk
Qrupuna kömək məqsədilə Rusiya Federasiyasının vasitəçilik səyləri ilə 12 may 1994-cü il tarixində əldə
olunmuş atəşkəs haqqında razılaşmanın münaqişə tərəflərinin təsdiq etməsini iştirakçı dövlətlər alqışladılar.
Onlar Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının uyğun qətnamələrinə öz tərəfdarlıqlarını təsdiq
etdilər və ATƏM-in münaqişənin dinc vasitələrlə nizama salınmasına istiqamətlənmiş səylərinə Təhlükəsizlik
Şurasının verdiyi siyasi dəstəyi alqışladılar. Bu məqsədlə onlar münaqişənin tərəflərini birbaşa əlaqələr də
daxil olmaqla mövcud məsələyə dair daha intensiv danışıqlara başlamağa çağırdılar. Bu kontekstdə onlar
ATƏM tərəfindən başlanmış səylərin artırılması və bu səylərə kömək göstərilməsi haqqında öz qəti fikirlərini
bildirdilər. Onlar ATƏM-in Minsk Qrupunun vasitəçilik fəaliyyətini qəti olaraq dəstəklədilər, həmçinin,
Rusiya Federasiyasının həlledici əməyinə və Minsk Qrupunun digər üzvlərinin fərdi səylərinə
minnətdarlıqlarını bildirdilər. Onlar bütün bu səyləri ATƏM çərçivəsində birləşdirmək və koordinasiya etmək
razılığına gəldilər.
2. Bu məqsədlə onlar danışıqlar üçün vahid və razılaşdırılmış bazanın yaradılması, həmçinin, bütün
vasitəçilik və danışıqlar fəaliyyətinin tam koordinasiyasını təmin etmək məqsədilə üzv dövlətlərlə
məsləhətləşmələr əsasında və bacardıqca tez olaraq Minsk konfransının həmsədrlərini təyin etməyi fəaliyyətdə
olan sədrə həvalə etdilər. ATƏM-in prinsipləri və razılaşdırılmış mandat əsasında danışıqlara özlərinin bütün
səyləri ilə rəhbərlik edəcək bu həmsədrlər, Minsk Qrupunun toplantılarında birgə həmsədrlik edəcəklər və
fəaliyyətdə olan sədrə birgə məruzə edəcəklər. Onlar öz işləri barəsində Daimi Şuraya vaxtaşırı məlumatlar
verəcəklər.
3. Bu səylər çərçivəsində ilk addım olaraq, onlar Minsk konfransının həmsədrlərinə Rusiya
Federasiyasının və Minsk Qrupunun digər üzvlərinin dəstəyilə, atəşkəs haqqında mövcud olan razılaşmaya
kömək məqsədilə onlarla birgə əməkdaşlıq etməklə və vasitəçilik fəaliyyəti ilə əldə olunmuş inkişafa
söykənərək, bütün tərəflər üçün münaqişənin əsas nəticələrinin aradan qaldırılmasını təmin edən və Minsk
konfransının çağırılmasına imkan verən hərbi münaqişənin dayandırılması haqqında siyasi sazişin
imzalanması məqsədilə intensiv danışıqların aparılmasına başlanmasını həvalə etdilər. Sonra onlar inamın
möhkəmləndirilməsi tədbirlərinin, xüsusilə də, humanitar sahədə, həyata keçirilməsi istiqamətində
münaqişənin tərəfləri ilə birgə işin aparılmasını davam etdirməyi Minsk konfransının həmsədrlərindən xahiş
etdilər. Onlar qaçqınların ağır vəziyyətinin yüngülləşdirilməsinə xüsusi diqqət yetirməklə qeyd olunan rayonun
əhalisinə həm fərdi əsasda, həm də beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində humanitar yardım göstərilməsi haqqında
üzv dövlətlər tərəfindən tədbirlər görülməsinin zəruriliyini qeyd etdilər.
4. Onlar razılaşdılar ki, münaqişənin tərəflərinin fikirlərinə uyğun olaraq, yuxarıda qeyd olunan razılığın
əldə olunması bu razılığın həyata keçirilməsinin mühüm elementi kimi sülhü qoruyacaq çoxmillətli qüvvələrin
göndərilməsinə də imkan verərdi. Onlar hərbi münaqişənin dayandırılması haqqında tərəflər arasında
razılaşma əldə olunduqdan sonra BMT Təhlükəsizlik Şurasının uyğun qətnamələri nəzərə alınmaqla ATƏMin sülhü qoruyacaq çoxmillətli qüvvələrinin təqdim olunmasına hazır olduqlarını bildirdilər. Onlar Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinə tamamilə uyğun olaraq, 1992-ci il Helsinki sənədlərinin III bölməsinin
müddəalarına əsaslanaraq təşkil olunacaq bu qüvvələrin yaradılması, tərkibi və fəaliyyətini əks etdirəcək
planın qısa bir miiddətdə hazırlanmasını fəaliyyətdə olan sədrə təklif etdilər. Bu məsələdə fəaliyyətdə olan
sədr Minsk konfransının həmsədrlərinin və Minsk Qrupunun köməyinə, həmçinin, Baş katibin dəstəyinə
söykənəcəkdir;
Uyğun məsləhətləşmələr apardıqdan sonra o, Vyanada belə qüvvələrin sayı, xarakteristikası,
komandanlığı və idarə olunması, onların maddi-texniki təminatı, uyğun hərbi hissələrin yerləşdirilməsi, hərbi
qüvvələrin istifadə qaydası və s. təkliflərin işlənməsi üçün yüksək səviyyəli planlaşdırma qrupunu
yaradacaqdır. O, texniki ekspert məsləhətləşmələri yardımı göstərməyə hazır olduğunu bildirən Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının dəstəyinə müraciət edəcəkdir. O, həmçinin, ATƏM-in sülhü müdafiə qüvvələrinin
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yerləşdirilməsinə münasibətdə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının uzunmüddətli siyasi dəstəyinin əldə
edilməsinə çalışacaqdır.
5. Belə hazırlıq işlərinin və 1992-ci il Helsinki sənədinin III bəndinin uyğun müddəaları əsasında və
tərəflər arasında razılıq əldə olunandan və onlar tərəfindən Minsk konfransının həmsədrləri vasitəsilə
fəaliyyətdə olan sədrə rəsmi müraciət olunduqdan sonra, Daimi Şura ATƏM-in sülhü qoruma əməliyyatlarının
keçirilməsi haqqında qərar qəbul edir.
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin ATƏT-in üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının Lissabon
Sammitində qəbul olunmuş sənədlərə əlavə olunan
BƏYANATI
(3-4 dekabr 1996-cı il)
Sizin hamınıza məlum olduğu kimi, son iki il ərzində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində və
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü məsələsində uğurlar əldə etmək mümkün olmamışdır. Mən
təəssüflə bildirirəm ki, Minsk konfransının həmsədrlərinin münaqişənin tənzimlənməsi ilə bağlı tərəflərin
mövqelərinin yaxınlaşdırılmasına yönəlmiş səyləri müvəffəqiyyətlə nəticələnməmişdir.
Minsk Qrupunun həmsədrləri tərəfindən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı üç
prinsip irəli sürülmüşdür. Bu prinsiplər Minsk Qrupunun bütün üzv dövlətləri tərəfindən dəstəklənir. Bu
prinsiplər aşağıdakılardır:
- Ermənistan Respublikasının və Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü;
- Dağlıq Qarabağın razılaşma yolu ilə müəyyən olunan, öz müqəddəratını müəyyən etməyə əsaslanan
hüquqi statusu (Azərbaycanın tərkibində Dağlıq Qarabağın ən yüksək özünüidarəetmə statusu).
– Nizama salmanın müddəalarına bütün tərəflər tərəfindən riayət olunmasının təmin edilməsində
qarşılıqlı öhdəliklər də daxil olmaqla, Dağlıq Qarabağ və onun bütün əhalisi üçün təminatlı təhlükəsizlik.
Mən təəssüf hissi ilə qeyd edirəm ki, üzv dövlətlərdən biri bununla razılaşmadı. Bu prinsiplər üzv
dövlətlərin qalan hamısı tərəfindən dəstəkləndi.
Bu bəyanat yüksək səviyyəli Lissabon Sammitinin sənədlərinə əlavə olunacaqdır.
ATƏT-in yüksək səviyyəli İstanbul görüşünün Bəyannaməsi (noyabr, 1999-cu il)
20. Biz Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı yaranmış vəziyyət və son hadisələr haqqında ATƏT-in
Minsk Qrupunun həmsədrlərinin məruzəsini aldıq və onların səylərini müsbət qiymətləndiririk. Mütəmadi
görüşlərinin problemin şəffaf və hərtərəfli həllinin axtarılması prosesinə dinamiklik verilməsi üçün şərait
yaradan Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında aparılan birbaşa danışıqlar bizi xüsusilə sevindirir.
Danışıqların ATƏT-in Minsk Qrupunun çərçivəsində bərpasına ümid edərək, prezidentlər arasında aparılan
dialoqu qəti olaraq dəstəkləyirik və onun davam etdirilməsinə çağırırıq. Eyni zamanda, biz təsdiq edirik ki,
ATƏT və onun Minsk Qrupu nizamlanma üçün ən münasib olan format olaraq qalır, sülh prosesinin bundan
sonrakı inkişafına və onun gələcəkdə reallaşmasına kömək etməyə, o cümlədən, tərəflərə bütün zəruri olan
köməyin göstərilməsi yolu ilə hazırdır.
Ulu Öndər Heydər Əliyev ATƏT-in Lissabon Zirvə görüşündə demişdir: “Dağlıq Qarabağın müstəqilliyi
barədə qanunsuz iddialar beynəlxalq hüququn hamı tərəfindən bəyənilmiş normaları ilə bir araya sığmır. Biz
həmin iddialarla heç vaxt razılaşmayacaq, biz Azərbaycan ərazisində ikinci bir erməni dövlətinin yaranmasına
yol verə bilmərik.
Avropa qitəsində xalqlar və ölkələr arasında qarşılıqlı münasibətlərin hüquqi və humanitar prinsiplərinin
yüksək standartlarını müəyyən etmiş Helsinki Yekun aktının imzalanmasından iyirmi ildən çox vaxt
keçmişdir. Bu dövr ərzində dünyada əsaslı müsbət dəyişikliklər baş vermiş, yeni müstəqil dövlətlər meydana
gəlmiş, azadlıq və demokratiya ideyaları bütün Avropa qitəsində, onun hüdudlarından çox-çox uzaqlarda
hakim prinsiplərə çevrilmişdir.
Beynəlxalq təhlükəsizliyi təmin etmək, dövlətlərin suverenliyini, ərazi bütövlüyünü və sərhədlərinin
pozulmazlığını dəstəkləmək, münaqişələri sülh yolu ilə aradan qaldırmaq, insanın hüquqlarını və əsas
azadlıqlarını qorumaq sahəsində ATƏT-in fəaliyyəti bu dəyişikliklərin gedişinə və xarakterinə böyük təsir
göstərmişdir.
Zaman ATƏT-in yaşarı, səmərəli təşkilat olduğunu sübut etmişdir və biz təşkilatımızın keçdiyi yolu, onun
Ümumavropa və dünya proseslərinə verdiyi sanballı töhfəni yüksək qiymətləndiririk. Öz müstəqilliyini bərpa
etmiş, demokratik hüquqi dövlət qurmaq, bazar iqtisadiyyatı formalaşdırmaq yolunu tutmuş Azərbaycan xalqı
ATƏT-in əməli köməyini daim hiss edir.”
Səs.-2013.-26 iyul.-№136.-S.15.
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Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair Islam Konfransı Təskilatının mövqeyi
VAHİD ÖMƏROV,
fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması məsələsinə BMT və ATƏT ilə
yanaşı, 1993-cü ildən islam Konfransı Təşkilatı (İKT) da özünün bütün toplantılarında baxmış və Azərbaycan
üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən qərarlar qəbul etmişdir. Belə ki, 1994- cü ildə Kasablankada İKT-nin Zirvə
toplantısı, 1996-cı ildə Cakartada İKT-nın üzvü olan dövlətlərin xarici işlər nazirlərinin 24-cü konfransı, 1997ci ildə Tehranda və 2000-ci il- də Dohada keçirilən İKT-nın Zirvə toplantılarında Ermənistanın Azərbaycana
təcavüzü haqqında qətnamələr qəbul edilmişdir. Onu da qeyd etmək vacibdir ki, İKT Ermənistanı birmənalı
şəkildə təcavüzkar dövlət kimi tanıyan ilk beynəlxalq təşkilatdır.
Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü ilə bağlı 1993-cü ildən başlayaraq bu günə qədər İKT Xarici İşlər
Nazirləri toplantılarında və İKT ölkələrinin dövlət və hökumət başçılarının Zirvə toplantılarında 10 qətnamə
qəbul olunmuşdur. Qəbul olunan qətnamələrin məzmunlarının demək olar ki, eyni olduqlarını nəzərə alaraq,
bu qətnamələrdən ikisini təqdim edirik.
İKT Xarici işlər Nazirlərinin İndoneziya Respublikasının Cakarta şəhərində 9-13 dekabr 1996-cı il
tarixində keçirilən XXIV (qardaşlıq və əməkdaşlıq) konfransı,
İKT Nizamnaməsinin məqsəd və prinsiplərindən çıxış edərək, Ermənistan Respublikasının Azərbaycan
Respublikasına qarşı təcavüzü nəticəsində Azərbaycan ərazisinin 20 faizindən artığının işğalından dərin
narahat olaraq, Ermənistanın təcavüzü nəticəsində 1 milyondan artıq azərbaycanlı qaçqının aqibəti və
humanitar problemlərin böyük həcmindən təsirlənərək,
Ötən konfransların bu problemlə bağlı müvafiq bütün qətnamələrini, xüsusilə, Mərakeş Krallığının
Kasablanka şəhərində 13-14 dekabr 1994-cü il tarixində keçirilmiş İKT Dövlət və Hökumət başçılarının VII
Zirvə konfransının bu məsələ ilə əlaqədar Qətnaməsini bir daha təsdiq edərək,
Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzünün beynəlxalq sülh və
təhlükəsizlik üçün təhlükə yaratdığını dərk edərək,
BMT Nizamnaməsinə və Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə ciddi surətdə əməl edilməsinə çağıraraq,
Münaqişənin həlli üzrə edilən bütün diplomatik və digər səyləri alqışlayaraq,
Bütün üzv dövlətlərin Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə ehtiramını bir
daha təsdiq edərək.
Ermənistan Respublikasının davam etdirdiyi təcavüzkar siyasətin ATƏT çərçivəsində aparılan sülh
prosesinə dağıdıcı təsirini dərk edərək:
1.
Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzünü kəskin şəkildə pisləyir.
2.
Təcavüz nəticəsində işğal edilmiş Azərbaycan ərazisində mülki Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı
edilən hərəkətləri bəşəriyyətə qarşı cinayət kimi qiymətləndirir.
3.
İşğal edilmiş Azərbaycan ərazisində arxeoloji, mədəni və islam abidələrinin talan və məhv
edilməsini qətiyyətlə pisləyir.
4.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələrinin dönmədən yerinə
yetirilməsini, Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal edilmiş bütün Azərbaycan ərazisindən, o cümlədən, Laçın
və Şuşa rayonlarından dərhal, tamamilə və şərtsiz çıxarılmasını qəti surətdə tələb edir. Ermənistanı ciddi
surətdə Azərbaycan Respublikasının suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmət etməyə dəvət edir.
5.
Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin müddəalarının Ermənistan tərəfindən yerinə
yetirilməməsindən narahat olduğunu bildirirlər.
6.
Azərbaycana qarşı edilən təcavüzün Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən etiraf edilməsinə; BMT
Nizamnaməsinin 7-ci bəndinə uyğun olaraq, öz qətnamələrinin yerinə yetirilməsinin təminatı üçün lazımi
addımların atılmasına; Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı olan təcavüzü
pisləyərək, təcavüzə son qoyulmasına çağırır və bu məqsədlə BMT-də koordinasiyalı fəaliyyətdə olmağı
qərara alır.
7.
Bütün üzv dövlətləri təcavüzkar münaqişəni şiddətləndirməyə və Azərbaycan ərazisinin işğalını
davam etdirməyə təşviq edən Ermənistana silah və hərbi sursat təqdim etməkdən imtina etməyə çağırır. İKTyə üzv dövlətin ərazisi bu kimi yüklərin tranziti üçün istifadə edilməməlidir.
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8.
Ermənistanın təcavüzünə və Azərbaycan torpaqlarının işğalına son qoyması üçün bütün üzv
dövlətlərə və beynəlxalq birliyin digər dövlətlərinə müraciət edərək, hər cür təsirli iqtisadi və siyasi
tədbirlərdən istifadə etməyə çağırır.
9.
Ermənistan və Azərbaycan arasındakı münaqişənin dövlətlərin ərazi bütövlüyünü və beynəlxalq
tanınmış sərhədlərin toxunulmazlığı prinsiplərinə ehtiram əsasında ədalətlə və sülh yolu ilə həll etməyə çağırır.
10.
Ermənistanı, Azərbaycanı və Minsk Qrupuna daxil olan bütün üzv dövlətləri ATƏT-in davam
edən sülh prosesində konstruktiv surətdə iştirak etməyə dəvət edir və problemin sülh yolu ilə həllini
çətinləşdirə biləcək hər cür əməldən çəkinməyə çağırır.
11.
Azərbaycan hökuməti və xalqının öz ölkəsinin müdafiəsi üçün etdiyi cəhdləri bütünlüklə
dəstəklədiyini və onlarla tam şəkildə həmrəy olduğunu bir daha təsdiq edir.
12.
Qaçqın və köçkünlərin öz yaşayış yerlərinə təhlükəsiz, hörmət və şərəflə dönmələrinə imkan
yaratmağa çağırır.
13.
Qaçqın və köçkünlərə humanitar yardım göstərmiş bütün üzv dövlətlərə öz təşəkkürünü bildirir
və digər dövlətləri onlara yardım göstərməyə çağırır.
14.
Azərbaycan Respublikası ərazisində 1 milyondan artıq qaçqın və köçkünün qarşılaşdığı kəs- kin
humanitar vəziyyətlə əlaqədar narahat olduğunu bildirir və üzv dövlətlər, İslam İnkişaf Bankı və digər islam
qurumlarından Azərbaycan Respublikasına təcili maliyyə və humanitar yardımı təqdim etmələrini xahiş edir.
15.
Hesab edir ki, Azərbaycan ona dəymiş ziyanın müqabilini almaq hüququna malikdir və
Ermənistan bu ziyanın müqabilini ödəmək üzrə tam məsuliyyət daşıyır.
16.
İKT-yə üzv dövlətlərin bu haqda mövqeyini ATƏT-in İcraçı Sədrinə bildirməsini baş katibdən
xahiş edir.
17.
Baş katibdən bu Qətnamənin yerinə yetirilməsinə nəzarət və bu haqda İKT xarici işlər nazirlərinin
XXV konfransına məruzə etmə- sini xahiş edir.
İKT dövlət və hökumət başçılarının İran İslam Respublikasının Tehran şəhərində 9-11 dekabr 1997-ci il
tarixində keçirilən VIII zirvə konfransı
İKT Nizamnaməsinin məqsəd və prinsiplərindən çıxış edərək, Ermənistan Respublikasının Azərbaycan
Respublikasına qarşı təcavüzü nəticəsində Azərbaycan ərazisinin 20 faizindən artığının işğalından dərin
narahat olaraq,
Ermənistanın təcavüzü nəticəsində 1 milyondan artıq azərbaycanlı qaçqının aqibəti və humanitar
problemlərin böyük həcmindən təsirlənərək,
Ötən konfransların bu problemlə bağlı müvafiq bütün qətnamələrini, xüsusilə, Mərakeş Krallığının
Kasablanka şəhərində 13-14 dekabr 1994-cü il tarixində keçirilmiş İKT Dövlət və Hökumət başçılarının VII
Zirvə konfransının bu məsələ ilə əlaqədar Qətnaməsini bir daha təsdiq edərək,
Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzünün beynəlxalq sülh və
təhlükəsizlik üçün təhlükə yaratdığını dərk edərək, BMT Nizamnaməsinə və Təhlükəsizlik Şurasının
qətnamələrinə ciddi surətdə əməl edilməsinə çağıraraq, Münaqişənin həlli üzrə edilən bütün diplomatik və
digər səyləri alqışlayaraq, bütün üzv dövlətlərin Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə və
suverenliyinə ehtiramını bir daha təsdiq edərək, Ermənistan Respublikasının davam etdirdiyi təcavüzkar
siyasətin ATƏT çərçivəsində aparılan sülh prosesinə dağıdıcı təsirini dərk edərək:
1.
Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzünün kəskin şəkildə
pisləyir.
2.
Təcavüz nəticəsində işğal edilmiş Azərbaycan ərazisində mülki Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı
edilən hərəkətləri bəşəriyyətə qarşı cinayət kimi qiymətləndirir.
3.
İşğal edilmiş Azərbaycan ərazisində arxeoloji, mədəni və islam abidələrinin talan və məhv edilməsini qətiyyətlə pisləyir.
4.
BMT Təhlükəsiziik Şurasının 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələrinin dönmədən yerinə
yetirilməsini, Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal edilmiş bütün Azərbaycan ərazisindən, o cümlədən, Laçın
və Şuşa rayonlarından dərhal, tamamilə və şərtsiz çıxarılmasını qəti surətdə tələb edir. Ermənistanı ciddi
surətdə Azərbaycan Respublikasının suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmət etməyə dəvət edir.
5.
Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin müddəalarının Ermənistan tərəfindən yerinə
yetirilməməsindən narahat olduğunu bildirir.
6.
Azərbaycana qarşı edilən təcavüzün Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən etiraf edilməsinə; BMT
Nizamnaməsinin 7-ci bəndinə uyğun olaraq, öz qətnamələrinin yerinə yetirilməsinin təminatı üçün lazımi
addımların atılmasına; Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı olan təcavüzü
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pisləyərək, təcavüzə son qoyulmasına çağırır və bu məqsədlə BMT-də koordinasiyalı fəaliyyətdə olmağı
qərara alır.
7.
Bütün üzv dövlətləri təcavüzkar münaqişəni şiddətləndirməyə və Azərbaycan ərazisinin işğalını
davam etdirməyə təşviq edən Ermənistana silah və hərbi sursat təqdim etməkdən imtina etməyə çağırır. İKTyə üzv dövlətin ərazisi bu kimi yüklərin tranziti üçün istifadə edilməməlidir.
8.
Ermənistanın təcavüzünə və Azərbaycan torpaqlarının işğalına son qoyması üçün bütün üzv
dövlətlərə və beynəlxalq birliyin digər dövlətlərinə müraciət edərək, hər cür təsirli iqtisadi və siyasi
tədbirlərdən istifadə etməyə çağırır.
9.
Ermənistan və Azərbaycan arasındakı münaqişənin dövlətlərin ərazi bütövlüyü və beynəlxalq
tanınmış sərhədlərin toxunulmazlığı prinsiplərinə ehtiram əsasında ədalətlə və sülh yolu ilə həll etməyə çağırır.
10.
Ermənistanı, Azərbaycanı və Minsk Qrupuna daxil olan bütün üzv dövlətləri ATƏT-in davam
edən sülh prosesində konstruktiv surətdə iştirak etməyə dəvət edir və problemin sülh yolu ilə həllini
çətinləşdirə biləcək hər cür əməldən çəkinməyə çağırır.
11.
Azərbaycan hökuməti və xalqının öz ölkəsinin müdafiəsi üçün etdiyi cəhdləri bütünlüklə
dəstəklədiyini və onlarla tam şəkildə həmrəy olduğunu bir daha təsdiq edir.
12.
Qaçqın və köçkünlərin öz yaşayış yerlərinə təhlükəsiz, hörmət və şərəflə dönmələrinə imkan
yaratmağa çağırır.
13.
Qaçqın və köçkünlərə humanitar yardım göstərmiş bütün üzv dövlətlərə öz təşəkkürünü bildirir
və digər dövlətləri onlara yardım göstərməyə çağırır.
14.
Azərbaycan Respublikası ərazisində 1 milyondan artıq qaçqın və köçkünün qarşılaşdığı kəskin
humanitar vəziyyətlə əlaqədar narahat olduğunu bildirir və üzv dövlətlər, İslam İnkişaf Bankı və digər islam
qurumlarından Azərbaycan Respublikasına təcili maliyyə və humanitar yardım təqdim etmələrini xahiş edir.
15.
Hesab edir ki, Azərbaycan ona dəymiş ziyanın müqabilini almaq hüququna malikdir və
Ermənistan bu ziyanın müqabilini ödəmək üzrə tam məsuliyyət daşıyır.
16.
İKT-yə üzv dövlətlərin bu haqda mövqeyini ATƏT-in İcraçı Sədrinə bildirməsini baş katibdən
xahiş edir.
17.
Baş katibdən bu Qətnamənin yerinə yetirilməsinə nəzarət və bu haqda İKT dövlət və hökumət
başçılarının IX zirvə konfransına məruzə təqdim etməsini xahiş edir.
Səs.-2013.-18 iyul.-№130.-S.15.
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Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində ATƏT-in fəaliyyəti
VAHİD ÖMƏROV,
fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru
1988-ci ildən başlayaraq, Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın aşağıdakı əraziləri işğal edilmişdir:
1. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionu – ərazisi 4.388 kv.km, əhalisi 52.000 (azərbaycanlı) nəfər. 244
yaşayış məntəqəsindən 241-i zəbt olunmuşdur. Qaçqınların sayı 52.000 nəfərdir;
2. Laçın rayonu – ərazisi 1.835 kv.km. əhalisi 59.500 nəfər. 123 yaşayış məntəqəsinin hamısı işğal
olunmuşdur, Qaçqınların sayı – 59.500 nəfərdir;
3. Kəlbəcər rayonu -ərazisi 1.936 kv.km, əhalisi 62.000 nəfər, 127 yaşayış məntəqəsinin hamısı işğal
olunmuşdur. Qaçqınların sayı – 62.000 nəfərdir;
4. Ağdam rayonu – ərazisi 1.093 kv.km, əhalisi 158.000 nəfər, 120 yaşayış məntəqəsindən 96-sı zəbt
edilmişdir. Qaçqınların sayı 123.000 nəfərdir;
5. Füzuli rayonu – ərazisi 1.386 kv.km, əhalisi 100.000 nəfər. 77 yaşayış məntəqəsinin hamısı işğal
olunmuşdur. Qaçqınların sayı 100.000 nəfərdir;
6. Cəbrayıl rayonu – ərazisi 1.050 kv.km, əhalisi 51.600 nəfər, 97 yaşayış məntəqəsinin hamısı işğal
olunmuşdur. Qaçqınların sayı 51.600 nəfərdir;
7. Qubadlı rayonu – ərazisi 802 kv.km, əhalisi 30.300 nəfər, 95 yaşayış məntəqəsinin hamısı zəbt
olunmuşdur. Qaçqınların sayı 30.300 nəfərdir.
8. Zəngilan rayonu – ərazisi 707 kv.km, əhalisi 33.900 nəfər, 83 yaşayış məntəqəsinin hamısı işğal
olunmuşdur. Qaçqınların sayı 33.900 nəfərdir;
9. Qazax rayonu – ərazisi 699 kv.km, əhalisi 78.800 nəfər, 75 yaşayış məntəqəsinin təxminən 8%-i işğal
olunmuşdur. Qaçqınların sayı 6.500 nəfərdir;
10. Naxçıvan Muxtar Respublikası – ərazisi 5.368 kv.km, əhalisi 328.900 nəfər, 221 yaşayış
məntəqəsindən 1-i və Sədərək rayonunun ərazisinin bir hissəsi (0,5%) zəbt olunmuşdur. Qaçqınların sayı 347
nəfərdir.
Beləliklə, Ermənistanın hərbi təcavüzünə yekun vursaq, Azərbaycanın 17.000 kv.km ərazisinin
(Azərbaycan ərazisinin təxminən 20%-i) işğal olunduğunun, 30.000 mindən artıq azərbaycanlının
öldürüldüyünün və 200.000- dən çox yaralandığını, 1 milyondan çox qaçqın ordusunun yarandığının şahidi
olarıq. İndi dünyanın elə bir məmləkəti yoxdur ki, qaçqınlarının sayının ölkə əhalisinə nisbəti Azərbaycanda
olduğu qədər olsun.
1994-cü il mayın 12-də Azərbaycanla Ermənistan arasında atəşkəs rejimi elan olundu. Atəşkəsin elan
olunması münaqişənin həlli demək deyildi, sadəcə olaraq, tərəflər hərbi əməliyyatları dayandırmaqla
beynəlxalq təşkilatlara, xüsusilə də, münaqişə ilə birbaşa məşğul olan ATƏT-in Minsk Qrupuna münaqişənin
tənzimlənməsi ilə bağlı operativ işləməsinə şərait yaratmış oldular. Münaqişənin danışıqlar yolu ilə
nizamlanması təşəbbüsünə başladığı andan keçən dövrdə Ermənistanın təcavüzkar əməllərindən əl
çəkməməsinə baxmayaraq ATƏT danışıqlar prosesini gücləndirməyə səy göstərirdi. 1994-cü ilin 6 dekabr
tarixində keçirilən ATƏT-in Budapeşt sammitinə əsasən Minsk konfransı həmsədrlərinin institutu (əvvəlcə
Rusiya və Finlandiya, 1997-ci ildən isə Fransa, Rusiya və ABŞ) yaradıldı. Onların öhdəsinə düşən vəzifə silahlı
münaqişənin sona yetməsi ilə bağlı siyasi razılaşmanın imzalanması üçün operativ olaraq danışıqlar
aparılmasından və sonrakı mərhələdə Minsk konfransının çağırılması üçün şərait yaradılmasından ibarət idi.
Beləliklə, Budapeşt sammitinin işi zamanı münaqişənin tənzimlənməsi prosesinin iki mərhələdə strukturunun
müəyyən edilməsi başa çatdı:
1. Razılaşmaların həyata keçirilməsi yolu ilə silahlı münaqişənin nəticələrinin aradan qaldırılması. Bu, o
deməkdir ki, zəbt olunmuş bütün
ərazilər boşaldılır və köçkünlərin öz daimi torpaqlarına qayıtması təmin olunur.
2. Minsk konfransının işi nəticəsində münaqişənin tam əhatəli sülh yolu ilə tənzimlənməsi razılığı əldə
olunur.
Budapeşt sammitindən sonra münaqişə tərəfləri ilə danışıqların 17 raundu və çoxsaylı məsləhətləşmələr
aparıldı. Bu müddət ərzində sazişin mətninin 75%-i hazırlanmışdı. Lakin Şuşa və Laçın rayonları daxil olmaqla
bütün ərazilərin boşaldılması, münaqişə iştirakçılarının təhlükəsizliyi və Ermənistan silahlı qüvvələri
bölmələrinin Azərbaycan ərazisindən çıxarılması kimi prinsipial məsələlər ucbatından razılaşdırıla bilmədi.
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1996-cı ilin 2 dekabr tarixində keçirilən Lissabon sammitində ATƏT-in icraçı sədrinin bəyanatında
münaqişənin üç prinsip əsasında tənzimlənməsi öz əksini tapdı:
- Ermənistan Respublikasının və Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü;
- Razılaşmada müəyyən edilmiş öz müqəddəratını təyin etməyə əsaslanan, Dağlıq Qarabağa
Azərbaycanın tərkibində ən yüksək özünüidarə dərəcəsi verən Dağlıq Qarabağın hüquqi statusu;
- Qarşılıqlı öhdəliklər daxil olmaqla tənzimləmə müddəalarına bütün tərəflərin riayət etməsi və Dağlıq
Qarabağın, eləcə də, onun bütün əhalisinin təminatlı təhlükəsizliyi.
Bu prinsiplər Ermənistandan başqa ATƏT-in 53 dövləti tərəfindən dəstəkləndi. Tədqiqatçı A.Məmmədov
yazır ki, 1997-ci ildən başlayaraq bu vaxta qədər ATƏT-in Minsk Qrupu tərəflərə münaqişənin nizamlanması
ilə bağlı 3 sənəd təqdim etmişdir. “Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin aradan qaldırılmasına dair hərtərəfli saziş”
adlanan birinci sənəd münaqişə tərəflərinə həmsədrlər tərəfindən 1997-ci il iyun ayının 11-də təqdim edildi.
Həmin sənəd daha çox paket həlli kimi tanınır və bir paketdə birləşdirilən iki anlaşmadan ibarətdir.
Anlaşmalardan birincisi silahlı münaqişənin dayandırılmasına, ikincisi isə Dağlıq Qarabağın statusunun
müəyyənləşdirilməsinə həsr olunmuşdur.
Paket həlldə Azərbaycanı təmin etməyən və ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrlərinin diqqətinə
çatdırılan bir sıra ciddi məqamlar vardır. Hər şeydən əvvəl sənədin BMT-nin məlum qətnamələrinə
əsaslanmaması və hüquqi baxımdan icbari xarakter daşınması narazılıq doğururdu. O biri tərəfdən, işğal
olunmuş ərazilərin boşaldılması ilə status məsələsinin qarşılıqlı şəkildə əlaqələndirilməsi əslində münaqişənin
həllini uzun bir prosesə çevirirdi. Çünki sənəddə münaqişənin aradan qaldırılmasının dəqiq mexanizmi və
konkret zaman çərçivəsi öz əksini tapmamışdı. Bir çox məsələlərin həlli “Daimi qarışıq komissiya”nın
öhdəsinə buraxılırdı. Həmin komissiyanın qərarlarının işlənib hazırlanması isə bu sənədin çərçivəsindən
kənarda nəzərdə tutulur. Bir sözlə, münaqişə tərəflərinə özündə dəqiq öhdəlikləri ehtiva edən huquqi sənəddən
daha çox gələcək danışıqların əsas istiqamət və tezislərini əks etdirən ümumi bəyannamə təqdim olunmuşdu.
Paket təklifindəki Laçın və Şuşa ilə bağlı müddəalar, habelə, gələcəkdə ermənilərin Azərbaycanın keçmiş
Şaumyan rayonuna qaytarılmaları ilə bağlı təklif də Azərbaycan tərəfindən birmənalı şəkildə qarşılanmadı.
Digər tərəfdən, münaqişə başlayana qədər Dağlıq Qarabağın 56 yaşayış məntəqəsinin yerli əhalisini təşkil
etmiş 50 minlik azərbaycanlının gələcək taleyi də Azərbaycan tərəfinin diqqətindən kənarda qala bilməzdi.
Paket təklifinin Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı olan II hissəsi isə regionun Azərbaycanın tərkibində
özünüidarə statusu konsepsiyası ilə bir araya sığışmadığından Azərbaycan tərəfindən etirazla qarşılanmış və
həmsədrlərdən bu mühüm məqama aydınlıq gətirmək tələb olunmuşdu. Bütünlüklə həmin dövrdə paket təklifi
Azərbaycan tərəfdən yalnız taktiki mülahizələrlə danışıqlar prosesinə başlamaq və Ermənistanın mövqelərini
ümumi şəkildə də olsa müəyyənləşdirmək məqsədilə əsas olaraq qəbul edilmişdi.
Lakin sənəd hətta bu şəkildə də ermənilər tərəfindən qəbul olunmadı və bununla da qarşı tərəfin dialoqa
hazır olmadığını bir daha göstərdi.
Sənədlər təqdim olunduqdan az sonra həm Ermənistan, həm də Dağlıq Qarabağ erməniləri onu prinsipial
olaraq qəbul etməyəcəklərini bildirdilər. Onlar öz fikirlərini bu sazişin ATƏT-in Lissabon sammitinin
prinsiplərı əsasında hazırlanması, həmin prinsiplərin isə sammit zamanı Ermənistan tərəfindən qəbul
olunmaması ilə izah etdilər. Eyni zamanda, Dağlıq Qarabağın Azərbaycan Respublikasının tərkibində olması
da erməni tərəfini qane etmirdi. Status məsələsinin ATƏT-in Minsk konfransında müzakirə və həll olunacağı
barəsində əvvəllər əldə olunmuş razılığa əsaslanaraq onlar ilkin mərhələdə status məsələsinin gündəliyə
gətirilməsini yolverilməz saydılar. Bunun da nəticəsində Ermənistan tərəfi Minsk Qrupu həmsədrlərindən
münaqişənin iki mərhələdə həlli ilə bağlı variant tələb etməyə başladı. Əslində, təqdim olunan həll variantı
Azərbaycan tərəfini də qane etmirdi.
A.Məmmədovun fikrincə, təqdim olunan sənədə Ermənistan tərəfin etirazından sonra Minsk Qrupu
həmsədrləri 1997-ci il sentyabrın 19-da “Dağlıq Qarabağ silahlı münaqişəsinin dayandırılması haqqında saziş”
(Mərhələli həll) layihəsini münaqişə tərəflərinə təqdim etdilər. Həmin sənədin üzərində Minsk Qrupu
həmsədrləri tərəfındən əlavə və düzəlişlər aparılmış 2 dekabr tarixli sonuncu variantı mətbuatda çap olundu.
Mərhələli həll planı Azərbaycan Respublikası üçün daha məqbul hesab olundu. Çünki bu plan ardıcıl
şəkildə silahlı münaqişənin nəticələrinin aradan qaldırılmasına və sonrakı mərhələdə ATƏT-in Minsk
konfransında Azərbaycan Respublikasının tərkibində Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşdirilməsinə
yönəldilmişdi. Azərbaycan bu planı həyata keçirərkən birinci mərhələdə ATƏT-in sülhməramlı qüvvələrinin
regionda yerləşdirilməsini, hərbi-texniki xarakterli tədbirlər sistemi əsasında münaqişə zonasında hərbi
gərginliyin aradan qaldırılmasını, işğal edilmiş Ağdam, Füzuli, Zəngilan, Kəlbəcər, Cəbrayıl və Qubadlı
rayonlarının azad edilməsini, bu rayonlardan qaçqın düşmüş əhalinin öz yerlərinə qaytarılmasını, münaqişə
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zonasında bütün əsas kommunikasiyaların fəaliyyətinin normallaşdırılmasını, ikinci mərhələdə isə bir tərəfdən
Azərbaycan Respublikasının tərkibində Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşdirilməsini, o biri tərəfdən
isə Laçın, Şuşa və keçmiş Şaumyan rayonları ətrafında vəziyyətin nizama salınmasını əsas tuturdu. Həm də bu
zaman hər bir punktun həyata keçirilməsinin dəqiq mexanizminin və konkret zaman çərçivəsinin
müəyyənləşdirilməsi və bu prinsipləri pozan tərəflərə sanksiyaların tətbiqi nəzərdə tutulurdu. Təbii ki, digər
təkliflər kimi, “Mərhələli həll” təklifində də Azərbaycan tərəfini qane etməyən bir sıra müddəalar var idi. Bu,
ilk növbədə, Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı əhalisi, Laçın dəhlizi və s. bağlı məsələlər idi. Lakin bu
çatışmazlıqlara baxmayaraq, Azərbaycan 1997-ci ilin oktyabrında “Mərhələli həll” təklifinin danışıqlara
başlamaq üçün əsas kimi qəbul olunmasına öz razılığını bildirdi.
Ermənistanda da hadisələr ilk vaxtlar məqbul ssenari üzrə cərəyan etdi: sentyabrın 26-da Ermənistanın
prezidenti L.Ter-Petrosyan mətbuat konfransı keçirərək “Mərhələli həll” variantı ilə bağlı öz ölkəsinin
mövqeyini açıqladı. Oktyabrın 10-da isə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Strasburqda keçirilən
görüşündə birgə bəyanat qəbul olundu. Həmin bəyanata əsasən tərəflər Minsk Qrupunun formatının
saxlanmasına razılıq verdi və həmsədrlərin “Mərhələli həll” təklifini qəbul etdiklərini bildirdilər. Atəşkəs elan
olunduqdan sonra ilk dəfə olaraq, münaqişənin aradan qaldırılması ilə bağlı müsbət meyillər yaranmışdı.
Lakin oktyabrın 26-da “DQR” adlanan qondarma qurumun “prezidenti” Qukasyan “Azadlıq” radiosuna
müsahibə verərək “Mərhələli həll” təklifinin qəbuledilməz olduğunu bəyan etdi. Onun fikrincə, belə bir həll
zamanı regiondakı hərbi-siyasi balans Azərbaycanın xeyrinə dəyişəcək, öz statusuna beynəlxalq və hüquqi
zəmanətlər ala bilməmiş Dağlıq Qarabağın təhlükəsizliyi üçün real təhlükə yaranacaq. Azərbaycan bufer zona
rolunu oynayan işğal ərazilərdə möhkəmlənərək yenidən hərbi əməliyyatlara başlayacaq və Dağlıq Qarabağın
müstəqilliyinə son qoyaraq onu bir qurum kimi ləğv edəcək.
Səs.-2013.-19 iyul.-№131.-S.15.
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ERMƏNİSTAN-AZƏRBAYCAN, DAĞLIQ QARABAĞ MÜNAQİŞƏSİ: NİZAMLANMAYA DAİR
APARILAN DANIŞIQLARIN NƏTİCƏLƏRİ
ELÇİN ƏHMƏDOV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Dövlət İdarəçilik Akademiyasının
“Beynəlxalq münasibətlər və xarici siyasət” kafedrasının dosenti
Giriş
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 1992-ci illərin əvvəllərindən başlayaraq daha çox
beynəlxalq əhəmiyyətli problemə çevrildi. 1992-ci il yanvarın 30-da Azərbaycan Respublikası ATƏM-in üzvü
oldu və həmin il iyulun 8-10-da adı çəkilən təşkilatın Helsinkidə keçirilən Zirvə toplantısında onun sənədlərini
imzaladı. Müstəqilliyini əldə edən Azərbaycan Respublikası ATƏM-in üzvü olduqdan sonra ErmənistanAzərbaycan münaqişəsi bu təşkilatın prinsiplərinə uyğun olaraq üzv olan dövlətlərin daha çox müzakirə
obyektində oldu.
1992-ci il martın 23-24-də Helsinkidə ATƏM-in YVŞK- nın 9-cu iclasında münaqişə bölgəsində atəşi
dərhal dayandırmaq və münaqişə edən bütün tərəfləri ATƏM çərçivəsində Dağlıq Qarabağa dair sülh
konfransının tezliklə keçirilməsi üçün hər cür şərait yaratmağa çağırdılar (l,p.35)
Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü və ATƏT-in Minsk qrupunun yaradılması
ATƏM-in Xarici İşlər Nazirləri Şurasının martın 24-də keçirilən birinci əlavə görüşündə Dağlıq
Qarabağda vəziyyət müzakirə olundu. ATƏM-in Nazirlər Şurası YVŞK-nin zəmanəti əsasında münaqişənin
sülh yolu ilə nizamlanması istiqamətində aparılan danışıqların səmərəliliyini təmin etmək üçün ATƏM-in
Dağlıq Qarabağa dair sülh konfransının çağırılması haqqında qərar qəbul etdi. Sənəddə göstərilirdi ki, Minskdə
çağırılacaq konfrans ABŞ, Rusiya, Türkiyə, Fransa, Almaniya, İtaliya, Çexiya, Slovakiya, İsveç, Belarus,
Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilsin (2,p. 1 -3).
1992-ci il mayın 8-də Azərbaycanın qədim musiqi və mədəniyyət mərkəzi olan Şuşa şəhərini ələ
keçirməklə Ermənistan ordusu tərəfindən bütün Yuxarı Qarabağ işğal edildi. Bundan sonra erməni hərbi
qüvvələrinin qarşısında duran vəzifə işğal etdikləri Azərbaycan torpaqlarında möhkəmlənmək, Qarabağın
dağlıq hissəsini Ermənistan Respublikasına birləşdirmək üçün onların arasında dəhliz açmaq idi. Bu məqsədlə,
1992-ci il mayın 18-də Laçın şəhəri də Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olundu. Beləliklə, “öz
müqəddəratını tə’yin etmək” ideyasını reallaşdırmaq məqsədilə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsini
Ermənistanla birləşdirən dəhliz silah gücünə ələ keçirildi. Laçının işğalı müharibənin Dağlıq Qarabağ
sərhədlərindən çıxdığını və Ermənistanın hərbi işğalçılıq niyyətinin böyük olduğunu göstərdi. Ermənilərin
“humanitar dəhliz” adlandırdığı bu yol ilə Dağlıq Qarabağa külli miqdarda silah, döyüş sursatı və hərbi qüvvə
gətirildi. Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Şuşa və Laçının işğalı nəinki münaqişənin hərbi tərəfini, eyni
zamanda onun mahiyyətini də dəyişərək yeni siyasi problem yaratdı və sülh missiyasını öz üzərinə götürmüş
Minsk konfransının keçirilməsi yolunda maneəyə çevrildi.
Ermənistan silahlı qüvvələrinin geniş miqyaslı hücumu nəticəsində 1993- cü il martın 27-dən aprelin 3dək Azərbaycanın Kəlbəcər rayonunun işğalı münaqişəni keyfiyyətcə başqa səviyyəyə keçirdi. Ermənistan
Respublikasının bu təcavüzü Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin hüdudlarından kənarda yerləşən
ərazilərinin intensiv surətdə işğal edilməsinin yeni mərhələyə işğalçılıq mərhələsinə keçməsinə sübut idi.
Nəticədə, 1993-cü il ərzində Ermənistanın ərazi iddiası obyekti olan Dağlıq Qarabağ bölgəsinin (4,4 min km2)
hüdudlarından kənarda yerləşən və onun ərazisindən 4 dəfə böyük olan Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl,
Qubadlı və Zəngilan bölgələri Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edildi. Azərbaycanın işğal olunmuş
ərazilərindən 1 milyondan çox əhali (ümumi əhalinin 15%-i) öz torpağında qaçqın vəziyyətinə düşdü. Hazırda
Azərbaycan ərazisinin 20 %-dən çox (17 min km2) hissəsi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal
olunmuşdur (3,s. 157).
Çox təəssüf ki, dünya birliyi Ermənistanın bu açıq-aşkar təcavüzkarlığına göz yumdu və təcavüzkarın
cilovlanması üçün heç bir əməli tədbir görmədi. 1992-1993-cü illərdə münaqişəni nizama salmaq üçün BMT
Təhlükəsizlik Şurasında aparılan müzakirələr zamanı və Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874, 884 saylı
qətnamələri qəbul edilərkən Şuranın daimi üzvü olan böyük dövlətlər Ermənistanın təcavüzkar dövlət kimi
tanınmasına razılıq verməyərək münaqişənin ATƏT-in Minsk prosesi çərçivəsində atəşkəs və danışıqlar yolu
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ilə həll olunmasına üstünlük verdilər. Cəzasız qaldığından ruhlanan və bundan istifadə edən Ermənistan tərəfi
BMT TŞ-nin münaqişəyə dair qəbul etdiyi 4 qətnaməyə də məhəl qoymadı. ATƏM-in Minsk Qrupu tərəfindən
BMT TŞ-nın 822, 853 və 874 saylı qətnamələrinin yerinə yetirilməsinə dair “Təxirəsalınmaz tədbirlərin
dəqiqləşdirilmiş cədvəli” yenidən tərəflərin müzakirəsinə verildi. ATƏM-in Minsk Qrupunun bu illərdəki
fəaliyyətinə nəzər salsaq, demək olar ki, onun BMT Təhlükəsizlik Şurasının məlum qətnamələrini yerinə
yetirmək üçün hazırladığı “Təxirəsalınmaz tədbirlər cədvəli” heç bir təsir gücünə malik deyildi (4). ATƏM-in
başlıca çatışmazlıqlarından biri də, məhz ATƏM çərçivəsində və onun himayəsi altmda müqaviləni yerinə
yetirməkdən imtina edən tərəfə qarşı sanksiya qəbul etmə mexanizminin olmaması idi. Minsk Qrupu tərəfindən
qəbul edilən sənədlər yalnız məsləhət və ya tövsiyə xarakteri daşıyırdı. ATƏM-də tətbiq olunan qarşılıqlı
güzəşt prinsipi müqaviləni pozan tərəfə öz əməllərinə görə məsuliyyət daşımamaq imkanı verirdi (5,s.25).
Yalnız 1993-cü ilin ikinci yarısından başlayaraq ümummilli lider Heydər Əliyev respublikamızın
təhlükəsizlik problemlərini, xüsusilə, Ermənistanın ərazi iddiaları və hərbi təcavüzü məsələsini beynəlxalq
aləmə çıxararaq, regionda sülhün bərqərar olması üçün nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların təsirini artırmağa
çalışmışdır. Münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün Prezident Heydər Əliyevin ən yüksək səviyyədə
dövlət başçıları və nümayəndə heyətləri ilə ikitərəfli, eləcə də çoxtərəfli görüşlərdə ATƏT-in Zirvə
toplantılarında, Minsk qrupunun həmsədrləri ilə aparılan müzakirələrdə, eyni zamanda Ermənistan prezidenti
ilə birbaşa danışıqlarda göstərdiyi səylər dövlət başçısının apardığı ardıcıl və məqsədyönlü siyasətin mühüm
tərkib hissəsini təşkil etmişdir.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin dinc vasitələrlə nizamlanması məqsədi ilə məhz Prezident Heydər
Əliyevin qətiyyəti, əzmkarlığı və gərgin fəaliyyəti sayəsində 1994- cü ilin mayın 12-də atəşkəs haqqında
razılıq əldə edildikdən sonra ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində müntəzəm olaraq danışıqlar aparılmağa
başlandı (6,s.l99). 1994-cü ilin dekabrın 5-6-da ATƏT-in Budapeştdə keçirilən Zirvə toplantısında Prezident
Heydər Əliyevin çevik diplomatiyasının təsiri ilə “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar ATƏT-in
fəaliyyətinin intensivləşdirilməsi” barədə qərar qəbul olundu (7,s.725- 726). Budapeştdə həmsədrlik institutu
təsis edildi. Minsk konfransına iki həmsədrin təyin edilməsi və Minsk qrupunun iclaslanın onların birgə
həmsədrliyi ilə keçiriləcəyi barədə qərar qəbul edildi (8,p.4- 5). Rusiyanın bu münaqişədə maraqlı tərəf olduğu
nəzərə alınaraq ATƏM-in Minsk konfransında, o cümlədən Minsk qrupunda həmsədrlik Rusiya və
Finlandiyaya tapşırıldı.
1996-cı ilin dekabrın 2-3-də ATƏT-in Lissabonda keçirilən Zirvə toplantısında qəbul edilən və
münaqişənin nizama salınmasının beynəlxalq-hüquqi bazasını təşkil etmiş olan sənəd Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsini ədalətlə aradan qaldırmaq yolunda böyük siyasi nailiyyət sayıla bilər. Zirvə toplantısı zamanı
Prezident Heydər Əliyevin gərgin əməyi və diplomatik istedadı sayəsində münaqişənin həllinin siyasi-hüquqi
çərçivələrini müəyyənləşdirən xüsusi bir sənəd qəbul edildi (7,s.726). Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin
həllinə dair 3 əsas prinsipi özündə əks etdirən və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, İsveçrənin xarici işlər naziri
Flavio Kottinin adından verilən bu bəyanat Ermənistan istisna olmaqla, dünyanın 53 dövləti tərəfindən müdafiə
olundu və Lissabon sammitinin Yekun sənədlərinə əlavə edildi (9,p.6).
ATƏT-in Lissabon Zirvə görüşündən sonra Rusiya ilə yanaşı, Fransa və ABŞ nümayəndələri də Minsk
qrupunun həmsədrləri təyin olundu. 1997-ci ilin ikinci yarısından indiyə kimi Minsk qrupunun həmsədrləri
Lissabon prinsiplərinə əsaslanaraq iki hissədən ibarət-yəni Dağlıq Qarabağın hüdudlarından kənarda yerləşən
işğal olunmuş 6 rayonun azad edilməsi və Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 3
təkliflə çıxış etmişlər (10). Onların 1997-ci ilin iyununda təqdim etdikləri ilk təklif münaqişənin “paket” (bu
variantda Dağlıq Qarabağın statusu da daxil olmaqla bütün məsələlərə eyni vaxtda razılıq verilməsi nəzərdə
tutulurdu) həlli, 1997-ci ilin sentyabrında irəli sürdükləri ikinci təklif münaqişənin “mərhələli” (bu variantda
isə münaqişənin mərhələlərlə nizama salınması nəzərdə tutulurdu) həllindən ibarət idi (11). Azərbaycan həmin
planlarla tam razı olmasa da, həmsədrlərin bu iki təklifini qəbul etdiyi halda, Ermənistan tərəfi qeyrikonstruktiv mövqedən çıxış edərək həmin təkliflərlə razılaşmadı (7,s.726).
1998-ci ilin noyabrın 9-da həmsədrlər beynəlxalq hüquq normalarına zidd, həmçinin Azərbaycan üçün
qətiyyən qəbul edilməz olan və danışıqların davam etdirilməsinə imkan yaratmayan üçüncü təklifi irəli
sürdülər (12). Bu təklif dünya praktikasında mövcud olmayan “ümumi dövlət” ideyasına əsaslanırdı.
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev tərəfindən qətiyyətlə rədd edilən süni “ümumi dövlət” təklifi
Azərbaycanın mənafeyinə zidd olmaqla yanaşı, ATƏT-in Budapeşt və Lissabon Zirvə toplantılarında qəbul
edilən sənədlərə də etinasız yanaşılması demək idi. “Ümumi dövlət” prinsipi nizamasalma prosesinə ciddi
maneə törətməklə yanaşı, münaqişənin həlli yollarına dair tərəflərin mövqeyindəki ziddiyətləri daha da
dərinləşdirdi. Nəticədə, danışıqlar prosesində bir durğunluq yarandı və münaqişənin nizama salınması
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istiqamətində müsbət irəliləyiş əldə etmək mümkün olmadı. Həmsədrlər tərəfindən irəli sürülən və sonuncu
olan “Ümumi dövlət” ideyası iflasa uğradıqdan sonra Minsk qrupu praktik olaraq dalana dayandı.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında danışıqların başlanması
Münaqişənin nizama salınması istiqamətində aparılan danışıqlar prosesinə təkan vermək üçün 1999-cu
il aprelin 26-da ABŞ-ın təşəbbüsü ilə Vaşinqtonda Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında artıq yeni
formatda birbaşa danışıqlara başlandı və ATƏT-in Minsk qrupu tərəfindən danışıqların bu formatı bəyənildi.
Lakin bu görüşün nəticəsində də konkret nəticə əldə edilmədi.
Münaqişə tərəflərinin mövqelərində ziddiyyətlərin qalması xüsusilə, Ermənistanın qeyri-konstruktiv
mövqedən çıxış etməsi səbəbindən ATƏT-in 1999-cu il noyabrın 18-19-da İstanbulda keçirilən Zirvə
toplantısında qəbul edilən yekun bəyannamədə yalnız Dağlıq Qarabağ problemi ətrafında yaranmış mövcud
vəziyyəti özündə əks etdirən və Minsk qrupu çərçivəsində münaqişə tərəflərinin danışıqları davam etdirməyə
çağıran 20-ci maddə öz əksini tapdı (13,p.8). Sənəddə ATƏT- in Minsk qrupu həmsədrlərinin cəhdlərinə
müsbət qiymət verilməklə yanaşı, Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri arasında intensivləşən
danışıqlardan razılıq ifadə olunur və nizamlama formatına daha çox uyğun gələn Minsk qrupu çərçivəsində
müntəzəm olaraq sülh prosesinin davam etdirilməsi üçün görüşlərin keçirilməsi dəstəklənirdi.
Sonradan “Paris prinsipləri” adını almış bu variantda əvvəllər irəli sürülmüş 3 təklifin (“paket”,
“mərhələli” və “ümumi dövlət”) tərəfləri qane edən məqamlarının ümumiləşdirilməsi nəzərdə tutulurdu. Daha
sonra Minsk qrupu həmsədrləri bəyan etdilər ki, onlar münaqişənin həlli ilə bağlı yeni təklif üzərində işləyirlər
və onu iyul ayında Cenevrədə keçiriləcək növbəti görüşdə prezidentlərə təqdim edəcəklər. Lakin adı çəkilən
bu görüş Ermənitsanın qeyri-konstruktiv mövqeyi nəticəsində baş tutmadı.
Danışıqların “Praqa prosesi” adını almış növbəti mərhələsi
2002-ci ilin mart ayında regiona səfəri zamanı ATƏT- in Minsk qrupu həmsədrləri danışıqların
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin şəxsi nümayəndələri səviyyəsində davam etdirilməsini təklif
etdilər. Bu təklif hər iki dövlət tərəfindən qəbul edildi. Belə ki, 2002-ci il mayın 13-15-də və iyulun 29- 30-da
Praqa şəhəri yaxınlığında Ştirin ərazisində, daha sonra isə həmin il noyabrın 15-də Vyanada Azərbaycan və
Ermənistan prezidentlərinin şəxsi nümayəndələrinin üç görüşü baş tutdu (14,c.l27). Mahiyyətcə “mərhələli
həll” planını ehtiva edən Praqa formatının Azərbaycan tərəfindən dəstəklənməsinə baxmayaraq Ermənistan
tərəfinin Dağlıq Qarabağın statusu məsələsini yenidən ilkin şərt kimi müzakirə olunmasını irəli sürməsindən
sonra danışıqlar prosesi yenidən dalana dirəndi.
Ümumiyyətlə, ATƏT-in Minsk Qrupu çərçivəsində aparılan danışıqlar və bu qurumla qarşılıqlı
əməkdaşlıq ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin ciddi səyləri ilə Azərbaycanın xarici siyasət kursunun
mühüm tərkib hissələrindən birinə çevrilmişdir. Yalnız, onu qeyd etmək kifayətdir ki, 1993-2003- cü illər
ərzində Azərbaycanın dövlət başçısı Heydər Əliyev Ermənistan prezidenti ilə 23, ATƏT-in rəhbərliyi və Minsk
qrupunun nümayəndələri ilə 150-yə qədər görüş keçirmişdir.
2004-cü il aprelin 16-dan başlayaraq Praqada Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri
səviyyəsində danışıqlar yenidən bərpa olundu. Sonradan “Praqa prosesi” adını almış danışıqların bu
mərhələsində 2005-ci ilin yayına qədər iki dövlətin xarici işlər nazirləri 11 görüş keçirərək münaqişənin
nizama salınmasına dair sülh planının yeni variantının detallarını müzakirə etdilər. Bununla yanaşı,
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında 2004-cü il aprelin 28-də əvvəlcə Varşavada, sonra isə
sentyabrın 15-də Astanada keçirilən danışıqların başlıca mövzusu xarici işlər nazirlərinin Praqa görüşlərində
razılaşdırılan məsələlərin əsas detallan oldu.
Münaqişənin nizama salınmasına dair aparılan danışıqların “Praqa prosesi” adını almış variantının
ictimaiyyət üçün açıqlanan əsas elementləri ondan ibarət idi ki, burada nizamlanmanın “mərhələli həll”
variantının detalları müzakirə obyektinə çevrilmişdi. 2004-2006-cı illərdə Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin nizamlanması istiqamətində aparılan danışıqlarda Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqedən
çıxış etməsi “Praqa prosesi”nin yenidən dalana dirənməsinə və danışıqların nəticəsiz qalmasına gətirib
çıxartdı.
Madrid sənədinə çevrilən baza prinsipləri ətrafında
aparılan danışıqlar prosesi
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Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizama salınması prosesini sürətləndirmək üçün yenidən baza
prinsipləri 2007-ci il noyabrın sonunda Madriddə tərəflərə təqdim olundu. Bundan sonra, 2008-2012- ci illərdə
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin 14 görüşü keçirilmişdir. Bu görüşlərdən 9-u, eləcə də son 6-sı
Rusiya prezidentinin vasitəçiliyi ilə keçirilmişdir. Görüşlər zamanı aparılan danışıqların mahiyyəti haqqında
verilən məlumatlarda bildirilir ki, son beş ildə “Praqa prosesi” çərçivəsində işlənilməsi başlanılan və Madrid
sənədinə çevrilən baza prinsipləri mövcuddur. Bu prinsiplərin bəziləri üzrə müəyyən razılaşma əldə edilmişdir.
Lakin hazırda prezidentlər səviyyəsində müzakirə olunan bir neçə prinsip üzrə anlaşmanın müəyyən cizgiləri
hiss olunur. Bu kontekstdə bütün məsələlərə dair ümumi razılıq əldə olunduqdan sonra yekun hər hansı bir
sənədin qəbul ediləcəyi bildirilir.
2009-cu ilin iyulun 10-da “Böyük səkkizlər”in İtaliyanın Akvil şəhərində keçirilən toplantısında ABŞ,
Rusiya və Fransa prezidentləri Dağlıq Qarabağ problemini də müzakirə etdilər. Sonda hər üç prezidentin
münaqişə ilə bağlı qəbul etdikləri birgə bəyanatda həmsədrlərə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərini Baza
Prinsiplərinə dair son təkliflərin əks olunduğu, yəni 2007-ci il noyabrın 29-da açıqlanmış Madrid təklifləri üzrə
yeni versiyanı təqdim etməyi tapşırdılar. Bununla yanaşı, sənəddə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olan
dövlətlərin prezidentləri Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərini qalan fikir ayrılıqlarını aradan qaldırmağa
və hərtərəfli sülh planının əsasını təşkil edəcək Baza Prinsiplərinin razılaşdırılmasını başa çatdırmağa çağırış
öz əksini tapdı. Eyni zamanda, bəyanatda bu prinsiplərin Helsinki Yekun Aktına, yəni gücün tətbiq
edilməməsi, ərazi bütövlüyü və öz müqəddəratını təyinetmə hüququna əsaslandığı qeyd olundu.
Ancaq 20 ildən artıqdır ki, təcavüzkar Ermənistan aparılan danışıqlar prosesində həmişə qeyri-konstruktiv
mövqedən çıxış edərək hər dəfə bu prosesi uzatmağa çalışır. Münaqişənin nizama salınması prosesində
Azərbaycan və Ermənistan tərəflərinin mövqelərində müəyyən fərqlər qalmaqdadır. Azərbaycan dövlətinin
mövqeyi isə, əvvəlki kimi birmənalıdır. Yəni, ermənilər Dağlıq Qarabağ ətrafında işğal etdikləri əraziləri
mərhələli şəkildə azad etməli, məcburi köçkünlər öz doğma yurdlarına qayıtmalıdırlar.
Dövlət başçısı İlham Əliyev bəyan etmişdir ki, Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı əhalisi oraya, o cümlədən
Şuşaya qayıtdıqdan sonra status məsələsi müzakirə oluna bilər. Heç şübhəsiz ki, bütün bunlar Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllini tapmalıdır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev qeyd etmişdir ki,
gələcəkdə Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı və erməni icmaları yüksək muxtariyyət şəraitində, Azərbaycan
dövlətinin tərkibində yaşamalıdırlar. 2008- ci il noyabrın 2-də Moskva yaxınlığında “Mayndorf ’ qəsrində
Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin birgə imzaladığı bəyannamədə də münaqişənin ərazi
bütövlüyü çərçivəsində həlli nəzərdə tutulur. 2009-cu il dekabrın 5-də ATƏT-in xarici işlər nazirlərinin
Afinada keçirilən görüşündə qəbul edilmiş sənəd də məhz bu yanaşmanı təsdiq edir.
Heç şübhəsiz ki, Ermənistan tərəfi aparılan danışıqlar prosesində həmişə qeyri-konstruktiv mövqedən
çıxış edərək hər dəfə bu prosesi uzatmağa çalışır. Aparılan danışıqların gedişi konfidensial səciyyə daşısa da,
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu gün danışıqlar masası üzərində bütün işğal edilmiş Azərbaycan
torpaqlarının qaytarılması və məcburi köçkünlərin öz doğma ev-eşiklərinə qayıdışı məsələlərinin
mövcudluğunu bildirmişdir. Bununla yanaşı, Ermənistanın danışıqlar prosesini süni şəkildə uzatdığını və bu
taktikanın heç bir perspektivinin olmadığını söyləyən dövlət başçısı cənab İlham Əliyev nə bu gün, nə on il,
nə də yüz il sonra Dağlıq Qarabağın müstəqil olmayacağını vurğulamışdır. Eyni zamanda, Prezident İlham
Əliyev qeyd etmişdir ki, Azərbaycanın mövqeyi birmənalıdır və biz bütün təzyiqlərə baxmayaraq sonadək öz
mövqeyimizi müdafiə edəcəyik (15).
Buna görə də Ermənistan ilk növbədə Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi olduğunu qəbul
etməli, işğalçılıq siyasətinə son qoymalı, sonra isə münaqişənin nizamlanmasının variantları barədə öz
mövqeyini bildirməlidir. Münaqişənin nizama salınması prosesində Azərbaycan dövləti və onun başçısı cənab
İlham Əliyev ilk növbədə sülh variantına üstünlük verir. Lakin Prezident İlham Əliyev Azərbaycan xalqı və
dövlətinin bu işğalı, etnik təmizləmə siyasəti və torpaqlarımızın müvəqqəti olaraq itirilməsi ilə heç vaxt
barışmayacağını bildirməklə yanaşı, öz torpaqlarımızı azad etmək üçün tam əsasımızın olduğunu və bunun
beynəlxalq hüquq normaları ilə təsdiq edildiyini vurğulamışdır (16).
2010-cu il yanvarın 25-də Rusiyanın vasitəçiliyi ilə Soçidə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin
növbəti görüşü zamanı münaqişənin nizama salınması istiqamətində danışıqlar ATƏT-in Minsk qrupu
həmsədrlərinin 2009-cu ilin dekabr ayında təklif etdiyi yenilənmiş Madrid prinsipləri əsasında aparılmışdır.
Bu danışıqlardan sonra Azərbaycan tərəfi Madrid prinsipləri əsasında verilən bu təklifi prinsip etibarı ilə qəbul
etmiş, Ermənistan isə verilən təklifə münasibət bildirmək üçün iki həftə vaxt istəmişdi. Ancaq keçən dövr
ərzində Ermənistan tərəfdən həmsədrlərin tərəfinə rəsmən heç bir cavab verilməmişdir.
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Bu səbəbdən yenilənmiş Madrid prinsiplərinin Azərbaycanın deyil, üç həmsədr (ABŞ, Rusiya, Fransa)
ölkənin təklifi olduğunu bildirən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ermənistan tərəfinin öz mövqeyini
bildirməsinin vacibliyini vurğulayaraq qeyd etmişdir ki, “…Ermənistan ya Rusiya, Fransa, Amerika tərəfindən
verilmiş təklifə müsbət cavab verəcək və o təqdirdə biz məsələnin həllinə yaxınlaşacağıq, ya da ki, mənfi cavab
veriləcək və beləliklə, danışıqlar prosesi pozulacaq və Ermənistan ilə Azərbaycan arasında yeni bir dövr
başlaya bilər”. Keçən dövr ərzində Ermənistan qeyri-konstruktiv mövqedən çıxış edərək vaxt uzatmaq
taktikasından istifadə etmişdir. 2011-ci il mayın 25-də “Böyük səkkizlik” ölkələrinin Fransanın Dovil
şəhərində keçirilən sammiti çərçivəsində son üç ildə artıq 3-cü dəfə ABŞ, Rusiya və Fransa prezidentləri
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınmasına dair birgə bəyanatla çıxış etdilər (17).
Bəyanatda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olan ölkələrin prezidentləri Ermənistan və Azərbaycan
liderlərini “iyun ayında keçiriləcək Ermənistan- Azərbaycan sammitində siyasi əzmkarlıq nümayiş etdirməyə
və Əsas Prinsipləri (Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinin Əsas Prinsipləri) üzərində işi
tamamlamağa” çağırmışlar. Bununla yanaşı, sənəddə deyilirdi ki, “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi tərəflərinin
dinc tənzimləmə istiqamətində addım atmasının vaxtı çatmışdır”. Minsk qrupunun həmsədrləri olan üç
dövlətin başçıları Ermənistan və Azərbaycan liderlərini israrla “əhalini müharibəyə deyil, sülhə hazırlamağa”
çağırmışlar.
NƏTİCƏ
Ümumiyyətlə, Ermənistan- Azərbaycan münaqişəsinin nizama salınması istiqamətində beynəlxalq
təşkilatların səyləri ilə yanaşı, 1999-cu ilin aprelindən başlayaraq, yeni formada addımlar atılmışdır. Bu,
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin birbaşa dialoqunun aparılması olmuşdur. Həmin vaxtdan bu günə
qədər iki respublikanın prezidentləri Moskvada, Vaşinqtonda, Cenevrədə, Yaltada, İstanbulda, Davosda, NyuYorkda, Minskdə, Parisdə, Ki-Uestdə, Kişinyovda, Praqada, Strasburqda, Varşavada, Astanada, Kazanda,
Rambuyedə, Buxarestdə, Sankt-Peterburqda, Surixdə, Münhendə, Həştərxanda, Soçidə və habelə iki
respublikanın sərhəddi – Sədərəkdə 46 görüş keçirmişlər.
Ancaq çox ağır və çətin keçən danışıqlar zamanı Azərbaycan tərəfi öz haqlı mövqeyini müdafiə edərkən
bir sıra çətinliklərlə qarşılaşır. Çünki münaqişə başlayandan keçən dövr ərzində aparılan danışıqlarda
təcavüzkar Ermənistan qeyri-konstruktiv mövqedən çıxış edərək işğalçılıq siyasətindən əl çəkmir. Digər
tərəfdən isə, dünya birliyinin “ikili standartlar” prinsipindən çıxış etməsi, BMT və ATƏT kimi beynəlxalq
təşkilatların öz təklif və qətnamələrini həyata keçirmək üçün konkret fəaliyyət göstərməməsi danışıqlar
prosesində irəliləyişin əldə olunmasına maneə törədir. Buna baxmayaraq Azərbaycan dövləti beynəlxalq
təşkilatların, xüsusilə də münaqişəni dinc vasitələrlə nizama salmaq üçün fəaliyyət göstərən ATƏT-in
sülhyaratma təkliflərinə hörmətlə yanaşaraq onun işində müntəzəm və əməli şəkildə iştirak edir. Təkcə onu
qeyd etmək kifayətdir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev keçən dövr ərzində ATƏT-in Minsk qrupunun
həmsədrləri ilə 60-dən çox görüş keçirmiş və bu da münaqişənin nizama salınması istiqamətində aparılan
danışıqlarda ölkəmizin ilk növbədə sülh variantına üstünlük verdiyinə sübutdur.
Çox təəssüf ki, yarandığı vaxtdan etibarən ATƏT-in Minsk qrupunun qəbul etdiyi sənədlərdə
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün, sərhədlərinin toxunulmazlığının, suverenliyinin bərpasının zəruriliyi
bildirilsə də, indiyə qədər bu qurumun fəaliyyəti sülh prosesində arzu olunan nəticəni verməmişdir. ATƏT
çərçivəsində yaradılan Minsk qrupu və bu qrupa həmsədrlik edən ABŞ, Fransa və Rusiya kimi böyük dövlətlər
münaqişənin dondurulmuş şəkildə qalmasında məsuliyyət daşımamış və təcavüzkara qarşı heç bir təzyiq
göstərmək niyyətində olmamışlar. Bununla yanaşı, münaqişədə Ermənistanın Azərbaycana təcavüzündən
birbaşa danışmadan, qəbul edilən sənədlərdə bu barədə heç nə demədən münaqişənin ədalətli həlli yolunda
müsbət irəliləyişə nail olmaq çətindir. Eyni zamanda, təcavüzkar Ermənistana qarşı heç bir əməli tədbirin
görülməməsi ATƏT-in nüfuzuna xələl gətirməklə bərabər, onun tərkibində yaradılan Minsk qrupuna olan
ümidləri də heçə endirir.
Bundan əlavə, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkarlığının artması ilə əlaqədar Təhlükəsizlik
Şurası sədrinin 7 bəyanatı, eləcə də Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələri də
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi və sərhədlərinin toxunulmazlığının zəruriliyi bildirilir. Lakin
Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri olan böyük dövlətlər-ABŞ, Rusiya, Fransa nümayəndələri Ermənistanın
təcavüzkar dövlət kimi tanınmasına razılıq verməyərək Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal etdikləri
Azərbaycan ərazilərindən dərhal çıxmasına deyil, münaqişənin atəşkəs və danışıqlar yolu ilə həll olunmasına
üstünlük verdilər.
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Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinc yolla aradan qaldırılması sahəsində BMT
və dünya birliyinin göstərdiyi səylər Ermənistan Respublikasının açıq-aşkar hərbi işğalçılıq mövqeyi tutması
ucbatından təsirli nəticələr verməmişdir. BMT-nin regionda sülhpərvərlik fəaliyyətinin uğursuzluqlarının
başlıca səbəbi məhz Azərbaycan Respublikasına qarşı Ermənistan Respublikasının təcavüzü faktının birbaşa
etiraf olunmaması ilə bağlıdır. Ona görə də böyük dövlətlər müasir beynəlxalq münasibətlər üçün təhlükəli
olan təcavüzkarın qarşısını almaq istəyirlərsə, BMT Nizamnaməsinin 7-ci fəslinə müvaflq surətdə, qəti praktik
addımlar atmalı və Ermənistanı beynəlxalq birliyin iradəsinə tabe etdirməlidirlər.
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SUMMARY
In the article the Armenian- Azerbaijan Upper Garabagh conflict settlement and negotiation process have
been investigated. In addition, the results of the aggression of Armenia against Azerbaijan and the OSCE
Minsk group’s settlement activity on ^ conflict were studied; documents adopted by international organizations
in this,direction were analyzed.
In addition, direct negotiations and its stages between the Presidents of Armenia and Azerbaijan have
been studied in the article. At the same time, the position of Azerbaijan in the settlement of the conflict and
the reasons preventing the peace process were indicated in the article.
Эльчин Ахмедов
Доктор философии no политическим наукам, доцент кафедры “Международные отношения и
внешняя политика”
Академии Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республики
Армяно-Азербайджанский, Нагорно-Карабахский конфликт: результаты переговоров по
урегулированию
РЕЗЮМЕ
В статье исследуется процесс переговоров по урегулированию Армяно-Азербайджанского,
Нагорно-Карабахского конфликта.
Наряду с этим глубоко анализируются результаты агрессии Армении против Азербайджана,
деятельность Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта, а также документы, принятые
международными организациями в данном направлении.
Помимо этого, в статье изучены этапы переговоров, осуществляемых непосредственно между
президентами Азербайджана и Армении. В статье также содержится информация о позиции
азербайджанского государства относительно урегулирования конфликта и причинах, препятствующих
мирному процессу.
Geostrategiya.- № 02 (14) 2013-S.20-25.
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CƏNUBİ QAFQAZIN REGİONAL TƏHLÜKƏSİZLİK SİSTEMİ VƏ ERMƏNİSTAN: QONŞU
ÖLKƏLƏRƏ QARŞI ƏRAZİ İDDİASININ BU ÖLKƏYƏ VƏD ETDİYİ GEOSİYASİ
PERSPEKTİVLƏR
Əli Həsənov,
Tarix elmləri doktoru, professor
Cənubi Qafqazın ümumi geosiyasi və geoiqtisadi nizamını, regional təhlükəsizlik sisteminin dinamizmini
və yerli ölkənin bir-biri ilə sıx bağlı olan təhlükəsizlik maraqlarını davamlı olaraq pozan və təhdid edən əsas
ölkə Ermənistandır.
Regional səpkidən yanaşılsa, bölgənin həm böyük dövlətləri – Rusiya, İran və Türkiyə, həm də Cənubi
Qafqazın digər ölkələri – Azərbaycan və Gürcüstanla münasibətlərində Ermənistanın yalnız birinci ikisi ilə
ciddi hərbi-geostrateji problemi müşahidə olunmur. Qalan bütün qonşu ölkələrlə bu dövlətin münasibətləri
“qonşularına qarşı işğalçılıq siyasəti yürütməsi”, “açıq, yaxud gizli ərazi iddiaları ilə çıxış etməsi” və “regional
münasibətlərdə beynəlxalq hüquqa zidd addımlar atması” fonunda daim ciddi problemlərlə müşahidə
olunmuşdur.
Mütəxəssislər Ermənistanın Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı açıq, Gürcüstana qarışsa gizli ərazi iddiaları
irəli sürməsi faktını Qafqaz bölgəsində regional sülh mühitini pozan və sabitliyi təhdid edən əsas amillərdən
biri kimi dəyərləndirirlər. Onların fikrincə, Ermənistan günü-gündən silahlanaraq bölgədə militarist dövlətə
çevrilir. Bu vəziyyət faktiki olaraq, ona gətirib çıxarır ki, hər üç dövlət ya Ermənistanın ərazi iddiaları
tələblərinə göz yummalı və bu tələblər qarşısında öz təhlükəsizliyinin təhdidinə dözməli, ya da ki Ermənistanla
yanaşı, sürətli silahlanmaya davam etməlidir.[1]Göründüyü kimi, Cənubi Qafqazda əslində qeyri-müstəqil
siyasət yürüdən və “sifarişli” missiya həyata keçirən Ermənistan regional təhlükəsizlik sisteminin yaradılması
yolunda ən ciddi maneədir.
Azərbaycanın təhlükəsizliyinin ermənilər və onların regional, beynəlxalq havadarları tərəfindən təhdid
edilməsi, ərazilərinin ələ keçirilməsi və azərbaycanlıların davamlı olaraq, etnik təmizlənməyə məruz qalması
faktiki olaraq, son iki əsr çərçivəsində davamlı şəkildə baş vermişdir. Ermənilər müxtəlif beynəlxalq və
regional himayədarlarının dəstəyi ilə İran, Türkiyə və Yaxın Şərqdən köçürülərək, tədricən Cənubi Qafqaza –
Azərbaycan ərazilərinə yerləşdirilmiş, burada yerli əhalini sıxışdırmaq, zaman-zaman soyqırımına məruz
qoymaq yolu ilə Ermənistan adlanan dövlət yaratmışlar. Bunun əsası Rusiya və İran arasında Azərbaycan
torpaqlarının iki hissəyə parçalanmasını rəsmiləşdirən müqavilələrlə qoyulmuş və sonrakı illərdə davam
etdirilmişdir. Təkcə keçən əsrdə onlar tərəfindən üç dəfə – 1905- 1920; 1948-1955 və 1988- 1993-cü illərdə
İrəvan, Naxçıvan. Zəngəzur, Qarabağ, Gəncəbasar, Bakı, Şirvan, Quba və b. tarixi Azərbaycan ərazilərində
yerli əhalinin əksəriyyətini təşkil edən azərbaycanlılara qarşı kütləvi soyqırımı və “təmizləmə” əməliyyatı
həyata keçirilmiş, milyonlarla dinc əhali qətlə yetirilmiş, yaxud öz ata-baba yurdundan didərgin salınmışdır.
Azərbaycanın Zəngəzur, Dağlıq Qarabağ, Naxçıvan və b. tarixi torpaqlarına birbaşa ərazi iddiaları irəli
sürərək, zaman-zaman yaranan əlverişli şəraitdən istifadə etmiş və bu bölgələri ələ keçirməyə cəhd
göstərmişdir. XX əsrin 1918-20-ci illərində Rusiya imperiyasının dağılmasından və Cənubi Qafqazda yaranan
əlverişli şəraitdən istifadə edərək Azərbaycanın keçmiş İrəvan xanlığını ələ keçirmiş, Türkiyə ilə ərazi birliyini
pozmuş, yerli əhalini tədricən tarixi torpaqlardan təmizləməyə başlamışlar. Bunun ardınca, neçə il sonra Sovet
hökuməti və bolşevik-daşnak hakimiyyəti nümayəndələrinin dəstəyindən bəhrələnərək Zəngəzur mahalım ələ
keçirmiş, Azərbaycanın Naxçıvan və Türkiyə ilə quru əlaqələrini tam kəsmiş, bu torpaqlardan istifadə edərək
özünə İranla geosiyasi dəhliz yaratmışdır. Həmin illərdə ermənilər, həm də Azərbaycanın tərkibində Dağlıq
Qarabağa “erməni muxtar vilayəti” statusu verdirməyə nail olmuş və gələcək yeni ərazi iddialarının, separatçı
çıxışların təməlini qoymuşlar.
SSRİ-nin dağılması ərəfəsində ittifaq səviyyəsində yaranmış hakimiyyət böhranından, Sovet hökuməti
rəhbərliyinin ermənipərəst mövqeyindən və başqa əlverişli şəraitdən istifadə edən erməni separatçıları Dağlıq
Qarabağ vilayətini və ətrafdakı daha yeddi rayonu işğal edərək, yerli azərbaycanlı əhalini kütləvi surətdə qətlə
yetirmiş, yaxud öz torpaqlarından didərgin salmışlar. O vaxtdan bəri – iyirmi ildən artıqdır ki, bu ölkə
Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış və BMT tərəfindən qəbul olunmuş ərazi bütövlüyünü pozaraq,
20% ərazisini işğal altında saxlayır, dövlətin bu ərazilər üzərindəki milli suveren hüquqlarını, əhalisinin ümumi
təhlükəsizliyini birbaşa pozmaqda davam edir.
Hazırda Ermənistan bölgədə Rusiyanın “forpostu” funksiyasını yerinə yetirərək, Cənubi Qafqazın ümumi
geosiyasi, geostrateji və geoiqtisadi məsələlərinə təsir etmək istiqamətində “vasitə” kimi istifadə olunur.
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Ermənistanın bütün regional geosiyasi, geoiqtisadi və hərbi-təhlükəsizlik məsələlərinə yanaşması bu “statusa”
müvafiq olaraq, formal xarakter daşıyır və sadəcə “digər bölgə ölkələrindən geridə qalmamaq” xatirinə
“müstəqil dövlət” imitasiyası kimi həyata keçirilir. Rusiyanın hərbi qüvvələrini öz ərazisində yerləşdirən, onun
yaratdığı Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi təşkilatının heç bir tələbindən kənara çıxa bilməyən bir ölkənin
müstəqil geosiyasət, yaxud təhlükəsizlik siyasəti yürütməsi, sadəcə olaraq mümkün deyildir.
Rusiya Ermənistanı özünün Cənubi Qafqazdakı yeganə “etibarlı strateji müttəfiqi” (forpostu) hesab edir
və onunla hərbi, siyasi və iqtisadi əlaqələrə dair indiyə qədər 160-dan çox hüquqi sənəd imzalamışdır. Bunların
arasında bəziləri strateji əhəmiyyət daşıyır və Ermənistanın Rusiyadan tam asılılığını rəsmiləşdirir. Məsələn,
1997-ci il avqustun 29-da imzalanmış “Dostluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında” müqavilə, 2001-ci
il sentyabrın 15-də imzalanmış “2010-cu ilədək uzunmüddətli iqtisadi əməkdaşlığa dair” müqavilə, XXI əsrdə
Rusiya ilə Ermənistan arasında müttəfiqliyə dair bəyannamə, 2010-cu ildə həmin hərbi müqavilənin yenidən
uzun müddətə uzadılması və s. Ermənistanın Rusiyadan siyasi, hərbi və iqtisadi cəhətdən tam asılılığını təmin
etmişdir.
Ermənistanın geostrateji mövqeyi, işğalçılıq siyasəti və iqtisadi potensialının səviyyəsi bu ölkənin
regiondakı proseslərdə müstəqil iştirakını mümkünsüz edir və Rusiya ilə eyni mövqedən çıxış etməsini
şərtləndirir. Bu gün Ermənistan Rusiyanı öz müstəqilliyinin və təhlükəsizliyinin yeganə təminatçısı hesab edir.
Bu ölkə bütün sahələrdə, xüsusilə də hərbi sahədə Rusiyanın inhisarındadır. MDB Kollektiv Təhlükəsizlik
Müqaviləsinin cənub istiqamətində əsas və yeganə tərəfdaşı funksiyasını icra edən Ermənistanın hava
məkanını, İran və Türkiyə ilə sərhədini də rus hərbçiləri qoruyur.
Ermənistan Rusiya ilə hərbi müttəfiqliyə söykənərək, Azərbaycan və Gürcüstanın Cənubi Qafqazın
regional təhlükəsizliyi ilə bağlı bütün təşəbbüslərinə, bölgədə davamlı sülhün bərqərar olmasına ciddi
maneçilik törədir.[2] Regiondakı geosiyasi vəziyyətin gərginləşdirilməsi, qüvvələr nisbətinin bu ölkənin
xeyrinə dəyişməsi və Dağlıq Qarabağ probleminin həllinin uzanması da bilavasitə bu hərbi müttəfiqliyin
fəsadları hesab oluna bilər.
Ermənistanın Cənubi Qafqazda regional təhlükəsizliyin bərqərar olmasındakı qeyri-konstruktivliyinin
əsas səbəblərindən biri də mütəxəssislərin fikrincə, onun İranla olan yaxın münasibətləri, rəsmi Tehranın bu
işğalçı ölkəyə verdiyi hərtərəfli siyasi, iqtisadi və hərbi-geostrateji dəstək hesab olunur. Mütəxəssislər Cənubi
Qafqazda İran, Rusiya və Ermənistanın geostrateji müttəfiqliyini onların anti NATO, antitürkiyə və
antiazərbaycan mövqeləri ilə əlaqələndirirlər. Xüsusən, son zamanlar NATO-nun “Şərqə doğru genişlənmə”
planı çərçivəsində Türkiyənin bölgədə fəallaşması hər 3 dövləti antitürk mövqeyində birləşdirərək, rəsmi
Ankaranın bölgədə möhkəmlənməsinin qarşısını almağa səfərbər etmişdir. Bu dövlətlər Türkiyənin regiondakı
türkdilli və qərbyönümlü xalqları öz ətrafında birləşdirəcəyi, xüsusən də Azərbaycanı NATO-ya
istiqamətləndirəcəyi ehtimalından qorxur və bu perspektivin onların regiondakı mövqelərinə ciddi zərbə ola
biləcəyini proqnozlaşdırırlar.
Ermənistanın Cənubi Qafqazdakı bugünkü rolu da ötən əsrin əvvəlində çar Rusiyası parçalanandan sonra
ermənilərin bölgədə tutduğu mövqeyi və göstərdiyi fəaliyyəti xatırladır. Cənubi Qafqaz ölkələrindən birinin
Azərbaycan) ərazisinin 20 faizini işğal etmiş və digər dövlətə – Gürcüstana qarşı da gizli ərazi iddiaları ilə
çıxış edir. Bundan başqa, Ermənistan bölgədə Türkiyənin ərazi bütövlüyünü təhdid edir və ona qarşı açıq ərazi
iddiaları irəli sürür, bu dövlətə “tarixi düşmən” kimi yanaşır və beləliklə, regionda qeyri- sabitliyin əsas
mənbəyi kimi çıxış edir.
Rusiya ilə hərbi-siyasi müttəfiqlikdən, beynəlxalq aləmdəki himayədarlarından və dünyadakı erməni
lobbisinin dəstəyindən sui-istifadə edən Ermənistan uzun illərdir ki, beynəlxalq hüquqa, qlobal və regional
təhlükəsizlik strukturlarının tələblərinə meydan oxuyur və buna görə heç bir ciddi məsuliyyətə cəlb edilmir.
Lakin bu gün dünyada və regionda yaranmış yeni geosiyasi durum, terrorizmlə, dağıdıcı ekstremizm və etnik
separatizmlə mübarizənin bəşəriyyət üçün ciddi prioritetə çevrilməsi Ermənistan kimi pozucu mövqe nümayiş
etdirən ölkələrə də öz təsirini göstərməkdədir.
Ermənistanın regionda ikitərəfli münasibətlərin inkişafına xüsusi əhəmiyyət verdiyi ölkələr Rusiya və
İrandır. Hərbi və iqtisadi sahədə daha çox Rusiyaya sığınan Ermənistan üçün coğrafi və geoiqtisadi baxımdan
İranla əlaqələr də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Çünki Türkiyə və Azərbaycanla sərhədi bağlı saxlanılan və
hərbi-siyasi müttəfiqi Rusiya ilə birgə sərhədə malik olmayan Ermənistan İranı özünün “həyat dəhlizi”
adlandırır. Orta Asiya, Çin və Yaxın Şərqə məhz İran vasitəsilə yol tapan Ermənistan üçün Tehranla əlaqələrin
pozulması xarici aləmdən tam təcrid olunmaq deməkdir. Bundan başqa, Ermənistan Tehranın regiondakı
geosiyasi mövqelərinin güclənməsini ABŞ-ın köməyi ilə bölgənin əsas transmilli aktorlarına və tranzit
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dövlətlərinə çevrilən Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə üçlüyünün regional geosiyasi mövqelərinin zəiflədilməsi
yolunda əsas vasitələrdən biri hesab edir.
Rusiya ilə Ermənistanın əlaqələri daha çox iqtisadi, təhlükəsizlik və hərbi strateji əməkdaşlıq xarakteri
daşıdığı halda, İranla münasibətlər daha çox geoiqtisadi, enerji, nəqliyyat, kənd təsərrüfatı, maşınqayırma,
yüngül və yeyinti sənayesi sahələrini əhatə edir. Hər iki ölkə Ermənistanın əsas xarici partnyoru və sərmayədarı
hesab olunur. Məlumatlara görə, indiyədək Ermənistan iqtisadiyyatına qoyulmuş xarici sərmayənin 70 faizdən
çoxu məhz bu iki ölkənin payına düşür. Bu ölkədə reallaşdırılan hərbi, strateji və digər layihələr Rusiyanın,
digərləri, məsələn qaz kəmərinin çəkilişi, Mehri-Qacaran tunelinin tikintisi və başqa layihələr isə yalnız
İrəvanın deyil, həm də Tehranın maraqlarına xidmət edir.
Cənubi Qafqaz regionunda keçən əsrin 90-cı illərində həyata keçirilmiş transmilli enerji, nəqliyyatkommunikasiya və alternativ neft-qaz ixracı layihələri, Xəzər dənizinin Azərbaycan, Qazaxıstan və
Türkmənistan zonalarında və bitişik sahil ərazilərindəki transmilli geoiqtisadi proseslər bölgədəki qüvvələr
nisbətini son 15 ildə xeyli dəyişmişdir. Nəticədə, faktiki olaraq həm Rusiya və Ermənistan, həm də İran
özlərinin qeyri-adekvat siyasəti, Qərbi Xəzərə buraxmamaq istiqamətindəki fəaliyyətləri nəticəsində
reallaşdırılan əsas transmilli layihələrdən kənarda qalmışlar. Ermənistanı yürütdüyü işğalçılıq siyasətinə görə
Azərbaycan, Rusiyanı öz iddiaları, İranı isə Qərb və ilk növbədə, ABŞ bu proseslərdən təcrid etmişdir. Bu
şəraitdə bu üç ölkənin alternativ olaraq, reallaşdırmağa çalışdığı birgə regional layihələr İranla Ermənistan
üçün “daha çox beynəlxalq təcridolmadan xilas olmağa” xidmət etdiyi halda, Rusiya üçün, sadəcə, Qafqaz
siyasətində “Ermənistanı dəstəkləməkdən” başqa bir şey deyildi. Bu gün rəsmi İrəvan Rusiya və İranla sıx
əməkdaşlığı da, əsasən, bu kontekstlərdən əsaslandırmağa çalışır. Ermənistanın rəsmi siyasəti bundan ibarətdir
ki, Türkiyə və Azərbaycanın tətbiq etdiyi “blokada” şəraitində İrəvan Rusiya və İranla hərtərəfli strateji
əməkdaşlığa məhkumdur. Qeyd etmək lazımdır ki, uzun illər Qərb dairələri Cənubi Qafqazda “Moskva-İrəvanTehran” əməkdaşlığını təqdir etməsələr də, bu problemə ciddi şəkildə mane də olmayıblar. Lakin son bir neçə
ildə dünyada və regionda yaranmış geosiyasi vəziyyət bu məsələyə fərqli yanaşma meyli yaradıb. 11 sentyabr
2001-ci il hadisələrindən sonra işğalçı imici qazanmış və qlobal layihələrdən təcrid olunmuş Ermənistan “ikili
oyun” oynamaq imkanından qismən məhrum olub. Bir neçə il əvvəl ABŞ Dövlət Departamentinin İranla qeyrileqal əməkdaşlıqda təqsirli bilinən Ermənistanın kimya şirkətlərindən birinə qarşı sanksiyalar tətbiq etməsi və
Ağ Evin İran- Ermənistan qaz kəmərinin çəkilişinə olduqca sərt reaksiya verməsi də bunun göstəricisidir.
2005-ci ildən başlayaraq Ermənistanın dünyada və bölgədə üzləşdiyi əsas geosiyasi, geoiqtisadi və hərbigeostrateji problemləri aşağıdakı kimi xarakterizə etmək olar:
• Dünya birliyi artıq əvvəlki illərdə olduğu kimi, Ermənistanın işğalçı siyasətinə, BMT Qətnamələrinə
məhəl qoymamasına açıq-aşkar göz yummur. Əsas beynəlxalq təşkilatlar – BMT, ATƏT, Avropa Birliyi,
Avropa Şurası, İKT, ayrı-ayrı nüfuzlu ölkələr Azərbaycan torpaqlarının işğal faktını qəbul etmiş və beynəlxalq
hüquq normalarına müvafiq olaraq Ermənistanı işğalçı ölkə elan etmişdir. Belə vəziyyətdə Ermənistanın öz
siyasətini beynəlxalq aləmdə pərdələmək cəhdləri getdikcə çətinləşir, adekvat olaraq nüfuzu və imici pisləşir;
•
Beynəlxalq terrorizmlə mübarizə çərçivəsində ABŞ-la əməkdaşlıqdan imtina edə bilməyən
Ermənistan, bununla paralel olaraq, İran və Rusiya ilə strateji müttəfiqlik münasibətlərini aşkar şəkildə davam
etdirməkdə çətinlik çəkməyə başlayıb. Rəsmi Vaşinqtonun İran-Ermənistan hərbi əməkdaşlığına, xüsusən,
Ermənistan vasitəsilə bu ölkəyə qadağan olunmuş ayrı-ayrı hərbi ləvazimatların ötürülməsinə, iki ölkə arasında
qaz kəməri və s. enerji layihələrinin planlaşdırılmasına qarşı sərt bəyanatla çıxış etməsi və s. bunun əyani
sübutu hesab oluna bilər;
•
Öz işğalçı siyasəti ilə qonşu Türkiyə və Azərbaycanla bütün münasibətlərini pozması və nəticədə
regionda həyata keçirilən əksər qlobal enerji, nəqliyyat-kommunikasiya layihələrindən kənarda qalması
Ermənistanın onsuz da məhdud olan iqtisadi inkişaf resurslarını tükətmiş, onu çətin sosial-iqtisadi vəziyyətə
salmış, əhalisinin rifah halmı bir qədər də pisləşdirmişdir. Azərbaycanın geosiyasi, geoiqtisadi, hərbi qüdrəti
artdıqca və bölgənin lider dövlətinə çevrildikcə, Gürcüstanla birlikdə beynəlxalq və regional proseslərə təsir
imkanları genişləndikcə, Ermənistanınkı aşağı düşür və perspektivi olmayan bir ölkəyə çevrilir ki, bu da ölkə
vətəndaşlarının kütləvi şəkildə xarici dövlətlərə köç etməsinə səbəb olur;
•
Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum neft və qaz kəmərinin açılışından, Bakı-Tbilisi-Kars
dəmir yolu layihəsinin işə düşməsindən sonra Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə strateji əməkdaşlığı və regional
müttəfiqliyi daha da möhkəmlənəcəkdir. Bu vəziyyət avtomatik olaraq, Ermənistanın Gürcüstanla
münasibətlərində getdikcə sərinlik yaradacaqdır;
•
Nəhayət, özünün işğalçı siyasəti və ərazi iddiaları ilə qonşu Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstanla
münasibətlərini pozan, bölgədə bu ölkələrin iştirakı ilə reallaşdırılan bütün beynəlxalq və regional layihələrdən
1361

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

kənarda qalan Ermənistanın getdikcə bütün inkişaf resursları tükənir, fəaliyyət müstəvisi daralır. Bu ölkə
Cənubi Qafqazda Rusiyanın miskin “forpostu”na, bölgənin ən zəif, etibarsız, arzuolunmaz, militarist dövlətinə
çevrilir.
Bütün bu faktorlar Ermənistanın son 20 ildə regionda yürütdüyü geosiyasətin nə qədər effektsiz və
perspektivsiz olduğunu nümayiş etdirir. Vaxtilə SSRİ tərkibində dotasiya ilə yaşayan Ermənistan müstəqillik
əldə etdikdən sonra da öz inkişafını, əsasən, xarici aləmdən gələn yardımlar üzərində qurmuşdur ki, bu da
ölkədə davamlı sosial-iqtisadi böhran yaratmışdır. Nəticədə, həm bu ölkədən miqrasiya edənlərin sayı fəlakətli
səviyyəyə çatmış, həm də əhalinin təbii artımı tam dayanmışdır.
Ermənistan İnzibati İdarəetmə Nazirliyinin qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə agentliyinin rəsmi
statistik göstəricilərinə görə, 1990- 2010-ci illərdə bu ölkəni 1,5 milyon nəfər tərk edib. Ölüm səviyyəsinin
doğum səviyyəsindən yüksək olması və miqrasiya prosesi hər il ölkə əhalisinin təqribən 100 min nəfər azalması
ilə nəticələnir.
Xarici beynəlxalq humanitar təşkilatların Ermənistanın ayrı-ayrı bölgələrinin insan resurslarına dair
hesabatlarına görə, əksər rayonlarda yaşayan əhalinin 40 faizi 55-70 yaş qrupuna daxil olanlar, 25 faizi isə 18
yaşa çatmamış uşaqlar, digər 35 faizi qadınlardan ibarətdir.
Ölkəni tərk etmiş vətəndaşlar arasında əmək qabiliyyətli əhali qrupu 80% təşkil edir. Bu, həm də hərbi
xidmətə yararlı olan vətəndaşların təqribən 70 faizi deməkdir. ABŞ-ın USAİD təşkilatının Ermənistanda
miqrasiya proseslərinə dair araşdırmaları göstərir ki, bu ölkədən xarici ölkələrə axın edən əhalinin ən çoxu 10
faizi geri dönür.
Müxtəlif mənbələr Ermənistan əhalisinin 50 faizdən çoxunun ölkəni tərk etdiyini, başqa ölkələrə
mühacirət etdiyini bildirir. Ən müxtəlif beynəlxalq təşkilatların hesablamalarına görə, hazırda Ermənistanda
yaşayan real əhalinin sayı rəsmi bəyan olunan rəqəmdən 2 dəfə azdır, yəni 1.5 mln. nəfərdir.
ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Ermənistanda apardığı sorğunun nəticələrinə görə, hərbi xidmətə
yararlı 15-49 yaş qrupuna daxil olan vətəndaşların əksər hissəsi başqa ölkələrə köçüb, yaşı 18-ə çatan
vətəndaşların 70 faizi isə yaxın bir il ərzində ölkəni tərk etməyə hazırlaşır. Digər tərəfdən, ölkədən getməyə
hazırlaşan hər 5 vətəndaşdan 2-si Ermənistanı birdəfəlik tərk edəcəyini bildirir.
Bu, miqrasiya probleminin ölkənin demoqrafik vəziyyətinin kəskinləşməsinə ciddi təsir göstərdiyinə
əyani sübutdur. Miqrasiyaya səbəb olan 2 problemin – ağır sosial-iqtisadi vəziyyət və Azərbaycanla müharibə
vəziyyəti ölkədən xaricə axının hələ uzun illər davam edəcəyini proqnozlaşdırmağa əsas verir.[3]
[1] Дж. Эйвазов. Безопасность Кавказа и стабильность развития Азербайджанской Республики.
Баку, 2004.
[2] İki ölkə arasında hərbi müttəfiqliyin bünövrəsi 1992-ci il avqustun 21-də prezidentlər Boris Yeltsin
ilə Levon Ter-Petrosyanın imzaladığı “Ermənistan ərazisindəki Rusiya hərbi qüvvələrinin hüquqi statusuna
dair” müqavilə ilə qoyulmuşdur. 1995-ci ilin martında isə prezidentlər Moskvada Ermənistan ərazisindəki
hərbi bazaya dair25 illik daha bir müqavilə imzalayıblar. Sənəd Ermənistandakı 102-ci hərbi bazanın 2020-ci
ilədək ölkə ərazisində qalmasını nəzərdə tutur. Bundan başqa, Rusiya- Ermənistan birgə hərbi qruplaşması
yaradılmışdır, Ermənistan MDB-nin havadan vahid müdafiə sisteminə qoşulmuşdur, Kollektiv Təhlükəsizlik
Müqaviləsinin fəal üzvüdür, Rusiya Ermənistana silah və hərbi texnikanı güzəştli qiymətlə “satır” və s.
[3]Elçin Bayramlı. Gündəlik Teleqraf qəzeti, N5, 07 fevral 2012.s.10.
Geo strategiya.-2012.-№3(09).-S.6-11.
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ERMƏNİSTAN-AZƏRBAYCAN MÜNAQİŞƏSİNİN NİZAMLANMASINA DAİR AVROPANIN
MÖVQEYİ
Yohannes Rau,
Professor, Bundesverin Aparıcı Kadrlar Akademiyası[1]
yanında Beynəlxalq Təhlükəsizlik Elmi Forumunun üzvü, (Berlin, Almaniya)
Giriş
Müəllif burada bilərəkdən “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi” terminindən istifadə etmir, çünki iki dövlət
arasında qarşıdurmanın məzmunu Azərbaycanın Qarabağ separatçıları ilə mübarizəsindən daha genişdir və
tarixən dərindir. Müstəqil dövlətə qarşı törədilmiş erməni təcavüzü nəticəsində həmin dövlətin ərazisinin 20%dən çox hissəsi işğal edilib. Məhz “erməni təcavüzü” ona görə deyilir ki, Qarabağın Azərbaycanın tərkibindən
çıxma hərəkatında, həmçinin təcavüz və işğalda böyük ideoloji, təşkilati və maddi-maliyyə rolunu ümumdünya
erməni icması, bir çox ölkələrdə kifayət qədər nüfuzlu erməni diasporu oynamışdır və oynayır.
Tarixi baxımdan bu münaqişənin kökləri Rusiya çar hökumətinin yardımı ilə alban kilsə muxtariyyətinin,
sonradan isə Qafqaz albanlarının kilsəsinin ləğv edildiyi, onun dilinin, mədəniyyətinin hərtərəfli istifadədən
çıxarıldığı və onlar haqqında tarixi yaddaşın (xəritələrin, arxivlərin, maddi-mədəni əşyaların) məhv edildiyi
dövrə gedib çıxır. Daha sadə desək, bu, alban tarixinin, eləcə də Səfəvilər (1502-1736) və Qacarlar (17371925) sülalələrinin dövründə Azərbaycan dövlətçilik nümunələri tarixinin saxtalaşdırılması idi.
Həmin yarımmüstəqil və ya faktiki olaraq, onilliklərlə müstəqil olmuş ərazi vahidləri (bəylərbəyilikləri,
xanlıqlar, sultanlıqlar, camaatlıqlar və s.) müasir Azərbaycan və Ermənistanın ərazisində əsrlər boyu mövcud
olmuşdu.
Azərbaycanlıların və ermənilərin xalq yaddaşında, bir çox digər dövlətlərin tarixi sənədlərində və
arxivlərində, müxtəlif milliyyətli alimlərin elmi araşdırmalarında ermənilərin XVIII əsrin sonu – XIX əsrin
birinci yarısında Azərbaycan dövlət vahidlərinin ərazilərinə kütləvi şəkildə köçürülməsinin əsl tarixi əks
olunmuşdur. Həmin hadisələr Rusiya imperiyasının Qacarlar dövləti və Osmanlı imperiyası ilə hərbi
qarşıdurması və beləliklə, Qafqazda yeni ərazilərin birləşdirilməsi zamanı çarın birbaşa göstərişi ilə baş verirdi.
Çar hökuməti tərəfindən zəbt edilmiş və ya “dinc yolla” birləşdirilmiş Azərbaycan xanlıqlarında “xristian
elementini” gücləndirmək məqsədilə Qacarlar dövlətindən (müasir İrandan) və Osmanlı imperiyasından on
minlərlə erməninin Cənubi Qafqaza köçürülməsi təşkil olunmuş və bu proses maliyyələşdirilmişdir. Həmin
rəsmən tənzimlənən və qeyri-rəsmi köçürülmə, eləcə də köçürülənlərə verilən imtiyazlarla bağlı bir çox rəsmi,
ədəbi və digər sənədlər qorunub saxlanılmışdır. Bu prosesə qədər ermənilər qeyd edilən ərazilərdə, o cümlədən
Rusiya imperiyasının özündə, əsasən, “tacir elementi” və kifayət qədər fəal “erməni” kapitalı ilə təmsil
olunmuşlar.
1917-ci ildəki Rusiya inqilabına qədər keçmiş Azərbaycan dövlət vahidlərinin ərazilərində erməni
dövlətinin yaradılması ilə bağlı beynəlxalq diplomatiyada heç bir ciddi planlar müşahidə olunmayıb. Avropa
dövlətləri və ABŞ erməni muxtariyyətinin və ya dövlətinin yaradılması məqsədilə məkan axtararaq birmənalı
şəkildə Osmanlı imperiyası və ya Yaxın Şərq torpaqlarına nəzər yetirirdilər. Misal üçün, ABŞ-ın 28-ci
prezidenti T.V.Vilsonun (1856-1924) fikrincə, erməni dövlət vahidi Qara dənizə 100 kilometrlik dəhlizi təmin
edərək Osmanlı imperiyasının şimal-şərq vilayətlərində yaradıla bilərdi. Lakin Osmanlı imperiyasının özü və
bundan başqa, onun Avropa müttəfiqləri də bu məsələ ilə razılaşmadılar. Eyni sözləri RSFSR-in Xalq
Komissarları Sovetinin (31.12.1917 tarixli) “Türk Ermənistanın” öz müqəddəratını azad təyinetmə ilə bağlı
sərəncamına da şamil etmək olar. Erməni dövlətinin Rusiyanın deyil, Türkiyənin ərazisində yaradılması
Moskva inqilabçılarının o vaxt müəyyən etdiyi strategiyaya uyğun idi.
Cənubi Qafqazdakı ermənilər öz dövlətinin yaradılmasına görə Rusiyadakı demokratik inqilaba, ABŞ
təsiri altında yaradılmış Zaqafqaziya Seyminə, Zaqafqaziya Komissarlığına, Zaqafqaziya Federativ
Respublikasına və müsəlman əhalisi olan dünyada ilk demokratik dövlətə – Azərbaycan Demokratik
Cümhuriyyətinə minnətdar olmalıdırlar. 1918-ci ilin mayında Tbilisidə öz fəaliyyətinə son qoymuş
Zaqafqaziya Seymindən sonra üç müstəqil dövlət elan edildi – Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan. 29 may
1918-ci ildə, yəni müstəqilliyin bəyan edilməsinin ertəsi günü mehriban qonşuluq prinsiplərini rəhbər tutaraq
və ermənilərin müraciətini nəzərə alaraq, Azərbaycan Demokratik Respublikası keçmiş İrəvan xanlığının bir
hissəsini, o cümlədən İrəvan şəhərini paytaxt kimi Ermənistan Respublikasına vermək qərarına gəldi, çünki
həmin vaxt qüvvədə olan beynəlxalq hüquqa görə Ermənistanın nə ərazisi, nə də paytaxt şəhəri var idi. Bu,
Azərbaycan tərəfinin həmin çətin dövrdə erməni və Azərbaycan xalqları üçün həyati əhəmiyyət daşıyan
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müstəqil dövlətləri yaratmaq və onları yaşatmaq məsələsinin əməkdaşlıq ruhunda birgə həll etmək arzusundan
irəli gəlirdi. Bu addıma qoyulan şərt isə ondan ibarət idi ki, ermənilər keçmiş Yelizavetpol quberniyasının bir
hissəsi olan Qarabağa iddialarından əl çəksinlər.
Həmin vaxtdan etibarən erməni dövlətinin ərazi baxımından açıq-aydın və gizlin şəkildə genişlənməsi,
faktiki olaraq monoetnik dövlətin yaradılması xülyası ortaya qoyuldu. Azərbaycanlıların Ermənistandan
kütləvi şəkildə köçürülməsi ilə müşayiət olunan həmin ekspansiya sovet dövründə də davam etdi və Qarabağ
ermənilərinin ayrılma hərəkatı, Azərbaycana qarşı hərbi təcavüz və onun ərazisinin gözəçarpan hissəsinin zəbt
edilməsi ilə son həddə çatdı. İkinci Dünya müharibəsi başa çatdıqdan sonra Ermənistanın Türkiyəyə qarşı da
ərazi iddiaları var idi. İstənilən dövlətdə ən dəyərli məfhumlar onun xalqı və ərazisidir: həmin dəyərlər əsasında
bütün digər amillər yarana bilər. Görünməmiş ədalətsizlik və qarşıdurma ondan ibarətdir ki, bütün dünyanın
gözü qarşısında beynəlxalq razılaşmalara və beynəlxalq hüquqa zidd olaraq, bir dövlət digər dövlətin 20%-dən
artıq ərazisini əlindən alır və ölümlə hədələyərək oradan bütün əhalini didərgin salır. Hətta belə olan halda
BMT və onun orqanları, Avropa İttifaqı və onun strukturları başda olmaqla bütöv beynəlxalq ictimaiyyət
təcavüzkarın cəzalandırılması, beynəlxalq hüququn bərpa olunması üçün heç bir əsaslı tədbir görmür, yalnız
sərəncamlar və qətnamələrin qəbul edilməsi ilə kifayətlənir. Aydındır ki, digər ölkələr də öz qonşularının
hesabına sərhəd və ərazilərinin “yenidən müəyyən edilməsi” haqqında düşünürlər. Digərləri isə xüsusi “tutarlı”
nəticələrdən çəkinməyərək, bu addımı faktiki olaraq həyata keçirirlər (Cənubi Osetiyanın və Abxaziyanın
“müstəqilliyinin” elan edilməsi və s.). Zəbt olunmuş Azərbaycan ərazilərində separatçılar və erməni
təcavüzkarları artıq öz iqtisadi fəaliyyətlərini aparırlar. Orada həmin əraziləri öz müstəqil dövləti hesab edən
yeni nəsil formalaşır. Azərbaycan ilə Ermənistan arasında “nə hərb, nə sülh” vəziyyəti nə qədər uzun çəkirsə,
bir o qədər beynəlxalq hüququn bərpası və bu münaqişənin qeyri-hərb yolu ilə həlli çətinləşir.
Əfsuslar olsun ki, kütləvi informasiya vasitələrində əks olunduğu kimi və bir çox araşdırmalar nəticəsində
müəllifin gəldiyi qənaətə uyğun olaraq, Avropanın ictimai rəyini özünü müstəqil elan etmiş və tərkibdən
çıxmış bir ərazinin – Dağlıq Qarabağın separatçı problem kimi mövcudluğu az maraqlandırır. Avropanın
ictimai rəyi daha çox Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü və sonuncunun ərazisinin 20%-dən artıq
hissəsinin işğalı önündə ermənilər ilə azərbaycanlılar arasındakı qarşılıqlı münasibətlərə yönəlib. Elə bir
təəssürat yaranır ki, ictimai rəy Dağlıq Qarabağ məsələsinin ötəri yolla artıq həll olunduğu və onun yalnız
güzəştli hüquqi formada rəsmiləşdirilməsi haqqında düşünür. Bu isə faktiki olaraq separatçılara göz yuman,
yaxud vədedici bəyanatlarla (Kosovo, Abxaziya, Cənubi Osetiya – son illər ərzində bu cür hadisələrə rəvac
verən aydın nümunələrdir) məhdudlaşan məhz Avropa İttifaqının səhlənkar siyasətinin nəticəsidir. Bununla
yanaşı, Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş Azərbaycanın yeddi rayonu məsələsi də arxa plandadır. Zəbt
edilmiş ərazilərin təcavüzkar tərəfindən dərhal və qeyd-şərtsiz boşaldılması əvəzinə, həmin rayonların
məsələsi ermənipərəst qruplar tərəfindən separatçı Qarabağ probleminin həlli üçün preambula kimi götürülür.
Bu cür vəziyyət, əsasən, bir faktla izah olunur ki, Avropa siyasətçilərinin böyük əksəriyyəti əsl
Avropa mərkəzçiləridir və Avratlantik (Avropa İttifaqına əlavə olaraq ABŞ və Kanadanı nəzərdə tutan)
mədəniyyətin, siyasi quruluşun və sivilizasiyanın digərləri üzərində üstün olmasının sadəcə gizlədilmiş
tərəfdarlarıdır.
Avropa İttifaqının bir çox siyasətçiləri və adi avropalıların böyük əksəriyyəti münaqişənin iki əsas
tərəfindən – Ermənistan və Azərbaycandan, eləcə də daxil olan üçüncü tərəfdən (Dağlıq Qarabağ
separatçılarından) başqa böyük (təşviqat, təşkilati, maliyyə və s.) ehtiyatlara malik olan ümumdünya erməni
diasporunun olmasını görmürlər və ya görmək istəmirlər. Ötəri, lakin kifayət qədər nüfuzlu münaqişə tərəfləri
(yəni Rusiya, ABŞ və s.) və onların mövcudluğu Avropa İttifaqının bir çox siyasətçiləri tərəfindən arxa plana
çəkilir. Bu cür siyasətçilər əksər avropalıların ermənilərə “qədim mədəni millət” kimi simpatiya ilə
yanaşmasına da arxalanırlar. Bununla belə, Midiya, Manna, Atropatena və nəhayət, Albaniya kimi qədim
dövlətlərin, eləcə də Səfəvilər dövləti və tanınmış mədəni dəyərlərin yaradıldığı xanlıqlar kimi Azərbaycan
dövlət vahidlərinin yüzilliklər boyu mövcud olmasını Avropada çox az adam bilir.
Bu cür vəziyyət, əsasən, bir faktla izah olunur ki, Avropa siyasətçilərinin böyük əksəriyyəti əsl Avropa
mərkəzçiləridir və Avratlantik (Avropa İttifaqına əlavə olaraq ABŞ və Kanadanı nəzərdə tutan) mədəniyyətin,
siyasi quruluşun və sivilizasiyanın digərləri üzərində üstün olmasının sadəcə gizlədilmiş tərəfdarlarıdır. Məhz
bu səbəbdən onlar erməniləri “özününkü”, azərbaycanlıları isə “qismən özününkü” hesab edirlər. Əlbəttə ki,
Ermənistanın təcavüzkar olduğunu anlayırlar, lakin mədəniyyət və dinə görə, o, “özününkü” olan
təcavüzkardır (hazırda Samtsxe-Cavaxetiyə iddialar barədə şayiələr gəzir). Digər tərəfdən, Avropa
siyasətçilərinin əksər hissəsinin ikiüzlülük dərəcəsi ilə bir növ siyasi düzgünlük müqayisə edilməzdir. Üçüncü
tərəfdən, onlar XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəlində Osmanlı imperiyasında ermənilərin başına gəlmiş faciəyə
1364

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

görə Ermənistanı təcavüzkar adlandırmağa utanırlar. Düzdür, belə olduğu təqdirdə o vaxt mövcud olmamış
Türkiyə və Azərbaycan respublikalarının rolunun nədən ibarət olması aydın deyil. Avropa siyasətçilərinin
əksəriyyəti həm ABŞ-a, həm də İsrailə “siyasi baxımdan korrekt” münasibət kimi çoxdankı ənənəyə tez-tez
yol verirlər.
Bir çox Avropa siyasətçiləri əksər adi vətəndaşlar kimi Cənubi Qafqazda yerli münaqişələrdən Avropa
İttifaqına olan təhlükələri hələ də lazımınca dəyərləndirmirlər. Siyasətçilər və kütləvi informasiya vasitələrinin
diqqəti Əfqanıstan, İran, İraq, Şimali Koreya və hətta Venesueladakı problemlərə yönəlib. Yoxsa Cənubi
Qafqaz deyil, məhz həmin ölkələr Avropa İttifaqının qonşuluğunda yerləşir?! Eyni zamanda, Avropanın enerji
təhlükəsizliyi üçün Cənubi Qafqazdakı yerli münaqişələrdən irəli gələn təhdidlər gec anlaşılır və ya bütövlükdə
anlaşılmır. Bunu 2008-ci ilin avqust ayında baş vermiş Rusiya-Gürcüstan müharibəsi göstərdi. Son vaxtlara
qədər müəyyən bir rəy yayılmışdı ki, ABŞ və Rusiya istəkləri olarsa, yerli Qafqaz münaqişələrindən irəli gələn
hər hansı təhlükəni birgə və hətta tək həll edə bilərlər. Onlar, bəlkə də, bunu özləri edə bilərlər, lakin Avropa
üçün bu hadisələr neçəyə başa gələcək?
Heç bir tərəfi alçaltmayan və mövcud hüquqi reallıqları əks etdirən düzgün güzəştlər əsasında bütün
maraqlı tərəflərin istəyinə uyğun olaraq, münaqişənin dinc yolla həlli xülya və ya boş arzu deyil. Baxmayaraq
ki, Rusiya Federasiyasının Ermənistanda, Avropa İttifaqı ilə ABŞ-ın isə Azərbaycanda strateji maraqları var.
Xəzər regionundan Qərbə enerji axınlarının müxtəlifləşdirilməsində Azərbaycan və Türkiyə xüsusi
əhəmiyyətə malikdirlər. Bununla belə, Türkiyədən fərqli olaraq, Azərbaycanın Avropa İttifaqına daxil olmaq
iddiası yoxdur və bu baxımdan onun tranzit funksiyaları İttifaqın maraqlarına daha neytral görünür.
Azərbaycan Avropa İttifaqının enerji təhlükəsizliyi üçün nəinki tranzit ölkəsi, o cümlədən neft və qaz
təchizatçısı kimi get-gedə daha mühüm rol oynayır. 2012-ci ilə qədər Azərbaycan, çox güman ki, Yunanıstan,
İtaliya və Avropanın bütöv cənub-şərq regionunun neft və qaz tələbatının 20%-ni təmin etmək iqtidarında
olacaq.
Nəzərə alsaq ki, Qazaxıstan 2010-cu ilədək Xəzərdə tutumu 60.000 tona qədər olan tankerləri qəbul edə
bilən (Kurık yerinin yaxınlığında) Yerali limanının tikintisini başa çatdırmaqla bağlı strateji qərar qəbul edib,
növbəti illər ərzində Azərbaycanın tranzit funksiyalarının kəskin şəkildə artması gözlənilir. Türkmənistan
enerji resurslarının əsas hissəsini Xəzər vasitəsilə daşıdığı təqdirdə tranzit daha da artacaq. Həmin funksiyalar,
o cümlədən Avropa İttifaqı üçün çox zəruri olan enerji axınlarının müxtəlifləşdirilməsi Rusiya ilə Ukrayna
arasında son (2008-2009-cu illərdə) qaz böhranı baxımından yalnız Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar edildiyi
və region dövlətlərində sabitliyin saxlanıldığı təqdirdə etibarlı ola bilər.
Müəllif əmindir ki, həmin münaqişənin maraqlı tərəfləri arasında qəbul edilə biləcək güzəştlər və qüvvədə
olan beynəlxalq hüquq əsasında Avropa İttifaqı, ABŞ, Rusiya, Türkiyə və İranın mümkün qədər birgə və zəruri
səyləri ilə problemin dinc yolla ədalətli həlli hələ ki mümkündür. Bu məqsədlə maraqlı tərəflər aşağıdakı
tədbirləri görə bilərlər.
Azərbaycan
Birincisi. Azərbaycan Dağlıq Qarabağ vilayətinin muxtariyyət statusunun ləğv edilməsi barədə qəbul
etdiyi (1991-ci ilin noyabr ayında) qərarı ləğv edir. Azərbaycan özünün beynəlxalq səviyyədə tanınmış
sərhədləri çərçivəsində mümkün qədər ən yüksək muxtariyyət statusunu Dağlıq Qarabağa verir və həmin
hüdudlarda muxtar Qarabağ Respublikasının yaradılması imkanını etiraf edir. Həmin muxtar dövlət vahidi
Bakıdakı mərkəzi hökumət ilə beynəlxalq zəmanət və nəzarət əsasında şaquli münasibətlər qurur. Bu məqsədlə
yeniləşmiş dövlət vahidinə digər hüquqlar da verilə bilər: azad ticarət zonasının yaradılması; Bakıda daimi
nümayəndəlik; həmin ərazi vahidinə aid bütün qərarlara veto qoymaq hüququ; Azərbaycan Respublikasının
bütün dövlət orqanlarında zəmanətli təmsilçilik və s.
İkincisi. Azərbaycan Dağlıq Qarabağ, Ermənistan və erməni diasporu arasında nəqliyyat, informasiya və
mədəni əlaqələrin maksimal açıqlığına zəmanət verir.
Üçüncüsü. Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı icması və Dağlıq Qarabağ ətrafındakı işğal olunmuş
rayonlardan qovulmuş azərbaycanlı qaçqınlar Azərbaycanın göstərilən güzəştli təkliflərini dəstəkləmək
öhdəliyini üzərinə götürürlər.
Dördüncüsü. Azərbaycan separatçıların silahlı tədbirləri və Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü
nəticəsində dəymiş zərərə görə Ermənistana və Dağlıq Qarabağın erməni icmasına təzminat iddialarını irəli
sürməyəcək. Yalnız mədəniyyət dəyərləri istisna təşkil edir və onların bərpası münaqişənin bütün tərəflərinin
səyləri ilə müqavilə əsasında təmin ediləcəkdir.
Dağlıq Qarabağın erməni icması
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Birincisi. İcma bəyan edir ki, milli erməni icmasının öz müqəddəratını təyin etməsi Azərbaycanın təklif
etdiyi maksimal dərəcədə geniş muxtariyyət formasında baş tuta bilər.
İkincisi. Dağlıq Qarabağ silahsızlaşdırılır. Silahlı dəstələr muxtariyyətin administrasiyası və
Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən nəzarət edilən polisə çevrilir. Müəyyən müddət ərzində həmin
polis BMT-nin təyin etdiyi beynəlxalq müfəttişlərin nəzarəti altında fəaliyyət göstərir.
Üçüncüsü. Bərpa edilən və ya yenidən yaradılan muxtariyyət azərbaycanlı qaçqınların könüllü
qayıdışına, onların təhlükəsizliyinə və bərabərliyinə beynəlxalq nəzarət altında zəmanət verir.
Ermənistan
Birincisi. Ermənistan Azərbaycanla razılaşdırılmış cədvələ uyğun olaraq beynəlxalq nəzarət altında
Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərini birbaşa və ya mərhələli şəkildə, ayrıca rayonlarla və ya regionlarla azad
edir.
İkincisi. Ermənistan Azərbaycan hüdudlarında Dağlıq Qarabağı muxtar dövlət vahidi kimi tanıyır.
Üçüncüsü. Ermənistan Azərbaycana hər hansı bir ərazi iddiasından əl çəkir.
Dördüncüsü. Ermənistan M.Bağırovun 1945-1946-cı illərdə verdiyi təkliflərə və Azərbaycan ilə
Ermənistan arasında ərazi mübadiləsi ilə bağlı 1994-cü il tarixli Qobbl planına yenidən baxmağa hazırlı
olduğunu bildirir.
Münaqişənin sülh yolu ilə həllinə, həmçinin, Ermənistan daxilində formalaşan müvafiq münasibət də
zəmin yaradır. Ermənistandakı son prezident seçkiləri zamanı bu ölkənin keçmiş prezidenti və prezidentliyə
namizəd Levon Ter-Petrosyan seçkiqabağı çıxışlarında Azərbaycan ilə Ermənistan arasında münaqişəyə
münasibət bildirərkən qeyd etmişdi ki, münaqişənin yaradılması məsuliyyətini öz üzərinə götürmək ağır və
xoşagəlməz haldır, Azərbaycana dəymiş ziyana maliyyə kompensasiyasının ödənilməsi haqqında düşünmək
labüddür. Dəymiş ziyan haqqında məsələ vacibdir, lakin işğal edilmiş ərazilərin tezliklə v ə qeyd-şərtsiz azad
edilməsi, digər ərazilərin zəbt edilməsi məqsədilə törədilmiş təcavüzkar əməliyyatlara və onların qarşısının
alınmasına görə məsuliyyət ondan da vacibdir. Bununla əlaqədar silahlı münaqişə tərəflərinin bu cür
əməliyyatlarda iştirak etmiş şəxslərin təqib edilməyəcəyi barədə rəsmi açıqlama vermələri faydalı olardı. Bu
halda yalnız hərbi cinayətlər törətmiş şəxslər istisna hesab edilə bilər. Təzminatdan imtina, insanlığa qarşı
cinayət törətməmiş separatçı hərəkatın və silahlı qarşıdurmanın təşkilatçıları və iştirakçılarının təqib
edilməməsi ilə bağlı bəyanatlara paralel olaraq, hesab edirik ki, münaqişə tərəfləri üçün xalq diplomatiyasını
təşviq etmək və onu tədricən həyata keçirmək faydalı olardı. Hazırda bir tərəfdən Azərbaycan əhalisi ilə digər
tərəfdən Dağlıq Qarabağ və Ermənistan erməniləri arasında təmaslar çox nadir hallarda olur və bu cür görüşlər
çox zaman xaricdə baş tutur.
Bu məqalənin müəllifi Almaniyada (Avropa Akademiyasında, “Təmaslar” ictimai təşkilatında, Konrad
Adenauer adına Fondda və s.) alimlər və incəsənət adamları arasında bu cür görüşlərdə iştirak edib. Həmin
görüşlərdən çıxarılmış əsas qənaət aşağıdakı kimidir: münaqişənin bütün tərəfləri yenə qan tökülməsini
istəmir. Ümumən məlumdur ki, xalq diplomatiyası (mədəniyyət, incəsənət və elm xadimlərinin, qeyri-siyasi
təşkilatların, həmkarlar ittifaqlarının, maraqlı dairələrin nümayəndələrinin görüşləri) münaqişənin dinc yolla
həlli üçün zəruri ilkin şərtdir. Hazırda isə elə bir təəssürat yaranır ki, münaqişə tərəflərinin elitası sülh və ədalət
yolunda, beynəlxalq hüququn ümumi qaydada tanınmış müddəalarının həyata keçirilməsi istiqamətində bu cür
təmasların potensialını lazımınca qiymətləndirmir.
ATƏT-in Minsk qrupunun (ABŞ, Fransa və Rusiyanın), o cümlədən ATƏT-in fəaliyyətini heç kim
ləğv etməyib, lakin onların son onillik ərzində göstərdiyi səylər münaqişənin beynəlxalq hüquq əsasında
sülh yolu ilə həlli istiqamətində heç bir tutarlı nəticə verməmişdir.
Münaqişənin hazırkı beynəlxalq hüquq əsasında dinc yolla həllində Rusiya, Türkiyə və İran mühüm rol
oynaya bilər. Onların xoş iradəsi olmadan Cənubi Qafqazda sülh və sabitlik mümkün deyil. Türkiyə tərəfindən
irəli sürülmüş “Qafqazda Sabitlik və Əməkdaşlıq Platforması”, o cümlədən onun Ermənistanla normal
diplomatik münasibətləri qurmaqda səyləri bu istiqamətdə irəliləyişə təkan verə bilər. Eyni sözləri Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin və Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyanın qəbul etdiyi, Türkiyə Prezidenti Abdulla
Gül tərəfindən isə müsbət qiymətləndirilmiş (2 oktyabr 2008-ci il tarixli) Moskva Bəyannaməsinə də aid etmək
olar. Qeyri-müəyyən vəziyyət, Azərbaycan ilə Ermənistan arasında “nə hərb, nə sülh” statusu bütün regionun,
xüsusən də bir çox beynəlxalq iqtisadi layihələrdən təcrid olunmuş Ermənistanın iqtisadi inkişafını ləngidir.
Bu vəziyyət iqtisadi baxımdan nə Tehranın, nə Moskvanın, nə də Ankaranın xeyrinədir. Münaqişənin sülh
yolu ilə ədalətli həllinə İranın şərait yaratmaq arzusunu da qiymətləndirməmək olmaz, xüsusən də nəzərə alsaq
ki, Tehran ilə Bakı arasında keçmiş münasibətlər heç də hər zaman ürəkaçan olmamışdır.
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ATƏT-in Minsk qrupunun (ABŞ, Fransa və Rusiyanın), o cümlədən ATƏT-in fəaliyyətini heç kim ləğv
etməyib, lakin onların son onillik ərzində göstərdiyi səylər münaqişənin beynəlxalq hüquq əsasında sülh yolu
ilə həlli istiqamətində heç bir tutarlı nəticə verməmişdir. Həmin fəaliyyətin yeganə nəticəsi Azərbaycan
ərazilərinin mövcud işğalının saxlanılması və yüz minlərlə insanın öz doğma torpaqlarından qovulmasıdır.
İşğala məruz qalmış ölkəni bu cür vəziyyət qane edə bilərmi? Ritorik sualdır. Hətta həmin danılmaz faktın,
yəni bu münaqişədə Ermənistanın işğalçı olmasının BMT tərəfindən tanınması üçün on ildən çox vaxt tələb
olundu.
2008-ci il noyabrın 2-də Moskva yaxınlığında yerləşən Mayndorf qəsrində keçirilmiş görüş zamanı
prezidentlər Əliyev və Sarkisyan Minsk qrupunun Madrid təkliflərinin on prinsipini müzakirə etdilər. Onlardan
ən vacibləri – Dağlıq Qarabağda referendumun keçirilməsi və Dağlıq Qarabağın ətrafında Ermənistan
tərəfindən işğal olunmuş yeddi Azərbaycan rayonunun azad edilməsi idi. Lakin aydındır ki, həmin
referendumda hətta Qarabağdan qovulmuş azərbaycanlılar iştirak edərsə, hazırkı şəraitdə onun nəticələri
Azərbaycan üçün mənfi olacaqdır. İşğal edilmiş torpaqların azad olunmasına gəldikdə isə Ermənistan
tərəfindən bu istiqamətdə heç bir tutarlı addım atılmayıb. Əksinə, ərazilərə insanlar köçürülür, sərvətlər
tükədilir, Azərbaycan mədəniyyətinə aid tarixi abidələr dəyişdirilir, məhv edilir və ya tamamilə yer üzündən
silinir. Peykdən çəkilmiş şəkillər bunu tam aydınlığı ilə sübut edir. Bir çoxları güzəştləri biabırçı addım hesab
edir, lakin bu, insanın daxilində, onun ağıllı düşüncəsində və müdrikliyində var. Hesab etmək düzgün olmazdır
ki, öz maraqları naminə mübarizə hər hansı güzəştləri və ya rəqibin maraqlarını istisna edir. Güzəştlər
həyatımızın, xüsusən də siyasi həyatımızın bir hissəsidir. Bu, daha çox beynəlxalq siyasətə aiddir, çünki o,
güzəştsiz sadəcə mümkün deyil. Lakin elə vaxtlar və şəraitlər olur ki, güzəştlər potensialı da tükənir.
İstər-istəməz belə bir qənaətə gəlmək olar ki, vasitəçiliyin əvvəlki üsulları və keçmiş vasitəçilər məsələni
həll etməyə qadir deyil və buna görə də onlar ən azı ya dəyişdirilməli, ya da bu sıraya əlavə ölkələr (məsələn,
Türkiyə və İranla) daxil edilməlidir. Onların fəaliyyət üsullarına isə gözəçarpacaq dərəcədə düzəlişlər
edilməlidir. Bu düzəlişlər ona görə edilməlidir ki, bu cür məlum klişe – “qərbpərəst – ruspərəst” Azərbaycana
uyğun gəlmir.[2] Azərbaycan dünyanın bir çox mühüm paytaxt şəhərlərində “özününkü” hesab edilir. O,
qərbyönümlü GUAM-da iştirak edir və Moskva ilə qarşılıqlı anlaşmada olarkən, Rusiya ilə strateji
tərəfdaşlığını qeyd edir. Kifayət dərəcədə müstəqil xarici və daxili siyasətinə baxmayaraq, Azərbaycan ABŞın “qeyri-demokratik” dövlətlərinin qara siyahısına düşməyib. Avropa İttifaqının bəzi strukturlarından
Azərbaycandakı siyasi proses tənqid olunur, lakin respublika Avropanın Yeni Qonşuluq Siyasəti və digər
proqramlarına daxil edilib. Gözlərimiz qarşısında Bakı ilə Astana Avrasiyanın elə bir nöqtələrinə çevrilirlər
ki, orada ABŞ, Avropa İttifaqı və Moskvanın mövqeləri bir-birinə ən yüksək dərəcədə yaxındır. Prezident
İlham Əliyevin həyata keçirdiyi cəmiyyətin birliyi və dövlətin gücünün artırılması siyasəti işğal olunmuş
ərazilərin azad edilməsi, Azərbaycan üçün dövlətin ərazi bütövlüyünün bərpası və separatçılığın aradan
qaldırılması məsələsini Ermənistan və beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında daha qətiyyətli formada qoymaq
imkanını yaradır.
Avropa İttifaqının enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində Azərbaycanın artan rolu həmin təşkilata getgedə daha çox “təzyiq göstərəcək” ki, bu təşkilat Ermənistan ilə Azərbaycan arasında münaqişənin beynəlxalq
hüquq əsasında dinc yolla həllinə daha çox səylər göstərsin. Hesab edirəm ki, bu məsələni Azərbaycan da daha
qətiyyətli və davamlı şəkildə qaldıracaq, öz xalqının alçaldılmasının qəbulolunmaz olduğunu və xalqın
qəzəbinin artmasını dünya siyasətinin bütün səviyyələrində mütəmadi olaraq bildirəcəkdir. Avropa İttifaqına
olan ümid azdır: bu ittifaq öz hərbi dişləri olmayan liberal iqtisadi pələngə oxşayır. Ermənistan ilə Azərbaycan
arasında münaqişənin dinc yolla nizamlanmasında həlledici rolu Türkiyə və İran İslam Respublikasının
hərtərəfli dəstəyi ilə ABŞ və Rusiya oynaya bilər və yaxşı olardı ki, onlar birgə səylər göstərsinlər.
[1] The Führungsakademie der Bundeswehr (FüAkBw) Almaniyanın silahlı qüvvələrinin – Bundesverin
ali hərbi akademiyasıdır. 1957-ci ildə yaradılmış və 1958-ci ildən etibarən Hamburqda yerləşən bu qurum
1810-cu ildə təsis edilmiş Prussiya Hərbi Akademiyasının varisidir.
[2] S.Markedonov. “Məsələnin qiyməti”, “Kommersant” qəzeti, N187 (4004), 15 oktyabr 2008-ci il.
Azerbaijan Focus.-2010.-№2(2).-S.107-118.
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ERMƏNİSTAN-AZƏRBAYCAN MÜNAQİŞƏSİNƏ AİD BIR SIRA HÜQUQİ MƏSƏLƏLƏRİN
TƏHLİLİ
Dilbadi QASIMOV,
Straburq Universitetinin hüquq elmləri doktoru Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar mərkəzinin əməkdaşı.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının münaqişələrin tənzimləməsində rolu haqqında
Beynəlxalq müstəvidə baş verən ərazi münaqişələri sülhün və beynəlxalq təhlükəsizliyin pozulması ilə
səciyyələnir. Bu cür münaqişələr bir çox nallarda silahlı qarşıdurma ilə nəticələnərək, qarşı-qarşıya duran
dövlətlərin yerləşdiyi regionda sabitliyin və insan hüquqlarının kütləvi pozulması ilə nəticələnir. Ərazi
münaqişələri beynəlxalq münasibətlər tarixində tez-tez baş vermiş və tarixdə vacib dönüşlər yaratmış böyük
və kiçik miqyaslı müharibələrə səbəb olmuşdur. Məhz gələcəkdə bu kimi münaqişələrin qarşısını almaq və
beynəlxalq sülhü təmin etmək məqsədilə Beynəlxalq Millətlər Təşkilatı (BMT) yaradılmışdır. Bu cür
təhlükələrin ortaya çıxdığı zaman BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası, BMT Xartiyasının VII fəslini rəhbər tutaraq,
müəyyən ölçülər götürür və sülhün, eləcə də beynəlxalq təhlükəsizliyin təmin olunmasına çalışır. Bu sahədə
Təhlükəsizlik Şurasının rolu əsasən müxtəlif tipli sənədlər qəbul etməklə, münaqişədə tərəf olan dövlətlərə və
ümumiyyətlə beynəlxalq ictimaiyyətə münaqişənin həlli və sülhün bərpası üçün müəyyən ölçülərin
götürülməsi göstərişləri verməkdən ibarətdir. Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən qəbul olunan sənədlər ümumi
olaraq qətnamə adlanırlar[1]. BMT-nin Baş Assambleyasının qətnamələrindən fərqli olaraq, Təhlükəsizlik
Şurasının qətnamələri məcburi xarakter daşıyır və aidiyyəti olan dövlətlər üçün məcburidir[2]. BMT
Xartiyasının 24-cü maddəsinə əsasən, Təhlükəsizlik Şurası bütün dövlətlər adından çıxış edir və əsas məqsədi
beynəlxalq sülhü və təhlükəsizliyi təmin etməkdir. Bunun üçün o, xalqlar arasında mövcud qarşıdurmaları
aradan qaldırmaq yolunda vasitələr axtarmaq; sülhə qarşı təhlükənin və ya təcavüz halının mövcudluğunu
təxmin etmək; üzv dövlətləri təcavüzkar dövlətə qarşı sanksiyalar tətbiq etməyə dəvət etmək və təcavüzkar
ölkəyə qarşı hərbi əməliyyatların başlanmasını qərara almaq kimi imkanlara malikdir. Sadalanan bu ölçülər
əsasən Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən qəbul edilən qətnamələrdə öz əksini tapır. Bu qətnamələrinin aidiyyəti
olan dövlət tərəfindən həyata keçirilməməsi həmin dövlətin beynəlxalq səviyyədə məsuliyyətinə yol açır.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar qəbul olunmuş qətnamələr haqqında
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası say etibarı
ilə dörd qətnamə qəbul etmişdir[3]. Həmin qətnamələr erməni hərbi birləşmələrindən işğal olunmuş əraziləri
boşaldılmasını və regionda silahlı münaqişəyə son qoyulmasını tələb edir[4].
1. 822 saylı qətnamənin 1-ci maddəsi silahlı qarşıdurmalara son qoyulmasını, işğalçı güclərin
Kəlbəcərdən və Azərbaycanın başqa işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılmasını tələb edir.
2. 853 saylı qətnamə yeni torpaqların əldə edil-məsi məqsədilə güc işlədilməsinin qadağan olunduğunu
və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərin toxunulmazlığını bir daha təsdiq edir. Qətnamənin 1-ci maddəsi
Ağdamın işğalını pisləyir, 3-cü maddəsi isə erməni qoşunlarının həmin ərazilərdən qeyd-şərtsiz olaraq
çəkilməsini tələb edir.
3. 874-cü qətnamənin 5-ci maddəsi işğal olunmuş ərazilərdən silahlı qüvvələrin çəkilməsinin vacibliyini
təsdiq edir.
4. 884 saylı qətnamə Zəngilan və Horadizin işğalını pisləyərək erməni qoşunlarının bu ərazilərdən
çəkilməsini tələb edir[5].
Amma, Təhlükəsizlik Şurasının adı çəkilən qətnamələri bu günə kimi icra olunmamış qalır. Nəzərə alsaq
ki, Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi qətnamələrin dövlətlər tərəfindən icrası məcburidir, Ermənistanın bu
sənədlərə əməl etməməsi beynəlxalq hüququn pozulması ilə nəticələnir. Beynəlxalq hüquqda qəbul olunmuş
normal proseduraya əsasən qeyd etmək lazımdır ki, əslində bu kimi hallar baş verdiyi zaman, Təhlükəsizlik
Şurası, BMT-nin Xartiyasının 40-cı maddəsində göstərildiyi kimi, müvafiq ölçülər götürməlidir1.
Qətnamələrin həyata keçirilmədiyi halda BMT tərəfindən qəbul olunması mümkün olan sanksiyalar hərbi
və ya qeyri-hərbi ola bilər. Xartiyanın 41-ci və 42-ci maddələrinə əsasən, Təhlükəsizlik Şurasının tələblərinə
əməl etməyən dövlətə qarşı genişmiqyaslı sanksiyalar tətbiq olunur. Bu sanksiyalara həmin dövlətlə bütün
əlaqələrin kəsilməsi ilə bərabər, ona qarşı hərbi gücə əl atmaq da daxildir. İndiyə kimi güc istifadə etmək
prosedurasından misal üçün 1991-ci ildə İraqın Küveyti qanunsuz işğal etməsindən sonra bu ölkəyə qarşı
istifadə olunmuşdur. Qeyri hərbi sanksiyalara gəldikdə isə onlar fərqli ola bilərlər (əlaqələrin kəsilməsi,
embarqoların tətbiqi və s. kimi). Bundan əlavə, onların həyata keçirilməsinə nəzarət etmək məqsədilə
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Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən yaradılan sanksiyalar komitələri fəaliyyət göstərir. Bu komitələrin əsas
məqsədi qərara alınmış sanksiyaların həyata keçirilməsinə nəzarət etməkdən ibarətdir. Amma təəssüflə
bildirmək lazımdır ki, həyata keçirilməmiş yeganə qətnamələrdən olan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair
qətnamələrin icra olunmamasına qarşı indiyə qədər bu tipli ölçülər götürülməmişdir. Bu hal sözsüz ki,
beynəlxalq hüquqa ziddir.
Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə müraciətin mümkünlüyü haqqında
Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi (BƏM) BMT-nin hüquqi orqanıdır. Məhkəmənin əsas məqsədi dövlətlər
tərəfindən təqdim olunan hüquqi münaqişələri həll etməkdir. Bundan əlavə, BƏM məşvərət rəyləri vermək
səlahiyyətinə malikdir. Bu imkan BMT-nin Baş Məclisi və Təhlükəsizlik Şurasından əlavə Baş Məclis
tərəfindən təyin olunmuş orqanlara da şamil edilir (misal üçün UNESKO, Beynəlxalq Əmək Təşkilatı və s.).
Dövlətlər arası şikayət prosedurası nəticəsində qəbul olunmuş qərarlardan fərqli olaraq məhkəmənin məşvərət
rəyləri hüquqi gücə malik deyillər. Amma buna baxmayaraq, həmin rəylərin nəticəsiz olduğunu demək olmaz.
Çünki bu rəylər, məhkəmənin müəyyən bir məsələ ilə bağlı mövqeyini dəqiqləşdirməsi ilə bərabər, gələcəkdə
analoji məsələlərin həll edilməsində rəhbər tutulur. Yəni nəticədə BƏM-in rəyləri BMT-nin mövqeyini əks
etdirmiş olur. BƏM-ə məşvərət rəyləri təqdim etmək imkanı onun statusunun 65-ci maddəsinin 1-ci bəndinə
əsasən həyata keçirilir2. Həmin maddə eyni zamanda məhkəməyə, ona ünvanlanmış sorğu ilə əlaqədar rəy
verməkdən imtina etmək hüququ tanımasına baxmayaraq indiyə qədər o bu kimi addım atmamışdır. Qısaca
olaraq, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə aid BMT tərəfindən qəbul olunmuş
qətnamələrin Ermənistan tərəfindən icra edilməməsi faktı ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası BƏM-ə
məşvərət rəyi təqdim edə bilər. Qeyd olunduğu kimi o, bu rəyi məhkəməyə birtərəfli təqdim etmək imkanına
malik olmadığı üçün, imtiyazlı orqanlara bu işi həyata keçirmək məqsədilə müraciət edə bilər. BMT
qətnamələrinin dövlətlər tərəfindən həyata keçirməməsinə dair məhkəmənin məşvərət rəyi vermə
səlahiyyətinin istifadəsi təcrübəsi artıq mövcuddur. Buimkandan 1971-ci ildə Cənubi Afrika Respublikasının
(CAR) qanunsuz olaraq cənub-qərbi Afrikada (indiki Namibiya) müstəmləkə siyasəti yeritməsinə dair istifadə
edilmişdir. Öncələr Almaniyanın müstəmləkəsi olan Namibiya ərazisi Birinci dünya müharibəsindən sonra
CAR-ın qəyyumluğuna verilir. 1950-ci illərdən başlayaraq Afrika qitəsində olan müstəmləkələrin tədricən öz
müstəqilliklərinə qovuşmalarına baxmayaraq, CAR ona həvalə edilən ərazilərə müstəqillik verməkdən boyun
qaçırır və cənub-qərbi Afrika ərazilərində müstəmləkə və ayrı seçkilik (aparteid) siyasətini davam etdirdi. Bu
səbəbdən 1969-cu və 1970-ci3 illərdə Təhlükəsizlik Şurası iki qətnamə qəbul edərək CAR-dan bu əraziləri
tərk etməsini və həmin ərazilərin əhalisinə öz müqəddəratını təyin etmə hüququnu tanıyaraq müstəqillik əldə
etmək imkanları verilməsini tələb edir. Amma CAR bu qətnamələrdə edilən çağırışlara əməl etməkdən açıq
şəkildə boyun qaçırırdı. Beləliklə, Təhlükəsizlik Şurası daha bir qətnamə qəbul edərək4 əvvəlki tələblərini bir
daha yeniləyir, lakin bu tələblərin bir nəticə vermədiyini zənn edərək o, BƏM-nə məşvərət rəyi vasitəsi ilə
müraciət etməyi qərara alır. Ona ünvanlanmış suala, yəni “CAR-ın cənub-qərbi Afrikada davamlı
mövcudluğunun başqa dövlətlər üçün hüquqi nəticələri hansılardır” BƏM aşağıdakı cavabı verir5: “CAR-ın
Namibiyada davamlı mövcudluğu qeyri-qanuni olduğu üçün o, həmin ərazilərdən geri çəkilmək və həmin
ərazilərin işğalına son qoymaq məcburiyyətindədir. BMT-nin üzv dövlətləri öz növbələrində CAR-ın həmin
ərazilərdə mövcudluğunu qeyri-qanuni kimi tanımaq məcburiyyətindədirlər. Onlar həmçinin CAR-la
Namibiya ilə əlaqədar bütün əməkdaşlıq və ya yardım əlaqələrindən imtina etməlidirlər”. Məhz məhkəmənin
bu rəyinin təsiri ilə başqa dövlətlərin CAR üzərində təzyiqləri gücləndi və işğalçı ölkə Namibiyadan çəkilərək
bu əraziyə öz müstəqilliyini əldə etmək hüququ tanıdı.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar BƏM-nə təqdim ediləcək mümkün sorğuya məhkəmə tərəfindən
analoji cavabın veriləcəyi halda Azərbaycan tərəfinin mövqeyi münaqişənin həlli prosedurasında kifayət qədər
möhkəmlənəcəkdir. Bundan əlavə bir sıra dövlətlərin qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası ilə əlaqələrinə
Azərbaycan tərəfi öz etirazlarını daha səmərəli şəkildə çatdıra biləcəkdir. Misal üçün bəzi dövlətlərin
qondarma respublikaya iqtisadi yardımlar etmələri və öz ölkələrində onun daimi nümayəndəliklərinin
açılmasına icazə vermələri ilə əlaqədar Azərbaycanın etirazları daha başa düşülən olar. Xatırladaq ki, hazırda
qondarma respublikanın Fransa, ABŞ, Rusiya Federasiyası, Livan, Avstraliya və Ermənistanda daimi
nümayəndəlikləri vardır.
Soyqırım cinayətlərinə tanınan qadağalar
Silahlı münaqişələr zəminində baş vermiş cinayətlərdən insan hüquqları normalarına zidd olanlarının ən
vaciblərindən olanı soyqırım cinayətidir. Məhz bu səbəbdən beynəlxalq hüquq bu cinayəti qeyd-şərtsiz
qadağan edir və onun baş verdiyi halda təqsirli bilinənlərin cəzalandırılmasını tələb edir. Bundan əlavə,
beynəlxalq hüquqda yeni ortaya çıxmış və inkişaf etməkdə olan etnik təmizləmə anlayışının hüquqi gücə
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malikolmamasına baxmayaraq, onun həyata keçirilməsi metodları soyqırım cinayətlərinə tanınan qadağalara
uyğun olduğu halda səbəbkar dövlətin məsuliyyətinə yol açır.
a. Soyqırım cinayəti Tarix boyu baş vermiş silahlı münaqişələrin səbəblərinin fərqli olmasına
baxmayaraq, onların nəticələri çox zaman günahsız insanların kütləvi şəkildə öldürülməsi ilə nəticələnir.
Günahsız insanların (yəni qeyri silahlı şəxslərin) kütləvi şəkildə öldürülməsi bəzən təsadüf, diqqətsizlik və ya
yanlışlıq üzündən baş verdiyi halda, digər hallarda bu cür hərəkətlər bilərəkdən və ya düşünülmüş şəkildə
törədilir. Bu halda artıq söhbət soyqırım cinayətindən gedir. Soyqırım cinayəti beynəlxalq cinayətdir. Onun
baş verməsi sadəcə milli deyil, həm də beynəlxalq səviyyədə məhkum edilməlidir. Soyqırım cinayətini törədən
dövlət beynəlxalq hüquqda və əsasən də BMT-nin xartiyasında nəzərdə tutulmuş insan hüquqlarına hörmət və
ayrı seçkiliyin rədd edilməsi prinsiplərinə hörmətsiz yanaşmış olur. Bundan əlavə bir qətliamın soyqırım kimi
tanınması üçün onun rəsmi formada qərara alınması və bilərəkdən bir qrup insanın öldürülməsi məqsədi ilə
həyata keçirilməsi şərtdir. Bu halda öldürülmüş insanların sayca çox olmaları vacib deyildir. Yəni nəticədə,
düşünülmüş şəkildə bir qrup insanın məhv edilməsi nüansı soyqırımı başqa müharibə və insanlığa qarşı
cinayətlərdən fərqləndirir. Çünki, bu halda soyqırım cinayətini törədənin məqsədi sadəcə şəxsi yox və eyni
zamanda onun aid olduğu qrupu məhv etməkdir. Düşünülmüş şəkildə bir qrup insanın məhvi ilə nəticələnən
təqib halları müəyyən fərqli formalarda olduğu üçün soyqırımın hansı halda baş verməsini dəqiqləşdirmək
lazımdır. Keçmiş Yuqoslaviya üçün olan məhkəmənin qanunvericiliyinə əsasən, insanların kütləvi
öldürülməsinin soyqırım kimi qəbul olunması üçün həmin insanların hansısa ümumi bir xüsusiyyətə malik
olmaları və məhz həmin xüsusiyyətlər səbəbindən öldürülməsi şərtdir. Bu xüsusiyyətlər aşağıdakılardır: dini,
etnik, milli və irqi. Əks halda, misal üçün, bir qrup insanın siyasi baxışlarına görə və ya başqa səbəblərdən
kütləvi təqib edilməsi soyqırım kimi qəbul edilmir1. Göstərilən bu şərtləri nəzərəalaraq, qeyd etmək lazımdır
ki, Xocalı qətliamına soyqırım ifadəsini heç bir qeyd-şərtsiz aid etmək olar. Onun üçün ki, həmin qətliam
Ermənistan dövlətinin öncədən düşünülmüş siyasəti nəticəsində baş verməsindən əlavə, oradakı insanlar
azərbaycanlı olduqları üçün öldürülmüşdürlər. Bu sonuncu amil həmin qətliamın baş verməsində ayrı-seçkilik
amillərinin olmasını üzə çıxarır və beynəlxalq hüquqda qadağan olunmuş apartheid, racisme, xenophobia və
s. kimi cinayətlərə uyğun gəlir (və həmin cinayətləri qadağa edən beynəlxalq sənədlərə əsasən Ermənistan
Respublikasının məsuliyyətinə yol açır).
Soyqırım cinayətini təyin etmək üçün sadalanan şərtlər 1948-ci il tarixli BMT tərəfindən qəbul olunmuş
Soyqırım konvensiyasında da öz əksini tapmışdır. Həmin konvensiyanın 2-ci maddəsi nəzərdə tutur ki,
“hazırkı konvensiyaya əsasən soyqırım, milli, etnik, irqi və dini bir qrupu tamamilə və ya qismən məhv etmək
məqsədilə həyata keçirilən aşağıdakı hallardan birinə aid edilir:
a) bir qrupun üzvlərini öldürmək;
b) bir qrupun üzvlərinə fiziki və əqli ağır zərbələr vurmaq;
c) bir qrupu onun tamamilə və ya qismən məhvi ilə nəticələnən dözülməz vəziyyətlərə düçar eləmək;
d) bir qrup daxilində doğuşlara maneə olan ölçülərin tətbiq edilməsi;
e) bir qrupdan başqa bir qrupa məcburi olaraq uşaqların köçürülməsi1.
Soyqırım cinayətinin baş verdiyini iddia etmək üçün yuxarıda göstərilən şərtlərdən biri kifayət edir.
BƏM-in soyqırım konvensiyası ilə əlaqədar bir neçə qərarı mövcuddur. Onlardan, 1996-cı ildə qəbul
olunmuş Bosnya Hersoqovina Yuqoslaviyaya qarşı işi (və bu işlə əlaqədar 2007-ci il tarixli təhlili qərar) nəzəri
cəlb edir2. Bu işdə Yuqoslaviya tərəfi məhkəmə qarşısında etiraz edərək bildirir ki, şikayətçi dövlətin soyqırım
hallarını rədd edən konvensiyaya 1992-ci ilin dekabr ayında qoşulması səbəbindən məhkəmə bu tarixdən əvvəl
baş vermiş hadisələri nəzərə ala bilməz. Məhkəmə bu iddianı rədd edərək bildirir ki, soyqırım cinayətinin
qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında konvensiya – və əsasən də onun 9-cu maddəsi – məhkəmənin
səlahiyyətlərinin ratione temporis məhdudlaşdırılması haqqında heç bir müddəa nəzərdə tutmur. Bundan əlavə,
iddialı dövlətlər bu konvensiyaya üzv olduqları zaman bu haqda heç bir qeyd-şərt təqdim etməmişlər. Bunun
üçün də məhkəmə münaqişənin başlanmasından bəri baş vermiş bütün hallarla bağlı qərar vermək
səlahiyyətinə malikdir3. Bundan əlavə, BƏM-ə əsasən, soyqırım konvensiyasında nəzərdə tutulmuş müddəalar
bütün müasir cəmiyyətlər tərəfindən tanınmışdır və onlar orga omnes olub dövlətlər üçün heç bir hüquqi
öhdəliklərin olmadığı halda da məcburidir. Başqa bir tərəfdən isə, soyqırımıların rədd edilməsi dünyəvi bir
dəyərdir4, o, beynəlxalq hüququn ən ali prinsiplərindən olub jus cogens keyfiyyətinə malikdir. Məhkəməyə
əsasən, konvensiyanın birinci maddəsi eyni zamanda dövlətlər üçün həm soyqırım törətməni qadağa edir, həm
də onlara soyqırım cinayətinin baş verməsinin qarşısını almaq öhdəliyi tanıyır5. O əlavə edir ki, soyqırımın
qarşısını almaq məcburiyyəti dövlətlərə tanınmış ayrıca öhdəlikdir və dövlətlər bu öhdəliyi yerinə yetirmək
üçün mümkün olan bütün vasitələrdən istifadə etməlidirlər. Yəni soyqırımın baş verməsindən xəbərdar olan
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dövlət onun qarşısını almaq məqsədilə əlindən gələni etmirsə, o, bu cinayətin baş verdiyi halda məsuliyyət
daşıyır. Dövlətlər həmçinin öz qanunvericiliyinə tabe olmayan, amma onların üzərində müəyyən təsiri olan
insanların da soyqırım törətməsinin qarşısını almalıdır6. Beləliklə, münaqişə zəminində törədilmiş bəzi kütləvi
qırğın hallarının Ermənistan tərəfindən Dağlıq Qarabağın erməni icmasına aid edilməsi cəhdləri olarsa, onların
əsassız olduğunu bu müddəa sübut edir. Çünki həmin icma birbaşa Ermənistan tərəfindən silahlandırılmış və
himayə edilmişdir. Başqa bir tərəfdən isə, Ermənistan dövləti həm soyqırım cinayətləri törətdiyi üçün, həm də
onun baş verməsinin qarşısını almaqda heç bir istək nümayiş etmədiyi üçün məsuliyyət daşıyır. Hər bir dövlət
öz daxili qanunvericiliyində soy-qırım cinayətində günahkar bilinən şəxslərin məsuliyyətini təyin edən
müddəalar daxil etməlidir. Bu vasitə imkan verir ki, soyqırım cinayətini törədən şəxslər məsuliyyətdən
yayınmasınlar7. Şəxsi məsuliyyətdən əlavə, əgər soyqırım cinayəti bir dövlətin orqanları və ya onun adından
çıxış edən bir şəxs tərəfindən törədilmişdirsə, həmin dövlət birbaşa məsuliyyət daşıyır8. Çünki əgər məsuliyyət
sadəcə şəxsə aid edilərsə, bir dövlətdə rəhbər vəzifə tutan və soyqırım cinayətində təqsirli bilinən həmin şəxslər
dövlətin güc orqanlarına təsir etməklə məsuliyyətdən yayına bilərlər. Bundan əlavə, Beynəlxalq Ədalət
Məhkəməsi qeyd edir ki, soyqırım cinayətinin müəyyən bir qrupun məhv edilməsinə aid olduğu üçün “qrup”
anlayışının hüquqi tərifini dəqiqləşdirmək vacibdir. Yəni soyqırım konvensiyasının 2-ci maddəsində nəzərdə
tutulan “qrup” üzvlərinin öldürülməsinin hansı formalarının soyqırım cinayətinə uyğun olmasını təyin etmək
lazımdır. Bunun üçün məhkəmə aşağıdakı şərtləri təyin edir : hədəfə alınan qrupun vacib bir hissəsi məhv
edilsin. Yəni qrupun məhv edilən hissəsi o qədər vacib olmalıdır ki, bu hal həmin qrupun varlığına ciddi
təhlükə yaratmalıdır. Beləliklə Xocalıda yaşayan əhalinin vacib bir hissəsinin məhv edilməsini nəzərə alaraq
bu birinci şərtin Xocalıya uyğun olmasını iddia etmək olar. Başqa bir şərt ondan ibarətdir ki, kütləvi qırğının
müəyyən bir coğrafi əraziyə aid olmasıdır. Yəni hədəfə alınan qrupa aid olan insanların bütün dünyada məhv
edilməsi vacib deyil. Müəyyən bir ərazidə həmin qrupun üzvlərinin kütləvi öldürülməsi soyqırım cinayətinə
uyğun gəlir. Bu şərti Xocalı ilə müqayisə edəndə məlum olur ki, məhkəmənin tələb etdiyi kimi Xocalı
soyqırımı müəyyən bir ərazidə baş vermişdir, yəni giriş-çıxışı məhdudlaşdırılmış Xocalı şəhərində. Bundan
əlavə soyqırım törədənin imkanlarını da nəzərə almaq lazımdır. Çünki erməni silahlıları niyyətlərini həyata
keçirmək üçün bütün imkanlara malik idilər. Yəni köməksiz və xilas olmağa imkanı olmayan insanlar odlu
silahlarla və hərbiçilər tərəfindən kütləvi şəkildə qətlə yetirilmişlər.
b.
Etnik təmizləmə
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zəminində baş vermiş və beynəlxalq hüquqda
pislənən cinayətlərin siyahısına ermənilər tərəfindən həyata keçirilmiş etnik təmizlə halları da aiddir1. Etnik
təmizləmə deyildikdə eyni etnik qrupa məxsus olan bir qrup insanın zorla bir ərazidən, dini, etnik və strateji
səbəblərdən, başqa bir əraziyə köçürülməsi nəzərdə tutulur. Etnik təmizləmə anlayışı həmçinin yuxarıda
göstərilən səbəblərdən baş verən kütləvi qırğın hallarına da aid edilir.
Etnik təmizləmə anlayışı 1940-cı illərdə Xorvatiyada ortaya çıxmışdır. O, Qərbdə 1990-cı illərdən
etibarən, yəni keçmiş Yuqoslaviya ərazisində baş qaldırmış münaqişələr zamanı tanınmışdır. Bu ifadə BMTnin Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən qəbul olunmuş 1992-ci il tarixli, 787 saylı qətnamənin 2-ci maddəsində və
1993-cü ildə qəbul olunmuş 827 saylı qətnamənin preambulasında istifadə edilmişdir. 47/121 saylı qətnamənin
preambulası isə Bosnya və Hersoqovinada baş verən hadisələri ağlasığmaz etnik təmizləmə siyasəti və
nəticədə soyqırımın bir forması kimi qələmə verir. Universalis Ensklapediyasına əsasən, etnik
təmizləmə “etnik cəhətdən monoetnik ərazi yaratmaq məqsədi ilə müəyyən bir etnik qrupa aid olan insanların
kütləvi şəkildə köçürülməsi və ya sürgünüdür. Etnik təmizləmə bəzən həmin etnik qrupun mövcudluğunun
şahidi olan bütün nişanələrin məhv edilməsi ilə nəticələnir. Buraya tarixi abidələr, məzarlıqlar və mədəniyyət
obyektləri aiddir”. Etnik təmizləmənin qadağası soyqırım hallarını rədd edən sənədlərə daxil edilməmişdir.
Amma BƏM-in qənaətinə əsasən, etnik təmizləmə halları öz-özlüyündə soyqırım olmasa da, bu cür halların
soyqırım haqqında konvensiyada qadağa olunmuş müddəalardan birinə zidd olduğu halda onları soyqırım kimi
qəbul etmək olar. Misal üçün bir ərazini yekcins etmək məqsədilə həmin ərazinin əhalisinin köçürülməsi
soyqırım deyildir, onun üçün ki, soyqırımın məqsədi bir kütləni məhv etmək olduğu halda kütləvi köçürülmələr
mütləq insanların tələf olması ilə nəticələnmir. Amma buna baxmayaraq, etnik təmizləmənin nəticəsində bir
kütlənin, bilərəkdən və düşünülmüş şəkildə, soyqırım konvensiyasının 2-ci maddəsinin “c” bəndində nəzərdə
tutulmuş qadağalara zidd olaraq, qismən və ya tamamilə məhv edilməsi soyqırım kimi qəbul olunur2.
Keçmiş Yuqoslaviya üçün məhkəmə də bu mövzu ilə öz mövqeyini bildirmişdir. Həmin məhkəməyə
əsasən, “şübhəsiz ki, soyqırım siyasəti və etnik təmizləmə siyasəti arasında oxşarlıqlar mövcuddur3“.
“Ammabiretnikqrupunparçalaması və onun məhv edilməsi fərqli hallardır. Belə ki, bir qrupun sadəcə olaraq
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parçalanması soyqırım kimi tanına bilməz4” Yəni insanların kütləvi tələf olmaması həmin halın soyqırım kimi
qəbul edilməsinə maneə olur.
Hər iki məhkəmənin gəldiyi qənaətlərdən belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, etnik təmizləmə hallarının
soyqırım kimi tanınması imkanları yalnız soyqırım konvensiyasının 2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş
prinsiplərin pozulması və aidiyyəti olan qrupun məhv edilməsinin düşünülmüş şəkildə olması ilə şərtlənir.
Beləliklə, bir etnik təmizləmə halı yuxarıda göstərilən şərtlərə cavab vermədiyi halda hüquqi gücə malik
deyildir. Göstərilən şərtləri nəzərə alaraq, Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş ərazilərdən insanların kütləvi
və məcburi şəkildə yerdəyişmələrə məcbur edilməsini BƏM tərəfindən təyin edilmiş şərtlərə uyğunluqlarını
yoxlamaq vacibdir. Qeyd olunduğu kimi, məhkəmə soyqırım konvensiyanın 2-ci maddəsinin “c” bəndini
rəhbər tutaraq, etnik təmizləmə hallarının beynəlxalq hüquq pozuntusu olmasını təyin edir. Həmin müddəa isə
nəzərdə tutur ki, “bir qrupu bilərəkdən onun tamamilə və ya qismən fiziki məhvi ilə nəticələnən şəraitlərə
düçar etmək” soyqırım hesab olunur. Beləliklə, nəzərə alsaq ki, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin
əhalisi bilərəkdən və təqiblər nəticəsində həmin ərazilərdən çıxarılmışdır, həmin halların soyqırım
konvensiyasında nəzərdə tutulmuş qadağalara uyğunluğu ortaya çıxır. Belə ki, həmin ərazilərdən insanlar
sadəcə köçürülməmişdirlər, onlar həqiqi ölüm təhlükəsi ilə üzləşdikləri üçün yaşadıqları əraziləri tərk etməyə
məcbur olmuşdurlar. Bu halda söhbət məcburi və ya bilərəkdən köçürmələrdən yox, amma həmin insanları
ölüm ilə hədələməkdən və köçməyə macal tapmayanları həqiqətən öldürməkdən, bununla da onları başqa
seçim olmadığı üçün kütləvi şəkildə yaşadıqları ərazilərdən “canlarını qurtarmağa” vadar etməkdən gedir.
Göstərilən bu şərtlər və Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü zamanı azərbaycanlı əhalinin bilərəkdən və
kütləvi şəkildə öldürülməsi faktları iddia etməyə imkan verir ki, Ermənistan Respublikası soyqırım
cinayətlərini sadəcə Xocalı şəhərində deyil, ümumiyyətlə Azərbaycanın bütün işğal olunmuş ərazilərində
törətmişdir.
Beynəlxalq səlahiyyət
Dövlətlər öz vətəndaşlarını müdafiə etmək üçün malik olduqları daxili səlahiyyətlərdən əla-və, beynəlxalq
ictimaiyyətin maraqlarını qorumağa xidmət edən beynəlxalq mühakimə səlahiyyətinə malikdirlər. Beynəlxalq
səlahiyyət prinsipi dövlətlərə, harada baş verməsindən asılı olmayaraq, müəyyən cinayətləri mühakimə etmək
imkanı verir.
Misal üçün BMT-nin 10 dekabr 1984-cü il tarixli işgəncələrə qarşı və 30 noyabr 1973-cü il tarixli aparteid
cinayətini qadağan edən konvensiyaları bütün dövlətlərə bu imkanı öz yerli qanunlarına daxil etməyi tövsiyə
edir1. Həmin dövlətlər bu imkandan istifadə edərək, misal üçün, dünyanın istənilən yerində baş vermiş işgəncə
hallarının səbəbkarlarını onların ərazisində olduqları zaman mühakimə edə bilərlər. Buna misal olaraq 2008ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında Syera Leonnun keçmiş prezidentinin oğlunun öz ölkəsində işgəncə
halları törətdiyi üçün məhkum edilməsi və həmin ildə Tunisdən olan bir diplomatın Fransada analoji səbəblər
üzündən məhkum edilməsini göstərmək olar2. İşgəncələrə aid beynəlxalq səlahiyyət keçmiş Yuqoslaviya üçün
olan məhkəmə tərəfindən daha da gücləndirilmişdir. Həmin məhkəməyə əsasən, “beynəlxalq ictimaiyyət
tərəfindən işgəncələrin qadağa olunmasına jus cogens dəyərinin tanınması səbəbindən, bütün ölkələr işgəncə
törətməkdə günahkar bilinən və onların ərazisində olan insanları təqib etmək, cəzalandırmaq və ekstradisiya
etmək hüququna malikdirlər3“. Sözsüz ki, bu imkan bütün cinayətlərə aid olan konvensiyalarda nəzərdə
tutulmamışdır. Soyqırım konvensiyasının 6-cı maddəsinə əsasən soyqırım cinayətində təqsirli bilinən şəxslər
aidiyyəti olan dövlətlərin məhkəmə orqanları və ya beynəlxalq tribunallar tərəfindən məhkum edilməlidir.
Amma bu maddənin münaqişəyə tərəf olmayan bir dövlətin məhkəmə orqanlarının işə qarışması imkanlarının
birbaşa olaraq nəzərdə tutulmamasına baxmayaraq dövlətlərin beynəlxalq səlahiyyətinin soyqırım cinayətləri
ilə əlaqədar işə düşməsinə müəyyən dərəcədə zəmin yaradır4. Beynəlxalq səlahiyyətin soyqırım cinayətlərinə
aid edilməsi imkanları BƏM tərəfindən öz qanunvericilində aydınlaşdırılmışdır. BƏM Nuremberq tribunalının
məhşur cümləsini – bir cinayət qeyri-müəyyən orqanlar deyil, müəyyən şəxslər tərəfindən törədilir5” – rəhbər
tutaraq bildirir ki, soyqırım konvensiyasının 3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş müddəaların pozulması yalnız
şəxslərin əməli ola bilər. Bunun üçün o, Nuremberq tribunalının mövqeyinə həmrəy olaraq bildirir ki,
beynəlxalq hüquq sadəcə dövlətlərin deyil, həmçinin də şəxslərin məsuliyyətlərini təyin etməlidir6. Daha sonra
o əlavə edir ki, beynəlxalq hüququn son inkişafı tələb edir ki, hər bir dövlət öz daxili qanunvericiliyinə
soyqırım cinayətində təqsirli bilinən şəxslərin məsuliyyətini təyin edən müddəalar daxil etməlidir və bu vasitə
ilə soyqırım cinayətini törədən şəxslərin (harada törədilməsindən asılı olmayaraq) məsuliyyətdən
yayınmasının qarşısı almalıdır. Bu səbəbdən, bu gün, bir çox dövlətlər daxili qanunvericiliklərinə müvafiq
müddəalar daxil edərək öz məhkəmə orqanlarına dünyanın hansı bölgəsində baş verməsindən asılı olmayaraq
soyqırım cinayətlərini məhkum etmək səlahiyyətləri tanıyır. Yəni, misal üçün Xocalıda baş vermiş soyqırım
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cinayətinin araşdırılması və onun səbəbkarlarının məhkum edilməsi məqsədilə həmin dövlətlərin daxili
məhkəmə orqanlarına müraciət etmək mümkündür.
Bu dövlətlər aşağıdakılardır : İspaniya, Fransa, Belçika1, İsrail, Kanada, İsveçrə, Almaniya və s2. Bu
ölkələr arasında İspaniya3 beynəlxalq səlahiyyətdən ən geniş istifadə edənidir. Çünki həmin ölkənin daxili
qanunvericiliyi hər bir vətəndaşa, hətta birbaşa zərər görmədiyi halda, daxili məhkəmə orqanlarına, baş vermiş
müəyyən bir cinayətlə bağlı şikayət ərizəsi təqdim etmək imkanı tanıyır4. Bundan əlavə, beynəlxalq sazişlərlə
təsdiq edilmiş başqa insan hüquqları normalarının pozulması hallarının məhkum edilməsi imkanları da
İspaniya qanunvericiliyində öz təsdiqini tapmışdır5. Həmin ölkədə keçmiş Çili diktatoru Avusto
Pinoçetə6 qarşı həbs qəti imkan tədbirinin tətbiq olunması xüsusi ilə yadda qalmışdır. Bu sahədə məşhurlaşmış
ispaniyalı hakim Baltasar Qarsonun fəaliyyəti təqdirə layiqdir. Belə ki, o, mütəmadi olaraq dünyanın fərqli
ərazilərində baş vermiş bu kimi cinayətlərə dair istintaq işləri başlatdırır. O, həmçinin Çinin Tibetdə, İsrailin
Fələstində və Amerika ordusunun İraq və Quantanamoda törətdiyi cinayətlərlə bağlı istintaq işləri başlatmışdır.
Avropa dövlətlərinin daxili məhkəmə orqanlarının beynəlxalq səlahiyyət prinsipindən istifadə edərək başqa
ölkələrdə baş vermiş insanlığa qarşı cinayətlərin törədilməsində təqsirli bilinən insanları məhkum etmə imkanı
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi tərəfindən də təsdiq edilmişdir. Həmin məhkəmənin 17 mart 2009-cu il
qərarında bildirilir ki, “Fransanın məhkəmə orqanları harada baş verməsindən asılı olmayaraq, beynəlxalq
sazişlərlə qadağa olunmuş cinayətlərin törədilməsində təqsirkar bilinən şəxsləri, Fransa ərazisində olduqları
zaman, ittiham etmək imkanına malikdirlər”7. Məhkəmə əlavə edir ki, hər hansı bir səbəbdən bu imkanı rədd
etmək beynəlxalq konvensiyalarda nəzərdə tutulmuş beynəlxalq səlahiyyət prinsipini heçə endirməklə
nəticələnəcəkdir.
Müvəqqəti məhkəmələr haqqında
Beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən müharibə cinayətlərinin və insanlığa qarşı cinayətlərin birmənalı
şəkildə məhkum edilməsi və qarşısının alınması yolunda atılmış addımların ən mühümlərindən olanları bu
kimi cinayətləri məhkum etmək məqsədilə müvəqqəti (ad hoc) məhkəmələrin yaradılmasıdır. Buna misal
olaraq keçmiş Yuqoslaviya üçün olan məhkəməni, Ruanda üçün olan məhkəməni, Livanın sabiq baş nazirinin
qətlini araşdıran məhkəməni və s. göstərmək olar. Müvəqqəti məhkəmələrin yaradılması BMT-nin
Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən, beynəlxalq sülhə və təhlükəsizliyə qarşı ciddi təhdid olduğu halda, Xartiyanın
VII bəndini rəhbər tutaraq, qərara alınır və müvafiq qətnamənin qəbul edilməsi ilə baş tutur. Bu məhkəmələr
yarandığı gündən etibarən onların legitimliyinin tanınması BMT-yə üzv olan dövlətlər üçün məcburi xarakter
daşıyır. Həmin məhkəmələr dövlətlərin daxili qanunvericiliyi üzərində üstünlüyə malikdirlər və dövlətlər
mümkün olan bütün vasitələrlə onların fəaliyyəti üçün labüd olan köməklikləri göstərməlidirlər (misal üçün
axtarışda olan şəxslərin məhkəməyə təhvil verilməsi və s.)8.
BMT-nin Xartiyasının xüsusi məhkəmələrin yaradılması haqqında heç bir imkan nəzərdə tut-mamasına
baxmayaraq, bu kimi məhkəmələrin Xartiyanın 41-ci maddəsinə əsasən yaradıldığını vurğulamaq lazımdır.
Həmin maddə beynəlxalq sülhü və təhlükəsizliyi təmin etmək üçün Təhlükəsizlik Şurasına hərbi vasitələri
istisna edən imkanlar tanıyır. Bu səbəbdən də müvəqqəti məhkəmələrin yaradılması bəzi dövlətlər tərəfindən
etirazla qarşılanmışdır, əsasən də onun üçün ki, qətnamə vasitəsi ilə və Xartiyada nəzərdə tutulmadığı halda
bu kimi məhkəmələrin yaradılması dövlətlərin suverenliyi prinsipinə ziddir. Lakin buna baxmayaraq heç bir
dövlət rəsmi şəkildə öz etirazını bildirməmişdir. Bu yöndən olan etirazlar keçmiş Yuqoslaviya üçün olan
məhkəmənin Tadic1 işində qəbul etdiyi qərarında öz cavabını tapmışdır. Məhkəmə bildirir ki, beynəlxalq
hüquq Təhlükəsizlik Şurasına, ehtiyac duyulduğu zaman, lazımı ölçüləri götürmək səlahiyyəti tanındığı üçün
onun sülhü təmin etmək məqsədilə qəbul etdiyi bütün qərarlar legitim sayılmalıdır. Beləliklə, müharibə
cinayətkarlarını məhkum etmək məqsədilə xüsusi müvəqqəti məhkəmələrin yaradılması sülhün təmin edilməsi
üçün labüd olan amil olmasını nəzərə alaraq onların legitimliyinə şübhə qalmır2. Məhkəmə əlavə edir ki,
Xartiyanın 41-ci maddəsində göstərilən mümkün ölçülərin siyahısı məhdud deyildir. Həmin maddə sadəcə
ölçülərin hansı formada ola bilməyəcəklərini təyin edir. Beləliklə, Təhlükəsizlik Şurası bu maddədə
göstərilməmiş və sülhün təmin edilməsi üçün zəruri olan bütün ölçüləri götürmək imkanına malikdir.
Bu qəbildən olan məhkəmələrin yaradılmasının dövlətlərin suverenliyinə qarşı təhlükə olması iddiasına
gəldikdə isə, məhkəmə bildirir ki, dövlətlərin suverenliyinin qorunması prinsipi əvvəllər “müqəddəs” olmasına
baxmayaraq, bu prinsip hazırda insan hüquqlarının qorunmasının vacibliyinin təsiri ilə müəyyən dərəcədə
zəifləmişdir. Çünki, müharibə cinayətləri və insanlığa qarşı cinayətlər sadəcə ərazisində baş vermiş dövlətin
deyil, bütün insanlığın problemləridir. Nəticədə, Xartiyanın 2-ci maddəsinin 7-ci paraqrafı dövlətlərin
suverenliyinin toxunulmazlığını nəzərdə tutsa da həmin paraqraf eyni zamanda əlavə edir ki, bu paraqraf
Xartiyanın VII bəndində nəzərdə tutulmuş imkanları məhdudlaşdırmır. Göstərilən bu imkanları nəzərə alaraq,
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qeyd etmək lazımdır ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zəminində baş vermiş və
yuxarıda göstərilən müharibə cinayətlərini, insanlığa qarşı cinayətləri və s. beynəlxalq səviyyədə məhkum
etmək məqsədilə müvəqqəti məhkəmənin yaradılması istiqamətində müvafiq fəaliyyət proqramının
hazırlanması məqsədəuyğundur. Bir daha qeyd edək ki, soyqırım konvensiyasının 6-cı maddəsi nəzərdə tutur
ki, soyqırım cinayəti törətməkdə təqsirli bilinən şəxslər ya aidiyyəti olan dövlətlərin daxili məhkəmə
orqanlarına, ya da beynəlxalq məhkəmələrə məhkum olunmaq məqsədilə təhvil verilməlidirlər. Amma misal
üçün Xocalı soyqırımında günahkar bilinən şəxslərin Ermənistanın daxili məhkəmə orqanları tərəfindən
məsuliyyətə cəlb edilməsinin mümkünsüzlüyünü nəzərə alaraq, həmin şəxslərin beynəlxalq məhkəmələr
tərəfindən məhkum edilməsi alternativini önə çəkmək vacibdir.
[1] Security Council Resolution.
[2] Maddə 25.
[3] Qətnamə 822 (1993), 30 aprel 1993-cü il. Qətnamə 853 (1993) 29 iyul 1993-cü il. Qətnamə 874 (1993)
14 oktyabr 1993-cü il. Qətnamə 884 (1993) 12 noyabr 1993-cü il.
[4] Misal üçün bax. Rovshan SADİGBAYLI, “The Implications of the 1993 U.N. Security Council Action
for the Settlement of the Armenia-Azerbaijan Conflict” The Caucasian Review of International Affairs, VOL.
3 (4) – Autumn 2009, p. 342-370.
[5] Əsli xarici dillərdə olan mənbələrə bütün istinadlar müəllifin şəxsi tərcümələridir.
1 Həmin maddəyə əsasən “vəziyyətin pisləşməsinin qarşısını almaq məqsədilə, Təhlükəsizlik Şurası, 39cu maddəyə müvafiq olaraq ölçülər götürməzdən əvvəl, o, tərəfləri qəbul olunmuş tələbləri həyata keçirməyə
dəvət edir”.
2 Həmin maddə nəzərdə tutur ki, “Məhkəmə, BMT-nin Xartiyasının icazə verdiyi bütün orqan və
qurumlar tərəfindən ona təqdim olunan sorğular əsasında bütün hüquqi məsələlər haqqında məşvərət rəyi verə
bilər”.
3 Qətnamə 264 (1969) və Qətnamə 276 (1970).
4 Qətnamə 283 (1970).
5 Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West
Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.CJ. Reports 1971, p. 16.
1 Keçmiş Yuqoslaviya üçün məhkəmə, 14 yanvar 2000-ci il tarixli hökm. Prokuror Zoran Kupre və
başqalarına qarşı, IT-95-16-T, paraqraf 636.
1 Bu tərif Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsini yaradan Roma Statusunun 6-cı maddəsində də öz təsdiqini
tapmışdır.
2 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Preliminary
Obiections, Judqment I. C. J. Reports 1996.
3 Paraqraf 34.
4 Bosnya – Herzoqovina Bosnya və Monteneqroya qarşı, 26 fevral 2007-ci il tarixli təhlil qərarı, paraqraf
161. Qərara doktrinal baxış üçün aşağıdakı məqalələr tövsiyə olunur : David B. KOPEL, Paul GALLANT and
Joanne D. EISEN, ‘Ts resisting genocide a human right?” Notre Dame Law Review, Vol. 81:4, 2006, p. 101169. ; Martin MENNECKE and Christian J. TAMS, “The Genocide Case Before the International Court of
Justice” (Electronic copy available at http-//ssrn com/abstract= 1416756). ; Vojin DIMITRIJEVIC and Marko
MILANOVIC, “The Strange Story of the Bosnian Genocide Case” (Electronic copy available
at: http://ssrn.com/abstract=1015469).
5 Sonuncu bu məcburiyyət məhkəmə tərəfindən ilk dəfə Bosnya – Hersoqovina Bosnya və Çerniqoriyaya
qarşı işində tanınır 26 fevral 2007-ci il.
6 Bosnya – Hersoqovina Bosnya və Çernoqoriyaya qarşı, 26 fevral 2007-ci il tarixli təhlil qərarı, Paraqraf
166.
7 Bu məcburiyyət həmçinin soyqırım konvensiyasının 6-cı maddəsində nəzərdə tutulmuşdur.
8 Bosnya – Hersoqovina Bosnya və Çernoqoriyaya qarşı, İdem… Paraqraf 181.
1 2005-ci ildə Avropa Şurasının Parlament Assambleyası tərəfindən qəbul olunmuş 1416 saylı qətnamədə
Parlament Assambleyası münaqişə zəminində baş vermiş etnik təmizləmə hallarına istinad edir. Resolution
1416 (2005), The conflict over the Nagorno-Karabakh region dealt with by the OSCE Mınsk Conference.
2 Bosnya – Herzoqovina Bosnya və Monteneqroya qarşı, 26 fevral 2007-ci il tarixli təhlil qərarı, Paraqraf
190.
3 Krstic işi, 2 avqust 2001-ci il, paraqraf 562.
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4 Stakic işi, 31 iyul 2003-cü il, paraqraf 519.
1 Bu mövzu üçün bax.: Erika DE WET, « The Prohibition of Torture as an International Norm of jus
cogens and Its Implications for National and Customary Law », European Journal of International Law, Vol.
15, 2004, № 1, p. 97-121.
2 2 Daha geniş izah üçün bax. Dilbadi GASIMOV, « Interdire la torture: un engagement international
difficile ä respecter », Mediterranean Journal of Human Rights, Vol 13, № 1, 2009.
3 Prokuror Anto Rurundzija ya qarşı iş, 10 dekabr 1998-ci il, paraqraf 156.
4 Gerard COHEN-JONATHAN, “Le Conseil de Securite et les droits de l’homme”, in Le Droit des
organisations internationales, Receuil d’etudes a la memoire de Jacques Schwob, Bruylant, Bruxelles, 1997,
p. 50.
5 Nuremberq tribunalının 14 noyabr 1947-ci il tarixli qərarı, s. 235.
6 Bosnya – Hersoqovina Bosnya və Çernoqoriyaya qarşı, 26 fevral 2007-ci il tarixli təhlil qərarı, Paraqraf
172.
1 Baker B. ROOZBEH, “Universal Jurisdiction and the Case of Belgium: A Critical Assessment”.ILSA
Journal of International and Comparative Law, Vol.l6:l, 2009, p. 1-26.
2 Avropa ölkələrinin daxili orqanları qarşısında beynəlxalq səlahiyyətin həyata keçirilməsi imkanları
üçün bax. K. AMBOS, « Prosecuting Guantanamo in Europe: Can and Shall the Masterminds of the Torture
Memos’ be held criminally responsible on the basis of Universal Jurisdiction?” Case Western Reserve Journal
of International Law, Vol. 42, 2009, p. 405-448. Richard J. WILSON, “Argentine Military Officers Face Trial
in Spanish Courts”, Washington College of Law Research Paper No. 2008-29, American University
Washington College of Law, December 2003.
3 Delitos cometidos fuera del territorio nacional, cuando conforme a las Leyes o a los tratados corresponda
su enjuiciamiento a los Tribunales Espanoles. Articulo 65, 1. e. Ley Orgänica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial.
4 Artı’culo 19. 1. Ley Orgänica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
İspaniya Konstitusiyasının 125-ci maddəsi aşağıdakı kimidir: Los ciudadanos podrän ejercer la acciön
popular y paıticipar en la Administraciön de Justicia mediante la instituciön del Jurado, en la forma y con
respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, asi como en los Tribunales consuetudinarios y
tradicionales. Qeyd edək ki, İspaniyada bu imkan sadəcə vətəndaşlara yox və həmçinin insan hüquqlarını
qoruyan QHT-lərə tanınır.
5 Cualquier otro que, segün los tratados y convenios internacionales, en particular los Convenios de
derecho internacional humanitario y de protecciön de los derechos humanos, deba ser perseguido en Espana.
Articulo 23. 4, h. Ley Orgänica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
6 Richard J. WILSON, “Prosecuting Pinochet : İnternational Crimes in Spanish Domestic Law” Human
Rights Quarterly 21,1999, p. 927-979.
7 Ely Ould Dah Fransaya qarşı iş, 17 mart 2009-cu il, no 13113/03.
8 Gerard COHEN-JONATHAN, “Le Conseil de Securite et les droits de l’homme”, in Le Droit des
organisations internationales, Receuil d’etudes ä la memoire de Jacques Schwob, Bruylant, Bruxelles, 1997,
p. 19-70.
1 Prokuror Dusko Tadic-ə qarşı, 2 oktyabr 1995-ci il, təqsirkarın səlahiyyətsizliklə əlaqədar ilkin etirazına
dair iş.
2 Paraqraf 39.
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Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi xarici siyasətin uğurlu nəticələri Dağlıq Qarabağ danışıqları
müstəvisində
Mübariz Qurbanlı,
YAP İcra katibinin müavini, millət vəkili
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan və hazırda Prezident İlham Əliyev
tərəfindən həyata keçirilən praqmatik və tarazlaşdırılmış xarici siyasət sayəsində Azərbaycan həm
qonşu ölkələr, həm də dünyanın aparıcı dövlətləri ilə mehriban dostluq və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq
münasibətləri yaratmışdır. Bunun nəticəsində ölkəmizdə transmilli iqtisadi layihələr müvəffəqiyyətlə
həyata keçirilir, milli mənafelərimiz beynəlxalq aləmdə uğurla qorunur, ölkəmiz ən nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatlarda ləyaqətlə təmsil olunur. Bir sözlə, məqsədyönlü xarici siyasət nəticəsində Azərbaycan
dünya birliyinin layiqli üzvünə və regionun liderinə çevrilmişdir.
Müasir mərhələdə Azərbaycanın dövlət siyasətinin əsas məqsədlərindən biri Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsini sülh yolu ilə tənzimləmək, işğal olunmuş əraziləri azad etmək, dövlətimizin
ərazi bütövlüyünü bərpa etmək, Ermənistanın törətdiyi hərbi təcavüzün ağır nəticələrini aradan qaldırmaq və
məcburi köçkünləri doğma torpaqlarına qaytarmaqdır. Azərbaycan beynəlxalq aləmdə öz haqq işini müdafiə
etmək üçün hücumçu diplomatiya vasitəsi ilə ardıcıl və effektiv xarici siyasət həyata keçirir. BMT, Avropa
Şurası, İslam Konfransı Təşkilatı kimi nüfuzlu beynəlxalq qurumlarda ölkəmizin ərazi bütövlüyünü
dəstəkləyən qərarlar çıxarılmışdır. Lakin Ermənistan tərəfinin qeyri-konstruktiv mövqeyi ucbatından hələ ki,
münaqişəni aradan qaldırmaq mümkün olmamışdır.
Təəssüflər olsun ki, zaman-zaman müxtəlif yollarla dünyanın aparıcı dövlətlərində özlərinə yaşamaq
hüququ qazanan ermənilər həmin dövlətlərin məmurlarını, dövlət və iş adamlarını, ictimai-siyasi xadimləri,
alimləri, hökumət rəhbərlərini ciddi təsir və hətta təzyiq altına alaraq, “erməni soyqırımı”na onları inandırmağa
və parlamentlər tərəfindən qəbul etdirməyə çalışmış, bəzi hallarda isə istəklərinə nail ola bilmişlər. Son günlər
baş verən hadisələr, Qərb dövlətlərinin Türkiyəyə Ermənistanla sərhədlərin açmaq istiqamətində göstərdikləri
təzyiqlər bir daha sübut edir ki, beynəlxalq miqyasda bəzi dairələr ermənilərin “soyqırım” iddialarından öz
geopolitik məqsədlərinə çatmaq üçün istifadə etmək niyyətlərindən hələ də əl çəkməmişlər. Lakin əminliklə
qeyd etmək olar ki, Azərbaycan istənilən xarici təzyiq qarşısında geri çəkilməyəcək və işğalçı Ermənistanın
əsl simasını dünya ictimaiyyəti gec-tez tanıyacaq. “Soyqırım” ittihamının tarixi faktlara söykənməyən, sırf
siyasi tələb olduğunu və regionda artıq formalaşmış status-kvonu zorla öz xeyrinə dəyişmək cəhdindən başqa
bir şey olmadığını yəqin ki, Qərb ölkələrindəki sağlam düşüncəyə malik qüvvələr əvvəl-axır dərk edəcəklər.
Çünki ermənilərin 1988-ci ildən başlayaraq Azərbaycanın 20% torpaqlarını işğal edərək, xalqımıza qarşı
soyqırım siyasətini davam etdirdikləri barədə Qərbdə də bilməsi lazım olan qurumlar və şəxslər kifayət qədər
məlumatlıdırlar. Təkcə Xocalıda törədilən soyqırım ermənilərin alçaq siyasətinin, vandallığının, əslində kimin
soyqırım törətməyə qadir mənəviyyat sahibi olduğunun bariz təzahürüdür.
Azərbaycan tərəfi Qafqazda sülhün və sabitliyin qorunması, həmçinin regionda həyata keçirilən
irimiqyaslı layihələrin təhlükə altına düşməməsi üçün Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli
istiqamətində ardıcıl səylər göstərir. Danışıqlar prosesini davam etdirmək üçün son illərdə dövlət başçıları və
xarici işlər nazirləri səviyyəsində çoxsaylı görüşlər keçirilmişdir. Bu il iyunun 4-də Rusiyanın Sankt-Peterburq
şəhərində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevlə Ermənistan Respublikasının
Prezidenti Serj Sarkisyanın görüşü nizamlama prosesinin davam etdirilməsi istiqamətində atılmış növbəti
addımdır. Belə ki, bu tip görüşlərdə əsas məqsəd münaqişənin həllində rəhbər tutulacaq baza prinsiplərin
müəyyənləşməsi və hər iki tərəfin razılığına əsaslanmasıdır.
Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, nizamlama prosesinə ən böyük maneə işğalçı Ermənistanın öz
destruktiv mövqeyindən əl çəkməməsidir. Lakin Azərbaycan ictimaiyyətini ən çox narahat edən məqam dünya
birliyinin, beynəlxalq ictimai rəyin, xüsusilə də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə birbaşa məşğul olan
ATƏT-in Minsk Qrupu həmsədrlərinin (ABŞ, Fransa, Rusiya) münaqişənin həllinə və tərəflərə münasibətdə
tutduğu mövqedir. Belə ki, işğalçı Ermənistanı təcavüzkar adlandırmaq və ələ keçirdiyi Azərbaycan
torpaqlarından qeyd-şərtsiz çıxmasını qəti və birmənalı şəkildə tələb etmək yerinə, onlar hər iki tərəfə eyni
münasibət göstərməklə münaqişənin uzanmasına yardım etmiş olurlar.
Lakin bütün çətinliklərə baxmayaraq, növbəti illərdə ölkəmizin xarici siyasəti qarşısında duran əsas vəzifə
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunmasına yönəlmiş diplomatik səyləri daha da gücləndirmək, BMT,
ATƏT, AŞ, Aİ, İKT və digər beynəlxalq qurumların imkanlarından maksimum istifadə etməkdir. Eyni
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zamanda, silahlı qüvvələrimizin daha çevik idarə edilməsi, texniki təchizatının modernləşdirilməsi və hərbi
sənayenin yaradılması sahəsində görülən işlər davam etdirilməkdədir. Bundan əlavə, Azərbaycan ordusunun
gücü və döyüş qabiliyyəti ardıcıl olaraq artmaqda, hərbi büdcəmiz Ermənistanın dövlət büdcəsinə
çatdırılmaqdadır.
Yuxarıda sadalananlar tam məsuliyyətlə söyləməyə əsas verir ki, siyasi-iqtisadi və hərbi qüdrəti ildən-ilə
yüksələn Azərbaycan dövlətinin səyləri ilə yaxın gələcəkdə ölkəmizin ərazi bütövlüyü bərpa olunacaq,
təcavüzkar Ermənistan isə xalqımıza qarşı əsrlərdən bəri törətdiyi ağır cinayətlərə görə tarix və beynəlxalq
birlik qarşısında cavab verəcək.
Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq mövqeləri möhkəmləndikcə, xüsusilə də XİN başçılarının
sonuncu Afina görüşündən sonra təcavüzkar Ermənistanda ictimai rəy isterika ab-havasına bürünüb. Hər halda
işğalçı ölkənin başında dayanan Sərkisyanın bəzi açıqlamaları belə deməyə əsas verir. Xarici xəbər
agentliklərinin məlumatına əsasən, işğalçı ölkənin rəhbəri növbəti dəfə sərsəm fikirlər səsləndirib.
Prezidentdən çox hakimiyyətdəki “Qarabağ klanının” başçısı rolunda çıxış edən Sərkisyan həyasızcasına
bəyan edib ki, “Ermənistan Dağlıq Qarabağa əl uzadılmasına imkan verməyəcək”. Bundan başqa, o, iddia edib
ki, Ermənistan münaqişənin “DQR” xalqının iradəsinə əsasən həllinə tərəfdardır. Hakim Respublika
Partiyasının qurultayında çıxış edən Serj Sərkisyan münaqişənin nizamlanmasının çətin proses olduğunu
bildirib.
Yeri gəlmişkən, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi bu cür bəyanatların danışıqlar prosesinə mane
olduğunu rəsmi şəkildə bildirib. Nazirliyin açıqlamasında qeyd edilir ki, danışıqların bu məqamında belə
bəyanatlar vermək yersizdir. Ümumiyyətlə, Sərkisyanın bir çox bəyanatları Ermənistanın işğalçı dövlət
olduğunu bir daha sübut edir və danışıqlar prosesinə ziddir. Əksər ekspertlərin qeyd etdikləri kimi bu sözlər
daha çox daxili auditoriyaya hesablanıb və erməni ictimaiyyətini sakitləşdirməyə istiqamətlənib. Məsələ
burasındadır ki, işğalçılıq siyasətinin Ermənistanı çıxılmaz bir duruma saldığını artıq hər kəs gözəl dərk edir.
İndi sadə erməni də Dağlıq Qarabağ siyasətinin bir avantüra olduğunu və Ermənistanı sonu qaranlıq görünən
macəraya sürüklədiyini anlayır. Ermənilər, nəhayət, dərk etməyə başlayıblar ki, xarici güclərin dəstəyi
hesabına işğal altında saxladıqları Azərbaycan torpaqlarını gec-tez boşaltmalı olacaqlar.
Təbii ki, bu prosesin sülh yolu ilə olması daha məqsədəuyğundur. Əks halda isə Prezident İlham Əliyevin
Azərbaycan və Ermənistanın dövlət başçılarının Münhen görüşü ərəfəsində bəyan etdiyi kimi, danışıqlara
ümidimiz tükənəcək: “Əgər bu görüş nəticəsiz qalsa, onda danışıqlara ümidlərimiz tükənəcəkdir. Danışıqlara
ümidimiz tükənsə, o zaman bizim başqa yolumuz qalmır. Biz buna da hazır olmalıyıq. Son illər ərzində ordu
quruculuğunda görülən işlərin, təbii ki, məqsədi vardır. Biz milyardlarla vəsait xərcləyirik, ordumuzu
gücləndiririk, yeni silahlar alırıq, texnika alırıq, təmas xəttində öz mövqelərimizi gücləndiririk. Bunu ona görə
edirik ki, biz bu variantı heç vaxt istisna etməmişdik və etmirik də. Bizim tam hüququmuz var ki, öz
torpaqlarımızı hərbi yolla azad edək. Beynəlxalq hüquq normaları bu hüququmuzu tanıyır. Biz sadəcə istəyirik
ki, bu məsələ sülh yolu ilə həll olunsun, müharibə olmasın. Amma əgər Ermənistan fikirləşir ki, biz bu
danışıqlarda daim iştirak edəcəyik, bu, yanlış bir fikirdir. Biz o vaxta qədər danışıqlarda olacağıq ki, ümidimiz
var, məsələ həll olunacaqdır. O vaxta qədər ki, hələ ümidimiz tükənməyib. Amma görsək ki, Ermənistan tərəfi
sadəcə olaraq vaxt uzadır və bu məsələni danışıqlar yolu ilə belə əbədiləşdirmək istəyir, o zaman danışıqlara
son qoyulacaqdır”.
Beləliklə, təsadüfi deyil ki, bu bəyanatın fonunda prezidentlərin Münhen görüşü Ermənistan daxilində
növbəti gərginliyə səbəb olmuşdu. Məlumatlara əsasən, erməni müxalifəti Münhen görüşünü Ermənistan
hakimiyyətinin məğlubiyyəti kimi dəyərləndirib. Məsələn, “Daşnaksütyun” fraksiyasının yaydığı açıqlamada
bildirilib ki, rəsmi Yerevan görüşün yekunlarına dair konkret məlumat verməməklə əsl həqiqəti üzə çıxarıb:
“Görünür, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin görüşdən öncə çox sərt bəyanat verməsi Sərkisyanı qorxuya
salıb. Halbuki, Münhen görüşündə Ermənistan prezidentinin bu məsələni gündəmə gətirmək imkanı var idi.
Amma Sərkisyan bunu etmədi”.
“İrs” Partiyasının təmsilçisi Qevork Səfəryanın qənaətinə görə, Ermənistan hökumətinin yürütdüyü
siyasət Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dalana dirənməsilə nəticələnib. Onun sözlərinə görə, bu uğursuz siyasət
nəticəsində Yerevanın təklif olunan kompromis variantlarla razılaşmaqdan başqa çarəsi qalmayıb.
Ermənistan Ümummilli Hərəkat Partiyasının üzvü David Şahnazaryan isə bildirib ki, rəsmi Yerevan gectez Dağlıq Qarabağ münaqişəsində tutduğu mövqedən geri çəkiləcək. Onun sözlərinə görə, zaman
Ermənistanın xeyrinə işləmir. Çünki 1998-ci ildən başlayaraq Azərbaycan iqtisadiyyatı güclü inkişaf etsə də,
Ermənistan yerində saymaqla məşğuldur. Bunun məntiqi nəticəsi olaraq Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həlli istiqamətində aparılan danışıqlarda da öz mövqeyini xeyli gücləndirib.
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Milli Həmrəylik Partiyasının lideri Aram Arutunyan da ölkəsinin acınacaqlı durumda olduğunu bəyan
edib. O bildirib ki, Ermənistan üçün ən yaxşı vəziyyət münaqişə ilə bağlı status-kvonun saxlanılması ola bilər.
Lakin danışıqların gedişi göstərir ki, vəziyyət dəyişəcək. Ona görə ki, danışıqlar prosesi əvvəlkindən xeyli
fərqli gedir.
Göründüyü kimi, bir tərəfdən Azərbaycanın öz torpaqlarını işğaldan azad etmək üçün hər cür imkana
malik olması, digər tərəfdən isə erməni müxalifətinin artan təzyiqləri Sərkisyan rejimini qaranlıq bir dalana
dirəyib. Həmin dalandan çıxmaq üçün cəhdlər göstərən işğalçı rejim isə ötən hər gün ərzində məsuliyyətsiz
bəyanatlarla özünü daha da çətinə salır. Belə ki, işğalçı Ermənistanın xarici siyasətində qeyri-ardıcıllıq,
konsepsiyasızlıq və prinsipsizlik açıq-aşkar nəzərə çarpır. Buna ən bariz misal kimi ATƏT-in Minsk qrupu
həmsədrlərinin və İsveçrənin vasitəçiliyi ilə imzalanan, Türkiyə ilə Ermənistan arasında sərhədlərin açılmasını
nəzərdə tutan protokolların 2010-cu ilin yanvarında Ermənistan Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən
təsdiqlənməsini göstərmək olar. Halbuki, erməni tərəfi Türkiyə parlamentinin protokolların təsdiqi
istiqamətində hüquqi prosedurları başlamasa, onların heç bir addım atmayacağını bəyan edirdi.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu ilin sosial-iqtisadi yekunlarına həsr olunmuş
iclasında Prezident İlham Əliyev Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqlar prosesinin indiki səviyyəsini mükəmməl
təhlil edərək belə dəyərləndirir: “Xarici siyasətimizin əsas məsələsi – Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həlli işində 2009-cu ildə praktiki nəticələr əldə edilməsə də, hesab edirəm ki, müəyyən irəliləyiş
olmuşdur. Artıq məsələnin hansı yolla həll olunması daha da dəqiqləşdi. Keçən ilin sonunda Afinada ATƏTin xarici işlər nazirlərinin səviyyəsində keçirilən iclasda məsələ ilə bağlı qəbul edilmiş sənəd münaqişənin
hansı yollarla həll olunmasını açıq-aydın göstərir. Orada göstərilir ki, bu məsələ ölkələrin ərazi bütövlüyü
çərçivəsində həll olunmalıdır. Hesab edirəm ki, önəmli məqam ondan ibarətdir ki, ilk dəfə olaraq Ermənistan
bu sənədə qoşuldu, buna qol çəkdi və beləliklə, məsələnin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmasını etiraf
etdi. O ki qaldı xalqların öz müqəddəratını təyinetmə məsələlərinə, bu məsələ ölkələrin ərazi bütövlüyü
çərçivəsində həll oluna bilər”.
Siyasi müşahidəçilərin ümumi qənaətinə görə, məhz Prezident İlham Əliyevin ölkəmizin ərazi bütövlüyü
məsələsində tutduğu qətiyyətli mövqe ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin də Ermənistana müəyyən
təzyiqlər yönəltməsi ilə nəticələnib. Beləliklə, istər regionda, istərsə də təcavüzkar Ermənistanın daxilində
gedən proseslər tam əminliklə söyləməyə əsas verir ki, Azərbaycan diplomatiyasının hücumçu taktikası
getdikcə öz səmərəsini verməkdədir və qarşıdakı aylarda ölkəmizin ədalətli mövqeyi beynəlxalq birlik
tərəfindən daha böyük dəstək görəcəkdir.
Milli Məclis.-2010.-№1-2.-S.50-53.

1378

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması Azərbaycanın xarici siyasətində
prioritet istiqamətdir
Elçin ƏHMƏDOV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası beynəlxalq münasibətlər
və xarici siyasət kafedrasının dosenti, siyasi elmlər namizədi
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli bölgədə sülhün təmin edilməsi üçün birinci və başlıca şərtdir. Bu
məsələ həll olunmadan bölgədə heç bir başqa məsələ öz həllini tapa bilməz.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 1992-ci illərin əvvəllərindən başlayaraq daha
çox beynəlxalq əhəmiyyətli problemə çevrildi. 1992-ci il yanvarın 30-da Azərbaycan Respublikası
ATƏM-in üzvü oldu və həmin il iyulun 8-10-da adı çəkilən təşkilatın Helsinkidə keçirilən zirvə
toplantısında onun sənədlərini imzaladı. Müstəqilliyini əldə edən Azərbaycan Respublikası ATƏM-in
üzvü olduqdan sonra Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi bu təşkilatın prinsiplərinə uyğun olaraq üzv
dövlətlərin daha çox müzakirə obyektində oldu.
ATƏM-in Xarici İşlər Nazirləri Şurasının martın 24-də keçirılən birinci əlavə görüşündə Dağlıq
Qarabağda vəziyyət müzakirə olundu. Şuranın Yüksək Vəzifəli Şəxslər Komitəsinin (YVŞK) zəmanəti
əsasında münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanması istiqamətində aparılan danışıqların səmərəliliyini təmin
etmək üçün ATƏM Dağlıq Qarabağa dair sülh konfransının çağırılması haqqında qərar qəbul etdi. Sənəddə
göstərilirdi ki, Minskdə çağırılacaq konfrans ABŞ, Rusiya, Türkiyə, Fransa, Almaniya, İtaliya, Çexiya,
Slovakiya, İsveç, Belarus, Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilsin.
Ermənistan ordusu 1992-ci il mayın 8-də Azərbaycanın qədim musiqi və mədəniyyət mərkəzi olan Şuşa
şəhərini ələ keçirməklə bütün Yuxarı Qarabağı işğal etdi. Bundan sonra erməni hərbi qüvvələrinin qarşısında
duran vəzifə işğal etdikləri Azərbaycan torpaqlarında möhkəmlənmək, Qarabağın dağlıq hissəsini Ermənistan
Respublikasına birləşdirmək üçün dəhliz açmaq idi. Buna iki respublikanın arasında yerləşən qədim
Azərbaycan şəhəri Laçın əsas maneə idi. 1992-ci il mayın 17-də Laçın şəhəri də Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən işğal olundu. Beləliklə, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsini Ermənistanla birləşdirən dəhliz
silah gücünə ələ keçirildi. Laçının işğalı müharibənin Dağlıq Qarabağ sərhədlərindən çıxdığını və
Ermənistanın hərbi işğalçılıq niyyətinin böyük olduğunu göstərdi. Ermənilərin “humanitar dəhliz” adlandırdığı
bu yol ilə Dağlıq Qarabağa külli miqdarda silah, döyüş sursatı və hərbi qüvvə gətirildi.
Nəticədə, 1993-cü il ərzində Ermənistanın ərazi iddiası obyekti olan Dağlıq Qarabağ bölgəsinin (4,4 min
kvadratkilometr) hüdudlarından kənarda yerləşən və onun ərazisindən 4 dəfə böyük olan Kəlbəcər, Ağdam,
Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan bölgələri Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edildi.
Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən 1 milyondan çox əhali (ümumi əhalinin 15%-i) öz torpağında qaçqın
vəziyyətinə düşdü, 900-ə yaxın yaşayış məntəqəsi dağıdıldı, talan edildi və yandırıldı. Hazırda Azərbaycan
ərazisinin 20 faizdən çox (17 min kvadratkilometr) hissəsi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal
olunmuşdur. Çox təəssüf ki, dünya birliyi Ermənistanın bu açıq-aşkar təcavüzkarlığına göz yumdu və
təcavüzkarın cilovlanması üçün heç bir əməli tədbir görmədi. 1992-1993-cü illərdə münaqişəni nizama salmaq
üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasında aparılan müzakirələr zamanı və Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874,
884 saylı qətnamələri qəbul edilərkən Şuranın daimi üzvü olan böyük dövlətlər Ermənistanın təcavüzkar dövlət
kimi tanınmasına razılıq verməyərək münaqişənin ATƏM-in Minsk prosesi çərçivəsində atəşkəs və danışıqlar
yolu ilə həll olunmasına üstünlük verdilər. Cəzasız qaldığından ruhlanan və bundan istifadə edən Ermənistan
tərəfi BMT TŞ-nin münaqişəyə dair qəbul etdiyi 4 qətnaməyə də məhəl qoymadı.
ATƏM-in Minsk qrupunun bu illərdəki fəaliyyətinə nəzər salsaq, demək olar ki, onun BMT Təhlükəsizlik
Şurasının məlum qətnamələrini yerinə yetirmək üçün hazırladığı “Təxirəsalınmaz tədbirlər cədvəli” heç bir
təsir gücünə malik deyildi. ATƏM-in başlıca çatışmazlıqlarından biri də, məhz ATƏM çərçivəsində və onun
himayəsi altında müqaviləni yerinə yetirməkdən imtina edən tərəfə qarşı sanksiya qəbul etmə mexanizminin
olmaması idi. Minsk qrupu tərəfindən qəbul edilən sənədlər yalnız məsləhət və ya tövsiyə xarakteri daşıyırdı.
ATƏM-də tətbiq olunan qarşılıqlı güzəşt prinsipi müqaviləni pozan tərəfə öz əməllərinə görə məsuliyyət
daşımamaq imkanı verirdi.
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Lakin torpaqlarına təcavüz olandan sonra da Azərbaycan bütün vasitəçilik missiyalarından imtina
etməyərək, problemin ATƏM prinsipləri çərçivəsində həllinə tərəfdar olduğunu bir daha nümayiş etdirdi.
Münaqişənin dinc vasitələrlə nizama salınması üçün yaradılmış Minsk qrupu çərçivəsində aparılan
danışıqlarda qarşı duran tərəflər arasında ziddiyyətlərin qalması, xüsusilə Ermənistanın qeyri-konstruktiv
mövqe tutması ilə yanaşı, qrupun üzvü olan böyük dövlətlərin mövqeyində də yekdil fikrin olmaması sülh
prosesinin ləngidilməsinə və münaqişənin dondurulmuş vəziyyətdə qalmasına gətirib çıxardı.
Ümummilli lider Heydər Əliyev 1993-cü ilin ikinci yarısından başlayaraq respublikamızın təhlükəsizlik
problemlərini, xüsusilə, Ermənistanın ərazi iddiaları və hərbi təcavüzü məsələsini beynəlxalq aləmə çıxararaq,
regionda sülhün bərqərar olması üçün nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların təsirini artırdı. Ulu öndər münaqişənin
sülh yolu ilə həll edilməsi üçün dövlət başçıları və nümayəndə heyətləri ilə ikitərəfli, eləcə də çoxtərəfli
görüşlərdə, ATƏT-in zirvə toplantılarında, Minsk qrupunun həmsədrləri ilə aparılan müzakirələrdə bu
məsələni həmişə önə çəkdi.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin dinc vasitələrlə nizamlanması məqsədilə məhz Prezident Heydər
Əliyevin qətiyyəti, əzmkarlığı və gərgin fəaliyyəti sayəsində 1994-cü ilin mayın 12-də atəşkəs əldə edildi və
bundan sonra ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində müntəzəm olaraq danışıqlar aparılmağa başlandı. 1994-cü
il dekabrın 5-6-da ATƏT-in Budapeştdə keçirilən zirvə toplantısında Prezident Heydər Əliyevin çevik
diplomatiyasının təsiri ilə “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar ATƏT-in fəaliyyətinin
intensivləşdirilməsi” barədə qərar qəbul olundu. Qərarda münaqişə bölgəsində sabitliyin təmin edilməsi üçün
ATƏT-in çoxmillətli sülhməramlı qüvvələrinin yerləşdirilməsi haqqında maddə də öz əksini tapdı.
1996-cı il dekabrın 2-3-də ATƏT-in Lissabonda keçirilən zirvə toplantısında qəbul edilən və münaqişənin
nizama salınmasının beynəlxalq-hüquqi bazasını təşkil edən sənəd Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini
ədalətlə aradan qaldırmaq yolunda böyük siyasi nailiyyət sayıla bilər. Prezident Heydər Əliyevin gərgin əməyi
və diplomatik səyi sayəsində zirvə toplantısında münaqişənin həllinin siyasi-hüquqi çərçivələrini
müəyyənləşdirən xüsusi bəyanat qəbul edildi. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə
dair 3 əsas prinsipi özündə əks etdirən və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, İsveçrənin xarici işlər naziri Flavio
Kottinin adından verilən bəyanat Ermənistan istisna olmaqla, dünyanın 53 dövləti tərəfindən müdafiə olundu
və Lissabon sammitinin yekun sənədlərinə əlavə edildi.
ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündən sonra Rusiya ilə yanaşı, Fransa və ABŞ nümayəndələri də Minsk
qrupunun həmsədrləri təyin olundu. 1997-ci ilin ikinci yarısından indiyə kimi Minsk qrupunun həmsədrləri
Lissabon prinsiplərinə əsaslanaraq iki hissədən ibarət – yəni Dağlıq Qarabağın hüdudlarından kənarda yerləşən
işğal olunmuş 7 rayonun azad edilməsi və Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 3
təkliflə çıxış etmişlər. Onların 1997-ci ilin iyununda təqdim etdikləri ilk təklif münaqişənin “paket” (bu
variantda Dağlıq Qarabağın statusu da daxil olmaqla bütün məsələlərə eyni vaxtda razılıq verilməsi nəzərdə
tutulurdu) həlli, 1997-ci ilin sentyabrında irəli sürdükləri ikinci təklif münaqişənin “mərhələli” (bu variantda
isə münaqişənin mərhələlərlə nizama salınması nəzərdə tutulurdu) həllindən ibarət idi. Azərbaycan Prezidenti
həmin planlarla tam razı olmasa da, həmsədrlərin bu iki təklifini qəbul etdi, Ermənistan tərəfi isə qeyrikonstruktiv mövqedən çıxış edərək həmin təkliflərlə razılaşmadı.
1998-ci il noyabrın 9-da həmsədrlər beynəlxalq hüquq normalarına zidd, həmçinin Azərbaycan üçün
qətiyyən qəbul edilməz olan və danışıqların davam etdirilməsinə imkan yaratmayan üçüncü təklifi irəli
sürdülər. Bu təklif dünya praktikasında mövcud olmayan “ümumi dövlət” ideyasına əsaslanırdı. Azərbaycan
Prezidenti Heydər Əliyev tərəfindən qətiyyətlə rədd edilən süni “ümumi dövlət” təklifi Azərbaycanın
mənafeyinə zidd olmaqla yanaşı, ATƏT-in Budapeşt və Lissabon zirvə toplantılarında qəbul edilən sənədlərə
də etinasız yanaşılması demək idi. “Ümumi dövlət” prinsipi nizamasalma prosesinə ciddi maneə törətməklə
yanaşı, münaqişənin həlli yollarına dair tərəflərin mövqeyindəki ziddiyyətləri daha da dərinləşdirdi. Nəticədə,
danışıqlar prosesində bir durğunluq yarandı və münaqişənin nizama salınması istiqamətində müsbət irəliləyiş
əldə etmək mümkün olmadı. Həmsədrlər tərəfindən irəli sürülən və sonuncu olan “Ümumi dövlət” ideyası
iflasa uğradıqdan sonra Minsk qrupu praktik olaraq dalana dirəndi.
Danışıqlar prosesinə təkan vermək üçün 1999-cu il aprelin 26-da ABŞ-ın təşəbbüsü ilə Vaşinqtonda
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında artıq yeni formatda birbaşa danışıqlara başlandı və ATƏTin Minsk qrupu tərəfindən danışıqların bu formatı bəyənildi. Lakin bu görüşün nəticəsində də münaqişənin
nizama salınması istiqamətində konkret nəticə əldə edilmədi.
Ümumiyyətlə, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi və Dağlıq Qarabağ probleminin dinc vasitələrlə
nizama salınması ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin xarici siyasət fəaliyyətində mühüm yer tutmuşdur.
Yalnız onu qeyd etmək kifayətdir ki, 1993-2003-cü illər ərzində Azərbaycanın dövlət başçısı Heydər Əliyev
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Ermənistan Prezidenti ilə 23, ATƏT-in rəhbərliyi və Minsk qrupunun nümayəndələri ilə 140-a qədər görüş
keçirmişdir.
Ümummili liderimiz Heydər Əliyevin siyasi kursunu uğurla davam etdirən Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev ilk gündən Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınmasına xüsusi diqqət
yetirir və bu məsələdə yalnız respublikamızın milli və dövlətçilik maraqlarını daim üstün tutduğunu nümayiş
etdirir. Ümummili lider tərəfindən müəyyənləşdirilmiş prinsiplərə sadiq qalan İlham Əliyev ölkəmizin xarici
siyasətinin əsas prioriteti olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yalnız beynəlxalq
hüququn norma və prinsipləri çərçivəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi şərti ilə nizama
salınmasının vacibliyini bildirmiş və beynəlxalq təşkilatların bu sahədə səylərini gücləndirməsinin zəruriliyini
bəyan etmişdir. Azərbaycan Prezidenti bütün xarici səfərlərdə, eləcə də Bakıda keçirdiyi çoxsaylı görüşlərdə
Ermənistanın hərbi təcavüzü məsələsini daim önə çəkərək Azərbaycan xalqının öz torpaqlarının işğalı ilə heç
zaman barışmayacağını, ehtiyac yarandığı halda, hərbi əməliyyatların başlanmasına qərar veriləcəyini
vurğulamışdır.
2004-cü il aprelin 16-da Praqada Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri səviyyəsində danışıqlar
yenidən bərpa olundu. Sonradan “Praqa prosesi” adını almış danışıqların bu mərhələsində 2005-ci ilin yayına
qədər iki dövlətin xarici işlər nazirləri 11 görüş keçirərək münaqişənin nizama salınmasına dair sülh planının
yeni variantının detallarını müzakirə etdilər.
2005-ci il yanvarın 3-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakıda Təhlükəsizlik Şurasının iclasında
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin aradan qaldırılması istiqamətində əlverişli şəraitin
yarandığını və bu problemin “Praqa prosesi” əsasında getdiyini bildirməklə danışıqlarda yeni mərhələnin
başlandığını bəyan etdi. Ermənistanın münaqişənin “Praqa prosesi”, yəni “mərhələli həll” variantı ilə
razılaşmaq məcburiyyətində qalması, heç şübhəsiz, Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin apardığı
uğurlu xarici siyasətin nailiyyətlərindən biri hesab oluna bilər. 2005-ci il mayın 15-də Varşavada, avqustun
27-də isə Kazanda iki ölkənin prezidentləri arasında keçirilən növbəti görüşlərdə danışıqların əsas mövzusu
təklif olunan yeni sülh planının detallarının müzakirəsi oldu.
Keçirilən görüşlərdə Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqedən çıxış etməsi “Praqa prosesi”nin yenidən
dalana dirənməsinə və danışıqların nəticəsiz qalmasına gətirib çıxardı. 2007-ci il noyabrın sonunda Madriddə
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması prosesini sürətləndirmək üçün baza
prinsipləri yenidən tərəflərə təqdim olundu.
Bundan sonra, 2008-ci il iyunun 5-də Sankt-Peterburqda, noyabrın 2-də Moskvada, 2009-cu il yanvarın
28-də Sürixdə, mayın 7-də Praqada, iyunun 4-də Sankt-Peterburqda, iyulun 17-18-də Moskvada, oktyabrın 89-da isə Kişinyovda Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin 7 görüşü keçirildi. Bu görüşlər zamanı
danışıqların mahiyyəti haqqında verilən məlumatlarda bildirilir ki, son beş ildə “Praqa prosesi” çərçivəsində
işlənilməsinə başlanılan və Madrid sənədinə çevrilən baza prinsipləri mövcuddur. Bu prinsiplərin bəziləri üzrə
müəyyən razılaşma əldə edilmişdir. Lakin hazırda prezidentlər səviyyəsində müzakirə olunan bir neçə prinsip
üzrə anlaşmanın müəyyən cizgiləri hiss olunur. Bu kontekstdə bütün məsələlərə dair ümumi razılıq əldə
olunduqdan sonra hər hansı yekun bir sənədin qəbul ediləcəyi bildirilir.
Ermənistan tərəfi aparılan danışıqlar prosesində həmişə qeyri-konstruktiv mövqedən çıxış edərək bu
prosesi uzatmağa çalışır. Aparılan danışıqların gedişi konfidensial səciyyə daşısa da, Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev görüşlərin daha intensiv xarakter aldığını qeyd etməklə yanaşı, bu gün danışıqlar masası üzərində
bütün işğal edilmiş Azərbaycan torpaqlarının qaytarılması və məcburi köçkünlərin öz doğma ev-eşiklərinə
qayıdışı məsələlərinin mövcudluğunu bildirmişdir. Bununla yanaşı, Ermənistanın danışıqlar prosesini süni
şəkildə uzatdığını və bu taktikanın heç bir perspektivinin olmadığını söyləyən dövlət başçısı nə bu gün, nə on
il, nə də yüz il sonra Dağlıq Qarabağın müstəqil olmayacağını vurğulamışdır. Eyni zamanda, Prezident İlham
Əliyev qeyd etmişdir ki, Azərbaycanın mövqeyi birmənalıdır və biz bütün təzyiqlərə baxmayaraq sonadək öz
mövqeyimizi müdafiə edəcəyik.
2009-cu il iyulun 10-da “Böyük səkkizlər”in İtaliyanın Akvil şəhərində keçirilən toplantısında ABŞ,
Rusiya və Fransa prezidentləri Dağlıq Qarabağ problemini də müzakirə etdilər. Sonda hər üç prezidentin
münaqişə ilə bağlı qəbul etdikləri birgə bəyanatda həmsədrlərə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinə baza
prinsiplərinə dair son təkliflərin əks olunduğu, yəni 2007-ci il noyabrın 29-da açıqlanmış Madrid təklifləri üzrə
yeni versiyanı təqdim etməyi tapşırdılar.
Bəyanatda həmçinin ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olan dövlətlərin prezidentlərinin Azərbaycan
və Ermənistan prezidentlərinə fikir ayrılıqlarını aradan qaldırmağa və hərtərəfli sülh planının əsasını təşkil
edəcək baza prinsiplərinin razılaşdırılmasını başa çatdırmağa çağırış öz əksini tapdı. Eyni zamanda, bəyanatda
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bu prinsiplərin Helsinki Yekun Aktına, yəni gücün tətbiq edilməməsi, ərazi bütövlüyü və öz müqəddəratını
təyinetmə hüququna əsaslandığı qeyd olundu.
Münaqişənin nizama salınması prosesində Azərbaycan və Ermənistan tərəflərinin mövqelərində müəyyən
fərqlər qalmaqdadır. Azərbaycan dövlətinin mövqeyi əvvəlki kimi birmənalıdır. Yəni, Ermənistan Dağlıq
Qarabağ ətrafında işğal etdiyi əraziləri mərhələli şəkildə azad etməli, məcburi köçkünlər öz doğma yurdlarına
qayıtmalıdırlar. Bundan sonra isə keçid dövründə Laçın və Kəlbəcər rayonlarının azad edilməsi ilə, eyni
zamanda, Dağlıq Qarabağ və Ermənistan arasında dəhlizin yaradılması mümkündür.
Növbəti mərhələdə Dağlıq Qarabağdan olan məcburi köçkünlər öz torpaqlarına qayıtmalı və sülhməramlı
qüvvələr yerləşdirilməlidir. Dağlıq Qarabağın 65 min azərbaycanlı əhalisi oraya qayıtdıqdan sonra isə status
məsələsi müzakirə oluna bilər. Heç şübhəsiz ki, bütün bunlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində
həllini tapmalıdır. 2008-ci il noyabrın 2-də Moskvada Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin
birgə imzaladığı bəyannamədə də münaqişənin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həlli nəzərdə tutulur.
Ermənistan tərəfinin mövqeyinə gəldikdə isə, ermənilər öz müqəddəratını təyinetmə prinsipini əsas
gətirərək Dağlıq Qarabağın müstəqil dövlət kimi tanınmasına çalışırlar. Ancaq ermənilər öz müqəddəratını
təyinetmə hüququndan hələ əsrin əvvəllərində ən yüksək səviyyədə istifadə edərək özlərinin müstəqil dövlətini
– Ermənistan Respublikasını yaratmışlar. Dağlıq Qarabağ bölgəsinin erməniləri isə müstəqil Azərbaycan
dövlətində yaşayan milli azlıqlardan biridir. Beynəlxalq hüquq normalarına görə milli azlıqlar öz
müqəddəratlarını təyin edə bilərlər. Lakin bu, müstəqillik formasında ola bilməz. Çünki müstəqil dövlətin
ərazisində yaşayan milli azlıqların belə hüquqları yoxdur. Bu baxımdan, ermənilərin öz müqəddəratını təyin
etmə hüququnu bəhanə etməsi beynəlxalq hüquq normalarının kobud şəkildə pozulması deməkdir. Bu
səbəbdən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dəfələrlə bəyan etmişdir ki, Azərbaycan torpağında ikinci
erməni dövlətinin yaradılmasına heç vaxt imkan verilməyəcək. Dağlıq Qarabağa yalnız Azərbaycanın
tərkibində hər hansı bir status verilə bilər. Lakin, bu, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində mümkündür.
Bundan əlavə, Ermənistan tərəfi aparılan danışıqlarda Dağlıq Qarabağın üçüncü tərəf kimi iştirakının
təmin olunmasını istəyir. Ancaq bu tələb də əsassızdır və heç bir məntiqə uyğun deyil. Çünki Dağlıq Qarabağ
ermənilərinin müstəqil tərəf kimi danışıqlarda iştirakı məsələsi ATƏT-in Minsk qrupunun mandatına ziddir,
2008-ci ilin sonunda Moskvada imzalanmış məlum bəyannamədə də açıq şəkildə bildirilir ki, münaqişənin
nizamlanması istiqamətində aparılan danışıqlar prosesində yalnız Azərbaycan və Ermənistan tərəfləri iştirak
edə bilər.
Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi olduğunu dəfələrlə bəyan edən Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev 2009-cu il iyulun 13-də Londonda məşhur Kral Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunda görüşü
zamanı Ermənistan rəhbərinin Moskva bəyannaməsini tərəf kimi imzaladığını vurğulamış, danışıqların
Ermənistanla Azərbaycan arasında aparıldığını və bunun beynəlxalq format olduğunu bildirmiş və qeyd
etmişdir ki, əgər Dağlıq Qarabağ münaqişə tərəfi olsaydı, onda Ermənistan tərəfi bəyannaməni imzalamazdı.
Bununla yanaşı, dövlət başçısı əlavə etmişdir ki, “Əgər Dağlıq Qarabağın erməni icması iştirak etmək istəyirsə,
onda onlar Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı icması ilə danışıqlara gedə bilərlər”.
Buna görə də Ermənistan ilk növbədə Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi olduğunu qəbul
etməli, işğalçılıq siyasətinə son qoymalı, sonra isə münaqişənin nizamlanmasının variantları barədə öz
mövqeyini bildirməlidir. Münaqişənin nizama salınması prosesində Azərbaycan dövləti və onun başçısı İlham
Əliyev ilk növbədə sülh variantına üstünlük verir. Lakin Prezident İlham Əliyev Azərbaycan xalqının və
dövlətinin bu işğal, etnik təmizləmə siyasəti və torpaqlarımızın müvəqqəti olaraq itirilməsi ilə heç vaxt
barışmayacağını bildirməklə yanaşı, öz torpaqlarımızı azad etmək üçün tam əsasımızın olduğunu və bunu
beynəlxalq hüquq normaları ilə təsdiq etdiyini vurğulamışdır.
Regionda baş verən son hadisələr, xüsusilə Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılması
istiqamətində atılan addımlar indiyə qədər danışıqlar prosesində qeyri-konstruktiv mövqeyi ilə nizamlanma
prosesinə maneə törədən Ermənistan tərəfinə yenə də vaxt uzatmaq taktikasını tətbiq etməyə imkan yaradır.
Bununla əlaqədar dövlət başçısı İlham Əliyev açıq şəkildə bildirdi ki, Türkiyə-Ermənistan münasibətləri
Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllindən əvvəl tənzimlənərsə, o zaman Ermənistanın mövqeyi danışıqlar
prosesində daha da sərtləşə bilər. Bu problemlərin, yəni Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması və
Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılması proseslərinin paralel olaraq həll edilməsinin vacibliyini bildirən
Prezident İlham Əliyev ölkəmizin bölgədə və dünyada artan rolunun Ermənistanın təcrid vəziyyətdən
çıxmasına heç vaxt imkan verməyəcəyini vurğulayaraq qeyd etdi ki, “Bu vəziyyətin yaranmasının əsas
səbəbkarı Ermənistan rəhbərliyinin özüdür”.
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Bundan əlavə, dövlət başçısı İlham Əliyev Bakıda məcburi köçkün ailələri üçün tikilmiş yaşayış binaları
kompleksi istifadəyə verilərkən çıxışında dünya birliyinin bu məsələyə biganə qaldığını vurğulayaraq qeyd
etdi ki, beynəlxalq təşkilatlar lazım olan qərarları qəbul etsə də, ancaq onlar icra olunmur və belə olan halda o
qətnamələr mənasını itirir. Dünyada beynəlxalq hüquq normalarının kobudcasına pozulduğunu bildirən
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan torpaqlarının uzun illər işğal altında qalmasını bunun nəticəsi kimi
qiymətləndirdi.
Ona görə də ancaq Azərbaycan xalqının iradəsinə, gücünə arxalanmağı bildirən dövlət başçısı bu
məqsədlə iqtisadiyyatımızı və ordumuzu gücləndirməyin vacibliyini vurğuladı. Problemin sülh yolu ilə həll
olunmasına ümidlərini itirmədiyini və bu səbəbdən münaqişənin nizama salınmasında dinc vasitələrə üstünlük
verdiyini söyləyən Prezident İlham Əliyev qeyd etdi : “Biz danışıqlar aparırıq, ancaq bununla bərabər, hər an
torpaqlarımızı işğalçılardan hərbi yolla azad etməyə hazır olmalıyıq”.
Ümumiyyətlə, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması istiqamətində
beynəlxalq təşkilatların səyləri ilə yanaşı, 1999-cu ilin aprelindən başlayaraq, yeni formada addımlar
atılmışdır. Bu, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin birbaşa dialoqunun aparılması olmuşdur. İki
respublikanın prezidentləri Moskvada, Vaşinqtonda, Cenevrədə, Yaltada, İstanbulda, Davosda, Nyu-Yorkda,
Minskdə, Parisdə, Ki-Uestdə, Soçidə, Kişinyovda, Praqada, Strasburqda, Varşavada, Astanada, Kazanda,
Rambuyedə, Buxarestdə, Sankt-Peterburqda, Sürixdə və habelə iki respublikanın sərhədində – Sədərəkdə 35dən çox görüş keçirmişlər.
Ancaq çox ağır və çətin keçən danışıqlar zamanı Azərbaycan tərəfi öz haqlı mövqeyini müdafiə edərkən
bir sıra çətinliklərlə qarşılaşır. Çünki münaqişə başlayandan keçən dövr ərzində aparılan danışıqlarda
təcavüzkar Ermənistan qeyri-konstruktiv mövqedən çıxış edərək işğalçılıq siyasətindən əl çəkmir. Digər
tərəfdən isə dünya birliyinin “ikili standartlar” prinsipindən çıxış etməsi, BMT və ATƏT kimi beynəlxalq
təşkilatların öz təklif və qətnamələrini həyata keçirmək üçün konkret fəaliyyət göstərməməsi danışıqlar
prosesində irəliləyişin əldə olunmasına maneə törədir.
Bundan başqa, münaqişənin nizamlanması istiqamətində vasitəçilik missiyasını öz üzərinə götürmüş
ATƏT-in Minsk qrupunun sonuncu təklifindən 10 ildən çox keçmiş və bu qrup indiyə qədər heç bir yeni
təkliflə çıxış etməmişdir. Buna baxmayaraq, Azərbaycan dövləti beynəlxalq təşkilatların, xüsusilə də
münaqişəni dinc vasitələrlə nizama salmaq üçün fəaliyyət göstərən ATƏT-in sülhyaratma təkliflərinə hörmətlə
yanaşaraq onun işində müntəzəm və əməli şəkildə iştirak edir. Təkcə onu qeyd etmək kifayətdir ki, Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev keçən dövr ərzində ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə 50-dən çox görüş
keçirmiş və bu da münaqişənin nizama salınması istiqamətində aparılan danışıqlarda ölkəmizin ilk növbədə
sülh variantına üstünlük verdiyinə sübutdur.
Çox təəssüf ki, yarandığı vaxtdan etibarən ATƏT-in Minsk qrupunun qəbul etdiyi sənədlərdə
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün, sərhədlərinin toxunulmazlığının, suverenliyinin bərpasının zəruriliyi
bildirilsə də, indiyə qədər bu qurumun fəaliyyəti sülh prosesində arzu olunan nəticəni verməmişdir. ATƏT
çərçivəsində yaradılan Minsk qrupu və bu qrupa həmsədrlik edən ABŞ, Fransa və Rusiya kimi böyük dövlətlər
münaqişənin dondurulmuş şəkildə qalmasında məsuliyyət daşımamış və təcavüzkara qarşı heç bir təzyiq
göstərmək niyyətində olmamışlar. Bununla yanaşı, münaqişədə Ermənistanın Azərbaycana təcavüzündən
birbaşa danışmadan, qəbul edilən sənədlərdə bu barədə heç nə demədən münaqişənin ədalətli həlli yolunda
müsbət irəliləyişə nail olmaq çətindir. Eyni zamanda, təcavüzkar Ermənistana qarşı heç bir əməli tədbirin
görülməməsi ATƏT-in nüfuzuna xələl gətirməklə bərabər, onun tərkibində yaradılan Minsk qrupuna olan
ümidləri də heçə endirir. Ona görə də böyük dövlətlər müasir beynəlxalq münasibətlər üçün təhlükəli olan
təcavüzkarın qarşısını almaq istəyirlərsə, qəti və praktik addımlar atmalı, Ermənistanı beynəlxalq birliyin
iradəsinə tabe etdirməlidirlər.
Xalq qəzeti.-2009.-3 dekabr.-N 268.-S.3.
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ERMƏNİSTAN-AZƏRBAYCAN, DAĞLIQ QARABAĞ MÜNAQİŞƏSİNİN NİZAMLANMASINDA
ATƏT-in VASİTƏÇİLİK MİSSİYASI
Həvva MƏMMƏDOVA,
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı,
tarix elmləri namizədi
1992-ci ildən etibarən Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması АТƏМə həvalə olundu. Həmin ilin martında (1992-ci il 24 mart) ATƏM-in himayəsi altında 1988-ci ildən bəri davam
edən Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinc yolla aradan qaldırılması məqsədilə
vasitəçilik etmək üçün Minsk Qrupunun yaradılması barədə qərar qəbul olundu. Azərbaycan, Ermənistan,
Çexiya, Sloveniya, Almaniya, İsveç, Belarus, İtaliya, Rusiya, ABŞ, Türkiyə və Fransanın daxil olduğu Minsk
Qrupuna bu münaqişənin həll edilməsi prosesinə rəhbərlik etmək tapşırıldı (3).
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ATƏM çərçivəsində Minsk Qrupunun Romada
keçirilən ilk görüşündə 5 dövlətin – Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya, Türkiyə, ABŞ nümayəndələrinin və
Minsk qrupu sədrinin qeyri-rəsmi məsləhətləşmələri çərçivəsində danışıqların ilkin mərhələsi keçirildi.
Bundan sonrakı mərhələlərdə danışıqların yuxarıda qeyd edilmiş 11 dövlətin iştirakı ilə aparılması nəzərdə
tutuldu.
Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli kontekstində ATƏT-Azərbaycan münasibətləri formalaşdı və Azərbaycan
ümumavropa təhlükəsizlik sisteminə qoşulması yönümündə fəaliyyətə başladı. Regionda sülhə və əminamanlığa təhlükə mənbəyinə və təcavüzkar ölkəyə çevrilmiş Ermənistan isə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
tənzimlənməsində qeyri-konstruktiv mövqe tutmaqla beynəlxalq hüquq normalarını inkar edərək, siyasi və
iqtisadi inteqrasiya proseslərinə mane olan bir dövlətə çevrildi.
Azərbaycan xalqı һər dəfə taleyüklü məsələlər qarşısında duranda müxalifətin və müxalifət mətbuatının
mövqeyi xalqı çaşdırmaq, onun iradəsini zəiflətmək, fikir ayrılığı yaratmaq, tənqidi təhqir və böhtanla əvəz
etmək, bir çox hallarda qeyri-peşəkarlığı, səriştəsizliyi əsassız iddialarla əvəz etmək olur. Onlar uydurma
düşüncələrini, məntiqsiz mülahizələrini nəticə kimi, fakt kimi qələmə verir. 1992-ci il Helsinki sammitində
Azərbaycanı iqtidar statusunda məhz indiki müxalifət təmsil edirdi. Тəkсə onu qeyd etmək bəs edir ki, orada
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair heç bir sənəd qəbul olunmamış, heç bir dünya
birliyi tərəfindən şifahi də olsa münasibət bildirilməmişdi. Deməli, о dövrün rəhbər siyasətçiləri bunu etmək
iqtidarında olmamış və yaxud onların sözlərinə və rəylərinə, kəsərli olmadığından, ATƏT üzvü olan ölkələr
tərəfindən məhəl qoyulmamışdır (3).
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınmasına bilavasitə cavabdeh olan
ATƏT-in sonrakı zirvə toplantıları mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. Belə ki, Budapeşt görüşü zamanı (1994cü il) Rusiya, ABŞ və ATƏT-in səyləri bir araya gətirildi və tarixi-siyasi baxımdan təhlil edildi. Budapeştdə
qəbul olunmuş qətnaməyə dünya miqyaslı siyasi xadim Heydər Əliyev “məhz ümumi əməkdaşlığın, о
cümlədən ABŞ ilə Rusiya arasında əməkdaşlığın nəticəsi” kimi qiymət verdi (2).
Budapeşt zirvə toplantısı ATƏT-in fəaliyyəti dövründə, Minsk Qrupu yaranandan görüşün keçirildiyi
vaxtadək, bu təşkilatın Azərbaycan üçün ən əhəmiyyətli tədbiri olmuşdur. Bu, Azərbaycan Respublikası
rəhbərliyinin apardığı gərgin və məqsədyönlü işin uğurlu nəticəsi kimi dəyərləndirildi (6).
Budapeşt zirvə toplantısında ilk dəfə olaraq beynəlxalq sülhyaratma qüvvələrinin formalaşdırılması haqda
qətnamə qəbul olunması ilə bu məsələnin beynəlxalq hüquq normalarına uyğunlaşdırılması üçün möhkəm özül
və zəmin yarandı. Bu, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar ATƏT-in
fəaliyyətinin intensivləşdirilməsinə yönəlmiş “Yeni dövrdə əsl tərəfdaşlığa doğru” adlı siyasi bəyannamənin
“Regional məsələlər” hissəsində əksini tapdı (6).
ATƏT-in Budapeşt sammitinin qəbul etdiyi qətnamədə çoxmillətli, sülhməramlı qüvvələrin münaqişə
bölgəsində yerləşdirilməsi üçün ilk növbədə tərəflər arasında siyasi sazişin imzalanması əsas şərt kimi
göstərilirdi. Eləcə də görüş iştirakçılarının BMT TŞ-nin müvafiq qətnamələrinə əsasən silahlı münaqişə
bitərkən tərəflər arasında bağlanacaq sazişdən sonra ATƏT-in çoxmillətli sülhməramlı qüvvələrini münaqişə
zonasına göndərmək barədə siyasi iradə bəyan edilmişdir. BMT-dən texniki məsləhət və ekspertiza təminatı,
həmçinin ATƏT-in sülhməramlı qüvvələrinin yerləşdirilməsi barədə BMT TŞ-dən davamlı siyasi dəstək
alınmasına dair məsələlərin həlli bir vəzifə olaraq ATƏT sədrinin üzərinə qoyulmuşdur. Həmçinin, yalnız
sonrakı sazişin imzalanmasının Minsk Konfransının həmsədrləri vasitəsilə ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinə
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münaqişə tərəflərinin rəsmi müraciətindən sonra daimi şuranın ATƏT-in sülhməramlı əməliyyatlarının
təşkilinə dair qərar qəbul edə biləcəyi rəsmi olaraq bəyan edilmişdir (3).
Budapeşt zirvə görüşündən sonra ötən 2 il ərzində Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin nizama salınması istiqamətində əsaslı müsbət dəyişikliklərin yaranmaması ATƏT-in Minsk
Qrupuna üzv ölkələri birbaşa vasitəçilik imkanlarından istifadə etməyə və bununla da növbəti sammitədək
problemin həllində irəliləyişə nail olmağa sövq etdi.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınmasında tarixi rolu olan Lissabon
sammitinin (1996-cı ilin dekabrında) keçirilməsinə hazırlıq ərəfəsində (1996-cı il 27-28 – avqustda)
Almaniyanın Frankfurt şəhərində Azərbaycanla Ermənistan arasında keçirilmiş birbaşa danışıqların növbəti
mərhələsi ATƏT-in daha çox yardımçı missiyasının fəallaşmasını stimullaşdırdı (3).
Lissabon sammitinə hazırlıq mərhələsində ATƏT və onun Minsk Qrupuna üzv olan dövlətlər ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin aradan qaldırılmasının konkret yollarını araşdıraraq əməli
təkliflərlə çıxış etmək üçün intensiv danışıqlara başladı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər
Əliyevin bu məzmunda ATƏT üzvü olan bütün dövlətlərin başçılarına məktubla müraciət etməsi Dağlıq
Qarabağ probleminin həllinə dair çoxistiqamətli fəaliyyətin gücləndirilməsinə böyük təsir göstərdi.
Bütün bunlara baxmayaraq ermənilər bir sıra xarici ölkələrin müşahidəçilərinin iştirakı ilə Dağlıq Qarabağda “prezident” seçkiləri keçirdi, bir çox beynəlxalq təşkilatların və regional qurumların bu seçkidə
iştirakına şərait yaratdı. Bununla da nizamlama missiyasını həyata keçirən ATƏT-in fəaliyyətinə kölgə saldı.
Azərbaycan tərəfinin təşəbbüsü və təkidi ilə sammit ərəfəsində Lissabonda Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində keçirilmiş hazırlıq konfransında əsas müzakirə obyekti olan
Minsk Qrupunun təqdim etdiyi layiһəуə erməni tərəfinin “yox” deməsi, eləcə də danışıqlar prosesinin
pozulması münaqişə tərəflərini və iştirakçı dövlətləri sammitə məchul mövqe ilə getmək məcburiyyətində
qoydu.
1996-cı il dekabrın 2-dən 4-dək Portuqaliyanın paytaxtı Lissabon şəhərində keçirilmiş ATƏT-in tarixi
zirvə görüşündə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli istiqamətində irəliyə doğru daha
bir mühüm addım atdı. Azərbaycanın ədalətli mövqeyinin bütün dövlətlər tərəfindən müdafiə olunması və
ATƏT-in toplantısının sənədlərində bu məsələnin geniş əksini tapması üçün görüşlər keçirildi, ətraflı
danışıqlar aparıldı.
Prezident Heydər Əliyevin zirvə görüşündə ölkəmiz üçün tarixi əһəmiyyət kəsb edən nitqi dövlət və
hökumət başçılarının diqqətini dərindən cəlb etdi. Bu tarixi nitqdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli üçün ATƏT-in və onun Minsk Qrupunun roluna, habelə bir sıra dövlətlərin
vasitəçiliyi ilə aparılan ikitərəfli danışıqlara, atəşkəs rejiminə respublikamızın ciddi riayət etməsinin
əhəmiyyətinə obyektiv münasibət bildirildi. Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarının azad edilməsinin,
respublikamızın ərazi bütövlüyünün, sərhədlərin toxunulmazlığının təmin olunmasının, yerlərindənyurdlarından zorla qovulmuş bir milyondan çox vətəndaşımızın öz doğma torpaqlarına qayıtmasının vacibliyi
xüsusi vurğulandı. Prezident Heydər Əliyev Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərin təhlükəsizliyini təmin
etməyə, Azərbaycanın tərkibində Dağlıq Qarabağa yüksək muxtariyyət statusu verməyə də hazır olduğunu
bəyan etdi (1, s.103-107).
Lissabon sammitinədək olan dövr ərzində Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında mütəmadi danışıqlar aparılmışdı. Bu danışıqlarda başlıca şərtlər kimi Azərbaycanın işğal altında olan
torpaqlarının azad edilməsi, işğalçı silahlı qüvvələrin Azərbaycanın zəbt edilmiş bütün torpaqlarından
çıxarılması, qaçqınların və məcburi köçkünlərin öz yerlərinə qayıtması haqqında fikir yekdilliyi əldə edilmişdi.
1992-ci ildən Lissabon Zirvə toplantısınadək həmin şərtlərin əks olunduğu heç bir ATƏT sənədi mövcud
olmamışdır.
Münaqişənin həlli prinsiplərində Lissabona qədər һəm Azərbaycanla Ermənistan, һəm də öz maraqlarını
güdən dünya dövlətləri arasında fikir ayrılığı mövcud olmuşdur.
İlk dəfə olaraq Lissabon sammitində yeni formatda münaqişənin həlli prinsipləri müəyyənləşdirildi. Bu
prinsiplərdə münaqişənin həllinin yalnız Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü çərçivəsində
mümkünlüyü, Dağlıq Qarabağa һər hansı bir muxtariyyətinin yalnız Azərbaycanın tərkibində və Dağlıq
Qarabağın һəm erməni, həm də azərbaycanlı əhalisinin təhlükəsizliyinə təminat verilməsi nəzərdə tutulmuşdu.
Uzaqgörən siyasi xadim Heydər Əliyev çox uğurlu və məqsədyönlü diplomatik gedişlərlə Azərbaycan
dövlətinin maraqları üçün məqbul sayılan sənədin – Lissabon bəyannaməsinin qəbul edilməsinə nail oldu. Bu
sənəddə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü əks etdirən vacib 20-ci maddə öz əksini tapdı.
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Lissabon sammitinin iştirakçıları, Ermənistan istisna olmaqla, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkib
hissəsi olmasını əks etdirən xüsusi bəyannaməyə yekdilliklə səs verdi. Sammitdə Azərbaycan üçün çox vacib
və əhəmiyyətli müsbət nəticələr əldə edildi. Azərbaycanın xoşməramlılığı və sülhsevərliyi bəyan edilərək 53
ATƏT dövləti tərəfindən dəstəkləndi və dünya birliyi dövlətləri ölkəmizi etibarlı tərəfdaş kimi tanıdı. Bununla
da beynəlxalq aləmdə münaqişənin һəllinə maraq artdı, eyni zamanda Azərbaycanın mövqeyini əks etdirən üç
prinsipdən ibarət və 53 dövlət tərəfindən təsdiq olunmuş, xalqımız üçün tarixi əhəmiyyət kəsb edən Lissabon
sənədi qəbul edildi.
Lissabon sammitində əldə olunmuş siyasi uğur Dağlıq Qarabağ probleminin həllində Azərbaycan
hökumətinin tutduğu mövqenin nəticəsi idi.
BMT Baş Məclisinin sessiyasında (12 dekabr) BMT ilə ATƏT arasında əməkdaşlığa dair qəbul olunmuş
qətnaməyə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll edilməsi istiqamətində ATƏT-in
fəaliyyətinə həsr olunmuş paraqraf daxil edilmişdir. Paraqraf Azərbaycan nümayəndə heyətinin təşəbbüsü və
təkidi ilə daxil edilmişdir. Ermənistan nümayəndələrinin bu düzəlişin əleyhinə çıxmasına baxmayaraq,
sənəddə Dağlıq Qarabağ regionunun Azərbaycan Respublikasına mənsub olduğu təsdiq edilmişdir.
Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü ehtiva edən maddəyə veto qoymaqla, əslində, BMT, ATƏT
və bütün dünya ölkələri tərəfindən qəbul olunmuş ərazi bütövlüyü prinsipinə zidd çıxdığını nümayiş etdirdi,
özünün Dağlıq Qarabağ problemini bölgədəki ermənilərlə Azərbaycan arasındakı münaqişə kimi təqdim etmək
cəhdlərini puça çıxardı. Bu münaqişənin birbaşa Ermənistanın Azərbaycana olan ərazi iddialarından
qaynaqlandığı barədə reallığın ortaya qoyulması ilə beynəlxalq aləmdə siyasi oyunbaz imici qazanmış
Ermənistanın nüfuzuna güclü zərbə vuruldu. Ermənistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə aid çıxardığı nəticələrə
görə Qafqazda və bütün Avropada təhlükəsizliyə, əməkdaşlığa xələl gətirən perspektivsiz və avantürist xarici
siyasət yeridən dövlət kimi tanındı. Həmçinin BMT, ATƏT və dünya dövlətləri tərəfindən qəbul edilmiş
sərhədləri və ərazi bütövlüyü prinsipinə zidd olaraq Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiasını zorla
həyata keçirdiyi bilindi. Eləcə də Dağlıq Qarabağ problemi, erməni tərəfinin təqdim etdiyi kimi, Azərbaycanla
Dağlıq Qarabağ arasında münaqişə deyil, Ermənistanın Azərbaycana qarşı yeritdiyi işğalçı siyasətin nəticəsi
kimi tanındı. Ermənistan Dağlıq Qarabağ problemini yalnız millətlərin özünü təyinetmə prinsipi əsasında həll
etmək iddiasını qabartdı. Bununla o, beynəlxalq hüquqda daha üstün olan sərhədlərin toxunulmazlığı və ərazi
bütövlüyü prinsiplərini qulaqardına vurmağa daha bir cəhd göstərdi. Buradan da onun ilhaq etdiyi torpaqları
geri qaytarmaq istəməməsi açıq-aydın üzə çıxdı. Bunlarla yanaşı, bu görüşün ən vacib nəticələrindən biri kimi,
Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərini geri qaytarmaq üçün bütün mümkün vasitələrdən, о cümlədən hərbi
imkanlardan istifadə etmək hüququna malik olduğu qeyd edildi. Nəhayət, Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında
baş verən hadisələr aydınlaşdırdı ki, Ermənistan Avropada və bütün dünyada təhlükəsizliyin, sülhün bərqərar
olması və əməkdaşlığın inkişafı yolunda böyük bir maneədir (3).
Azərbaycan Respublikasının dövlət başçısının gərgin və ciddi fəaliyyəti ilə Lissabon sammitində
Azərbaycan diplomatiyası mühüm qələbə qazandı. Azərbaycan Respublikası rəhbərliyinin apardığı daxili və
xarici siyasət Ermənistanı bütün dünya ictimaiyyətinin gözündə nüfuzdan saldı. Azərbaycanla apardığı
ədalətsiz müharibənin Ermənistan tərəfindən başlandığı məlum oldu. Azərbaycan diplomatiyası onun işğalçı,
avantürist və irticaçı bir dövlət olduğunu faktlar və sübutlarla dünyaya tanıtdı. Bir sıra xarici dövlətlərdə
Ermənistanın süni yolla əldə etdiyi onsuz da saxta olan imici zəiflədi. Bunun əksinə olaraq, Azərbaycanın
Ermənistanı həyatın bütün sahələrində arxada qoyduğu məlum oldu. Azərbaycanın dünya dövlətləri tərəfindən
daha çox dəstəklənməsinə başlandı. Azərbaycan siyasi, iqtisadi və mədəni inkişafına görə Qafqazın ən aparıcı
dövlətinə çevrildi. Ermənistanın isə tam müstəqil olmadığı, bəzi region dövlətlərindən çox asılı olduğu açıqaşkar özünü büruzə verməkdədir.
ATƏT-in İstanbul sammiti ərəfəsində Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında
rəylər formalaşdı və prioritet səylər istiqaməti müəyyənləşdirildi. Münaqişə tərəflərinin prezidentləri arasında
keçirilmiş görüş (1999-cu ilin iyul ayında) rəsmi Bakının Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində konstruktiv
mövqeyini, həmçinin problemin sülh və danışıqlar yolu ilə həllinə tərəfdar olduğunu bir daha nümayiş etdirdi
(5).
İstanbul zirvə görüşündə (18-19 noyabr 1999-cu il) Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinə dair ayrıca sənəd qəbul olunmasa da, görüşdə “sülh sazişi”nin imzalanacağına dair proqnozların
əsassız olduğu aydınlaşdı.
ATƏT-in Minsk Qrupunun һəmsədrlərinin Dağlıq Qarabağ problemi haqqında sammitdə yayılmış
məruzəsində dünyadakı üç ən əsas münaqişənin – Kosovo, Çeçenistan və Dağlıq Qarabağ münaqişələrinin
həlli zamanı dövlətlərin ərazi bütövlüyünə üstünlük verilməsi və bunların Avropa təhlükəsizliyi fonunda
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müzakirə olunması sammitin yekun sənədlərində Azərbaycanın maraqlarının əks olunmasına zəmin
yaratmışdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin münaqişənin aradan qaldırılması üçün
məsuliyyət daşıyan ATƏT-in Minsk Qrupunun fəaliyyətinin yarıtmaz olduğunu iştirakçıların nəzərinə
cəsarətlə çatdırması və münaqişələrin yer aldığı Сənubi Qafqaz regionunda sülhün və təhlükəsizliyin bərpa
olunması üçün konkret fəaliyyət proqramı – Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik və əməkdaşlıq paktı – ideyası irəli
sürüldü.
ATƏT-in İstanbul zirvə görüşündən sonra, gözlənildiyi kimi, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin nizama salınması istiqamətində ATƏT-in Minsk Qrupunun fəaliyyəti, onun yeni təkliflər
axtarışı уеnə də münaqişə tərəfləri arasındakı danışıqlar nəticəsində əldə olunacaq müsbət dəyişikliklərə
əsaslandı.
ATƏT-in Minsk Qrupunun münaqişənin həllinə dair təkliflərinin, onların perspektivlərinin təhlili göstərir
ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınmasına münasibətdə dünya birliyi
ölkələri, о cümlədən ATƏT ikili standartlar mövqeyindən çıxış etmişdir.
Doğrudur, Azərbaycanın Minsk Qrupu həmsədrləri (ABŞ, RF və Fransa), habelə ATƏT-in üzvü olan
digər aparıcı Qərb dövlətləri ilə qarşılıqlı münasibətlərinin əsas istiqamətləri, diplomatik ənənələri
münaqişənin həllinə təsir etmişdir. ATƏT-in Minsk Qrupu həmsədrləri tərəfindən Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınmasına dair təkliflər verilmişdir. Lakin BMT, ATƏT kimi nüfuzlu
beynəlxalq təşkilatların, böyük dövlətlərin Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə
soyuq münasibəti, hətta Ermənistan hərbi birləşmələrinin sərhədlərimizi pozaraq ölkəmizə təcavüz aktlarına
belə göz yummaları və bunu, heç olmasa, təcavüz aktı kimi qiymətləndirməyə cəhd göstərməməsi, istəristəməz təəssüf doğurur.
Beləliklə, erməni separatizminin bölgədə yaratdığı sosial-iqtisadi problemlərin həllində, ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında Azərbaycan Respublikasının mövqeyi
birmənalı olmuşdur. Azərbaycan dövləti hər zaman bu problemin dincliklə həll olunması uğrunda çıxış etmiş,
onun ara-dan qaldırılmasının siyasi metodlarına üstünlük vermişdir. Təəssüf ki, beynəlxalq hüquq normaları,
ATƏT tərə-findən elan edilmiş prinsiplər bu münaqişənin həlli üçün əsas olduğu halda, Ermənistan
Respublikasının qeyri-konstruktiv mövqeyi, danışıqların һər dövrəsində müxtəlif tələblər irəli sürməsi,
beynəlxalq hüquq normalarına məhəl qoymaması saziş əldə etməуə imkan verməmişdir.
Bu gün cənab İlham Əliyevin apardığı siyasətin qazandığı nailiyyətlər ümummilli liderimizin siyasətinin
uğurlu davamıdır. İnanırıq ki, сənab Prezident İlham Əliyevin apardığı cəsarətli siyasət nəticəsində Qarabağ
torpaqları işğaldan azad ediləcəkdir.
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OSCE’S MEDIATION MISSION TO SOLVE ARMENIAN-AZERBAIJANI NAGORNOKARABAKH CONFLICT. Havva Mamedova. The article analyzes key directions of the OSCE activities to
solve Armenian-Azerbaijani Nagorno-Karabakh conflict within Azerbaijani foreign policy’s key priorities to
ensure pan-European security. The article considers the OSCE as mediator as well as analyzes OSCE’s
decisions. The author considers political results of OSCE Summits to find solution of Armenian-Azerbaijani
Nagorno-Karabakh conflict on the base of International law.
ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ
МИССИЯ
ОБСЕ
В
УРЕГУЛИРОВАНИИ
АРМЯНОАЗЕРБАЙДЖАНСКОГО НАГОРНО-КАРАБАХСКОГО КОНФЛИКТА.
Хавва Мамедова. В статье проводится исследование основных направлений деятельности ОБСЕ
по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в контексте
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приоритетов внешнеполитического курса Азербайджана, связанных с обеспечением общеевропейской
безопасности. Особо останавливаясь на посреднической миссии Минской группы ОБСЕ и
выработанных ею предложений, автор исследует политические итоги важнейших саммитов ОБСЕ,
направленных на мирное урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта
в четком соответствии с принципами международного права.
Dirçəliş-XXI əsr.-2009.-№135-136.-S.160-167.
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Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prinsipləri
Sevda Abdullayeva,
Milli Məclisin Analitik informasiya şöbəsinin məsləhətçisi
Beynəlxalq hüququn əsasını təşkil edən beynəlxalq müqavilələri, sənədləri və aktları imzalayan
bütün dövlətlər müəyyən öhdəliklər qəbul edirlər. Bu “jus cogens” (imperativ) normalara əməl edilməsi
müasir beynəlxalq münasibətlərin prioritet məsələlərindəndir. Belə ki, onların pozulması təkcə bir və
ya iki dövlətdə deyil, bütövlükdə beynəlxalq aləmdə tarazlığın pozulmasına gətirib çıxara bilər.
Dövlətlərin ərazi bütövlüyü, sərhəd toxunulmazlığı, xalqların öz müqəddəratını təyin etməsi və s. bu
kimi prinsiplərin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Nizamnaməsində öz əksini tapmasına
baxmayaraq, bəzi problemlərin həlli zamanı onlardan hansı birinin tətbiq edilməsi sualı ortaya çıxır və
bu məsələ dövlətlər arasında anlaşılmazlıqlara, münasibətlərin korlanmasına, hətta münaqişə və
müharibə şəraitinin yaranmasına gətirib çıxarır. Bir sıra beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul edilmiş
davranış qaydalarının, illər ərzində formalaşmış hüquqi adətlərin mövcudluğuna baxmayaraq, bu gün
qlobal dünyada hələ də həllini gözləyən bir çox konfliktlərin olması bunun əyani sübutudur.
Qeyd etmək lazımdır ki, regionda maraqları olan böyük dövlətlərin geosiyasi ambisiyalarına məruz qalan
müstəqil Azərbaycan dövləti də bu cür konfliktlərdən yan keçə bilmədi və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
timsalında bu günə qədər öz beynəlxalq hüquqi həllini gözləyən problemlə üz-üzə qalmaqdadır. Bu problemin
həllini çətinləşdirən nüanslardan biri münaqişə tərəflərinin beynəlxalq hüququn prinsipləri barəsində
ziddiyyətli mövqeləridir. Belə ki, Azərbaycan tərəfi münaqişənin öz ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinə
israrlıdırsa, Ermənistan tərəfi problemin həlli zamanı xalqların öz müqəddəratını təyin etməsi prinsipinin əsas
götürülməsini tələb edir. Belə olan halda ortaya çıxan bir sualın cavablandırılmasına ehtiyac duyulur: bu
problemin həlli zamanı beynəlxalq hüququn göstərilən iki vacib prinsipindən hansı daha prioritetdir və ya
hansı məhdudlaşdırılmamalıdır? Bu suala cavab tapmaq üçün hər iki prinsipin mahiyyəti ilə yaxından tanış
olmaq zərurəti yaranır.
Ərazi bütövlüyü prinsipi
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində müzakirə predmeti olan prinsiplərdən biri
dövlətlərin ərazi bütövlüyü prinsipidir. Bu prinsip ilk əvvəl 1648-ci ildə Vestfal Sülh Müqaviləsində əks
olunmuşdur. Dolayı yolla BMT Nizamnaməsinin 2-ci maddəsinin 4-cü bəndində, müstəqil prinsip kimi isə
Helsinki Yekun Aktında təsbit edilmişdir. Burada göstərilir ki, “…iştirakçı dövlətlər dövlətin ərazi
bütövlüyünə qarşı BMT Nizamnaməsinin məqsəd və prinsipləri ilə bir araya sığmayan hərəkətlərdən,
o cümlədən zor işlətməkdən və ya zor işlətməklə hədələməkdən çəkinməlidirlər”.Bəzən ərazi
toxunulmazlığı kimi də adlandırılan bu prinsip beynəlxalq hüququn prinsiplər zəncirinin demək olar ki, özək
hissəsidir. Çünki bütün digər prinsiplər bu prinsiplə birbaşa bağlıdır və onların realizəsi bunun mütləq
tətbiqindən asılıdır. Əgər beynəlxalq hüququn prinsiplərini analiz etsək, görərik ki, onların demək olar ki, hər
biri ilə ərazi bütövlüyü prinsipi arasında paralellər mövcuddur. Suveren bərabərlik prinsipinin ünsürlərindən
biri BMT-nin üzvü olan hər bir dövlətin digər dövlətlərin suverenliyinə, o cümlədən ərazi bütövlüyünə və
siyasi müstəqilliyinə hörmət etməli olmasıdır. Ərazi bütövlüyü prinsipinin başlıca məzmunu BMT-nin üzvü
olan dövlətlərin bir-birinin ərazi bütövlüyünə hörmət etməli və onun pozulmasına qarşı yönəlmiş hüquqazidd
hərəkətlərdən çəkinməli olmasından ibarətdir. Bu da birbaşa beynəlxalq hüququn digər mühüm prinsiplərinə
(sərhədlərin pozulmazlığı, güc tətbiq etməmək və ya güc tətbiq etməklə hədələməmək) göndərişdir.
BMT Baş Məclisinin 2625-ci qətnaməsi dövlətin suverenliyini üstün tutur. 1975-ci il Helsinki Aktında
isə göstərilir: “İştirakçı dövlətlər daima BMT Nizamnaməsinin məqsəd və prinsiplərinə, dövlətlərin ərazi
bütövlüyü prinsipi də daxil olmaqla beynəlxalq hüququn müvafiq normalarına uyğun fəaliyyət
göstərərək, xalqların bərabərlik və öz müqəddəratını təyin etməsi hüquqlarına hörmət edəcəklər”.Bu
ərazi bütövlüyünün prioritetliyini vurğulayan başlıca müddəalardandır. Belə bir müddəa Vyana
Bəyannaməsində də əks olunmuşdur.
Ərazi bütövlüyü hansısa bir qərar və ya sənədlə deyil, uzun tarixi proses nəticəsində formalaşır. Hər
şeydən əvvəl irqindən, dilindən, dinindən, cinsindən asılı olmayaraq, xalqların bərabərlik, öz müqəddəratını
təyin etmək kimi hüquqlarının qorunduğu suveren, dövlətlərin ərazi bütövlüyünün qismən və ya tamamilə
pozulması yolverilməzdir. Bir-biri ilə sıx bağlı olan prinsiplərin tətbiqi zamanı fikir ayrılığını aradan qaldırmaq
üçün bir çox sənədlər imzalanmışdır. Belə sənədlərdən biri 15 aprel 1994-cü ildə MDB üzvü olan dövlətlərin
imzaladıqları “MDB dövlətlərinin suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə və sərhədlərinin toxunulmazlığına hörmət
1389

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

edilməsi haqqında” Bəyannamə bu dövlətlər arasında yarana biləcək mübahisələrin istinad nöqtəsidir. Yəni bu
xarakterli mübahisələr zamanı Bəyannamədə ehtiva olunan prinsiplərin prioritetliyinə əməl olunmalıdır.
Xalqların öz müqəddəratını təyin etməsi prinsipi
Xalqların öz müqəddəratını təyin etməsi prinsipi müstəmləkə sisteminin dağılmasından sonra BMT Baş
Məclisinin 14 dekabr 1960-cı il tarixli qətnaməsi ilə qəbul edilmiş “Müstəmləkə ölkələrinə və xalqlarına
müstəqillik verilməsi haqqında” Bəyannamədə möhkəmlənmiş, İnsan Hüquqlarına dair 1966-cı il Beynəlxalq
Paktlarında, 1970-ci il Bəyannaməsində, Helsinki Yekun Aktında öz əksini tapmışdır.
Xalqların öz müqəddəratını təyin etməsi hüququnun bir sıra xüsusiyyətləri vardır ki, onlar bəzi dövlət və
ya xalqların bu hüquqdan sui-istifadəsinin qarşısını almağa xidmət edir. Əks halda qarşıdurma və mübahisəli
ərazilərin mövcud olduğu müasir qlobal cəmiyyətdə bu prinsip ərazi bölgüsü məsələlərində anlaşılmazlıqlara
gətirib çıxarardı. Adı çəkilən prinsip üç mənada işlənir:
1. Ölkə içərisində öz siyasi, iqtisadi, ictimai və mədəni sistemini seçə bilmək.
2. Müstəmləkələrin müstəqillik əldə etməsi.
3. Müstəqil dövlətdən ayrılmaq hüququ.
Beynəlxalq münasibətlərdə sonuncu yanaşma geniş qəbul olunmur, çünki hal-hazırda 200-ə qədər
dövlətdə 3000-ə qədər dil və 5000-ə qədər etnik qrupun mövcudluğunu nəzərə alsaq, belə bir “ayrılmaların”
necə faciəli nəticələrə gətirib çıxaracağını təsəvvür etmək çətin deyil. Bu gün beynəlxalq münasibətlərdə ərazi
bütövlüyü prinsipi daha üstün tutulduğundan, yuxarıda qeyd olunan paradiqma demək olar ki, təsdiqlənmir.
Xalqların öz müqəddəratını təyin etməsi hüququ azlıqların deyil, məhz xalqların kollektiv hüququdur –
yalnız və yalnız yerli xalqların. Ermənilərin Dağlıq Qarabağ ərazisinə “sahib olmaq” üçün istinad etdikləri
xalqların öz müqəddəratını təyin etməsi prinsipi konkret olaraq bu münaqişəyə şamil edilə bilməz. Bunun
sübutu kimi ortada olan sadə və inkaredilməz bir həqiqəti yada salmaq kifayətdir – ermənilər Qarabağın yerli
əhalisi deyillər. Bunun heç bir sübuta ehtiyacı olmasa da, mövzu ilə bağlı xatırlatmaq yerinə düşər ki,
ermənilərin göstərilən ərazilərə koçürülməsinin əsası XVIII əsrdə Rusiyada I Pyotrun rəhbərliyi dövründən
qoyulmuş, XIX əsrdə Rusiya-İran müharibəsi, Gülüstan və Türkmənçay sülh müqavilələrinin nəticələləri
əsasında həyata keçirilmiş və bundan sonrakı dövrlərdə də yenə Rusiyanın himayədarlığı ilə davam
etdirilmişdir. Ermənilərin Dağlıq Qarabağa köçürülmələrinin 150 illiyi ilə əlaqədar 1978-ci ildə Ağdərə
rayonunda ucaldılmış, 1991-ci ildə isə ermənilər tərəfindən uçurdulmuş abidə də dediklərimizə sübutdur.
Beynəlxalq-hüquqi aktlar “xalq” ifadəsinin dəqiq anlayışını müəyyən etməsə də, bu prinsipdə “xalq” –
ərazi xarakteri daşıyaraq, dini, irqi, etnik və ya digər xüsusiyyətlərindən asılı olmayaraq, eyni ərazidə daimi
yaşayan insan toplusunu nəzərdə tutur. “Daimi” sözünü vurğulasaq, bu zaman ermənilərin “öz müqəddəratını
təyin etmək” tələbinin əsassız olduğu bir daha anlaşılar.
Erməni xülyaları
Xalqların öz müqəddəratını təyin etməsi – ayrılmaq hüququnun realizəsinə dörd halda yol verilir:
•
söhbət müstəmləkə xalqlarından gedirsə;
•
hər hansı bir xalqın yaşadığı ərazi 1945-ci ildə BMT Nizamnaməsinin qəbulundan sonra faktiki
anneksiyaya məruz qalıbsa;
•
konkret göstərilmiş əhalinin məskunlaşdığı ərazinin dövlətin ərazisindən çıxarılmasının
mümkünlüyü dövlətin konstitusiyasında nəzərdə tutulubsa;
•
dövlət öz ərazisində yaşayan bütün xalqlara münasibətdə “xalqların bərabərliyi” və “xalqların öz
müqəddəratını təyin etməsi” prinsiplərinə riayət etmirsə və xalqın bütün təbəqələrinin hakimiyyət orqanlarında
ayrı-seçkilik qoyulmadan təmsil olunmasını təmin etmirsə.
Bu şərtlər onu göstərir ki, ermənilərin “öz müqəddəratını təyinetmə” pərdəsi altında Azərbaycan
dövlətinin tərkib hissəsi olan Dağlıq Qarabağ ərazisinə sahib çıxma iddiaları xülyadır. Əvvəla, ermənilər
müstəmləkə xalqı deyillər. Azərbaycan torpaqlarının tarixən anneksiyaya məruz qalıb-qalmaması onlar üçün
göstərici deyil, çünki bura onların vətəni yox, sonradan planlı şəkildə məskunlaşdırıldıqları Azərbaycan
torpaqlarıdır.
Konstitusiyada göstəriş məsələsinə gəldikdə isə, Azərbaycan Respublikasının 1995-ci ildə qəbul edilmiş
Konstitusiyasının 11-ci maddəsinə əsasən, Azərbaycan Respublikasının ərazisi vahid, toxunulmaz və
bölünməz olub, özgəninkiləşdirilə bilməz və Azərbaycan Respublikası öz ərazisinin heç bir hissəsini heç bir
şəkildə kimsəyə vermir; yalnız Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin qərarı ilə Azərbaycanın bütün
əhalisi arasında referendum keçirmək yolu ilə Azərbaycan xalqının iradəsi əsasında dövlət sərhədləri
dəyişdirilə bilər. Göründüyü kimi, əgər hətta ermənilər sərhədlərin dəyişdirilməsini tələb etmək səlahiyyətinə
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malik olardılarsa belə, bu zaman referendum onların iddia etdikləri kimi yalnız Dağlıq Qarabağ ərazisində
deyil, bütövlükdə Azərbaycan Respublikası üzrə keçirilməlidir.
Nəhayət, axırıncı bəndlə bağlı. Azərbaycanın beynəlxalq birlik qarşısında götürdüyü bütün öhdəliklərə
birmənalı şəkildə əməl etməsi bu günün danılmaz reallığıdır. Bunu beynəlxalq təşkilatların hesabatları,
beynəlxalq münasibətlər sistemində Azərbaycan dövlətinin müsbət yöndə formalaşmış imici sübut edir.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 12-ci maddəsində göstərildiyi kimi, insan və vətəndaş hüquq
və azadlıqlarının təmin edilməsi dövlətin (Azərbaycan Respublikasının) ali məqsədidir.
Beynəlxalq hüquqi normalara əsasən, hər bir xalq öz müqəddəratını təyinetmə hüququndan bir dəfə
istifadə edə bilər. Ermənilər bu hüquqdan istifadə edərək artıq Ermənistan Respublikası timsalında öz
dövlətlərini yaratmışlar. Yəni onların göstərilən prinsipə söykənərək ikinci bir erməni dövləti yaratmaq istəyi
heç bir beynəlxalq normaya sığmır.
Beynəlxalq hüququn ziddiyyətli prinsipləri
Bir çox hallarda xalqların öz müqəddəratını təyin etməsi və ərazi bütövlüyü prinsipləri qarşı-qarşıya
qoyulur ki, bu da tərəflər arasında münaqişələrə gətirib çıxarır. Kosovo, Abxaziya, Cənubi Osetiya, Şimali
Kipr problemləri bu ziddiyyətli mövzunun canlı nümunəsidir. Göstərilən iki prinsipin əlaqəsi ilə bağlı
beynəlxalq hüquqda 3 əsas nəzəriyyə vardır:
1. Ərazi bütövlüyü prinsipi xalqların öz müqəddəratını təyin etməsi prinsipindən üstündür.
2. Xalqların öz müqəddəratını təyin etməsi prinsipi ərazi bütövlüyü prinsipindən üstündür.
3. Hər iki prinsip eyni hüquqi qüvvəyə malikdir.
Ümumiyyətlə, bu barədə ədəbiyyatda fərqli fikirlər olsa da, müasir dövrdə qəbul olunmuş ümumi mövqe
ondan ibarətdir ki, bu iki prinsip arasında ziddiyyət yarandıqda, problemi həll etmək üçün dövlətdə
demokratiyanın inkişaf səviyyəsi nəzərə alınmalıdır. Yəni dövlət beynəlxalq hüququn normalarına əməl edirsə,
bu zaman onun qarşılaşdığı problemi həll edərkən ərazi bütövlüyü, yox əməl etmirsə, xalqların öz
müqəddəratını təyin etməsi prinsipi prioritet olmalıdır.
Ermənilər dünya birliyi tərəfindən tanınmamış qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının 1991-ci ildə
müstəqillik barədə referendum və 2006-cı ildə konstitusiyasının qəbul olunması ilə xalqların öz müqəddəratını
təyin etməsi hüququnu bildirdiyini iddia edərək, bu hüququn yenidən elan edilməsini israr edirlər. Halbuki
qanuni şəkildə öz müqəddəratını təyin etmiş hər hansı bir xalq ikinci dəfə bunu etməyə lüzum görməməlidir.
Erməni rəsmilərinin – həm Ermənistan Respublikasının prezidenti, həm də xarici işlər nazirinin demək olar ki,
bütün bəyanatlarında separatçı Dağlıq Qarabağın da danışıqlar proseslərində iştirakının vacibliyi vurğulanır.
Digər tərəfdən isə Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan prezidentlərinin iştirakı ilə 2008-ci ilin noyabrında qəbul
olunmuş və münaqişənin həlli istiqamətində 1994-cü ildən bəri yeganə yazılı sənəd olan Moskva
Bəyannaməsində hər üç prezident (Ermənistan Prezidenti də daxil olmaqla) öz imzaları ilə danışıqlar
prosesinin tərəfləri kimi Azərbaycan və Ermənistan dövlətlərini təsdiqləmişlər. Ermənistan Respublikasının
keçmiş xarici işlər naziri Vardan Oskanyan Qarabağ xalqının öz müqəddəratını təyin etməsi hüququnun Dağlıq
Qarabağda “etnik təmizləmə” zamanı öz ərazi bütövlüyünü qorumaq üçün Azərbaycana qarşı mübarizəsində
əldə etdiyini iddia edir. Hazırkı prezident Serj Sarkisyan isə problemin həlli üçün Azərbaycan və beynəlxalq
birlik qarşısına üç “şərt” qoyur:
•
Azərbaycan Dağlıq Qarabağ xalqının öz müqəddəratını təyin etməsi hüququnu tanımalıdır;
•
Dağlıq Qarabağ Ermənistanla quru sərhəddə malik olmalıdır;
•
Beynəlxalq təşkilatlar və qabaqcıl dövlətlər Dağlıq Qarabağ əhalisinin təhlükəsizliyinə zəmanət
verməlidirlər.
S.Sarkisyan fikirlərini belə tamamlayır: “…Biz müqəddəs bir məsələni həll edirik. Biz vacib tarixi
məsələni həll edirik. Əgər kimsə onun həlli zamanı başqa maraq tapmağa səy göstərərsə, bu əxlaq qaydalarına
ziddir”. Bütün bunlar heç bir beynəlxalq hüquq normasına söykənməyən gərəksiz “obrazlı”, “bədii”
ifadələrdir. Bu mühüm məsələnin həllində beynəlxalq birlik daha ayıq olub problemi beynəlxalq hüquq
normalarına uyğun şəkildə, heç bir digər məqsədi güdməmək, heç bir digər şəxsi maraqları nəzərə almamaq
şərtilə, optimal variant tapmaqla obyektiv həll etməlidir. Çünki bu gün dünyada bir çox analoji problemlər
mövcuddur ki, bir məsələnin həlli digəri üçün presedent ola bilər. Bu baxımdan düzgün həll olunmamış
problem neqativ addımlara, qarşıdurmalara, həmçinin beynəlxalq birliyə olan inamın azalmasına gətirib
çıxarar.
Bu gün beynəlxalq aləmdə dünya dövlətlərinin demək olar ki hamısının təmsil olunduqları və onların
problemlərinin həllində yaxından iştirak etməli olan yeganə təşkilat BMT hesab olunur. Halbuki, BMT
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Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı qəbul etdiyi
822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələrinə indiyədək əməl olunmaması bu təşkilatın nüfuzuna xələl gətirir.
Azərbaycanın mövqeyi
Bu vaxta kimi ermənilər öz yalan və uydurmaları ilə nəyəsə nail olmaq istəyirdilərsə və bəzi hallarda buna
nail olurdularsa, hal-hazırda vəziyyət tamamilə dəyişmişdir və zaman Azərbaycanın xeyrinə işləyir.
Azərbaycanın bugünkü dinamik inkişafı, qazandığı bir çox nailiyyətlər – uğurlu, effektiv, tarazlaşdırılmış
xarici və yaxın qonşuluq siyasəti, məqsədyönlü və dayanıqlı iqtisadi əməkdaşlıq, mühüm enerji layihələri və
s. ona önəmli, əməkdaşlıqda ciddi və regionda lider dövlət imicini qazandırmışdır. İran, Rusiya, ABŞ, Avropa
Şurası, Türkiyə, Litva, İSESCO dəfələrlə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiklərini bəyan etmişdir.
BMT Baş Məclisinin 39 üzv dövləti Azərbaycanın təklif etdiyi “İşğal olunmuş ərazilər barədə” qətnamənin
lehinə səs verərək, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləmişdir. Minsk qrupunun amerikalı həmsədri
Metyu Brayza hər zaman müsahibələrində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün həm Minsk qrupu, həm də ABŞ
hökuməti tərəfindən dəstəkləndiyini, nizamlanmanın əsas prinsipinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
olmasının vacibliyini vurğulamışdır.
Münaqişə başlayandan bəri, Azərbaycanın mövqeyi dəyişməz olaraq qalır: sülh yolu ilə, beynəlxalq
hüququn norma və prinsiplərinə riayət etməklə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qorumaq, işğal olunmuş
Azərbaycan torpaqlarını geri qaytarmaq, qaçqın və məcburi köçkünləri doğma torpaqlarına köçürmək, işğal
olunmuş bütün ərazilərdən Ermənistan silahlı qüvvələrini tam və qeyd-şərtsiz çıxarmaq şərtilə məsələnin
həllinə nail olmaq.
Azərbaycanın rəsmi mövqeyinə əsasən, qoşunlar çıxarılmayanadək, qaçqın və məcburi köçkünlər doğma
torpaqlarına qaytarılmayanadək nə hüquqi, nə mənəvi, nə də texniki baxımdan Dağlıq Qarabağın statusunun
müəyyən olunması mümkün deyil. Qeyd etmək yerinə düşər ki, məsələnin həllinə bu cür yanaşma Azərbaycan
tərəfinin humanist mövqeyidir və Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları olan ermənilərin də xeyrinə
yönəlmiş addımdır.
Geridə qalan hər bir gün Azərbaycan xalqının “Qarabağ” yaddaşını silməməli, qarşıdan gələn günlər də
Azərbaycanın tarixi torpaqlarının qaytarılması istiqamətində yeni mütərəqqi addımların başlanğıcı olmalıdır.
Hər bir dövlətin ərazi bütövlüyü onun üçün müqəddəs və toxunulmazdır. Bunun pozulmasına qarşı təkcə
təcavüzə məruz qalan dövlətlər deyil, bütün dünya dövlətləri mübarizə aparmalıdır.
Milli Məclis.-2009.-№2(11).-S.90-95.
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Güc mərkəzləri və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi (4)
Böyük dövlətlərin Azərbaycanda strateji maraqlarının Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinə təsir edən mənfi tərəfləri
Elşən Nəsibov
IV yazı
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi və insan haqları amili .
İstənilən müharibə və siahlı toqquşmalarla müşahidə olunan münaqişələr zamanı kütləvi insan tələfatı
halları baş verir. İnsanların öz yaşayış yerlərindən məcburi deportasiya olunmaları faktları meydana gəlir.
Qeyd edilən səbəbdən dünayada sülhün qorunması, insan hüquqlarının təminatı baxımdan müasir beynəlxalq
ictimaiyyət insanlığın əleyhinə olan hərbi silahlı toqquşmalar amilini rədd edir. Mövcud beynəlxalq hüquq
normaları da münaqişələrin dinc yolla, ədalətli həllini bir prinsip olaraq təbliğ edir. Lakin bütün bunlara
baxmayarq, insan hüquqlarının qorunması sahəsində böyük dövlətlərin dünyanın bəzi dövlətlərinə və
xalqlarına qarşı ayrıseçkilik siyasəti mövcuddur. Azərbaycan dövləti və xalqı da məhz həmin ayrıseçkilik
siyasətinin obyektinə çevrilmişdir. Belə ki, 1988-ci ildə azərbaycanlıların öz tarixi torpaqları olan Qərbi
Azərbaycandan (indiki Ermənistan ərazisi) kütləvi şəkildə qovularaq qaçqına çevrilmsi, Azərbaycanın 11
rayonunun Ermənistan tərəfindən işğal edilməsi ilə bir milyona yaxın vətəndaşının həmin ərazilərdən
məcburən köçürülməsi, onların pis həyat şəraiti sürməsi insan hüquqlarına zidd olmasına baxmayaraq,
beynəlxalq ictimaiyyəti çox da narahat etmir. ABŞ, Rusiya və Fransa ATƏT-in Minsk Qrupunun üzvləri
olmasına və Azərbaycanda həmin vətəndaşların real şəraitləri ilə tanış olmalarına baxmayaraq, insanlıq
əleyhinə cinayət törətmiş Ermənistana bir milyondan çox insanın hüquqlarının bərpası üçün təzyiq
göstərmirlər. Hal-hazırda Ermənistanın işğal altında saxladığı Azərbaycan torpaqları nəzarətsizlik ucbatından
terrorizm, silah qaçaqmalçılığı, narkotik vasitələrin tranziti, çirkli pulların yuyulması, adam oğurluğu kimi
transmilli cinayətkarlığın məskəninə çevrilmişdir. Bununla yanaşı, ABŞ, Rusiya və digər böyük dövlətlərin
bir və ya bir neçə vətəndaşının fərdi olaraq digər bir dövlətdə narahat edilməsi, hüquqlarının pozulması bu
dövlətlərin beynəlxalq narazılığına səbəb olur və həmin dövlətlər dərhal öz vətəndaşlarının müdafiəsinə
qalxırlar. Müasir insan hüquqları prinsipindən çıxış etsək, dünyada xalqlar arasında ayrıseçkiliyə yol
verilməməlidir. Özünün bir və ya bir neçə vətəndaşı üçün narahat olan və digər dövlətlər qarşısında insan
hüquqlarını şərt kimi irəli sürən böyük dövlətlərin bir milyondan çox vətəndaşın kütləvi şəkildə insan
hüquqlarının pozulmasına məhəl qoymaması Azərbaycan xalqına olan hörmətsizlik və saymamazlıq kimi başa
düşülməlidir. Azərbaycan xalqı böyük dövlətlərin bu siyasətini başa düşür.
Azərbaycanın beynəlxalq balanslaşdırma siyasətinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə təsiri
Azərbaycan 1993-cü ildən etibarən öz xarici siyasətini tarazlaşdırılmış əsaslarla formalaşdırmışdır.
Azərbaycan xalqının Ymummilli Lideri Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycana rəhbərlik etməyə başlayarkən
dövlətin coğrafi mövqeyini, Rusiya, ABŞ, Qərbi Avropa dövlətləri, İran və Türkiyə kimi böyük dövlətlərin
(güc mərkəzləri) strateji maraqlarını nəzərə alaraq, həmçinin, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünün
qarşısını kəsmək məqsədilə Azərbaycanın xarici siyasətini balanslaşdırılmış prinsiplər əsasında həyata
keçirməyə başladı.
Azərbaycanın balanslaşdırma (tarazlaşdırma) siyasəti dedikdə, böyük dövlətlərin təzyiqlərini
zərərsizləşdirmək məqsədilə həmin dövlətlərin hər birinin mənafeyini nəzərə alaraq, strateji əhəmiyyət kəsb
edən iqtisadiyyat və digər sahələrdə strateji maraqlarının təmin edilməsinə şəraitin yaradılması başa
düşülməlidir. Lakin hər şeydən öncə Azərbaycanın özünün dövlət mənafeyi əsas götürülür. Böyük dövlətlərin
maraqları Azərbaycanın milli və dövlət maraqları ilə ziddiyyət təşkil edən zaman Azərbaycan öz dövlət
mənafeyini üstün tutur. Tarazlaşdırma siyasətinin tətbiqi zamanı Cənubi Qafqaz regionunda, eləcə də
Azərbaycanda bir-birilərinə qarşı rəqabət xarakterli beynəlxalq siyasət yeridən böyük dövlətlərin iki siyasi
qruplaşmasının (ABŞ, Fransa, Böyük Britaniya, Almaniya, Türkiyə və həmin dövlətlərin regiondakı
maraqlarını qəbul etməyən Rusiya və İran) strateji maraqları bu və ya digər səviyyədə təmin olunur. Məsələn,
1994-cü ildən “Əsrin Müqaviləsi” ilə başlayan Azərbaycanın enerji siyasətində hər iki siyasi qruplaşmaya
daxil olan dövlətlərin strateji maraqları bu və ya digər səviyyədə təmin olunur. Azərbaycanın regional
balanslaşdırma siyasəti hal-hazırda da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən
davam etdirilir.
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Balanslaşdırma siyasətinə nümunə olaraq onu göstərmək olar ki, Azərbaycanın enerji layihələri həm
Rusiya ərazisindən keçməklə, həm də Türkiyə vasitəsilə Qərb şirkətlərinin iştirakı nəticəsində fəaliyyət
göstərir. Həmçinin, Azərbaycan, Rusiya və İran Şimal-Cənub nəqliyyat layihəsində iştirak edirlər.
Azərbaycanla İran arasında enerji sahəsində əməkdaşlıq həyata keçirilir. Naxçıvan bölgəsini İran qazla təmin
edir. Bununla yanaşı, Azərbaycanın NATO ilə sıx əməkdalığı mövcuddur, milli ordunun NATO standartları
səviyyəsinə yüksəlməsinə çalışır, ABŞ və Türkiyə ilə hərbi-strateji əməkdaşlıq edir, koalisiyanın üzvü olaraq
beynəlxalq təhlükəsizliyin təmin olunmasında iştirak edərək Əfqanıstan və İraqa hərbi kontingent göndərir.
Eyni zamanda, NATO-ya qarşı olan Rusiyanın Qəbələdəki RLS-nin fəaliyyətinə icazə verir. Rusiya və İranın
Qərbə qarşı siyasi mövqeyini nəzərə alaraq NATO-nun tamhüquqlu üzvü olmasına hələ tələsmir. Azərbaycan
rəsmi olaraq bildirir ki, onun ərazisi başqa bir dövlətə qarşı hərbi əməliyyatlarda digər bir dövlət tərəfindən
platsdarm kimi istifadə edilə bilməz.
Bununla yanaşı, Azərbaycan Türkiyə və Gürcüstanla birlikdə Asiyanı Avropa ilə birləşdirəcək BakıAxalkalaki-Qars dəmir yolu layihəsini reallaşdırır. ABŞ Ermənistanın iştirakı olmadığına görə həmin layihəyə
maliyyə dəstəyi verməkdən imtina etmişdir. Ancaq layihənin reallaşmasının əleyhinə olmamışdır. Azərbaycan
həmçinin müstəqil olaraq Avropa İttifaqı ilə yaxın qonşuluq siyasəti həyata keçirir, Rusiyanın qəbul etmədiyi
GUAM-ın (demokratiya və iqtisadi inkişaf uğrunda təşkilat) işində fəal iştirak edir.
Tarazlaşdırma Azərbaycanın müstəqil siyasətini daha da gücləndirir. Məsələn, 2008-ci ilin fevral ayında
Kosovonun birtərəfli qaydada Serbiyanın tərkibindən çıxaraq müstəqilliyini elan etməsini qəbul etməyərək bu
addımı beynəlxalq hüquqa zidd adlandırdı. Əlavə olaraq bu hadisənin ardınca özünün Kosovodakı
sülhməramlı kontingentini geri çağırdı.
Azərbaycanın balanslaşdırma siyasəti dövlətin regional maraqlarını təmin etməklə yanaşı, milli və dövlət
təhlükəsizliyinin qorunmasına xidmət edir. Məhz, balanslaşdırma siyasətinin formalaşması nəticəsində
Azərbaycanın müstəqil siyasəti daha da güclənir. Hər iki siyasi qruplaşmaya daxil olan böyük dövlətlərin
təzyiqlərinin qarşısı alınır. Eyni zamanda, bu iki siyasi qruplaşmada iştirak edən dövlətlərin maraqlarının
təminatı zamanı siyasi manevrlər edərək həmin dövlətlərin diqqətini özünə cəlb edir və böyük dövlətlərin
mövqeyinə təsir edə bilir. Məsələn, Azərbaycana qarşı İranın təzyiqləri olanda ABŞ, Türkiyə və Qərbi Avropa
reaksiya verir və buna qarşı çıxır. Həmçinin, Azərbaycanın balanslaşdırma siyasətinin müsbət təsiri olaraq onu
göstərmək olar ki, Kosovonun müstəqilliyini elan etməsini kəskin pisləyən Rusiya Kosovonun Abxaziya,
Cənubi Osetiya qurumları və Moldovanın Dnestryanı ərazisində qurulmuş qondarma qurum üçün bir presedent
olacağını və Rusiyanın həmin qurumların müstəqilliyinə dəstək verəcəyini bildirsə də, Azərbaycanın Dağlıq
Qarabağ bölgəsinin adını rəsmi olaraq hallandırmadı.
Eyni zamanda, Azərbaycan müstəqil siyasətə malik olaraq 2008-ci ilin aprel ayında Rusiyanın İrana
göndərdiyi atom sənayesi avadanlıqlarını bir neçə gün öz ərazisində saxladı. Bu addıma Rusiya və İran etiraz
etsələr də, Azərbaycan müvafiq sənədlər tələb etmiş, sənədlər təqdim edildikdən sonra həmin avadanlıqların
İran ərazisinə daxil olmasına icazə vermişdir. Bu siyasət Azərbaycanın böyük dövlətlərin təzyiqinə tab
gətirməsi üçün kifayət qədər gücünün olmasını sübut edir. Həmin nailiyyətlər yalnız balanslaşdırma siyasəti
nəticəsində əldə olunur.
Azərbaycanın balanslaşdırma siyasətinin dövlətə müsbət təsirlərini aşağıdakı şəkildə qeyd etmək olar: bu
siyasət
1. Azərbaycanın milli və dövlət təhlükəsizliyinin qoruyur;
2. Ölkədaxili ictimai-siyasi sabitliyin təmin edilməsinə kömək edir;
3. Azərbaycanın bölgədə müstəqil xarici siyasətini formalaşdırır;
4. Regional layihələrin icrasını təmin edir;
5. Böyük dövlətlərin təzyiqlərini zərərsizləşdirir;
6. Regionun sabitliyinə xidmət edir;
7. Bölgədə böyük dövlətlərin kəskin qarşıdurma ehtimalını azaldır;
8. Ermənistanın təkrar təcavüzünün qabağını kəsir.
Azərbaycanın beynəlxalq tarazlaşdırma siyasətinin Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllində
böyük dövlətlərin mövqeyinə təsiretmə gücü vardır. Məhz bu siyasətin nəticəsi olaraq atəşkəs qorunur və
Ermənistanın Rusiyanın hərbi köməyi ilə Azərbaycana təcavüzünün davam etməsinin qarşısı alınıb.
Azərbaycanın beynəlxalq tarazlaşdırma siyasətinin Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinə təsir edən müsbət tərəflərini aşağıdakı şəkildə qeyd etmək olar:
1. Azərbaycanın beynəlxalq balanslaşdırma siyasəti regionda özünün müstəqil siyasətini daha da
gücləndirir və Ermənistan üzərində hərbi-siyasi təsirini artırır;
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2. Beynəlxalq balanslaşdırma siyasətinin həyata keçirilməsi zamanı ABŞ, Qərbi Avropa və Türkiyənin
Azərbaycanda maraqları formalaşdığı üçün Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə kəskin müdaxilə edərək
Ermənistanı təkrar olaraq müharibəyə təhrik edə bilmir;
3. İran Qərbin və Türkiyənin regiondakı gücünü nəzərə alaraq Dağlıq Qrabağ münaqişəsinin həllində
Ermənistana siyasi dəstək versə də, bu dövləti müharibəyə sövq etməkdən çəkinir;
4. Azərbaycanın öz xarici siyasətində Rusiya və İranın da region maraqlarını nəzərə alaraq, qeyd edilən
dövlətlərlə mehriban qonşuluq siyasəti yeritməsi Rusiya və İranın münaqişənin həllinə dair mövqelərini
nisbətən dəyişə bilir, bu amil nəticədə atəşkəs rejiminin əldə saxlanılmasına kömək edir;
5. Azərbaycanda ABŞ, Qərbi Avropa dövlətləri və Türkiyənin maraqları təmin olunduğu üçün, ictimaisiyasi sabitliyin saxlanılması naminə müharibənin başlanmasına yol verməmək üçün adları çəkilən dövlətlər
münaqişədəki vəziyyətə nəzarəti artırırlar;
6. ABŞ-İran münasibətlərinə dair Azərbaycanın İrana aid mövqeyi, Azərbaycanın öz ərazisinin digər bir
dövlət üçün platsdarm kimi istifadə etməyə imkan verməyəcəyini bildirməsi əsas verir ki, İran Dağlıq Qarabağ
münaqişəsində öz kəskin mövqeyində nisbətən dəyişiklik etsin.
Ekspress.-2008.-27 iyul.-№132.-S.18.
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Azərbaycan–NATO: qarşılıqlı etimad və faydalı əməkdaşlıq
Məsaim Abdullayev
Dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Azərbaycanın mühüm Avropa və qlobal təhlükəsizlik
təşkilatları ilə əlaqələri genişlənməyə başladı. Təqdirəlayiq haldır ki, ölkəmizin dünyanın ən güclü hərbi
bloku sayılan Şimali Atlantika Alyansı – NATO ilə münasibətləri qarşılıqlı etimad və bərabərhüquqlu
tərəfdaşlıq prinsipləri üzərində quruldu.
Hər iki tərəf, həm rəsmi Bakı, həm də alyans rəhbəriyi bu əlaqələrin genişləndirilməsinə çalışır.
Azərbaycan dövləti NATO-nu müasir dünyada sülhün və təhlükəsizliyin əsas qarantlarından biri hesab edir.
NATO isə öz növbəsində müstəqil Azərbaycanın aparıcı dövləti olduğu həssas regionda davamlı sülhün
bərqərar olunmasında maraqlıdır.
Görünən budur ki, son illər alyans rəhbərliyi Azərbaycan dövlətinin regionda, bütövlükdə dünyada sülh
işinə verdiyi töhfələri yüksək qiymətləndirir və Bakı ilə hərtərəfli əməkdaşlığı gücləndirməyə çalışır.
Azərbaycan xalqı, dövlətimiz ümid edir ki, NATO Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində həllində qətiyyətli mövqe ortaya qoyacaq.
Bu məqamda NATO-nun yaranması və fəaliyyəti, eləcə də ölkəmizin bu qurumla əlaqələrinin mövcud
vəziyyəti barədə qısa da olsa məlumat vermək istərdik. Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı 1949-cu ildə
“Vaşinqton müqaviləsi”nin imzalanması və ratifikasiya edilməsindən sonra təsis olunmuşdur.
Təşkilat “Atlantika paktı” və ya “Atlantika alyansı” da adlanır. Mənzil-qərargahı Brüssel şəhərində
yerləşir. Hazırda təşkilata 28 üzv ölkə daxildir. NATO ordusu bu gün ən modern silahlarla təchiz olunmuş
dünyanın ən güclü silahlı qüvvələrindən biri sayılır.
NATO-nun məqsədi BMT Nizamnaməsinin prinsiplərinə uyğun olaraq, siyasi və hərbi vasitələrlə üzv
dövlətlərin azadlığını və təhlükəsizliyini, Avropada və bütün dünyada ədalətli və davamlı sülhü təmin
etməkdir. Son onillər ərzində alyans beynəlxalq terror ilə mücadiləyə danılmaz töhfələr verməkdədir.
Azərbaycan ilə NATO arasında əməkdaşlığın tarixi 1992-ci ilin mart ayından başlanır. Həmin tarixdə
Azərbaycan 37 ölkə ilə yanaşı, Şimali Atlantika Əməkdaşlığı Şurasına, 2004-cü ildən isə “Fərdi tərəfdaşlıq”
proqramlarına qoşulub. 1999-cu ildə NATO Parlament Assambleyasına müşahidəçi, 2002-ci ildən isə
assosiativ üzv qəbul edilib.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin birləşmələri müxtəlif vaxtlarda Kosovo, İraq və Əfqanıstanda
sülhməramlı qoşunların tərkibində iştirak ediblər. Əfqanıstanda sülhməramlılarımız bu gün də beynəlxalq
terrora qarşı öz missiyalarını uğurla yerinə yetirər.
1997-ci ilin noyabrında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev ölkəmizin NATO
yanında diplomatik Nümayəndəliyinin təsis edilməsi barədə sərəncam imzalamışdır. Bununla da, tərəflər
arasında əlaqələrin daha da genişlənməsi üçün əlverişli şərait yaranmışdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev rəhbərliyi ilə
Azərbaycan–NATO əlaqələri son illərdə daha da güclənərək keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur.
2018-ci iyulun 12-də Brüsseldə NATO-nun Əfqanıstanda həyata keçirdiyi əməliyyata töhfə verən
tərəfdaş ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının və potensial əməliyyat tərəfdaşlarının iştirakı ilə “Qətiyyətli
dəstək” missiyası üzrə Şimali Atlantika Şurasının görüşü olmuşdur.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev həmin tədbirdə çıxış edərək bildirmişdir ki, Azərbaycanla NATO
arasında güclü tərəfdaşlıq əlaqələri regional təhlükəsizlik və sabitlik məsələlərində mühüm rol oynayır.
Dövlətimizin başçısı vurğulamışdır ki, 2002-ci ildən başlayaraq, Azərbaycan sülhməramlıları NATO
hərbçiləri ilə Əfqanıstanda çiyin-çiyinə xidmət edirlər. 2018-ci ilin yanvar ayından Azərbaycan “Qətiyyətli
dəstək” missiyasındakı hərbçilərinin sayını 30 faiz artıraraq 120 nəfərə çatdırmışdır.
Azərbaycan bir neçə dəfə Əfqanıstan Milli Ordusu üçün Etimad Fonduna maliyyə dəstəyi göstərmişdir.
Bundan başqa, Azərbaycanda Əfqanıstan Ordusunun şəxsi heyəti üçün təlimlər təşkil edilmişdir. Xüsusilə
əlamətdar haldır ki, yeni innovativ Azərbaycan brendi olan, özündə 200-dən çox ictimai xidməti birləşdirən
“ASAN xidmət” hazırda Əfqanıstanda tətbiq edilir.
Bəli, bu gün Azərbaycan NATO-nun regionda ən etibarlı tərəfdaşlarından biri hesab olunur. Azərbaycan
paytaxtı dəfələrlə alyansın bir sıra mühüm tədbirlərinə evsahibliyi etmişdir. Məsələn, ötən il Azərbaycan
“Asiyanın qəlbi – İstanbul prosesi”nə həmsədrlik etmiş, keçən ay isə “Beynəlxalq təmas qrupu”nun toplantısı
məhz Bakıda keçirilmişdir.
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2018-ci ildə, həmçinin Bakıda Azərbaycan Respublikasının NATO ilə “Planlaşdırma və analiz prosesi
tərəfdaşlıq məqsədləri” (PAP) sənədinin Müdafiə Nazirliyinə aid hissəsinin həyata keçirilməsi üzrə NATOnun ekspertlər qrupu ilə işçi görüşü keçirilmişdir.
Tədbirdə müdafiə sahəsində aparılan islahatlar, NATO ilə əməkdaşlıq, PAP proqramı üzrə tərəfdaşlıq
məqsədlərinin yerinə yetirilməsi, əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi istiqamətində uzunmüddətli perspektiv
planlar, eləcə də qarşılıqlı fəaliyyətin artırılması məsələləri müzakirə olunmuşdir.
Bu məqamda qeyd etmək lazımdır ki, bu il aprelin 3-4-də Vaşinqton şəhərində NATO xarici işlər
nazirlərinin növbəti iclasında alyansın baş katibi Yens Stoltenberq iclas çərçivəsində mətbuata verdiyi
açıqlamasında Azərbaycan Respublikasının Alyansın yaxın tərəfdaşı olduğunu bildirib, ölkəmizin beynəlxalq
sülh və təhlükəsizliyin bərqərar olunmasında NATO ilə sıx əməkdaşlıq etdiyini vurğulamışdır.
Baş katib Azərbaycanın NATO-nun rəhbərliyi ilə Əfqanıstanda həyata keçirilən “Qətiyyətli dəstək”
missiyasına əhəmiyyətli hərbi qüvvə və multimodal tranzit töhfəsi verdiyini diqqətə çatdırmışdır.
Y.Stoltenberq xüsusilə 2017-ci ildə fəaliyyətə başlamış Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun NATO üzv dövlətləri
tərəfindən Əfqanıstana və geriyə daşımalar zamanı istifadə olunduğunu qeyd edərək, bu dəmir yolunun
Alyansın “Qətiyyətli dəstək” missiyasının uğuruna mühüm töhfə verdiyini vurğulamışdır.
Azərbaycan NATO-nun Əfqanıstanda sülhü bərqəraretmə səylərinə həm də hava və quru tranziti,
müxtəlif treninqlər, humanitar mina təmizləmə və Əfqanıstan Milli Ordusu üçün Etimad Fonduna maliyyə
töhfələri ilə də dəstək həyata keçirir.
2017-ci il oktyabrın 30-da açılışı baş tutmuş Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu Əfqanıstana multimodal
daşımalar üçün geniş imkanlar yaradıb. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu Lapis-Lazuli nəqliyyat dəhlizinin əsas
hissəsini təşkil etməklə NATO dövlətlərinin Əfqanıstana fasiləsiz və təhlükəsizlik şəkildə daşımalar həyata
keçirməsinə mühüm töhfə verir. Ələt Beynəlxalq Dəniz Limanı bu sahədə imkanları əlavə olaraq
genişləndirəcək. Uzunmüddətli perspektivdə Azərbaycan ərazisindən tranzit NATO-nun Əfqanıstandakı
missiyasının təchizatı, habelə Əfqanıstanın davamlı inkişafı kontekstində mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Bu gün müstəqil Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritetini Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin ədalətli həlli məsələsi təşkil edir. Təəssüf ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının, NATO-nun və digər
qurumların qətnamələrinə məhəl qoymayan Ermənistan Azərbaycanın 20 faiz torpağını işğal altında saxlayır.
Hazırda Ermənistan dövlətinin nəzarəti altında olan torpaqlarımız narkotik vasitələrin becərilməsi və
tranziti məkanına çevrilib. Dağlıq Qarabağın ərazisi son illər, həmçinin beynəlxalq terror yuvalarından biridir.
Azərbaycan xalqı ümid edir ki, regionda sülhü hər vəchlə təhdid edən, beynəlxalq normalara açıq surətdə
meydan oxuyan rəsmi İrəvanın bədnam siyasətinə adekvat cavab veriləcək.
Azərbaycan xalqı öz tarixi torpaqlarını sülh vasitəsilə, bu, mümkün olmazsa, hərb yolu ilə azad etmək,
ərazi bütövlüyünü bərpa etmək əzmindədir. Həmin gün uzaqda deyil. Lakin inanmaq istərdik ki, BMT
Təhlükəsizlik Şurası, eləcə də NATO Azərbaycanın haqlı mövqeyini dəstəkləyəcək və Dağıq Qarabağda
haqqın, ədalətin, davamlı sülhün bərqərar olunması işinə öz dəstəyini verəcəkdir.
Xalq qəzeti.-2019.-13 aprel.-№79.-S.6.
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Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlığının perspektivi
Bu əməkdaşlıq və əldə olunan anlaşmalar alyansın Cənubi Qafqaz regionuna marağının
artmasını göstərir
İPAP dövlətlərin islahat ehtiyacların qaldırmaq məqsədilə yaradılan yeni ikitərəfli mexanizmdir.
Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlığına dair İPAP sənədi əsas etibarilə 4 sahədə (siyasi məsələlər və ümumi
təhlükəsizlik problemləri, hərbi, təhlükəsizlik və müdafiə sahəsindəki problemlər, ekologiya, elm problemləri
və ictimai məsələlər, informasiya mübadiləsi və inzibati məsələlər) olan problemləri əhatə edir. İPAP-da
NATO-ya üzv olmağa çalışan və alyansla əməkdaşlıq edən dövlətlərin silahlı qüvvələrində həyata keçiriləcək
islahatların mahiyyəti, bu istiqamətdə lazımi əlaqələrin və planlaşdırmanın hazırlanması və bütün bunlar üçün
ən optimal büdcə variantının seçilməsi öz əksini tapır.
Tərəfdaşlıq çərçivəsində sülh
Azərbaycanın “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramına qoşulması və “Fərdi Tərəfdaşlıq üzrə Fəaliyyət
Planı”nı imzalaması nəticəsində NATO ölkələri ilə siyasi, hərbi, mədəni, humanitar əlaqələrinin inkişaf
etdirilməsi üçün geniş imkanlar açılmışdır. Bir tərəfdaş olaraq, Azərbaycan Şimali Atlantika İttifaqının əsas
məqsədinə-bütün Avroatlantika zonasında sülhün və sabitliyin möhkəmləndirilməsinə öz sadiqliyini nümayiş
etdirir NATO ilə yaradılmış hüquqi münasibətlər bu beynəlxalq təşkilata daxil olan ölkələrdə gələcəkdə
Azərbaycan ordusu üçün zabit kadrlarının hazırlanmasına, NATO İttifaqının keçirdiyi sülhməramlı tədbirlərdə
və hərbi manevrlərdə ordu hissələrimizin iştirakına, milli ordu quruculuğunda blokun imkanlarından istifadə
edilməsinə əsas verir.
Azərbaycanla NATO arasında əməkdaşlıq təkcə “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramı və İPAP-dan ibarət
deyil. NATO ilə Fərdi Tərəfdaşlıq Planı (İPP) çərçivəsində hər il Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 1000-dək
nümayəndəsi NATO-nun 300-dək tədbirində iştirak edir. Həmçinin Azərbaycanda hər il NATO-nun
Brüsseldəki mənzil-qərargahında, Monsdakı (Belçika) tərəfdaşlığın koordinasiya qrupunda, Neapoldakı
(İtaliya) regional və Norfolkdakı (ABŞ) strateji komandanlıqda da xidmət edirlər. Bundan başqa, Azərbaycan
Müdafiə Təsisatlarının Qurulması üzrə Tərəfdaşlığın Əməliyyat Planı (PAP DİB) proqramı çərçivəsində də
NATO ilə əməkdaşlıq edir. Dövlət başçısı İlham Əliyevin Belçika Krallığına səfəri Azərbaycan-NATO
münasibətlərinin yeni mərhələsi kimi qiymətləndirilməlidir. Belə ki, 2006-cı il noyabrın 8-də BrüsseldəNATO-nun qərargahında bu hərbi-siyasi qurumun baş katibi Yaap de Hoop Sxoffer ilə görüşən Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev adı çəkilən beynəlxalq təşkilatla əməkdaşlığın uğurla inkişaf etdiyini söyləyərək
“Fərdi Tərəfdaşlıq üzrə Fəaliyyət planı”, çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlərin bunun yaxşı nümunəsi
olduğunu qeyd etdi və bu əlaqələrin bundan sonra da genişlənəcəyinə əmin olduğunu bildirdi.
NATO ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsi baxımından prezident İlham Əliyevin Brüsselə çox böyük
əhəmiyyət kəsb edən səfəri zamanı keçirdiyi görüşlər, aparılan danışıqlar Azərbaycanın bu beynəlxalq
təşkilatlara inteqrasiyasına yeni təkan verdi. Bununla yanaşı, dövlət başçısı İlham Əliyevin Belçika Krallığına
səfəri bir daha sübut etdi ki, Avroatlantik strukturlara, xüsusilə NATO-ya inteqrasiya Azərbaycanın xarici
siyasətinin əsas istiqamətlərindən biridir. 2006-cı il noyabrın 28-29-da NATO üzvü olan 26 ölkənin dövlət və
hökumət başçılarının iştirakı ilə Riqada keçirilən Zirvə toplantısının yekunu olaraq qəbul olunmuş 46 bənddən
ibarət kommunikenin 43-cü bəndində alyans üzvü olan ölkələrin Cənubi Qafqazdakı münaqişələrin hələ də
həll edilməməsindən narahatlığı əks olunmuşdur. NATO-nun Zirvə toplantısının yekun bəyannaməsində
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün, suverenliyinin dəstəklənməsini ölkəmizin regionda və beynəlxalq aləmdə
qazandığı uğurların nəticəsi kimi qiymətləndirmək olar. Bununla yanaşı, Azərbaycan üçün mühüm əhəmiyyət
kəsb edən bu bəyannamənin qəbul olunması, həm də alyansın Cənubi Qafqaz regionuna marağının artmasını
göstərir.
Şimali Atlantika İttifaqı ilə əməkdaşlıq
Hazırda Azərbaycanın Şimali Atlantika İttifaqı ilə “Fərdi Tərəfdaşlıq” üzrə Fəaliyyət planı, çərçivəsində
əməkdaşlıq etməsi və alyansın üzv olan dövlətlərin ölkəmizə xüsusi diqqət verməsi buna bariz sübutdur. Məhz
qarşılıqlı əməkdaşlığın inkişafı nəticəsində NATO regionda sülhün və sabitliyin bərpasına çalışır.
NATO-Azərbaycan əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi müstəqil dövlətimizin beynəlxalq aləmdəki
mövqelərinin daha da möhkəmləndirilməsinə zəmin yaradır. Bu baxımdan NATO-nun Buxarest sammiti bizim
üçün xüsusi əhəmiyyət daşımışdır. Belə ki, 2008-ci il aprelin 2-4-də NATO-nun Buxarestdə keçirilən Zirvə
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toplantısında regional münaqişələr xüsusi müzakirə obyekti oldu. Zirvə toplantısının Yekun Bəyannaməsinin
43-cü maddəsində ərazisində “dondurulmuş münaqişələr”, olan dörd postsovet respublikasının müstəqilliyi,
suverenliyi və ərazi bütövlüyünün dəstəklənməsi, eləcə də bu münaqişələrin həmin prinsiplər əsasında həll
edilməsinin tövsiyə olunması bu gün Azərbaycan üçün olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Bundan əlavə, NATO-nun 60 illiyi ilə əlaqədar 2009-cu il aprelin 3-4-də Kil və Strasburqda keçirilmiş
sonuncu Zirvə toplantısında qəbul edilmiş Bəyannamənin münaqişələrlə bağlı 68-ci bəndində təşkilatın Cənubi
Qafqaz və Moldova ərazilərindəki münaqişələrin mövcudluğundan ciddi narahatlıq keçirdiyi bildirilməklə
yanaşı, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün dəstəkləndiyi do öz əksini tapdı.
2009-cu il aprelin 29-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Brüsselə səfəri zamanı NATO-nun baş
katibi Yaap de Hoop Sxefferlə görüşündə Alyansın ali nümayəndəsi, respublikamızın NATO üçün regionda
mühüm rol oynayan ölkə olduğunu bildirməklə yanaşı, qeyd etdi ki, təmsil etdiyi qurum ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsində birbaşa rol oynamasa da, bu münaqişənin
həllində ərazi bütövlüyü prinsipi sual altına qoyulmamalıdır. Azərbaycan – NATO əməkdaşlığını yüksək
qiymətləndirən dövlət başçısı cənab İlham Əliyev bu təşkilatın tədbirlərində və proqraminda fəal iştirak
etdiyini, xüsusilə ötən il ölkəmizin Alyansın 200 tədbirinə qatıldığını vurgulamaqla yanaşı, Şimali Atlantika
Alyansının Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində qətiyyətli mövqe tutduğunu və bu
mövqeyin ərazi bütövlüyü prinsiplərinə əsaslandığını minnətdarlıq hissi ilə qeyd etdi.
Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlığı respublikamızın xarici siyasət strategiyasının bir neçə əsas amili
baxımından qiymətləndirilməlidir. Birincisi, gənc Azərbaycan dövləti öz xarici siyasətində beynəlxalq
təşkilatlarla əməkdaşlığa xüsusi əhəmiyyət verir, ikincisi, Azərbaycan beynəlxalq təşkilatların üzvü olan bütün
dünya dövlətləri ilə əməkdaşlıqda maraqlıdır və çoxtərəfli diplomatiya siyasəti yeridir. Üçüncüsü,
Azərbaycanın müharibə vəziyyətində olması tələb edir ki, bütün vasitə və yollarla beynəlxalq aləmdə təmasda
olsun və onu müstəqillik problemlərimizin həllinə daha çox cəlb etsin. Bu üç faktor Azərbaycanın NATO
proqramına qoşulmasında əsas rol oynamışdır.
Bu gün NATO ilə əlaqələrin genişləndirilməsi və dərinləşdirilməsi, Azərbaycanın dünya birliyinə
inteqrasiya olunması, öz maraqlarını bilavasitə təmsil etməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyindən bu
sahədə fəaliyyət müstəqil Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin prioritet istiqamətlərindən birini təşkil edir.
Tərəfdaşlıq prioritetləri və ərazi bütövlüyü
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin xarici səfərləri həmişə müsbət nəticələrlə yadda qalır, iyul ayında
dövlət başçısının Brüssel səfəri isə iki aspektdən daha çox önəm kəsb edirdi. Onun birinci aspekti Avropa
İttifaqı ilə qarşılıqlı əlaqələrin yeni müstəvidə necə davam etdiyinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlıdır ki, bu da
iki cəhətdən aktual idi. Hər şeydən öncə, Azərbaycan-Aİ münasibətlərinə digər böyük geosiyasi güc
mərkəzlərinin verəcəyi reaksiya maraq doğururdu. Çünki molumdur ki, Rusiya Gürcüstan və Ermənistana
onların Avropa ilə əməkdaşlığının məzmunu ilə bağlı xəbərdarlıq edib, ikinci cəhət isə Azərbaycanla Avropa
İttifaqı əməkdaşlığının yeni məzmununun özəllikləri ilə əlaqəli idi.
Birinci aspektin hər iki cəhətinin digər geosiyasi güc mərkəzləri tərəfindən normal qarşılandığı artıq
məlumdur. Belə ki, Moskva Bakının bu istiqamətdə atdığı addımlara qətiyyən etiraz etmir, əksinə, onları qəbul
edir. Çünki bu əməkdaşlığın strategiyası heç kəsin maraqlarına qarşı yönəlməyib. Brüsseldə paraflanan
“Tərəfdaşlıq prioritetləri” adlı Sənədin birinci bəndindən bu, aydın görünür. İndiyə qədər Avropa İttifaqı
“dövlətlərin beynəlxalq miqyasda tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığının dəstəklənməsinə sadiqliyi”
ifadəsini Azərbaycanla imzaladığı sənədlərə salmırdı. Bu, siyasi baxımdan bir çatışmazlıq idi. Çünki,
ümumiyyətlə, Aİ ölkələrin ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini daim vurğulayırdı və Azərbaycanla bağlı bundan
o tərəfə konkretlik etmirdi, indi isə birmənalı vurğulanır ki, Azərbaycanın beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən
tanınmış siyasi sərhədləri toxunulmazdır. Deməli, bu prinsipin pozulması həm də Aİ üçün siyasi problemdir.
Və Brüssel onun düzəldilməsinə çalışmalıdır. Onu vurğulayaq ki, Ermənistan siyasi dairələri bu məqamdan
bərk narahat olublar. Nikol Paşinyan Brüsseldə pul dilənəndə, Azərbaycan rəhbəri yuxarıda vurğulanan
mühüm sənədin paraflanması mərasimində iştirak edirdi, İlham Əliyev konkret siyasi uğura imza atırdısa, N.
Paşinyan “yardım edin” deyə, hay-küy salmaqla məşğul idi. O, Brüssel hava limanında da şikayət etdi ki,
Avropa “erməni inqilabı”-na lazımi qiymət vermir. Əslində, Brüssel çox gözəl bilir ki, Ermənistanda inqilab
deyilən proses nə demokratiya, nə do sivil inkişaf naminə edilib – məsələ ölkədəki klanlararası savaşın yeni
mərhələsi ilə bağlıdır. Digər tərəfdən, kənardan böyük geosiyasi güclərdən biri öz təsirini göstərmişdi. Bu
bağlılıqda hamı bilir ki, Ermənistan nə qədər atılıb-düşsə də, Rusiyanın hərbi və iqtisadi çətirinin altından çıxa
bilməz. Bunlardan sənəddə vurğulanan məqamların birinci aspekti çərçivəsindəki ikinci cəhəti də olduqca
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əhəmiyyətlidir. Burada Azərbaycanın öz iqtisadiyyatının şaxələndirilməsinə yönəlmiş siyasətinə dəstək ifadə
olunub və eyni zamanda, ölkəmizdə iqtisadi islahatlar prosesinə yardım edilməsi istiqamətində Avropa
İttifaqının mümkün töhfəsi vurğulanıb. Aydındır ki, bu məqam da Brüsselin prinsipial mövqeyini əks etdirir.
Belə ki, Azərbaycana dost olmayan dairələr ölkədə həyata keçirilən islahatların real məzmununa kölgə salmağa
və onu antisivil məzmunda təqdim etməyə çalışırlar. Brüssel isə bu sənədlə bəyan edir ki, o, nəinki Azərbaycan
iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi proqramlarını müsbət qiymətləndirir, hətta bununla bağlı öz töhfəsini
verməyə də hazırdır. Ermənistanla münasibətlərdə bu kontekstdə hansısa konkret sənəd varmı? Brüssel daim
Ermənistanın normal bir proqram təklif etməsini istəyir. Əvəzində isə maliyyə yardımının vacibliyindən başqa
bir fikir eşitmir. Çünki Ermənistan müstəqil deyil, o, Kremlin icazəsi olmadan hansısa proqram tərtib edib,
Avropaya təqdim edə bilməz. “Tərəfdaşlıq prioritetləri” sənədində tərəflər arasındakı əməkdaşlığın geosiyasi
aspekti prioritetlərdən biri kimi vurğulanıb. Orada qeyd edilib ki, Azərbaycan əlverişli geosiyasi mövqeyə
malikdir. Bu, faktiki olaraq Azərbaycanı Cənubi Qafqazın geosiyasi qovşağı statusunda qəbul etmək deməkdir.
Təbii ki, hazırkı mərhələdə məsələnin bu tərəfi çox önəmlidir və birbaşa strateji maraqlara aiddir.
Hürriyyət.-2019.-31 yanvar.-№20.-S.12.
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Azərbaycan-NATO əməkdaşlığı: Ermənistanın daha bir qorxu mənbəyi
Sevinc Abdullayeva
Ermənistanda hakimiyyət dəyişsə də, işğalçı ölkənin Rusiyanın forpostu olaraq xarici siyasət kursu
qapalı uğursuzluq çənbərindən çıxa bilmir. Paşinyanın bu günlərdə səsləndirdiyi “Ermənistan NATO-ya can
atmır, o, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının üzvüdür” bəyanatı da təkcə xarici çevrələrdə deyil,
sözügedən ölkənin özündə də Rusiyaya yarınmaq cəhdi kimi qiymətləndirildi. Ermənistan mətbuatında bu
mövzunun müzakirəsi hələ də səngimək bilmir. Təcavüzkar ölkənin media ekspertləri Ermənistanın yeni
hakimiyyətini də Rusiyanın boyunduruğundan çıxa bilməməkdə ittiham edirlər. Paralel olaraq həmin yazılarda
Azərbaycanın daxili və xarici siyasət uğurları da qısqanclıq və həsəd hissi ilə xatırlanır, bununla müqayisədə
Ermənistanın hər baxımdan acınacaqlı durumu təhlil edilir.
İşğalçı ölkənin “armenianreport” saytında K. Ambarsumun bu günlərdə işıq üzü görən yazısında
Ermənistanın iflasa uğramış xarici siyasətindən söz açılıb, eyni zamanda, Azərbaycanın üzv olmasa da böyük
uğurla əməkdaşlıq etdiyi nüfuzlu təşkilatlarla strateji müttəfiqliyindən bəhs olunub. Bu aspektdə xüsusilə
Azərbaycan – NATO əməkdaşlığı hiddət və qısqanclıqla qeyd edilib. Mövzunun davamına keçid almazdan
öncə, yeri gəlmişkən, Azərbaycan -NATO əlaqələri haqqında qısaca söz açmaq yerinə düşərdi.
Azərbaycanla NATO arasında əməkdaşlığın özünəməxsus önəmi var. Artıq çoxdan dünyanın ən böyük hərbi
alyansı statusunu almış NATO ilə təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq xüsusilə diqqətəlayiq hesab oluna bilər,
çünki geosiyasi cəhətdən Azərbaycanın taleyinə Ermənistan kimi terroru və işğalçılığı dövlət səviyyəsində
dəstəkləyən bir ölkə ilə problemli qonşuluq “nəsib olub”. NATO ilə yaxın əməkdaşlıq münasibətləri həm
transmilli təhdidlər sahəsində sözügedən hərbi alyansın təcrübəsindən faydalanmaq, həm Avropanın aparıcı
dövlətləri ilə əlaqələri daha da inkişaf etdirmək, həm də beynəlxalq aləmdə mövqeyinin daha da
möhkəmlənməsi deməkdir.
Hüquq elmləri doktoru Kamal Makili-Əliyev də vaxtilə Azərbaycan – NATO münasibətlərini şərh
edərkən diqqətə çatdırmışdı ki, az əhəmiyyət kəsb etməyən daha bir faktor odur ki, NATO-nun üzvü, eyni
zamanda, Azərbaycanın yaxın dostu olan Turkiyə bu təşkilatla əməkdaşlıqda Azərbaycanın maraqlarına uyğun
münasibətlərin katalizatoru rolunda cıxış edir: “Bunu nəzərə aldıqda NATO ilə əməkdaşlıqda həm də ona gorə
əminlik yaranır ki, münasibətlərimiz bərabərtərəfli və bərabərhuquqlu səviyyədə inkişaf edir və hər hansı ikili
standartlardan və ya təktərəfli qərarlardan uzaqdır. Əsrin dörddə birindən cox müddətdə beynəlxalq hərbi
münaqişə vəziyyətində olan Azərbaycan Respublikası üçün hərbi sahədə NATO-nun zəngin təcrübəsi müdafiə
və təhlükəsizlik baxımından da faydalıdır. Umummilli lider Heydər Əliyevin və onun siyasi kursunun layiqli
davamcısı Prezident İlham Əliyevin NATO standartlarının Azərbaycanın güc strukturlarında tətbiqinə dair
apardığı siyasət ölkənin təhlükəsizlik sektorunun inkişafında müsbət nəticələrini vermişdir. Şübhəsiz ki,
Azərbaycan Respublikasının NATO ilə əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsi onun beynəlxalq aləmdə
mövqeyinin möhkəmlənməsinə və təhlükəsizliyinin qorunub saxlanılmasına yardım gostərir. AzərbaycanNATO əlaqələri artıq uzun inkişaf yolu kecib və hazırda da davam etməkdədir. Azərbaycan öz Silahlı
Qüvvələrini və təhlükəsizlik sektorunu inkişaf etdirərkən NATO-nun müsbət təcrubəsindən geniş istifadə edir.
NATO qüvvələri ilə uyğunluğun ən yuksək səviyyəyə çatdırılması ucun müvafiq addımlar atılır. NATO-nun
təqdim etdiyi təhlükəsizlik sistemləri dünyanın inkişaf etmiş ölkələri tərəfindən tətbiq olunmaqdadır. Bu
baxımdan Azərbaycan üçün Alyansla səmərəli əməkdaşlıq transsərhəd, dəniz və kiber sahələrdə
təhlükəsizliyin təminatı baxımından faydalıdır. Digər tərəfdən, NATO üçün əhəmiyyətli starateji coğrafi
mövqeyə malik, Cənubi Qafqazın lider olkəsi olan Azərbaycanla tərəfdaşlıq cox önəmlidir. Azərbaycanın
əlverişli coğrafi mövqeyi, hərbi və iqtisadi imkanları NATO tərəfindən yuksək qiymətləndirilir”.
Azərbaycanın bu sitatda sadalanan xarici siyasət uğurlarını bildiyindəndir ki, K. Ambarsum həm təşviş,
həm də narahatlıq hissi ilə Ermənistanın xarici siyasət sahəsindəki bərbad durumunu şərh edərkən dövlətimizin
əldə etdiyi nailiyyətləri xatırlatmaqdan yan keçə bilmir. Media “eksperti” yazır: “Rusiyanın xarici işlər naziri
Sergey Lavrov bəyan edib ki, Moskva Ermənistanla ikincinin ərazisində digər xarici hərbi birləşmələrin
yerləşdirilməyəcəyi ilə bağlı razılaşma imzalayacaq. Bütün bunlar Ermənistanda hamının Gümrüdə 57 yaşlı
qadının rusiyalı hərbçi tərəfindən öldürülməsini müzakirə etdiyi bir vaxtda baş verir! Yeri gəlmişkən, həmin
hərbçi hazırda 102-ci hərbi bazada saxlanılır. Aydın məsələdir ki, Rusiya tərəfi yenə də öz cinayətkarını
himayəsində saxlamağa cəhd göstərəcək. “Permyakov işi” də onları bundan çəkindirən faktor ola bilmədi.
Bütün bunlar Ermənistanın gələcəyi üçün təhlükələr vəd edir. Belə çıxır ki, inqilab eləsək də Kremlin
diktəsindən qurtula bilməmişik. Rus əsgərləri əvvəlki kimi öz ərazimizdə bizim vətəndaşlarımızı öldürürlər.
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Bütün bunların fonunda Kreml hesab edir ki, Ermənistan heç vaxt Rusiyanın hərbi təsir dairəsindən çıxa
bilməz. Bu azmış kimi qəhrəman deyib ortalığa atdığımız Nikol Paşinyan da bəyan edib ki, Ermənistan NATOya can atmır. Hətta bu bəyanat da Rusiyaya azlıq edib, Kremldə sözlərə inanmırlar – Ermənistanda xarici hərbi
birləşmələrin yerləşdirilməyəcəyinə dair zəmanət verən kağızın rəsmiləşdirilməsi tələb olunur. Beləliklə, biz
nəyə nail olmuşuq? Gürcüstan Avropa Birliyinə vizasız gediş -gəliş əldə edib və sözügedən birliyin, eləcə də
NATO-nun üzvlüyünə qəbul olunmaq üçün aktiv iş aparır. Azərbaycan NATO-ya üzv qəbul olunmadan da
hərbi alyansın ən güclü ordularından birinə malik olan Türkiyə ilə hərbi ittifaqı sayəsində bu təşkilatla
münasibətlərini gündən- günə uğurla inkişaf etdirir. Bundan başqa, Azərbaycan NATO ölkələrindən və
İsraildən silah alır. Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, Azərbaycan son illərdə xeyli dərəcədə gücləndirdiyi Silahlı
Qüvvələri ilə mümkün müharibədə qələbə qazanmağa tam hazır vəziyyətdədir.
Ermənistan isə NATO-ya getmir. Bunu ona Rusiya qadağan edir. Çünki Ermənistan KTMT-nin
üzvüdür. Bu isə həmin təşkilatdır ki, üzvləri olan Rusiya və Belarus Azərbaycanı aktiv şəkildə silahlandıran
ölkələrdir. Bütün bunları necə adlandıraq? Bu situasiyadan çıxış yolu nədir? Suallar çoxdur, cavab isə hələlik
yoxdur. Hərçənd ki, Ermənistanın yeni hakimiyyəti bütün bu suallara cavab verəcəyi ilə bağlı üzərinə
məsuliyyət götürüb, ancaq hələlik gördüyümüz bir şey yoxdur…”
Elə bu məqamdaca yazının müəllifi olan Ambarsuma və ambarsumkimilərə xatırlatmaq yerinə düşərdi
ki, Ermənistanın işğalçılıq siyasəti davam etdikcə sonda görüb -görəcəkləri Azərbaycan Ordusunun tutarlı və
öldürücü zərbələri olacaq, çünki qonşudan oğurlanan at ilə çox uzaqlara getmək mümkün deyil…
İki sahil.– 2018.- 20 dekabr. – № 241. – S. 12.
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Müasir beynəlxalq təhdidlər fonunda Azərbaycanın NATO ilə münasibətləri
Nəzakət Məmmədova,
politoloq
(əvvəli ötən sayımızda)
NATO (Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı) 1949-cu il aprel ayının 04-də Vaşinqtonda ABŞ, Böyük
Britaniya, Fransa, Belçika, Niderland, Lüksemburq, Kanada, İtaliya, Portuqaliya, Norveç, Danimarka,
İslandiya tərəfindən imzalanmış Şimali Atlantika müqaviləsi əsasında yaradılmışdır.
Təşkilat öz əsas məqsədi kimi üzv dövlətlərin mümkün hücumlardan qorunması, müdafiə və xarici
siyasətlərinin əlaqələndirilməsi olduğunu bəyan etmişdir. Kollektiv təhlükəsizlik prinsiplərinə əsaslanan
NATO Nizamnaməsinin V maddəsinə əsasən, təşkilat üzvlərindən birinə qarşı edilən hücum onun bütün
üzvlərinə qarşı yönəlmiş təhdid kimi qəbul edilir.
Eyni zamanda hücum aksiyası planlaşdıran hər hansı bir NATO dövləti təşkilatın bütün digər üzvləri ilə
konsensusa nail olduqdan sonra bu addımı ata bilər. Bu üzv ölkələrin təcavüzkar addım atmasının qarşısının
alınması məqsədilə nizamnamədə əksini tapmış maddədir. Lakin artıq nə amerikalıları, nə fransızları, nə də
almanları müharibələr aparmaq deyil, daha çox biznes və maliyyə məsələləri maraqlandırdığından və bu
səbəbdən onların xarici ticarətdən asılılıqları artdığından bu xalqlar xarici ticarətdən asılı vəziyyətə düşmüş və
dünyada sabitlik haqqında düşünmək məcburiyyətində qalmışlar. Ötən əsrlərdə Qərb ölkələrinin təcavüzkar
müharibələr aparmaları daha çox demoqrafik və iqtisadi artımın dinamik inkişafı ilə bağlı olmuşdur. İndi bu
hal daha çox İslam dünyası və Şərqi Asiya ölkələrinin adı ilə bağlıdır. Avropa xalqları artıq həyati vacib
məkanlar ideyası uğrunda mübarizə aparmırlar. Əksinə, onlar indi öz ərazilərini mühacirlərdən qorumağa
çalışırlar.
Eyni zamanda Qərb ölkələrinin hərbi vasitələrdən istifadə etmədən də öz xarici siyasət məqsədlərinə
nail olmaq üçün güclü təsir mexanizmləri mövcuddur.
NATO ölkələrinin demokratik ölkələr olması və ictimai-siyasi sistemlərinin mürəkkəbliyi xarici
siyasətdə hər hansı bir sosial qrupun dominantlıq imkanlarını məhdudlaşdırır və digər qrupların razılığı
olmadan müharibəyə başlamaq imkanlarını istisna edir. Bu cür siyasi sistem siyasi rəhbərlik dəyişiklikləri
olduqda belə daxili və xarici siyasətdə güclü təbəddülatlara məruz qalmır və nəticədə siyasi oriyentasiyada
kəskin dəyişikliklərə yol açmır.
NATO çərçivəsində bir sıra proqramlar fəaliyyət göstərir. Onlardan ən əhəmiyyətlisi – “Sülh naminə
tərəfdaşlıq” proqramı Avroatlantik Tərəfdaşlıq Şurasına (ATŞ) əsaslanır. Rusiya ATŞ-də fəaliyyətini NATOnun 1999-cu ilin mart ayında Kosovoya müdaxiləsindən sonra dayandırmış, 2000-ci ilin fevral ayında
fəaliyyətini qismən bərpa etmişdir.
2001-ci ilin 11 sentyabr hadisələrindən sonra NATO daxilində terrorçuluqla mübarizə aparmaq üçün
xüsusi struktur yaradılmışdır. NATO Nizamnaməsinə əsasən, müqavilənin prinsiiplərini inkişaf etdirməyə və
kollektiv təhlükəsizliyə öz töhfəsini verməyə qadir olan istənilən dövlət təşkilata üzv qəbul edilə bilər.
1952-ci ildə Türkiyə və Yunanıstan, 1955-ci ildə Almaniya Federativ Respublikası, 1982-ci ildə
İspaniya NATO-ya qoşulmuşlar. 1966-cı ildə Fransa (2009-cu ildə yenidən bərpa edilmişdir), 1974-cü ildə
Yunanıstan (1980-ci ildə yenidən qayıtmışdır) NATO-nun hərbi təsisatlarından çıxmışlar.
Şərq bloku ilə qarşıdurma başa çatdıqdan sonra 1999-cu ildə Polşa, Çexiya, Macarıstan, 2004-cü ildə
Latviya, Litva, Estoniya, Rumıniya, Slovakiya, Sloveniya, Bolqarıstan, 2009-cu ildə Albaniya və Xorvatiya
təşkilata üzv qəbul edilmişlər. Beləliklə, hazırda təşkilat üzvlərinin sayı iyirmi səkkizə çatmışdır.
NATO-ya mümkün üzv və tərəfdaş dövlətlər sırasında Finlandiya, İsveç, Avstriya, İsveçrə, İrlandiyanın
adları çəkilsə də, onlar Alyansa üzvlük məsələsinə bir o qədər də maraq göstərmirlər. Bunun əsas səbəbi üzvlük
üçün əlavə maliyyə vəsaitinin tələb edilməsidir.
Kommunist blokuna qarşı yaradılmış NATO Soyuq müharibənin başa çatmasından sonra Varşava
Paktından fərqli olaraq nəinki mövcudluğunu qoruyub saxlaya bildi, üstəlik öz hərbi-siyasi rolunu və
üzvlərinin sayını artırdı. NATO-nun Şərqə doğru genişlənməsi gələcəkdə onun qeyri-sabit periferik
regionlarda hərbi əməliyyatlar keçirə biləcəyini göstərir. Bəzi rus alimləri, siyasətçiləri bunu dəniz
(talassokratiya) və kontinent (tellurokratiya) dövlətləri arasında geostrateji rəqabətin yeni mərhələsi kimi
görürlər. Analitiklər tərəfindən NATO-nun Şərqə və Cənub-Şərqə doğru genişlənməsi Avrasiyanın «ürəyinə»
(heartland) doğru ABŞ ekspansiyası kimi dəyərləndirilir.
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NATO-ABŞ-Rusiya arasında mövcud olan onsuz da mürəkkəb münasibətlərin son dövrlərdə bir qədər
də kəskinləşməsi müşahidə edilir. Bu, xüsusilə NATO-nun Buxarest sammitində özünü büruzə vermişdir.
Qeyd edək ki, Buxarest sammiti NATO yaranandan indiyədək Alyansın keçirdiyi ən möhtəşəm tədbir
olmuşdur. Sammitin gündəliyində Alyansın genişlənməsi, ABŞ-ın Polşa və Çexiya ərazisində
raketdənmüdafiə sistemlərini yerləşdirməsi, Əfqanıstdandakı vəziyyət, NATO-Rusiya görüşlərinin müntəzəm
keçirilməsi məsələləri dururdu. Alyansa yeni üzvlərin qəbulu məsələsi xüsusilə qızğın müzakirəyə səbəb
olmuşdur. Albaniya və Xorvatiya təşkilata üzv qəbul edilsə də, Makedoniyanın Alyansa qəbuluna Yunanıstan
mane olmuşdur. Yunanıstanın tərkibində eyni adlı vilayət olduğuna görə Afina Makedoniyadan dövlətin rəsmi
adını dəyişməyi tələb etmişdir.
Lakin ən gözlənilməz hadisə ABŞ-ın rəsmi dəstəyinə rəğmən Ukrayna və Gürcüstanın təşkilata üzvlüyü
məsələsinin təxirə salınması olmuşdur. Almaniya, Fransa və bir sıra Avropa ölkələrinin təşəbbüsü ilə baş tutan
bu qərar Rusiya diplomatiyasının qələbəsi kimi də qiymətləndirilir. Lakin bununla belə, amerikalı
diplomatların manevrləri nəticəsində sammitin yekun kommunikesinin mətninə «Ukrayna və Gürcüstan
NATO üzvü olacaqlar» ifadəsinin daxil edilməsi Alyansın bu mövzunu birdəfəlik qapatmadığını və növbəti
dəfə yenidən məsələyə qayıdacağını düşünməyə əsas verir.
ABŞ-ın Polşa və Çexiyada raketdənmüdafiə sistemi qurmaq planlarına və Əfqanıstandakı koalisiya
qüvvələrinə Vaşinqtonun NATO-dakı avropalı müttəfiqlərinin dəstək verməsi bu ölkənin sammitdə qazandığı
uğurlar sırasına aid edilə bilər. Məsələn, Fransa Əfqanıstanın cənubundakı koalisiya qüvvələrində xidmət
etmək üçün yeddi yüz nəfərdən ibarət hərbi qulluqçu göndərmək barədə qərar qəbul etmişdir. Bundan savayı,
Fransa NATO-nun genişmiqyaslı hərbi fəaliyyətində hərtərəfli və intensiv şəkildə iştirak etmək niyyətini
bəyan etdi. Bu, Şarl de Qollun prezidentliyindən sonra Fransa tərəfindən səsləndirilən ilk belə bəyanat idi.
Tarixə ekskurs edərək deməliyik ki, 1958-ci ildə prezident seçilən Ş.de Qollun ABŞ-ın NATO-dakı
xüsusi roluna və bu ölkə ilə Böyük Britaniya arasındakı xüsusi münasibətə etiraz əlaməti olaraq, 1958-ci il
sentyabr ayının 18-də ABŞ Prezidenti D. Eyzenhauerə və İngiltərənin Baş naziri N. Makmillana göndərdiyi
memorandumda Fransanın bu iki ölkə ilə bərabər üstünlüyə malik olmasını nəzərdə tutan Üçtərəfli
Direktoratın yaradılması, habelə Fransanın tabeliyində olan müstəmləkə ərazilərin, xüsusilə Əlcəzairin NATOnun coğrafi maraq dairəsinə daxil olması barədə təkliflər öz əksini tapmışdır. Qənaətbəxş cavab almayan de
Qoll öz ölkəsi üçün müstəqil müdafiə sisteminin yaradılmasına başladı. 1959-cu ilin mart ayında Fransa Aralıq
dənizindəki donanmasını NATO-nun ümumi komandanlığından çıxartdı, üç ay sonra, 1959-cu ilin iyununda
isə de Qoll Fransa torpağında xarici nüvə silahlarının yerləşdirilməsini qadağan etdi. Bu, Birləşmiş Ştatları
özünün 200-ə yaxın hərbi təyyarəsini bu ölkədən çıxarmağa və 1950-ci ildən bəri istifadəsində olan böyük
hava qüvvələri bazasını 1967-ci ildə Fransaya geri verməyə məcbur etdi.
Öz növbəsində, Fransa müstəqil nüvə proqramı üzərində fəaliyyətə başladı və 1960-cı ilin fevral ayında
o zamankı Fransa Əlcəzairində ilk nüvə silahını sınaqdan keçiridi.
1962-ci il Karib böhranı zamanı digər NATO ölkələri ilə həmrəylik nümayiş etdirməsinə baxmayaraq,
prezident de Qoll anti-NATO fəaliyyətini davam etdirərək, Fransanın Atlantik və La-Manş donanmalarını
NATO komandanlığının tabeliyindən çıxarmaq barədə qərar qəbul etdi.
1966-cı ildə Fransanın bütün silahlı qüvvələri NATO-nun Birləşmiş Hərbi Komandanlığından çıxarıldı
və qeyri-fransız NATO əsgərlərinə Fransanı tərk etmək əmri verildi. Bu hadisə 1967-ci ilin oktyabr ayında
Avropada Birləşmiş Qüvvələrin Ali Baş Qərargahının Fransadan Belçikaya köçürülməsi ilə nəticələndi.
Bu ölkə yalnız 1995-ci ildən NATO-nun hərbi strukturlarının fəaliyyətində iştirak etməyə başladı.
Bununla belə, Fransa Birləşmiş Hərbi Komandanlığa hələ də tam inteqrasiya etməyib və qeyri-fransız NATO
əsgərlərinə Fransa torpağında yerləşmək icazəsi verilməyib. Lakin hazırkı Fransa prezidenti N. Sarkozinin
siyasəti ölkəsinin tədricən, yenidən mərhələli şəkildə NATO-ya inteqrasiyasına yönəlmişdir.
Sammitdə maraq doğuran çıxışın müəllifi isə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin olmuşdur. Onun fikrincə,
NATO və Rusiya arasında təşkilatın Şərqə doğru genişlənməsi, Alyansın yeni üzvlərinin ərazisində hərbi
infrastrukturun yaradılması, Avropada Adi Silahlı Qüvvələr haqqında Müqavilə, Qərb dövlətləri tərəfindən
Kosovonun müstəqilliyinin tanınması, Polşa və Çexiyada raketdənmüdafiə sistemlərinin yerləşdirilməsi və s.
məsələlər ətrafında yaranmış fikir ayrılıqlarının səmərəli şəkildə həlli yalnız Alyansın genişlənməsi zamanı
Rusiyanın maraqlarının nə dərəcədə nəzərə alınmasından asılıdır. Otto fon Bismarkın «beynəlxalq siyasətdə
ən mühüm amil niyyətlər deyil, potensialdır» fikrini sitat gətirən Rusiya prezidenti Alyansın öz coğrafi
məsuliyyət zonasının hüdudlarını aşaraq fəaliyyətini enerji təhlükəsizliyi, kibertəhlükəsizlik sferalarınadək
genişləndirdiyini, lakin NATO-nun qlobal təhlükəsizliyin təminatsçısına çevrilmək perspektivlərinin
reallaşacağı təqdirdə belə onun bugünkü dünya reallıqları şəraitində mövcud və potensial təhdidlərin
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öhdəsindən təkbaşına gələ biləcəyinə inanmadığını, bu cür problemlərin yalnız beynəlxalq münasibətlərin
bütün strateji faktorlarının, həm ayrı-ayrı dövlətlərin, həm də beynəlxalq və regional təşkilatların birgə səyi
nəticəsində səmərəli şəkildə öz həllini tapacağını bəyan etmişdir. O, Moskvanın NATO rəsmilərinin təşkilatın
fəaliyyətinin birbaşa Rusiyaya qarşı yönəlmədiyi barədə şifahi bəyanatları ilə qane olmadığını və Rusiya
sərhədləri yaxınlığında güclü hərbi alyansın mövcudluğunu ölkəsinin milli təhlükəsizliyinə və ümumilikdə
milli maraqlarına qarşı yönəlmiş birbaşa təhdid kimi qiymətləndirdiklərini vurğulamışdır.
V. Putin habelə Rusiyanın iştirakı olmadan Alyansın müasir dünyanın təhdidlərinə qarşı səmərəli
müqavimət göstərməyə və mövcud problemləri təkbaşına həll etməyə qadir olmadığını isbat etməyə
çalışmışdır.
Rusiya və Qərb arasındakı mövcud problemlər və münasibətlərin perspektivləri C. Buş və V. Putinin
Soçi görüşündə də davam etdirilmişdir. ABŞ və Rusiya dövlət başçılarının Soçi görüşündən əvvəl Qərb
mətbuatında yer alan proqnozlarda belə bir inam ifadə olunurdu ki, sonuncu NATO sammitində Alyans
üzvlərinin Şərqi Avropada raketdənmüdafiə sistemlərinin yerləşdirilməsi məsələsində ABŞ-ın mövqeyini
dəstəkləməsindən sonra Moskvanın mövqeyində mülayimləşmə hiss edilə bilər.
Lakin C. Buşla görüşdən sonra V. Putin qeyd etmişdir ki, Vaşinqtonun planlarına dair Moskvanın
münasibətində heç bir prinsipial dəyişiklik yoxdur və Rusiya bərabərhüquqlu demokratik nəzarət əsasında
ABŞ-ın raketdənmüdafiə sisteminə alternativ kimi qlobal raket hücumundan müdafiə sisteminin yaradılmasını
daha məqsədəuyğun hesab edir. Putin habelə bəyan etmişdir ki, Qərb Rusiya ilə münasibətləri yaxşılaşdırmaq
istəyirsə, keçmiş Sovet respublikalarını hərbi və siyasi alyanslara cəlb etməkdənsə, Rusiyanın özü ilə
münasibətləri qaydaya salmağın qayğısına qalsa, yaxşı olar.
Lakin həm Moskva, həm də Vaşinqton öz prinsiplərindən geri çəkilmək istəmədikləri üçün ümumi ortaq
məxrəcə gələ bilmirlər. Xüsusilə, ABŞ-ın Polşa və Çexiyada raketdənmüdafiə sistemi yaratmaq planlarına
Rusiyanın qətiyyətlə qarşı çıxması münasibətlərin ən mürəkkəb məsələlərindən biridir. Amerikanın
mövqeyinin əsas mahiyyəti bundan ibarətdir ki, istənilən halda Polşa və Çexiyada bu sistem yerləşdiriləcəkdir.
Vaşinqton bunun Rusiyaya heç bir təhlükə törətmədiyi, Avropa və ABŞ-ın İranın raket hücumlarından
qorunmaq üçün həyati əhəmiyyət daşıdığı fikrində israrlıdır. Əksinə, Rusiya ABŞ-ın bu planının onun
təhlükəsizliyini təhdid etməsindən və regionda qüvvələr balansını pozacağından ehtiyat edir. Artıq Rusiya
əvvəlki danışıqlarda olduğu kimi, ABŞ-ın təkidlə bu plandan əl çəkməsini və Avropada yaradılacaq
raketdənmüdafiə sistemləri üzərində birgə nəzarət edilməsini tələb kimi qoymur.
Son danışıqlarda ABŞ Polşa və Çexiyada raketdənmüdafiə sistemləri yaratmaq planını həyata keçirmək
fikrində israrlı olsa da, Rusiyanın narahatlığını anlayışla qarşıladığını və bunu azaltmaq üçün Moskva ilə
qarşılıqlı inamı artırmaq üçün müəyyən tədbirlər görə biləcəyini bəyan etmişdir. ABŞ tərəfi buna misal olaraq,
Polşa və Çexiyadakı sistemləri İran tərəfdən real raket hücumu təhlükəsi ilə qarşılaşmayanadək işə salmamağı
göstərir. Rusiya isə Qərbdəki tərəfdaşların heç də hər zaman verdikləri sözün üstündə durmadıqlarını və öz
vədlərinə əməl etmədiklərini əsas gətirir. Məsələn, ötən əsrin 80-ci illərinin sonlarında ABŞ-ın Dövlət katibi
və NATO Baş Katibinin Alyansın sərhədlərinin birləşmiş Almaniyadan kənara çıxmayacağı, Almaniyanın
sərhədlərinin NATO-nun ən son şərq hüdudları olacağı haqda bəyanatlar verməsinə rəğmən, bu gün Polşa və
Baltik respublikalarının artıq tamhüquqlu üzvlərə çevrilməsi, Ukrayna və Gürcustan kimi postsovet ölkələrinin
üzvlük məsələsinin isə müzakirəyə çıxarılması buna sübutdur.
Rusiyanın xarici işlər naziri S. Lavrov isə öz növbəsində NATO-nun genişlənmə planlarının müasir
dünya reallıqlarından uzaq olduğunu, ABŞ-ın birtərəfli qaydada raketdənmüdafiə sistemləri yaratmaqdansa,
Rusiya və digər ölkələrin də daxil olduğu alternativ layihə yaradılmasını daha məqsədəuyğun hesab etdiyini
bildirmişdir. O belə bir əminlik ifadə etmişdir ki, ABŞ və Rusiya Avroatlantik regionunda təhlükəsizlik üçün
xüsusi məsuliyyət daşıyır və bu iki ölkə arasındakı problemlərin öz həllini tapması dünyanın, demək olar ki,
bütün regionlarında strateji sabitlik və təhlükəsizlik üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Təbii ki, Azərbaycan üçün bu ölkələrin beynəlxalq və regional məsələlər barədə ümumi razılığa gəlməsi
həm də ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri kimi Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ probleminin öz
həllini tapacağına ümidverici ola bilər. Bu isə nəinki Cənubi Qafqazda, ümumilikdə bütün regionda və dünyada
strateji sabitlik və təhlükəsizliyin bərqərar olması üçün olduqca vacibdir.
1990-cı illərin əvvəllərindən etibarən, NATO-nun strukturlarında siyasi və hərbi dəyişikliklər prosesi
başlandı. 1990-cı ilin iyul ayında yeni təhlükəsizlik mühitinə uyğunlaşmaq üçün London sammitində
Dəyişilmiş Şimali Atlantika Alyansına dair London Bəyannaməsi, bir il sonra isə Roma sammitində yeni
Strateji konsepsiya və Sülh və əməkdaşlığa dair bəyannamə qəbul edildi. Nəzərdə tutulmuş əməkdaşlığın
gələcək inkişafını istiqamətləndirən Şimali Atlantika Əməkdaşlıq Şurası (ŞAƏŞ) təsis edildi. ŞAƏŞ-nın ilk
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açılış görüşü 1991-ci ilin 20 dekabr tarixində keçirilmişdir. Azərbaycan Respublikası 1992-ci ilin mart ayında
əməkdaşlıq və məsləhətləşmələr üçün forum rolunu oynayan ŞAƏŞ-ə qoşulmuşdur. NATO-nun Cənubi
Qafqaz regionunda yaranmış vəziyyətlə bağlı narahatlığı 1994-cü ilin yanvar ayında Şimali Atlantika Şurası
tərəfindən qəbul edilmiş Bəyannamədə öz əksini tapmışdır. Bəyannamədə ərazi ələ keçirmək məqsədilə
gücdən istifadə edilməsi pislənir və Cənubi Qafqaz dövlətlərinin ərazi bütövlüyünə, müstəqilliyinə və
suverenliyinə hörmət regionda sülhün, sabitliyin və əməkdaşlığın bərqərar olmasının vacib elementi kimi
səciyyələndirilir. 1994-cü il 10-11 yanvar tarixlərində Brüsseldə keçirilmiş NATO Şurasında Sülh naminə
tərəfdaşlıq (SNT) proqramı bəyənildi. SNT proqramına dəvət ŞAƏŞ-də iştirak edən bütün tərəfdaş dövlətlərə,
o cümlədən ATƏT-in üzvü olan dövlətlərə göndərildi. 1994-cü il 3-4 may tarixlərində Belçikaya rəsmi səfəri
zamanı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev NATO-nun Brüsseldəki mənzil qərargahında
NATO Sülh naminə tərəfdaşlıq proqramının Çərçivə sənədini imzaladı. Bununla, Azərbaycan NATO ilə
genişmiqyaslı əməkdaşlığı nəzərdə tutan SNT proqramını imzalamış 15-ci dövlət oldu. 1996-cı il 22 aprel
tarixində NATO-nun Brüsseldəki mənzil-qərargahına növbəti səfəri zamanı Prezident Heydər Əliyev Baş katib
Xavyer Solana ilə görüşərək, SNT proqramına müvafiq şəkildə NATO ilə əməkdaşlıq üzrə respublikamızın
tələbat və potensialını müəyyən edən Azərbaycan Respublikasının Prezentasiya sənədini təqdim etmişdir.
1997-ci ilin 13 fevral tarixində Prezident Heydər Əliyevin dəvəti ilə NATO-nun Baş katibi Xavyer Solana ilk
dəfə olaraq iki günlük rəsmi səfərlə Azərbaycan Respublikasına gəldi. Səfər müddətində Baş katib Prezident
Heydər Əliyev, Xarici işlər və Müdafiə nazirləri ilə görüşlər keçirdi. Bununla belə, Milli Məclisdə millət
vəkilləri qarşısında NATO-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafına dair çıxış etdi. 1997-ci ilin 30-mayında ŞAƏŞın Sintrada keçirilən yaz nazirlər görüşündə ŞAƏŞ Avro-Atlantika Tərəfdaşlıq Şurası (AATŞ) ilə əvəz etmək
qərarına gəldilər. 4-6 noyabr 1997-ci ildə Bakı şəhərində “Kooperativ Demand” adı altında komandaqərargah
təlimlərinin hazırlıq seminarı keçirildi. Bu NATO/SNT çərçivəsində Azərbaycanda keçirilən ilk tədbir idi.
1997-ci ilin 14 noyabr tarixində Prezident Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının NATO ilə
əməkdaşlığını daha da gücləndirmək tədbirləri haqqında sərəncam imzaladı. 30 sentyabr – 1 oktyabr 1998-ci
ildə NATO-nun Baş katibi X.Solana ikinci dəfə işçi səfərlə Bakıya gəldi. Səfər zamanı Respublika Prezidenti
H.Əliyev, Milli Məclisin Sədri Murtuz Ələsgərov, Baş nazir Artur Rasizadə ilə keçirdiyi görüşlərdə AvroAtlantika və regional təhlükəsizlik, SNT proqramı çərçivəsində Azərbaycan–NATO əlaqələrinin inkişafı
məsələləri ətrafında danışıqlar apardı. 27-28 may 1999-cu ildə Avro-Atlantika Tərəfdaşlıq Şurası çərçivəsində
Atlantika siyasəti üzrə məşvərət qrupunun sessiyası Bakıda keçirildi. Sessiya müddətində NATO Baş
Katibinin Siyasi məsələlər üzrə müavini, səfir KR.Klayber başda olmaqla yüksək səviyyəli NATOekspert
qrupu Azərbaycana gəldi. 1999-cu ilin sentyabr ayından AATŞ çərçivəsində Cənubi Qafqaz məsələləri üzrə
açıq tərkibli İşçi qrup (Ad Hoc Group on South Caucasus) fəalliyyət göstərir. 1999-cu ilin sentyabr ayından
etibarən, Azərbaycan Respublikasının sülhməramlı tağımı Türkiyə taboru daxilində Kosovoda keçirilən
sülhməramlı əməliyyatda iştirak edir. 2000-ci ilin aprel ayındə Gürcüstanda keçirilmiş kursun davamı kimi,
Bakı şəhərində hərbi-mülki əməkdaşlığa dair regional kurs keçirilmişdir. 20-21 iyul 2000-ci ildə Bakışəhərində
NATO/AATŞ çərçivəsində “Qafqazda enerji təhlükəsizliyi” adı altında konfrans keçirildi. Regionda enerji
təhlükəsizliyi məsələsi, habelə ətraf mühit problemləri müzakirə obyektində olmuşdur. NATO-nun Baş katibi
Lord C.Robertson 2001-ci ilin 16-17 yanvar tarixlərində Azərbaycana rəsmi səfər etmişdir. Səfər müddətində
Prezident H.Əliyev, Milli Məclisin Sədri M.Ələsgərov, Baş nazir A.Rasi-zadə, xarici işlər naziri Vilayət
Quliyev, müdafiə naziri Səfər Əbiyev ilə görüşlər keçirmişdir. Baş katib Bakı Dövlət Universitetininmüəllim
və tələbə kollektivi qarşısında çıxış etmiş və BDU-nun fəxri doktoru adına layiq görülmüşdür. 2001-ci ilin 2122 iyun tarixlərində Bakı şəhərində Avro-Atlantika Tərəfdaşlıq Şurasının kiçik və atıcı silahlar üzrə xüsusi işçi
qrupunun iştirakı ilə “Yüngül və atıcı silahlar: ATƏT və AATŞ-ın cari öhdəliklərinin həyata keçirilməsi üçün
praktiki təhdidlər” adı altında Azərbaycan və İsveçrə hökumətinin birgə seminarı keçirildi. ATƏT-in üzv
dövlətlərinin, ATƏT-in Gürcüstanda, Moldovada fəaliyyət göstərən missiyalarının çoxsaylı nümayəndələri
iştirak etdilər. İştirak edən nümayəndələr tədbiri BMT-nin YAS üzrə seminarından əvvəl regional səviyyədə
problem üzrə əsaslı töhfə kimi səciyyələndirmişlər. Seminar BMT-nin tədbirlər reyestrinə daxil edilmişdir.
2001-ci ilin 12-13 iyun tarixlərində NATO/AATŞ çərçivəsində tərəfdaş və NATO üzv dövlətlərinin
nümayəndələrinin iştirakı ilə “Təbii və texnogen fəlakətlər zamanı ərazilərdə xilasetmə dəstələrinin
yerləşdirilməsi” adlı seminar müvəffəqiyyətlə keçirilmişdir. 2001-ci ilin 05-17 noyabr tarixlərində Bakı
şəhərində “Cooperative Determination” komanda-qərargah təlimi keçirilmişdir. 2001-ci ilin 16-17 [noyabr]]
tarixlərində Bakı şəhərində NATO/AATŞ çərçivəsində “Balkanlarda regional əməkdaşlıqdan öyrənilmiş
dərslər” adı altında seminar keçirilmişdir. 2002-ci ilin 7 fevral tarixində “Azərbaycan Respublikasının NATO
ilə əməkdaşlığını daha da gücləndirmək tədbirləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1997-ci
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il 14 noyabr tarixli Sərəncamına dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidenti Sərəncam
imzaladı. 2002-ci ilin 17-18 yanvar tarixlərində NATO Parlament Assambleyasının Prezidenti Rafael Estrada
Azərbaycana səfər etdi. Səfər müddətində Respublika Prezidenti H.Əliyev, Milli Məclisin Sədri M.Ələsgərov,
xarici işlər naziri V.Quliyevlə görüşlər keçirildi. 2002-ci ilin 7-8 may tarixində Bakı şəhərində “Xəzər
dənizinin ekoloji problemləri” adı altında NATO/Müasir cəmiyyətlərin problemləri komitəsi (MCPK)
çərçivəsində seminar keçirilmişdir. Seminar müddətində NATO Baş Katibinin Elm və Ekologiya məsələləri
üzrə müavini cənab Jan Furne Azərbaycana səfər etmişdir. Səfər müddətində Jan Fürne Azərbaycan
Respublikası Prezidenti, Baş nazirin müavini Y.Eyyubov, xarici işlər naziri V.Quliyev, ekologiya və təbii
sərvətlər naziri H.Bağırov, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti M.Kərimov, təhsil naziri
Misir Mərdanov ilə görüşlər keçirmişdir. Seminarın nəticəsi kimi, Xəzər dənizi üzrə qısamüddətli xüsusi layihə
təqdim edilmişdir. 2002-ci ilin 27-28 iyun tarixlərində Bakı şəhərində NATO/AATŞ çərçivəsində “Cənubi
Qafqazda regional əməkdaşlığa təhdidlər” adı altında seminar keçirilmişdir. 21-22 noyabr 2002-ci il
tarixlərində Praqada [NATO]]-nun Zirvə Toplantısı keçirilmişdir. Toplantıda Prezident Heydər Əliyev başda
olmaqla Azərbaycan Respublikasının nümayəndə heyəti iştirak etmişdir. 25-26 noyabr 2002-ci il tarixlərində
NATO-nun Mülki Kommunikasiya Planlaşdırma Komitəsinin nümayəndələrinin (müxtəlif ölkələrdən
ekspertlərin) Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfəri. 2003-cü ilin 15-16 may tarixlərində NATO-nun Baş
Katibi C.Robertson respublikamıza səfər etmiş və səfər müddətində C.Robertson NATOilə əməkdaşlıq üzrə
Komissiyanın iclasında iştirak etmişdir. Görüş zamanı Komissiyanın sədri, Baş nazirin birinci müavini
Y.Eyyubov tərəfindən C. Robertsona Azərbaycanın NATOnun Fərdi Tərəfdaşlıq üzrə Əməliyyat Planına
(FTƏP) qoşulmaq istəyini əks etdirən məktub təqdim olunmuşdur. Beləliklə, Azərbaycan FTƏP-ə qoşulmaq
istəyini bildirən ilk tərəfdaş dövlətlərdən biri olmuşdur. 2004-cü ilin 5 yanvar tarixindən etibarən NATO -nun
yeni Baş Katibi Yaap de Hoop Sxeffer öz vəzifəsinin icrasına başlamışdır. Növbəti 4 il üçün təşkilatın Baş
Katibi vəzifəsinə seçilən Sxeffer sayca NATO-nun 11-ci Baş Katibidir. 2004-cü ilin 12-14 yanvar tarixlərində
Bakıda NATO-nun “Cooperative Best Effort” təliminin ilkin planlaşdırma konfransı keçirilmişdir.
Konfransda 30-a yaxın NATO/AATŞ ölkəsindən nümayəndələr iştirak etmişlər. 2004-cü ilin 27 yanvar
tarixində “Azərbaycan Gənclərinin Avro-Atlantika Təşkilatı” adlı qeyri-hökumət təşkilatının təsisat görüşü
keçirildi. NATO yay məktəbinin məzun gəncləri tərəfindən yaradılan bu təşkilatın təsisat görüşündə hökumət
nümayəndələri, Azərbaycanda akkreditə olunmuş NATO ölkələrinin səfirləri (eləcə də, səfirliklərin
nümayəndələri) və kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri iştirak etmişlər. 2004-cü ilin 29 mart
tarixində NATO-nun növbəti genişlənməsi baş verdi. Belə ki, hələ 2002-ci il Praqa Sammitinin qərarına uyğun
olaraq 7 Şərqi və Cənub-Şərqi Avropa ölkəsi (Latviya, Litva, Estoniya, Sloveniya, Slovakiya, Rumıniya,
Bolqarıstan) NATO üzvlüyünə qəbul edildi.
14-19 iyun tarixlərində NATO təcrübəsində ilk dəfə olaraq, Bakıda “NATO həftəsi” keçirilmişdir.
NATO Baş Katibinin İctimai Diplomatiya üzrə müavini Jan Furne və digər yüksək səviyyəli nümayəndələrin
iştirakıyla keçirilən bu həftə ərzində NATO-nun Elm Komitəsinin iclası Bakı şəhərində keçirilmiş, eyni
zamanda elmlə bağlı bir sıra seminar və işçi seminarları, dəyirmi masalar təşkil olunmuş, eyni zamanda növbəti
NATO Yay Məktəbi keçirilmişdir. 2004-cü ilin 28-29 iyun tarixlərində İstanbulda Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin iştirakı ilə NATO zirvə toplantısı keçirilmişdir. 2004-cü ilin 26-29
oktyabr tarixlərində NATO Əməliyyatlar Departamentinin Planlaşdırma bölməsinin başçısı Dieqo Ruiz
Palmerin başçılığı ilə nümayəndə heyəti Azərbaycanda olmuşdur. Səfərdə məqsəd Milli Böhranların
idarəedilməsi sahəsində [[Azərbaycanda mövcud olan proseduraların dəyərləndirilməsi və tövsiyələrin
verilməsi idi. 2004-cü ilin 28-29 oktyabr tarixlərində Bakı şəhərində NATO Xüsusi Komitəsinin işçi qrupunun
Avro-Atlantika Tərəfdaşlıq Şurası çərçivəsində iclası keçirilmişdir. 2004-cü ilin 4-5 noyabr tarixində NATO
Baş Katibi cənab Jaap de Hoop Sxeffer respublikamıza səfər etmişdir. Səfər çərçivəsində qonaq Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən qəbul edilmişdir. Eyni zamanda Azərbaycan
Respublikasının NATO ilə əməkdaşlığı üzrə Komissiyanın iclasında iştirak etmiş və xarici işlər naziri cənab
Elmar Məmmədyarov ilə görüş keçirmişdir. Baş Katib səfər müddətində həmçinin Bakı Dövlət Universitetinin
tələbələri ilə də görüş keçirmişdir. 2005-ci ilin 2-3 fevral tarixində Bakı şəhərində NATO Baş Katibinin
müavininin müavini Patrik Hardouinin sədrliyi altında Avro-Atlantika tərəfdaşlıq Şurası çərçivəsində
“İqtisadiyyat, Təhlükəsizlik və Müdafiə – makroiqtisadi sabitləşmənin təhlükəsizlik aspektləri və müdafiə
üçün mövcud olan resursların idarə olunması daxil olmaqla struktur islahatları” adlı seminar keçirilmişdir.
2005-ci ilin fevral ayının 6-9-da NATO Baş Katibinin Cənubi Qafqaz və Orta Asiyaüzrə xüsusi nümayəndəsi
cənab R.Simons Azərbaycan Respublikasına səfər etmişdir. Nümayəndə heyətinin tərkibində NATO-nun
Cənubi Qafqaz üzrə əlaqələndirici zabiti cənab Ramuldas Razuks Respublikamıza səfər etmişdir. 2005-ci ilin
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4-9 aprel tarixində “Saloğlu” layihəsini müzakirə etmək məqsədi ilə NATO Beynəlxalq heyət və NATO Maddi
Texniki Təchizat və Təminat Agentliyindən (NAMSA) nümayəndə heyəti Azərbaycana “feasibility study”-yə
(ehtiyacın dəyərləndirilməsinə) səfər etmişdir. Səfər müddətində nümayəndə heyəti məsələ ilə məşğul olan
Azərbaycan Respublikası Ərazilərin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyində (ANAMA) görüşlər
keçirmiş və sözügedən Agentliyin təşkili ilə Saloğluya səfər etmişdir. Səfər müddətində Azərbaycan
Respublikası yüksək səviyyəli nümayəndələri ilə ikitərəfli görüşlər keçirilmişdir.
Bizim Yol.- 2018.- 13 oktyabr. – № 182. – S. 11.
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Müasir beynəlxalq təhdidlər fonunda Azərbaycanın NATO ilə münasibətləri
Nəzakət Məmmədova,
politoloq
NATO (Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı) 1949-cu il aprel ayının 04-də Vaşinqtonda ABŞ,
Böyük Britaniya, Fransa, Belçika, Niderland, Lüksemburq, Kanada, İtaliya, Portuqaliya, Norveç,
Danimarka, İslandiya tərəfindən imzalanmış Şimali Atlantika müqaviləsi əsasında yaradılmışdır.
Təşkilat öz əsas məqsədi kimi üzv dövlətlərin mümkün hücumlardan qorunması, müdafiə və xarici
siyasətlərinin əlaqələndirilməsi olduğunu bəyan etmişdir. Kollektiv təhlükəsizlik prinsiplərinə əsaslanan
NATO Nizamnaməsinin V maddəsinə əsasən, təşkilat üzvlərindən birinə qarşı edilən hücum onun bütün
üzvlərinə qarşı yönəlmiş təhdid kimi qəbul edilir.
Eyni zamanda hücum aksiyası planlaşdıran hər hansı bir NATO dövləti təşkilatın bütün digər üzvləri ilə
konsensusa nail olduqdan sonra bu addımı ata bilər. Bu üzv ölkələrin təcavüzkar addım atmasının qarşısının
alınması məqsədilə nizamnamədə əksini tapmış maddədir. Lakin artıq nə amerikalıları, nə fransızları, nə də
almanları müharibələr aparmaq deyil, daha çox biznes və maliyyə məsələləri maraqlandırdığından və bu
səbəbdən onların xarici ticarətdən asılılıqları artdığından bu xalqlar xarici ticarətdən asılı vəziyyətə düşmüş və
dünyada sabitlik haqqında düşünmək məcburiyyətində qalmışlar. Ötən əsrlərdə Qərb ölkələrinin təcavüzkar
müharibələr aparmaları daha çox demoqrafik və iqtisadi artımın dinamik inkişafı ilə bağlı olmuşdur. İndi bu
hal daha çox İslam dünyası və Şərqi Asiya ölkələrinin adı ilə bağlıdır. Avropa xalqları artıq həyati vacib
məkanlar ideyası uğrunda mübarizə aparmırlar. Əksinə, onlar indi öz ərazilərini mühacirlərdən qorumağa
çalışırlar.
Eyni zamanda Qərb ölkələrinin hərbi vasitələrdən istifadə etmədən də öz xarici siyasət məqsədlərinə
nail olmaq üçün güclü təsir mexanizmləri mövcuddur.
NATO ölkələrinin demokratik ölkələr olması və ictimai-siyasi sistemlərinin mürəkkəbliyi xarici
siyasətdə hər hansı bir sosial qrupun dominantlıq imkanlarını məhdudlaşdırır və digər qrupların razılığı
olmadan müharibəyə başlamaq imkanlarını istisna edir. Bu cür siyasi sistem siyasi rəhbərlik dəyişiklikləri
olduqda belə daxili və xarici siyasətdə güclü təbəddülatlara məruz qalmır və nəticədə siyasi oriyentasiyada
kəskin dəyişikliklərə yol açmır.
NATO çərçivəsində bir sıra proqramlar fəaliyyət göstərir. Onlardan ən əhəmiyyətlisi – “Sülh naminə
tərəfdaşlıq” proqramı Avroatlantik Tərəfdaşlıq Şurasına (ATŞ) əsaslanır. Rusiya ATŞ-də fəaliyyətini NATOnun 1999-cu ilin mart ayında Kosovoya müdaxiləsindən sonra dayandırmış, 2000-ci ilin fevral ayında
fəaliyyətini qismən bərpa etmişdir.
2001-ci ilin 11 sentyabr hadisələrindən sonra NATO daxilində terrorçuluqla mübarizə aparmaq üçün
xüsusi struktur yaradılmışdır. NATO Nizamnaməsinə əsasən, müqavilənin prinsiiplərini inkişaf etdirməyə və
kollektiv təhlükəsizliyə öz töhfəsini verməyə qadir olan istənilən dövlət təşkilata üzv qəbul edilə bilər.
1952-ci ildə Türkiyə və Yunanıstan, 1955-ci ildə Almaniya Federativ Respublikası, 1982-ci ildə
İspaniya NATO-ya qoşulmuşlar. 1966-cı ildə Fransa (2009-cu ildə yenidən bərpa edilmişdir), 1974-cü ildə
Yunanıstan (1980-ci ildə yenidən qayıtmışdır) NATO-nun hərbi təsisatlarından çıxmışlar.
Şərq bloku ilə qarşıdurma başa çatdıqdan sonra 1999-cu ildə Polşa, Çexiya, Macarıstan, 2004-cü ildə
Latviya, Litva, Estoniya, Rumıniya, Slovakiya, Sloveniya, Bolqarıstan, 2009-cu ildə Albaniya və Xorvatiya
təşkilata üzv qəbul edilmişlər. Beləliklə, hazırda təşkilat üzvlərinin sayı iyirmi səkkizə çatmışdır.
NATO-ya mümkün üzv və tərəfdaş dövlətlər sırasında Finlandiya, İsveç, Avstriya, İsveçrə, İrlandiyanın
adları çəkilsə də, onlar Alyansa üzvlük məsələsinə bir o qədər də maraq göstərmirlər. Bunun əsas səbəbi üzvlük
üçün əlavə maliyyə vəsaitinin tələb edilməsidir.
Kommunist blokuna qarşı yaradılmış NATO Soyuq müharibənin başa çatmasından sonra Varşava
Paktından fərqli olaraq nəinki mövcudluğunu qoruyub saxlaya bildi, üstəlik öz hərbi-siyasi rolunu və
üzvlərinin sayını artırdı. NATO-nun Şərqə doğru genişlənməsi gələcəkdə onun qeyri-sabit periferik
regionlarda hərbi əməliyyatlar keçirə biləcəyini göstərir. Bəzi rus alimləri, siyasətçiləri bunu dəniz
(talassokratiya) və kontinent (tellurokratiya) dövlətləri arasında geostrateji rəqabətin yeni mərhələsi kimi
görürlər. Analitiklər tərəfindən NATO-nun Şərqə və Cənub-Şərqə doğru genişlənməsi Avrasiyanın «ürəyinə»
(heartland) doğru ABŞ ekspansiyası kimi dəyərləndirilir.
NATO-ABŞ-Rusiya arasında mövcud olan onsuz da mürəkkəb münasibətlərin son dövrlərdə bir qədər
də kəskinləşməsi müşahidə edilir. Bu, xüsusilə NATO-nun Buxarest sammitində özünü büruzə vermişdir.
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Qeyd edək ki, Buxarest sammiti NATO yaranandan indiyədək Alyansın keçirdiyi ən möhtəşəm tədbir
olmuşdur. Sammitin gündəliyində Alyansın genişlənməsi, ABŞ-ın Polşa və Çexiya ərazisində
raketdənmüdafiə sistemlərini yerləşdirməsi, Əfqanıstdandakı vəziyyət, NATO-Rusiya görüşlərinin müntəzəm
keçirilməsi məsələləri dururdu. Alyansa yeni üzvlərin qəbulu məsələsi xüsusilə qızğın müzakirəyə səbəb
olmuşdur. Albaniya və Xorvatiya təşkilata üzv qəbul edilsə də, Makedoniyanın Alyansa qəbuluna Yunanıstan
mane olmuşdur. Yunanıstanın tərkibində eyni adlı vilayət olduğuna görə Afina Makedoniyadan dövlətin rəsmi
adını dəyişməyi tələb etmişdir.
Lakin ən gözlənilməz hadisə ABŞ-ın rəsmi dəstəyinə rəğmən Ukrayna və Gürcüstanın təşkilata üzvlüyü
məsələsinin təxirə salınması olmuşdur. Almaniya, Fransa və bir sıra Avropa ölkələrinin təşəbbüsü ilə baş tutan
bu qərar Rusiya diplomatiyasının qələbəsi kimi də qiymətləndirilir. Lakin bununla belə, amerikalı
diplomatların manevrləri nəticəsində sammitin yekun kommunikesinin mətninə «Ukrayna və Gürcüstan
NATO üzvü olacaqlar» ifadəsinin daxil edilməsi Alyansın bu mövzunu birdəfəlik qapatmadığını və növbəti
dəfə yenidən məsələyə qayıdacağını düşünməyə əsas verir.
ABŞ-ın Polşa və Çexiyada raketdənmüdafiə sistemi qurmaq planlarına və Əfqanıstandakı koalisiya
qüvvələrinə Vaşinqtonun NATO-dakı avropalı müttəfiqlərinin dəstək verməsi bu ölkənin sammitdə qazandığı
uğurlar sırasına aid edilə bilər. Məsələn, Fransa Əfqanıstanın cənubundakı koalisiya qüvvələrində xidmət
etmək üçün yeddi yüz nəfərdən ibarət hərbi qulluqçu göndərmək barədə qərar qəbul etmişdir. Bundan savayı,
Fransa NATO-nun genişmiqyaslı hərbi fəaliyyətində hərtərəfli və intensiv şəkildə iştirak etmək niyyətini
bəyan etdi. Bu, Şarl de Qollun prezidentliyindən sonra Fransa tərəfindən səsləndirilən ilk belə bəyanat idi.
Tarixə ekskurs edərək deməliyik ki, 1958-ci ildə prezident seçilən Ş.de Qollun ABŞ-ın NATO-dakı
xüsusi roluna və bu ölkə ilə Böyük Britaniya arasındakı xüsusi münasibətə etiraz əlaməti olaraq, 1958-ci il
sentyabr ayının 18-də ABŞ Prezidenti D. Eyzenhauerə və İngiltərənin Baş naziri N. Makmillana göndərdiyi
memorandumda Fransanın bu iki ölkə ilə bərabər üstünlüyə malik olmasını nəzərdə tutan Üçtərəfli
Direktoratın yaradılması, habelə Fransanın tabeliyində olan müstəmləkə ərazilərin, xüsusilə Əlcəzairin NATOnun coğrafi maraq dairəsinə daxil olması barədə təkliflər öz əksini tapmışdır. Qənaətbəxş cavab almayan de
Qoll öz ölkəsi üçün müstəqil müdafiə sisteminin yaradılmasına başladı. 1959-cu ilin mart ayında Fransa Aralıq
dənizindəki donanmasını NATO-nun ümumi komandanlığından çıxartdı, üç ay sonra, 1959-cu ilin iyununda
isə de Qoll Fransa torpağında xarici nüvə silahlarının yerləşdirilməsini qadağan etdi. Bu, Birləşmiş Ştatları
özünün 200-ə yaxın hərbi təyyarəsini bu ölkədən çıxarmağa və 1950-ci ildən bəri istifadəsində olan böyük
hava qüvvələri bazasını 1967-ci ildə Fransaya geri verməyə məcbur etdi.
Öz növbəsində, Fransa müstəqil nüvə proqramı üzərində fəaliyyətə başladı və 1960-cı ilin fevral ayında
o zamankı Fransa Əlcəzairində ilk nüvə silahını sınaqdan keçiridi.
1962-ci il Karib böhranı zamanı digər NATO ölkələri ilə həmrəylik nümayiş etdirməsinə baxmayaraq,
prezident de Qoll anti-NATO fəaliyyətini davam etdirərək, Fransanın Atlantik və La-Manş donanmalarını
NATO komandanlığının tabeliyindən çıxarmaq barədə qərar qəbul etdi.
1966-cı ildə Fransanın bütün silahlı qüvvələri NATO-nun Birləşmiş Hərbi Komandanlığından çıxarıldı
və qeyri-fransız NATO əsgərlərinə Fransanı tərk etmək əmri verildi. Bu hadisə 1967-ci ilin oktyabr ayında
Avropada Birləşmiş Qüvvələrin Ali Baş Qərargahının Fransadan Belçikaya köçürülməsi ilə nəticələndi.
(Ardı var)
Bizim Yol.– 2018.- 11 oktyabr. – № 180. – S. 11.
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Uğurlu diplomatiyanın real nəticələri
İlham Əliyevin xarici siyasət konsepsiyası geosiyasi mühitə yeni dinamika verən Azərbaycanı regional
güc mərkəzinə çevirib
Rəşad Baxşəliyev
Azərbaycanın xarici siyasətində beynəlxalq təşkilatlarla münasibətlərin qurulması və inkişaf etdirilməsi
prioritet istiqamətlərdən biridir. Bu siyasətin nəticəsi olaraq Azərbaycan dünyanın ən mötəbər beynəlxalq
təşkilatlarının – BMT, ATƏT, Avropa Şurası, İslam Konfransı Təşkilatının və digər mötəbər qurumların üzvü
kimi onların işində yaxından iştirak edir.
Son 15 ildə Prezident İlham Əliyev tərəfindən yürüdülən çoxşaxəli xarici siyasət dünyada gedən
proseslərə təsir imkanları olan hər bir beynəlxalq təşkilatla əməkdaşlığı, qarşılıqlı münasibətlərin qurulmasını
və inkişafını özündə ehtiva edir. Ölkəmiz üzvü olduğu və ya tərəfdaşlıq etdiyi hər bir təşkilatın ümdə
prinsiplərinə daim sadiq qalıb, üzərinə düşən vəzifələrin öhdəsindən layiqincə gəlib.
Azərbaycanın Avropa İttifaqı və NATO ilə əlaqələri daha da dərinləşir
Ölkəmiz həmçinin Avropa İttifaqı, NATO, Beynəlxalq Valyuta Fondu, Avropa Yenidənqurma və
İnkişaf Bankı kimi təşkilatlarla da fəal əməkdaşlıq edir. İndiyədək bu təşkilatlar tərəfindən ölkəmizdə onlarla
iqtisadi və sosialyönümlü proqram və layihələr həyata keçirilib. Ötən illərdə Azərbaycan üzv olduğu və
əməkdaşlıq etdiyi bütün beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələrini daha da genişləndirib və möhkəmləndirib. 20122013-cü illərdə Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü kimi fəaliyyəti ölkəmizin beynəlxalq
təşkilatlarla uğurlu əməkdaşlığının bariz nümunəsidir.
Prezident İlham Əliyevin ötən həftə Brüsselə səfəri çərçivəsində Avropa İttifaqı Şurasının rəhbərliyi ilə
keçirdiyi görüşlər və imzalanan yeni tərəfdaşlıq prioritetləri, eləcə də, NATO-nun Əfqanıstanda həyata
keçirdiyi əməliyyata töhfə verən tərəfdaş ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının iştirakı ilə Qətiyyətli Dəstək
missiyası üzrə Şimali Atlantika Şurasında keçirilən görüş, tərəfdaş ölkələrinin dövlət və hökumət başçıları
üçün təşkil edilən qəbul mövcud əlaqələrin daha da dərinləşməsinə xidmət edir.
“Tərəfdaşlıq prioritetləri” yeni imkanlar açır
Öncə Prezident İlham Əliyev Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Donald Tusk ilə görüşərək siyasi,
iqtisadi, energetika, nəqliyyat və digər sahələrdə uğurlu əməkdaşlıqla bağlı fikir mübadiləsi apardı.
Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyində artan rolu və bu yaxınlarda rəsmi açılışı olan TANAP
layihəsinin bu məsələdə böyük əhəmiyyəti vurğulandı. Sonra isə prezidentlərin iştirakı ilə Azərbaycan-Avropa
İttifaqı tərəfdaşlıq əlaqələrinin gələcək inkişafı üçün yeni imkanlar açacaq sənəd paraflandı. Sənədin birinci
bəndində hər iki tərəfin ölkələrin ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi və suverenliyi ilə yanaşı, dövlətlərin beynəlxalq
sərhədlərinin toxunulmazlığının dəstəklənməsinə sadiqliyi ifadə olunur.
Ümumiyyətlə, cənab İlham Əliyevin Brüsselə səfəri, keçirdiyi görüşlər, imzalanmış sənədlər
Azərbaycanla Avropa İttifaqı və Qərb arasında münasibətlərin, siyasi, iqtisadi, energetika, nəqliyyat və digər
sahələrdə uğurlu əməkdaşlıq əlaqələrinin daha da genişlənməsinə xidmət edir.
Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyində rolu artır. Azərbaycanın liderliyi ilə həyata keçirilən
transmilli enerji layihələri Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasına mühüm töhfədir.
Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında paraflanmış “Tərəfdaşlıq prioritetləri” sənədi ikitərəfli tərəfdaşlıq
əlaqələrinin gələcək inkişafı üçün yeni imkanlar açır.
Yeni sənəddə göstərilir ki, Avropa İttifaqı əlverişli geostrateji mövqeyə malik olan Azərbaycanın “ŞərqQərb” və “Şimal-Cənub” nəqliyyat dəhlizinin və mühüm enerji layihələrinin həyata keçirilməsində rolunu
yüksək dəyərləndirir.
Avropa İttifaqı hesab edir ki, Azərbaycan dünyada mədəniyyətlərarası dialoqun inkişafına əhəmiyyətli
töhfə verir. Qurum Azərbaycanın dünyəvi və müasir cəmiyyət quruculuğu sahəsində müsbət təcrübəsini də
yüksək qiymətləndirir.
NATO Azərbaycanla əməkdaşlığa böyük önəm verir
Azərbaycanın xarici siyasətində beynəlxalq təhlükəsizlik strukturları ilə əməkdaşlıq da aparıcı xətt təşkil
edir. Bu istiqamətdə NATO ilə əlaqələr xüsusilə qeyd olunmalıdır.
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Azərbaycan-NATO əlaqələri ölkəmizin Avratlantik strukturlara inteqrasiyasının tərkib hissələrindən
biridir. Bu əməkdaşlıq Azərbaycanın 1994-cü ildə “Sülh naminə tərəfdaşlıq” Proqramına qoşulması ilə
başlayıb. Bununla Azərbaycan NATO hərbi strukturları ilə əməkdaşlıq etmək, birgə təlimlər keçirmək, hərbi
kadrlar hazırlanmasında blokun təcrübəsindən bəhrələnmək imkanları qazandı.
1994-cü ildən başlayaraq Azərbaycan-NATO əlaqələri yüksələn xətlə inkişaf edir. Təqdirəlayiq haldır
ki, Azərbaycanda dəfələrlə səfərdə olan NATO rəsmiləri əməkdaşlıqdan razılıqlarını ifadə ediblər. Digər
tərəfdən, Azərbaycanın regiondakı rolunun və mövqeyinin güclənməsi alyansın ölkəmizə olan marağını daim
artırır. Azərbaycanın yerləşdiyi bölgədə daha əhəmiyyətli rol oynamasını NATO rəhbərliyi də yaxşı bilir və
ona görə ölkəmizlə əməkdaşlığa böyük önəm verir.
Qətiyyətli Dəstək missiyasındakı hərbçilərimizin sayı 30 faiz artırılıb
Prezident İlham Əliyevin Brüsselə səfəri çərçivəsində NATO-nun yeni mənzil-qərargahında keçirdiyi
görüşlər və Qətiyyətli Dəstək missiyası üzrə Şimali Atlantika Şurasının görüşündə iştirak etməsi bir daha
təsdiq edir ki, ikitərəfli əməkdaşlıq getdikcə daha da şaxələnir. Azərbaycanla NATO arasında güclü tərəfdaşlıq
əlaqələri regional təhlükəsizlik və sabitlik məsələlərində mühüm rol oynayır. Ölkəmiz dünyada sülhyaratma
prosesinə əməli töhfə verir.
Qətiyyətli Dəstək missiyası üzrə Şimali Atlantika Şurasının iclasında çıxış edən Prezidenti İlham Əliyev
bildirdi ki, Azərbaycanla NATO arasında güclü tərəfdaşlıq əlaqələri regional təhlükəsizlik və sabitlik
məsələlərində mühüm rol oynayır. 2002-ci ildən başlayaraq Azərbaycan sülhməramlıları NATO hərbçiləri ilə
Əfqanıstanda çiyin-çiyinə xidmət edirlər. 2018-ci ilin yanvar ayından Azərbaycan Qətiyyətli Dəstək
missiyasındakı hərbçilərinin sayını 30 faiz artıraraq 120 nəfərə çatdırıb.
Bununla yanaşı, Azərbaycan Qətiyyətli Dəstək missiyasına nəqliyyat və logistik dəstək də göstərir. Ötən
ilin oktyabr ayında Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun istifadəyə verilməsi bu missiyaya tranzit dəstəyi
göstərilməsinə böyük dərəcədə kömək edib. Ötən il Azərbaycan “Asiyanın Qəlbi – İstanbul Prosesi”nə
həmsədrlik, keçən ay isə Beynəlxalq Təmas Qrupunun toplantısına evsahibliyi edib.
NATO hər zaman Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir
Cənab İlham Əliyev NATO-nun mənzil qərargahında bir daha Ermənistanın işğalçılıq siyasətindən söz
açdı. Bəyan etdi ki, Ermənistanın təcavüzündən əziyyət çəkən və bu təcavüz nəticəsində beynəlxalq səviyyədə
tanınmış ərazisinin 20 faizi işğal olunmuş, bir milyon soydaşına qarşı məlum acınacaqlı etnik təmizləmə
törədilmiş Azərbaycan işğalın və dağıntının iqtisadi və humanitar nəticələrini yaxşı anlayır: Azərbaycan
NATO və bu təşkilatın üzv dövlətləri tərəfindən ölkəmizin siyasi müstəqilliyinə, suverenliyinə, ərazi
bütövlüyünə və Ermənistanla münaqişənin bu prinsiplərə əsaslanan həllinə verdiyi davamlı dəstəyi yüksək
qiymətləndirir. Azərbaycan Əfqanıstanın üzləşdiyi təhlükəsizlik təhdidlərinin aradan qaldırması, ölkədə sülh
və inkişafın əldə edilməsi işinə köməyini bundan sonra da davam etdirəcək.
Brüsseldə keçirilən toplantının yekununda qəbul edilən kommunikedə quruma üzv olan dövlətlər
növbəti dəfə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə, müstəqilliyi və suverenliyinə və eləcə də ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin bu prinsiplər əsasında həllinə dəstək ifadə ediblər.
Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda deyilir ki, 2006-cı ildən başlayaraq NATO üzv dövlətləri
zirvə toplantılarının yekununda qəbul olunan bəyanatlarda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə, müstəqilliyi və
suverenliyinə davamlı olaraq dəstəklərini ifadə edirlər. Ölkəmiz Avropa İttifaqı və NATO üzv dövlətləri
tərəfindən müvafiq olaraq Avropa İttifaqı-Azərbaycan “Tərəfdaşlıq prioritetləri” sənədini və NATO-nun
Brüssel toplantısının kommunikesində növbəti dəfə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyinə, o cümlədən
sərhədlərinin toxunulmazlığına hörmət və dəstəyin ifadə olunmasını təqdir edir.
Nikol Paşinyan Brüssel səfərindən məyus və əliboş qayıtdı
Maraqlısı odur ki, istər Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında ikitərəfli münasibətlərin inkişaf
etdirilməsi, istər Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli baxımından, istərsə də digər məsələlərdə bu qurumun
rəsmiləri cənab İlham Əliyevə yüksək hörmət, etimad, böyük diqqət nümayiş etdirdikləri halda, Ermənistanın
baş naziri Nikol Paşinyan Brüssel səfərindən məyus və əliboş qayıtdı.
Əslində isə Paşinyan inqilabın lideri kimi Avropa İttifaqından və qurumun rəsmilərindən özünə,
ölkəsinə qarşı böyük diqqət gözləyirdi. Amma Ermənistan mediasının iddia etdiyi kimi, qırmızı xalçalar
sərilmədi, Paşinyan təntənəli şəkildə, alqışlarla qarşılanmadı.
1412

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Üstəlik, bu şəxsin Ermənistanla Azərbaycan arasında danışıqlar prosesinə Dağlıq Qarabağın separatçı
rejimini cəlb etmək cəhdləri iflasa uğradı. İstər Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında paraflanmış “Tərəfdaşlıq
prioritetləri” sənədində, istərsə də NATO toplantısının yekun sənədində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə
birmənalı dəstək ifadə olundu. Hətta Ermənistanın NATO-nun yekun sənədinə xalqların öz müəqddəratını
təyin etmə prinsipini daxil etmək cəhdi də iflasa uğradı.
Beləliklə, Prezident İlham Əliyevin və Paşinyanın Brüsselə səfəri güclü, özünə güvənli, prinsipial,
böyük hörmət sahibi olan Azərbaycanın fonunda cılız, heç kimə lazım olmayan, olduqca zəif Ermənistanın
obrazını açıq nümayiş etdirdi. Bu reallıq isə əlbəttə ki, cənab İlham Əliyevin Azərbaycanın milli maraqlarına
uyğun yürütdüyü məqsədyönlü və prinsipial siyasi kursun nəticəsidir.
Azərbaycan.-2018.-17 iyul.-№156.-S.1,5.
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Azərbaycanın Şimal Alyansı ilə əlaqələri inkişaf edir
Brüsseldə keçirilən görüş də bunu bir daha təsdiqlədi
Rəfiqə Hüseynova
Məlum olduğu kimi, iyulun 11-də Brüsseldə NATO-nun müttəfiq və tərəfdaş ölkələrinin dövlət və
hökumət başçıları üçün təşkil olunan qəbulda iştirak edən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Donald Tusk ilə görüşüb.
Görüşdə Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında siyasi, iqtisadi, energetika, nəqliyyat və digər sahələrdə
uğurlu əməkdaşlığın həyata keçirildiyi qeyd olunub. Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyində artan
rolu və bu yaxınlarda rəsmi açılışı olan TANAP layihəsinin bu məsələdə böyük əhəmiyyəti vurğulanıb. Eyni
zamanda, Azərbaycanın yerləşdiyi regiondakı vəziyyət, regional təhlükəsizlik və çağırışlar haqqında da fikir
mübadiləsi aparılıb.
Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi müzakirə olunub. Prezident İlham Əliyev
münaqişənin hazırkı vəziyyəti barədə məlumat verib.
Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Donald Tusk Azərbaycanın dünyəvi və müasir cəmiyyət quruculuğu
sahəsində müsbət təcrübəyə malik olduğunu qeyd edib. Söhbət zamanı Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı
vəziyyət, bu sahədə həyata keçiriləcək Azərbaycan-Avropa İttifaqı əməkdaşlığı barədə məsələlər müzakirə
olunub.
Prezident İlham Əliyev və Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Donald Tusk Azərbaycan ilə Avropa
İttifaqı arasında bu gün paraflanacaq “Tərəfdaşlıq prioritetləri” sənədini yüksək qiymətləndirdilər, bu sənədin
Azərbaycan-Avropa İttifaqı tərəfdaşlıq əlaqələrinin gələcək inkişafı üçün yeni imkanlar açacağını
məmnuniyyətlə qeyd etdilər.
Sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti
Donald Tuskun iştirakı ilə “Tərəfdaşlıq prioritetləri” sənədinin paraflanması mərasimi olub.
Sənədi Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov və Avropa Komissiyasının vitseprezidenti, xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Federika Moqerini parafladılar. Sənədin
birinci bəndində qeyd edildiyi kimi, əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi məqsədilə qarşılıqlı maraq və birgə
dəyərlərə əsaslanaraq Azərbaycan və Avropa İttifaqı tərəfindən birgə tərəfdaşlıq prioritetləri razılaşdırılıb.
Eyni zamanda, birinci bənddə hər iki tərəfin ölkələrin ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi və suverenliyi ilə yanaşı,
dövlətlərin beynəlxalq sərhədlərin toxunulmazlığının dəstəklənməsinə sadiqliyi ifadə olunur.
Sənəddə Azərbaycanın əlverişli geostrateji mövqeyə malik olması, ölkəmizin Şərq-Qərb və ŞimalCənub nəqliyyat və enerji layihələrinin həyata keçirilməsinə verdiyi töhfə də Avropa İttifaqı tərəfindən
vurğulanır. Eyni zamanda, “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsinin tezliklə tam yekunlaşmasının və bunun
nəticəsində Avropa bazarlarına təbii qazın çatdırılmasının əsas prioritetlər sırasında olduğu bildirilir.
Sənəddə Azərbaycanın mədəniyyətlərarası dialoqun inkişafına verdiyi töhfənin əhəmiyyəti vurğulanır
və bu sahədə Avropa İttifaqının Azərbaycanla əməkdaşlığa xüsusi marağı olduğu bildirilir. Eyni zamanda,
paraflanan sənəddə Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında vizaların ləğvi sahəsində dialoqun perspektivləri
də əksini tapıb.
Azərbaycan-NATO əlaqələri qarşılıqlı maraqlar əsasında uğurla inkişaf edir
Keçirilən görüş bir daha göstərir ki, Azərbaycanın xarici siyasətində beynəlxalq təşkilatlarla
münasibətlərin qurulması və inkişaf etdirilməsi prioritet istiqamətlərdən biridir. Bu siyasətin nəticəsi olaraq
Azərbaycan dünyanın ən mötəbər beynəlxalq təşkilatlarının – BMT, ATƏT, Avropa Şurası, İslam Konfransı
Təşkilatı, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı və digər mötəbər qurumların üzvü kimi onların işində
yaxından iştirak edir.
Xüsusi olaraq vurğulamaq lazımdır ki, 1994-cü ildən başlayaraq Azərbaycan-NATO əlaqələri yüksələn
xətlə inkişaf edir. Bu əlaqələrin əsas tərkib hissəsini hərbi əməkdaşlıq, hərbi modernizasiya, təhlükəsizlik
məsələləri üzrə siyasi məsləhətləşmələr, sülhməramlı əməliyyatlar, təhlükəsizlik sektorunun islahatı, mülkifövqəladə planlaşdırma, təhlükəsizliklə əlaqədar elmi, iqtisadi və ətraf mühit üzrə əməkdaşlıq məsələləri təşkil
edir. Antiterror koalisiyasının üzvü olan Azərbaycanın hərbi bölmələri bu müddətdə NATO qüvvələri
tərkibində keçirilən sülhyaratma missiyasında yaxından iştirak edir. Bu, o deməkdir ki, Azərbaycan regional
müstəvi ilə yanaşı, qlobal miqyasda da təhlükəsizliyə töhfə verən ölkədir. Öz növbəsində, NATO rəsmiləri
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münaqişə ocaqlarının söndürülməsində qlobal planda sülh və sabitliyin təminatında Azərbaycanın potensialını
yüksək qiymətləndirirlər.
Bütövlükdə, Azərbaycan NATO ilə ortaq maraq kəsb edən geniş spektrli məsələlər üzrə siyasi dialoq
aparır. Müxtəlif formatlarda və səviyyələrdə aparılan dialoq çərçivəsində tərəfdaşlıq, regional təhlükəsizlik,
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, əməliyyatlarda iştirak, Əfqanıstana töhfə, meydana
gələn təhlükəsizlik təhdidləri və s. aktual məsələlər müzakirə olunur, eləcə də, praktiki əməkdaşlığın
vəziyyətinə qiymət verilir.
Beləliklə, Prezident İlham Əliyevin Brüsselə səfəri göstərdi ki, Azərbaycanla NATO arasında
əməkdaşlıq yüksələn xətlə inkişaf edir. Eyni zamanda, bir daha təsdiq olundu ki, NATO Azərbaycana bölgədə
mühüm rol oynayan tərəfdaş ölkə kimi yanaşır.
Səs.– 2018.- 17 iyul. – № 132. – S. 2.
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“Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramı çərçivəsində əməkdaşlıq
Rəşid Rəşad
SSRİ parçalandıqdan, Varşava hərbi bloku süqut etdikdən sonra keçmiş sosialist ölkələrində
müstəqilliyə doğru kütləvi bir hərəkat başlandı. Hətta keçmiş Varşava hərbi blokuna vaxtilə daxil olan bir sıra
dövlətlər öz təhlükəsizliklərinin təminatını NATO-ya üzv olmaqda görürdülər və bu məqsədlə onlar Qərb
ölkələrinin liderlərinə təkliflə müraciət edirdilər.
Ekspertlər bildirirlər ki, həmin ərəfədə yeni gənc dövlətlərdə demokratik yönümü dəstəkləmək üçün
Qərb ölkələri, ilk növbədə ABŞ bir sıra səmərəli tədbirlər planı həyata keçirməyə başladı. Bunlardan da ən
başlıcası ABŞ-ın eks-prezidenti Bill Klintonun 1994-cü ilin yanvarında NATO-nun Brüsseldə keçirilən tarixi
zirvə toplantısında ortaya qoyduğu “Sülh naminə tərəfdaşlıq” (SNT) proqramı oldu. Həmin proqramın başlıca
funksiyası Şərq ölkələri ilə NATO arasında əməkdaşlığı möhkəmlətmək və Qərb birliyinə yeni demokratik
dövlətlər cəlb etməkdən ibarət idi.
O da qeyd olunur ki, Şərqi və Mərkəzi Avropanın bütün ölkələri üçün bu tərəfdaşlıq qurumunun qapıları
açıq idi. O zaman NATO-nun “hazırlıq şöbəsi” kimi qiymətləndirilən SNT proqramına üzv olmaq istəyən
ölkələr bir sıra vacib şərtlərə əməl etməli idilər. Bu sənəddə qeyd edilirdi ki, NATO-nun “SNT” prqramının
gələcək yeni üzvü demokratiya prinsiplərinə, insan hüquqlarına hörmətlə yanaşılmasına, qanunun
hakimiyyətinə, münaqişələrin dinc yolla nizamlanmasına, milli sərhədlərin toxunulmazlığına sadiq olduğunu
nümayiş etdirməlidir.
Tərəfdaşlıq iştirakçı ölkələrə NATO qüvvələri ilə birgə hərbi planlaşdırma, taktiki hazırlıq və manevrlər
sahəsində işgüzar əlaqələri inkişaf etdirməyə imkan verməli idi. Fəal tərəfdaşlar isə NATO qərargahında təmsil
olunmaqla, onun siyasi və hərbi strukturlarında iştirak edəcəkdilər. Hər hansı tərəfdaş dövlətin ərazi
bütövlüyünə, siyasi müstəqilliyinə, yaxud təhlükəsizliyinə birbaşa qorxu yaranarsa, həmin tərəfdaşın NATO
üzvləri ilə məsləhətləşmək və fəal siyasi dialoq keçirmək hüququ olacaqdı. Bundan əlavə, Qərb “SNT”
proqramının üzvü olan ölkələrə iqtisadi yardımı da gücləndirməli idi.
Qeyd edək ki, 1994-cü il mayın 2-dən bəri “SNT”-in üzvü olan Azərbaycan üçün də bu önəmli
proqramda iştirak böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu proqram çərçivəsində əməkdaşlıq, gələcəkdə ölkəmizin
NATO da daxil olmaqla Avro-Atlantik məkana tam inteqrasiya olunmasında mühüm rol oynayacaq.
Azərbaycan NATO-nun “SNT” proqramı ilə əlaqədar vaxtaşırı olaraq müxtəlif ölkələrdə keçirilən layihələrdə
və tədbirlərdə uğurla, fəal iştirak edir. Azərbaycan rəhbərliyi son illər ərzində NATO-nun zirvə toplantılarının
işində ən yüksək səviyyədə təmsil olunur (xalqqazeti).
Ekspert Kamal Adıgözəlovun fikrincə, “Şərq tərəfdaşlığı” proqramı Avropa İttifaqının Şərq qonşuları
ilə əlaqələrinin daha da dərinləşməsini nəzərdə tutur: “Bu proqram Avropa İttifaqı və onun Şərq qonşuları
arasında ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlığın qurulması üçün yeni çərçivədir. “Şərq tərəfdaşlığı” proqramının
məqsədi hakimiyyət və vətəndaş cəmiyyətini cəlb etməklə Avropa İttifaqının Şərq tərəfdaşları ilə siyasi və
iqtisadi əməkdaşlığını daha da genişləndirməkdir. Proqrama cəlb olunmuş Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna,
Moldova, Belarus və Ermənistan ümumən Qərblə Şərq arasında əlverişli tranzit yollarının, nəqliyyatkommunikasiya dəhlizlərinin keçdiyi ən əhəmiyyətli geosiyasi region hesab olunur. Avropa Komissiyası “Şərq
tərəfdaşlığı” kommunikesi əsasında bu ölkələr arasında yaxın illərdə assosiativ sazişin imzalanmasını, habelə
ölkələrin Avropa İttifaqına inteqrasiya meyillərinin dəstəklənməsini təklif etmişdir. Proqrama daxil edilən
ölkələrin gələcəkdə Avropa İttifaqına qəbuluna dair konkret vəd olmasa da, onların avrostrukturlara
inteqrasiya prosesinin sürətləndirilməsinin uzaq perspektiv üçün strateji hədəfləri kifayət qədər aydındır”.
Adıgözəlov onu da qeyd edir ki, Azərbaycan Avropa və onun Şərq qonşuları arasındakı yolların kəsişmə
nöqtəsində yerləşir: “Təsadüfi deyil ki, 2009-cu ildə proqram çərçivəsində Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığın
sıxlaşdırılması rəsmi Bakının xarici siyasətində mühüm istiqamətlərdən biri olub.Azərbaycandan fərqli olaraq,
Ermənistan “Şərq tərəfdaşlığı” proqramının “tormozlayıcı” dövləti kimi çıxış edir. Təcavüzkar siyasəti ilə
özünü regiondakı bütün perspektivli layihələrdən kənarda qoyan Ermənistan Avropa üçün potensial təhlükə
mənbəyi olan Metsamor atom elektrik stansiyasının (AES) fəaliyyətini dayandırmaq barədə qətiyyən
düşünmür”.
Onun sözlərinə görə, dini, tarixi, siyasi və mənəvi dəyərləri ilə bir-birinə bağlı olan müsəlman
ölkələrinin uğurlu birlik modeli kimi özünü təsdiqləyən, beynəlxalq münasibətlər sistemində xüsusi çəkiyə
malik olan İslam Konfransı Təşkilatı ilə əməkdaşlıq bu baxımdan xüsusilə mühüm əhəmiyyət kəsb edir:
“Azərbaycan İslam aləminin tərkib hissəsi olaraq, bu təşkilatın regional və qlobal məsələlərin həllində siyasi
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çəkisinin və nüfuzunun artırılmasına yardım edir. 2007-ci ildə İslam Konfransı Təşkilatının Xarici İşlər
Nazirləri Şurasının sədri kimi Azərbaycan təşkilatın strukturlarının və funksiyalarının daha da gücləndirilməsi
və Avropa təşkilatları ilə əməkdaşlıq mexanizmlərinin yaradılması istiqamətində səylər göstərmişdir. Ölkəmiz
təşkilatla qarşılıqlı faydalı münasibətlər qurmaqla ümummilli maraqlarını daha geniş coğrafi arealda müdafiə
etmək, üzləşdiyi bir sıra problemləri beynəlxalq birliyə çatdırmaq baxımından əlverişli tribuna qazanmışdır.
Respublikamızın müsəlman dövləti kimi İslam dəyərlərinə hörmətlə yanaşması, eyni zamanda, tarixi
ənənələrini qoruyub saxlaması bu əməkdaşlıq üçün ciddi zəmin yaradır. Müxtəlif mədəniyyət və
sivilizasiyaların qovuşuğunda nadir coğrafi mövqeyi, dözümlülük və icmalararası sülh ənənələri, mədəni və
etnik rəngarənglik Azərbaycanın sivilizasiyalar arasında körpü rolu oynamasının etiraf edilməsinə imkan
açmışdır”.
Qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan fərdi tərəfdaşlıq məsələlərini özündə ehtiva edən əsas sənədlərdə əks
olunmuş məqsəd və prinsiplərin yerinə yetirilməsi məqsədi ilə NATO-nun müvafiq tərəfdaşlıq
mexanizmlərindən fəal istifadə edir. Bu baxımdan da Azərbaycanın NATO ilə fərdi tərəfdaşlığının məqsəd və
prinsipləri əsas etibarı ilə Azərbaycanın SNT Təqdimat Sənədi (1996), Planlaşdırma və Analiz Prosesi (1997)
və Fərdi Tərəfdaşlıq Əməliyyat Planında (2004) öz əksini tapır. Bu sənədlərdə Azərbaycan Respublikası
müdafiə və təhlükəsizlik sektoru islahatı, hərbi qüvvələrin NATO standartlarına uyğun inkişaf etdirilməsi,
NATO əməliyyatlarında iştirak, enerji təhlükəsizliyinin təmini, fövqəladə hallara hazırlıq, meydana çıxan
təhlükəsizlik çağırışları ilə mübarizə, eləcə də ətraf mühit və ictimai diplomatiya sahələrində əməkdaşlıq
niyyətini ifadə edir.
ABŞ dövlət katibinin siyasi məsələlər üzrə sabiq müavini Mark Qrossman Florida ştatının Orlando
şəhərində NATO Parlament Assambleyasının iclasında çıxış edərkən bildirib ki, Alyans təhlükəsizliyə dair
müxtəlif bölgə və millətlərlə yeni müzakirələrə başlamalıdır: “NATO-nun “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramı
Qafqaz və Orta Asiyanı diqqət mərkəzində saxlamalıdır. Bu proqram NATO üzvlüyünə namizəd ölkələri
hazırlaşdırmaqda kömək edir. İstanbul zirvə görüşündə Alyansa qəbul ediləcək yeddi yeni üzv də daxil
olmaqla, NATO üzrə müttəfiqlərin 40 faizi “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramının “məzunlarıdır. Bu proqram
həm də NATO sərhədlərindən kənarda sabitliyi qorumaq vasitəsidir. Proqramın iştirakçıları Balkan
yarımadasında, Əfqanıstanda və İraqda sülhyaratma səylərinə qoşulmuşlar. Alyansa təhlükə hər yerdən yarana
bilər. Əgər terror aktı Əfqanıstanda planlaşdırılır, Hamburqda yekunlaşdırılır və Nyu-Yorkda həyata
keçirilirsə, NATO hər hansı bölgədə qalxan təhlükəni saxlamaq iqtidarlı qüvvələrə malik olmalıdır”
(AZƏRTAC). NATO-nun sabiq baş katibi Anders Foq Rasmussen proqramın 20-ci ildönümü münasibətilə
bağlı bəyanatında bildirib ki, “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramı Avro-Atlantik məkanda sülh və sabitliyə öz
töhfəsini verməklə yanaşı, NATO-nun artan tərəfdaşlıq şəbəkəsinin bundan sonra da inkişafına kömək edəcək.
Tərəfdaşlar bizim əməliyyatlara qoşularaq, NATO müttəfiqlərinin Avro-Atlantik məkanda və ondan kənarda
təhlükəsizliyinin təmin olunması istiqamətində birgə çalışır. Bizim müttəfiq və tərəfdaşlarımız hər il
islahatların təşviqi, imkanların artırılması və ümumi təhlükəsizlik çağırışları üzərində birgə işləmək
imkanlarımızı inkişaf etdirmək üçün təlimlərdə iştirak edirlər” (“Trend”).
Ekspertlər qeyd edirlər ki, Azərbaycan-NATO tərəfdaşlığında əsas istiqamətlər siyasi dialoq, sülhü
dəstəkləmə əməliyyatlarında iştirak və əsas vurğusu müdafiə məsələlərinə yönələn geniş spektrli məsələlər
üzrə praktiki əməkdaşlıqdan ibarət olub. Bu baxımdan da fərdi əsaslarda qurulan tərəfdaşlıqla yanaşı,
Azərbaycan Avroatlantik Tərəfdaşlıq Şurasının işində də fəal iştirak edir. Müxtəlif səviyyələrdə aparılan siyasi
dialoqlarda ikitərəfli müzakirələrin prioritet mövzuları regional və Avroatlantik məkanın təhlükəsizliyi, enerji
təminatının təhlükəsizliyi, Əfqanıstanda sülhməramlı əməliyyatlarda iştirak və beynəlxalq təhlükələrə qarşı
mübarizədə yardımlaşmaqdır.
O da qeyd olunur ki, NATO Cənubi Qafqaz regionunda aparıcı dövlət olan Azərbaycanla əməkdaşlığa
böyük önəm verir. Region ölkələri arasında coğrafi mövqeyinə və əhalisinin sayına görə ən əhəmiyyətli ölkə
olan Azərbaycan, həm də zəngin təbii resurslarına görə Avropanın enerji təhlükəsizliyində vacib rol oynayır.
Təsadüfi deyil ki, Alyansın “Şərq tərəfdaşlığı” siyasətində Azərbaycan özünəməxsus önəm daşıyır. NATO
üçün Orta Asiya və Yaxın Şərqə açılan qapı funksiyasını daşıya biləcək bir ölkə ilə əməkdaşlığın perspektivləri
çox böyükdür. Azərbaycanın beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizəsi də, Silahlı Qüvvələrimizin kontingentinin
NATO-nun Əfqanıstanda apardığı Beynəlxalq Təhlükəsizliyə Yardım Qüvvələri (ISAF) əməliyyatında fəal
iştirakı yüksək dəyərləndirilib. NATO rəsmiləri dəfələrlə etiraf ediblər ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
NATO standartlarına uyğunlaşdırılması çox yüksək səviyyədə gedir. Bütün bunlarla yanaşı, Azərbaycan
hərbçiləri Sülh Naminə Tərəfdaşlıq Proqramına uyğun olaraq NATO-nun müxtəlif ölkələrdə keçirilən layihə
və tədbirlərində fəal iştirak edirlər.
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Azərbaycan-NATO əlaqələri yüksək səviyyədə inkişaf edir
Murad Məmmədli
Azərbaycanın xarici siyasətində beynəlxalq təşkilatlarla münasibətlərin qurulması və inkişaf
etdirilməsi prioritet istiqamətlərdən biridir. Bu siyasətin nəticəsidir ki, ölkəmizin səsi dünyanın ən
mötəbər beynəlxalq təşkilatlarından – BMT, ATƏT, Avropa Şurası, İslam Konfransı Təşkilatı, Qara
Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı və digər mötəbər qurumlardan eşidilir. Azərbaycanın xarici
siyasətində beynəlxalq təhlükəsizlik strukturları ilə əməkdaşlıq da aparıcı xətt təşkil edir. Bu
istiqamətdə NATO ilə əlaqələr xüsusilə qeyd olunmalıdır.
Azərbaycan-NATO ilk təmasların tarixi Azərbaycanın bir sıra Mərkəzi və Şərqi Avropa dövlətləri ilə
birlikdə NATO-nun yeni yaradılmış məşvərətçi forumuna – Şimali Atlantika Əməkdaşlıq Şurasına (1997-ci
ildən Avro-Atlantik Tərəfdaşlıq Şurası) qoşulduğu 1992-ci ilin mart ayına təsadüf edir.
Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatında bildirilir ki, Azərbaycan Respublikası ilə NATO arasında
məzmunlu tərəfdaşlığın əsası Azərbaycan Respublikasının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 4 may 1994-cü
il tarixində Sülh Naminə Tərəfdaşlıq (SNT) Çərçivə Sənədinin imzalanması ilə qoyulub. Azərbaycan
Respublikasının NATO ilə tərəfdaşlığı onun Avro-Atlantik strukturlarına inteqrasiya məqsədinə xidmət edir.
Azərbaycan NATO ilə tərəfdaşlığında əsas istiqamətlər siyasi dialoq, sülhü dəstəkləmə əməliyyatları, meydana
gələn təhlükəsizlik təhdidləri və əsas vurğusu müdafiə məsələlərinə yönələn geniş spektrli məsələlər üzrə
praktiki əməkdaşlıqdan ibarətdir. Qeyri-sabitliyin, münaqişələrin və təhdidlərin aradan qaldırılmasında
Azərbaycanın qarşılıqlı maraqlar əsasında NATO ilə əməkdaşlıq məsələsi Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik
Konsepsiyası və Hərbi Doktrinasında öz əksini tapıb.
Azərbaycan fərdi tərəfdaşlıq məsələlərini özündə ehtiva edən əsas sənədlərdə əks olunmuş məqsəd və
prinsiplərin yerinə yetirilməsi məqsədi ilə NATO-nun müvafiq tərəfdaşlıq mexanizmlərindən fəal istifadə edir.
Azərbaycanın NATO ilə fərdi tərəfdaşlığının məqsəd və prinsipləri əsas etibarilə Azərbaycanın SNT Təqdimat
Sənədi (1996), Planlaşdırma və Analiz Prosesi (1997) və Fərdi Tərəfdaşlıq Əməliyyat Planında (2004) öz
əksini tapır. Bu sənədlərdə Azərbaycan Respublikası müdafiə və təhlükəsizlik sektoru islahatı, hərbi
qüvvələrin NATO standartlarına uyğun inkişaf etdirilməsi, NATO əməliyyatlarında iştirak, enerji
təhlükəsizliyinin təmini, fövqəladə hallara hazırlıq, meydana çıxan təhlükəsizlik çağırışları ilə mübarizə, eləcə
də ətraf mühit və ictimai diplomatiya sahələrində əməkdaşlıq niyyətini ifadə edib.
1996-cı il SNT Təqdimat Sənədi əsasında hazırlanan Fərdi Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Proqramı
çərçivəsində Azərbaycan hər il 200-dən artıq tədbirdə iştirak edir. Fərdi Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Proqramı
NATO üzv və bəzi tərəfdaş ölkələri tərəfindən təşkil edilən, təcrübə mübadiləsi, hazırlığın artırılması,
həmçinin ekspert müzakirələrinə xidmət edən tədbirlərdə iştiraka şərait yaradır. Digər mühüm mexanizm,
hərbi islahatlar, təlim və təhsil, standartların tətbiqi, NATO qüvvələrinin iştirakı ilə çoxmillətli əməliyyatlara
və hərbi təlimlərə göndərilə biləcək qüvvələri müəyyən etmək və qiymətləndirməkdə tərəfdaşlara yardım
etməyi nəzərdə tutan Planlaşdırma və Analiz Prosesidir (PAP). PAP tərəfdaş ölkəyə NATO təcrübəsinə uyğun
müdafiə planlamasının təşkil edilməsinə yardım edir. Azərbaycan hazırda əməliyyatlara hazırlıq və müdafiə
planlaması üzrə “tərəfdaşlıq məqsədi” adlanan bir çox konkret tədbirləri həyata keçirir.
Azərbaycanın 2004-cü ildə qoşulduğu Fərdi Tərəfdaşlıq Əməliyyat Planı (FTƏP) ikitərəfli tərəfdaşlığı
sistemləşdirməyə və eləcə də qarşılıqlı maraq doğuran istənilən məsələ ilə bağlı əməkdaşlıq tədbirini
razılaşdırmağa imkan verir.
Azərbaycan Sülh naminə Tərəfdaşlığın prinsiplərinə əsaslanmaqla NATO ilə ortaq maraq kəsb edən
geniş spektrli məsələlər üzrə siyasi dialoq aparır. Müxtəlif formatlarda və səviyyələrdə aparılan dialoq
çərçivəsində tərəfdaşlıq, regional təhlükəsizlik, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi, əməliyyatlarda iştirak,
Əfqanıstana töhfə, meydana gələn təhlükəsizlik təhdidləri və s. aktual məsələlər müzakirə olunur, eləcə də
praktiki əməkdaşlığın vəziyyətinə qiymət verilir. Qarşılıqlı anlayışa əsaslanan, yüksək səviyyəli siyasi dialoq
praktiki əməkdaşlıq sahəsində tərəqqini təşviq edir.
Azərbaycan Respublikası Avro-Atlantik məkanda təhlükəsizliyin bölünməzliyi prinsipindən çıxış
edərək, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri ilə sanksiyalaşdırılmış, NATO-nun rəhbərlik etdiyi sülhü
dəstəkləmə əməliyyatlarında iştirak edir. Azərbaycan 1999-2008-ci illərdə NATO-nun Serbiyanın Kosovo
əyalətindəki əməliyyatında (KFOR) iştirak edib.
2003-cü ildən Azərbaycan NATO-nun Əfqanıstandakı əməliyyatında (ISAF) iştirak edir. Azərbaycan
Əfqanıstanda sülh və sabitliyin bərqərar olunması üzrə NATO çərçivəsində və digər beynəlxalq siyasi
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proseslərdə yaxından iştirak edir və Əfqanıstan hökuməti ilə müntəzəm təmaslar saxlayır. Yeri gəlmişkən,
NATO-nun “Qətiyyətli Dəstək” missiyasının tərkibində fəaliyyət göstərmək məqsədilə Azərbaycan
Ordusunun 70 nəfər sülhməramlısı yanvarın 9-da plana uyğun olaraq rotasiya qaydasında Əfqanıstana yola
salınıb. Qeyd edək ki, bu ölkədə sabitliyin və təhlükəsizliyin təmin olunmasının vacibliyini nəzərə alaraq
NATO Əfqanıstanda həyata keçirilən “Qətiyyətli Dəstək” missiyasında qüvvələrin sayının artırılması ilə bağlı
Alyansa üzv olan və tərəfdaş ölkələrə müraciət edib. Azərbaycan prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş
Komandanı cənab İlham Əliyev 23 noyabr 2017-ci il tarixində NATO-nun Brüssel şəhərindəki mənzil
qərargahındakı çıxışı zamanı 2018-ci ildən etibarən Azərbaycan sülhməramlılarının sayının artırılacağı barədə
bəyanat verib. Bu məqsədlə Milli Məclis 29 dekabr 2017-ci il tarixdə “Azərbaycan Respublikası Silahlı
Qüvvələri taqımlarının Türkiyə Cümhuriyyəti Silahlı Qüvvələrinin taboru tərkibində və NATO strukturlarının
ümumi komandanlığı altında Əfqanıstanda yerləşdirilməsinə və müvafiq əməliyyatlarda iştirak etməsinə
razılıq verilməsi haqqında” qərara dəyişikliklər edib.
Azərbaycan sülhməramlı kontingentin sayının artırılması ilə bağlı Müdafiə Nazirliyi tərəfindən müvafiq
dövlət qurumları, eləcə də NATO komandanlığı ilə əlaqəli şəkildə prosedurlar yerinə yetirilib. Müdafiə
Nazirliyindən “Ekspress”ə verilən məlumata görə, beləliklə, beynəlxalq sülhün təmin edilməsi və tərəfdaşlara
dəstək məqsədilə 2018-ci ildən etibarən “Qətiyyətli Dəstək” missiyasının müxtəlif qərargahlarında 6
Azərbaycan zabiti, eləcə də 2 hərbi həkim olmaqla sülhməramlılarımızın sayı ümumilikdə 94-dən 120
nəfərədək artırılıb.
XİN-in məlumatında qeyd edilir ki, Azərbaycan NATO qüvvələri ilə yüksək səviyyəli uyarlığa nail
olmaq məqsədilə Əməliyyat İmkanları Konsepsiyasının Qiymətləndirmə və Rəy proqramının treninq,
qiymətləndirmə və rəy alətlərindən istifadə etməyə davam edir.
Silahlı Qüvvələrdə təhsil və təlimin inkişafına xüsusi diqqət yetirilir. Müdafiə Nazirliyi təhsil və təlim
üzrə yaxşı nailiyyətlər əldə etmişdir və bu sahədə müxtəlif istiqamətləri özündə birləşdirən müfəssəl plana
malikdir. Hərbi Məktəblər, Hərbi Akademiya, Təlim və Tədris Mərkəzində Türkiyə təcrübəsinə və NATO
standartlarına əsaslanan tədris planlarından istifadə olunur. 2002-ci ildən etibarən Hərbi Məktəbləri bitirən
bütün zabitlər, bu tədris planlarına uyğun olaraq təhsil alıblar.
Dövlət Sərhəd Xidmətinin NATO ilə əməkdaşlığında əsas məsələlər hüquq-mühafizə tipli təşkilata
transformasiya və terrorizmə qarşı mübarizə kontekstində sərhəd nəzarətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı
NATO ölkələrinin ekspertiza yardımının əldə edilməsidir. Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının da
əməkdaşlığında əsas istiqamətlərdən biri hüquq-mühafizə tipli təşkilata transformasiya ilə bağlı NATO
ölkələrinin ekspertiza yardımının əldə edilməsi, habelə, Daxili Qoşunların birliklərinin beynəlxalq
əməliyyatlara hazırlanması üzrə konkret tədbirlərin həyata keçirilməsidir.
Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlığında Mülki Fövqəladə Planlama (MFP) xüsusi yer tutur və son illər
bu sahədə əməkdaşlıq genişlənməkdədir. MFP üzrə AATŞ daxilində çoxtərəfli əməkdaşlıq və FTƏP
çərçivəsində ikitərəfli fəaliyyət bir-birini qarşılıqlı gücləndirən vasitələrdir. Azərbaycan MFP Komitəsinin və
onun Planlaşdırma Qruplarının AATŞ formatındakı iclaslarına fəal olaraq töhfə verir. Bu format fikir
mübadiləsi, qarşılıqlı anlaşmanın qurulması və milli təcrübə üçün müvafiq alət və rəhbər sənədlərin
hazırlanması üçün faydalı forum təşkil edir.
MFP sahəsində ikitərəfli əməkdaşlıq prioritetləri Azərbaycanın Fərdi Tərəfdaşlıq Əməliyyat Planının
müvafiq məqsədlərini yerinə yetirməyə yönəlib. Bu istiqamət Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN)
yaradılmasından sonra daha da güclənib.
Müfəssəl xarakterə malik Azərbaycan-NATO tərəfdaşlığı sırf hərbi məsələlər ilə yanaşı elm, təhsil,
ekologiya və humanitar məsələləri də əhatə edir. Belə ki, Azərbaycan NATO maliyyəsi və ekspertizası ilə
Mingəçevir və Ələt ərazisində keçmiş sovet ordusundan qalma 1400 ton, vaxtı keçmiş, yüksək zəhərli raket
yanacağının zərərsizləşdirilməsi üzrə 2.2 milyon avro məbləğində Melanj layihəsini həyata keçirib. Layihə
NATO-nun Sülh və Təhlükəsizlik naminə Elm Proqramı tərəfindən dəstəklənmiş, NATO-nun Maddi-Texniki
Təminat və Təchizat Agentliyi (NAMSA) layihənin icraçı qurumu olub. Növbəti bu tipli layihə NATO və
tərəfdaş ölkələrin təşkil etdiyi könüllü maliyyələşmə fondu (“NATO/Sülh Naminə Tərəfdaşlıq Etimad Fondu”)
ilə Ağstafa rayonunun Saloğlu qəsəbəsi yaxınlığında 4400 hektarlıq ərazinin keçmiş sovet ordusundan qalma
partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənməsi və həmin sursatların zərərsizləşdirilməsinə xidmət edib.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) ölkənin iri şəhərlərində seysmik riskin qiymətləndirilməsi
üçün zəruri olan ilkin seysmik məlumatlar bazası hazırlayıb. Həmçinin neft və qaz kəmərləri boyunca seysmik
riskin qiymətləndirilməsi üzrə imkanlar inkişaf etdirilib. Bu xüsusda “Cənubi Qafqaz-Şərqi Türkiyə” enerji
dəhlizinin seysmik təhlükə və riskinin hesablanması üzrə layihə çərçivəsində işlər görülüb.
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Azərbaycan hökuməti Avro-Atlantik inteqrasiya strateji məqsədinə, o cümlədən, NATO ilə
tərəfdaşlığına ictimaiyyətin dəstəyinin əldə edilməsi məsələsinə böyük əhəmiyyət verir və bu baxımdan ictimai
diplomatiya Azərbaycanın NATO ilə praktiki əməkdaşlığında mühüm yer tutur. Bu sahədə praktiki
əməkdaşlığın əsas elementlərini Azərbaycan NATO Beynəlxalq Məktəbi (NISA), Azərbaycan Diplomatik
Akademiyası, Avro-Atlantik Mərkəz tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərə NATO-nun siyasi və ekspert
dəstəyinin təmin olunması; tələbələrin, fikir formalaşdıran şəxslərin və düşüncə mərkəzlərinin
nümayəndələrinin NATO Mənzil Qərargahına səfərlərinin təşkil olunması; həmçinin ölkəmizin NATO ilə
əməkdaşlığının təbliğinə dair NATO MQ-da müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi təşkil edir.
Azərbaycan NATO ilə kiber təhlükəsizliyi sahəsində də əməkdaşlığın aparılmasında maraqlıdır. 2012ci ildə Planlaşdırma və Analiz Prosesi sənədi çərçivəsində Azərbaycan kiber təhlükəsizliyi ilə bağlı iki
“tərəfdaşlıq məqsədi” bəyan edib. Kiber təhlükəsizliyi üzrə NATO ilə əməkdaşlıq imkanları təşkilatın Sülh və
Təhlükəsizlik naminə Elm (STE) Proqramının maliyyələşməsi vasitəsilə layihələrin icrası, həmçinin
tərəfdaşlara açıq olan təlim və məşğələlərdə iştirakdan ibarətdir.
Bütövlükdə Azərbaycan NATO ilə ortaq maraq kəsb edən geniş spektrli məsələlər üzrə siyasi dialoqunu
davam etdirir. Azərbaycanın yerləşdiyi bölgədə daha əhəmiyyətli rol oynamasını NATO rəhbərliyi də yaxşı
bildiyindən, ölkəmizlə əməkdaşlığa böyük önəm verir.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinə Dəstək Fondunun
maliyyə dəstəyi ilə çap olunur
Ekspress.-2018.-11 yanvar.-№ 5.-S.10.
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İlham Əliyevin NATO missiyası
Azərbaycan Prezidentinin fəaliyyəti fövqəlgüclər arasında “soyuq müharibə”nin bitməsinə, qlobal
hərbi gərginliyin aradan qalxmasına və qarşılıqlı etimadın yaranmasına yönəlib
İxtiyar HÜSEYNLİ
İkinci Dünya müharibəsinin bitməsi məlum iki güc (SSRİ və ABŞ-ın çətiri altında toplaşmış Avropa
ölkələri) arasında gərginliyi azaltmaq əvəzinə, daha da kəskinləşdirdi. Bu savaşın nəticələrini yenidən
dəyişdirmək üçün sosialist və kapitalist düşərgələri arasında tam 45 il sürən “soyuq müharibə” Berlin
divarlarının yıxılması ilə məntiqi sonluğa çatdı. Azərbaycanın birbaşa təsisçisi olmasa da, SSRİ-nin tərkibində
iştirak etdiyi Varşava Müqaviləsi Təşkilatı tarixə qovuşaraq NATO-nun gücünə yeni güc qatdı.
İttifaqın dağılması, müstəqilliyini əldə etməsi və bunların kontekstində “dünyanın yenidən
bölüşdürülməsi” prosesinin qanlı savaşlarla müşayiət olunması respublikamızı yeni seçim sınaqları qarşısında
qoyurdu. Dünənki düşmən bu gün artıq tərəfdaşa çevrilirdi: NATO ilə münasibətlər müstəqil Azərbaycanın
xarici siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri idi.
24 illik fəal əməkdaşlıq
67 il öncə Vaşinqtonda 12 ölkə tərəfindən yaradılan və bu gün 28 üzv dövlətə malik olan Şimali
Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı – NATO dünyanın şəriksiz əsas hərbi güc mərkəzidir. Bu təşkilatla əməkdaşlığa
Azərbaycanın verdiyi böyük önəmi elə 2007-ci ildə qəbul edilən Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasının bir
müddəası ilə göstərmək olar:
“Azərbaycan Respublikası Avropa və Avro-Atlantik məkanda qeyri-sabitliyin, münaqişələrin və
təhdidlərin aradan qaldırılmasında NATO ilə birgə işləyir və təhlükəsizliyin bölünməzliyi prinsipinə zidd olan
coğrafi və siyasi ayrı-seçkilik olmadan Avropa və yerləşdiyi regionda vahid təhlükəsizlik sisteminin qurulması
yükünü bölüşmək əzmindədir”.
Azərbaycan-NATO əməkdaşlığının tarixi 1992-ci ilin martından başlayır. Təşkilatın öz üzvləri ilə yeni
müstəqillik qazanmış dövlətlər arasında tərəfdaşlıq əlaqələrini yaratmaq üçün təsis etdiyi Şimali Atlantika
Əməkdaşlıq Şurasına ölkəmiz həmin ilin martında qoşuldu. Lakin qarşıdakı iki il ərzində münasibətlər sıx
deyildi və daha çox, deklorativ xarakter daşıyırdı. 1994-cü ildə
NATO üzv olmayan ölkələrin hər biri ilə fərdi olaraq qarşılıqlı əməkdaşlıq çərçivəsində birgə fəaliyyəti
əlaqələndirəcək yeni platformanı – “Sülh Naminə Tərəfdaşlıq” Proqramını təsis etdi. Həmin ilin mayında isə
Heydər Əliyev Azərbaycanla NATO arasında “SNT” proqramının çərçivə sənədini imzalayaraq ikitərəfli
münasibətlərin inkişaf mərhələsini başladı. “Müstəqilliyini yeni əldə etmiş bir ölkə kimi Azərbaycan “Sülh
Naminə Tərəfdaşlıq” Proqramında iştirakda qarşısında duran vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün böyük
imkanlar görür. Biz NATO ilə əməkdaşlığa böyük ümidlər bəsləyirik. Əminəm ki, ümidlərimiz özünü
doğruldacaq” – Heydər Əliyevin bu bəyanatı Avropa və Avro-Atlantikaya inteqrasiyasında Azərbaycanın
strateji baxışını tam ehtiva edirdi.
Siyasi dialoq, sülhü dəstəkləmə əməliyyatları, təhlükəsizlik təhdidləri və müdafiə məsələlərində birgə
əməkdaşlıq kimi məqamlar Azərbaycan-NATO tərəfdaşlığında əsas istiqamətlər oldu. Münasibətləri
möhkəmləndirmək üçün imzalanan sənədlərdə Azərbaycan müdafiə və təhlükəsizlik sektorunda islahatları,
hərbi qüvvələrin NATO standartlarına uyğun inkişaf etdirilməsini, hərbi əməliyyatlarda iştirak, enerji
təhlükəsizliyinin təmini, fövqəladə hallara hazırlıq, meydana çıxan təhlükəsizlik çağırışları ilə mübarizə, eləcə
də ətraf mühit və ictimai diplomatiya sahələrində əməkdaşlıq niyyətini ifadə edib. Təmsilçilərimiz hər il
qurumun 200-dən artıq tədbirinə qatılır.
İkitərəfli münasibətlərdə əsas məqamlardan biri də ölkəmizin BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri
ilə sanksiyalaşdırılmış NATO-nun rəhbərlik etdiyi sülhü dəstəkləmə əməliyyatlarında iştirakıdır. Azərbaycan
1999-2008-ci illərdə 34 nəfərlik şəxsi heyətlə NATO-nun Kosovodakı hərbi əməliyyatında, 2003-2008-ci
illərdə 151 nəfər şəxsi heyətlə İraqda Beynəlxalq Koalisiya Qüvvələri tərkibində fəaliyyət göstərib. Ölkəmiz
2003-cü ildən 94 nəfərlik hərbi birliyi ilə NATO-nun Əfqanıstandakı əməliyyatında iştirak edir. Həmçinin bu
bölgəyə yükdaşımaların 30 faizdən artığı məhz Azərbaycan vasitəsilə həyata keçirilir.
Bir sözlə, Azərbaycan dövlətinin və liderinin əsas göstəricisi olan etibarlılıq, güvəni qorumaq, sözünə
sahib çıxmaq kimi dəyərlər NATO ilə münasibətlərdə də istisnasız tətbiq olunur. Bu baxımdan, dünyanın bu
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ən böyük hərbi güc mərkəzi respublikamıza böyük önəm verir, onunla əməkdaşlığın miqyasının daim
genişləndirilməsində maraqlıdır.
Azərbaycan sülh və dialoq təklif edir
Bu səbəbdəndir ki, Prezident İlham Əliyev NATO-nun sammitləri ilə yanaşı, onun konfranslarında,
tədbirlərində də ən arzuolunan qonaqlardan, xüsusi hörmətlə qarşılanan tərəfdaşlardan olur. Ölkə rəhbəri
mütəmadi olaraq təşkilatın Brüsseldəki mənzil-qərargahını ziyarət edir, çoxsaylı forumlara əsas
məruzəçilərdən biri kimi qatılır. Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı Azərbaycanı MDB və Şərqi Avropa
məkanında yerləşən üzv olmayan ölkələr arasında ən yaxın tərəfdaşlardan biri kimi qəbul edir, Qafqaz
bölgəsində isə əsas strateji müttəfiqi sayır. Regional təhlükəsizlikdən beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizədə,
hərbi əlaqələrdən humanitar yönümlü birgə fəaliyyətədək bütün sahələrdə səmərəli və çevik əməkdaşlıq
bərqərar olub.
Prezident İlham Əliyevin qurumla, onun rəhbərliyi ilə yaratdığı sıx əməkdaşlığın nəticəsidir ki, artıq
NATO Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün prioritetliyini
birmənalı qəbul edir. NATO-nun Riqa, Buxarest, Strasburq, Çikaqo zirvə toplantılarında Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün, suverenliyinin dəstəklənməsinin rəsmən elan olunması, münaqişənin məhz bu prinsiplərin
qorunması ilə həllinin vacib şərt kimi irəli sürülməsi ölkəmiz üçün olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Azərbaycan rəhbərinin son 13 ildə birgə işlədiyi NATO-nun hər üç baş katibi – Hoop Sxeffer, Anders
Foq Rasmussen və Yens Stoltenberq ölkəmizi Avropanın enerji təhlükəsizliyi, Qafqazda isə sülh və sabitlik
üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən ölkə, təşkilat üçün vacib və əhəmiyyətli tərəfdaş kimi qəbul edib.
Dünən Polşanın paytaxtı Varşavada başlayan NATO sammitinə qatılan Prezident İlham Əliyevi elə ilk
saatlardan etibarən sıx və gərgin fəaliyyət qrafiki gözləyirdi. Bu gün də davam edəcək çoxsaylı rəsmi və qeyrirəsmi görüşlərin əsas mövzusu Azərbaycanın NATO başda olmaqla, digər beynəlxalq təşkilatlar və xarici
dövlətlərlə ikitərəfli münasibətlərinin müzakirəsi, perspektiv inkişaf təmayüllərinin müəyyənləşməsidir.
Fəqət, bütün danışıqların ana xətti şübhəsiz ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanma yolları ilə
bağlıdır. Artıq dövlət başçısı dünən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşüb. Digər formatlarda
aparılan danışıqlarda da mövzunun müzakirəsi davam etdirilib. Baş katib Yens Stoltenberq bildirib ki, NATO
sammitinin yekun bəyannaməsində Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı təşkilatın münasibəti ifadə olunacaq.
Beynəlxalq miqyasda Azərbaycanın son dövrlərdə daha da fəallaşması və ölkəmizin mövqeyinin artıq
birmənalı qəbul olunması fonunda NATO-nun Varşava sammiti xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Zirvə görüşünün
uğurla gerçəkləşdirilən diplomatik fəaliyyətə mühüm töhfələr verəcəyi gözlənilir.
Digər mühüm məqam isə sammitin keçirildiyi dövrün sanki ötən əsrin 50-80-ci illərinə bənzəməsidir.
Fövqəlgüclər arasında hərbi gərginliyin daim artması, NATO-nun hərbi cinahının artıq Rusiya sərhədlərinə
doğru gəlməsi yeni qlobal hərbi-siyasi böhranın tam təzahürüdür. Sammitin gedişində Varşavadan Rusiya
əleyhinə verilən sərt bəyanatlar, həmçinin Moskvadan
NATO-ya qarşı səslənən kəskin ittihamlar “soyuq muharibə”nin bitmədiyini, əslində, yeni mərhələyə
qədəm qoyduğunu göstərir.
Belə bir çətin şərait Azərbaycanı və onun kimi ölkələri ciddi sınaq qarşısına qoyur. Lakin Prezident
İlham Əliyevin də qeyd etdiyi kimi, indi heç bir dövlət və beynəlxalq təşkilat ölkəmizə şərt qoya, onu özünə
yaxın mövqeyə çəkə bilməz. Azərbaycan xarici siyasətini öz maraq və mənafeləri çərçivəsində şəxsən
müəyyənləşdirir, heç bir gücün yanında yer almadan daim müstəqil mövqeyini nümayiş etdirir.
Fəqət, xüsusi vurğulanası bir məqam da var: Azərbaycan bu gərgin hərbi-siyasi durumda kənarda
dayanmır, əksinə, onun aradan qalxması üçün fəal şəkildə əməli tədbirlər həyata keçirir. Türkiyə-Rusiya
münasibətlərinin tənzimlənməsində əsas rol alan ölkə kimi Azərbaycan öz uğurlu təcrübəsindən yararlanaraq
NATO-Rusiya konfrantasiyasının da itkisiz yekunlaşmasına çalışır. Çünki hər iki tərəf ölkəmizin strateji
müttəfiqidir.
Ölkə rəhbəri dəfələrlə bu mövzuda bəyanatlar vermiş, çıxışlar etmiş, hər dəfə də hərbi gərginliyin yalnız
qarşılıqlı anlaşma və dialoq formasında həllinin vacibliyini irəli sürmüşdür. Azərbaycan Prezidentinin bu
yönümdə fəaliyyəti fövqəlgüclər arasında “soyuq müharibə”nin bitməsinə, qlobal hərbi gərginliyin aradan
qalxmasına və qarşılıqlı etimadın yaranmasına yönəlib.
Prezident İlham Əliyevin “NATO missiyası”nın mövcud əsas istiqaməti də məhz budur…
Azərbaycan.-2016.-9 iyul.-№145.-S.1.
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NATO-nun Brüssel sammiti və Sülh Naminə Tərəfdaşlıq təşəbbüsü
Xəyal İsgəndərov,
Silahlı Qüvvələrin Tərəfdaşlığının təlim və tədris mərkəzinin planlaşdırma üzrə zabiti
Giriş
Transformasiya olunmuş Şimali Atlantika Təşkilatınin 1990-cı il London Sammitindəki bəyannaməsi
ilə NATO-nun strukturunun «soyuq müharibə»dən sonrakı eraya uyğunlaşdırilması prosesi başladı. Əslində
həmin bəyannamə «soyuq müharibə»dən sonrakı Avropanın təhlükəsizliyinin qarantı idi. Daha sonra 1991-ci
ildə Romada qəbul olunan yeni strateji konsepsiya alyansın dəyişən təhlükəsizlik mühiti ilə bağlı bütün
məqsəd, vəzifə və finksiyalarını əks etdirdi. Həmin Konsepsiyada Alyansın təyinatı müdafıə xarakteri daşısa
da, sülhü təmin etmək üçün kollektiv müdafiə ilə yanaşı, dialoq və əməkdaşlıq da əsas vasitə kimi qeyd
olunmuşdu. «Soyuq müharibə»nin sonunda, bir çox avropalılar ATƏM-in (indiki ATƏT) Avropanın
təhlükəsizliyi üçün mühüm rol oynayacağına və amerikalıların, о cümlədən «soyuq müharibə»ni daha da
gərginləşdirən NATO-nun köməyi olmadan öz təhlükəsizliklərini təmin edəcəklərinə ümid edirdilər. Onlar
həmçinin bir neçə “on illik” boyu Amerikadan asılı olduqdan sonra ilk dəfə öz müqəddəratlarını özlərinin təyin
edəcəklərinin mümkünlüyünə sevinirdilər. Amma heç təəccüblü deyildi ki, NATO keçmişin qalığı kimi
görsənməmək üçün özünə yeni bir vəzifə seçməkdə xüsusilə diqqətli və ehtiyatlı idi. İlk cəhd “əhatə
dairəsindən kənar” müzakirələrin başlanması oldu. Alyansın öz kollektiv müdafiə zonasından kənardakı
hadisələrə müdaxiləsi üçün yeni vəzifə və öhdəliklər götürməsi barədə razılıq əldə edildi. Yuqoslaviya
böhranının başlaması ilə bütün Avropanın diqqəti yenə NATO-ya yönəldi.
Çünki ATƏM bu cür böhrana çevik cavab vermək iqtidarında olan bir təşkilat deyildi. Bundan əlavə,
keçmiş SSRİ ərazisi də başqa bir gərginlik və narahatlıq mənbəyi olaraq qalırdı. Çünki hələ, 20 dekabr 1991ci il NATO Romada qəbul edilmiş qərarlara əsasən keçmiş Varşava Müqaviləsi ölkələri ilə Şimali Atlantika
Əməkdaşlıq Şurasını təsis etdiyində SSRİ hələ mövcud idi, baxmayaraq, bir neçə gün sonra süqut etdi. Şimali
Atlantika Əməkdaşlıq Şurası regionda müstəqillik qazanmış ölkələrlə bağlı öhdəlikləri öz üzərinə götürməyə
qərar versə də, onların hamısının təhlükəsizliklərini təmin etmək iqtidarında deyildir. Aydın məsələdir ki,
böhrandan kifayət qədər sarsılmış Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələri ciddi cəhdlə ümumavropa strukturlarına
inteqrasiyaya can atır və fövqəlmilli Atlantika müdafiə təşkilatına daxil olmaq üçün fürsət gözləyirdilər. Bu
dövlətlərə görə, məhz alyansa üzvlük onların təhlükəsizliyinin təminatı olmalı idi. Buna baxmayaraq, Qərbdə
Alyansa yeni üzvlərin qəbul edilməsi ilə bağlı məsələyə münasibət müxtəlif idi. Öz xarici siyasət mənafelərini
yenidən müəyyənləşdirən ABŞ və aparıcı Avropa dövlətləri hələlik Şərqi Avropanın işlərinə müdaxilə
etməkdən ehtiyat edirdilər. Məsələn, Almaniya və Fransaya görə, Mərkəzi Avropa dövlətləri Avropa İttifaqı
çərçivəsində imzalanacaq müdafıə razılığı ilə kifayətlənməli idilər. Böyük Britaniya isə Alyansa üzv olmaq
istəyən dövlətlərin məsələsini həll etməmişdən öncə, Mərkəzi Avropa dövlətlərində demokratik islahatların
keçirilməsi və bazar iqtisadiyyatının yaradılmasının vacibliyini vurğulayırdı. Bu mə- [səh.213-214] sələdə
Rusiyanın mövqeyi isə qeyri-müəyyən idi. Lakin 1993-cü ilin avqust ayında Rusiya prezidenti Boris Yelsinin
Varşava səfərində həm alyans üzvlərini həm də NATO ilə əməkdaşlıq etməyə can atan ölkələri
cəsarətləndirəcək bir fürsət yarandı. Jurnalistlərin suallarına cavab verən Yelsin birbaşa olmasa da bildirdi ki,
artıq Polşa müstəqil bir dövlətdir və alyansa daxil olmaq üçün Moskvanın razılığına ehtiyac duymur. O, eyni
ifadələri Praqada da təkrarladı. O, həmçinin Rusiyanın NATO-ya daxil olmasının mümkünlüyü barədə fikirlər
də səsləndirmişdi. Təbii ki, Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələri, eyni zamanda baş katib Manfred Vömer belə
bu fürsəti əldən vermədi. Beləliklə 1993-cü ilin sonu 1994-cü ilin əvvəllərində NATO-nun tərkibinin Mərkəzi
və Şərqi Avropa ölkələri hesabına genişlənməsi məsələsi ətrafında ciddi müzakirələr başladı. Beynəlxalq
Strateji Araşdırmalar İnstitutunun 35-ci illik konfransında Vömer “NATO-nun dəyişən Avropada rolu”
mövzusunda çıxış etdi. Vömer bildirdi ki, gələcəkdə NATO-nun əsas vəzifələrindən biri şərqə doğru
təhlükəsizliyi təmin etmək olmalıdır və alyansın şərqə doğru genişlənmə fıkrini dəstəklədiyini qeyd etdi.
NATO-nun genişlənmə məsələsini ilkin mərhələdə dəstəkləyən digər bir şəxs Almaniyanın müdafıə naziri
Volker idi. NATO-nun genişlənməsinin tərəfdarı olan bu iki önəmli şəxsin milliyyətcə alman olması təsadüf
deyildi, çünki Almaniya öz şərq sərhədlərinin təhlükəsizliyini necə olursa olsun sığortalamaq istəyirdi.
Almaniyanın şərq qonşularında cərəyan edən hadisələr, sosial və iqtisadi qeyri-sabitlik ölkəyə təsirsiz ötüşə
bilməzdi. Lakin Rusiya öz növbəsində Almaniyanın bu siyasətini çox həssaslıqla qarşıladı. Alyansla
əməkdaşlıq üçün danışıqlara ilk təşəbbüs ruslardan gəlsə də, onlar qısa bir zamanda fıkirlərini dəyişdilər və
NATO-nun istənilən halda genişlənməsinə qarşı olduqlarını bildirdilər. Lakin rusların münasibətləri dəyişdiyi
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ərəfədə müzakirələr artıq başlamışdı və onu dayandırmaq artıq mümkün görünmürdü. Manfred Vömer başda
olmaqla genişlənmə siyasətini dəstəkləyən hər kəs alyansın yeni təhlükəsizlik mühitinə uyğun olaraq təcili
transformasiyasını istəyirdi.
Brüssel sammiti və Sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı
«Soyuq müharibə»dən sonra NATO-nun genişlənməsi siyasətini dəstəkləyən liderlərlə yanaşı, bu
prosesə qarşı olanlar da az deyildir. Onlar, əsasən, Rusiyanı qıcıqlandıracaqlarından ehtiyat edirdilər, eyni
zamanda alyansın zəifləyəcəyi təqdirdə kollektiv müdafıə üçün öz effektivliyini itirəcəyindən də qorxurdular.
Hələ 1993-cü ildə Qərb ölkələri NATO-nun genişlənməsi prosesini sürətləndirməyə qərar verdikləri zaman
Rusiya о qədər də maneə yaradacaq bir faktor deyildi, çünki Rusiya daha çox daxili problemləri ilə məşğul
idi, eyni zamanda Qərbyönümlü «Atlantizm» siyasəti yürüdürdü. Lakin sonrakı illər vəziyyət tamamilə
dəyişdi. Rusiya daha fərqli-ənənəvi «diplomatiya» və güc mexanizmlərindən istifadə etməklə, öz praqmatik
milli maraqlarının təmin edilməsinə yönəlmiş» dövlətçilik» siyasətinə keçdi. Buna görə də sonradan Rusiya
faktoru, demək olar ki, aşılmaz bir maneəyə çevrildi. Çünki NATO rəhbərliyi Brüsseldə qəbul edilmiş
qərarların Rusiyaya qarşı yönəlmədiyini bəyan etsə də, Rusiya rəhbərliyi alyansın şərqə doğru genişlənməsi
haqda qərarını etirazla qarşıladı. Buna görə də NATO Rusiyanı uzaqlaşdırmadan Mərkəzi və Şərqi Avropa
ölkələrini Alyansa inteqrasiyaya yaxınlaşdırmaq üçün bir yol tapmalı və bununla da öz transformasiyasını
həyata keçirməli idi. «Soyuq müharibə»dən dərhal sonra bu məsələ geniş müzakirələrin əsas mövzusuna
çevrildi, siyasətçilər və analitiklər gələcək təsirləri, xərcləri və transformasiyanın mümkün nəticələrini ətraflı
müzakirə etdilər və bu istiqamətdə təkliflər irəli sürülməyə başlanıldı. Həmin vaxt ABŞ və Almaniya tamamilə
fərqli səbəbləri olsa da, Avropanın «soyuq müharibə»dən sonrakı dəyişikliklərə uyğunlaşdırılması üçün ən
optimal variant Alyansa yeni üzvlərin qəbul edilməsini hesab edirdi. Genişlənmə prosesi ABŞ üçün hələ
prezident [səh.214-215] Buşun 1989-cu ildə təklif etdiyi «bütöv və azad Avropa» və prezident Klintonun 1994cü ildə irəli sürdüyü «dinc və bölünməz Avropa» planının bir hissəsi idi Almaniya üçün genişlənmə prosesi
Yeni Avropada Berlinin müsbət rolunun və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi strategiyasının bir hissəsi idi. Bu
strategiya bir tərəfdən dolayısı ilə Almaniya və keçmiş Sovetlər Birliyi arasında yaranan siyasi və təhlükəsizlik
boşluğunu doldurmağa hesablanmışdısa, digər tərəfdən Almaniyanı Yeni Avropanın mərkəzində görmək
niyyəti daşıyırdı. Çünki bu halda Almaniya şərqində təhlükəli hesab etdiyi dövlətlərlə eyni təşkilatda olmaqla,
sərhədlərinin təhlükəsizliyini təmin edəcəkdir.
Nəhayət, 1994-cü ilin yanvar ayında Brüssel sammitində bu məsələyə də çarə tapıldı. Müttəfiq liderlər
bildirdilər ki, NATO potensial namizəd ölkələr üçün “açıq qapı siyasətini ” həyata keçirməlidir. Klinton
adminstrasiyası Rusiyanı istisna etmədən, Mərkəzi və Şərqi Avropaya Alyansa yaxınlaşmaq üçün ümid verdi.
ABŞ-ın о vaxtkı prezidenti Bill Klinton tarixi zirvə toplantısında Şərq ölkələri ilə NATO arasında əməkdaşlığı
möhkəmlətmək və Qərb birliyinə yeni demokratik dövlətlər cəlb etmək məqsədi ilə Sülh naminə tərəfdaşlıq
proqramını ortaya qoydu. Səbəbi nə olursa olsun, genişlənmə prosesinin mümkünlüyü Brüssel sammitində
müttəfiq liderlərin dəstəyini aldı: “Biz Alyansın əsas prinsiplərinə uyğun olaraq Avropada davamlı sülhə,
sabitliyə və yüksək rifaha töhfə verəcək bir təşəbbüs irəli sürürük və razılaşmışıq ki, Alyans Avropa ölkələrinin
üzvlüyünə açıq olsun. Prezident Bill Klinton hələ 1994-cü ilin yanvarında müsahibələrinin birində müasir
dövrdə sovet təhlükəsi olmasa da, dünyada terrorizm, kütləvi qırğın silahlarının yayılması, etnik təmizləmələr
kimi yeni problemlərin meydana çıxdığını və bu şəraitdə məhz NATO-nun Avropada təhlükəsizliyin
təminatçısı kimi çıxış etdiyini bildirmişdi. NATO-nun Şərqə doğru genişlənmə məsələsini dəstəkləyən
Klinton, Alyansın mütləq genişlənəcəyini və Rusiyanın Alyansa üzv olmaq istəyən dövlətlərə əngəl törətməyə
haqqının olmadığını bəyan edirdi. Proqramın ərsəyə gəlməsi Alyansın tarixi uğurlarından biri idi və dərin bir
transformasiyanın nüvəsini təşkil edirdi. Əslində bu proqram NATO-nun “hazırlıq şöbəsi” kimi
qiymətləndirilirdi, çünki proqrama üzv olmaq istəyən ölkələr bir sıra vacib şərtlərə əməl etməli və öz üzərlərinə
müəyyən öhdəliklər götürməli idilər. Proqram aşağıdakı əsas prinsipləri nəzərdə tuturdu: NATO daxilində
məsləhətləşmələr aparılmasını; iştirakçı ölkələrin yığıncaqlara dəvət edilməsini; hər bir tərəfdaş ölkəyə
NATO-nun yardımı ilə özlərinin iqtisadi imkanlari və müdafiə potensiallarını nəzərə almaqla xüsusi fərdi
proqramların işləyib hazırlamaq imkanının verilməsini. Beləliklə proqram əsas etibarilə müdafiə ilə bağlı
əməkdaşlığı diqqət mərkəzində tutur və bütün Avropada siyasi və hərbi əməkdaşlığı genişləndirməyə və
intensivləşdirməyə, sabitliyin təmin edilməsinə, sülhə olan təhlükələrin azaldılmasına, praktiki əməkdaşlıq və
demokratik prinsiplərin əsasında tərəfdaşlığa töhfə verən güclü təhlükəsizlik münasibətlərinin qurulmasına
kömək edir, tərəfdaş ölkələr və NATO arasında real tərəfdaşlığı formalaşdırmaq üçün dialoq və əməkdaşlığı
asanlaşdırırdı. Bununla da, NATO əsas funksiyası öz üzvlərinin ərazi bütövlüyünü müdafiə etmək olan təşkilat
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formasından öz sərhədləri hüdudundan kənarda təhlükəsizlik və sabitliyi təmin etmək imkanlarına malik olan
daha çevik təşkilat formasına keçid etdi. Sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı hər bir tərəfdaş ölkəyə əməkdaşlıq
üçün öz prioritetlərini və iştirak səviyyəsini seçməklə Alyansla fərdi münasibətlər qurmağa imkan verirdi.
Şimali Atlantika Əməkdaşlıq Şurasında və Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Konfransında iştirak edən
bütün dövlətlər əməkdaşlığa dəvət olundu. Bunun ardınca 27 ölkə Sülh naminə tərəfdaşlıq proqramına
qoşuldu. Bura İsveç, Finlandiya və Avstriya kimi neytral ölkələr də daxil idi. Onlar qısa bir müddətdə Alyansa
daxil olmaq niyyətində [səh.215-216] idilər. Bundan əlavə, proqrama qoşulan bir çox ölkə də var idi ki, NATOya üzv olmaq kimi bir niyyətləri yox idi, amma Alyansla əlaqələrini möhkəmləndirmək istəyirdilər. Belə
ölkələrdən biri də Azərbaycan Respublikası idi. Sonra aydın oldu ki, bütün bu ölkələrlə eyni səviyyədə
münasibət qurmaq mümkün deyil. Çünki Alyansın üzvlüyünə əsas namizəd ölkələr üzv ölkələrdən heç də geri
qalmırdılar.
1994-cü ilin dekabr ayında Şimali Atlantika Şurası tərəfındən NATO-nun genişlənmə imkanları, bunun
üçün seçiləcək rəhbər prinsiplər və üzvlüyün gələcək təsirlərinin müəyyən edilməsi üçün Alyans öz daxilində
incələmə prosesinin başlanmasına qərar verildi. Bu incələmənin nəticəsi növbəti ilin sentyabr ayında
tamamlanan və nəşr edilən «NATO-nun genişlənməsi üzrə tədqiqat» oldu. Həmin tədqiqata görə,
genişlənmənin başlıca məqsədi sərhəd bölgüsü olmadan bütün Avroatlantik zona üçün sabitlik və
təhlükəsizliyi təmin etmək idi. Bu tədqiqatla NATO-nun genişlənməsi və yeni üzvlər üçün ümumi kriteriyalar
müəyyən edildi. Alyansa üzvlük üçün əsas kriteriyalar kimi bir çox siyasi və hərbi tələblər yerinə yetirilməli
idi. Bu tələblər əslində çox böyük bir siyahını əhatə edirdi. Həmin siyahı ABŞ-ın müdafıə naziri Uilyam
Perrinin şərəfinə «Perri Prinsipləri» adlandırıldı. 1995-ci ilin əvvəllərində Perri NATO-nun keçmiş uğurunu
dəstəkləyən dörd əsas prinsipi qeyd edirdi: kollektiv müdafıə, demokratiya, ümumi rəy və birgə təhlükəsizlik.
Bu о mənaya gəlirdi ki, NATO-ya üzv olmaq istəyən ölkələr Alyansı müdafiə edəcək hərbi qüvvələrə malik
olmalı, demokratik siyasət yürütməli və bazar iqtisadiyyatına əsaslanmalı, silahlı qüvvələr üzərində mülki
nəzarət tətbiq etməli, insan hüquqlarını qorumalı və digər ölkələrin suverenliklərinə hörmətlə yanaşmalı idilər
Bütün bunları nəzərə alaraq 1995-ci il Sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində əməkdaşlıq edən ölkələr
üç kateqoriyaya bölündü. Birincisi, Alyansın genişlənməsi üçün üzvlüyü nəzərdə tutulmuş ölkələr; ikincisi,
üzvlüyü yaxın gələcəkdə nəzərdə tutulmuş, eyni zamanda üzv olmaq niyyəti olmayan, lakin Alyansla
əməkdaşlığı inkişaf etdirmək istəyən ölkələr; üçüncüsü, Rusiya. Sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı potensial
namizəd ölkələr üçün NATO ilə əlaqələrin daha da intensivləşdirilməsi üçün və üzvlük prosesinin
sürətləndirilməsi baxımından çox əhəmiyyətli bir mexanizm oldu. Bununla da, NATO-nun genişlənmə prosesi
Mərkəzi və Şərqi Avropanın təhlükəsizliyinə öz əhəmiyyətli töhfəsini vermiş oldu: namizəd ölkələr qonşuları
ilə six əməkdaşlığa, eyni zamanda hərbi, siyasi, iqtisadi və sosial sahələrdə yeniliklər və islahatlar üçün
öhdəliklər götürməyə başladılar. Beləliklə, Alyans üzvlüyə can atan ölkələrin təhlükəsizliyini təmin etməklə
yanaşı, ümumilikdə öz təhlükəsizliyini, mövqeyini və hərbi-siyasi təsir dairəsini gücləndirmiş oldu.
Azərbaycan üçün proqramın imzalanma zərurəti və şərtləri.
1991-ci ildə Yeni Strateji Konsepsiyanın qəbul edilməsi NATO-nun özünü «soyuq müharibə»dən
sonrakı eraya uyğunlaşdırması və sovet caynağından canlarını yenicə qurtarmış ölkələr ilə əməkdaşlığa
başlaması üçün əsas mərhələ oldu. Nəzərdə tutulmuş bu əməkdaşlığın gələcək inkişafını istiqamətləndirmək
üçün Şimali Atlantika Əməkdaşlıq Şurası (ŞAƏŞ) təsis edildi və 1991-ci ilin 20 dekabr tarixində Şuranın ilk
açılış görüşü keçirildi. Şuranın əsas vəzifəsi təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığa və ölkələr arasında
münasibətlərin inkişafına yardım göstərməkdən ibarət idi. Bununla da, beynəlxalq aləmdə gedən mürəkkəb
geosiyasi prosesləri nəzərə alan ABŞ başda olmaqla, Qərb liderləri keçmiş Varşava Müqaviləsi Təşkilatı və
postsovet ölkələrinin gələcəkdə NATO-ya mərhələ-mərhələ cəlb edilməsinin tərəfdarı olduqlarını elan etdilər.
Azərbaycan Respublikası 1992-ci ilin martında əməkdaşlıq və məsləhətləşmələr üçün forum rolunu oynayan
ŞAƏŞ-ə qoşuldu. Lakin bu, həmin zamanlar idi ki, ölkə vətəndaş müharibəsinin astanasına çatmışdı.
Ermənistanın [səh.216-217] ölkəmizə qarşı hərbi təcavüzünün qarşısını almaq, onun ağır nəticələrini aradan
qaldırmaq, dövlətimizin ərazi bütövlüyünü və təhlükəsizliyini təmin etmək, dünyaya siyasi və iqtisadi
inteqrasiya zərurəti düşünülmüş, ardıcıl və fəal xarici siyasət tələb edirdi. 1992-ci ilin oktyabrın 1-dən 5-dək
Antalya şəhərində NATO üzvü olan ölkələrin siyasi seminarında Azərbaycan Respublikasının nümayəndə
heyətinin iştirakı və təşkilatın Baş katibi Manfred Vörnerlə keçirilən görüşlər ilkin addımlar kimi müsbət
qiymətləndirilsə də, sonradan Azərbaycan iqtidarı dünyanın böyük dövlətlərinin Azərbaycanla bağlı
maraqlarını təmin edə biləcək tarazlı siyasət yeridə bilmədi. Lakin 1993-cü ildə Ümummilli Lider Heydər
Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıdışı ilə Azərbaycanın xarici siyasət kursunda mövcud reallıqların nəzərə
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alan və ölkəmizin milli mənafelərinin qorunmasına yönəlmiş əməli dəyişikliklər edildi. Yeni xarici siyasət
kursunun əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirən prezident Heydər Əliyevin bu yenilənmiş xarici siyasət
xəttində, ilk növbədə, bir sıra ən mühüm və təxirəsalınmaz vəzifələrin yerinə yetirilməsi qarşıya qoyulmuşdur.
Bu mənada Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər sistemində layiqli yer tutması, dünya birliyinə
inteqrasiyası, ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlər üçün dünya siyasətinin formalaşmasında aparıcı rol oynayan
dövlətlərlə və beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı münasibətlərin tənzimlənməsi və inkişaf etdirilməsi mühüm
əhəmiyyət kəsb edirdi. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq və regional təşkilatlarla, xüsusən də NATO
kimi güclü siyasi-hərbi təşkilatla əlaqələrinin yaradılması və inkişaf etdirilməsi ölkəmizin xarici siyasətinin
prioritet istiqaməti təyin edildi.
NATO-nun beynəlxalq münasibətlərdə yeni rolunu və dünya siyasətində təzə meylləri nəzərə alan Ulu
Öndər Heydər Əliyev 1994-cü ildə NATO-nun Sülh naminə tərəfdaşlıq proqramında iştirak etmək haqqında
prinsipial qərar çıxardı və 3-4 may tarixlərində onun məhz bu məqsədlə Belçikaya rəsmi səfəri gerçəkləşdi.
«Sülh naminə tərəfdaşlıq» proqramının Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin və bu
məsələnin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həlli üçün yol aça biləcək 8-ci bəndində qeyd olunur:
«Tərəfdaşlığın hansı fəal iştirakçısı hesab etsə ki, onun ərazi bütövlüyünə, siyasi müstəqilliyinə və ya
təhlükəsizliyinə qarşı birbaşa qorxu mövcuddur, onda NATO tərəfdaşla məsləhətləşmə keçirəcəkdir». NATOnun Brüsseldəki mənzil qərargahında Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının BMT
nizamnaməsində, Helsinki Yekun Aktında və ATƏT sənədlərində ifadə olunmuş öhdəliklərə, о cümlədən hər
hansı dövlətin ərazi bütövlüyünə və ya siyasi müstəqilliyinə qarşı zor işlətməkdən çəkinmək, onun mövcud
sərhədlərinə hörmətlə yanaşmaq və mübahisələrin sülh yolu ilə həll etmək barədə öhdəliklərə sadiqliyini bir
daha təsdiqləyərək, Ermənistanın təcavüzünə məruz qalmış Azərbaycan üçün müasir beynəlxalq hüquqa
söykənən bu prinsiplərin xüsusi əhəmiyyətini dərk edərək, dünyada real fəaliyyət göstərən yeganə kollektiv
təhlükəsizlik strukturu kimi NATO ilə beynəlxalq səviyyədə əməkdaşlığın münaqişə regionunda vəziyyətin
sabitləşdirilməsi baxımından dəyərini nəzərə alaraq aşağıdakı qeydlərlə “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramının
çərçivə sənədini imzaladı:
«Şimali Atlantika Şurasının 1994-cü il yanvarın 10-11-də Brüsseldə, NATO-nun iqamətgahında
keçirilən sessiyasında iştirak etmiş NATO-nun üzvü olan dövlətlərin başçılarının qəbul etdikləri və
imzaladıqları «Sülh naminə tərəfdaşlıq» proqramında iştiraka dəvətə cavab olaraq mən, aşağıda imza edən
Azərbaycan dövlətinin başçısı, bununla «Sülh naminə tərəfdaşlıq» proqramında iştirak etmək üçün dəvəti
qəbul edir və həmin proqramın çərçivə sənədini imzalayıram».
Bununla, Azərbaycan NATO ilə genişmiqyaslı əməkdaşlığı nəzərdə tutan “Sülh naminə tərəfdaşlıq”
proqramıın imzalamış 15-ci dövlət oldu. Bu sənəddə aşağıdakı fıkirlər qeyd olunur: “Bu tərəfdaşlıq ümumi
inamın [səh.217-218] ifadəsi kimi müəyyənləşdirib ki, Avroatlantik məkanda stabillik və təhlükəsizlik yalnız
əməkdaşlıq və birgə fəaliyyət nəticəsində əldə edilə bilər. Əsas azadlıqların və insan hüquqlarının müdafiəsi
və inkişafı, azadlığın, ədalətin və demokratiya yolu ilə sülhün qorunub saxlanılması tərəfdaşlığın ümumi
dəyərlərini təşkil edir”. Sənədin imzalanması Azərbaycanın beynəlxalq mövqelərinin möhkəmlənməsi
istiqamətində atılan mühüm addımlardan biri idi, çünki bu gün də NATO ilə əməkdaşlıq məsələsi həminki
aktuallığını saxlayır. Bu əməkdaşlıq respublikamızın xarici siyasət strategiyasının bir neçə amili baxımından
qiymətləndirilir. Birincisi, gənc Azərbaycan dövləti öz xarici siyasətində beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığa
xüsusi əhəmiyyət verir. Ikincisi, Azərbaycan beynəlxalq təşkilatların üzvü olan bütün dünya dövlətləri ilə
əməkdaşlıqda maraqlıdır və çoxtərəfli diplomatiya siyasəti yeridir. Üçüncüsü, Azərbaycanın müharibə
vəziyyətində olması tələb edir ki, bütün vasitə və yollarla beynəlxalq aləmlə təmasda olsun və onu
müstəqillikdən sonra yaranan problemlərimizin həllinə daha çox cəlb etsin. Bu üç faktor Azərbaycanın NATO
proqramına qoşulmasında əsas rol oynamışdır. Ulu Öndər Heydər Əliyev bu proqrama qoşulmanın vacibliyini
vurğulayaraq, NATO-nun Brüsseldəki mənzil-qərargahında çıxışında qeyd etmişdir: “Bu əməkdaşlıq həm
Azərbaycanın Qərb demokratiyasına qovuşması, həm də NATO ilə əməkdaşlıq edərək, regionda vəziyyəti
sabitləşdirməyə, müharibəni dayandırmağa, Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sülh və mehriban qonşuluq
yaratmağa yönəldilmiş əlavə yollar axtarmaq baxımından bizdən ötrü çox mühümdür”. Mən deyərdim ki, bu
tarixi hadisə ilə Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq arenada tanınması prosesinin əsası qoyuldu. Tədbir
vaxtı Ulu Öndər dünya mətbuatının xüsusi diqqət mər- kəzində idi. May ayının 4-də keçirilən mətbuat
konfransında Ulu Öndər jurnalistləri maraqlandıran bir çox suallara ətraflı və diplomatik şəkildə cavab verərək,
xaricdə formalaşan bəzi anlaşılmazlıqlara aydınlıq gətirdi. Həmin mətbuat konfransında jurnalistlərdən birinin
Rusiyanın Qafqazda ordu yerləşdirməsi və Azərbaycanda olan vəziyyətlə bağlı sualına Ulu Öndər belə cavab
verir: ”Hal-hazırda Ermənistanda rus hərbi qüvvələri və hissələri var, onların Türkiyə və İran sərhədləri
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tamamilə rus hərbiçiləri tərəfındən mühafızə edilir. Lakin Azərbaycan ərazisində heç bir rus hərbi hissəsinə
rast gəlmək mümkün deyil. Mən bilmirəm rusların nə planı var, amma bizim də öz planlarımız var, çünki biz
müstəqil siyasət yürüdürük. Ölkəmizdə, demək olar ki, hər gün ağır döyüşlər gedir, amma bir şeyi nəzərinizə
çatdırıram ki, Azərbaycanın ərazisi Ermənistanın ərazisindən üç dəfə böyükdür. Nəticələri özünüz təxmin edə
bilərsiz”. Bu cavab ilə uzaqgörən diplomat dünya ictimaiyyətinin nəzərinə çatdırır ki, Ermənistan sırf
Rusiyanın dəstəyi və iştirakı ilə Azərbaycan torpaqlarını işğal etmişdir. Əgər Rusiya faktoru olmasa, özünüz
nəticəsini təxmin edə bilərsiz. Bu həmin vaxtlara təsadüf edirdi ki, Azərbaycan artıq 6 il idi ki, Ermənistanın
ərazi təcavüzünə məruz qalırdı, ölkə şimaldan Rusiya, cənubdan, qismən də olsa, Iranın təzyiqi üzləşirdi. Lakin
Azərbaycan ordusu artıq döyüş meydanında bütün istiqamətlərdə üstünlüklər əldə etmişdi. Ulu Öndərin ən
böyük uğurlarında biri də о oldu ki, о, Azərbaycan ordusunun müasir standartlara uyğunlaşdırılması, zabit
kadrlarının təkmilləşdirilməsi üçün NATO-nun diqqətini ölkəmizə yönəldə bildi. Digər bir sual Azərbaycanın
NATO üzvlüyü barədə istəyi ilə bağlı idi. Bu sual bilərəkdən verilir və ölkə başçısının mövqeyini öyrənmək
istəyirlər. Həmin hadisənin tarixi əhəmiyyətini nəzərə alsaq, Ulu Öndərin bu çətin suala diplomatik cavabı
belə olur: ”Biz bu barədə düşünürük. Hal-hazırda Qərbin bir çox böyük neft şirkətləri ilə vacib bir müqavilənin
bağlanmasına hazırlaşırıq Bu istiqamətdə danışıqlarımızın nəticəsi Azərbaycanın neft sənayesinə öz təsirini
göstərəcək və həmin nəticələrdən asılı olaraq gələcək addımlarımızı təyin edəcəyik”. Bu- [səh.218-219] nunla
da Ulu Öndər ölkəsinin NATO üzvlüyünə tələsmədiyini bildirir və balanslaşdırılmış xarici siyasət kursunun
əsasını qoymaqla, şimal qonşudan gələn təzyiqi də neytrallaşdırmış olur. Beləliklə, o, bütün diqqəti Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinə yönəldir, çünki neftlə bağlı bir müqavilənin imzalanması Avropanın, dolayısı ilə
NATO-nun da marağında olan bir tarixi hadisə baş tutacaqdı. Bunun ardınca Azərbaycan və Ermənistan
arasında “atəşkəs müqaviləsi” imzalandı və elə həmin vaxtdan cəbhə xəttində aktiv hərbi əməliyyatlar
dayandırldı. Eyni zamanda Ulu Öndər ölkədə iqtisadi-siyasi vəziyyəti sabitləşdirərək ordunun
təkmilləşdirilməsi və silah-texnika ilə təchiz edilməsi üçün tədbirlər görməyə başladı, xüsusən də orduda
NATO təcrübəsinin istifadə olunmasını qarşıya məqsəd qoydu. “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramının
imzalanması ilə Azərbaycan Respublikası NATO-ya daxil olan ölkələrlə dünya təhlükəsizlik sisteminin, eləcə
də beynəlxalq münasibətlərin sivil qaydaları çərçivəsində əməkdaşlıq etmək imkanı qazandı. Bu da, öz
növbəsində, NATO-nun hərbi strukturları ilə Azərbaycan ordusunun birgə təlim və manevrlər keçirmək,
onların ordu quruculuğu təcrübəsindən bəhrələnmək, kadr hazırlığı istiqamətində birgə hərəkət etmək imkanı
verməklə yanaşı, ölkəmizin bu proqramda iştirakı qarşıya qoyulan məqsədlərin həyata keçirilməsi üçün də
əlverişli şərait yaratdı. Nəticədə təxminən bir il sonra, 1995-ci ilin iyun ayında NATO Avropa qüvvələrinin
komandir müavini Ceremi Makkinze Azərbaycana səfər etdi. Onunla görüşündə Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti Heydər Əliyev Şimali Atlantika Təşkilatının ordumuzun inkişafında mühüm rol oynayacağına
inandığını bildirdi. NATO nümayəndəsi, öz növbəsində, regionda sülhün bərpası üçün ilk dəfə olaraq
Azərbaycan torpaqlarının Ermənistanın işğalından azad olunmasının vacibliyini vurğuladı. Beləliklə, Ulu
Öndər çox qısa bir müddətdə NATO kimi nəhəng bir təşkilatın dəstəyini qazandı.
Nəticə
«Soyuq müharibə»dən sonra NATO Rusiyanı uzaqlaşdırmadan Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrini
Alyansa inteqrasiyaya yaxınlaşdırmaq üçün bir yol tapmalı və bununla da öz transformasiyasını həyata
keçirməli idi. Nəhayət 1994-cü ilin yanvar ayında Brüssel sammitində bu məsələyə də çarə tapıldı. Müttəfiq
liderlər bildirdilər ki, NATO potensial namizəd ölkələr üçün “açıq qapı siyasətini” həyata keçirməlidir. Brüssel
sammiti NATO-nun Qərbi Avropa Birliyinin əməliyyatlarında iştirak etməklə, Avropada mükəmməl
təhlükəsizlik sisteminin və müdafiə siyasətinin formalaşdırılmasını və bu istiqamətdə Alyansın rolunun
proqressiv artmasını tamamilə dəstəkləyirdi. Ən əsası, bu sammit genişlənmə məsələsini gündəmə gətirdi və
bir daha təsdiq etdi ki, Alyans digər dövlətlərin üzvlüyünə açıqdır və iştirakçı dövlətlərlə praktiki əməkdaşlığı
gücləndirmək üçün “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqamının əsasını qoydu.
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Хаял Искандаров
Офицер планирования учебно-образовательного Центра Партнерства
Вооруженных Сил
Брюссельский саммит НАТО и инициатива «Партнерство ради мира»
Резюме
После холодной войны НАТО должен был найти способ, чтобы помочь странам Центральной и
Восточной Европы интегрироваться в Альянс и провести ее трансформацию, не отстраняя русских.
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Решение было найдено на высшем уровне в январе 1994 года в Брюсселе, руководители стран НАТО
заявили, что Альянс должен осуществлять «политику открытых дверей». Брюссельский Саммит
полностью поддержал формирование оборонительной политики и системы полной безопасности с
участием НАТО в операциях Западноевропейского Союза и увеличить его роль в этом направлении.
Самое главное, Брюссельский Саммит обратился к вопросу расширения, а это подтверждает, что
действительно НАТО остается открытым для расширения и создал программу «Партнерство ради
мира» (ПРМ) для усиления практических рабочих отношений между Альянсом и участвующими
странами.
Khayal Iskandarov
Planning officer of Partnership Training and Education Center of Armed Forces
NATO’s Brussels Summit and “Partnership for Peace” initiative
Summary
After the Cold War NATO had to find a way to help the Central and Eastern European countries integrate
into the Alliance and conduct its transformation without alienating the Russians. A solution was found at the
January 1994 Brussels Summit. Allied leaders asserted that, NATO had to carry out “open door policy”. The
Brussels Summit continued the progressive elaboration of the Alliance’s role in the new Europe, strongly
supporting the maturation of the European Security system and Defence policy and confirming the willingness
of NATO to make collective assets of the Alliance available in operations of the Western European Union.
Most significantly, the Brussels Summit addressed the issue of enlargement reconfirming that the Alliance
remained open to NATO expansion, and establishing the Partnership for Peace (PfP) to strengthen practical
working relations between the Alliance and participating nations.
Dövlət idarəçiliyi.-2015.-№2.-S.-213-221.
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Azərbaycan-NATO münasibətləri müasir geosiyasi çağırışlara cavab verir
NATO PA-nın payız sessiyasında Azərbaycanın ərazi bütövlüyü dəstəklənib
Nardar BAYRAMLI
Məlum olduğu kimi, bu günlərdə NATO Parlament Assambleyasının (PA) Niderlandın Haaqa şəhərində
60-cı payız sessiyası keçirilib. Sessiyada Milli Məclisin nümayəndə heyəti iştirak edib. Azərbaycanın
qurumdakı nümayəndə heyətinin üzvü Məlahət İbrahimqızı bildirib ki, tədbirdə prezidentlərin Paris görüşünün
ardınca Ermənistanın işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərində hərbi təlim keçirməsi pislənilib. M.İbrahimqızı
qeyd edib ki, plenar iclası aparan NATO-nun yeni baş katibi Yens Stoltenberq ermənilərin yersiz iradlarını
cavabsız buraxaraq, təlimlərlə bağlı Azərbaycan nümayəndə heyətinin suallarını cavablandırıb: “O, təlimlərin
keçirilməsini pisləyərək, bunu qeyri-qanuni adlandırdı. Bildirdi ki, məsələ sülh yolu ilə nizamlanmalı,
danışıqların gedişinə hörmət olunmalıdır və NATO üçün ərazi bütövlüyü, suverenlik əsas prinsipdir”.
M.İbrahimqızı onu da bildirib ki, sessiyada həm Azərbaycan, həm də Ermənistan nümayəndə heyətləri
tərəfindən təkliflər irəli sürülüb: “Ermənilərin təklifi – xalqların öz müqəddəratını təyin etməsi mövzusu heç
müzakirəyə belə buraxılmadı. Azərbaycanın təklifi isə qəbul edilərək “NATO tərəfdaşlarına təminat və dəstək”
adlı qətnaməyə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini dəstəkləyən maddə əlavə edildi. Qətnamənin
qəbulu zamanı Ermənistan nümayəndə heyəti ciddi-cəhdlə qarışıqlıq yaratmaq istəsə də, NATO PA-ya üzv
ölkələr sənədə səs verdi”.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanla NATO arasında fəal tərəfdaşlıq mövcuddur. Xatırladaq ki, sentyabrın 4də Uelsdə NATO-nun növbəti sammiti keçirilib. Sammitdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iştirak edib.
NATO-nun Zirvə toplantısının Əfqanıstan üzrə görüşündə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev çıxış edib.
Çıxışında Azərbaycan ilə NATO arasında tərəfdaşlığın 20 ili ərzində ölkəmizin Alyansın bir çox fəaliyyət
sahəsinə töhfə verən etibarlı tərəfdaşa çevrildiyini bildirən Prezident İlham Əliyev tədbir iştirakçılarının
diqqətini Ermənistanın işğalçılıq siyasəti nəticəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün pozulmasına yönəldib:
“Azərbaycan regional təhlükəsizlik və sabitlikdə mühüm rol oynayır. Bununla belə, bu gün regionumuzdakı
təhlükəsizliyə ən böyük hədə Azərbaycan ərazisinin 20 faizini təşkil edən Dağlıq Qarabağ və yeddi ətraf
rayonu işğal altında saxlayan Ermənistanın işğalçılıq siyasətidir. Ermənistan azərbaycanlılara qarşı etnik
təmizləmə siyasəti həyata keçirib və bunun nəticəsində 1 milyondan artıq insan qaçqın və məcburi köçkün
vəziyyətinə düşüb. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi Ermənistan qoşunlarının işğal edilmiş
ərazilərdən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edir. Əfsuslar olsun ki, Ermənistan onlara məhəl
qoymamaqda davam edir və münaqişə həll olunmamış qalır. Münaqişə beynəlxalq hüquq normaları və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü əsasında həll edilməlidir”.
Prezident İlham Əliyev NATO-nun bu məsələ ilə bağlı mövqeyini, həmçinin, əvvəlki sammitlərdə
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə verdiyi tam dəstəyi yüksək dəyərləndirdiyini diqqətə çatdıraraq
bu dəstəyin bundan sonra da davam edəcəyinə inamını ifadə edib: “Biz qətiyyətlə inanırıq ki, NATO-nun
beynəlxalq hüququn bu cür mühüm hissəsinə sadiqliyi bundan sonra da davam edəcək. Beləliklə, o, ədaləti
bərpa etməyə və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri güc hesabına dəyişmək kimi səhv düşüncədən
yayındırmağa birmənalı şəkildə yardım edir”.
Dövlətimizin başçısı çıxışında Azərbaycanın Əfqanıstana uzunmüddətli inkişafın təmin edilməsi üçün
hərtərəfli töhfə verdiyini vurğulayaraq deyib: “Azərbaycan bu sammitin bütün üç sahəsinə töhfə verən NATOnun 5 tərəfdaşından biridir. Azərbaycanın hərbi kontingenti lap ilkin vaxtlardan İSAF qüvvələrində xidmət
edir. Azərbaycanın müxtəlif akademiyalarında Əfqanıstanın hüquq-mühafizə və hökumət rəsmiləri üçün geniş
təlim proqramları həyata keçirilir. Əfqanıstanın Milli Ordusunun Qəyyumluq Fonduna 3 milyon avro keçirilib,
digər 1 milyon isə istehkam əməliyyatlarına sərf olunub. İSAF qüvvələri üçün məhvetmə gücünə malik
olmayan malların tranzitinin 40 faizi Azərbaycan tərəfindən təmin edilir. Bundan əlavə, gələcəkdə iştirak
edəcəyimiz “Qətiyyətli dəstək” əməliyyatı üçün mühüm tranzit imkanları yaradacaq Bakı-Tbilisi-Qars
dəmiryolu xəttinin çəkilməsi gələn bir neçə ay ərzində başa çatdırılmalıdır. Xəzər regionunda ən böyük
Azərbaycan Beynəlxalq Dəniz Limanı ilə birgə bu dəmir yolu xətti həm bütün region, həm Əfqanıstan üçün
böyük ticari və iqtisadi imkanlar açacaq”.
Qeyd etmək yerinə düşər ki, NATO Azərbaycanın sıx əməkdaşlıq etdiyi beynəlxalq təşkilatlardan
biridir. Azərbaycan Respublikası ilə NATO arasında geniş məzmunlu əməkdaşlığın əsası Ümummilli liderimiz
Heydər Əliyevin 4 may 1994-cü il tarixində Sülh Naminə Tərəfdaşlıq (SNT) Çərçivə Sənədini imzalaması ilə
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qoyulub. Ölkəmiz 2004-cü ildən qurumun “Fərdi tərəfdaşlıq” proqramlarına qoşulub. Azərbaycan 1999-cu
ildə NATO PA-ya müşahidəçi, 2002-ci ildən isə assosiativ üzv qəbul edilib.
Azərbaycanın NATO ilə tərəfdaşlığı onun Avroatlantik strukturlara inteqrasiya məqsədinə xidmət edir.
Azərbaycan-NATO tərəfdaşlığında əsas istiqamətlər siyasi dialoq, sülhü dəstəkləmə əməliyyatlarında iştirak
və əsas məqsədi müdafiə məsələlərinə yönələn geniş spektrli məsələlər üzrə praktiki əməkdaşlıqdan ibarətdir.
Eyni zamanda, Azərbaycan Avroatlantik Tərəfdaşlıq Şurasının işində də fəal iştirak edir. Azərbaycanın Milli
Təhlükəsizlik Konsepsiyası bəyan edir ki, “NATO dövlətlərinin qüvvələri ilə qarşılıqlı uzlaşan hərbi əməliyyat
qüvvələrinin yaradılması, böhranların aradan qaldırılması məqsədilə müvafiq beynəlxalq təşkilatların mandatı
əsasında aparılan sülhməramlı cavab əməliyyatlarında iştirak etmək” Azərbaycan Respublikasının müdafiə
siyasətinin əsas istiqamətlərindən biridir. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri həyata keçirmək üçün üzərinə daha
çox tərəfdaşlıq məqsədləri götürür və bunlar “NATO-nun hərbi, təlim və texniki standartlarını tətbiq etmək
vasitəsilə NATO qoşunları ilə hərbi uzlaşmaya nail olunmasına” yönəlir. Azərbaycan xaricdə sülhməramlı
məqsədlər üçün xüsusi bölmələr hazırlayıb. 2008-ci ildə bu bölmələr eyni vaxtda üç sülhməramlı əməliyyata
cəlb edilib: KFOR (Kosovo Qüvvələri), ISAF (Beynəlxalq Təhlükəsizliyə Yardım Qüvvələri) və Çoxmillətli
Qüvvələr (İraq).
Bütövlükdə götürdükdə, Azərbaycan NATO ilə ortaq maraq kəsb edən geniş spektrli məsələlər üzrə
siyasi dialoq aparır. Müxtəlif formatlarda və səviyyələrdə aparılan dialoq çərçivəsində tərəfdaşlıq, regional
təhlükəsizlik, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, əməliyyatlarda iştirak, Əfqanıstana töhfə,
meydana gələn təhlükəsizlik təhdidləri və s. bu kimi aktual məsələlər müzakirə olunur, eləcə də, praktiki
əməkdaşlığın vəziyyətinə qiymət verilir. Qarşılıqlı anlayışa əsaslanan, yüksək səviyyəli siyasi dialoq praktiki
əməkdaşlıq sahəsində tərəqqini təşviq edir. Təqdirəlayiq haldır ki, Azərbaycanda dəfələrlə səfərdə olan NATO
rəsmiləri əməkdaşlıqdan razılıqlarını ifadə ediblər. Digər tərəfdən, Azərbaycanın regiondakı rolunun və
mövqeyinin güclənməsi Alyansın ölkəmizə olan marağını daim artırır. Azərbaycanın yerləşdiyi bölgədə daha
əhəmiyyətli rol oynamasını NATO rəhbərliyi də yaxşı bilir və ona görə ölkəmizlə əməkdaşlığa böyük önəm
verir.
Qeyd edək ki, həm Azərbaycan dövlətinin, həm də NATO rəhbərliyinin qarşılıqlı münasibətlərə ciddi
önəm verməsinin nəticəsində son illərdə ölkəmizlə bu qurum arasında əlaqələr daha da dərinləşib. Müntəzəm
olaraq Azərbaycanın və NATO-nun yüksək səviyyəli nümayəndə heyətlərinin görüşləri keçirilir və yeni
əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilir. Cari il yanvarın 15-də Prezident İlham Əliyev Brüsselə işgüzar səfəri
çərçivəsində NATO-nun Baş katibi Anders Foq Rasmussen ilə görüşüb.
Görüşdə NATO-Azərbaycan əlaqələrinin uğurla inkişaf etdiyini deyən Baş katib Əfqanıstanda həyata
keçirilən sülhyaratma əməliyyatları zamanı Azərbaycanın tranzit, maliyyə yardımı və digər sahələrdə
göstərdiyi dəstəyə görə minnətdarlığını bildirib. Dövlət başçısı İlham Əliyev də öz növbəsində, NATOAzərbaycan əlaqələrinin müxtəlif sahələrdə uğurla inkişaf etdiyini deyib, Azərbaycanın Avropanın enerji
təhlükəsizliyində fəal iştirak etməsinin önəmini vurğulayıb. NATO ilə əlaqələrin Azərbaycanın Avroatlantik
strukturlara inteqrasiyasının mühüm tərkib hissəsi olduğunu deyən dövlətimizin başçısı əməkdaşlığın
gələcəkdə də genişləndiriləcəyinə ümidvar olduğunu vurğulayıb. Cari ilin aprel ayında isə NATO-nun Baş
katibinin yeni təyin olunmuş müavini Sorin Dukaru ölkəmizdə səfərdə olub. Bakıya səfəri çərçivəsində NATO
rəsmisini Prezident İlham Əliyev qəbul edib. Görüşdə NATO ilə Azərbaycan arasında tərəfdaşlıq əlaqələrinin
artıq 20 illik tarixə malik olduğunu vurğulayan qonaq bu əlaqələrin inkişafının önəmini qeyd edib. Sorin
Dukaru bildirib ki, ölkəmizə səfərinin əsas məqsədi NATO-nun “Sülh Naminə Tərəfdaşlıq” Proqramının 20
illik yubileyində və eləcə də “Sülh və Təhlükəsizlik naminə elm” proqramı üzrə keçiriləcək informasiya
günlərində iştirak etməkdir. Dövlətimizin başçısı NATO-nun Brüsseldəki mənzil-qərargahında keçirdiyi
uğurlu görüşləri, aparılan müzakirələri məmnunluqla xatırladıb. Əməkdaşlığımızın böyük tarixə malik
olduğunu vurğulayan Prezident İlham Əliyev tərəfdaşlıq əlaqələrimizin müxtəlif sahələrdə, xüsusi ilə enerji
və Əfqanıstan ilə bağlı əməkdaşlığın bundan sonra da davam etdiriləcəyinə ümidvar olduğunu bildirib. Yeri
gəlmişkən, tərəflər arasında əməkdaşlığın 200 illiyi ilə əlaqədar müxtəlif tədbirlər keçirilib. Məsələn, müdafiə
naziri, general-polkovnik Zakir Həsənovun əmrinə əsasən noyabrın 3-də Bakıda NATO-nun Müttəfiq
Transformasiya Komandanlığının ekspert qrupu tərəfindən Silahlı Qüvvələrdə “NATO Günləri” tədbiri
keçirilib. NATO-nun Hərbi Tərəfdaşlıq İdarəsinin rəisi, general-leytenant Ali Çetinkayanın (Türkiyə)
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Silahlı Qüvvələrin Hərbi Akademiyası, Heydər Əliyev adına Azərbaycan
Ali Hərbi Məktəbi və Silahlı Qüvvələrin Təlim Tədris Mərkəzində hərbi təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti ilə
tanış olub və müzakirələr aparıb. Silahlı Qüvvələrdə “NATO Günləri” noyabrın 7-də başa çatıb.
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Azərbaycan-NATO əməkdaşlığı təkcə hərbi deyil, həm də humanitar xarakter daşıyır. Tərəflər arasında
ictimai diplomatiya fəaliyyətinin bir istiqaməti kimi, 2007-ci ilin yanvar ayında QHT kimi qeydiyyatdan keçən
Azərbaycanda NATO Beynəlxalq Məktəbinin (NİSA) fəaliyyətini qeyd etmək olar.
Beləliklə, göründüyü kimi, Azərbaycan-NATO əlaqələri çoxşaxəli xarakter daşımaqla tərəflərin
maraqlarına cavab verir. Bu əlaqələr beynəlxalq miqyasda təhlükəsizlik mühitinin təmin olunması səylərinə
töhfələr verməkdədir.
Yeni Azərbaycan.-2014.-27 noyabr.-№ 216.-S.8.
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Prezidentin cəsarətli fikirləri: NATO-nu düşündürən suallar
NATO-nun Uels sammitinə çoxları ümidlə baxırdı. Ukrayna özü ilə bağlı prinsipial qərarların qəbul
ediləcəyini gözləyirdi. Rusiyanı bu təşkilatla gələcək əlaqələri maraqlandırırdı. Ermənistan isə Şimali
Atlantika Alyansının mərhəmətinə ümid edirdi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dərin məzmunlu nitqi ilə
NATO ilə münasibətlərin inkişafına ciddi töhfə verdi. Bu təşkilat Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin
edilməsinin zəruriliyini yekun sənədində vurğuladı. Bakının NATO üçün əhəmiyyəti bir daha təsdiq olundu.
Maraqlıdır ki, bunların kökündə Azərbaycanın konkret proqramlarda iştirakı və özünün təklif etdiyi
proqramlar durur. Yəni, söhbət hər iki tərəfə fayda verən əməkdaşlıqdan gedir. Onun inkişaf mexanizmləri də
məlumdur.
Real əməkdaşlığın perspektivləri: İlham Əliyevin inamlı mövqeyi
NATO-nun Uels sammitindən sonra Ermənistan prezidenti İrəvanda partiyasının təcili yığıncağını
keçirib. O, Azərbaycanın fəallaşdığını və bir sıra sahələrdə uğur əldə etdiyini söyləyib. S. Sarkisyan
tərəfdarlarından daha fəal olmağı və Bakının tam qələbə çalmasına imkan verməməyi tələb edib.
Ermənistan rəhbərinin təlaşı əsassız deyil. Azərbaycan bütün sahələrdə bir-birinin ardınca müsbət
nəticələr əldə edərək beynəlxalq aləmdə yerini möhkəmlədib. Erməni hərbi birləşmələrinin təxribatlarına qarşı
tutarlı cavab verib, həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında çevik tərpənib. NATO-nun sammitində
Azərbaycana olan diqqət də S. Sarkisyanın nəzərindən yayınmayıb.
Tədbirdə ölkə Prezidenti İlham Əliyev çıxış edib. Azərbaycanın dövlət başçısının nitqinin fonunda S.
Sarkisyanın çıxışı çox zəif görünürdü. İştirakçılar, demək olar ki, ona laqeyd qaldılar. Sammitin yekun
sənədində isə Azərbaycanla bağlı xüsusi bənd yer alıb.
İlham Əliyev çıxışı zamanı bir sıra aktual məsələlərə toxunub (bax: Prezident İlham Əliyev NATO-nun
sammitində çıxış edib / AzərTAc, 5 sentyabr 2014). Hər şeydən əvvəl, dövlət başçısı Azərbaycanın NATO
üçün etibarlı tərəfdaş olduğunu vurğulayıb. Prezident qeyd edib ki, “Azərbaycan regional təhlükəsizlik və
sabitlikdə mühüm rol oynayır”. Bu tezisin ciddi geosiyasi əhəmiyyəti vardır.
Məsələ burasındadır ki, Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik və əməkdaşlıq mürəkkəb şəraitdə
formalaşmaqdadır. Azərbaycanın torpaqlarının 20 faizi Ermənistan tərəfindən işğal edilib. Belə şəraitdə Bakı
təhlükəsizliyin və əməkdaşlığın təmini istiqamətində addımlar atırsa, bu, güclü siyasi iradənin nəticəsidir.
Təcavüzə məruz qalmış ölkə regionda inkişafın lokomotivinə çevrilib! Bu prosesdə rəsmi Bakı NATO ilə
əlaqələrə ayrıca önəm verib. Deməli, regionda təhlükəsizlik sisteminin yaradılması və əməkdaşlığın inkişaf
etdirilməsi üçün Azərbaycan ciddi səylər göstəribsə, bunu Qərb mütləq nəzərə almalıdır.
Uelsdəki çıxışı zamanı Prezident İlham Əliyevin məsələnin bu aspektinə xüsusi vurğu etməsi tam yerinə
düşdü, Dövlət başçısının dediyi kimi, “Bununla belə, bu gün regionumuzdakı təhlükəsizliyə ən böyük hədə
Azərbaycan ərazisinin iyirmi faizini təşkil edən Dağlıq Qarabağ və yeddi ətraf rayonu işğal altında saxlayan
Ermənistanın işğalçılıq siyasətidir”.
Prezidentin bu fikrində həm NATO-ya, həm də Ermənistana konkret mesajlar vardır. Əgər Azərbaycan
müxtəlif regionlarda NATO ilə təhlükəsizlik məsələsində tərəfdaşlıq edirsə, onda onun özünün
təhlükəsizliyinin təmini üçün Şimali Atlantika Alyansı niyə real addımlar atmır? Siyasi aspektdə bu,
nonsensdir. Faktiki olaraq NATO Azərbaycanın xidmətlərindən istifadə edir, ancaq özü bu ölkənin ərazi
bütövlüyünün bərpa edilməsində real olaraq iştirak etmir.
Prezident İlham Əliyevin çıxışında vurğuladığı kimi, Azərbaycan əsgərləri Əfqanıstanın
təhlükəsizliyinin təmininə və ərazi bütövlüyünün qorunmasına yönələn tədbirlərdə yaxından iştirak edirlər:
“Azərbaycan Əfqanıstana uzunmüddətli inkişafın təmin edilməsi üçün hərtərəfli töhfə verir”. Ümumilikdə isə
Azərbaycan NATO-nun Uels sammitində müzakirə edilən hər üç sahə üzrə dəstək verən 5 tərəfdaş ölkədən
biridir!
Həqiqətin etirafı və NATO-nun məsuliyyəti
Təşkilat bu ziddiyyət üzərində düşünməlidir. Tərəfdaşlıq qarşılıqlı məsuliyyət tələb edir. Bakının
beynəlxalq sülhyaratma tədbirlərində fəal iştirakı bu təşkilatı onun problemlərinin ədalətli həllinə
həvəsləndirməlidir. Əks təqdirdə, biz ikili standartlardan danışa bilərik. Təbii ki, belə şəraitdə NATOAzərbaycan əməkdaşlığının taleyi sual altına düşmüş olur.
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Burada Ermənistana verilən mesajın da əhəmiyyəti böyükdür. Rəsmi İrəvan Uelsdə bir daha əmin oldu
ki, Azərbaycan problemlərini ən yüksək tribunadan sivil qaydada, əsaslı məntiqlə dünyaya çatdıra bilir. Şübhə
etmirik ki, S. Sarkisyanın qanını qaraldan da elə məhz bu məqamdır. O, Bakının fikirlərinin NATO tərəfindən
qəbul edilməsinin əsas səbəblərini dərk etdikcə sarsılır. Lakin bu, Ermənistan rəhbərliyinin öz günahıdır.
Azərbaycanın dövlət başçısı bunların fonunda olduqca maraqlı bir faktı ortaya qoyub. Prezident
çıxışının bir yerində vurğulayıb: “İSAF qüvvələri üçün məhvetmə gücünə malik olmayan malların tranzitinin
40 faizi Azərbaycan tərəfindən təmin edilir. Bundan əlavə, gələcəkdə iştirak edəcəyimiz “Qətiyyətli dəstək”
əməliyyatı üçün mühüm tranzit imkanları yaradacaq Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin çəkilməsi gələn bir
neçə ay ərzində başa çatdırılmalıdır. Xəzər regionunda ən böyük Azərbaycan Beynəlxalq Dəniz Limanı ilə
birgə bu dəmir yolu xətti həm bütün region, həm Əfqanıstan üçün böyük ticari və iqtisadi imkanlar açacaq”.
Bu, vacib məqamdır.
İlham Əliyev NATO-nun diqqətini Avropadan tutmuş Uzaq Şərqə qədər uzanan bir məkanda nəqliyyat
imkanlarının təmin edilməsinə yönəldir, Azərbaycanın burada əsas rollardan birini oynadığını vurğulayır,
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin həmin prosesdə ciddi fayda verəcəyini xatırladır. Lakin məsələ bundan
ibarətdir ki, həmin layihəni Azərbaycan və Türkiyə öz iradələri hesabına həyata keçirir. Belə çıxır ki, Bakı
Qərbin təhlükəsizliyi üçün çox mühüm addım atır. Ancaq özünün ərazi bütövlüyünün bərpa olunması
məsələsində NATO da daxil olmaqla beynəlxalq təşkilatlardan konkret yardım ala bilmir. Hansı səbəblərə
görə?
Prezident həmin kontekstdə başqa bir məqamı da xatırlatdı. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının
Ermənistanın işğalçı qüvvələrinin işğal edilmiş ərazilərdən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılması haqqında qərar
qəbul etməsinə baxmayaraq, bunun reallaşmasını heç bir beynəlxalq təşkilat qətiyyətlə istəmir. Rəsmi İrəvan
da yaranmış vəziyyətdən istifadə edərək süni manevrlər etməkdədir.
Yuxarıda vurğulananlar tam açıq göstərir ki, Azərbaycan NATO ilə səmimi əməkdaşlıq edir, lakin özünə
qarşı eyni münasibəti görə bilmir. Hətta beynəlxalq hüquq da Bakının mövqeyinin düzgünlüyünü təsdiqləyir.
BMT TŞ-nin çıxardığı qətnamələr bunun əyani sübutudur. Şübhəsiz ki, NATO bu kimi məqamları nəzərə
almalıdır.
Bu təşkilatın sammitinin yekun bəyannaməsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi
məsələsinin ayrıca yer alması ciddi siqnal ola bilər. Rəsmi İrəvanın əlindən bununla NATO tribunası da çıxmış
oldu. Erməni siyasətçilərinin sammit qabağı Şimali Atlantika Alyansının Azərbaycan və Türkiyəni
sıxışdıracağı ilə bağlı saldıqları hay-küy öz başlarında çatladı. Ancaq beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanla
bağlı görməli olduqları işlərin əsas hissəsi hələ qabaqdadır. Onlar məsuliyyətlərini dərk etməlidirlər.
Bununla belə, Prezident İlham Əliyev Uelsdə bir neçə mühüm geosiyasi dividend əldə etdi. Hər şeydən
əvvəl, NATO qarşısında Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini Ukrayna məsələsinə paralel
olaraq qaldırdı. Bu şəraitdə Alyansın reallığı inkar etməsi qeyri-mümkün idi. Dərhal sünilik və ikili standartlar
özünü göstərəcəkdi. İlham Əliyevin diplomatik peşəkarlığı və siyasi qətiyyəti sayəsində Azərbaycanın
mövqeyi qəbul olundu.
Bundan başqa, Ermənistan rəsmilərinin iradəsinin əksinə olaraq, NATO bir daha Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün təmin edilməsini münaqişənin həllində əsas məqam kimi qeyd etdi. Geosiyasi vəziyyətin
mürəkkəbləşdiyi bir vaxtda bunun əhəmiyyəti böyükdür. Bundan başqa, ATƏT-in Minsk qrupunun
həmsədrləri üçün də NATO-nun mövqeyi qətiləşdi. Onlar başqa variant üzərində fikirləşməməlidirlər.
Nəhayət, Azərbaycan Prezidenti müstəqil xarici siyasət yeritdiyini növbəti dəfə sübut etdi. NATO ilə
gələcək əməkdaşlığın bir sıra tərəflərinə toxunan və həyata keçirilən layihələrdən danışan Prezident ölkəmizin
etibarlı tərəfdaş olduğunu göstərdi. Bir sözlə, Brüssel və Vaşinqton üçün üzərində daha dərindən düşünülməli
mövzu var.
Newtimes.az
İki sahil.-2014.-17 sentyabr.-№ 168.-S.3.
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Azərbaycan-NATO: Uğurlu əməkdaşlıq modeli
Mübariz Abdullayev
NATO Parlament Assambleyasının Bakıda keçirilən 86-cı “Rouz-Rout” seminarında regional
problemlərin həllində parlament diplomatiyasının rolu vurğulanıb
Xəbər verildiyi kimi, bu günlərdə Bakı üçüncü dəfə NATO Parlament Assambleyasının 86-cı “RouzRout” seminarına ev sahibliyi edib. Azərbaycan Milli Məclisi ilə NATO Parlament Assambleyasının birgə
təşkilatçılığı ilə “Cənubi Qafqaz: çağırışlar və imkanlar” mövzusunda keçirilən seminar cari il iyunun 16-dan
18-dək davam edib. “Rouz-Rout” seminarını açan Azərbaycanın qurumdakı nümayəndə heyətinin rəhbəri,
Milli Məclis sədrinin birinci müavini Ziyafət Əsgərov ölkəmizin təşkilatla çox yaxşı münasibətlərinin
qurulduğunu vurğulayaraq, Sülh Naminə Tərəfdaşlıq və Fərdi Tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsindəki
əməkdaşlığı yüksək qiymətləndirib.
Qonaqları salamlayan Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov müəyyənləşən yanaşmaların Cənubi Qafqazda
sabitliyin və təhlükəsizliyin təminatına töhfə verəcəyinə ümidvar olduğunu bildirib. Spiker əlavə edib ki,
Azərbaycanın Şimali Atlantika Alyansı ilə tərəfdaşlığında əsas istiqamətlər siyasi dialoq, sülhü dəstəkləmə
əməliyyatlarında iştirak, təhlükəsizlik təhdidlərinə qarşı mübarizə, təhlükəsizlik və müdafiə islahatları ilə bağlı
məsələlərdə praktik əməkdaşlıqdan ibarətdir. Bizim ölkəmiz NATO ilə əməkdaşlığa bütövlükdə Avroatlantika
məkanında təhlükəsizliyə, sülhə, iqtisadi inkişafa və demokratiyaya töhfə vermək imkanı kimi baxır.
Azərbaycan NATO-nun rəhbərlik etdiyi sülhü dəstəkləmə əməliyyatlarında yaxından iştirak edir. Cənubi
Qafqazda mövcud çağırışları aradan qaldırmaq üçün potensial imkanlar olduğunu bildirən spiker deyib ki,
bunun üçün ilk növbədə, qarşılıqlı etimada əsaslanan, ikili standartlardan azad olan əməkdaşlıq inkişaf
etdirilməlidir. Beynəlxalq qaydanın əsas elementlərinə təsir göstərməkdə davam edən, dövlətlərin ərazi
bütövlüyünü və sabitliyini pozan əsas təhdidləri və çağırışları dəf etmək üçün onlara vahid yanaşma təmin
edilməlidir. Milli Məclis sədri Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasətindən danışaraq ölkəmizin
uzun illərdən bəri beynəlxalq birliyə çağırışlar etdiyini, ədalətin bərpa olunmasını, beynəlxalq təşkilatların
qəbul etdikləri qərarların həyata keçirilməsini tələb etdiyini vurğulayıb.
Tədbiri yüksək səviyyədə təşkil etdiyinə görə ölkəmizə təşəkkürünü bildirən NATO Parlament
Assambleyasının prezidenti Hu Beylin regional problemlərin həllində parlament diplomatiyasının rolunu qeyd
edib. Azərbaycanın mürəkkəb regionda yerləşdiyini deyən qurum rəsmisi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli
ilə bağlı səylərin davam etdiriləcəyini söyləyib, eləcə də ölkəmizin dünyada sülhün, təhlükəsizliyin təminatına
verdiyi töhfəyə görə təşəkkürünü bildirib.
Seminarda “Cənubi Qafqaz: dəyişkən regional və beynəlxalq təhlükəszilik çağırışları” mövzusunda
çıxış edən LİNKS Təhlili və Oksford Universitetinin direktoru Dennis Sammut Azərbaycanda gedən iqtisadi
inkişafı, müsbət dəyişiklikləri xüsusi vurğulayıb. D. Sammut iqtisadi cəhətdən qüdrətli Azərbaycanın yeganə
problemi olan Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən danışaraq bunun region üçün ciddi təhlükə olduğunu söyləyib.
O əlavə edib ki, bu problem sülh yolu ilə həll olunmalıdır və burada Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hörmət
prinsipi əsas götürülməlidir.
Ümumiyyətlə, beynəlxalq təşkilatlarla yüksək səviyyədə münasibətlərin qurulması və inkişaf etdirilməsi
Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritet istiqamətlərindən birini təşkil edir. Təsadüfi deyil ki, hazırda müstəqil
Azərbaycan BMT-nin, ATƏT-in, Avropa Şurasının, İslam Konfransı Təşkilatının, Qara Dəniz İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatının və digər mötəbər beynəlxalq qurumların üzvü kimi onların işində yaxından iştirak
edir. Bundan başqa, respublikamız Avropa İttifaqı, Beynəlxalq Valyuta Fondu, Avropa Yenidənqurma və
İnkişaf Bankı kimi təşkilatlarla da fəal əməkdaşlıq edir. Azərbaycanın sıx əməkdaşlıq etdiyi beynəlxalq
təşkilatlardan biri də NATO-dur. Təməli 1949-cu ildə qoyulan bu blok ötən müddət ərzində fəaliyyətini şərqə
doğru genişləndirib. Hazırda NATO-nun 28 üzvü var. Bunlar aşağıdakı ölkələrdir: Amerika Birləşmiş Ştatları,
Albaniya, Almaniya, Belçika, Böyük Britaniya, Bolqarıstan, Çexiya, Danimarka, Estoniya, Fransa, İspaniya,
İtaliya, İslandiya, Kanada, Latviya, Litva, Lüksemburq, Macarıstan, Niderland, Norveç, Polşa, Portuqaliya,
Rumıniya, Slovakiya, Sloveniya, Türkiyə, Xorvatiya və Yunanıstan.
Azərbaycan Respublikası ilə NATO arasında geniş məzmunlu əməkdaşlığın əsası Ümummilli liderimiz
Heydər Əliyevin 4 may 1994-cü il tarixində Sülh Naminə Tərəfdaşlıq (SNT) Çərçivə Sənədini imzalaması ilə
qoyulub. Ölkəmiz 2004-cü ildən qurumun “Fərdi tərəfdaşlıq” proqramlarına qoşulub. Azərbaycan 1999-cu
ildə NATO PA-ya müşahidəçi, 2002-ci ildən isə assosiativ üzv qəbul edilib.
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Azərbaycanın NATO ilə tərəfdaşlığı onun Avroatlantik strukturlara inteqrasiya məqsədinə xidmət edir.
Azərbaycan-NATO tərəfdaşlığında əsas istiqamətlər siyasi dialoq, sülhü dəstəkləmə əməliyyatlarında iştirak
və əsas məqsədi müdafiə məsələlərinə yönələn geniş spektrli məsələlər üzrə praktiki əməkdaşlıqdan ibarətdir.
Eyni zamanda, Azərbaycan Avroatlantik Tərəfdaşlıq Şurasının işində də fəal iştirak edir. Azərbaycanın Milli
Təhlükəsizlik Konsepsiyası bəyan edir ki, “NATO dövlətlərinin qüvvələri ilə qarşılıqlı uzlaşan hərbi əməliyyat
qüvvələrinin yaradılması, böhranların aradan qaldırılması məqsədilə müvafiq beynəlxalq təşkilatların mandatı
əsasında aparılan sülhməramlı cavab əməliyyatlarında iştirak etmək” Azərbaycan Respublikasının müdafiə
siyasətinin əsas istiqamətlərindən biridir.
NATO qüvvələri ilə uzlaşmanın yaradılması PAP (Planlaşdırma və Analiz Prosesi) mexanizminə
əsaslanır. 1997-ci ildən etibarən PAP əməliyyat hazırlığı naminə Azərbaycanı NATO-nun müdafiə
planlamasına cəlb edir. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri həyata keçirmək üçün üzərinə daha çox tərəfdaşlıq
məqsədləri götürür və bunlar “NATO-nun hərbi, təlim və texniki standartlarını tətbiq etmək vasitəsilə NATO
qoşunları ilə hərbi uzlaşmaya nail olunmasına” yönəlir. Azərbaycan xaricdə sülhməramlı məqsədlər üçün
xüsusi bölmələr hazırlayıb. 2008-ci ildə bu bölmələr eyni vaxtda üç sülhməramlı əməliyyata cəlb edilib: KFOR
(Kosovo Qüvvələri), ISAF (Beynəlxalq Təhlükəsizliyə Yardım Qüvvələri) və Çoxmillətli Qüvvələr (İraq).
Müasir beynəlxalq sülhməramlı əməliyyatlar çoxfunksiyalı və mürəkkəbdir. Onların uğuru dövlətlərin
əməliyyatların planlaşdırılması və aparılmasının bütün mərhələlərində komanda və nəzarət vasitələrinə cəlb
edilməsindən asılıdır. NATO tərəfdaş dövlətləri öz əməliyyatlarına cəlb etmək üçün inkişaf etmiş mexanizmə
malikdir. 1999-cu ildən Siyasi-Hərbi Çərçivə sənədi NATO-nun rəhbərlik etdiyi SNT əməliyyatlarında NATO
ilə Tərəfdaş dövlətlər arasında əməkdaşlığı tənzimləyir. Bu sənədin məqsədi “NATO-nun gələcək
əməliyyatlarına qoşulan tərəfdaş dövlətlərə əməliyyatlara siyasi istiqamətin verilməsi və üzərində nəzarət
edilməsinə töhfə vermək üçün müvafiq imkanların verilməsinin təmin edilməsidir”. Bu mexanizmin vacib
aspektlərindən biri tərəfdaşlara beynəlxalq qərargahlarda vəzifələr tutmaq imkanının verilməsidir. Bu,
“Tərəfdaş dövlətlərin əsl tərəfdaşlıqda töhfəsinin tanınması müttəfiqlər və tərəfdaşlar arasında etimadın və
anlaşmanın yaradılması, onların həmrəyliyinin gücləndirilməsi üçün vacibdir”.
Bütövlükdə götürdükdə Azərbaycan NATO ilə ortaq maraq kəsb edən geniş spektrli məsələlər üzrə
siyasi dialoq aparır. Müxtəlif formatlarda və səviyyələrdə aparılan dialoq çərçivəsində tərəfdaşlıq, regional
təhlükəsizlik, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, əməliyyatlarda iştirak, Əfqanıstana töhfə,
meydana gələn təhlükəsizlik təhdidləri və s. bu kimi aktual məsələlər müzakirə olunur, eləcə də, praktiki
əməkdaşlığın vəziyyətinə qiymət verilir. Qarşılıqlı anlayışa əsaslanan, yüksək səviyyəli siyasi dialoq praktiki
əməkdaşlıq sahəsində tərəqqini təşviq edir. Təqdirəlayiq haldır ki, Azərbaycanda dəfələrlə səfərdə olan NATO
rəsmiləri əməkdaşlıqdan razılıqlarını ifadə ediblər. Digər tərəfdən, Azərbaycanın regiondakı rolunun və
mövqeyinin güclənməsi Alyansın ölkəmizə olan marağını daim artırır. Azərbaycanın yerləşdiyi bölgədə daha
əhəmiyyətli rol oynamasını NATO rəhbərliyi də yaxşı bilir və ona görə ölkəmizlə əməkdaşlığa böyük önəm
verir.
Qeyd edək ki, həm Azərbaycan dövlətinin, həm də NATO rəhbərliyinin qarşılıqlı münasibətlərə ciddi
önəm verməsinin nəticəsində son illərdə ölkəmizlə bu qurum arasında əlaqələr daha da dərinləşib. Müntəzəm
olaraq Azərbaycanın və NATO-nun yüksək səviyyəli nümayəndə heyətlərinin görüşləri keçirilir və yeni
əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilir. Cari il yanvarın 15-də Prezident İlham Əliyev Brüsselə işgüzar səfəri
çərçivəsində NATO-nun Baş katibi Anders Foq Rasmussen ilə görüşüb.
Görüşdə NATO-Azərbaycan əlaqələrinin uğurla inkişaf etdiyini deyən Baş katib Əfqanıstanda həyata
keçirilən sülhyaratma əməliyyatları zamanı Azərbaycanın tranzit, maliyyə yardımı və digər sahələrdə
göstərdiyi dəstəyə görə minnətdarlığını bildirib. NATO-nun Baş katibi Anders Foq Rasmussen Azərbaycanın
Avropanın enerji təhlükəsizliyinin, o cümlədən Qafqazda sülhün və təhlükəsizliyin təmin edilməsi baxımından
mühüm ölkə olduğunu deyib, əlaqələrimizin bundan sonra da inkişaf edəcəyinə əminliyini vurğulayıb.
Dövlət başçısı İlham Əliyev də Öz növbəsində NATO-Azərbaycan əlaqələrinin müxtəlif sahələrdə
uğurla inkişaf etdiyini deyib, Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyində fəal iştirak etməsinin önəmini
vurğulayıb. NATO ilə əlaqələrin Azərbaycanın Avroatlantik strukturlara inteqrasiyasının mühüm tərkib hissəsi
olduğunu deyən dövlətimizin başçısı əməkdaşlığın gələcəkdə də genişləndiriləcəyinə ümidvar olduğunu
vurğulayıb.
Cari ilin aprel ayında isə NATO-nun baş katibinin yeni təyin olunmuş müavini Sorin Dukaru ölkəmizdə
səfərdə olub. Bakıya səfəri çərçivəsində NATO rəsmisini Prezident İlham Əliyev qəbul edib.
Görüşdə NATO ilə Azərbaycan arasında tərəfdaşlıq əlaqələrinin artıq 20 illik tarixə malik olduğunu
vurğulayan qonaq bu əlaqələrin inkişafının önəmini qeyd edib. Sorin Dukaru bildirib ki, ölkəmizə səfərinin
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əsas məqsədi NATO-nun “Sülh Naminə Tərəfdaşlıq” Proqramının 20 illik yubileyində və eləcə də “Sülh və
Təhlükəsizlik naminə elm” proqramı üzrə keçiriləcək informasiya günlərində iştirak etməkdir.
Dövlətimizin başçısı NATO-nun Brüsseldəki mənzil-qərargahında keçirdiyi uğurlu görüşləri, aparılan
müzakirələri məmnunluqla xatırladıb. Əməkdaşlığımızın böyük tarixə malik olduğunu vurğulayan Prezident
İlham Əliyev tərəfdaşlıq əlaqələrimizin müxtəlif sahələrdə, xüsusi ilə enerji və Əfqanıstan ilə bağlı
əməkdaşlığın bundan sonra da davam etdiriləcəyinə ümidvar olduğunu bildirib.
Yeni Azərbaycan.-2014.-25 iyun.-№ 111.-S.8.
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Azərbaycan – NATO əlaqələri yeni mərhələdə
Bakıda keçirilən NATO-nun tədbirində erməni deputatlarının moderatora yalvarmaları
Azərbaycanın hərbi-siyasi gücündən xəbər verir
Rəfiqə Kamalqızı
Güclü iqtisadiyyata, qüdrətli orduya, çevik xarici siyasətə malik olan istənilən dövlət gec və ya tez dünya
arenasında söz sahibi olur. Regionda və beynəlxalq aləmdə özünəməxsus yer tutmağı qarşısına məqsəd qoyan
Azərbaycan Respublikası da 1993-cü ilin iyunundan başlayaraq iqtisadiyyatın inkişafı, ordunun formalaşması,
xarici əlaqələrin ölkəmizin milli maraqlarını təmin edəcək şəkildə möhkəmləndirilməsi istiqamətində ardıcıl
və məqsədyönlü siyasət həyata keçirmişdir. Nəticədə, bu gün ölkəmiz Cənubi Qafqaz regionunun lider
dövlətinə çevrilmiş, BMT Təhlükəsizlik Şurası kimi mötəbər bir qurumda, həm də Şərqi Avropa ölkələrini
təmsil etmək kimi böyük tarixi nailiyyət qazanmışdır.
Bu gün birmənalı şəkildə deyə bilərik ki, regionda maraqları olan istənilən dövlət və ya beynəlxalq
təşkilat Cənubi Qafqaza dair siyasətini rəsmi Bakının mövqeyinə uyğun formalaşdırır, bütün məsələlərdə
Azərbaycan rəhbərliyinin fikrini əsas götürür. Bu baxımdan Bakıda keçirilən NATO-nun tədbirində
səsləndirilən fikirlər bir daha bunu təsdiq edir.
Dennis Sammut: “İqtisadi qüdrəti olan Azərbaycanın yeganə problemi Dağlıq Qarabağdır”
Xüsusi olaraq vurğulamaq lazımdır ki, Bakıda NATO Parlament Assambleyasının (PA) “Cənubi
Qafqaz: Çağırışlar və imkanlar” mövzusunda keçirilən 86-cı Rouz-Rout seminarının açılışında “Cənubi
Qafqaz: Dəyişən regional və beynəlxalq təhlükəsizlik çağırışları” mövzusunda çıxış edən Böyük Britaniyanın
LİNKS təşkilatının direktoru Dennis Sammut qeyd edib ki, “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi artıq 20 ildən çoxdur
ki, davam edir, atəşkəs rejimi tez-tez pozulur. Çoxlarına ATƏT-in Minsk Qrupunun işi mənasız qapalı dairə
kimi görünür. Həqiqətən də biz bir nəticə görmürük.”
Onun fikrincə, dünya ictimaiyyəti bu münaqişənin həllinə ciddi diqqət yetirməlidir: “Danışıqlar prosesi
dəstəklənməlidir. Elə etmək lazımdır ki, dövlət başçılarının növbəti görüşü bu münaqişənin həlli istiqamətində
atılmış ciddi addım olsun. Eyni şeylər Türkiyə ilə Ermənistan arasındakı münasibətlərə də aiddir. Bu
münasibətlər normallaşmalıdır”.
Seminarda çıxış edən Ermənistan parlamentinin üzvü Korun Nahapetyan bildirib ki, Ermənistan Cənubi
Qafqazda sabitlikdə maraqlıdır: “Ermənistan bütün səyləri göstərir və göstərəcək ki, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həlli sülh yolu ilə, Minsk Qrupu çərçivəsində həll olunsun”. Lakin erməni deputatının fikrincə,
danışıqlar prosesinə Dağlıq Qarabağın separatçı qüvvələri də cəlb olunmalıdır.
Siyavuş Novruzov: “Dağlıq Qarabağ Azərbaycan ərazisidir və o, tərəf kimi tanına bilməz”
Erməni deputatın fikirlərinə dərhal reaksiya verən YAP İcra katibinin müavini, Milli Məclisin üzvü
Siyavuş Novruzov bildirib ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan ərazisidir və o, tərəf kimi tanına bilməz: “Dağlıq
Qarabağla yanaşı ətrafdakı daha 7 rayon da Ermənistan və digər ölkələrin köməyi ilə işğal olunub. Beynəlxalq
sənədlərdə münaqişə ilə bağlı tərəf kimi Dağlıq Qarabağın yox, Ermənistanın adı gedir”. S. Novruzov onu da
vurğulayıb ki, erməni xalqı öz müqəddəratını təyin edib və öz dövləti var: “Əgər ermənilər yaşadığı hər yerdə
öz müqəddəratlarını təyin etsələr, onda dünyada 30-dan artıq erməni dövləti yaradılmalıdır. ABŞ-ın
Kaliforniya ştatında Dağlıq Qarabağdakından 3 dəfə çox erməni yaşayır. İndi Kaliforniyada erməni dövləti
yaradılmalıdır?”
Millət vəkili, həmçinin bildirib ki, dünya Ukraynanın ərazi bütövlüyünü prinsip kimi irəli çəkib,
Ukraynanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyi kimi Azərbaycanın da ərazi bütövlüyünü dəstəkləməlidir.
LİNKS təşkilatının direktoru Dennis Sammut müzakirəyə yenidən qoşularaq bildirib ki, hazırda
Azərbaycan və Ermənistan texniki cəhətdən müharibə şəraitində olduğundan ilk növbədə onun təcili sona
çatdırılması haqda düşünülməlidir: “Gələcək Qarabağ müharibəsi barəsində düşünənlər bilsinlər ki, burada
bütün müasir texnologiyalardan istifadə ediləcək. Ona görə də bunun nəticələrini göz önünə alaraq ehtiyatlı
olmalıyıq”. Ermənilərin Dağlıq Qarabağda öz müqəddəratını təyin etmələrinə gəlincə, D. Sammutun fikrincə,
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bu məsələdə balans yaradılmalıdır: “Biz dövlətlərin ərazi bütövlüyü və xalqların öz müqəddəratını təyinetmə
prinsipləri arasında balans yaratmalıyıq”.
Koryun Naqapetyan: “Ermənistanın müharibəyə nə arzusu, nə də gücü var”
Seminarda iştirak edən Ermənistan nümayəndə heyətinin rəhbəri Koryun Naqapetyan Azərbaycan
nümayəndə heyətindən xahiş edib ki, bütün hallarda erməniləri işğalçı adlandırmasınlar: “Mən acizanə sürətdə
xahiş edirəm. Biz bura gəlmişik ki, daha müharibə olmasın. Müharibə istəmirik. Ermənistanın müharibəyə nə
arzusu, nə də gücü var”.
Erməni deputat Azərbaycanla bütün hallarda dil tapmağın tərəfdarı olduğunu söyləyib. Digər erməni
deputat Tevan Poqosyan seminarın aparıcısı Oyars Eriks Kalninsa yaxınlaşıb və söhbət etməyə başlayıb.
Söhbət bitdikdən sonra O.E. Kalnins bildirib ki, Ermənistan nümayəndə heyəti şəxsən özlərinin Azərbaycana
qarşı heç bir iradlarının olmadığını, onların işğalçı kimi dəyərləndirilməməsini və mövqelərinin Azərbaycana
qarşı ittiham dolu mövqe kimi qəbul olunmamasını xahiş edirlər: “Onlar bunun üçün bəyanat verməyə hazır
olduqlarını da bildirirlər.”
Bundan dərhal sonra söhbətə müdaxilə edən Ermənistan parlamentinin digər üzvü Tevan Poqosyan
deyib ki, dialoq və fikirləri açıq şəkildə ifadə etməklə bir gün inamın və etibarın yaranmasına nail olmaq olar.
Onun fikrincə, Dağlıq Qarabağ separatçıları danışıqlarda tərəf kimi qəbul edilməlidir.
Ziyafət Əsgərov: “Ermənistan işğalçı və terrorçu dövlətdir. NATO PA-dan çıxarılsın”
Seminarda moderator olan Azərbaycan parlamentinin vitse-spikeri, Azərbaycanın NATO Parlament
Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri, Milli Məclis Sədrinin 1-cü müavini Ziyafət Əsgərov isə
ermənilərə müraciət edərək onlara qəbul olunmuş qətnamələri oxumağı məsləhət görüb: “Ermənistan
nümayəndə heyətinin üzvü bildirir ki, qətnamələri oxumaq lazımdır. O qətnamələr mənim əlimin altındadır.
Orada yazılıb ki, Ermənistan ilkin şərt olmadan Azərbaycan ərazilərini tərk etməlidir. Bunu sizin prezidentiniz
də etiraf edir ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağa silahlı müdaxilə edib. İndi siz prezidentinizdən qabağa
getmisiz?”
Vvitse-spiker BMT TŞ tərəfindən qəbul edilmiş qətnamələrin mətnlərində Ermənistan silahlı
birləşmələrinin Azərbaycan ərazilərini dərhal tərk etmələri barədə müddəalarını oxuyub: “Bəs sizə nə
lazımdır? Sizə erməni xalq mahnısı lazımdır? Bu, BMT-nin sənədidir”. Vitse-spiker deyib ki, seminar zamanı
həqiqətəuyğun olmayan məlumatlar səsləndirərək Azərbaycanı təxribata sürükləmək istəyən və Azərbaycanın
hərbi büdcəsinin artmasından narahat olan Ermənistan nümayəndə heyətidir: “Ermənistan nümayəndə heyəti
seminarda dünəndən bəri təxribatla məşğul olur, Azərbaycana sataşırlar. Sual adı altında Azərbaycanın
əleyhinə danışırlar. Orduda islahatların aparılması çox önəmli bir məsələdir. Ümumi daxili məhsulumuz
artırsa, hərbi büdcəmiz, təhsil, səhiyyə büdcəmiz də artır”.
Ermənistanın işğalçı və terrorçu dövlət olduğunu əsas gətirən Z. Əsgərov bu ölkənin NATO PA
sıralarından xaric olunmasını təklif edib: “Ermənistan işğalçı və terrorçu dövlətdir. NATO PA-dan çıxarılsın”.
Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılmış yüz minlərlə insanın 20 ildir yurdyuvasız qaldığını deyən Z. Əsgərov vurğulayıb ki, Azərbaycan hərbi sahədə islahatlarını da, ordunun
silahlanmasını da davam etdirəcək.
Z. Əsgərov deyib ki, seminarda iştirak edən Ermənistan nümayəndə heyətinin üzvü, deputat Tevan
Poqosyanın atası ilə bağlı azərbaycanlılara qarşı törətdiyi qanlı cinayətə görə Azərbaycan Hərbi
Prokurorluğunda istintaq işi aparılır. Vitse-spiker Poqosyanın Azərbaycanı Sumqayıt hadisələrinə görə ittiham
etməsinə cavab verərkən isə erməni deputatı tarixi saxtalaşdırmamağa çağırıb: “Sən iki gündür burada
Azərbaycanı Sumqayıt hadisələrinə görə ittiham edirsən. Məgər bilmirsiniz ki, bu hadisəni sovet “KQB”-si və
sizin Qriqoriyan edib?! Yeri gəlmişkən, artıq bunu istintaq da sübut edib. Amma sənin atan Qarabağda
azərbaycanlılara qarşı qanlı cinayət törədənlərdən biridir. Mənim əlimin altında bununla bağlı ciddi sübutlar
var. Hazırda Respublika Hərbi Prokurorluğunda bununla bağlı istintaq gedir. Tezliklə o qatil atan İnterpolun
xətti ilə tapılıb gətirilərək cəzasını alacaq. Sən tezliklə bunu görəcəksən”.
Beləliklə, Bakıda NATO-nun keçirilən seminarında ermənilər bir daha öz çirkin niyyətlərinə nail ola
bilmədilər.
Səs.-2014.-20 iyun.-№ 111.-S. 5.
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NATO ilə əməkdaşlığın perspektivləri: Azərbaycandan baxış
Cəmiyyətdə fikirlər ayrılır, çoxluq alyansla münasibətlərin dərinləşməsini istəyir
NATO-nun postsovet məkanındakı bir sıra ölkələrlə – xüsusilə də Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan,
Moldova və Ukrayna ilə əlaqələrinin gücləndirilməsi perspektivinə dair müzakirələr maraq doğurur. Qeyd
edək ki, Ukrayna böhranından bəri NATO-nun rəsmi şəxsləri adları çəkilən ölkələrlə əlaqələrin
gücləndiriləcəyini bəyan ediblər. Bir sıra məlumatlara görə, NATO-nun sentyabrdakı Uels Sammitinə qədər
həmin tərəfdaşlarla əlaqələrin gücləndirilməsi yönündə konkret plan sənədi hazırlanacaq və sammitdə qəbul
ediləcək.
“Ordunun Aynası” layihəsi NATO-nun qeyd edilən ölkələrlə, xüsusilə də Azərbaycanla əməkdaşlığının
gücləndirilməsi perspektivini müəyyənləşdirmək üçün sosial şəbəkələr vasitəsilə sorğu keçirib. QHT, media
mənsubları, hərbi-siyasi ekspertlər, sadə vətəndaşlar ölkəmizin NATO ilə əməkdaşlığının gələcəyinə dair öz
mülahizələrini söyləyiblər. Bir çoxları NATO-nun Azərbaycanla gələcək əməkdaşlıq proqramına dair öz
baxışlarını açıqlayıb. Beləliklə, budəfəki Əlavəmiz əsas etibarilə sözügedən mövzuya həsr olunub.
NATO tərəfdaş ölkələrə yol xəritəsi təqdim etməlidir
Jurnalist Şahin Rzayev məsələnin siyasi tərəfinə toxunur. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanla NATO
arasında siyasi əməkdaşlıq hələlik inandırıcı görünmür. “Xüsusilə Ukrayna məsələsindən sonra. Səhv
etmirəmsə, Azərbaycan hökuməti heç vaxt NATO-ya üzv olmaq istədiyini bəyan etməyib. Rusiyanın son
dövrlərdə təzyiqlərinin gücləndiyini nəzərə alanda isə onsuz da ehtiyatlı siyasətinin bir qədər də ehtiyatlı şəkil
alacağı şübhə doğurmur. Rusiyanın Qarabağdan başqa da kifayət qədər təzyiq imkanı var. Məsələn, miqrantlar,
milli azlıqlar, Bakıdakı Gömrük İttifaqı tərəfdarları (bura tək rusdilli əhali daxil deyil). Hələlik Rusiya tərəfinin
elə bir təzyiqi hiss olunmur, hər şey Jirinovski və Duqin kimi intriqaçıların bəyanatları ilə məhdudlaşır. Amma
təzyiqlərin güclənəcəyi ehtimalı var. Odur ki, Azərbaycan hökuməti yüz ölçüb bir biçir. Eyni zamanda,
fərəhləndirici haldır ki, prinsipial məsələlərdə öz iradəsini nümayiş etdirir. Ukraynanın ərazi bütövlüyü ilə
bağlı səsvermədə, məsələn”.
Facebook istifadəçisi Mətləb Aslanov isə hesab edir ki, Azərbaycan heç bir qurumun yanında
olmamalıdır. Onun fikrincə, qarşıdakı dövrdə NATO Azərbaycana önəmli bir təklif etməyəcək. “Bizə lazım
olan ən əsası Qarabağın qaytarılmasıdır. Onun da açarı rusların əlindədir. Azərbaycanın NATO-ya üzv olması
mümkün deyil, çünki NATO-ya üzv olmağın şərtləri var. Onlardan biri də ərazi probleminin olmamasıdır. Yox
əgər bizi istisna hal kimi üzv etsələr, bu, Qarabağa əlvida deməkdir. Onların bizə təklif edəcəyi maksimum
Xəzərdə neft yataqlarının və neft-qaz kəmərlərinin birgə təhlükəsizliyini təmin etmək olar. Bu da gülünc bir
təklifdir. Hazırda bizim heç kimin yanında olmamağımız düzgün qərardır. Ölkə maraqlarını bu şəkildə təmin
etmək olar. Təbii ki, bu, mənim subyektiv fikrimdir”.
Jurnalist Xalid Kazımlının fikrincə, NATO-nun Ukrayna və Gürcüstan ilə münasibətləri yüksələn xətt
üzrə inkişaf edir, Azərbaycan və Moldova isə gözləmə mövqeyindədir. “Onlar ağacda almanın iki olduğunu
görməsələr, selbə atmayacaqlar. Yəni NATO-dan təhlükəsizliklərinə tam təminat almamış Rusiyanın
qorxusundan alyansa yaxınlaşmayacaq, heç uzaqlaşmaq da istəməyəcəklər. Ermənistana gəlincə, bu ölkə
Rusiyanın Həştərxan vilayəti kimi tam bir RF subyektidir. NATO Ermənistana nə qədər qucaq açsa da, nə
qədər maliyyə dəstəyi göstərsə də, Ermənistan yalnız Rusiyadan sonra NATO üzvü olacaq. Ukrayna hadisələri
göstərdi ki, Rusiya beynəlxalq konvensiyaları heçə sayır və o, istənilən qonşusuna hərbi təcavüz aktı
gerçəkləşdirə bilər. Məncə, nə qədər ki Rusiyanın siyasi və hərbi ambisiyaları cilovlanmayıb və bu dövlətin
başından Putin kimi aqressor kənarlaşmayıb, Azərbaycan NATO ilə məsafə saxlamalıdır. Əks təqdirdə
ölkəmiz köpək balığını harpunla ovlamaq üçün dənizə atılmış ət parçası rolunu oynaya bilər”.
Politoloq Azər Qasımlı hesab edir ki, NATO qeyri-rəsmi şəkildə üzvlərindən biri və bölgəmizdə bizə
ən yaxın ölkə olan Türkiyəyə tam şərait yaratmalıdır ki, Azərbaycanla sıx hərbi əməkdaşlığa start versin və ən
əsası, bizimlə hərbi saziş imzalasın. “Bu sazişdə də belə bir müddəa öz əksini tapmalıdır ki, Azərbaycana hərbi
müdaxilə olunduğu zaman Türkiyə bizə hərbi yardım edəcək və münaqişənin tərəfi olacaq. İkinci addım kimi
NATO tam üzvlüklə bağlı Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna və Moldova üçün yol xəritəsi təklif etməlidir”.
Ən perspektivli variant: Bloklara qoşulmamaq
Ehtiyatda olan polkovnik-leytenant Tofiq Məmmədov isə tamamilə əks mövqedən çıxış edir. O bildirir
ki, onun alyansın yürütdüyü siyasətə mövqeyi dəyişməyib: “Düşünürəm ki, NATO-nun postsovet ölkələrinə
münasibəti “yağışdan sonra göbələk yığımına bənzəyir. 90-cı illərdə yenicə müstəqillik əldə etmiş keçmiş
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sovet respublikalarının Rusiyadan uzaqlaşdırılmasına, 2014-də isə növbəti “Krım baharı”nın Qərbə uyğun
ssenari əsasında inkişaf etməsini təmin etməyə yönələn siyasətdir. Amma bizim üçün fərqi yoxdur.
Azərbaycanın öz mənafeləri var və o, “öz oyununu oynamalıdır”. Bu baxımdan NATO ilə bizim
əməkdaşlığımız Sülh Naminə Tərəfdaşlıq çərçivəsində məqsədəuyğun görünür”.
Məmmədov hesab edir ki, bloklara qoşulmamaq Azərbaycan kimi qaynar yolda yerləşən ölkə üçün ən
perspektivli variantdır. “Bu həm dövlətin yaşam reytinqini yüksəldər, həm də Azərbaycanı müharibə
arenasından uzaqlaşdırar. Bu rakursdan baxanda bizə NATO-dan yalnız bircə şey – Qarabağ probleminin
Azərbaycanın mənafeyinə uyğun həll edilməsi və torpaqların geri qaytarılması lazımdır”, – deyə o bildirir.
Məmmədovun sözlərinə görə, Azərbaycanla NATO arasında əməkdaşlığın bir yolu var: “Həqiqi
Sülhməramlılıq! Sülhməramlı qüvvələr ilk növbədə Azərbaycana lazımdır ki, Qarabağ problemi həll
edildikdən sonra (!!!) bölgədə sülhü qorumaq, humanitar fəlakətin baş verməsinin qarşısını almaq və gələcəkdə
“ilhaq sindromundan” yaxa qurtarmaq vəzifəsini daşısın. Bunun üçün sülhməramlı təlimlərin mümkün qədər
çoxunda iştirak etmək və sülhyaratma yollarını gerçəkdə öyrənmək lazımdır”.
Hər iki tərəfi narazı salan məqamlar var
Jurnalist Asəf Quliyevin fikrincə, NATO ilə əməkdaşlıq Azərbaycan kimi bir dövlət üçün çox
mühümdür. Amma bu məsələdə həm Azərbaycanda, həm də NATO-da ikili yanaşma meyilləri var.
“Azərbaycan hesab edir ki, NATO beynəlxalq siyasi münasibətlərdə nə istəyirsə, biz 99 faiz razılaşırıq, amma
daxili işlərimizə qarışmasın. Amma NATO-nun tərəfdaş ölkələrində söz, seçim azadlığı və digər demokratik
təsisatlar mühüm hesab edilir. Azərbaycan isə hələ ki, bu standartlara 100 faizli təminat verə bilmir. Bu mənada
müəyyən fikir ayrılıqları yaranır. Azərbaycanın NATO-dan haqlı narazılığı isə Qarabağ problemi ilə bağlıdır.
NATO rəsmilərinin münaqişənin ancaq və ancaq sülh yolu ilə həll olunması ilə bağlı bəyanatları, təbii ki,
Azərbaycanın milli maraqlarına uyğun deyil.
Göründüyü kimi, hər iki tərəfi qarşı tərəfdə narazı salacaq məqamlar var. Məhz bu amil NATOAzərbaycan münasibətlərinin inkişafına mane olur”. A. Quliyevin fikrincə, əgər NATO Azərbaycanla
əlaqələrdə xüsusi maraq göstərirsə, sözsüz ki, Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı siyasətində müəyyən korrektələr
etməlidir: “Belə bir addım atılmadan hansısa daha fərqli keyfiyyətdə əlaqələrin yaradılmasından danışmaq
mümkün olmayacaq. Azərbaycan hökuməti bunu əsas gətirərək daha sıx inteqrasiyaya getməyəcək. Digər
tərəfdən, artıq uzun illərdir ki, NATO-nun postsovet məkanına yönəlik siyasətində qəbul olunmuş standart var
– hər üç Qafqaz dövləti ilə eyni məsafədə dayanmaq. Ona görə də proseslərin sürətini artırmaq üçün
Azərbaycanın əlavə cəhdlərini əbəs hesab edirəm”.
A. Quliyev Uels Sammitində də Azərbaycana köklü dəyişiklik vəd edəcək hansısa bir sənədin
imzalanmasını gözləmir.
Ordu NATO standartlarına uyğunlaşdırılmalıdır
Hüquq müdafiəçisi İlqar Qasımov hesab edir ki, indiki məqamda NATO-nun postsovet ölkələri ilə
əməkdaşlığı gücləndirmək arzusu çox təbiidir. “Bu istək həm NATO, həm də keçmiş sovet respublikaları üçün
çox vacibdir. Amma indiki zamanda, xüsusilə də Ukraynaya qarşı Rusiyanın həyata keçirdiyi təxribatlara görə
NATO-nun Azərbaycanla əməkdaşlıq edəcəyini real saymıram. Baxmayaraq ki, NATO Əfqanıstanda həyata
keçirdiyi əməliyyatlara verdiyi dəstəyə görə Azərbaycana daim minnətdarlığını bildirir. Hazırkı zamanda
NATO-nun Azərbaycanla əməkdaşlığının gücləndirilməsi Rusiyanı daha da qıcıqlandırar və ölkəmizə qarşı
Rusiya tərəfindən təxribatlara yol açardı. Hesab edirəm ki, NATO Azərbaycanla hərbi əməkdaşlığı
gücləndirmək üçün indilik başqa yollar axtarmalıdır, Azərbaycanı blokun digər proqramlarına qoşmalı, birgə
təlimlərə və ya birgə qərargah təlimlərinə başlamaq barədə qərar verməlidir”.
İlqar Qasımovun fikrincə, əməkdaşlıq NATO standartlarına cavab verən silahların birgə istehsalı və
Silahlı Qüvvələrimizin bu kimi silahlarla təmin edilməsi istiqamətində, gənc zabitlərin Qərb ali hərbi
məktəblərində hazırlanması yönündə də olmalıdır və bunlar ölkəmizi NATO proqramlarına qoşulmaq üçün
maraqlandıra bilər.
Praqa Metropolitan Universitetinin tələbəsi Zamiq Məmmədli hesab edir ki, Azərbaycan öz siyasi və
coğrafi mövqeyinə görə NATO üçün maraqlı ola bilər. Hazırda məhz bu geosiyasi mövqe Azərbaycan-NATO
münasibətlərinin əsasını təşkil edir (Əfqanıstandakı ABŞ-NATO qüvvələrinin təchizatı ilə əlaqədar tranzit
bölgə və s.). “NATO kimi güclü hərbi-siyasi alyansın dünyada alternativi yoxdur, buraya mütərəqqi,
demokratik və iqtisadi yöndən inkişaf etmiş ölkələr daxildir. Azərbaycan NATO-ya üzv olan ölkələrlə, əsasən
də NATO-da söz sahibi olan nüfuzlu ölkələrlə əməkdaşlığı genişləndirmək siyasəti yürütməlidir. Qonşu və
Azərbaycanla geniş əlaqələri olan Türkiyənin, təəssüf ki, son 20 ildə NATO strukturlarında həlledici mövqeyi
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yoxdur”, – deyə Məmmədli qeyd edir. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan ilk öncə ordusunda geniş yayılmış
neqativ halların – korrupsiya və rüşvətxorluğun qarşısını almalı, özbaşınalıq, zorakılıq, ayrı-seçkilik hallarını
aradan qaldırmalı və ondan sonra öz ordu quruculuğu, təchizatı və təlimini tam NATO standartlarına
uyğunlaşdırmalı və bunun üçün o dövlətlərin dəstəyini qazanmaq və Şimali Atlantika Alyansında əsas söz
sahibi dövlətlərin ordu quruluşunu öyrənməli, təcrübələrindən yararlanmalı və o ölkələrin mütəxəssislərindən
geniş istifadə etməlidir. “Yəqin ki, artıq professional-maaşlı, muzdlu ordu sisteminə keçidin və alternativ hərbi
qulluq məsələlərinin də həllinin vaxtı çatıb”, – deyə o bildirir.
Münaqişələrin Rusiya tərəfindən yaradıldığı nəzərə alınmalıd
Hüquq müdafiəçisi Akif Qurbanov hesab edir ki, NATO qeyd olunan ölkələrlə, o cümlədən
Azərbaycanla əlaqələrin gücləndirilməsini gecikdirmədən sürətləndirməlidir. “Xüsusən də istər 2008-ci ildə
Gürcüstanda, istərsə də Ukraynada baş verən son proseslər bir daha göstərdi ki, regionda təhlükəsizliyin
pozulması hər an baş verə bilir. Belə bir vəziyyətdə region ölkələri Rusiyanın önündə aciz vəziyyətdə qalmış
olur və bu ölkələrin Rusiyanın apardığı aqressiv-imperialist siyasətin qarşısını təkbaşına ala bilməsi, demək
olar, qeyri-mümkündür”, – deyə o qeyd edir. “Doğrudur, NATO ölkələri, xüsusən də Qərbi Avropa ölkələri
münaqişəli əraziləri olan ölkələrin NATO-ya üzvlük məsələsinə ehtiyatla yanaşırlar. Ancaq nəzərə almaq
lazımdır ki, əslində bu regionlarda münaqişələrin yaradıcısı Rusiya olduğu üçün onun güclü olduğu vəziyyətdə
münaqişələrin həllinin perspektivsizliyi də ortaya çıxır. Belə olduğu halda nəinki münaqişələrin həlli, ölkələrin
müstəqilliyi və suverenliyi, Qərbə inteqrasiya imkanları hər an təhlükəyə düşür. Ona görə də regionda güc
balansının tənzimlənməsi və qeyd olunan ölkələrin Rusiyadan olan hərbi təhlükələrdən sığortalanması üçün
NATO-ya inteqrasiya gecikdirilmədən sürətləndirilməlidir.
Bunun üçün də artıq bu prosesdə birmənalı seçim etmiş ölkələrin NATO-ya üzvlük məsələsi
yubadılmamalıdır. Tərəddüd edən Azərbaycanı və Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsinə qoşulmuş
Ermənistanı bu işə real təşviq etmə fəaliyyəti həyata keçirilməlidir. Eyni zamanda bu proses təkcə hökumətlə
deyil, siyasi partiyalar, vətəndaş cəmiyyəti vasitəsilə paralel aparılmalıdır”, – deyə A. Qurbanov bildirir.
Psixoloq Azad Orucov bildirir: “Deməzdim ki, NATO-nun mövqeyi adı çəkilən regionda güclənib və
ya güclənməyə doğru gedir. Əksinə, regionda mövcud reallıq, Qərbin Gürcüstan və Ukraynanı pis vəziyyətdə
qoyması, deyərdim ki, NATO-nun bölgədəki siyasətinin iflasından xəbər verir. Amma sonucda Rusiyanın işğal
siyasəti də bir nəticə verməyəcək. Vermiş olsa da, bu, onun əleyhinə işləyəcək. Çünki yeni konflikt ocaqları
və yeni düşmənlər qazanmaq, təbii ki, öz acı nəticəsini verməlidir”.
Ayna.-2014.-24 may.-№ 16.-S.2-3.
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NATO-nun saxlanılmasını şərtləndirən geosiyasi reallıqlar və Azərbaycan Respublikası
FƏRİD USUBOV,
Sankt-Peterburq Dövlət Universitetinin Beynəlxalq münasibətlər fakültəsirıin dissertantı
XX əsrin sonunun yeni geosiyasi reallıqları, ilk növbədə, «soyuq müharibə»nin başa çatmasında öz
təsdiqini tapdı. İkiqütblü dünya qarşıdurmasına son qoyuldu. ABŞ-ın məşhur filosofu Fukuyama bu yeni
geosiyasi reallıqların təsiri altında «tarixin sonu» haqqında geniş elmi-akademik və siyasi rezonansa səbəb
olmuş tezisini irəli sürdü. Dünyada liberal dəyərlərin qalib gəldiyini bəyan etdi. Bu yanaşma tərzinə görə,
qlobal qarşıdurma artıq tarixin arxivinə atılmışdır.
Deməli, bu hipotezə görə, liberal dəyərlərin hakim olduğu müasir dünya reallıqlarında hərbi bloklaşma
siyasəti də öz aktuallığını itirməli idi. Başqa sözlə, Varşava Paktının mövcud olmadığı yeni geosiyasi şəraitdə
NATO-nun saxlanılmasına da məntiqi olaraq zərurət qalmırdı. Reallıq isə ondan ibarət oldu ki, hərbi alyans
nəinki öz mövcudluğunu qoruyub saxladı, hətta islahatlar yolu ilə fəaliyyətinə yeni elementlər və impulslar
əlavə etdi. Sırf hərbi təşkilata yox, hərbi-siyasi təşkilata çevrildi. Bəs hansı amillər bu reallığı şərtləndirdi?
Fəaliyyətində forma və məzmun dəyişikliyinə məruz qalmış alyansın Azərbaycanla münasibətləri hansı
xarakteristikaya malik oldu? Bu və digər suallara cavab axtarmağa çalışaq.
Birincisi, «soyuq müharibə» başa çatsa da, Sovet İttifaqı və Yuqoslaviyada cərəyan edən hadisələrin
daxili məntiqi göstərdi ki, Avropa yeni təhlükə və təhdidlərdən heç də tam siğortalanmamışdır. NATO-nun
saxlanılmasının tərəfdarlarının mövqeyinə görə, yeni təhdidlər çətin proqnozlaşdırılan, «qılaflanmış» və
kifayət qədər mürəkkəbdir. Onlar mənbə etibarilə də çoxtərəflidir [4, 65]. Daha dəqiq desək, iqtisadi, sosial və
siyasi motivli problemlərdən qaynaqlanan siyasi qeyri-sabitlik, millətlərarası münaqişələr, dezinteqrasiya
proseslərinə məruz qalmış coğrafi-ərazi vahidlərində perspektivlə bağlı qeyri-müəyyənliyin hökm sürməsi və
onun doğur- duğu apatiya vəziyyəti, kütləvi qırğın silahlarına nəzarətin itirilməsi təhlükəsi, qeyri-qanuni
miqrasiya, həyati əhəmiyyətli xammal təminatının kəsilməsi təhlükəsi, xüsusilə də assimmetrik təhdid
mənbələri ilə (terror və s.) səmərəli və nəticəyə hədəflənmiş mübarizənin aparılmasının zəruriliyi reallığı
qlobal hərbi blokun saxlanılmasını vacib edirdi.
İkincisi, NATO-nun saxlanılmasını zəruri edən digər amil geosiyasi aspektlə əlaqəli idi. Sovet İttifaqıABŞ qarşıdurmasının geosiyasi əsaslarına həsr olunmuş «Oyun planı» əsərində məşhur politoloq Z.Bjezinski
göstərirdi ki, iki fövqəldövlət arasında məlum rəqabətin kökündə Avrasiya materiki üzərində nəzarətin təmin
olunması ideyası dayanmışdır. Dünya okeanı və kosmosa nəzarət bu materikin kimin nəzarətində olmasından
asılıdır. SSRİ dağıldıqdan sonra ABŞ başda olmaqla Qərb bloku materikə, demək olar ki, şəriksiz nəzarət
etmək imkanı əldə etmiş oldu. Bəs uzaq perspektivdə vəziyyət necə olacaqdır? Qərb-Rusya, Qərb-Çin və digər
ziddiyyət məkanları baxımından məsələyə yanaşsaq, proseslər birinci tərəf üçün arzuolunmaz ssenari üzrə də
inkişaf edə bilər. Deməli, belə proqnozlar da Qərbi NATO-nu qoruyub saxlamaqla bağlı əlavə addımlar atmağa
məcbur etmişdir.
Üçüncüsü, NATO-nun о vaxtkı Baş katibi M. Vernerin təbirincə desək, alyansın buraxılması Avropanın
ABŞ və Kanadadan uzaqlaşması ilə nəticələnə bilərdi. Məhz ABŞ-ın qitədəki hərbi və siyasi təmsilçiliyi
Avropanın təhlükəsizliyi üçün etibarlı təminat yaratmış, habelə bu regionda nüfuz dairəsi uğrunda ayrı-ayrı
dövlətlərin tarixi iddialarının qarşısını almışdır. Nə Avropanın simasını müəyən edən Avropa İttifaqı, nə də
«soyuq müharibə» dövründə belə missiya və funksiyaları yetərincə aydın olmayan Qərbi Avropa İttifaqı yeni
geosiyasi reallıqlar kontekstində «köhnə qitə»nin təhlükəsizliyinin tam təminatını ödəmək iqtidarında deyildi.
Başqa sözlə, ABŞ-ın əsas söz sahibi olduğu NATO hüdüdları kənarında Avropada yaşanan böhranların
öhdəsindən gəlmək qeyri-mümkün görünürdü. Xüsusilə belə böhran ocaqlarının Avropa İttifaqının
sərhədlərində yerləşməsi və onların qlobal miqyas alması təhlükəsinin real olması ümumavropa inteqrasiyası
proseslərinin qarşısını ala bilərdi. Deməli, NATO həm də ümumavropa inteqrasiya prosesini qoruyan çətir
funksiyasını yerinə yetirməklə Avropanın özünün parçalanmasının qarşısını almaq funksiyasını öz üzərinə
götürməli idi [7, 18].
Dördüncüsü, postsovet məkanında yaranmış dövlətlərarası və etnik münaqişələrin həll edilməsi və
yenilərinin meydana çıxmasının vaxtında qarşısının alınması üçün səmərəli mexanizmlərin hazırlanması
məsələsi kifayət qədər aktual idi. Bu qəbildən olan münaqişələrin Avropada sülh və sabitlik üçün əsas təhlükə
mənbəyinə çevrildiyi «köhnə» və «yeni dünya»nın strateqlərini ciddi narahat edən problemə çevrilmişdi.
Onların mövqeyinə görə, bu yeni reallıqlar da NATO-nun saxlanılmasını vacib edirdi. Başqa sözlə, Avropada
sülhyaratma potensialarına malik ikinci bir qurumun olmaması həqiqəti də bu halda nəzərə alınırdı. Düzdür,
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Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq üzrə Müşavirə (ATƏM) 1975-ci ildən fəaliyyət göstərirdi, lakin о da
hələ təşkilati formaya malik deyildi. Bu qurumun sülhyaratma prosesi üçün lazımi struktur və vasitələri
yaradıl- mamışdı. Qərbi Avropa İttifaqı isə daha çox Avropa dövlətləri üçün müdafiə məsələlərinin müzakirə
olunduğu forum funksiyasını daşıyırdı. Elə bu səbəbdən də yaxın bir neçə onillik üçün NATO-nun imkan və
potensialı sülhyaratma üçün yeganə vasitə hesab olunurdu.
Beşincisi, NATO Avropa ilə Amerikam birləşdirən yeganə vasitədir. Əgər hərbi alyans Avropa
təhlükəsizliyi və ümumavropa inteqrasiyası üçün həlledici əhəmiyyət daşıyırsa, ABŞ-ın iştirakı da bu qurum
üçün müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Bəs ABŞ-ın Avropada rolu nədən ibarətdir? Onun Avropanı müdafiə ilə
bağlı üzərinə götürdüyü öhdəliklər məhdudlaşdırılmalı, yoxsa həmin reallıqlar fonunda daha da
genişləndirilməli idi? Bu və digər suallar ətrafında həm ABŞ, həm də Avropada ciddi müzakirələr aparılırdı.
Ümumiyyətlə, ABŞ-da və Avropada bu məsələyə münasibətdə 3 cərəyan formalaşmışdı [6, 19]. Birinci
cərəyanın tərəfdarlarının mövqeyinə görə, Amerika tədricən Avropadan tam uzaqlaşmalıdır. Bu tendensiyanın
əleyhdarları isə hesab edirlər ki, təcridçilik siyasətinin Birinci Dünya Müharibəsindən sonra ABŞ və Avropa
üçün hansı mənfı nəticələrə gətirdiyinin fərqinə varılsa, onda bu ideyanın perspektivsiz olduğu qə- naətinə
gəlmək elə də çətin deyildir.
İkinci cərəyanın nümayəndələri hesab edirlər ki, ABŞ Avropanı əsas təhlükələrdən-irimiqyaslı
müharibələrdən, kütləvi qırğın silahlarından, terrorçuluqdan və digər assimmetrik təhdidlərdən qorumalıdır.
Regional xarakterli digər problemlərin öhdəsindən isə Avropa öz gücü və imkanları hesabına gələ bilər. Bu
cərəyanın Avropadakı tərəfdarları ABŞ-ın rolunun azaldılmasını ümümavropa inteqrasiyası üçün əsas şərt
kimi görürdülər. ABŞ-da bu mövqe büdcənin hərbi xərclərinin azaldılması və qənaət edilmiş vəsaitin sosial
problemlərin həlli üçün yönəldilməsi tərəfdarları arasında da müdafıə olunurdu.
Üçüncü yanaşmanın tərəfdarları isə hesab edirdilər ki, Amerika-Avropa münasibətlərinin bugünkü
vəziyyəti «soyuq müharibə» dövrünə yeganə alternativ təşkil edir. Başqa sözlə, məhz ABŞ Avropa üçün əsas
təhlükənin aradan qaldırılmasında, о cümlədən regionalsəviyyəli problemlərin həllində iştirak etməlidir [6,
17].
Sonuncu mövqe tərəfdarlarının əksəriyyət təşkil etməsi transatlantik təhlükəsizlik sisteminin
saxlanılması üçün həlledici amilə çevrilərək, NATO-ya yeni geosiyasi şəraitdə «ikinci nəfəs» verdi və
saxlanılması və islahatlara cəlb edilməsi üçün unikal imkanlar açmış oldu.
Ümumiyyətlə, ABŞ-da NATO-ya Avropada strateji maraqlarını lazımi səviyyədə qoruyub saxlamaq və
inkişaf etdirmək üçün yeganə vasitə kimi baxırlar. Bununla yanaşı, bir çox amerikalılar «soyuq müharibə»
dövründə ABŞ-ın alyansda olan inhisarçı mövqeyinin bir qədər yumşaldılmasını istəyirlər. Onların fıkrincə,
həmin dövrün ideoloji qarşıdurması fonunda belə inhisarçı davranış tərzi özünü doğrultsa da, lakin dəyişən
dünya gerçəklikləri yeni yanaşmaları da labüd edir. Bu kontekstdə bəzi siyasi qüvvələr NATO daxilində
Avropa qanadının yaradılması ideyasını da məqbul hesab edirdilər. Avropa dövlətlərini əhatə edən və özünün
hərbi strukturlarına malik olacaq bu qanadın vahid NATO komandanlığı altında fəaliyyət göstərməsi nəzərdə
tutulurdu. Hətta bu barədə müvafıq müddəa alyansın 1991-ci ildə qəbul olunmuş Strateji Konsepsiyasına da
daxil edildi.
Hadisələrin sonrakı inkişafı göstərdi ki, NATO-ya alternativ qurumların və hətta alyansdaxili hərbi
qurumların yaradılması ideyası beynəlxalq münasibətlər sisteminin yeni paradiqması kontekstində ABŞ üçün
cəlbedici ideya olmadığından reallaşma əmsalı sıfra bərabər olmuşdur. Beləliklə, NATO-nun saxlanılmasını
şərtləndirən amillər kontekstində alyans öz fəaliyyət prinsiplərində bir sıra ciddi dəyişikliklər etdi. Həmin
dəyişikliklər, ilk növbədə, keçmiş Varşava blokuna daxil olan və postsovet ölkələri ilə əməkdaşlıq
münasibətlərinin qurulmasını özündə ehtiva edirdi. 1991-ci il dekabrın 20-də yaradılmış və tərkibində müttəfiq
və tərəfdaş dövlətlərin olduğu Şimali Atlantika Əməkdaşlıq Şurası (ŞAƏŞ) məşvərətçi orqan olaraq təhlükəsizlik sahəsində qeyd edilən ölkələr kateqoriyası ilə əlaqələrin qurulmasında mühüm mexanizmə çevrildi
[2]. 1992-ci ilin martında ŞAƏŞ-in tərkibi genişləndirildi və Azərbaycan da daxil olmaqla 11 MDB dövləti bu
quruma qəbul edildi. Nəticədə, Azərbaycan-NATO əməkdaşlığının qurulması istiqamətində ilk addım atıldı.
Sonrakı illərdə alyans çərçivəsində müxtəlif tədbirlərdə Azərbaycan iştirak etmişdir. Buna baxmayaraq, 1994cü ilə qədər Azərbaycan-NATO münasibətləri epizodik və səthi xarakter daşımışdır. İkitərəfli münasibətlərdə
real addımlar Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 1993-cü ildə hakimiyyətə qayıdışından
sonra baş verdi. Balanslı və çoxvektorlu xarici siyasət kursunu müəyyən edən ulu öndər dünyanın nəhəng hərbi
təşkilatı olan NATO ilə münasibətlərin qurulması və inkişafı xəttini həyata keçirməyə başladı. Bu baxımdan
1994-cü ilin yanvarın 10-11-də NATO üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının Brüsseldə keçirilən
zirvə toplantısında əsası qoyulan Sülh Naminə Tərəfdaşlıq (SNT) proqramı əməkdaşlıq üçün mühüm hüquqi
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əsas yaratmış oldu [5]. Bu sənəd demokratik prinsiplərə istinad etməklə, tərəfdaş ölkələrdə sabitliyin
möhkəmləndirilməsi, sülh və təhlükəsizlik üçün münbit şəraitin yaradılması məqsədlərinə xidmət göstərir.
SNT proqramının həyata keçirilməsi prosesi bir sıra alət və mexanizmlərin tətbiqi hesabına reallaşdırılır.
Onlar aşağıdakılardan ibarətdir: Avroatlantik Tərəfdaşlığın İşçi Planı (WP), Fərdi Tərəfdaşlıq Planı (İPP),
Planlaşdırma və Təhlil Prosesi (PARP), Üzvlüyün Fəaliyyət Planı (MAP) və Fərdi Tərəfdaşlığın Fəaliyyət
Planı (İPAP).
1994-cü il mayın 4-də Prezident Heydər Əliyev Brüsselə səfəri zamanı SNT proqramının çərçivə
sənədini imzalamışdır. Bu sənəd ilə əməkdaşlığın əsas prinsipləri və istiqamətləri müəyyən edilmişdir. Eyni
zamanda Azərbaycanın NATO-ya təqdim etdiyi «Prezentasiya sənədi»ndə (1996-cı il 23 aprel) həmin prinsip
və istiqamətlərdən çıxış edərək, həyata keçirəcəyi siyasətin forma və məzmun mündəricəsi ilə bağlı məsələlər
öz əksini tapmışdır. Başqa sözlə, bu iki sənəd qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın genişləndirilməsi mənafeyinə
xidmət göstərən bir «yol xəritəsi» rolunu oynamışdır.
1997-ci ildə Azərbaycanın NATO-nun Brüsseldəki mənzil qərargahında öz diplomatik nümayəndəliyini
təsis etməsi ilə ikitərəfli əməkdaşlığın gücləndirilməsi sahəsində növbəti əməli addım atılmışdır. Bununla da
həm Azərbaycan-NATO əməkdaşlığına yeni impuls verilmiş oldu, həm də ölkəmizin bir nömrəli problemi
olan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında həqiqətlərin alyans tribunasından dünya birliyinə çatdırılmaq üçün
daha çevik imkan əldə edildi. 1997-ci il iyulun 8-də Prezident Heydər Əliyev Avroatlantika Əməkdaşlıq
Şurasının üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının Madriddə keçirilən zirvə görüşündə çıxış edərək,
bölgədə münaqişələrin aradan qaldırılmasında NATO-nun fəal və ardıcıl rol oynayacağına inandığını və ümid
bəslədiyini bildirdi.
1997-ci il noyabrın 14-də Prezident Heydər Əliyevin imzaladığı «Azərbaycan Respublikasının NATO
ilə əməkdaşlığını daha da gücləndirmək tədbirləri haqqında» Sərəncamı qlobal hərbi-siyasi alyans ilə
əməkdaşlığın inkişafı sahəsində növbəti mühüm addım oldu [1]. Sərəncama əsasən Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında NATO ilə əməkdaşlıq üzrə dövlət komissiyası yaradıldı. Dövlət komissiyası Sülh Naminə
Tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində əməkdaşlığın vahid proqramının hazırlanması ilə əlaqədar müvafiq nazirlik
və təşkilatların fəaliyyətinin koordinasiya edilməsi sahəsində ardıcıl iş aparır.
1998-ci ilin ikinci yarısından etibarən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbi hissələri Sülh Naminə
Tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində NATO ilə birgə keçirilən hərbi təlimlərdə iştirak etməyə başladı. Bu hadisə
həm Azərbaycanın NATO üçün əhəmiyyətli tərəfdaş olduğunun təsdiqi, həm də respublikamızın Avroatlantik
məkana davamlı inteqrasiya prosesinə sadiq qaldığının ifadəsi idi. Həmin ilin sentyabrında NATO-nun Baş
katibi X.Solananın Azərbaycana ikinci dəfə səfərə gəlməsi də yuxarıda söylənən fikirlərin təsdiqi kimi
qiymətləndirilə bilər. Səfər çərçivəsində NATO-nun Avroatlantik və regional təhlükəsizliyə dair mövqeyi
Azərbaycana açıqlandı, qarşılıqlı əlaqələrin inkişafına dair geniş və məhsuldar müzakirələr aparıldı.
Yüksəksəviyyəli belə təmaslar nəticəsiz qalmadı. 1999-cu ilin mayın 27-31-də NATO Parlament
Assambleyasının Polşada keçirilən sessiyasında Azərbaycana qurumda müşahidəçi statusu verildi. Bunun
ardınca 1999-cu ilin iyulun 28-də Bakıda Türkiyə və Azərbaycan hökumətləri arasında «Kosovo türk taburu
tərkibində Azərbaycan taqımının fəaliyyətinə dair saziş» imzalandı. 1999-cu ilin sentyabrından etibarən
Azərbaycan öz sülhməramlı taqımını Kosovaya göndərdi.
Azərbaycan tərəfinin atdığı bu addımlar NATO rəhbərliyi tərəfindən yüksək qiymətləndirildi. 2001-ci
ilin yanvarında NATO-nun Baş katibi Corc Robertsonun Bakıya səfərinə də bu kontekstdə yanaşmaq lazımdır.
NATO Baş katibin Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev ilə görüşündə Ermənistanın ölkəmizə təcavüzü,
alyans ilə əlaqələrin real vəziyyəti və inkişaf perspektivləri və s. məsələlər ətrafında geniş müzakirə aparıldı.
2002-ci ilin noyabrında NATO üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının Praqa zirvə
görüşündə iştirak edən Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Cənubi Qafqaz regionunda davam edən
münaqişələrin aradan qaldırılmasında NATO-nu daha fəal olmağa çağırdı. Azərbaycan təkcə çağırış etməklə
kifayətlənməyərək, NATO-ya nümunə olacaq konkret addıma da imza atdı. 2002-ci il noyabrın 15-də
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin Əfqanıstana sülhməramlı taqımın göndərilməsi ilə bağlı qəbul
etdiyi qərara uyğun olaraq müharibə zonasına əvvəlcə 22 nəfərlik şəxsi heyət göndərildi. Hal-hazırda onların
sayı 90 nəfərdir [2].
Azərbaycan NATO-nun nüfuzlu qurumu olan Parlament Assambleyası ilə əməkdaşlığı dərinləşdirmək
siyasətini davam etdirirdi. Bunun nəticəsi olaraq, 2002-ci il noyabrın 19-da Azərbaycan Respublikası NATOnun Parlament Assambleyasına assosiativ üzv qəbul edildi. Bununla da respublikamız öz problemlərini və
digər aktual məsələləri dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün yeni imkanlar əldə etdi.
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2003-cü ildə Azərbaycan NATO-nun çevik əməliyyat qüvvələrinin yaradılması və inkişafına dair
proqram konsepsiyasına qoşuldu.
Beləliklə, 1991-2003-cü illər ərzində Azərbaycan-NATO əlaqələrinin qurulması və inkişafı sahəsində
mühüm hüquqi baza yaradılmış və bu əsasda konkret əməli addımlar atılmışdır. Təəssüf ki, ikitərəfli
münasibətlərin inkişaf dinamikası dövlətimizin qarşısında duran bir nömrəli problemin həllinə gətirib
çıxarmamışdır. Hərbi-siyasi alyans belə münaqişələrin həlli prosesinə birbaşa tərəf kimi qoşulmayacağını
bəyan etmişdir. Bu məsələ ilə ATƏT-in məşğul olduğunu və onun münaqişə tərəfləri ilə razılaşdırdıqları
istənilən qərarı dəstəkləyəcəyini bəyan etmişdir. ATƏT-in Minsk qrupunun münaqişənin həlli ilə bağlı 1992ci ildən bəri davam edən səylərinin isə heç bir nəticə vermədiyi bəllidir. Bu reallıq fonunda NATO-nun
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ənənəvi yanaşmasında məzmun
dəyişikliyinin baş verməsi siyasi-hərbi zərurətə çevrilmişdir.
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The paper givese theoretical and practical analysis of the factors responsible for the prevailing NATO
after the end of the «cold war». The author also analyzes the establishment and development of relations with
the renewed NATO and Azerbaijan. The article also studied the position of the military-political alliance in
the settlement of the Armenia-Azerbaijan, Nagorno-Karabakh conflict.
Dövlət idarəçiliyi.- 2013.- № 1 (41).-S.197-202.

1450

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Azərbaycan-NATO əlaqələrinin Qərb təhlükəsizlik sistemində yeri
Anar Turan
Qərb dövlətlərinin hərbi-siyasi bloku kimi meydana gəlmiş Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı
(NATO) 1949-cu ildə ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa, İtaliya, Kanada, Belçika, Niderland, Lüksemburq,
Portuqaliya, Norveç, Danimarka və İslandiya arasında bağlanan müqavilə əsasında yaradılmışdır.
1952-ci ildə Türkiyə və Yunanıstan, 1955-ci ildə AFR, 1982-ci ildə isə İspaniya bu bloka qoşulmuşdur.
1997-ci ildə NATO keçmiş sosialist düşərgəsinin üzvü olan Macarıstan, Çexiya və Polşanın da öz
sıralarına daxil olması haqqında qərar qəbul etmiş və bu qərar 1999-cu ildə qüvvəyə minmişdir. Bir
neçə il sonra isə 2004-cü ildə Rumıniya, Bolqarıstan, Slovakiya, Sloveniya və keçmiş Sovet respublikaları
– Litva, Latviya və Estoniya da bloka qoşuldular. Bununla da Alyans üzvlərinin sayı 26-ya çatdı.
Beynəlxalq təşkilat olaraq NATO müasir dünyada siyasi vəziyyətə getdikcə daha ciddi təsir göstərir.
Təşkilatın keçmiş SSRİ məkanında hadisələrə müdaxilə etməsi əsasən onunla bağlıdır ki, burada yaranmış
yeni dövlətlərdə baş verən milli, etnik, ərazi münaqişələri bütövlükdə beynəlxalq münasibətlər sistemi üçün
təhlükə mənbəyidir. Hərbi- siyasi təşkilat kimi isə NATO bütün dünyada, o cümlədən postsovet məkanında
münaqişələrin ləğv edilməsində öz rolunu artırmağa, bu ölkələrdə siyasi və iqtisadi böhranın aradan
qaldırılmasına, demokratik islahatlar keçirilməsinə zəruri kömək göstərməyə çalışır. NATO şəraitə uyğun
olaraq vəzifələrini yenidən müəyyənləşdirir, dünya siyasətində öz təsirini və xüsusi çəkisini artırmağa səy
göstərir.
NATO-nun dünyanın nəhəng hərbi bloku olaraq beynəlxalq siyasətdə iştirakı, xüsusilə Avropa və ABŞın təhlükəsizlik maraqlarını ifadə etməsi onu istər-istəməz bölgə dövlətləri ilə də yaxınlaşdırmış, xüsusilə
Avropa Şurasına üzv olan dövlətlərlə əməkdaşlığını sürətləndirmişdir. Şübhəsiz ki, NATO kimi ciddi və
təhlükəsizliyin tam təmin olunduğu bir blokda olmaq əksər dövlətlərin marağındadır. Azərbaycan birbaşa
olaraq xarici siyasətini bu qurumda təmsil olunmağa yönəltməsə də, təşkilatla etibarlı tərəfdaşlıq edən
ölkələrdəndir. Bu baxımdan hüquqi-demokratik dövlət kimi inkişaf istiqamətlərindən birini Qərbə inteqrasiya
olaraq götürən ölkəmiz bu qütbün təhlükəsizlik sistemində də təmsil olunmağı vacib görür və bunun üçün
NATO ilə əməkdaşlığını sürətləndirir.
Azərbaycanla NATO arasında qarşılıqlı münasibətlərin ilk təzahürləri 1992- ci ilin oktyabrında özünü
göstərdi. O zaman suveren dövlətimizin nümayəndə heyəti NATO-ya üzvü olan ölkələrin Türkiyədə təşkil
olunmuş seminarında iştirak edirdi. Seminar zamanı Azərbaycan nümayəndələri NATO-nun Baş katibi M.
Vernerlə görüşmüşlər. Burada qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müzakirə edilmiş, ikitərəfli əməkdaşlığın
zərurəti qeyd olunmuşdur.
1994- cü ilə qədər Azərbaycan- NATO münasibətləri, demək olar ki, epizodik və səthi xarakter
daşıyırdı. Lakin getdikcə ərazisində separatçı qüvvələrin ciddi hərbi əməliyyatlar keçirdiyi, torpaqlarının 20
faizinin Ermənistan hərbi birləşmələri tərəfindən işğal edildiyi Azərbaycanın qüdrətli beynəlxalq təşkilatlarla,
xüsusən NATO ilə əməkdaşlığa daha böyük ehtiyac hiss edilirdi.
Azərbaycan — NATO əməkdaşlığı həm də respublikamızın xarici siyasət strategiyasının bir neçə amili
baxımından qiymətləndirilməlidir. Birincisi, gənc Azərbaycan dövləti öz xarici siyasətində beynəlxalq
təşkilatlarla əməkdaşlığa xüsusi əhəmiyyət verir. İkincisi, Azərbaycan beynəlxalq təşkilatların üzvü olan bütün
dünya dövlətləri ilə əməkdaşlıqda maraqlıdır və çoxtərəfli diplomatiya siyasəti yeridir. Üçüncüsü,
Azərbaycanın müharibə vəziyyətində olması tələb edir ki, bütün vasitə və yollarla beynəlxalq aləmlə təmasda
olsun və onu müstəqillikdən sonra yaranan problemlərimizin həllinə daha çox cəlb etsin. Bu üç faktor
Azərbaycanın NATO proqramına qoşulmasında əsas rol oynamışdır.
NATO ilə əməkdaşlıq Azərbaycan üçün bir sıra başqa mühüm sahələrdə də cəlbedici perspektivlər açır.
Azərbaycan Respublikasının NATO ilə strateji təhlükəsizlik, demokratik təsisatların, azad bazar
iqtisadiyyatının inkişafı, yeni texnologiyaların respublika həyatına cəlb edilməsi və s. sahələrdə əməkdaşlığa
xüsusi ehtiyac duyulur. NATO-nun bu sahələrdə əməkdaşlıq üçün geniş imkanlar açan bir sıra komitələri —
mədəniyyət və informasiya, elmi məsələlər, müasir cəmiyyət, mülki cəmiyyət məsələləri üzrə fövqəladə
planların işlənib hazırlanması bürosu, boru kəmərlərinin çəkilməsi və istismarı və s. mövcuddur.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev NATO – nun beynəlxalq münasibətlərdə rolunu və dünya
siyasətində yeni meyillərini nəzərə alıb, NATO proqramında iştirak etmək haqqında prinsipial qərar çıxardı.
Öz potensialını və mənafelərini əsas tutaraq, Azərbaycan dövləti 1994-cü il mayın 4-də suveren dövlət kimi,
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“Sülh naminə tərəfadaşlığ”ın çərçivə sənədini imzaladı. Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin NATO baş
katibinin müavini S.Balansino ilə görüşü zamanı tərəflər belə bir yekdil fikrə gəldilər ki, silahlı münaqişələrin
dayandırılması və sülhün bərqərar olması üçün “Sülh naminə tərəfdaşlıq” Proqramı mühüm rol oynaya bilər.
Əlbəttə, Azərbaycanın bu proqramı imzalaması NATO ilə əməkdaşlıqda ilk addım idi. Proqramın
gələcəkdə Şimali Atlantika bloku ilə əməkdaşlıq sahəsində açacağı imkanları və bu əlaqələrin geniş
parametrlərini nəzərə alsaq, atılmış addımın əhəmiyyətinə düzgün qiymət vermək olar.
Azərbaycan Prezidenti tərəfindən imzalanmış “Sülh naminə tərəfdaşlıq” Proqramının çərçivə sənədinin
birinci müddəasında göstərilir ki, NATO üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının 1994-cü il
yanvarın 10 – 11-də keçirdikləri görüşdə qəbul etdikləri qərara əlavə olaraq, bu sənədi imzalamış, AvropaAtlantika regionunda siyasi və hərbi əlaqələri dərinləşdirmək, təhlükəsizliyin daha da möhkəmlənməsinə
kömək etmək əzmində olduğunu bəyan etmiş Şimali Atlantika İttifaqının üzvü olan dövlətlər və sənədə imza
atmış digər dövlətlər Şimali Atlantika Əməkdaşlığı Şurası əsasında “Sülh naminə tərəfdaşlıq” Proqramını təsis
edirlər.
1995- ci ildə NATO Verifikasiya Komitəsinin sədri Necil Nədimoğlunun başçılıq etdiyi nümayəndə
heyəti ölkəmizdə səfərdə olmuşdur. Səfər zamanı NATO ilə ikitərəfli əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilmiş,
Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsinin və bölgədə sülh yaradılmasının vacibliyi vurğulanmışdır.
1996-cı il aprelin 22- də Azərbaycan Respublikası və Avropa İttifaqı arasında tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq
haqqında müqavilənin imzalanmasının NATO ilə əlaqələrin dərinləşməsində çox böyük əhəmiyyəti olmuşdur.
Azərbaycanın xarici siyasətinin parlaq səhifələrindən biri kimi qiymətləndirilən və müstəqil dövlətimiz üçün
tarixi əhəmiyyət kəsb edən bu müqavilə Azərbaycanın Avropa strukturları və institutları ilə (Avropa Birliyi,
Avropa Şurası, NATO və b.) əlaqələrinin genişlənməsi və dərinləşməsi üçün hüquqi baza rolunu oynayır.
1997-ci ilin əvvəllərində NATO baş katibinin Bakıya səfəri NATO- Azərbaycan əlaqələrinə xüsusi
təkan verdi və təşkilatın ölkəmizlə bağlı niyyətlərinin ciddi olduğunu sübut etdi. Havyer Solana səfər
ərəfəsində jurnalistlər qarşısında bəyan etdi ki, Azərbaycan Prezidenti ilə görüş zamanı Dağlıq Qarabağ
probleminin həlli yollarının araşdırılmasına səy göstəriləcək. Azərbaycanın hərbi potensialının beynəlxalq
standartlara uyğunlaşdırılması istiqamətində bəzi danışıqlar aparılacaq. NATO baş katibi həmçinin blok
ölkələrinin Madrid sammitinə qədər Qafqaz dövlətləri ilə əməkdaşlığın gücləndirilməsi imkanları, NATO- nun
genişlənməsi əleyhinə Rusiyanın mövqeyinə region ölkələrinin münasibətini öyrənmək istəyirdi.
Azərbaycan- NATO əlaqələrinin mahiyyəti və xüsusiyyətlərinə qiymət vermək baxımından 1997 – ci
ilin iyulunda Prezident Heydər Əliyevin Avropa – Atlantika Əməkdaşlıq Şurasının üzvü olan ölkələrin dövlət
və hökumət başçılarının sammitindəki çıxışı xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Həmin çıxışda Azərbaycan Prezidenti
yeni müstəqil dövlətlərlə NATO arasında əməli dialoqa və əməkdaşlığa böyük əhəmiyyət verdiyini xüsusi
vurğulayaraq qeyd etmişdir ki, Azərbaycan bölgədə silahlı münaqişənin aradan qaldırılmasında həmçinin
NATO – nun Avropa Atlantika Əməkdaşlıq Şurasının fəal roluna ümid bəsləyir. Onlar Qafqazdakı silahlı
münaqişələri kənardan müşahidə etməməlidirlər.
Azərbaycan – NATO əlaqələri qarşılıqlı təhlükəsizlik maraqları çərçivəsində cənab İlham Əliyev
Prezident seçildikdən sonra da davam etmişdir. 2004-cü ilin 28 iyununda Prezident İlham Əliyevin NATOnun İstanbul Zirvə Toplantısında iştirak etməsi buna əyani sübutdur. Elə həmin ilin noyabrın 4-də NATO-nun
Baş katibi Yaap de Hoop Sxefferin Bakıya rəsmi səfərə gəlməsi, Prezident və xarici işlər naziri ilə görüşlər
keçirməsi, NATO ilə əməkdaşlıq komissiyasının toplantısında iştirak etməsi bu qurumun ölkəmizə verdiyi
önəmi yenidən təsdiqlədi.
2006-cı ilin iyulunda NATO-nun Sülh və Təhlükəsizlik Naminə Elm Proqramının dəstəyi ilə
Azərbaycanda kəskin formada zəhərli maddə olan melanjın gübrəyə çevrilməsi ilə bağlı zavod fəaliyyətə
başlayır. 2009-cu ildə Azərbaycanın Əfqanıstanda hərbi kontingenti iki dəfə artırması ölkəmizin bu sahədə
ciddi tərəfdaş olduğunu göstərdi. 2008-ci il aprelin 2–4-də Prezident İlham Əliyev NATO-nun Buxarest Zirvə
Toplantısında iştirak etdi. NATO-nun üzv dövlətləri Buxarest Zirvə Toplantısında birgə bəyannamə qəbul
edərək Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədilər. Eyni cür dəstək təşkilatın 2009-cu ilin 3-4 aprelində
Strasburq şəhərində keçirilmiş Zirvə Toplantısındada edilir. Əlbəttə ki, bütün bunlar təsüdüfi deyildir.
Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycanın müstəqil xarici siyasət yeritməsi və beynəlxalq terrorizm,
dövlətlərin ərazi bütövlüyü və strateji müttəfiqlik amillərində etibarlı partnyorluğa hörmətlə yanaşması
ölkəmizə göstərilən etimadı xeyli yüksəltmişdir. Biz bunu beynəlxalq qurumlar və güc strukturları ilə
tərəfdaşlıqda da aydın hiss edirik.
Ümumiyyətlə NATO-Azərbaycan əlaqələrinin əsas istiqamətlərini aşağıdakı prinsiplər təşkil edir:
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Siyasi dialoq. Azərbaycan – NATO dialoqu ilk günlərdən dərin məzmunlu və sıx olmuşdur. Siyasi
dialoq Azərbaycan və NATO rəsmilərinin davamlı təmasları zirvə toplantılarında iştirak və NATO + 1
formatında aparılan müntəzəm müzakirələri ilə həyata keçirilir. Hazırki siyasi dialoq zamanı Avro-Atlantika
məkanında təhlükəsizlik, Cənubi Qafqaz regionunda vəziyyət, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi,
Əfqanıstan məsələsi, enerji təhlükəsizliyi kimi aktual məsələlər müzakirə olunur, eləcə də praktiki
əməkdaşlığın vəziyyətinə qiymət verilir.
Praktiki əməkdaşlıq. Azərbaycan-NATO tərəfdaşlığının əsas sütunlarından praktik əməkdaşlığın
istiqamətləri sırasına aşağıdakılar daxildir:
Müdafiə və təhlükəsizlik sektoru islahatları. Bu sahədə islahatlarda əsas məqsəd NATO
standartlarının tətbiqi ilə mülki-demokratik nəzarət altında, effektiv və ölkənin ehtiyaclarına uyğun ölçüdə
müdafiə və təhlükəsizlik sektorunu inkişaf etdirməkdir.
Fövqəladə hallara hazırlıq. Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin
yaradılmasından sonra NATO ilə geniş mülki fövqəladə planlaşdırma sahəsində əməkdaşlıq genişlənməyə
başlamışdır. Bu sahədə əməkdaşlığın əsas istiqamətini fövqəladə hallara hazırlıq sahəsində milli imkanların
artrırılmasına NATO-nun ekspertiza yardımının əldə edilməsidir.
Terrorizmə qarşı mübarizə. Azərbaycan Terrorizmə qarşı Tərəfdaşlıq Fəaliyyət Planının
məqsədlərinin yerinə yetirilməsinə töhfə məqsədi ilə NATO ilə əməkdaşlıq edir və AATŞ çərçivəsində
müvafiq tədbirlərdə iştirak edir. Azərbaycan tərəfdaş ölkələr arasında bu sahədə öz fəallığı ilə seçilir.
Elm, ekologiya və humanitar məsələlər. Dolğun xarakterə malik Azərbaycan-NATO tərəfdaşlığı sırf
hərbi məsələlər ilə yanaşı, elm, təhsil, ekologiya və humanitar məsələləri də əhatə edir. 2006-2008-ci illərdə
NATO maliyyəsi və ekspertizası ilə Mingəçevir və Ələt ərazisində keçmiş sovet ordusundan qalma 1400 ton
vaxtı keçmiş, yüksək zəhərli raket yanacağının zərərsizləşdirilməsi üzrə 2,2 milyon avro məbləğində layihə
həyata keçirilmişdir. Bundan savayı, NATO-nun Xəzər dənizinin və digər su hövzələrinin öyrənilməsi və elmi
həlli yollarının hazırlanması üzrə layihələr həyata keçirilir.
İctimai diplomatiya. Azərbaycan hökuməti Avro-Atlantik inteqrasiya strateji məqsədlərin, o cümlədən,
NATO ilə tərəfdaşlığına ictimaiyyətin dəstəyinin əldə edilməsinə həmişə böyük əhəmiyyət vermişdir. Bu
sahədə dövlət gənclərimizin təşəbbüsü ilə yaranan Azərbaycan – NATO Beynəlxalq Məktəbinin (NİSA)
fəaliyyətini dəstəkləyir.
Spesifik əməkdaşlıq layihələri. Çevik əməkdaşlığa imkan verən FTƏP vasitəsilə hazırda NATO ilə bir
neçə spesifik əməkdaşlıq layihələri üzərində iş aparılır. Hazırda bu, dövlət idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsinə
və Azərbaycan Diplomatik Akademiyanın imkanlarının genişləndirilməsinə yönəlmişdir.
Göründüyü kimi, Qərb Təhlükəsizlik sisteminə inteqrasiya prosesində Azərbaycan-NATO əlaqələri
olduqca mühüm yer tutur. Bu, Azərbaycan dövlətçilik institutunun möhkəmləndirilməsi və təhlükəsizlik
tədbirlərinin görülməsi, hərbi-ekoloji fəlakətlərin aradan qaldırılması, beynəlxalq terrorizmə qarşı birgə
mübarizə tədbirlərinin təşkil edilməsində xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bu baxımdan Azərbaycan ciddi və etibarlı
tərəfdaş olaraq, sabit siyasətə malik, terrorla mübarizədə koalisyon qruplarda fəallığı ilə seçilən ölkə kimi
NATO-nu cəlb edir və bu, həm dövlətimiz, həm də xalqımız üçün yalnız faydalı xarakter daşıyır.
Xalq qəzeti.-2013.-13 yanvar.-№ 7.-S.3.
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Azərbaycan-NATO əməkdaşlığı: enerji təhlükəsizliyi
Alyans ölkəmizin enerji infrastrukturunu qorumağı vəd edir
Cəsur Məmmədov
Enerji təhlükəsizliyi məsələləri müasir mərhələdə NATO siyasətinin prioritetinə, Azərbaycan isə bu
sahədə Alyansın mühüm tərəfdaşlarından birinə çevrilir. “Xəzər hövzəsində enerji təhlükəsizliyinin təmini və
mühüm enerji infrastrukturlarının mühafizəsində NATO-nun rolu” mövzusunda beynəlxalq konfransın
leytmotivi bu idi (“Turan”). Tədbiri Azərbaycan İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi (SİİM), NATO və Alyansın
Azərbaycandakı fəaliyyətini koordinasiya edən Rumıniya səfirliyi təşkil etmişdi.
SİİM rəhbəri Vüqar Bayramov qeyd edir ki, NATO-nun Çikaqo sammitində enerji təhlükəsizliyi
məsələləri Alyansın prioritet vəzifələri sırasına daxil edilib. Enerji təhlükəsizliyi yalnız Alyans ölkələrinin
enerji tələbatının təminatını deyil, həm də, enerji resurslarının təhlükəsiz çatdırılmasını nəzərdə tutur.
Prezident Administrasiyasının şöbə müdirinin müavini Tahir Süleymanov qeyd edib ki, Azərbaycanda
enerji infrastrukturuna müxtəlif tərəflərdən ciddi təhlükələr var. Əsas təhlükə Azərbaycan ərazilərini işğal edən
Ermənistandan gəlir. Erməni tərəfi bununla bağlı dəfələrlə hədə-qorxu gəlib, Qərb istiqamətində Azərbaycanın
enerji-nəqliyyat infrastrukturuna qarşı təxribatlara cəhd edib. “Odur ki, NATO enerji infrastrukturunun
təhlükəsizliyinin təminatında və bu hədələri aradan qaldırmaq üçün Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllində maraqlı olmalıdır”, – o vurğulayıb.
MM Beynəlxalq münasibətlər komitəsinin rəhbəri Səməd Seyidov ümidvar olduğunu bildirib ki, NATO
Azərbaycanın təhlükəsizliyinin təminatına, əsasən erməni təcavüzünün aradan qaldırılmasına öz töhfəsini
verəcək. “NATO təkcə hərbi təşkilat deyil. NATO elə bir təşkilatdır ki, demokratiya, insan haqları, hüququn
aliliyi, stabillik və təhlükəsizlik üçün mübarizə aparır… Bəzən görürük ki, digər Avropa təşkilatları
təhlükəsizliyin nə olduğunu başa düşmürlər. Təhlükəsizlik olmadan real demokratiya qurmaq qeyrimümkündür”, – deyə o bildirib.
Litva XİN yanında Enerji Siyasəti Mərkəzinin Mərkəzi Arunas Molis bildirib ki, NATO-nun enerji
təhlükəsizliyi sahəsində siyasəti üç əsas komponentdən ibarətdir: infrastrukturun qorunması, enerji
effektivliyinin artırılması, tərəfdaşlara yardım proqramlarının həyata keçirilməsi.
NATO bu aspektdə rolunu hələ müəyyənləşdirməyib
NATO-nun Qafqaz üzrə məsul nümayəndəsi Uilyam Lahu deyib ki, Xəzər regionunda infrastrukturun
təhlükəsizliyinin təminatı NATO üzvlərinin və tərəfdaşlarının marağındadır. Alyans stabil enerji daşınmaları
üçün enerji infrastrukturunun qorunmasında öz müttəfiqlərinə və tərəfdaşlarına yardım göstərməkdə
maraqlıdır. O qeyd edib ki, NATO-nun ayrı-ayrı üzvlərinin Azərbaycanla əməkdaşlığı bu istiqamətdədir və
ikitərəfli əsaslarladır. Əsasən ABŞ Azərbaycanla dəniz platformalarının təhlükələrdən qorunma məsələsində
əməkdaşlıq edir.
NATO-nun Təhlükəsizlik problemləri şöbəsində Enerji təhlükəsizliyi departamentinin müdiri Mixail
Ruhle bildirib ki, alyans enerji təhlükəsizliyi sahəsində fəaliyyətə yeni başlayıb və bu sahədə rolunu hələ
müəyyənləşdirməyib. Onun sözlərinə görə, hazırda NATO üçün enerji təhlükəsizliyi təchizat baxımından
maraqlıdır, alyans enerji təhlükəsizliyi məsələsinin hərbiləşdirilməsini istəmir.
NATO-nun enerji təhlükəsizliyi prosesində hansı formada iştirakına gəlincə, Alyans nümayəndəsi
bildirib ki, NATO bu sahədə kəşfiyyat xarakterli məlumatları bölüşür:
“NATO, eyni zamanda, kritik infrastrukturların mühafizəsi sahəsində qazanılmış təcrübəni bölüşməyə
hazırdır. Alyansın təlim və tədris sahəsində böyük təcrübəsi var. Biz bu sahədə gərəkli təlim və treninqləri
keçə bilərik”.
Ruhle bildirib ki, Azərbaycan NATO ilə sıx əlaqələr qurmağa səylər göstərir. NATO nümayəndəsi rəsmi
Bakının Türkiyə ilə əlaqələri möhkəmləndirilməsinin bu sahədə önəm kəsb etdiyini vurğulayıb:
“Azərbaycanın regionda həll olunmamış münaqişələrə rəğmən NATO ilə sıx əməkdaşlıq etməsinin özü bir
nümunədir”. M.Ruhle qeyd edib ki, NATO Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində birbaşa iştirak etmir, lakin
münaqişənin sülh yolu ilə həlli istiqamətində Minsk Qrupunun və tərəflərin bütün səylərini dəstəkləyir.
Azərbaycanlı ekspert: NATO-nun yeni formatına ehtiyac var
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NATO-nun yeni “4.5-ci maddə” formatına ehtiyac var. Bunu isə BDU-nun müəllimi, təhlükəsizlik və
enerji siyasəti üzrə ekspert Bəxtiyar Aslanbəyli bəyan edib (“Trend”). Onun sözlərinə görə, bu format NATOya üzv ölkələr arasında mövcud olan “bir dövlətə hücum hamıya qarşı hücumdur” formatı ilə NATO ilə
tərəfdaş ölkələr arasındakı “məsləhətləşmə” formatı əsasında razılaşdırıla bilər. Ekspert qeyd edib ki, bu
formatın reallaşdırılması isə NATO ilə Azərbaycan arasında fərdi təhlükəsizlik müqaviləsinin imzalanması ilə
baş tuta bilər. Deyir:
“Belə bir müqavilənin imzalanması ilə həm Azərbaycan öz təhlükəsizliyinin təminatı üçün vacib olan
əlavə təminatlar ala bilər, həm NATO ölkələri öz enerji təminatı üçün bölgədəki mühüm əhəmiyyətli enerji
infrastrukturunun təhlükəsizliyində maraqlarını bir daha bəyan etmiş olar, həm də NATO Cənubi Qafqazda
son dövrlərdə zəifləmiş movqeyini ciddi şəkildə gücləndirə bilər”.
Aslanbəyli qeyd edib ki, Azərbaycanın mürəkkəb geosiyasi bölgədə yerləşməsi, ərazisində NATO-ya
üzv ölkələr də daxil olmaqla bir çox Avropa ölkələrinin enerji təminatı üçün vacib əhəmiyyətə malik mühüm
enerji infrastrukturunun mövcudluğu, ölkənin ərazilərini işğal etmiş qonşu Ermənistanın Kollektiv
Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının təhlükəsizlik sisteminin üzvü olması, ölkəmizin isə əksinə, AvroAtlantik strukturlara inteqrasiyanı milli təhlükəsizlik siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri elan etməsi, digər
qonşu İranın müxtəlif rəsmilərinin ölkələrinin hərbi müdaxiləyə məruz qalacağı təqdirdə Qərbin Azərbaycan
ərazisində yerləşən enerji maraqlarını hədəf seçəcəkləri barədə səsləndirdiyi fikirlər (hədələr) Azərbaycanın
belə hədələrin reallaşma imkanlarını minimallaşdıran bir təhlükəsizlik sisteminə üzv olmasını daha da
aktuallaşdırır. Ekspert deyir:
“Təbii ki, ölkəmizin hazırkı geosiyasi mövqeyi, hərbi potensialı və bölgədəki balanslaşdırılmış xarici
siyasəti mövcud təhlükəsizlik təhdidlərinin neytrallaşdırılması üçün kifayət qədər güclü zəmin yaradıb. Ancaq
NATO ilə təhlükəsizlik münasibətlərinin (təhlükəsizlik təminatının) bir pillə daha üst səviyyəyə qaldırılması
ölkənin təhlükəsizlik şəraitinə müsbət təsir göstərə bilər. Bəs bu əməkdaşlığı Sülh Naminə Tərəfdaşlıq
proqramından əlavə, daha hansı formatda inkişaf etdirmək olar? NATO fəaliyyətinin təməl prinsipini təşkil
edən Şimali Atlantika Müqaviləsinin 5-ci maddəsi ilə təsbit edilmiş silahlı hücumdan kollektiv müdafiə
prinsipi yalnız üzv dövlətlərə şamil olunur. Təbii ki, təhlükəsizlik təminatının 5-ci maddə formatında
reallaşdırılması bu gün hər iki tərəf üçün aktual deyil. Tərəfdaş ölkələrlə münasibətlər, əsasən, Şimali Atlantika
Müqaviləsinin 4-cü maddəsi ilə tənzimlənir. Lakin 4-cü maddədə nəzərdə tutulan “məsləhətləşmələr” də
həlledici məqamda mövcud təhlükəsizlik təhdidlərinin neytrallaşması üçün kifayət etməyə bilər”.
Genişləndirilmiş Güney Qafqaz qaz kəmərində ARDNŞ-nin payı arta bilər
2017-ci ildə “Şahdəniz-2″ yatağı işlənməyə başlayanda Azərbaycan Avropa qaz bazarının əsas
iştirakçılarından biri olacaq. Bunu isə Azərbaycan Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin
direktoru Fərhad Məmmədov bəyan edib. Onun sözlərinə görə, hazırda ARDNŞ 500 mln istehlakçısı olan ən
gəlirli və hüquqi cəhətdən tənzimlənən bazara – Avropaya etibarlı çıxış yaradılması üzərində işləyir.
Azərbaycan 2017-ci ildə Avropa bazarına çıxıb ildə 10 mlrd m3, 2025-ci il üçün 2 dəfə çox qaz satmaq istəyir.
“Şahdəniz” yatağında 1,2 trln m3 təsdiqlənmiş qaz ehtiyatı var. “Abşeron”, “Naxçıvan”, “Şəfəq”, “Asiman”
və “Zəfər-Məşəl”, eləcə də, ARDNŞ-nin kəşf etdiyi “Ümid” və “Babək” yataqları nəzərə alınsa, ölkənin
ehtiyatları 4 trln m3, sübut edilmiş ehtiyatlar 2,3 trln m3 edir. Azərbaycanın ixrac strategisyasından danışan
Məmmədov qeyd edib ki, ölkə “Şahdəniz”dən başlayıb Avropaya kimi bütün zəncirdə iştirakını təmin etmək
istəyir.
Güney Qafqaz qaz kəmərinin indiki imkanları ilə qane olmayan ARDNŞ Azərbaycan ərazisində yeni
kəmər çəkməklə onun genişləndirilməsinə çalışır. Bu sistem Azərbaycan qazının nəqlini ildə 30 mlrd m3-ə
çatdırmağı, gələcəkdə Mərkəzi Asiya qazını da nəql etməyi planlaşdırır.
Bu təşəbbüsün iki səbəbi var: əvvəla, 2017-ci ildən sonra “Şahdəniz”dən artan qaz həcmini nəql etmək
üçün infrastruktur lazım olacaq. Yaxın perspektivdə ölkədə qaz istehsalı ildə 50 mlrd m3-ə çatacaq. Bundan
başqa, qaz infrastrukturunun genişləndirilməsi ona türkmən qazının da qoşulması və Transxəzər qaz kəmərinin
həyata keçirilməsi imkanı ilə diktə edilir.
“İkincisi, bu qaz kəmərinin genişləndirilməsi layihədə ARDNŞ-nin payını artırmağa şərait yaradır”, –
deyə Məmmədov qeyd edib.
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Digər tərəfdən, Azərbaycan Türkiyə ilə TANAP layihəsinə başlayır. “Şahdəniz” konsorsiumu bunu
dəstəkləyir. ARDNŞ bu layihəyə BP, Statoil və Total-ı cəlb edib və payının 29%-i onlara verib, səhmlərin
51%-i saxlayıb. 20% isə Türkiyənin Botaş və TPAO şirkətlərinindir.
Qeyd edək ki, Güney Qafqaz qaz kəməri (SCP – Səngəçal terminalından Gürcüstan-Türkiyə sərhədinə
kimi) 2004-2006-cı illərdə çəkilib. Ona $1,1 mlrd investisiya qoyulub. Uzunluğu 680 km, illik buraxılış
qabiliyyəti 7,2 mlrd m3-dir. ARDNŞ-nin konsorsiumda 10% payı var.
NATO-nun texniki dəstək vermək planı yoxdur
Bu arada bəlli olub ki, NATO-nun öz sərhədlərindən kənarda enerji kəmərlərinin və mənbələrinin fiziki
müdafiəsinin təmin edilməsində hər hansı iştirakı yoxdur. Bu barədə APA-ya NATO-nun enerji təhlükəsizliyi
üzrə ekspertləri bildiriblər. Alyans Xəzər hövzəsi, Ərəb yarımadası və Quzey Afrika regionunu enerji
təhlükəsizliyinin təmin olunmasında mühüm istiqamət hesab edir. Ümumilikdə enerji təhlükəsizliyi kiber
təhlükəsizlik kimi son illərdə NATO-nun üzləşdiyi əsas təhdidlərdəndir və Alyans bununla bağlı yeni
yanaşmanı nəzərdən keçirir.
“Bununla belə, hazırda NATO-nun sərhədlərində yerləşən Azərbaycan kimi ölkələrə kəmərlərin fiziki
təhlükəsizliyinin təmin olunmasında texniki dəstək göstərmək planı mövcud deyil. Biz yalnız tərəfdaş ölkələrə
bu sahədə siyasi dəstək verə bilərik”, – deyə NATO ekspertləri vurğulayıblar.
Alyans ekspertlərinin sözlərinə görə, 2008-2009-cu illərin qış mövsümündə Rusiya ilə yaşanmış qaz
problemindən nəticələr çıxaran NATO hazırda enerji mənbələrinin diversifikasiyasına da böyük önəm verir.
Rumıniya daha 2 il əlaqələndirici olacaq
Konfransa video-körpü ilə qoşulan Azərbaycanın NATO yanındakı nümayəndəliyinin rəhbəri Xəzər
İbrahim qeyd edib ki, enerji təhlükəsizliyi sahəsində tərəflərin əməkdaşlığı ölkənin Avroatlantik
inteqrasiyasının elementlərindən biridir. O həmçinin bildirib ki, Azərbaycan NATO-nun 8 tərəfdaş ölkəsi
sırasına daxil edilib. Onlar Əfqanıstan üzrə layihələrdə iştirak edəcəklər.
X.İbrahim, eyni zamanda, qeyd edib ki, Rumıniyanın Azərbaycan səfirliyi daha iki il Azərbaycanda
NATO-nun əlaqələndiricisi olacaq. Onun sözlərinə görə, bu barədə qərar bu günlərdə qəbul edilib.
Nümayəndəlik rəhbəri onu da bildirib ki, enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması istiqamətində Azərbaycan
tərəfi müvafiq qurumların iştirakı ilə tədbirlər planı hazırlayır və bu NATO ilə razılaşdırılaraq həyata
keçiriləcək. Qeyd edək ki, Rumıniyanın Azərbaycan səfirliyi 2009-cu ilin yanvar ayından NATO-nun
Azərbaycanla əlaqələndiricidir. Bundan əvvəl bu, funksiyanı Türkiyə səfirliyi yerinə yetirib.
Ayna.-2012.-24 noyabr.-№45.-S.9.
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Azərbaycan – NATO əməkdaşlığın inkişafı Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin möhkəmlənməsinə
xidmət edir
Rauf KƏNGƏRLİ
NATO ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin çox yaxşı tarixi vardır. Bu, uğurlardan ibarət tarixdir.
1990-cı illərin əvvəllərindən Azərbaycan Avratlantik strukturlara inteqrasiya olmaqda çox fəal idi. Bu
baxımdan biz nəzərəçarpan irəliləyişi əldə etmişik.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bizim bir çox siyasi prioritetlərimiz və təhlükəsizlik sahəsində maraqlarımız üst-üstə düşür. Uzun illər
ərzində əməkdaşlığımızı və dialoqumuzu qurmuşuq. Münasibətlərimiz Avropa və Avratlantik
təhlükəsizliyinə töhfə verir. Əlaqələrimizi eyni qaydada inkişaf etdirmək əzmindəyik.
Anders Foq RASMUSSEN,
NATO-nun Baş katibi
Güclü dövlətin qurulması və dünyada özünəlayiq yer tutması üçün onun güclü iqtisadiyyata, qüdrətli
orduya, çevik xarici siyasətə daim ehtiyacı var. Azərbaycan Respublikası da 1993-cü ilin iyunundan başlayaraq
iqtisadiyyatın inkişafı, ordunun formalaşması, xarici əlaqələrin ölkəmizin milli maraqlarını təmin edəcək
şəkildə möhkəmləndirilməsi istiqamətində ardıcıl və məqsədyönlü siyasət həyata keçirir. Nəticədə, bu gün
ölkəmiz Cənubi Qafqaz regionunun lider dövlətinə çevrilib. Təsadüfi deyil ki, bu regionda maraqları olan
istənilən dövlət və ya beynəlxalq təşkilat Cənubi Qafqaza dair siyasətlərini rəsmi Bakının mövqeyinə uyğun
formalaşdırır, bütün məsələlərdə Azərbaycan rəhbərliyinin fikrini əsas götürür. Şimali Atlantika Alyansı –
NATO ilə əlaqələrimiz də məhz bu çərçivədə daha da möhkəmlənir.
Mövcud təhlükəsizlik mühitində yeni tələblərin ortaya çıxması və bu mənada Azərbaycanın regionda
və dünyada xüsusi rola malik olması qarşılıqlı əməkdaşlığı zərurətə çevirir. Şimali Atlantika Alyansı
Azərbaycanın geostrateji mövqeyini və Cənubi Qafqaza, hətta ətraf regionlara təsir imkanlarını nəzərə alaraq,
onunla əlaqələrə xüsusi əhəmiyyət verir. Təbii ki, istənilən dövlətin istər ölkələrlə, istərsə də beynəlxalq hərbisiyasi, iqtisadi-mədəni və digər təşkilatlarla əlaqələri onun milli mənafeyinin tələblərindən irəli gəlir. Bu
baxımdan, Azərbaycanın xarici siyasəti düzgün və düşünülmüş əsaslar üzərində qurulub. Rəsmi Bakı
ölkəmizin milli mənafeyi və Avratlantik məkana inteqrasiya siyasəti çərçivəsində əməkdaşlıqda maraqlı
olduğunu dəfələrlə bəyan edib. Qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq müstəvisində inkişaf edən Azərbaycan – Şimali
Atlantika Alyansı əlaqələri bərabərtərəflilik prinsiplərinə əsaslanmaqla müasir dünyanın tələblərinə tam cavab
verir. NATO ilə münasibətlərdə rəsmi Bakı qarşı tərəfin müxtəlif səviyyəli əməkdaşlıq təkliflərini özünün
maraqları prizmasından dəyərləndirir.
Bu bir həqiqətdir ki, Şimali Atlantika Alyansı ilə əməkdaşlıq Azərbaycan üçün nə qədər lazımdırsa,
Azərbaycanla sıx əlaqələr də NATO üçün bir o qədər vacib və zəruridir. Azərbaycan Qafqazda, Şərq ilə Qərb
arasında çox mühüm strateji və geostrateji mövqedə yerləşir. Azərbaycan Şərqin Qərbə, Qərbin də Şərqə açılan
qapısıdır. 2001-ci il sentyabrın 11-də ABŞ-da baş verən dəhşətli terror hadisələrindən sonra “təhlükəsizlik
sərhədləri”nin böyük Şərqi də əhatə etdiyinə inanan Qərb dövlətləri ölkəmizin əvəzolunmaz tərəfdaş olduğunu
bir daha anladılar.
Azərbaycan – NATO əlaqələri yüksələn xətt üzrə inkişaf edir
Şimali Atlantika Alyansı ilə ölkəmiz arasında münasibətlərin tarixinə nəzər yetirsək, qətiyyətlə deyə
bilərik ki, bu təşkilatla əlaqələrin qurulması ulu öndərimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. 1993-cü ildə xalqın
tələbiylə hakimiyyətə gələn böyük öndər Qərbə inteqrasiyanın Azərbaycanın xarici siyasətinin
prioritetlərindən biri olduğunu bəyan etdi. Ötən dövr ərzində Avratlantik məkanın mühüm təşkilati
strukturlarından biri olan NATO ilə münasibətlərin yaradılması və inkişaf etdirilməsi istiqamətində xeyli iş
görülmüşdür. Ölkəmiz əvvəlcə Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələri ilə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi məqsədi
ilə NATO tərəfindən yaradılmış Şimali Atlantika Əməkdaşlıq Şurasına daxil olduqdan sonra 1994-cü il mayın
4-də “Sülh Naminə Tərəfdaşlıq” Proqramına qoşuldu. Beləliklə, Azərbaycan bu proqrama qoşulan 16-cı ölkə,
Sovet İttifaqının keçmiş respublikaları arasında isə sənədi imzalayan 4-cü ölkədir. Bu fakt da göstərirdi ki,
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həmin gündən etibarən əsaslı dayaqlara söykənən NATO – Azərbaycan əməkdaşlığı inkişaf edəcək və
keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoyacaqdır.
Qeyd edək ki, “Sülh Naminə Tərəfdaşlıq” Proqramının əsas məqsədi Avratlantik məkanda siyasi və
hərbi əməkdaşlığın genişləndirilməsi, sabitliyin bərqərar olunması, beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin
qorunması, müasir təhlükələrin azaldılması, eləcə də demokratik prinsiplərə sadiqlik ruhunda münasibətlərin
möhkəmləndirilməsidir. Əsas mexanizmləri isə “Fərdi Tərəfdaşlıq Proqramı” və “Planlaşdırma və Analiz
Prosesi”, “Fərdi Tərəfdaşlıq üzrə Əməliyyat Planı”dır. Azərbaycan 1996-cı ildə yuxarıda sadaladığımız
fəaliyyət planlarına qoşulmaqla ölkəmizin təhlükəsizlik və müdafiə strukturlarının Qərb standartları
səviyyəsinə yüksəldilməsinə şərait yaratdı.
Bu gün hər sahədə olduğu kimi, Avratlantik məkana inteqrasiya məsələsində də ümummilli lider Heydər
Əliyevin siyasəti uğurla davam etdirilir. Təsadüfi deyil ki, yuxarıda sadalanan planların icrasında əsas hüquqi
çərçivəni Prezident İlham Əliyevin 3 avqust 2005-ci il tarixli sərəncamı ilə təsdiqlənmiş “Azərbaycan
Respublikasının NATO ilə Fərdi Tərəfdaşlıq üzrə Əməliyyat Planı” təşkil edir. Sənədin qəbul olunması ilə
birlikdə Şimali Atlantika Alyansı ilə Azərbaycanın əməkdaşlığı həm keyfiyyət, həm də həyata keçirilən
tədbirlərin həcmi baxımından daha səmərəli və tamamilə yeni mərhələyə qədəm qoydu.
Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, “Fərdi Tərəfdaşlıq üzrə Əməliyyat Planı” Şimali Atlantika Alyansı
ilə əməkdaşlığı daha da dərinləşdirmək məsələsində siyasi iradəsi olan dövlətlərə təklif olunur. Bu iradəni
nümayiş etdirmiş Azərbaycan Respublikası NATO ilə siyasi dialoq proqramını müəyyən edib. Plan böyük
spektri əhatə edən sahələrdə praktik əməkdaşlığı nəzərdə tutur ki, onun da bir hissəsi bilavasitə müdafiə və
təhlükəsizlik sektoruna aiddir.
Uğurlu əməkdaşlığın yüksək nəticələri
Hazırda NATO ilə əməkdaşlıq çərçivəsində ölkəmizin sülhməramlı və humanitar xarakterli çoxmillətli
təlimlərdə iştirakı və təcrübə mübadiləsi davam etdirilir. Bu və digər əməliyyatlarda iştirak etmək məqsədilə
sülhməramlı və xüsusi bölmələr – tibbi, mühəndis və təminat üzrə bölmələr yaradılır, çoxmillətli təlimlərin
keçirilməsi üçün Azərbaycan Respublikası ərazisində təlim bazaları hazırlanır və Silahlı Qüvvələrimizin
NATO standartlarına uyğunlaşdırılması prosesi davam etdirilir. Ölkəmiz beynəlxalq təhlükəsizlik və
sülhyaratma əməliyyatlarında yaxından iştirak edir. 1999-cu ildən 2008-ci ilin martınadək bir sülhməramlı
tağımımız Kosovoda uğurla xidmət edib. Bundan başqa, 2003-cü ildən İraqda və 2002-ci ildən isə
Əfqanıstanda bir sülməramlı bölüyümüz sülhyaratma prosesinə öz töhfəsini verir. Azərbaycan hərbçilərinin
nizam-intizamı, yüksək döyüş hazırlığı və üzərlərinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirmələri dəfələrlə
Beynəlxalq Təhlükəsizliyə Yardım Qüvvələri (ISAF) rəhbərliyi tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş,
ölkəmizə minnətdarlıq bildirilmişdir.
Qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq sayəsində ötən 16 il ərzində Avratlantik təhlükəsizlik strukturları ilə sıx
münasibətlər qurulub. “Sülh Naminə Tərəfdaşlıq” Proqramı çərçivəsində NATO və ona üzv olan dövlətlərlə,
həmçinin tərəfdaş ölkələrlə siyasi, iqtisadi, mədəni, hərbi və hərbi-texniki əməkdaşlıq gücləndirilib və bu
proses davam etdirilir. Şimali Atlantika Alyansının “Əməliyyat İmkanları Konsepsiyası” Proqramı
çərçivəsində Silahlı Qüvvələrimizin müvafiq bölmələrinin əməliyyata uyarlılığı artırılıb, əməliyyat imkanları
təkmilləşdirilib. Ordumuzun müdafiə qabiliyyətinin daha da yüksəldilməsi, NATO qüvvələri ilə birgə uzlaşma
səviyyəsinin artırılması və Avratlantik məkana inteqrasiyanın dərinləşdirilməsini təmin etmək istiqamətində
tədbirlər davam etdirilir.
Təəssüf ki, bu gün beynəlxalq aləmdə elə bir vəziyyət yaranıb ki, yaranmış şəraitdən bəhrələnərək ortaya
çıxan beynəlxalq terrorçu təşkilatlar bütün dünyanı təhdid edir. “Terrorçuluğa Qarşı Tərəfdaşlıq Əməliyyat
Planı”nda da iştirak edən Azərbaycan Respublikası terrorçuluğa qarşı mübarizəyə də əvəzsiz töhfələr verir. Bu
plana NATO ilə kəşfiyyat və analitik məlumatların bölüşməsi, terrorçuluğa qarşı milli təlim imkanları,
sərhədlərin və infrastrukturun təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi istiqamətində müttəfiq ölkələr ilə əməkdaşlıq
məsələləri daxildir.
Bu gün NATO rəhbərliyi xüsusi vurğulayır ki, Azərbaycan nəinki regionda, o cümlədən onun
hüdudlarından kənarda da mühüm siyasi iştirakçıdır və ölkəmiz ilə qurum arasında qlobal səviyyədə qarşılıqlı
əməkdaşlıq üçün çox yaxşı imkanlar var. Onlar qeyd edirlər ki, ölkəmizin geostrateji mövqeyi Şimali Atlantika
Alyansına üzv olan dövlətlər üçün xüsusilə əhəmiyyət qazanmışdır və həm NATO, həm də quruma üzv olan
dövlətlər Azərbaycanın geostrateji mövqeyini, Cənubi Qafqaza, ətraf regionlara təsir imkanlarını nəzərə
alaraq, onunla əlaqələrə xüsusi əhəmiyyət verirlər. Bu il fevralın 15-də Belçika Krallığında işgüzar səfəri
zamanı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin NATO-da keçirdiyi görüşlər və alyansın mənzil-qərargahında
səsləndirilən bəyanatlar bir daha dediklərimizi təsdiq edir.
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NATO-nun Baş katibi Anders Foq Rasmussen Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə qurumun mənzil
qərargahında keçirdiyi görüşdə bu həqiqəti bir daha ifadə etmişdir. Azərbaycan – NATO tərəfdaşlığını yüksək
qiymətləndirən Baş katib keçən ilin dekabrında NATO-nun Fərdi Tərəfdaşlığın Əməliyyat Planının təsdiq
olunmasının Azərbaycan – NATO əməkdaşlığının genişləndirilməsi baxımından əhəmiyyətini vurğulamış, bir
çox siyasi prioritetlərimizin və təhlükəsizlik sahəsində maraqlarımızın üst-üstə düşdüyünü qeyd etmişdir.
Həmin fikirlərini keçirilən birgə mətbuat konfransında da təkrarlayan cənab Rasmussen bildirmişdir ki,
münasibətlərimiz Avropa və Avratlantik təhlükəsizliyinə töhfə verir. O, Azərbaycanı mühüm regionda
əhəmiyyətli tərəfdaş adlandıraraq gələcəkdə əməkdaşlığı və dialoqu yüksək səviyyədə davam etdirəcəyimizə
əminliyini bildirmişdir.
Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionundan kənarda da NATO-ya dəstək verir, onunla yaxın
əməkdaşlıq edir
Qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan təkcə regional məsələlərdə deyil, həm də bizim regiondan kənardakı
mühüm əhəmiyyətə malik tədbirlərdə NATO-nun yaxın tərəfdaşı kimi çıxış edir, təşkilata dəstəyini əsirgəmir.
Bu gün Azərbaycan hərbçiləri dünyanın müxtəlif yerlərində, o cümlədən Əfqanıstanda NATO-nun apardığı
hərbi əməliyyatlarda uğurla iştirak edirlər. Azərbaycan, həmçinin ölkəyə yükdaşımaların həyata
keçirilməsində öz hava məkanından istifadəyə icazə vermişdir. Hazırda Əfqanıstana daşınan yüklər
baxımından Azərbaycanın tranzit ölkə kimi əhəmiyyəti artmaqdadır. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə artıq
yüklərin 50 faizi ölkəmizin hava məkanından keçirilməklə Kabilə aparılır. Azərbaycan bu sahədə əməkdaşlığın
genişləndirilməsində yeni təklifləri müzakirə etməyə həmişə hazır olduğunu dəfələrlə bəyan etmişdir.
Dövlət başçımız NATO-nun mənzil-qərargahında olarkən bəyan etmişdir ki, rəsmi Bakı Əfqanıstanın
milli ordusunun qəyyumlar fonduna töhfə vermək məsələsini ciddi şəkildə nəzərdən keçirir. Gələcəkdə bu cür
maliyyə töhfəsinin davam etdirilməsini də nəzərdən keçirə bilərik. Eyni zamanda, biz Diplomatik
Akademiyamızda və Sərhəd Qoşunları Akademiyamızda əfqan diplomatları üçün təlim kursları təşkil edirik.
Biz, həmçinin istehkamçı və digər humanitar məsələlər üzərində işləyirik və əməkdaşlığımızı genişləndirməyə
hazırıq.
Sürətli iqtisadi inkişafa və böyük maliyyə mənbələrinə malik olan Azərbaycanın NATO-nun
Əfqanıstandakı əməliyyatlarına hərbçilər, təlimlər və xüsusən də tranzit baxımından mühüm töhfələr verməsi
ilə yanaşı Əfqanıstanın milli ordusunun qəyyumlar fonduna yardım göstərməyə hazır olduğunu bəyan etməsi
Şimali Atlantika Alyansında böyük əks-səda doğurmuşdur. Baş katib Anders Foq Rasmussen NATO-da
ölkəmizə duyulan rəğbəti belə ifadə etmişdir: “Mən bu gün çox məmnun oldum ki, Azərbaycan Prezidenti
ölkəsinin Əfqanıstanın təhlükəsizlik qüvvələrinin formalaşmasına maliyyə töhfəsini verəcəyini elan etdi. Bu,
həmin qüvvələr üçün çox əhəmiyyətlidir. Mən bu gün verilən bəyanatı səmimi qəlbdən alqışlayıram. Mən
Azərbaycan tərəfinin humanitar əməliyyatlara verdiyi töhfəni də yüksək dəyərləndirirəm. Bir sözlə,
Azərbaycan öz hüdudlarından kənarda, Əfqanıstanda çox mühüm rol oynayır”.
Onu da deyək ki, bu il mayın 21-də ABŞ-ın Çikaqo şəhərində dünyanın 28 ölkəsinin dövlət və hökumət
başçılarının, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən NATO Sammitində 2014-cü ilin
sonunadək beynəlxalq qüvvələrin Əfqanıstandan çıxarılması və bundan sonra ölkədə vəziyyətə nəzarətin milli
təhlükəsizlik qüvvələrinə verilməsi ilə bağlı hərəkət strategiyası müzakirə olunmuşdur. Sammitdə çıxış edən
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ölkəmizin ilk illərdən Əfqanıstanda sülhün və təhlükəsizliyin təmin
olunmasında bütün səylərini ortaya qoyduğunu vurğulamışdır. Azərbaycanın bu sahədə alyansın ən fəal
üzvlərindən biri olduğunu deyən dövlət başçımız bildirmişdir ki, ölkəmiz Əfqanıstanda öz hərbçilərinin iştirakı
ilə sülhyaratma missiyasını davam etdirir.
Eyni zamanda, Azərbaycan əfqan hərbçilərinin müxtəlif sahələrdə hazırlanması və treninqlərin
keçirilməsi ilə Əfqanıstana öz töhfəsini verir. Prezident İlham Əliyev onu da vurğulamışdır ki, Azərbaycan
Kabilə yardımını 2014-cü ilədək davam etdirəcək, lazım gəldikdə ondan sonra da əlindən gələni
əsirgəməyəcəkdir. NATO-nun Çikaqoda keçirilən sammitinin gedişini yaxından izləyən beynəlxalq səviyyəli
hərbi və siyasi ekspertlər belə hesab edirlər ki, Azərbaycan liderinin bu bəyanatı alyans üzvləri tərəfindən
alqışlarla qarşılanmışdır ki, bu da ölkəmizə, onun rəhbərinə göstərilən hüsnü-rəğbətin işarəsi idi. Çünki
Əfqanıstan məsələsində rəsmi Bakının tutduğu mövqe böyük önəmə sahibdir və birbaşa Beynəlxalq
Təhlükəsizliyə Yardım Qüvvələrinin fəaliyyətinə təsir göstərir.
NATO-nun Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində ədalətli mövqedən çıxış etməsi əlaqələrimizin
genişlənməsinə şərait yaradır
Məmnuniyyətlə qeyd etməliyik ki, NATO həmişə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsində
Azərbaycanın haqlı mövqeyini dəstəkləmiş, problemin daim beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində yoluna
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qoyulmasına tərəfdar olduğunu bəyan etmişdir. Bundan başqa, Şimali Atlantika Alyansı Cənubi Qafqaz
regionunda ən təhlükəli münaqişənin qısa zamanda həllini arzuladığını da dəfələrlə bəyan etmişdir. Onu da
deyək ki, NATO problemin həllində birbaşa rol oynamasa da təşkilata üzv olan dövlətlər münaqişə ətrafında
aparılan danışıqları maraqla izləyir, bəzən isə konkret mövqe ortaya qoyurlar. Bugünədək Şimali Atlantika
Alyansının rəhbərliyinin verdiyi bəyanatlardan isə məlum olur ki, təşkilat problemin həllində ölkələrin ərazi
bütövlüyü prinsipinin əsas götürülməsi məsələsində daim qətiyyət nümayiş etdirmişdir. 2008-ci ildə NATOnun Buxarestdə keçirilən sammitinin yekun bəyannaməsində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ərazi bütövlüyü
prinsipi əsasında həllinin vacibliyi vurğulanmışdır.
Xatırlayırsınızsa, Ermənistanın ciddi etirazlarına baxmayaraq, 2010-cu il noyabrın 20-də Lissabonda
keçirilən zirvə toplantısında Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı rəsmi İrəvanı
təşvişə salan çox əhəmiyyətli bəyanat qəbul edilmişdir. Bəyanatın 35-ci maddəsində NATO Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünü, müstəqilliyini və suverenliyini tanıdığını bir daha təsdiq etmişdir. Lissabon sammitində bir
daha qeyd olunmuşdur ki, Azərbaycan sammitə beynəlxalq təhlükəsizliyə dəstək qüvvələrinin əhəmiyyətli bir
üzvü, önəmli bir müttəfiqi kimi qatılıb. Bəyan edilmişdir ki, münaqişələrin qarşısının alınması və Avrasiya
məkanında təhlükəsizliyin təminatında müttəfiqlik vacib rol oynayır.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2009-cu il aprelin 29-da Belçika Krallığına səfəri çərçivəsində
NATO-nun o zamankı Baş katibi Yaap de Hoop Sxefferlə görüşündə də bu məsələ müzakirə mövzusu
olmuşdu. Görüşdən sonra keçirilən mətbuat konfransında Azərbaycanın dövlət başçısı Şimali Atlantika
Alyansının ədalətli mövqeyinə görə təşkilat rəhbərliyinə təşəkkürünü bildirərək demişdir ki, biz Ermənistan –
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ərazi bütövlüyü prinsipinə əsaslanan qəti mövqeyinə görə
NATO-ya minnətdarıq. Bu, regiona çox yaxşı mesajdır. Hesab edirəm ki, biz həmin münaqişənin həlli
istiqamətində yalnız bu prinsip əsasında irəliyə doğru gedə bilərik.
Dövlət başçımızın bu ilin fevral ayında Belçikaya səfərində də NATO-nun Baş katibi Anders Foq
Rasmussenlə alyansın Brüsseldəki mənzil-qərargahında keçirdiyi görüşdə bir daha regional təhlükəsizlik
məsələləri, xüsusən də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı aparılan danışıqlar müzakirə
olunmuşdur. Görüşdə bu münaqişənin mümkün qədər tez həll olunacağına və Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün bərpa ediləcəyinə böyük ümid bəslənildiyi bir daha vurğulanmışdır.
Yeri gəlmişkən, bu il may ayının 21-də NATO-nun Çikaqoda keçirilən sayca 25-ci sammiti Əfqanıstan
məsələsinin müzakirəsi ilə yanaşı, Azərbaycan üçün digər mühüm bir hadisəylə – Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həlli məsələsində Şimali Atlantika Alyansının ədalətli mövqeyinin növbəti dəfə bəyan edilməsi
ilə də yadda qaldı. Sammitin yekununda qəbul olunan bəyannamədə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və
suverenliyi təkrarən bu beynəlxalq təşkilat və ona üzv dövlətlər tərəfindən tanınmışdır. Bəyannamənin 47-ci
bəndində qeyd olunurdu ki, NATO Cənubi Qafqazda və Moldovadakı həlli yubanan regional münaqişələr
barədə narahatlığını bəyan edir: “Biz Azərbaycanın, Ermənistanın, Gürcüstanın və Moldovanın ərazi
bütövlüyünün, müstəqilliyinin və suverenliyinin dəstəklənməsinə sadiq qalırıq və BMT-nin Nizamnaməsi və
Yekun Helsinki sənədinə, bu prinsiplərə və beynəlxalq hüququn normalarına əsaslanan regional münaqişələrin
sülh yolu ilə nizamlanmasına yönəldilmiş səyləri dəstəkləməkdə davam edirik”.
Qeyd edək ki, Çikaqo sammitinin yekun bəyannaməsini beynəlxalq aləmdə böyük nüfuza malik ölkələr,
o cümlədən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olan Fransa və ABŞ kimi nəhəng dövlətlər də imzalamışlar.
Sənədi ATƏT-in Minsk qrupuna həmsədrlik edən dövlətlərin imzalaması onu deməyə əsas verir ki, Ermənistan
– Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə vasitəçilik edən tərəflər ölkəmizin ərazi bütövlüyünü
tanıdıqlarını bir daha qeyd etməklə yanaşı, münaqişənin də məhz ərazi bütövlüyü prinsipi əsasında həllinə
tərəfdardırlar. Bu, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi məsələsində Azərbaycanın haqq işinin, həm də ümumilikdə,
beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən ciddi şəkildə dəstəklənməsi deməkdir.
Dünyanın nüfuzlu hərbi, siyasi təşkilatı olan Şimali Atlantika Alyansının Ermənistan ilə Azərbaycan
arasındakı münaqişəyə yanaşmada ədalətli mövqedən çıxış etməsi rəsmi İrəvanda təlaşla qarşılanmışdır.
Erməni mətbuatında yayılan məlumatlardan belə anlaşılırdı ki, Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan NATOnun Çikaqo Sammitinin yekun bəyannaməsində qeyd olunan “Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
dəstəklənməsi” məsələsi ilə razılaşmadığı üçün toplantıya qatılmayıb. Rəsmi İrəvan sənəddə “xalqların öz
müqəddəratını təyin haqqı” məsələsinə toxunulmamasından da çox narahatdır. Ermənistanın xarici işlər naziri
Edvard Nalbandyan bunun Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı tərkibində Dağlıq Qarabağ
probleminin həlli üçün qurulan Minsk qrupunun fəaliyyəti ilə ziddiyyət təşkil etdiyini bildirib. Çikaqonun
erməni icması ilə görüşən Nalbandyan deyib: “Bu fikirlər təkcə danışıqlar prosesinə mənfi təsir göstərmir, həm
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də Azərbaycanın hərbi xərcləri inanılmaz dərəcədə artırması fonunda regionda onsuz da kövrək olan
situasiyanı təhdid edir, bölgədəki qeyri-sabit vəziyyəti təhlükəyə atır”.
Məsələyə operativ reaksiya verən Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bəyan etmişdir ki, NATO-nun
Çikaqo Sammitinin yekun bəyannaməsinin 47-ci bəndi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı aparılan
danışıqlar prosesinin gedişinə, onun ruhuna tamamilə uyğundur. Bildirilmişdir ki, Ermənistanın dövlət
məmurunun belə bir açıqlaması tamamilə əsassızdır. Bu məntiqsiz bir yanaşmadır. Sözügedən maddə Akvill
və Muskok bəyannamələrinə, danışıqlar prosesinə və yenilənmiş Madrid prinsiplərinə tamamilə uyğundur.
Son olaraq, NATO-dan erməniləri məyus edən açıqlama bu yaxınlarda verildi. Azərbaycanın ayrılmaz
hissəsi olan Dağlıq Qarabağın ərazisində keçirilən seçkilərlə bağlı bəyanatla çıxış edən NATO Baş katibinin
Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionu üzrə xüsusi nümayəndəsi Ceyms Appaturay bildirdi ki, “Digər
beynəlxalq təşkilatlar kimi NATO da Dağlıq Qarabağda keçirilən qondarma “seçkiləri”tanımır”. O əlavə etdi
ki, bu cür “seçkilərin” keçirilməsi nizamlanma prosesinə maneçilik törədir, məsələnin sülh yolu ilə
nizamlanması prosesi ilə ziddiyyət təşkil edir.
Bütün bunlar NATO – Azərbaycan əlaqələrinin inkişafına müsbət təsir göstərir, əməkdaşlığın
möhkəmlənməsinə şərait yaradır. Onu da əlavə edək ki, bu gün Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyinin
təminatında mühüm rol oynayır və Avropadakı istehlakçılarımız, həmçinin NATO-nun üzvü olan dövlətlər
olduğuna görə, qurumla münasibətlərin inkişafı hər iki tərəfin maraqlarına tam cavab verir. Bu mənada, Qərb
dövlətlərinin ümumi hərbi, siyasi, iqtisadi və təhlükəsizlik maraqlarının təmsilçisi kimi çıxış edən Şimali
Atlantika Alyansı ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq daim inkişaf edəcəkdir.
Xalq qəzeti.-2012.-3 aprel.-№ 171.-S.3.
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NATO və Azərbaycan torpaqlarının işğalı problemi
Dr. Hatəm Cabbarlı,
Avrasiya Təhlükəsizlik və Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin sədri
NATO (North Atlantic Treaty Organization) Baş katibinin Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi
nümayəndəsi Ceyms Appaturay Azərbaycanı ziyarəti zamanı keçirdiyi mətbuat konfransında təəssüratlarını
ifadə edərkən: “Qarabağ probleminin hərbi həll yolu yoxdur. NATO sülh yolu tərəfdarıdır, belə ki, Qafqaz
regionunda sabitlik Alyans üçün olduqca əhəmiyyətlidir. Azərbaycan və NATO bir çox sahələrdə aktiv
əməkdaşlıq edir və bizi yaxşı gələcək gözləyir. Biz enerji təhlükəsizliyi sahəsində IPAP (Individual Partnership
Action Plans) proqramı çərçivəsində sıx əməkdaşlıq edirik”, – demişdir.
Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra başda Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) və Avropa
Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı (ATƏT) olmaq üzrə bir sıra beynəlxalq təşkilatlara üzv olmuş və
əlaqələrini genişləndirmişdir.
NATO ilə də əməkdaşlıq Azərbaycan üçün prioritet məsələlərdən biridir. Azərbaycan Sülh naminə
əməkdaşlıq, IPAP və bir çox proqramlar çərçivəsində NATO ilə əməkdaşlıq etməkdədir və bir neçə münaqişə
bölgəsində sülh yaratma missiyasında iştirak edir. Dünyanın ən böyük təhlükəsizlik təşkilatı ilə əməkdaşlıq
etmək Azərbaycana beynəlxalq təcrübə qazanmağa, ordu quruculuğunu beynəlxalq standartlara yüksəltməyə
kömək edir.
Ancaq Azərbaycanın bu qurumla hərtərəfli əməkdaşlığı, münasibətlərini genişləndirməsi, qurumun
müxtəlif beynəlxalq proqramlarında iştirak etməsi belə Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğal
edilməsi probleminin həll edilməsində istənilən nəticələri verməmişdir. Bu məsələ gündəmə gəldiyi zaman
dünyanın müxtəlif bölgələrində hərbi gücdən istifadə edərək sülh yaratmağa çalışan NATO, Dağlıq Qarabağ
probleminin sülh yolu ilə 20 ildir ki, həll olunmamasına rəğmən Azərbaycanın Ermənistan işğalı altında olan
torpaqlarını azad etməsi üçün hərbi əməliyyatlara başlamasına soyuq baxır və problemin sülh yolu ilə həll
edilməsinin zəruriliyini vurğulayır.
Əlbəttə, problemin sülh yolu ilə həll olunması ən optimal yoldur və Azərbaycan da bunu dəfələrlə ən
yüksək tribunalardan dilə gətirmişdir.
Ancaq NATO-nun bu məsələ ilə bağlı ikili standartının olduğu məlumdur. NATO-ya üzv dövlətlərin
maraqlarını qorumaq üçün qurum istədiyi zaman hədəf dövləti nüvə və kimyəvi silah əldə etmək istədiyini
(İraq), beynəlxalq terrorizmə dəstək verdiyini iddia edərək (Əfqanıstan) bu dövlətlərə qarşı hərbi əməliyyatlar
təşkil edə bilir. Nəticədə isə işğal edilən dövlətlərin əslində nüvə silahı olmadığı və beynəlxalq terrorizmə
dəstək verəcək gücdə olmadığı bəlli olur.
NATO indi də hədəf ölkə kimi İranı seçmiş və nüvə silahı əldə etmək cəhdi iddiasıyla bu dövləti təhdid
edərək, iqtisadi, siyasi sanksiyalar tətbiq edir.
Bundan başqa, NATO son zamanlarda “önləyici zərbə” adıyla digər dövlətlərin təhlükəsizliyini təhdid
etməyə davam edir. “Önləyici zərbə” doktrinasının mahiyyəti ABŞ və NATO üzvlərinə qarşı hər hansı bir
hərəkətin təhdid olaraq dəyərləndirilməsi zamanı hədəf dövlətə yönəlik daha əvvəl hərbi əməliyyatlara
başlayaraq gözlənilən təhlükənin qarşısını almaqdır.
Beynəlxalq ədəbiyyatda “önləyici zərbə” doktrinasının haqlı, ədalətli olması ilə bağlı müxtəlif fikirlər
səslənir. Bəzi mülahizələrdə bu zaman böyük və güclü dövlətlərin ciddi təhdid və təhlükə hiss etmədən də bu
doktrinadan öz mənafeləri üçün istifadə etməyə imkan verdiyi ifadə edilsə də, digər mülahizələr bu doktrinanı
dəstəkləyir. Bir başqa ifadə ilə, “önləyici zərbə” doktrinası beynəlxalq hüquqda hələ də tam olaraq
formalaşmayıb.
ABŞ və NATO-ya üzv dövlətlərin bu doktrina ilə bağlı səmimi və ədalətli olmamasını Azərbaycan
torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğal edilməsi nümunəsində daha aydın görmək mümkündür.
Quruma üzv olan böyük dövlətlər bu doktrina ilə təhlükə təşkil edən (bu terminə xüsusi fikir vermək
lazımdır) – işğal edən deyil, təhlükə təşkil edən dövlətlərə qarşı hərbi əməliyyatlara başlamağa özlərinə icazə
versələr də, Azərbaycan üçün sadəcə təhlükə təşkil edən deyil, 20 ildir torpaqlarını işğal altında saxlayan
Ermənistana qarşı hərbi əməliyyatlar təşkil edilməsinə imkan verilmir.
Qərb dünyasının xüsusilə son illərdə ciddi ehtiyac duyduğu enerji probleminin həll edilməsində sanballı
mövqeyi olan, müxtəlif beynəlxalq sülh yaratma missiyalarında iştirak edən, region və beynəlxalq
təhlükəsizliyin təmin edilməsi və qorunmasına öz töhfəsini verən, Əfqanıstan sülh məramlıları üçün tranzit
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ölkə olan Azərbaycan ilə əməkdaşlıq edən NATO, bu ölkənin ərazi bütövlüyünü tanıdığını hər fürsətdə ifadə
etsə də, faktiki olaraq bunun təmin edilməsi üçün müxtəlif maneələr yaratmaqdadır.
Ermənistan Azərbaycan torpaqlarının 20%-ni 20 ildən artıqdır ki, işğal altında saxlayır, amma yenə də
NATO Ermənistana qarşı İran və Suriyaya tətbiq etdiyi iqtisadi və siyasi sanksiyaların heç birini tətbiq etmir,
əksinə bu ölkə ilə əməkdaşlığı genişləndirir və dəstək olur.
Qərb dövlətlərinin və NATO-nun bu məsələ ilə bağlı ikili standart həyata keçirməsi beynəlxalq aləmdə
yaşanan ədalətsizliyin, beynəlxalq hüquqdakı çatışmazlıq və problemlərin hələ davam etdiyini göstərir. Amma
bir məsələ aydındır. Nə qədər ki, Qərb və NATO bu regiondakı məsələləri hərtərəfli araşdırıb ədalətli mövqe
tutmur, hansısa maraqlarım girovuna çevrilir, münaqişənin həlli uzanacaqdır. Belə vəziyyət isə beynəlxalq
münasibətlərin uğurlu gələcəyinin təminatına yardım etmir. Azərbaycan bütün hallarda ərazi bütövlüyünü
təmin etmək üçün bütün mümkün vasitələrdən istifadə etməlidir.
İki sahil.-2012.-25 iyul.-№133.-S. 9.
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Azərbaycan NATO əlaqələri
Şahmar HACIYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin elmi işçisi.
Giriş
“NATO Avropada təhlükəsizlik kimi olduqca vacib bir məsələ ilə məşğul olan təşkilatdır. Azərbaycan
isə Avropanın bir hissəsidir” ümummilli lider Heydər Əliyevin bu sözləri Şimali Atlantika Alyansının
Azərbaycanın da təhlükəsizliyində aparıcı rol oynamasını önə çəkir.[1]
XX əsrin sonunda dünyada cərəyan edən qlobal ictimai-siyasi proseslər, əsasən də soyuq müharibənin
başa çatması, totalitar sovet cəmiyyətinin və Varşava Müqaviləsi Təşkilatının süqutu beynəlxalq münasibətlər
sistemində siyasi mühitin ciddi şəkildə dəyişməsi və yeni geosiyasi vəziyyətin yaranması ilə nəticələndi. SSRİnin dağılmasından sonra postsovet məkanında yaranan yeni müstəqil dövlətlərin bilavasitə beynəlxalq
münasibətlər sisteminə qoşulması və öz maraqlarını ifadə edən xarici siyasət kursunu həyata keçirməyə
başlaması dünyada dövlətlərarası münasibətlərin yeni nizamının formalaşmasına gətirib çıxartdı. Sovet
İttifaqının dağılmasından sonra Qafqazda bir sıra münaqişələr baş verdi. Bu, əsasən, region ölkələrinin öz
müstəqilliklərini əldə etməsi ilə bağlı idi. Bu münaqişələrin bəziləri hələ də öz həllini tapmayıb və buna sübut
kimi baş vermiş Rusiya-Gürcüstan müharibəsini göstərmək mümkündür. Regionda baş qaldırmış
münaqişələrin əsas səbəbi fövqəlgüclərin regiona olan marağıdır. Həm ABŞ, həm də Rusiya bu regionda öz
təsirlərini genişləndirməkdə çox maraqlıdırlar. ABŞ yaxşı başa düşür ki, Qafqaz regionu onun qlobal mövqeyi
üçün mühüm strateji üstünlüklər qazandıra bilər. Belə ki, region ABŞ-ı enerji ilə təmin edə, Orta Asiyada,
Xəzər dənizində yerləşən enerji marşrutlarına yol aça, Rusiya və İran ilə qarşıdurmada ona zəruri olan strateji
üstünlüklər verə bilər.
Rusiya isə Qafqazı öz tərkib hissəsi kimi görür və bu regionda Moskvanın maraqlarının zəifləməsi
Kremlin planlarına tam ziddir. əgər Moskva Qafqaz regionunda öz təsir gücünü və mövqeyini itirərsə, o zaman
bu proses gələcəkdə Rusiyanın dağılmasına və zəifləməsinə təkan verəcəkdir. Bunu yaxşı başa düşən Kreml
bütün imkanlardan istifadə edərək regionda öz təsirini saxlamaq niyyətindədir. Yuxarıda qeyd olunanları
nəzərə alaraq deyə bilərik ki, region uğrunda qızğın mübarizə gedir və bundan sonra da gedəcəkdir.
ABŞ-da 2001-ci ildə baş vermiş 11 sentyabr terror aktları bütün dünyada yeni təhlükəsizlik mühiti
yaratdı. İlk dəfə olaraq NATO-nun kollektiv müdafiə qərarı olan Vaşinqton müqaviləsinin 5-ci maddəsi aktiv
şəkildə müzakirə olunmağa başlanıldı. NATO-nun bu qarşılıqlı müdafiə öhdəliyi heç vaxt sınaqdan
keçirilməyib. 5-ci maddə yalnız bir dəfə 2001-ci il sentyabrın 11-də Nyu-York və Vaşinqtonda terror
aktlarından sonra tətbiq edilib.[2] Bu da Amerikanın NATO-dakı müttəfiqlərinin həmrəylik jesti kimi
qiymətləndirilir. 2002-ci il ərzində Alyans qlobal müdaxilə imkanı yaratmaq üçün zəruri tədbirlər həyata
keçirdi və yeni çevik, çoxmillətli NATO Cavab Qüvvələrini yaratdı.[3] Həmin andan başlayaraq, NATO
özünün ən genişlənmiş şəklini aldı. Qurumun bütün üzvləri ABŞ-a anti terror əməliyyatlarında dəstək vermək
və gələcək sülhməramlı əməliyyatlarda iştirak etmək barədə razılığa gəldilər.
Strateji mühitin inkişafının davam etdiyi bir vaxtda NATO-nun transformasiya yolu da
genişlənir.[4] Həqiqətən də, Sovet İttifaqının dağılması ilə soyuq müharibədən qalib ayrılan NATO, o dövrdən
fərqli olaraq, bu gün yeni bir şəkildə fəaliyyət göstərməkdədir və yəqin ki, gözləniləndən daha güclü və
uzunömürlü olacaqdır. Bu təşkilat genişmiqyaslı təhlükəsizlik təhdidlərinə keçmişdə olduğundan bu gün daha
tez cavab verir və təşkilata üzv ölkələrin əhalisini bütün şəraitlərdə müdafiə etmək məcburiyyətindədir.
NATO-nun genişlənməsi bu vacib qurumun əhəmiyyətinin və yeni istiqamətlərinin sübutudur və hər zaman
olduğu kimi ABŞ bu alyansda əsas və aparıcı mövqeyə sahibdir. Onun missiyasına gəldikdə isə deyə bilərik
ki, bu missiya öz coğrafi sərhədlərini ənənəvi Qərbi Avropadan indi daha uzaqlara doğru genişləndirmişdir.
Avropanı hələ orta əsrlərdə Asiya və Uzaq Şərqlə birləşdirən, Böyük İpək Yolunun ortasında yerləşən
Azərbaycan da öz növbəsində mühüm geostrateji mövqeyə malikdir və bəzən Şərq ilə Qərb arasında körpü
adlandırılır. əsrlər boyu Azərbaycan dözümlülük və dialoq vasitəsilə xalqları birləşdirərək, sivilizasiyalar
arasında dialoqun formalaşdırılmasında mühüm rol oynamışdır. Bu gün müstəqil Azərbaycan bu sahədə bir
çox ölkələrə yaxşı örnəkdir. Buna misal olaraq, ölkəmizdə “Sivilizasiyalararası dialoq: Azərbaycandan baxış”
mövzusunda keçirilmiş beynəlxalq konfransı qeyd etmək olar.[5]
Yerləşdiyimiz region dünya dövlətləri üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Hal-hazırda Qafqazın
geosiyasi xüsusiyyətləri, enerji resursları, etnik tərkibi və bir sıra digər göstəriciləri güclü dövlətlərin regiona
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olan marağını və potensial təsirini artırmışdır. Faktiki olaraq, güclü dövlətlərin birləşmiş siyasi iradələrinin
effekti və potensial təsiri Qafqazda Sovet İttifaqının dağılması ilə yaranan geosiyasi dəyişikliklərin sülh yolu
ilə həll olunmasının qarşısını alır.[6]
Müstəqilliyini əldə etmiş ölkəmiz beynəlxalq münasibətlər sistemində öz yerini tutmağa başlamışdır.
Həyata keçirilən rəsmi siyasi kurs ölkədə hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu prosesini, islahatları
daha da genişləndirməyə və Azərbaycanı bütün sahələrdə bazar iqtisadiyyatı, demokratik prinsiplər əsasında
müstəqil dövlət kimi inkişaf etdirməyə yönəlib. Bu siyasi kursun nəticəsi olaraq, müstəqil Azərbaycan
Respublikası bütün beynəlxalq təşkilatlarla səmərəli və sıx əlaqələr qurur, NATO ilə əməkdaşlığa xüsusi
əhəmiyyət verir.
NATO ilə əlaqələrin inkişafı
Sovet imperiyasının süqutundan sonra Cənubi Qafqaz dövlətləri müstəqil siyasi kurs yeritməyə
başladılar. Üç Cənubi Qafqaz dövləti Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan müxtəlif səviyyələrdə NATO ilə
əməkdaşlığı genişləndirməyə yönəldilər. Bu dövlətlərin arasında Gürcüstan NATO ilə daha sıx əməkdaşlığa
başladı və bu gün NATO-nun tamhüquqlu üzvü olmağa can atır.[7]
Ermənistan əsasən Rusiya ilə müttəfiqliyə üstünlük verir və rəsmi İrəvanın “Kollektiv Təhlükəsizlik
Müqaviləsi Təşkilatına” (KTMT) qoşulması bir daha bunu sübut edir. Bu da təbiidir, çünki Rusiya-Ermənistan
əlaqələrinə nəzər yetirsək görərik ki, rəsmi İrəvan faktiki olaraq Rusiyanın forpostuna çevrilmişdir. Ölkə bütün
sahələrdə Rusiyadan tam şəkildə asılıdır. Azərbaycana gəldikdə isə ölkəmiz müstəqilliyini əldə etdikdən sonra
balanslaşdırılmış siyasi kurs həyata keçirərək tarazlığı saxlamağa çalışır. 90-cı illərin ortalarından etibarən
Azərbaycan Avratlantik yol ilə irəliləmiş, Xəzər sahillərini Gürcüstan və Türkiyə vasitəsilə Qərb bazarları ilə
birləşdirən Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizi və enerji-nəqliyyat infrastrukturu qovşağı sayəsində öz suverenliyi və
müstəqilliyini gücləndirmişdir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) neft boru kəməri və ona paralel çəkilmiş Cənubi
Qafqaz qaz boru kəməri Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizinin ən mühüm layihələridir. Yuxarıda qeyd edilən enerji
layihələrinin qonşu ölkələr olan İran və Rusiyadan yan keçməsinə baxmayaraq, Avropa ilə sıx əməkdaşlıq
edən rəsmi Bakı balanslaşdırılmış siyasi kurs həyata keçirərək bu iki güclü qonşusu ilə də yaxşı münasibət
saxlayır. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti (ARDNŞ) ilə Rusiyanın «Qazprom» şirkəti arasında
“Azərbaycan təbii qazının alqı-satqısına dair müqavilə” nin imzalanması sübut edir ki, rəsmi Bakı çoxşaxəli
siyasi kurs həyata keçirməklə öz enerji resurslarını ixrac etməkdə maraqlıdır.
Azərbaycan MDB dövlətləri arasında NATO-nun “Sülh Naminə Tərəfdaşlıq” (SNT) proqramına
qoşulan ilk tərəfdaş dövlətlərdəndir.[8] 1994-cü il may ayının 4-də “Sülh Naminə Tərəfdaşlıq” proqramı
Çərçivə sənədinin imzalanması ilə NATO-Azərbaycan əməkdaşlığı keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoydu.
1996-cı ildə Azərbaycanın “Fərdi Tərəfdaşlıq” proqramına qoşulması ilə ikitərəfli münasibətlər hərbi və siyasi
sahələrlə yanaşı, ölkə həyatının digər sahələrini, o cümlədən təhlükəsizlik sektorunu da əhatə etməyə başladı.
2003-cü ilin may ayında Azərbaycan 2002-ci ildə NATO/Avratlantik Tərəfdaşlıq Şurasının Praqa
sammitində tərəfdaş ölkələrlə əməkdaşlığı genişləndirmək məqsədilə qəbul edilmiş Fərdi Tərəfdaşlıq üzrə
əməliyyat Planına (FTƏP) qoşulmaq üçün rəsmi müraciət etdi. 2004-cü ildə cənab Prezident İlham Əliyev
rəsmi olaraq Brüsseldə NATO-ya Azərbaycanın ilk Fərdi Tərəfdaşlıq üzrə əməliyyat Planı sənədini təqdim
etdi. Bu sənəd demokratiya, siyasət, məhkəmə, sosial və iqtisadi inkişaf, həmçinin müdafiənin hazırkı durumu
və Azərbaycanın təhlükəsizlik institutları haqqında məlumatları özündə əks etdirirdi. Azərbaycan demokratik
təsisat və hərbi islahatlar sahəsində fəal şəkildə əməkdaşlıq edir, həmçinin bir çox digər sahələrdə praktiki
əməkdaşlığı inkişaf etdirir. Azərbaycanla NATO arasında əməkdaşlıq proqramı Azərbaycanın Fərdi
Tərəfdaşlıq üzrə əməliyyat Planında öz əksini tapmışdır.
Hazırda ölkəmiz bir sıra fəaliyyət planları əsasında NATO ilə əməkdaşlıq edir. Buraya “Fərdi
Tərəfdaşlıq üzrə əməliyyat Planı” (FTƏP), “Terrorçuluqla Mübarizə üzrə Fəaliyyət Planı” (TMFP),
“Planlaşdırma və Analiz Prosesi Proqramı” (PAPP) və “Fərdi Tərəfdaşlıq Proqramı” (FTP) daxildir. NATO
tərəfindən irəli sürülən həmin sənədlərin əsas məqsədi ölkəmizin təhlükəsizlik və müdafiə strukturlarının
Avratlantik standartlara inteqrasiyasıdır. Həmin proqramlar yerinə yetirildikdən sonra tərəfdaş dövlətə NATOnun bərabərhüquqlu üzvü olmaqda sonuncu mərhələ olan üzvlük üzrə Fəaliyyət Planı təklif edilir.
Yuxarıda göstərilən planların icrasında əsas hüquqi çərçivəni Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin 3 avqust 2005-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiqlənmiş “Azərbaycan Respublikasının
NATO ilə Fərdi Tərəfdaşlıq üzrə əməliyyat Planı” təşkil edir.[9] Planın qəbul olunması ilə NATO-Azərbaycan
əməkdaşlığı həm keyfiyyət, həm də həyata keçirilən tədbirlərin həcmi baxımından daha səmərəli və tamamilə
yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur.
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NATO ilə Azərbaycanın münasibətləri tarixinə nəzər salsaq görərik ki, Şimali Atlantika Alyansının
ölkəmizə marağı təkcə Azərbaycanın karbohidrogen ehtiyatları ilə zəngin olması gerçəkliyi ilə bağlı deyil. Bu
maraq, hər şeydən əvvəl, həm də Azərbaycanın regiondakı mühüm geosiyasi mövqeyi və rolu ilə bağlıdır.
Azərbaycanı mühüm tərəfdaşa çevirən amillərdən biri də NATO-ya üzv ölkələrin nəhəng şirkətlərinin
respublikamızın iqtisadiyyatına çox böyük həcmdə sərmayələr yatırmasıdır. Heç şübhəsiz, onların
təhlükəsizliyi məsələsi də bu qurum üçün xüsusi önəm daşıyır. BTC və digər nəhəng layihələrin əsas iştirakçısı
olan Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyində də mühüm rol oynayır. Digər tərəfdən, Azərbaycanın
Əfqanıstan, İraq və Kosovodakı sülhyaratma əməliyyatlarında, antiterror tədbirlərində iştirakı da NATO və
onun tərəfdaşları üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Yenə də xatırladaq ki, ölkəmiz NATO üçün həm geosiyasi mövqeyi, həm də zəngin enerji ehtiyatları ilə
maraqlıdır. Unutmaq lazım deyil ki, Xəzər regionu Avropanın enerji təchizatının diversifikasiyasında
əhəmiyyətli rol oynayır və Azərbaycan da bu kontekstdə xüsusi çəkiyə malikdir.
Azərbaycan-NATO əlaqələri yüksək səviyyədə inkişaf edir və müasir dövrün tələblərinə tamamilə
cavab verir. Bu, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Belçika Krallığına işgüzar səfəri çərçivəsində, 29 aprel
2009-cu il tarixində NATO-nun o zamankı Baş katibi Yaap de Hoop Sxefferlə görüşündə də növbəti dəfə
təsdiqlənmişdir. NATO-nun mənzil-qərargahında baş tutan görüşdən sonra Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev və NATO-nun Baş katibi Yaap de Hoop Sxeffer mətbuat nümayəndələri qarşısında
bəyanatlarla çıxış etmişlər. Azərbaycanın NATO üçün regionda mühüm rol oynayan ölkə olduğunu
vurğulayan Yaap de Hoop Sxeffer enerji təhlükəsizliyinə toxunaraq bildirib ki, “enerji təhlükəsizliyinin
dünyada böyük əhəmiyyət kəsb etdiyi bir dövrdə Azərbaycanın rolu daha da artıb”. Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinə də münasibət bildirən cənab Sxeffer qeyd edib ki, “28 NATO ölkəsi Dağlıq Qarabağ
probleminin həllinin suverenlik və ərazi bütövlüyü prinsipi əsasında tapılması fikrini müdafiə edir. NATO
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsində birbaşa rol oynamasa da, hesab edir ki, münaqişənin həllində
ərazi bütövlüyü prinsipi sual altına qoyulmamalıdır”. NATO-nun bu cür mövqeyi Azərbaycan tərəfindən çox
müsbət qarşılanmışdır.
Öz növbəsində, NATO-nun Dağlıq Qarabağ münaqişəsində tutduğu mövqedən məmnunluğunu bildirən
Prezident İlham Əliyev bildirmişdir ki: “Biz NATO-ya minnətdarıq ki, Şimali Atlantika Alyansı ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində qətiyyətli mövqe tutur və bu mövqe ərazi bütövlüyü prinsiplərinə
əsaslanır. Bu, regiona çox yaxşı mesajdır”.[10]
NATO-nun mövqeyini nəzərə alaraq deyə bilərik ki, Şimali Atlantika Alyansı Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsində Azərbaycanın haqlı maraqlarını dəstəkləyir. Bu mövqe NATO-nun 3-4 aprel
2009-cu ildə Strasburq və Kehldə keçirilən zirvə sammitinin yekun bəyanatının 58-ci maddəsində[11] açıq
şəkildə qeyd olunur.
NATO ilə Azərbaycan arasındakı əməkdaşlıq praktikada necə həyata keçirilir?
Əməkdaşlığın əsas sahələrinə silahlı qüvvələrin üzərində tam demokratik nəzarətin yaradılması,
müdafiə tədbirlərinin planlaşdırılması və müdafiə büdcəsinin formalaşdırılması, o cümlədən NATO-nun
norma və standartlarına uyğun olaraq bütün silahlı qüvvələrin təşkilati strukturunun yenidən təşkili daxildir.
İslahatların aparılmasına verilən dəstəklə yanaşı, NATO ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın digər
əsas məqsədi sülhməramlı və münaqişələrin idarə olunması əməliyyatlarında ölkənin silahlı qüvvələrinin
NATO ölkələrinin silahlı qüvvələri ilə birgə işləməsi imkanlarının gücləndirilməsindən ibarətdir.
Azərbaycanın silahlı qüvvələri 1999-cu ildən etibarən Kosovodakı Beynəlxalq Sülhməramlı Qüvvələrin
tərkibində, 2002-ci ildən Əfqanıstanda həyata keçirilən NATO-nun sülhməramlı əməliyyatlarında iştirak
etmiş, 2003-cü ildən isə Azərbaycan sülhməramlıları NATO komandanlığı altında İraqda sülhməramlı
əməliyyatlara qoşulmuşlar.
Rəsmi Bakı Avratlantik norma və standartlar tətbiq etməklə bu birliyin institutları ilə yaxın əlaqələr
qurmağa çalışır və həmçinin NATO ilə tərəfdaşlığı gələcək Avratlantik təhlükəsizlik sisteminin əsası kimi
qiymətləndirərək, Alyans ilə inteqrasiya tərəfdaşlığına səy göstərir. NATO ilə Azərbaycan arasındakı
əməkdaşlığın miqyası ölkənin islahatları davam etdirmək və mövcud demokratik institutları
möhkəmləndirmək niyyətindən son dərəcə asılıdır.
Təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq
Azərbaycan MDB dövlətləri arasında NATO-nun Sülh Naminə Tərəfdaşlıq (SNT) proqramına qoşulan
ilk dövlətlərdəndir. SNT-nin təlim və məşğələlərində mütəmadi iştirakı nəticəsində Azərbaycan NATO-nun
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rəhbərliyi altında aparılan sülhməramlı əməliyyatlara qoşularaq Avratlantik təhlükəsizliyinin təmin
olunmasına öz töhfəsini vermişdir.
Azərbaycanın hava məkanı və Xəzər dənizinin, müvafiq olaraq, hava və dəniz təhlükəsizlik səviyyəsinin
artırılması üçün Azərbaycan və NATO birgə işləyirlər. Digər regional tərəfdaş ölkələrlə razılaşmalar əldə
edərək NATO, həmçinin, Azərbaycanla onun Xəzər dənizi sektorunda qeyri-qanuni fəaliyyətlərin qarşısının
alınması üzrə məsələlərin müzakirəsini aparır. Azərbaycanın sərhəd və dəniz sərhəd mühafizəsi qüvvələrinin
gücləndirilməsi və bu sahədə islahatların aparılması üçün birgə işlər davam etdirilir, həmçinin, peyk əlaqəsi
şəbəkəsinin və hava axtarış-xilasetmə bölməsinin yaradılması nəzərdə tutulur.
Müdafiə və təhlükəsizlik sektorunun islahatları
Müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində islahatların aparılması Azərbaycanın inkişafı, o cümlədən
Avratlantik standartlara çatmaq və bu əməkdaşlığı genişləndirmək məqsədi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Bu sahədə NATO və onun fərdi müttəfiq ölkələri kifayət qədər təcrübəyə malikdirlər ki, bundan da Azərbaycan
yararlana bilər. Prioritet məsələ silahlı qüvvələr üzərində demokratik nəzarətin yaradılmasından ibarətdir.
NATO, həmçinin, Azərbaycanda aparılan geniş demokratik və təsisat islahatları proseslərini dəstəkləyir.
Hazırda Azərbaycanın hərbi təlim müəssisələri və təlim üsulları üzrə məsləhətləşmələr aparılır ki,
Müdafiə Nazirliyi bunların hamısının NATO-nun norma və standartlarına uyğun olmasını təmin etmək
niyyətindədir. NATO və Azərbaycan Planlaşdırma və Analiz Prosesi (PAP) çərçivəsində və bununla yanaşı,
silahlı qüvvələrin xidməti bölməsinin komanda, nəzarət imkanları və arxa cəbhənin təkmilləşdirilməsi
sahəsində də fəal əməkdaşlıq edirlər.
Mülki Fövqəladə Planlaşdırma
Azərbaycan Sülh və Təhlükəsizlik üçün Elm (STE) proqramı çərçivəsində 30 əməkdaşlıq layihəsinin
həyata keçirilməsi üçün qrant almışdır. Elm sahəsində Azərbaycan və NATO arasında əməkdaşlıq yüksək
səviyyədə davam etdirilir. Bakıda NATO-nun beynəlxalq məktəbi fəaliyyət göstərir və Azərbaycan
Gənclərinin Avratlantik Təşkilatı (AGAAT) yaradılıb.
İctimai məlumatlandırma
2006-cı ilin iyul ayında Bakıda rəsmi qaydada NATO barədə ölkədə əsas məlumat mənbəyi sayılan
Avratlantik Mərkəzin təntənəli açılışı olmuşdur. 2003cü ildən etibarən NATO Bakıdakı yay məktəbinin
maliyyələşdirilməsində iştirak edir. İldən-ilə proqramların əhatə dairəsi genişlənmiş və nəticədə, 2005-ci ildə
Azərbaycanda NATO-nun Beynəlxalq Məktəbi (NISA) yaradılmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Fərdi Tərəfdaşlıq üzrə Əməliyyat Planı (FTƏP)
Avratlantik siyasi, təhlükəsizlik və iqtisadi institutlarına inteqrasiya Azərbaycan Respublikasının xarici
siyasətinin əsas məqsədidir.[12] Ölkəmiz Avratlantik məkan ilə dərinləşmiş inteqrasiya prosesini bütün bu
məkanda demokratiya, sabitlik, təhlükəsizlik, iqtisadi inkişaf və tərəqqinin genişlənməsinin vacib elementi
kimi görür.
Qeyd etdiyimiz kimi, 2004-cü ilin mayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev
NATO-ya rəsmi səfəri zamanı Azərbaycanın siyasi, iqtisadi və təhlükəsizlik sahəsində inkişafı barəsində
müfəssəl məlumatı özündə birləşdirən FTƏP Təqdimat sənədini Alyansa təqdim etmişdir. Təqdimat sənədi
əsasında Azərbaycanın FTƏP sənədi hazırlanmış və 2005-ci ilin mayında qəbul edilmişdir. FTƏP ən başlıcası
siyasi, müdafiə və təhlükəsizlik, o cümlədən təhlükəsizliklə bağlı olan iqtisadi, elmi və ətraf mühit sahələrini
əhatə edir.
FTƏP NATO ilə əməkdaşlığı daha da dərinləşdirmək üzrə siyasi iradəsi olan dövlətlərə təklif olunur.
Belə iradə nümayiş etdirmiş Azərbaycan Respublikası NATO ilə siyasi dialoq proqramını müəyyən etmişdir.
Plan böyük spektr təşkil edən sahələrdə praktiki əməkdaşlığı nəzərdə tutur ki, onun da bir hissəsi bilavasitə
müdafiə və təhlükəsizlik sektoruna aiddir.
Proqram çərçivəsində nəzərdə tutulan əsas tədbirlər aşağıdakılardan ibarətdir:
- müdafiə icmalı və müdafiə planlaşdırılması;
- hərbi təlim və tədrisdə NATO standartlarının tətbiqi;
- Silahlı Qüvvələrin strukturlarında NATO standartlarının tətbiqi;
- Sülhməramlı Taborun formalaşdırılmasının başa çatdırılması və Milli SNT Mərkəzinin inkişaf
etdirilməsi;
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- Silahlı Qüvvələrdə şəxsi heyətin müasir və şəffaf idarə olunması sisteminin inkişaf etdirilməsi;
- Hərbi Dəniz Qüvvələrinin imkanlarının yaxşılaşdırılması;
- Azərbaycanın milli hərbi təhsil və təlim proqramlarının tamamilə NATO standartlarına
uyğunlaşdırılması.
NATO ilə regional və enerji təhlükəsizliyi, terrorçuluqla mübarizə, kütləvi qırğın silahlarının
yayılmaması, narkotiklərin qeyri-qanuni dövriyyəsi və insan alveri, sərhədlərin mühafizəsi, fövqəladə halların
fəsadlarının aradan qaldırılması, təhlükəsizlik və digər sahələrdə islahatlar istiqamətində əməkdaşlıq inkişaf
etmişdir. Fərdi Tərəfdaşlıq üzrə əməliyyat Planının həyata keçirilməsinin növbəti fazasını açan, NATO ilə
siyasi dialoqun dərinləşdirilməsini, müdafiə və təhlükəsizlik sahələrində islahatların həyata keçirilməsini, elm
və ictimai diplomatiya sahəsində əməkdaşlığı nəzərdə tutan FTƏP üzrə ikinci sənəd qəbul edilmişdir. Burada
əsas diqqət Azərbaycanın xarici siyasətinin iqtisadi komponentləri, rəqabət qabiliyyətinin artırılması
istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsi, qlobal və regional iqtisadi inteqrasiya proseslərində Azərbaycanın
təsiri və rolu, ölkə xaricində dövlət və onun vətəndaşlarının iqtisadi maraqlarının qorunması, ölkəmizin enerji
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, onun iştirak etdiyi transmilli enerji və nəqliyyat layihələrinin inkişaf
etdirilməsi və regional infrastruktur münasibətlərində Azərbaycanın aparıcı mövqeyinin
möhkəmləndirilməsinə ayrılmışdır.[13]
Nəticə
Azərbaycan qısa zaman çərçivəsində NATO-nun üzvü olmaq yollarını axtarmır, lakin Ermənistanla
müqayisədə ölkəmiz Qərb standartlarını tətbiq etməklə Avratlantik institutlarla daha yaxın və səmərəli
əməkdaşlıq edir. Azərbaycanın Alyansa inteqrasiya prosesi sürətlə və qarşılıqlı maraq əsasında səmərəli
şəkildə həyata keçirilir. Hal-hazırda Azərbaycan üçün əsas məqsəd NATO ilə sıx əməkdaşlıq etməklə NATO
standartlarına nail olmaqdır. Azərbaycanın iştirakı olmadan Aİ və NATO Xəzərdə Rusiyanın iddialarına cavab
vermək iqtidarında olmayacaqdır. Faktiki olaraq, Azərbaycanın iştirakı olmadan regionda təhlükəsizlik və
sabitlik yarana bilməz. Həmçinin, Avropaya ixrac olunan enerji resurslarının gələcəyi də şübhə altına düşər.
Çünki Rusiya NATO və Qərbin Xəzər regionunda güclənməsindən çox narahatdır və bunu öz ölkəsinə təhlükə
sayır. Rusiyanın Gürcüstana müdaxiləsi və Cənubi Osetiyanın müstəqilliyini tanıması digər ölkələrə açıq
nümunə oldu. Belə ki, Gürcüstanın birbaşa NATO ilə yaxınlaşması və Alyansın tamhüquqlu üzvünə çevrilmə
istəyi rəsmi Moskvanı narahat etməyə bilməzdi və o, bu prosesə dair öz mövqeyini kəskin şəkildə bildirdi.
Gürcüstanın və Ukraynanın NATO-ya üzvlüyü ilk növbədə bölgədə hegemonluğu ələ almağa çalışan ABŞ-ın
maraqlarına cavab verir. Belə ki, bu superdövlət Qara dənizi və Avropanın tarixən Rusiyanın təsir dairəsinə
daxil olan ərazilərini NATO-nun nəzarətinə keçirməyə can atır. Gürcüstana Rusiyanın müdaxiləsində məqsəd,
əsasən, Gürcüstanın NATO-ya üzvlüyünün qarşısını almaq və Gürcüstanın timsalında NATO-ya daxil olmaq
istəyən Ukraynaya və digər dövlətlərə ultimatum vermək idi. Bütün sadalananlar göstərir ki, Yeltsin dövründən
fərqli olaraq, Putin dövründəki Rusiya artıq MDB respublikaları və xarici güclər arasında təhlükəsizlik
əlaqələrinə dözmür və bunu da istəmir.[14]
Son zamanlar rəsmi Moskva NATO-nun Qafqazda genişlənməsindən narahat olmadığını və Alyansla
Rusiya arasında heç bir qarşıdurmanın yaşanmadığını bildirsə də, NATO ilə Rusiya arasında hələ də
qarşıdurma mövcuddur. Qeyd etdiyimiz kimi, Cənubi Qafqaz NATO-nun maraq dairəsindədir, lakin Alyansın
region ölkələrinə dair dəqiq mövqeyi yoxdur. Buna misal olaraq, avqust ayında baş vermiş hadisələri qeyd
etmək olar. Rusiya ilə Gürcüstan arasındakı böhran sübut etdi ki, Cənubi Qafqaz ölkələri təhlükəyə məruz qala
bilərlər.[15] Bunun qarşısını almaq üçün NATO bu ölkələrə rəsmi şəkildə təhlükəsizlik zəmanəti verməlidir,
yəni qeyd olunan ölkələrə istənilən təhlükə və çağırışlar Alyansa qarşı yönəlmiş təhlükə kimi
qiymətləndirilməli və NATO onun qarşısını almalıdır.
Azərbaycan hadisələrin inkişafını çox diqqətlə izləyir və öz balanslaşdırılmış siyasətini sürdürür. Bütün
təhdidlərə və regionun bəzi dövlətlərinin Azərbaycanın NATO ilə münasibətlərini və tərəfdaşlığını
qısqanclıqla qarşılamasına baxmayaraq, bu gün Şimali Atlantika Alyansı ilə regional və enerji təhlükəsizliyi,
terrorizmlə mübarizə, kütləvi qırğın silahlarının yayılmaması, narkotiklərin qeyri-qanuni dövriyyəsi və insan
alveri, sərhədlərin mühafizəsi, fövqəladə halların fəsadlarının aradan qaldırılması, təhlükəsizlik və digər
sahələrdə islahatlar istiqamətində əməkdaşlıq uğurla inkişaf edir.
NATO ilə əlaqələrin inkişaf etdirilməsi, sözsüz ki, ölkəmizin tərəqqisinə təkan verir və verəcəkdir. Halhazırda Azərbaycan NATO ilə sıx əməkdaşlıq edir və müdafiə sahəsində yardımların diversifikasiyasında
mühüm addımlar atılıb. Azərbaycanın Silahlı Qüvvələri Cənubi Qafqazda ən güclü və döyüş qabiliyyəti
yüksək səviyyədə olan ordudur. Azərbaycan artıq NATO ilə Fərdi Tərəfdaşlıq üzrə əməliyyat Planının üçüncü
1468

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

mərhələsinə başlayır. Lakin nəzərə alsaq ki, yerləşdiyimiz region geostrateji baxımdan çox mühüm əhəmiyyət
kəsb edir və bir çox dövlətlərin burada maraqları mövcuddur, onda Azərbaycan öz atdığı addımları dəqiq
hesablamalıdır. Buna bariz nümunə kimi bir daha avqust ayında Gürcüstanda baş vermiş müharibəni
göstərmək mümkündür. RusiyaGürcüstan müharibəsi sübut etdi ki, rəsmi Moskva hələ də regionda maraqlıdır
və öz mövqelərini NATO-ya güzəştə getmək niyyətində deyil. Rusiya-Gürcüstan müharibəsi göstərdi ki,
Şimali Atlantika Alyansı və onunla əməkdaşlıq edən ölkələr arasında ikitərəfli təhlükəsizlik sənədi
imzalanmalıdır. NATO və ona inteqrasiya etmək istəyən ölkələr arasında təhlükəsizlik sazişinin olması bu
ölkələrin təhlükəsizliyini təmin edər və digər dövlət tərəfindən təcavüzə məruz qalmasının qarşısını almış olar.
Sonda bir daha qeyd etmək istərdik ki, beynəlxalq münasibətlər sistemində Azərbaycan öz mövqeyini
günü-gündən gücləndirir və cənab Prezident İlham əliyevin qeyd etdiyi kimi: “Ölkəmizin tam müstəqil xarici
siyasi kurs yürütməsi dünya miqyasında Azərbaycanın önəmini daha da artırır”.[16]
Abstract:
At the present our globalized world changes quickly. The international terrorism, using support of some
states and powers represents a threat to the stability in the world, and attempts to provoke a confrontation on
the basis of ideology of extremism, aggressive nationalism and separatism. After the September 11 tragedy in
the U.S., the North Atlantic Alliance built anti-terrorist coalition, and Azerbaijan joined this coalition from
the first day. Our country alwaysfights against terrorism, extremism and separatism together with the
international organizations. Azerbaijan is located in a very important geographic region. Therefore our
country is of interest to NATO both its geo-strategic location and rich energy reserves. Strengthening relations
between NATO and Azerbaijan will naturally add to the development of our country. NATO needsAzerbaijan
from the Europe ‘s securitypoint of view. Theparticipation of Azerbaijan in peacekeeping operations in
Kosovo, Afghanistan andIraq, as well as antiterrorist activities is very importantfor NATO, but taking into
account theproblems that Georgia has faced after its aspiration for a NATO membership, it is important to
emphasize the necessity of signing the bilateral documents giving security guarantees. Our country sees many
merits in pursuing individualized relations with NATO in the light of diversification of interests, requirements
and needs of the remaining Partners.
[1] Heydər Əliyev, “Müstəqilliyimiz əbədidir”, 8-ci Kitab, 1998-ci il, s.205
[2] 5-ci maddənin mahiyyəti onun giriş cümləsində verilir: “Tərəflər razılığa gəlirlər ki, Avropada və ya
Şimali Amerikada onların bir və ya bir neçəsinə qarşı silahlı hücum onların hər birinə qarşı hücum hesab
ediləcək”.
[3] NRF əsasən 2003-cü ilin oktyabrında fəaliyyətə başlamış və 9500 nəfərlik qoşundan ibarət idi
(NATO-nun məlumat kitabı).
[4] Təhlükəsizlik
naminə
birlikdə.
NATO-nun
təqdimatı. www.nato.int/ebookshop/introduction_to_nato/nato_security_az.pdf.
[5] Bu baxımdan İslam Konfransı Təşkilatının (İKT) Baş katibi cənab Ekmələddin
İhsanoğlunun”Azərbaycan böyük sivilizasiyalar arasında əməkdaşlıq sahəsində simvola çevrilmişdir və bu
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AZƏRBAYCANIN AVRATLANTİK BAXIŞLARI*
Alexandros Petersen,
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Atlantika Şurasının Avrasiya Enerji Mərkəzinin direktor
köməkçisi və Transatlantik enerji təhlükəsizliyi mövzusunda Dinu Patriciu tədqiqatçısı
Bütöv Xəzər regionu ilə daha geniş Qara dəniz regionu arasında əlaqənin strateji əhəmiyyəti bu günə
qədər yalnız Qərb təsisatlarının məsuliyyətsiz yanaşması səbəbindən diqqətdən kənarda qalmışdır. Rusiya ilə
Gürcüstan arasında həssas və ağır gərginlik bu cür boşluğun nəticələrini aydın şəkildə nümayiş etdirir. Lakin
Gürcüstan regionda Qərbə inteqrasiyanın illər boyu mərkəzində olduğu və sərhədlərin açılması ilə bağlı
aparılan müzakirələrlə bağlı Ermənistan və Türkiyə medianın diqqətini özünə çəkdiyi şəraitdə regionun
iqtisadi və enerji məkanı olan Azərbaycan, çox güman ki, bundan sonra ətrafda olan dövlətlərin geosiyasi
kursunu təyin edən dövlətə çevriləcəkdir. Azərbaycan təkcə enerji baxımından deyil, həmçinin, Avropa
Birliyinin qonşuluğunda onun məqsədləri üçün vacib regional əməkdaşlığın lokomotivi və NATO-nun
Əfqanıstanda fəaliyyəti üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən Avrasiyadan qeyri-döyüş hərbi ehtiyatlarla təchizat
məsələlərində tədricən Avratlantik birliyin etibarlı tərəfdaşı kimi çıxış edir.
Bunu qeyd etdikdə həm Avropa İttifaqı, həm də Birləşmiş Ştatlar Rusiya ilə münasibətləri bərpa etməyə
və əməkdaşlığı canlandırmağa çalışdıqları bir vaxtda, Qara dəniz-Xəzər regionunda liderlər Avratlantik
birliyin Avrasiya qarşısında öhdəliklərini sual altına almağa başlamışlar. Birbaşa Qafqaza aid olmasa da, ABŞın Mərkəzi Avropada raket əleyhinə müdafiə planına yenidən baxması şərq istiqamətində etimad böhranını
yaratdı. Əgər Vaşinqton NATO və Aİ üzvləri, o cümlədən Polşa və Çexiya Respublikası qarşısında götürdüyü
öhdəlikləri bu qədər sürətlə dəyişmək arzusundadırsa, onda Qərblə əməkdaşlığa dair razılaşmalar və işbirliyi
qeyri-üzv ölkələrə hansı uzunmüddətli dividentləri gətirər? 2008-ci ilin avqustunda Rusiya ilə Gürcüstan
arasında baş vermiş müharibənin səbəbləri haqqında Avropa İttifaqının son hesabatında toplanmış sübutlar
Rusiyanın hərəkətlərini açıq-aydın ifşa etdi, lakin sənəddə vurğulanan siyasi manevr əsas məsuliyyəti
Gürcüstan Prezidenti Mixail Saakaşvilinin üzərinə qoydu. Əgər Avratlantika liderləri Qara dəniz və Xəzər
regionunda ən fəal tərəfdaşlarına arxalarını çevirsələr, onda onlar ən çətin vəziyyətdə Gürcüstanın qonşularına
arxalana biləcəklərmi? Azərbaycanın Avratlantik baxışlarını formalaşdıracaq mühüm məsələlərdən yalnız
ikisini qeyd etmək yerinə düşərdi.
Enerji və geosiyasət
Azərbaycan tarazlığı saxlamağa çalışır. 1990-cı illərin ortalarından etibarən Bakı Avratlantika yolu ilə
irəliləmiş, Xəzər sahillərini Gürcüstan və Türkiyə vasitəsilə Qərb bazarları ilə birləşdirən ” Şərq-Qərb”
nəqliyyat dəhlizi və enerji-nəqliyyat infrastrukturu qovşağı sayəsində öz suverenliyini və müstəqilliyini
gücləndirmişdir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) neft boru kəməri və ona paralel çəkilmiş qaz üçün Cənubi Qafqaz
boru kəməri dəhlizin ən mühüm layihələridir və Qərb istehlakçılarına alternativ marşrutlarla təbii qazın
çatdırılması məqsədilə Rusiya və İrandan yan keçirlər. Lakin Bakı hər iki güclü qonşusu ilə yaxşı münasibət
saxlayır. Bu, Qərb üçün geniş Xəzər regionuna çıxış deməkdir, lakin onun ən böyük potensialı Azərbaycan
vasitəsilə istifadə edilə bilər. Bakının strateji məkanda yerləşməsi və Qazaxıstan, Özbəkistan, hətta
Türkmənistanla münasibətlərinin get-gedə dərinləşməsi bu ölkənin Cənubi Qafqazdakı digər qonşularla
müqayisədə strateji əhəmiyyətini artırır.
Lakin Avropa İttifaqı və NATO-nun Ermənistanla Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair kifayət qədər
məşğul olmaması və Azərbaycandakı idarəçilik bu günə qədər Şərq-Qərb əməkdaşlığını məhdudlaşdırmışdır.
Bununla belə, zəif iştirakın nəticələri tədricən daha aydınlaşır: Türkiyə Avropa ilə Xəzər regionu
arasında enerji vasitəçisi olaraq Rusiyanın maraqlarına uyğun mövqeni ortaya qoydu və beləliklə, xarici
siyasətdə öz prioritetlərinə baxmayaraq, Bakı hətta iyul ayında Mərkəzi Avropaya gedən strateji Nabukko qaz
boru kəməri istiqamətində gözəçarpan irəliləyiş əldə olunmasına rəğmən, Moskva və Tehranla enerji
razılaşmalarını sürətləndirdi. Azərbaycanda sərt kursun tərəfdarları hələ də közərən Dağlıq Qarabağ
münaqişəsini həll etmək üçün ATƏT-in vasitəçiliyi ilə gedən danışıqlar çərçivəsini dəyişdirmək məqsədilə
qətiyyətli addımların atılmasını daha təkidlə tələb etməyə başlamışlar. Moskva Azərbaycanda və regionda
daha böyük təsir imkanlarına malik olmaq üçün bu fürsətdən istifadə etməyə çalışır.
Aşqabad və Bakı arasında Xəzər dənizinin dibində yerləşən “Sərdar-Kəpəz” qaz yatağına görə mübahisə
“Şərq-Qərb” nəqliyyat dəhlizinin gələcək inkişafına əsas maneə kimi qiymətləndirilir. Yayın ortalarında
Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu Berdıməhəmmədovun məsələni beynəlxalq arbitraj vasitəsilə həll
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edəcəyi haqqında verdiyi bəyanat nəticəsində gərginlik azalsa da, görünür Nabukko daha çox Xəzər dənizinə
yox, İraqdakı qaz ehtiyatlarına yönələcək. Çünki bu cür strateji layihənin Türkmənbaşıdan Bakıya qədər
Transxəzər qaz boru kəməri kimi digər böyük marşrutun işə düşməsindən asılı olması ilə bağlı vəziyyət qeyrimüəyyən olaraq qalır. Əgər həmin layihələr Mərkəzi Avropanı Xəzərin şərq sahili ilə birləşdirməyəcəksə, həm
Azərbaycan, həm Avratlantik birliyi bundan itirəcək. Bununla nəinki Avropanın enerji təhlükəsizliyi
zəifləyəcək, o cümlədən Qara dəniz-Xəzər məkanında regional və Avratlantik inteqrasiyaya zəmin yarada
biləcək əsas funksional xətlərdən birinin mühüm təsiri heç vaxt əldə olunmayacaq. Bu halda, BTC
təcrübəsindən irəli gələn dividendləri artırmaq şansı birdəfəlik itiriləcəkdir.
İdarəetmə və strateji tərəfdaşlıq
Son geriləməyə baxmayaraq, Azərbaycanın bütöv Qərb üçün strateji əhəmiyyətini və öz tarixində bu
anın mühüm mənasını qeyd etməmək çətindir. Qərb ölkəyə Avropa layihələri və Qərb təsisatları vasitəsilə
sabitlik və çiçəklənmə vəd edir. Azərbaycandan şərqə doğru enerji daşıyıcıları ilə zəngin və böyük potensiala
malik geniş Avrasiya torpaqları və get-gedə daha dinamik inkişaf edən Xəzər regionu yerləşir. Qərb
siyasətçiləri ölkənin geosiyasi və idarəetmə baxımından qeyri-müəyyən vəziyyətini tam anlayaraq, bütün
səviyyələrdə Azərbaycan liderləri və cəmiyyəti ilə dialoqa başlamalıdırlar.
Mərkəzi Avropa hüdudlarından kənarda idarəetmə keçidi Avropa İttifaqının hazırkı şərq üzvləri
arasında müşahidə olunan hadisələri mütləq qaydada əks etdirməli deyil. Qara dəniz-Xəzər regionunda
dəyişikliklər hər zaman mürəkkəb geosiyasi və təhlükəsizlik reallıqlarını tarazlaşdırmağa yönəlmişdir. Bundan
əlavə, keçidin sürəti dövri olaraq bacarığın kəskin şəkildə çatışmaması və təsisat quruculuğuna birbaşa təsirlə
əngəllənib. Gürcüstandakı hadisələr və Rusiyanın zorakı güc siyasətinə meyilli olması baxımından,
Azərbaycanın daxili islahatlar və idarəetmə sahəsində davamlı uğurları, tərəqqisi ölkənin Avropa və
bütövlükdə Qərblə münasibətləri ilə birbaşa bağlıdır.
Azərbaycan ilə yüksək interaktiv və qarşılıqlı asılı olan tərəfdaşlığın inkişaf etdirilməsi Avropa
ölkələri və ABŞ tərəfindən danılmaz prioritet hesab edilir. İslahatları həyata keçirən, sabit və mütərəqqi
Azərbaycan Qərbin Mərkəzi Asiyaya çıxışının təməl daşına çevriləcək. İdarəetmə ilə bağlı narahatlıq
doğuran məsələlərə görə Azərbaycanı kənarda qoymaq Qara dəniz-Xəzər regionunda uğursuz iştirak
strategiyasına aparan yoldur. Azərbaycanın iştirakı olmadan, Aİ və NATO Xəzərdə iddialı Moskvaya cavab
vermək iqtidarında olmayacaqdır.
Bunları nəzərə alaraq qeyd etmək olar ki, Azərbaycanla tərəfdaşlıq Rusiyanın mühüm konstruktiv rol
oynadığı Əfqanıstanda sabitliyin yaradılması səylərinə töhfə vermək məqsədilə bütün Avrasiya məkanında
daha geniş əməkdaşlığın vacib hissəsidir. Azərbaycanın nəinki öz coğrafi mövqeyi, o cümlədən Bakının
NATO və ABŞ qüvvələri ilə işləməyə açıq olması ilə əlaqədar Xəzər qovşağı Azərbaycandan Əfqanıstandakı
ABŞ və NATO qüvvələrinə təchizatın təmin edilməsi baxımından Şimal Paylayıcı Şəbəkədə iki əsas təchizat
marşrutlarından biri hesab olunur. Təchiz olunan materiallar Türkiyədən və ya Qara dənizdən Gürcüstan
limanlarına daşınır, oradan Bakıya və sonra isə Qazaxıstan və Özbəkistana ötürülür. 2009-cu ilin martında
Vaşinqton və Azərbaycan ay ərzində 30.000 konteyner həcmində qeyri-döyüş ehtiyatlarının daşınması üzrə
razılığa gəlmişlər.
Almaniyadakı son seçkilərin nəticələri Avropa İttifaqının Mərkəzi Asiya strategiyasının güclənməsinə
yeni müsbət imkanlar açdı. Almaniyanın Avrasiyada diplomatik və biznes sahələrində yüksək səviyyədə fəal
olması üçün bu ölkənin Avropa İttifaqında sədrliyi zamanı əsas ideyası olmuş strategiya sonrakı sədrlik edən
ölkələr tərəfindən həvəslə davam etdirilməmişdir. Bununla belə, Avropa İttifaqı Azərbaycanı Ukrayna və
Gürcüstan kimi digər qonşularla qruplaşdıran Şərq Tərəfdaşlığını həyata keçirməyə başladı. Azərbaycanın bu
proqrama daxil edilməsi həvəsləndirici olsa da, Şərq Tərəfdaşlığının geosiyasi reallığı göstərir ki, Brüsselin
fikrincə, Bakı həddindən artıq uzaq məsafədə görünən körpüyə bənzəyir. Əgər Avropa İttifaqının paytaxtları
ilə Bakı arasında Şərq Tərəfdaşlığı baş tutarsa, istifadə olunmamış böyük potensial işə düşə bilər, ancaq bir
şərtlə ki, Avropa İttifaqının Mərkəzi Asiya strategiyası və Avropada qərarları qəbul edən tərəflər Qara dəniz
və Mərkəzi Asiya regionlarında Venn cədvəlinin kəsişdiyi yer kimi Azərbaycanın böyük strateji vacibliyini
anlamağa qadir olsunlar.
Almaniyada sağ mərkəzçi hökumətə doğru irəliləyiş Rusiyanın Avrasiyada Avratlantik strukturlarının
iştirakına reaksiyasından daha az ehtiyatlanan xarici siyasətin formalaşdırılmasına səbəb olmalıdır. ABŞ-ın
Mərkəzi Avropada raketlərdən müdafiə planlarından imtina etməsi Rusiyanın yaxınlığında yerləşən
Avratlantik tərəfdaşlarında tərketmə hissi yaratsa da, hazırda enerji, təhlükəsizlik və idarəetmə kimi üç sütun
əsasında bütöv Xəzər regionunda Avropa liderlərinin daha ardıcıl yanaşmanın inkişaf etdirilməsi və hğəyata
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keçirilməsi prosesini sürətləndirməsinin vaxtı artıq yetişib. Həmin strategiyanı formalaşdırarkən, Avratlantik
liderləri Azərbaycanla əlaqələrin qurulmasını prioritet məsələ kimi nəzərdə tutmalıdırlar. Avratlantik tərəflərin
Xəzər regionunda iştirakı ilə bağlı hər hansı dəyişikliyin olmaması uğursuz əməkdaşlıq, qeyri-sabit rejimlər,
mürəkkəb qeyri-təhlükəsizlik, eləcə də idarəetmə və iqtisadi islahatlar sahəsində zəif irəliləyişlə
nəticələnəcəkdir.
Sərhədləri, yoxsa siyasətləri dəyişməli?
Geosiyasi baxımdan Türkiyə ilə sərhədlərin açılmasına bəslənilən ümidlər ondan ibarətdir ki,
yalnız Qarabağda münaqişə həll olunduğu halda Ermənistan Rusiya və İrandan kənar münasibətlərini
hərtərəfli inkişaf etdirə və regionda inteqrasiya amilinə çevrilə bilər.
Azərbaycan barəsində Qərbin fikrində enerji geosiyasəti və Avrasiyaya çıxış əsas yer tutsa da, Bakı
üçün Ermənistanla təxminən iyirmi il davam edən Dağlıq Qarabağ və onun ətrafındakı ərazilər uğrunda
mübahisənin həlli strateji prioritetlər sırasında olması, şübhəsiz ki, anlaşılandır. Azərbaycan rəhbərliyinin
nöqteyi-nəzərinə görə, ölkənin beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazisinin beşdə birinin işğal olunması nəinki
Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü baxımından qəbuledilməzdir, o cümlədən böyük ictimai
problemdir, çünki ölkənin digər yerlərinə səpələnmiş təxminən 1 milyon vətəndaş məcburi köçkün
vəziyyətində yaşayır və onlar böyük seçici qrupunu təşkil edir. Bakı ilə istənilən faydalı tərəfdaşlıqda bu
prioritet nəzərə alınmalıdır və reallıq onu göstərir ki, qərbyönümlü regional inteqrasiya, iqtisadi rifah və Qara
dəniz-Xəzər regionuna Rusiyanın müdaxiləsini məhdudlaşdırmaq kimi məsələlər yalnız Qarabağ
münaqişəsinin nizamlanmasından sonra öz həllini tapa bilər.
Türkiyənin Ermənistanla sərhədlərinin açılması məqsədilə atdığı addımlar tarixi dəyişən oyuna
bənzəyir. Türkiyə regionda ticarəti və iqtisadiyyatı canlandırmaq, enerji və nəqliyyat xətlərini gücləndirmək,
regiona düşmənçilik və inadkarlıqdan başqa heç bir digər siyasəti gətirməmiş tarixi inciklikləri kənara qoymaq
prosesini başlamaq istəyini nümayiş etdirir. Bunları nəzərə alaraq, Ermənistanla sərhəd statusunun dəyişməsi,
şübhəsiz, Qarabağda təmas xəttində mövcud həssas status-kvoda dəyişikliyə səbəb olacaqdır. Bu, tək onunla
bağlı deyil ki, Qarabağ uğrunda Azərbaycanla həmrəylik əlaməti olaraq, bağlanmış sərhədlərin açılması
münaqişənin nizamlanmasında danışıqların mühüm vasitəsini Bakının əlindən alaraq güclərin tarazlığını
pozacaq, o cümlədən Qarabağ məsələsinin həll olunmamış statusda qalması regionda gözəçarpan irəliləyişin
mümkün olmayacağı ilə bağlıdır. Yenidən açılacaq sərhədlərin bəhrəsi Ermənistanın Azərbaycanla olan digər
əsas sərhədi beynəlxalq miqyasda tanınmamış ərazinin ətrafında yerləşdirilmiş silahlı qüvvələrin təcridində
qaldığı təqdirdə tam potensialı ilə hiss olunmayacaqdır. Geosiyasi baxımdan Türkiyə ilə sərhədlərin açılmasına
bəslənilən ümidlər ondan ibarətdir ki, yalnız Qarabağda münaqişə həll olunduğu halda Ermənistan Rusiya və
İrandan kənar münasibətlərini hərtərəfli inkişaf etdirə və regionda inteqrasiya amilinə çevrilə bilər.
Lakin bu, o demək deyil ki, Avropa İttifaqı və NATO bir təsisat kimi həmin mübahisədə Azərbaycanın
tərəfində olmalıdır. Bununla belə, hesab edilir ki, əgər Azərbaycan təklikdə qalarsa, Türkiyə ilə Ermənistan
arasında yaxınlaşmanı gücləndirmək Qərb üçün böyük nailiyyətlər gətirməyəcək. Buna baxmayaraq,
Azərbaycan yenə də Avratlantik yolu ilə getməkdə davam edir və hətta bu vaxta qədər Ermənistan və
Türkiyədən daha çox irəliləyib. Lakin bu kurs, Qarabağla bağlı vədlərə görə, “etibarlı” enerji sazişləri, yaxud
“regional tərəfdaşlıq”da asanlıqla Moskvaya, Tehrana və hətta Çinə doğru yönələ bilər. Məhz Azərbaycan
strateji enerji ehtiyatlarına və Xəzər dənizi-Mərkəzi Asiya regionuna açardır və məhz Azərbaycan hətta qlobal
böhran zamanı regionun ən dinamik iqtisadi artımını nümayiş etdirir. Azərbaycan özünün geosiyasi baxımdan
mühüm ərazidə yerləşməsi və artan hərbi gücü nöqteyi-nəzərindən Əfqanıstanda NATO qüvvələrinin təchizatı
və gələcək potensial strateji tərəfdaşlıq baxımından Qara dəniz-Xəzər marşrutunda əsas yer tutur.
Azərbaycanın Avratlantik baxışları
Brüssel və Vaşinqtonda qərarları qəbul edənlər, həm Avropa İttifaqı, həm NATO-ya üzv dövlətlərin
rəhbərləri Azərbaycanı səciyyələndirən coğrafi ərazi, regional dəyişikliklər, enerji təhlükəsizliyi, hərbi təchizat
xətləri, ticarət, iqtisadi dinamizm və dondurulmuş münaqişələrin həlli baxımından ilk öncə strateji əhəmiyyətə
xüsusi diqqət yetirməlidirlər. İkincisi, onlar Azərbaycanı Avratlantik baxışlara bağlamaq üçün xüsusi siyasət
qəbul etməlidirlər. İstər Şərq Tərəfdaşlığı, istərsə d ə digər proqramlar vasitəsilə Avropa İttifaqı öz qonşularını
c əlb etməlidir. Eyni zamanda, NATO Qara dəniz-Xəzər təchizat marşrutundan istifadəni artırmalıdır.
Avratlantik enerji təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsi sahəsində əsas tədbirlərlə yanaşı, Azərbaycan həmin
səylərdə də əsas rol oynamışdır. Hər iki təsisatda bir-birini təkrarlayan qərarları qəbul edən tərəflər
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Azərbaycana xüsusi yanaşmanı, ölkənin bütöv Xəzər Strategiyası çərçəvəsində strateji əhəmiyyətinə uyğun
olaraq formalaşdırmalıdırlar.
Bu cür strategiya aşağıdakıları özündə əks etdirə bilər, lakin bununla məhdudlaşmalı deyil:
1. Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşması kontekstində Qarabağ probleminin həllində Minsk qrupunun
səylərini sürətləndirmək üçün aydın plan hazırlanmalı;
2. Qazın ixracı ilə bağlı Bakıya açıq-aydın dövlət-özəl sektorun marağı nümayiş etdirilməli;
3. NATO-nun xüsusi və müvafiq təhlükəsizlik zəmanəti, Azərbaycanda və ya onun yaxınlığında
münaqişə baş verərsə, Avropa İttifaqı tərəfindən vasitəçilik və sülhyaratma səyləri göstərilməli;
4. İdarəetmə, peşəkarlaşdırma, vətəndaş cəmiyyəti və media təlimləri sahəsində təsisat quruculuğu üçün
məsləhət xarakterli proqram həyata keçirilməli;
5. Qəbələ Radiolokasiya Stansiyasının 2012-ci ildə cari icarə müqaviləsi bitdikdən sonra stansiyanı
NATO-nun icarəsinə vermək, “Xəzər sipəri” proqramını yenidən canlandırmaq və potensial təhlükəsizlik
tərəfdaşlığı üçün təminatlar hazırlanmalıdır.
Yalnız Azərbaycan və regionun bu cür genişmiqyaslı, lakin hərtərəfli iştirakı ilə Avratlantik liderlər və
təsisatlar Bakıdan olduqca faydalı geosiyasi yolla getməsinin davamını gözləyə bilərlər. Rəmzi geriləmələrə
baxmayaraq, Qərb məhz yuxarıda göstərilmiş konkret öhdəliklərlə irəliyə doğru getməlidir. Azərbaycana
gəldikdə isə Bakıda qərarlar qəbul edənlər səbrin zəruri olduğunu nəzərə almalı və işi davam etdirməlidirlər.
Dəyərli qruplaşma kimi müəyyən edilmiş Avratlantik birliyi yuxarıda müzakirə edilən bir çox əsas məsələlər
üzrə yekdil olmaqdan uzaqdır. Konkret öhdəliklərin götürülməsi prosesi ləng işləyəcək. Lakin Bakının
qarşısında bir çox geosiyasi variantların olmasına baxmayaraq, Avratlantik tərəfdaşlığın yekun nəticələri
lazımi qaydada qiymətləndirilməlidir. Soyuq müharibənin bitməsindən sonra ən uğurlu tarix Çinin yüksəlişi,
Rusiyanın yenidən güclənməsi, yaxud Birləşmiş Ştatların şöhrət və əziyyətləri deyil, mütəşəkkil olmasa da,
daha çox dəyişən Avratlantik birliyidir. Azərbaycanın Avratlantik baxışları bu günə qədər aydın olub. Lakin
bu, o demək deyil ki, günlərin bir günü bu ölkə öz baxışlarını digər istiqamətə yönəltməyəcək.
* Bu məqalə 2009-cu il iyunun 2-də Brüsseldə Strateji Araşdırmalar İnstitutu tərəfindən keçirilmiş
“Azərbaycanın Avropaya və Avratlantikaya inteqrasiyası” adlı konfransda təqdim edilmiş hesabatın genişlən
Azerbaijan Focus.-2010.-№2(2).-S.197-204.
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Azərbaycan – Şimali Atlantika Alyansı əməkdaşlığı yeni inkişaf dövrünü yaşayır
Rauf ƏLİYEV
Cənubi Qafqaz regionunun lider dövləti olan Azərbaycan ilə Şimali Atlantika Alyansı – NATO
arasında əlaqələr özünün inkişaf dövrünü yaşayır. Mövcud təhlükəsizlik mühitində yeni tələblərin
ortaya çıxması və bu mənada Cənubi Qafqazın lider dövləti olan Azərbaycanın regionda və dünyada
xüsusi rola malik olması qarşılıqlı əməkdaşlığı zərurətə çevirir.
Bu mənada Qərb dövlətlərinin ümumi hərbi, siyasi və təhlükəsizlik maraqlarının təmsilçisi kimi çıxış
edən Şimali Atlantika Alyansının Azərbaycan ilə əlaqələrinə xüsusi əhəmiyyət verməsi təbiidir. Rəsmi Bakı
isə ölkəmizin milli mənafeyi və Avratlantik məkana inteqrasiya siyasəti çərçivəsində əməkdaşlıqda maraqlı
olduğunu dəfələrlə bəyan edib. Qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq müstəvisində inkişaf edən Azərbaycan – NATO
münasibətləri bərabərtərəflilik prinsiplərinə əsaslanmaqla müasir dünyanın tələblərinə tam cavab verir.
Onu da deyək ki, Şimali Atlantika Alyansı ilə ölkəmiz arasında münasibətlərin qurulmasında ümummilli
lider Heydər Əliyev müstəsna rol oynayıb. 1993-cü ildə xalqın tələbiylə hakimiyyətə gələn böyük öndər Qərbə
inteqrasiyanın Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritetlərindən biri olduğunu bəyan etdi. Ötən dövr ərzində
Avratlantik məkanın mühüm təşkilati strukturlarından biri olan NATO ilə münasibətlərin yaradılması və
inkişaf etdirilməsi istiqamətində xeyli iş görülmüşdür. Ölkəmiz əvvəlcə Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələri ilə
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə NATO tərəfindən yaradılmış Şimali Atlantika Əməkdaşlıq
Şurasına daxil olduqdan sonra 1994-cü il mayın 4-də “Sülh Naminə Tərəfdaşlıq” Proqramına qoşuldu.
Beləliklə, Azərbaycan bu proqrama qoşulan 16-cı ölkə, Sovet İttifaqının keçmiş respublikaları arasında isə
sənədi imzalayan 4-cü ölkədir. Bu fakt da göstərirdi ki, həmin gündən etibarən əsaslı dayaqlara söykənən
NATO – Azərbaycan əməkdaşlığı inkişaf edəcək və keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoyacaqdır.
Xatırladaq ki, “Sülh Naminə Tərəfdaşlıq” proqramının əsas məqsədi Avratlantik məkanda siyasi və
hərbi əməkdaşlığın genişləndirilməsi, sabitliyin bərqərar olunması, beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin
qorunması, müasir təhlükələrin azaldılması, eləcə də demokratik prinsiplərə sadiqlik ruhunda münasibətlərin
möhkəmləndirilməsidir. Əsas mexanizmləri isə “Fərdi Tərəfdaşlıq Proqramı” və “Planlaşdırma və Analiz
Prosesi”, “Fərdi Tərəfdaşlıq üzrə Əməliyyat Planı”dır. Azərbaycan 1996-cı ildə yuxarıda sadaladığımız
fəaliyyət planlarına qoşulmaqla ölkəmizin təhlükəsizlik və müdafiə strukturlarının Qərb standartları
səviyyəsinə yüksəldilməsinə şərait yaratdı.
Bu gün hər sahədə olduğu kimi Avratlantik məkana inteqrasiya məsələsində də ümummilli lider Heydər
Əliyevin siyasəti uğurla davam etdirilir. Təsadüfi deyil ki, yuxarıda sadalanan planların icrasında əsas hüquqi
çərçivəni Prezident İlham Əliyevin 3 avqust 2005-ci il tarixli sərəncamı ilə təsdiqlənmiş “Azərbaycan
Respublikasının NATO ilə Fərdi Tərəfdaşlıq üzrə Əməliyyat Planı” təşkil edir. Sənədin qəbul olunması ilə
birlikdə Şimali Atlantika Alyansı ilə Azərbaycanın əməkdaşlığı həm keyfiyyət, həm də həyata keçirilən
tədbirlərin həcmi baxımından daha səmərəli və tamamilə yeni mərhələyə qədəm qoyub.
Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, “Fərdi Tərəfdaşlıq üzrə Əməliyyat Planı” Şimali Atlantika Alyansı
ilə əməkdaşlığı daha da dərinləşdirmək məsələsində siyasi iradəsi olan dövlətlərə təklif olunur. Bu iradəni
nümayiş etdirmiş Azərbaycan dövləti NATO ilə siyasi dialoq proqramını müəyyən edib. Plan böyük spektri
əhatə edən sahələrdə praktik əməkdaşlığı nəzərdə tutur ki, onun da bir hissəsi bilavasitə müdafiə və
təhlükəsizlik sektoruna aiddir.
Hazırda NATO ilə əməkdaşlıq çərçivəsində ölkəmizin sülhməramlı və humanitar xarakterli çoxmillətli
təlimlərdə iştirakı və təcrübə mübadiləsi davam etdirilir. Bu və digər əməliyyatlarda iştirak etmək məqsədilə
sülhməramlı və xüsusi bölmələr – tibbi, mühəndis və təminat üzrə bölmələr yaradılır, çoxmillətli təlimlərin
keçirilməsi üçün Azərbaycan Respublikası ərazisində təlim bazaları hazırlanır və Silahlı Qüvvələrimizin
NATO standartlarına uyğunlaşdırılması prosesi davam etdirilir. Ölkəmiz beynəlxalq təhlükəsizlik və
sülhyaratma əməliyyatlarında yaxından iştirak edir. 1999-cu ildən 2008-ci ilin martınadək bir sülhməramlı
tağımımız Kosovoda uğurla xidmət edib. Bundan başqa, 2003-cü ildən İraqda və 2002-ci ildən isə
Əfqanıstanda bir sülməramlı bölüyümüz sülhyaratma prosesinə öz töhfəsini verir. Azərbaycan hərbçilərinin
nizam-intizamı, yüksək döyüş hazırlığı və üzərlərinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirmələri dəfələrlə
Beynəlxalq Təhlükəsizliyə Yardım Qüvvələri (ISAF) rəhbərliyi tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş,
ölkəmizə minnətdarlıq bildirilmişdir.
Qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq sayəsində ötən 16 il ərzində Avratlantik təhlükəsizlik strukturları ilə artıq
sıx münasibətlər qurulub. “Sülh Naminə Tərəfdaşlıq” Proqramı çərçivəsində NATO və ona üzv olan
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dövlətlərlə, həmçinin tərəfdaş ölkələrlə siyasi, iqtisadi, mədəni, hərbi və hərbi-texniki əməkdaşlıq gücləndirilib
və bu proses davam etdirilir. Şimali Atlantika Alyansının “Əməliyyat İmkanları Konsepsiyası” proqramı
çərçivəsində Silahlı Qüvvələrimizin müvafiq bölmələrinin əməliyyata uyarlılığı artırılıb, əməliyyat imkanları
təkmilləşdirilib. Ordumuzun müdafiə qabiliyyətinin daha da yüksəldilməsi, NATO qüvvələri ilə birgə uzlaşma
səviyyəsinin artırılması və Avratlantik məkana inteqrasiyanın dərinləşdirilməsini təmin etmək istiqamətində
tədbirlər davam etdirilir.
Təbii ki, istənilən dövlətin istər ölkələrlə, istərsə də beynəlxalq hərbi-siyasi, iqtisadi-mədəni və digər
təşkilatlarla əlaqələri onun milli mənafeyinin tələblərindən irəli gəlir. Bu baxımdan, Azərbaycanın xarici
siyasəti də düzgün və düşünülmüş əsaslar üzərində qurulub. NATO ilə münasibətlərdə rəsmi Bakı qarşı tərəfin
müxtəlif səviyyəli əməkdaşlıq təklifini özünün maraqları prizmasından dəyərləndirir. Bu bir həqiqətdir ki,
Şimali Atlantika Alyansı ilə əməkdaşlıq Azərbaycan üçün nə qədər lazımdırsa, Azərbaycanla sıx əlaqələr də
NATO üçün bir o qədər vacib və zəruridir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin də qeyd etdiyi kimi, Azərbaycan
Qafqazda, Şərq ilə Qərbin arasında çox mühüm strateji və geostrateji mövqedə yerləşir. Azərbaycan Şərqin
Qərbə, Qərbin də Şərqə açılan qapısıdır. 2001-ci il sentyabrın 11-də ABŞ-da baş verən dəhşətli terror
hadisələrindən sonra “təhlükəsizlik sərhədləri”nin böyük Şərqi də əhatə etdiyinə inanan Qərb dövlətləri
ölkəmizin əvəzolunmaz tərəfdaş olduğunu bir daha anladılar. Artıq bütün dünya qəbul edir ki, beynəlxalq
terrorçu təşkilatların maliyyə mənbələrindən biri və əsası olan narkotik – psixotrop maddələrin daşınmasının
məhz bizim coğrafi məkanımızda qarşısının qətiyyətlə alınması terrorizmə qarşı mübarizənin effektivliyini
artırır. Əfqanıstanda çətin şəraitdə döyüşən sülhməramlılara və əfqan xalqına humanitar yardımın daşınması
məsələsində də Azərbaycan əvəzolunmaz ölkədir və bu siyahıya digər amillər də əlavə oluna bilər. Ona görə
də Azərbaycanın təhlükəsizliyinin qorunması, Cənubi Qafqaz regionunda sülh və sabitliyin tam bərpa
olunması bu gün NATO və ona üzv olan dövlətlər üçün əsas prioritetlərdən birini təşkil edir. Bu mənada Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə qısa zamanda həlli məsələsi beynəlxalq ictimaiyyətlə yanaşı Şimali
Atlantika Alyansının da diqqət mərkəzindədir.
Əslində, NATO Dağlıq Qarabağ probleminin həllində birbaşa rol oynamır. Ancaq təşkilata üzv olan
dövlətlər münaqişə ətrafında aparılan danışıqları maraqla izləyir, bəzən isə konkret mövqe ortaya qoyurlar. Bu
günədək Şimali Atlantika Alyansının rəhbərliyinin verdiyi bəyanatlardan isə məlum olur ki, təşkilat
münaqişənin həllində ölkələrin ərazi bütövlüyü prinsipinin əsas götürülməsi məsələsində qətiyyətlidir. 2008ci ildə NATO-nun Buxarestdə keçirilən sammitinin yekun bəyannaməsində də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
ərazi bütövlüyü prinsipi əsasında həllinin vacibliyi vurğulanmışdı. Yəni qurumun bu məsələdə mövqeyi
Azərbaycanın mövqeyi ilə daim üst-üstə düşüb. Ötən il Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin Belçika
Krallığına səfəri çərçivəsində aprelin 29-da NATO-nun o zamankı Baş katibi Yaap de Hoop Sxefferlə
görüşündə də bu məsələ müzakirə mövzusu olmuşdu. Görüşdən sonra keçirilən mətbuat konfransında
Azərbaycanın dövlət başçısı Şimali Atlantika Alyansının ədalətli mövqeyinə görə təşkilat rəhbərliyinə
təşəkkürünü bildirərək demişdi: “Biz Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ərazi
bütövlüyü prinsipinə əsaslanan qəti mövqeyinə görə NATO-ya olduqca minnətdarıq. Bu, regiona çox yaxşı
mesajdır. Hesab edirəm ki, biz həmin münaqişənin həlli istiqamətində yalnız bu prinsip əsasında irəliyə doğru
gedə bilərik”. Öz növbəsində NATO-nun eks Baş katibi Yaap de Hoop Sxeffer Azərbaycan rəhbərliyinin bir
sıra məsələlərdə, xüsusən qarşılıqlı əməkdaşlıqda siyasi iradə nümayiş etdirməsini yüksək qiymətləndirib. Bu
gün də NATO rəhbərliyi xüsusi vurğulayır ki, Azərbaycan nəinki regionda, o cümlədən onun hüdudlarından
kənarda da mühüm siyasi iştirakçıdır və ölkəmiz ilə qurum arasında qlobal səviyyədə qarşılıqlı əməkdaşlıq
üçün çox yaxşı imkanlar var.
Əməkdaşlığın bariz nümunələrindən biri də Azərbaycanın Şimali Atlantika Alyansının tədbirlərində
aktiv iştirak etməsidir. Yaddaqalan tədbirlərdən biri də bu ilin aprel ayında Bakıda keçirilən “NATO həftəsi”
oldu. Həmin günlərdə NATO Parlament Assambleyasının Siyasi Komitəsinin NATO Tərəfdaşlığı üzrə Alt
Komitəsinin 22 üzvü Azərbaycana səfər etdi. Beynəlxalq katibliyin nümayəndələrinin də daxil olduğu heyət
Azərbaycan parlamentində görüşlər keçirdi. Müdafiə, xarici işlər, sənaye və energetika, milli təhlükəsizlik
nazirliklərində, ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbərləri və müşavirləri ilə görüşlər oldu. Görüşlərdə əsas məqsəd
Azərbaycan ilə NATO arasında hazırkı durumu müzakirə etmək idi. Bundan başqa, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin bugünkü vəziyyəti, aparılan danışıqlar da ətraflı müzakirə olundu. Ümumiyyətlə, belə
tədbirlərin Bakıda keçirilməsi isə, həm ölkəmizin beynəlxalq aləmdə nüfuzunu artırır, həm də Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin yoluna qoyulmasında səylərin artırılmasına rəvac verir.
Xalq qəzeti.-2010.-26 sentyabr.-№ 210.-S.4.
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NATO-nun yeni Azərbaycan siyasəti
Cəsur SÜMƏRİNLİ
İran və Rusiyanın strateji maraqlarına xidmət edən informasiya qurumlarının fəaliyyəti
məhdudlaşdırılacaqmı?
Əgər Azərbaycanla NATO arasında əməkdaşlığın daha da güclənməsi, NATO standartlarının ölkə
Silahlı Qüvvələrində uğurla tətbiqi qarşıya qoyulubsa, onda bu məqsədlərə qarşı çıxan, xarici ölkələrin
maraqlarına xidmət edən media qurumlarının fəaliyyəti bəs nə olsun? NATO-nun tərəfdaş ölkələrlə
münasibətlərə dair yeni strategiyasında yeni müddəalar əksini tapacaq və bunların arasında postsovet məkanın
NATO ilə sıx əməkdaşlıq qurma perspektivinə malik ölkələrində ictimai rəyi lazımi yönə dəyişdirmək də var.
Bu isə tərəfdaş ölkələrdə kənar qüvvələrin, Azərbaycanda isə İran və Rusiyanın təbliğatını həyata keçirən
media qurumlarının fəaliyyətini önləmək anlamına gələ bilər. Bu diqqətçəkən məlumat “Ayna”ya Qərbdəki
mənbələrdən daxil olub. Məlumatda bildirilir ki, bu və digər məsələlərlə bağlı bütün məqamların ehtiva
ediləcəyi yeni strategiya alyansın 2010-cu il sammitində müzakirəyə çıxarılacaq.
Əldə etdiyimiz məlumata görə, NATO-nun yürütdüyü ənənəvi siyasətə bir qədər dəyişiklik ediləcəyi
mümkündür. Xüsusilə də tərəfdaş ölkələrlə əməkdaşlığın qurulması istiqmətində NATO-nun yeni baş katibi
Anders Foqh Rasmussen alyansa tərəfdaş ölkələrlə əməkdaşlığın gücləndirilməsi yönündə konkret addımlar
atmaq niyyətindədir. Rasmussen tərəfdaş ölkələrlə əməkdaşlığın perspektiv planlarını yaxın vaxtlarda NATO
hərbi-siyasi dairələrinə təqdim edəcək. Gələn məlumatlara görə, NATO baş katibi tərəfdaş ölkələrlə
əməkdaşlıq perspektivinin müəyyənləşməsini istəyir. Bu baxımdan, hazırlanan plan aşağıdakı addımları ehtiva
edir:
- Tərəfdaş ölkənin NATO ilə əməkdaşlıqda hazırkı vəziyyəti və arzularının əks olunduğu konkret
sənədlərin təkmilləşdirilməsi,
- Tərəfdaş ölkənin təhlükəsizliyinin təmin olunma istiqamətində alyansın atacağı addımlar, bu çərçivədə
strategiyanın hazırlanması, “Sülh Naminə Tərəfdaşlıq” planında dəyişikliklər.
- Tərəfdaş ölkələrin həyata keçirdiyi islahatların vəziyyəti və yeni əməkdaşlıq çərçivələrinin
hazırlanması.
- NATO-ya üzv ölkələrin tərəfdaşlara yardım strategiyasının hazırlanması və hər bir tərəfdaş ətrafında
üzv ölkələrdən ibarət müdafiə sipərinin yaradılma perspektivi.
- Tərəfdaş ölkələrdə informasiya mərkəzlərinin yaradılma prosesinin sürətləndirilməsi və təbliğat
mexanizmlərinin qurulması.
Əldə etdiyimiz bilgiyə görə, NATO-da hesab edirlər ki, dünyada yaranmış hazırkı vəziyyət alyansın
səmərəli perspektivlərinin yaradılması istiqamətində çətinliklər olduğunu üzə çıxarıb. Xüsusilə də Rusiya ilə
münasibətlərdəki mövcud problemlər alyansın hədəflərinin müəyyənləşdirilməsində problemlər yaradır. Bu
səbəbdən NATO-nun yeni rəhbərliyi xüsusilə də postsovet ölkələri ilə münasibətlərin konkret cizgilərini
çəkməlidir. Bu cizgilər elə olmalıdır ki, Rusiya ilə münasibətləri daha da kəskinləşdirməsin, həm də alyansın
postsovet ölkələri ilə əməkdaşlığının güclənməsinə, Əfqanıstan əməliyyatları üçün səmərəli şərait
yaradılmasına imkan formalaşdırsın.
Bəzi Qərb ekspertləri düşünürlər ki, hazırkı şəraitdə NATO-nun Gürcüstan və Ukrayna ilə əməkdaşlığı
gücləndirməsi və bu ölkələrin alyansa üzv olacağı ilə bağlı daim vədlər verməsi hər iki postsovet ölkəsinin
xeyrindən daha çox ziyanınadır və baş verən proseslər bunu sübut edir. Həm də NATO-nun digər postsovet
ölkələri – xüsusilə də Azərbaycan, Moldova, Qazaxıstan, Türkmənistan, Qırğızıstan və Özbəkistanla
əməkdaşlıq perspektivləri hələ də qaranlıqdır. Odur ki, NATO-nun həqiqətən də postsovet məkanı ölkələrinə
münasibətdə yeni strategiya qəbul etməsinə zərurət yaranıb.
NATO Azərbaycanla münasibətlərdə hansı dəyişikliklər edəcək?
Görəsən, yeni strategiyanın əsas detalları nədən ibarət olmalıdır? Ekspertlərin fikrincə, bu məsələdə əsas
diqqət ölkələrin ayrı-ayrı özəlliklərinə yönəldilməlidir. Həmçinin hər hansı proses təbii qaydada həyata
keçirilməlidir, hansısa məcburetmə, təlqinetmə səmərə vermir.
Azərbaycanlı ekspertlər hesab edirlər ki, əgər NATO-da Azərbaycanla bağlı müəyyən planlar
mövcuddursa, onda bir sıra elementlərə aydınlıq gətirilməlidir. NATO Azərbaycanla bağlı hansı konkret
hədəflərə malikdir? Əgər bu hədəf üzvlüklə bağlıdırsa, onda Azərbaycanda bu hədəfə əngəl olacaq maneələrin
aradan qaldırılması istiqamətində davamlı addımlar atılması zəruridir. Alyansın yeni strategiyası ilə bağlı
məlumatlı olan mənbələr bildirir ki, NATO qarşıdakı mərhələdə Azərbaycanın müdafiə və təhlükəsizlik
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sektorunda sürətli dəyişikliklərə, informasiya mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsinə üstünlük verəcək. Bu və
digər addımlar nədən ibarət olacaq?
1. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin NATO standartlarına uyğunlaşdırılması istiqamətində göstərilən
yardımlar artırılacaq. Azərbaycanın Rusiyanın hərbi-siyasi təsirindən uzaqlaşdırılması üçün real zəmin
hazırlanacaq.
2. Azərbaycanda NATO ilə əməkdaşlığın üstünlüklərini aşılayan informasiya mexanizmləri qurulacaq
və ölkədə mövcud olan Avroatlantik mərkəzlərin fəaliyyəti gücləndiriləcək və sayları artırılacaq.
Birinci hədəf bu gün doğrudan da aktualdır. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin NATO standartlarına
uyğunlaşdırılması istiqamətində bir çox daxili və xarici əngəllər ortaya çıxıb. Xarici əngəllər əsasən NATO
ölkələrinin (Türkiyə istisna olmaqla) Azərbaycan ordusuna birbaşa silah-sursat və hərbi texnika satışı və
yardımı göstərə bilmədiyi ilə bağlıdır. Nəticədə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri silah-sursat və hərbi texnika
almaq üçün Rusiya, Ukrayna və Belarus hərbi sənaye kompleksinə üz tutur ki, bunun da nəticəsində səmərəli
olmayan hərbi asılılıq yaranır.
Ekspertlərin fikrincə, qarşıdakı dönəmdə, postsovet məkanda alyansla sıx əməkdaşlıq niyyətini bəyan
etmiş ölkələrə NATO silah-sursat və hərbi texnika yardımı və satışını həyata keçirməlidir. Bu həmin ölkələrin
silahlı qüvvələrinin effektiv şəkildə NATO standartlarına uyğunlaşdırılmasını təmin edər.
NATO-nun Azərbaycanla bağlı planlaşdırdığı addımlara ölkədə Rusiyanın hərbi mövcudluğuna son
verilməsi olmalıdır. Ekspertlərin fikrincə, alyans 2012-ci ilə hazır olmalıdır: arzuolunan variant Qəbələ RLSin Rusiyaya icarə verilməsinə son qoyulmasıdır.
NATO-nun postsovet məkanında təbliğat mexanizminin təkmilləşdirilməsinə gəldikdə, ekspertlər bunu
vacib hesab edirlər. Konkret olaraq hesab edilir ki, Rusiya və İranın Azərbaycanda ideoloji təbliğat
maşınlarının fəaliyyətinin qarşısı alınmalıdır. Nəzərə alınmalıdır ki, son illər Azərbaycanda Rusiya siyasətini
təbliğ edən qurumların sayı artıb. Artıq bir sıra informasiya resurslarında Rusiyanın Azərbaycanla
münasibətlərinin, əməkdaşlığının üstünlükləri daha çox qabardılır, müəyyən müsabiqələr təşkil edilir, ölkənin
ictimai şüuruna təsir edəcək addımlar atılır və s.
Bununla müqayisədə NATO-nun Azərbaycanda təbliğat maşını çox zəif işləyir. Azərbaycanda NATO
ilə əməkdaşlığın üstünlüyünü göstərən çox az sayda təbliğat qurumu mövcuddur. Əgər Gürcüstanda NATO
təbliğatının qurulmasında NATO informasiya mərkəzləri xüsusi rol oynayırsa, Azərbaycanla bağlı bunu
demək mümkün deyil, Bakıda və Gəncədə fəaliyyət göstərən Avroatlantik mərkəzlər bu işin öhdəsindən o
qədər də uğurla gəlmirlər və onların ölkənin ictimai rəyinə təsiri o qədər də güclü deyil.
Odur ki, ekspertlər hesab edir ki, NATO-nun Azərbaycanda hədəfləri və məqsədləri
konkretləşdirilməlidir. Əgər NATO ilə Azərbaycanın əməkdaşlığı hazırkı şəraitdə müdafiə və təhlükəsizlik
sektorunun islahını nəzərdə tutursa, bu istiqamətdə atılan və ya atılacaq hər hansı addımlar barədə ölkə
ictimaiyyətinə mütləq məlumat verilməlidir.
Orduda problemlər qəsdən sızdırılır?
Reallıqda bəllidir ki, Silahlı Qüvvələrin NATO standartlarına transformasiyası ölkənin müdafiə
qüdrətinin güclənməsinə birbaşa təsir göstərir. Azərbaycan Ordusunda son illərdə bir sıra NATO islahatları
həyata keçirilib ki, onlar da səmərə verib. Lakin ölkə ziyalılarının, ictimai rəyi formalaşdıran şəxslərin
əksəriyyətinin bu islahatlardan xəbəri yoxdur. Güc strukturlarının, xüsusilə də Müdafiə Nazirliyinin
informasiya siyasətinə cavabdeh olan şəxslər isə hər hansı bir islahat barədə cəmiyyətə konkret və dolğun
məlumat vermirlər. Belə olduğu təqdirdə, ölkə KİV-i məcbur olub ordudakı neqativ halları, itkiləri
işıqlandırmağa meylli olur. Çünki neqativ hadisələr barədə məlumat KİV-ə daha tez və ətraflı ötürülür və bu
tip informasiya axını get-gedə güclənir. Nəticədə şüurlarda istər-istəməz belə bir fikir yaranır ki, Azərbaycan
Silahlı Qüvvələri NATO standartlarına keçdikcə orduda problemlər artır. Bu, məqsədyönlü ola bilərmi?
Ekspertlər bunu istisna etmir.
“Doktrina” Jurnalistlərin Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin təhqiqatına görə, Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinin NATO standartlarına keçidi prosesində həlledici qərarların qəbul olunduğu dövrdə ordudakı
problemlərlə bağlı KİV-ə sızdırılan məlumatların sayı xeyli artır. Xüsusilə də son aylar ordudakı problemlərlə
bağlı mətbuata əsl informasiya axını hiss edilir. “Məsələni diqqətlə araşdırdıqda bəlli olur ki, məhz son aylarda
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının və Müdafiə Nazirliyi Aparatının NATO ölkələrinin müdafiə
təsisatlarının ştat-strukturuna uyğunlaşdırılması ilə bağlı həlledici qərarlar qəbul edilib. Belə olduqda hansısa
hərbi məmurların islahatlardan narazı qalaraq ordudakı problemlər barədə mətbuata məlumat sızdırması
ehtimalı ortaya çıxır “, – deyə “Doktrina” mərkəzi bildirir.
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Ekspertlərin fikrincə, Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi qarşısında Silahlı Qüvvələrdə həyata keçirilən
NATO islahatları barədə ölkə cəmiyyətinə davamlı informasiya vermək məsuliyyəti var və burda hər hansı
“hərbi sirr ” məsələsini bəhanə gətirmək düzgün deyil. “Əgər Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində həyata
keçirilən islahatlar barədə alyansa üzv 28 ölkənin bütün müvafiq qurumlarında (hətta onların səfirliklərində,
bu baxımdan NATO ölkələrinin Ermənistandakı səfirliklərində) məlumat varsa, onda bu islahat kimdən və
niyə gizlədilir?
Azərbaycan islahatları sürətləndirməlidir
Qeyd edək ki, son vaxtlar hakimiyyətə yaxın dairələrdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində islahatların
sürəti ilə bağlı məsələ yenidən gündəmə gəlib. Bilgiyə görə, Azərbaycanla NATO arasında imzalanmış Fərdi
Tərəfdaşlığa dair Əməliyyat Planında (IPAP) əksini tapmış islahatların həyata keçirilməsi ilə bağlı yaranmış
lənglik NATO ekspertlərinin diqqətindən qaçmayıb və bu məsələ ilə bağlı Azərbaycan hökumətinə sorğu
göndərildiyi barədə məlumat var.
Mənbənin xəbərinə görə, artıq Azərbaycanla NATO arasında imzalanmış sənəd 5 ilə yaxındır ortadadır.
“Orada elə islahatlar var ki, onların yerinə yetirilməsi 2007-ci ilə qədər başa çatdırılmalı idi, amma bu baş
verməyib. Bəzilərinin yerinə yetirilmə prosesi bu günə qədər davam etdirilir, halbuki bu islahatlar Gürcüstanda
6 aya reallaşdı”, – deyə mənbə bildirdi.
Qeyd edilir ki, Azərbaycan hakimiyyəti qarşıdakı dönəmdə Silahlı Qüvvələrdə islahatları
sürətləndirməyə qərar verib. Bu qərarın nə dərəcədə ciddi olub-olmadığı isə yəqin ki, yaxın vaxtlarda bəlli
olacaq.
Bu prosesin səmərəli şəkildə həyata keçirilməsi NATO-nun mövqeyindən də asılı olacaq…
Ayna.-2009.-22 avqust.-№ 32.-S.9.
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AZƏRBAYCANIN AVROATLANTİK STRUKTURLARA İNTEQRASİYASI NATO İLƏ
ƏMƏKDAŞLIQ KONTEKSTİNDƏ
Dövlət idarəçiliyi.-2009.-№1.-S.156-164.
ELÇİN ƏHMƏDOV,
Azərbaycan Respublikasımı Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası Siyasi idarəetmə
fakültəsinin dekan müavini, siyasi elmlər namizədi, dosent
«Avroatlantik məkana inteqrasiya sahəsində Azərbaycanın neçə illər ərzində apardığı siyasət
həm ölkəmiz həт də bütövlükdə regional əməkdaşlıq üçün çox böyük nəticələr vermiş və verəcəkdir».
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasımı Prezidenti
Qərb dövlətlərinin hərbi-siyasi bloku kimi meydana gəlmiş Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı
(NATO) 1949-cu il aprelin 4-də ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa, İtaliya, Kanada, Belçika,
Niderland, Lüksemburq, Portuqaliya, Norveç, Danimarka və İslandiya arasında bağlanan müqavilə
əsasında yaradılmışdır. Vaşinqton müqaviləsinə əsasən yaradılmış bu təşkilatın məqsədi BMT
nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə uyğun olaraq kollektiv müdafiədir. 1952-ci ildə Türkiyə və Yunanıstan,
1955-ci ildə AFR, 1982-ci ildə isə İspaniya bu bloka qoşulmuşdur.(3, s. 412)
XX yüzilliyin sonunda dünyada baş verən qlobal proseslər, xüsusən də Varşava Müqaviləsi Təşkilatının
fəaliyyətini dayandırılması, «soyuq müharibə»nin başa çatması, SSRİ-nin dağılması beynəlxalq aləmdə siyasi
mühitin ciddi şəkildə dəyişməsinə və yeni geosiyasi vəziyyətin yaranmasına səbəb oldu. Postsovet məkanında
meydana çıxan yeni müstəqil dövlətlərin bilavasitə beynəlxalq münasibətlər sisteminə qatılması və öz
maraqlarını ifadə edən xarici siyasət kursunu həyata keçirməyə başlaması dünyada dövlətlərarası
münasibətlərin yeni nizamının formalaşmasına gətirib çıxardı.
Soyuq müharibənin doğurduğu qarşıdurmanın başa çatmasından sonra Avropada təhlükəsizlik
məsələlərini yeni müsbət istiqamətə yönəltmək, Avropanın Şərq və Qərb ölkələri arasındakı əlaqələri
normallaşdırmaq, xüsusilə, Mərkəzi və Şərqi. Avropa ölkələrinə yenicə qazanılmış müstəqilliklərini
möhkəmləndirmək, regionda və dünyada qlobal təhlükəsizlik problemlərinin həllində tam demokratik ölkə
olaraq iştirak etmək arzusunu həyata keçirmək zərurəti yaranmışdı.
Avropada siyasi dəyişikliklər proses: NATO-nun gələcək vəzifələri ilə əlaqədar bir sıra müraciətlər
edilməsinə səbəb oldu. Belə ki, NATO ölkə başçıları 1990-cı il iyulun 6-da. Londonda keçirilən sammitdə
Şərq-Qərb ауrı-seçkiliyinə son qoyaraq bütün Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrinə yeni əməkdaşlıq təklif
etdilər [3, s. 439].
Münasibətlərdəki bu əsas dəyişikliklər NATO-nun 1991-ci il noyabr ayının 8-də dövlət və hökumət
başçılarının yüksək səviyyədə keçirilən Roma görüşündə elan olunmuş və təhlükəsizlik məsələlərinə daha
geniş yanaşmanın qəbul edildiyi yeni «Alyansın yeni strateji konsepsiyası»nda təsdiq edildi. Konsepsiyada
göstərilirdi ki, 1989-cu ildən başlayaraq Avropada siyasi vəziyyət dəyişmişdir. NATO-nun keçmişdə
qarşılaşdığı problemlərini yeniləri əvəz etmişdir. Hazırda alyans üçün əsas təhlükəni NATO üzvlərindən birinə
hücum təhlükəsi deyil, qeyri-sabitliyin (iqtisadi, sosial və siyasi çətinliklər, etnik münaqişələr, ərazi
mübahisələri, kütləvi qırğın silahları və ballistik raketlərin yayılması, həyati əhəmiyyətli ehtiyatların
çatışmaması, terror və sabotaj aktları) meydana çıxması təşkil edir [4, s. 4].
Strateji konsepsiya qlobal qarşılıqlı asılılığı və alyansın təhlükəsizliyinin bölünməzliyini nəzərdə tutur
və Avropada qüvvələr nisbətinin tarazlığının qorunmasını onun əsas vəzifəsi hesab edir. Eyni zamanda strateji
konsepsiya Avropada təhlükəsizliyin üç əsas ünsürünü – dialoq, əməkdaşlıq və kollektiv müdafiə
qabiliyyətinin qorunmasını müəyyənləşdirmişdir.
Roma bəyannaməsi NATO-nun vəzifələrini və gələcək istiqamətlərini müəyyən edir. Bəyannamədə
təsdiq olunur ki, yeni problemlər hər hansı bir institut tərəfindən deyil, Avropa və Şimali Amerika dövlətlərini
bir-biri ilə bağlayan bütöv institutlar kompleksi tərəfindən həll edilə bilər. Eyni zamanda bəyannamədə qeyd
edilir ki, alyans elə bir təhlükəsizlik sistemi üzərində işləyir ki, onun çərçivəsində NATO, ATƏT, Avropa
İttifaqı və Avropa Şurası bir-birini qarşılıqlı surətdə tamamlamalıdır.
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Bundan əlavə, Bəyannamədə Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələri ilə məsləhətləşmə və əməkdaşlıq
sisteminin inkişafı nəzərdə tutulmuşdur.
Beləliklə, 1991-ci ilin dekabrın 20-də Müttəfiqləri və yeni tərəfdaş-dövlətləri birləşdirmiş Şimali
Atlantika Əməkdaşlıq Şurasını (ŞAƏŞ) – ümumi narahatlıq doğuran məsələləri müzakirə etmək üçün
məsləhətçi strukturun təşkil edilməsi üçün şərait yaradıldı [3, s. 446]. Şuranın vəzifəsi təhlükəsizlik sahəsində
əməkdaşlığa və ölkələr arasında münasibətlərin inkişafına yardım göstərməkdən ibarət idi. 1992-ci ilin
martında ŞAƏŞ – nin tərkibi genişləndirildi və Azərbaycan da daxil olmaqla 11 MDB dövləti bu quruma qəbul
edildi. Beləliklə, Azərbaycan – NATO əməkdaşlığı inkişaf dövrünə qədəm qoydu.
Azərbaycanla NATO arasında qarşılıqlı münasibətlərin ilk təzahürləri 1992-ci ilin oktyabrında özünü
göstərirdi. O zaman suveren dövlətimizin nümayəndə heyəti NATO üzvü olan ölkələrin Türkiyədə təşkil
olunmuş seminarında iştirak edirdi. Seminar zamanı Azərbaycan nümayəndələri NATO-nun baş katibi
M.Vernerlə görüşmüşlər. Burada qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müzakirə edilmiş, ikitərəfli əməkdaşlığın
inkişafı zəruri qeyd olunmuşdur.
1993 – cu ilin fevralında Azərbaycan nümayəndə heyəti Brüsseldə Avropa təhlükəsizliyi problemləri
üzrə Şimali Atlantika İttifaqının təşkil etdiyi konfransda iştirak etmişdir [1, s. 507]. Konfransda nümayəndə
heyətinin Azərbaycanda gedən ictimai-siyasi proseslər, Ermənistanın ölkəmizə təcavüzü və s. haqqında
məlumatları yayılmışdır.
Azərbaycan üçün hərbi-siyasi aspektdən ağır olan həmin illərdə ölkəmiz NATO-nun yaratdığı müxtəlif
forum və strukturlardan istifadə edərək, yaranmış informasiya
blokadasını
yarmağa, Azərbaycanda və
Qafqazda gedən prosesləri obyektiv şəkildə dünya ictimaiyyətinə çatdırmağa çalışmışdır. Bu dövrdə
Azərbaycanın NATO-dan böyük gözləntiləri olduğu halda ölkəmizdə, o cümlədən Qafqazda daxili qeyrisabitlik və region haqqında Brüsseldə obyektiv təsəvvürlərin olmaması bu gözləntilərin reallaşmamasına səbəb
olmuşdur.
1994-cü ilə qədər AZƏRBAYCAN-NATO münasibətləri demək olar ki, epizodik və səthi xarakter
daşıyırdı. Lakin getdikcə ərazisində separatçı qüvvələrin ciddi hərbi əməliyyatlar keçirdiyi, torpaqlarının 20
faizinin Ermənistanın hərbi birləşmələri tərəfindən işğal edilməsi Azərbaycanın nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatlarla, xüsusən NATO ilə əməkdaşlığa marağını artırırdı.
Əvvəla, Qarabağ probleminin sülh yolu ilə həll olunmasında, respublikamızın işğal edilmiş torpaqlarının
azad edilməsində, bir milyondan artıq qaçqın və məcburi köçkünün öz doğma yurdlarına dönməsində NATO
kimi nüfuzlu təşkilatın böyük rol oynaya biləcəyi inkaredilməz faktdır. Şimali Atlantika Bloku ilə yaradılan
əlaqələrin və əməkdaşlığın müstəqil Azərbaycan dövləti üçün mühüm əhəmiyyəti bir də onunla ölçülür ki,
respublikamız «Sülh naminə tərəfdaşlıq» proqramına qoşulmaqla həm NATO-nun müxtəlif struktur və
institutları vasitəsilə dünyanın kollektiv təhlükəsizlik sisteminə daxil olmaq, öz təhlükəsizliyini beynəlxalq
təhlükəsizlik məsələləri ilə uyğunlaşdırmaq, həm də bloka daxil olan 26 ölkə ayrı-ayrılıqda və birgə sülhməramlı və humanitar aksiyalarda iştirak etmək imkanı qazanır.
Bundan başqa, NATO ilə əməkdaşlıq çərçivəsində respublikamız Qafqaz regionunda strateji balans və
təhlükəsizlik sistemi yaratmaq, münaqişəli məsələləri beynəlxalq hüquq normalarına uyğun həll etmək,
Azərbaycanın müstəqillik və təhlükəsizlik məsələlərinin bəllində NATO-nun geniş nüfuzundan və təsir
mexanizmlərin-dən istifadə etmək imkanı da əldə edir.
1994-cü ilin yanvarın 10-11 – də NATO üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının
Brüsseldə keçirilən Zirvə toplantısında isə Sülh Naminə Tərəfdaşlıq fəaliyyətinin əsası qoyuldu və hər
bir ölkəyə fərdi olaraq qarşılıqlı əməkdaşlıq çərçivəsində bunu həyata keçirməyə şərait yaradıldı. [5, s.
16] «Sülh naminə tərəfdaşlıq» proqramı əməli əməkdaşlıq və Şimali Atlantika Şurasının istinad etdiyi
demokratik prinsiplərə sadiqliyə əsaslanır. O, sabitliyin möhkəmləndirilməsi, sülh üçün təhlükənin
azalması və təhlükəsizlik sahəsində ayrı-ayrı tərəfdaş-dövlətlər arasında möhkəm əlaqələrin
yaradılmasını qarşısına məqsəd qoyur.
Sülh Naminə Tərəfdaşlığın özünəməxsus alət və mexanizmləri mövcuddur ki, bunlara Avroatlantik
Tərəfdaşlığın İşçi Planı (WP), Fərdi Tərəfdaşlıq Planı (İPP), Planlaşdırma və Təhlil Prosesi (PARP), Üzvlüyün
Fəaliyyət Planı (MAP) və Fərdi Tərəfdaşlığın Fəaliyyət Planı (İPAP) daxildir.
1994-cü il mayın 4-də Prezident Heydər Əliyev «Sülh naminə tərəfdaşlıq» proqramının çərçivə
sənədini imzaladı [9]. Bu sənədin imzalanması Azərbaycanın beynəlxalq mövqelərinin möhkəmlənməsi
istiqamətində mühüm addımlardan biri oldu. Əlbəttə, Respublikamız bu proqrama qoşulmaqla dərhal daha
güclü beynəlxalq hərbi dəstək almağa təminat verilmədi. Amma bu proqramının Azərbaycan üçün əhəmiyyəti
ondan ibarətdir ki, NATO-nun Təhlükəsizlik sisteminə daxil olan Avropa ölkələri və ABŞ-la dünya
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təhlükəsizlik sisteminin və beynəlxalq münasibətlərinin sivil qaydaları çərçivəsində hər cürə əməkdaşlıq etmək
imkanı qazanır. Bu də öz növbəsində NATO-nun hərbi strukturları ilə Azərbaycan ordusunun sülh naminə
əməkdaşlıq etmək, birgə təlim və manevrlər keçirmək, onların ordu quruculuğu təcrübəsindən bəhrələnmək,
kadr hazırlığı və s. sahədə birgə hərəkət etmək imkanı verir.
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev NATO-nun mənzil qərargahında «Sülh naminə
tərəfdaşlıq» sənədinin imzalanması Azərbaycan üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Gənc müstəqil
dövlət kimi Azərbaycan Respublikasının bu proqramda iştirakı qarşıya qoyulan məqsədlərin həyata
keçirilməsi üçün əlverişli şərait yaradır. Regionda hərbi münaqişə olduğunu nəzərə alaraq Azərbaycan
bu proqrama böyük ümidlər bəsləyir. Eyni zamanda, ölkəmizin bu proqramına qoşulması Azərbaycan
Respublikası və NATO üzvü olan dövlətlər arasında əlaqələrin genişlənməsinə kömək edəcəkdir.
Azərbaycanın «Sülh naminə tərəfdaşlıq» proqramına qoşulması həm də Azərbaycanın beynəlxalq
mövqelərinin möhkəmlənməsi deməkdir. Əlbəttə, respublikamızın bu proqrama qoşulması dərhal güclü
beynəlxalq hərbi-siyasi dəstək almağa təminat vermir. Məqsədə nail olmaq üçün Azərbaycanın çox fəal
düşünülmüş, məqsəd-yönlü və səmərəli iş aparması tələb olunur.
NATO və Azərbaycan arasında qarşılıqlı münasibətlər 1994-cü ilin iyununda Azərbaycan nümayəndə
heyətinin Şimali Atlantika Əməkdaşlığı Şurasının sessiyasında iştirakı ilə bir qədər də inkişaf etdirilmişdir [1,
s. 515]. Səfər zamanı Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü və onun nəticələri haqqında geniş məlumat verilmiş
və bu problem qəbul olunmuş bəyanatın ((Regional münaqişələr» hissəsində öz əksini tapmışdır. Bəyanatda
belə bir prinsipial müddəa ifadə olunmuşdur ki, bütün dövlətlərarası münaqişələr dövlətlərin ərazi bütövlüyü
və sərhədlərin toxunulmazhğı prin-sipləri əsasında həll olunmalıdır.
Azərbaycan ilə NATO arasında yaradılan əməkdaşlığın əsas prinsipləri və istiqamətləri «Sülh naminə
tərəfdaşlıq» proqramında və Azərbaycanın təqdim etdiyi «Prezentasiya sənədi»ndə öz əksini tapmışdır. 1996cı il aprel ayının 23-də Brüsseldə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev NATO-nun qərargah-mənzilində bu
təşkilatın baş katibi X.Solana ilə görüş zamanı Azərbaycan Respublikasının Şimali Atlantika İttifaqı ilə
əməkdaşlığını təsdiqləyən və şərtləndirən «Prezentasiya sənədi»m ona təqdim etmişdir [1, s. 516].
1994-1996 – cı illərdə əsası qoyulmuş və inkişaf etdirilmiş AZƏRBAYCAN-NATO əlaqələri
sonrakı dövrdə qarşılıqlı münasibətlərin daha da intensivləşdirilməsi üçün əlverişli baza rolunu oynadı.
Məhz həmin illərdə münasibətlərin hüquqi cəhətdən tənzimlənməsi və bir sıra praktiki addımların
atılması NATO-nun Azərbaycan ilə əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə marağını artırdı.
1995-ci ilin sentyabrın 28-də NATO «NATO-пип genişləndirilməsinə dair» ŞAƏŞ və müttəfiqlərin
SNT-də əməkdaşlığı haqqında qərar qəbul etdi [3, s. 473]. SNT proqramının mahiyyəti ayrı-ayrı tərəfdaşdövlətlər və NATO arasında onların hər birinin konkret tələbatlarının nəzərə alınması ilə fərdi əsaslar üzərində
formalaşdırılan tərəfdaşlıqdan ibarətdir. 1997-ci ildə Madriddə, 1999-cu ildə Vaşinqtonda, 2002-ci ildə
Praqada, 2004-cü ildə İstanbulda keçirilmiş sammitlərdə isə bu proses daha sürətlə inkişaf etdirildi [4, s. 13].
Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlığı sonrakı dövrdə də ildən-ilə yeni keyfiyyət almış, NATO
mütəxəssisləri Azərbaycan ordusunun modernləşdirilməsi üçün ölkəmizə müntəzəm olaraq texniki və təlim
xarakterli yardım etmişlər. Siyasi və iqtisadi cəhətdən durmadan inkişaf edən Azərbaycanda hərbi quruculuğun
da yüksək səviyyədə olmasını artıq hamı etiraf edir. Milli silahlı qüvvələrimizin maddi-texniki bazasının
NATO standartları səviyyəsində yenidən qurulması isə bilavasitə ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin
Brüsseldə imzaladığı məlum sənədin icrası nəticəsində mümkün olmuşdur.
1997-ci ilin fevral ayında NATO Baş katibi X.Solananın Bakıya səfəri NATO-Azərbaycan əlaqələrinə
xüsusi təkan verdi və bu hərbi-siyasi təşkilatın ölkəmizlə bağlı niyyətlərinin ciddi olduğunu sübut etdi [1, s.
518]. Səfər zamanı Azərbaycanın beynəlxalq vəziyyətinə və xarici siyasət fəaliyyətinə toxunan baş katib
ölkəmizin hazırda beynəlxalq aləmdə getdikcə aydın nəzərə çarpan müstəqil siyasət yeritdiyini vurğuladı.
NATO ilə hərbi sahədə əməkdaşlıq 1997-ci ildə daha da intensivləşdirilmişdir. Bu çərçivədə 1997-ci
ilin yanvarında Azərbaycanda Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində sülhməramlı bölük, daha sonra isə tabur
yaradıldı. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin nümayəndələri 1997-ci il iyulun 28-dən avqustun 8dək ABŞ-ın Virciniya ştatının Norfolk şəhərində NATO-nun «Sülh naminə tərəfdaşlıq» proqramı çərçivəsində
keçirilən sülhməramlı təlimlərin iştirakçısı olmuşlar [1, s. 520].
1997-ci ilin mayın 30-da ŞAƏŞ Avroatlantik Tərəfdaşlığı Şurasıyla (AATŞ) əvəz edildi və bununla da
NATO tərəfdaş ölkələri arasında ümumi siyasi əməkdaşlıq yaradıldı [5, s. 17-18]. AATŞ NATO ölkələri və
Tərəfdaş-dövlətləri birləşdirir. Hal-hazırda ona 46 ölkə daxildir. O, siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə
daim dialoq və məsləhətləşmələrin aparıldığı çoxtərəfli forumdur. O, həmçinin NATO ilə Sülh Naminə
Tərəfdaşlıqda iştirak edən ölkələr arasında ауrı-ауrı ikitərəfli əlaqələrin siyasi əsası kimi çıxış edir.
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XX əsrin sonunda NATO-nun yeni genişlənməsi baş verdi. 1997-ci ilin iyulunda NATO keçmiş
sosialist düşərgəsinin üzvü olan üç tərəfdaş dövlət-Macarıstan, Çexiya və Polşanın da onun sıralarına
daxil olması haqqında qərar qəbul etmişdir və bu qərar 1999-cu il martın 12-də həyata keçirilmişdir.
Bir neçə il sonra isə – 2004-cü ildə daha yeddi tərəfdaş dövlət – Rumıniya, Bolqarıstan, Slovakiya,
Sloveniya və keçmiş sovet respublikaları Litva, Latviya və Estoniya da Ыока qoşuldular [5, s. 16]. 2008ci il aprelin 2-4 – də NATO-nun Buxarestdə keçirilən Zirvə toplantısında Albaniya və Xorvatiya
təşkilata üzv qəbul edildilər. Beləliklə, 2009-cu ilin aprelin 3-4 – də NATO-nun 60 illik yubileyi ilə
əlaqədar Kil və Strasburqda keçirilən Zirvə toplantısında iştirak edən Alyans üzvlərinin sayı 28-ə
çatmışdır.
1997-ci ilin ortalarında Azərbaycan NATO-nun Planlaşdırma və Analiz Prosesi (PARP) sənədinə
qoşuldu [2, s. 31]. Bu, tərəfdaş dövlətlərlə NATO arasında əməkdaşlığın səmərəsini artırmaq məqsədi ilə bir
sıra praktiki tədbirlərin birgə həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. Elə həmin il Azərbaycan NATO-nun
Brüsseldəki mənzil – qərargahında öz diplomatik nümayəndəliyini təsis etdi. Bu isə əməkdaşlıq əlaqələrinə
daha yeni təkan verdi. Hazırda orada Azərbaycan Silahlı Qüvvələrini iki zabit təmsil edir.
1997-ci il iyulun 8-də dövlət başçısı Heydər Əliyev Avroatlantika Əməkdaşlıq Şurasının üzvü olan
ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının Madriddə keçirilən zirvə görüşündə çıxış edərək bölgədə silahlı
münaqişələrin aradan qaldırılmasında Azərbaycanın NATO-nun və Avroatlantika Əməkdaşlıq Şurasının fəal
roluna ümid bəslədiyini bildirdi.
Şimali Atlantika Alyansı ilə əməkdaşlığın inkişafı sahəsində növbəti addım 1997-ci il noyabrın 14-də
Prezident Heydər Əliyevin imzaladığı «Azərbaycan Respublikasının NATO ilə əməkdaşlığını daha da
gücləndirmək tədbirləri haqqında» Sərəncamı oldu [1, s. 520]. Sərəncama əsasən Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında NATO ilə əməkdaşlıq üzrə dövlət komissiyası yaradıldı. Dövlət komissiyası «Sülh naminə
tərəfdaşlıq» proqramı çərçivəsində əməkdaşlığın vahid proqramının hazırlanması ilə əlaqədar müvafiq nazirlik
və təşkilatların fəaliyyətinin koordinasiya edilməsi sahəsində ardıcıl iş aparır.
1998-ci ilin ikinci yarısından etibarən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbi hissələri ” Sülh naminə
tərəfdaşlıq” proqramı çərçivəsində NATO ilə birgə keçirən hərbi təlimlərdə iştirak etməyə başladı. 1998-ci
ilin sentyabrında NATO-nun baş katibi X.Solana Azərbaycana ikinci dəfə səfərə gəldi [1, s. 521]. Səfər zamanı
NATO-nun Avroatlantik və regional təhlükəsizliyə dair mövqeyi Azərbaycan tərəfinə açıqlandı və qarşılıqlı
əlaqələrin inkişafına dair müzakirələr aparıldı.
Şimali Atlantika Bloku ılə əməkdaşlığı dərinləşdirmək xətti götürmüş Azərbaycana 1999-cu ilin mayın
27-31 – də NATO Parlament Assambleyasının Polşada keçirilən sessiyasında həmin qurumda müşahidəçi
statusu verildi. 1999-cu ilin iyulun 28-də Bakıda Türkiyə hökuməti ilə Azərbaycan hökuməti arasında «Kosovo
türk taburu tərkibində Azərbaycan tağımının fəaliyyətinə dair saziş» imzalandı. 1999-cu ilin sentyabrından
etibarən Azərbaycan öz sülh-məramlı tağımını ilk dəfə olaraq həmin regiona ezam etdi [2, s. 31].
2001-ci ilin yanvarında NATO-nun baş katibi Core Robertsonun Bakıya səfəri Alyansın Azərbaycana
artan marağının təzahürü kimi qiymətləndirilməlidir. Baş katibin Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev ilə
görüşündə Ermənistanın ölkəmizə təcavüzü, NATO ilə əlaqələrin inkişaf perspektivləri və s. məsələlər
müzakirə edildi.
2002-ci ilin noyabrında NATO üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının Praqa zirvə
görüşündə iştirak edən Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Cənubi Qafqaz regionunda davam edən
münaqişələrin aradan qaldırılmasında NATO-nu daha fəal olmağa çağırdı [1, s. 522]. 2002 – cı ıl noyabrın 18də Azərbaycan Əfqanıstana sülhməramlı tağımının göndərilməsi ilə bağlı qərar qəbul edərək oraya 33 nəfərlik
şəxsi heyət göndərildi (hazırda onların sayı 45 nəfərdir).
Azərbaycan NATO-nun nüfuzlu qurumu hesab olunan Parlament Assambleyası ilə əməkdaşlığı
dərinləşdirmək siyasətini davam etdirirdi. Bunun nəticəsi olaraq, 2002-ci il noyabrın 19-da Azərbaycan
Respublikası NATO-nun Parlament Assambleyasına assosiativ üzv qəbul edildi [2, s. 13]. Bununla da
respublikamız öz problemlərini və digər aktual məsələlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün yeni
beynəlxalq tribuna əldə etdi.
2003-cü ildə Azərbaycan NATO-nun çevik əməliyyat qüvvələrinin yaradılması və inkişafına dair
proqram konsepsiyasına qoşuldu. Milli Məclis 2003-cü il mayın 7-də keçirilmiş iclasında «Azərbaycan
Respublikası Silahlı Qüvvələri bölüyünün beynəlxalq koalisiya tərkibində İraqda keçirilən sülhməramlı
əməliyyatlarda iştirak etməsi haqqında» qərar qəbul etdi və oraya 150 nəfərdən ibarət şəxsi heyət göndərildi
[2, 8.13].
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2004-cü il mayın 19-da Prezident İlham Əliyevin Brüsseldə NATO-nun baş katibi Yaap de Hoop
Sxefferlə görüşü zamanı Azərbaycanın hazırladığı Fərdi Tərəfdaşlıq üzrə Fəaliyyət Planının (İPAP –
individual Partnership Action Plan) təqdimat sənədini ona təqdim edərək bildirdi ki, bu plan Azərbaycanla
NATO arasında əməkdaşlığın daha da yaxınlaşmasına kömək edəcək [6]. Bundan sonra respublikamızın
Şimali Atlantika Alyansı ilə əməkdaşlığı bu plan əsasında davam etdiriləcək. Azərbaycanın Silahlı
Qüvvələrinin təkmilləşdirilməsi, NATO standartlarının tətbiqi, təminat və təchizat sisteminin, maddi-texniki
bazanın yeniləşdirilməsi və başqa sahələrdə əsaslı islahatlar həyata keçiriləcək. Bu isə AZƏRBAYCANNATO əməkdaşlığında yeni mərhələnin başlanğıcı kimi qiymətləndirilə bilər. «Fərdi Tərəfdaşlıq üzrə
Fəaliyyət Planı»nın yerinə yetirilməsi Azərbaycanın NATO-ya qəbul edilməsində mühüm rol oynayacaq.
Həmin il noyabrın 4-də isə NATO Baş Katibi Yaap de Hoop Sxefferin Azərbaycana səfəri əməkdaşlığın daha
da genişləndirilməsi istiqamətində atılan növbəti addım oldu.
İPAP dövlətlərin islahat ehtiyacların qaldırmaq məqsədilə yaradılan yeni ikitərəfli mexanizmdir. İttifaq
müdafiə, siyasət və qurum islahatları sahəsində mühüm islahatlar keçirmək istəyən tərəfdaş dövlətlərə öz
məsləhət və yardımını təklif edir.
Azərbaycanın NATO ilə İPAP sənədi əsas etibarilə 4 sahədə (siyasi məsələlər və ümumi təhlükəsizlik
problemləri, hərbi, təhlükəsizlik və müdafiə sahəsindəki problemlər, ekologiya, elm problemləri və ictimai
məsələlər, informasiya mübadiləsi və inzibati məsələlər) olan problemləri əhatə edir.
İPAP ” Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramı çərçivəsində əməkdaşlığın üçüncü səviyyəsi hesab edilir.
Bununla yanaşı İPAP NATO-nun 2002-ci ilin noyabrında Praqada keçirilən sammitində tərəfdaş dövlətlər
üçün açıq elan edilmişdir. Sənədi ilk olaraq 2004-cü ilin oktyabrın 29-da Gürcüstan imzalamışdır [2, s. 37].
İPAP tərəfdaş dövlətlərin təhlükəsizlik sektorunun inteqrasiya istiqamətində konkret tədbirləri əks etdirir.
Plan, eyni zamanda NATO-nun müttəfiq dövlətlərinin tərəfdaş ölkələrə yardım edə biləcəyi sahələri, təlim və
tədris imkanlarının artırılması yollarını müəyyənləşdirir.
İPAP-da NATO-ya üzv olmağa çalışan və alyansla əməkdaşlıq edən dövlətlərin silahlı qüvvələrində
həyata keçiriləcək islahatların mahiyyəti, bu istiqamətdə lazımi əlaqələrin və planlaşdırmanın hazırlanması və
bütün bunlar üçün ən optimal büdcə variantının seçilməsi öz əksini tapır.
Azərbaycanın «Sülh naminə tərəfdaşlıq» proqramına qoşulması və «Fərdi Tərəfdaşlıq üzrə Fəaliyyət
Planı»ın imzalaması nəticəsində NATO ölkələri ilə siyasi, hərbi, mədəni, humanitar əlaqələrinin inkişaf
etdirilməsi üçün geniş imkanlar açılmışdır. Bir tərəfdaş olaraq, Azərbaycan Şimali Atlantika İttifaqının əsas
məqsədinə-bütün Avroatlantika zonasında sülhün və sabitliyin möhkəmləndirilməsinə öz sadiqliyini nümayiş
etdirir.
NATO ilə yaradılmış hüquqi münasibətlər bu beynəlxalq təşkilata daxil olan ölkələrdə gələcəkdə
Azərbaycan ordusu üçün zabit kadrlarının hazırlanmasına, NATO İttifaqının keçirdiyi sülhməramlı tədbirlərdə
və hərbi manevrlərdə ordu hissələrimizin iştirakına, milli ordu quruculuğunda blokun imkanlarından istifadə
edilməsinə əsas verir.
2005-ci il aprelin 28-də Brüsseldə «NATO + Azərbaycan» formatında keçirilən görüş zamanı tərəflər
Azərbaycanın NATO ilə İPAP planının müddəalarını müzakirə edərək təsdiqlədilər. 2005-ci il noyabrın 2-də
Latviyanın paytaxtı Riqada Cənubi Qafqaz dövlətlərini dəstəkləyən ölkələrinin əməkdaşlığının
əlaqələndirilməsi üzrə konfrans (South Caucasus Clearing House Conference) keçirilmişdir. Konfrans
iştirakçıları İPAP planının yerinə yetirilməsi üzrə Azərbaycana yardımların göstərilməsi ilə bağlı razılaşma
əldə etdilər [2, s. 38].
2005 – cı il noyabrın 18-19 – da NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz və Orta Asiya üzrə xüsusi
nümayəndəsi Robert Simmonsun yenidən Azərbaycana səfəri zamanı İPAP-ın yerinə yetirilməsi baxımından
6 aylıq müddətə qiymət verilərək məqbul hesab edilmişdir. Qeyd edək ki, qiymətləndirmə hər 6 aydan bir
keçirilir. 2007-ci ilin mart ayında Azərbaycanda səfərdə olan R.Simmons İPAP-ın birinci mərhələsinin başa
çatdığını və yaxınlarda yeni İPAP-ın imzalanacağını bəyan etdi [2, s. 38].
Bu səfərlər Azərbaycanın NATO ilə İPAP çərçivəsində əməkdaşlığın intensivləşməsinin məntiqi
nəticəsidir. Azərbaycan ümumiyyətlə, Avroatlantik qurumlarla tərəfdaşlığın inkişaf etdirilməsinə çox ciddi və
praktik şəkildə yanaşdığından ikitərəfli əməkdaşlıq və birgə fəaliyyətin inkişaf etdirilməsi ölkəmiz, eyni
zamanda bütövlükdə region üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Hazırda Azərbaycan istər «Sülh naminə
tərəfdaşlıq» proqramı, istərsə də İPAP çərçivəsində bu əməkdaşlığı uğurla inkişaf etdirir. Bu fəaliyyət İPAP
çərçivəsində əks olunan qiymətə uyğundur. Çünki İPAP-da qeyd olunur ki, Azərbaycanın NATO ilə
tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq əlaqələri möhkəm xarakter daşıyır.
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Azərbaycanla NATO arasında əməkdaşlıq təkcə ” Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramı və İPAP-dan
ibarət deyil. NATO ilə Fərdi Tərəfdaşlıq Planı (İPP) çərçivəsində hər il Azərbaycan SQ-nin 1000-dək
nümayəndəsi NATO-nun 300-dək tədbirində iştirak edir. Həmçinin Azərbaycanda hər il NATO-nun
Brüsseldəki mənzil-qərargahında, Monsdakı (Belçika) tərəfdaşlığın koordinasiya qrupunda, Neapoldakı
(İtaliya) regional və Norfolkdakı (ABŞ) strateji komandanlıqda da xidmət edirlər. Bundan başqa, Azərbaycan
Müdafiə Təsisatlarının Qurulması üzrə Tərəfdaşlığın Əməliyyat Planı (PAP DİB) proqramı çərçivəsində də
NATO ilə əməkdaşlıq edir [8].
Dövlət başçısı İlham Əliyevin Belçika Krallığına səfəri Azərbaycan-NATO münasibətlərinin yeni
mərhələsi kimi qiymətləndirilməlidir. Belə ki, 2006-cı il noyabrın 8-də Brüsseldə-NATO-nun qərargahında bu
hərbi-siyasi qurumun baş katibi Yaap de Hoop Sxeffer ilə görüşən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev adı
çəkilən beynəlxalq təşkilatla əməkdaşlığın uğurla inkişaf etdiyini söyləyərək «Fərdi Tərəfdaşlıq üzrə Fəaliyyət
planı» çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlərin bunun yaxşı nümunəsi olduğunu qeyd etdi və bu əlaqələrin
bundan sonra da genişlənəcəyinə əmin olduğunu bildirdi [7].
NATO ilə əməkdaşlığın genişləndiril-məsi baxımından Prezident İlham Əliyevin Brüsselə çox
böyük əhəmiyyət kəsb edən səfəri zamanı keçirdiyi görüşlər, aparılan danışıqlar Azərbaycanın bu
beynəlxalq təşkilatlara inteqrasiyasına yeni təkan verəcəkdir. Bununla yanaşı, dövlət başçısı İlham
Əliyevin Belçika Krallığına son səfəri bir daha sübut etdi ki, Avroatlantik strukturlara, xüsusilə NATOya inteqrasiya Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biridir.
2006-cı il noyabrın 28-29 – da 26 ölkənin dövlət və hökumət başçılarının iştirakı ilə NATO-nun Riqada
keçirilən Zirvə toplantısının yekunu olaraq qəbul olunmuş 46 bənddən ibarət kommunikenin 43-cü bəndində
alyans üzvü olan ölkələrin Cənubi Qafqazdakı münaqişələrin hələ də həll edilməməsindən narahatlığı əks
olunmuşdur [10]. NATO-nun Zirvə toplantısının yekun bəyannaməsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün,
suverenliyinin dəstəklənməsi ölkəmizin regionda və beynəlxalq aləmdə qazandığı uğurların nəticəsi kimi
qiymətləndirmək olar. Bununla yanaşı, Azərbaycan üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən bu bəyannamənin
qəbul olunması, həm də alyansın Cənubi Qafqaz regionuna marağının artmasını göstərir. Hazırda
Azərbaycanın Şimali Atlantika İttifaqı ilə «Fərdi Tərəfdaşlıq üzrə Fəaliyyət planı» çərçivəsində əməkdaşlıq
etməsi və alyansın üzv olan dövlətlərin ölkəmizə xüsusi diqqət verməsi buna bariz sübutdur. Məhz qarşılıqlı
əməkdaşlığın inkişafı nəticəsində NATO regionda sülhün və sabitliyin bərpasına çalışır.
NATO-Azərbaycan əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi müstəqil dövlətimizin beynəlxalq aləmdəki
mövqelərinin daha da möhkəmləndirilməsinə zəmin yaradır. Bu baxımdan NATO-nun Buxarest sammiti bizim
üçün xüsusi əhəmiyyət daşımışdır. Belə ki, 2008-ci il aprelin 2-4 – də NATO-nun Buxarestdə keçirilən zirvə
toplantısında regional münaqişələr xüsusi müzakirə obyekti oldu. Zirvə toplantısının Yekun Bəyannaməsinin
43-cü maddəsində ərazisində «dondurulmuş münaqişələr» olan dörd postsovet respublikasının müstəqilliyi,
suverenliyi və ərazi bütövlüyünün dəstəklən-məsi və bu münaqişələrin həmin prinsiplər əsasında həll
edilməsinin tövsiyə olunması bu gün Azərbaycan üçün olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir [11].
Bundan əlavə, NATO-nun 60 illiyi ilə əlaqədar 2009-cu il aprelin 3-4 – də Kil və Strasburqda keçirilmiş
sonuncu Zirvə toplantısında qəbul edilmiş Bəyannamənin münaqişələrlə bağlı 58-ci bəndində təşkilatın Cənubi
Qafqaz və Moldova ərazilərindəki münaqişələrin mövcudluğundan ciddi narahatlıq keçirdiyi bildirilməklə
yanaşı, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün dəstəkləndiyi də öz əksini tapdı [12].
Azərbaycan NATO ilə əməkdaşlığı həm də respublikamızın xarici siyasət strategiyasının bir neçə əsas
amili baxımından qiymətləndirilməlidir. Birincisi, gənc Azərbaycan dövləti öz xarici siyasətində beynəlxalq
təşkilatlarla əməkdaşlığa xüsusi əhəmiyyət verir. İkincisi, Azərbaycan beynəlxalq təşkilatların üzvü olan bütün
dünya dövlətləri ilə əməkdaşlıqda maraqlıdır və çoxtərəfli diplomatiya siyasəti yeridir. Üçüncüsü,
Azərbaycanın müharibə vəziyyətində olması tələb edir ki, bütün vasitə və yollarla beynəlxalq aləmdə təmasda
olsun və onu müstəqillik problemlərimizin həllinə daha çox cəlb etsin. Bu üç faktor Azərbaycanın NATO
proqramına qoşulmasında əsas rol oynamışdır.
Bu gün NATO ilə əlaqələrin genişləndirilməsi və dərinləşdirilməsi, Azərbaycanın dünya birliyinə
inteqrasiya olunması, öz maraqlarını bilavasitə təmsil etməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyindən bu
sahədə fəaliyyət müstəqil Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin prioritet istiqamətlərindən birini təşkil edir.
Ədəbiyyat
1. Həsənov Ə.M. Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti. Bakı, 2005.
2. Sümərinli C. İrəliyə, NATO-ya doğru. Bakı, 2007.
3. NATO Handbook. NATO office of information and press. 1110 Brussels. Belgium, 2001.
4. NATO Public Diplomacy Division. 1110 Brussels, Belgium, 2005.
1486

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

5. NATO Transformed. Public Diplomacy Division. 1110 Brussels, Belgium, 2005.
6. «Azərbaycan», 21 may 2004 – cü il.
7. «Azərbaycan», 12 noyabr 2006 – ci il.
8. «Ауnа», 29 aprel 2006 – ci il.
9. «Xalq qəzeti», 10 may 1994 – cü il.
10. «Xalq qəzeti», 01 dekabr 2006 – ci il.
11. «Xalq qəzeti», 10 aprel 2008 – ci il.
12. «Xalq qəzeti», 7 aprel 2009 – cu il.
Dövlət idarəçiliyi.-2009.-№1.-S.156-164.

1487

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Azərbaycan-NATO əlaqələri uğurla inkişaf edir
Ölkəmizin ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən NATO üzvləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin
sürətlənməsini istəyir
Rasim BAYRAMOV
“Böyük iyirmilər”ə daxil olan dövlətlərin London görüşünün ardınca dünyanın diqqətini cəlb
edən daha bir önəmli hadisə NATO-nun 60 illiyinə həsr olunmuş sammit oldu. Sammit Almaniyanın
Köln və Fransanın Strasburq şəhərlərində keçirilib. Sammit zamanı NATO-nun üzləşdiyi ümumi və
strateji məsələlər müzakirə edilib, yeni strateji konsepsiya hazırlamaq məqsədilə Avratlantik
təhlükəsizliyi kontekstində NATO-nun yerini müəyyənləşdirmək üçün gələcək perspektivlər araşdırılıb.
Bununla yanaşı, sammitdə NATO-nun Əfqanıstana dair strategiyasında irəliləyişlər, Kosovoda
vəziyyət, Rusiya ilə münasibətlər, Fransanın quruma yenidən tamhüquqlu üzv qəbul olmaq istəyi,
bunun NATO-Avropa İttifaqı münasibətlərinə təsiri də müzakirə olunub.
Yubiley sammitinə hazırlıq sakit ötüşməyib. Belə ki, sammit ərəfəsində Strasburqda keçirilən
nümayişlər zorakılıqla müşayiət olunub. Fransa polisi NATO-nun toplantısına etiraz edənlərin keçirdiyi
nümayişi dağıtmaq üçün gözyaşardıcı qazdan istifadə edib. Nümayişin gedişində təhlükəsizlik qüvvələri ilə
müharibə əleyhdarları arasında toqquşmalar qeydə alınıb. Nəticədə 100-dən artıq etirazçının həbs edildiyi
bildirilir. Ümumilikdə toqquşmalarda 2 minə qədər nümayişçi iştirak edib. Onlar Strasburqun mərkəzinə qədər
irəliləsələr də, aksiya polis qüvvələri tərəfindən dağıdılıb. Aprelin 4-də də etiraz nümayişlərinin keçirilməsinə
polis qüvvələri sonadək imkan verməyib.
Bütün bunlar NATO-nun yubiley sammitinin keçirilməsinə əngəl yaratmayıb. Təşkilatın 28 üzvünün
dövlət və hökumət başçıları bir araya gələrək qurum qarşısında duran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi,
qarşılıqlı müzakirələr aparıblar. NATO qarşısında duran əsas məsələlərdən biri təşkilatın yeni baş katibinin
seçilməsilə bağlı olub. Bu vəzifəyə əsas namizəd Danimarkanın Baş naziri Anders Foq Rasmussen olsa da,
alyansa üzv olan 28 ölkənin başçıları onun namizədliyinə dair məsələdə yekdil fikrə gələ bilməyiblər.
Rasmussenin namizədliyinə əsasən Türkiyə etiraz edib. Türkiyənin Baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan hələ
sammitdən əvvəl NATO baş katibliyinə başqa bir şəxsin namizədliyinin irəli sürülməsini tələb edib. Bir
namizəd məsələsinin əleyhinə çıxan Ərdoğan bir neçə namizədin irəli sürülməsinin daha ədalətli olduğunu
vurğulayıb. Lakin sonda Türkiyə digər NATO üzvlərilə danışıqlar apararaq mövqeyindən geri çəkilməyə
razılıq verib və Danimarkanın Baş naziri Anders Foq Rasmussen NATO-nun yeni baş katibi seçilib.
Rasmussen səlahiyyətlərinin icrasına cari il avqustun 1-dən başlayacaq.
Türkiyə mediası xəbər verir ki, Rasmussenin Baş katib seçilməsinə Ankara Barak Hüseyn Obamanın
işə qarışmasından sonra razılıq verib. NATO-nun hazırkı Baş katibi Yaap de Hoop Sxefferin səlahiyyət
müddəti isə cari il iyulun 31-də başa çatır.
Onu da qeyd edək ki, dünyanın ən güclü hərbi strukturu sayılan NATO ilə Azərbaycan arasında əlaqələr
intensiv inkişaf edir.
Bunun başlıca səbəblərindən biri də NATO-nun Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləməsidir.
Təşkilatın baş katibi Yaap de Hoop Sxeffer bununla bağlı bildirib: “Ərazi bütövlüyü məsələsi çox ciddi
məsələdir. NATO hər zaman ölkələrin ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir”.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsi NATO-nun zirvə sammitinin yekun bəyanatının 58-ci
maddəsində də öz əksini tapıb. Bəyanatda qeyd olunub ki, alyans Ermənistan, Azərbaycan, Gürcüstan və
Moldovanın ərazi bütövlüyünü, müstəqilliyini və suverenliyini dəstəkləməkdə davam edir və eyni zamanda,
regional münaqişələrin sülh yolu ilə həllini dəstəkləməkdə də davam edəcək: “Biz Cənubi Qafqaz və
Moldovada uzunmüddətli regional münaqişələrin hələ də davam etməsindən narahatıq. Bu münaqişələrdə
bütün tərəflər onun sülh yolu ilə həll olunmasına konstruktiv yanaşmalıdırlar. Biz münaqişə tərəflərini regional
təhlükəsizlik və sabitliyi pozan bütün addımlardan çəkinməyə çağırırıq”.
Eyni zamanda, ATƏT-in regiondakı fəaliyyəti və səyləri də bizi sevindirir. Bu da öz növbəsində
Qafqazda sabitlik və əməkdaşlıq platforması ilə müvəffəqiyyətlə tamamlana bilər”.
Təşkilat belə hesab edir ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində ATƏT-in
Minsk qrupu fəaliyyətini daha da gücləndirməlidir. NATO özünün bu münaqişənin çözümündə hələlik aparıcı
rol oynamadığını bildirir. Bu məqama da toxunan Yaap de Hoop Sxeffer qeyd edir: “Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həlli məsələsində NATO-nun həlledici rol oynamamalı olduğunu hesab edirəm. Bu məsələ ilə
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bizim təşkilat məşğul olmur. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində həll olunur. Mən
özüm də xarici işlər naziri olanda ATƏT-ə sədrlik etdiyim dövrdə münaqişənin həlli ilə maraqlanmışam”.
Azərbaycan 1994-cü ildən həyata keçirilən “Sülh naminə əməkdaşlıq” proqramı çərçivəsində də NATO
ilə ən fəal əlaqə yaradan ölkələrdən biridir. Həmin proqramın əsası ABŞ-ın sabiq Prezidenti Bill Klinton
tərəfindən 1994-cü ilin yanvarında NATO-nun Brüsseldə keçirilən tarixi zirvə toplantısında qoyulub. Onun
əsas funksiyası Şərq ölkələri ilə NATO arasında əməkdaşlığı möhkəmlətmək və Qərb birliyinə yeni
demokratik dövlətlər cəlb etməkdir. Proqramda iştirak edən ölkələr NATO və digər Avratlantik strukturlara
sürətlə inteqrasiya edir. Elə bunun nəticəsidir ki, 1994-2004-cü illərdə Şərqi Avropanın keçmiş sosialist
dövlətlərinin, demək olar ki, hamısı və Baltikyanı respublikalar NATO-nun bərabərhüquqlu üzvünə çevriliblər.
1994-cü il mayın 2-dən “Sülh naminə əməkdaşlıq” proqramı çərçivəsində Azərbaycan da NATO ilə sıx
əməkdaşlıq edir və bu proqrama əsasən silahlı qüvvələrimiz NATO standartlarına uyğunlaşdırılır. Artıq NATO
rəsmiləri özləri də dəfələrlə etiraf ediblər ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin NATO standartlarına
uyğunlaşdırılması çox yüksək səviyyədə gedir. Bununla yanaşı, Azərbaycan hərbçiləri və digər müvafiq
qurumların təmsilçiləri “Sülh naminə əməkdaşlıq” proqramına uyğun olaraq NATO-nun müxtəlif ölkələrdə
keçirilən layihələr və tədbirlərində fəal iştirak edirlər. Azərbaycan təmsilçiləri son 15 il ərzində NATO-nun
zirvə toplantılarının işində də yüksək səviyyədə təmsil olunurlar. Bütün bunlara görə NATO-nun Cənubi
Qafqaz üzrə əlaqələndiricisi Zbiqnev Rıbatski də Azərbaycanın bu təşkilata inteqrasiyasının uğurla davam
etdiyini bildirir. Həmçinin NATO təmsilçiləri özləri də təşkilatın Azərbaycanla qarşılıqlı əməkdaşlığın inkişaf
etdirilməsində maraqlı tərəf kimi çıxış etdiyini bəyanlayıblar.
Azərbaycan.-2009.-9 aprel.-№ 74.-S.2.

1489

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

NATO-nun enerji təhlükəsizliyi strategiyası: Azərbaycan vektoru
Dirçəliş-XXI əsr.-2008.-№126/127.-S.94-106.
Azər ƏZİMLİ,
AMEA-nın Tarix İnstitutu
Müasir dövrdə bir sıra dövlətlərin enerji amilindən xarici siyasətdə təzyiq vasitəsi kimi istifadə etməsi,
enerji daşıyıcıları hasil olunan regionlarda hərbi-siyasi qeyri-sabitlik enerji təminatı məsələsini iqtisadi
müstəvidən daha çox siyasi müstəviyə keçirmişdir. Bu isə enerji istehlakçısı olan dövlətlərin enerji
təhlükəsizliyinə xarici siyasət və milli maraq prioritetləri arasında yer verməsinə səbəb olmuşdur. Bu
baxımdan, enerji təhlükəsizliyi məsələsi Avratlantika regionunun 26 inkişaf etmiş və dünyanın ən böyük enerji
istehlakçısı olan dövlətlərinin siyasi-hərbi bloku olan NATO-nun gündəliyinə də çıxarılmışdır. “Soyuq
müharibə”nin sona yetməsi ilə öz fəaliyyətini hərbi sahədən daha çox təhlükəsizlik sahəsinə transformasiya
edən NATO-nun ənənəvi vəzifələrlə yanaşı, Avratlantika regionu üçün yeni xarakterli təhdid və risklərlə
əlaqədar üzərinə götürdüyü yeni missiyalardan biri də üzv dövlətlərin enerji təhlükəsizliyinin təmin
edilməsində iştirakı olmuşdur.
Enerji məsələsinin NATO-nun gündəliyinə daxilolma səbəbləri
Silahlı qüvvələrin yanacaqla təchizatı kontekstindən yanaşdıqda, operativ səviyyədə enerji
təhlükəsizliyinin NATO üçün yeni bir sahə olmadığı aydınlaşır. Belə ki, hələ “soyuq müharibə” dövründə
Alyansın silahlı qüvvələrini mərkəzləşdirilmiş qaydada yanacaq və sürtgü materialları ilə fasiləsiz təchiz etmək
məqsədilə bir neçə boru kəməri və anbarlardan ibarət Boru Kəmərləri Sistemi yaradılmışdı. Ümumi uzunluğu
14500 kilometr olan və 12 üzv dövlətin ərazisindən keçən bu sistem ehtiyat anbarlarını. hərbi aviabazaları,
yanacaqdoldurma stansiyalarını və emal müəssisələrini bir-biri ilə bağlayır. Sistem İtaliya, Yunanıstan,
Norveç, Portuqaliya, Türkiyə (iki ayrı kəmər Şərq və Qərb) və Böyük Britaniyada yerləşən 7 milli və iki
beynəlxalq boru kəmərləri şəbəkəsindən ibarətdir. Birinci beynəlxalq boru kəməri Almaniya və Danimarka
(Şimali Avropa Boru Kəməri Sistemi), ikinci kəmər isə Belçika, Fransa, Almaniya, Lüksemburq və
Niderlanddan (Mərkəzi Avropa Boru Kəməri Sistemi) keçir. Yeni üzvlərin malik olduğu milli boru kəmər
sistemləri də NATO standartlarına uyğunlaşdırılır və onların vahid sistemə inteqrasiyası sahəsində
iş aparılır. Bundan əlavə, NATO strukturunda boru kəmərlərinin idarə olunması və yanacaqla təchizatı
məsələləri ilə bağlı səlahiyyətləndirilmiş aşağıdakı qurumlar da fəaliyyət göstərir: NATO Boru Kəmərləri
Komitəsi, Mərkəzi Avropa Boru Kəməri Sistemi Təşkilatı və İdarəetmə Agentliyi, İnfrastruktur Komitəsi,
Ali Resurs Şurası və s. (13, s. 324).
1991-ci il və 1999-cu il strateji konsepsiyalarında da enerji təhlükəsizliyi məsələsi “mühüm xammal
təminatı kommunikasiyalarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi” müddəası formasında öz əksini tapmışdı
(17). Lakin bu konsepsiyalarda enerji təhlükəsizliyi yalnız fiziki mühafizə kontekstində öz əksini tapmışdısa,
NATO-nun 2006-cı il Riqa sammitində qəbul edilmiş qərarlardan sonra bu məsələ daha geniş strateji mahiyyət
kəsb edərək, Avratlantika regionunun təhlükəsizliyinin fundamental əsaslarından biri kimi elan edildi.
NATO-nun enerji təhlükəsizliyinə yanaşmasında bu dəyişikliyin səbəbləri nə idi?
Əvvəla, 11 Sentyabr 2001-ci il məlum terror aksiyalarından sonra meydana gələn təhlükəsizlik mühiti
planetin enerji ehtiyatlarının mühüm hissəsinin cəmləndiyi Yaxın və Orta Şərq regionunda qeyri-sabitliklə
xarakterizə olunurdu. Ümumiyyətlə, dünya enerji ehtiyatlarının cəmləndiyi əsas regionlar (Yaxın Şərq, Şimali
və Qərbi Afrika) üçün daxili qeyri-sabitlik, dövlətlərarası dondurulmuş və ya fəal münaqişələr, vətəndaş
müharibəsi. korrupsiya və digər formada risk faktorları xarakterikdir. Məsələn, dünyada hasil olunan neftin 40
faizi planetin ən təhlükəli məntəqələrindən biri hesab olunan Hörmüz boğazı ilə nəql olunur, 20 ildən sonra bu
göstəricinin 60 faizə çatacağı proqnozlaşdırılır.
İkincisi, “Əl-Qaidə” və digər terror təşkilatlarının enerji infrastrukturuna və boru kəmərlərinə hücum
barəsində müxtəlif vaxtlarda verdiyi bəyanatlar və həyata keçirilmiş bəzi aksiyalar enerji təhlükəsizliyi
probleminə beynəlxalq təşkilatlar səviyyəsində baxılmasını tələb edən digər bir amil idi. Xüsusən, Əfqanıstan
və İraqda hərbi əməliyyatların başlanmasından sonra həm müttəfiq qüvvələrin komandanlığı, həm də
beynəlxalq ekspertlər tərəfindən neft-qaz sənayesi infrastrukturlarına qarşı terror aksiyalarının mümkünlüyü
ehtimalı yüksək dəyərləndirilir.
Üçüncüsü, enerji təhlükəsizliyinin hazırkı anlamda NATO-nun gündəliyinə çıxarılmasında Rusiyanın
2006-cı ilin yanvarında Ukraynaya siyasi təzyiq məqsədilə təbii qaz ixracının dayandırmasının da müəyyən
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rolu olmuşdur. NATO-nun yeni üzvlərinin qənaətinə görə, gələcəkdə bu təzyiq vasitəsinin digər Avropa
dövlətlərinə qarşı da tətbiq edilməyəcəyinə təminat verəcək hər hansı bir siyasi-hüquqi və ya təhlükəsizlik
mexanizmi yox idi. Bu baxımdan, NATO-nun Şərqə doğru genişlənməsi də enerji təhlükəsizliyi məsələsinin
gündəliyə çıxmasına səbəb olmuşdur. Enerji təminatını diversifikasiya etməyi bacarmış Alyansın “qocaman”
üzvlərindən fərqli olaraq, yeni üzvlər enerji tələbatlarını, əsasən, bir mənbədən Rusiyadan ödəyirdilər.
Rusiyada hasil olunan enerji daşıyıcılarının Avropaya tranzitindən müəyyən qazanc əldə edən NATO-nun
(Latviya, Litva, Estoniya, Polşa, Çexiya. Slovakiya) yeni üzvlərini narahat edən digər bir məsələ Mərkəzi və
Şərqi Avropadan yan keçməklə. Baltik dənizinin dibi ilə Rusiya ilə Almaniyanı birləşdirəcək “Şimal axını”
qaz kəməri layihəsinin gündəmə çıxarılması və qərbi avropalıların bu layihəyə müsbət yanaşması olmuşdur.
Bu qaz kəməri də gələcək təzyiq vasitəsi kimi qiymətləndirilirdi. Aşağıdakı cədvəldə Rusiyanın “Qazprom”
şirkətinin Avropa bazarlarında pay göstəriciləri faizlərlə verilmişdir (12):
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Dördüncüsü, “Sülh Naminə Tərəfdaşlıq”. “Aralıq Dənizi Dialoqu” və “İstanbul Əməkdaşlıq Təşəbbüsü”
çərçivəsində enerji istehsalçısı olan tərəfdaş ölkələr (Azərbaycan, Qazaxıstan, Özbəkistan, Əlcəzair, Bəhreyn,
Qətər, Küveyt, BƏƏ və digərləri) mütəmadi olaraq enerji layihələrinin təhlükəsizliyinin təminatında NATOnun praktiki iştirakının nədən ibarət olması barədə müzakirələrin keçirilməsi təşəbbüsü ilə çıxış edirdilər.
Beşincisi, enerji sektoru üzrə ixtisaslaşmış bir sıra beynəlxalq təşkilat və araşdırma mərkəzlərinin qlobal
enerji təminatının strukturunda baş verəcək dəyişikliklər barədə hesabat və proqnozları da enerji təhlükəsizliyi
məsələsini NATO-nun gündəliyinə gətirilməsini tələb edirdi. Beynəlxalq Enerji Təşkilatının (19 NATO
dövləti bu təşkilatın üzvüdür) 2007-ci il üçün açıqladığı proqnozlara görə, 2030-cu ilə qədər enerjiyə olan
tələbat 50 faiz artacaq. 2000 – 2006-cı illərdə dünya enerji tələbatının 50 faizinin və kömür tələbatının 80
faizinin yalnız Çin və Hindistanın payına düşməsi, növbəti 25 ildə bu iki qlobal ambisiyalara malik dövlətin
enerji istehlakında Qərb dövlətlərinin əsas rəqibinə çevriləcəyini də proqnozlaşdırmağa əsas verir.
Ümumiyyətlə, hesablamalara görə, enerji tələbatında artımın 2015-ci ildə 50 faizi, 2030-cu ildə isə 70 faizi
inkişaf etməkdə olan ölkələrin payına düşəcəkdir. Gözlənilən bu artım fonunda neft hasilat-istehlak
tarazlığının da pozulması proqnozlaşdırılır (3, s. 5).
Belə ki, 2006 – 2015-ci illərdə dünyada neftə olan tələbatın 37,5 milyon barel / gün (mb / g) həcminə
qədər artacağı gözlənilir. Bu həcmin 13,6 mb / g – ü yeni tələbatın ödənilməsi, 23,9 mb / g – ü isə tükənəcək
yataqların əvəzlənməsi üçün tələb olunur. OPEC və qeyri-OPEC neft hasilatçıları bu müddətə yalnız 25 mb /
g səviyyəsində hasilatın planlaşdırıldığını bəyan ediblər. Beləliklə, əgər hasilat planları dəyişdirilməzsə,
hasilat-istehlak balansında 12,5 mb / g kəsir yaranacaqdır.
Proqnozlarda kəşf edilmiş neft ehtiyatlarının 80 faizinin dövlət sektoruna daxil olan şirkətlərin nəzarəti
altında olması da enerji mənzərəsinə gərginlik gətirən amil kimi nəzərdən keçirilir. Əvvəla, dövlət şirkətləri
özəl və ya transmilli şirkətlərdən fərqli olaraq tez bir zamanda yüksək gəlir əvəzinə nisbətən aşağı, lakin
uzunmüddətli və davamlı gəlir əldə etməyə üstünlük verirlər. Digər tərəfdən, büdcəni, əsasən, xammal satışı
ilə formalaşdıran bir sıra dövlətlər köhnəlmiş infrastruktura investisiyalar yönəltmək üçün kifayət qədər vəsaitə
malik olmurlar ki, bu da hasilatın aşağı düşməsinə və qiymətlərin artımına səbəb olur (9, s. 15). Həmçinin,
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kəşf edilmiş neft və qaz yataqlarının ayrı-ayrı dövlətlərin nəzarətində olması onların beynəlxalq proseslərə də
təsirini artırır. Məsələn, dünyada kəşf edilmiş qaz ehtiyatlarının 60 faizi Rusiya və İranın payına düşür.
Enerji təhlükəsizliyi məsələsində NATO-nun rəsmi mövqeyi
Yuxarıda sadalanan bütün bu amil-lər, NATO-dan enerji təhlükəsizliyinə kompleks yanaşmanı Özündə
əhatə edən enerji təhlükəsizliyi üzrə hər hansı bir konseptual sənədin qəbul edil-məsi zərurətini yaradırdı.
NATO-nun Riqa sammitində qəbul edilmiş qərarlar bu prosesin başlanğıcı oldu.
Riqa sammiti ərəfəsində Alyansa daxil olan ölkələrin ictimai rəyində enerji təhlükəsizliyinə yeni
yanaşmanın zəruriliyi barədə rəyin formalaşdırılması və bu məsələnin ictimai elmi dairələrin də müzakirəsinə
çıxarılması məqsədilə bir sıra tədbirlər də həyata keçirildi. Belə ki, 2006-cı ilin fevralında ənənəvi Münhen
Təhlükəsizlik Siyasəti Konfransının 42-ci sessiyasında enerji təhlükəsizliyi məsələsi cari problem olaraq
müzakirəyə çıxarıldı. Tədbirdə iştirak edən NATO-nun baş katibi Yaap de Hoop Sxeffer enerji təhlükəsizliyi
mövzusunun Alyansın da gündəliyinə daxil edilməsinin zəruriliyini vurğuladı, NATO-nun dəniz
daşınmalarının təhlükəsizliyinin təminatında mühüm rol oynaması niyyətində olduğunu ifadə etdi.
Eyni ay ərzində Praqada Enerji Təhlükəsizliyi Texnologiyası Forumunda enerji məsələsi ciddi müzakirə
edildi, tədbirdə enerji təhlükəsizliyini təmin etmək üçün NATO və Avropa Birliyi arasında yeni enerji
ittifaqının yaradılması təklifi irəli sürüldü. Tədbirdə iştirak edən Polşa xarici işlər naziri mümkün enerji
böhranlarına qarşı NATO-nun bir enerji ittifaqı olmasını təklif etdi.
NATO dövlətlərinin qanunvericilik orqanlarında da enerji təhlükəsizliyi məsələsi müzakirəyə çıxarıldı.
ABŞ senatoru Riçard Luqarın sifarişi əsasında Konqres kitabxanasının Tədqiqat Xidməti tərəfindən “NATO
və enerji təhlükəsizliyi” mövzusunda araşdırma aparıldı (məhz bu araşdırmanın nəticələri əsasında senator
Riqa sammiti zamanı enerji təhlükəsizliyi üzrə xüsusi təşəbbüslə çıxış etdi) (14). NATO Parlament
Assambleyasında isə hollandiyalı deputat Jos Van Gennip “Enerji təhlükəsizliyi” mövzusunda hesabat üzrə
məruzəçi təyin edildi, onun hazırladığı 24 səhifəlik sənəd Assambleyanın payız sessiyasında qəbul olundu (8).
Təşkil olunan tədbirlər və parlamentlərdəki fəallıq fonunda ABŞ administrasiyasının xarici siyasət
kursunun formalaşmasında mühüm təsirə malik olan yeni mühafizəkarlar da enerji təhlükəsizliyi məsələsinin
NATO-nun təhlükəsizlik konsepsiyasına daxil edilməsinin zəruri olmasını israrla bəyan edirdilər.
Lakin müzakirələr zamanı NATO-ya daxil olan dövlətlərin həm hərbi-siyasi rəhbərliyində, həm də
ictimai-elmi dairələrində enerji təhlükəsizliyi ilə əlaqədar yekdil rəyin olmadığı da aşkarlandı. Əgər NATOnun qərbi avropalı “qocaman” üzvləri enerji təhlükəsizliyi məsələsində ehtiyatlı kurs tərəfdarı kimi çıxış
edirdilərsə, ABŞ və yeni üzvlər bunun əksinə olaraq, daha çevik və təsirli həll yollarının tapılmasının tərəfdarı
idilər. Başqa sözlə, qərb cəmiyyətində enerji təhlükəsizliyinə münasibətdə iki əsas xətt müşahidə olunurdu:
“radikal” və “ehtiyatlı”.
“Radikal” xəttin əsas müddəaları ABŞ Senatının xarici siyasət komissiyasının sədri R. Luqar tərəfindən
NATO sammitilə eyni vaxtda Riqa şəhərində keçirilən beynəlxalq konfransda çıxış zamanı səsləndirildi (18).
O, enerji təhlükəsizliyinə təhdidin Şimali Atlantika Müqaviləsinin 5-ci maddəsinin (kollektiv müdafiə)
qüvvəyə minməsinə səbəb olan hal kimi nəzərdən keçirilməsini təklif edirdi. Başqa sözlə, hər hansı bir Alyans
üzvünə qarşı enerji daşıyıcılarından təzyiq kimi istifadə edilməsini ona qarşı təcavüz kimi qiymətləndirmək
təklif olunurdu. Senator, həmçinin enerji təminatı marşrutlarının və mənbələrinin diversifikasiyası
istiqamətində daha fəal siyasət yürüdülməsini tələb edirdi.
“Ehtiyatlı” xətt tərəfdarlarının mövqeyi NATO baş katibinin ofisində Siyasətin Planlaşdırılması
direktoru vəzifəsində çalışan Cemi Şea tərəfindən Riqa sammiti ərəfəsində Alyansın rəsmi orqanı olan “NATO
Review” jurnalında dərc edilmiş məqalədə öz əksini tapırdı (9). Üzv dövlətlərə enerji təhlükəsizliyi sahəsində
aşağıdakı 4 istiqamət üzrə NATO-nun fəaliyyətinin mümkünlüyünün nəzərdən keçirilməsi təklif olunurdu:
- enerji təhlükəsizliyi sahəsində situasiyanın daimi monitorinqi və qiymətləndirilməsi (NATO-nun
kəşfiyyat və informasiya-kommunikasiya vasitələrindən istifadə etməklə);
- energetika infrastrukturlarının təhlükəsizliyinin təmin olunmasında üzv dövlətlərə dəstək verilməsi:
- dəniz daşınmalarını həyata keçirən nəqliyyat vasitələrinin terror və digər hücumlardan mühafizəsini
təmin etmək məqsədilə dənizlərdə hərbı-patrul fəaliyyətinin həyata keçirilməsi;
- enerji daşıyıcıları hasil olunan regionlarda böhran və ya münaqişə situasiyaları zamanı, qaz və neft
təchizatını təmin etmək məqsədilə hərbi əməliyyatların keçirilməsi.
Beləliklə, Riqa sammitində enerji təhlükəsizliyi məsələsi ayrıca müzakirə obyekti oldu. Görüş zamanı
Latviya, Litva, Estoniya və Polşa başda olmaqla bir qrup üzv dövlətlər enerji təhlükəsizliyi məsələsinə radikal
mövqedən yanaşılmasını təklif etsələr də, Rusiya ilə enerji sahəsində əməkdaşlıq edən Almaniya, eləcə də bu
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dövlətdən enerji asılılığı olmayan digər üzv dövlətlərin təzyiqi altında ehtiyatlı” xətt tərəfdarları öz
yanaşmalarının qəbul edilməsinə nail oldular.
Buna görə də, yekun bəyannaməyə enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı daxil edilmiş maddə daha çox
kompromis xarakteri daşıyırdı. Sənəddə energetika infrastrukturu obyektləri üçün risk və təhdidlərin
dəyərləndirilməsi və onların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə birgə tədbirlərin görülməsinin mümkünlüyü
vurğulanırdı. Bu məqsədlə, Şimali Atlantika Şurasına xüsusi iclasların birində enerji təminatına mümkün
risklərin, NATO-nun enerji təhlükəsizliyinin təminatına yeni dəyər əlavə etmə” imkanlarının
müəyyənləşdirilməsi həvalə olunurdu (16). Qeyd edək ki, sənədin ingilis variantında “əlavə töhfə vermək”
mənasında işlədilənlər əlavə etmək ( add value”) ifadəsi NATO-nun enerji təhlükəsizliyi məsələsində
mövqeyini xarakterizə edən əsas yanaşma oldu. Bununla Alyans rəsmiləri NATO-nun enerji təhlükəsizliyi
məsələsində əsas rolu üzərinə götürmək iddiasının olmadığını, yalnız özünün malik olduğu spesifik imkanlarla
bu sahədə fəaliyyət göstərən milli və beynəlxalq subyektlərə ehtiyac duyulan dəstəyin göstərilməsi məqsədi
daşıdığını beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırırdı. Bundan sonrakı bütün sənədlərdə də NATO-nun enerji
sahəsində mümkün fəaliyyəti “dəyər əlavə etmək” ifadəsi ilə xarakterizə edildi.
Enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında NATO-nun mümkün rol və vəzifələrinin müzakirə olunduğu
və Alyans baş katibinin mövzu ilə əlaqədar rəsmi mövqe səsləndirdiyi digər bir tədbir 28-29 iyun 2007-ci ildə
Makedoniyanın Orhid şəhərində keçirilən “Təhlükəsizlik Forumu” oldu. Avratlantika Tərəfdaşlıq Şurası
(AATŞ) çərçivəsində keçirilən bu tədbirdə 49 NATO üzvü və tərəfdaş ölkədən nazirlər, yüksək səlahiyyətli
rəsmilər, parlament üzvləri, elmi dairələrin, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri, jurnalistlər iştirak
edirdi. Tədbirdə müzakirə olunan 3 əsas məsələdən biri də enerji təhlükəsizliyi idi. Alyansın baş katibi Yaap
de Hoop Sxeffer öz çıxışında NATO-nun enerji təhlükəsizliyinin təminatında aşağıdakı üç istiqamətdə dəyər
əlavə edə biləcəyi fikrində olduğunu söyləmişdir:
- enerji infrastrukturu üçün terror hücumları və ya təbii fəlakətlər formasında təhdidlərlə, fövqəladə
hallarla üzləşən üzv və tərəfdaş dövlətlərə NATO-nun mülki və hərbi yardımının göstərilməsi;
- əsas dəniz daşınmalarının həyata keçirildiyi marşrutların NATO hərbi-dəniz potensialından istifadə
etməklə mühafizəsinin təmin edilməsi;
- neft-qaz infrastrukturunun mühafizəsinin daha yüksək səviyyədə təmin edilməsi üçün tərəfdaş
ölkələrin silahh qüvvələrinə təlimlərin keçirilməsi, təhdid və risklərin birgə dəyərləndirilməsi (11).
Gözlənildiyi kimi, NATO-nun 2008-ci il 24 aprel tarixli Buxarest sammitində müzakirə edilən
məsələlərdən biri də enerji təhlükəsizliyi oldu. Müzakirələr zamanı, 2006-cı il Riqa sammitində Şimali
Atlantika Şurası qarşısında qoyulmuş vəzifə çərçivəsində hazırlanmış “Enerji təhlükəsizliyinin təmin
edilməsində NATO-nun rolu” başlıqlı hesabat dövlət və hökumət başçılarına təqdim edildi (4). Hesabatda
Alyans üçün rəhbəredici prinsiplər müəyyən edilir, gələcək fəaliyyət üçün variantlar və tövsiyələr irəli
sürülürdü. Həmçinin, sənəddə aşağıdakı beş istiqamət üzrə NATO-nun enerji təhlükəsizliyinə dəyər əlavə edə
biləcəyi vurğulanırdı:
- informasiya və kəşfiyyat məlumatlarının ümumiləşdirilməsi və mübadiləsi;
- sabitliyin layihələndirilməsi;
- beynəlxalq və regional əməkdaşlığın genişləndirilməsi;
- terror aktları və təbii fəlakətlərin nəticələrinin aradan qaldırılmasına dəstək göstərilməsi;
- Kritik infrastrukturun mühafizəsinə dəstək göstərilməsi.
Sammitin yekun sənədinin 48-ci maddəsində, həmçinin Alyansın məsələ ilə əlaqədar diskussiyalarının
bundan sonra da davam etdiriləcəyi. NATO-nun yeni dəyər əlavə edilməsinə yönəlmiş səylərinin beynəlxalq
birliyin enerji təhlükəsizliyində ixtisaslaşmış bir sıra təşkilatların fəaliyyəti timsalındakı səyləri ilə
uzlaşdırılacağı və razılaşdırılacağı bəyan edilirdi. Həmçinin, Şimali Atlantika Şurasına 2009-cu ildə nəzərdə
tutulmuş növbəti sammitə qədər əldə edilmiş nailiyyətlər barədə hesabat hazırlanması da tapşırılırdı.
NATO-nun enerji strategiyası beynəlxalq təhlükəsizlik prizmasından
Qərb ölkələrində formalaşmış idarəçilik ənənəsinə uyğun olaraq, NATO-nun enerji təhlükəsizliyi
strategiyası nüfuzlu araşdırma və təhsil mərkəzlərində tanınmış müstəqil ekspertlərin, beynəlxalq hökumət və
qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrinin iştirakı ilə müxtəlif formatlarda keçirilən tədbirlərdə də
(seminar, konfrans və s.) müzakirə edilmişdir. Bu tədbirlərin üstün cəhəti, dövlət və beynəlxalq təşkilatların
rəsmiləri tərəfindən səsləndirilən rəsmi ideya və təşəbbüslərin geniş ictimaiyyət tərəfindən tənqidi təhlili üçün
imkan yaratmasıdır. Tənqidi təhlil süzgəcindən keçən yeni təşəbbüs və planların mübahisəli məqamları
aşkarlanır və bu da müvafiq korrektlər etməyə imkan verir. Buna görə də, müzakirələrin yekun hesabatlarında
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əks olunmuş fikirlər enerji strategiyasının hazırlanmasında nəzərə alınmaq üçün NATO rəhbərliyi və üzv
dövlətlərin hökumətlərinə təqdim olunur. Bu baxımdan aşağıdakı iki tədbir çərçivəsində irəli sürülmüş tezis
və təkliflər xüsusən diqqətəlayiqdir.
Bunlardan birincisi, 19 – 20 iyul 2007-ci il tarixində NATO məktəbinin ABŞ-ın Qlobal Təhlükəsizlik
üzrə Təhlil Mərkəzi ilə birgə təşkil etdiyi və Alyansın enerji təhlükəsizliyi məsələləri üzrə mütəxəssislərinin
də iştirak etdiyi “Enerji təhlükəsizliyinin təhlükəsizliyi” mövzusunda konfrans olmuşdur (5). Digər tədbir isə,
17 yanvar 2008-ci ildə Haaqa Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin və NATO-dakı Böyük Britaniya və Niderland
heyətlərinin təşkilatçılığı ilə “Enerji təminatının təhlükəsizliyində NATO və digər beynəlxalq təşkilatların
rolu” mövzusunda Brüssel şəhərində keçirilmiş seminar olmuşdur (3).
Hər iki tədbir NATO-nun enerji təhlükəsizliyində mümkün rolunun müzakirəsi, əldə olunan maraqlı
nəticələr və konkret təkliflər baxımından məhsuldar olmuşdur. NATO-nun Buxarest sammitində dövlət
başçılarına təqdim edilmiş “Enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində NATO-nun rolu” başlıqlı hesabatın
əsas müddəaları ilk dəfə məhz Brüsseldə keçirilən seminarda NATO baş katibinin siyasi müşaviri T. Legendre
tərəfindən açıqlanmışdır (3, s. 12).
Qeyd olunan tədbirlərdə enerji məsələsinin NATO-nun gündəliyinə çıxarılmasını zəruri edən səbəblər,
onun mümkün rolu və enerji sektoruna NATO-nun müdaxiləsinin doğura biləcəyi mənfi və müsbət nəticələr
və digər məsələlər ətrafında fərqli yanaşmalar nümayiş etdirilmişdir. Tədbirlərdə irəli sürülən aşağıdakı fikirlər
xüsusilə maraq doğurur:
Əvvəla, enerji təhlükəsizliyi məsələsində beynəlxalq ictimaiyyətin vahid mövqeyə gələ bilməməsi
istehsalçı, istehlakçı və tranzit ölkələrin maraq fərqləri ilə izah olunmuşdur. Problem ölkələrin uzlaşan və
toqquşan maraqları kontekstində nəzərdən keçirildikdə aydın olur ki, əgər enerji nəqlinin təhlükəsizliyi, xarici
investisiyalar və infrastrukturun qorunmasında maraqlar uzlaşırsa, qiymət, müqavilələrin müddəti, hasilatın
həcmi. mənbələrin və boru xətlərinin diversifikasiyası məsələlərində maraqlar ziddiyyət təşkil edir.
Digər bir maraqlı diskussiya predmeti NATO-nun enerji təhlükəsizliyinə müdaxiləsinin beynəlxalq
təhlükəsizlik kontekstində müsbət və mənfi aspektlərinin müəyyənləşdirilməsi ətrafında aparılmışdır (5, s. 6673).
Mütəxəssislərin fikrinə görə, NATO enerji təhlükəsizliyi sahəsində əsas rolu üzərinə götürmək üçün
digər təşkilatlara xas olmayan müəyyən üstünlüklərə malikdir:
Birincisi, NATO Avropanı və onun qlobal səviyyədə iki əsas enerji tərəfdaşı olan ABŞ və Türkiyəni bir
araya gətirən yeganə formatdır. Xüsusən. nəzərə alınmalıdır ki, Türkiyə Avropanın dörd əsas enerji
arteriyasından biridir və reallaşmaqda olan yeni layihələr onun Avropa üçün əhəmiyyətini daha da artıracaqdır.
Bu baxımdan, NATO Türkiyənin də enerji təhlükəsizliyi istiqamətində aparılacaq müzakirələrə yaxından cəlb
olunmasına imkan yarada bilər.
İkincisi, NATO bu qlobal problemin həllində iştirak etməyə məcburdur. Çünki, onun qarşısında hazırda
dayanan və gələcəkdə çıxacaq hərbi vəzifələrinin, hədəflənən əməliyyat imkanlarının icrasının yanacaq və
sürtgü materialları ilə etibarlı təchizat olmadan yerinə yetirilə bilinməyəcəyidir.
Üçüncüsü, enerji təhlükəsizliyi üçün mövcud təhdidlərin (terror hücumları, regional münaqişələr və təbii
fəlakətlər nəticəsində baş verən qəzalar) neytrallaşdırılması üçün NATO zəruri qüvvə və vasitələrə (donanma.
çevik qüvvələr, rabitə və kəşfiyyat vasitələri) malikdir.
Dördüncüsü, NATO tərəfdaşlıq üçün irəli sürdüyü bir sıra təşəbbüslər sayəsində (NATO – Rusiya
Şurası, “Sülh Naminə Tərəfdaşlıq” proqramı, “Aralıq Dənizi Dialoqu” və “İstanbul Əməkdaşlıq Təşəbbüsü”)
tərəfdaş münasibətlərinə malik olduğu bir qrup enerji istehsalçısı ölkələrini də (Azərbaycan, Qazaxıstan,
Özbəkistan. Türkmənistan, Əlcəzair, Bəhreyn, Qətər, Küveyt. BƏƏ və digərləri) enerji təhlükəsizliyi
müzakirələrinə cəlb etmək üçün unikal əməkdaşlıq formatına malikdir.
Bununla belə, mütəxəssislərin fikrincə, NATO-nun enerji probleminin həllində iştirakı üçün müəyyən
problemlər də mövcuddur.
Birincisi, problemin mahiyyəti ətrafında NATO daxilində konsensus mövcud deyildir ki, bu da üzv
dövlətlər tərəfindən problemin mahiyyətinin fərqli qavranılması ilə əlaqədardır. Problemin mahiyyətinə
yanaşmada fərqlər bir neçə səviyyədə özünü büruzə verir:
- birinci fikir ayrılığı ABŞ-la Avropa arasında baş verir. Əgər əksər avropalılar üçün enerji problemi
“tələbin idarə olunması” qismində sırf iqtisadi məsələ kimi qavranılırsa, ABŞ üçün bu “təchizatın
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi” kontekstində daha çox siyasi önəm daşıyır;
- ikinci fikir ayrılığı Avropa müstəvisində, NATO-nun rolunun nədən ibarət olması məsələsində baş
verir. Bir qrup Avropa dövləti NATO-da ABŞ-ın diplomatik çəkisindən Rusiyaya qarşı tarazlıq yaradılması
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məqsədilə istifadə etmək niyyətindədir. Bunun əksinə olaraq, avropalıların bir hissəsi isə ABŞ-ın enerji
təhlükəsizliyini hərbi formata gətirmə cəhdlərinin Rusiya ilə münasibətlərə mənfi təsir göstərəcəyi fikrindədir;
- üçüncü fikir ayrılığı Alyansla bir sıra üzv dövlətlər arasında baş verir. Belə ki, bəzi dövlətlər,
ümumiyyətlə enerji təhlükəsizliyi məsələsinin Alyansın gündəliyinə çıxarılmasına etiraz edərək, problemin
kollektiv səviyyədə deyil, milli səviyyədə həll olunmasına üstünlük verirlər.
Buna görə də, enerji təhlükəsizliyi məsələsinin NATO-nun gələcək strateji konsepsiyasına daxil
edilməsinə yönələn cəhdlər təşkilat daxilində fikir ayrılıqlarını dərinləşdirə bilər. Həmçinin, hadisələrin bu
şəkildə inkişafı AB daxilində fikir ayrılıqlarının dərinləşməsinə, AB – NATO və ya AB – ABŞ
münasibətlərində gərginlik yaranmasına da səbəb ola bilər. Çünki, bir sıra üzv dövlətlərin mövqeyinə görə
enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında “bazar prinsipləri” (tələb və təklif arasında balans) “hərbi”
vasitələrdən daha effektivdir və NATO-nun bu prosesə müdaxiləsi uzun illər formalaşmış münasibətləri risk
altına qoyur.
İkincisi, hərbi-siyasi təşkilat olan NATO-nun enerji sektoruna müdaxiləsi və bu zaman verdiyi siqnallar
sektorun digər mühüm iştirakçıları tərəfindən Alyansın niyyətlərinin yanlış qavranılması riskini daşıyır. Buna
misal olaraq, Rusiya ilə Qərb şirkətləri arasında “Saxalin 2″ layihəsi üzrə mübahisənin yaranması ilə eyni
zamanda NATO rəsmisinin ayrı kontekstdə verilmiş bəyanatının (Alyansın artıq bəzi şirkətlərlə enerji
təhlükəsizliyini müzakirə etməsi barəsində – A. Ə.) Rusiya rəsmiləri tərəfindən ölkəsinə təzyiq kimi
dəyərləndirilməsi faktı göstərilir. Bu kontekstdə mütəxəssislər aşağıdakı problemlərin yaranmasını istisna
etmirlər:
- NATO-nun enerji sektoruna yönəlmiş strategiyası Çin, Hindistan, Yaponiya və Cənubi Amerika
ölkələri qismində digər böyük enerji istehlakçılarını da adekvat addımlar atmağa sövq edər ki, bu da
istehlakçılar arasında gərgin rəqabətə və daşıyıcıların qiymətlərinin kəskin artımına səbəb ola bilər. Buna görə
də, Qərbdə bəziləri enerji təhlükəsizliyi probleminin həllinin AB və ya Beynəlxalq Enerji Agentliyinin
səlahiyyətlərinə verilməsinin daha effektiv olması fikrindədirlər.
- NATO-nun enerji sektoruna müdaxiləsinin doğura biləcəyi digər bir mənfi effekt analitiklər tərəfindən
“təhlükəsizlik dilemması” kimi xarakterizə edilir. Belə ki, enerji təminatının NATO çərçivəsində və
beynəlxalq arenada təhlükəsizlik problemi halına gətirilməsini və enerji təhlükəsizliyinin hərbi-siyasi blok
tərəfindən əsas hədəflərdən biri qismində elan olunmasını enerji ixrac edən ölkələr (OPEK və ya Rusiya) milli
maraqlarına təhdid kimi qəbul edə bilər. Bu isə qarşı tərəfi daha sərt mövqedən çıxış etməyə sövq edər,
inhisarçılıq tendensiyalarının yaranmasına təkan verər. Bir qrup mütəxəssislər bu hal üçün enerji istehsalçıları
ilə istehlakçıları arasında yeni ayırıcı xətlərin və bloklaşmaların yaranmasını da proqnozlaşdırırlar.
Azərbaycan – NATO münasibətlərində enerji təhlükəsizliyi məsələsi
Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası enerji təhlükəsizliyi probleminin müasir anlamda Alyansın
gündəliyinə daxil edilməsindən çox əvvəl bu məsələnin NATO ilə ikitərəfli əməkdaşlıq çərçivəsində müzakirə
edilməsi təşəbbüsü ilə çıxış etmişdir. NATO-nun tərəfdaşlıq proqramları çərçivəsində ölkəmizdə enerji
təhlükəsizliyinə həsr edilmiş müxtəlif tədbirlər həyata keçirilmişdir. AATŞ-ın 2000-ci il iyunun 20 – 21-də
enerji təhlükəsizliyinə həsr edilmiş seminarı və 2007-ci il iyulun 10 – 11-də Enerji İnfrastrukturunun
təhlükəsizliyi üzrə kollokviumu bu qəbildən olan tədbirlərdəndir. 2008-ci il 6 – 8 mart tarixində NATO
Parlament Assambleyasının Bakıda keçirilən 68-ci “Rouz-Rout” seminarında da enerji təhlükəsizliyi məsələsi
əsas müzakirə obyekti olmuşdur (1). Enerji təhlükəsizliyi NATO ilə “26+1″ formulu üzrə mütəmadi keçirilən
təhlükəsizlik dialoqlarında da müzakirə olunan məsələlərdən birini təşkil etmişdir. Xəzər hövzəsinin resursları
Avropanın enerji təminatının diversifikasiya edilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıdığı üçün. Alyans
rəsmiləri dəfələrlə təmsil etdikləri təşkilatın Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələrinin enerji
infrastrukturunun müdafiəsində. bu regiondan hasil olunan karbohidrogen resurslarının Avropa bazarlarına
təhlükəsiz çatdırılmasında maraqlı olduğunu bəyan etmişlər. Həmçinin, bu sahədə Azərbaycana hərtərəfli
yardım göstərməyə hazır olduqlarını da bildirmişlər.
NATO ilə bu məsələ ətrafında aparılan müzakirələrin konkret məzmunu açıqlanmasa da, Alyansın neft
və qaz kəmərlərinin birbaşa mühafizəsində iştirakının gündəlikdə olmadığı bildirilmişdir (2). Bununla belə,
aparılan müzakirələr NATO-nun enerji təhlükəsizliyinə müasir yanaşması ilə tanışlıq baxımından mühümdür.
Bu tanışlıq Alyansın təcrübəsindən istifadə edərək milli enerji təhlükəsizliyi konsepsiyasının hazırlanması
zamanı faydalı ola bilər. Alyans rəsmilərinin bəyan etdiyi kimi, üzv dövlətlərlə yanaşı, tərəfdaş dövlətlərin və
bütövlükdə beynəlxalq ictimaiyyətin maraqlarını nəzərə almaqla yaradılacaq enerji təhlükəsizliyi
strategiyasında ölkəmizin maraqlarının tam əks olunması baxımından da NATO ilə bu məsələ ətrafında
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dialoqun davam etdirilməsi məqsədəuyğundur. Digər tərəfdən, NATO ilə enerji dialoqunun davam etdirilməsi
dənizdə və quruda enerji infrastrukturunun mühafizəsinin təşkil edilməsi sahəsində Alyans ilə təcrübə
mübadiləsinin aparılması və bu təcrübənin Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin döyüş hazırlığında
tətbiqi üçün də yeni imkanlar yarada bilər.
Onu da qeyd edək ki, əgər NATO-nun Xəzər hövzəsi ölkələri ilə enerji təhlükəsizliyi üzrə əməkdaşlığı
ümumi xarakterli müzakirələrin keçirilməsi ilə məhdudlaşırsa, enerji sektorunun Yaxın Şərq və Şimali-Qərbi
Afrikadan olan digər mühüm iştirakçıları ilə artıq Alyansın hərbi potensialının mümkün istifadəsi üzrə konkret
danışıqlar aparılır. Bu da adı çəkilən regionlarda risk faktorlarının daha yüksək olması ilə izah olunmalıdır.
Belə ki, 2007-ci ilin may ayında Londonda mətbuat konfransında çıxış edən Cemi Şea NATO-nun
neft hasilatı ilə məşğul olan bəzi transmilli şirkətlərlə və neft ixracatçısı olan bir sıra Yaxın Şərq və ŞimaliQərbi Afrika dövlətləri ilə enerji infrastrukturunun mühafizəsi üzrə danışıqlar apardığını bəyan etmişdir.
Onun sözlərinə görə, NATO müzakirələrdə iştirak edən tərəflərə terror aksiyalarından və dəniz quldurlarının
hücumlarından müdafiə məqsədilə özünün çevik qüvvələri və hərbi-dəniz donanmasından istifadə olunmasını
təklif etmişdir. C. Şea, həmçinin, müzakirələrin Royal Dutch Shell konserni və British Petroleum şirkəti ilə,
eləcə də Qətər və Nigeriya dövlətlərinin rəsmiləri ilə aparıldığını da bildirmişdir (19).
Nəticə
Beləliklə. miqyas etibarı ilə qlobal problemə çevrilmiş enerji təhlükəsizliyi NATO-nun gündəliyinə
prioritet məsələ kimi daxil edilmişdir. Baş katib Yaap de Hoop Sxeffer 2008-ci il iyun ayının 3-də Brüsseldə
“NATO növbəti onillikdə” mövzusunda keçirilən konfransdakı çıxışında enerji təhlükəsizliyi ilə əlaqədar
aşağıdakıları söyləmişdir: “Növbəti onillikdə enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin sürətli artımı və resurslar
uğrunda mübarizənin kəskinləşməsi gözlənilir. Bu iki təmayül enerji təhlükəsizliyi və əsas hasilat
regionlarında siyasi sabitlik məsələlərini həyati əhəmiyyətli prioritet kimi gündəliyə gətirəcəkdir. Buna görə
də, enerji təhlükəsizliyinin NATO gündəminə gətirilməsi qaçılmazdır… Əlbəttə, NATO bu sahədə əsas
funksiyasını öz üzərinə götürməyəcək, lakin Alyans problemin həllinə mühüm dəyər əlavə edə bilər…
Xatırlatmaq artıqdır ki, Alyans, həmçinin, enerji təhlükəsizliyi ilə əlaqədar risklərin müzakirə olunması üçün
əla forumdur”(15). Baş katib, həmçinin, Alyansın 2009-cu ildə keçiriləcək yubiley sammitində yeni təhdidlərin
də nəzərə alınması ilə strateji konsepsiyanın yenidən işlənməsinin tərəfdarı olduğunu bildirmişdir ki, bu da
enerji təhlükəsizliyi məsələsinin NATO-nun ali strateji sənədinə də daxil olunacağını söyləməyə imkan verir.
Lakin üzvlər arasında fikir ayrılığı və problemin qlobal miqyasları NATO daxilində problemə yekun və vahid
yanaşmanın formalaşmasını ləngidən amillər sırasındadır. Bununla belə, Alyansın növbəti sammitinə qədər bu
məsələnin yeni mərkəz keyfiyyətdə və yeni miqyaslarda həllini tapması istisna edilməməlidir.
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AZƏRBAYCAN-NATO MÜNASİBƏTLƏRİNİN BEYNƏLXALQ HÜQUQİ
NİZAMLANMASI
Zahir BABAYEV,
AMEA-nın Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu
XX yüzilliyin sonlarında öz çox-əsrlik tarixi məqsədinə – dövlət müstəqilliyinə qovuşmuş Azərbaycan
xalqı dünyəvi, azad, demokratik, hüquqi cəmiyyət quruculuğu yolu tutaraq, müasir beynəlxalq hüququn
subyekti kimi bütün dövlətlər və xalqlar ilə sülh, qardaşlıq və əməkdaşlıq münasibətlərinə tərəfdar olduğunu
bəyan etmişdir. Azərbaycan Respublikası müstəqillik qazandıqdan sonra dünyada mövcud olan müxtəlif
inkişaf modelləri sırasında Qərb dəyərlərini seçərək, siyasi-hərbi təhlükəsizliyinə təminatı gücləndirmək,
beynəlxalq birliyin tamhüquqlu üzvünə çevrilmək üçün aparıcı beynəlxalq təşkilatlarla, o cümlədən NATO ilə
əməkdaşlığa böyük əhəmiyyət verdi. Azərbaycan Respublikası ilə NATO arasındakı əməkdaşlığın ilk
təzahürləri 1992 – 1993-cü illərə təsadüf etsə də, bu əməkdaşlığın müasir beynəlxalq hüquq normaları
çərçivəsində rəsmi nizama salınmasına isə 1994-cü il 4 may tarixindən başlanılmışdır.
Xalqın istəyi ilə Azərbaycanda ikinci dəfə hakimiyyətə gələn ulu öndər Heydər Əliyev Şimali Atlantika
Alyansı ilə əlaqələrin dərinləşdirilməsini özünün xarici siyasət kursunun mühüm istiqamətlərindən biri kimi
müəyyənləşdirdi (4, s. 37). Alyansın beynəlxalq təhlükəsizliyini nizama salan münasibətlər sistemindəki yerini
və nüfuzunu nəzərə alan Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının NATO-nun “Sülh Naminə Tərəfdaşlıq”
Proqramına qoşulması üçün 1994-cü il mayın 4-də Belçika Krallığının Brüssel şəhərində NATO-nun Çərçivə
Sazişini imzalamaqla Azərbaycan – NATO münasibətlərinin müasir beynəlxalq hüquqi müstəvidə əsasını
qoymuş oldu.
Həmin Çərçivə Sazişinin 1-ci bəndində qeyd olunur: “NATO-nun üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət
başçılarının 1994-cü il yanvarın 10 – 11-də öz görüşlərində etdikləri dəvətə əlavə olaraq, bu sənədi imzalamış
və Avratlantika regionunda siyasi-hərbi əlaqələri dərinləşdirmək və təhlükəsizliyin daha da
möhkəmləndirilməsinə kömək etmək əzmində olduğunu bildirmiş Şimali Atlantika İttifaqının üzvü olan
dövlətlər və digər dövlətlər bununla Şimali Atlantika Əməkdaşlığı Şurası əsasında bu “Sülh Naminə
Tərəfdaşlığ”ı təsis edirlər” (5, s. 42).
Daha sonra həmin sənədin 3-cü bəndində qeyd edilir: “Bu sənədi imzalamış olan digər dövlətlər
aşağıdakı məqsədlərə çatmaq naminə Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı ilə əməkdaşlıq edəcəklər:
a) milli müdafiənin planlaşdırılmasında və büdcənin hazırlanmasında transparentliyə kömək etmək;
b) müdafiə qüvvələri üzərində demokratik nəzarəti təmin etmək;
c) milli konstitusiyaların müddəalarını nəzərə alaraq BMT-nin və yaxud ATƏM-in himayəsi ilə aparılan
əməliyyata kömək etmək qabiliyyətini və buna hazırlığı saxlamaq;
ç) sülhyaratma, axtarış və xilasetmə sahələrində əməliyyatlar, humanitar əməliyyatlar və haqqında
sonralar razılaşma əldə edilə biləcək digər əməliyyatlar aparılmasına onların hazırlığını yüksəltmək üçün birgə
planlaşdırma, döyüş hazırlığı və təlimlər keçirilməsi məqsədləri ilə hərbi sahədə NATO ilə əməkdaşlığa
əsaslanan münasibətlər yaratmaq;
d) uzunmüddətli perspektivdə elə qüvvələr yaratmaq olar ki, onlar Şimali Atlantika İttifaqının üzvü olan
ölkələrin silahlı qüvvələri ilə qarşılıqlı fəaliyyətə yüksək dərəcədə hazır olsunlar”. (1, s. 208).
Bu gün bütün yuxarıda qeyd etdiklərimizi nəzərə alan və Azərbaycan Respublikasının NATO ilə
əməkdaşlığı üçün yaranmış olan beynəlxalq hüquqi əsaslardan səmərəli istifadə edən Azərbaycan
Respublikasının rəhbərliyi bu sənədin 5-ci maddəsini rəhbər tutaraq NATO ilə əməkdaşlığı yüksək səviyyədə
qurmuşdur.
Yuxanda admı çəkdiyimiz 5-ci maddədə qeyd olunur: “Bu sənədi imzalamış olan digər dövlətlər
tərəfdaşlığın fərdi proqramlarının hazırlanması və həyata keçirilməsi gedişində öz vasitələri hesabına və Şimali
Atlantika İttifaqı və lazım gələrsə, Belçikanın müvafiq hakimiyyət orqanları ilə saziş əsasında NATO-nun
Brüsseldəki iqamətgahı ilə öz rabitə bürolarmı təsis edə bilər” Daha sonra sazişin həmin bəndində göstərilir:
“Bu onların Şimali Atlantika Əməkdaşlıq Şurasının və “Sülh Naminə Tərəfdaşlığ”ın görüşlərində və
fəaliyyətlərində, habelə bəzi digər görüşlərdə dəvət əsnasında iştirakını yüngülləşdirəcəkdir. Bundan əlavə,
onlar tərəfdaşlığın razılaşdırılmış proqramlarının yerinə yetirilməsi üçün işçilər, aktivlər, avadanlıq ayırıb
verəcək və imkan yaradacaqlar. NATO onlara özlərinin fərdi tərəfdaşlıq proqramlarının hazırlanmasında və
həyata keçirilməsində lazımı köməklik göstərəcəkdir”. (17).
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Azərbaycan Respublikasının qoşulmuş olduğu “Sülh Naminə Tərəfdaşlıq” Proqramının ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin və bu məsələnin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həlli
üçün yol aça biləcək 8-ci bəndində qeyd olunur: “Tərəfdaşlığın hansı fəal iştirakçısı hesab etsə ki, onun ərazi
bütövlüyünə, siyasi müstəqilliyinə və ya təhlükəsizliyinə qarşı birbaşa qorxu mövcuddur, onda NATO
tərəfdaşla məsləhətləşmə keçirəcəkdir”. Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının BMT Nizamnaməsində,
Helsinki Yekun Aktında və ATƏT sənədlərində ifadə olunmuş öhdəliklərə, o cümlədən hər hansı dövlətin
ərazi bütövlüyünə və ya siyasi müstəqilliyinə qarşı zor işlətməkdən çəkinmək, onun mövcud sərhədlərinə
hörmətlə yanaşmaq və mübahisələrin sülh yolu ilə həll etmək barədə öhdəliklərə sadiqliyini bir daha təsdiq
edərək, Ermənistanın təcavüzünə məruz qalmış Azərbaycan üçün müasir beynəlxalq hüquqa söykənən bu
prinsiplərin xüsusi əhəmiyyətini dərk edərək, dünyada real fəaliyyət göstərən yeganə kollektiv təhlükəsizlik
strukturu kimi NATO ilə beynəlxalq səviyyədə əməkdaşlığın münaqişə regionunda vəziyyətin
sabitləşdirilməsi baxımından dəyərini nəzərə alaraq aşağıdakı qeydlərlə SNT Proqramının Çərçivə Sazişini
imzalayır:
“Şimali Atlantika Şurasının 1994-cü il yanvarın 10 – 11-də Brüsseldə, NATO-nun iqamətgahında
keçirilən sessiyasında iştirak etmiş NATO-nun üzvü olan dövlətlərin başçılarının qəbul etdikləri və
imzaladıqları “Sülh Naminə Tərəfdaşlıq” Proqramında iştiraka dəvətə cavab olaraq mən, aşağıda imza edən
Azərbaycan dövlətinin başçısı, bununla “Sülh Naminə Tərəfdaşlıq” Proqramında iştirak etmək üçün dəvəti
qəbul edir və həmin proqramın çərçivə sənədini imzalayıram” (2, s. 42).
Azərbaycan Respublikasının NATO ilə, eləcə də Avropanın digər strukturları, institutları ilə əlaqələrinin
dərinləşməsi üçün beynəlxalq hüquqi bazanı zənginləşdirən daha bir sənəd vardır ki, bu da 1996-cı ilin aprel
ayında Heydər Əliyevin Avropa ölkələrinə səfəri əsnasında imzaladığı Azərbaycan Respublikası və Avropa
Birliyi arasında Tərəfdaşlıq Sazişidir. Elə həmin il aprel ayının 23-də isə Heydər Əliyev Brüsseldə NATO-nun
baş katibi Xavyer Salona ilə görüşərkən Azərbaycan Respublikasının Şimali Atlantika Alyansı ilə
əməkdaşlığını təsdiqləyən və şərtləndirən “Təqdimat Sənədini” ona təqdim etmişdir. 1997-ci il noyabr ayının
14-də isə Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının NATO ilə əməkdaşlığını daha da gücləndirmək
tədbirləri haqqında 692 saylı sərəncam imzalamışdır. Həmin sərəncamda qeyd olunur: “Azərbaycan
Respublikası ümumi və bölünməz təhlükəsizlik, qanunun aliliyi, dövlətlərin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə
hörmət prinsiplərinə əsaslanan ümumavropa təhlükəsizlik və əməkdaşlıq prosesində iştirak edir. Azərbaycan
Respublikası öz milli mənafelərini, öz təhlükəsizliyinin təmin edilməsi yollarını və vasitələrini müstəqil
seçmək kimi suveren hüququnu əsas tutaraq beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafına fəal surətdə öz töhfəsini verir,
Avropa və transatlantika təhlükəsizlik və əməkdaşlıq strukturlarına inteqrasiyanı qarşısına məqsəd qoyur”.
Daha sonra Azərbaycan Respublikasının NATO ilə əməkdaşlığının yüksək beynəlxalq hüquqi
səviyyədə qurulması üçün diplomatik nümayəndəliyin yaradılması ilə bağlı həmin sərəncamda qeyd olunur:
“Azərbaycan Respublikası tərəfdaş ölkələrə Brüssel şəhərində NATO-nun mənzil-qərargahında öz diplomatik
nümayəndəliyini açmaq hüququ verilməsi barədə Madrid şəhərində 1997-ci il iyul ayının 8 – 9-da NATO üzvü
olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının görüşündə qəbul edilmiş qərarı son dərəcə müsbət qarşılayır,
NATO-da öz siyasi və hərbi təmsilçiliyini gücləndirmək üçün yaxın vaxtlarda bu imkandan istifadə edəcəkdir
və Brüssel şəhərində NATO-nun mənzil-qərargahında öz diplomatik nümayəndəliyini açacaqdır”.
Qeyd olunan sərəncamda digər dövlət qurumları ilə yanaşı, Azərbaycan Respublikasının Müdafiə
Nazirliyinin qarşısında bir sıra mühüm vəzifələr qoyulmuşdu. Sənədin Müdafiə Nazirliyinə aid olan 4-cü
bəndində qeyd olunur:
“Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi:
- NATO-nun “Sülh Naminə Tərəfdaşlıq” Proqramının Planlaşdırma və Təhlil Prosesində Azərbaycan
Respublikasının iştirakının təmin edilməsi üçün lazımi tədbirləri görsün;
- NATO-nun “Sülh Naminə Tərəfdaşlıq” Proqramı çərçivəsində beynəlxalq hərbi təlimlərdə və sülhyaratma əməliyyatlarında iştirak etmək üçün xüsusi hərbi bölmənin – rotanın hazırlanması və təchiz olunması
üçün lazımi tədbirlər görsün;
- Azərbaycan Respublikasının hərbi-tədris müəssisələrində beynəlxalq standartlara və NATO-nun
silahlı qüvvələri ilə qarşılıqlı fəaliyyət tələblərinə uyğun olan hərbi kadrların hazırlanması üçün şərait
yaradılmasını təmin etsin;
- 15 gün ərzində Bakı Ali Birləşmiş Komandanlıq Məktəbində, “NATO – Sülh Naminə Tərəfdaşlıq”
kafedrasının yaradılması işini başa çatdırsın…” (1, s. 211).
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Qeyd olunan sərəncamda təkcə Müdafiə Nazirliyinin deyil, eləcə də Xarici İşlər Nazirliyinin, Dövlət
Neft Şirkətinin, “Azərbaycan Hava Yolları” Dövlət Konserni və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
qarşısına mühüm vəzifələr qoyulmuşdu.
Sərəncamla bağlı aparılan təhlildən bir daha aydın olur ki, bu sənəd Azərbaycan – NATO
münasibətlərinin beynəlxalq hüquqi müstəvidə daha da yüksək səviyyədə qurulması baxımından çox
əhəmiyyətli olmuşdur. Azərbaycan Respublikası 1997-ci ildə artıq NATO-nun Planlaşdırma və Analiz Prosesi
(PARP) sənədinə qoşulmuşdu və bununla yanaşı, 1997-ci il 14 noyabr tarixli sərəncamda nəzərdə tutulduğu
kimi, Azərbaycan Respublikası NATO-nun Brüsseldəki mənzil-qərargahında öz diplomatik nümayəndəliyini
təsis etmişdir. Hazırda Azərbaycanı NATO Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahında iki zabit təmsil edir.
Azərbaycan Respublikası ilə NATO arasında mövcud olan və müasir beynəlxalq hüquq normalarına
söykənən qarşılıqlı əməkdaşlığın məntiqi nəticəsi olaraq 1999-cu il may ayının 31-də NATO-nun Parlament
Assambleyasının Polşada keçirilən sessiyasında Azərbaycan Respublikası bu təşkilatda müşahidəçi statusunu
aldı. 2001-ci ilin oktyabr ayının 25 – 27-də Buxarest-də (Rumıniya) “Qara dəniz regionunda NATO-nun rolu”
mövzusunda keçirilmiş 50-ci Rouz-Rout seminarında Cənubi Qafqazdakı münaqişələr, o cümlədən ilk dəfə
olaraq Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məsələ müzakirə edilmiş və NATO
Parlament Assambleyasının nümayəndələri bu məsələyə münasibət bildirmişlər. Daha sonra isə NATO
Parlament Assambleyasının 2002-ci il noyabr ayının 15 – 19-da İstanbulda keçirilmiş 48-ci illik sessiyasında
Assambleyanın Daimi Komitəsi Azərbaycan Respublikasına adı çəkilən təşkilatda assosiativ üzv statusunun
verilməsi barədə qərar qəbul etmişdir.
Qeyd edək ki, hələ 1999-cu ilin oktyabr ayında Azərbaycan – NATO münasibətlərinin hüquqi bazasının
tərkibi bir az da genişləndirilmiş oldu. Belə ki, 1999-cu ilin oktyabr ayının 20-də Azərbaycan Respublikası
Milli Məclisinin qəbul etdiyi və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin imzasıyla təsdiq olunmuş 710 – lQ və
711 – lQ saylı “Şimali Atlantika Müqaviləsinin iştirakçısı olan dövlətlər və “Sülh Naminə Tərəfdaşlıq”
Proqramında iştirak edən dövlətlər arasında onların silahlı qüvvələrinin statusu barədə sazişin və həmin sazişə
dair əlavə protokolun təsdiq edilməsi barədə” və “Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkiyə
Respublikası Hökuməti arasında Kosovo Türk Taboru Görev Küvveti tərkibində Kosovaya gedəcək
Azərbaycan taqımının fəaliyyətinə dair sazişin təsdiq edilməsi barədə” qanunlar Azərbaycan – NATO
münasibətlərinin yüksələn xətlə inkişafına təminat yaradan hüquqi bazam təkmilləşdirmiş oldu (1, s. 212).
Elə həmin ilin 9 dekabr tarixində isə Heydər Əliyev “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Azərbaycan Respublikasının NATO ilə əməkdaşlığı üzrə Komissiya haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi
barədə 225 saylı fərman verdi. Həmin fərmanın 4-cü bəndinə əsasən. yaradılan komissiyanın vəzifələri
aşağıdakılardan ibarət idi:
- NATO və Şimali Atlantika Alyansının üzv dövlətləri ilə siyasi, hərbi-siyasi, hərbi-texniki və
Avratlantika Tərəfdaşlıq Şurası və NATO-nun “Sülh Naminə Tərəfdaşlıq” Proqramı üzrə nəzərdə tutulmuş
digər sahələrdə tam və hərtərəfli əməkdaşlıq prosesinin təmin olunması;
- Azərbaycan Respublikası ilə NATO arasında Fərdi Tərəfdaşlıq Proqramının yerinə yetirilməsinə
nəzarət edilməsi;
- NATO-nun “Sülh Naminə Tərəfdaşlıq” Proqramında, proqram çərçivəsindəki müxtəlif təşəbbüslərdə,
xüsusən də Planlaşdırma və Təhlil prosesində, Sülh Naminə Tərəfdaşlıq ruhunda NATO və Tərəfdaş ölkələrlə
keçirilən tədbirlərdə Azərbaycan Respublikasının fəal iştirakının təmin edilməsi və s.
Bu qeyd olunan fərman və sərəncamlarla yanaşı, Azərbaycan – NATO münasibətləri ümumilikdə
götürəndə 8 plan və istiqamət üzrə nizama salınır ki, bunlar da aşağıdakılardan ibarətdir:
- daha öncə ətraflı bəhs etdiyimiz PFP (Partnership for Peace) – Sülh Naminə Tərəfdaşlıq;
- İPP (İndividual Partnership Program) – Fərdi Tərəfdaşlıq Proqramı;
- PARP (Planing and Review Process) – Proseslərin Planlaşdırılması və Analizi Proqramı;
- İPAP (Individual Partnership Astion Plan) – Fərdi Tərəfdaşlıq üzrə Fəaliyyət Planı. (Bu plan barədə
daha geniş məlumat verəcəyik – Z. B);
- OCC (Operational Capabilities Consept) – Əməliyyat İmkanları Konsepsiyası;
- PAP DİB (Partnership Astion Plan On Defense İnstitution Building) – Müdafiə Təsisatlarının
Qurulması üzrə Tərəfdaşlığın Əməliyyat Planı;
- PSE (Partnership for Peace Staff Element) – Sülh Naminə Tərəfdaşlığın Qərargah Elementi;
- PAP-T (The Partnership action Plan Aganinist Terrorism) – Terrorizm Əleyhinə Tərəfdaşlıq Fəaliyyət
Planı.
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İPP (İndividual Partnership Proqram) – Fərdi Tərəfdaşlıq Proqramı Sülh Naminə Tərəfdaşlıq
çərçivəsində tərəfdaş ölkənin NATO ilə əməkdaşlığının birinci səviyyəsi hesab olunur. Bu proqramda, əsasən,
tərəfdaş ölkənin qoşulmaq istədiyi fəaliyyət sahələrinin geniş siyahısı öz əksini tapır. Belə ki, Azərbaycan
Respublikası proqrama uyğun olaraq. istədiyi fəaliyyət sahəsini seçir və NATO rəhbərliyinə təqdim edir.
NATO rəhbərliyi isə öz növbəsində təqdim olunan siyahıdan müəyyən layihələri qəbul edir. Onu da
qeyd etməliyik ki, bir qayda olaraq, adətən hər hansı fəaliyyətin maliyyələşmə məsələləri bir çox hallarda
Azərbaycan Respublikasından asılı olur. Azərbaycan tərəfi bu proqram səviyyəsində adətən öz hərbçilərinin
tədris və təlim məsələlərini həll edir.
PARP (Planing and Reviw Process) – Proseslərin Planlaşdırılması və Analizi Proqramı SNT
çərçivəsində əməkdaşlığın ikinci səviyyəsi olaraq Azərbaycan – NATO əməkdaşlığının daha da
gücləndirilməsi xarakteri daşıyır. Proseslərin Planlaşdırılması və Analizi Proqramı ideyası ilk dəfə olaraq 4
dekabr 1994-cü ildə NATO-nun 15 tərəfdaş ölkəsinə münasibətdə üzə çıxıb. Sənədin rəsmi təqdimatı isə 1995ci ilin yazma təsadüf edir.
Azərbaycan tərəfi isə bu proqrama 1997-ci ildə qoşulmuşdur. Azərbaycanın bu proqramda iştirakında
əsas məqsəd NATO qüvvələri ilə hərbi uyğunluğa nail olmaq və çoxmillətli tədris, təlim və sülhməramlı
əməliyyatlar üçün hazırlıqlı qüvvələrin formalaşdırılmasından ibarətdir.
İPAP (İndividual Partnership Action Plan) – Fərdi Tərəfdaşlıq Üzrə Fəaliyyət Planı. “Sülh Naminə
Tərəfdaşlıq” Proqramı çərçivəsində 1994-cü il-də imzalanmış və Azərbaycan – NATO münasibətlərini
beynəlxalq hüquqi nizamlanması istiqamətində üçüncü səviyyə hesab edilən İPAP-ın xüsusi əhəmiyyəti vardır
(8, s. 37).
Adı çəkilən plan 2002-ci ilin noyabrında Alyansın Praqada keçirilmiş sammitində tərəfdaş dövlətlər
üçün açıq elan edilibdir. Qeyd etmək lazımdır ki, Fərdi Əməkdaşlıq üzrə Fəaliyyət Planı adından da göründüyü
kimi, vahid format deyildir və müxtəlif səpkili məsələləri əhatə etməklə fərdi xarakter daşıyır. Çünki, NATOnun hər bir tərəfdaş dövlətində ayrı-ayrı fərqli inkişaf modelləri, qarşılaşdığı müxtəlif səpkili problemlər
vardır. Bu problemlərə demokratiyanın, insan hüquqlarının inkişafından tutmuş, ordu quruculuğu, müxtəlif
silahlı münaqişələri və s – ni aid etmək olar. NATO-nun bu planı 2002-ci ildə açıq elan olunsa da, yalnız iki
ildən sonra, yəni 2004-cü ilin oktyabr ayının 29-da ilk olaraq tərəfdaş ölkələr sırasında Postsovet ölkəsi olan
Gürcüstan Respublikası imzalayıb. Azərbaycan Respublikası isə bu plana bir neçə ay sonra qoşulmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyev 19 may
2004-cü il tarixində Brüsseldə NATO-nun Baş Katibi Yaap de Hoop Sxefferlə görüşərək Azərbaycan tərəfinin
hazırladığı İPAP təqdimat sənədini ona təqdim etdikdən bir il sonra, yəni 2005-ci il aprel ayının 28-də
Brüsseldə “NATO + Azərbaycan” formatında keçirilən görüşdə Azərbaycanın NATO ilə İPAP planının
müddəaları təsdiqləndikdən sonra 2005-ci ilin may ayının 27-də İPAP Azərbaycan üçün yekun olaraq qəbul
edilmişdir.
Qeyd edək ki, İPAP-ın Azərbaycan formatının birinci mərhələsində iki ili (2005 – 2007-ci illəri) əhatə
etmişdir. Bu sənədin həyata keçirilməsinin qiymətləndirilməsi hər altı aydan bir nəzərdə tutulduğundan, elə
2005-ci il noyabr ayının 18 – 19-da NATO-nun baş katibinin Cənubi Qafqaz və Orta Asiya üzrə xüsusi
nümayəndəsi Robert Simmons Azərbaycanda səfərdə olarkən İPAP-ı altı aylıq yerinə yetirilməsinə qiymət
verərək qənaətbəxş hesab etmişdir (8. s. 38). Qeyd edək ki, İPAP Azərbaycan sənədinin 2005 – 2007-ci illəri
əhatə edən I mərhələsində 4 istiqamət müəyyənləşdirilmişdir:
1) siyasi məsələlər və ümumi təhlükəsizlik;
2) hərbi və müdafiə təhlükəsizliyi;
3) ekologiya, elm problemləri və ictimai məsələlər;
4) informasiya mübadiləsi və inzibati məsələlər.
2005 – 2007-ci illəri əhatə edən İPAP-ın I mərhələsində Azərbaycan Respublikası ilə NATO arasında
qarşılıqlı razılaşma əsasında aşağıdakı bir sıra məsələlər öz əksini tapmışdır:
1) Silahlı Qüvvələrdə, o cümlədən Ümumi Müdafiə sistemində ciddi islahatların aparılması;
2) qanunun aliliyinin təmin olunması və insan hüquqlarına hörmətlə yanaşılması;
3) dövlət qurumlarının, nazirliklərin və bir sıra idarələrin yenidən qurulması və təkmilləşdirilməsi;
4) Xəzər dənizinin milli sektorunun, neft-qaz yataqlarının təmin olunması istiqamətində qabaqcıl
təcrübənin mübadiləsi və s.
İPAP çərçivəsində müdafiə sahəsində həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan islahatlar arasında regional
təhlükəsizlik başda olmaqla terrorizmlə mübarizə, demokratik nəzarət mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi,
müdafiə məsələlərində cəmiyyətin geniş təbəqələrinin fəallaşmasının təmin edilməsi və cəmiyyətin
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məlumatlandırılması, ekoloji tapşırıqların yerinə yetirilməsi məsələləri öz əksini tapmışdır. Xüsusilə qeyd
etmək yerinə düşər ki, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti Postsovet məkanında İPAP
sənədinə adı salınan yeganə qurumdur. Bizim fikrimizcə, bu da Azərbaycanla həmsərhəd olan Şimal və Cənub
qonşularının NATO üçün mühüm əhəmiyyət daşımasından irəli gəlir. Çünki, NATO-nun İPAP-da Dövlət
Sərhəd Xidməti ilə bağlı nəzərdə tutduğu islahatlar “az əsgər, daha çox texnika” prinsipinə əsaslanır ki, bu da
xüsusilə Xəzər dənizində nəzarət sisteminin təkmilləşdirilməsini özündə əks etdirir.
İPAP-da əks olunan müddəalar arasında Azərbaycan Respublikasının Daxili Qoşunlarına aid komplekt
müddəalar da yer almaqdadır. Həmin müddəalarda Daxili Qoşunların yaxın gələcəkdə hərbiləşdirilmiş
qurumdan hüquq-mühafizə orqanına – jandarma çevrilməsi öz əksini tapmışdır. Bu ilin sonlarına qədər isə
Daxili Qoşunlarda sülhməramlı bölüyün yaradılması və 2010-cu ilə qədər isə sülhməramlı taborun yaradılması
nəzərdə tutulmuşdur. Digər tərəfdən, İPAP-da olan müddəalar, əsasən, Daxili Qoşunlarda mülki vəzifələrin
sayının artırılması və bununla yanaşı, adı çəkilən qoşun növünə respublikada mövcud olan penitensianar
qurumları mühafizə etmək səlahiyyəti veriləcək.
Artıq Azərbaycan Respublikası Fərdi Tərəfdaşlıq üzrə Əməliyyat Planının I mərhələsini başa vuraraq II
mərhələsinə qədəm qoymuşdur. 2007-ci ildə başa çatan I mərhələ Azərbaycan NATO münasibətlərinin
qarşılıqlı nizama salınması baxımından əhəmiyyətli olmuş və Azərbaycanın bu sahədə gördüyü işlər NATO
rəhbərliyi tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir (8, s. 38). 2008 – 2009-cu illəri əhatə edən İPAP-ın II
mərhələsi I mərhələdən daha ciddi islahatların aparılmasını özündə əks etdirir.
NATO rəhbərliyinin rəsmi nümayəndəsi I mərhələnin yekununa və başlayan II mərhələnin gələcək
perspektivinə nəzər salaraq Müdafiə Nazirliyi tərəfindən aparılan müasirləşməni və yeni yaradılmış Fövqəladə
Hallar Nazirliyi ilə başlanılan yeni əməkdaşlığın daha da inkişaf etdiril-məsində maraqlı olduqlarını bildirərək,
II mərhələdə nəzərdə tutulan 4 istiqamət üzrə müəyyən açıqlamalar vermişdir ki, bunlar da aşağıdakılardan
ibarət olmuşdur:
1) əməliyyatlarda iştirak edən qoşun növlərini müasir standartlara uyğunlaşdırmaq;
2) Müdafiə Nazirliyi daxilində həyata keçirilən struktur dəyişikliyinin mütləqliyi;
3) çoxfunksiyalı kiçik zabit heyətləri üçün təlimlərin keçirilməsi və nəhayət;
4) rabitə və kommunikasiya vasitələrini müasir standartlara uyğunlaşdırmaq ki, Azərbaycanın Silahlı
Qüvvələri digər ölkələrin silahlı qüvvələri ilə kommunikasiya əlaqələri yaratmaq iqtidarında olsunlar.
Beləliklə, bütün qeyd olunanlardan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, İPAP sənədi Azərbaycan – NATO
münasibətlərinin beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində nizama salınmasında ən geniş səpkili və olduqca
konkret bir sənəddir. Bununla yanaşı, adı çəkilən sənəd hər iki tərəfin qarşılıqlı etimad riskini yüksəldərək
münasibətlərin sığortalanması funksiyasını daşıyır.
OCC (Operational capabilities Consept) – Əməliyyat İmkanları Konsepsiyası – Alyansın çevik
əməliyyat qüvvələrinin yaradılmasında və inkişafında tərəfdaş dövlətlərin iştirakını nəzərdə tutur. Azərbaycan
tərəfi bu sənədə 2004-cü ildə qoşulmuşdur. Adı çəkilən sənədə istinadən Azərbaycan Alyansın çevik əməliyyat
qüvvələrinin tərkibində iştirak etmək və bununla yanaşı, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin tərkibində bu tip
bölmələrin yaradılması şansı qazanmışdır.
PAP-DİB (Partnersip Action Plan On Defense İnstitution Builoding) Müdafiə Təsisatlarının Qurulması
üzrə Tərəfdaşlığın Əməliyyat Planı. Bu sənədin təqdimatı NATO-nun 2004-cü il İstanbul sammitində
keçirilmişdir (11, s. 12). PAP-DİB Planı Sülh Naminə Tərəfdaşlığa qoşulmuş ölkələrdə üç istiqamət üzrə
həyata keçirilməli olan 10 islahatı özündə əks etdirir: birinci istiqamət müdafiə sahəsində şəffaf və demokratik
nəzarətin tətbiq edilməsindən ibarətdir; ikinci istiqamət təhlükəsizlik siyasətinin inkişafında ölkə
vətəndaşlarının iştirakının təmin edilməsindən ibarətdir və nəhayət; üçüncü istiqamət isə müdafiə sahəsi ilə
bağlı qanunvericiliyin və məhkəmə sahəsinin düzgün inkişaf etdirilməsi ilə bağlıdır. Bu sənəddə əsas məqam
parlamentə orduya nəzarət funksiyasını həyata keçirmək səlahiyyətinin verilməsindən ibarətdir. Azərbaycan
tərəfi hazırda bu plan üzərində ətraflı iş aparır. Çünki, PARP və İPAP çərçivəsində nəzərdə tutulan islahatlar
bitməmiş bu plana qoşulmaq qanunauyğun deyildir.
PSE (Partnership for Peace Staff Element) – Sülh Naminə Tərəfdaşlığın Qərargah Elementi. Bu sənəd
Sülh Naminə Tərəfdaşlıq Proqramı ilə eyni ildə yaradılıb və özündə sabitliyin möhkəmləndirilməsi və
münaqişə riskinin azaldılması məqsədini əks etdirir (16). Hazırda bu sənədə 30-a yaxın ölkə qoşulmuşdur ki,
bu da həmin ölkələrin tərəfdaşlıq proqramları üzrə inteqrasiyanın sürətləndirilməsi və bununla yanaşı. tərəfdaş
ölkələrin zabitlərinin NATO zabitləri ilə eyni qərargahlarda birgə fəaliyyət göstərmələri üçün geniş imkanlar
açmışdır. Azərbaycan 2002-ci ildən özünün 8 zabitini bu planın verdiyi imkan nəticəsində Tərəfdaşlığın
Qərargah Elementinin strukturlarında vəzifələrə təyin edib. 2007-ci ildə isə daha 4 Azərbaycan zabiti müxtəlif
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NATO qərargahlarında vəzifə daşıyır. Sevindirici haldır ki, adı çəkilən proqram çərçivəsində Azərbaycan Sülh
Naminə Tərəfdaşlıq Proqramına qoşulmuş, Avropa ölkələri və Ukrayna ilə eyni səviyyədə təmsil olunur (14,
s. 18).
PAP-T (Partnership Action Plan Against Terrorism) – Terrorizm Əleyhinə Tərəfdaşlıq Fəaliyyət Planı.
Adından da göründüyü kimi, terrorçuluqla mübarizənin əsaslarını müəyyən edən bu plan 2001-ci il 11 sentyabr
tarixində ABŞ-da baş vermiş hadisədən dərhal sonra qəbul edilib. Proqramda nəzərdə tutulan istiqamətlərlə
bağlı yekun məqamlar isə Alyansın 2002-ci ildə keçirilmiş İstanbul sammitində qəbul edilib.
Azərbaycan tərəfinin bu planla bağlı nəzərdə tutduğu əsas tədbirləri isə əsasən, Milli Təhlükəsizlik
Nazirliyi və Dövlət Sərhəd Xidməti yerinə yetirir.
NATO PAP-T proqramına əsasən, terrorçuluqla mübarizənin əsaslarını müəyyən edir. Bu plan iştirakçı
ölkələr arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi, müxtəlif tədbirlər, o cümlədən təlimlər vasitəsilə müntəzəm
surətdə təcrübə və informasiya mübadiləsi aparılmasını nəzərdə tutur.
Sonda, bu qeyd olunanlardan belə bir nəticəyə gələrək, əminliklə qeyd etmək olar ki, s. e. d. prof. R.
Mustafayevin “Təəssüf ki, indiyə qədər NATO obyektiv səbəblər üzündən münaqişələrin həllindən yaxasını
kənara çəkir” (7, s. 1) tənqidi fikri bu gün bir problem kimi Azərbaycan – NATO münasibətləri fonunda öz
həllini tapmaqdadır və hazırda bu ikitərəfli münasibətlər təəssüf doğuracaq səviyyədə deyil. Çünki, bu gün
Azərbaycan – NATO münasibətləri müasir beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində qurularaq və müxtəlif
məsələlər, o cümlədən Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ məsələsi də əhatə olunmaqla digər məsələlər
üzərində formalaşmışdır. Bunun açıq-aydın təzahürünü isə NATO-nun 2006-cı il noyabr ayının 28 – 29-da
keçirilmiş Riqa sammitində qəbul olunan 46 bəndlik yekun kommunikenin 43 bəndində və 2008-ci il 3 aprel
tarixli Buxarest sammitində qəbul edilən 50 bəndlik kommunikenin 43 bəndində Dağlıq Qarabağ, Abxaziya,
Osetiya və Dnestryanı kimi dondurulmuş münaqişələrin həllində öz münasibətini açıq-aydın ortaya
qoymağında görürük.
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INTERNATIONAL LAWFUL REGULATION OF THE RELATIONS BETWEEN
AZERBAIJAN AND NATO. Zakhir Babaev. The article considers a development of NATO – Azerbaijani
relations since restoration of Azerbaijani independence. The author provides short summary of NATO’s
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Partnership for Peace Program and notes that Azerbaijan has joined to the program in 1994. The publication
emphasizes Azerbaijani military participation in NATO’s actions and programs.
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ
АЗЕРБАЙДЖАНОМ И НАТО. Захир Бабаев. В статье прослеживается развитие отношений между
блоком НАТО и Азербайджаном, начиная со времени восстановления независимости страны. Автор
приводит краткое содержание Программы НАТО “Партнерство во имя мира” и отмечает что Азербайджан присоединился к ней еще в 1994 г.. В публикации отмечается участие азербайджанских
военнослужащих в мероприятиях и программах НАТО.
Dirçəliş-XXI əsr.-2008.-№126-127.-S.232-242
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Azərbaycan YUNESKO əlaqələrinin inkişaf yolu
1991-ci ildə müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Azərbaycan bir sıra nüfuzlu beynəlxalq və regional
təşkilatlarla əməkdaşlıq etməyə başladı. Bu beynəlxalq təşkilatlar içərisində BMT-nın Təhsil, Elm və
Mədəniyyət Məsələləri üzrə Təşkilatı – YUNESKO öz üzvlərinə dünya səviyyəli mütəxəssislərin, texniki
yardımların, elmi kadrların hazırlanması, qlobal layihələrdə iştirak etmək imkanlarından bəhrələnmək imkanı
verir. Xalqların təhsil, elm və mədəniyyət üzrə əməkdaşlığını genişləndirmək yolu ilə sülhün və təhlükəsizliyin
möhkəmlənməsinə xidmət göstərən YUNESKO ilə Azərbaycanın əlaqələri öz tarixinə görə ölkəmizin BMTyə qəbul olduğu dövrdən əvvəlki illərə təsadüf edir. Azərbaycan YUNESKO-ya 1992-ci iyulun 3-də üzv qəbul
olunmuşdur. Azərbaycan-YUNESKO əlaqələrinin inkişafında ən mühüm addım prezidenti Heydər Əliyevin
Fransaya 1993-cü ilin dekabrın 19-dan 21-dək davam edən ilk rəsmi səfəri çərçivəsində YUNESKO-nun Baş
Direktoru Federiko Mayorla görüşü zamanı atılmışdır. Görüş zamanı ikitərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsi
məsələləri və inkişaf perspektivləri müzakirə edilmişdir.
Beynəlxalq humanizmin mərkəzi
YUNESKO-nun Nizamnaməsinin 7-ci maddəsinə görə, üzv-dövlət təhsil, elm və mədəniyyətlə məşğul
olan qurumların fəaliyyətini YUNESKO-nun işi ilə əlaqələndirmək üçün ilk növbədə Milli Komissiya
yaratmaq yolu ilə müvafiq tədbirlər həyata keçirməlidir. Ona görə də YUNESKO üzrə Azərbaycan Milli
Komissiyasının yaradılması üçün lazımi addımlar atılmış və 1994-cü il fevralın 21-də prezident Heydər Əliyev
bununla əlaqədar sərəncam imzalamışdır. Sərəncama əsasən Milli Komissiya Azərbaycanın Xarici İşlər
Nazirliyinin nəzdində yaradılmış, XI naziri onun sədri təyin edilmiş və eyni zamanda sədrə Milli Komissiyanın
tərkibini müəyyən etmək səlahiyyəti verilmişdir. Azərbaycanın müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarla mədəniyyət
sahəsində qurduğu geniş əməkdaşlıq əlaqələri ölkəmizin milli-mədəni ənənələrə sadiq qalaraq dünya
sivilizasiyasına inteqrasiyası üçün əlverişli şərait yaratdı. Bundan sonra müvafiq nazirlik və idarələrinin
rəhbərlərindən, ziyalılardan və ictimaiyyətin digər nümayəndələrindən ibarət Milli Komissiyanın 25 nəfərlik
tərkibi və daimi katibliyi formalaşdırılmışdır. 2005-ci il sentyabrın 15-də prezident İlham Əliyev YUNESKO
ilə Azərbaycan arasında qarşılıqlı əlaqələrin inkişaf səviyyəsini nəzərə alaraq, YUNESKO üzrə Azərbaycan
Milli Komissiyası ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Sərəncam imzalamışdır. Sərəncama əsasən Azərbaycan
Milli Komissiyasının yeni tərkibi müəyyənləşdirilmişdir. Milli Komissiya Azərbaycanın YUNESKO-dakı
siyasətinin əsas istiqamətlərini müəyyən edir. Azərbaycanın YUNESKO əməkdaşlığı ilə bağlı gündəlik
operativ iş Bakıda XİN-in nəzdində Milli Komissiyanın Daimi Katibliyi və Parisdə Azərbaycanın YUNESKO
yanında Daimi Nümayəndəliyi tərəfindən həyata keçirilir. 1994-cü il iyunun 18-də Budapeştdə YUNESKOnun Avropa regionu komitəsinin VII Federiko Mayor tərəfindən Azərbaycan Respublikası ilə YUNESKO
arasında əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalandı. Memorandumda respublikamıza təhsil, mədəniyyət
və digər sahələrdə yardımların göstərilməsi nəzərdə tutulurdu. Azərbaycanın mədəniyyət abidələrinin
mühafizəsi və bərpası sahəsində əməkdaşlıq məsələləri öz əksini tapmışdı.
YÜNESKO-nun baş qərargahında dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin 500 illiyinə həsr
olunmuş mərasimin keçirilməsi, həmin tədbirdə Federiko Mayorun şəxsən iştirakı, nəhayət, Baş direktorun
1996-cı ilin noyabrında Bakıya gəlişi və yubiley mərasimlərində iştirakı əlamətdar hadisə olmaqla yanaşı,
Azərbaycanla YUNESKO arasında əməkdaşlığın yüksək səviyyədə qurulmasını göstərən amillərdəndir.
Səfər zamanı mədəniyyət sahəsində ikitərəfli əməkdaşlıq haqqında saziş də imzalanmışdır. Bununla
yanaşı, “Mədəni sərvətlərin qanunsuz olaraq ölkədən aparılması, gətirilməsi və onların barəsində mülkiyyət
hüququnun başqasına verilməsini qadağan etmək yolları” haqqında beynəlxalq konvensiyanın müddəalarını
əsas götürməklə Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki maddi-mədəniyyət abidələrinin qaytarılması,
mühafizəsi və bərpası istiqamətində YUNESKO ilə əməkdaşlıq mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Azərbaycana beynəlxalq miqyasda olan münasibət
BMT-nin ixtisaslaşmış qurumları ilə elm sahəsində əməkdaşlıq özünü əsasən elmi konfranslarda,
simpoziumlarda, seminarlarda iştirak etməkdə göstərir. Azərbaycan’ alimləri müxtəlif məsələlərə həsr
olunmuş konfrans və seminarlarda çıxış etməklə yanaşı, qlobal problemlərlə bağlı beynəlxalq məclislərdə də
öz sözlərini deyirlər. Bir sıra elmi toplantıların Bakıda keçirilməsi isə, Azərbaycan elminin böyük uğurudur.
Qeyd etmək lazımdır ki, YUNESKO dünya şöhrətli alimlərin elmi irsinin öyrənilməsinə və təbliğinə də xüsusi
diqqət verir. Görkəmli alim akademik Azad Mirzəcanzadənin elmi-pedoqoji irsi haqqında YUNESKO xətti ilə
konfrans keçirilməsi qərarı hələ 1992-ci ildə qəbul edilmişdi. Bu cür konfransların keçirilməsi istər
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Azərbaycan alimlərinin dünyada tanınmasında, istərsə də respublikada elmin inkişafında böyük əhəmiyyət
kəsb edir.
BMT və onun ixtisaslaşmış qurumları ilə mədəni əlaqələr çərçivəsində sərgilərin, baxış müsabiqələrinin,
foto sərgilərin təşkil edilməsi səmərəli nəticələr vermişdir. Görkəmli Azərbaycan rəssamı S. Bəhlulzadənin
əsərlərindən ibarət sərginin BMT-nin Nyu-Yorkdakı iqamətgahında nümayiş etdirilməsi respublikanın təsviri
incəsənət sahəsində qazandığı uğurların beynəlxalq səviyyədə təsdiqi kimi qiymətləndirilməlidir. BMT Baş
Katibinin həmin sərginin açılışında iştirakı Azərbaycan mədəniyyətinə göstərilən böyük diqqətdir. YUNESKO
Baş Direktorunun kabineti yanındakı sərgidə dünya incəsənət inciləri ilə bir sırada Lətif Kərimovun müəllifi
olduğu “Memar Əcəmi” xalçasının asılması (bu xalça 1983-cü ildə Bakıda YUNESKO xətti ilə keçirilən xalça
simpoziumunda o dövrkü Baş direktor A. Bouya hədiyyə edilmişdi) Azərbaycan mədəniyyətinə olan diqqətin
nəticəsi idi. Azərbaycan YUNESKO əməkdaşlığına dair 1996-cı ilin noyabrında imzalanmış saziş təhsil, elm,
mədəniyyət və humanitar sahələrdə əməkdaşlığın yeni mərhələsinin başlanğıcı idi. Təsadüfi deyil ki, məhz
bundan sonra Azərbaycanda ali təhsilin TASİS və TEMPUS proqramlarına uyğun şəkildə yenidən qurulmasına
dair iki layihə reallaşdırılmağa başladı, 2000-ci il YUNESKO tərəfindən Böyük İpək yolu – TRASEKA ili
elan olundu. Bundan əlavə, prezident Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə YUNESKO ilə əlaqələri
möhkəmləndirmək və Azərbaycan elminin, təhsilinin və mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsi məqsədilə
Azərbaycan YUNESKO çərçivəsində qəbul edilmiş bir sıra konvensiyalara qoşulmuşdur. Bu mənada,
Azərbaycanın qoşulduğu YUNESKO konvensiyalarından – Silahlı münaqişə baş verdikdə mədəni dəyərlərin
qorunması haqqında 14 may 1954-cü il tarixli Konvensiyası, Ümumdünya mədəni və təbii irsinin mühafizəsi
haqqında 16 noyabr 1972-ci il tarixli Konvensiyası, Asiya və Sakit Okean dövlətlərində tədris kurslarının, Ali
təhsil haqqında diplomların və elmi dərəcələrin tanınması haqqında 16 dekabr 1983-cü il tarixli regional
Konvensiyası, mədəni dəyərlərin qanunsuz olaraq ölkəyə gətirilməsi, ölkədən çıxarılması və mülkiyyət
hüququnun qanunsuz olaraq başqasına verilməsinin qadağan olunması və qarşısının alınmasına yönəldilmiş
tədbirlər haqqında 14 noyabr 1970-ci il tarixli Konvensiyalarının adlarını çəkmək olar. Prezident Heydər
Əliyevin 1997-ci il sentyabrın 3-də YUNESKO-nun Baş direktoru Federiko Mayora ünvanladığı məktubunda
YUNESKO-nun insanların Sülh Hüququ haqqında Bəyannaməsinin qəbul edilməsi təklifini təqdirəlayiq hal
hesab etdiyini və dəstəklədiyini baş direktorun diqqətinə çatdırdı. Məktubda Azərbaycanın demokratik,
hüquqi, dünyəvi dövlət kimi bundan sonra da öz siyasətini yalnız sülhün bərqərar olmasına yönəldəcəyi qeyd
edilirdi.
YUNESCO Ermənistanın təcavüzkar siyasətinə qarşıdır
Prezident Heydər Əliyevin məktubunda, xüsusilə Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü nəticəsində
ərazimizin 20 faizinin işğal edilməsinə, 1 milyondan artıq vətəndaşımızın yurdlarından didərgin düşməsinə,
mədəni sərvətlərimizin dağıdılmasına baxmayaraq, Azərbaycanın sülhsevər siyasət apararaq, ölkədə siyasi
sabitliyə, vətəndaş həmrəyliyinə nail olduğunu və bu münaqişəni yalnız sülh yolu ilə həll etmək niyyətində
olduğu bildirilirdi. Məktubda bütün bunların Azərbaycanın insan hüquqlarına nə qədər hörmət etməsinin əyani
sübutu olduğunu və Azərbaycanın demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət kimi bundan sonra da öz siyasətini
yalnız sülhün bərqərar olmasına yönəldəcəyi qeyd edilmişdir. Azərbaycanın mədəni irsinin dünyaya
çatdırılmasında növbəti addım prezident Heydər Əliyevin 1997-ci il aprelin 20-də “Kitabi-Dədə Qorqud”un
1300 illik yubileyinin keçirilməsi ilə əlaqədar imzaladığı fərman olmuşdur. Yubiley çərçivəsində elmi, ictimai,
siyasi və bədii nöqteyi-nəzərdən böyük işlər görülüb və bütün bunları yüksək qiymətləndirən Heydər Əliyev
“Kitabi-Dədə Qorqud” ensiklopediyasının nəşrini böyük nailiyyət adlandırıb. Bu tədbirlərə YUNESKO
nümayəndələri də biganə yanaşmamış və 2000-ci il “Kitabi Dədə Qorqud Dastanının” 1300 illik yubileyi ilə
əlaqədar YUNESKO çərçivəsində, Drezdendə, Moskvada, Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində yubiley tədbirləri
təşkil olunmuşdur (1, s.222). Bu tədbirlər 2000-ci ilin aprelində Bakıda Türkdilli Dövlətlər Birliyinin VI zirvə
toplantısına dəvət olunmuş dövlət başçılarının iştirakı ilə keçirilmiş təntənəli yubiley mərasimi ilə başa
çatmışdır. Azərbaycanın mədəni və təbii irsinin qorunması məsələsi də YUNESKO ilə əməkdaşlığın əsas
istiqamətlərindən biridir. Bu baxımdan, Bakı şəhərinin tarixi mərkəzi olan İçərişəhər memarlıq kompleksi
2000-ci ilin dekabr ayında Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilmişdir. Lakin, Azərbaycanda baş vermiş
zəlzələ nəticəsində İçərişəhərin ərazisində yerləşən memarlıq abidələrinə dəymiş zərər və bununla bağlı bir
sıra problemlərə görə 2003-cü il iyulun 4-də Ümumdünya İrs Komitəsinin 27-ci sessiyasında İçərişəhər
kompleksi YUNESKO-nun təhlükədə olan ümumdünya irs siyahısına daxil edilmişdir. Azərbaycan prezidenti
İlham Əliyevin müvafiq fərman və sərəncamlarına uyğun olaraq, İçərişəhərə dövlət qayğısı artırılmışdır.
YUNESKO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinin ekspertlərinin hesabatlarında Azərbaycan hökuməti tərəfindən
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İçərişəhər Qoruğunun mühafizəsi istiqamətində görülən işlər təqdir edilmişdir. Nəticədə 2009-cu il iyun ayının
22-dən 30-dək İspaniyanın Sevilya şəhərində keçirilən Ümumdünya Mədəni İrs Komitəsinin 33-cü
sessiyasının qərarına əsasən, İçərişəhər Kompleksi YUNESKO-nun Təhlükə altında olan abidələr
Siyahısından çıxarılmışdır. YUNESKO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinin 2007-ci ildə Yeni Zelandiyada
keçirilmiş 31-ci sessiyasında qəbul edilmiş qərara əsasən Qobustan Dövlət Tarixi Bədii Qoruğu Ümumdünya
İrs Siyahısına daxil edilmişdir. Azərbaycanın təbii irsinin qorunması məqsədi ilə Hirkan meşələrinin
namizədlik sənədləri hazırlanaraq Ümumdünya İrs Komitəsinə təqdim edilmişdir. Hazırda bu istiqamətdə
müvafiq işlər həyata keçirilmişir. 2003-cü ilin noyabr ayının 7-də Azərbaycan muğamı YUNESKO da
bəşəriyyətin qeyri maddi irsinin şah əsəri elan olunmuşdur. 2008-ci ildə azərbaycanlı bəstəkar və pedaqoq
Firəngiz Əlizadəyə YUNESKO-nun “Sülh naminə incəsənət xadimi” fəxri adı verilmişdir. 2009-cu il 28
sentyabr-02 oktyabr tarixlərində Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Əbu-Dabi şəhərində keçirilən YUNESKO-nun
Qeyri-maddi Mədəni İrsin qorunması üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin 4-cü sessiyasında Komitənin yekun
qərarına əsasən, Azərbaycan aşıq sənəti və beynəlmiləl qeyri-maddi mədəni irs nümunəsi kimi Novruz
Bayramı YUNESKO-nun Qeyri-maddi Mədəni İrs üzrə Reprezentativ Siyahısına daxil edilmişdir ki, bu da
Azərbaycan mədəniyyəti üçün mühüm hadisə hesab edilməlidir.
Hürriyyət.-2019.-18 aprel.-№70.-S.10.
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Azərbaycan-UNESCO əməkdaşlığı: beynəlxalq mədəni əlaqələrdə yeni mərhələ
Leyla Məmmədəliyeva
Beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələr hər bir müstəqil ölkə üçün çox əhəmiyyətlidir. Müasir tarixi mərhələdə
dövlətlərarası əlaqələr o dərəcədə inkişaf edib ki, fəaliyyətin beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində həyata
keçirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu bağlılıqda mədəniyyət, elm və təhsil sahələrində əməkdaşlıq ayrıca
əhəmiyyət daşıyır. Bu səbəbdəndir ki, müxtəlif müstəqil dövlətlər BMT-nin ixtisaslaşmış qurumlarından biri
olan UNESCO ilə əlaqələrə xüsusi önəm verirlər. Ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə 1993-cü ildə
yenidən qayıdışından sonra Azərbaycan-UNESCO əlaqələri tamamilə yeni dinamika aldı. Tərəflər arasında
əməkdaşlıq UNESCO-nun himayə etdiyi bütün istiqamətlər üzrə sürətlə inkişaf etdi. Bu prosesdə Azərbaycan
Respublikasının Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO-nun xoşməramlı
səfiri Mehriban xanım Əliyevanın müstəsna rolu vardır. Həmin kontekstdə Azərbaycanla UNESCO arasındakı
əməkdaşlığın təkamül dinamikası və indiki mərhələdə ümumi səciyyəvi xüsusiyyətlərinin geniş təhlilinə
ehtiyac görürük.
Beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələr: müstəqil dövlət üçün əhəmiyyətli məqamlar
Müstəqillik illərində Azərbaycan Respublikası nüfuzlu beynəlxalq və regional təşkilatlarla fəal
əməkdaşlıq edir. BMT-nin Elm, Təhsil və Mədəniyyət üzrə Təşkilatı olan UNESCO ilə əlaqələrə Bakı xüsusi
önəm verir. UNESCO BMT-nin ixtisaslaşmış təşkilatıdır. O, üzv ölkələrə bir sıra sahələr üzrə yardımlardan
bəhrələnmək imkanı verir. O cümlədən, bu təşkilat təhsil, elm və mədəniyyət sahələrində əməkdaşlığın
genişləndirilməsində, maddi-mədəni irsin qorunmasında əhəmiyyətli rol oynayır.
Lakin burada bir incə məqam da vardır. UNESCO fəal üzvlərlə əməkdaşlıqdan daha çox faydalana bilir.
Yəni, məsələ yalnız BMT-nin bu ixtisaslaşmış qurumunun yerinə yetirdiyi missiyada deyil. Başlıca şərt üzv
dövlətin fəal iştirakı və xoşməramlı mövqe tutması ilə bağlıdır. Bu aspektdə heç də bütün üzvlər eyni
qiymətləndirilmir. Azərbaycan isə bu istiqamətdə də digərlərindən müsbət mənada fərqlənir.
Belə ki, Azərbaycanın xarici siyasətində UNESCO ilə əməkdaşlıq rəsmi olaraq prioritet istiqamətlərdən
biri kimi qəbul olunub. Ölkənin bu qurumla aktiv əlaqələri 1993-cü ilin ikinci yarısında Ulu öndər Heydər
Əliyevin ölkə rəhbərliyinə gəlişindən sonra real məzmun kəsb edib. Bu sırada Heydər Əliyevin 1993-cü il
dekabrın 19-21-də Parisə səfəri zamanı UNESCO-nun baş direktoru Federiko Mayorla görüşü xüsusi rol
oynayıb. O zaman ikitərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələləri və inkişaf perspektivləri əhatəli
müzakirə edilmiş və bunun yekunu olaraq memorandum imzalanmışdı. Artıq 25 ildir ki, AzərbaycanUNESCO əlaqələri bu sənəddə ifadə olunan müddəalara və beynəlxalq hüquq normalarına uyğun yüksələn
xətlə inkişaf edir.
Onu da vurğulamaq gərəkdir ki, Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu bu əməkdaşlıq kursunda 1994-cü il
fevralın 21-də Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin yanında Milli Komissiyanın yaradılması
da ciddi rol oynayıb. Bu komissiya 2005-ci ildən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında fəaliyyət
göstərir ki, bu da Prezident İlham Əliyevin Ulu öndərin siyasi kursuna sədaqətini və məsələlərə yaradıcı
yanaşmasını nümayiş etdirir. Həmin komissiyanın Parisdə UNESCO yanında da Daimi Nümayəndəliyi
fəaliyyət göstərir.
Azərbaycanın UNESCO ilə əməkdaşlığından danışarkən, mütəxəssislər Birinci vitse-prezident, Heydər
Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın fəaliyyətini xüsusi
vurğulayırlar. Doğrudan da Mehriban xanım Əliyeva olduqca böyük fəallıqla Azərbaycanla BMT-nin bu
ixtisaslaşmış komissiyası arasında əlaqələrin sürətli inkişafında müstəsna rol oynayıb. Bunun nəticəsidir ki,
Mehriban xanım Əliyeva mədəniyyət sahəsində çoxşaxəli fəaliyyəti ilə həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq
miqyasda dərin rəğbət və hörmət qazanıb.
Münasibətlərin yeni tempi: Mehriban xanım Əliyevanın düşünülmüş xətti
Hələ 1995-ci ildə Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondu
təsis olunub. Bu Fondun dəstəyi ilə milli mədəniyyətimizin qorunması və təbliği sahəsində böyük layihələr
həyata keçirilib. Bunlara muğam müsabiqələri, uşaq musiqi festivalları, caz festivalı və digər mədəni tədbirlər
aiddir. Onların sayı keçən müddətdə o dərəcədə artıb ki, artıq bu barədə sistemli və əsaslı tədqiqat aparmaq
lazım gəlir. Yəni, Mehriban xanım Əliyeva Azərbaycan-UNESCO əlaqələrini düşünülmüş kurs üzrə, ardıcıl
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və davamlı olaraq inkişaf etdirib. Bu proses indi də uğurla davam edir və ölkəmiz bundan böyük faydalar
götürür. Mədəniyyətimiz dünyanın bütün ölkələrində artıq tanınır.
2004-cü ildə əsası qoyulan Heydər Əliyev Fondu illərdir ki, çoxşaxəli və geniş fəaliyyəti ilə dünyada
böyük maraq doğurur. Mütəmadi olaraq Azərbaycanda və xarici ölkələrdə tarixi, dini, mədəni abidələrin
bərpası ilə bağlı layihələr reallaşdıran Fond dövlətçiliyin möhkəmlənməsi və mədəniyyətin təbliği sahəsində
olduqca əhəmiyyətli missiya yerinə yetirir.
Heydər Əliyev Fondu məktəblərin, uşaq bağçalarının, səhiyyə ocaqlarının, elmi, mədəni və sosial
mərkəzlərin açılması sahəsində də kifayət qədər fəaldır. Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata
keçirilən və Azərbaycan mədəniyyətini, qeyri-maddi mədəni irsini tanıdan proqramların reallaşdırılması
UNESCO ilə əməkdaşlığın çox mühüm aspektini təşkil etməkdədir.
Azərbaycanın birinci xanımı mədəniyyətlərarası əlaqələrin inkişafında, ölkəmizin zəngin
mədəniyyətinin qorunması, müxtəlif mədəniyyət nümunələrinin öyrənilməsi sahəsində göstərdiyi xidmətlərinə
görə 2004-cü il avqustun 13-də UNESCO-nun xoşməramlı səfiri adına layiq görülüb. Bu hadisə sadəcə böyük
xidmətləri olan bir şəxsiyyətin layiq olduğu qiyməti alması deyildi, həm də Azərbaycan-UNESCO
əlaqələrində inkişafın yeni mərhələsinin təsdiqi idi. Çünki Mehriban xanım Əliyeva sistemli, konseptual və
düşünülmüş fəaliyyəti ilə Azərbaycanla UNESCO-nun əməkdaşlığını keyfiyyətcə yeni səviyyəyə yüksəldə
bildi. Burada iki istiqaməti vurğulamaq istərdik: birincisi, Azərbaycanın mədəni sərvətlərinin dünyanın qeyrimaddi mədəni irsi siyahısına salınması üçün silsilə tədbirlər, layihələr və proqramlar reallaşdırılır, ikincisi,
başqa xalqların mədəniyyət nümunələrinin qorunması, saxlanması, bərpası və funksional imkanlarının
artırılması istiqamətində konkret addımlar atılmaqla milli ilə beynəlmiləlin vəhdətinin Azərbaycan dövləti
üçün prinsipial əhəmiyyət daşıdığı dünyaya nümayiş etdirilir. Bu iki istiqamət azərbaycançılıq ideologiyasında
mövcud olan bir vacib tezisdən qaynaqlanır. Daha dəqiq desək, Mehriban xanım Əliyevanın həyata keçirdiyi
proqramlar, reallaşdırdığı layihələr azərbaycançılıq ideologiyasında mühüm yer tutan milli ilə beynəlmiləlin
harmoniyasını ifadə edən müddəanın mədəniyyət siyasəti sahəsinə ustalıqla tətbiqi kimi dərk edilə bilər.
Ulu öndər Heydər Əliyevin yeni məzmun verdiyi azərbaycançılıqda azərbaycanlılar milli mədəniyyəti
qoruyub saxlamağa, ona dərindən yiyələnməyə və sahiblənməyə borclu olmaqla yanaşı, fərqli mədəniyyətə,
dünya xalqlarının mədəni-mənəvi dəyərlərinə də açıq olmalıdırlar. Bu müasir və səmərəli ideyanı isə ancaq
konkret üsullar, təsir, təbliğ, təşviq və kommunikasiya kanalları vasitəsilə həyata keçirmək mümkündür.
Mehriban xanım Əliyeva məhz bütün bu incə məqamları özündə ehtiva edən və konseptual xarakter daşıyan
fəaliyyət göstərib və bu, hazırda davam edir. Deyilənlər çoxlu sayda faktlarda öz təsdiqini tapır. Onlardan bir
neçəsini xatırladaq.
“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu (Şirvanşahlar saray kompleksi və Qız qalası da daxil
olmaqla) Dünya Mədəni İrs Siyahısına salınıb. “İçərişəhər” tarixi-memarlıq nümunəsi kimi Azərbaycan milli
mədəniyyəti ilə dövlətçiliyin qovuşmasının rəmzlərindən biridir. Orada inşa edilən tikililər gözəl və
özünəməxsus mədəniyyət nümunələri olmaqla yanaşı, eyni zamanda, Şirvanşahlar sarayının timsalında
Azərbaycan dövlətçiliyinin vacib mərhələlərindən birinin sübutudur. Bu kompleksin beynəlxalq miqyasda
qəbul edilməsi həm də Azərbaycan dövlətçiliyinin qəbul edilməsidir ki, bizə dost olmayan dairələr üçün tutarlı
cavabdır. Göründüyü kimi, Mehriban xanım Əliyeva bir addımla müxtəlif istiqamətlərdə əhəmiyyət daşıyan
hədəflərə nail ola bilib. Azərbaycanın mədəniyyət siyasətinin gözəl nümunələrindən birini ortaya qoyub. Eyni
məntiqlə Qobustan Dövlət Tarixi-Bədii Qoruğunun 2007-ci ildə Dünya Mədəni İrs Siyahısına daxil
edilməsinin əhəmiyyətindən bəhs edə bilərik.
Bu istiqamətdə atılan addımlarla bağlı siyahını davam etdirə bilərik: Azərbaycanın muğam ifaçılıq
sənəti, aşıq sənəti, Novruz bayramı, Azərbaycan xalçası, tar ifaçılıq sənəti, çövkən-Qarabağ atüstü oyun
ənənəsi, Azərbaycan kəlağayısı, Lahıc misgərlik sənəti, lavaş artıq UNESCO-nun Azərbaycanın milli dəyərləri
kimi tanıdığı nümunələrdir. 2018-ci ilin dekabr ayında isə Azərbaycan dolması və kamança UNESCO-nun
Qeyri-Maddi Mədəni İrs üzrə Reprezentativ Siyahısına salınıb.
Daha mükəmməl fəaliyyət: mədəniyyət və dialoq naminə
Azərbaycanla UNESCO arasındakı əməkdaşlığın yeni səviyyədə inkişafı Mehriban xanım Əliyevanın
bu qurumun tədbirlərində aktiv iştirakı ilə daha dolğun məzmun edib. 2004-2012-ci illərdə Mehriban xanım
Əliyeva mütəmadi olaraq Parisdə, UNESCO-nun baş qərargahında xoşməramlı səfirlərin illik yığıncağında
iştirak edib. Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti həmin toplantılar çərçivəsində müxtəlif görüşlər keçirib.
Həmin görüşlərdə aparılan müzakirələr nəticəsində əməkdaşlığın inkişafı istiqamətində mühüm qərarlar qəbul
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edilib. Bunun fonunda UNESCO baş qərargahında Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə Azərbaycana
həsr olunmuş müxtəlif tədbirlərin təşkil edilməsi çox aktual görünür.
Bu kimi addımları ilə Mehriban xanım Əliyeva Azərbaycan-UNESCO əlaqələrinə həm yeni stimul
verib, həm də onu məzmunca daha da zənginləşdirib. Həmin aspektdə Mehriban xanım Əliyevanın
Azərbaycanın mədəniyyət, elm, təhsil, incəsənət xadimləri ilə bağlı müxtəlif layihələri UNESCO-nun
himayəsi ilə keçirməsi və sivilizasiyalar, mədəniyyətlər, dinlərarası dialoqa həsr edilmiş tədbirlərdə fəal iştirak
etməsi ayrıca yer tutur.
Nümunə kimi 2005-ci il sentyabrın 13-də Parisdə UNESCO-nun baş qərargahında görkəmli Azərbaycan
alimi akademik Yusif Məmmədəliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş təntənəli mərasimin
keçirilməsini göstərə bilərik. Həmin tədbirdə UNESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyeva iştirak edib.
2006-cı il oktyabrın 21-də isə Mehriban xanım Əliyeva UNESCO-nun 60 illiyinə həsr olunmuş
“Sivilizasiyalararası dialoq həftəsi” çərçivəsində Azərbaycan günü ilə bağlı “Azərbaycan: mədəniyyətlərin və
sivilizasiyaların qovuşuğunda” adı altında keçirilən tədbirdə iştirak edib. 2008-ci il mayın 20-də Heydər Əliyev
Fondunun dəstəyi ilə UNESCO-nun baş qərargahında xoşməramlı səfirlərin illik yığıncağı çərçivəsində
ölkəmizin gənc istedadlarının “Azərbaycanın xoşməramlı mələkləri” adlı konsert proqramı təqdim edilib.
Həmin il noyabrın 10-da yenə UNESCO-nun baş qərargahında XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli
nümayəndəsi, alim və pedaqoq Mir Cəlal Paşayevin 100 illiyinə həsr olunmuş mərasim keçirilib. Yubiley
mərasimində UNESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyeva iştirak edib.
Yeri gəlmişkən, vurğulayaq ki, məhz bu kimi fəaliyyətlərinə görə, Mehriban xanım Əliyeva 2008-ci ildə
keçmiş baş direktor Koiçira Matsuura tərəfindən gümüş xatirə medalı, 2010-cu ildə isə baş direktor İrina
Bokova tərəfindən Qızıl Motsart medalı ilə təltif edilib.
Azərbaycan-UNESCO əlaqələrinin yeni mərhələsi yuxarıda vurğulanan faktlarla yanaşı, gənc istedadlı
azərbaycanlıların dünyada tanıdılması ilə də xarakterizə olunur. Belə ki, 2011-ci il aprelin 19-da UNESCOnun baş qərargahında Azərbaycanın müstəqilliyinin 20-ci ildönümü münasibətilə “Azərbaycanın gənc
istedadları” adlı möhtəşəm konsert proqramı təşkil olundu. Mehriban xanım Əliyeva və UNESCO-nun baş
direktoru İrina Bokova konserti izləyiblər. Bu, Azərbaycanın birinci xanımının təşəbbüsü idi və yalnız
simvolik məna daşımırdı. Həm də bütün dünyaya göstərilirdi ki, Azərbaycan gənc istedadlar diyarıdır və
Azərbaycan xalqı qədimdən kreativ keyfiyyətlərə malikdir. Bu baxımdan 2011-ci il aprelin 19-dan 29-dək
UNESCO-nun baş qərargahında Azərbaycan xalçalarının sərgisinin keçirilməsi də çox əlamətdar hadisədir.
Çünki Azərbaycan xalçaları dünyada nadir sənət əsərlərindən biridir və şübhəsiz ki, onların nümayişi bizim
ölkədə yüksək səviyyədə ustaların yetişdirildiyinin birbaşa təsdiqidir.
Həmin ilin sentyabr ayının 12-də UNESCO-nun xoşməramlı səfirlərinin 11-ci illik toplantısı
çərçivəsində Heydər Əliyev Fondunun Azərbaycanla bağlı nəşrlərinin təqdimatının əlaqələrin inkişafında
xüsusi yeri vardır. Çünki həmin nəşrlərdə Azərbaycanın mədəni həyatı dolğun şəkildə ifadə olunub. Onlara
nəzər salan hər bir şəxsin milli mədəniyyətimiz haqqında obyektiv təsəvvürü formalaşır.
2013-cü il iyulun 18-də Azərbaycanın UNESCO-ya üzvlüyünün 20 illik yubileyi ilə əlaqədar, Mehriban
xanım Əliyevanın iştirakı ilə Parisdə təntənəli tədbirlər keçirildi. UNESCO-nun daxili həyətində yerləşdirilmiş
daş at və daş qoç abidələrinin, eləcə də Azərbaycanda daş sənətinə həsr edilmiş sərginin açılış mərasimi təşkil
edildi. 2013-cü il oktyabrın 22-də UNESCO-nun baş qərargahında Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü və Dini
Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin təşkilatçılığı ilə böyük Azərbaycan mütəfəkkiri Seyid Yəhya Bakuviyə
həsr edilmiş beynəlxalq simpoziumun keçirilməsini də qeyd etmək gərəkdir. Simpozium müasir dünya üçün
çox aktual olan “Seyid Yəhya Bakuvi: Tolerantlığın ifadəsi” mövzusuna həsr edilmişdi. Burada həm də
“Azərbaycan – tolerantlıq məkanı” adlı foto-sərginin açılışı da oldu.
Azərbaycanla UNESCO arasında əlaqələrin yeni mərhələsində tərəflər arasında imzalanan rəsmi
sənədlər xüsusi rol oynayır. Bu sırada 2013-cü il iyulun 18-də Azərbaycanın mədəniyyət və turizm naziri
Ə.Qarayev və UNESCO-nun baş direktoru İ.Bokova tərəfindən “Azərbaycan hökuməti ilə UNESCO arasında
təhsil, elm, mədəniyyət və kommunikasiya sahələrində əməkdaşlıq üzrə Çərçivə Sazişi”nin imzalanması ayrıca
vurğulanmalıdır. Sazişdə Azərbaycanın təşkilat üçün 5 milyon ABŞ dolları məbləğindəki maliyyə töhfəsi
ayırması qeyd olunub. Bu vəsait qeyri-maddi mədəni irs, qızların təhsili, elm və innovasiya texnologiyalarının
inkişafı sahəsində UNESCO-nun işini möhkəmləndirməyə və azərbaycanlı mütəxəssislərin təşkilatda daimi
işlə təmin olunmasına sərf olunur. Daha mühüm hadisələrdən biri bu saziş əsasında “Etimad Fondu”nun
yaradılmasıdır.
2015-ci ilin noyabrın 17-də UNESCO-nun Nizamnaməsinin qəbulunun 70 illiyi münasibətilə Parisdə
keçirilən UNESCO-nun Baş Konfransının 38-ci sessiyasının Liderlər Forumunda Mehriban xanım Əliyeva da
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iştirak edib. Azərbaycanın birinci xanımı çıxışında dünyada yaşanan dərin maliyyə böhranından və on
milyonlarla insanın irqinə, etnik köklərinə və dininə görə ayrı-seçkilik və təcrid olunmanın ağır nəticələri ilə
üzləşməsindən bəhs edib. Tədbir iştirakçıları Mehriban xanımın qloballaşmanın humanitar aspektlər ilə bağlı
irəli sürdüyü fikirləri böyük maraqla qarşılayıblar. Çıxışı zamanı Mehriban xanım səmimi dialoq və xoş
məramın çətinliklərin uğurla aradan qaldırılmasında əsas vasitələr olduğunu xüsusi vurğulayıb.
Bu gün də Azərbaycan-UNESCO əlaqələri sürətlə inkişaf edir. 2018-ci ildə “Bakı prosesi”nin 10 illiyi
ilə bağlı UNESCO ilə birgə tədbirlər təşkil edilib. Azərbaycanın görkəmli bəstəkarı Qara Qarayevin 100 illik
yubileyi UNESCO-nun baş qərargahında və Almaniyada qeyd olundu. İtaliyada, Türkiyədə və Almaniyada
Azərbaycan muğamının UNESCO-nun Bəşəriyyətin Qeyri-Maddi Mədəni İrsi üzrə Reprezentativ Siyahısına
daxil edilməsinin 10 illiyi münasibətilə silsilə tədbirlər keçirildi.
Bunlardan başqa, 2018-ci ildə ölkəmiz UNESCO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İrsin Qorunması üzrə
Hökumətlərarası Komitəsinə üzv seçildi. Mavriki Respublikasının paytaxtı Port Luis şəhərində keçirilən
Hökumətlərarası Komitənin 13-cü sessiyasında “Çövkən-ənənəvi Qarabağ atüstü oyunu” faylı ilə bağlı milli
hesabat qəbul olunub.
“Yallı (Köçəri, Tənzərə), Naxçıvanın ənənəvi qrup rəqsləri” adlı nominasiyanın Təcili Qorunmaya
Ehtiyacı olan Qeyri-Maddi Mədəni İrs Siyahısına salınması əlamətdar hadisədir. Azərbaycan, Türkiyə və
Qazaxıstanın birgə səyləri sayəsində “Dədə Qorqud/Korkyt Ata/Dede Korkut irsi: Dastan mədəniyyəti, xalq
nağılları və musiqisi” türk mədəni abidəsi kimi UNESCO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İrsin Reprezentativ
Siyahısına daxil edildi.
Nəhayət, 2018-ci il dekabrın 26-da UNESCO üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Komissiyasının
yeni tərkibdə görüşü keçirildi. Görüşdə 2019-cu ildə Azərbaycanla UNESCO-nun birgə planladığı tədbirlər
müzakirə edildi. Vurğulandı ki, 2019-cu ildə UNESCO üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli
Komissiyasının yaradılmasının 25 ili tamam olur. Bununla bağlı layihələr həyata keçiriləcək. Eyni zamanda,
2019-cu ildə təşkilatın baş qərargahında Bakı Dövlət Universitetinin 100 illik yubileyi qeyd ediləcək.
Yuxarıda vurğulanan konkret faktlar Azərbaycanla UNESCO arasında əməkdaşlığın yeni mərhələsinin
bir sıra özəlliklərini müəyyənləşdirməyə imkan verir. Hər şeydən öncə, bu proses Azərbaycanın Birinci vitseprezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın fəaliyyəti ilə sıx bağlıdır. Digər
məqam ondan ibarətdir ki, əməkdaşlıq daha sistemli olmaqla yanaşı, əhatə dairəsi də genişlənir. Artıq
Azərbaycan dünyanın istənilən regionunda təşkil edilə biləcək tədbirlərin təşəbbüskarı ola bilir. Üçüncü özəllik
Azərbaycanın indi müxtəlif mədəni tədbirlərin keçirilməsində donor ola bilməsi ilə bağlıdır. Növbəti məqam
isə, Azərbaycanın mədəniyyət siyasətini xarici siyasətin digər aspektləri ilə getdikcə daha sıx
əlaqələndirməsindən qaynaqlanır. Bu cəhət bütövlükdə Azərbaycanın siyasi kursunun sürətlə dəyişən
geosiyasi-mədəni situasiyaya çevik reaksiya verə, adaptasiya edə bilməsinin sübutudur. Bu prosesdə UNESCO
ilə əlaqələrin ciddi rol oynaması çox əlamətdardır. Çünki XXI əsr mədəniyyət əsridir.
525-ci qəzet.– 2018.- 28 dekabr. – № 232. – S. 5.
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Azərbaycan-UNESCO əlaqələri uğurla inkişaf edir
Səbuhi Məmmədov
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının tərkibində olan UNESCO dünyanın təhsil, elm, mədəniyyət,
informasiya və kommunikasiya sahəsindəki əməkdaşlığın ən böyük hökumətlərarası forumudur.
Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra – 3 iyun 1992-ci il tarixində UNESCO-ya üzv qəbul
olunmuş və tərəflər arasında münasibətlər davamlı inkişaf etmişdir. Azərbaycan-UNESCO əlaqələrinin
genişləndirilməsi isə ümummilli lider Heydər Əliyevin respublikamızda siyasi hakimiyyətə qayıdışından
sonra başlanmışdır. Azərbaycan ilə təşkilat arasında münasibətlərin yeni mərhələyə qədəm qoyması 2004cü ildə birinci xanım Mehriban Əliyevanın UNESCO-nun xoşməramlı səfiri adına layiq görülməsinə
təsadüf edir.
Ümumiyyətlə, bəşəri maddi və mənəvi dəyərlərin qorunması, gələcək nəsillərə ötürülməsi prosesində
Azərbaycanın oynadığı mühüm rol beynəlxalq səviyyədə tanınır və təqdir edilir. Xalqlar və mədəniyyətlər
arasında davamlı dialoqun aparılmasında güclü aktora çevrilmiş Azərbaycanın verdiyi böyük töhfə yüksək
qiymətləndirilir, dinc və mehriban birgəyaşayışın gücləndirilməsinə kömək edən bir sıra vacib müzakirələrin
aparılmasına şərait yaradır. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
təşəbbüsü ilə 2008-ci ildə mədəniyyətlər və sivilizasiyalar arasında səmərəli və effektiv dialoqun qurulması
məqsədilə irəli sürülmüş “Bakı prosesi” dünyanın nüfuzlu elmi və siyasi dairələri tərəfindən rəğbətlə qarşılanır,
fərqli dini mənsubiyyəti olan icmaların, milli-etnik qrupların və zəngin mədəni müxtəlifliyin güclənməsinə
təkan verən prosesin əhəmiyyəti yüksək qiymətləndirilir.
Xatırladaq ki, 2008-ci ilin 2-3 dekabr tarixində təşkil olunan Avropa Şurasına üzv dövlətlərin
mədəniyyət nazirlərinin konfransına Azərbaycanın təşəbbüsü ilə ilk dəfə olaraq, 10 İslam ölkəsi dəvət edilmiş
və İslam dövlətlərinin iştirakı ilə mədəniyyət nazirlərinin konfransı yeni bir formata transformasiya
olunmuşdu. Avropa və ona qonşu regionlardan 48 ölkənin, 8 beynəlxalq təşkilatın və bir sıra beynəlxalq qeyrihökumət təşkilatlarının yüksək səviyyəli nümayəndələrinin iştirak etdiyi bu konfransda “Mədəniyyətlərarası
dialoqun təşviqinə dair Bakı Bəyannaməsi” qəbul edilmişdi.
2010-cu ildən “Bakı prosesi” qlobal hərəkata çevrilməyə başlamış və 2010-cu ilin 23 sentyabr tarixində
BMT Baş Assambleyasının 65-ci sessiyasında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən Bakıda
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun keçiriləcəyi elan edilmişdi. 2011-ci ilin 7-9 aprel
tarixində Bakıda UNESCO, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı, Avropa Şurası, Avropa Şurasının Şimal-Cənub
Mərkəzi və İSESCO-nun tərəfdaşlığı ilə 1-ci Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu təşkil
olunmuşdu.
“Bakı prosesi”nin uğurları fonunda Azərbaycan xalqının çoxəsrlik tolerant və mehriban birgəyaşayış
ənənələri dünya sivilizasiyaları arasında münasibətlərin tənzimlənməsində və inkişafında nümunə kimi
göstərilir və bu prosesin daha da güclənməsində Mehriban xanım Əliyevanın fəaliyyəti yüksək
qiymətləndirilir. Xüsusilə də birinci xanımın UNESCO-nun xoşməramlı səfiri kimi fəaliyyəti Azərbaycanın
bu gün bəşəriyyətin daha çox ehtiyac duyduğu qarşılıqlı anlaşma və fərqliliyi qəbuletmə kimi vacib
xüsusiyyətlərinin beynəlxalq səviyyədə təbliğ olunmasında müstəsna rol oynayır. Bir sıra ölkələrdə
Azərbaycan mədəniyyəti günlərinin, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpası, habelə xarici ölkələrlə
diplomatik münasibətlərin qurulması münasibətilə tədbirlərin keçirilməsi, Mehriban xanım Əliyevanın
təşəbbüsü ilə Parisdə Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin açılması, Avropa Parlamentinin və UNESCO-nun
mənzil-qərargahlarında, BMT-nin Cenevrədəki Qərargahında silsilə tədbirlərin təşkil edilməsi ölkəmizin
beynəlxalq nüfuzunun artmasına öz töhfəsini verməklə yanaşı, həm də beynəlxalq səviyyədə təsdiqini
tapmışdır. Xalqımız dünya mədəni irsinin qorunmasını strateji dəyər hesab edir və mədəniyyətlərarası dialoqun
davam etdirilməsində və gücləndirilməsində, ən əsası, insanlar arasında sülh mühitinin yaradılmasında daim
maraqlıdır.
Qeyd etmək vacibdir ki, Sovet İttifaqı dövründə Azərbaycanın UNЕSCО ilə əlaqələrinin qurulmasında
və inkişaf etdirilməsində ulu öndər Heydər Əliyevin böyük xidmətləri olmuşdur. O, UNЕSCО-nun
Azərbaycan mədəniyyəti ilə bağlı təşkil etdiyi tədbirlərdə yaxından iştirak etmişdir. Təkcə bir faktı göstərmək
kifayətdir ki, 1983-cü ildə Bakıda təşkil edilmiş “Şərq xalça sənəti” I Beynəlxalq Simpoziumu zamanı o vaxt
Sov. İKP MK Siyasi Bürosunun üzvü olan Heydər Əliyev UNЕSCО-nun Baş direktorunun xüsusi məsləhətçisi
Federiko Mayorla görüşmüş və həmin dostluq əlaqələri Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra ölkəmizin
bu təşkilat ilə münasibətlərinə öz müsbət təsirini göstərmişdir.
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Mehriban xanım Əliyevanın səyləri nəticəsində Azərbaycanın maddi və qeyri-maddi mədəni irs
nümunələri UNESCO-nun müvafiq siyahılarında yer almaqdadır. Ötən illər ərzində UNESCO çərçivəsində
Nəsirəddin Tusinin anadan olmasının 800 illik, Azərbaycan alimi, şərqşünas Mirzə Kazımbəyin 200 illik,
аkаdеmik Yusif Məmmədəliyеvin, məşhur xalçaçı-rəssam Lətif Kərimоvun, akademik Musa Əliyevin,
görkəmli yazıçı-pedaqoq Mir Cəlal Paşayevin, məşhur rəssam Səttar Bəhlulzadənin 100 illik yubileyləri
yüksək səviyyədə qeyd edilmişdir.
Mehriban xanım Azərbaycanla UNESCO arasında əməkdaşlığın 20 illiyinə həsr olunan tədbirdə çıxışı
zamanı ikitərəfli əməkdaşlığı yüksək qiymətləndirərək demişdir ki, “Azərbaycan UNESCO-nun müxtəlif
sahələrdə məqsədlərinin təşviqinə sadiqdir. Son 20 ildə biz ölkəmizdə təhsil sisteminin inkişafına və
müasirləşdirilməsinə xüsusi diqqət yetirmişik. Biz dərindən inanırıq ki, yalnız yüksək səviyyəli təhsilə malik
olan ölkə uğurlar əldə edə və xalqı üçün daha yaxşı həyat keyfiyyətini təmin edə bilər”. Ötən müddət ərzində
tərəflər arasında qarşılıqlı hörmətə əsaslanan münasibətlərin dinamik xarakter alması günümüzün xoş
reallığıdır.
Hələ 2005-ci ilin oktyabrında UNESCO-nun 60 illiyinə həsr edilmiş “Sivilizasiyalararası dialoq” həftəsi
çərçivəsində Parisdə “Azərbaycan: mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların qovuşuğunda” mövzusunda keçirilmiş
tədbirdə çıxış edən Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva Şərqlə Qərbin qovuşduğu bir məkan olaraq
Azərbaycanın qlobal mədəni dialoqa öz töhfəsini verməyə hazır olduğunu vurğulamışdı.
Sonrakı illərdə bu istiqamətdə mühüm addımların atılması bunu bir daha təsdiqləmişdi. Dünya
mədəniyyətinə qayğı və diqqətinə, həmçinin Azərbaycan mədəni irsinin yaşadılması sahəsindəki töhfələrinə
görə Mehriban xanım Əliyeva 2008-ci ildə UNESCO-nun keçmiş Baş direktoru Koişiro Matsuura tərəfindən
gümüş xatirə medalı, 2010-cu ildə isə UNESCO-nun “Qızıl Motsart” medalı ilə təltif edilmişdi.
Bu il mayın 18-də Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti, UNESCO-nun xoşməramlı
səfiri Mehriban Əliyeva Parisdə UNESCO-nun Baş Qərargahında təşkilatın baş direktoru Odre Azule ilə
görüşündə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü olan “Bakı prosesi”ndən söz açaraq, bu il həmin
prosesin 10 illiyinin qeyd olunduğunu vurğulamışdır. Birinci vitse-prezident bildirmişdir ki, 2019-cu ildə
Bakıda növbəti Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu keçiriləcək. Son illər ərzində Azərbaycan bu
cür mötəbər tədbirlərə ev sahibliyi etməsi, həmçinin təhsil, elm və mədəniyyət sahələrində müxtəlif layihələrdə
iştirakı ilə UNESCO-nun təşəbbüsləri və fəaliyyətinə böyük töhfələr vermişdir.
Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva təşkilatın keçmiş baş direktoru Koişiro
Matsuuranın 80 illik yubileyi münasibətilə Parisdə təşkil olunan tədbirdə də iştirak etmişdir. Xüsusilə
vurğulamaq lazımdır ki, Koişiro Matsuura Mehriban xanım Əliyevanın fəaliyyətini həmişə yüksək
qiymətləndirmiş və UNESCO-nun xoşməramlı səfirinin milli-mənəvi dəyərlərin qorunmasına yönəlik
addımlarını alqışlamışdır: “Azərbaycanın birinci xanımı
Mehriban Əliyeva çoxşaxəli fəaliyyəti ilə məxsus olduğu xalqın qadınlarına nümunədir”.
Cənab Matsuura müsahibələrində Mehriban xanım Əliyevanın
UNESCO-dakı fəaliyyəti ilə bağlı bildirmişdir ki, o, UNESCO-nun tamamilə yeni sahəsi olan Qeyrimaddi mədəni irsin qorunması üzrə məsuliyyət daşıyan çox fəal xoşməramlı səfirdir. Belə ki, o, Qeyri-maddi
mədəni irs üzrə yeni Konvensiyanı nəinki Azərbaycanda, həmçinin dünyanın digər yerlərində böyük uğurla
təşviq edir. Hazırda Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması üzrə Konvensiyanın 160-dan çox ölkə tərəfindən
ratifikasiya olunduğunu vurğulayan cənab Matsuura əlavə etmişdir ki, daha məşhur beynəlxalq konvensiya
190 ölkənin ratifikasiya etdiyi Dünya İrsi Konvensiyasıdır və söz yox ki, bu işdə Mehriban Əliyevanın xüsusi
əməyi var və o, yeni konvensiyanın təşviqinə çox mühüm töhfələr vermişdir.
UNESCO-nun indiki baş direktoru Odre Azule keçmiş baş direktoru Koişiro Matsuuranın yubileyində
iştirakına görə Mehriban xanım Əliyevaya minnətdarlığını bildirmiş və bu vəzifəyə seçildikdən sonra
Azərbaycanla UNESCO arasındakı münasibətlərin zəngin tarixini daha dərindən öyrəndiyini və ikitərəfli
əlaqələrin yüksək səviyyədə inkişaf etdiyini diqqətə çatdırmışdır. O, fəaliyyəti dövründə də ikitərəfli
münasibətlərin inkişafına töhfə verəcəyini vurğulamışdır.
Mehriban xanım Əliyeva görüşdə Azərbaycan mədəni irs nümunələrinin UNESCO-nun Ümumdünya
Qeyri-Maddi Mədəni İrs Siyahısına salınmasına görə təşəkkürünü bildirmiş və bu il Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinin qeyd olunduğunu diqqətə çatdırmışdır. Azərbaycanın Birinci vitseprezidenti bildirmişdir ki, ötən 100 il ərzində Azərbaycan bir çox nailiyyətlər əldə etmiş və bunlardan ən vacibi
qadınlara seçib-seçilmək hüququnun verilməsidir ki, bu da UNESCO-nun məqsəd və məramlarına, mandatına
uyğun məsələdir. Bununla əlaqədar bu il ərzində UNESCO ilə birgə tədbirlərin təşkili nəzərdən keçirilmişdir.
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Baş direktor Odre Azule nəzərdə tutulan tədbirlərin keçirilməsinə dəstək verəcəyini bildirmiş və vurğulamışdır
ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinin qeyd olunması və əldə edilən nailiyyətlər təqdirəlayiqdir.
Bir sözlə, Azərbaycanın UNESCO ilə münasibətlərinin inkişafı və güclənməsi respublikamızın
beynəlxalq aləmdəki nüfuzunun daha da möhkəmlənməsinə şərait yaratmış, ölkəmizin dialoq məkanı kimi
oynadığı tarixi missiyaya təkan vermiş və mədəniyyətlərarası dialoq üzrə beynəlxalq platformanın əsasını
qoymuşdur. Əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan və bu gün Prezident İlham Əliyev tərəfindən
uğurla davam etdirilən siyasətə Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən
verilən dəstək Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələrinin daha da möhkəmlənməsinə və inkişafına gətirib çıxarmış
və ölkəmizin sülhpərvər, bəşəri dəyərləri qoruyub inkişaf etdirən imicini gücləndirmişdir.
Xalq qəzeti. – 2018.- 24 may. – № 116. – S. 3.
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YUNESKO və Azərbaycan güclü əməkdaşlıq imkanları yaradıb
Azərbaycanın BMT-nin ixtisaslaşmış təşkilatları ilə sıx əməkdaşlıq edir. Belə təşkilatlardan biri
YUNESKO-dur
Vasif Cəfərov
YUNESKO elm, təhsil və mədəniyyət üzrə BMT təşkilatıdır. Bu təşkilat son illərdə informasiya və
kommunikasiya sahəsində də fəaliyyətini qurub. Təşkilatın yaradılmasında məqsəd adıçəkilən sahələr üzrə
hökumətlərarası əməkdaşlığı gücləndirməkdir.
YUNESKO 16 noyabr 1945-ci ildə Londonda təsis edilib. Bir il sonra təşkilat 20 üzv dövlətlə fəaliyyətə
başlayıb. YUNOSKO üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Komissiyasının məlumatına əsasən hazırda
təşkilat 195 ölkə və 10 Assosiativ Üzvdən ibarətdir. O, BMT və onun ixtisaslaşmış qurumları ilə sıx əlaqədədir.
Həmçinin aparıcı dövlətlərarası təşkilatlarla (İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı, ATƏT, Afrika Birliyi
Təşkilatı, Ərəb Dövlətləri Liqası, İSESKO, TÜRKSOY və s.) da geniş əlaqələrə malikdir. Eyni zamanda,
YUNESKO yüzlərlə qabaqcıl beynəlxalq və qeyri-hökumət təşkilatları ilə fəal əməkdaşlıq edir.
YUNESKO üç əsas işçi orqandan ibarətdir: Baş Konfrans, İcraiyyə Şurası və Katiblik.
Baş Konfrans YUNESKO-nun ali orqanıdır. Konfransın iclasları iki ildən bir keçirilir. Əhalisinin
sayından və ya büdcəyə verdiyi vəsaitin həcmindən asılı olmayaraq, hər üzv dövlət bir səsə malikdir. Baş
Konfrans təşkilatın fəaliyyətinin əsas istiqamətlərini müəyyən edir.
İcraiyyə Şurası YUNESKO-nun icra orqanıdır. O, Baş Konfransın işini təşkil edir və onun qərarlarının
düzgün icra olunmasına nəzarət edir. Şuranın funksiya və vəzifələri Nizamnamə ilə və Baş Konfransın qayda
və direktivləri ilə müəyyən olunur. Şuranın 58 üzvü var və onlar Baş Konfrans tərəfindən, əsasən, təmsil
etdikləri mədəniyyətlərin müxtəlifliyi və mənsub olduqları coğrafi məkan əsasında seçilir. İcraiyyə Şurasının
iclasları ildə iki dəfə keçirilir.
Katiblik YUNESKO-nun daimi fəaliyyət göstərən orqanıdır və Fransa Respublikasının Paris şəhərində
yerləşir. Burada YUNESKO-ya üzv olan 170 dövlətin vətəndaşı çalışır.
YUNESKO-nun baş direktoru vəzifəsini 2017-ci ilin 15 noyabr tarixindən xanım Odre Azule (Fransa)
icra edir.
YUNESKO Parisdəki baş qərargahından əlavə, dünyanın müxtəlif ölkələrindəki regional büroları,
institutları və mərkəzləri ilə geniş şəbəkəyə malikdir.
Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra 3 iyun 1992-ci il tarixində YUNESKO-ya üzv qəbul
edilib.1993-cü ilin dekabr ayında Prezident Heydər Əliyev Fransaya rəsmi səfəri çərçivəsində UNESKO-nun
baş direktoru Federiko Mayorla görüşüb. Görüşün sonunda Federiko Mayor Heydər Əliyevə YUNESKO-nun
xatirə medalını təqdim edib.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına əsasən, YUNESKO-nun Nizamnaməsinin 7-ci
maddəsinə əsasən, üzv-dövlət təhsil, elm və mədəniyyətlə məşğul olan qurumların fəaliyyətini YUNESKOnun işi ilə əlaqələndirmək üçün ilk növbədə Milli Komissiya yaratmaq yolu ilə müvafiq tədbirlər həyata
keçirməlidir. Bu səbəbdən YUNESKO üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Komissiyasının yaradılması
üçün lazımi addımlar atılıb və Azərbaycan Prezidenti H.Əliyevin 21 fevral 1994-cü il Sərəncamına uyğun
olaraq, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyiyanında YUNESKO üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli
Komissiyası yaradılıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 15 sentyabr 2005-ci il tarixli Sərəncamı ilə
“Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi” sözləri “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti” sözləri ilə
əvəz edilib və Milli Komissiyanın tərkibi müəyyənləşdirilib. Azərbaycan Prezidentinin 10 mart 2015-ci il
tarixli Sərəncamı ilə Milli Komissiyanın tərkibində bir sıra dəyişikliklər edilib. Həmçinin Azərbaycan
Prezidentinin 11 iyul 2016-cı il tarixli Sərəncamı ilə 2005-ci il Sərəncamına növbəti dəyişikliklər olunub.
YUNESKO üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Komissiyasının sədri xarici işlər naziri Elmar
Məmmədyarovdur.
Azərbaycan Prezidentinin 29 sentyabr 2004-cü il Sərəncamına uyğun olaraq, Azərbaycanın YUNESKO
yanında Daimi Nümayəndəliyi təsis edilib və Eleonora Hüseynova Daimi Nümayəndə təyin olunub (20042014). 23 may 2014-ci il tarixindən Azərbaycanın YUNESKO yanında Daimi Nümayəndəsi Anar
Kərimovdur.
Azərbaycan ilə YUNESKO arasında uğurlu əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsində, xalqımızın zəngin
mədəniyyətinin beynəlxalq səviyyədə təbliğ edilməsində Azərbaycan Respublikasının Birinci Vitse-Prezidenti
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Mehriban xanım Əliyevanın əvəzedilməz xidmətləri var. M.Əliyeva 1995-ci ildən etibarən Azərbaycan
Mədəniyyətinin Dostları Fondunun xəttilə Azərbaycan mədəniyyətinin dünyaya tanıdılması istiqamətində
uğurla fəaliyyət göstərir. M.Əliyeva Azərbaycanın zəngin mədəniyyətinin qorunması, öyrənilməsi və
tədqiqində xidmətlərinə görə YUNESKO tərəfindən 2004-cü ilin sentyabrında YUNESKO-nun şifahi və
musiqi ənənələri sahəsində Xoşməramlı Səfiri adına layiq görülüb. Heydər Əliyev Fondu bu missiyanı daha
da genişləndirərək elm, təhsil, mədəniyyət və digər sahələrin inkişafına köməklik göstərir, eyni zamanda
beynəlxalq miqyasda davamlı inkişafa dəstək olaraq sülh quruculuğu istiqamətində xidmətlərini davam etdirir.
Ölkəmizdə maddi və qeyri-maddi irsin qorunub saxlanılması, Azərbaycanda və xarici ölkələrdə tarixi, dini,
mədəni abidələrin bərpası, məktəblər, uşaq bağçaları, səhiyyə ocaqları və s. elmi, mədəni və sosial mərkəzlərin
açılması sahəsində Heydər Əliyev Fondunun əməyi böyükdür. Mehriban Əliyevanın səyləri nəticəsində
Azərbaycanın maddi və qeyri-maddi mədəni irs nümunələri YUNESKO-nun müvafiq siyahılarında yer
almaqdadır.
Dünya mədəniyyətinə qayğı və diqqətinə, həmçinin Azərbaycan mədəni irsinin yaşadılması sahəsindəki
töhfələrinə görə Mehriban Əliyeva 2008-ci ildə keçmiş baş direktor Koiçira Matsuura tərəfindən gümüş xatirə
medalı, 2010-cu ildə baş direktor İrina Bokova tərəfindən Qızıl Motsart medalı ilə təltif edilib
2013-cü il iyulun 18-də YUNESKO-nun baş qərargahında Azərbaycanın YUNESKO-ya üzv olmasının
20 illik yubileyi ilə əlaqədar, YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə təntənəli
tədbirlər keçirilib. Azərbaycan hökuməti tərəfindən 20 illik yubiley münasibətilə təşkilatın daxili həyətində
yerləşdirilən daş at və daş qoç abidələrinin, eləcə də Azərbaycanda daş sənətinə həsr edilən sərginin açılış
mərasimi keçirilib. Tədbirdə YUNESKO- nun baş direktoru İrina Bokova və YUNESKO-nun xoşməramlı
səfiri Mehriban Əliyeva çıxış edib. Təbrik iştirakçılarına Azərbaycanda daş sənətinin tarixini əks etdirən
kitablar paylanıb.
2015-ci ilin noyabrın 17-də YUNESKO-nun Nizamnaməsinin qəbulunun 70 illiyi münasibətilə Parisdə,
təşkilatın baş qərargahında YUNESKO-nun Baş Konfransının 38-ci sessiyasının Liderlər Forumu keçirilib.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və xanımı, YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyeva
Forumda iştirak edib. Səfər çərçivəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və xanımı, YUNESKO-nun
xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyeva YUNESKO-nun baş direktoru İrina Bokova ilə görüşüb.
Heydər Əliyev Fondu və YUNESKO arasında əməkdaşlıq çərçivəsində bir sıra sazişlər imzalanıb.
18 iyun 2007-ci il tarixində Heydər Əliyev Fondunda “BMT-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Məsələləri
Təşkilatı – YUNESKO, Azərbaycan Hökuməti və Heydər Əliyev Fondu arasında ölkəmizdə peşə təhsilinin
inkişafını nəzərdə tutan layihənin icra planına dair” Saziş imzalanıb.
19 mart 2009-cu il tarixində Heydər Əliyev Fondu və YUNESKO arasında qeyri-maddi mədəni irsin
qorunması üzrə strateci hədəflərə nail olmaq məqsədi ilə Əməkdaşlıq sazişi bağlanıb.
27 oktyabr 2011-ci il tarixində YUNESKO ilə Azərbaycan arasında Haitinin zəlzələdən sonra
mədəniyyət sektorunun bərpa edilməsi məqsədilə maliyyə yardımı ilə bağlı saziş imzalanıb.
18 iyul 2013-cü ildə Azərbaycanın mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəz Qarayev və YUNESKO-nun
Baş Direktoru İ.Bokova tərəfindən “Azərbaycan hökuməti ilə YUNESKO arasında təhsil, elm, mədəniyyət və
kommunikasiya sahələrində əməkdaşlıq üzrə Çərçivə Sazişi” bağlanıb. Sazişdə nəzərdə tutulan və
Azərbaycanın təşkilat üçün ayıracağı 5 milyon ABŞ dolları məbləğindəki maliyyə töhfəsi qeyri-maddi mədəni
irs, qızların təhsili, elm və innovasiya texnologiyalarının inkişafı sahəsində YUNESKO-nun işini
möhkəmləndirəcək, eyni zamanda azərbaycanlı mütəxəssislərin təşkilatda daimi işlə təmin olunmasına və
Azərbaycan maraqlarının təşkilatda qorunmasına şərait yaradacaqdır.
Hazırda Azərbaycan YUNESKO-nun 4 alt-qurumunda təmsil olunur.
Bunlar İnsan və Biosfer Komitəsi (2015-2019), Fiziki Təhsil və İdman üzrə Hökumətlərarası Komitə
(2015-2019), Ümumdünya İrs Komitəsi (2015-2019) və Silahlı Münaqişələr Zamanı Mədəni Mülkiyyətin
Qorunması üzrə Komitəsidir (2015-2019).
2017-ci ildə YUNESKO üzrə Azərbaycam Milli Komissiyası fəaliyyətini davam etdirərək müxtəlif
sahələr üzrə bir sıra layihə və tədbirlər həyata keçirib.
İl ərzində ölkəmiz YUNESKO-nun Baş Konfransının 39-cu sessiyasında, komitə iclaslarında,
YUNESKO üzrə Milli Komissiyaların tədbirlərində fəal təmsil olunub.
2017-ci ildə Azərbaycanın YUNESKO-ya üzvlüyünün 25 illiyi münasibətilə ölkədə və YUNESKO baş
qərargahında bir sıra tədbirlər keçirilib.
Ötən ilin dekabrında Koreya Respublikasının Cecu adasında YUNESKO-nun Qeyri-maddi mədəni irsin
qorunması üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin 12-ci sessiyası baş tutub. YUNESKO-nun Qeyri-maddi mədəni
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irs üzrə Reprezentativ siyahısına təqdim olunan ölkəmizin iki nominasiyası “Mədəni kimliyin göstəricisi
dolmanın bişirilməsi və paylaşılması ənənəsi” və “Simli musiqi aləti Kamança, onun düzəldilməsi və ifaçılığı
sənəti” (İran İslam Respublikası ilə birgə irəli sürülüb) Komitə tərəfindən nəzərdən keçirilərək qəbul edilib.
Ekspress.- 2018.- 12 aprel.- № 64. – S.10.
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Azərbaycan-YUNESKO əməkdaşlığı
Münasibətlərin inkişaf istiqamətləri genişlənməkdədir
Murad Məmmədli
BMT-nin ixtisaslaşmış təşkilatı olan YUNESKO dünyanın təhsil, elm, mədəniyyət, informasiya və
kommunikasiya sahəsindəki əməkdaşlığın ən böyük hökumətlərarası forumudur. 195 ölkə və 10 assosiativ
üzvdən ibarət olan YUNESKO BMT və onun ixtisaslaşmış qurumları ilə sıx əlaqədədir. YUNESKO-nun
əməkdaşlıq etdiyi ölkələrdən biri də Azərbaycandır.
Azərbaycan hələ XX əsrin 60-cı illərindən Sovet İttifaqının tərkibində olarkən YUNESKO-nun
fəaliyyətində aktiv iştirak edib. Belə ki, YUNESKO tərəfindən 1967-ci ildə “Qafqaz xalqlarının ədəbiyyatı”
seriyasından fransız dilində M. F. Axundovun komediyaları, “Dünya xalqlarının musiqisi” seriyasından
Azərbaycan muğamlarından ibarət iki val və iki audio-kasset buraxılıb.
Sovet İttifaqı dövründə Azərbaycanın YUNESKO ilə əlaqələrinin qurulmasında və inkişaf
etdirilməsində ulu öndər Heydər Əliyevin böyük xidmətləri olub. O, YUNESKO-nun Azərbaycan mədəniyyəti
ilə bağlı təşkil etdiyi tədbirlərdə yaxından iştirak edib. 1983-cü ildə Bakıda təşkil edilmiş “Şərq xalça sənəti”
I Beynəlxalq Simpoziumu zamanı Heydər Əliyev YUNESKO-nun Baş Direktorunun xüsusi məsləhətçisi
Federiko Mayorla görüşüb və bu dostluq əlaqələri Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycanın
YUNESKO ilə münasibətlərinə öz müsbət təsirini göstərib və beləliklə, Azərbaycanın təşkilatdakı uğurlarının
təməli qoyulub. Azərbaycan Respublikası müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra 1992-ci il iyunun 3-də
YUNESKO-ya üzv qəbul edilib. Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, 1993-cü ilin dekabrında
Prezident Heydər Əliyevin Fransa Respublikasına rəsmi səfəri çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti Heydər Əliyev YUNESKO-nun baş direktoru Federiko Mayorla görüşüb. YUNESKO-nun
Nizamnaməsinin 7-ci maddəsinə əsasən, üzv-dövlət təhsil, elm və mədəniyyətlə məşğul olan qurumların
fəaliyyətini YUNESKO-nun işi ilə əlaqələndirmək üçün ilk növbədə Milli Komissiya yaratmaq yolu ilə
müvafiq tədbirlər həyata keçirməlidir. Bu səbəbdən YUNESKO üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli
Komissiyasının yaradılması üçün lazımi addımlar atılmış və Azərbaycan Respublikası Prezidenti H. Əliyevin
21 fevral 1994-cü il Sərəncamına uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi yanında
YUNESKO üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Komissiyası yaradılıb. Azərbaycan Respublikası
Prezidenti İlham Əliyevin 15 sentyabr 2005-ci il tarixli Sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər
Nazirliyi” sözləri “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti” sözləri ilə əvəz edilib və Milli Komissiyanın
tərkibi müəyyənləşdirilib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 10 mart 2015-ci il tarixli Sərəncamı ilə Milli
Komissiyanın tərkibində bir sıra dəyişikliklər edilib. Həmçinin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 iyul
2016-cı il tarixli, 2193 saylı Sərəncamı ilə 2005-ci il Sərəncamına növbəti dəyişikliklər edilib.
YUNESKO üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Komissiyasının sədri xarici işlər naziri Elmar
Məmmədyarovdur.
Azərbaycan-YUNESKO münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi sahəsində Azərbaycan Respublikasının I
Vitse-Prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti Mehriban Əliyevanın gördüyü işlər xüsusi əhəmiyyət
kəsb edir. M. Əliyeva 1995-ci ildən etibarən Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondunun xəttilə
Azərbaycan mədəniyyətinin dünyaya tanıdılması istiqamətində uğurla fəaliyyət göstərib. M. Əliyeva
Azərbaycanın zəngin mədəniyyətinin qorunması, öyrənilməsi və tədqiqində xidmətlərinə görə YUNESKO
tərəfindən 2004-cü ilin sentyabr ayında YUNESKO-nun şifahi və musiqi ənənələri sahəsində Xoşməramlı
Səfiri adına layiq görülüb. Hazırda M. Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondu bu missiyanı daha da
genişləndirərək elm, təhsil, mədəniyyət və digər sahələrin inkişafına köməklik göstərir, eyni zamanda
beynəlxalq miqyasda davamlı inkişafa dəstək olaraq sülh quruculuğu istiqamətində xidmətlərini davam etdirir.
Ölkəmizdə maddi və qeyri-maddi irsin qorunub saxlanılması, Azərbaycanda və xarici ölkələrdə tarixi, dini,
mədəni abidələrin bərpası, məktəblər, uşaq bağçaları, səhiyyə ocaqları və s. elmi, mədəni və sosial mərkəzlərin
açılması sahəsində Heydər Əliyev Fondunun əməyi böyükdür. M. Əliyevanın səyləri nəticəsində
Azərbaycanın maddi və qeyri-maddi mədəni irs nümunələri YUNESKO-nun müvafiq siyahılarında yer
almaqdadır.
Dünya mədəniyyətinə qayğı və diqqətinə, həmçinin Azərbaycan mədəni irsinin yaşadılması sahəsindəki
töhfələrinə görə Mehriban Əliyeva 2008-ci ildə keçmiş baş direktor Koiçira Matsuura tərəfindən gümüş xatirə
medalı, 2010-cu ildə baş direktor İrina Bokova tərəfindən Qızıl Motsart medalı ilə təltif edilib.
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2004-2012-ci illərdə Mehriban Əliyeva Parisdə, YUNESKO-nun baş qərargahında xoşməramlı
səfirlərin illik yığıncağında iştirak etmiş və toplantı çərçivəsində müxtəlif görüşlər keçirib. Eyni zamanda,
YUNESKO baş qərargahında Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə Azərbaycana həsr olunmuş müxtəlif
tədbirlər təşkil edilir.
2007-ci il iyunun 18-də Heydər Əliyev Fondunda “BMT-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Məsələləri
Təşkilatı – YUNESKO, Azərbaycan Hökuməti və Heydər Əliyev Fondu arasında ölkəmizdə peşə təhsilinin
inkişafını nəzərdə tutan layihənin icra planına dair” Saziş imzalanıb. 19 mart 2009-cu ildə Heydər Əliyev
Fondu və YUNESKO arasında qeyri-maddi mədəni irsin qorunması üzrə strateji hədəflərə nail olmaq məqsədi
ilə Əməkdaşlıq sazişi imzalanıb.
27 oktyabr 2011-ci ildə YUNESKO ilə Azərbaycan arasında Haitinin zəlzələdən sonra mədəniyyət
sektorunun bərpa edilməsi məqsədilə maliyyə yardımı ilə bağlı saziş imzalanıb. Sazişə əsasən, Azərbaycanın
Birinci xanımı, YUNESKO və İSESKO-nun Xoşməramlı səfiri, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban
Əliyevanın təşəbbüsü ilə 50 min ABŞ dolları məbləğində maliyyə yardımı Haitinin Cakmel şəhərinin tarixi
hissəsində yerləşən mədəni obyektlərin bərpasına sərf edilib. Azərbaycan bu illər ərzində bir sıra beynəlxalq
əhəmiyyətli tədbirlərə ev sahibliyi də edib.
Azərbaycanın iki maddi irs nümunəsi YUNESKO-nun Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilib. “İçəri
Şəhər, Qız Qalası və Şirvanşahlar Saray Kompleksi” 27 noyabr – 2 dekabr 2000-ci ildə Avstraliyanın Kerns
şəhərində keçirilən YUNESKO-nun Ümumdünya Mədəni İrs Komitəsinin 24-cü sessiyası çərçivəsində
Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilib. Azərbaycanda baş verən zəlzələ nəticəsində abidələrə zərər dəymiş
və bununla bağlı bir sıra problemlərə görə 4 iyul 2003-cü il tarixində Ümumdünya İrs Komitəsinin 27-ci
Sessiyasında İçəri Şəhər, Qız Qalası və Şirvanşahlar Saray Kompleksi YUNESKO-nun Təhlükədə olan
Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilib. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq fərman
və sərəncamlarına uyğun olaraq, İçərişəhərə və onun ərazisindəki tarixi-memarlıq abidələrinin qorunub
saxlanmasına, mühafizəsinə və inkişafına dövlət qayğısı artırılmış, abidələr kompleksinin xarici təsirlərdən
mühafizəsi üzrə uzunmüddətli strategiya çərçivəsində vahid siyasət həyata keçirilib. Görülən təxirəsalınmaz
tədbirlər nəticəsində, 22-30 iyun 2009-cu ildə İspaniyanın Sevilya şəhərində keçirilən Ümumdünya Mədəni
İrs Komitəsinin 33-cü Sessiyası çərçivəsində qəbul edilən qərara əsasən, abidənin YUNESKO-nun Təhlükədə
olan Ümumdünya İrs Siyahısından çıxarılaraq əvvəlki statusu bərpa edilib.
“Qobustan Qaya Sənəti Mədəni Landşaftı” 23 iyun – 2 iyul 2007-ci ildə Yeni Zelandiyanın Kraystçorç
şəhərində keçirilən YUNESKO-nun Ümumdünya Mədəni İrs Komitəsinin 31-ci Sessiyası çərçivəsində
Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilib. Qeyd edək ki, 2013-cü il dekabr 18-19-da Parisdə YUNESKO-nun
Silahlı Münaqişələr Zamanı Mədəni Mülkiyyətin Qorunması üzrə Komitəsinin 8-ci Sessiyası çərçivəsində
Azərbaycanın hər iki mədəni irs nümunəsinə “gücləndirilmiş mühafizə” statusu verilib.
Azərbaycanın YUNESKO-nun Ümumdünya İrsinin İlkin Siyahısında olan bir neçə abidəsi var.
Suraxanı, Atəşgah (1998), Naxçıvan Mavzoleyi (1998), Hirkan Dövlət Qoruğu (1998), Binəqədi Dördüncü
Dövr Fauna və Flora Ehtiyatı (1998), Lök-Batan Palçıq Vulkanı (1998), Bakı Dağları (1998), Xəzər sahili
mühafizə kostruksiyaları (2001), Şuşa tarix-memarlıq qoruğu (2001), Ordubad tarix-memarlıq qoruğu (2001),
Şəki Xan Sarayı (2001).
Azərbaycanın 7 qeyri-maddi mədəni irs nümunəsi isə YUNESKO-nun Qeyri-maddi Mədəni İrs üzrə
Reprezentativ Siyahısına, 1 irs nümunəsi Təcili Qorunmaya Ehtiyacı olan Qeyri-maddi Mədəni İrs Siyahısına
daxil edilib. “Azərbaycan Muğamı” 7 noyabr 2003-cü il tarixində Azərbaycan muğamı YUNESKO tərəfindən
bəşəriyyətin qeyri-maddi irsinin şah əsəri elan olunub. 2008-ci ildə Azərbaycan muğamları YUNESKO-nun
Qeyri-maddi Mədəni İrsin Reprezentativ Siyahısına daxil edilib.
“Azərbaycan Aşıq Sənəti” 28 Sentyabr – 2 oktyabr 2009-cu ildə BƏƏ-nin Abu-Dabi şəhərində
keçirilmiş YUNESKO-nun Qeyri – maddi Mədəni İrs üzrə Hökümətlərarası Komitəsinin 4-cü Sessiyası
çərçivəsində qəbul edilmiş qərara əsasən, Azərbaycan Aşıq Sənəti YUNESKO-nun Qeyri-maddi Mədəni İrsin
Reprezentativ Siyahısına daxil edilib.
“Novruz” 28 Sentyabr – 2 oktyabr 2009-cu ildə Birləşmiş Ərəb ƏmirliklərininAbu-Dabi şəhərində
keçirilmiş YUNESKO-nun Qeyri – maddi Mədəni İrs üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin 4-cü Sessiyası
çərçivəsində qəbul edilmiş qərara əsasən, Novruz çoxmillətli nominasiya (Azərbaycan, Hindistan, İran,
Qırğızıstan, Pakistan, Türkiyə, Özbəkistan) kimi YUNESKO-nun Qeyri-maddi Mədəni İrsin Reprezentativ
Siyahısına daxil edilib. 28 noyabr-2 dekabr 2016-cı ildə Efiopiyanın Əddis-Əbəbə şəhərində keçirilmiş
YUNESKO-nun Qeyri-maddi mədəni İrs üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin 11-ci sessiyasında İraq,
Qazaxıstan, Tacikistan, Türkmənistan və Əfqanıstan bu nominasiyaya qoşulublar.
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“Ənənəvi Azərbaycan Xalçaçılıq Sənəti” 15-19 noyabr 2010-cu il tarixində Keniyanın Nayrobi
şəhərində keçirilən YUNESKO-nun Qeyri-maddi Mədəni İrs üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin 5-ci Sessiyası
çərçivəsində qəbul edilmiş qərara əsasən, YUNESKO-nun Qeyri-maddi Mədəni İrsin Reprezentativ Siyahısına
daxil edilib. “Tar və Onun İfaçılıq Sənəti” 3-7 dekabr 2012-ci ildə Parisdə keçirilən YUNESKO-nun Qeyrimaddi Mədəni İrs üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin 7-ci Sessiyası çərçivəsində qəbul edilmiş qərara əsasən,
“Tar və onun ifaçılıq sənəti” YUNESKO-nun Qeyri-maddi Mədəni İrsin Reprezentativ Siyahısına daxil edilib.
“Azərbaycan Respublikasında Çovqan Ənənəvi Qarabağ Atüstü Oyunu” 2-8 dekabr 2013-cü ildə Bakıda
keçirilən YUNESKO-nun Qeyri-maddi Mədəni İrs üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin 8-ci Sessiyası
çərçivəsində qəbul edilmiş qərara əsasən, “Azərbaycan Respublikasında Çovqan ənənəvi Qarabağ atüstü
oyunu” YUNESKO-nun Təcili Qorunmaya Ehtiyacı olan Qeyri-maddi Mədəni İrs Siyahısına daxil edilib.
“Ənənəvi Kəlağayı sənəti və simvolizmi, qadın ipək baş örtüklərinin hazırlanması və istifadə olunması” 2428 noyabr 2014-cü ildə Parisdə keçirilən Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması üzrə Hökumətlərarası
Komitəsinin 9-cu sessiyasında YUNESKO-nun Qeyri-maddi mədəni irs üzrə Reprezentativ Siyahısına daxil
edilib. “Lahıcın misgərlik sənəti” 30 noyabr – 4 dekabr 2015-ci ildə Namibiyada keçirilmiş Qeyri-maddi
mədəni irsin qorunması üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin 10-cu sessiyasında YUNESKO-nun Qeyri-maddi
mədəni irs üzrə Reprezentativ Siyahısına daxil edilib. “Nazik çörəyin hazırlanma və paylaşma mədəniyyəti:
Lavaş, Katırma, Cupka, Yufka” 28 noyabr-2 dekabr 2016-cı ildə Efiopiyanın Əddis-Əbəbə şəhərində
keçirilmiş YUNESKO-nun Qeyri-maddi mədəni İrs üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin 11-ci sessiyası
çərçivəsində çoxmillətli nominasiya (Azərbaycan, İran, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Türkiyə) kimi YUNESKOnun Qeyri-maddi Mədəni İrsin Reprezentativ Siyahısına daxil edilib.
Bu gün ölkəmizlə təşkilat arasında olan ikitərəfli münasibətlərin inkişaf istiqamətləri genişlənməkdədir.
Azərbaycan təşkilatda daha aktiv mövqe tutur, qərarların qəbul olunmasında yaxından iştirak edir. Bu da
ölkəmizin təşkilatla gələcək əməkdaşlıq imkanlarının artırılmasına imkan yaradır.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinə Dəstək Fondunun
maliyyə dəstəyi ilə çap olunur
Ekspress.– 2018.- 27-29 yanvar. – № 17. – S. 11.
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UNESCO-Azərbaycan əməkdaşlığının yeni perspektivləri
Məhəmməd NƏRİMANOĞLU
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev UNESCO Baş Konfransının 38-ci sessiyasının Liderlər
Forumunda bir daha Ermənistanın təcavüzü nəticəsində minlərlə maddi-mədəniyyət abidəmizin işğal
edildiyini diqqətə çatdırmışdır
Xalqımızın keçdiyi tarixi yolda sivilizasiyaların dəyişməsi öz izini bir sıra maddi-mədəniyyət
abidələrində qoruyub saxlamaqdadır. Hər bir ölkə də qədimliyini, bəşər sivilizasiyasının formalaşmasındakı
rolunu sübuta yetirmək, onu dünyaya təqdim etmək üçün mədəni irs nümunələrindən faydalanır. Son dövrlər
bəşəriyyətin daha çox diqqət yetirdiyi məsələlərdən biri də məhz maddi-mədəni irsin qorunması və
saxlanmasıdır.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Fransaya işgüzar səfəri çərçivəsində UNESCO-nun Baş
Konfransının 38-ci sessiyasının Liderlər Forumunda iştirakı zamanı öz çıxışında bu məsələyə toxunaraq, millimənəvi dəyərlərdən sayılan maddi-mədəniyyət abidələrinin qorunub saxlanması və bu istiqamətdə beynəlxalq
birliyin dəstəyinə ehtiyac duyulduğunu, Ermənistanın təcavüzü nəticəsində minlərlə belə sərvətlərin məhv
edildiyini bir daha diqqətə çatdırmışdır.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin konfransda xüsusi olaraq bu problemə toxunması heç də təsadüfi
deyildir. Həqiqət budur ki, Ermənistan tərəfindən yürüdülən etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində bir
milyondan artıq azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüşdür. 250 min azərbaycanlı
Ermənistandan deportasiya olunmuş və etnik təmizləməyə məruz qalmış, 750 min nəfər isə ölkəmizdə məcburi
köçkünə çevrilmişdir: “Ermənistan nəinki beynəlxalq hüquq normalarını, həm də tarixi ədaləti pozur. BMT
Təhlükəsizlik Şurası Ermənistan qoşunlarının Azərbaycan ərazilərindən qeyd-şərtsiz və dərhal çıxarılmasını
tələb edən dörd qətnamə qəbul etmişdir. Əfsuslar olsun ki, o dövrdən iyirmi ildən artıq vaxt ötmüşdür və bu
qətnamələr icra olunmur… Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə məhəl qoymamaqda davam edir
və bu hərəkətinə görə heç bir təzyiqlə qarşılaşmır”.
Bu məsələnin ciddi şəkildə nəzərdən keçirilməli olduğunu diqqətə çatdıran dövlət başçısının qənaətincə,
BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi qətnamələrin icra mexanizmləri təkmilləşdirilməlidir ki, ikili
standartlara yol verilməsin: “Çünki biz hamımız bilirik ki, bəzi hallarda Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri
bir neçə günə, hətta bir neçə saata icra olunur. Lakin bizim timsalımızda 20 ildən artıqdır ki, danışıqlar
masasında heç bir irəliləyiş yoxdur, çünki Ermənistan sülh istəmir. Onlar bizimlə sülh şəraitində yaşamaq
istəmirlər. Onlar imkanları olduğu qədər işğalçılıq siyasətini davam etdirmək istəyirlər və əfsuslar olsun ki,
bugünə qədər buna nail ola biliblər”.
Dövlət başçısı xüsusi olaraq vurğulamışdır ki, zaman bizim, ədalətin, beynəlxalq hüququn tərəfindədir,
ona görə də Azərbaycan bütün dünya tərəfindən tanınan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəkdir.
Azərbaycanın 600-dən çox tarixi və memarlıq abidəsi erməni silahlı qüvvələri tərəfindən tamamilə
məhv edilmişdir. Daxilində 40 min eksponat sərgilənən 22 muzey məhv edilmişdir. O cümlədən bizim tarixi
irsimizə aid olan qiymətli nümunələr muzeylərdən oğurlanaraq sonradan müxtəlif hərraclarda satılmışdır.
Erməni işğalçıları tərəfindən 10 məscid yerlə yeksan olunmuşdur.
Dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra bir sıra sahələrdə olduğu kimi, maddi-mədəniyyət
nümunələrimizin qorunub saxlanması və dünyaya öz adı və ünvanı ilə təqdim olunması istiqamətində aparılan
siyasət öz nəticəsini göstərməkdədir. Məhz mədəniyyət siyasətinin uğurlu göstəricisidir ki, bir sıra maddi və
mənəvi sərvətlərimiz artıq UNESCO-nun Maddi-Mədəni İrs siyahısına salınıb.
Mədəni Dəyərlərin Mənsub Olduqları Ölkələrə Qaytarılmasının Təşviqi və ya Qanunsuz Mənimsəmə
halında Geri Qaytarılması üzrə UNESCO-nun Hökumətlərarası Komitəsinin 17-ci sessiyasında bir daha bu
məsələ aktuallığı ilə diqqəti cəlb edib. Belə ki, sessiyada Ermənistanın Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi
təcavüzkar siyasətin təkcə ərazi iddiaları ilə məhdudlaşmadığı, işğal olunmuş torpaqlarda yüz mindən artıq
dəyərli eksponatın, zəngin mədəniyyət nümunələrinin oğurlanması və dağıntılara məruz qalması haqqında
əsaslandırılmış məlumatlar verilib. Həmçinin qeyri-qanuni arxeoloji qazıntıların aparılması və aşkar edilmiş
obyektlərin mənimsənilməsi halları bir daha diqqətə çatdırılıb. Azərbaycan tərəfi zəbt olunmuş ərazilərdə
mədəni irsin qorunması, konkret tövsiyələrin hazırlanması üçün UNESCO-ya müraciət edib.
Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması haqqında Konvensiyaya uyğun olaraq, qədim dillər, xalq
ənənələri, müxtəlif ritual və ayinlər, sənətkarlıq, eyni zamanda şifahi xalq yaradıcılığı nümunələri bu irsə aid
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edilib. Həmin konvensiya sənayeləşmə, urbanizasiya, miqrasiya və kütləvi turizmin təsiri ilə dünyada qeyrimaddi irs üçün yaranan təhlükələrə cavab tədbiri hesab olunur.
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin
deputatı Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə 2003-cü ilin oktyabrında muğam, 2009-cu ilin martında
aşıq sənəti, 2010-cu ildə isə Şərq toxuculuq sənətinin bir qolu olan Azərbaycan xalçaları UNESCO-nun
mədəni-irs siyahısına daxil edilib.
Yeri gəlmişkən, paytaxt Bakının tarixini özündə daha mükəmməl şəkildə qoruyub saxlayan İçərişəhər
kompleksi, Qobustan qoruğunun da adı artıq bu siyahıdadır. Xalqın milli varlığını özündə yaşadan maddimənəvi, intellektual irsin qorunması məqsədilə müxtəlif layihələr həyata keçirən Heydər Əliyev Fondu
fəaliyyəti dövründə xüsusən muğam, aşıq, xalçaçılıq sənətlərinin qorunması, inkişafı və beynəlxalq miqyasda
təbliğində üzərinə götürdüyü missiyanı şərəflə daşıyır. Dənizkənarı Milli Parkda Beynəlxalq Muğam
Mərkəzinin tikilməsi də həmin humanist siyasətin nəticəsidir. Heydər Əliyev Fondunun xeyirxahlıq
təşəbbüsləri, əlbəttə, təkcə yuxarıda qeyd etdiyimiz faktlar deyil. Mədəniyyət sahəsində həyata keçirilmiş
layihələrdən biri də Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyinin yeni, müasir, gözoxşayan
binasıdır.
Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, həmçinin Aşıqlar Birliyinin
təşkilatçılığı ilə I Beynəlxalq Aşıq Festivalının keçirilməsi nəinki milli mədəniyyətimizə nümunəvi diqqət və
qayğı, eyni zamanda Azərbaycan xalqının maddi-mədəni sərvətinin bu yolla dünyaya təqdim edilməsidir. Bu
siyahıya Qəbələ Beynəlxalq Musiqi festivallarını da əlavə etmək yerinə düşərdi.
Bir sözlə, UNESCO ilə Azərbaycan Respublikasının əməkdaşlığı tarixində mədəniyyət və
incəsənətimizin bəşəri dəyərlərə məxsus olması barədə beynəlxalq miqyasda təbliğində Heydər Əliyev
Fondunun və onun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın ardıcıl fəaliyyəti yeni-yeni uğurlara bundan sonra
da yol açacaq.
Azərbaycan.-2015.-29 noyabr.-№263.-S.4.
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Azərbaycanın böyük mədəni irsi və UNESCO
İradə SARIYEVA
Azərbaycan mədəniyyəti min illərin o tayından rişələnən, sonrakı dövrlərə kök atan bir
mədəniyyətdir. Bu mədəniyyətin qollarını əhatə edən o qədər zəngin, o qədər maraqlı, o qədər
cəlbedicidir ki, əsrlər ötsə də, yenə öz təravətini, gözəlliyini saxlaya bilir. Azərbaycan torpağı tarixən
bəşəriyyət üçün maraqlı olub. İstər onun yerüstü sərvətləri, istərsə də mənəvi sərvətləri hər zaman
dünya insanının marağını özünə çəkib.
Böyük zəhmət hesabına UNESCO-nun qeyri-maddi irs siyahısına salınan qiymətli arxeologiya,
mədəniyyət, mənəviyyat örnəkləri dünyada Azərbaycanın eşidilən səsidir. UNESCO-da Azərbaycan xalqının
və Azərbaycan məmləkətinin döyünən qəlbi olan xalçalarımız, muğam və aşıq sənətimiz, İçəri Şəhərimiz,
Qobustanımız bir möcüzə kimi insanların qəlbini ovsunlayır.
Bu abidələrimizin hər biri dövlətçilik tariximizin, mədəniyyətimizin nümunəsidir. “Azərbaycanın
xalçası” sənəti 2010-cu il 15-18 noyabr tarixlərdə Keniya Respublikasının Nayrobi şəhərində keçirilən
UNESCO-nun Qeyri-maddi mədəni irs üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin X sessiyasında UNESCO-nun
Bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irs üzrə reprezentativ siyahısına daxil edilib. Bu hadisə Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin xalqımızın mədəniyyətinə göstərdiyi yüksək qayğısı, həmçinin, Azərbaycan qeyrimaddi mədəni irs nümunələrinin qorunması və beynəlxalq səviyyədə təbliği məqsədilə Heydər Əliyev
Fondunun prezidenti, UNESCO və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri, millət vəkili Mehriban Əliyevanın
təşəbbüsləri və dəstəyi ilə həyata keçirilən silsilə tədbirlər nəticəsində mümkün olub.
Bundan əvvəl isə muğam və aşıq sənəti, Novruz bayramı da UNESCO-nun müvafiq siyahısına salınıb.
Muğam və aşıq sənəti artıq milli mədəni maraqlarımızı, dövlətimizin mədəniyyətimizə dəyər verməsini ifadə
etməklə yanaşı, həm də bəşəri məqsədlərə xidmət edir. Xalçalarımız illər əvvəl bəzi dünya ölkələrində İran,
Qafqaz xalçaları kimi təqdim edilirdisə, bu gün Azərbaycan xalçaları kimi tanınır.
Məlumdur ki, ölkəmiz 1992-ci ilin iyunundan UNESCO-ya üzv qəbul olunub. 1996-cı ildə isə UNESCO
ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq sahəsində memorandum imzalanıb. Həmin vaxtdan etibarən BMT-nin
elm, təhsil və mədəniyyət üzrə bu nüfuzlu təşkilatı ilə əlaqələrimiz genişlənməkdədir. 2004-cü il avqustun 13də Azərbaycanın şifahi xalq ədəbiyyatının və musiqi irsinin qorunub saxlanması və inkişaf etdirilməsi
sahəsində yorulmaz səylərinə görə Milli Məclisin deputatı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban
xanım Əliyeva UNESCO-nun xoşməramlı səfiri adına layiq görülüb. Məhz bundan sonra bu təşkilatla
Azərbaycan arasında əlaqələr daha da inkişaf etməyə başlayıb.
Ekspertlər bildirir ki, UNESCO bəşəri dəyərlərin dünyada qorunması, onların gələcək nəsillərə
çatdırılması istiqamətində ardıcıl iş aparır. Azərbaycanın da qeyri-maddi mədəniyyət nümunələri bu təşkilatın
diqqətini çəkib və milli-mənəvi dəyərlərimizdən olan muğam sənəti, Novruz bayramı, aşıq və xalça sənətinin
bu təşkilatın Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması üzrə reprezentativ siyahısına daxil edilməsi böyük hadisə
sayılmalıdır. Xalqımızın yaratdığı sənət incilərinin UNESCO-nun xəttilə təbliğ edilməsi bir xalq kimi bizə
ancaq müsbət imic qazandırır.
Məlumat üçün bildirək ki, Mehriban xanım Əliyevanın Azərbaycanın qeyri-maddi mədəni irs
nümunələrinin qorunması və UNESCO – Azərbaycan əlaqələrinin inkişafı naminə göstərdiyi xidmətlər
nəticəsində ölkəmiz qeyri-maddi mədəni irsin qorunması üzrə Hökumətlərarası Komitəyə üzv seçilib. Bundan
sonra həmin sahədə əlaqələr daha da möhkəmlənib.
Onu da yadınıza salaq ki, Azərbaycan muğam sənəti 2003-cü ildə UNESCO-nun Qeyri-maddi mədəni
irsin qorunması üzrə reprezentativ siyahısına daxil edildi. Bundan sonra muğam sənətimizə diqqət və qayğı
daha da artmağa başladı. Xüsusilə Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən
muğam sənətimizin qorunması və inkişafı ilə bağlı bir sıra uğurlu tədbirlərin həyata keçirilməsi bu sahədə
böyük canlanmaya səbəb oldu. Bakıda Beynəlxalq Muğam Mərkəzi tikildi. Bu sahədəki uğurlardan danışarkən
Azərbaycan muğam antologiyasının, Qarabağ xanəndələri albomunun hazırlanmasını, Azərbaycanda keçirilən
beynəlxalq muğam müsabiqələrini və s. misal göstərmək olar.
İndi xalqımızın milli-mənəvi sərvəti olan muğamlarımız dünyanın əksər ölkələrində səslənir və böyük
maraqla qarşılanır.
UNESCO və Azərbaycan əlaqələrini araşdıran mütəxəssislər deyir ki, qloballaşma şəraitində aparılan
bu işlər milli-mənəvi dəyərlərin dünyaya inteqrasiyasına geniş yol açır. Əlbəttə, belə bir şəraitdə Mehriban
xanım tərəfindən aşıq sənətinin UNESCO-nun Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması üzrə reprezentativ
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siyahısına daxil edilməsi yeni bir uğurun yaranmasına gətirib çıxardı. Bu, milli irsimizin dünyəviliyini,
bəşəriliyini, ona irqindən, dinindən asılı olmayaraq, bütün millətlərin maraq göstərməsini təsdiqlədi. Aşıq
sənətinə qarşı yaranmış soyuq münasibəti xeyli mülayimləşdirdi. Azərbaycan xalq yaradıcılığının dünyada
işıqlandırılmasına zəmin yarandı və bu irsin bəşəriliyini ifadə edən amil kimi ortaya qoyulması ilə
səciyyələndi. Tezliklə aşıq sənətimiz dünyada tanıdılmağa başlandı, Parisin Luvr Muzeyində və Strasburq
şəhərində Azərbaycan aşıqları konsert proqramları ilə çıxış ediblər. Beynəlxalq çərçivədə qəbul edilən
Azərbaycanın milli-mənəvi dəyərləri, sözün əsl mənasında, dünyanı təəccübləndirmək iqtidarındadır.
UNESCO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İrsin Qorunması üzrə Komitəsinin Abu-Dabi şəhərində keçirilən 4-cü
sessiyasında qurumun yekun qərarına əsasən, Azərbaycanın aşıq sənəti ilə yanaşı, Novruz bayramı da
UNESCO-nun Qeyri-maddi mədəni irs siyahısına salındı. Novruz bayramının bir sıra dövlətlərdə qeyd edildiyi
nəzərə alınaraq təşkilatın tövsiyəsi ilə beynəlmiləl qeyri-maddi mədəni irs nümunəsi kimi UNESCO-ya təqdim
olunmuşdu.
Muğam və aşıq sənətinin, Novruz bayramının UNESCO-nun bəşəriyyətin Qeyri-maddi mədəni irsinin
reprezentativ siyahısına daxil edilməsindən sonra diqqət Azərbaycan xalçasının möhtəşəmliyini dünyaya
təqdim etməyə doğru yönəldi. Beləliklə, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, 2010-cu ildə Azərbaycan
mədəniyyətində önəmli hadisələrdən biri – xalçaçılıq sənətimizin UNESCO-nun bəşəriyyətin Qeyri-maddi
mədəni irsinin reprezentativ siyahısına daxil edilməsi hadisəsi baş verdi.
UNESCO-da qeyri-maddi irs siyahısına salınan dəyərlərimiz mədəniyyətimizin, tariximizin,
arxeologiyamızın, musiqiqimizin qələbəsidir. Onu da qeyd edək ki, xalça sənətinin UNESCO-dakı yeri çox
qiymətlidir və bu o deməkdir ki, Azərbaycanda bu sənət özünün yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub.
Bundan başqa, xalçalarımız ənənəvi qaydada toxunur və öz mənbəyindən ayrılmır. “Azərbaycan xalça
sənətinin qorunması və inkişaf etdirilməsi haqqında” Qanunun qəbul edilməsi, Prezident İlham Əliyevin
Sərəncamı ilə Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyi üçün müasir standartlara uyğun
binanın inşa edilməsi bu qədim el sənətinə dövlət qayğısının ifadəsidir. Məlumdur ki, hər bir xalq dünya
mədəniyyətini öz töhfələri ilə zənginləşdirir və bütün bunlar bəşəriyyətin mədəni irsinə çevrilir, milli sərvət
ümumbəşəri əhəmiyyət kəsb edir. Xalqımızın milli sərvətlərindən, eyni zamanda, ümumbəşəri mahiyyətli
mədəni dəyərlərdən biri də Azərbaycan xalçasıdır. Azərbaycan xalça sənətinin yaranması və inkişafı milli
mədəniyyətimizin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Tədqiqatlar göstərir ki, Azərbaycan xalça sənəti tunc dövründən
başlayaraq inkişaf edib, daha da zənginləşərək bu günümüzə gəlib çatıb. Bəlkə də bu sənətin yaşı elə
xalqımızın yaşına bərabərdir. Doğma torpağımızın rəngarəng boyaqların hazırlanmasına imkan verən zəngin
bitki aləmi və zərif yunu xalça sənətinin yaranmasına və inkişafına şərait yaradıb. Ölkə ərazisində aparılan
arxeoloji qazıntılar və yazılı mənbələrə görə, Azərbaycanda xalça toxuculuğu tunc dövründə, yəni 5 min il
bundan əvvəl meydana gəlib. Qeyd edək ki, hər bir xalça ölkənin təbiətini, tarixini və həyat tərzini əks etdirir.
Tarixi mənbələrə görə, Azərbaycan orta əsrlər dövründə Şərqdə xovlu və xovsuz xalçaların istehsalına görə
mühüm mərkəzlərdən biri olub. Qədim sənət nümunəsi kimi Azərbaycan xalçaları bütün dünyada məşhurdur.
Tədqiqatlar göstərir ki, Azərbaycanın şimal-şərq hissəsi XI-XII əsrlərdə yüksək keyfiyyətli xalça istehsalına
görə mərkəz rolunu oynayıb. Orta əsrlərdən başlayaraq Azərbaycan xalçaları bütün dünyada ticarət vasitəsi
olub. Ölkədə müxtəlif toxunuş və ornamentlərlə zəngin olan saysız-hesabsız xalça növləri yaranıb. İpək yolu
üzərində olan dövlətlərdə xalça sənəti mövcuddur. Amma bütün ölkələrdə istehsal olunan xalçalardan
Azərbaycan xalçası qiymətli və zəngindir.
Xalçaçı rəssam Eldar Mikayılzadə də xalçalarımızın, aşıq və muğam sənətimizin, Novruz bayramımızın,
habelə Qobustan və İçəri Şəhərimizin UNESCO-da mədəniyyətimizi təmsil etdiyini bildirir. Bundan başqa,
xalçaçı rəssam qeyd edir ki, müasir dünya informasiya dünyasıdır və bir ölkənin mədəni-mənəvi həyatı
haqqında informasiya nə qədər çox olsa, onun əməyinin nəticələri daha yüksək olar, daha çox tanınar:
“Qloballaşan dünyada informasiya bolluğu xalqın tanınması deməkdir. Bu baxımdan Azərbaycan istər neft,
istər muğam, istərsə də xalçası ilə nə qədər çox tanınsa, onun mövqeyi bir o qədər möhkəmlənmiş olar. Xalça
sənətimizin UNESCO-nun Bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irsinin reprezentativ siyahısına daxil edilməsi
həm də dünya muzeylərində xalçalarımızın “fars”, “Qafqaz” və “erməni” adı altında təqdimatının qarşısını
alan faktora çevriləcək”.
İranda xalçaların 80%-nin Azərbaycan xalçası olduğunu dilə gətirən mütəxəssis xalçalarımızın siyahıya
gec düşməsindən təəssüfləndiyini də dilə gətirdi: “Xalçalarımız dünyada nə qədər tez tanınsaydı, onlara fars,
erməni xalçası deməzdilər. Amma nəzərə almalıyıq ki, dünyada öz peşəkar toxunuşu ilə tanınan qədim Orta
Asiya xalçalarından əvvəl Azərbaycan xalçalarının bu siyahıya daxil edilməsi çox böyük hadisədir. Bu heç də
təsadüfi deyil və qədim kökə əsaslanır. İran xalçalarından fərqli olaraq Azərbaycan xalçası şifahi xalq
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ədəbiyyatı ilə çox sıx bağlıdır. Bizim xalçalarımız nənələrimizin, babalarımızın dilində olan bayatılarla, şeirlər
və qoşmalarla uyğunlaşdırılaraq nəsildən-nəslə keçərdi. Bu, şifahi xalq ədəbiyyatı ilə çox bağlı olduğuna görə
bizim nənələrimizin toxuduğu əl işləri maddi ehtiyacdan deyil, daha çox mənəvi ruhundan gəlmədir. Bu da
əsas verdi ki, məhz Azərbaycan xalçası UNESCO-nun Bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irsinin reprezentativ
siyahısına daxil edilsin. Mən özüm İstanbulda fərdi sərgimdə müsahibə verərkən belə bir fikir söylədim:
“Xalça azərbaycanlıların ana dilidir.
Hər xalq bir sənət növü vasitəsilə dünya ilə danışıb. Azərbaycan xalqı da danışıq dilini xalçada tapıb”.
Heydər Əliyev Fondunun rəhbəri Mehriban Əliyeva UNESCO tədbirlərindən birində çıxış edərkən
mədəniyyətimizin həm milli, həm də bəşəri mahiyyət daşıdığını vurğulayıb.
Bununla belə, Mehriban Əliyeva deyib ki, milli mədəniyyətimiz Azərbaycan xalqının və dövlətinin
varlığıdır: “Əlbəttə, bizim əsas varlığımız mədəni irsimizdir. Azərbaycanın qədim xalçaçılıq məktəbi, nadir
miniatürləri, ədəbiyyatı və poeziyası, musiqisi, rəqsləri, təsviri sənəti, memarlıq abidələri var”.
Yazı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına
Dövlət Dəstəyi Fondunun maliyyə dəstəyilə çap olunur
Bakı Xəbər.-2015.-22 yanvar.-№ 12.-S.15.
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DÜNYADA MİLLİ-MƏDƏNİ MÜXTƏLİFLİYİN QORUNMASI KONTEKSTİNDƏ
Azərbaycan-YUNESKO əlaqələri
İradə Hüseynova,
Sevda Əliyeva
Genişlənməkdə olan siyasi, iqtisadi, mədəni qloballaşma və inteqrasiya prosesləri ilə səciyyələnən
müasir dünyamız xalqların etnomədəni hüquqlarını, milli-mədəni özünəməxsusluğunu, unikal tarixi
ənənələrinin qorunub saxlanılması və inkişaf etdirilməsi problemini daha da aktuallaşdırır, onların maddi və
mənəvi irsinin öyrənilməsinə və mühafızəsinə ciddi diqqət yetirməyi tələb edir. Dünyanın mədəni
qloballaşması, həm də qloballaşmanın eyniləşdirici meyllərinə qarşı milli mədəniyyətlərin müqavimət
gücünün artması ilə müşaiyət olunur. Bəşəriyyət getdikcə daha aydın şəkildə mədəni qloballaşmanın
çağırışlarına adekvat cavab vermək, milli mədəniyyətləri qlobal mədəni eyniləşmə təhlükəsindən qorumaq
üçün birgə səylər azlıqin artırılması zəruriliyini dərk etməyə başlayır.
Müasir dünya siyasətinin ən mühüm meyllərindən birini beynəlxalq hökumətlərarası, qeyri-hökumət
təşkilatlarının sayının sürətlə artması təşkil edir. XX əsrin 80-ci illərinin əvvəllərindən indiyədək onların sayı
1 mindən təqribən 5 minə qədər artmışdır (11, cild 5). Qlobalizasiya beynəlxalq idarəetmə problemini
aktuallaşdırır və dövlətin tənzimləyici gücünü azaldır. Bu isə öz növbəsində beynəlxalq təşkilatların mədəni
müxtəlifliyin qorunub saxlanılmasında getdikcə artmaqda olan rolunu və məsuliyyətini şərtləndirir. Qlobal
mədəni proseslərin idarə edilməsi ilə bağlı səlahiyyətlər BMT tərəfındən faktik və hüquqi olaraq onun profil
strukturu olan YUNESKO-ya həvalə edildiyindən dünya mədəniyyətlərinin inkişafı yolunda ortaya çıxan
problemlərin həllində bu təşkilatın siyasi rolu danılmazdır. Təşkilat özünün bir sıra sənədlərində, xüsusən
2001-ci ildə qəbul etdiyi mədəni müxtəliflik haqqında ümumi bəyannaməsində əks olunmuş baza prinsiplərə,
о cümlədən mədəni müxtəliflik və mədəniyyətlərin bərabərliyi prinsipinə münasibətdə qlobal konsensusa
əsaslanaraq milli mədəniyyətlərin qorunub saxlanılmasıni özünün əsas məqsədlərindən biri hesab edir. Son
dövrlərdə beynəlxalq mədəni proseslərdə özünü göstərən müsbət meyllər, mədəniyyətin hər bir insan üçün və
bütövlükdə bəşəriyyət üçün taleyüklü əhəmiyyət kəsb edən amilə çevrilməsi həm də YUNESKO-nun
məqsədyönlü səylərinin nəticəsidir.
Qlobalizasiya proseslərinin sürətləndiyi şəraitdə mədəni hüquqların təmin edilməsi, digər
mədəniyyətlərə hörmət, mədəniyyətlərin qarşılıqlı əlaqəsi bəşəriyyətinin inkişafının zəruri elementlərindən
birini təşkil edir. Mədəniyyət həm hər bir insanın, həm də ayrı-ayrı sosial qrupların həyatının ayrılmaz
hissəsinə çevrilməkdədir. Ona görə də mədəni hüquqlar insan və kollektiv hüquqların mühüm tərkib hissəsi
kimi beynəlxalq hüququn əsas diqqət yetirdiyi məsələlərdən biridir. Mədəni hüquqlar dedikdə, birinci növbədə
ayrı-ayrı şəxslər və qruplar üçün ümumi olan və onların kollektiv özünəməxsusluğunu formalaşdıran və
müəyyən edən mədəni dəyərlər nəzərdə tutulur. Daim inkişaf edən və genişlənən mədəni hüquqlar artıq milli
dövlət çərçivələrini aşaraq, qloballaşma və inteqrasiya proseslərinin təsiri ilə universal əhəmiyyət kəsb etməyə
başlamışdır. Mədəni hüquq digər insanlar tərəfindən həmin şəxslərin və qrupların mədəni hüquqlarına hörmət,
başqa cür olmaq hüququnu özündə ehtiva edir. Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsinin 22-ci maddəsi
hər bir insanın öz ləyaqətini qoruyub saxlamaq, şəxsiyyətini azad inkişaf etdirmək üçün iqtisadi, sosial və
mədəni hüquqlara malik olduğunu təsbit edir. Həmin Bəyannamənin 27-ci maddəsi hər bir insanın cəmiyyətin
mədəni həyatında azad iştirak etmək hüququnu təsdiq edir. İqtisadi, Sosial və Mədəni Hüquqlar Haqqında
Beynəlxalq Paktın 15-ci maddəsinin 4-cü bəndi bilavasitə beynəlxalq mədəni və elmi əməkdaşlığa aiddir.
Burada qeyd olunur ki, paktı qəbul etmiş dövlətlər hər bir insanın cəmiyyəti mədəni həyatında iştirak etmək,
elmi tərəqqinin nəticələrindən və onların əməli tətbiqindən istifadə etmək. müəllifi olduğu istənilən elmi, əbədi
və ədəbi əsərləri əlaqədar yaranan mənəvi və maddi maraqların müdafıəsindən istifadə etmək hüququnu
tanıyırlar. Mülki və Siyasi Hüquqlar Haqqında Beynəlxalq Paktın 27-ci maddəsində göstərilir ki, etnik, dini
və dil azlıqların mövcud olduğu ölkələrdə bu azlıqlara mənsub insanlara onların daxil olduğu qrupun digər
üzvləri ilə birgə öz mədəniyyətindən istifadə etməyi, dininə sitayiş etmək və onun ayinlərini yerinə yetirməyi,
həmçinin öz doğma dilindən istifadə etməyi qadağan etmək olmaz.
Adı çəkilən beynəlxalq normativ sənədlərin bu maddələri insan hüquqları arasında mədəni hüququn
xüsusi yer tutduğunu təsdiq edir. İnsan hüquqlarına dair beynəlxalq hüququn inkişafını nəzərdən keçirərkən
məlum olur ki, mədəni hüquqlar həm ümumdünya, həm də regional səviyyədə qəbul edilmiş sənədlərdə elan
edilmişdir. Artıq qeyd edildiyi kimi, ümumdünya səviyyəsində bu hüquqlar ÜDİHB-nin 22 və 27-ci
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maddəsində və İSMHBP -ın 15 maddəsində öz əksini tapmışdır. Regional səviyyədə isə mədəni hüquqlara dair
maddələr İnsan Hüquq və Azadlıqlarına Dair Avropa Konvensiyasında, Mədəniyyət Haqqında Avropa
Konvensiyasında Mədəniyyət Sahəsində Meksika Bəyannaməsində mövcuddur.
Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sistemində və dövlət siyasətində də mədəni hüquqların
təminatı, mədəni müxtəlifliyin qorunması və dəstəklənməsi öz əksini geniş tapmışdır. Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyası irqi ayrı-seçkiliyin və ksenofobiyanın bütün-dini, etnik, irqi formalarını
qadağan edir. Bütün vətəndaşlar bərabər mədəni hüquqlara, о cümlədən ölkənin mədəni həyatında bərabər
iştirak etmək, mədəni irsindən bərabər istifadə etmək hüququna malikdirlər. Konstitusiyanın 40-cı maddəsində
mədəniyyət hüququ təsbit edilmişdir. Bu maddəyə görə, hər kəsin mədəni həyatda iştirak etmək, mədəniyyət
təsisatlarından və mədəni sərvətlərdən istifadə etmək hüququ, tarixi, mədəni və mənəvi irsə hörmətlə
yanaşmaq, ona qayğı göstərmək, tarix və mədəniyyət abidələrini qorumaq vəzifəsi mövcuddur.
Konstitusiyanın 51 -ci maddəsi isə yaradıcılıq azadlığını, dövlətin ədəbi-bədii, elmi-texniki və başqa
yaradıcılıq növlərinin azad həyata keçirilməsinə təminat verməsini müəyyən edir [1]. Azərbaycan
Respublikasının “Mədəniyyət haqqında” Qanunun 8-ci maddəsində deyilir ki, hər kəsin özünün milli-mədəni
özünəməxsusluğunu qoruyub saxlamaq, mənəvi, estetik və digər dəyərləri sərbəst seçmək hüququ vardır.
Dövlət şəxsin mədəni özünəməxsusluq hüququna təminat verir. Həmin qanunda mədəni birliklərin
hüquqlarının hüquqi təhlükəsizliyini təmin olunmasına dair bir çox maddələr var [6].
Mədəni hüquqların məzmunu bir sıra beynəlxalq sənədlərdə, о cümlədən, YUNESKO-nun işləyib
hazırladığı normativ aktlarda şərh edilmiş və müəyyənləşdirilmişdir. Nəticədə mədəni hüquqların reyestri daha
da genişlənmiş, əsas prinsiplər müəyyənləşdirilmişdir: bir və ya bir neçə mədəniyyəti seçmək (və ya
mənimsəmək) və onu sərbəst ifadə etmək; mədəniyyətə əlçatarlıq hüququ; mədəniyyətin nemətlərindən
istifadə etmək, о cümlədən bu nemətləri qorumaq; hüququ, mədəniyyətin inkişafına töhfə vermək hüququ;
mədəni demokratiyanın təşəkkülünə dəstək verilməsi məqsədlərində bərabər imkanlar və ayrıseçkiliyin
olmaması; yayılma vasitələrinin və informasiyanın əlçatarlığı hüququ; mədəniyyət sahəsində beynəlxalq
əməkdaşlıq hüququ [21, 13-14].
Mədəni bərabərlik həm müxtəlif mədəniyyətlərin bərabərliyini, həm də insanların mədəni həyatda
bərabər iştirakını mədəni dəyərlərdən bərabər faydalanmasını özündə ehtiva edir. Hər kəs hansı mədəniyyətə
mənsub olmasını özü seçməlidir. Lakin bu seçimi etmək üçün, insanın bütün mədəniyyətlərlə təmasa girmək
imkanı, hüquqi dillə desək, “mədəniyyət hüququ’’ olmalıdır [20, 210].
YUNESKO-un əqidəsı ilə 1982-ci ildə Meksika şəhərində keçirilmiş “Mədəniyyət sahəsində siyasətə
dair” beynəlxalq konfransın qəbul etdiyi Bəyannamədə belə bir ümid ifadə olunurdu ki, “son nəticədə
bəşəriyyət vahid mədəni və mənəvi məqsədlərə gələcəkdir”. Bəyannamədə qeyd olunurdu ki, mədəni
özünəməxsusluq insanın hərtərəfli inkişaf imkanlarını genişləndirən, hər bir xalqı, hər bir qrupu səfərbər edən
və onları keçmişdən güc almağa, mədəniyyətlərin öz xarakterinə uyğun elementlərini mənimsəməyə və
bununla özünüyaratmaq prosesini davam etdirməyə sövq edən qiymətsiz sərvətdir. Deklarasiyada göstərildiyi
kimi, hər bir xalq məhz öz ənənələri və ifadə formaları vasitəsilə bütün dünyaya özünü təsdiq etdirir.
Bəyannamədə mədəni özünəməxsusluğun və mədəni müxtəlifliyin bir biri ilə qırılmaz qarşılıqlı əlaqəsi
vurğulanır və qeyd olunur ki, müxtəlif ənənələrin çıyın-çiyinə mövcud olduğu yerdə müxtəliflik mədəni
özünəməxsusluğun əsasını təşkil edir” [14; 10]. Bu kontekstdə dil hüquqları və mədəni özünəməxsusluğa
hörmətin inkişafına kömək sahəsində YUNESKO-nun fəaliyyəti xüsusi vurğulanmalıdır. Mədəni müxtəliflik
dedikdə ayrı-ayrı qrupların və cəmiyyətlərin mədəniyyətinin öz ifadəsini tapdığı müxtəlif yollar nəzərdə
tutulur. Mədəni özünüifadə fərdlərin, qrupların, cəmiyyətlərin yaradıcılığının nəticəsi olan, mədəni mahiyyətə
malik olan özünü ifadədir. Mədəni müxtəliflik ancaq insan hüquqları və əsas azadlıqları, о cümlədən fərdlərin
mədəni özünüifadəni seçmək imkanı kimi hüquq və azadlıqlar təmin olunarsa, qoruna və təşviq oluna bilər.
Mədəni müxtəlifliyə və mədəni hüquqlara dair YLINESKO tərəfındən qəbul olunmuş beynəlxalq sənədlər,
xüsusən Mədəni müxtəlifliyə dair 2001-ci il Ümumdünya Bəyannaməsi, Mədəni özünüifadə müxtəlifliyinin
qorunması və təşviqinə dair 2005-ci il Konvensiyası bu baxımdan mühüm rol oynayır. О mədəni müxtəlifliyin
bəşəriyyətin müəyyənedici xüsusiyyəti olduğunu, onun irsini formalaşdırdığını və hamının rifahı üçün qorunub
saxlanılmalı və bəslənilməli olduğunu, insanlar və millətlərin davamlı inkişafı üçün hərəkətverici qüvvə
olduğunu təsdiqləyərək, beynəlxalq sənədlərdə elan edilmiş insan hüquqları və əsas azadlıqlarının tam realizəsi
üçün onun əhəmiyyətini xüsusi qeyd etmişdir. Konvensiya mədəni özünüifadə müxtəlifliyin qorunması və
təşviqinə dair ümumi prinsipləri, tərəflərin hüquq və öhdəliklərini müəyyənləşdirmiş, tövsiyələr irəli
sürmüşdür [4].
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Ümumdünya mədəni irsinin qorunması və saxlanılması beynəlxalq mədəni əməkdaşlığın, YUNESKOnun əsas vəzifələrindən biridir. Milli və beynəlxalq mədəni dəyərlərin müdafıəsinə görə məsuliyyət məsələsi
bir sıra beynəlxalq sənədlərdə öz əksini tapmışdır. Bu sırada birinci növbədə “Silahlı münaqişə baş verdikdə
mədəni dəyərlərin qorunması haqqında” Haaqa Konvensiyasını (1954-cü il) və ona əlavə edilmiş Protokolu
xüsusi qeyd etmək lazımdır [8, 259-284]. Azərbaycan Respublikasının 1993-cü il aprelin 21-də qoşulduğu bu
Konvensiyada mənəvi dəyərlərin tərifi, onların qorunması, mədəni dəyərlərə hörmət, silahlı münaqişə baş
verdikdə mədəni dəyərlərin müdafıəsi ilə bağlı həyata keçirilməli tədbirlər öz əksini tapmışdır. Konvensiyaya
qeyd olunduğu kimi, hər bir xalq dünya mədəniyyətinə öz töhfəsini verdiyi üçün onların hər birinin
mədəniyyətinə vurulan ziyan bütün bəşəriyyətin mədəni irsinə vurulan ziyandır mədəni irsin qorunması
dünyanın bütün xalqları üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir və bu irsin beynəlxalq müdafıəsinin təmin edilməsi
vacibdir [14, 259-260]. Universal dəyərlərə malik mədəni və təbiət obyektlərinin qorunmasına, beynəlxalq və
mülki münaqişələr zamanı daşınan və daşınmaz mədəni irsin qorunmasına dair dövlətlərin öhdəliklərini
müəyyənləşdirmək məqsədi ilə bir sıra konvensiyalar qəbul olunmuşdur. 1970-ci ildə “Mədəni dəyərlərin
qanunsuz olaraq ölkəyə gətirilməsi, ölkədən çıxarılması və onlara mülkiyyət hüququnun qanunsuz olaraq
başqasına verilməsinin qadağan edilməsi və qarşısının alınmasına yönəldilmiş tədbirlər haqqında” Konvensiya
(Azərbaycan Respublikası 30 sentyabr 1997-ci ildə ona qoşulub), 1972-ci ildə isə “Ümumdünya mədəni və
təbii irsinin mühafızəsi haqqında” Konvensiya (Azərbaycan Respubiikası 6 dekabr 1993-cü ildə qoşulub)
qəbul edilmişdir [8, 284-301]. Son dövrlərdə həmçinin YUNESKO tərəfindən sualtı mədəni irsin qorunması
haqqında Konvensiyada işlənib hazırlanmışdır. Bu konvensiyalar universal dəyərə malik mədəni və təbii
obyektlərin beynəlxalq və milli səviyyədə mühafızəsini nəzərdə tutur. Konvensiyalara uyğun olaraq dövlətlər
daşınar və daşınmaz mədəni irsin qeyri-qanuni dövriyyəsinin qarşısını almaq və ümumdünya əhəmiyyəti kəsb
edən obyektlərin və abidələrin mühafızəsində, idarə edilməkdə əməkdaşlıq etməyi öz öhdələrinə götürüblər.
Adı çəkilən birinci konvensiyada mədəni sərvətlərin mühafızəsinin səmərəli olması üçün onun istər milli,
istərsə də beynəlxalq miqyasda təşkil olunmalı olduğu və dövlətlər arasında sıx əməkdaşlıq tələb etdiyi
vurğulanır və hər dövlətin onun ərazisindəki mədəni dəyərlərdən ibarət sərvəti oğurlanmaq, gizli qazıntı və
ölkədən qanunsuz çıxarılmaq təhlükəsindən mühafizə etməyə borcu olduğu, bu təhlükələrin qarşısını almaq
üçün istər öz mədəni sərvəti, istərsə də bütün xalqların mədəni sərvəti üçün daha yüksək əxlaqi öhdəlik hissi
ilə aşılanmasının zəruriliyi qeyd olunur. Konvensiyanın I maddəsində mədəni dəyərin 15 bənddən ibarət
təsnifatı da verilmişdir [8, 259-260]. Ümumdiinya mədəni və təbii irsinin mühafızəsi haqqında Konvensiyada
(16 noyabr 1972-ci il) mədəni və təbii irsin tərifləri verilmiş, hər hansı mədəni və təbii irsin korlanması və ya
yoxa çıxması dünyanın bütün xalqlarının sərvətlərin fəlakətli surətdə yoxsullaşması kimi qəbul edildiyi
vurğulanmışdır. Bu konvensiyalarda nəzərdə tutulmuş prinsiplərin həyatiliyini təmin etmək məqsədi ilə
YUNESKO 1950-ci illərin ortalarından başlayaraq xüsusi tövsiyələrin hazırlanması ilə məşğul olur. İndiyədək
15-dən çox belə tövsiyə qəbul olunmuşdur. Hazırda Azərbaycan Respublikası bu konvensiyaların hamısına
qoşulmuşdur. 1989-cu ildə YUNESKO “Folklorun qorunub saxlanılması haqqında” tövsiyə qəbul etmişdir.
Tövsiyədə göstərilir ki, folklor bəşəriyyətin ümumi irsinin tərkib hissəsi, müxtəlif xalqların və sosial qrupların
yaxınlaşmasının və onların mədəni özünəməxsusluğunun təsdiqinin mühüm vasitəsidir. Dövlətlərə öz
ərazilərində həmin tövsiyələrdə öz əksini tapmış prinsiplərin və tədbirlərin həyata keçirmələri üçün
qanunverici və digər tədbirləri həyata keçirmələri üçün çağırışlar öz əksini tapmışdır [8, 496]. Lakin bu
məqsədlərdə yalnız xalqlar arasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, bilik və informasiyadan azad istifadə
etmə və mübadilə şəraitində çatmaq mümkündür. Hələ 1950-ci ildə İtaliyanın Florensiya şəhərində imzalanmış
“Təhsil, elm və mədəniyyət xarakterli materialların idxalı (ölkəyə gətirilməsi) haqqında” sazişdə belə bir fıkir
vurğulanmışdı ki, ideya və biliklərin sərbəst mübadiləsinin və bütövlükdə sivilizasiyaların istifadə etdikləri
müxtəlif özünüifadə formalarının ən geniş şəkildə yayılması intellektual tərəqqinin və beynəlxalq qarşılıqlı
anlaşmanın vacib şərti olmaqla bütün dünyada sülhün qorunmasına imkan yaradır [8, 241]. Saziş bağlayan
dövlətlər maarif, elmi və mədəni xarakterli materialların azad yayılması, həmçinin buna mane olan istənilən
məhdudiyyətlərin ləğvi və ya azaldılması üçün birgə səylər göstərəcəklərini öz öhdələrinə götürmüşdülər.
Sonrakı dövrlərdə bu prinsiplərin inkişafını özündə əks etdirən bir sıra tövsiyələr, о cümlədən Müəllif hüququ
haqqında 1952-ci il Ümumdünya Konvensiyası (1971-ci ildə düzəlişlər edilmişdir), Rəsmi nəşrlərlə mübadilə
haqqında 1958-ci il Konvensiyası, Elmi-tədqiqat işçilərinin statusu haqqında 1974-cü il tövsiyəsi, Yaradıcı
işçilərin vəziyyəti haqqında 1980-ci il tövsiyəsi, Ali məktəblərin müəllim kadrlarının statusu haqqında 1997ci il tövsiyəsi qəbul edilmişdir. Bu və YUNESKO-nun qəbul etdiyi digər aktlar elmi işçilərin, yaradıcı insanları
mədəni hüquqlarının inkişafına, maraq və mənafelərinin qorunmasına kömək edən beynəlxalq hüquqi baza
yaradır [17].
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Son dövrlərdə mədəni hüquqların inkişafı sahəsində dünya səviyyəsində müəyyən uğurlar əldə edilsə
də bu hüquqların məzmunu və mahiyyətinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı problemlər hələ də qalmaqdadır.
1998-ci ildə Stokholm şəhərində (İsveç) keçirilmiş “İnkişaf naminə mədəniyyət sahəsində siyasət üzrə”
Beynəlxalq konfransın da əsas məramı mədəni hüquqların daha da inkişaf etdirilməsi ilə bağlı səylərin
birləşdirilməsi olmuşdur[22].
Mədəni hüquq normalarının təkmilləşdirilməsi ilə yanaşı, ən mühüm vəzifələrdən biri də mədəni
hüquqların və onunla əlaqədar hüquqi aktların həyata keçirilməsinin təmin olunmasıdır. Bu sırada birinci
növbədə mədəni hüquqların pozulmasına görə cinayət məsuliyyətinin artırılması, müvafıq beynəlxalq
proseduraların təkmilləşdirilməsi durur. YUNESKO-nun mədəniyyət və inkişaf üzrə Ümumdünya
Komissiyası bu istiqamətdə mühüm işlər həyata keçirir. Komissiya bir neçə dəfə insanların, icmaların mədəni
hüquqlarının pozulması hallarının artmasından öz narahatlığını bildirmiş, beynəlxalq birliyin mədəni
hüquqların müdafiəsi sahəsində daha təsirli addımlar atmasının zəruriliyini vurğulamışdır [19, 282-284]. Bu
məqsədlə YUNESKO tərəfındən bir neçə prosedur və institusional mexanizmlər hazırlanmışdır.
YUNESKO-nun “Təhsil sahəsində ayrı-seçkiliklə mübarizə haqqında Konvensiyası və tövsiyələri [8,
49-54, 116-120] azlıqları və ayrı-ayrı şəxslərin təhsil hüququnun müdafiəsini nəzərdə tutur. Bu aktların həyata
keçirilməsi həm təhsil sahəsində ayrı-seçkilik hallarının aradan qaldırılmasına, həm də digər mədəni
hüquqların təmin edilməsinə şərait yaradır. Konvensiyanın həyata keçirilməsinə YUNESKO-nun İcraiyyə
Şurasının təhsil sahəsində konvensiyalar və tövsiyələr üzrə Komitəsi nəzarət edir.
Bu gün beynəlxalq birlik qarşısında mədəni hüquqların daha möhkəm təminatı vəzifəsi durur. Bunun
üçün müvafıq beynəlxalq hüquq normalarının daha da möhkəmləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi, mədəni
hüquqların pozulmasına, xüsusən etnik təmizləmələr nəticəsində ayrı-ayrı xalqların hüquqların kütləvi
pozulmasına görə cəzanın labüdliyini təmin edən normaların yerinə yetirilməsi üçün beynəlxalq proseduralara
yenidən baxılması zəruriliyini xüsusi qeyd etmək lazımdır. Bu Ermənistanın təcavüzü nəticəsində torpaqlarının
20%-ni işğal edildiyi, əhalisinin etnik təmizləməyə məruz qaldığı Azərbaycan üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb
edən məsələdir. Dünyanın ayrı-ayrı regionlarında baş vermiş münaqişələr nəticəsində ayrı-ayrı xalqların
insanların mədəni hüquqlarının kobud şəkildə pozulması ilə bağlı beynəlxalq səviyyədə bir neçə dəfə sənəd
qəbul etməyə cəhdlər göstərilsə, о cümlədən Avropa mədəniyyət xartiyasının qəbul edilməsi ideyası ortaya
atılsa da, hələlik beynəlxalq birlik bu sahədə əməli nəticələrə nail ola bilməmişdir.
YUNESKO-nun uğurlu fəaliyyətinin əsas amillərindən biri onun fəaliyyətində üzv ölkələrin milli
maraqlarının nəzərə alınması, dövlətlərin siyasi maraqlarının fövqündə durması əyaniliyin və aşkarlığın təmin
olunmasıdır. Əlbəttə, YUNESKO hamının qəbul edə bibcəyi universal mexanizmlərə və vasitələrə malik
deyildir və belə bir mövqedən çıxış edir ki, hər bir ölkə qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olmaq üçün öz
imkanlarından çıxış edərək və mədəni-tarixi ənənələrinə söykənərək müvafiq strategiyasını işləyib hazırlamalı
və həyata keçirməlidir. YUNESKO öz metodoloji, təşkilatı və təşviqedici rolunu onda görür ki, plüralist dünya
düzəninə nail olmaq üçün milli hökumətlərə öz tövsiyələrini və mexanizmlərini təklif edir.
1982-ci ildə qəbul edilmiş Mədəniyyət sahəsində siyasətə dair Meksika bəyannaməsi yeni şəraitdə
mədəniyyət siyasətini müəyyənləşdirən bir sıra prinsipləri özündə əks etdirdi. Bəyannamədə xüsusi olaraq
qeyd olunurdu ki, “hər bir mədəniyyət təkrarolunmaz və əvəzolunmaz dəyərlər məcmusudur” və “bütün
mədəniyyətlər bəşəriyyətin ümumi irsinin hissələrini təşkil edirlər” [14; 22, maddə 1-4].
1999-cu ilin noyabrında keçirilmiş YUNESKO-nun Baş Konfransının 30- сu sessiyasında təşkilatın
qloballaşma şəraitində mədəni müxtəlifliyin inkişaf etdirilməsi üçün məqsədyönlü fəaliyyətini nəzərdə tutan
qətnamə qəbul edildi [23]. YUNESKO-nun Baş Konfransının 31-ci sessiyasında (2001) yekdilliklə qəbul
olunmuş “Mədəni müxtəliflik” haqqında Bəyannamədə [13] qeyd olunur ki, informasiya və kommunikasiya
texnologiyalarının sürətlə inkişafı sayəsində qloballaşma mədəni müxtəlifliyə təhlükə yaratsa da,
mədəniyyətlər və sivilizasiyalar arasında yeni dialoq üçün şərait yaradır. Mədəni müxtəliflik yenilik və
yaradıcılıq mənbəyi olmaqla bəşəriyyətin ümumi sərvətidir və indiki və gələcək nəsillərin maraqları üçün
qəbul edilməli və möhkəmləndiriməlidir. Bunu nəzərə alaraq YUNESKO bütün bəşəriyyəti mədəni plüralizmə
keçməyə çağırır və göstərirdi ki, “demokratiya ilə qırılmaz əlaqədə olan mədəni plüralizm cəmiyyətin həyat
mənbəyi olan yaradıcı qabiliyyətlərin çiçəklənməsi, mədəni mübadilələr üçün əlverişli mühit yaradır.”
Вəуаnnаmə dünya birliyinin ilk dəfə olaraq qloballaşmanın planetin mədəni müxtəlifliyinə yaratdığı
çağırışlara qarşı səylərini birləşdirmək üçün cəmiyyətin ortaya qoyduğu, əhəmiyyətinə görə unikal hesab edilə
biləcək beynəlxalq sənəddir. Вəyannamə qəbul edildikdən sonra BMT 2001-ci ili mədəniyyətlər və
sivilizasiyalar arasında dialoq ili elan etmişdir. Bəyannamənin prinsipləri YUNESKO-nun 2005-ci ildə Mədəni
özünüifadə müxtəlifliyinin qorunması və təşviqinə dair Konvensiyasının əsasını təşkil etmişdir.
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Konvensiyanın əsas məqsədi “mədəni özünümüdafıə müxtəlifliyini qorumaq və təşviq etmək”,
“mədəniyyətlərin qarşılıqlı səmərəli tərzdə çiçəklənməsi və sərbəst fəaliyyəti üçün şərait yaratmaq”,
“mədəniyyətlərarası hörmət və sülh mədəniyyətinin rifahı naminə bütün dünyada geniş və tarazlı mədəni
mübadiləni təmin etmək üçün mədəniyyətlərarası dialoqu təşviq etmək”, “xalqlar arasında mənəvi körpülərin
qurulması ruhunda mədəni əlaqələri inkişaf etdirmək məqsədilə mədəniyyətlərarası qarşılıqlı fəaliyyəti
dəstəkləmək”, “mədəni özünüifadə müxtəlifliyinə hörməti təşviq etmək və yerli və beynəlxalq səviyyədə onun
dəyəri haqqında məlumatlılığı artırmaq” və s. ibarətdir [4]. Konvensiyada qeyd olunduğu kimi, mədəni
müxtəliflik ancaq insan hüquq və azadlıqlarına hörmət, dövlətlərin suveren hüquqlarının tanınması, bütün
mədəniyyətlərin ləyaqətə malik olması, beynəlxalq həmrəylik və əməkdaşlıq, inkişafın iqtisadi və mədəni
aspektlərinin tamlığı, dayanıqlı inkişaf, bərabər imkan, azadlıq və tarazlıq prinsiplərinə əməl olunduğu
təqdirdə qoruna və təşviq oluna bilər [4, 33]. 2002-ci il dekabrın 20-də BMT-nin Baş Məclisinin qəbul etdiyi
A/57/249 saylı qətnamə ilə 21 may-Dialoq və inkişaf naminə Ümumdünya mədəni müxtəliflik günü elan
edilmiş, mədəni müxtəlifliyin qorunub saxlanılması üçün beynəlxalq və milli səylərin birləşdirilməsi naminə
Bəyannamənin müddəalarının bütün beynəlxalq birlik üçün prioritet olduğunu təsdiq etmişdir [2]. Mədəni
müxtəliflik haqqında Bəyannamənin həyata keçirilməsi üzrə YUNESKO-nun fəaliyyət Planı Birləşmiş
Millətlərin proqramı kimi qəbul edilmiş, mədəni müxtəlifliyin möhkəmləndirilməsi üzrə onun
əlaqələndirilməsi də məhz bu təşkilata tapşırılmışdır [5].
Mədəni müxtəliflik haqqında Ümumi Bəyannamənin qəbul edilməsi dünya birliyinin iki ümumbəşəri
məsələnin həllinə nail olmaq niyyətini ifadə edir. Birinci, qloballaşma prosesinə münasibətdə müxtəlif
mövqelərin yaxınlaşdırılması və ikinci, milli mədəniyyətlərə qloballaşmanın təsirini azaltmaq, bu prosesi idarə
etmək üçün vahid strategiyanın hazırlanması da nəzərdə tutulmuşdur. YUNESKO mədəni müxtəlifliyə dair
sənədlərdən irəli gələn vəzifələrin uğurlu həlli üçün milli, regional və beynəlxalq səviyyədə fəal iş aparmağa
başlamış, bir sıra beynəlxalq və regional təşkilatlarla səmərəli əməkdaşlıq əlaqələri yaratmışdır. Məhz bu
əlaqələrin sayəsində təşkilat bir neçə perspektivli regional təşəbbüslər hazırlayaraq həyata keçirməyə
başlamışdır. Bu baxımdan Avropa Şurası, Avropa Birliyi tərəfındən mədəni müxtəlifliyin, mədəni irsin
qorunması ilə bağlı həyata keçirilən və YUNESKO-nun fəal dəstəklədiyi layihələr diqqəti cəlb edir.
Göstərilən istiqamətlər arasında ümumdünya mədəni irsinin qorunması ilə bağlı proqramlar xüsusi yer
tutur. Ümumdünya mədəni irsinin qorunması ilə bağlı məsələlər, görüləcək işlər təşkilatın 2002-ci il
noyabrında Venesiyada keçirilmiş Ümumdünya irsə dair Beynəlxalq Konqresində geniş müzakirə edilmişdir.
Konqresdə qloballaşmanın milli mədəniyyətlə eyniləşdirici təsiri şəraitində ilk növbədə dünya
mədəniyyətlərinin özünəməxsusluğunun müdafiəsinə yönəlmiş normativ bazanın möhkəmləşdirilməsi
məsələsinə diqqət yetirilmişdir. Göstərilmişdir ki, idarəedilməyən qloballaşmanın dünya mədəni irsinə təhlükə
törətdiyi şəraitdə onun müdafıəsi bəşəriyyətin təkcə zəruri inkişaf şərtinə deyil, həm də yaşayış amilinə çevrilir,
çünki bir-birini tamamlayan özünəməxsus mədəniyyətlər olmadan çoxçalarlı bəşər sivilizasiyasının vəhdətini
təsəvvür etmək mümkün deyildir [18].
İndiyə qədər YUNESKO tərəfindən mədəni irsin qorunmasına dair unikal beynəlxalq hüquqi normalar
kompleksi hazırlanmışdır ki, buraya üç beynəlxalq konvensiya və onlara əlavə olaraq iki protokol və on bir
tövsiyə daxildir. Onlar arasında əsas sənəd 1972-ci ildə qəbul edilmiş Ümumdünya mədəni və təbii irsinin
qorunması haqqıda Konvensiya sayılır. Konvensiyanın müddəalarının həyata keçirilməsi işi çoxplanlı səciyyə
daşıyır. Bu istiqamətdə ən mühüm işlərdən biri Ümumdünya mədəni və təbii irsinin Siyahısının tərtib
olunması, onların mühafızəsi və bərpasıdır. Siyahıya daxil edilmiş qiymətsiz mədəniyyət və təbiət abidələri
sırasında Azərbaycanın mədəni tarixi abidələri-İçəri Şəhər və Qobustan xüsusi yer tutur. İçəri Şəhər bu
siyahıya 2000-ci ildə Ümumdünya İrs Komitəsinin 24-cü sessiyasında daxil edilmiş, Qobustan isə 2007-ci ildə
siyahıya daxil edilmişdir. Hazırda Azərbaycan ərazisində yerləşən 10 obyekt bu siyahıya daxil olunmağa
namizəddir [25]. Siyahının tərtibatı, abidələrin monitorinqi ilə YUNESKO-nun Ümumdünya irs Mərkəzi
(1992-ci ildə yaradılmışdır) məşğul olur. YUNESKO-nun tərkibində bu məsəblərlə məşğul olan daha iki
hökumətlərarası orqan-Beynəlxalq Muzeylər Komitəsi (İKOM) və Beynəlxalq Abidələrin və tarixi yerlərin
qorunması Komitəsi (İKOMOS) fəaliyyət göstərir. Dünyanın mədəni və təbii müxtəlifliyinin coğrafı cəhətdən
ədalətli və balanslı şəkildə siyahıda əks olunmasına nail olmaq üçün hələ 1994- cü ildə Qlobal Strategiya qəbul
olunmuşdur [16]. 2007-ci ildə mərkəzin apardığı araşdırmalara görə dünya mədəniyyətinin 31 obyekti
məhvolma təhlükəsi altındadır və təcili köməyə ehtiyacı var idi. Bu sivahıda Bakı şəhərinin tarixi hissəsi –
İçəri Şəhər də var idi [12]. İçəri Şəhər bu siyahıya 2000-ci ildə Bakı şəhərində baş vermiş zəlzələnin təsiri və
burada intensiv tikintilərin aparılması ilə əlaqədar 2003-2009-cu illərdə daxil edilmişdir. Lakin tariximemarlıq abidəsinin qorunub saxlanılması, bərpası sahəsində Azərbaycan hökumətinin həyata keçirdiyi
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tədbirlər İçəri Şəhəri məhv olmaq təhlükəsindən xilas etmiş, buna görə də о YUNESKO-nun bu siyahısından
çıxarılmışdır.
Dünya mədəni irsinin qorunması sahəsində işin mühüm istiqamətini qeyri- maddi mədəni irsin
qorunmasına dair normativ aktların hazırlanaraq qəbul edilməsi təşkil edir. YUNESKO-nun sənədlərində
mədəni irsin bu hissəsinə milli dillər, şifahi ənənələr, incəsənətin ifaçılıq növləri və s. aiddir. Qeyri-maddi irsin
qorunması haqqında Konvensiya YUNESKO tərəfındən 2003-cü ildə qəbul edilmiş, 2006-cı ildə 30 dövlət
tərəfındən ratifıkasiya edildikdən sonra qüvvəyə minmişdir. Hazırda konvensiyaya yüzə yaxın dövlət
qoşulmuşdur. 2001-ci ildə YUNESKO özünün qeyri-maddi irs siyahısını açmışdır. Buraya hazırda 150-dən
çox qeyri-maddi irs nümunəsi daxil edilmişdir [24]. Siyahıda Azərbaycanın mədəniyyətinin inciləri xüsusi yer
tutur. Azərbaycan mədəniyyətinin şedevrləri-muğam 2008-ci ildə, aşıq sənəti-2009-cu ildə, xalçaçılıq sənəti2010-cu ildə, Novruz bayramı isə 2009-cu ildə bu siyahıya daxil edilmişdir [25]. Mədəni müxtəlifliyə hörmətin
beynəlxalq münasibətlər sistemində layiqli yer tutması üçün YUNESKO fəal tədbirlər həyata keçirir, bu
müxtəlifliyə son nəticə deyil, dəstəklənməli və inkişaf etdirilməli proses kimi baxır. 2008-2010- сu illər üçün
Ortamüddətli strategiyasında YUNESKO mədəniyyətlərarası qarşılıqlı əlaqələrə mühüm yer ayırmışdır.
Sənəddə qeyd edildiyi kimi, mədəni müxtəlifliyin və onun labüd nəticəsi olan dialoqun təşviq edilməsi müasir
dövrün ən aktual məsələlərindən biri təşkilatın prioritetlərinin mərkəzi elementidir. Bununla da qloballaşma
dövründə mədəni müxtəliflik dünya inkişafının birləşdirici, konstruktiv amili kimi bir daha təsdiq olunurdu.
Azərbaycan YUNESKO-nun bir sıra rəhbər və köməkçi strukturlarında da təmsil olunur. Burada birinci
növbədə qeyri-maddi mədəni irsə dair Hökumətlərarası Komitəni qeyd etmək lazımdır ki, ölkəmiz orada 20102014-cü illər üçün daxil olmuşdur. Azərbaycan 2011-ci ildə İndoneziyada keçirilən 6-cı sessiyada Komitənin
vitse-prezidenti seçilmişdir. Ölkəmiz həmçinin Beynəlxalq Hidrologiya Proqramının Hökumətlərarası
şurasına, kommunikasiyaların inkişafının Beynəlxalq proqramının Hökumətlərarası şurasına, Bədən tərbiyəsi
və idman üzrə Hökumətlərarası Komitəyə də daxildir. Hərbi münaqişələr zamanı mədəni mülkiyyətin
mühafızəsinə dair Hökumətlərarası Komitəyə (2011-2015-ci illər) Azərbaycan 25 oktyabr-10 noyabr 2011-ci
ildə keçirilən YUNESKO-nun Baş Konfransının 96-cı sessiyası çərçivəsində daxil olmuş, Baş Konfransın
vitse-prezidenti, bu konfrans çərçivəsində yaradılmış Akkreditasiya üzrə Komitənin sədrinin müavini.
Nominasiyalar üzrə Komitəyə məruzəçi və administrativ komissiya sədrinin müavini seçilmişdir. Azərbaycan
Respublikası öz milli müstəqilliyinə qovuşduqdan sonra YUNESKO ilə sıx əlaqələr yaratmış və bu təşkilatla
müxtəlif sahələrdə çoxsaylı əməkdaşlıq proqramları və layihələrini həyata keçirmişdir.
Ölkəmiz bu təşkilata 1992-ci ildə daxil olduqdan sona qarşılıqlı əməkdaşIıq yüksələn xətlə inkişaf
etməkdədir. Azərbaycan YUNESKO-nun səlahiyyətlərinə aid olan sahələrdə həyata keçirilən müxtəlif layihə
və proqramlarda fəal iştirak edir. Mədəniyyət sahəsində əsas prioritet-maddi və qeyri-maddi mədəni irsin
mühafızəsi təşkil edir. 2010-cu ildə Azərbaycanın 4 illik dövr üçün qeyri- maddi mədəni irsin mühafızəsi üzrə
hökumətlərarası Komitəyə seçilməsi, komitənin 2011-ci ildə İndoneziyada keçirilmiş 6-cı sessiyasında onun
vitse- prezidenti seçilməsi qeyri-maddi irsin qorunması işində Azərbaycanın nüfuzunu və çəkisini təsdiq edir.
Azərbaycanın həmin komitədə fəaliyyəti ölkəmizin zəngin qeyri-maddi irsinin dünya birliyinə nümayişinə
xidmət edir və bu istiqamətdə konkret tədbirlər həyata keçirməkdədirlər. Azərbaycanın dörd mədəni irsimuğam, aşıq sənəti, Novruz bayramı və xalçaçılığı YUNESKO-nun bəşəriyyətin qeyri-maddi irsinə dair
Reprezentativ siyahısına daxil edilmişdir. Maddi irsin mühafızəsi sahəsində də müəyyən uğurlar əldə
edilmişdir. Maddi mədəniyyət abidələrindən-İçəri şəhər və Qobustan YUNESKO-nun Ümumdünya maddimədəni irs siyahısına daxildir.
Azərbaycan YUNESKO çərçivəsində mədərıi müxtəlifliyin və mədəniyyətlrarası dialoqun inkişafı
məqsədlərinə xüsusi önəm verir. YUNESKO-nun dəstəyi ilə ölkəmizdə mədəniyyətlərarası forumların
keçirilməsi buna sübutdur. Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğalı ilə əlaqədar ölkəmiz hərbi
münaqişələr zamanı mədəniyyət abidələrinin və mülkiyyətin mühafızəsi, qeyri-qanuni olaraq mənimsənilmiş
mədəni mülkiyyətin restimussiyası və mədəni sərvətlərin onların sahibi olan ölkələrə qaytarılması məsələlərini
daim diqqət mərkəzində saxlayır. Bu kontekstdə 2011-ci ildə ölkəmizin YUNESKO- nun mədəni sərvətlərinin
onların mənsub olduqları ölkələrə qaytarılması və ya qeyri-qanuni mənimsənilməsin zamanı onların
restitumsiyana dəstək üzrə Hökumətlərarası Komitəyə üzv seçilməsi xüsusi qeyd edilməlidir. Azərbaycanın
bu komitələrə üzvlüyü işğal olunmuş ərazilərdə mədəni abidələrin dağıdılması, oğurlanması və ələ keçirilməsi
ilə bağlı məsələləri müzakirəyə çıxarmaq imkanı verir.
Azərbaycan-YUNESKO əlaqələrinin inkişafında YUNESKO-nun xoşməramlı səfıri Mehriban xanım
Əliyevanın fəaliyyəti xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. YUNESKO-nun eqidası altında Azərbaycanın birinci xanımı
ölkəmizdə maddi və qeyri-maddi mədəni irsin qorunması, təhsil, elm, mədəniyyət, bioetika və digər sahələrdə
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tədbirlərin əsas təşəbbüskarı kimi çıxış edir. Onun rəhbərliyi altında dünyanın digər regionlarında, xüsusən
inkişaf etməkdə olan, təbii fəlakətlərdən ziyan çəkmiş ölkələrdə humanitar və xeyriyyə tədbirləri də həyata
keçirir.
YUNESKO ekspertlərinin proqnozlarına görə XXI əsrin sonlarına qədər hazırda planetimizdə mövcud
olan dillərin ən azı yarısının, bəlkə də çoxunun itib getməsi təhlükəsi vardır [15]. Bu gün müasir Azərbaycan
dövlətinin ideoloji əsaslarını təşkil edən “Azərbaycançılıq” məfkurəsinin mühüm istiqamətlərindən birini də
ölkəmizdə yaşayan bütün milli-etnik qrup və azlıqların hüquqlarını, о cümlədən onların dillərinin qorunub
saxlanılması təşkil edir Bu gün müxtəlif dil ailələrinə mənsub olan və dünyanın etnik xəritəsində adlarına
yalnız ölkəmizdə rast gəlinən buduq, qrız, xınalıq, inqiloy, udin kimi etnik birliklərin dillərinin və
mədəniyyətlərinin mühafizəçisi də Azərbaycan dövlətidir. Bununla da dövlət bəşəriyyətin etnik-mədəni, dini
müxtəlifliyinin saxlanılmasına öz layiqli töhfəsini verməkdədir.
YUNESKO-nun “Beynəlxalq mədəni əməkdaşlıq prinsipləri haqqında Bəyannaməsində hər bir
mədəniyyətin hörmət edilməli və qoruyub saxlanılmalı olan ləyaqət və dəyərə malik olması, öz mədəniyyətini
inkişaf etdirməyin hər bir xalqın hüququ və borcu olması, bütün mədəniyyətlər rəngarəngliyi, müxtəlifliyi və
qarşılıqlı təsiri ilə bəşəriyyətin ümumi sərvəti olmasını təsbit edərək xalqları bəşəriyyətin texniki və mənəviintellektual tərəqqisi arasında ahəngdar müvazinəti təmin etmək üçün mədəniyyətin bütün sahələrini paralel
və mümkün qədər eyni vaxtda inkişafını davam etdirməyə çağırır [9]. Mədəni əməkdaşlığın genişlənməsi və
möhkəmlənməsi milli mədəniyyətlərin bütün sahələrində qazanılmış nailiyyətlərlə digər xalqların daha tam
qarşılıqlı tanışlığını təmin etməklə, müxtəlif mədəniyyətlərin, onların hər birinin özünəməxsusluğuna,
həmçinin, başqa xalqların mədəniyyətlərinin bütün bəşəriyyətin maddi irsini təşkil edən dəyərlərinə hörmət
əsasında zənginləşməsinə şərait yaradır. Deklarasiyada göstərildiyi kimi, hər bir mədəniyyət təkrarolunmaz və
əvəzedilməz dəyərlər məcmusudur və hər bir xalq məhz öz ənənələri və ifadə formaları vasitəsilə bütün
dünyaya özünü təsdiq etdirir. Bəyannamədə mədəni özünəməxsusluğun və mədəni müxtəlifliyin bir-biri ilə
qırılmaz qarşılıqlı əlaqəsi vurğulanır və qeyd olunur ki, müxtəlif ənənələrin birgə mövcud olduğu yerdə
müxtəliflik mədəni özünəməxsusluğun əsasını təşkil edir [9].
YUNESKO-nun sivilizasiyalar, mədəniyyətlər və dinlər arasında dialoqun və əməkdaşlığın inkişaf
etdirilməsi sahəsində həyata keçirdiyi siyasi strategiya bu gün dünya dövlətlərinin daha geniş dəstəyini
qazanmaqdadır. Azərbaycan Respublikası dialoq siyasətinin tərəfdarı kimi YUNESKO-nun həyata keçirdiyi
bütün proqram və layihələrin fəal dəstəkçisi və iştirakçısı olmaqla bərabər, təşkilatın dünyada mədəni
müxtəlifliyi qorumaq və dialoqu inkişaf etdirmək yolu ilə sülh mədəniyyətinin daha da möhkəmlənməsi
mədəniyyətlərarası əməkdaşlığın genişləndirilməsi istiqamətində fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması üçün
konkret təkliflərlə çıxış etmişdir.
Açar sözlər: mədəniyyət, mədəni müxtəliflik, qarşılıqlı əlaqə, mədəni qloballaşma
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Ирада Гусейнова
Севда Алиева
Взаимосвязи Азербайджан-ЮНЕСКО в контексте сохранения
национально-культурного разнообразия в мире
Резюме
В представленной статье анализируется политика, связанная с сохранением и развитием
культурного разнообразия в мире, которая составляет важное направление деятельности ЮНЕСКО.
Широко освещается развитие отношений Азербайджанской Республики с этой международной
организацией в этой области. Отмечается, что Азербайджан как сторонник политики диалога активно
участвует во всех программах и проектах ЮНЕСКО, выступает с конкретными предложениями по
повышению эффективности деятельности организации по дальнейшему укреплению культуры мира
через сохранения культурного многообразия и развития диалога во всем мире.
Ключевые слова: культура, культурные разнообразие, взаимосвязь, культурные глобализация
Irada Huseynova
Sevda Alieva
Relationship Azerbaijan-UNESCO in the context of preserving
the national and cultural diversity in the world
Summary
In the present article analysis the policy related with the preservation and development of cultural
diversity in the world, vvhich is an important area of UNESCO. Widely covered the development of relations
of Azerbaijan Republic with the international organization in the fıeld. It is noted that Azerbaijan a; a supporter
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of the policy in dialogue is actively involved in all programs and project ofUNESCO, stands with the concrete
proposals on how to improve the organization, the further strengthen of the culture of peace through the
preservation of cultural-diversity and dialogue in the world.
Key words: Culture, cullural variety, mutual connection, cultural qlobalization
Sivilizasiya.-2014.-№ 1.-S.40-53.
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Azərbaycanın UNESCO ilə əməkdaşlığının yeni uğurlu nəticələri
Hülya Məmmədli
Bu günlərdə UNESCO tərəfindən Şirvanşahlar sarayı və Qız qalası ilə birlikdə İçərişəhərə
“gücləndirilmiş mühafizə” statusu verilib
Məlum olduğu kimi, bu günlərdə Parisdə keçirilən UNESCO-nun Silahlı Münaqişə Zamanı Mədəni
Sərvətlərin Qorunması üzrə Komitəsinin 8-ci sessiyasında İçərişəhərə xüsusi əhəmiyyət kəsb edən
“gücləndirilmiş mühafizə” statusunun verilməsi qərara alınıb. Bu statusa malik mədəni obyektlər Konvensiya
və onun İkinci Protokoluna qoşulmuş ölkələrin silahlı qüvvələri tərəfindən tanınan xüsusi emblem ilə
nişanlanır və gücləndirilmiş mühafizə ilə təmin olunur.
Şirvanşahlar sarayı və Qız qalası ilə birlikdə İçərişəhərə “gücləndirilmiş mühafizə” statusunun verilməsi
ilə bağlı sorğu idarə tərəfindən ilk dəfə 2010-cu ildə UNESCO-nun Silahlı Münaqişə Zamanı Mədəni
Sərvətlərin Qorunması üzrə Komitəsinə təqdim olunub.
Ötən müddət ərzində Komitənin tövsiyələrinə əsasən, ölkə qanunvericiliyi Silahlı Münaqişə Zamanı
Mədəni Sərvətlərin Qorunması üzrə Haaqa Konvensiyası və onun İkinci Protokolunun tələblərinə
uyğunlaşdırılıb, habelə idarə tərəfindən İçərişəhərin qorunması ilə bağlı bir sıra daxili qayda və prosedurlar
təkmilləşdirilib.
İçərişəhərin mühafizəsi məsələsinə beynəlxalq səviyyədə verilən bu yüksək qiymət Prezident İlham
Əliyevin ölkəmizin milli-mədəni irsinin qorunması sahəsində uğurlu dövlət siyasətinin daha bir nəticəsidir.
Azərbaycanın mədəni dəyərlərinin, o cümlədən zəngin tarixi-memarlıq irsinin incilərindən biri olan
İçərişəhərin qorunması və dünyada tanıdılmasında Azərbaycanın birinci xanımı, UNESCO-nun və İSESCOnun xoşməramlı səfiri, millət vəkili Mehriban Əliyevanın və onun rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondunun
da böyük rolu vardır.
Ümumilikdə, İçərişəhərin UNESCO-nun “Gücləndirilmiş mühafizə rejimli abidələrin siyahısı”na daxil
edilməsi Azərbaycanın zəngin tarixi-memarlıq irsinin bu incisinin qorunmasının beynəlxalq ictimaiyyət
tərəfindən yüksək qiymətləndirilməsinin göstəricisidir.
Qeyd edək ki, bu, Azərbaycan-UNESCO əlaqələrinin ölkəmiz üçün son dövrlərdə yeganə uğurlu
nəticəsi deyil. Məlum olduğu kimi, bu il dekabrın əvvəlində UNESCO-nun Qeyri-Maddi-Mədəni İrsin
Qorunması üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin Bakıda keçirilən 8-ci sessiyası zamanı Azərbaycanın çövkən
oyunu UNESCO-nun Qorunmaya Ehtiyacı Olan Qeyri-Maddi-Mədəni İrs Siyahısına daxil edilib. Bununla da,
ənənəvi Qarabağ atüstü oyunun bəzi dövlətlər tərəfindən özəlləşdirilməsi cəhdlərinə böyük zərbə vurulub.
UNESCO ilə əlaqələr möhkəm təməllər üzərində qurulub
BMT-nin ən mötəbər qurumlarından olan UNESCO ilə münasibətlər Azərbaycanın fəal əməkdaşlıq
qurduğu beynəlxalq təşkilatlar içərisində özünəməxsus yer tutur.
Bildiyimiz kimi, Azərbaycan xalqının minilliklər boyunca yaratdığı qədim və zəngin mədəniyyət, maddi
və mənəvi irs bütün dünyada maraq doğurur. Bu mühüm bəşəri dəyərlərin, irsin qorunaraq gələcək nəsillərə
çatdırılması və təbliği istiqamətində ölkə rəhbərliyinin gördüyü işlərə UNESCO hərtərəfli dəstək verir.
Xatırladaq ki, dünyada təhsil, elm və mədəniyyət sahələrindəki əməkdaşlığın ən böyük hökumətlərarası
forumu olan UNESCO ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin yaradılması və inkişafına Ümummilli lider Heydər
Əliyev böyük önəm verirdi. UNESCO ilə əlaqələr yenicə müstəqilliyini qazanmış Azərbaycanın mədəni irsinin
qorunması və dünyaya tanıdılması, ölkənin elm və təhsil sahəsində inkişaf etdirilməsi, beynəlxalq aləmə fəal
inteqrasiyası baxımından önəmli idi. İlk dəfə olaraq Azərbaycandan olan nümayəndə heyəti 1993-cü ilin
oktyabrında keçirilən UNESCO Baş Konfransının 27-ci sessiyasında respublikamızı təmsil edib. Həmin
sessiyanın ölkəmiz üçün ən önəmli nəticələrindən biri o oldu ki, Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin 500
illik yubileyi UNESCO-nun dahi şəxsiyyətlərin doğum günlərinin qeyd edilməsi siyahısına daxil edildi. Yeni
yaranmaqda olan əlaqələrin daha da genişlənməsi üçün Ulu öndər daha bir mühüm addım ataraq 1993-cü ilin
dekabr ayında Fransada rəsmi səfərdə olarkən UNESCO-nun o zamankı Baş direktoru Federiko Mayorla
görüşdü. Respublikamızın elm, təhsil və mədəniyyətlə məşğul olan qurumların fəaliyyətinin UNESCO-nun işi
ilə əlaqələndirilməsini həyata keçirmək məqsədilə Ümummilli lider Heydər Əliyev 1994-cü il fevral ayının
21-də Milli Komissiyanın yaradılması barədə sərəncam imzaladı. Sərəncama uyğun olaraq Azərbaycan
Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin nəzdində yaradılan komissiyanın respublikanın müvafiq nazirliklərinin
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rəhbərlərindən, ziyalılardan və ictimaiyyətin digər nümayəndələrindən ibarət 25 nəfərlik tərkibi və daimi
katibliyi formalaşdırıldı.
Azərbaycan-UNESCO əməkdaşliği daha da genişləndirilir
Bildiyimiz kimi, Azərbaycan xalqına məxsus mədəni irsin, maddi və mənəvi mədəniyyət nümunələrinin
qorunması və yaşadılmasına böyük önəm verən Prezident İlham Əliyev də UNESCO ilə əlaqələrin
möhkəmləndirilməsini daim diqqətdə saxlayır. Dövlət başçısı təşkilat ilə Azərbaycan Respublikası arasında
qarşılıqlı əlaqələrin inkişaf səviyyəsini nəzərə alaraq, 2005-ci ildə UNESCO üzrə Azərbaycan Respublikasının
Milli Komissiyası ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında imzaladığı Sərəncama əsasən Milli Komissiyanın tərkibi
yeniləşdirilib. Azərbaycanın UNESCO ilə əməkdaşlığına dair operativ işlər Milli Komissiyanın Daimi
Katibliyi və Parisdə Azərbaycan Respublikasının UNESCO yanında Daimi Nümayəndəliyi tərəfindən həyata
keçirilir.
Azərbaycanla UNESCO arasında çoxşaxəli əlaqələrin mövcudluğunu sübut edən daha bir mühüm
göstərici ölkəmizin təşkilat çərçivəsində qoşulduğu çoxsaylı konvensiyalardır. Bunların içərisində Silahlı
münaqişə baş verdikdə mədəni dəyərlərin qorunması haqqında 14 may 1954-cü il konvensiyası (1993), ona
dair Protokol (1993) və İkinci Protokol (2000), Ümumdünya mədəni və təbii irsinin mühafizəsi haqqında 16
noyabr 1972-ci il Konvensiyası (1993), Qeyri-Maddi-Mədəni İrsin qorunması haqqında 17 oktyabr 2003-cü il
tarixli Konvensiyası (2006) və başqalarının adını çəkmək olar.
Heydər Əliyev Fondu Azərbaycan-UNESCO əlaqələrini yeni mərhələyə yüksəldib
Heç kəsə sirr deyil ki, Azərbaycan-UNESCO əlaqələrinin bugünkü səviyyəyə yüksəlməsində
Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun rəhbəri, UNESCO-nun və İSESCO-nun xoşməramlı
səfiri, millət vəkili Mehriban Əliyevanın böyük əməyi var. Dünya mədəniyyətinə töhfələr bəxş etmiş zəngin
və olduqca qədim Azərbaycan mədəniyyətinin beynəlxalq aləmdə tanınması və təbliği sahəsində böyük işlər
görən Mehriban xanım Əliyevanın fəaliyyəti bu baxımdan təqdirəlayiqdir. Təsadüfi deyil ki, Mehriban xanım
Əliyeva ənənəvi musiqinin, ədəbiyyat və poeziyanın inkişafına verdiyi töhfələrə, musiqi təhsili və dünya
mədəniyyətlərinin mübadiləsi sahəsindəki xidmətlərinə görə 2004-cü ildə bu Təşkilatın şifahi ənənələr və
musiqi ənənələri sahəsində xoşməramlı səfiri adına layiq görülüb. Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərlik etdiyi
Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondunun xətti ilə UNESCO ilə əməkdaşlıq zəminində təşkil olunan
beynəlxalq tədbirlər, festivallar, konsertlər, sərgilər ölkəmizin mədəni irsinin qorunub saxlanmasında və
təbliğində, eləcə də, mədəniyyətlərarası dialoqun təşviqində böyük rol oynayıb.
2010-cu ilin iyulunda isə UNESCO-nun baş direktoru İrina Bokova Azərbaycana səfəri zamanı
Qəbələdə II Beynəlxalq Musiqi Festivalında iştirak edib, bəşəriyyətin maddi və qeyri-maddi-mədəni irsinin
populyarlaşdırılması, mədəniyyətlərarası dialoqun inkişafı naminə göstərdiyi səylərinə, mədəni müxtəlifliyin
möhkəmləndirilməsinə sanballı töhfələrinə görə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO-nun
xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevaya “Qızıl Motsart” medalını təqdim edib.
Dövlət başçısı İlham Əliyevin və UNESCO-nun və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban
Əliyevanın səmərəli fəaliyyətinin nəticəsi olaraq 2003-cü ildə Azərbaycanın muğam sənəti, 2009-cu ildə aşıq
sənəti, 2010-cu ildə Azərbaycan xalçası, 2012-ci ildə tar ifaçılıq sənəti UNESCO-nun Qeyri-maddi-mədəni irs
siyahısına daxil edilib. Qeyd edək ki, Novruz bayramının da beynəlmiləl qeyri-maddi-mədəni irs kimi siyahıya
daxil olmasında da Azərbaycanın rolu böyükdür. Həmçinin, İçərişəhər, Qız qalası, Şirvanşahlar Sarayı və
Qobustan Dövlət Tarix və Bədii Qoruğu da UNESCO-nun Dünya İrsi Siyahısına salınıb.
Azərbaycan-UNESCO əlaqələrinin inkişafında Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər
Əliyev Fondunun təhsil sahəsində gördüyü işlərin də əhəmiyyəti böyükdür. Fond indiyədək təhsil sahəsində
bir sıra məktəblərin, uşaq bağçalarının və uşaq evlərinin inşa edilməsi və yenidən qurulması, orta və ali
məkəblərin dərsliklərlə təmin olunması, internat məktəblərində xeyriyyə tədbirlərinin həyata keçirilməsini
həyata keçirib.
Heydər Əliyev Fondunun humanitar tədbirləri ölkə sərhədləri ilə məhdudlaşmır. Pakistanda baş vermiş
zəlzələ nəticəsində dağılan məktəbin yerində Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə qızlar üçün yeni
müasir məktəb inşa edilərək 2007-ci ildə istifadəyə verilib.
Qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətlərinin və əlamətdar hadisələrin yubileylərinin
UNESCO çərçivəsində qeyd edilməsi də bu qurum ilə əlaqələrin yüksək səviyyəsinin bariz göstəricisi sayıla
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bilər. Həmçinin, dünya şöhrətli alim, akademik Yusif Məmmədəliyevin, “Leyli və Məcnun” operasının ilk
tamaşasının, görkəmli yazıçı, alim Mir Cəlal Paşayevin 100 illik yubileyləri, habelə bu sıradan olan digər
tədbirlər UNESCO çərçivəsində böyük təntənə ilə qeyd edilib. 2013-cü ilin mayında isə UNESCO
Azərbaycanın böyük şairi Məhsəti Gəncəvinin 900 illiyini qeyd edib. Azərbaycanın gənc istedadları – Dövlət
Gənclər Simfonik Orkestri və Uşaq xoru – “Azərbaycanın xoşməramlı mələkləri” də dəfələrlə UNESCO-nun
iqamətgahında çıxış ediblər. Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə reallaşan bu tədbirlər Azərbaycan
mədəniyyətinin zənginliyini, möhtəşəmliyini nümayiş etdirməklə yanaşı, ölkəmiz haqqında həqiqətlərin
yayılması baxımından da böyük önəm kəsb edir.
Bunlarla yanaşı bildiyimiz kimi, 2013-cü ildə Azərbaycan-UNESCO əlaqələrinin 20 ili tamam olub. Bu
münasibətlə iyulun 18-də qurumun Parisdəki baş qərargahında keçirilən mərasimdə çıxış edən UNESCO-nun
baş direktoru İrina Bokova qurumla əməkdaşlığa verdikləri töhfələrə görə Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevə və Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO-nun və İSESCO-nun
Xoşməramlı səfiri, millət vəkili Mehriban Əliyevaya təşəkkürünü bildirib, UNESCO-nun Azərbaycan ilə
əməkdaşlığının zəngin və genişmiqyaslı olduğunu deyib. Tədbirdə çıxış edən Mehriban xanım Əliyeva
Azərbaycanın bir sıra maddi və qeyri-maddi mədəniyyət nümunələrinin UNESCO-nun dünya irsi siyahısına
salınmasından fəxr duyduğunu bildirərək qarşılıqlı əlaqələrin perspektivlərinə nəzər salıb: “Əminəm ki,
Azərbaycan UNESCO ilə əməkdaşlığını davam etdirəcəkdir. Bu da gələcəkdə əlaqələrimizi daha da
gücləndirmək üçün mövcud olan böyük potensialın tam şəkildə həyata keçirilməsinə şərait yaradacaqdır”.
Bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycan UNESCO-nun ən fəal və uğurlu tərəfdaşlarındandır. Bu
əlaqələrin davamı həm Azərbaycan mədəniyyətinin qorunmasına və təbliğinə, həm də dünyada
sivilizasiyaların bir-birinə yaxınlaşmasına və mədəniyyətlərarası dialoqun genişlənməsinə mühüm töhfədir.
Sadalanan nailiyyətlər isə Azərbaycan və dünya mədəniyyətinə verilən töhfələrin bariz nümunələridir.
Yeni Azərbaycan”.-2013.-25 dekabr.-№ 243.-S.8.
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Azərbaycan-UNESCO arasındakı əlaqələr qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa əsaslanır
Əmir ƏLİYEV,
Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin dekanı,
hüquq elmləri doktoru, professor
Azərbaycan Respublikasının uğurlu xarici siyasətinin əsasında nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla
qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq münasibətlərinin qurulması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu istiqamətdə
həyata keçirilən davamlı siyasət dövlətimizin beynəlxalq aləmdə mövqelərinin daha da
möhkəmlənməsinə gətirib çıxarmışdır. Əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan xarici siyasət
strategiyası Prezident İlham Əliyev tərəfindən yeni dövrün tələblərinə uyğun olaraq inamla davam
etdirilir və böyük nailiyyətlərlə nəticələnir.
Ölkə rəhbərliyinin demokratik dövlət quruculuğu yolunda atdığı mühüm addımlar respublikamızın
dünya siyasətində yerini və rolunu xeyli möhkəmləndirmişdir. Bu sahədə mühüm istiqamətlərdən biri də
Azərbaycan Respublikasının BMT-yə daxil olan beynəlxalq təşkilatlar sistemi ilə əməkdaşlıq əlaqələrinin
qurulmasıdır. BMT-nin ixtisaslaşmış təsisatlarının yaradılması, fəaliyyəti və onların bu qurumla əlaqələrinin
ümumi hüquqi mexanizmi təşkilatın Nizamnaməsinin bir sıra maddələrində öz əksini tapmışdır. Belə ki,
təşkilatın Nizamnaməsinin 57-ci maddəsində ixtisaslaşmış qurumların əsas səciyyəvi cəhətləri qeyd olunur:
belə təşkilatların yaranması haqqında sazişlərin dövlətlərarası mahiyyət daşıması; onların öz təsis aktları
çərçivəsində geniş beynəlxalq məsuliyyət daşıması; BMT ilə bağlı olması; müəyyən sahələrdə (iqtisadi, sosial,
elmi-texniki, mədəni, humanitar və s.) fəaliyyət göstərməsi, yəni ixtisaslaşması göstərilib.
Hazırda BMT strukturunda geniş ixtisaslaşmış təsisatlar fəaliyyət göstərir ki, onların da əksəriyyəti
müəyyən dərəcədə insan hüquqları məsələləri ilə məşğul olur. Məsələn, Beynəlxalq Əmək Təşkilatı,
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, BMT-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Məsələləri üzrə Təşkilatı (UNESCO),
Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatı, BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı və s.
Belə təşkilatlardan biri UNESCO-dur. UNESCO 1945-ci ildə London Konfransında təsis olunmuş
və Nizamnaməsi 4 noyabr 1946-cı ildə qüvvəyə minmişdir. Mərkəzi qərargahı Fransanın paytaxtı Parisdə
yerləşir. Təşkilatın tərkibinə dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən 67 büro və alt bölmələr daxildir.
Bu qurum 1946-cı ilin dekabrından BMT-nin ixtisaslaşmış təsisatıdır. Onun əsas vəzifəsi maarifçilik, elm və
mədəniyyət, kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə, xalq təhsilinin, elmin və mədəniyyətin inkişafı
sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi yolu ilə dünyada sülhün və təhlükəsizliyin bərqərar
olmasına nail olmaqdır.
Hazırda 200-ə yaxın dövlət bu təşkilatın üzvüdür. UNESCO-nun əsas məqsədi irqindən, cinsindən,
dilindən və dinindən asılı olmayaraq təhsil, elm və mədəniyyət sahələri üzrə xalqların əməkdaşlığını
genişləndirmək yolu ilə sülhün və təhlükəsizliyin möhkəmlənməsinə kömək etməkdir. Təşkilatın
Nizamnaməsi 9 hissə, 57 maddədən ibarədir. UNESCO məqsədini Nizamanaməsinin birinci maddəsində belə
açıqlayır: “UNESCO beynəlxalq əməkdaşlığa söykənən, elm, mədəniyyət və təhsil yolu ilə dünyamızın sülh
və təhlükəsizliyini qorumaq məqsədilə qurulmuşdur”. Təşkilat millətlərarası qarşılıqlı əlaqələri inkişaf
etdirərək anlaşma yaratmaq, insanları bir-birinə yaxınlaşdırmaq, habelə dünyanın geridə qalmış ölkələrində
kütləvi savadsızlığın aradan qaldırılması kimi prioritet istiqamətləri özünün əsas fəaliyyəti hesab edir.
UNESCO-nun fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən biri tarixi mədəniyyət abidələrinin mühafizə edilməsidir.
Ulu öndər Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdışından sonra respublikamız
özünün geosiyasi imkanlarını gerçəkləşdirməyə başlamışdır. Azərbaycan artıq insan hüquqları sahəsində 300dən çox beynəlxalq müqavilənin iştirakçısı və nüfuzlu beynəlxalq təşkilatın üzvüdür. Ulu öndərin
Azərbaycanda siyasi rəhbərliyə qayıdışı ölkənin ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi, elmi-mədəni həyatında,
beynəlxalq əlaqələrdə əsl dönüş yaratdı, bütün sahələrdə elmi əsaslara, beynəlxalq norma və prinsiplərə uyğun
müstəqil dövlət quruculuğu prosesi başlandı. Heydər Əliyevin fəaliyyətində iqtisadi islahatlar, bazar
iqtisadiyyatının bərqərar olması, Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası, özəlləşdirmə proqramının,
aqrar islahatların həyata keçirilməsi ardıcıl prioritet sahələr olmuşdur. Müstəqil Azərbaycanın ilk
Konstitusiyasının müəllifi olan Heydər Əliyev demokratik, hüquqi dövlət quruculuğu istiqamətində də uğurlu
siyasət yeridərək ölkədə insan hüquq və azadlıqlarının başlıca prinsiplərinin bərqərar olması üçün əsaslı zəmin
yaratmışdır. Belə bir siyasət bu gün yeni bir istiqamətlə və inkişafla Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir.
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UNESCO və Azərbaycan Respublikası arasındakı əlaqələrin formalaşması və inkişafı ümummilli lider
Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Belə ki, bu nüfuzlu təşkilatla Azərbaycan arasında əlaqələrin inkişafında ən
mühüm addım ulu öndərin 1993-cü ilin dekabr ayında Fransa Respublikasına rəsmi səfəri zamanı UNESCOnun baş direktoru Federiko Mayorla görüşü mühüm rol oynamışdır. Tərəflər öz aralarında əməkdaşlığın
genişlənməsi məsələsini və onun sonrakı inkişafının perspektiv planlarını müzakirə etmişdilər. Azərbaycan
Respublikası və UNESCO arasında əməkdaşlığa dair 1996-cı ilin noyabrında imzalanmış saziş isə təhsil, elm,
mədəniyyət və humanitar sahələrdə əməkdaşlığın yeni mərhələsinin başlanğıcını qoymuşdur. Təsadüfi deyil
ki, məhz bundan sonra Azərbaycanda ali təhsilin TASIS və TEMPUS proqramlarına uyğun şəkildə yenidən
qurulmasına dair layihələr reallaşdırılmağa başlanmışdı. 2000-ci il UNESCO tərəfindən Böyük İpək YoluTRASEKA ili elan olunmuşdu.
UNESCO-nun Nizamnaməsinin 7-ci maddəsinə görə, üzv-dövlət təhsil, elm və mədəniyyətlə məşğul
olan qurumların fəaliyyətini onun işi ilə əlaqələndirmək üçün ilk növbədə milli komissiya yaratmaq yolu ilə
müvafiq tədbirlər həyata keçirməli idi. Ona görə də UNESCO üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli
Komissiyasının yaradılması məqsədilə lazımi addımlar atılmış və ulu öndər Heydər Əliyev bununla bağlı
1994-cü il fevralın 21-də xüsusi sərəncam imzalamışdı. Sərəncama əsasən Milli Komissiya Azərbaycan
Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin nəzdində yaradılmışdır. 2005-ci il sentyabrın 15-də Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev bu nüfuzlu qurumla ölkəmiz arasında qarşılıqlı əlaqələrin inkişaf
səviyyəsini nəzərə alaraq UNESCO üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Komissiyası ilə bağlı əlavə
tədbirlər haqqında sərəncam imzalamışdır.
Ölkəmizin UNESCO ilə əlaqələrinin qurulmasında və inkişafında Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyəti
xüsusi qeyd olunmalıdır. 2004-cü ildən analoqu olmayan əlahiddə statuslu ictimai qurum kimi fəaliyyət
göstərən Heydər Əliyev Fondu xeyirxah və humanist insani dəyərlərə tapınaraq ümummilli liderin zəngin
dövlətçilik irsinin bütün dünyada tanıdılması və təbliği istiqamətində ardıcıl iş aparır. Ulu öndərin mərhəmət,
nəciblik və yüksək humanizmə əsaslanan saf ideallarının ictimai şüurda möhkəmlənməsinə çalışan, millətin
gələcəyi naminə bir sıra strateji əhəmiyyətli layihələri inamla həyata keçirən Heydər Əliyev Fondu uğurlu
fəaliyyətilə Azərbaycan cəmiyyətində milyonların ümid, pənah yerinə çevrilmişdir. Xalqın mənəvi sərvətinin
və milli mədəniyyətinin sadiq keşikçisinə çevrilmiş Heydər Əliyev Fondu ilk növbədə ulu öndərin müdrikliyə
əsaslanan həyat fəlsəfəsini, xalqa xidmət missiyasının əbədiyaşarlığını təmin edən mühüm ideoloji-humanitar
mərkəzdir. Qurumun başlıca məqsədi ulu öndərin zəngin dövlətçilik irsinin öyrənilməsinə və təbliğinə xidmət
edən irimiqyaslı proqramları himayə etmək, xalqın rifahının yüksəldilməsinə yönəlmiş faydalı təşəbbüsləri
dəstəkləmək, elm, təhsil, mədəniyyət, incəsənət, səhiyyə və idmanın inkişafını təmin edən layihələrə yardımçı
olmaq, milli-mənəvi dəyərlərə sadiq gənclərin yetişdirilməsinə çalışmaq, respublikamızın nüfuzunu artırmaq
kimi strateji əhəmiyyətli vəzifələrdən ibarətdir.
UNESCO ilə Azərbaycan Respublikası arasındakı əlaqələr Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev
Fondunun prezidenti, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyeva UNESCO-nun xoşməramlı səfiri
seçiləndən sonra daha sürətlə inkişaf etməyə başlamışdır. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban
xanım Əliyeva bu ada ənənəvi musiqinin, ədəbiyyat və poeziyanın inkişafına verdiyi töhfələrə, musiqi təhsili
və dünya mədəniyyətlərinin mübadiləsi sahəsindəki xidmətlərinə və bu mötəbər təşkilatın ideyalarına
göstərdiyi sadiqliyə görə layiq görülmüşdür. Bundan başqa, Mehriban xanım Əliyeva sivilizasiyalararası
dialoq da daxil olmaqla, müxtəlif sahələrdə genişmiqyaslı və fədakar fəaliyyətinə, qayğıya ehtiyacı olan
uşaqlara diqqətinə, onların yaşayış şəraitinin yaxşılaşmasına, təhsilə, həmçinin islam aləmində görülən işlərə
böyük dəstəyinə görə 2006-cı il noyabrın 24-də ISESCO-nun xoşməramlı səfiri adına layiq görülmüşdür.
Dünya Səhiyyə Təşkilatı İcraiyyə Komitəsinin 2007-ci il yanvarın 29-da Cenevrədə keçirilən 120-ci
sessiyasının yekdil qərarı ilə ana, uşaq və ailə sağlamlığının qorunması və möhkəmlənməsi işində müstəsna
xidmətlərinə görə Mehriban xanım Əliyeva bu beynəlxalq təşkilatın mükafatına layiq görülmüşdür.
2009-cu ildə Azərbaycanla Polşa arasında dostluq münasibətlərinin inkişafındakı xidmətlərinə görə
Böyük Komandor Xaçı ordeni, 2010-cu ildə isə Azərbaycanla Fransa arasında dostluq münasibətlərinin
inkişafındakı xidmətlərinə görə Fransanın “Şərəf Legionu” ordeninin zabit dərəcəsi ilə (“Fəxri legionun böyük
xaç komandoru”) təltif edilmişdir. 2010-cu il iyulun 30-da Mehriban xanım Əliyevaya UNESCO-nun baş
direktoru İrina Bokova tərəfindən Motsart medalı təqdim olunmuşdur.
Hər bir dövlətin müəyyən bir beynəlxalq təşkilatla əməkdaşlığının əsasında həmin beynəlxalq təşkilat
tərəfindən qəbul edilən beynəlxalq sazişlərdə dövlətin iştirakı durur. Təqdirəlayiq haldır ki, ölkəmiz qısa
müddət ərzində təşkilatın əksər konvensiyalarına qoşulmuşdur. Bunlara aiddir: Silahlı münaqişə zamanı
mədəni dəyərlərin qorunması haqqında 14 may 1954-cü il Konvensiyası; Ümumdünya mədəni və təbii irsinin
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qorunması haqqında 16 noyabr 1972-ci il Konvensiyası; Avropa regionu dövlətlərində tədris kurslarının, ali
təhsil haqqında diplomların və elmi dərəcələrin tanınması haqqında 21 dekabr 1979-cu il Konvensiyası; Asiya
və Sakit okean dövlətlərində tədris kurslarının, ali təhsil haqqında diplomların və elmi dərəcələrin tanınması
haqqında 16 dekabr 1983-cü il regional Konvensiyası; Müəlliflik hüququ haqqında 6 sentyabr 1952-ci il
Ümumdünya Konvensiyası; Avropa regionunda ali təhsil ixtisaslarının tanınması haqqında Konvensiya;
Mədəni dəyərlərin qanunsuz olaraq ölkəyə gətirilməsi, ölkədən çıxarılması və mülkiyyət hüququnun qanunsuz
olaraq başqasına verilməsinin qadağan edilməsi və qarşısının alınmasına yönəldilmiş tədbirlər haqqında 14
noyabr 1970-ci il Konvensiyası; Başlıca olaraq su quşlarının məskəni kimi beynəlxalq əhəmiyyətə malik subataqlıq yerləri haqqında 2 fevral 1971-ci il Konvensiyası; Fonoqram istehsalçılarının mənafelərinin onların
fonoqramlarının qanunsuz istehsalında mühafizəsi haqqında 29 oktyabr 1971-ci il Konvensiyası; Beynəlxalq
Xüsusi Hüququ Unifikasiya İnstitutunun (YUNIDRUA) oğurlanmış, yaxud qanunsuz çıxarılmış mədəni
dəyərlər haqqında 1995-ci il Konvensiyası; Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması haqqında 17 oktyabr 2003cü il tarixli Konvensiyası; İdmanda dopinqə qarşı mübarizə haqqında 19 oktyabr 2005-ci il tarixli Beynəlxalq
Konvensiya; Mədəni özünüifadə müxtəlifliyinin qorunması və təşviqi haqqında 20 oktyabr 2005-ci il
Konvensiyası.
Heydər Əliyev Fondu təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, idman, elm və texnologiya, ekologiya, sosial və digər
sahələrdə müxtəlif layihələr həyata keçirərək yeni cəmiyyət quruculuğunda fəal iştirak edir, ölkənin sosialiqtisadi inkişafına öz töhfəsini verir. Bir sıra amnistiya aktlarının qəbul edilməsinin təşəbbüskarı kimi çıxış
etmiş Mehriban xanım Əliyevanın fəaliyyəti son nəticədə vətəndaşlarda dövlətə olan inamı
möhkəmləndirməyə xidmət edir. Təkcə bir faktı qeyd etmək kifayətdir ki, Milli Məclisin deputatı Mehriban
xanım Əliyevanın bilavasitə təşəbbüsü ilə 7 may 2013-cü il tarixdə qəbul edilmiş Amnistiya aktı 9 mindən çox
şəxsə şamil olunmuşdur.
UNESCO və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü və rəhbərliyi
altında Azərbaycan Respublikası və UNESCO arasında elm, təhsil və mədəniyyət sahəsində bir sıra mühüm
layihələr həyata keçirilmiş və əməkdaşlıq münasibətləri daha da inkişaf etdirilmişdir. Bütövlükdə 1995-ci ildən
etibarən rəhbərlik etdiyi Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondunun xətti ilə festivallar, sərgilər,
mədəniyyət tədbirləri və konsertlər təşkil etməklə Mehriban xanım Əliyeva ölkəmizin mədəni irsinin
təbliğinin, onun milli və regional səviyyələrdə mühafizəsinin təmin olunması sahəsində böyük işlər görmüşdür.
Azərbaycan Respublikası UNESCO-ya üzv olduqdan bu günə qədər təşkilat hər zaman ölkəmizin mədəniyyət,
ədəbiyyat, elm, təhsil, səhiyyə sahəsində xidmətləri olan şəxsiyyətlərin yubileylərinin və əlamətdar
hadisələrin qeyd olunması üzrə bir sıra qərarlar qəbul etmişdir. Buna Məhəmməd Füzulinin anadan olmasının
500 illik yubileyi, 2000-ci ildə “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının 1300 illik yubileyi, 2001-ci ildə Nəsirəddin
Tusinin anadan olmasının 800 illik yubileyi, 2002-ci ildə azərbaycanlı alim, şərqşünas Mirzə Kazımbəyin 200
illik yubileyi, 2005-ci ildə akademik Yusif Məmmədəliyevin 100 illik yubileyi, 2006-cı ildə məşhur rəssam,
xalça ustası Lətif Kərimovun 100 illik yubileyi, 2008-ci ildə “Leyli və Məcnun” operasının ilk tamaşasının
100 illik yubileyi, 2008-ci ildə yazıçı Mir Cəlal Paşayevin 100 illik yubileyi, 2009-cu ildə akademik Musa
Əliyevin 100 illik yubileyi, 2009-cu ildə dahi rəssam Səttar Bəhlulzadənin 100 illik yubileyi misal ola bilər.
UNESCO-nun Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilmiş ilk tarixi abidəmiz Bakı şəhərinin füsunkar
məkanı olan İçərişəhər memarlıq kompleksidir. Kompleks 2000-ci ilin dekabr ayında həmin siyahıya daxil
edilmişdir. Bundan başqa, həmin siyahıya Qobustan Dövlət Tarixi Bədii Qoruğu da salınmışdır. Qoruq
UNESCO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinin 2007-ci ildə Yeni Zelandiyada keçirilmiş 30-cu sessiyasında
qəbul edilmiş qərara əsasən Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilmişdir. 2003-cü il noyabr ayının 7-də
Azərbaycan muğamı UNESCO-da bəşəriyyətin qeyri-maddi irsinin şah əsəri elan olunmuşdur. 2009-cu il 28
sentyabr – 2 oktyabr tarixlərində Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Abu-Dabi şəhərində keçirilən təşkilatın Qeyrimaddi Mədəni İrsin Qorunması üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin 4-cü sessiyasında komitənin yekun qərarına
əsasən, Azərbaycanın aşıq sənəti, beynəlmiləl qeyri-maddi mədəni irs nümunəsi kimi Novruz bayramı
UNESCO-nun Qeyri-maddi Mədəni İrs üzrə Reprezentativ Siyahısına daxil edilmişdir.
Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə bir sıra sazişlərin imzalanması bu sahədə əməkdaşlığın yeni
istiqamətlərini müəyyən etməklə bərabər, dövlətimizin beynəlxalq öhdəliklərinin icrası istiqamətində də
mühüm işlər görülmüşlür. Məsələn, 2005-ci il avqustun 24-də Bakı şəhərində “UNESCO-Azərbaycan:
gələcəyə körpü” mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransda təşkilatla Azərbaycan arasında təhsil sahəsində
əməkdaşlığa dair Qarşılıqlı Anlaşma Memorandumu imzalanmışdır. Memorandumda təhsildə bərabər
imkanların yaradılması, informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi, təhsilin bütün pillələri üzrə
kurikulumun yeniləşdirilməsi və müəllimlərin ixtisasartırma sisteminin təkmilləşdirilməsi vasitəsilə
1540

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

keyfiyyətin artırılması, beynəlxalq əməkdaşlıq şəbəkəsinin təşkili və digər əsas prioritetlər əks olunmuşdur.
27 aprel 2007-ci ildə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO-nun və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri
Mehriban xanım Əliyeva və Azərbaycanda səfərdə olan ISESCO-nun baş direktoru Əbdüləziz bin Osman əlTüveycri tərəfindən Heydər Əliyev Fondu ilə ISESCO arasında imzalanan əməkdaşlıq haqqında protokol elm,
mədəniyyət, təhsil sahəsində əlaqələrin inkişafını, birgə layihələrin işlənib həyata keçirilməsini, fəaliyyətin
əlaqələndirilməsini nəzərdə tutur. 2007-ci ilin 18 iyununda UNESCO, Azərbaycan hökuməti və Heydər Əliyev
Fondu arasında “Azərbaycanda peşə təhsilinin inkişafı” layihəsinin icra planına dair saziş imzalanmışdır. 19
mart 2009-cu ildə isə qeyri-maddi mədəni irsin qorunması sahəsində məqsədlərə nail olmaq üçün Heydər
Əliyev Fondu və UNESCO arasında əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanmışdır.
Təşkilatın himayəsi ilə keçirilən beynəlxalq tədbirlərdə Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması
da mühüm yer tutur, bundan başqa, qəbul edilən bir sıra qərarlar da xüsusi əhəmiyyət daşıyır. 2008-ci il 10-11
iyunda Bakıda “Mədəniyyətlərarası dialoqda qadınların rolunun genişləndirilməsi” mövzusunda beynəlxalq
forum keçirilmişdir. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü, UNESCOnun və ISESCO-nun dəstəyi ilə keçirilən forumda dünyanın müxtəlif ölkələrindən 300-dən çox nümayəndə, o
cümlədən bir neçə ölkənin birinci xanımları, ISESCO-nun baş direktoru, UNESCO-nun xoşməramlı səfirləri
iştirak edirdilər. Forumun yekununda Bakı Bəyannaməsi və birinci xanımların bəyanatı qəbul olunmuşdur.
2010-cu il iyunun 22-24-də UNESCO-nun baş qərargahında Qeyri-maddi Mədəni İrsin Qorunması üzrə
Konvensiyanın iştirakçı dövlətlərinin Baş Assambleyasının növbəti 3-cü sessiyasında Qeyri-maddi Mədəni
İrsin Qorunması üzrə Hökumətlərarası Komitəyə keçirilən seçkilərdə Azərbaycan bu quruma üzv qəbul
edilmişdir.
Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyət istiqamətləri durmadan artır. İnsan hüquqlarının təbliği və geniş
tədrisi istiqamətində də fond ardıcıl fəaliyyət göstərir. Belə ki, ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən insan
hüquqları sahəsində imzalanmış bir sıra sənədlərlə (22 fevral 1998-ci tarixli “İnsan və vətəndaş hüquqlarının
və azadlıqlarının təmin edilməsi sahəsində tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Fərmanı, “İnsan hüquqlarının müdafiəsinə dair Dövlət Proqramının təsdiq edilməsi haqqında” 18 iyun 1998ci il Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı və s.) bu siyasəti yeni mərhələdə uğurla davam etdirən
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən imzalanan “Azərbaycan Respublikasında
insan hüquqlarının müdafiəsi üzrə Milli Fəaliyyət Planının təsdiq edilməsi haqqında” 28 dekabr 2006-cı il
tarixli, Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq
sahəsində Milli Fəaliyyət Proqramının təsdiq edilməsi haqqında 27 dekabr 2011-ci il tarixli sərəncamlarda
insan hüquqları sahəsində fəaliyyətin genişləndirilməsi ön plana çəkilmişdir. Həmin sənədlərə əsasən ayrı-ayrı
ali təhsil müəssisələrində insan hüquqları kafedralarının məhz UNESCO kafedraları kimi yaradılmasına
Heydər Əliyev Fondunun verdiyi dəstək əvəzedilməzdir. Dövlət başçısı İlham Əliyevnın 17 iyun 2007-ci il
tarixli fərmanı ilə isə 18 iyunun ölkəmizdə İnsan Hüquqları Günü elan olunması insan amilinə həssas
münasibətin bariz təcəssümü olmuşdur.
Göründüyü kimi, əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan və bu gün Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilən bir siyasətə Heydər Əliyev Fondu
tərəfindən verilən dəstək dövlətimizin beynəlxalq əlaqələrinin daha da möhkəmlənməsinə və inkişafına gətirib
çıxarmışdır. 2013-cü il iyul ayının 18-də Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü və onun gördüyü işlərin davamı
olaraq UNESCO və Azərbaycan hökuməti arasında Təhsil, elm, mədəniyyət və kommunikasiya sahəsində
əməkdaşlığa dair Çərçivə Sazişinin imzalanması yeni bir mərhələnin başlanğıcını qoydu. Həmin mərasimdə
çıxış edən Mehriban xanım Əliyeva demişdir: “Mən inanıram ki, bu saziş həmçinin beynəlxalq səviyyədə
başlanmış prioritet proqramlara və təşəbbüslərə dəstək verməklə UNESCO-nun ideallarının və prinsiplərinin
dünyada təbliğinə töhvə verəcəkdir”.
UNESCO-nun baş direktoru İrina Bokova UNESCO ilə Azərbaycan arasında olan çoxillik əməkdaşlığa
görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirərək Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım
Əliyevanın mədəni irsin qorunmasına göstərdiyi dəstəyi xüsusi vurğulamışdır.
Azərbaycan.-2013.-7 avqust.-№ 172.-S.6.
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AZƏRBAYCANIN BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏRİNİN GENlŞLƏNMƏSİNDƏ YUNESKO İLƏ
ƏMƏKDAŞLIĞIN ROLU
AYNUR FƏRMANOVA,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının baş müəllimi
1991-ci ildə müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Azərbaycan Respublikası bir sıra nüfuzlu beynəlxalq
və regional təşkilatlarla əməkdaşlıq etməyə başladı. Bu beynəlxalq təşkilatlar içərisində BMT-nın Təhsil, Elm
və Mədəniyyət Məsələləri üzrə Təşkilatı – YUNESKO öz üzvlərinə dünya səviyyəli mütəxəssislərin, texniki
yardımların, həmçinin elmi və pedaqoji kadrların hazırlanması, qlobal elmi layihələrdə iştirak etmək
imkanlarından bəhrələnmək imkanı verir. Eyni zamanda, xalqların təhsil, elm və mədəniyyət sahəsində
əməkdaşlığını genişləndirmək yolu ilə sülhün və təhlükəsizliyin möhkəmlənməsinə xidmət göstərən
YUNESKO ilə Azərbaycanın əlaqələri öz tarixinə görə ölkəmizin BMT-yə qəbul olduğu dövrdən əvvəlki illərə
təsadüf edir.
Azərbaycan Respublikası BMT-nin ixtisaslaşmış qurumu olan YUNESKO- ya 1992-ci iyulun 3-də üzv
qəbul olunmuşdur (12). Azərbaycanın YUNESKO ilə əlaqələrinin genişləndirilməsi isə, 1993- cü ilin ikinci
yarısından, yəni ümummilli lider Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıdışından sonra başlanmışdır. Belə
ki, Azərbaycan-YUNESKO əlaqələrinin inkişafında ən mühüm addım Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin
Fransa Respublikasına 1993-cü ilin dekabrın 19-dan 21-dək davam edən ilk rəsmi səfəri çərçivəsində
YUNESKO-nun Baş Direktoru Federiko Mayorla görüşü zamanı atılmışdır (2, s.38-40). Görüş zamanı
ikitərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələləri və inkişaf perspektivləri müzakirə edilmişdir.
YUNESKO-nun Nizamnaməsinin 7-ci maddəsinə görə, üzv-dövlət təhsil, elm və mədəniyyətlə məşğul
olan qurumların fəaliyyətini YUNESKO- nun işi ilə əlaqələndirmək üçün ilk növbədə Milli Komissiya
yaratmaq yolu ilə müvafiq tədbirlər həyata keçirməlidir. Ona görə də YUNESKO üzrə Azərbaycan
Respublikasının Milli Komissiyasının yaradılması üçün lazımi addımlar atılmış və 1994-cü il fevralın 21-də
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev bununla əlaqədar sərəncam imzalamışdır (8).
Sərəncama əsasən Milli Komissiya Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin nəzdində yaradılmış,
Xarici İşlər Naziri onun sədri təyin edilmiş və eyni zamanda sədrə Milli Komissiyanın tərkibini müəyyən
etmək səlahiyyəti verilmişdir. Azərbaycanın müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarla mədəniyyət sahəsində qurduğu
geniş əməkdaşlıq əlaqələri ölkəmizin milli- mədəni ənənələrə sadiq qalaraq dünya sivilizasiyasına
inteqrasiyası üçün əlverişli şərait yaratdı.
Bundan sonra Respublikanın müvafiq nazirlik və idarələrinin rəhbərlərindən, ziyalılardan və
ictimaiyyətin digər nümayəndələrindən ibarət Milli Komissiyanın 25 nəfərlik tərkibi və daimi katibliyi
formalaşdırılmışdır. 2005-ci il sentyabrın 15-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
YUNESKO ilə Azərbaycan Respublikası arasında qarşılıqlı əlaqələrin inkişaf səviyyəsini nəzərə alaraq,
YUNESKO üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Komissiyası ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Sərəncam
imzalamışdır (12). Sərəncama əsasən YUNESKO üzrə Azərbaycan Respublikasının Milii Komissiyasının yeni
tərkibi müəyyənləşdirilmişdir. Milli Komissiya Azərbaycanın YUNESKO- dakı siyasətinin əsas
istiqamətlərini müəyyən edir. Azərbaycanın YUNESKO əməkdaşlığı ilə bağlı gündəlik operativ iş Bakıda
Xarici İşlər Nazirliyinin nəzdində Milli Komissiyanın Daimi Katibliyi və Parisdə Azərbaycan Respublikasının
YUNESKO yanında Daimi Nümayəndəliyi tərəfindən həyata keçirilir.
1994-cü il iyunun 18-də Budapeştdə YUNESKO-nun Avropa regionu komitəsinin VII sessiyasında
Azərbaycan bu komitəyə üzv seçildi (6, s.172). Məlumdur ki, Avropa regionu üçün akademik tanınma məsələsi
bu komitə tərəfindən həll olunur. Akademik tanınma tədris kurslarının, ali təhsil haqqında diplomların, elmi
ad və dərəcələrin beynəlxalq səviyyədə qəbul olunmasını əhatə edir. Azərbaycanın akademik tanınma
konvensiyasına qəbul olunmasına üzv- ölkələr tərəfdar çıxdılar. Beləliklə, Azərbaycan YUNESKO-nun
Avropa regionu komitəsinə daxil olan ölkələr tərəfindən irəli sürülən akademik tanınma konvensiyasına qəbul
edildi. Bu, Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə təhsil və elm sahəsində qazandığı böyük uğurlarından biri idi.
Azərbaycanla YUNESKO arasındakı əlaqələrin möhkəmlənməsində Respublika Prezidenti Heydər
Əliyevin bu ixtisaslaşmış qurumun baş direktoru Federiko Mayorla görüşləri müstəsna əhəmiyyət kəsb edir.
Keçirilən görüşlərdə Azərbaycanla bağlı təhsil, elm və mədəniyyət məsələləri müzakirə edilmişdir. 1994- cü
il noyabr ayının 18-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev və YUNESKO-nun baş
direktoru Federiko Mayor tərəfindən Azərbaycan Respublikası ilə YUNESKO arasında əməkdaşlıq haqqında
memorandum imzalandı (6,s.173). Memorandumda respublikamıza təhsil, mədəniyyət və digər sahələrdə
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yardımların göstərilməsi nəzərdə tutulurdu. Burada Azərbaycanın mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi və
bərpası sahəsində əməkdaşlıq məsələləri də öz əksini tapmışdı.
YUNESKO-nun baş qərargahında dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin 500 illiyinə həsr
olunmuş mərasimin keçirilməsi, həmin tədbirdə Federiko Mayorun şəxsən iştirakı, nəhayət, Baş direktorun
1996-cı ilin noyabrında Bakıya gəlişi və yubiley mərasimlərində iştirakı əlamətdar hadisə olmaqla yanaşı,
Azərbaycanla YUNESKO arasında əməkdaşlığın yüksək səviyyədə qurulmasını göstərən amillərdəndir.
Səfər zamanı mədəniyyət sahəsində ikitərəfii əməkdaşlıq haqqında saziş də imzalanmışdır (19). Bununla
yanaşı, “Mədəni sərvətlərin qanunsuz olaraq ölkədən aparılması, gətirilməsi və onların barəsində mülkiyyət
hüququnun başqasına verilməsini qadağan etmək yolları” haqqında beynəlxalq konvensiyanın müddəalarını
əsas götürməklə Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki maddi- mədəniyyət abidələrinin qaytarılması,
mühafizəsi və bərpası istiqamətində YUNESKO ilə əməkdaşlıq mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
BMT-nin ixtisaslaşmış qurumları ilə elm sahəsində əməkdaşlıq özünü əsasən elmi konfranslarda,
simpoziumlarda, seminarlarda iştirak etməkdə göstərir. Azərbaycan alimləri müxtəlif məsələlərə həsr olunmuş
konfrans və seminarlarda çıxış etməklə yanaşı, qlobal problemlərlə bağlı beynəlxalq məclislərdə də öz
sözlərini deyirlər. Bir sıra elmi toplantıların Bakıda keçirilməsi isə, Azərbaycan elminin böyük uğurudur. Qeyd
etmək lazımdır ki, YUNESKO dünya şöhrətli alimlərin elmi irsinin öyrənilməsinə və təbliğinə də xüsusi diqqət
verir. Görkəmli Azərbaycan alimi akademik Azad Mirzəcanzadənin elmi-pedoqoji irsi haqqında YUNESKO
xətti ilə konfrans keçirilməsi qərarı hələ 1992- ci ildə qəbul edilmişdi. Bu cür konfransların keçirilməsi istər
Azərbaycan alimlərinin dünyada tanınmasında, istərsə də respublikada elmin inkişafında böyük əhəmiyyət
kəsb edir.
BMT və onun ixtisaslaşmış qurumları ilə mədəni əlaqələr çərçivəsində sərgilərin, baxış müsabiqələrinin,
foto sərgilərin təşkil edilməsi səmərəli nəticələr vermişdir. Görkəmli Azərbaycan rəssamı S.Bəhlulzadənin
əsərlərindən ibarət sərginin BMT-nin Nyu-Yorkdakı iqamətgahında nümayiş etdirilməsi respublikanın təsviri
incəsənət sahəsində qazandığı uğurların beynəlxalq səviyyədə təsdiqi kimi qiymətləndirilməlidir (19).
BMT Baş Katibinin həmin sərginin açılışında iştirakı Azərbaycan mədəniyyətinə göstərilən böyük
diqqətdir. YUNESKO Baş Direktorunun kabineti yanındakı sərgidə dünya incəsənət inciləri ilə bir sırada Lətif
Kərimovun müəllifi olduğu “Memar Əcəmi” xalçasının asılması (bu xalça 1983- cü ildə Bakıda YUNESKO
xətti ilə keçirilən xalça simpoziumunda o dövrki Baş direktor A.Bouya hədiyyə edilmişdi) Azərbaycan
mədəniyyətinə olan diqqətin nəticəsi idi. Azərbaycan YUNESKO əməkdaşlığına dair 1996-cı ilin noyabrında
imzalanmış saziş təhsil, elm, mədəniyyət və humanitar sahələrdə əməkdaşlığın yeni mərhələsinin başlanğıcı
idi. Təsadüfi deyil ki, məhz bundan sonra Azərbaycanda ali təhsilin TASİS və TEMPUS proqramlarına uyğun
şəkildə yenidən qurulmasına dair iki layihə reallaşdırılmağa başladı, 2000-ci il YUNESKO tərəfindən Böyük
İpək yolu – TRASEKA ili elan olundu (19).
Bundan əlavə, ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə YUNESKO ilə əlaqələri
möhkəmləndirmək və Azərbaycan elminin, təhsilinin və mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsi məqsədilə
Azərbaycan YUNESKO çərçivəsində qəbul edilmiş bir sıra konvensiyalara qoşulmuşdur. Bu mənada,
Azərbaycanın qoşulduğu YUNESKO konvensiyalarından – Silahlı münaqişə baş verdikdə mədəni dəyərlərin
qorunması haqqında 14 may 1954- cü il tarixli Konvensiyası, Ümumdünya mədəni və təbii irsinin mühafizəsi
haqqında 16 noyabr 1972-ci il tarixli Konvensiyası, Asiya və Sakit Okean dövlətlərində tədris kurslarınm, Ali
təhsil haqqında diplomların və elmi dərəcələrin tanınması haqqında 16 dekabr 1983-cü il tarixli regional
Konvensiyası, mədəni dəyərlərin qanunsuz olaraq ölkəyə gətirilməsi, ölkədən çıxarılması və mülkiyyət
hüququnun qanunsuz olaraq başqasına verilməsinin qadağan olunması və qarşısının alınmasına yönəldilmiş
tədbirlər haqqında 14 noyabr 1970-ci il tarixli Konvensiyalarının adlarını çəkmək olar (19).
Ümummilli lider Heydər Əliyevin 1997-ci il sentyabrın 3-də YUNESKO- nun Baş direktoru Federiko
Mayora ünvanladığı məktubunda YUNESKO- nun İnsanların Sülh Hüququ haqqında Bəyannaməsinin qəbul
edilməsi təklifini təqdirəlayiq hal hesab etdiyini və bəyannamə layihəsini dəstəklədiyini baş direktorun
diqqətinə çatdırdı. Bununla yanaşı, məktubda Azərbaycan Respublikasının demokratik, hüquqi, dünyəvi
dövlət kimi bundan sonra da öz siyasətini yalnız sülhün bərqərar olmasına yönəldəcəyi qeyd edilirdi 0.0).
Ümummilli liderin məktubunda, xüsusilə Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü nəticəsində
ərazimizin 20 faizinin işğal edilməsinə, 1 milyondan artıq vətəndaşımızın öz yurdlarından didərgin düşməsinə,
mədəni sərvətlərimizin dağıdılmasına baxmayaraq, Azərbaycan Respublikasının sülhsevər siyasət apararaq,
ölkədə siyasi sabitliyə, vətəndaş həmrəyliyinə nail olduğunu və bu münaqişəni yalnız sülh yolu ilə həll etmək
niyyətində olduğu bildirilirdi. Məktubda bütün bunların Azərbaycanın insan hüquqlarına nə qədər hörmət
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etməsinin əyani sübutu olduğunu və Azərbaycan Respublikasının demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət kimi
bundan sonra da öz siyasətini yalnız sülhün bərqərar olmasına yönəldəcəyi qeyd edilmişdir.
Azərbaycanın mədəni irsinin dünyaya çatdırılmasında növbəti addım ümummilli lider Heydər Əliyevin
1997-ci il aprelin 20-də “Kitabi- Dədə Qorqud”un 1300 illik yubileyinin keçirilməsi ilə əlaqədar imzaladığı
fərman olmuşdur (9). Yubiley çərçivəsində elmi, ictimai, siyasi və bədii nöqteyi- nəzərdən böyük işlər görülüb
və bütün bunları yüksək qiymətləndirən ümummilli lider “Kitabi-Dədə Qorqud” ensiklopediyasının nəşrini
böyük nailiyyət adlandırıb. Bu tədbirlərə YUNESKO nümayəndələri də biganə yanaşmamış və 2000-ci il
“Kitabi Dədə Qorqud Dastanının” 1300 illik yubileyi ilə əlaqədar YUNESKO çərçivəsində, Drezdendə,
Moskvada, Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində yubiley tədbirləri təşkil olunmuşdur (1, s.222). Bu tədbirlər 2000ci ilin aprelində Bakıda Türkdilli Dövlətlər Birliyinin VI zirvə toplantısına dəvət olunmuş dövlət başçılarının
iştirakı ilə keçirilmiş təntənəli yubiley mərasimi ilə başa çatmışdır.
Azərbaycanın mədəni və təbii irsinin qorunması məsələsi də YUNESKO ilə əməkdaşlığın əsas
istiqamətlərindən biridir. Bu baxımdan, Bakı şəhərinin tarixi mərkəzi olan İçərişəhər memarlıq kompleksi
2000-ci ilin dekabr ayında Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilmişdir. Lakin, Azərbaycanda baş vermiş
zəlzələ nəticəsində İçərişəhərin ərazisində yerləşən memarlıq abidələrinə dəymiş zərər və bununla bağlı bir
sıra problemlərə görə 2003-cü il iyulun 4-də Ümumdünya İrs Komitəsinin 27-ci sessiyasında İçərişəhər
kompleksi YUNESKO-nun təhlükədə olan ümumdünya irs siyahısına daxil edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq fərman və sərəncamlarına uyğun olaraq,
İçərişəhərə dövlət qayğısı artırılmışdır. YUNESKO- nun Ümumdünya İrs Komitəsinin ekspertlərinin
hesabatlarında Azərbaycan hökuməti tərəfindən İçərişəhər Qoruğunun mühafizəsi istiqamətində görülən işlər
təqdir edilmişdir. Nəticədə 2009-cu il iyun ayının 22-dən 30-dək İspaniyanın Sevilya şəhərində keçirilən
Ümumdünya Mədəni İrs Komitəsinin 33-cü sessiyasının qərarına əsasən, İçərişəhər Kompleksi YUNESKOnun Təhlükə altında olan abidələr Siyahısından çıxarılmışdır (20).
YUNESKO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinin 2007-ci ildə Yeni Zelandiyada keçirilmiş 31-ci
sessiyasında qəbul edilmiş qərara əsasən Qobustan Dövlət Tarixi Bədii Qoruğu Ümumdünya İrs Siyahısına
daxil edilmişdir. Azərbaycanın təbii irsinin qorunması məqsədi ilə Hirkan meşələrinin namizədlik sənədləri
hazırlanaraq Ümumdünya İrs Komitəsinə təqdim edilmişdir. Hazırda bu istiqamətdə müvafiq işlər həyata
keçirilmişir (20).
1999-cu ildə Azərbaycanın muğam ustası Alim Qasımov YUNESKO – Beynəlxalq Musiqi Şurasının
birinci
mükafatını qazanmışdır. 2003-cü ilin noyabr ayının 7-də Azərbaycan muğamı YUNESKO-da
bəşəriyyətin qeyri maddi irsinin şah əsəri elan olunmuşdur (11). 2008- ci ildə məşhur Azərbaycanlı bəstəkar
və pedaqoq Firəngiz Əlizadəyə YUNESKO-nun “Sülh naminə incəsənət xadimi” fəxri adı verilmişdir. Dünya
mədəni irsinə verdiyi töhfələrə görə Azərbaycanın xalq rəssamı Tahir Salahov YUNESKO-nun “Pikasso” qızıl
medalına layiq görülmüşdür.
2009-cu il 28 sentyabr – 02 oktyabr tarixlərində Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Əbu- Dabi şəhərində
keçirilən YUNESKO-nun Qeyri-maddi Mədəni İrsin qorunması üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin 4-cü
sessiyasında Komitənin yekun qərarına əsasən, Azərbaycan aşıq sənəti və beynəlmiləl qeyri-maddi mədəni irs
nümunəsi kimi Novruz Bayramı YUNESKO- nun Qeyri-maddi Mədəni İrs üzrə Reprezentativ Siyahısına daxil
edilmişdir ki, bu da Azərbaycan mədəniyyəti üçün mühüm hadisə hesab edilməlidir (19).
Azərbaycanın qədim və zəngin mədəniyyəti isə milli çərçivədən beynəlxalq səviyyəyə qalxmış,
ümumdünya mədəniyyətinin bir parçası olmuşdur. YUNESKO çoxtərəfli beynəlxalq təşkilat olduğu üçün
onun vasitəsilə müxtəlif ölkələrin qarşılıqlı əməkdaşlığı üçün şərait yaranmışdır. Bunun nəticəsidir ki,
Azərbaycan Respublikası təhsil, elm və mədəniyyət sahələrində YUNESKO vasitəsilə müxtəlif ölkələrlə və
eləcə də təşkilatın özü ilə geniş əlaqələr qurur və əməkdaşlığını genişləndirir.
Azərbaycan-YUNESKO münasibətlərinin inkişafında və onun genişlənməsində Azərbaycanın birinci
xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın əvəzolunmaz rolu olmuşdur. 2004-cü ilin
sentyabrında Mehriban Əliyeva ənənəvi musiqinin, ədəbiyyat və poeziyanın inkişafına verdiyi töhfələrə,
musiqi təhsili və dünya mədəniyyətlərinin mübadiləsi sahəsindəki xidmətlərinə və YUNESKO-nun
ideyalarına göstərdiyi xidmətlərinə görə bu təşkilatın şifahi ənənələr və musiqi ənənələri sahəsində
Xoşməramlı Səfiri adma layiq görülmüşdür.
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva mədəniyyət, təhsil və idman sahəsində
geniş fəaliyyət göstərir. 1995-ci ildən etibarən rəhbərlik etdiyi Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondunun
xətti ilə festivallar, sərgilər, mədəniyyət tədbirləri və konsertlər təşkil etməklə, xanım Mehriban Əliyeva
ölkəsinin mədəni irsinin təbliğinin, onun milii və regional səviyyələrdə mühafizəsinin təmin olunması
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sahəsində böyük xidmətlər göstərib. Azərbaycanın ənənəvi klassik musiqisini dünya miqyasında tanıtmaq
məqsədilə xanım Mehriban Əliyeva Bakıda Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin yaradılması təşəbbüsünü irəli
sürmüşdür.
Keçən illər ərzində YUNESKO çərçivəsində N.Tusinin anadan olmasının 800 illik yubileyi, Azərbaycan
alimi, şərqşünas Mirzə Kazımbəyin 200 illik yubileyi, akademik Yusif Məmmədəliyevin, məşhur xalçaçırəssam Lətif Kərimovun, akademik Musa Əliyevin, görkəmli yazıçı Mir Cəlal Paşayevin, məşhur rəssam Səttar
Bəhlulzadənin 100 illik yubileyi yüksək səviyyədə qeyd edilmişdir (19).
Ümumiyyətlə, Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın
səyi ilə Azərbaycan-YUNESKO münasibətləri ən yüksək inkişaf səviyyəsinə yüksəlmişdir. Bununla
yanaşı, Azərbaycanla İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının müxtəlif strukturları arasında münasibətlərin inkişaf
edib möhkəmləndirilməsində Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev fondunun prezidenti, YUNESKO
və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın fəaliyyəti xüsusilə təqdirəlayiqdir.
Sivilizasiyalararası dialoq daxil olmaqla, müxtəlif sahələrdə geniş miqyaslı və fədakar fəaliyyətinə, qayğıya
ehtiyacı olan uşaqlara diqqətinə, onların yaşayış şəraitinin yaxşılaşmasına, təhsilə, həmçinin islam aləmində
görülən işlərə böyük dəstəyinə görə xanım Mehriban Əliyeva 2006-cı il noyabrın 4-də İSESKO- nun
Xoşməramlı Səfiri adına layiq görülmüşdür (13).
Həmin fəaliyyətin nəticəsidir ki, 2006- cı il noyabrın 26-da İSESKO-nun baş direktoru Əbdüləziz Bin
Osman əl- Tüveycri sivilizasiyaların yaxınlaşmasındakı fəaliyyətinə görə Mehriban xanım Əliyevaya
İSESKO- nun xoşməramlı səfiri adının verilməsi haqqında diplomu təqdim etmişdir (14).
2008-ci il 10-11 iyun tarixlərində Bakıda “Gülüstan” sarayında “Mədəniyyətlərarası dialoqda qadınların
rolunun genişləndirilməsi” mövzusunda beynəlxalq forum keçirilmişdir. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti
xanım Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü, YUNESKO-nun və İSESKO-nun dəstəyi ilə keçirilən forumda
dünyanın müxtəlif ölkələrindən 300-dən çox nümayəndə, o cümlədən bir neçə ölkənin birinci xanımları,
İSESKO-nun baş direktoru, YUNESKO-nun xoşməramlı səfirləri iştirak ediblər. Forumun yekununda Bakı
Bəyannaməsi və Birinci xanımların Bəyanatı qəbul olunmuşdur (15).
Bundan əlavə, beynəlxalq forumda iştirak edən İKT- nin Baş katibi Ekmələddin İhsanoğlu humanitar
sahədəki fəaliyyətinə görə Azərbaycanın birinci xanımını “İKT-nin humanitar məsələlər üzrə xüsusi elçisi”
statusuna dair diplomla təltif etmişdir (16). Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, millət vəkili Mehriban xanım
Əliyevanın İslam ölkələrinin daxil olduğu təşkilatın bu yüksək adlarına layiq görülən ilk qadın olması olduqca
əlamətdardır.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, beynəlxalq səviyyədə tanınmış elmi tədqiqatçıların və mütəxəssislərin
iştirakı ilə Bakıda mədəniyyətlərarası dialoqa dair dörd möhtəşəm tədbirin keçirilməsi, xüsusilə 2011-ci il
aprelin 7-8-də Bakıda Ümumdünya Mədəniyyətlərarası dialoq üzrə forumunun keçrilməsi, eləcə də Bakının
2009-cu ildə İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilməsi ilə bağlı qərar da, İKT ilə əməkdaşlığın bəhrəsi və
Azərbaycanın birinci xanımının yorulmaz fəaliyyətinin nəticəsidir.
Bu gün Azərbaycan sivilizasiyalar, mədəniyyətlərarası dialoqa öz töhfəsini verir, öz mədəni irsi,
dəyərləri ilə əhatəmizdə olan dünyagörüşlərini, mədəniyyətləri zənginləşdirir, eyni zamanda onların ən
mütərəqqi baxışlarını əxz edir. Azərbaycan öz mədəni irsi ilə Şərqə nə qədər bağlıdırsa, intellektual potensialı,
elmi-mədəni yenilik və texnologiyaları geniş tətbiq etməsi ilə bir o qədər Qərb dünyasına yaxındır. Hazırda
Azərbaycan dünyada zəngin milli- mədəni dəyərləri ilə yanaşı, həm də mədəniyyətlərarası ünsiyyət, anlaşma
məkanı kimi tanınır. Biz qloballaşma prosesində beynəlxalq birliyə birtərəfli inteqrasiya yolunu seçməmişik.
Bu yol ikitərəflidir, çünki dünyaya öz mədəni zənginliyimizi təqdim və təbliğ etməyi bacarır, dünyanı bizdən
nələrisə öyrənməyə təşviq edə bilirik. Prezident İlham Əliyevin haqlı olaraq qeyd etdiyi kimi, “Azərbaycanın
əsas prioritetlərindən biri milli adət-ənənələrimizin təmin olunması şərtilə dünya birliyinə inteqrasiya
etməkdir”.
Son illər mədəniyyətlər və sivilizasiyalararası dialoq sahəsində keçirilmiş beynəlxalq səviyyəli
tədbirlərin statistikasına və coğrafiyasına diqqət yetirsək aydın şəkildə görərik ki, bu sahədə təşəbbüslərin
böyük əksəriyyəti Azərbaycan tərəfdən irəli sürülmüşdur.
Ötən müddətdə atılan əməli addımlar, irəli sürülən ideya və təşəbbüslər də bunu deməyə əsas verir. Bu
baxımdan ölkə rəhbərliyi, hökumət qurumları ilə yanaşı, qeyri-dövlət xətti ilə görülən işləri, ilk növbədə,
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım
Əliyevanın təşəbbüslərini xüsusi qeyd etmək lazımdır.
Təqdirəlayiq haldır ki, bu istiqamətdə həm dövlət, həm də qeyri-dövlət xəttilə də mühüm işlər görülür.
Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı
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səfiri Mehriban Əliyevanın bu sahədə gördüyü işlər Azərbaycan mədəniyyətinin, tarixinin təbliğinə böyük
töhfədir.
Azərbaycan muğamının, aşıq sənətinin, milli xalcaçılıq sənətimizin YUNESKO tərəfindən bəşəriyyətin
qeyri- maddi mədəni irs xəzinəsinə daxil edilməsi, ədəbiyyat, mədəniyyət korifeylərimizin dünyaya
tanıdılması, onların yubileylərinin YUNESKO miqyasında qeyd olunması hamımızda məmnunluq doğurur.
Azərbaycan incəsənəti, klassik musiqi, muğam, aşıq, xalçaçılıq sənəti ilə bağlı ölkəmizdə keçirilən beynəlxalq
festivallar, toplantılar dünyanm müxtəlif ölkələrindən gələn sənətçilər, alimlər arasında fikir mübadiləsi, dialoq
atmosferi üçün geniş imkanlar yaradır. Dünyanın liderləri, mədəniyyət, elm, din xadimləri Azərbaycanın ev
sahibliyi ilə keçirilən beynəlxalq tədbirlərdə qlobal problemlərin həll yollarını arayır.
Hələ 2005-ci ilin oktyabrında YUNESKO- nun 60 illiyinə həsr edilmiş “Sivilizasiyalararası dialoq”
həftəsi cərcivəsində Parisdə kecirilmiş “Azərbaycan: mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların qovşağında” adlı
tədbirdə çıxış edən Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri
Mehriban xanım Əliyeva Şərqlə Qərbin qovuşduğu bir məkan olaraq Azərbaycanın qlobal mədəni dialoqa öz
töhfəsini verməyə hazır olduğunu vurğulamış, sonrakı illərdə bu yöndə əməli addımların, konkret təşəbbüslərin
irəli sürülməsi və Azərbaycanda keçirilən beynəlxalq tədbirlər bunu bir daha təsdiqlədi.
Məhz bu fəaliyyətin sayəsində Bakı 2009-cu ildə İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan olundu. Şərq ilə
Qərbi birləşdirən İpək Yolunun bərpası işinin təməli Bakıda qoyulduğu kimi, bu il çərçivəsində də
respublikamızın paytaxtı festivallar, incəsənət bayramları, beynəlxalq elmi konfranslar mərkəzinə çevrildi.
Bütün bu fəliyyətin nəticəsində, 2010-cu il iyulun 30-da YUNESKO-nun Xoşməramlı Səfiri, Heydər Əliyev
Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevaya YUNESKO-nun Baş Direktoru İrina Bokova tərəfindən qızıl
Motsart medalı təqdim olunmuşdur (17).
“Bakı İslam Mədəniyyəti Paytaxtı – 2009” ilinin açılışında çıxış edən prezident İlham Əliyev demişdir:
“Bütün bu təşəbbüslər bir məqsəd güdür: dünyada sülh bərqərar olunsun, əmin-amanlıq olsun, sivilizasiyalar
arasında dialoq daha da möhkəmlənsin. Bəzi hallarda sivilizasiyalararası dialoq haqqında çox danışılır, ancaq
daha da çox işlər görülməlidir. Azərbaycanın bu işlərdə rolu getdikcə artmaqdadır”. Təbii ki, Azərbaycanı
dünya üçün mənəvi ünsiyyət, mədəniyyətlərarası dialoq məkanına çevirən bu tədbirlərin, məqsədyönlü
fəaliyyətin zirvəsi ölkəmizin ev sahibliyi edəcəyi Dünya Forumu olmalı idi. Məlum olduğu kimi,
mədəniyyətlərarası dialoqa həsr olunan Dünya Forumu barədə təşəbbüs 2008-ci il dekabrın 2-3-də Avropa
Şurası ölkələri mədəniyyət nazirlərinin iştirakı ilə “Mədəniyyətlərarası dialoq Avropa və onun qonşu
regionlarında davamlı inkişafın və sülhün əsasıdır” mövzusunda Bakıda keçirilən konfransda Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən irəli sürülmüşdür (16).
“Bakı Prosesi” adını alan təşəbbüs Azərbaycan rəhbərliyinin mədəniyyətlər və sivilizasiyalar arasında
dialoq və işbirliyinə verdiyi önəmin bariz nümunəsidir. Azərbaycan bu beynəlxalq tədbirə bir sıra müsəlman
ölkələrinin mədəniyyət nazirlərini də dəvət etməklə qlobal mədəniyyətlərarası dialoqa рəncərə açdı.
Konfransda çıxış edən prezident İlham Əliyev mədəniyyətlərarası dialoqun inkişafını nəzərdə tutan “Bakı
Prosesi” təşəbbüsünü irəli sürdü: “Mən çox istərdim ki, bu gün başlanan “Bakı prosesi” uzunmüddətli olsun.
Çox istərdim ki, bu konfransın keçirilməsindən sonra konkret mexanizmlər işlənilsin, fəaliyyət planı
hazırlansın. Belə tədbirlərin keçirilməsi ənənəyə çevrilsin” (16). Konfransda mədəniyyətlərarası dialoqa dair
“Bakı Bəyannaməsi” qəbul olundu və tarixi prosesin əsası qoyuldu. Ötən müddətdə “Bakı Prosesi”nin
ideyadan praktik müstəviyə keçməsi üçün görülən işlər nəticəsini vermiş və Azərbaycan paytaxtın 2011-ci il
aprelin 7-8-də ilk dəfə olaraq Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumuna ev sahibliyi etmişdir (18).
Bütün yuxarıda göstərilən Azərbaycanın çoxtərəli beynəlxalq mədəni əlaqələrinin inkişafına nəzər
saldıqda aydın olur ki, müasir geosiyasi şəraitdə nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar, о cümlədən YUNESKO
tərəfindən dəstəklənən möhtəşəm tədbirlər respublikamızın beynəlxalq aləmdəki nüfuzunu daha da
möhkəmləndirmiş, ölkəmizin tolerantlıq və dialoq məkanı kimi indiyədək oynadığı tarixi missiyaya təkan
vermiş və nəticə olaraq mədəniyyətlərarası dialoq üzrə qlobal platformanın əsası qoyulmuşdur.
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The role of co-operation with UNESCO in the development of international
relations of Azerbaijan.
SUMMARY
International cultural relations of Azerbaijan with UNESCO in cooperation context are analyzed in the
article. The establishment and development of Azerbaijani relations with the UNESCO are learned in the
article.
The stage of cooperation between Azerbaijan and UNESCO in education, science, culture and
humanitarian fields are shown in the article.
At the same time, in the article the highest level of development of relations with UNESCO considered
as a result of Mrs Aliyeva’s activity, the President of the Heydar Aliyev Foundation, Goodwill Ambassador of
UNESCO and ISESCO.
Айнур Фарманова
Старший преподаватель Академии Государственного Управления при Президенте
Азербайджанской Республики
Роль сотрудничества с ЮНЕСКО в развитие международных отношений Азербайджана
РЕЗЮМЕ
В статье исследованы международных отношения Азербайджана в рамках сотрудничества с
ЮНЕСКО. В работе были исследованы создание и развитие отношений между Азербайджаном и
ЮНЕСКО . В статье показываются и анализируются этапы сотрудничества Азербайджана и ЮНЕСКО,
в научной, образовательной, культурной и гуманитарной сферах.

1547

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Кроме того, в статье развитие и достижение высокий уровня отношений Азербайджана с
ЮНЕСКО рассматривается как результат деятельности президента Фонда Гейдара Алиева, посла
доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, Мехрибан Алиевы.
Geostrategiya.- 2013.- № 02 (14) -S.55-60.
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AZƏRBAYCAN – UNESCO ƏMƏKDAŞLIĞININ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
ƏRZUMAN ƏMİROV,
tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlarla, xarici şirkətlərlə respublikamızda reallaşan sosial, iqtisadi
layihələr və proqramlar çərçivəsində əməkdaşlığı dünya birliyi sisteminə qovuşmasına, zəmin yaratmışdır. Bu
sahənin bir istiqaməti kimi ümumdünya mədəni dəyərlərinə qoşulmasında, mənəvi həyatının, elmin, təhsilin
inkişafında respublikamızın UNESCO ilə əlaqələri xüsusi əhəmiyyət kəsb etmişdir. Azərbaycanın öz
müstəqilliyini əldə etməsi tarixi irsini qorumağa, mədəniyyətini inkişaf etdirməyə ölkənin ümumdünya maddi
və mənəvi dəyərlərə yiyələnməsi və inteqrasiyası üçün geniş imkanlar yaratmışdır. Beynəlxalq təşkilatların,
şirkətlərin, müxtəlif qurumların dəstəyi ilə Azərbaycan hökumətinin yeritdiyi dövlət siyasəti davamlı olaraq
insan inkişafı indeksinin artmasına təkan vermişdir. UNESCO ilə möhkəmlənən əlaqələr respublikamızın
təhsil, elm, mədəniyyət sahələrində müxtəlif dünya ölkələri ilə geniş təcrübə mübadiləsi aparmağa imkanlar
yaratmışdır.
Azərbaycan Respublikası 3 iyun 1992-ci ildə UNESCO-ya üzv qəbul edilmişdir. 1993cü ildə BMT-nin
İnkişaf Proqramının (UNDP) maliyyə, UNESCO-nun texniki yardımı vasitəsilə Bakıda, Sumqayıtda,
Naxçıvan Muxtar Respublikasında informasiya-tədris mərkəzləri yaradılmışdır. Azərbaycanın ümummilli
lideri Heydər Əliyev 1994-cü ilin fevralın 21-də UNESCO üzrə Azərbaycan Milli Komissiyasının yaradılması
barədə sərəncam imzaladı.
Respublikamızın UNESCO ilə əməkdaşlığı öz tarixini və mədəniyyətini tanıtdırmağa, UNESCO
strukturlarının imkanlarından yararlanmağa şərait yaratmışdır 1996-cı il noyabrın 8-də UNESCO-nun Baş
direktoru Federiko Mayor ilə Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevlə Azərbaycan Respublikası ilə UNESCO arasında
əməkdaşlığa dair memorandum imzalanmışdır [11]. 1997-ci ildə UNESCO ilə Azərbaycan arasında
imzalanmış sazişə görə sosial dəyişikliklərin idarə edilməsi (MOST), beynəlxalq hidroloji (İHP), insan və
biosfer (MAB) proqramları üzrə milli komitələr yaradılmışdır. UNDP/UNESCO çərçivəsində Bakıda ilk dəfə
olaraq informatika sahəsində «Bakı Elmi-Tədris Mərkəzi» yaradılmış və fəaliyyət göstərməyə başlamışdır
[16]. Azərbaycan UNESCO-nun «Böyük İpək Yolu» proqramında da yaxından iştirak etmişdir, nəqliyyat
infrastrukturlarında mədəniyyət və tarixi abidələrin bərpa olunması məsələlərini gündəmdə saxlamışdır.
Azərbaycan Milli Komissiyası UNESCO-nun: Hamı üçün təhsil, insan və biosfer, niqrologiya və su ehtiyatları,
bioetika, dünya mədəni irsi, hamı üçün informasiya, mədəni dəyərlərin qanunsuz olaraq ölkəyə gətirilməsi və
ölkədən çıxarılması əleyhinə mübarizə, informasiya texnologiyası, sülh mədəniyyəti, assosiativ məktəblər,
UNESCO kafedralarının beynəlxalq tədbirlərində iştirak etmişdir. Respublikamızın mədəni həyatında ən
mühüm hadisə kimi 1999-cu ilin davamı olaraq «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanının qeyd edilməsini və 9 aprel
2000-ci il tarixində Bakıda yubileyə həsr olunmuş təntənəli mərasimdə UNESCO-nun Baş Direktoru cənab
Koişiro Matsuura iştirak etmişdir [15]. Həmin ilin 27 noyabr 2 dekabr tarixində Ümumdünya İcra Mərkəzinin
Avstraliyadakı toplantısında Qız Qalası və Şirvanşahlar sarayı ilə birgə İçəri Şəhərin Ümumdünya İrs
Siyahısına salınması haqqında qərar qəbul edilmişdir [4].
Azərbaycanın UNESCO ilə əməkdaşlığı ölkəmizdə Məhəmməd Füzulinin 500, «Kitabi-Dədə Qorqud»
dastanının 1300 illik yubileylərinin geniş qeyd edilməsi, «İçəri şəhər»in Ümumdünya İrs Siyahısına salınması
və başqa respublika mədəniyyətinin mühüm tədbirlərin beynəlxalq səviyyəyə çıxarmağa, onu ümumdünya
mədəniyyət inciləri sıralarına inteqrasiyaya yönəldilmişdir (14). 15 sentyabr 2005-ci il tarixində Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev YUNESKO ilə qarşılıqlı əlaqələrin inkişaf səviyyəsini nəzərə alaraq,
YUNESKO üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Komissiyası ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Sərəncam
imzalanmışdır. 2005-ci il 24 avqust tarixində Bakı şəhərində “YUNESKO-Azərbaycan: gələcəyə körpü”
mövzusunda beynəlxalq konfrans, Memorandumda təhsildə bərabər imkanların yaradılması, informasiya və
komunikasiya texnologoyalarının tətbiqi, təhsilin bütün pillələri üzrə kurrikulumun yeniləşdirilməsi və
müəllimlərin ixtisasartırma sisteminin təkmilləşdirilməsi vasitəsilə keyfiyyətin artırılması, beynəlxalq
əməkdaşlıq şəbəkəsinin təşkili və digər əsas prioritetlər əks olunur. 2006-cı ildə Bakı şəhərində “İnformasiya
Texnologiyalarının kitabxana işində tətbiqi və avtomatlaşdırma” mövzusunda M.F. Axundov adına
Azərbaycan Milli Kitabxanası tərəfindən beynəlxalq seminar və həmin ilin 25-27 yanvar tarixlərində Bakı
şəhərində Beynəlxalq Muzeylər Şurasının Azərbaycan Milli Komitəsi tərəfindən “Muzey menecementi:
Azərbaycan muzeyləri iqtisadi və sosial dəyişikliklərlə üz-üzə” adlı beynəlxalq konfrans təşkil olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və İSESKO arasında 11 sentyabr 2006-cı ildə
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imzalanmış əməkdaşlıq sazişi ölkəmizin inteqrasiya proseslərində islam mədəni dəyərlərinin mühafizəsi,
mübadiləsi sahələrində rolunu əks etdirmişdir. YUNESKO-nun görkəmli şəxslərin və əlamətdar hadisələrin
yubileyləri proqramı çərçivəsində 2005-Azərbaycan görkəmli alimi akademik Yusif Məmmədəliyevin, 2006
– Azərbaycanın məşhur rəssam-xalçaçı ustası Lətif Kərimovun, 2008-ci ildə “Leyli və Məcnun” Operasının
ilk tamaşasının, Azərbaycan yazıçısı Mir Cəlal Paşayevin, Azərbaycan rəssamı Səttar Bəhlulzadənin,
Azərbaycan alimi akademik Musa Əliyevin 100 illik yubileylər tədbirləri həyata keçirilmişdir. YUNESKOnun Ümumdünya İrs Komitəsinin 2007-ci ildə Yeni Zelandiyada keçirilmiş 31-ci sessiyasında qəbul edilmiş
qərara əsasən Qobustan Dövlət Tarixi Bədii Qoruğu Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilmişdir. 2008-ci ilin
martın 3-4-də İSESKO-nun Baş Qərargahında (Rabat) Azərbaycan mədəniyyəti günləri keçirilmişdir. 70
nəfərlik nümayəndə heyəti iştirak etmişdir. Azərbaycan xalçası və xalq tətbiqi sənəti, mədəniyyəti dövlət
muzeylərinin hazırladıqları dekorativ-tətbiqi sənət nümunələrindən ibarət sərgi və zəngin konsert proqramları
bu tədbirlərdə milli incəsənətimizi layiqincə təmsil etmişlər [10].
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım
Əliyevanın Azərbaycanın qeyri-maddi irs nümunələrinin qorunması və UNESKO-Azərbaycan əlaqələrinin
inkişafında göstərdiyi xidmətlər ölkəmizin bu beynəlxalq təşkilatın hökümətlərarası Komitəsinə üzv
seçilməsində mühüm rol oynamışdır. İslam aləmində və bütün dünyada elmin, mədəniyyətin, təhsilin
inkişafına dəstək verən İslam Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı (İSESKO) 2009-cu II üçün Bakı şəhərini
islam Mədəniyyətinin Paytaxtı elan edib. 2009-cu il, 18-25 mart Heydər Əliyev Fondu, Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi və Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının təşkilatçılığı ilə Bakıda Birinci Beynəlxalq Muğam Festivalı
təşkil olunmuşdur. Festifal çərçivəsində elmi simpoziumlar, muğam ifaçılarının beynəlxalq müsabiqəsi və
müxtəlif konsertlər təşkil edilmişdir.
2009-cu il martın 20-də Bakı şəhərində Müasir İncəsənət Muzeyinin açılış mərasimi keçirilmişdir.
Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev və YUNESKO-nun Baş direktoru
K.Matsuura, Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva iştirak etmişlər. 2009-cu ilin 28 sentyabr-oktyabr
tarixlərində Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Abu-Dabi şəhərində keçirilmiş Qeyri-maddi mədəni irsin
qorunması üzrə Hökümətlərarası Komitənin 4-cü sessiyasının qərarına əsasən, Azərbaycan Aşıq sənəti və
Novruz bayramı YUNESKO-nun Qeyrimaddi mədəni irsin reprezentativ siyahısına daxil edilmişdir. 2009-cu
il 28 sentyabr02oktyabr tarixlərində Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Abu-Dabi şəhərində keçirilən YUNESKOnun Qeyri-maddi Mədəni İrsin qorunması üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin 4-cü sessiyasında Komitənin
yekun qərarına əsasən, Azərbaycan aşıq sənəti və beynəlmiləl qeyri-maddi mədəni irs nümunəsi kimi Novruz
Bayramı YUNESKO-nun Qeyri-maddi Mədəni İrs üzrə Reprezentativ Siyahısına daxil edilmişdir. Azərbaycan
YUNESKO ilə əməkdaşlığının başqa bir istiqaməti muzeylərarası əlaqələrdir. Mənəvi varlıqların təsviri
sahəsində YUNESKO-nun Beynəlxalq Muzeylər Şurasını, İKOM Azərbaycan Milli Komitəsinin geniş
fəaliyyətini qeyd etmək lazımdır (19).
2010-cu il avqustun 1-də YUNESKO-nun Baş Direktoru xanım İrina Bokova Azərbaycana səfəri
çərçivəsində Şəki şəhərində olmuşdur. Baş Direktor Şəki xanlarının sarayında, Kiş kəndində yerləşən qədim
alban məbədində, bölgənin ən iri sənaye müəssisəsi olan “Şəki-İpək” Açıq Səhmdar Cəmiyyətində, “Yuxarı
Karvansara” mehmanxana kompleksində olmuşdur [9]. Azərbaycan muğamı, Aşıq sənəti, Novruz bayramı
UNESKO-nun Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması üzrə reprezantativ siyahısındadır. Bu siyahıya xalça
sənəti, Lahıc, Nic və Qırmızı qəsəbənin mədəniyyət məkanları daxil edilməsi təqdim edilmişdir [10]. 2011-ci
il aprelin 7-də Bakıda Mədəniyyətlərarası dialoqu üzrə Beynəlxalq forum öz işinə başlamışdır. Forumun
“Sərhədsiz dünyaya doğru” sessiyasının açılışında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyeva
iştirak etdilər [1]. Mədəniyyətlərarası dialoqa həsr olunmuş beynəlxalq forumda mədəniyyətlərarası əlaqələrin
siyasi, praktiki, idarəetmə və konseptual istiqamətləri müzakirə edilmişdir, yeni təşəbbüslərin irəli sürülməsi,
təcrübə mübadiləsi sayəsində əlverişli imkanlar yaratmışdır. Respublikamızda UNESKO-Azərbaycan
əməkdaşlığı çərçivəsində başqa bir mötəbər tədbir 2011-ci il 31 may 2 iyun aylarında təşkil olunmuşdur.
Bakıda UNESKO üzrə Azərbaycan Respublikası Milli Komissiyası və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
ilə birlikdə təşkil olunmuş UNESKO-nun Beynəlxalq Bioetika Komitəsinin on səkkizinci sessiyasında aktual
problemlər müzakirə edilmişdir. Ölkəmizin mədəniyyət və incəsənət inciləri və əsərləri nümayiş etdirilmişdir
[17]. Bakı şəhərinin tarixi mərkəzi olan İçərişəhər memarlıq kompleksi 2000-ci ilin dekabr ayında
Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilmişdir.
Azərbaycanın YUNESKO ilə əməkdaşlığının əsas istiqamətləri geniş səpkidə: mədəni və təbii irsin
qorunması, tarixi abidələrin mühafizəsi, təhsilin, elmin inkişafı, ənənəvi musiqinin, ədəbiyyat və poeziyanın
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inkişafı, dünya mədəniyyətlərinin mübadiləsi, xalçaçılıq sənətinin inkişafı, muzeylərin qorunması,
mədəniyyətlərarası dialoqun və sair sahələrini əhatə edir. Azərbaycan Respublikası təhsil, elm və mədəniyyət
sahələrində müxtəlif ölkələrlə YUNESKO vasitəsilə və birbaşa onun özü ilə geniş təcrübə mübadiləsi apara
bilmişdir.
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva Azərbaycanın ənənəvi klassik musiqisini dünya
miqyasında tanıtmaq məqsədilə Bakıda Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin yaradılması təşəbbüsünü irəli
sürmüşdür. Azərbaycanın UNESCO ilə genişlənən əlaqələri ölkəmizin mənəvi varlığını, tarixi irsini dünya
mədəniyyətinin tərkib hissəsinə çevrilməsinə töhfə verəcəkdir. Bu beynəlxalq təşkilatla qarşılıqlı iş birliyi
bundan sonra da inkişaf etdirilməlidir, bu beynəlxalq qurumun açdığı böyük imkanlar sayəsində UNESCO ilə
möhkəmlənən əlaqələr respublikamızın təhsil, elm, mədəniyyət sahələrində müxtəlif dünya ölkələri ilə daha
geniş təcrübə mübadiləsi aparmağa yeni imkanlar yaradacaqdır.
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This article deals with the development of relations of Azerbaijan with UNESCO and the role of the
National Commission of the Republic on relations with UNESCO in the field of expanding cultural scientific
and educational relations. Social-economic, humanitarian projects being implemented in our country by the
international organizations and companies have created conditions for development of international relations
in the sphere of science, culture and education.
Dövlət idarəçiliyi.-2011.-№3(35).-S.190-193.
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Ümumdünya Ticarət Təşkilatı və Azərbaycan
Dünya Savaşından sonra 1947-ci ildə İsveçrənin Cenevrə şəhərində 23 dövlətin iştirakı ilə təşkil
olunan beynəlxalq konfransda Ticarət və Tarif üzrə Baş saziş (GATT) imzalanmışdır. Müvəqqəti status
ilə fəaliyyətə başlayan, hüquqi zəminə tam oturmamış, tətbiq gücü zəif olan GATT-ın xarici ticarətin
sərbəstləşməsi və onun mühafizəsində rolu çox mühüm idi. 1986-cı ildən başlayan və 1993-cü ilə qədər
davam edən Uruqvay müzakirələrinin nəticəsi olaraq 1995-ci ildə qurulan ÜTT hüquqi zəminə oturmuş
və tətbiqi mexanizmi artmış eyni zamanda sənaye mallarının ticarətinə əlavə olaraq xidmət, tekstil
mallarının ticarəti ilə birlikdə əqli mülkiyyət hüquqlarını da özündə birləşdirərək GATT-ı əvəz
etmişdir. ÜTT-nin hər biz üzvünün ticarət siyasətini müəyyən vaxt intervallarında araşdırır. Təşkilat
üzv ölkələr arasındakı ticarət anlaşmazlıqlarının hüquqi qaydalar çərçivəsində həll edilməsini də öz
üzərinə götürür. Bu xüsusiyyətləri ilə ÜTT-nin qloballaşan dünyada mal və xidmət ticarətinin
asanlaşdırılması və təşkil edilməsi baxımından vacibdir. Bu baxımdan ölkəmiz üçün önəmli olan ÜTTnin quruluşu, idarəsi, məqsədləri və əsas prinsiplərinin araşdırılması məqsədəuyğundur.
ÜTT-nin məqsədləri
Həyat standartlarını yüksəltmək, iş imkanlarını və mütəşəkkil şəkildə artan real gəlir və həqiqi tələb
həcmini təmin etmək, mal və xidmət ticarətini genişləndirmək, dözümlü inkişaf hədəfinə çatmaq üçün dünya
qaynaqlarının ən uyğun şəkildə istifadəsinə imkan vermək, ətraf mühiti qorumaq, iqtisadi inkişaf etmiş
ölkələrin ehtiyac və narahatlıqlarına cavab verə biləcək şəkildə mövcud qaynaqları inkişaf etdirmək. İEOÖ-in
və bu ölkələr arasında yer alan ən az İEÖ-in artan dünya ticarətində pay əldə etmələrini təmin etmək.
Qarşılıqlı mənfəətə əsaslanan gömrük tariflərində və ticarətin qarşılaşdığı digər maneələrdə lazımı
endirimləri təmin edən və beynəlxalq ticarət əlaqələrində ayrı seçkiliyi ləğv edən razılaşmalar etmək.
Beynəlxalq ticarətin əsas prinsiplərini qorumaq.
ÜTT-nin ümumi olaraq müəyyən edilən 6 əsas funksiyası vardır. Bu funksiyalar Mərakeş sazişinin 3cü başlığında göstərilmişdir. Bu funksiyalar aşağıdakılardır:
ÜTT-nin hüquqi əsasını təşkil edən çoxtərəfli ticarət sazişlərinin qəbul olunmasına və qəbul olunan
sazişlərin yerinə yetirilməsinə nəzarətin həyata keçirilməsi;
Üzv ölkələr arasında ticarət danışıqlarının təşkil edilməsi;
Üzv ölkələr tərəfindən həyata keçirilən ticarət siyasətinin müşahidəsi;
Üzv ölkələr arasında ticarət mübahisələrinin həll edilməsinə köməklik göstərilməsi;
Beynəlxalq ticarətə və ticarət siyasətinə dair informasiyaların toplanması, öyrənilməsi və təqdim
olunması və s.
ÜTT-nin prinsipləri
ÜTT-nin çoxtərəfli ticarət danışıqlarının Uruqvay raundu nəticəsində formalaşmış “Sazişlər Paketi”
əsasında üzv ölkələr arasında ticarət-iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsindən ibarətdir. ÜTT-nin
formalaşdırdığı müasir ticarət sistemlərinin əsas prinsipləri aşağıdakılardır:
Ən əlverişli rejim prinsipi (Məst Favoured Nation Clause, NonDiscrimination). Üzv ölkələrdən biri hər
hansı bir ölkəyə müəyyən əlverişli ticarət şəraiti yaratdıqda bundan şərtsiz olaraq digər üzv ölkələr də
yararlanmalıdır. Ancaq bu prinsipin bir sıra istisnaları mövcuddur. Söhbət ilk növbədə gömrük birlikləri, azad
ticarət zonaları kimi regional ticarət sazişlərindən və Ümumi Prefensiyalar Sistemi (GPS) kimi inkişafda olan
ölkələrlə ticarətdə gömrük rüsumlarını azaltmaq və ya aradan qaldırmaqla müəyyən ayrıseçkilik tədbirlərinin
tətbiqi, o cümlədən də, anti-dempinq və kompensasiya edici rüsumların tətbiqindən gedir.
Milli rejim prinsipi (National Treatment). Bu prinsip daxili bazarın tənzimlənməsinə istiqamətlənən
təbirlərdə idxal və yerli mallar arasında ayrı-seçkiliyə yol verilməməsini nəzərdə tutur. Milli rejim prinsipi
müəyyən bir mal, xidmət və əqli mülkiyyət bazara daxil olduqdan sonra tətbiq edilir. Bununla belə, qeyd etmək
lazımdır ki, yerli istehsaldan gömrük rüsumu alınmadığı halda, idxal olunan mallara gömrük rüsumlarının
tətbiqi milli rejim prinsipinə zidd sayılmır.
Tarif metodlarına üstünlük verilməsi. Ticarətdə şəffaflığın təmin edilməsinin ən effektiv yolu
tənzimləmənin tarif metodları ilə həyata keçirilməsidir. ÜTT-də qeyri-tarif tənzimləmə vasitələrinin bəzi
istisnalar (məsələn, ÜTT sazişlərində tədiyyə balansı kəsrli olan ölkələrin müvəqqəti olaraq idxal kvotaları
tətbiq etmək hüquqları nəzərdə tutulmuşdur) nəzərə alınmaqla tamamilə aradan qaldırılması, eyni zamanda da
tariflərin getdikcə azaldılmasını nəzərdə tutmuşdur.
Ticarətdə kəmiyyət məhdudiyyətlərinin aradan qaldırılması;
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Ticarət mübahisələrinin danışıqlar yolu ilə ÜTT çərçivəsində həlli edilməsi.
Azərbaycanın ÜTT-yə üzvlük prosesi
Müasir dünyamızda öz yerini tutmağa səy göstərən Azərbaycan dünya iqtisadiyyatı sisteminə
inteqrasiya prosesini sürətləndirmək; ÜTT-yə üzv olan ölkələrin bir-birinə verdikləri güzəştlərdən
faydalanmaq; dünyanın əksər ölkələri ilə ÜTT tərəfindən qəbul edilmiş ümumi qaydalar əsasında ticarət
əməliyyatları həyata keçirmək; ölkədə aparılan iqtisadi islahatlara beynəlxalq təşkilatlar və eləcə də, ölkələr
tərəfindən yardımın artırılmasına nail olmaq; ÜTT qaydalarını tətbiq etdikdən sonra daha çox həcmdə birbaşa
xarici investisiyaları cəlb etmək; ÜTT-nin mübahisələrin həlli mexanizmindən istifadə etmək imkanını əldə
etmək məqsədi ilə ÜTT-yə üzv olma niyyətini əks etdirən müraciəti 23 iyun 1997-ci il tarixində ÜTT
Katibliyinə təqdim etmişdir. Azərbaycanın ÜTT-yə üzv olma prosesinin sürətləndirilməsində ən vacib
məsələlərdən biri olan çoxtərəfli danışıqlar davam etdirilir. 16 iyul 1997-ci ildə Azərbaycan üzrə ÜTT
katibliyində yaradılmış İşçi Qrupun 1-ci iclası 2002-ci ildə Cenevrədə təşkil olunmuşdur. 2004-cü ildən
başlayaraq işçi Qrupunun iclasları ardıcıl olaraq keçirilir. 2008-ci ildə ilk dəfə olaraq bir il ərzində işçi
Qrupunun 2 iclası keçirilmişdir. Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyü ilə bağlı sonuncu, 13cü iclas 22 iyul 2016-cı il tarixdə Cenevrə şəhərində keçirilmişdir. Bu iclaslarla yanaşı Azərbaycanın ÜTT-yə
üzv olması üzrə ikitərəfli və çoxtərəfli danışıqlar da aparılır. Azərbaycanın ÜTT-yə üzv olma prosesində 21
dövlət ilə (ABŞ, Avropa ittifaqı, Kanada, Yaponiya, Norveç, Rusiya Federasiyası, Braziliya, Cənubi Koreya,
Ekvador, Çinin Tayvan əyaləti, Şri-Lanka, Hindistan, İsveçrə, Honduras, İndoneziya, Malayziya, Dominikan,
Səudiyyə Ərəbistanı, Çin, Paraqvay, Vyetnam) ikitərəfli danışıqlar aparır. Danışıqlar zamanı Azərbaycanın
mal və xidmətlər bazarına çıxışa dair məsələlər müzakirə olunur, xüsusi əhəmiyyət kəsb edən sahələrin
qorunması ilə bağlı zəruri tədbirlər görülür, ikitərəfli danışıqlar nəticəsində ilk protokol 2007-ci ildə Türkiyə
ilə, növbəti protokollar isə 2008-ci ildə Oman və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə, 2010-cu ildə Gürcüstanla
imzalanmışdır. Sonuncu ikitərəfli protokol isə 30 mart 2012-ci il tarixində Qırğızstanla imzalanmışdır.
Beləliklə, Azərbaycanın ÜTT-yə üzvolma prosesi çərçivəsində ikitərəfli danışıqların başa çatdırılması
haqqında imzaladığı protokolların sayı 5-ə çatmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, imzalanmış protokollarda
Azərbaycanın maraqları tam təmin edilmişdir. İkitərəfli müraciətlər əsasında mütəmadi olaraq mallar və
xidmətlər sahəsində təhlillər aparılır. Sonuncu dəfə ikitərəfli danışıqlar 20-22 iyul 2016-cı il tarixlərində
Cenevrədə Rusiya Federasiyası və Səudiyyə Ərəbistanı ilə mallar və xidmətlər üzrə keçirilmişdir. ÜTT-yə
üzvolma prosesinin sürətləndirilməsi məqsədilə Azərbaycan Nazirlər Kabinetinin 22 avqust 2003-cü il tarixli
175 s saylı sərəncamı ilə Azərbaycanın ÜTT-yə üzv olmasına hazırlıq işləri üzrə Komissiyası yaradılmışdır.
Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 7 iyul tarixli 160s nömrəli Sərəncamı ilə Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv
olmasına hazırlıq işləri üzrə Komissiyanın yeni tərkibi təsdiq edilmişdir. Komissiyanın tərkibi aidiyyəti
nazirliklərinin nazir müavinləri, dövlət komitə və agentliklərinin rəhbər işçilərindən ibarətdir. Komissiyanın
sədri iqtisadi inkişaf naziri Şahin Mustafayevdir. Azərbaycanın ÜTT-yə üzv olması işləri üzrə Komissiyanın
qəbul etdiyi Üzvolma Konsepsiyasına əsasən ÜTT ilə danışıqlarda Azərbaycan hökumətinin mövqeyi 6
prinsipə əsaslanır:
Azərbaycan inkişafda olan keçid iqtisadiyyatlı ölkə olduğunu nəzərə alaraq ÜTT çərçivəsində digər
ölkələrə verilmiş güzəştlərdən yararlanmaq;
ÜTT qaydaları tam tətbiq edilənədək maksimal keçid dövrünün verilməsi;
Sənaye üçün mühüm əhəmiyyəti olan malların yüksək idxal gömrük rüsumlarının tətbiqinə mail olmaq;
Rüsumların aşağı salınması qaçılmaz olduğu halda ortalama rüsumların eyni səviyyədə saxlanılması
məqsədi ilə əhəmiyyəti az olan mallar üzrə rüsumların endirilməsi, digərlərinin isə əksinə yüksəldilməsinə nail
olmaq;
İEOÖ-lərə verilən xüsusi və diferensial güzəştli rejimin Azərbaycana da verilməsinə nail olmaq;
Kənd təsərrüfatı sahəsində subsidiyalar üzrə danışıqlar zamanı illik kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalının
10% həcmində subsidiya verilməsinə nail olmaq.
Bununla yanaşı Qanunvericiliyin ÜTT tələblərinə uyğunlaşdırılması məqsədi ilə Azərbaycan
prezidentinin 2 avqust 2006-cı il tarixli 1583 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Tədbirlər Planı”nda bir çox
normativ-hüquqi sənədin qəbulu nəzərdə tutulmuşdur. Bir neçə qanun qüvvədən düşmüş bir sıra normativ
hüquqi sənədlərə əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. Belə sənədlərə xüsusi ilə Gömrük qanunvericiliyi sahəsində
edilən dəyişiklikləri misal gətirmək olar. “Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 1995-ci il 20
iyun tarixli 1064 nömrəli Qanunu (gömrük dəyəri),“Azərbaycan Respublikasında xarici ticarətin daha da
liberallaşdırılması haqqında” Azərbaycan prezidentinin 1997-ci il 24 iyun tarixli 609 nömrəli Fərmanı,
Azərbaycan prezidentinin 2002-ci il 2 sentyabr tarixli 782 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycanda
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bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi haqqında Qaydaları”, “Malların preferensial və
qeyri-preferensial mənşəyinin müəyyən edilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Nazirlər Kabineti
Qərarı və s. kimi normativ hüquqi aktlara əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. Həmçinin 2009-cu il yanvarın 1dən etibarən Azərbaycanın «İpək yolunun, və şimal-cənub nəqliyyat dəhlizinin vacib hissəsi olduğunu nəzərə
alaraq, dövlət sərhədinin keçid məntəqələrinin buraxılış qabiliyyətinin artırılması məqsədi ilə dövlət
sərhədindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin yoxlanılması zamanı süni maneələrin aradan
qaldırılması, idxal-ixrac əməliyyatlarının müasir tələblərə uyğun aparılması üçün münbit şəraitin yaradılması
məqsədi ilə bu sahədə “bir pəncərə” prinsipinin tətbiq edilir. Azərbaycanın ÜTT-yə üzv olmasının müsbət
tərəfləri mövcuddur. Bunları qısaca belə ümumiləşdirmək olar. ÜTT-yə üzvlüyün müsbət tərəfinə misal olaraq
Azərbaycan sahibkarlarının ixrac imkanları artırar. Üzv ölkələr bir-birinə hər hansı qadağa tətbiq edə bilməz.
Ölkə daxili və beynəlxalq ticarət əlaqələrində proseduralar sadələşdirər, inhisarı azaldar, ticarət sahəsində
korrupsiya aradan götürər.
Təşkilata hazırkı durumda üzv olmanın mənfi cəhətinə isə, bu, özünü əsasən aqrar və xidmət
sektorlarında göstərər. ÜTT üzvü olan ölkələrdə aqrar sektora subsidiyaların verilməsinə limitlər tətbiq
edildiyindən bu sahədə zəifləmə ola bilər. Həmçinin xaricdən asanlıqla ölkəmizə daxil olan malların sayəsində
daxili bazarda məhsul istehsalı zəifləyə bilər.
Hürriyyət.-2019.-8 fevral.-№26.-S.12.
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ÜTT-yə üzvlük uzun prosesdir
Vasif Cəfərov
Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatına (ÜTT) üzv olmaq üçün 1997-ci ildən bu təşkilatla
əməkdaşlıq edir. Ölkəmiz ÜTT-yə üzv olma niyyətini əks etdirən müraciətini həmin ilin iyunun 23-də ÜTT
Katibliyinə təqdim edib.
ÜTT-yə üzvlük uzun prosesidr və bu prosesi keçmək üçün dövlətlər qanunvericilik sistemində bir sıra
dəyişikliklər etməli, daxili bazarlarını xarici ticarət üçün liberallaşdırmalıdır. İnkişaf mərhələsində olan ölkə
üçün bu şərtlərə əməl etmək ağırdır. Buna görə də ÜTT-yə üzvlük uzun hazırlıq prosesi və müəyyən güzəştləri
tələb ediyindən Azərbaycanın qəbulu hələlik mümkün olmayıb.
Bu mühüm təşkilat 1995-ci ildə yaradılıb. Təşkilatın qərargahı İsveçrənin Cenevrə şəhərində yerləşir.
Ən gənc beynəlxalq təşkilatlardan olan ÜTT əsası 1947-ci ildə qoyulan Tariflər və Ticarət üzrə Baş Sazişin
(GATT) davamçısıdır. Hazırda dünyanın 164 ölkəsi ÜTT-nin üzvüdür. Bundan başqa, 23 ölkə və bir neçə
beynəlxalq təşkilat ÜTT-də müşahidəçi statusuna malikdir. Dünya ticarətinin 98 faizindən çoxu ÜTT-yə üzv
ölkələrin payına düşür. ÜTT çoxtərəfli ticarət sazişləri əsasında ölkələrarası ticarət münasibətlərinin
tənzimlənməsini həyata keçirir. Təşkilatın normativ-hüquqi bazasını çoxtərəfli ticarət sazişləri təşkil edir. Bu
sazişlər əmtəə və xidmətlərlə ticarəti, əqli mülkiyyət, ticarət siyasətinin icmalı və mübahisələrin həlli
məsələlərini tənzimləyir. ÜTT-nin əsas məqsədi beynəlxalq ticarətin maksimum dərəcədə liberallaşdırılması
və onun möhkəm əsaslarının yaradılması, bununla da iqtisadi inkişafın artırılması və insanların həyat
səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasıdır.
Təşkilatın əsas vəzifəsi çoxtərəfli ticarət danışıqlarının Uruqvay Raundu (1986-1994) nəticəsində
formalaşan Sazişlər Paketi əsasında üzv ölkələr arasında ticarət-iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsidir.
Dünya ticarət təşkilatının funksiyaları qurumun hüquqi əsasını təşkil edən çoxtərəfli ticarət sazişlərinin qəbul
olunmasına və qəbul olunan sazişlərin yerinə yetirilməsinə nəzarətin həyata keçirilməsindən ibarətdir. Təşkilat
üzv ölkələr arasında ticarət danışıqlarının təşkil edir, üzv ölkələr tərəfindən həyata keçirilən ticarət siyasətinin
müşahidə edir, digər beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığı həyata keçirir, üzv ölkələr arasında ticarət
mübahisələrinin həll edilməsinə köməklik göstərir, beynəlxalq ticarətə və ticarət siyasətinə dair
informasiyaların toplanılması, öyrənilməsi və təqdim olunmasını təmin edir.
Nazirlər Konfransı ÜTT-nin ali orqanı hesab olunur. Bütün üzv ölkələrin təmsil olunduğu Nazirlər
Konfransı Uruqvay Raundu Sazişləri ilə bağlı yaranan problemlərin müzakirəsi və prinsipial məsələlər üzrə
qərarların qəbul edilməsi üçün ən azı iki ildə bir dəfə çağırılır.
Katiblik ÜTT-nin icraçı orqanı hesab olunur. Katibliyə Nazirlər Konfransı tərəfindən təyin edilən Baş
Direktor rəhbərliyi həyata keçirir. 2013-cü ilin sentyabrından Katibliyə Braziliya rəhbərlik edir. Katiblik
Cenevrədə yerləşir. Katibliyin əsas vəzifəsi müxtəlif şuralara, komitələrə, inkişaf etməkdə olan ölkələrə texniki
yardım göstərmək və dünya ticarətinin təhlilini həyata keçirməkdir.
Bundan başqa, ÜTT-də Baş Şura, Əmtəələrlə ticarət üzrə Şura, Xidmətlərlə ticarət üzrə Şura və Əqli
mülkiyyət hüquqlarının ticarət aspektləri üzrə Şura fəaliyyət göstərir.
ÜTT sazişləri bütün üzvlər arasında müzakirə edilir, konsensus yolu ilə qəbul olunur və bütün ölkələrin
parlamentlərində təsdiq olunmalıdır.
İqtisadiyyat Nazirliyinin məlumatına əsasən, Azərbaycanın ÜTT-yə üzv olma prosesinin
sürətləndirilməsində ən vacib məsələlərdən biri olan çoxtərəfli danışıqlar davam etdirir. 16 iyul 1997-ci ildə
Azərbaycan üzrə ÜTT katibliyində yaradılan İşçi Qrupun 1-ci iclası 2002-ci ildə Cenevrədə təşkil olunub.
2004-cü ildən başlayaraq İşçi Qrupunun iclasları ardıcıl olaraq keçirilir. 2008-ci ildə ilk dəfə olaraq bir il
ərzində İşçi Qrupunun 2 iclası təşkil olunub. Belə ki, 2008-ci ilin 6 may və 11 dekabr tarixlərində Cenevrədə
İşçi Qrupunun 5-ci və 6-cı iclasları keçirilib.
Beşinci iclasın sonunda Azərbaycan üzrə ilk ümumiləşdirici sənədin – Faktlar İcmalının –
hazırlanmasına dair qərar qəbul edilib. Sənəd ÜTT Katibliyi tərəfindən hazırlanaraq Azərbaycan tərəfinə
təqdim olunub. Sənədə dair aidiyyəti qurumlar tərəfindən rəy və təkliflər bildirilib. Sənədin növbəti variantı
Danışıqlar Qrupunun üzvlərinə rəy bildirilməsi üçün paylanılıb və İşçi Qrupun 10-cu iclasında yenidən
müzakirə edilib.
2012-ci ildə Cenevrədə İşçi Qrupun 2 iclası keçirilib: 24 fevral tarixində 9-cu iclas və 7 dekabr tarixində
10-cu iclas. Azərbaycanın ÜTT-yə üzvlüyü ilə bağlı sonuncu, 14-cü iclas 28 iyul 2017-ci il tarixdə Cenevrə
şəhərində təşkil olunb. İclasda baş danışıqçı, xarici işlər nazirinin müavini Mahmud Məmməd-Quliyev qeyri1556
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neft sektorunun inkişaf etdirilməsilə bağlı Dövlət Proqramları, 2020-ci ilədək icrası nəzərdə tutulan Strateci
Yol Xəritələri haqqında üzv ölkələrə məlumat verib. O qeyd edib ki, hazırda ticarətin asanlaşdırılması,
logistika və ticarət infrastrukturunun inkişafı ölkə üçün prioritet məsələdir. İclasda İşçi Qrupun 13-cü
iclasından sonra bir sıra üzv ölkələr tərəfindən ünvanlanan suallara Azərbaycan tərəfinin verdiyi cavablar
müzakirə edilib. Həmçinin üzv ölkələr tərəfindən Azərbaycan üzrə İşçi Qrup Hesabat Layihəsinin bölmələri
üzrə suallar verilib və həmin suallar Azərbaycan nümayəndə heyəti tərəfindən cavablandırılıb.
Azərbaycan ÜTT-yə üzv olma prosesində 21 dövlət ilə (ABŞ, Avropa İttifaqı, Kanada, Yaponiya,
Norveç, Rusiya Federasiyası, Braziliya, Cənubi Koreya, Ekvador, Çinin Tayvan əyaləti, Şri-Lanka, Hindistan,
İsveçrə, Honduras, İndoneziya, Malayziya, Dominikan Respublikası, Səudiyyə Ərəbistanı, Çin, Paraqvay,
Vyetnam) ikitərəfli danışıqlar da aparır. Danışıqlar zamanı Azərbaycanın mal və xidmətlər bazarına çıxışa dair
məsələlər müzakirə olunur, xüsusi əhəmiyyət kəsb edən sahələrin qorunması ilə bağlı zəruri tədbirlər görülür.
İkitərəfli danışıqlar nəticəsində ilk protokol 2007-ci ildə Türkiyə ilə, növbəti protokollar isə 2008-ci ildə
Oman və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə, 2010-cu ildə Gürcüstanla imzalanıb. Sonuncu ikitərəfli protokol isə
30 mart 2012-ci il tarixində Qırğız Respublikası ilə imzalanıb. Beləliklə, Azərbaycanın ÜTT-yə üzvolma
prosesi çərçivəsində ikitərəfli danışıqların başa çatdırılması haqqında imzaladığı protokolların sayı 5-ə çatıb.
Qeyd etmək lazımdır ki, imzalanan protokollarda Azərbaycanın maraqları tam təmin edilib. İkitərəfli
müraciətlər əsasında mütəmadi olaraq mallar və xidmətlər sahəsində təhlillər aparılır.
Sonuncu dəfə ikitərəfli danışıqlar 24-28 iyul 2017-ci il tarixlərində Avropa İttifaqı, ABŞ, İsveçrə,
Yaponiya, Hindistan, Rusiya Federasiyası və Tayland ilə mallar və xidmətlər üzrə keçirilib. Danışıqlar zamanı
Azərbaycanın üzv ölkələrə təqdim etdiyi son təkliflər müzakirə edilib.
Azərbaycan qanunvericilik sisteminin ÜTT tələblərinə uyğunlaşdırılması üşün tədbirlər görür.
Azərbaycan Prezidentinin 2 avqust 2006-cı il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilən “Tədbirlər Planı”nda 39
normativ-hüquqi sənəd nəzərdə tutulub. Onlardan, “Bitki karantini haqqında” və “Bitki mühafizəsi haqqında”
qanunlar qüvvədən düşüb, digər 37 qanundan 18 normativ-hüquqi sənəd qəbul edilib. Hazırda 10 sənədin
layihəsi hazırlanıb və aidiyyəti orqanlarla razılaşdırılıb, o cümlədən “Texniki tənzimləmə haqqında” Qanun
layihəsi Azərbaycan Prezidentinin Administrasiyasına təqdim olunub. Bundan başqa 10 layihənin
hazırlanması nəzərdə tutulur.
Azərbaycanın ÜTT-yə üzv olmasına hazırlıq işləri üzrə komissiya da fəaliyyət göstərir. ÜTT-yə
üzvolma prosesinin sürətləndirilməsi məqsədilə Nazirlər Kabinetinin 22 avqust 2003-cü il tarixli Sərəncamı
ilə Azərbaycanın ÜTT-yə üzv olmasına hazırlıq işləri üzrə Komissiyası yaradılıb. Nazirlər Kabinetinin 9 mart
2017-ci il tarixli Sərəncamı ilə Azərbaycanın ÜTT-yə üzv olmasına hazırlıq işləri üzrə Komissiyanın yeni
tərkibi təsdiq olunub. Komissiyanın tərkibi aidiyyəti nazirliklərinin nazir müavinləri, dövlət komitə və
agentliklərinin rəhbər işçilərindən ibarətdir. Komissiyanın sədri iqtisadiyyat naziri Şahin Mustafayevdir.
Komissiya sədrinin müavinləri – xarici işlər nazirinin müavini Mahmud Məmməd-Quliyev və ədliyyə
nazirinin müavini Toğrul Musayevdir. Bu günədək Komissiyanın 11 iclası keçirilib. Sonuncu iclas 2010-cu
ilin 5 fevral tarixində baş tutub.
ÜTT-yə üzvlük prosesi ilə bağlı cəmiyyətin məlumatlandırılması və maarifləndirilməsinin vacib
olduğunu nəzərə alaraq, bu istiqamətdə müəyyən işlər də görülür. İqtisadiyyat Nazirliyinin və müxtəlif dövlət
qurumlarının nümayəndələrinin iştirakı ilə ÜTT-yə həsr olunan dəyirmi masalar təşkil olunub, ABŞ-ın texniki
yardım layihəsi ilə birgə ÜTT-yə üzv olma Nəşrlər Seriyası çərçivəsində ÜTT haqqında altı broşür çap
olunaraq universitetlər, kitabxanalar, iş adamları və qeyri-hökumət təşkilatlarına paylanıb.
İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən birlikdə regionlarda sahibkarlar üçün seminarlar təşkil olunur. Belə ki,
2011-ci ilin 17 iyun tarixində Şəkidə və 8 iyul tarixində Lerikdə sahibkarlar üçün seminarlar keçirilib. Bu
seminarların təşkili 2012-ci ildə də davam etdirilib. 2012-ci ilin 18 may tarixində Qəbələdə, 25 may tarixində
Masallıda, 28 iyun tarixində Qaxda yerli sahibkarların iştirakı ilə seminarlar keçirilib. “Azərbaycan və ÜTT”
mövzusunda 2007-ci ildə gənc tədqiqatçılar, 2008-ci ildə isə jurnalistlər arasında müsabiqələr təşkil olunub.
Ekspress. – 2018.- 28-30 aprel. – № 76. – S. 10.
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Azərbaycanın ÜTT-yə üzvlüyünün əsas şərtləri açıqlandı
Səməd Cəfərov
«O zaman ki, Azərbaycanda həm kənd təsərrüfatında, həm sənaye sahəsində ixracyönümlü
məhsullar üstünlük təşkil edəcək, o vaxt biz Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olacağıq»
Məlum olduğu kimi, 17 il əvvəl Azərbaycan üzvlük üçün Ümumdünya Ticarət Təşkilatına (ÜTT)
müraciət edib. Lakin təşkilatın irəli sürdüyü bir sıra şərtlər ölkəmizin bu quruma üzvlüyünün tezləşməsinə
imkan vermir. Azərbaycan isə ilk növbədə bu üzvlüyün hər hansı sahədə problem yaratmasını istəmir. Xüsusən
də aqrar sektorda.
Prezident İlham Əliyev də bu xüsusda Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı
Dövlət proqramlarının icrasına həsr olunan konfransda bir sıra maraqlı fikirlər səsləndirib: «Hər bir dövlət öz
bazarını qorumalıdır, qoruyur və Azərbaycan da bu yolla gedir. Bilirsiniz ki, biz hələ Ümumdünya Ticarət
Təşkilatına üzv olmamışıq, baxmayaraq bizi böyük təkidlə oraya dəvət edirlər. Demək olar, bu məsələ
Azərbaycan qarşısında mütəmadi qaydada qaldırılır ki, nə üçün Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatına
üzv olmur? Bunun səbəbləri vardır və səbəblərdən ən birincisi, yerli istehsalçının müdafiəsidir, Azərbaycan
bazarının qorunmasıdır. Biz ilk növbədə öz fermerlərimizə, şirkətlərimizə şərait yaratmalıyıq. Yoxsa biz öz
bazarımızı, necə deyərlər, açsaq və buraya keyfiyyətsiz, ucuz xarici məhsullar sərbəst şəkildə buraxılsa, o
zaman yerli istehsal öləcəkdir, kəndli zərər çəkəcəkdir. Ona görə, biz buna getmirik. Mən bu gün də demək
istəyirəm ki, Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olacağıq, ancaq nə vaxt, onu biz bilirik. O vaxt ki,
Azərbaycanda həm kənd təsərrüfatında, həm sənaye sahəsində ixracyönümlü məhsullar üstünlük təşkil
edəcəkdir, o vaxt biz Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olacağıq və baxarıq görərik o vaxt bizi belə təkidlə
oraya dəvət edəcəklər, yoxsa yox. Çünki Azərbaycan bazarı dinamik bazardır, böyüyən bazardır. Azərbaycan
zəngin ölkəyə çevrilir, əhali artır. Əlbəttə ki, bu bazara necə deyərlər, sərbəst gəlmək üçün böyük səylər
göstərilir. Bir daha demək istəyirəm ki, yerli istehsalın gücləndirilməsi, idxaldan asılılığımızın azaldılması,
ixracyönümlü məhsulların yetişdirilməsi prioritet məsələdir. Bu məsələlərin həllinə bütün dövlət qurumları
kömək göstərməlidir».
Beləliklə, ən azı kənd təsərrüfatı sahəsində tənəzzül yaşanmasına yol verməmək üçün Azərbaycan
Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmağa tələsmir və bu, kifayət qədər məntiqi addımdır. Azərbaycanda
kənd təsərrüfatının əsas məşğuliyyət sahəsi olduğunu və bu sektorda çalışanların əksəriyyətinin kommersiya
məqsədilə deyil, şəxsi ehtiyaclarını ödəmək üçün təsərrüfat fəaliyyəti qurması, həm bu təhlükənin əhatə
dairəsinin geniş və həm də təsirli olacağını deməyə əsas verir. Belə olan halda ÜTT-yə qəbul zamanı
Azərbaycanın ən çox problemlərlə üzləsən sahəsinin kənd təsərrüfatı bölməsi olacağı əvvəlcədən bəllidir.
Ümumiyyətlə isə bu kontekstdə adaptasiya tənəzzülünə məruz qalacaq sahə yalnız aqrar bölmə olmayacaq.
İllərlə xarici kapitaldan ehtiyatlanaraq tənzimlənən maliyyə, bank, sığorta və digər xidmət sektorunun da
vəziyyəti hökumətin diqqətindən yayınmamalıdır. İstənilən halda, problemlərimizin sənayenin emal sahəsini
də əhatə edəcəyi şübhəsizdir. Çünki burda xalis rəqabət qanunları fəaliyyət göstərir.
Hazırda ÜTT ilə danışıqlar 5 sahəni – tariflər, xidmətlər, kənd təsərrüfatı, sanitar və fitosanitar tədbirlər,
standartlaşdırma və əqli mülkiyyət sahələrini əhatə edir. Qeyd edək ki, ÜTT-yə üzv olarkən ölkələrin inkişaf
səviyyəsinə uyğun olaraq güzəştlər tətbiq olunur. İnkişaf etməkdə olan ölkələr inkişaf etmiş ölkələrlə
müqayisədə daha çox güzəştlər əldə edir. Danışıqların uğurla nəticələnməsinə mane olan əsas səbəblərdən biri
gömrük idxal tarifləri ilə bağlıdır. Xüsusilə də kənd təsərrüfatı məhsullarına tətbiq edilən tariflərin yüksək
olmasını əsas gətirərək, ölkəmizi ÜTT-yə qəbul etmirlər. Azərbaycan isə təklif olunan şərtləri qəbul etmək
istəmir. Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxil olması zamanı qorumalı olduğu vacib mövqe
onun inkişafda olan ölkə qismində tanınmasıdır. Rəsmi Bakı, əvvəlki kimi, bu statusda quruma üzv olmaq
niyyətini ortaya qoysa da, ÜTT əks mövqedən çıxış edir. Qurum Azərbaycanın ÜTT-yə inkişaf etmiş ölkə
olaraq daxil olmasında israrlıdır. İnkişaf etməkdə olan ölkə statusu kənd təsərrüfatında subsidiyaların həcmi,
antidempinq tədbirləri və müdafiə mexanizmləri də daxil olmaqla, təqribən 10 istiqamətdə üstünlüklər əldə
etməyə imkan verir. Hələlik Azərbaycan hökuməti kənd təsərrüfatına yüksək səviyyədə subsidiyaların
ayrılmasından imtina etmək niyyətində deyil. Onu da bildirək ki, Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatına
üzv olma prosesinin 9-cu mərhələsindədir. Bu mərhələdə əsasən üzv ölkələrlə qarşılıqlı öhdəliklər məsələsi
müzakirə edilir və bu istiqamətdə intensiv danışıqlar gedir. Bu mərhələ bitdikdən sonra növbəti, 10-cu
mərhələdə isə üzv ölkələrlə əsasən, prosedur qaydaları müzakirə olunacaq. Ümumilikdə, ÜTT-yə üzvlük
prosedur qaydası 13 mərhələdən ibarətdir.
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Əsas hədəf – Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlük
Azərbaycan da ÜTT-yə üzvlük istiqamətində danışıqlar aparan əsas ölkələrdəndir
Həqiqət İSABALAYEVA
Dünya ticarətinə inteqrasiya yolunu tutan ölkələrin əsas hədəfi Ümumdünya Ticarət Təşkilatına (ÜTT)
üzvlükdür. 1995-ci ildə yaradılan təşkilatın qərargahı İsveçrənin paytaxtı Cenevrə şəhərində yerləşir. Ən gənc
beynəlxalq təşkilatlardan olan ÜTT əsası 1947-ci ildə qoyulmuş Tariflər və Ticarət üzrə Baş Sazişin (GATT)
davamçısıdır. Hazırda dünyanın 153 ölkəsi ÜTT-nin üzvüdür. Bundan başqa, 31 ölkə və bir neçə beynəlxalq
təşkilat ÜTT-də müşahidəçi statusuna malikdir. Dünya ticarətinin 97 faizə qədəri ÜTT-yə üzv ölkələrin payına
düşür.
ÜTT üzvlərinə hansı üstünlükləri verir?
Bəs niyə ölkələr bu təşkilata üzv olmağa bu qədər can atır? Təşkilat üzvlərinə hansı üstünlükləri verir?
Azərbaycanın ÜTT-yə üzv olmasına hazırlıq işləri üzrə komissiyanın məlumatına görə, ÜTT çoxtərəfli ticarət
sazişləri əsasında ölkələrarası ticarət münasibətlərinin tənzimlənməsini həyata keçirir. Təşkilatın normativhüquqi bazasını çoxtərəfli ticarət sazişləri təşkil edir. Bu sazişlər əmtəə və xidmətlərlə ticarəti, əqli mülkiyyət,
ticarət siyasətinin icmalı və mübahisələrin həlli məsələlərini tənzimləyir. ÜTT-nin əsas məqsədi beynəlxalq
ticarətin maksimum dərəcədə liberallaşdırılması və onun möhkəm əsaslarının yaradılması, bununla da iqtisadi
inkişafın artırılması və insanların həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasıdır. Təşkilatın əsas vəzifəsi çoxtərəfli
ticarət danışıqlarının Uruqvay Raundu (1986-1994) nəticəsində formalaşmış Sazişlər Paketi əsasında üzv
ölkələr arasında ticarət-iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsidir. Təşkilatın funksiyalarına gəlincə, ÜTT-nin
funksiyaları qurumun hüquqi əsasını təşkil edən çoxtərəfli ticarət sazişlərinin qəbul olunmasına və qəbul
olunan sazişlərin yerinə yetirilməsinə nəzarətin həyata keçirilməsi, üzv ölkələr arasında ticarət danışıqlarının
təşkil edilməsi, üzv ölkələr tərəfindən həyata keçirilən ticarət siyasətinin müşahidə edilməsi, digər beynəlxalq
təşkilatlarla əməkdaşlığın həyata keçirilməsi daxildir. Bundan başqa, funksiyalar üzv ölkələr arasında ticarət
mübahisələrinin həll edilməsinə köməklik göstərilməsi, beynəlxalq ticarətə və ticarət siyasətinə dair
informasiyaların toplanılması, öyrənilməsi və təqdim olunmasıdır. Təşkilatın strukturuna gəldikdə, Nazirlər
Konfransı ÜTT-nin ali orqanı hesab olunur. Bütün üzv ölkələrin təmsil olunduğu Nazirlər Konfransı Uruqvay
Raundu Sazişləri ilə bağlı yaranan problemlərin müzakirəsi və prinsipial məsələlər üzrə qərarların qəbul
edilməsi üçün ən azı iki ildə bir dəfə çağırılır. Nazirlər Konfransı ÜTT-nin Baş Direktorunu təyin etmək,
müvafiq Komitələri təsis etmək, təşkilata yeni üzv qəbul etmək və s. kimi səlahiyyətlərə malikdir. Katiblik
ÜTT-nin icraçı orqanı hesab olunur. Katibliyə Nazirlər Konfransı tərəfindən təyin edilən Baş Direktor
rəhbərlik edir. 2005-ci ilin sentyabr ayından Katibliyə Paskal Lami rəhbərlik edir. Katiblik Cenevrədə yerləşir.
Katibliyin əsas vəzifəsi müxtəlif şuralara, komitələrə, inkişaf etməkdə olan ölkələrə texniki yardım göstərmək
və dünya ticarətinin təhlilini həyata keçirməkdir. Bundan başqa, ÜTT-də Baş Şura, Əmtəələrlə ticarət üzrə
Şura, Xidmətlərlə ticarət üzrə Şura və Əqli mülkiyyət hüquqlarının ticarət aspektləri üzrə Şura fəaliyyət
göstərir. ÜTT sazişləri bütün üzvlər arasında müzakirə edilir, konsensus yolu ilə qəbul olunur və bütün
ölkələrin parlamentlərində təsdiq olunmalıdır.
1997-ci ilin iyunundan başlanan yol
Azərbaycan da ÜTT-yə üzvlük istiqamətində danışıqlar aparan əsas ölkələrdəndir. Respublikasının
ÜTT-yə üzv olma niyyətini əks etdirən müraciət hələ 23 iyun 1997-ci il tarixində ÜTT Katibliyinə təqdim
edilib. Hazırda da Azərbaycanın ÜTT-yə üzv olma prosesinin sürətləndirilməsində ən vacib məsələlərdən biri
olan çoxtərəfli danışıqlar davam etdirilir. Ümumiyyətlə isə 16 iyul 1997-ci ildə Azərbaycan üzrə ÜTT
katibliyində yaradılmış İşçi Qrupun 1-ci iclası 2002-ci ildə Cenevrədə təşkil olunub. 2004-cü ildən başlayaraq
İşçi Qrupunun iclasları ardıcıl olaraq keçirilir. 2008-ci ildə ilk dəfə olaraq bir il ərzində İşçi Qrupunun 2 iclası
keçirilmişdir. Belə ki, 2008-ci ilin 6 may və 11 dekabr tarixlərində Cenevrədə İşçi Qrupunun 5-ci və 6-cı
iclasları təşkil olunmuşdur. 5-ci iclasın sonunda Azərbaycan üzrə ilk ümumiləşdirici sənədin – Faktlar
İcmalının – hazırlanmasına dair qərar qəbul edilmişdir. Sənəd ÜTT Katibliyi tərəfindən hazırlanaraq
Azərbaycan tərəfinə təqdim olunmuşdur. Sənədə dair aidiyyəti qurumlar tərəfindən rəy və təkliflər
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bildirilmişdir. Faktlar İcmalı İşçi Qrupunun 6-cı iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Sənədin son variantı danışıqlar
qrupunun üzvlərinə rəy bildirilməsi üçün paylanılıb və İşçi Qrupunun 7-ci iclasında yenidən müzakirə edilib.
İşçi Qrupunun 8-ci iclası 2010-cu ilin 18 oktyabr tarixində keçirilib. İclasda Danışıqlar Qrupunun rəhbəri,
xarici işlər nazirinin müavini Mahmud Məmməd-Quliyev Azərbaycan Hökumətinin davamlı sosial-iqtisadi
inkişaf, ölkə iqtisadiyyatının diversifikasiyası və qeyri-neft sektorunun inkişafı məsələlərinə mühüm
əhəmiyyət verdiyini və bu istiqamətdə son dövr ərzində görülən işlər barədə məlumatı iclas iştirakçılarının
diqqətinə çatdırıb. Azərbaycanın milli iqtisadi maraqlarını və həssaslıqlarını özündə təsbit edən mallar və
xidmətlər üzrə təkmilləşdirilmiş təkliflər və digər sənədlər hazırlanaraq ÜTT Katibliyinə və aidiyyəti ölkələrə
təqdim olunduğunu və növbəti ikitərəfli danışıqların keçirilməsinin planlaşdırıldığı bildirilibr. Eyni zamanda,
Azərbaycan tərəfindən hazırlanmış “inkişaf etməkdə olan ölkə” statusu ilə əlaqədar əsaslandırma, həmçinin
Azərbaycanın qanunvericiliyinin ÜTT qaydalarına uyğunlaşdırılması istiqamətində aparılan işlər haqqında,
son il ərzində hazırlanan və təsdiq olunan normativ-hüquqi sənədlər haqqında məlumatlar ÜTT Katibliyinə
təqdim olunub. İclasda iştirak edən bir sıra ölkələrin nümayəndələri (Türkiyə, ABŞ, Avropa İttifaqı (Aİ),
Kanada, Hindistan, Pakistan, Norveç, Yaponiya) çıxış edərək Azərbaycanın ÜTT-yə üzvlüyünü dəstəkləmiş,
ölkəmiz tərəfindən bu istiqamətdə həyata keçirilmiş tədbirləri və onların nəticələrini müsbət qiymətləndiriblər.
İclas zamanı üzv ölkələr tərəfindən verilən əlavə suallar cavablandırılıb. İclasdan sonra Aİ və ABŞ tərəfindən
rəsmi şəkildə Azərbaycan tərəfinə təqdim olunan suallar cavablandırılıb və ÜTT Katibliyinə təqdim edilib.
12 dövlətlə ikitərəfli danışıqlar
Azərbaycan ÜTT-yə üzv olma prosesində 12 dövlət ilə (ABŞ, Avropa İttifaqı, Kanada, Yaponiya,
Norveç, Braziliya, Cənubi Koreya, Ekvador, Çinin Tayvan əyaləti, Şri-Lanka, Hindistan və İsveçrə) ikitərəfli
danışıqlar aparır. Danışıqlar zamanı Azərbaycanın mal və xidmətlər bazarına çıxışa dair məsələlər müzakirə
olunur, xüsusi əhəmiyyət kəsb edən sahələrin qorunması ilə bağlı zəruri tədbirlər görülür. İkitərəfli danışıqlar
nəticəsində 4 ikitərəfli protokol imzalanıb. İlk protokol 2007-ci ildə Türkiyə ilə, 2008-ci ildə Oman və
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə, 2010-cu ildə isə Gürcüstan ilə imzalanıb. Həmçinin, Qırğızıstan ilə ikitərəfli
danışıqlar yekunlaşmış və ikitərəfli protokolun imzalanması razılaşdırılıb. Qeyd etmək lazımdır ki,
bütövlükdə, ÜTT-yə üzvlüklə bağlı imzalanmış və imzalanması razılaşdırılmış bütün ikitərəfli protokollarda
Azərbaycanın maraqları tam təmin edilib. İkitərəfli müraciətlər əsasında mütəmadi olaraq mallar və xidmətlər
sahəsində təhlillər aparılır. İkitərəfli danışıqların sonuncu raundu 2010-cu ilin 19-23 iyul və 19-22 oktyabr
tarixlərində Cenevrə şəhərində keçirilib. Danışıqlar Aİ, Çinin Tayvan əyaləti, Hindistan, Çin, ABŞ, Norveç,
İsveçrə, Yaponiya və Kanada ilə mal və xidmətlər üzrə aparılıb. Mallarla bağlı kənd təsərrüfatı sahəsində
Azərbaycan üçün həssas olan malların siyahısı dövlətlərə təqdim olunmuş və müzakirə edilib. Eyni zamanda,
Azərbaycanın qoşulduğu sektoral təşəbbüslər haqqında məlumat verilib və üzv dövlətlər tərəfindən sənaye
sahəsində prioritet hesab etdikləri mal mövqelərinin müəyyən edilməsinə dair razılıq əldə olunub. Xidmətlər
sahəsi ilə bağlı görüşlər zamanı dövlətlər onları maraqlandıran sahələrdə bazara giriş şərtlərinin tam
liberallaşdırılması, xidmətlərə dair cədvəldə göstərilən bir sıra məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasını
istəyiblər. Azərbaycan tərəfi isə xidmətlər bazarının kifayət qədər liberal olduğunu növbəti dəfə bildirib.
Hazırda bir sıra dövlətlər tərəfindən göndərilmiş ikitərəfli müraciətlər təhlil olunur.
Qanunvericiliyin ÜTT tələblərinə uyğunlaşdırılmasına gəlincə, ölkə prezidentinin 2 avqust 2006-cı il
tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Tədbirlər Planı”nda 39 normativ-hüquqi sənəd nəzərdə tutulub. Onlardan,
“Bitki karantini haqqında” və “Bitki mühafizəsi haqqında” qanunlar qüvvədən düşüb, digər 37 qanundan 17
normativ-hüquqi sənəd qəbul edilib. Hazırda 10 sənədin layihəsi hazırlanıb və aidiyyəti orqanlarla
razılaşdırılıb, o cümlədən “Texniki tənzimləmə haqqında” Qanun layihəsi Prezident Administrasiyasına
təqdim olunub. Bundan başqa, 10 layihənin hazırlanması nəzərdə da tutulur.
ÜTT-yə üzvolma prosesinin sürətləndirilməsi məqsədilə Nazirlər Kabinetinin 22 avqust 2003-cü il
tarixli sərəncamı ilə Azərbaycanın ÜTT-yə üzv olmasına hazırlıq işləri üzrə Komissiyası yaradılıb. Nazirlər
Kabinetinin 2009-cu il 7 iyul tarixli sərəncamı ilə Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmasına
hazırlıq işləri üzrə Komissiyanın yeni tərkibi təsdiq edilib. Komissiyanın tərkibi aidiyyəti nazirliklərinin nazir
müavinləri, dövlət komitə və agentliklərinin rəhbər işçilərindən ibarətdir. Komissiyanın sədri iqtisadi inkişaf
naziri Şahin Mustafayevdir. Komissiya sədrinin müavinləri – xarici işlər nazirinin müavini Mahmud
Məmməd-Quliyev və ədliyyə nazirinin müavini Toğrul Musayevdir. Bu günədək Komissiyanın 11 iclası
keçirilib. Sonuncu iclas isə 2010-cu ilin 5 fevral tarixində keçirilib.
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Material KİVDF-nin dəstəklədiyi layihə çərçivəsində hazırlanıb
Kaspi.-2011.-27-29 avqust.-№142.-S.6.
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AZƏRBAYCANIN ÜTT-yə ÜZV OLMASI İSTİQAMƏTİNDƏ ƏSAS MƏSƏLƏLƏR
Amil MƏHƏRRƏMOV,
iqtisad elmləri namizədi, dosent
Keçid iqtisadiyyatlı ölkələrin müxtəlif beynəlxalq təşkilatlara və inteqrasiya birliklərinə qoşulması
onların iqtisadiyyatında, əsasən də, xarici ticarət, investisiya siyasəti, maliyyə və bank xidmətləri sahələrində
yeni struktur dəyişikliklərinin həyata keçirilməsinə səbəb olmuşdur.
Inteqrasiya meyilli regionlarda meydana gələn bir çox yeni iqtisadi və siyasi hadisə və proseslər bir sıra
məsələlərin yalnız beynəlxalq inteqrasiya birlikləri çərçivəsində həll edilməsinə səbəb olmuşdur. Bu birliklər
çərçivəsində milli təsərrüfat strukturlarının yaxınlaşması və qloballaşma prosesinə qoşulması ilə nəticələnən
ölkələrin qarşılıqlı iqtisadi fəaliyyət prosesləri baş verir ki, bu da iqtisadi inteqrasiyanın başlanğıc və vacib
şərtlərindən biri olan mallarla və xidmətlərlə ticarətin ölkələr arasında mübadiləsinin inkişafına təsir edir.
Iqtisadi əməkdaşlıq inteqrasiya birliyinə daxil olduqda daha da dərinləşir və ölkələrin müxtəlif sferalarını əhatə
edir.
Beynəlxalq ticarət sisteminə inteqrasiya ölkələrə öz inkişaf strategiyalarını daha sabit mühitdə qurmağa
imkan verir və bu da öz növbəsində onlara digər ticarət orqanlarının istifadə etdiyi hüquqlardan və ticarətdə
olan imkanlardan daha səmərəli istifadə etməyə şərait yaradır. Başqa sözlə, beynəlxalq hüquqa əsaslanan aşkar
şərait ölkələrə, onların ticarət orqanları ilə münasibətdə rəqabət qabiliyyətini yaxşılaşdırmağa kömək göstərir.
Digər tərəfdən, ÜTT-yə üzvlük Azərbaycandan öz xarici ticarət qanunvericiliyi, qayda və təcrübəsini ÜTT
sazişlərində nəzərdə tutulan çoxtərəfli öhdəliklərə uyğunlaşdırmağı, həmçinin xarici əmtəə və xidmətlərin
daxili bazarlara azad daxil olmasını təmin etmək məqsədilə öz ticarət orqanlarına müvafıq güzəştlər etməyi
tələb edəcəkdir [6].
Məqsədyönlü və proqressiv iqtisadi inteqrasiya şəraitində Azərbaycan Respublikasının (AR), eləcə də,
SSRİ dağıldıqdan sonra yaranan digər müstəqil ölkələrin qlobal iqtisadiyyatda rolu sürətlə artmağa
başlamışdır. Azərbaycan öz müstəqilliyinin ilk illərində beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığın, postsovet
məkanında və onun hüdudlarından kənarda regional əməkdaşlığın dərinləşməsinin fəal tərəfdarı kimi çıxış
etmiş və etməkdədir.
Ümumiyyətlə nəzər yetirsək görərik ki, Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası iki səviyyədə
regional və universal beynəlxalq təşkilatlar səviyyəsində baş verir.
İnteqrasiya birlikləri çərçivəsində Azərbaycanla digər dövlətlər arasında təsərrüfat əlaqələrinin
dərinləşməsi və genişlənməsinin bir neçə əsas yolu vardır. Birinci yol, xarici mübadilənin inkişafını ləngidən
daxili maneələrin, gömrük və valyuta məhdudiyyətlərinin aradan qaldırılması, ikinci yol, müəssisələrarası
mübadilənin, texnologiyanın ölkələrarası ötürülməsinin inkişafına şərait yaradan transmilli şirkətlərin
yaranması və inkişafı istiqamətindədir ki, bu da millətlərarası razılaşdırılmış tədbirlərin dövlətlərarası,
beynəlxalq normalarla rəsmiləşmiş birliklərin formalaşmasına yönəlmişdir.
Beynəlxalq iqtisadi institutların mütəxəssisləri Azərbaycanın iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına
inteqrasiyasının müasir mərhələsinin özəlliklərinə və xarakterik cəhətlərinə toxunaraq aşağıdakıları qeyd
edirlər:
1. SSRİ-nin və dünya sosialist sisteminin süqutundan sonra, Azərbaycan da daxil olmaqla, bir sıra
ölkələr
dünya təsərrüfatı sisteminə qoşulmuşlar.
1.
2.
Xarici iqtisadi əlaqələrin liberallaşdırılması hazırda Azərbaycanın bir çox
ölkələrlə yaxınlaşmasını təmin edir.
2.
3.
Bütün ölkələrə münasibətdə texnologiyaya, ətraf mühitin çirklənməsinə, maliyyə
institutlarının fəaliyyətinə, milli statistikaya münasibətdə vahid standartlar tətbiq edilir. Bu standartlar təhsil
və mədəniyyət sahəsində olan əlaqələrə də aid edilir.
3.
4.
Beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə (ÜTT, BVF) makroiqtisadi siyasətin eyni
meyarları Azərbaycanda da tətbiq edilir, vergi siyasətində, eləcə də, məşğulluq sahəsindəki siyasətdə tələblərin
təkmilləşdirilməsi baş verir [5, s.8].
İqtisadi inteqrasiyanın obyektiv şərtlərindən və amillərindən asılı olaraq təsərrüfat həyatının
beynəlmiləlləşməsi, mallar və xidmətlərlə beynəlxalq ticarətin inkişafı, istehsalın və kapitalın
beynəlmiləlləşməsi baş verir. Son zamanlar Azərbaycanda kütləvi kommunikasiya qlobal sistemlərinin
inkişafına tələbat artır, makroiqtisadi proseslərin beynəlmiləlləşməsi güclənir, informasiya fəaliyyəti geniş
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miqyas alır, nəqliyyat sistemləri beynəlmiləlləşir. Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişafının bu yeni hadisə və
proseslərlə bağlı problemlərin həlli beynəlxalq iqtisadi təşkilatlara inteqrasiyası ilə yerinə yetirilə bilər.
Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra xarici ölkələrlə siyasi yaxınlaşma ilə yanaşı, beynəlxalq
iqtisadi məkana nüfuzetmə kursunu götürmüş və bu kursun əsas istiqamətlərindən birini ÜTT-yə daxilolma
təşkil etmişdir. Qloballaşma şəraitində heç bir ölkə iqtisadiyyat və ticarət sahəsində həlledici rol oynayan ÜTTyə qoşulmadan hərtərəfli və tam inkişaf edə bilməz.
Azərbaycan siyasi və iqtisadi müstəqillik əldə etdikdən sonra onun dünya iqtisadiyyatı ilə sıx inteqrasiya
olunması Azərbaycan hökumətinin apardığı iqtisadi siyasətin mühüm tərkib hissəsidir. AR beynəlxalq iqtisadi
münasibətlərin müstəqil subyekti kimi dünyanın bütün dövlətləri ilə xarici iqtisadi əlaqələrini inkişaf etdirir.
Azərbaycan müstəqilliyini bəyan etdiyi ilk günlərdən həyata keçirdiyi tədbirlər onun xarici iqtisadi əlaqələr
sahəsində “açıq qapı” siyasətinin yeritdiyini göstərir. Açıq iqtisadiyyat respublikamızın iqtisadi əlaqələrinin
beynəlmiləlləşməsi prosesini sürətləndirir və milli iqtisadiyyatımızın beynəlxalq şəraitə uyğunlaşmasına və
onun dünya ölkələrinin inkişafına səbəb olmuş beynəlxalq əmək bölgüsünə qoşulmasına geniş imkanlar
yaradır. Hazırda Azərbaycan aparıcı və çox nüfuzlu qurumlarının, o cümlədən ÜTT-nin bərabərhüquqlu bir
üzvü olmaq üçün müvafiq tədbirlər görməkdədir. Bu baxımdan, beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
kompleksinin idarə edilməsi üçün ölkədə müvafiq dövlət strukturu yaradılmış və hazırda onlar müvafiq
istiqamətlərdə fəaliyyət göstərirlər.
AR-in ÜTT-yə üzvolma istəyi ölkənin müasir ticarət siyasətindən irəli gəlir. Bu siyasətin əsas məqsədi
dünya iqtisadiyyatına, beynəlxalq ticarətə maksimal dərəcədə səmərəli və əlverişli şərtlərlə daxil olmaqdan
ibarətdir [2].
Azərbaycanın ÜTT-yə üzvlük məsələsi aktuallaşdıqca bu təşkilata qoşulmağın xeyirləri və ziyanları
müxtəlif səviyyələrdə müzakirə edilir. İEOÖ-nün ÜTT üzvlüyündən necə bəhrələnməsi, hətta qloballaşmanın
tərəfdarları arasında da birmənalı qarşılanmır. Bununla belə, qloballaşmanın qəti əleyhdarları da ÜTT-yə
üzvlüyü qaçılmaz sayırlar: müasir qloballaşan dünyada hər hansı bir ölkənin iqtisadi inteqrasiyadan kənarda
qalması istənilən halda həmin dövlətin uduşları ilə müşahidə edilmir. iqtisadi inteqrasiyaya tez qoşulmaqla
ölkə uduşlarının sayını artıra bilər.
Azərbaycanın ÜTT-yə üzv olması ilə bağlı məsələləri nəzərə alaraq, AR Nazirlər Kabineti 12 mart 1997ci ildə Azərbaycanın ÜTT-yə üzv olması istiqamətində keçmiş Ticarət Nazirliyinın vəzifələrinin müəyyən
edilməsi haqqında Qərar qəbul etdi. Müvafiq Qərarm preambulasında Azərbaycanın ÜTT ilə əlaqələrinin
genişləndirilməsi zəruriliyi təsbit olunmuşdur. Qərarda həmçinin, BVF, Dünya Bankı (DB) və Avropa
Yenidənqurma və inkişaf Bankı ilə birgə Xarici ticarət rejimi Memorandumu hazırlanması müəyyən edilirdi.
Ticarət Nazirliyi digər təşkilatlarla birgə ÜTT ilə əməkdaşlıq üçün zəruri olan materialları hazırlamalı və
müvafiq müddəalar təqdim etməli idi [4, s. 242]. 23 iyun 1997-ci ildə AR-in ÜTT-yə üzvolma istəyini əks
etdirən ərizə ÜTT Katibliyinə təqdim edilmişdir. 22 aprel 1999-cu il tarixdə Azərbaycan Respublikasının
Xarici ticarət rejimi haqqında Memorandum ÜTT Katibliyinə təqdim olunmuşdur [7].
Azərbaycanın ÜTT-yə üzvlüyünun müzakirəsi həm cəmiyyətdə, həm də rəsmi qurumlarda bir sıra
məsələlərin meydana çıxmasına səbəb olmuşdur. Üzvlüklə bağlı Azərbaycan hökumətinin apardığı
müzakirələrin təhlili ölkəmizin bu prosesə sanki könüllü qoşulması qənaətinə gəlməyə əsas verir. MDB
ölkələri arasında Azərbaycanın ÜTT-yə üzv olması üzrə müzakirələr daha tez başlamasına baxmayaraq, yalnız
2004-cü ildən başlayaraq müzakirələrdə yeni “abu-hava” duyulmağa başladı. ABŞ Dövlət Departamenti və bir
sıra beynəlxalq maliyyə qurumlarının Azərbaycanın bu Təşkilata üzvlüyünün vurğulamasından sonra hökumət
yenidən bu məsələni gündəmə gətirdi. Bununla belə, hələ də bu məsələyə birmənalı yanaşma yoxdur. Bu
kontekstdə növbəti suallar meydana çıxır: Azərbaycan hökumətini qorxudan nədir, hökumət doğrudan da
ticarətin liberallaşmasının ölkə iqtisadiyyatına neqativ təsirindən ehtiyatlanır [1, s. 56-57].
Bütövlükdə, Azərbaycanın ÜTT-yə üzv olması istiqamətində əsas məsələləri aşağıdakı kimi
qruplaşdırmaq olar:
*qlobal rəqabət və daxili istehsalın buna münasibəti;
*ucuz kənd təsərrüfatı məhsullarının ölkəyə gətirilməsi və bunun yerli istehsala təsiri;
*ÜTT-yə üzvlüyün Azərbaycanın bank sektoruna təsiri;
*Azərbaycanın ÜTT-yə üzv olmasının ölkənin investisiya mühitinə təsiri imkanları;
*Azərbaycanın ÜTT-yə üzv olması və korrupsiyanın aradan qaldırılması tədbirləri;
*ÜTT-yə üzvlük və regional ticarət razılaşmaları.
Azərbaycanın ÜTT-yə üzvlüyü qlobal rəqabət nəticəsində daxili istehsalın sıradan çıxmasına və
işsizliyin artmasına səbəb ola bilər. Bu yanaşma aşağıdakı arqumentlərlə əsaslandırılır:
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- cari tariflərlə Azərbaycan daxili bazarının qorunması həyata keçirilir;
ÜTT üzvlüyü tarif maneələrinin əhəmiyyətli dərəcədə azaldılması deməkdir;
Azərbaycan ÜTT-yə üzv olandan sonra hökumət daxili istehsalı müdafiə etmək üçün malik olduğu
alətlərdən məhrum olacaq.
- ÜTT üzvlüyünün gətirdiyi liberallıq yerli müəssisələr üçün tənəzzülün sayının artmasına səbəb olacaq
[7].
Tarif dərəcələri ilə bağlı razılaşmalar bu təşkilatla aparılan danışıqlarda müəyyən edildiyindən ÜTT-yə
üzvlük hökumətin daxili bazarı qorumaq imkanlarının tamamilə sıradan çıxması demək deyil. Azərbaycanın
ÜTT-yə üzvlüyünün reallığını növbəti arqumentlər gücləndirir. Birincisi, cari tariflər aşağıdır. AR-də tətbiq
edilən gömrük tarifləri dərəcələri 0-dan başlayaraq 15-dək yüksəlir. Yəni ölkəmizdə tətbiq edilən ən yüksək
gömrük tarifi 15-dir və bu da beynəlxalq standartlar baxımından olduqca aşağı hesab edilir. 1995-ci ildən ÜTTnin üzvü olan Türkiyədə tətbiq edilən tariflər AR-də tətbiq edilən tariflərdən bəzi hallarda hətta bir neçə dəfə
yüksəkdir. Polşada tarif dərəcələri 0-dan 22 %-dək dəyişir. Bütövlükdə Mərkəzi və Şərqi Avropada bu
göstərici 0-30 % arasındadır. Digər tərəfdən, hətta rəsmi məlumatlarda da gömrük gəlirlərinin hamısının
yığılmadığı bildirilir. Beynəlxalq qurumların hesabatında isə Azərbaycanda gömrük gəlirlərinin 50%-nin
toplanmadığı göstərilir. Bunun səbəblərinin obyektiv və subyektiv olmasından asılı olmayaraq gömrük
sisteminin zəif fəaliyyət göstərməsi daxili bazarın qorunması haqqında arqumentləri zəiflədir. Belə olan halda
isə ÜTT üzvlüyünədək daxili bazarın qorunması ilə bağlı gətirilən arqumentlər ciddi hesab edilə bilməz.
İkincisi, ÜTT-yə üzvlükdən sonra Azərbaycanın tarifləri aşağı salacağı bəlli deyil. Məsələ ondadır ki, bu
təşkilata üzvlük heç də tariflərin kəskin aşağı salınması demək deyil. Tariflər ikitərəfli danışıqlar əsasında
müəyyənləşdirilir və bəzi tariflər hətta artırıla bilər. Digər tərəfdən, danışıqlar zamanı “fıks tariflər” (qarışıq)
müəyyənləşdirilir, buna görə də, hökumət gələcək tariflərlə bağlı ehtiyatlı qərarlar qəbul etməlidir. Üçüncüsü,
keçid dövründə ÜTT-yə üzvlükdən sonra Hökumət daxili bazarı qorumaq imkanlarından məhrum olmayacaq.
ÜTT üzvlərinə müvəqqəti müdafiə tədbirləri həyata keçirməyə icazə verilir. Həmçinin, real mübadilə
dərəcələrinin aşağı saxlanması hökumətin daxili istehsalı qorumaq imkanlarını artırır. Rusiya məsələləri üzrə
ixtisaslaşan amerikalı iqtisadçı Kilfford Qaddi bildirib ki, neft və qaz ehtiyatları kimi təbii ehtiyatların ixracını
həyata keçirən MDB ölkələrinin iqtisadiyyatı uzun illər qlobal miqyasda istehsal məhsullarının ixracı
təcrübəsinə malik olan Çindən fərqli olaraq beynəlxalq rəqabətə hazır deyildir. Amerikalı ekspertin fikrincə,
Sovet İttifaqının dağılmasından sonra yaranan yeni müstəqil dövlətlər özəlləşdirmə və bazar iqtisadiyyatının
başqa komponentlərinin formalaşdırılması ilə bağlı qanunlar qəbul etsə də islahatlar heç də uğurla
aparılmamışdır. Nəhayət, ÜTT-yə üzvlüyün xarici rəqabətin Azərbaycanda qida, maşınqayırma kimi sahələrdə
daxili istehsalın qısamüddətli zəifləməsinə gətirib çıxarsa da bu təşkilata üzv olmamaq və liberallaşmanın
olmaması uzunmüddətli planda daha böyük itkilərin yaranmasına səbəb olacaq [1, s.57-58].
ÜTT üzvlüyü xaricdən ucuz qiymətli kənd təsərrüfatı məhsullarının ölkəyə “ayaq açmasına” səbəb
olacaq və daxili istehsal müəssisələri rəqabət apara bilməyəcək. Nəticədə, Azərbaycanın aqrar sektoru çökəcək
və ölkə idxal məhsullarından asılı vəziyyətə düşəcək. Bu, onunla əsaslandırılır ki, İEOÖ-də aqrar sektor kifayət
qədər güclü deyildir və bu sahəyə ciddi dövlət qayğısının olduğu İEÖ-dən aşağı qiymətli kənd təsərrüfatı
məhsullarının sərbəst ticarəti yerli məhsulları “kölgədə” qoyur. Adətən, bu yanaşmanı gücləndirən amillər
müxtəlif ölkə hökumətlərinin aqrar sektorda subsidiyaların dəstəklənməsi səbəbləri ilə əlaqələndirilir. Bu
zaman 3 səbəb əsas götürülür: 1) hökumətlər əmin olmaq istəyirlər ki, daxildə ölkənin tələblərini təmin etmək
üçün kifayət qədər məhsul istehsal edilir, 2) fermerləri gözlənilməz təbii fəlakətlərdən, eləcə də dünya
bazarındakı qiymət dəyişikliklərindən qorumaq, 3) kənd cəmiyyətini müdafiə etmək. ÜTT üzvlüyündən sonra
dövlət aqrar sektorda himayədarlıq siyasətini davam etdirə bilər və bu birbaşa təşkilat ilə aparılan danışıqlardan
asılıdır. Dünyanın hər bir yerində, o cümlədən Azərbaycanda da aqrar sektor müdafiə edilir və ölkəmizdə aqrar
tariflər tətbiq edilmir və bu sahəyə yönəldilən subsidiyaların həcmi də yüksək deyildir. Əgər danışıqlar zamanı
Azərbaycan hökuməti aqrar sektor üçün yüksək və sabit tarif sisteminin uyğunlaşdırılması ilə bağlı razılıq əldə
edə bilərsə, o zaman bu sahədə vəziyyət heç də arzuolunmaz istiqamətdə dəyişməyəcək. Nəzərə almaq lazımdır
ki, ÜTT üzvlüyü heç də aqrar sektora subsidiyaların həyata keçirilməsini qadağan etmir. Təşkilat yalnız
Azərbaycan hökumətindən “subsidiya divarını” aşmamağı tələb edə bilər. Hələlik danışıqlarda Azərbaycan
hökumətinin ÜTT ilə hansı həcmdə subsidiya divarı razılaşdırması ilə bağlı məlumat yoxdur. Bu, hər bir
dövlətin xarakter və quruluşundan və eləcə də onun ÜTT ilə danışıqlardakı mövqeyindən asılıdır. Müxtəlif
ölkələrdə bu rəqəm bir-birindən fərqlənir. Məsələn, hələ ki, ÜTT-nin üzvü olmamış Rusiyada bu təşkilat ilə
danışıqlarda 16 mlrd. ABŞ dolları həcmində subsidiya divannın müəyyənləşdirilməsinə nail olmuşdur [9].
Azərbaycan iqtisadiyyatı daha da liberallaşandan sonra aqrar sektorda durğunluğun yaranacağı ilə bağlı ortaya
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qoyulan iddialar da dəstəklənmir. Bu sahədə problemlərin çoxu Azərbaycan ÜTT-nin üzvü olmasa belə, uzun
müddət aradan qaldırılmayacaq və iqtisadiyyata neqativ təsir göstərəcək. Belə problemlərə: yersiz müdaxilələr,
haqsız yoxlamalar, kəskin büdcə məhdudiyyətləri, müvafiq sektorda mülkiyyət hüquqlarının qorunmaması,
peşəkar menecerlərin olmaması və kredit əldə etmək imkanlarının məhdudluğu aiddir. Bu problemlər
Azərbaycanın bu və ya digər təşkilata üzv olub-olmamasından asılı deyil.
Azərbaycanın bank sektoru, sığorta sənayesi, pensiya fondları xarici rəqabətlə üz-üzə dayanmaqda
olduqca gücsüzdürlər. Azərbaycanın ÜTT-yə üzv olması ölkənin bank sektorunu iflic edəcək və xarici banklar
əhalinin böyük qisminin depozitlərini toplayaraq onun xaricə ötürülməsinə nail olacaq. Bu məsələni
əsaslandıran arqument ondan ibarətdir ki, ÜTT pul vəsaitlərinin və ona bərabər tutulan dəyərlərin azad
hərəkətini və maliyyə sektorunda liberallaşmanın aparılmasını tələb edir. Maliyyə sektorundakı liberallaşma
Azərbaycan banklarının mövqelərinin zəifləməsinə səbəb olacaq. ÜTT üzvlüyü xarici bank kapitallarının
dərhal Azərbaycana daxil olmasına səbəb olmayacaq. Bu təşkilatın şərtlərinə görə, ÜTT, üzvlükdən sonra
ölkəyə bank sektorunu inkişaf etdirmək üçün müəyyən vaxt verir. Azərbaycanın maliyyə sistemində
inhisarçılıq meyilləri hələ də qalmaqdadır. Azərbaycanın bank sektoru indiyə kimi özünün əsas
funksiyalarında islahatlar apara bilməmişdir. ÜTT üzvlüyündən sonra Azərbaycan bank sisteminin daha
rəqabətli mühitdə fəaliyyət göstərməsi üçün xüsusi vaxt əldə edəcək. Bu gün Azərbaycan üçün ən böyük
problem investisiya mühitini inkişaf etdirmək, kreditorların hüquqlarını müdafiə etmək, bank sektoruna inam
yaratmaq daha ciddi məsələdir.
ÜTT-nin ekspertləri bu yaxınlarda həm İEÖ, həm də İEOÖ-də maliyyə sektorundakı liberallaşdırmanın
xeyirlərini və itkilərini müzakirə ediblər. Müzakirələrdə bank sektorunda, qiymətli kağızlar və sığorta
bazarlarında beynəlxalq rəqabətin əhəmiyyəti qeyd edilərək, investorların, eləcə də istehlakçıların maraqlarını
qorumaq üçün bu sahələrdə güclü dövlət siyasətlərinin həyata keçirilməsinin vacibliyi xüsusilə vurğulanıb.
Ekspertlər maliyyə liberallaşdırılmasının əhəmiyyətini belə qiymətləndirirlər: 1) rəqabətin müdafiəsi və
sektorial səmərəliliyin artırılması, daha aşağı xərclər, daha yaxşı keyfiyyət və maliyyə xidmətlərinin daha çox
seçimi, 2) sektorlar və eləcə də ölkələr boyunca daha yaxşı resurs yığımı vasitəsilə investisiya imkanlarının və
maliyyə alətlərinin inkişaf etdirilməsi, 3) makroiqtisadi menecmentdə, kredit bazarlarında və maliyyə
sektorlarında hökumət müdaxiləsinin aşağı salınması.
Maliyyə xidmətlərinin liberallaşdırılmasının milli gəlirə və iqtisadi artıma ciddi pozitiv təsiri vardır.
Açıq maliyyə sistemlərinə malik ölkələrdə qapalı rejimə malik dövlətlərə nisbətən iqtisadi artım sürəti daha
yüksək olur. Buna ən yaxşı misal Honkonq və Sinqapur aid edilə bilər. Bu ölkələrdə xarici maliyyə kapitalının
rolunun böyük olması ilə yanaşı, kifayət qədər ciddi görünən iqtisadi artım əldə edilmişdir. Braziliya, Qana,
Macarıstan, Indoneziya kimi müxtəlif inkişaf səviyyələrində olan ölkələr dünya maliyyə bazarlarında tez bir
zamanda və əhəmiyyətli dərəcədə inteqrasiya oluna bilmişdir. Qeyd edək ki, son illər maliyyə xidmətləri
sürətlə təkmilləşdirilir. ÜTT ekspertlərinin apardığı araşdırmalar göstərir ki, 1970-ci ildən sənaye dövlətlərində
məşğulluq səviyyəsi 25 %-dən 50 %-dək artmışdır. Maliyyə xidmətləri sektorunda əlavə dəyər son 25 ildə
əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlmişdir. Bu göstəricinin ümumi daxili məhsula nisbəti Honkonq, Sinqapur, İsveçrə
və ABŞ-da 7 %-dən 13 %-dək artmışdır. Maliyyə xidmətləri sektorundakı artım beynəlxalq maliyyə
bazarlarının fəaliyyətinə də pozitiv təsir göstərir [8].
Azərbaycanın ÜTT-yə üzvlüyü ilə bağlı əsas məsələlərdən biri investisiyalarla bağlıdır. Belə ki,
tariflərin aşağı salınması xarici birbaşa investisiyaların azalması hesabına idxalların kəskin şəkildə artmasına
səbəb olacaqdır. Yəni zəif investisiya mühitinə malik olan ölkələr ya əmtəə, ya da investisiya qəbul edirlər.
Əgər daxili bazar tariflər vasitəsilə müdafiə olunursa, bu zaman ölkə daxilində zavod və ya fabrik tikmək daha
ucuz başa gəlir. Əgər açıq bazar prinsipləri işləyirsə, o zaman əmtəələr xaricdə istehsal ediləcək və
Azərbaycana idxal olunacaq. ÜTT-yə üzvlük xarici birbaşa investisiyaların həcminin artmasına və
ixracyönümlü sənayenin ixrac imkanlarının genişlənməsinə səbəb olacaq. ÜTT-yə üzvlük Azərbaycanın
ixracyönümlü sektorlarına birbaşa xarici investisiyaların axmasına səbəb olacaqdır. Bu təşkilata üzvlük
kreditorların hüquqlarının müdafiəsi öhdəliyinin götürülməsi deməkdir və bu baxımdan regional hökumətlər
ÜTT-yə qoşulandan sonra xarici investisiyada ayrı-seçkilik siyasəti yeridə bilmirlər. Horizontal investisiyalar
(daxili bazara istiqamətlənən investisiyalar) əhalinin daha çox cəmləşdiyi bölgələrə yönələcək və vertikal
investisiyalar (ixraca doğru istiqamətlənən investisiyalar) sərhədləri keçərək daha ixtisaslı işçilərin cəmləşdiyi
sektorlara üz tutacaq. Bu zaman tarif dərəcələrinin transaksiya xərclərinin kiçik hissəsini təşkil etməsi xarici
investisiyalara stimul yaradacaq [1, s.62-63].
Azərbaycanın ÜTT-yə üzv olmasında xüsusi əhəmiyyət kəsb edən növbəti məsələ regional azad ticarət
razılaşmaları ilə bağlıdır. Müvafiq məsələnin formalaşmasında əsas meyar hazırda regional azad ticarət
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razılaşmalarının daha da geniş yayılmasıdır. Xüsusən də, Avropa Birliyi çərçivəsində həyata keçirilən belə
razılaşmalar buna stimul verir. ÜTT-yə üzvlük regional ticarət razılaşmalarında Azərbaycanı əlavə alətlərlə
təmin edəcək və ölkənin regional səviyyədə mövqelərinin möhkəmlənməsinə səbəb olacaq.
ÜTT ekspertlərinin qənaətinə əsasən xarici ticarətin liberallaşdırılması regional və ikitərəfli ticarət
razılaşmaları vasitəsilə daha da sürətlə həyata keçirilə bilər. 1990-cı illərin əvvəllərindən başlayaraq regional
ticarət razılaşmalarının sayı əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. İndiyədək 250 regional ticarət razılaşmaları
GATT/ÜTT tərəfindən qeydə alınmışdır və onların 170-i hazırda qüvvədədir. Xatırladaq ki, regional ticarət
razılaşmalarının sayı 1995-ci ilədək 130-a çatırdı.
Regional və ikitərəfli ticarət razılaşmaları çoxtərəfli ticarət razılaşmalarına əsaslanan proseslərə dəstək
verə bilər. Məhz bu baxımdan da ÜTT şərtlərində regiona! ticarət razılaşmalarına önəm verilir. Daha çox
tanınan regional ticarət razılaşmalarına bunları aid etmək olar: Avropa Birliyi, Avropa Azad Ticarət
Assosiasiyası, Şimali Amerika Azad Ticarət Razılaşması, Cənub-Şərqi Asiya Millətlərinin Assosiasiyası,
Asiya Azad Ticarət Bölgəsi, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, Şərqi və Cənubi Afrika Ölkələrinin Ümumi Bazarı.
ÜTT-yə üzvlük Azərbaycana, ən azı regional sərhədləri keçmək üstünlüyü verəcək. Bununla yanaşı,
MDB çərçivəsində reallaşdırılmasına çalışan regional ticarət razılaşmaları, demək olar ki, işləmir. Buna görə
də, ölkəmizin ciddi regional ticarət razılaşmalarına qoşulması ciddi heç bir üstünlük vəd etmir. Buna görə də,
ÜTT üzvlüyünün regional ticarət razılaşmaları ilə müqayisə edilməsi ciddi görünmür. Bununla belə, regional
ticarət razılaşmalarına üstünlük verən ölkələr də ÜTT-nin üzvləridir. Məsələn, Avropa Birliyi ölkələri ÜTTnin üzvüdür və həmin dövlətlər bu Təşkilatda vahid qurum şəklində təmsil olunurlar. Digər tərəfdən, ÜTT
üzvlərinin əksəriyyəti regional ticarət razılaşmalarına qoşulmuşdur. Deməli, Azərbaycanın ÜTT-yə qoşulması
onun regional ticarət razılaşmalarındakı yerinə və roluna heç bir neqativ təsir göstərməyəcək [1, s. 66-67].
Bütövlükdə, Azərbaycanın ÜTT-yə qoşulmağının əsas məqsədləri aşağıdakılardır:
*ÜTT-yə qoşulmaqla Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına daha dərin inteqrasiyası həyata keçiriləcək;
*Azərbaycanın ixracatı üçün xarici ölkə bazarlarında hazırkı şəraitdən daha əlverişli şərtlərin təmin
olunması, Azərbaycan mallarına münasibətdə ayrı-seçkilik məhdudiyyətləri imkanlarının aradan qaldırılması;
*ÜTT, üzv dövlətlərin ticarət maraqlarının ədalətsiz pozulmasından mühafizə edir. Bu yolla ticarət
mübahisələrinin həlli mexanizminə yol açılır;
*Azərbaycanın xarici ticarət fəaliyyəti praktikasına və müvafiq qanunvericiliyinə ÜTT normalarının
tətbiqi vasitəsilə ticarət tənzimlənməsi sahəsində beynəlxalq təcrübənin daxil edilməsi;
*Azərbaycan əmtəə və xidmətlərinin beynəlxalq bazarlara əlverişli və ayrı-seçkilik olmadan daxil
olması;
*Ölkənin ixrac potensialının gücləndirilməsi və ümumiyyətlə, ixracın strukturunun, tərkibinin
təkmilləşdirilməsi;
*ÜTT qaydalarından istifadə edərək azad iqtisadiyyat şəraitində istehsalçıların hüquqlarının qorunması
[4, s. 241-249].
ÜTT-yə qəbul mürəkkəb prosedurları özündə birləşdirən hər bir ölkə üçün xarakterik xüsusiyyətlər kəsb
edən məsələdir və onun ömrü 3 ildən 15 ilədək çəkəbilər. Azərbaycanın ÜTT-yə üzvlüyü qanunvericiliyin
təkmilləşdirilməsi ilə birbaşa bağlıdır. Hazırda tənzimləmə, əqli mülkiyyət və investisiyalar sahəsində elə
qanunlar var ki, onlar beynəlxalq standartlara cavab vermir. ÜTT-yə qəbul ölkənin ticarət siyasətini
proqnozlaşdırmağa imkan verəcək, şəffaflıq artacaq, beynəlxalq ticarət tərəfdaşları çoxalacaq və iqtisadi
münaqişələr daha səmərəli həll olunacaq. Qeyd edək ki, Kənd təsərrüfatı haqqında Saziş çərçivəsində müzakirə
olunan əsas məqamlar bu sahəyə subsidiyaların yuxarı həddini və tariflərin müəyyənləşdirilməsini önə çəkir.
AR İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Azərbaycanın ÜTT-yə üzvlüyü ilə bağlı inkişaf konsepsiyasını
müəyyənləşdirmişdir. Həmin konsepsiyada qeyd edilir ki, Azərbaycan 1997-ci ildə bu təşkilata üzv olmaq
istəyini bildirərkən qarşıya qoyulan əsas məqsəd formalaşan dünya ticarət sisteminə inteqrasiya olunmaq və
bu sistemin fəal üzvünə çevrilmək olmuşdur. Bu prosesdə ölkəmizi digər keçid iqtisadiyyatlı ölkələrdən
fərqləndirən əsas xüsusiyyət Azərbaycanda indiyədək üzvolma ilə bağlı aparılan işlərin yalnız daxili imkanlar,
yerli mütəxəssislərin bilik və bacarıqları hesabına həyata keçirilməsi olmuşdur. Bunun nəticəsində artıq ölkədə
ÜTT və onun hüquqi əsaslarını bilən milli kadrlar mövcuddur [1, s. 73-74].
Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşları və qonşu ölkələrinin tam əksəriyyəti artıq bu təşkilatın üzvüdür,
digərləri isə üzvolma prosesini başa çatdırmaq üzrədir. Azərbaycan üzvolma prosesində artıq çox mühüm bir
mərhələyə “danışıqlar mərhələsinə çatmışdır. ÜTT-yə üzvlük iqtisadi inkişaf istiqamətlərinin bununla bağlı
qəbul olunmuş dövlət proqramlarının həyata keçirilməsini təmin edən ən əlverişli şərtlərin əsasını da və
mümkün qədər qısa müddət ərzində baş verməlidir. Üzvolmanın xarici siyasət aspektlərini nəzərdən keçirərkən
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nəzərə alınmalıdır ki, ÜTT rəsmi olaraq siyasətdən uzaq olan sırf iqtisadi təşkilatdır. Bu səbəbdən siyasi
məsələlər gündəliyə gətirildiyi halda onların iqtisadi aspektləri daha qabarıq göstərilməlidir. Azərbaycanın
ÜTT-yə üzv olması mövqeyinin formalaşmasında ölkənin apardığı xarici siyasətin 3 aspekti nəzərə
alınmalıdır: 1) Azərbaycanın müharibə vəziyyətində olması, 2) beynəlxalq iqtisadi təşkilatlarla əməkdaşlığı,
3) ikitərfli əlaqələr.
Hazırda ÜTT çərçivəsində aparılan danışıqların mövzuları və əhatə dairəsi artır, bu da ona gətirib çıxara
bilər ki, təşkilata daxil olmaq istəyində olan ölkələr vaxt keçdikcə daha çox əlavə öhdəliklər götürmək
məcburiyyətində qala bilər. Məsələn, Azərbaycan üzrə yaradılan İşçi Qrupunun İkinci Görüşü çərçivəsində
aparılmış danışıqlar zamanı əvvəllər səslənməyən və eyni zamanda ÜTT sazişləri ilə rəsmən tənzimlənməyən
məsələlərlə bağlı sorğular verilmişdir. Bunlardan ən mühümü enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin dünya
qiymətləri səviyyəsinə qaldırılması ilə bağlıdır. Təbii ki, bunu təsadüf hesab etmək olmaz, çünki ÜTT, BVF
və DB bir-birləri ilə rəsmi və qeyri-rəsmi səviyyələrdə sıx əməkdaşlıq edirlər və əlaqələndirilmiş fəaliyyət
həyata keçirirlər. Bu baxımdan xüsusilə də qeyd edilməlidir ki, yuxarıda adları sadalanan qurumlarla aparılan
danışıqların ÜTT-yə üzvolma prosesi ilə əlaqələndirilməsi gələcəkdə üzvolma prosesində Azərbaycan
hökumətinin mövqeyini xeyli zəiflədə bilər. Bu da son nəticədə iqtisadiyyatın sonrakı inkişafına mənfi təsir
göstərəcəkdir. Burada, AR hökumətinin BVF və DB ilə apardığı danışıqları misal kimi göstərmək olar. Hazırkı
mərhələdə həmin qurumlarla aparılan danışıqlar, orada müzakirə olunan məsələlər və ilkin də olsa əldə olunan
razılıqlar barədə vaxtaşırı və yeniləşmiş məlumatın Komissiyaya təqdim edilməsi vacib məsələlərdən biridir.
Belə olduqda pərakəndəliyin qarşısını almaq lazımi məlumatların bir yerə toplamağa, ölkəmizin
iqtisadiyyatının bu və ya digər sahəsindəki hökumətimizin siyasəti və qarşıda duran məqsədlər barədə aydın
təsəvvür yaratmağa və bu vasitə ilə də ÜTT çərçivəsində aparacağımız danışıqların strategiyasının
hazırlanmasına imkan yaranacaq və ümumi prosesin səmərəliliyi artacaq. Azərbaycanın bütün beynəlxalq
təşkilatlarla, xüsusi olaraq BFV və DB ilə, xarici ölkələrlə apardığı ticari-iqtisadi danışıqları ÜTT-yə üzvolma
prosesi ilə əlaqələndirilməlidir. Bu baxımdan, AR hökumətinin ikitərəfli və çoxtərəfli əsasda hazırda apardığı
danışıqlar, orada müzakirə olunan məsələlər və ilkin də olsa əldə olunan razılıqlar barədə vaxtaşırı və
yeniləşmiş məlumatın Komissiyaya təqdim edilməsi vacib məsələlərdən biridir [3, s. 26].
Azərbaycanın beynəlxalq iqtsadi təşkilatlarla əməkdaşlığına ÜTT-yə üzvolma posesinin bir neçə
aspektlərində baxılmalıdır. Üzvolma prosesində dəstəyin göstərilməsi, tövsiyə xarakterli proqramların
hazırlanması, müvafiq problemli məsələlərlə bağlı ekspertlərin Azərbaycana ezam edilməsi, texniki yardım
layihələrinin həyata keçirilməsi və digər bu kimi məsələlərə diqqət yetirilməlidir. Eyni zamanda ÜTT-nin
müxtəlif sahələri üzrə Azərbaycan mütəxəssislərinin təlimi və tədrisində, qanunvericiliyin
təkmilləşdirilməsində donor təşkilatların imkanlarından istifadə etmək zəruridir. Bu, bizim mütəxəssislərin
problemlərinin həlli ilə yanaşı, əməkdaşlıq vasitəsilə Azərbaycanın əlaqələrinin genişləndirilməsində, tərəfdaş
kimi inamın və etibarın möhkəmləndirilməsində böyük rol oynayacaqdır. Belə təşkilatlardan artıq bir neçəsi
ilə əməkdaşlıq edilir. Bunlardan islam inkişaf Bankını, Asiya İnkişaf Bankını göstərmək olar. BMT-nin bir
sıra proqramları çərçivəsində bu təşkilatla əməkdaşlıq etmək səmərəli olardı. Eyni zamanda, bir vacib məsələ
də daim diqqət mərkəzində olmalıdır “bütün beynəlxalq iqtisadi təşkilatlarla əməkdaşlıq, həmin təşkilatlardakı
üzvlükdən irəli gələn öhdəliklər və tövsiyələrin qəbulu Azərbaycanın ÜTT ilə danışıqlarda tutduğu mövqeyə
uyğun olmalıdır. Burada ilk növbədə BVF ilə aparılan əməkdaşlıq nəzərdə tutulur [1, s.75].
Azərbaycanın ÜTT-yə üzv olmasında xüsusi əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdən biri, Azərbaycanın
ÜTT-yə hansı statusla qəbul olunması məsələsidir. Azərbaycan üçün İEOÖ statusu daha əlverişlidir. ÜTT
üzvlərinin təxminən 2/3-ni İEOÖ-lər təşkil edir ki, bu statusa malik olmaq həmin ölkələr üçün xüsusi
hüquqların verilməsini nəzərdə tutur. Belə ki, ÜTT-nin əksər sazişlərində İEOÖ-yə dair xüsusi yanaşmanı
əsaslandıran müddəalar vardır. Bütövlükdə, İEOÖ statusunun aşağıdakı üstünlükləri var:
*UTT sazişlərinin tələblərinə cavab vermək və üzərlərinə götürdükləri öhdəlikləri yerinə yetirmək
üçün İEOÖ-ə daha uzun müddət və əlavə vaxt verilməsi (əksər UTT sazişlərində).
*ÜTT çərçivəsində müəyyən qərarlar (antidempinq, ticarətdə texniki maneələr və s. üzrə) qəbul
edilərkən İEOÖ-lərə xüsusi yanaşmanın həyata keçirilməsi.
*İEOÖ-lərə müxtəlif xarakterli yardım və köməklərin (heyvan və bitki sağlamlığı standartları, texniki
standartlar, telekommunikasiya və s. üzrə) göstərilməsi.
*Kənd təsərrüfatının subsidiyalaşdırılması üzrə məhdudiyyət limitini müəyyən edən de-minimis
göstəricisinin İEOÖ-lər üçün 10% müəyyən olunması (İEÖ-lər üçün 5%).
*GATS-ın 12-ci maddəsinə əsasən İEOÖ-lərin tədiyə balansı ilə əlaqədər problemlərin həllində
xidmətlərlə ticarətin məhdudlaşdırılmasından istifadə etmək imkanının verilməsi.
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*GATT-ın 13-cü maddəsinə əsasən xarici maliyyə vəziyyətini yaxşılaşdırmaq və iqtisadi inkişaf
proqramlarını reallaşdırmaq məqsədilə İEOÖ-lərin idxalı məhdudlaşdırmasına yol verilməsi.
*Texniki qaydalar, standartlar, keyfiyyətin qiymətləndirilməsi prosedurları, sanitar və fitosanitar
tədbirlərin hazırlanması, həyata keçirilməsi zamanı İEOÖ-lərin xüsusi ehtiyaclarının vacibliyinin nəzərə
alınması.
*Antidempinq haqqında ÜTT sazişində antidempinq tədbirləri həyata keçirərkən İEÖ-lərin İEOÖlərdəki reallıqlara xüsusi diqqət yetirmələrinin nəzərdə tutulması.
*ÜTT-nin sazişlərində İEOÖ-lərə texniki yardımlar göstərilməsinin nəzərdə tutulması və s. [7]
Respublikamızda ÜDM-in ümumi həcmində neft sektorunun xüsusi çəkisinin 53,1% olması, ixracın
84%-nin neft və neft məhsullarının payına düşməsi, milli iqtisadiyyatın “Holland sindromu” xəstəliyinə
tutulması ehtimalının istisna olunmaması, torpaqlarımızın 20%-nin işğal altında olması, ölkədə hər səkkiz
nəfərdən birinin qaçqın olması ölkəmizin ÜTT-yə İEOÖ statusu ilə üzv qəbul olunmasını əsaslandıran
arqumentlər kimi istifadə oluna bilər. Ən pis halda uzunmüddətli keçid dövrü ərzində (10-15 il) respublikamıza
bu statusun verilməsinə nail olmaq lazımdır. Eyni zamanda, bütövlükdə İEOÖ statusunun alınması mümkün
olmadıqda, bir sıra mühüm sahələrdə (məsələn, kənd təsərrüfatı) bu statusun əldə olunması tələb olunmalıdır.
YUNKTAD ekspertlərinin rəyinə görə, bu, mümkün ola bilər. Eyni zamanda, bazar iqtisadiyyatı statusu
araşdırılmalı, bu statusun Azərbaycan üçün əhəmiyyəti tədqiq edilməlidir.
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ENTRANCE OF AZERBAIJAN ТО WTO AND WAYS OF ITS IMPLEMENTATION.
Amil Magerramov.
The article gives a number of requirements to the countries – candidates to enter WTO, including those
directly relating to Azerbaijan. Besides, the author detects common tendencies and good necessity for our
country to enter this international organization. On the basis of wide material and international experience the
researcher proved scientific importance and justifiability of this issue.
ВСТУПЛЕНИЕ АЗЕРБАЙДЖАНА В ВТО И ПУТИ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ.
Амиль Магеррамов.
В статье приводится перечень требований, предъявляемых странам-кандидатам для вступления
в ВТО, в том числе и непосредственно относящихся к Азербайджану. Кроме того, автором выявлены
общие тенденции и обоснованная необходимость вступления нашей страны в эту международную
организацию. На основе обширного материала и международного опыта исследователь доказал
научную важность и состоятельность данного вопроса.
Dirçəliş XXI əsr.–2010.-№149-150.–S.308-320.
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Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə əməkdaşlıq
Vasif Cəfərov
Azərbaycanın beynəlxlaq təşkilatlarla əməkdaşlığı sadəcə siyasi müstəvidə deyil, həm də iqtisadi
müstəvidə inkişaf edir. Ölkəmiz bu məqsədlə bir sıra beynəlxalq iqtisadi təşkilatlarla sıx əlaqələr qurur. Belə
təşkilatlardan biri Beynəlxalq Valyuta Fondudur (BVF).
BVF 1944-cü ildə ABŞ-da təsis edilib. Valyuta Fondu müstəqil fəaliyyət göstərsə də o, BMT-nin tabeli
qurumlarından biridir. Bu qurumun yaradılmasında məqsəd BMT-yə üzv olan ölkələrin valyuta-maliyyə
sferasında beynəlxalq əməkdaşlığını təmin etmək, beynəlxalq ticarətin genişlənməsinə və tarazlı inkişafa şərait
yaratmaq, bunula da üzv ölkələrin iqtisadi yüksəlişinə yardımçı olmaq, üzv ölkələrin valyuta stabilliyinə
xidmət etmək, üzv ölkələrin tədiyyə balansındakı qeyri-tarzalıqları aradan qaldırmaq məqsədi ilə onlara
kreditlər vermək, bununla da beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin qarşısını alan maneələri aradan qaldırmaq,
beynəlxalq ticarət münasibətlərinə maneçilik törədən valyuta idxalı məhdudiyyətlərinin aradan qaldırılmasıdır.
Xüsusilə də inkişaf etməkdə olan, iqtisadi çətinlikləri olan ölkələr BVF-nin dəstəyinə ehtiyac duyub.
Azərbaycan da müstəqilliyinin ilk illərindən dərin böhran keçirdi, milli valyuta dəyərini kəskin şəkildə itirdi,
ölkədə yüksək inflyasiya baş verdi.
Azərbaycan 1991-ci ildə müstəqillik əldə etdiyi zaman hələ bir neçə il əvvəldən ölkədə iqtisadiyyatın
əksər sektorları üzrə inkişaf əhəmiyyətli dərəcədə azalmışdı. Bu istiqamətdə iqtisadi inkişaf 1991-ci ildən sonra
daha da zəiflədi. Nəticədə 1992-1993-cü və 1994-cü illər ərzində iqtisadiyyat bütövlükdə böhran vəziyyətə
düşdü ki, bu da ÜDM-in həcminin hər il təxminən 20% aşağı düşməsi ilə müşaiyət olunurdu. Belə vəziyyət
ölkədən kapital axınına və hətta əvvəlki dövrlərdə yaradılan infrastrukturanın da talanaraq xaricə satılmasına
səbəb oldu. Nəticədə tüğyan edən inflyasiya istər əhali, istərsə də dövlət üçün ən böyük problemə çevrildi.
Azərbaycan dövləti həm infiliyasiyanın qarşısını almaq, həm də iqtisadi islahatları həyata keçirməkdə
çətinlik çəkirdi. Bu problemlərin həlli üçün ölkəmizə maliyyə dəstəyi vacib idi. Bunun üçünsə dövlətin bir sıra
iqtisadi qurumlarla əməkdaşlığı həyatı əhəmiyyət kəsb edirdi. Bu qurumlardan ilki və ən mühümlərindən biri
BVF oldu.
Azərbaycan Beynəlxalq Valyuta Fonduna 18 sentyabr 1992-ci ildə üzv qəbul edilib. Azərbaycan
maliyyə naziri Azərbaycanın BVF-də Müdiri, Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) Sədri isə əvəzedici
müdiridir.
BVF-nin Direktorlar Şurası 1992-95-ci illərdə 20-dək müxtəlif missiyalar vasitəsilə Azərbaycanda
aparılan iqtisadi islahatlarla yaxından tanış olduqdan və onun əsaslarını təhlil etdikdən sonra, islahatlar xəttinin
müvafiq şəraitə uyğun olmasını nəzərə alaraq, bütövlükdə bəyəndi. Bu strateci xəttin dəstəklənməsini həyata
keçirmək məqsədilə Direktorlar Şurası 1995-ci ilin aprelin 19-da Azərbaycana ilk kredit ayrılması barədə öz
razılığını bildirdi. Bu kredit “STF” xətti – “Sistemli Transformasiyanın maliyyələşdirilməsi” mexanizmi üzrə
ayrılmışdır və ümumi məbləği 58,5 milyon SDR (təxminən 89 milyon ABŞ dolları) təşkil edib.
Makroiqtisadi stabilləşdirmə sahəsində dövlət tərəfindən güclü nəzarətin təsiri və BVF-nun etdiyi
tövsiyələrin və stabilləşdirmə prosesinə verdiyi maliyyə yardımı nəticəsində əldə edilən müvəffəqiyyətlər
gələcək üçün (konkret olaraq 1996-1997-ci illər üçün) zəmin və əsaslı rol oynadı. 1995-ci ilin sonu üçün
inflyasiya tempinin sabit qalması, tədiyyə balansının kəsrinin azalması bu sahələrdə verilən proqnozların
özünün doğrultmasını isbat edirdi. Azərbaycanda baş verən dəyişiklikləri nəzərə alaraq BVF bu naliyyətləri
davam etdirmək və gələcək iqtisadi islahatlar proqramını dəstəkləmək məqsədilə 1995-ci ilin noyabrında
Azərbaycana “Stend bay” mexanizmi üzrə vəsait ayrılmasına qərar verdi. 90 milyon ABŞ dolları
(Azərbaycanın kvotasının 50%-i həcmində) qədər olan bu kreditin verilməsi 5 mərhələ üzrə nəzərdə tutularaq
verilib.
Bu kredit 1996-cı il üçün iqtisadi siyasətin məqsədləri sərt maliyyə siyasətinin davam etdirilməsi, büdcə
kəsirinin emissiya ilə maliyyələşdirilməsindən imtina edilməsi və bank tərəfindən verilən kreditlərə ciddi və
sərt limitlərin qoyulması və ona nəzarət edilməsi və s. kimi şərtlərlər ayrılıb. BVF ilə Azərbaycanın birgə
hazırladığı proqrama əsasən 1996-cı ilin sonuna qədər iqtisadiyyatın artımının bərpa edilməsi üçün xüsusi
(özəl) sektorun inkişafı, özəlləşdirilməsinin sürətləndirilməsi, birbaşa xarici investisyaların həcminin
artırılması başlıca vəzifə olub. Proqram ümumi büdcə kəsirini 1996-cı ildə 3%-ə endirməyi qarşısına məqsəd
qoymuşdu.
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Beləliklə Azərbaycan BVF-nun iki cari mexanizmli kreditin 1995-96-cı illərdə uğurla qəbul etməklə üç
illik proqram – struktur yenidənqurma proqramının maliyyələşdirilməsi imkanı qazandı. Birinci xətt (struktur
yenidənqurmanın genişləndirilmiş maliyyələşdirilməsi – ESAF mexanizmi) 93,6 milyon SDR və ya 129,2
milyon ABŞ dolları, ikinci xətt isə (genişləndirilmiş kreditləşdirmə – EEF mexanizmi) 58,5 milyon SDR və
ya milyon ABŞ dolları həcmində nəzərdə tutulmuşdu.
BVF ilə Azərbaycan hökuməti arasında “struktur yenidən qurulmasının genişləndirilmiş mexanizmi və
genişləndirilmiş kreditləşmə mexanizmi çərçivəsində 1997-1999-cu ilərdə iqtisadi siyasətin əsasları” adlı
sənəd 1996-cı ilin dekabrında imzalandı və hər iki xətt üzrə kredit açıldı.
BVF-nin ayırdığı kreditlər və verdiyi tövsiyələrlə həyata keçirilən islahatlar nəticəsində Azərbaycan
iqtisadiyyatı 1996-cı ildə böhrandan çıxdı və 20 il davamlı böyüdü. Ölkəmiz 2005-ci ildən BVF-dən kredit
cəlb etmir.
Mərkəzi Bankın məlumatına əsasən, BVF-nin Azərbaycanla əməkdaşlıq əlaqələri Struktur İslahatları
Proqramı (SİP) kontekstində qurulub. Əməkdaşlıq əlaqələrinin ilkin qiymətləndirilməsi dövründə BVF-nin
Azərbaycanda həyata keçirdiyi proqramların iqtisadi səmərəsi böyük olub. Belə ki, müstəqilliyin bərpa
olunması dövründə BVF-nin maliyyə dəstəyi ilə aparılan struktur islahatları proqramı daxili və xarici balansın
tarazlaşdırılması və iqtisadi sabitliyin təmin edilməsinə töhfə verib.
BVF tərəfindən Azərbaycanda 4 proqram həyata keçirilib. Bunlar yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi
inkişaf, struktur quruculuğunun artırılması, sistem dəyişikliyi və əlavə maliyyələşmə proqramlarıdır.
BVF ilə Azərbaycan Hökuməti arasında Maddələr Sazişinin IV Maddəsinə uyğun olaraq bu günə kimi
Azərbaycan hökumətinə iqtisadi proqramların həyata keçirilməsinin dəstəklənməsinə təqdim edilən maliyyə
yardımları ilə yanaşı BVF texniki yardım, institusional və monetar idarəetmə üzrə potensialın artırılması üzrə
Azərbaycanda bir sıra sahələrdə, o cümlədən dövlət xərclərinin idarə olunması, vergi-gömrük siyasəti və idarə
olunması, mərkəzi bankçılıq, bank nəzarəti, pul siyasəti və statistika sahələrində texniki yardımlar da göstərib.
Azərbaycanda makroiqtisadi təhlillər və siyasət, maliyyə proqramlaşdırılması, fiskal siyasət və idarəçilik,
mərkəzi bank mühasibatlığı və bank nəzarəti sahələrində BVF tərəfindən təmin edilən təlimlərdən faydalanıb.
BVF-nin ekspertlərinin AMB-yə mütəmadi səfərləri təşkil edilir. Bu səfərlər zamanı qısa müddətdə
inflyasiyanın səviyyəsini azaltmaq və orta müddətdə inflyasiya proqnozlarının sabitləşdirilməsi üçün Mərkəzi
Bankın apardığı siyasətlər, ölkənin bank sisteminin həssaslığının qiymətləndirilməsi, məzənnə və faiz dərəcəsi
siyasəti, müdaxilə və sterilizasiya, manatla pul bazasının artımı, bank sistemində likvidlik şəraitinin inkişafı
və xarici valyuta ehtiyatlarının diversifikasiya planları və digər məsələlər barədə BVF ekspertləri ilə
müzakirələr aparılır.
BVF ilə əməkdaşlıq çərçivəsində bank nəzarəti çərçivəsinin gücləndirilməsi məqsədilə tənzimləyici
normativ aktların və likvidlik normalarının təhlil edilməsi, likvidlik tələblərinin təkmilləşdirilməsi üzrə
tövsiyələrin verilməsi, nəzarət təcrübəsi, həmçinin çirkli pulların yuyulması və terrorizmin
maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması, bu sahədə bank nəzarətinin gücləndirilməsi, pul və məzənnə
siyasəti çərçivəsinin təkmilləşdirilməsi, orta müddətli perspektivdə sərbəst üzən məzənnə reciminə keçid,
həmçinin, Mərkəzi Bankın monetar, makroiqtisadi, real və xarici sektorlar üzrə statistik göstəricilərdəki
kəmiyyət və keyfiyyət meyarlarının artırılması, statistik proseslərin formalaşması işini təkmilləşdirilməsi üzrə
məsləhət xidmətinin göstərilməsi məqsədilə BVF-nin missiyasının səfərləri mütəmadi təşkil olunur.
BVF ilə Azərbaycanın əməkdaşlığı hüquqi xidmət göstərən digər şəxslər tərəfindən cinayət yolu ilə əldə
edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə
(PL/TMM) qarşı mübarizədir.
Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası bildirir ki, BVF üzvlərinin iqtisadi sistemlərinə və maliyyə
sektoruna nəzarətin həyata keçirilməsində geniş təcrübəyə malik olması dövlətlərin PL/TMM üzrə beynəlxalq
standartlara uyğunluğunun qiymətləndirilməsində faydalı olub. BVF-nin bu sahədə 2001-ci ilin əvvəllərindən
başlayan fəaliyyəti 2001-ci ilin 11 sentyabr terror aktlarından sonra daha da intensivləşib. 2006-ci ildə BVFin İcra Şurası belə bir ümumi prinsip qəbul edib ki, PL/TMM sisteminin qiymətləndirilməsi Maliyyə
Sektorunun Qiymətləndirilməsi Layihələrinin və Ofşor Maliyyə Mərkəzi qiymətləndirmələrinin komponenti
olacaqdır. Ümumiyyətlə, BVF FATF və FATF tipli regional qurumlarla əməkdaşlıq etməklə, PL/TMM
sahəsində qiymətləndirmələrin aparılması, texniki yardımların göstərilməsi və siyasətlərin hazırlanması və
tədqiqatların aparılmasını dəstəkləməklə bu sahədə mühüm iştirakçıya çevrilib.
Azərbaycan ilə BVF arasında PL/TMM sahəsində əməkdaşlığa başlayıb. 2009-cu ilin 31 avqust – 4
sentyabr tarixində BVF-nin PL/TMM sahəsi üzrə ekspertlərindən ibarət missiyasının Azərbaycana ilk səfəri
olub. Həmin səfər çərçivəsində Azərbaycanda PL/TMM sisteminin inkişafı, o cümlədən yeni yaradılmış
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Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin inkişafına müvafiq dəstəyin verilməsi məsələləri ilə bağlı müzakirələr
aparılıb.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinə Dəstək Fondunun
maliyyə dəstəyi ilə çap olunur
Ekspress.-2018.-24 yanvar.-№ 14.-S.10.

1572

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Azərbaycanın Dünya Bankı ilə əlaqələri
Nəzakət Məmmədova
Dünya Bankı qlobal iqtisadi inkişaf məqsədlərinə xidmət edən və maliyyə resurslarının bölgüsünü təmin
edən ən böyük donor təşkilatlardan biri. 1 iyul 1944-cü ildə Bretton-Vuds konfransında təsis olunmuşdur.
Dünya Bankı heç də klassik mənada bank deyil, ixtisaslaşmış agentlikdir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
ixtisaslaşmış qurumlarından biridir. BMT tərəfindən yaradılan bu agentliyin hazırda 184 üzvü var.
Üzv ölkələr bu qurumun fəaliyyətinə nəzarət edir. Dünya Bankı inkişaf etməkdə olan ölkələrə çox aşağı
faiz dərəcəsi ilə və ya faizsiz uzunmüddətli kreditlər və qrantlar verir. Dünya Bankı Azərbaycan hökuməti ilə
də struktur islahatlarının aparılması istiqamətində əməkdaşlıq edir.
Ayrı-ayrı ölkələrdə sabit və davamlı inkişafa nail olmaq üçün Dünya Bankı öz maliyyə resurslarından,
yüksək ixtisaslı kadrlarından və biliklər bazasından istifadə edir.
Bank yaradılarkən ilkin məqsədi İkinci dünya müharibəsində dağıntılara məruz qalmış ölkələrdə
yenidənqurma işlərinin həyata keçirilməsi və maliyyələşdirilməsi olmuşdur. Bu bankı digər banklardan
fərqləndirən bir çox xüsusiyyətlər var. Bu bankda heç bir kəs hesab aça bilməz. Bu bankın müştəriləri yalnız
dövlətlərdir. Dünya Bankı dünya iqtisadiyyatının və bir çox digər sosial-mədəni sahələrin inkişaf
etdirilməsində əvəzsiz rola malikdir. Adından məlum olduğu kimi Dünya Bankı dünyanın əsas mərkəzi
bankıdır. Belə ki, Dünya Bankı dünya ölkərinin bank sektorunu tənzimləyir, yəni o bankları vaxtaşırı
məlumatlarla və öz məsləhətləri ilə təmin edir. Dünya Bankı fəaliyyətinin əsas istiqaməti iqtisadi keçid
dövründə olan inkişaf etməkdə olan ölkələrə və yoxsul ölkələrə kreditlər vasitəsilə yardım etmək və
yoxsulluğun səviyyəsini azaltmaq, həmçinin üzv dövlətlərin inkişafını təmin etməkdir.
Dünya Bankı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) pul-kredit və maliyyə konfransı olan Bretton Vuds
(Bretton Woods) razılaşması nəticəsində yaradılıb. Bu razılaşma 1944-cü ilin iyul ayında baş tutmuşdur və
bununla da Dünya Bankı yaradılmışdır. Bankın yaradılmasında məqsəd İkinci dünya müharibəsində zərər
çəkmiş Avropa ölkələrinə yardım göstərmək olmuşdur. İki il sonra bank özünün ilk kreditini 250 mln doll.
olmaqla Fransaya müharibəsonrası yenidənqurma işləri üçün ayırmışdır. Bu təşkilatın rəsmi adı: Beynəlxalq
Yenidənqurma və İnkişaf Bankı idi. Bank öz işinə başlayarkən cəmi 38 üzvü var idi. Lakin, 50-60-cı illərdə
dünyada yeni dövlətlərin sayının artması ilə, onun üzvlərinin sayı əhəmiyyətli dərəcədə artdı. Məlum olduğu
kimi, 1923-1933-cü illərdə baş verən dünya iqtisadi böhranı, dünya valyuta sisteminin stabilliyini məhv
etdi.Buna görə də dünyada yeni valyuta sisteminin yaranmasına ehtiyac var idi.Bu ehtiyacı qarşılamaq üçün
1944-cü ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında Bretton Vuds (Bretton Woods) konfransı keçirildi.Bu konfransda
qəbul edilmiş qərarlar, dövlətlər arasında valyuta-maliyyə və kredit münasibətlərinin və ticarət təşkilatının
qaydalarını müəyyən etdi.Beləliklə, dünya valyuta sisteminin yeni forması – Bretton Vuds sistemi yarandı.
Bretton Vuds konfransında iki müqavilə imzalanmışdır:
• Beynəlxalq Valyuta Fondu (BVF) haqqında müqavilə
• Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (Dünya Bankı) haqqında müqavilə
Bretton Vuds sistemi, dolların dünya ehtiyat valyutasına çevrilməsi demək idi. Bu da ona gətirib çixardı
ki, dünya iqtisadiyyatında ABŞ-ın rolu aparıcı oldu. Bretton Vuds sisteminin ən önəmli cəhətlərindən biri odur
ki, müharibə nəticəsində dağıdılmış beynəlxalq təsərrüfat əlaqələri, istehsal və ticarət bərpa olundu.
Bildiyimiz kimi Dünya Bankı ilk əvvəl Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı adı ilə yaranmışdır.
Terminoloji mənada Dünya Bankı dedikdə “Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası” və “Beynəlxalq Yenidənqurma
və İnkişaf Bankı” nəzərdə tutulur..Ancaq Dünya Bankının fəaliyyət sahəsi geniş olduğundan adları çəkilən 2
qurum bankın fəaliyyətini tam həcmdə həyata keçirməyə bəs eləmir.Əlavə 3 qurum yəni: Beynəlxalq Maliyyə
Korporasiyası, İnvestisiya Təminatı üzrə Çoxtərəfli Agentlik, İnvestisiya Mübahisələrinin Həlli üzrə
Beynəlxalq Mərkəz yuxarıda qeyd olunan 2 qurumla birgə Dünya Bankı ailəsini yəni, Dünya Bankı Qrupunu
əmələ gətirir. Dünya Bankı Qrupunu dedikdə aşağıdakı qurumlar nəzərdə tutulur:
1. Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (BYİB)
2. Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası (BİA)
3. Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası (BMK)
4. İnvestisiya Təminatı üzrə Çoxtərəfli Agentlik (İTÇA)
5. İnvestisiya Mübahisələrinin Həlli üzrə Beynəlxalq Mərkəz (İMHBM)
Dünya Bankı anlayışı Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı və Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası
qurumları ilə yekunlaşır. Belə ki yuxarıda adları çəkilən 5 qurum birlikdə yeni bir anlayışı, yəni Dünya Bankı
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Qrupunu təşkil edirlər. Dünya Bankı Qrupu (DBQ) tərkibindəki 5 qurumla yoxsulluğun azaldılması və dünya
iqtisadiyyatının inkişafının qarantıdır. DBQ 185 ölkənin üzv olduğu nəhəng iqtisadi təşkilatdır.
Dünya Bankı ( BYİB və BİA) fəaliyyətini inkişaf etməkdə olan ölkələrdə (İEOÖ) əsasən aşağıdakı
sahələrə yönəldib:
• İnsani inkişaf (məs. təhsil, sağlamlıq)
• Kənd təsərrüfatı və kəndlərin inkişafı (məs. irriqasiya, kəndlərə gostərilən xidmətlər)
• Ətraf mühitin qorunması (məs. çirklənmənin azaldılması)
• İnfrastruktur (məs. yollar, şəhərlərin artması, elektrik təchizatı)
• İdarəetmə (məs. anti-korrupsiya, qanuni institutların inkişaf etdirilməsi)
Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (BYİB) və Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası (BİA) üzv
ölkələrə uyğun normalarla kredit verməklə yanaşı, kasıb ölkələrə də qrantlar ayırır.Xüsusi layihələr üçün
ayırılmış kreditlər və qrantlar cox vaxt müəyyən sektorlarda və eləcə də iqtisadiyyatda yeni və daha böyük
dəyişikliklərlə əlaqələndirilir.Məsələn, sahilboyu ərazilərdə ekoloji sabitliyi qorumaq üçün ayırılmış kreditlər
yeni ekoloji təşkilatların yaraması ilə bərabər, çirklənmənin qarşısını almaq üçün yeni üsulların tapılması ilə
də nəticələnir.
Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası (BMK) və İnvestisiya Təminatı üzrə Çoxtərəfli Agentlik (İTÇA) isə
özəl sektora investisiya daxil edir və bu investisiyaların təminatçısı rolunu oynayır.
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi , Dünya Bankı Qrupu BMT-in ixtisaslaşmış qurumlarından biridir və onun
185 üzvü vardır.Təşkilatın baş qərargahı Vaşinqtonda yerləşir.Ənənəyə uyğun olaraq , Dünya Bankının
Prezidenti ən iri səhmdar ölkənin vətəndaşı olmalıdır.Prezident 5 illik müddətə seçilir və nəzarəti həyata
keçirir.
Dünya Bankı ilə Azərbaycan Respublikası 1992-ci ildən əməkdaşlıq edir. Lakin bu münasibətlər 1995ci ilin 14 sentyabrında qurumun vitse-prezidenti Vilfrid Talvitsin Bakıya səfərindən sonra daha da
genişlənməyə başlayıb. Səfər zamanı Azərbaycan hökuməti ilə Ümumdünya Bankı arasında ikitərəfli
münasibətlərə dair danışıqlar aparılıb və vacib sənədlər imzalanıb. Bakıda öz ofisini açan bankın
nümayəndəliyi Azərbaycan hökuməti ilə birgə konkret kredit layihələrinin həyata keçirilməsinə başlayıb.
BMT-nin ixtisaslaşmış təşkilatlarından olan Dünya Bankı Qrupuna aşağıdakı maliyyə institutları aiddir:
Dünya Bankı, Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası, Çoxtərəfli Sərmayə Qoyuluşunu Sığortalayan Agentlik və
Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası. Azərbaycan Respublikası adları qeyd edilən bu beynəlxalq qurumların
hamısının üzvüdür. Azərbaycan 1992-ci ilin sentyabrında Dünya Bankına (DB-WB) və Çoxtərəfli Sərmayə
Qoyuluşunu Sığortalayan Agentliyə (ÇSSA – MIGA), 1995-ci ilin mart ayında isə Beynəlxalq İnkişaf
Assosiasiyasına (BİA – İDA) və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasına (BMŞ – İFC) üzv qəbul olunub.
DB-nin Azərbaycanda əsas məqsədi bazar iqtisadiyyatına keçid dövründə ölkənin sosial-iqtisadi
inkişafına nail olmaq üçün həm investisiya axını, həm də dövlət büdcəsinin maliyyələşdirilməsi üzrə tövsiyələr
vermək və bu cür yardımın koordinasiyasını aparmaqdan ibarət olub. Xüsusilə DB neft ehtiyatlarını məqsədli
idarə etmək üçün, dövlətin institusional imkanlarını artırmaq məqsədilə Azərbaycan hökuməti ilə işləyir.
Azərbaycanda Birinci Struktur İslahatlar Krediti (SAC 1) 1997-ci ildə təsdiq edilib və özündə ticarətin
liberallaşdırılması, özəlləşdirmə, qanunvericilik və bank işi sahələrində islahatları cəmləşdirib. Həmçinin,
SAC 1 çərçivəsində həmin dövrdə Rusiyada yaranan maliyyə böhranı zamanı Azərbaycanın əlverişsiz iqtisadi
təsirdən qorunması üçün 7 milyon ABŞ dolları ayrılıb.
DB tərəfindən Azərbaycan üçün hazırlanan iqtisadi islahat proqramında struktur islahatların
tezləşdirilməsinə yardım məqsədilə İkinci Struktur İslahatlar Krediti (SAC 2) 12 mart 2002-ci ildə təsdiq edilib
və bunun üçün 60 milyon ABŞ dolları ayrılıb. SAC 2-də dövlətin maliyyə durumunun yaxşılaşdırılması,
yoxsulluğun azaldılması, iqtisadi inkişafın tezləşdirilməsi üçün dövlətin sərf etdiyi xərclərin səmərəli istifadə
olunması, yerli və xarici müəssisələr və xarici investisiyalar üçün iqtisadi mühitin yaxşılaşdırılması, faydalı
islahatların həyata keçirilməsi, ölkədə fasiləsiz elektriklə təminat mexanizminin yaradılması, buxarla isitmə
sisteminin və təmiz su ilə əhalinin təmin olunması nəzərdə tutulur.
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Dünya Bankının Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan üzrə
direktoru xanım Cudi O’Konnoru 4 mart və 8 iyul 2000-ci ildə və 18 yanvar 2001-ci ildə Bakıda qəbul edərək
ölkədə gedən iqtisadi islahatlar haqqında fikir mübadiləsi aparıb. Bu görüşlərdə adətən məqsəd bankın
nümayəndəsinin Azərbaycanın baş naziri və hökumətin digər üzvləri ilə apardığı danışıqlar, Azərbaycana
ayrılması planlaşdırılan maliyyə vəsaitləri haqqında dövlət başçısına məlumat vermək və Azərbaycan
prezidentinin bu məsələlərlə bağlı mövqeyini öyrənməkdən ibarət olub.
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31 dekabr 2005-ci ilə qədər Dünya Bankının (Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyasının xətti ilə)
Azərbaycana ayırdığı maliyyə və texniki yardımlar aşağıdakı sahələrə yönəldilib: Bakının su təchizatının
rekonstruksiyası, ətraf mühitin qorunması, mədəniyyət irsinin qorunması, kənd təsərrüfatının yeni əsaslar üzrə
inkişafı, irriqasiya-drenaj sisiteminin təkmilləşdirilməsi, ölkədə ümumi nəqliyyat infrastrukturunun
yeniləşdirilməsi, maliyyə sektorunun inkişafı üzrə texniki yardım, səhiyyə sektorunun inkişafı, institusional
islahatlar üzrə texniki yardım, təhsil sektorunun inkişafı layihələri.
Dünya Bankı 2005-ci ilin mayında imzalanan bəyannaməyə əsasən Azərbaycan hökuməti, Asiya İnkişaf
Bankı (AsİB), Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (AYİB), Beynəlxalq Valyuta Fondu (BVF) və BMT
İnkişaf Proqramı (BMTİP) ilə birlikdə “Azərbaycanda Minilliyin İnkişaf Məqsədlərinə nail olmaq üçün 2015ci ilə qədər Yoxsulluğun Azaldılması və Davamlı İnkişaf üzrə Uzunmüddətli Strategiya” adlı proqramın həyata
keçirilməsinə başlayıb. Bu proqram çərçivəsində DB Azərbaycanda on il ərzində özünün həyata keçirəcəyi
işləri müəyyənləşdirib.
Dünya Bankı BMT çərçivəsində fəaliyyət göstərən ən iri maliyyə institutu kimi maliyyə yardımı
göstərdiyi ölkələr haqqında hər il həmin ölkələrin illik iqtisadi inkişafına dair hesabat kitabı hazırlayaraq bütün
dünyada yayır. İri sahibkarların, investisiya qabiliyyətli böyük şirkət rəhbərlərinin diqqətlə izlədikləri bu
hesabat kitabları müsbət iqtisadi göstəricilərə malik ölkələrə bir qayda olaraq xarici investisiyalar və yeni
texnologiyaların axını üçün stimullaşdırıcı təsir göstərir.
2008-cü ilin sentyabrında DB dünya ölkələri üzrə yuxarıda qeyd olunan məsələlərin təhlilinə həsr edilən
hesabatını açıqlayıb. Həmin iqtisadi qurumun struktur vahidi olan Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının
“Doing Business – 2009” hesabatında biznes mühitində islahatların keçirilməsi üzrə Azərbaycan Respublikası
181 ölkə arasında 33-cü olub. 2007-ci ildə isə hazırlanan hesabatda Azərbaycan 178 ölkə arasında 96-cı yeri
tutub. İqtisadi islahatlar üçün qısa müddət hesab edilən bu dövrdə Azərbaycan işgüzar mühitinin əlverişliliyi
baxımından dünyada qabaqcıl ölkələr sırasına daxil ola bilib. DB-nin yeni hesabatında Azərbaycan
Respublikası dünyada ən islahatçı ölkə elan edilib.
Bu cür nəticənin əldə edilməsində 2008-ci ilin yanvarından etibarən Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin sərəncamı ilə sahibkarlıq subyektlərinin vahid qeydiyyat orqanı kimi Vergilər Nazirliyinin müəyyən
edilməsi və “bir pəncərə” metodunun tətbiqi xüsusi rol oynayıb. Bu vaxta qədər yeni hüquqi və fiziki şəxsin
ölkədə rəsmi dövlət qeydiyyatına düşməsi bir ay çəkirdisə, 2008-ci il yanvarın 1-dən bunun 3 gün ərzində icra
edilməsi təmin olundu. “Doing Business – 2009” hesabatında bu bənd birinci araşdırılıb və Azərbaycan keçən
ilki 64-cü yerdən 13-cü yerə yüksəlib. Həmçinin hesabatda “bir pəncərə” qeydiyyat sisteminin tətbiqi dövlətin
korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqamətində atdığı zəruri addımlardan biri kimi qiymətləndirilib. Beləliklə,
Azərbaycanda yeni iş qurmaq, sahibkarlıq fəaliyyətinə başlamaq istəyənlər heç bir maneəsiz qısa müddət
ərzində bizneslərini qeydiyyatdan keçirə bilirlər.
Hesabatda həmçinin ölkədə vətəndaşların əmək hüquqlarının qorunması, şirkətlərin əmlak hüquqlarının
qeydiyyatı, bank sisteminin inkişafı və s. parametrlər üzrə Azərbaycanın MDB ölkələri ilə müqayisədə öncül
yerdə qərarlaşdığı qeyd edilib. “Doing Business – 2009” hesabatında Azərbaycanın lider ölkələrdən biri
qismində göstərilməsi haqqında “Assoşieyted Press”, “Kommersant” kimi dünyanın ən nüfuzlu xəbər
agentlikləri və mətbu orqanları geniş yazılar dərc edib.
Bizim Yol. – 2018.- 13 noyabr. – № 200. – S. 11.
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Dünya Bankı Azərbaycanla əməkdaşlığa dair yeni strategiya hazırlayacaq
Elbrus CƏFƏRLİ
Bank respublikamızın iqtisadi-sosial və infrastruktur bölmələrini əhatə edən layihələrin
maliyyələşdirilməsinə dəstəyini artırmaq niyyətindədir
Dünya Bankı (DB) Azərbaycan hökuməti ilə qarşıdakı illərə dair yeni əməkdaşlıq strategiyasını
hazırlamaq niyyətindədir. Respublikamızla adıçəkilən nüfuzlu maliyyə institutu arasında imzalanmış 20072010-cu illərə aid əməkdaşlıq strategiyasının müddəti bu il başa çatdığından DB yeni sənədin hazırlanmasını
və təsdiq olunmasını zəruri sayır. Bank bu məqsədlə yeni konsepsiyaya uyğun olaraq, 2011-ci ildən başlayaraq
iqtisadi-sosial və infrastruktur bölmələrini əhatə edən layihələrin maliyyələşdirilməsinə dəstəyini artırmaqda
qərarlıdır.
DB-nin ölkəmizlə bağlı kredit siyasətinin 2010-cu il üzrə başlıca istiqamətləri isə magistral yolların və
nəqliyyat infrastrukturunun yenidən qurulması, enerji sisteminin modernləşdirilməsi, su təchizatı və
kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması, kənd investisiyalarının təmin olunması, suvarma-paylayıcı
sistemi və idarəedilməsinin təkmilləşdirilməsi, maliyyə xidmətlərinin inkişafı, korporativ idarəetmənin
dərinləşdirilməsi ilə bağlı layihələri əhatə edir. Bank, bundan başqa, təhsil sektorunun inkişafı, pensiya və
sosial təminat sistemində islahatlara dəstək, sosial müdafiənin gücləndirilməsi, səhiyyə sektorunda islahatların
davam etdirilməsi və digər layihələrə kredit ayırmaq niyyətindədir. Dünya Bankı ilə yanaşı, bu nəhəng
təşkilatın aparıcı strukturlarından biri olan Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası da 2010-cu ildə Azərbaycanın
infrastruktur və maliyyə-bank sektorunda bir sıra layihələrin maliyyələşdirilməsini davam etdirəcək.
Ümumilikdə, hər iki maliyyə institutu ötən illərdə həyata keçirilən layihələrdə iştirak etməklə yanaşı, yeni
layihələrə kredit ayrılmasında təmsil olunmaq niyyətindədir.
Dünya Bankının Bakı nümayəndəliyinin açıqlamasına əsasən, 2010-cu ildə qurumun maliyyələşdirəcəyi
ilkin layihələr yol şəbəkəsinin modernləşdirilməsi və infrastrukturun yenidən qurulması ilə bağlı olacaq. Yaxın
vaxtlarda Bankın Direktorlar Şurası həmin sahələr üzrə vəsaitlərin respublikamıza verilməsini təsdiq edəcək.
Xatırladaq ki, DB indiyədək ölkəmizdə təkcə nəqliyyat sektoruna 1 milyard dollardan artıq investisiya yatırıb.
İpək yolu, Azərbaycandan Rusiya sərhədinədək olan yolun çəkilişi və digər yol infrastrukturu layihələrinə
maliyyə vəsaitlərinin yönəldilməsində əsas donor qurum da məhz Dünya Bankıdır.
Bankın Cənubi Qafqaz üzrə missiyasının ötən il ölkəmizə səfəri zamanı Azərbaycan hökuməti ilə
apardığı danışıqların əsas məzmunu da investisiya siyasətinin davam etdirilməsi ilə bağlı olub. DB Rusiya və
İran sərhədinədək olan istiqamətlərdə magistral yolların yenidən qurulmasını maliyyələşdirməyə razılıq verib.
Ötən ilin dekabr ayında tərəflər arasında imzalanmış kredit müqaviləsinə əsasən, bankın ölkəmizin dəmiryol
xəttinin yenidən qurulmasına 450 milyon dollar həcmində kredit ayırması nəzərdə tutulub. Kredit çərçivəsində
Bakı-Böyük Kəsik istiqamətində 503 kilometr uzunluğunda dəmiryolunun əsaslı təmir edilməsi və 50 yeni
lokomotivin alınması planlaşdırılır. Layihəyə əsasən, dəmiryolunun modernləşdirilməsi və xidmətlərin
təkmilləşdirilməsi, eləcə də, rəqabət qabiliyyətinin təmin edilməsi iqtisadi effektivliyin artmasına səbəb
olacaq, daşınmaların tezliyi xeyli yüksəlmiş olacaq. Qeyd edək ki, layihənin icrasının bu ildən başlanması
nəzərdə tutulur.
DB-nin 2010-cu ildə yol-nəqliyyat sistemində maliyyələşdirmək istədiyi layihələr sırasına yol
hərəkətinin tənzimlənməsi, paytaxtın mərkəzi küçələrinin modernləşdirilməsi, bölgələri paytaxtla birləşdirən
1-ci dərəcəli yollarla birlikdə Bakı və şəhərətrafı yol təsərrüfatının yenidən qurulması layihələri də daxildir.
Bu layihələrə 1 milyard 500 milyon dollara yaxın vəsaitin xərclənməsi planlaşdırılır. Onu da qeyd edək ki,
Azərbaycan hökuməti ilə DB perspektivdə şəhərin mərkəzindəki tıxacların aradan qaldırılması üçün paytaxtla
ətraf əraziləri birləşdirən yeni dairəvi yolların çəkilməsini nəzərdə tutan iri layihə ilə bağlı danışıqlar aparıb və
razılığa gəliblər. Həmin layihə çərçivəsində paytaxtın bir sıra prospekt və küçələrindəki yolların
genişləndirilməsi, 2-3 mərtəbəli yol şəbəkələrinin salınması, avtomobillərin həm üfüqi, həm də şaquli hərəkəti
üçün yeraltı keçid və tunellərin inşa edilməsi planlaşdırılır. Yol hərəkətinin tənzimlənməsi layihəsi
çərçivəsində əlavə 4 dairəvi yolun çəkilişinə başlanılacaq. Tıxacların qarşısını almaq üçün süzgəc formasında
dairəvi yollar tikiləcək. Suraxanı-Zabrat, Binəqədi-Dərnəgül, Tbilisi prospekti, Bayıl-Sahil qəsəbəsi və digər
istiqamətlər üzrə belə yolların inşasına start verilməsi planlaşdırılır. Həmin yollar paytaxtın magistral
yollarında və prospektlərdə hərəkətin stimullaşdırılmasına xidmət göstərəcək.
Dünya Bankının aparıcı maliyyə strukturlarından olan Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası (BMK) da
ölkəmizdə iri investisiya layihələri ilə iştirak etməkdədir. Korporasiya ötən illər ərzində infrastruktur, sənaye,
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bank və maliyyə sektoruna böyük həcmdə kredit ayırıb. BMK ölkəmizdə ipoteka kreditlərinin verilməsində
yaxından iştirak etmək niyyətindədir. Təşkilat Azərbaycanın ipoteka bazarının inkişafı layihəsinin
maliyyələşdirilməsində İpoteka Fondu ilə əməkdaşlıq edəcək. BMK kommersiya banklarına da maliyyə
yardımı göstərəcək ki, həmin vəsaitlər ipoteka kreditləri məqsədilə istifadə olunacaq. Ümumiyyətlə, BMK
kommersiya banklarına ipoteka proqramlarını həyata keçirməkdə və təkmilləşdirməkdə birbaşa köməklik
göstərməyi planlaşdırır.
Dünya Bankının Azərbaycan hökuməti ilə yeni əməkdaşlıq strategiyasının istiqamətləri də geniş sahələri
əhatə edəcək. Bankla respublikamız arasında məhsuldar əməkdaşlığın müvəffəqiyyətlə davam etməsi
perspektivdə daha yeni investisiya layihələrinin gerçəkləşməsinə əlverişli zəmin yaradır.
Yeni Azərbaycan.-2010.-23 yanvar.-№13.-S.6.
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İlham Əliyev qlobal hərəkatın liderinə çevrilir
Azərbaycan 137 üzv dövlətin və 10 beynəlxalq təşkilatın təmsil olunduğu Qoşulmama Hərəkatına üç il
rəhbərlik edəcək
İxtiyar Hüseynli
İkinci Dünya müharibəsinin bitməsindən dərhal sonra başlayan yeni səssiz münaqişə – “soyuq
savaş” artıq qovğaların aşkar silahlı müdaxilə ilə deyil, yeni, ancaq daha faciəli formada aparılacağını vəd
edirdi. Məhz belə də oldu.
Dünyanın yenidən bölüşdürülməsi adı altında fövqəlgüclərin onlarla ölkənin suverenliyinə
ekspansiyası ötən əsrin 50-ci illərində beynəlxalq miqyasda acınacaqlı mənzərə yaratmışdı.
Cəvahirləl Nehrudan İlham Əliyevədək…
…Və 64 il öncə -1955-ci ildə Cəvahirləl Nehru, Camal Abdel Nasir, Broz Tito kimi liderlərin təşəbbüsü
ilə İndoneziyada yeni dünya nizamına etiraz edənlərin hərəkatı formalaşdı. Onlarla ölkə məlum iki siyasi-hərbi
qütb arasındakı qarşıdurmaya cəlb edilməmək məramı, əslində isə onlardan qorunmaq səylərini birləşdirmək
məqsədilə qüvvələrini səfərbər etməyə qərar verdi. Azadlığı yalnız kağız üzərində alan, ancaq
müstəmləkəçilikləri hələ də davam edən dövlətlər üçün yeganə hüquqi müqavimət formasına çevrilən bu
təşəbbüs 1961-ci ildə Qoşulmama Hərəkatının yaranması ilə yekunlaşdı.
İndi sıralarında 120-si daimi, 17-si isə müşahidəçi olmaqla 137 dövləti və 10 beynəlxalq təşkilatı
birləşdirən hərəkat beynəlxalq münasibətlərin tənzimlənməsində iştirak edən mühüm çoxtərəfli
mexanizmlərdən biridir. Əslində, ötən əsrin 90-cı illərindən sonra bu qurumun əhəmiyyətini itirərək tarixin
arxivinə gedəcəyini düşünənlər çox idi. Lakin həm dünyadakı ədalətsizliklərin daha geniş miqyas alması, həm
fövqəlgüclərin sadəcə ad dəyişdirməsi, ancaq ilhaq siyasətlərindən əl çəkməməsi, ən əsası isə yeni qlobal
böhranın onlarla ölkənin dövlətçiliyini aşkar təhdid etməsi Qoşulmama Hərəkatının yeni və daha çevik
formatda fəaliyyətini zəruri etdi.
Bu gün hərəkat yeni dünya düzənini öz maraqları kontekstində korrektə etməyə çalışan, milli dövlətləri
domino effekti ilə ard-arda süquta uğradan məlum güclərin azğınlığına qarşı qlobal etiraz platformasıdır ki,
onun da liderliyində artıq rəsmən İlham Əliyevdir, Azərbaycandır…
Beynəlxalq hüquqa hörmət əsasında dünyada sülh, təhlükəsizlik və inkişafa yardım etməyi əsas prioriteti
elan edən təşkilatın üzvləri BMT və digər qurumlarda fəaliyyətlərini razılaşdırır, qərarların qəbulunda mühüm
təsirə malik olurlar. Hərəkatın mütəmadi keçirilən sammitləri, konfransları üzvlər arasında əməkdaşlıq üçün
mükəmməl foruma çevrilir.
Yeni dünya sisteminin reallıqlarına uyğunlaşdırılan fəaliyyətilə insan yaşayan bütün qitələrdə,
bölgələrdə təmsilçi üzvü olan hərəkatın prinsipləri də ədalətlidir. 10 əsas müddəa içərisində dövlətlərin ərazi
bütövlüyü və suverenliyinə hörmət etmək; digər ölkələrin daxili işlərinə qarışmaqdan çəkinmək; böyük
dövlətlərin hər hansı xüsusi maraqlarına xidmət etmək üçün kollektiv müdafiə tədbirlərinin istifadəsindən
çəkinmək; digər ölkələrin ərazi bütövlüyünə və siyasi müstəqilliyinə qarşı yönəlmiş hər hansı bir fəaliyyətdən,
eləcə də güc tətbiq etməkdən və güc tətbiq etməklə hədələməkdən imtina etmək; qarşılıqlı maraq və
əməkdaşlığı təşviq etmək; ədalət və beynəlxalq öhdəliklərə hörmət etmək kimi məqsədlər əslində Qoşulmama
Hərəkatının mahiyyətini müfəssəl izah edən məqamlardır.
İlham Əliyev nümunəsi, Azərbaycan təcrübəsi hərəkatın fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi üçün ən
uğurlu formuldur
Uzun illər balanslaşdırılmış xarici siyasət yürüdən, tarixinin ən qüdrətli dövründə isə tam müstəqil
siyasətə keçdiyini bəyan edən Azərbaycan coğrafi vəziyyətinə görə əsrlər boyu fövqəlgüclərin maraq
dairəsində olub və bu ona dövlətçiliyin süqutundan soyqırımlarınadək məşəqqətli talelər yaşadıb. Yəni
Qoşulmama Hərəkatını yaradan səbəblər və onda birləşən ölkələrin acı təcrübələri bizə çox yaxından tanışdır.
Onu da nəzərə alaq ki, Azərbaycanın üzləşdiyi və bu gün də həll edə bilmədiyi bütün problemlərin birbaşa
kökü məhz fövqəlgüc amili ilə səciyyələnir.
Bu baxımdan ölkəmizin Qoşulmama Hərəkatına üzv olmaması məntiqsizlik sayılardı. Azərbaycan
qurumda uzun müddət daşıdığı müşahidəçi statusunu 2011-ci ildə tam-hüquqlu üzvlə əvəzləyərək, qısa dövrdə
hərəkatın öncül fəallarından birinə çevrilib. Azərbaycan hərəkatın nüfuzunun artmasına, fəaliyyətinin
1578

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

təkmilləşməsinə davamlı şəkildə töhfələr verir. Həmçinin respublikamız bura üzvlüyü ilə beynəlxalq sülh,
təhlükəsizlik və əməkdaşlığa dair proseslərə daha yaxından cəlb olunub və çoxsaylı dövlətlərlə ikitərəfli
münasibətlərin inkişafına əlverişli şərait əldə edib.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə beynəlxalq ictimaiyyətin geniş
məlumatlandırılması prosesində effektiv tribunaya çevrilən təşkilatın sənədlərində, qətnamələrində ölkəmizin
ərazi bütövlüyünə hər zaman dəstək ifadə olunub. Məsələn, 2012-ci ildə Qoşulmama Hərəkatının
Əlaqələndirici Bürosunun Yekun Sənədində Ermənistan və Azərbaycan arasında münaqişənin dövlətlərin ərazi
bütövlüyünə hörmət, ərazi bütövlüyünə qarşı güc tətbiq etməmək və beynəlxalq aləmdə tanınmış sərhədlərinin
toxunulmazlığı prinsipləri əsasında həll edilməsinə dəstək ifadə edilib. 120 ölkənin münaqişənin məhz
Ermənistan və Azərbaycan arasında olmasını təsbit etməsi də çox əlamətdar məqam idi. Həmin il hərəkatın
Dövlət və Hökumət Başçılarının 16-cı Zirvə Görüşünün Yekun Sənədində də üzv dövlətlər münaqişənin məhz
Azərbaycan Respublikasının “ərazi bütövlüyü, suverenliyi və beynəlxalq miqyasda tanınmış sərhədləri
daxilində” həllinə dəstəyi ifadə etmişlər. Həmçinin 2014-cü ildə də hərəkatın sammitinin yekun sənədində eyni
məzmunlu münasibət bildirilib.
Beləliklə, Azərbaycan BMT-dən sonra ikinci ən mühüm və böyük təşkilat sayılan Qoşulmama
Hərəkatına üç il sədrlik edəcək. Son onillikdə qlobal tərəfdaşlığın, sivilizasiyalararası əməkdaşlığın ən
səmərəli platformasına çevrilən, onlarla beynəlxalq təşkilata həm sədrlik, həm də evsahibliyi edən
Azərbaycana bu hərəkata rəhbərliyin həvalə olunmasını yalnız onun təcrübəsi ilə əlaqələndirmək yanlış olardı.
Bu qərarın qəbulunda təcrübədən daha üstün mövqe nüfuz və qətiyyət amilidir. İlham Əliyevin
liderliyində Azərbaycanın hər cür təhdidlərə qarşı milli dövlətçiliyini əzmlə qoruması, məlum hər iki
fövqəlgücün qarşısından geri çəkilməməsi, əsla güzəştə getməməsi və nəticədə onları rəqibdən tərəfdaşa
çevirməsi böyük qələbədir və dünya bu zəfəri aydın görür.
İlham Əliyev nümunəsi, Azərbaycan təcrübəsi Qoşulmama Hərəkatının fəaliyyətini təkmilləşdirməsi
üçün ən uğurlu formuldur və yeni hədəflərin müəyyənləşməsində mühüm istinaddır.
Və Cəvahirləl Nehrudan başlanan azadlıq, müstəqillik, sülh estafetinin indi İlham Əliyevə həvalə
olunmasının da əsas səbəbi məhz elə budur…
Azərbaycan.-2019.-23 aprel.-№87.-S.1.
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Qoşulmama Hərəkatının Bakı konfransı: sülh, təhlükəsizlik və əməkdaşlıq naminə
Azərbaycan paytaxtı mütəmadi olaraq mötəbər beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi məkanına çevrilib.
Burada dünyanın müxtəlif güşələrindən nümayəndələr gəlib, qlobal səviyyədə aktuallıq kəsb edən
problemlərin müzakirəsini aparır, konkret qərarlar qəbul edirlər. Aprelin 5-6-da Bakı növbəti vacib tədbirə –
“Davamlı inkişaf naminə beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin təşviq edilməsi” mövzusunda Qoşulmama
Hərəkatı çərçivəsində xarici işlər nazirlərinin aralıq nazirlər konfransına ev sahibliyi edib. Tədbirdə
Azərbaycan Prezidenti geniş və əhatəli nitq söyləyib. Dövlət başçısı həm Hərəkatın əhəmiyyətini, həm də
Azərbaycanın fəaliyyətini analiz edib. İlham Əliyev Ermənistanın təcavüzkarlığını bir daha dünya dövlətləri
nümayəndələrinin diqqətinə çatdırıb. Xatırladaq ki, Bakıdakı konfransda 120 ölkənin nümayəndəsi iştirak
edib. Əlavə olaraq, xüsusi qonaq qismində şəxslər də tədbir iştirakçıları sırasına qatılıblar. Konfransın
əhəmiyyətini nəzərə alaraq, onun bir sıra məsələlərə münasibəti üzərində geniş dayanmağa ehtiyac gördük.
Davamlı inkişaf və təhlükəsizlik: Bakı müzakirələrinin əsas məqamları
Azərbaycanda müxtəlif mövzularda beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi ənənə halını alıb. Ölkə rəhbərliyi
davamlı olaraq müasir dünya üçün aktual olan məsələləri yüksək səviyyədə müzakirə edən konfrans, forum,
seminar və s. kimi tədbirləri reallaşdırır. Onlarda təhlükəsizliyə, sivilizasiyalar, mədəniyyətlər və dinlərarası
dialoqa, geosiyasi əməkdaşlığa, enerji sferasında əlaqələrə, iqtisadi əməkdaşlığa həsr edilmiş məsələlərə aid
geniş fikir mübadiləsi aparılır.
Bu il də bir-birinin ardınca maraqlı və aktual tədbirlərə Bakı ev sahibliyi etməkdədir. Son olaraq, aprelin
5-6-da Bakıda “Davamlı inkişaf naminə beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin təşviq edilməsi” mövzusunda
Qoşulmama Hərəkatı çərçivəsində xarici işlər nazirlərinin aralıq nazirlər konfransı keçirilib. Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev konfransın açılışında iştirak edib (bax: Bakıda Qoşulmama Hərəkatının nazirlər
konfransının açılış mərasimi keçirilib / AZƏRTAC, 5 aprel 2018).
Konfransda ümumilikdə 800-dən artıq nümayəndə iştirak edib. Onlar Qoşulmama Hərəkatında iştirak
edən dövlətlər, həmçinin Hərəkat yanında müşahidəçi statusu almış dövlət və beynəlxalq təşkilatların
nümayəndələridir. Əlavə olaraq, xüsusi qonaq qismində dəvət olunan ölkə və təşkilatların təmsilçiləri tədbir
iştirakçılarına qatılıblar.
Xatırladaq ki, Qoşulmama Hərəkatı hərbi ittifaqlara qoşulmayan dövlətlər tərəfindən 1961-ci ildə
Belqradda keçirilmiş sammitdə yaradılıb. Onun əsas prinsipləri dövlətlərin ərazi bütövlüyü, suverenliyi və
siyasi müstəqilliyinə hörmət, daxili işlərinə qarışmamaqdan ibarətdir. Öncədən bu Hərəkat “soyuq müharibə”
və bloklararası qarşıdurmanın doğurduğu gərginliyi azaltmağı əsas məqsədlərindən biri kimi qəbul edib. O,
qısa müddət ərzində beynəlxalq sülh, təhlükəsizlik və inkişafa dair məsələlərin müzakirə edildiyi mühüm
beynəlxalq foruma çevrilib. Qoşulmama Hərəkatının geosiyasi əhəmiyyəti BMT-də gözlənilən islahatların
aparılmaması ilə daha da çoxalıb. Belə ki, onu alternativ fəaliyyət meydanı kimi qəbul ediblər. Təsadüfi deyil
ki, son 25 il ərzində Hərəkata üzv dövlətlərin sayı 99-dan 120-yə yüksəlib. 17 dövlət və 10 beynəlxalq təşkilat
Hərəkat yanında müşahidəçi statusuna malikdir. Azərbaycan Respublikası Qoşulmama Hərəkatına 2011-ci
ildə üzv seçilib.
2016-cı ildə Qoşulmama Hərəkatının XVII zirvə toplantısı olub. Onun vacib nəticələrindən biri də
Hərəkata üzv dövlətlərin yekdil razılığı ilə 2019-2022-ci illərdə sədrliyin Azərbaycana verilməsidir. 2019-cu
ildə isə XVIII zirvə toplantısı Azərbaycanda keçirilməlidir. Ekspertlər Bakıda nəzərdə tutulan tədbirin konkret
rəmzi mənasını da vurğulayırlar. Belə ki, 1989-cu il Belqrad sammitindən 30 il sonra Qoşulmama Hərəkatına
üzv ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının görüşünə yenidən ev sahibliyini Avropa qitəsi edəcək.
Bütün bunlara görədir ki, aprelin 5-6-da Bakıda keçirilən nazirlər konfransına maraq böyük olub.
Azərbaycan paytaxtında aparılan müzakirələr növbəti zirvə toplantısının gündəliyini də konkretləşdirib.
Beynəlxalq miqyasda sülh və təhlükəsizliyə davamlı inkişafın təmin edilməsi kontekstində nəzər salınıb.
Aralıq konfransda yekun sənəd də qəbul edilib. Orada tədbir iştirakçıları beynəlxalq miqyasda geosiyasi,
təhlükəsizlik və s. proseslərə münasibət bildiriblər, aktual hesab etdikləri məsələləri ayrıca vurğulayıblar.
Diqqətəlayiqdir ki, sənəddə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi də xüsusi bəndlə qeyd edilib. Orada dünyanın 120
dövləti Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsinə dəstəyini ifadə edib.
Sözdən əmələ: Hərəkatın konkret hədəfləri
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Bu, heç şübhəsiz, Azərbaycan diplomatiyasının böyük uğurlarından biridir. Onu vurğulayaq ki, dövlət
başçısı İlham Əliyev konfransdakı nitqində Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzərində
geniş dayanıb. İlham Əliyev ifadə edib: “Azərbaycan beynəlxalq hüququn və ədalətin pozulmasının şahidi
olub və bunu öz üzərində hiss edib. İyirmi beş ildən artıqdır ki, ölkəmizin ərazisinin bir hissəsi Ermənistanın
işğalı altındadır. Azərbaycanın tarixi torpağı olan Dağlıq Qarabağ və onun ətrafındakı yeddi rayonumuz erməni
işğalı altındadır” (bax: əvvəlki mənbəyə).
Prezident sözünə davam edərək Ermənistan tərəfindən xalqımıza qarşı etnik təmizləmə siyasəti həyata
keçirildiyini tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb: “Ermənistan azərbaycanlılara qarşı Xocalı soyqırımını
törədib. Həmin soyqırımı dünyanın 10 dövləti tərəfindən tanınıb. Ümidvaram ki, üzv dövlətlər də bu məsələni
müzakirə edəcək və insanlığa qarşı olan həmin cinayətlə bağlı mövqelərini bildirəcəklər” (bax: əvvəlki
mənbəyə).
Bu fikirlər təsirsiz ötüşməyib. Konfrans iştirakçıları Ermənistanın təcavüzünü pisləyiblər və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi zərurətini vurğulayıblar. Bununla da demək mümkündür ki,
dünya ictimaiyyəti bir daha Azərbaycanın haqlı və ədalətli mövqeyinə dəstək nümayiş etdirib.
Lakin təəssüf ki, hələlik təcavüzkara qarşı konkret tədbirlər görmək mexanizmindən istifadə olunmur.
Bu baxımdan Qoşulmama Hərəkatının gələcəkdə hansı addımlar ata biləcəyi üzərində ekspertlər düşünürlər.
BMT-də islahatlar aparılmasa, məhz bu Hərəkatın praktiki təsir mexanizmləri işlənə bilər. Yəni Hərəkat sülh,
inkişaf, iqtisadi əməkdaşlıq və beynəlxalq münasibətlərin demokratikləşdirilməsi istiqamətlərində çox işlər
görməlidir. Bu uzunmüddətli məqsədlərin tam olaraq həyata keçirilməsinə ehtiyac az deyil.
Tədbir iştirakçıları yuxarıda vurğulanan məqamlarla əlaqəli öz fikirlərini bildiriblər. Konfransda daha
geniş kontekstdə sülh, təhlükəsizlik və əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib. Bu bağlılıqda Azərbaycanın
“Bakı prosesi”ni konfrans çərçivəsində təqdim etməsi də diqqəti çox çəkib. Çünki bu proses mədəniyyətlər,
dinlər və sivilizasiyalar arasında dialoqun reallaşmasının etibarlı meydanıdır. Azərbaycan Prezidentinin
təşəbbüsü ilə yaradılan “Bakı prosesi” artıq 10 ildir ki, fəaliyyəti ilə böyük nüfuz qazanıb. Bununla da
Azərbaycan bir beynəlxalq fəaliyyət mexanizmi ilə Qoşulmama Hərəkatı arasında ciddi bağlantı qurub.
Konkret ifadə etsək, artıq “Bakı prosesi” dünyanın 130-a yaxın dövləti üçün maraq doğuran hadisədir.
Bunlardan əlavə, Qoşulmama Hərəkatının Bakı konfransında BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə
çatılması ilə əlaqəli məsələlər də müzakirə edilib. Bütövlükdə dünyada sülh, təhlükəsizlik və əməkdaşlığın
təmin edilməsi üçün hansı addımların atıla biləcəyi ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Belə təəssürat yaranır
ki, Qoşulmama Hərəkatını yeni səviyyəyə yüksəltmək məqsədi qarşıya qoyulub. Onun fəaliyyətinin artırılması
qlobal geosiyasi proseslərə müsbət təsir etməlidir. Ən əsası isə dünya dövlətlərinin kollektiv surətdə yaranmış
gərgin vəziyyətə müdaxiləsi üçün əlavə imkanlar meydana gəlir. Görünür, burada böyük dövlətlərin həmin
məsələyə münasibətindən çox şey asılı olacaq.
Hər bir halda, Qoşulmama Hərəkatının Bakı konfransını uğurlu hesab etmək olar. Bu tədbir göstərdi ki,
dünya dövlətlərinin böyük əksəriyyəti həqiqi mənada sülh arzulayırlar. Onlar münaqişələrin beynəlxalq hüquq
normaları çərçivəsində həllinə tərəfdardırlar. Azərbaycan Prezidentinin bu məsələ ilə bağlı vurğuladığı
fikirlərə konfransda maraq çox olub. Hiss olunur ki, bir sıra siyasi liderlərin vurğuladığı “dünya beşdən
böyükdür” tezisinin real əsasları vardır. Azərbaycana gəldikdə isə, bir daha təsdiq olundu ki, o, Qoşulmama
Hərəkatının ruhuna və prinsiplərinə həmişə sadiqdir. Bakı sədrliyi dövründə Hərəkatın təməlini təşkil edən
məqsəd və məramların inkişafı, beynəlxalq sülhün, təhlükəsizliyin və əməkdaşlığın güclənməsi naminə
çalışmaqda davam edəcək.
Newtimes.az
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Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatına ev sahibliyi edəcək
Vasif Cəfərov
2018-ci ilin 3-6 aprel tarixlərində Bakıda Qoşulmama Hərəkatının ortamüddətli nazirlər
konfransının keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bununla bağlı hazırlıq işləri həyata keçirilir. Qoşulmama
Hərəkatına qoşulduğu qısa müddət ərzində bu qurumun siyasi məsləhətləşmələr və praktiki əməkdaşlıq
imkanlarından dərindən faydalanmaq imkanı əldə edən Azərbaycan 2019-2022-ci illər üzrə Qoşulmama
Hərəkatına sədrlik edəcək.
Bir sıra dövlətlərin vaxtilə soyuq müharibə dövründə iki siyasi-hərbi qütb arasında qarşıdurmaya cəlb
edilməmələri üçün təsis etdiyi Qoşulmama Hərəkatı hazırda beynəlxalq münasibətlərin tənzimlənməsində
iştirak edən mühüm çoxtərəfli mexanizmlərdən birinə çevrilib. Əsas məqsədi beynəlxalq hüquqa hörmət
əsasında dünyada sülh, təhlükəsizlik və inkişafa yardım etmək olan Hərəkat konkret tarixi kontekstdə
yaranmasına baxmayaraq, müasir dünyada da öz aktuallığını itirmir və Hərəkat daxilində razılaşdırılmış
mövqe BMT Baş Assambleyası çərçivəsində qərarların qəbuluna təsir baxımından əhəmiyyətli rol oynayır.
Qoşulmama Hərəkatının yaradılmasının və fəaliyyətinin əsas prinsiplərindən biri onun üzvləri arasında
əməkdaşlıq üçün bir forum rolunu oynamasıdır. Qeyri-iyerarxik xarakter daşıyan, idarəçiliyi rotasiya əsasında
dəyişən təşkilatın hazırda 120 üzvü, 17 müşahidəçi dövləti və 10 müşahidəçi beynəlxalq təşkilatı var.
Təşkilata üzv olan hər bir dövlət təşkilatın prinsiplərinə bağlılığını bildirməlidir. Təşkilata üzvlük
prinsipləri hələ təşkilatın təsis olunmasından əvvəl 1955-ci ildə İndoneziyanın Bandunq şəhərində keçirilən
Konfrans zamanı qəbul edilib.
Azərbaycan bütün dövlətlərlə əməkdaşlıq münasibətlərini inkişaf etdirməyə yönəlmiş xarici siyasət
kursu və heç bir hərbi bloka qoşulmadan balanslı siyasət həyata keçirir. Bu səbəbdən, ölkəmiz müşahidəçi
statusuna malik olduğu Qoşulmama Hərəkatına 2011-ci ildə tam hüquqlu üzv olmaq qərarını alıb. Hərəkata
qəbulla bağlı prosedur qaydalarına uyğun olaraq, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri 2011-ci ilin yanvarında
təşkilatın sədri vəzifəsini icra edən Misirin Xarici İşlər Nazirinə təşkilata üzvlüklə bağlı müraciət edib. 16 mart
2011-ci il tarixində Nyu-Yorkda keçirilən Qoşulmama Hərəkatının Əlaqələndirmə Bürosunun iclasında
ölkəmizin üzvlüyü ilə bağlı ilkin müzakirələr aparılıb və Hərəkata üzv dövlətlərinin ilkin yekdil və müsbət
tövsiyəsi əsasında məsələnin nazirlər görüşünün gündəliyinə salınması razılaşdırılıb. Nəticədə, Azərbaycan 26
may 2011-ci il tarixində İndoneziyanın Bali adasında Hərəkata üzv olan dövlətlərin yekdil dəstəyini əldə
edərək, təşkilata tam hüquqlu üzv qəbul olunub. Sözügedən tədbirdə xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarovun
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə təmsil olunan Azərbaycan tərəfi, Qoşulmama Hərəkatının üzvü olaraq,
Hərəkatın prinsiplərinə və məqsədlərinə bağlı olduğunu bəyan edib.
Azərbaycan Xarici işlər Nazirliyinin məlumatına əsasən, Qoşulmama Hərəkatının müxtəlif səviyyəli
iclas və konfranslarında iştirak etmək və üzv ölkələrlə ikitərəfli münasibətlərini sıxlaşdırmaqla Hərəkatın
məqsəd və prinsiplərinə öz töhfəsini verir. Hərəkata üzv olduğumuz nisbətən qısa müddət ərzində ErmənistanAzərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə beynəlxalq ictimaiyyətin geniş dairələrində məlumatlılıq daha
da artmış və təşkilatın daxili prosedur və sənədlərində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinə
davamlı olaraq dəstək əks olunub. Hərəkata üzvlük həmçinin, beynəlxalq sülh, təhlükəsizlik və əməkdaşlığa
dair proseslərə ölkəmizin daha yaxından cəlb olunması və çoxsaylı dövlətlər ilə ikitərəfli münasibətlərin
inkişaf etdirilməsinə münasib şərait yaradıb.
2011-ci ilin sentyabrında Serbiyanın paytaxtı Belqrad şəhərində keçirilən Qoşulmama Hərəkatının 50
illik yubiley tədbirində Azərbaycan xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarovun başçılıq etdiyi nümayəndə
heyəti ilə təmsil olunub və tədbirdə nazir çıxış edib.
2012-ci ilin mayında Misirin Şarm əl-Şeyx şəhərində Qoşulmama Hərəkatının Əlaqələndirici
Bürosunun nazirlər səviyyəsində növbəti iclası keçirilib və Yekun Sənəd qəbul olunub. Hərəkatın üzvü kimi
ilk dəfə Azərbaycan tərəfi bu sənədin hazırlanmasına öz töhfələrini verib. Məzmunca kifayət qədər əhatəli
olan bu sənədə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bənd də daxil edilib. Nazirlər
iclasında qəbul edilən Yekun Sənədin 382-ci maddəsində Ermənistan və Azərbaycan arasında münaqişənin
dövlətlərin ərazi bütövlüyünə hörmət ərazi bütövlüyünə qarşı güc tətbiq etməmək və beynəlxalq aləmdə
tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığı prinsipləri əsasında həll edilməsinə dəstək ifadə edib. Həmin bənddə
münaqişənin tənzimlənməsi üçün əsas təşkil edəcək məlum prinsiplərin qeyd edilməsi ilə yanaşı, 120 ölkənin
münaqişənin məhz Ermənistan və Azərbaycan arasında olmasını təsbit etməsi də çox əlamətdardır.
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Qeyd edək ki., həmin bəndin razılaşdırılması asan başa gəlməyib. Ermənistan tərəfi Qoşulmama
Hərəkatında malik olduğu müşahidəçi statusunun yaratdığı imkanlardan və bir sıra üzv ölkələrlə ikitərəfli
münasibətlərindən istifadə edərək, bəndin sənədə daxil edilməsinin qarşısını almağa, bu mümkün olmadıqda
isə onu öz marağına uyğun olaraq dəyişdirməyə çalışıb. Bununla belə, üzv dövlətlərlə müvafiq iş aparılıb və
sözügedən bənd Yekun Sənədə daxil edilib. Adıçəkilən iclasda xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov çıxış
edib və dövlətlərə Azərbaycanın mövqeyinə münasibətdə göstərdikləri dəstəyə görə təşəkkürünü bildirib.
2012-ci ilin avqustunda İran İslam Respublikasının Tehran şəhərində Qoşulmama Hərəkatının Dövlət
və Hökumət Başçılarının 16-cı Zirvə Görüşü keçirilib. Ölkəmiz 2012-ci ilin iyulunda Nyu-Yorkda başlayan
hazırlıq tədbirləri daxil olmaqla zirvə görüşünün işində fəal iştirak edib və zirvə görüşünün uğurla
yekunlaşmasına öz töhfəsini verib. Azərbaycan Avropa regional qrupunu təmsil etməklə Hərəkatın
Əlaqələndirmə Bürosunun sədr müavini seçilib. Sammit zamanı qəbul olunan Yekun Sənədin 391-ci maddəsi
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə həsr edilib. Nazirlər görüşündə qəbul olunan bənddən
bir addım önə gedərək bu bənddə dövlətlər münaqişənin məhz Azərbaycan Respublikasının “ərazi bütövlüyü,
suverenliyi və beynəlxalq miqyasda tanınmış sərhədləri daxilində” həllinə dəstəyi ifadə edib. Sammit ilə bağlı
başqa bir əlamətdar hal odur ki, qeyd edilən bəndə daha əvvəl maneəçilik törədən bir sıra üzv ölkələri
ölkəmizin bəndin qəbul olunmasına qarşı çıxmalarını dayandırıb, hətta onlar bizim bəndin qəbul olunmasına
aktiv dəstək verib. Tədbirdə nümayəndə heyətinə başçılıq edən xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov çıxış
edib və dövlətlərə Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınan sərhədlərinin
toxunulmazlığına Yekun Sənəddə göstərdikləri davamlı dəstəyə görə təşəkkürünü bildirib.
2014-cü ilin mayında Əlcəzairdə Hərəkatın XVII nazirlər iclası keçirilib, iclasda Azərbaycanı xarici
işlər naziri Elmar Məmmədyarovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti təmsil edib. Ölkəmiz Əlcəzair nazirlər
iclasının bürosunun sədr müavini seçilib və plenar iclasın ilk seqmentinə sədrlik edib. Qoşulmama Hərəkatına
üzv dövlətləri nazirlər iclasının yekun sənədinin 421-ci bəndində və Marqaritada keçirilən Sammitin 500-cü
bəndində BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrinə baxmayaraq Ermənistan və Azərbaycan
arasında münaqişənin həll edilməmiş qalmasına təəssüflərini ifadə etmiş və münaqişənin Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü çərçivəsində həll edilməsinə dəstəklərini ifadə ediblər.
Qeyd edək ki, sonuncu Margarita Sammitinin yekun sənədində Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinə dəstək ifadə edən bəndlə yanaşı, BMT-nin Sivilizasiyalar
Alyansının 26-27 aprel 2016-cı il tarixlərində Bakıda keçirilən 7-ci Qlobal Forumunu alqışlayan və
Qoşulmama Hərəkatının növbəti sammitinin Azərbaycanda keçirilməsi barədə bəndlər daxil edilib.
Azərbaycanın 2019-2022-ci illərdə Hərəkata sədrlik və 2019-ci ildə keçiriləcək sammitə ev sahibliyi
etməsi nəzərdə tutulur. Sədrliklə bağlı qərara ilkin olaraq Qoşulmama Hərəkatının Əlaqələndirici Bürosunun
2015-ci il ərzində Nyu-Yorkda keçirilən iclaslarında baxılıb və Hərəkatın Əlaqələndirici Bürosunun 2015-ci
ilin iyun ayında keçirilən nazirlər konfransının yekun sənədində sədrlik təklifimizə dəstək ifadə edilib.
Sədrliklə bağlı yekun qərar 13-18 sentyabr 2016-cı il tarixlərində Venesuelanın Marqarita adasında baş tutan
Sammitində verilib. Bundan əlavə 2018-ci ilin 3-6 aprel tarixlərində Azərbaycanda Nazirlər Konfransı
keçiriləcək.
Qoşulmama Hərəkatına Azərbaycanın sədrlik etməsinin nəzərdə tutulduğu müddət barədə qeyd edək ki,
Hərəkatın əsas sənədlərinə görə, sədrlik müddəti üç ildir. Sədrlik onu təhvil alan dövlətin ərazisində sammitin
keçirilməsi ilə başlayır. 2012-ci il Tehran sammitinin qərarına görə, 2012-2015-ci illərdə İranın sədrliyindən
sonra 2015-2018-ci illərdə Venesuela sədrlik etməli idi. Azərbaycan isə Venesuelanın sədrliyindən sonrakı
müddətə 2018-2021-ci illər dövründə sədrlik etməyə dair öz namizədliyini vermişdi. Venesuela daxili
çətinlikləri səbəbindən sammitə ev sahibliyi etməsini və sədrliyi öz üzərinə götürməsini bir il təxirə saldığından
İranın sədrliyi bir il uzanıb. Dəfələrlə təxirə salman növbəti sammitin planlaşdırıldığı kimi, bu ilin 13-18
sentyabr tarixlərində keçirilməsi mümkün olsa, onda Venesuelanın üç illik sədrliyi 2019-cu ildə başa
çatacaqdır. Belə olduğu halda, Hərəkatın Azərbaycanda növbəti sammitinin keçirilməsi 2019-cu ilə,
sədrliyimizin tarixləri isə 2019-2022-ci illərə keçib.
Ekspress.-2018.-17-19 mart.-№51.-S.10.
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İpək yolu üzərində kommersiya körpüsü
Ələtdə Azad İqtisadi Zonanın yaradılması ilə Azərbaycanın tranzit
potensialı və ticarət əlaqələri daha da genişlənəcək
Rəşad Baxşəliyev
“Bu limanın istismara veriləcəyi gün Azərbaycan tarixinə yazılacaqdır. Biz və gələcək nəsillər bu gözəl
işlərin nəticələrini görəcəyik. Azərbaycan daha da güclü dövlətə çevriləcəkdir, bizim bölgədəki mövqelərimiz
daha da möhkəmlənəcək, regional əməkdaşlıq daha da sürətlə gedəcək və biz yeni qələbəni əldə edəcəyik”.
Düz 8 il öncə, 2010-cu il noyabrın 3-də Prezident İlham Əliyev Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət
Limanının təməlqoyma mərasimində bu fikirləri səsləndirərkən məhz bu günləri düşünürdü və dövlət
başçısının böyük uzaqgörənliklə söylədiyi fikirlər indi günümüzün reallığıdır. Tarixinin ən qüdrətli dövrünü
yaşayan Azərbaycan may ayının 14-də açılışı olan Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının timsalında
növbəti möhtəşəm tarixə, yeni nailiyyətə imza atmış oldu.
Xəzərdən səmərəli, təhlükəsiz bərə keçidini təmin edəcək liman
Bu, bir reallıqdır ki, Azərbaycanın Şimal-Cənub və Şərq-Qərb beynəlxalq nəqliyyat dəhlizləri üzərində
yerləşməsi yeni liman üçün zəngin tranzit potensialı yaratmaqla, ölkəyə daxil olan, ölkədən çıxan və tranzit
yüklərin aşırılmasında strateji nəqliyyat qovşağı funksiyalarını yerinə yetirməyə imkan verərək, Xəzər
dənizindən səmərəli, sürətli və təhlükəsiz bərə keçidini təmin edəcək.
Bu kompleks Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti üçün birbaşa yükcəmləyici məntəqə funksiyasını yerinə
yetirir. Beləliklə, Şimal, Cənub, Şərq və Qərb istiqamətlərindən dəhlizlər üzrə ölkəyə daxil olan yük axınları
yeni liman kompleksində cəmlənərək, buradan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti ilə Avropa istiqamətində və
ya gəmilər vasitəsilə Şərq istiqamətində nəqlini təmin edən səmərəli və dayanıqlı logistik zəncirin
formalaşdırılması üçün zəmin yaradır. Yeni limanın ərazisi də daxil olmaqla ətraf ərazilərdə azad iqtisadi
zonanın yaradılması nəzərdə tutulur ki, bu da mühüm nəqliyyat qovşağı kimi limanın daha geniş tranzit və
daşıma imkanlarını təmin edəcək.
Azərbaycan strateji ticari-iqtisadi dəhlizlərin qovuşduğu məkandır
Tarixin bütün dövrlərində öz ərazisi ilə Avropa və Asiyanı, ən uzaq dövlətləri birləşdirən Azərbaycan
qlobal dünyada strateji ticari-iqtisadi dəhlizlərin qovuşduğu məkanlardan biri kimi qəbul olunur. Ölkəmizin
tranzit potensialının genişləndirilməsi və tam reallaşdırılması hazırda iqtisadi diversifikasiya siyasətində
mühüm yer tutur.
Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın nəqliyyat infrastrukturunun müasir dünya standartlarına
uyğunlaşdırılması, tranzit potensialının daha da artırılması ilə bağlı həyata keçirdiyi praqmatik siyasəti və
qlobal miqyaslı təşəbbüsləri ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafına əsaslı töhfə verməklə, Azərbaycanı mühüm
nəqliyyat qovşağına çevirməkdədir.
Ölkəmizdə nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı, tranzit potensialının artırılması istiqamətində
irimiqyaslı layihələr həyata keçirilib, bu sahəyə irihəcmli dövlət investisiyaları yönəldilib. Bakıda və ölkənin
regionlarında beynəlxalq hava limanlarının, Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizləri istiqamətində
beynəlxalq əhəmiyyətli avtomobil yollarının tikintisi və dəmir yolu xətlərinin yenilənməsi ölkənin xarici
iqtisadi əlaqələrinin genişləndirilməsində mühüm rol oynayır. Ən əsası, bunlar Azərbaycanın tranzit
potensialını və tranzit daşımalarında iştirak imkanlarını genişləndirir.
Liman və iqtisadi zona üçün Ələtin seçilməsi təsadüfi deyil
Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının açılış mərasimində kompleksin ümumi əhəmiyyətindən
danışan dövlət başçısı həm də layihələnmə zamanı Ələt qəsəbəsinin seçilməsinin səbəblərinə də aydınlıq
gətirdi.
Həqiqətən də, Ələtin seçilməsi təsadüfi deyil. Çünki mövcud Bakı Dəniz Limanı artıq müasir inkişaf
etmiş Azərbaycanın tələbatına uyğun deyildi. Eyni zamanda həm şəhərin mərkəzində yerləşir, həm də artan
yükləri qəbul etmək imkanları çox məhduddur. Ələt isə coğrafi baxımdan çox əlverişli bir yerdir və həm Qərb,
həm Cənub istiqamətinə buradan açılan yollar, o cümlədən avtomobil, dəmir yolları əlbəttə ki, bu yerin
seçilməsində əsas rol oynayıb.
Prezident bildirdi ki, digər əsas mühüm məsələ gələcəkdə Ələt Azad İqtisadi Zonasının yaradılması ilə
bağlıdır: “Əlbəttə ki, Ələt qəsəbəsinin də inkişafı böyük dərəcədə burada yaradılan logistika və nəqliyyat
infrastrukturu ilə bağlı olacaq. Əlavə etsək ki, biz yaxın gələcəkdə Ələt Azad İqtisadi Zonasının yaradılmasına
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başlayacağıq, deməyə tam əsas var ki, Bakı şəhərinin bu ərazisi gələcəkdə çox sürətlə inkişaf edəcək, çoxsaylı
iş yerləri yaradılacaq. Beləliklə, Ələt ölkəmizin iqtisadi nəqliyyat potensialının inkişafında əlbəttə ki, önəmli
yer tutacaqdır”.
Layihə Milli Məclisdə təsdiqlənib
Dövlət başçısı tezliklə Ələtdə Azad İqtisadi Zonanın yaradılacağını söylədi və may ayının 18-də Milli
Məclisdə “Ələt Azad İqtisadi Zonası” haqqında qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılaraq üçüncü oxunuşda qəbul
edildi.
Ümumilikdə, 5 fəsil, 31 maddədən ibarət olan bu sənəd Ələt Azad İqtisadi Zonasının fəaliyyətinin
inkişafının və idarə edilməsinin hüquqi rejimini müəyyən edir. Qanun layihəsində adı çəkilən zonaların
yaradılması, idarə edilməsi və inkişafı, hüquqları və vəzifələri, eləcə də qanunvericiliyi öz əksini tapıb.
Onu da xatırladaq ki, iki il öncə, 2016-cı ilin mart ayının 17-də Prezident İlham Əliyev Bakı şəhəri
Qaradağ rayonunun Ələt qəsəbəsində yeni Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının ərazisi daxil olmaqla,
Azad Ticarət Zonası tipli xüsusi iqtisadi zonanın yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb.
Sərəncamın əsas məqsədi iqtisadiyyatın davamlı inkişafı və rəqabət qabiliyyətinin artırılması, Azərbaycanın
logistika və nəqliyyat mərkəzi kimi mövqeyinin gücləndirilməsi, ölkədə çoxşaxəli nəqliyyat infrastrukturunun
yaradılmasıdır.
Azad iqtisadi zonalar – mahiyyəti və məqsədi
Bəs, görəsən, azad iqtisadi zonaların mahiyyəti nədən ibarətdir və hansı məqsədlər üçün yaradılır?
Bir çox dövlətlər üçün bazar münasibətlərinin inkişafından ötrü zəruri olan əsas amil xarici
investisiyaların cəlb edilməsidir. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə tədricən öz yerini tapmış ümumi qaydaya
əsasən, xarici investorlar ölkə ərazisinə yalnız kapital deyil, həmçinin nəticə etibarilə ölkənin iqtisadi artımına
xidmət edən təcrübə və biliklər də gətirirlər. Dünya sivilizasiyasının inkişafının müasir reallıqları müxtəlif
regionlar, bloklar və ölkə qrupları arasında ziddiyyətlərin dərinləşdiyini göstərir. Müxtəlif dövlətlər arasında
xarici kapitalın cəlb edilməsi uğrunda rəqabət getdikcə daha da artır. Bu, investorların cəlb edilməsi üçün
istifadə edilən müxtəlif üsul və mexanizmlərin rolunu artırır. Son 25 ildə isə bu üsul və mexanizmlərdən özünü
ən çox doğruldanı azad iqtisadi zonaların yaradılmasıdır.
Xüsusiləşmiş coğrafi ərazi
Gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsi və harmonizasiyası haqqında 18 may 1973-cü il tarixli Kioto
Konvensiyasının sənədlərinə əsasən, azad zona (və ya “zona franko”) ölkənin ərazisinin elə hissəsini bildirir
ki, burada mallar milli gömrük sərhədlərindən kənarda hesab edilir və buna görə də adi gömrük nəzarəti, rüsum
və vergilərə cəlb edilmir. Beləliklə, azad iqtisadi zonaları malların dövlətin gömrük ərazisindən kənarda hesab
edildiyi özünəməxsus keyfiyyətli xarici ticarət anklavı kimi səciyyələndirən Kioto Konvensiyasının
imzalanmasından sonra azad iqtisadi zonalar bir çox dövlətlərdə geniş vüsət almağa başlayıb.
Azad iqtisadi zonalar mahiyyət etibarilə milli iqtisadi məkanın, ölkənin digər ərazilərində tətbiq
edilməyən xüsusi güzəştlər və stimullar sisteminin istifadə edildiyi hissəsini bildirir. Bir qayda olaraq, azad
iqtisadi zona – bu və ya digər dərəcədə xüsusiləşmiş coğrafi ərazidir.
XX əsrin ikinci yarısından etibarən azad iqtisadi zonalar beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin ayrılmaz
tərkib hissəsinə çevrilmişlər. Dünya təsərrüfat əlaqələri üçün azad iqtisadi zonalar əsasən beynəlxalq əmtəə
dövriyyəsinin fəallaşdırılması, investisiyaların səfərbər edilməsi, iqtisadi inteqrasiya proseslərinin
dərinləşdirilməsi hesabına iqtisadi artımın sürətləndirilməsi faktoru və eyni zamanda, inteqrasiya proseslərinin
təşkilati formalarından biri kimi çıxış edir.
Bu mövzu son illər siyasətçilərin, iqtisadçıların, alimlərin, sahibkarların diqqətini getdikcə daha çox
özünə cəlb etməkdədir, belə ki, azad iqtisadi zonalar dünya təsərrüfat təcrübəsinə ciddi nüfuz edərək və
müxtəlif dövlətlərdə uğurla fəaliyyət göstərirlər.
Azad İqtisadi Zona yaradan ölkələrin məqsədləri müxtəlif ola bilər. Bəzi ölkələr azad iqtisadi zonalardan
iqtisadi inteqrasiya mexanizmi kimi, digərləri isə xarici texnologiyaların cəlb edilməsi vasitəsi kimi istifadə
edirlər.
Azərbaycanda isə yeni yaradılacaq iqtisadi zona daha çox nəqliyyat, logistika zonasının formalaşmasına
xidmət edəcək. Təbii ki, burada əsas hədəf kimi investisiyaların cəlb olunması da nəzərdə tutulur. Digər
tərəfdən, belə bir iqtisadi zonanın yaradılmasının üstünlüyü ondan ibarətdir ki, Azərbaycan tranzit ölkə olaraq
öz imkanlarını genişləndirə biləcək və ölkə ərazisinə daha çox yükdaşımalara nail olacaq.
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Yeni iqtisadi zona dövlət gəlirlərinin və büdcəyə daxil olan vəsaitin artmasını şərtləndirməklə yanaşı,
məşğulluğun inkişafına yüksək təsir göstərəcək. Çünki yeni investisiyaların cəlb olunması yeni iş yerlərinin
açılması deməkdir.
Azərbaycan Çinlə birgə “sənaye şəhərciyi” yaradır
Göründüyü kimi, Azərbaycanın Avropa və Asiyanı birləşdirmək baxımından böyük imkanları var və
dövlət bunu çox gözəl şəkildə həyata keçirir. Artıq Ələt qəsəbəsində “Azərbaycan-Çin Azad İqtisadi Sənaye
Şəhərciyi”nin yaradılması sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanıb.
Sazişə əsasən, Ələt qəsəbəsində 1000 hektar ərazidə ümumi dəyəri ilkin olaraq 2 milyard manat olacaq
şəhərcik yaradılacaq. Tərəflər Azərbaycanda yaradılmış əlverişli biznes və investisiya mühiti, eləcə də mövcud
xammal və təbii resurslardan səmərəli istifadə etməklə qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafı, logistika
mərkəzlərinin və xidmət sahələrinin yaradılması, “Made in Azerbaijan” brendi ilə rəqabətqabiliyyətli
ixracyönümlü məhsulların potensialının artırılması, eyni zamanda, potensial Çin şirkətlərinin Azərbaycan
bazarlarına inteqrasiya olunması və gələcəkdə “sənaye şəhərciyində” istehsal ediləcək məhsulların xarici
ölkələrin bazarlarına ixracı əsas hədəflərdir. Nəzərdə tutulan layihənin icra müddəti 4 illik dövrü əhatə edir.
Birinci il ərzində ərazidə texniki-layihələndirilmə işlərinin aparılması və infrastrukturun salınması, ikinci ildə
tikinti işlərinin aparılması və bir neçə sektor üzrə istehsal sahələrinin istifadəyə verilməsi, növbəti illərdə isə
layihə üzrə nəzərdə tutulmuş bütün istehsal və xidmət sahələrinin tikintisinin tam başa çatdırılması və
istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub.
Ölkənin strateji dəyəri getdikcə artacaq
Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, bu layihə həm də Azərbaycanın strateji dəyərini daha da
artıracaq. Çünki dünyanın 2 ən böyük nəqliyyat layihəsinin Azərbaycandan keçərək reallaşması regionun
bütünlükdə strateji dəyərini artırmaqdadır. Şimal-Cənub, Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizi hər iki istiqamətdə
iqtisadi əlaqələrin daha da artırılmasına xidmət etməklə yanaşı, ölkəmizin əlavə dəyər yaratması imkanlarını
da artıracaq.
Ələt qəsəbəsində Azad İqtisadi Zonanın yaranması, Bakının beynəlxalq qovşağa çevrilməsi ölkə
iqtisadiyyatına öz müsbət təsirini göstərəcək və bir çox sənaye sahəsinin inkişafında mühüm rol oynayacaq.
Prezident İlham Əliyev Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının açılış mərasimində bütün bunları
dəyərləndirərkən bildirmişdir ki, layihələrin həyata keçirilməsi təkcə Azərbaycana iqtisadi mənfəət
gətirməyəcək, ölkəmiz nəqliyyat potensialından çox böyük səmərə ilə istifadə edərək, öz iqtisadi vəziyyətini
daha da yaxşılaşdıracaq: “Bu layihələr Azərbaycanın geosiyasi önəmini böyük dərəcədə artırır. Azərbaycan
Avrasiya məkanında regional əməkdaşlıq üçün əvəzolunmaz ölkə kimi öz fəaliyyətini davam etdirəcək”.
Azərbaycan.-2018.-12 avqust.-№179.-S.1,3.
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İpək Yolu boyunca əməkdaşlıq
Murad Məmmədli
Bakıda Milli Məclisin (MM) və ATƏT Parlament Assambleyasının (PA) İpək Yoluna Dəstək Qrupunun
təşkilatçılığı ilə “İpək Yolu boyunca iqtisadi əməkdaşlıq və mədəni əlaqələrin inkişaf etdirilməsində
parlamentlərin rolu” mövzusunda iki günlük beynəlxalq konfrans keçirilib. Qeyd edək ki, ATƏT PA-da İpək
Yoluna Dəstək Qrupu Azərbaycan tərəfinin təşəbbüsü ilə yaradılıb. Hazırda Qrupun 22 üzvü var.
Azərbaycanın ATƏT-in bir sıra tədbirlərini təşkil edərək ATƏT dəyərlərinin yayılmasına töhfə verdiyini
deyərək, bildirib ki, ölkəmizin təşəbbüsü ilə İpək Yoluna Dəstək Qrupunun yaradılması istiqamətində çox
böyük işlər görülüb. “Azərbaycanın bu təşəbbüslə çıxış etməsi təsadüfi deyil. Azərbaycan İpək Yolunun işlək
yola çevrilməsi üçün praktik addım atan ölkədir”.
Muradova Azərbaycanın təşəbbüsü ilə keçən il Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolunun istifadəyə verildiyini
xatırladıb. Dediyinə görə, bu dəmir yolu İpək Yolu ilə yüklərin daşınmasını 30-35 gündən 15 günə endirəcək.
“Azərbaycan Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizi istiqamətində də mühüm işlər görür və bu dəhliz də İpək Yoluna
inteqrasiya olunacaq. Azərbaycan bu təşəbbüsü irəli sürməyə mənəvi və siyasi haqqı olan ölkədir”.
ATƏT PA-nın prezidenti Georgi Tsereteli isə bildirib ki, İpək Yolu ideyası irəli sürüldükdən sonra bir
çox ATƏT ölkəsi bu ideyaya dəstək verib və layihəyə qoşulmaq qərarına gəlib. Onun sözlərinə görə, iqtisadi
əməkdaşlıq da ATƏT-in prioritetləri sırasındadır. “ATƏT və onun Parlament Assambleyası fəal şəkildə
yaranan problemlərin həlli ilə məşğul olur. Buraya terrorizmə qarşı mübarizə, münaqişələr daxildir. Lakin
iqtisadi əməkdaşlıq da çox vacibdir. İpək Yolu ticarət yoludur. Mallar daşınır və satılır. Amma İpək Yolu elə
bir marşrutdur ki, bu yol boyunca əhali yaşayır. Bu marşrut üzrə vacib şəhərlər yerləşir. Bunlar xalqlarımızın
inkişafı baxımdan əhəmiyyət kəsb edən şəhərlərdir, iqtisadi inkişafa, çiçəklənməyə nail olmaq bütün ölkələrlə
əməkdaşlıq etməyə imkan verir. Sərhədlərin bağlanmasının qarşısını almalıyıq. Region naminə bunun
əhəmiyyəti böyükdür. Nəqliyyat infrastrukturunu müasirləşdirmək əhəmiyyət kəsb edir. Bakı-Tiflis-Qars
dəmir yolunu buna gözəl misal kimi göstərmək olar. Bu, malların vaxtında çatdırılması nöqteyi-nəzərindən
vacibdir”.
Xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarovun sözlərinə görə, tranzit və ticarətdə daha şəffaf gömrük
proseslərinə imkan verən effektiv ticarət formalaşması, idxal, ixrac və tranzit sərhəd prosedurlarını
sadələşdirməklə, nəqliyyat və ticarətin asanlaşdırılmasında yaxşı idarəetmə Azərbaycan hökumətinin
uzlaşmanı təşviq etmək üçün prioritet sahədir. Nazir deyib ki, E-imza prinsipi əsasında e-deklarasiya sistemi
kimi ticarətin sadələşdirilməsi tədbirlərində informasiya texnologiyalarının tətbiqinə xüsusi diqqət yetirilir.
Məmmədyarov vurğulayıb ki, maneələrin aradan qaldırılması, regional və regionlararası uzlaşma
layihələrində müxtəliflik yaratmaq Azərbaycanın ikitərəfli münasibətlərdə və tərəf olduğu bütün beynəlxalq
və regional iqtisadi təşkilatlarda önəm verdiyi istiqamətlərdən biridir (APA). “Müxtəlif dini, iqtisadi və ya
siyasi konfessiyalara məxsus olmaq maneələr yaratmamalıdır. Beləliklə, xalqlar bir-biri ilə ticarət edir, birbirinin iqtisadiyyatlarına sərmayə qoyur və bir-birinə qarşılıqlı hörmət və etimad əsasında dəstək olurlar. İpək
Yolunun məqsədi maraqlı və istəkli olan hər kəs üçün paylaşılan bir mənfəətdir”.
Layihələrin icrası üçün dayanıqlı siyasi və makroiqtisadi sabitliyin təminini vacib sayan XİN başçısı
Azərbaycanın bu sahədə artıq özünü doğrulduğunu vurğulayıb. “Ticarət, logistika sahəsində də bunu
etməliyik. Biz yeni və genişlənən Bakı limanı ətrafında bunu edirik. Məqsədimiz Azərbaycanı yeni logistika
qovşağı kimi təbliğ etmək, Avropa və Asiya arasında ticarəti təşviq etməkdir. Biz “İpək yolu”nu yeni alətlər
vasitəsi ilə yeniləyirik. Azərbaycan nəqliyyat sahəsinə böyük yatırımlar edir. Logistika mərkəzləri yaradılır,
çalışılır ki, investisiya və biznes mühiti asanlaşdırılsın. Şimal-cənub istiqamətində də bu fəaliyyət davam edir.
Bu, dəhlizlərin daha çox yaranması və bir-biri ilə rəqabət deyil, onların bir-birini tamamlanması vacibdir”, –
deyə o vurğulayıb.
E.Məmmədyarov qeyd edib ki, “İpək yolu”na dəstək qrupu önəmli təşəbbüsdür, ATƏT-in ticarət və
nəqliyyat gündəmində yaxından iştirak edir: “Ticarətin asanlaşdırılması və regional infrastrukturun inkişafı
ATƏT zonasında güclü iqtisadi inkişafa yol açar. Biz bu töhfəni daha inklüziv etməliyik. Xarici İşlər Nazirliyi
“İpək yolu” dəstək qrupunun yaradılmasını dəstəkləyir. Bu qrup nə qədər fəal olsa, daha da böyüyə bilər. Bu,
regional infrastruktur sahəsində vacib platformadır və nəqliyyat dəhlizlərinin güclənməsi üçün vacib rol
oynayır”.
Monteneqro parlamentinin sədri, ölkənin ATƏT PA-da nümayəndə heyətinin rəhbəri İvan Brajoviç
bildirib ki, bu gün heç bir ölkə dünyadan təcrid olunmuş formada yaşaya bilməz: “Təmsil etdiyim ölkə də
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yerləşdiyi regionun bir hissəsidir və Şərqlə Qərb arasında aparıcı rol oynayır. Bu gün bu konfransa toplaşan
ölkələr də istər turizm, istər biznes, istər mədəni, istərsə də digər sferalarda əlaqələri gücləndirərək ümumdünya
inkişafına ciddi töhfə verə bilərlər. Biz də Azərbaycan kimi bu əlaqələrin inkişafında maraqlıyıq, İpək Yolu
bizim üçün də prioritetdir. Azərbaycan kimi Xəzər dənizinin sahilində olmasaq da, biz də Adriatik dənizi
sahilindəyik. Bizim ölkələr kiçik olsa da, əhəmiyyəti böyükdür. Bilirsiniz, qızılın da ölçüsü balacadır, amma
qiyməti çox böyükdür”.
Azərbaycanın xarici işlər naziri E.Məmmədyarov İ.Brajoviçin sonuncu fikirlərinə reaksiya verərək qeyd
edib ki, Azərbaycan da kiçik ölkə olmasına baxmayaraq, qızıl qədər qiymətli əhəmiyyətə malikdir.
Tədbirdə digərləri də çıxış edərək İpək yolu layihələrinin inkişafında mədəni əlaqələrin, mədəni
müxtəlifliyin inkişafının vacibliyindən danışıblar. Sonda yekun bəyannamə qəbul edilib.
Bəyannamədə deyilir: “Biz, ATƏT-in Parlament Assambleyasında İpək Yoluna Dəstək Qrupunun və
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin birgə təşkilatçılığı ilə 2018-ci il martın 13-14-də Bakı şəhərində
keçirilən “İpək Yolu boyunca iqtisadi əməkdaşlığın və mədəni əlaqələrin inkişafında parlament üzvlərinin
rolu” mövzusunda Beynəlxalq Konfransın iştirakçıları qədim İpək Yolunun yenidən işə salınmasının
əhəmiyyətini, mövcud nəqliyyat və enerji dəhlizlərinin səmərəli istismarının, eləcə də “Müasir İpək Yolu”
vasitəsi ilə sərnişinlərin, malların və xidmətlərin sərbəst və təhlükəsiz hərəkətinin ATƏT regionu ölkələrinin
milli maraqlarına və davamlı iqtisadi inkişafı məqsədlərinə uyğunluğunu nəzərə alaraq, qədim İpək Yolu
boyunca yerləşən və həmin yolun yenidən işə salınmasından faydalana bilən ölkələr arasında iqtisadi, ticarət,
nəqliyyat, sosial və mədəni əlaqələrin inkişafı və möhkəmlənməsi üçün hökumətlərin göstərdikləri səyləri
dəstəkləməyin vacibliyini qeyd edərək, Helsinki Yekun Aktının prinsiplərinə, eləcə də müvafiq qanuni
çərçivələrə və ATƏT öhdəliklərinə uyğun olaraq ATƏT regionunda sülhün, təhlükəsizliyin və insan
hüquqlarının qorunmasına, davamlı inkişafın və sosial rifahın təmin edilməsinə yönələn layihələrin, o
cümlədən ATƏT-in Nazirlər Şurasının 4/16 nömrəli “Yaxşı idarəetmənin gücləndirilməsi və
əlaqələndirilmənin təbliği”nə dair Hamburq Qərarına uyğun olaraq Avropa və Asiya arasında
əlaqələndirilmənin möhkəmlənməsi məqsədinin həyata keçirilməsində parlament üzvlərinin köməyinin
əhəmiyyətini anlayaraq, aşağıdakıları bəyan edirik:
1. Biz təhlükəsizliyin, sabitliyin və tərəqqinin inkişafı naminə Qədim İpək Yolunun bərpası üçün
hökumətlərin göstərdikləri səyləri bütünlüklə dəstəkləyirik.
2. İpək Yoluna Dəstək Qrupunun üzvü olan deputatların təmsil etdikləri ölkələrin iqtisadi və biznes
subyektləri arasında əməkdaşlığın genişlənməsinə və təşviqinə töhfə verməyə çalışacağıq.
3. Davamlı, təhlükəsiz və çevik nəqliyyat və enerji dəhlizlərinin inkişafı və funksionallığının artması
üçün hökumətlərin göstərdikləri səyləri dəstəkləyəcək, bu sahədə qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsinə və
yayılmasına kömək edəcəyik.
4. Hökumətləri Avropa və Asiya qitələrini birləşdirən Qədim İpək Yolunun bərpası çərçivəsində effektiv
nəqliyyat dəhlizlərinin, tranzit şəbəkələrinin və logistika infrastrukturlarının inkişafına ümdə əhəmiyyət
verməyə çağırırıq.
5. İpək Yolu ölkələrinin deputatlarının arasında mədəni əlaqələrin, təhsil mübadiləsinin, dinlər arası
dialoqun və tolerantlığın; qarşılıqlı anlaşmanın və dialoqun gücləndirilməsi sahəsində irəli sürülən təşəbbüsləri
dəstəkləyirik.
6. Biz İpək Yolunun hədəflərinin əsasında olan kibertəhlükəsizlik, Qərb-Şərq özəl və dövlət
sektorlarının təhlükəsiz məlumat mübadiləsinə və məlumat ticarət platformalarına dair təşəbbüsləri
dəstəkləyirik.
7. Biz İpək Yolu boyunca sərbəst, ədalətli və şəffaf dövriyyənin asanlaşdırması, eləcə də 21-ci əsrin
yeni İpək Yolunun əsaslı davamlı infrastruktur layihələrinin maliyyələşdirilməsini təmin etmək üçün maliyyə
inteqrasiyasını gücləndirmək üçün bütün səyləri dəstəkləyirik.
8. Parlamentarilər olaraq biz yeni İpək Yolu layihəsinin həyata keçirilməsinə və qanunun aliliyinə riayət
olunmasının, fundamental insan hüquqlarının və insanlarımızın mənafeyi naminə demokratik inkişafa dəstəyin
həyata keçirilməsinə, eləcə də qeyri-bərabərlik, radikallaşma, terrorçuluq və korrupsiya kimi mümkün
təhdidlərə qarşı mübarizənin aparılmasına məqsədyönümlü şəkildə nəzarətin həyata keçirilməsini öhdəlik
olaraq qəbul edirik.
9. İpək Yoluna Dəstək Qrupunun növbəti tədbirlərinə ev sahibliyi etmək üçün müraciət edən Belarus,
Gürcüstan və İsveçrə nümayəndə heyətlərinin təşəbbüslərini alqışlayırıq”.
Ekspress.- 2018.- 15 mart. – № 49. – S. 11.
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Azərbaycanın tarixi İpək Yolu təcrübəsi və perspektivləri
Şahin Mustafayev,
akademik, AMEA Şərqşünaslıq İnstitutunun direktor müavini,
YUNESKO-nun İpək Yolu Onlayn Platforması beynəlxalq bürosunun vitse-prezidenti.
Dünya tarixinə nəzər saldıqda, bütün dövrlərdə müxtəlif xalqlar və regionlar arasında iqtisadi və
mədəni əlaqələrin genişlənməsinin bəşəriyyətin tərəqqisinə güclü təkan verdiyini görmək mümkündür.
Bu gün “qloballaşma” deyilən fenomenin tarixi mahiyyətini anlamaq üçün qədim zamanlarda və orta
əsrlərdə mövcud olmuş transkontinental ticarət yollarına diqqət yetirmək lazımdır. Çünki onların
vasitəsilə ayrı-ayrı qitə və bölgələr arasında yalnız əmtəə mübadiləsi həyata keçirilmirdi. Tarixən
beynəlxalq karvan və dəniz yolları müxtəlif ölkələrdən olan insanların bir-biri ilə təmasa keçmələri,
ticarətlə məşğul olmaları və fərqli mədəniyyətlər haqqında məlumat əldə etmələrinə imkan yaradırdı.
Beləliklə, bu yollar iqtisadi məqsədlərlə qurulsa da, nəticə etibarilə xalqlar arasında mədəni
kommunikasiya vasitələri rolunu yerinə yetirirdilər. Ən qədim dövrlərdən başlayaraq, elmi biliklər,
dini təlimlər və mədəni nailiyyətlərin yayılması məhz bu yollar üzərindən baş verirdi.
Bunun ən bariz nümunəsi bəşər tarixində möhtəşəm yer tutan və yüzilliklərlə Şərq və Qərb
sivilizasiyalarını, Çin ilə Aralıq dənizi arasındakı mədəniyyətləri bir-birinə bağlayan qədim İpək Yoludur.
Onun tarixi eramızdan əvvəl 2-ci yüzillikdə başlamış və təqribən eramızın 16-cı əsrinin əvvəllərinə qədər
davam etmişdir. Təbii ki, bu uzun zaman kəsiyində İpək Yolu eyni intensivliklə fəaliyyət göstərməmiş, özünün
yüksəliş və tənəzzül dövrlərini yaşamışdır.
Tarixən türk xalqları Çinlə Qərb arasında baş verən beynəlxalq ipək ticarətində fəal rol oynamışlar. Hələ
eramızın 6-7-ci əsrlərində Uzaq Şərqlə Qara dəniz arasında əngin Avrasiya ərazilərini birləşdirən Türk
xaqanlığı İpək Yolunun əsas marşrutlarına nəzarət edir, Çin, Sasani imperiyası və Bizans arasında beynəlxalq
ticarətdə önəmli yer tuturdu. Daha sonra Uyğur xaqanlığı, Qaraxani dövləti, Səlcuqi imperiyası, Çingiz xan və
Teymurilər dövlətləri dövrlərində də türklər beynəlxalq karvan ticarətini əllərində saxlamış və beləliklə, bəşər
tarixinə güclü təsir göstərmişdilər.
Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixi də İpək Yolu ilə sıx şəkildə bağlı olmuşdur. Qədim yunan və
Roma müəlliflərinin verdiyi məlumata görə, hələ antik dövrdə Orta Asiyadan başlayan ticarət marşrutları
Xəzər dənizi üzərindən keçərək, Azərbaycana (qədim Albaniyaya) gəlir, buradan isə Kür boyu Qara dənizə
qədər uzanırdı. Elmdə “Strabon yolu” adı ilə şöhrət qazanmış bu trassa vasitəsilə hind və Orta Asiyanın çeşidli
məhsulları Cənubi Qafqaz, Qara dəniz və oradan da Aralıq dənizinə çatdırılırdı. Qeyd edək ki, 2014-cü ildə
YUNESKO-nun sifarişi ilə İCOMOS mütəxəssisləri tərəfindən hazırlanmış “İpək Yolu tematik tədqiqatı”nda
bu qədim yolun tarixi əhəmiyyəti xüsusi vurğulanmışdır.
Sonralar ərəb xilafəti və Səlcuq imperiyası dövründə də Azərbaycanda beynəlxalq ticarətin və yerli
təsərrüfatın inkişafı Gəncə, Şamaxı, Naxçıvan, Beyləqan, Bərdə, Dərbənd, Şabran, Təbriz, Marağa, Ərdəbil
kimi şəhərlərin çiçəklənməsinə şərait yaratmışdı. 13-14-cü əsrlərdə, yəni Elxani, Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu
zamanında Azərbaycan dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrindən biri idi. Azərbaycan şəhərləri məşhur
beynəlxalq ticarət mərkəzlərinə çevrilmişdi. Avropa, Hindistan və Orta Asiyanın müxtəlif yerlərindən gələn
tacirlər buradan ipək parça, ədviyyatlar, zinət əşyaları və digər malları alaraq, başqa ölkələrə aparırdılar.
Çoxsaylı arxeoloji qazıntıların nəticələri və yazılı mənbələr deyilənləri təsdiqləyir.
Müstəqillik illərində də Azərbaycan müasir İpək Yolunun bərpası təşəbbüsü ilə çıxış edən dövlətlərdən
biri olmuşdur. 1998-ci ildə Bakıda Prezident Heydər Əliyevin təşəbbüsü və bir çox Avropa və Asiya
ölkələrinin başçılarının iştirakı ilə keçirilən beynəlxalq konfransda Avropa-Qafqaz-Asiya beynəlxalq nəqliyyat
dəhlizinin (TRASEKA) yaradılması qərarı alınmışdır. Təsadüfi deyil ki, bu il 20 illiyi qeyd edilən və yeni İpək
Yolunun bərpasına yönələn bu möhtəşəm layihənin daimi katibliyi ölkəmizin paytaxtında yerləşir.
Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, 2013-cü ildə Çin “bir kəmər – bir yol” adlı yeni iqtisadi inkişaf
strategiyasını elan edib. Avrasiya ölkələri arasında qarşılıqlı əlaqələrin inkişafına yönəlmiş bu strategiyanın
tərkib hissəsini “Yeni İpək Yolu iqtisadi kəməri” layihəsi təşkil edir. Azərbaycan bu layihənin fəal
iştirakçısıdır. Ölkəmizdə bu sahədə bir sıra mühüm irihəcmli infrastruktur işləri həyata keçirilir. Yeni İpək
Yolunun bərpasına xidmət edən layihələrin arasında yalnız Ələt qəsəbəsində inşa edilən Bakı Beynəlxalq
Dəniz Ticarət Limanının inşasını qeyd etmək kifayətdir. Bu möhtəşəm kompleksin təməli Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin iştirakı ilə 3 noyabr 2010-cu il tarixində qoyulub və tikinti işləri bu
gün də sürətlə davam edir.
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Eyni zamanda, Azərbaycan tarixi İpək Yolu ilə bağlı digər beynəlxalq layihələrdə də iştirak edir. Qeyd
edək ki, İpək Yolunun bəşər sivilizasiyasının inkişafında oynadığı möhtəşəm rolu nəzərə alan YUNESKO bu
sahədə geniş proqramlar həyata keçirir. 2018-ci ildə bu beynəlxalq təşkilat tərəfindən “İpək Yolunun – dialoq
yolunun kompleks tədqiqi” adlı onillik proqramın gerçəkləşdirilməsinin 30 illiyi qeyd edilir. 1988-1997-ci
illərdə YUNESKO-nun həyata keçirdiyi bu genişmiqyaslı beynəlxalq proqram çərçivəsində qədim İpək Yolu
marşrutları ilə bir sıra maraqlı ekspedisiyalar təşkil edilmiş, müxtəlif ölkələrdə dünyanın tanınmış alimləri,
ictimai və mədəniyyət xadimlərinin iştirakı ilə tədbirlər keçirilmiş, Çin, Yaponiya, Monqolustan, Nepal, İran,
Özbəkistan kimi ölkələrdə İpək Yolunu araşdıran elmi mərkəzlər yaradılmış, çox sayda kitab və populyar
əsərlər nəşr edilmişdir.
YUNESKO ilə hərtərəfli və səmərəli əməkdaşlıq edən Azərbaycan İpək Yolu ilə bağlı proqram və
layihələrə fəal şəkildə qatılır. Bu sahədə Heydər Əliyev Fondu, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Milli Elmlər
Akademiyası, YUNESKO üzrə Milli Komissiyanın fəaliyyətlərini xüsusi qeyd etmək lazımdır. Belə ki,
ölkəmizdə mütəmadi olaraq “İpək Yolu” beynəlxalq musiqi festivalı keçirilir, sərgilər təşkil olunur.
Azərbaycanda yerləşən “Böyük İpək Yolu” Beynəlxalq Gənclər İttifaqının təşəbbüsü ilə hər il müxtəlif
ölkələrdən olan gənclərin iştirak etdiyi yaradıcılıq forumları və seminarları təşkil olunur.
2013-cü ildən etibarən YUNESKO çərçivəsində İpək Yolu Onlayn Platforması adlı yeni layihə həyata
keçirilməkdədir. Azərbaycanın da iştirak etdiyi bu layihə tarixi İpək Yolu üzərində yerləşən ölkələrə öz tarixi
və mədəni miraslarını virtual məkanda nümayiş etdirmək imkanı yaradır. Azərbaycanın zəngin tarixini və
müasir beynəlxalq əlaqələr təcrübəsini nəzərə alan YUNESKO-nun təşəbbüsü ilə bu layihənin Əlaqələndirmə
Şurasının 3-cü toplantısı iki il əvvəl 7-ci Bakı Qlobal Forumu tədbirləri çərçivəsində ölkəmizdə keçirilmişdir.
Tarixi İpək Yolu ilə bağlı YUNESKO-nun həyata keçirdiyi ən həcmli proqramlardan biri “İpək Yolu
abidələrinin Ümumdünya İrs Siyahısına transmilli seriya nominasiyası” adlanır. Söhbət bu qədim ticarət
trassası üzərində yerləşən ölkələrin maddi-mədəniyyət abidələrinin YUNESKO-nun Ümumdünya İrs
Siyahısına daxil edilməsindən gedir.
Məlum olduğu kimi, 1972-ci ildə YUNESKO tərəfindən qəbul olunmuş Ümumdünya mədəni və təbii
irsin qorunması haqqında konvensiyasına əsasən Ümumdünya İrs Komitəsinin hər il keçirilən sessiyalarında
bəşəriyyətin ən dəyərli mədəni və təbiət abidələrinə “Ümumdünya mirası” statusu verilir. Bu günə qədər
Azərbaycanın iki abidəsi – Qobustan qayaüstü təsvirləri və İçəri Şəhər Tarixi-Memarlıq Kompleksi bu
siyahıda öz yerini tapmışdır. Lakin zəngin maddi-mədəni irsə malik olan ölkəmiz bu sahədə daha çox
nailiyyətlər əldə etmək potensialına malikdir. Bu baxımdan Azərbaycanın tezliklə YUNESKO-nun İpək Yolu
seriya nominasiyası proqramına qoşulması bu sahədə qarşımızda geniş imkanlar aça bilər. Belə ki, proqramın
ən mühüm şərtlərindən biri ondan ibarətdir ki, üzv ölkələr İpək Yolu ilə bağlı abidələrini Ümumdünya İrs
Komitəsinə təkbaşına deyil, digər tərəfdaş ölkələrlə birlikdə vahid paket halında təqdim edirlər. Bununla
yanaşı, hər ölkə eyni nominasiya çərçivəsində müxtəlif xarakterli abidələri (arxeoloji, memari və ya təbiət
abidələri) təqdim etmək imkanına sahibdir. Abidələrin sayına da məhdudiyyət qoyulmur və beləliklə, hər ölkə
eyni paket çərçivəsində layiq bildiyi abidələri Ümumdünya İrs Komitəsinə təqdim edə bilər.
YUNESKO-nun İpək Yolu seriya nominasiyası proqramı 2005-ci ildə Çin və Orta Asiya ölkələrinin
iştirakı ilə başlamışdır. Proqram çərçivəsində ötən illərdə Almata, Turfan, Səmərqənd, Düşənbə, Sian, Aşqabad
və Bişkek şəhərlərində dövlət nümayəndələri, yerli və xarici ekspertlərin iştirakı ilə bir neçə müşavirə
keçirilmiş, ölkələr arasında əməkdaşlıq planı qəbul edilmiş, layihənin beynəlxalq Əlaqələndirmə Şurası
yaradılmış, tarixən Çin və Orta Asiya ərazisindən keçən İpək Yolu marşrutları bir neçə “dəhlizlərə” bölünmüş
və onların üzərində ciddi və gərgin iş aparılmışdır. Nəticədə iki “dəhliz” üzərində yerləşən İpək Yolu maddimədəni abidələrinin müştərək nominasiya sənədləri hazırlanaraq, Ümumdünya İrs Komitəsinə təqdim
olunmuşdur. Bu təşkilatın 2014-cü ildə Qətərin paytaxtı Doha şəhərində keçirilmiş 38-ci illik sessiyasında Çin,
Qazaxıstan və Qırğızıstan ərazisində “Tyan-Şan dəhlizi” üzərində yerləşən 33 tarixi abidə Ümumdünya İrs
Siyahısına daxil edilmişdir.
Bu hadisə layihədə iştirak edən ölkələr üçün böyük bir uğurdur. Çünki öz abidələrini YUNESKO-nun
ümumdünya irs siyahısına daxil etməyə müvəffəq olan dövlətlər öz tarixi və mədəni mirasını dünyaya
tanıtmaqla bərabər, həm də bu mirasın YUNESKO səviyyəsində qorunması və gələcək nəsillərə çatdırılması
ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında ciddi öhdəliklər götürürlər. Digər tərəfdən, bu amil ölkəyə xarici
turistləri cəlb edir və beynəlxalq turizmin inkişafına olduqca güclü təkan verir. Yeri gəlmişkən xatırladaq ki,
ölkə başçısının 2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında
ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə İpək Yolu mədəni turizm
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marşrutlarının layihələşdirilməsi və inkişafı məsələsinə xüsusi önəm verilir və 2020-ci ilədək onların üzərində
yerləşən məntəqələrə 180 mindən artıq turistin cəlb olunması hədəf kimi göstərilir.
Təsadüfi deyil ki, son illərdə Hindistan, Rusiya, İran, Türkiyə, Cənubi Koreya, İtaliya və s. kimi bir sıra
ölkələr YUNESKO-nun İpək Yolu seriya nominasiyası proqramına öz maraqlarını nümayiş etdirmiş və
bəziləri yaxın zamanda ona qoşulmaq barədə öz niyyətlərini bildirmişdilər. Belə ki, keçən ilin oktyabr ayında
Kazan şəhərində “Rusiya dünya mədəni irsində” mövzusunda keçirilən müşavirədə bu ölkənin mədəniyyət
naziri V.Medinski və Tatarıstanın keçmiş prezidenti, YUNESKO-nun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə xüsusi
elçisi M.Şaymiyev YUNESKO-nun İpək Yolu seriya nominasiyası proqramının əhəmiyyətindən söz açaraq,
bu proqramın Rusiya ərazisində yerləşən tarixi-mədəni abidələr üçün önəmli olduğunu söyləmişlər və artıq bu
sahədə YUNESKO və beynəlxalq ekspertlər ilə ortaq iş planının hazırlandığını bəyan etmişdilər.
Hazırda bizimlə qonşu ölkələrin mütəxəssisləri bu sahədə Azərbaycanla sıx əməkdaşlıq etmək arzularını
ifadə edirlər. Belə ki, Qazaxıstan və Rusiyanın İCOMOS nümayəndələri İpək Yolu sahəsində azərbaycanlı
alimlərlə işbirliyinə hazır olduqlarını bildiriblər. Etiraf etmək lazımdır ki, bu sahədə ölkəmiz böyük potensiala
malikdir və müvafiq qurumlar bu imkandan düzgün istifadə etməlidirlər. Qeyd edildiyi kimi, tarixən Şərqlə
Qərbi və Cənubla Şimalı bir-birinə bağlayan Azərbaycanın ərazisi bu gün də İpək Yolunun parlaq izlərini
daşıyır. Burada qədim şəhər yerləri, karvansaraylar, körpülər, qoruyucu qalaların qalıqları və memarlıq
abidələri zəngin İpək Yolu tarixindən xəbər verir.
Qarşısına iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorlarının, o cümlədən turizm sənayesinin sürətli inkişafını strateji
bir hədəf kimi qoymuş dövlətimiz YUNESKO-nun İpək Yolu transmilli seriya nominasiyası proqramına
tezliklə qoşulmaqla bir sıra tarixi abidələrimizi Ümumdünya İrs Siyahısına daxil etmək imkanı əldə edə bilər.
Bu da öz növbəsində həm milli mədəniyyətimizin dünyada təbliğinə, həm də iqtisadi inkişafımıza xidmət
baxımından önəmli bir addım olardı.
Respublika.-2018.-10 mart.-№53.-S.4.
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Bakı-Tbilisi-Qars – Şərqlə Qərb arasında “Dəmir İpək Yolu”
Nailə Məmmədova,
“Azerbaijan Realities”
XXI əsrin əsas strateji planlarından olan, dünyanın 100 böyük layihəsi siyahısına daxil edilən, bir
çoxlarının xəyal zənn etdiyi, reallaşacağına ümid etmədikləri Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin açılışı
baş tutdu. Təkcə üç dövlət deyil, həmçinin onlarca xalq və ölkə arasında körpü rolunu oynayacaq BakıTbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin inşası xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bu, hər üç ölkənin, eyni zamanda, həmin
nəqliyyat dəhlizinin xidmətlərindən istifadə etmək marağında olan digər ölkələrin də sıx nəqliyyat əlaqələri
qurmasına böyük imkanlar açacaq.
Azərbaycan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsinin təşəbbüskarı və əsas iştirakçısı olmaqla gələcəyə
hesablanmış daha bir addım atdı. Bakı-Tbilisi-Qars gətirə biləcəyi bütün iqtisadi üstünlüklərlə yanaşı, tranzit
daşımaların mərkəzinə çevrilən Azərbaycanın regionda söz sahibi olmasını təsdiqləyən bir faktor kimi çox
önəm daşıyacaqdır.
Tarixə ötəri nəzər
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu bağlantısı layihəsi barədə danışıqlara hələ 1993-cü il iyulun 26-29-da
Ankara şəhərində keçirilmiş Türkiyə-Gürcüstan Qarışıq Nəqliyyat Komissiyasının iclasında başlanılıb. 2002ci il iyulun 20-21-də Türkiyənin İstanbul şəhərində Türkiyə-Gürcüstan nəqliyyat nazirlərinin iclasında bu
layihənin həyata keçirilməsi barədə imzalanmış protokolda layihə üzrə hazırlıq işlərinin görülməsi nəzərdə
tutuldu. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 2004-cü il iyunun 14-də Gürcüstana rəsmi səfəri
zamanı Gürcüstanın ovaxtkı Prezidenti Mixeil Saakaşvili ilə keçirdiyi mətbuat konfransında Gürcüstandan
Türkiyəyə dəmir yolu tikintisinin layihəsini dəstəklədiyini bəyan etmiş və ölkəmizin də bu layihədə iştiraka
hazır olduğunu bildirmişdir. Həmin vaxtdan etibarən layihənin reallaşması istiqamətində danışıqlar daha da
intensivləşmiş, bu istiqamətdə bir sıra görüşlər keçirilmişdir. 2004-cü il 28 dekabr tarixində layihə ilə bağlı
Birgə İşçi Qrupu yaradılmışdır.
BMT Avropa İqtisadi Komissiyasının (AİK) Daxili Nəqliyyat üzrə Komitəsinin 2005-ci il 16 fevral
tarixində Cenevrədə keçirilən 67-ci iclasında Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu layihəsinin Trans-Avropa və
Trans-Asiya dəmir yolu magis-trallarının birləşməsini təmin edən bağlantı kimi qəbul edilməsi təklif
edilmişdir. Bu layihə AİK tərəfindən hazırlanan Trans-Avropa avtomobil yolları və Trans-Avropa dəmir
yolları layihələrinə dair Baş Planın Yekun Hesabatına (2005-ci ilin mart buraxılışı) 1-ci dərəcəli prioritet layihə
kimi 4 balla qiymətləndirilərək daxil edilmişdir. AİK-in Daxili Nəqliyyat üzrə Komitəsinin 2005-ci il 21 fevral
tarixli sənədinə əsasən, Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu bağlantısı layihəsi “Beynəlxalq kombinəedilmiş
daşımaların mühüm xətləri və müvafiq obyektləri haqqında Avropa Sazişi”nin I Əlavəsinə C-E 692 indeksi
ilə daxil edilmişdir.
2005-ci il mayın 25-də Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin Azərbaycan hissəsinin açılışında
mühüm bir sənəd imzalandı. Prezident İlham Əliyev, Gürcüstan Prezidenti Mixeil Saakaşvili və Türkiyə
Prezidenti Əhməd Necdət Sezər Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə arasında Bakı-Tbilisi-Qars birləşdirici
dəmir yolu xətti layihəsi haqqında bəyannamə imzaladılar. Bu bəyannamə, əslində, hər üç dövlətin
rəhbərlərinin Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin nə dərəcədə gərəkli olduğuna dair baxışları idi. Dövlətimiz
digər mühüm məsələlərdə olduğu kimi, bu layihənin də reallaşmasında öz qəti mövqeyini açıq şəkildə ortaya
qoydu.
Qazaxıstan, Çin, Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə respublikalarının nəqliyyat nazirlərinin 2006-cı il
27 iyul tarixində Qazaxıstanın paytaxtı Astana şəhərində keçirilmiş görüşündə Çin tərəfi layihəni dəstəkləmiş,
Qazaxıstan tərəfi isə layihənin reallaşacağı təqdirdə BTQ dəmir yoluna ildə 20 milyon tondan az olmayaraq
yük cəlb edəcəyinə zəmanət vermişdi. 2007-ci il yanvarın 12-13-də Tbilisidə və sonra yanvarın 22-25-də
Bakıda hər iki ölkənin müvafiq nazirliklərinin səlahiyyətli nümayəndələrinin iştirakı ilə görüşlər keçirilmişdir.
Görüşlərin nəticəsi olaraq “Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu bağlantısı haqqında” və “Bakı-Tbilisi-Qars yeni
dəmir yolu xətti layihəsinin həyata keçirilməsi çərçivəsində Gürcüstanın Marabda məntəqəsindən Türkiyə
Respublikası sərhədinə qədər (Gürcüstan, Kartsaxi məntəqəsi) dəmir yolu sahəsinin layihələndirilməsi,
maliyyələşdirilməsi, reabilitasiya-rekonstruksiyası, inşası və istismarının prinsip və şərtləri haqqında”
hökumətlərarası saziş layihələrinin, həmçinin “Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti layihəsinin Marabda –
Türkiyə Respublikası sərhədinə qədər dəmir yolu sahəsinin maliyyələşdirilməsi şərtləri haqqında kredit
müqaviləsi” layihəsinin mətnləri müzakirə edilərək razılaşdırılmışdır.
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Layihə ilə bağlı danışıqların məntiqi zirvəsi 2007-ci il fevralın 7-də Prezident İlham Əliyevin
Gürcüstana işgüzar səfəri zamanı Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu tikintisi layihəsinin artıq başlanması ilə bağlı
sazişin imzalanması oldu. Həmin gün Gürcüstan Parlamentinin binasında Prezident İlham Əliyev, Gürcüstanın
ovaxtkı Prezidenti Mixeil Saakaşvili və Türkiyə Respublikasının ovaxtkı Baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın
üçtərəfli görüşü baş tutdu və Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə üçtərəfli regional əməkdaşlıq sammiti
sənədlərinin imzalanması mərasimi keçirildi.
Prezident İlham Əliyev 2007-ci il fevralın 21-də “Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu layihəsinin həyata
keçirilməsi ilə əlaqədar tədbirlər haqqında” sərəncam imzaladı. 2007-ci il noyabrın 21-də Gürcüstanın TetriSkaro rayonunda – Marabda stansiyasında Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu bağlantısının Gürcüstan hissəsinin,
2008-ci il iyulun 24-də isə Türkiyənin Qars şəhərində Bakı-Tbilisi-Qars bağlantısının Türkiyə hissəsinin
tikintisinə start verildi.
2010-cu il 6 iyul tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə Bakı-Tbilisi-Qars dəmir
yolu xəttinin çəkilişi ilə bağlı mühüm məsələlərin yer aldığı “Azərbaycan Respublikasında dəmir yolu
nəqliyyat sisteminin 2010-2014-cü illər üzrə inkişafına dair Dövlət Proqramı” təsdiq edildi. 2013-cü ildə
Qəbələ şəhərində keçirilən nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşməsi ilə bağlı Türkdilli Dövlətlərin
Əməkdaşlıq Şurasının III Zirvə toplantısında Türkiyənin ovaxtkı Prezidenti Abdullah Gül çıxışında dedi:
“Türkiyə Şərq və Qərb arasındakı mövcud xətlərə alternativ və təhlükəsiz dəmir yolları marşrutları məsələsi
üzərində çalışmaqdadır. Modern “İpək Yolu” və ya “Orta dəhliz” adlandırılan bu layihənin ən mühüm hissəsi
Azərbaycan ilə birgə həyata keçirdiyimiz Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsidir…”.
Nəhayət, 2017-ci il oktyabrın 30-da Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun təntənəli açılış mərasimi reallaşdı.
Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanında baş tutan mərasimdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və
xanımı Əminə Ərdoğan, Qazaxıstan Respublikasının Baş naziri Bakıtjan Saqintayev, Gürcüstanın Baş naziri
Giorgi Kvirikaşvili, Özbəkistan Respublikasının Baş naziri Abdulla Aripov, həmçinin Tacikistan və
Türkmənistan respublikalarından nümayəndə heyətləri iştirak etdilər.
BTQ: əhəmiyyəti və dividendləri
Ümumi uzunluğu 846 kilometr olan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin 504 kilometrlik hissəsi
Azərbaycanın ərazisinə düşür. Dəmir yolu xəttinin 263 kilometri Gürcüstandan keçir. Yolun 79 kilometri isə
Türkiyə ərazisindədir. Dəmir yolu xəttinin inşasının başlanması 2005-ci ildə nəzərdə tutulsa da, həmin dövrdə
maliyyə mənbələrinin olmaması səbəbindən tikintinin başlanması ləngimişdir. ABŞ və Avropa İttifaqı dəmir
yolu xəttinin Ermənistandan kənar keçdiyinə görə ona qarşı çıxmış və tikintinin maliyyələşdirilməsindən
imtina edərək bunun əvəzində bağlı qalmış Qars-Gümrü-Tbilisi dəmir yolu xəttinin açılmasını təkid etmişlər.
Təbii ki, Ermənistanın məlum təcavüzü səbəbindən bu tələblər rədd edilmiş və dəmir yolu xəttinin tikintisinin
maliyyələşdirilməsini Azərbaycan və Türkiyə öz üzərlərinə götürmüşdü. Layihənin maliyyə tutumu 1,1
milyard ABŞ dollarından artıqdır. Onun 775 milyon dolları Gürcüstanın, 345 milyon dolları isə Türkiyənin
payına düşür. Qeyd edək ki, Gürcüstanın layihədəki payı Azərbaycanın bu məqsədlə ayırdığı kredit hesabına
reallaşdırılmışdır. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti layihəsinin həyata keçirilməsi üçün Azərbaycan tərəfi
birinci mərhələdə Gürcüstana 25 il müddətinə 1 faiz dərəcəsi ilə 200 milyon dollar kredit vermişdir. Ondan
sonrakı mərhələdə isə Azərbaycan tərəfi Gürcüstana 5 faiz dərəcəsi olmaqla yenə də 25 il müddətinə 575
milyon ABŞ dolları əlavə kredit ayırmışdır.
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti Avropa ilə Asiya arasında daşımalarda əsas yol kimi çıxış edəcək.
Prezident İlham Əliyev açılış mərasimindəki nitqində xüsusi vurğuladı ki, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu
Avropanı Asiya ilə birləşdirən ən qısa və etibarlı yoldur. Layihəni cəlbedici edən əsas amil onun tarixi İpək
Yolu üzərində qurulması, eyni zamanda, bu coğrafiyada yerləşən türkdilli dövlətlərin inteqrasiyasında mühüm
əhəmiyyət daşımasıdır. Bakı-Tbilisi-Qars 1 milyon sərnişin və 6,5 milyon ton yükdaşıma qabiliyyətinə malik
olacaq. Ehtimallara görə, dəmir yolu xəttinin daşıma imkanları 2034-cü ildə 3 milyon sərnişin, 17 milyon ton
yükə çatacaq.
Asiyada yüklərin əsas təməl ölkəsi Çinin bu layihənin gerçəkləşməsinə marağı yüksəkdir. Türkiyə
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın da vurğuladığı kimi, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun reallaşması ilə
“Orta dəhliz” layihəsinin ən önəmli mərhələsi başa çatdırılmış olur və Londondan Çinə birbaşa dəmir yolu
xətti qurulur. Çindən gələn yük Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsi sayəsində “Orta dəhliz” vasitəsilə 12-15
gündə Avropa İttifaqı ölkələrinə çatacaq. Hazırda Çindən Avropaya gedən yükün həcmi 240 milyon tondan
çoxdur. “Orta dəhliz”lə bu yükün 10 faizi daşınarsa, bu, 24 milyon ton əlavə yük daşınması deməkdir. Dəmir
yolu xətti Mərkəzi Asiya ölkələrinin – Türkmənistan, Özbəkistan, Qırğızıstan, Tacikistan, habelə Qazaxıstanın
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Avropa və dünya bazarlarına çıxışını asanlaşdıracaqdır. Bu məkanda Əfqanıstanın da imkanları
unudulmamalıdır. Layihə NATO-nun da diqqət mərkəzindədir. NATO ölkələri üçün bütün tərəfdaşlarla
qoşunların Əfqanıstandan daha qənaətli və təhlükəsiz yolla çıxarılmasında Bakı-Tbilisi-Qars xəttindən istifadə
olunması gündəmdədir. Rəsmi Bakı bu məsələdə NATO ilə əməkdaşlıq etməyə hazır olduğunu bəyan etmişdir.
Bu layihə Naxçıvan Muxtar Respublikasını blokadadan çıxararaq, onun nəqliyyat müstəqilliyinin təmin
edilməsində də mühüm rol oynayacaq. Belə ki, Ermənistanın Azərbaycana məlum təcavüzü nəticəsində
paytaxt Bakını Naxçıvanla birləşdirən quru nəqliyyat kommunikasiyaları bağlanmışdır. Sərnişin daşımaları
əsasən hava nəqliyyatının, yük daşımaları isə İran və Türkiyədən keçməklə avtomobil nəqliyyatının üzərinə
düşmüş, tarixi dəmir yolu xətti isə regional və tranzit daşımalardan kənarda qalmışdır. Bu isə Naxçıvana ayrıca
bir dəmir yolu qolunun çəkilməsini aktual bir məsələyə çevirir. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti layihəsi ilə
bağlı növbəti plan da məhz Qarsdan Naxçıvana dəmir yolu xəttinin çəkilməsidir. Bununla da, Naxçıvan Muxtar
Respublikasının nəqliyyat müstəqilliyi problemi tam təmin ediləcək və oradan da İrana keçid olan dəmir yolu
xətti ilə bütün Yaxın Şərq regionuna çıxış əldə olunacaqdır.
Qeyd olunmalıdır ki, bu layihənin həyata keçirilməsi iqtisadi səmərəlilik, sürət, vaxt tezliyi,
təhlükəsizlik və etibarlılıq baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. Dəmir yolu xətti turizmin inkişafına da
imkan yaradacaq, turistlərin sayında artım müşahidə olunacaqdır. Gələcəkdə Avropa və Asiya ölkələrinə
məxsus yüklərin bu dəmir yoluna cəlb edilməsi hər iki istiqamətdə daşımaların həcmini artıracaqdır. Eyni
zamanda, dəmir yolu xətti ilə yalnız yük qatarlarının deyil, sərnişin qatarlarının da hərəkəti təmin olunacaqdır.
Bütün bunlar isə öz növbəsində Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin Azərbaycan üçün nə qədər əhəmiyyətli
olduğunu bir daha təsdiqləyir.
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun inşası Azərbaycan-Türkiyə iqtisadi və humanitar əlaqələrinin
inkişafına da çox dəyərli əlavə stimullar verəcəkdir. Eyni zamanda, bu layihə ilə regionda sabitliyə və iqtisadi
inkişafa böyük töhfə veriləcək, Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə mühüm tranzit qovşağına çevriləcəkdir.
Hər üç ölkə beynəlxalq yüklərin daşınmasından əlavə, tranzit gəlirləri də əldə edəcəkdir ki, bu da sosial-iqtisadi
rifahın artması deməkdir.
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti ilk baxışda regional layihə təəssüratı yaratsa da, əslində,
əhəmiyyətliyinin miqyasına görə, qlobal səciyyə daşıyır. Strasburqla uzaq Şanxayı birləşdirəcək böyük İpək
Yolunda qısa bir bağlantı olsa da, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu iki qitəni polad relslərə birləşdirərək “Dəmir
İpək Yolu” adını qazanmışdır. Layihə regionda böyük sosial-iqtisadi effektivliyə zəmin yaradacaqdır.
Ermənistan–şovinist siyasətin əsiri
Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan bölgədə inkişaf etdikcə, iqtisadiyyatlarını böyütdükcə Ermənistan
bu proseslərdən kənarda qalmalı olur. Ermənistanın xaricə çıxışını təmin edən başlıca dəmir yolu xətləri
Azərbaycanla bağlıdır ki, bunlar da onun respublikamıza məlum təcavüzü nəticəsində qapanmışdır. Mənfur
qonşularımız xaricə çıxış imkanı qazanmaq üçün əsasən iki istiqamətdə səy göstərirlər. Birincisi, 2007-ci ildə
bəyənilmiş Ermənistan-İran dəmir yolunun tikintisi layihəsidir. Orta hesabla 500 kilometr uzunluğunda olan
dəmir yolu xəttinin (420 kilometr Ermənistan, 80 kilometr İran) çəkiliş layihəsinin investisiya təminatı 2
milyard ABŞ dolları həcmində hesablanır. Lakin layihənin reallaşması üçün tələb olunan maliyyə demək olar,
Ermənistanın hazırkı dövlət büdcəsi qədərdir ki, bu da onun imkanları daxilində deyildir. Hələ də rəsmi İrəvan
İran-Ermənistan dəmir yolu xəttinin tikintisi üçün pul tapa bilmir. Digər tərəfdən, Ermənistan üçün İranla
dəmir yolunun ən qısa və az investisiya tələb edən yolu Naxçıvan istiqamətində olan xətlə mümkündür
ki, Ermənistan hökumətinin şovinist siyasəti bu haqda nikbin proqnozlar irəli sürülməsinə imkan vermir.
Qəsbkar mövqe bu ölkəni özünəqapanmaya sövq edərək uçuruma yuvarladır.
Ermənistanın xaricə çıxışı üçün digər alternativi Qars-Gümrü dəmir yolu xəttidir ki, bu da təcavüzkar
siyasətinin nəticəsi olaraq 1993-cü ildən bağlıdır. Kəlbəcər rayonunun işğalı ilə əlaqədar Türkiyə 5 aprel 1993cü il tarixində Ermənistana keçən bütün humanitar yardımların dayandırıldığını, icazəsiz keçmək istəyən
təyyarələri vuracaqlarını açıqlamış və bunun ardınca Ermənistanla arasındakı dəmir yolunu da bağlatmışdır.
Ərazidən axırıncı yük qatarı 1993-cü il iyulun 6-da keçmişdir.
Amerika Erməni Beynəlxalq Komitəsinin açıqlamasına görə, embarqo Ermənistan iqtisadiyyatına ildə
570-720 milyon dollar ziyan vurur. Sərhəd qapılarının açılacağı təqdirdə Ermənistanın nəqliyyat xərclərinin
30-50 faiz azalacağı, ixracatın ikiqat artacağı, ÜDM-in 35 faiz artacağı proqnozlaşdırılır. Dünya Bankının
məlumatlarına görə, sərhəd qapılarının açılması Ermənistana ümumilikdə 320,3–395,8 milyon dollar fayda
verə bilər. Reallıq budur ki, Ermənistanın yürütdüyü təcavüzkar siyasət onu bölgədə həyata keçirilən bütün
enerji və nəqliyyat dəhlizlərindən kənarda qoymuşdur. Ermənistan qeyri-konstruktiv mövqeyindən əl
çəkməyincə iflasa uğrayacaq. Çünki Azərbaycanla birgə razılığa nail olunması Ermənistan üçün strateji
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əhəmiyyətli layihələrdən faydalanmaq, iqtisadi səfalətdən xilas olmaq baxımından daha vacib bir addımdır.
Azərbaycan daim bəyan etmişdir, münaqişə respublikamızın ərazi bütövlüyünün təmin olunması şərti ilə həll
olunacaqsa, Ermənistanın da regionda reallaşan layihələrdən yararlanmasına imkan yaradılcaqdır.
Ermənistanın iqtisadi inkişafı yalnız təcavüzkar siyasətindən əl çəkdiyi təqdirdə Azərbaycanla qapadığı bütün
kommunikasiyaların bərpası ilə mümkün olacaqdır.
* * *
Belə bir irimiqyaslı layihəyə rəhbərlik etməklə Azərbaycan bir daha qlobal miqyasda öz
əhəmiyyətliliyini, regional gücünü təsdiqlədi. Göründüyü kimi, nəinki region ölkələri, eləcə də, Avropa və
Asiya dövlətləri üçün böyük əhəmiyyətə malik olan layihənin reallaşdırılması Azərbaycanın qarşıya qoyduğu
iradə və onun dövlət başçısı Prezident İlham Əliyevin əzmkarlığı nəticəsində mümkün oldu.
Həmçinin, layihədə təmsil olunan dövlətlərin mütəşəkkilliyi və birliyi nümayiş olundu. Şübhəsiz, demək
mümkündür ki, Bakı-Tbilisi-Qars region dövlətlərinə sülh, rifah, sabitlik bəxş edəcək, xalqların daha da
yaxınlaşmasına və iqtisadi inkişafına töhfələr verəcəkdir.
Xalq qəzeti.-2017.-3 noyabr.-№242.-S.6.
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Tarixi İpək Yolunun bərpası mühüm nailiyyətlər vəd edir
Ölkəmiz Şərq ilə Qərb, Şimal ilə Cənub arasında körpü rolunu oynamaq üçün əlverişli geosiyasi
mövqeyə və təbii ehtiyatlara malikdir
İnam Hacıyev
Avropa İttifaqının təşəbbüsü ilə 1993-cü il may ayının 3-7-də Brüsseldə keçirilmiş konfransda
“Tarixi İpək yolu”nun bərpası prosesinin həyata keçirilməsinə başlandı və Qazaxıstan, Qırğızıstan,
Türkmənistan, Özbəkistan, Tacikistan, Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan üçün TRASEKA
proqramı və “Brüssel bəyannaməsi” qəbul olundu.
Proqramın əsas məqsədi, Avropa və dünya bazarına alternativ nəqliyyat marşrutu ilə çıxışı təmin
etməklə, iqtisadi və siyasi yardım göstərmək, regional əməkdaşlığın genişlənməsinə köməklik göstərmək,
beynəlxaq maliyyə qurumlarının – Avropa Yenidənqurma və inkişaf Bankının, Dünya Bankının cəlb edilməsinə nail olmaq, “Avropa-Qafqaz-Asiya” nəqliyyat dəhlizinin Transavropa şəbəkəsi ilə inteqrasiysına
kömək etməkdən ibarət idi. Dövlət müstəqilliyimizin məhsulu olan “ipək yolu” strategiyası Ümummilli Lider
Heydər Əliyevin uzaqgörən, uğurlu iqtisadi siyasətinin nəticəsidir. Ağır sosial-iqtisadi vəziyyətin hökm
sürdüyü, keçmiş təsərrüfat əlaqələrinin qırıldığı, nəqliyyat-iqtisadi blokadanın davam etdiyi, Avropa və dünya
bazarına çıxışın olmadığı dövrdə – müstəqilliyin ilk illərində Avropa Komissiyasının müstəqillik əldə etmiş
ölkələr üçün hazırladığı TRASEKA layihəsi və ölkə rəhbərliyinin bu layihəni qətiyyətlə dəstəkləməsi,
dövlətçiliyimizin qorunması və onun iqtisadi və siyasi cəhətdən möhkəmləndirilməsi üçün geniş imkanlar açdı.
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi məqsədyönlü və kompleks tədbirlər sayəsində “Tarixi
İpək yolu”nun bərpası reallaşmaqla, geostrateji və geosiyasi əhəmiyyəti daha da artan Azərbaycan Şərqlə Qərb
arasında strateji körpü rolunu oynayan əlverişli tranzit əhəmiyyətli ölkəyə « Cənubi Qafqazın lider dövlətinə
çevrildi.
Ümummilli Liderin “İpək yolu”nun bərpası istiqamətində müstəsna rolu və xidmətləri, ardıcıl olaraq
müxtəlif sazişlərin bağlanması sayəsində əldə edilən nailiyyətlər danılmazdır. Dövlətlərarası yükdaşımaların
hüquqi və tarif əsasları, tranzit daşımalarına maksimum kömək göstərilməsi, tariflərin 50 % həcmində
azaldılması, yüklərin maneəsiz keçirilməsi, qorunması kimi mühüm məsələlərin öz həllini tapdığı, 1996-cı ilin
mayında Gürcüstan, Türkmənistan və Özbəkistan dövlət başçılarının iştirakı ilə Türkmənistanın Sərəxs
şəhərində tranzit yükdaşımanın tənzimlənməsi, dəmir yolu nəqliyyatının əlaqələndirilməsi haqqında
imzalanan saziş, 1996-cı ilin dekabrında Qdessada Gürcüstan, Ukrayna dövlət başçıları ilə Avrasiya nəqliyyat
dəhlizinin yaradılması haqqında imzalanan saziş bu nailiyyətlərin əldə olunmasına zəmin yaradırdı. Həyata
keçirilən ən mühüm tədbirlərdən biri 1998-ci il sentyabrın 7-də 13 beynəlxalq təşkilatın və 32 dövlətin
nümayəndələrinin, Azərbaycan, Gürcüstan, Özbəkistan, Ukrayna, Qırğızıstan, Moldova, Rumıniya, Türkiyə,
Bolqarıstan dövlət başçılarının iştirak etdiyi “Tarixi İpək yolu”nun bərpasına dair konfransın Bakıda
keçirilməsi oldu. “Avropa- Qafqaz-Aslya” nəqliyyat dəhlizinin inkişafı üzrə beynəlxalq nəqliyyat haqqında
“Çoxtərəfli Əsas Saziş” və onun beynəlxalq ticarət gəmiçiliyi, gömrük proseduru və sənədlərin işlənməsi üzrə
texniki əlavələr haqqında” sənədin imzalanması, həmçinin “Bakı Bəyannaməsinin” qəbul edilməsi konfransda
öz həllini tapmaqla yanaşı, Azərbaycanın konfransda əldə etdiyi çox mühüm nəticələrdən biri ondan ibarət idi
ki, qəbul olunmuş “Çoxtərəfli Əsas Sazişə” ölkə Prezidenti Heydər Əliyevin təkidli tələbi ilə düzəliş edilərək
və Ermənistanın tranzit ərazi olduğu təqdirdə nəqliyyatla bağlı saziş və ona edilmiş texniki əlavələrin bütün
müddəalarımın Azərbaycana tətbiq oluna bilməyəcəyi açıqlanaraq, Ermənistan defakto TRASEKA
proqramından çıxarıldı.
“İpək yolu”nun bərpası türk xalqlarının ticarət-iqtisadi, mədəni-humanitar və siyasi-diplomatik
baxımdan birləşdirir və TRASEKÄ nəqliyyat dəhlizində genişlənən iqtisadi əlaqələri bu proqrama qoşulmuş
türkdilli ölkələrlə aparılan iqtisadi əlaqələrin dinamikası da sübut edir ki, təkcə 2002-ci ildə Türkiyə ilə
156218,7 min dollarlıq idxal, 83396,5 min dollarlıq ixrac, Qazaxıstanla 1410,2 min dollarlıq idxal,3830,3 min
dollarlıq ixrac, Türkmənistanla 119778,4 min dollarlıq idxal,8667,1 min dollarlıq ixrac, Qırğızıstanla 678,6
min dollarlıq İdxal, 1102,2 min dollarlıq ixrac əməliyyatları aparılmışdır.
Ölkə rəhbərliyinin “Tarixi ipək yolu”nun bərpasında strateji məqsədləri əsasən, ticarət-iqtisadi
əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi, nəqliyyat əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi, yük və sərnişinlərin beynəlxalq
daşınmasının həyata keçirilməsi, tranzit daşımaları üçün əlverişli şəraitin yaradılması, yükdaşıma müddətinin
qısaldılması, nəqliyyat sahəsində müvafiq siyasətin hazırlanması, daşıma tarifləri və güzəştlərin müəyyən
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edilməsi, müxtəlif nəqliyyat növləri arasında əlaqələrin tənzimlənməsi, yük və sərnişin daşımaları üzrə tariflər
sahəsində uyğunlaşdırılmış siyasətin aparılması, daşımaların təşkil olunması üzrə uyğunlaşdırılmış fəaliyyət
proqramının işlənib- hazırlanmasından ibarətdir.
Təməli Ümummilli Lider Heydər Əliyev tərəfindən qoylmuş “Tarixi ipək yolu”nun bərpası strategiyası
Prezident ilham Əliyev tərəfindən dəstəklənir və uğurla davam etdirilir. 2015-ci ilin dekabrında Çinə dövlət
səfəri çərçivəsində Çin Xalq Respublikasının sədri Si Öinpin İlə birgə ipək Yolu iqtisadi kəmərinin
yaradılmasının birgə təşviqinə dair Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilham Əliyevin imzaladığı
Anlaşma Memorandumu bu strategiyanı uğurla davam etdirdiyinin bariz nümunəsidir. Xüsusilə, qeyd etmək
lazımdır ki, 25 ilə yaxın bir dövr ərzində iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi 500 dəfə artaraq 1,5 milyon
dollardan 770*milyon ABŞ dollarına çatıb.
Ümummilli Lider Heydər Əliyev tərəfindən təməli qoylmuş bu strategiya Prezident İlham Əliyev
tərəfindən uğurla davam etdirilir. Davosda Dünya iqtisadi Forumunun “İpək Yolunun səmərəsi” adlı interaktiv
iclasında Cənab Prezident həmişə ölkələrə, insanlara fayda verəcək, regionda planlaşdırıla bilən, sabitliyi
artıran və regionumuzda yaşayan bütün insanlar üçün bərabər imkanlar yaradan layihələrə başlamaq və onlarda
iştirak etmək niyyətində olduğunu bəyan edib və bu istiqamətdə ölkəmiz tərəfindən görülən işlərdən danışıb.
Göründüyü kimi, “Tarixi ipək yolu”nun bərpası strategiyası hal-hazırda da uğurla davam etdirilir və
təkcə yük daşımaları deyil, bütün sahələrdə öz töhfəsini verəcəyi labüddür. Məşhur Norveç tədqiqatçısı Byörn
Veqqenin təbirincə desək, “Azərbaycan dünyada ən böyük yol ayrıcıdır” və Şərq ilə Qərb, Şimal ilə Cənub
arasında körpü rolunu oynamaq üçün əlverişli geosiyasi mövqeyə və təbii ehtiyatlara malikdir. Ölkəmizin bu
mövqedən səmərəli istifadə etməsi üçün, məhz “Tarixi ipək yolu”nun bərpası strategiyası xüsusi önəm daşıyır.
Səs. – 2017.- 21 sentyabr. – № 170. – S. 10.
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“Yeni İpək Yolu” və geosiyasət: alternativ marşrutların təhlükəsizliyi
Çinin təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Yeni İpək Yolu” layihəsinin reallaşmasında bir sıra risklər özünü
göstərməkdədir. Böyük bir məkanı əhatə edən həmin proqramda dünyanın çoxlu sayda dövləti iştirak edir.
Buna görə də layihənin həyata keçməsi məsələsi qlobal geosiyasətin aktual problemləri ilə sıx bağlı görünür.
Mütəxəssislər bu kontekstdə nəqlin alternativ marşrutları məsələsinə ayrıca diqqət yetirirlər. Onların sırasında
hazırda daha perspektivlisi Çin-Qazaxıstan-Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə istiqaməti hesab olunur.
Ekspertlər bunun konkret səbəblərini göstərirlər. Həmin məsələ qlobal geosiyasətin dinamikası prizmasından
da aktuallıq kəsb edir. Problemə “Forbes” jurnalında dərc olunan bir məqalənin məntiqi işığında nəzərə
salmağa ehtiyac görürük.
Marşrutlar şəbəkəsi: Avropa-Çin xəttinin özəllikləri
Geosiyasətin mürəkkəb və qaranlıq proseslərə meydan olmasına baxmayaraq, dünya miqyasında
iqtisadi-ticari əlaqələr inkişaf etməkdədir. Hər bir ölkənin buna ehtiyacı var. Xüsusilə maliyyə böhranı içində
çapalayan dövlətlər vəziyyətdən çıxış yolu axtarışlarını davam etdirirlər. Bu bağlılıqda “Yeni İpək Yolu”nun
potensial imkanlarına və praktiki perspektivinə mütəxəssislərin marağı azalmır. “Forbes” jurnalında bununla
əlaqədar maraqlı analitik yazı dərc edilib (bax: Multiple Routes Between China And Europe Is Why The New
Silk Road Is A Real Game Changer / “Forbes.com”, 17 aprel 2017).
Məsələ bizi bir neçə aspektdə maraqlandırır. Birincisi – “Yeni İpək Yolu”nun geosiyasi əhəmiyyəti ilə,
ikincisi – onun reallaşma marşrutlarının alternativliyi ilə, üçüncüsü – Azərbaycanın bu proqramda yeri və rolu
ilə bağlıdır. Bunlar bir-biri ilə sıx əlaqəli tərəflərdir. Yuxarıda qeyd edilən məqalədə də həmin məqamlarla
bağlı düşündürücü fikirlər irəli sürülüb.
“Yeni İpək Yolu” layihəsinin təşəbbüskarı Çin olsa da, indi Avropanın onun reallaşmasında marağı heç
də Pekinin maraqlarından az deyil. Avropa İttifaqının böyük dövlətləri Çin istiqamətində ticarətin həcmini
sürətlə artırmaq fikrindədirlər. Artıq Böyük Britaniya, Almaniya və Fransa Vaşinqtonun iradəsini nəzərə
almadan Pekinin irəli sürdüyü layihələrdə aktiv iştirakçı olmaqdadırlar. Məsələn, Çinin təşəbbüsü ilə yeni bank
qurmaqda Avropa ölkələri də iştirakçıdırlar. Avropanın böyük dövlətlərinin rəhbərləri Çinə səfərlərini
intensivləşdiriblər. Təkcə Angela Merkel son bir neçə ildə dəfələrlə Çinə səfər edib.
Bunlar onu göstərir ki, Avropanın xarici siyasətində və iqtisadi inkişaf kursunda Pekinin yeri və rolu
artır. Etiraf edilməlidir ki, Çin də Avropaya böyük miqdarda sərmayə qoymaqdadır. Artıq bu rəqəm 100
milyardlarla dollar təşkil edir. Bütün bunlardan savayı, Avropanın Çinə marağının əsasında başqa ciddi faktor
da durur.
Mütəxəssislər bu qisimdə geosiyasi təhlükəsizliyi vurğulayırlar. İndi dövlətlər daha təhlükəsiz və rahat
nəqliyyat marşrutları axtarırlar. Bunun üçün isə alternativ marşrutları özündə birləşdirən layihələrə üstünlük
verilir. Çünki indi dünyanın istənilən regionunda risklər vardır və hər an vəziyyət pisə doğru dəyişə bilər.
“Yeni İpək Yolu” layihəsi isə sözün həqiqi mənasında “marşrutlar şəbəkəsi”dir (bax: əvvəlki mənbəyə).
Çindən start götürən marşrutlar Rusiya ərazisindən, Qazaxıstandan, Qafqaz və İrandan keçə bilər. Şimal
istiqamətində əsasən Transsibir marşrutundan istifadə edilir. Bu istiqamətdə son zamanlar müəyyən çətinliklər
yaranıb. Söhbət Rusiyaya qarşı tətbiq olunan sanksiyalardan və Moskvanın da özünün sanksiya tətbiq
etməsindən gedir. Mütəxəssislər göstərirlər ki, Kreml Çinə gedə biləcək məhsulların öz ərazisindən
daşınmasına qadağalar qoyub. Onların sırasında tez xarab olan mallar da vardır (bax: əvvəlki mənbəyə).
Üç istiqamətdən biri: daha təhlükəsizi hansıdır?
Bu səbəbdən nə çinli, nə də avropalı iş adamları tam həcmdə şimal marşrutundan istifadə edə bilmirlər.
Onlar nəzərə alırlar ki, Rusiya Çinin qlobal ticarətdəki mövqeyinin daha da möhkəmlənməsində elə də maraqlı
deyil. Buna görə də vəziyyətin yaxın perspektivdə düzələcəyinə ümid azdır. Əksinə, mübarizənin daha da
kəskinləşməsi gözləniləndir. Deməli, daha etibarlı marşrutların tapılması zərurəti yaranıb. Həmin keyfiyyətdə
Rusiyanın cənub sərhədləri boyu, Qazaxıstandan keçərək, ya Qafqaz, ya da İran istiqamətində hərəkət etmək
uyğun hesab edilir.
Bu marşrutların hər ikisi Qazaxıstanın Aktau şəhərindən keçir. Buradan dənizlə Azərbaycana, quru yolu
ilə İrana çıxmaq olar. Hələlik daha uyğun olanı Azərbaycan istiqamətidir. Çünki burada nəqliyyat
infrastrukturu daha işləkdir. Eyni zamanda, son vaxtlar Mərkəzi Asiya dövlətlərinin Qazaxıstan1599
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Türkmənistan-İran dəmiryoluna diqqəti artırmaları daha bir istiqaməti aktuallaşdırmış olur (bax: əvvəlki
mənbəyə).
Müqayisələr əsasında ekspertlər belə nəticə çıxarırlar ki, Aktau-Bakı-Tbilisi-İstanbul marşrutu daha
perspektivlidir. Bunun bir neçə səbəbi göstərilir. Hər şeydən əvvəl, vurğulanır ki, bu marşrut daha etibarlıdır,
çünki Qazaxıstan, Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyədə sabitlik vardır. Türkiyədə konstitusiyaya
dəyişikliklərin aparılmasına dair referendumdan sonra Rəcəb Tayyib Ərdoğanın mövqeyinin daha da
möhkəmlənməsi uzunmüddətli iqtisadi əməkdaşlıq planları üçün yeni imkanlar açacaq. Qazaxıstanda da
vəziyyət kifayət qədər sabitdir. Prezident Nursultan Nazarbayevin həyata keçirdiyi islahatlar bu ölkəni daha
cəlbedici edib. Gürcüstanda müəyyən risklər olsa da, bütövlükdə sabitlik təmin edilir. Burada hansısa ciddi
risklərin meydana gəlməsi gözlənilmir.
Göstərilən ölkələr arasında mütəxəssislərin daha çox önəm verdiyi dövlət Azərbaycandır. Çünki
Azərbaycana qarşı erməni təcavüzünün davam etməsinə baxmayaraq, siyasət o dərəcədə mükəmməl və
tarazlaşdırıcı elementləri nəzərə almaqla aparılır ki, artıq ölkə Cənubi Qafqazın iqtisadi lideridir. Bakı regional
və qlobal əhəmiyyətli böyük beynəlxalq layihələrin təşəbbüskarıdır. Həmin sırada Bakı-Tbilisi-Qars
dəmiryolu xəttinin reallaşması xüsusi yer tutur. “Yeni İpək Yolu” layihəsi çərçivəsində isə bu marşrutun
əhəmiyyəti ayrıcadır (bax: əvvəlki mənbəyə).
Mütəxəssislər əmindirlər ki, Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu layihəsi Çindən başlayan ticarət yolunda
mühüm punkt funksiyasını yerinə yetirəcək. Həmin marşrutla Türkiyəyə qısa müddətdə çatdırılacaq yüklər
Avropanın istənilən nöqtəsinə zərərsiz daşına biləcək. Buna görə də Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu xəttinin
istifadəyə verilməsinə “Yeni İpək Yolu” proqramı kontekstində ciddi maraq göstərilir. Bu marşrut həm də
Rusiyadan yan keçməklə daha səmərəli nəqliyyat dəhlizini yaratmaq məqsədinə xidmət edə bilir.
Bunlar onu göstərir ki, “Yeni İpək Yolu” layihəsinin reallaşması aspektində də Azərbaycanda sabitliyin
olmasında Avropa və Çin maraqlıdırlar. Bu, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə
müsbət təsir edə bilərmi? Şübhəsiz ki, edə bilər. Bu, hətta Avropa İttifaqının üzərinə müəyyən dərəcədə
məsuliyyət də qoyur. Aİ münaqişənin ədalətli həlli istiqamətində fəallığını xeyli artırmalıdır. Onu da nəzərə
almaq gərəkdir ki, bu təşkilat Azərbaycanla yalnız “Yeni İpək Yolu” layihəsi çərçivəsində əməkdaşlıq etmir.
Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminində Bakı çox böyük rol oynayır. Aİ rəsmiləri etiraf ediblər ki,
Azərbaycan bütövlükdə dünyanın enerji təhlükəsizliyinə ciddi töhfələr verir. Bu baxımdan Azərbaycanın
münaqişənin ədalətli həlli istiqamətində atdığı addımlarına Brüsselin obyektiv reaksiya verməsi üçün zaman
yetişib.
Bunların nə dərəcədə real olacağını zaman göstərəcək. Ancaq Azərbaycanda sabitliyin tam
təminatlı olmasında onun tərəfdaşlarının səmimi maraqlı olması zəruri şərtdir.
Belə çıxır ki, Çin marşrutların alternativliyində ciddi rol oynayan Azərbaycan istiqamətində fəallığını
artırmalıdır. Təcavüzkarın yerində oturdulması iqtisadi-ticari layihələrin həyata keçirilməsində yeni üfüqlər
açacaq. Burada risk faktorunun mövcudluğunu da unutmaq doğru olmazdı. Şübhəsiz ki, bəzi qüvvələr “Yeni
İpək Yolu”nun marşrutları üzərində problemlər yaratmağa çalışacaqlar. Onlar Azərbaycana qarşı da təxribatlar
törətməyə cəhdlər göstərə bilərlər. Xüsusilə Ermənistan tərəfdən bu kimi addımlar gözləniləndir. Deməli,
bütövlükdə dünya önləyici tədbirlər görməlidir. Əks halda, “Yeni İpək Yolu” kimi layihələr də qısa müddətdə
zamanın arxivinə atıla bilər. Bunun isə bədəli bütün dünya üçün çox ağır olur. Qərb və Şərq üçün bunlar
növbəti dərsdir: ikili standartlar və ədalətsiz siyasət sonda hamıya ciddi zərər verir!
Səs.-2017.-18 may.-№ 87.-S.11.
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Azərbaycan TRASEKA-nın keçdiyi ölkələr arasında aparıcı rola malik dövlətdir
Rüstəm KAMAL
Ümummilli lider Heydər Əliyevin ötən əsrin sonlarında uzaqgörənliklə həyata keçirdiyi siyasət
ölkəmizə Asiya ilə Avropanı birləşdirən mühüm tranzit dövlət statusu qazandırdı. Bununla da
Azərbaycan TRASEKA-nın keçdiyi ölkələr arasında aparıcı rola malik dövlətə çevrildi. Bu gün tarixi
İpək yolunun ölkəmizdən keçməsi müxtəlif sahələrin inkişafına təkan verir. Asiya ilə Avropa arasında
məsafə nə qədər uzaq olsa da, bir-biri ilə sıx iqtisadi-ticari əlaqələrlə bağlıdır və ölkəmiz bundan
faydalanır.
Hazırda Asiyadan Avropaya daşınan yüklərin çox hissəsi dəniz yolu – Süveyş kanalı vasitəsilə həyata
keçirilir. Əvvəllər bu marşrutla daşınan yüklərin nəqliyyat xərcləri baha başa gəldiyi üçün istehsalçı və alıcılara
sərf etmirdi. Belə hal haqlı narazılığa səbəb olurdu. Lakin bir-biri ilə ciddi rəqabət aparan gəmiçilik şirkətləri
bu vəziyyətdən çıxmaq üçün bir sıra tədbirlər həyata keçirdilər. Onlar daşınan malların maya dəyərini aşağı
salmaq üçün iritonnajlı, daha sürətli gəmilərdən istifadə etməyə başladılar. Nəticədə daşınan yüklərin maya
dəyərini 3 dəfə aşağı salmağa nail oldular. Hazırda 21 min kilometr məsafəni 30-35 sutkaya qət etməklə bir
konteyneri sifarişçilərə 850 dollara çatdırırlar.
Rusiya bu istiqamətdə daşınan yüklərin bir hissəsinin öz ərazisindən keçməsinə çalışır. Bu məqsədlə
Çin və digər Asiya ölkələrinə Transsibir marşrutundan istifadəni təklif edir, aparılan danışıqlarda bunun daha
sərfəli marşrut olduğunu sübut etməyə çalışır.
Şimal qonşumuzun təklif etdiyi marşrut dəniz yolu ilə Süveyş kanalından keçən marşrutdan 10 min
kilometr qısadır. Amma hazırda Asiyadan Avropaya daşınan yüklərin cəmi 1 faizi Rusiya ərazisindən tranzit
olunur. Şimal qonşumuz bu rəqəmi 10-15 faizə çatdırmaq niyyətindədir. Məqsəd ənənəvi marşrutla daşınan
250 milyard dollar dəyərində yükün bir hissəsinin ölkə ərazisindən tranzitinə nail olmaqdır. Əgər bu istək baş
tutarsa, daşımalardan Rusiya ildə milyardlarla dollar qazana bilər. Lakin Rusiya bununla da kifayətlənmək
fikrində deyil. Çinlə danışıqlar apararaq ikinci Transsibir dəmir yolunun çəkilməsinə də nail olmaq istəyir. Ən
maraqlısı isə budur ki, Rusiya Çinə ənənəvi Süveyş kanalı marşrutu əvəzinə yüklərin Şimal Buzlu okeanı ilə
daşınmasını da təklif edir. Bu marşrutun çatışmayan cəhəti onun il boyu işlək olmamasıdır. Hazırda Rusiya
tərəfi Çinə birgə elmi tədqiqatlar aparmaqla bu marşrutdan il boyu istifadənin mümkün olduğunu sübut etməyə
çalışır. Şimal Buzlu okeanı marşrutunun Süveyş kanalı marşrutundan üstün cəhəti odur ki, malları bu yolla
Çindən Avropaya ənənəvi marşrutdan 10 gün tez çatdırmaq mümkündür. Bu, ticarətdə xüsusi önəm daşıyan
haldır. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Misir də gözləmə mövqeyi tutmayıb. Hiss edəndə ki Süveyş kanalının
yükləri tez keçirmək imkanı getdikcə məhdudlaşır, ikinci kanalın tikintisinə start verib.
Son zamanlar bir sıra Rusiya rəsmiləri dönə-dönə qeyd edirlər ki, Transsibir marşrutuna ən real rəqib
kimi Çin, Orta Asiya və Avropanı birləşdirən TRASEKA nəqliyyat dəhlizini görürlər. Onlar bildirirlər ki, bu
marşrut Transsibir və “Şimal-Cənub”la rahat rəqabət aparmaq imkanına malikdir. Buna görə də Rusiyanın bu
marşrutlarla rəqabət aparması üçün bir sıra güzəştlərə getməsi vacibdir.
Tarixi İpək yolunun bərpası Azərbaycan, eləcə də Avropa və Asiya ölkələri üçün böyük önəm daşıyan
layihədir. Avropa-Qafqaz-Asiya beynəlxalq dəhlizi olan TRASEKA-nın keçdiyi dövlətlər sırasında ölkəmizin
xüsusi yeri var. Buna görə də tarixi İpək yolunun bərpasına həsr olunmuş mühüm konfrans da 1998-ci il
sentyabrın 8-də Bakıda keçirilmişdir. 9 dövlət başçısının, 13 beynəlxalq təşkilat və 32 ölkənin nümayəndə
heyətinin iştirakı ilə keçirilən həmin konfransda “Avropa-Qafqaz-Asiya dəhlizinin inkişafı üzrə beynəlxalq
nəqliyyat haqqında Əsas Çoxtərəfli Saziş” imzalanmışdır. Bu layihənin icrası sayəsində Azərbaycan
ərazisindən keçməklə daşınan tranzit yüklərin həcmi ildən-ilə çoxalır, ölkəmizin siyasi, strateji əhəmiyyəti
artır. Azərbaycan bu sahədə də həm yük, həm də sərnişin daşımaları ilə artıq regional mərkəzə çevrilib.
Coğrafi vəziyyətimiz güclü nəqliyyat infrastrukturu ilə də təmin olunmanı tələb edir. Bu məqsədlə
həyata keçirilən layihələr – dəniz ticarət limanının tikintisi, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun inşası bir-biri ilə
sıx bağlıdır. Həmin dəhlizlər – Şimal-Cənub, Şərq-Qərb dəhlizləri, Azərbaycan üzərindən keçməklə ölkədə
yaradılan və yaradılacaq nəqliyyat infrastrukturu həm özümüzə, həm də qonşu ölkələrə xidmət göstərəcək.
Xəbər verildiyi kimi, ötən ilin yayından beynəlxalq Transxəzər nəqliyyat marşrutu üzrə iri həcmdə
yüklərin daşınmasına start verildi. Avqustun 3-də Çinin Şixezi şəhərindən start götürən ilk sınaq konteyner
qatarı Bakı (Ələt) Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanına daxil oldu. Həmin qatar 41 platforma vaqondan ibarət
olmaqla 20 tonluq (FEU) 82 konteyner daşıyır. İlk sınaq konteyner qatarı iyulun 28-də Çinin Şixezi şəhərindən
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start götürərək iyulun 31-də Qazaxıstanın Aktau limanına, avqustun 3-də Azərbaycana – Bakı Beynəlxalq
Ticarət Limanına çatıb. Bu, Şərqdən Avropaya gedən digər yollarla müqayisədə 550-600 kilometrlik qısa bir
məsafə deməkdir. Bundan sonra konteyner qatarının mütəmadi olaraq Çin-Qazaxıstan-Azərbaycan-GürcüstanTürkiyə marşrutu üzrə hərəkət etməsi planlaşdırılır. Beləliklə, Beynəlxalq Transxəzər nəqliyyat marşrutu fəal
dövrə qədəm qoyur. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti fəaliyyətə başlayandan sonra bu marşrut Şərqdən
Avropaya kimi yüklərin qısa və təhlükəsiz daşınmasında ən əlverişlisi olacaq.
İlk sınaq qatarının ölkəmizə gəlməsi tarixi bir hadisə idi. Bu, Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə tranzit
ölkə kimi əhəmiyyətini daha da artırdı. Gələcəkdə yeni nəqliyyat dəhlizi ilə yüklərin daşınması dünya
iqtisadiyyatında əhəmiyyətli rol oynayacaq. Təkcə Azərbaycanın deyil, regionun, eləcə də Asiya ilə Avropanın
nəqliyyat xətləri ilə bir-birinə bağlılığı artacaq, yüklərin sərfəli tariflərlə və təhlükəsiz daşınması təmin
ediləcək.
Sözsüz ki, qazanılan bu uğurlar ulu öndər Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasətinin və bu siyasətin
Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsinin nəticəsidir. Dövlət başçısının dəfələrlə qeyd
etdiyi kimi, bu layihə ölkəmizə, regionumuza və ümumilikdə dünya iqtisadiyyatına mühüm töhfə verəcək.
Keçən ilin dekabrında Prezident İlham Əliyevin Çin Xalq Respublikasına dövlət səfəri zamanı digər
mühüm məsələlərlə yanaşı, Çindən Avropaya Azərbaycan üzərindən yüklərin daşınması da müzakirə edilib.
Çin tərəfi bu məsələyə xüsusi əhəmiyyət verir. Ona görə ki, bu marşrut digər nəqliyyat dəhlizlərindən məsafəcə
az, yüklərin təhlükəsiz daşınması nöqteyi-nəzərindən, eləcə də qiymət tariflərinin aşağı olması ilə seçilir.
Prezident İlham Əliyev bildirmişdir ki, Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Sin Pinin irəli sürdüyü qədim İpək
yolu üzrə iqtisadi zolağın yaradılması təşəbbüsü Azərbaycan tərəfindən dəstəklənir. Çin mallarının ölkəmizdən
Türkiyəyə, oradan da Avropaya çıxarılmasında respublikamızın əlverişli coğrafi mövqeyi, infrastruktur
imkanları genişdir. Bu sahədə Azərbaycan öz töhfəsini verməyə hazırdır. Prezident İlham Əliyev həmçinin
qeyd etmişdir ki, ölkəmiz həm Şimal-Qərb, həm də Şimal-Cənub tranzit dəhlizi layihələrində mühüm rol
oynayır və artıq bu sahədə konkret addımlar atılır.
2015-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin Azərbaycan hissəsində
yük daşınması 43,5 milyon ton, yük dövriyyəsi isə 9183,6 milyon ton-km olub. Yüklərin 25,3 milyon tonu
avtomobil nəqliyyatı, 13 milyon tonu dəmir yolu nəqliyyatı, 5,2 milyon tonu dəniz nəqliyyatı ilə daşınıb.
Dəhliz vasitəsilə daşınan yüklərin 18,4 faizini tranzit yüklər təşkil edib.
Bu ildən bu istiqamətdə daşınan yüklərin həcmi xeyli artacaq. Ona görə ki, Çindən Avropaya malların
Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizi vasitəsilə çatdırılması barədə dövlətlərarası anlaşma mövcuddur. Əldə
olunan razılıq nəqliyyat dəhlizi boyunca yerləşən bütün ölkələrə sərf etdiyi üçün onlar bundan məmnundurlar.
Beləliklə, aşağı tariflə daha çox yüklərin daşınmasında tranzit ölkələrin hamısı ümumi razılığa gəlib. Bundan
sonra Azərbaycan bölgədə təkcə enerji daşıyıcıları satan ölkə kimi deyil, həm də mühüm tranzit ölkə kimi
özünün siyasi və iqtisadi əhəmiyyətini artıracaq.
Azərbaycan.-2016.-7 yanvar.-№ 2.-S.4.
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Qədim İpək Yolu: əfsanədən reallığa çevrilən tarixi layihə
Əlipənah Bayramov
Ümummilli lider Heydər Əliyev xalqın təkidli tələbi ilə yenidən hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra ölkədə
siyasi sabitlik bərqərar oldu, atəşkəs əldə edildi, irimiqyaslı iqtisadi islahatlara başlanıldı. Həmin dövrdə
respublikanın məhdud maliyyə imkanları ilə qarşıya qoyulmuş strateji məqsədlərin yaxın gələcəkdə
reallaşdırılmasının qeyri-mümkünlüyünü nəzərə alan, sosial-iqtisadi inkişaf prosesində xarici kapital və
sərmayə amilinin təkanverici rolunu düzgün qiymətləndirən ulu öndər xarici şirkətlərlə Xəzərin Azərbaycan
sektorundakı zəngin neft ehtiyatlarının birgə mənimsənilməsini nəzərdə tutan müqavilələrin imzalanmasına
vacib məsələ kimi baxırdı. Ona görə də ölkədə iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsinin ümdə şərti kimi müstəqil
Azərbaycanın yeni neft strategiyası işlənib hazırlandı və 1994-cü ildən etibarən mərhələlərlə həyata keçirildi.
“Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması ilə Azərbaycanın dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiyasının və
ölkənin enerji təhlükəsizliyinin möhkəm təməli qoyuldu. Ümumilikdə neft-qaz sektoru iqtisadiyyatın digər
sahələrinin inkişafında lokomotiv rolunu oynamağa başladı. Düşünülmüş iqtisadi siyasət nəticəsində
makroiqtisadi sabitliyə nail olundu və davamlı iqtisadi artımın əsası qoyuldu. İqtisadiyyatın bütün sahələrində
islahatlara başlanıldı, əhalinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması istiqamətində ciddi addımlar atıldı.
Keçid mərhələsində reallaşdırılan iqtisadi siyasətin mühüm istiqamətlərindən biri də nəqliyyatkommunikasiya infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi idi. Azərbaycanın nəqliyyat sisteminin gücləndirilməsi
və ölkənin tranzit imkanlarından səmərəli istifadə edilməsi üçün Şərq-Qərb, Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizləri
üzrə layihələrin həyata keçirilməsinə başlanıldı. Azərbaycan Respublikası beynəlxalq bazarlara çıxmaq
məqsədilə təhlükəsiz və səmərəli nəqliyyat birləşmələrinin inkişafına çox böyük üstünlük verirdi. Tarixi İpək
Yolunun bərpası ideyasının əfsanədən reallığa çevrilməsi istiqamətində həyata keçirilmiş kompleks tədbirlər
respublikamızın geostrateji və coğrafi əhəmiyyətini daha da artırdı.
1993-cü ilin sonlarında Bakıda Avropa Birliyinin MDB ölkələrinə texniki yardım proqramı
nümayəndəliyinin (TASİS) açılması ilə Azərbaycan iqtisadiyyatının bütün sahələrinin Avropa modeli üzrə
yenidən qurulması prosesi başlandı. Məhz həmin proqram çərçivəsində 1993-cü ildə Brüsseldə Avropa
İttifaqının təşəbbüsü ilə “Avropa-Qafqaz-Asiya Transqafqaz nəqliyyat dəhlizi” (TRASEKA) layihəsi irəli
sürüldü. Müzakirələrin yekunu olaraq “Brüssel bəyannaməsi” adlı iki rəsmi sənəd imzalandı və qədim ŞərqQərb İpək Yolu dəhlizinin yeni şəraitdə bərpası, nəqliyyat-kommunikasiya infrastrukturlarının yenidən
qurulması və inkişaf etdirilməsi qərara alındı. TRASEKA layihəsi üzrə ən mühüm tədbir – beynəlxalq konfrans
1998-ci ilin sentyabrında Bakıda keçirildi.
Ötən müddətdə bu beynəlxalq tədbirdə irəli sürülmüş vəzifələrin icrası istiqamətində çox mühüm
addımlar atılmışdır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu ilin avqust ayında Qəbələ şəhərində keçirilən
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının III Zirvə toplantısında çıxışı zamanı bildirmişdir ki, nəqliyyat və
energetika sektorundakı işləri bir-birindən ayırmaq mümkün deyil. Qədim İpək Yolunun bərpası artıq
reallıqdır. Dövlət başçısının sözlərinə görə, bu layihələr bizim xalqlarımızı, iqtisadiyyatımızı birləşdirir və
neft-qaz sektorundakı əməkdaşlıq çoxşaxəli əməkdaşlıqdır: “Burada bütün ölkələr uğurla fəaliyyət göstərir,
uğurla əməkdaşlıq edir. Müxtəlif nəqliyyat layihələrinin icrası əlbəttə ki, böyük vəsait tələb edir. Ancaq bizim
ölkələrimizdə iqtisadi inkişaf çox sürətlidir və bizim ölkələrimizin maliyyə durumu da yaxşıdır. Belə olan
halda mütləq gələcəkdə də böyük nəqliyyat layihələrinə vəsait ayırmalıyıq. Onların içində, xüsusilə Avropa
ilə Asiyanı birləşdirən Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunu qeyd etmək istəyirəm. Bu dəmir yolu vasitəsi ilə qitələr
birləşəcək, bizim ölkələrimiz tranzit ölkələrinə çevriləcəklər. Bu dəmir yolu bundan sonra yüzilliklər ərzində
bizim xalqlarımıza xidmət edəcək. Bu böyük geosiyasi, geoiqtisadi və əməkdaşlıq layihəsidir”.
Qeyd edək ki, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsinin həyata keçirilməsi və Bosfor boğazında dəmir
yolu tunelinin inşası Transavropa və Transasiya dəmir yolu şəbəkələrinin birləşdirilməsini, yük və sərnişinlərin
birbaşa Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə ərazilərindən keçməklə Avropa və Asiyaya çıxışını təmin etməklə
yanaşı, region ölkələrinin tranzit potensialının artmasına, Avropaya inteqrasiya proseslərinin sürətlənməsinə
və əməkdaşlığın daha da inkişafına, habelə ölkəmizin xarici iqtisadi əlaqələrinin genişlənməsinə xidmət
edəcəkdir.
Azərbaycanın sürətli inkişaf dinamikası yeni-yeni qlobal layihələrin həyata keçirilməsinə imkan verir.
Bu, ölkəmizin iqtisadi qüdrətini artırmaqla bərabər, onun dünyada baş verən hadisələrə təsir imkanlarını da
artırır. Qədim İpək Yolunun modernləşdirilməsi, Rusiya və İran istiqamətində tranzit marşrutlarının yenidən
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qurulması, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin çəkilişinin sürətləndirilməsi, çoxşaxəli regional infrastruktur
sisteminin yaradılması buna misal ola bilər.
Ümumiyyətlə, enerji təchizatının şaxələndirilməsi prioritet kimi həmişə Azərbaycan hökumətinin
qarşıya qoyduğu əsas məsələlərdən biridir. Dövlətimizin enerji siyasətinin əsas məqsədi qaz ixrac boru
kəmərləri şəbəkəsini genişləndirməklə yaxın-uzaq ölkələrə etibarlı çıxış əldə etməkdir. Azərbaycan ilə Türkiyə
arasında TANAP – Trans-Anadolu qaz kəmərinin inşasına dair ikitərəfli sənədlərin imzalanması bu baxımdan
mühüm addımdır. “Cənub enerji dəhlizi” layihəsinin əsasını təşkil edən TANAP Türkiyə və Avropa
istehlakçılarını Azərbaycan qazı ilə təchiz etmək məqsədi daşıyır. Qısa bir zamanda beynəlxalq birliyin enerji
gündəmində qərar tutmuş TANAP layihəsi nəinki iki qardaş ölkə arasında strateji əməkdaşlığı yeni səviyyəyə
qaldırdı, eyni zamanda, Avropanın enerji təhlükəsizliyi məsələsinin praktik həllinə mühüm təkan oldu.
Kəmərin ilkin ötürücülük qabiliyyəti 16 milyard kubmetr həcmində planlaşdırılır. Gələcəkdə “Şahdəniz-2″
layihəsi və Xəzərin Azərbaycan sektorundakı digər yataqlarından hasil olunacaq qaz artdıqca bu göstərici də
dəyişə bilər.
Azərbaycan dövləti təkcə karbohidrogen ehtiyatı ixracının şaxələndirilməsi ilə vəzifəsini bitmiş hesab
etmir. Digər mühüm vəzifə ölkə sahibkarlarının ixrac potensialının daha da artırılmasıdır. Bu vacib vəzifəni
yerinə yetirmək üçün isə yeni nəqliyyat-kommunikasiya layihələri ləngimədən reallaşdırılmalıdır. Heç
şübhəsiz, qədim İpək Yolu, Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizləri ilə yanaşı, 2014-cü ildə istismara verilməsi
nəzərdə tutulan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti, habelə Ələt qəsəbəsində tikilməkdə olan Beynəlxalq Dəniz
Ticarət Limanı ixracın genişləndirilməsinə mühüm töhfə olacaqdır.
Azərbaycan Respublikasında müasir nəqliyyat sisteminin yenidən qurulması və nəqliyyat sektorunun
səmərəli idarə olunması ölkədə uğurla həyata keçirilən iqtisadi siyasətin mühüm tərkib hissəsidir. Məlum
olduğu kimi, bu siyasətin əsas mahiyyəti yüksək keyfiyyətli nəqliyyat şəbəkəsi və xidmətləri vasitəsilə
nəqliyyat ehtiyaclarına artmaqda olan tələbatı təmin etməkdən, ölkəmizin əlverişli coğrafi mövqeyi və geniş
tranzit imkanlarını tam istifadəyə verməkdən ibarətdir.
Hazırda Şərq-Qərb istiqamətində yol təsərrüfatının yenidən qurulması, enerji və rabitə sisteminin tam
dəyişdirilməsi, yeni lokomotiv və vaqonların alınması, mərkəzi idarəetmə sisteminin yaradılması işləri həyata
keçirilir. Bu ilin birinci yarısında ölkədə Gəndob-Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun
tikintisi, Qəbələ-Ağdaş, Ağstafa-Poylu avtomobil yollarının yenidən qurulması, Qəbələ-Oğuz, Kürdəmirİmişli, Bəhramtəpə-Biləsuvar avtomobil yollarının əsaslı bərpa işləri, həmçinin Cəlilabad-Yardımlı, İsmayıllıLahıc, Qusar-Ənik-Ləzə, Xocasən-Lökbatan, Şəki-Qax və digər yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarında
yenidənqurma və əsaslı təmir işləri aparılmışdır.
Beynəlxalq kreditlər hesabına Yenikənd-Salyan, Salyan-Şorsulu və Kür çayı üzərində körpü keçidinin
tikintisi, Muğanlı-Yevlax, Tağıyev-Sahil, Hacıqabul-Bəhramtəpə avtomobil yollarının yenidən qurulması,
Hacıqabul-Kürdəmir, Kürdəmir-Yevlax, Yevlax-Gəncə və Bakı-Şamaxı avtomobil yollarının 4 zolağadək
genişləndirilməsi işləri davam etdirilmişdir.
Dayanıqlı nəqliyyat sisteminin qurulması üçün müasir infrastrukturun olması əsas şərtdir. Məlumdur ki,
nəqliyyat infrastrukturu sadəcə yol, müəssisə, qurğu, konstruksiyalar deyil. Bu, ilk növbədə daşımaları, yeni
iş və xidmətlərə çıxışı təmin edən əsas vasitə, ticarət və iqtisadi inkişafa təkan verən milli iqtisadiyyatın
təməllərindəndir. Bununla əlaqədar sahələr üzrə infrastruktur layihələri barədə bir neçə əsas məqamları və
görülmüş işləri diqqətə çatdırmaq istərdik. Dəmir yolu nəqliyyatı sisteminin inkişafına dair Dövlət
Proqramında müəyyən olunmuş tədbirlərin icrası olaraq, qədim İpək Yolu üzərində dəmir yolu
infrastrukturunun yenidən qurulması üzrə xeyli iş görülmüşdür. Layihə üzrə yolun artıq 209 kilometr hissəsi
yenidən qurulmuşdur. Layihə başa çatdıqdan sonra dəmir yolunun bu dəhlizlə buraxılış qabiliyyətinin ildə 30
milyon tondan 50 milyon tona, hərəkət sürətinin isə saatda 140 kilometrə çatdırılması mümkün olacaqdır.
Hazırda Avrasiyanın yeni ticarət bağlantısına çevrilən Bakı-Tbilisi-Qars layihəsi üzrə tikinti işləri
sürətlə davam etdirilir. Axalkələk-Türkiyə sərhədi hissəsində ümumi uzunluğu 29 kilometr olan yeni yolun 9
kilometrində üst quruluşu inşa edilmiş və bu ilin sonuna kimi Türkiyə sərhədinə qədər yeni yol tikiləcəkdir.
Türkiyə-Gürcüstan sərhədində 4,2 kilometrlik tunelin 2 kilometri qazılmışdır və işlər davam etdirilir. Türkiyə
və Gürcüstan ərazisində tikinti çətin relyefli və kəskin iqlimli ərazilərdən keçdiyinə görə yol verilən
ləngimələrə baxmayaraq 2014-cü ildə başa çatdırılacaqdır.
Burada diqqətçəkən bir məqama da toxunmaq yerinə düşər. Bu il oktyabr ayının 29-da İstanbuldakı
Üsküdar meydanında Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül, Baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Yaponiyanın Baş
naziri Şinzo Abe, Somali Prezidenti Həsən Şeyx Mahmud və dünyanın bir çox ölkəsindən gəlmiş nümayəndə
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heyətlərinin iştirakı ilə Mərmərə dənizinin 1400 metr dərinliyindən 13,6 kilometr uzunluğunda çəkilmiş
“Marmaray” dəmir yolu layihəsinin açılış mərasimi olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının nümayəndə heyətinin də iştirak etdiyi mərasimdə bildirilmişdir ki,
dənizaltı bu xətt tunel vasitəsilə Avropa və Asiya qitələrini bir-birinə bağlayaraq, saatda 75 min, gündəlik isə
1 milyona yaxın sərnişin daşınmasına imkan verir. Sözügedən mərasimdə vurğulanmışdır ki, müasir İpək Yolu
kimi qiymətləndirilən və Londonla Pekini birləşdirəcək nəhəng kommunikasiya xəttinin iki mühüm vəsiləsi
var: bunlardan biri “Marmaray”, digəri isə tikintisi uğurla davam edən Bakı-Tbilisi-Qars layihələridir.
Ələt qəsəbəsində Xəzərdə ən böyük və müasir Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı Kompleksinin tikintisi
də uğurla davam etdirilir. Artıq sahilə qədər uzunluğu 7,5 kilometr, dərinliyi 7 metr olan kanal açılmışdır və
quruda tikinti işləri davam etdirilir. 2014-cü ildə birinci kompleks – Bərə terminalı bütün yol infrastrukturu ilə
birgə istismara veriləcək, 2015-ci ildə isə quru yük terminalının tikintisi başa çatdırılacaqdır.
Ölkəmizdə müasir avtomobil yolları şəbəkəsinin yaradılması istiqamətində böyük işlər görülmüşdür.
2008-2013-cü illər ərzində 3860 kilometr, o cümlədən 1240 kilometr respublika əhəmiyyətli yollar tikilmiş və
təmir olunmuş, avtomobil yollarında 158 körpü inşa edilmişdir. Əsas magistrallarda 2 zolaqlı olmaqla görülən
işlər tam başa çatdırılmışdır və hazırda onların 4 zolağa genişləndirilməsi işləri davam etdirilir. 2014-cü ildə
Bakı-Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolu, 2016-cı ilə qədər isə Bakı-Gürcüstanla dövlət
sərhədi və Ələt-Astara-İranla dövlət sərhədi avtomobil yolları istifadəyə veriləcəkdir.
Böyük Şərq-Qərb dəhlizinin bir hissəsi üzərində görülən bütün bu işlərin tamamlanması Azərbaycanın
nəqliyyat daşımalarında böyük tranzit və logistika mərkəzinə çevrilməsinə imkan verəcəkdir. Bununla yanaşı,
Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi üzərində dəmir və avtomobil yolları infrastrukturunun yenilənməsi işləri də
aparılmaqdadır.
Su nəqliyyatı sahəsində dövlət büdcəsi hesabına son 5 il ərzində 4 tanker və 5 bərə alınaraq istismara
verilmişdir.Hava nəqliyyatı infrastrukturunun müasirləşdirilməsi, hava gəmiləri parkının yeniləşdirilməsi
məqsədilə 2008-2012-ci illər ərzində “Azərbaycan Hava Yolları” QSC tərəfindən “Boeing”, “Airbus” və
“Embraer” tipli 16 sərnişin təyyarəsi və 3 helikopter alınmış və yeni sifarişlərlə bağlı müqavilələr
imzalanmışdır. Azərbaycanın əsas regional mərkəzlərində (Gəncə, Lənkəran, Zaqatala, Qəbələ) beynəlxalq
hava limanları tikilib istifadəyə verilmişdir. Heydər Əliyev Hava Limanının yeni aerovağzal kompleksinin
tikintisi davam etdirilmişdir.
2013-cü ilin yanvar- sentyabr aylarında İpək Yolu nəqliyyat dəhlizinin Azərbaycan ərazisində 161,6
milyon ton, yaxud keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 2,8 faiz çox yük, 1,3 milyard nəfər və ya 7,8 faiz çox
sərnişin daşınmışdır. Yük daşınması avtomobil nəqliyyatı ilə 6 faiz, dəmir yolu ilə 0,1 faiz, hava nəqliyyatı ilə
87,2 faiz, sərnişin daşınması avtomobil nəqliyyatı ilə 8,1 faiz artmışdır.
Son 5 il ərzində bütün nəqliyyat növləri ilə 688 milyon ton yük, 7,1 milyard nəfər sərnişin daşınmışdır.
Yük və sərnişin daşımalarında orta illik artım tempi müvafiq olaraq 5,1 faiz və 7,1 faiz təşkil etmişdir.
Nəqliyyat-yol kompleksinə yönəldilmiş investisiyaların ümumi həcmi 7,3 milyard manat təşkil etmiş və
əvvəlki 5 illik dövrlə müqayisədə 10 dəfə artmışdır.
Dövlət Gömrük Komitəsindən daxil olmuş məlumatlara əsasən 2013-cü ilin yanvar-avqust aylarında
dünyanın 144 ölkəsi ilə 23,1 milyard dollar məbləğində ticarət əməliyyatları aparılmış, onun 88,8 faizi və ya
20,5 milyard dolları uzaq xarici ölkələrlə, 2,6 milyard dolları MDB dövlətləri ilə həyata keçirilmişdir. İlin
əvvəlindən ötən səkkiz ay ərzində xarici ölkələrə 16 milyard dollarlıq mal ixrac olunmuş, onun 94,5 faizi və
ya 15,1 milyard dollarlığı uzaq xarici dövlətlərə, 0,9 milyard dollarlığı və ya 5,5 faizi MDB üzvü ölkələrinə
göndərilmişdir.
Ölkəyə idxal olunmuş məhsulların dəyəri 7,1 milyard dollar, o cümlədən uzaq xarici ölkələrdən
gətirilmiş malların həcmi 5,4 milyard dollar, MDB üzvü dövlətlərindən idxal isə 1,7 milyard dollar olmuşdur.
Səkkiz ay ərzində 8,8 milyard dollarlıq, o cümlədən uzaq xarici ölkələrlə 9,7 milyard dollarlıq müsbət, MDB
dövlətləri ilə 852,4 milyon dollarlıq mənfi saldo yaranmışdır.
Beynəlxalq maliyyə qurumlarının və iqtisadçı ekspertlərin proqnozlarına görə, Azərbaycan
iqtisadiyyatında dinamik inkişaf qarşıdakı illərdə də davam edəcəkdir. 2015-ci ildə ölkədə iqtisadi artım 5,8
faiz, 2016-cı ildə 4,8 faiz və 2017-ci ildə 6 faiz səviyyəsində proqnozlaşdırılır. Qeyri-neft sektoru üzrə isə
iqtisadi artım 2015-ci ildə 8,1 faiz, 2016-cı ildə 8,6 faiz, 2017-ci ildə 7,8 faiz səviyyəsində proqnozlaşdırılır.
Heç şübhəsiz, bu inkişafın təmin olunmasına əfsanədən reallığa çevrilən qədim İpək Yolu da öz layiqli
töhfələrini verəcəkdir.
Xalq qəzeti.-2013.-29 noyabr.-№ 263.-S. 3.
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ÇİN VƏ TRASEKA LAYİHƏSİ
Elçin SEYİDOV,
Xarici İşlər Nazirliyinin birinci dərəcəli müşaviri
SSRİ-nin dağılmasından sonra Avrasiyanın siyasi və iqtisadi xəritəsində yeni dövlətlərin meydana
gəlməsi, son dövrlərdə siyasi və iqtisadi dəyişikliklərin sürətlə сərəуаn etməsi, beynəlxalq iqtisadiyyatın yeni
inkişaf prosesindən keçməsi XXI əsrdə əsas maliyуə, əmtəə və informasiya axınının ABŞ-Avropa-Asiya
üçbucağı ətrafında cəmləşməsini təmin etmişdir. Bu mənada Avropa-Qafqaz-Asiya-TRASEKA
iştirakçılarının (Azərbaycan Respublikası, Ermənistan, Bolqarıstan, Gürcüstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan,
Moldova, Rumıniya, Tacikistan, Türkmənistan, Türkiyə, Özbəkistan, Ukrayna) qarşısında duran əп mühüm
məsələ özlərinin geosiyasi və iqtisadi imkanlarının nəqliyyat-kommunikasiya sistemləri vasitəsilə
reallaşdırılmasıdır. Bu gün Asiya və Avropa arasında ticarət dövriyyəsinin bir neçə trilyon ABŞ dollarını
aşması və mal dövriyyəsinin əsaslı hissəsinin nəqliyyat xərclərinin payına düşməsi [2] müasir dövrün
inkişafında nəqliyyatın rolunun təkmilləşdirilməsini labüd edir. Cənubi Qafqaz və Xəzəryanı dövlətlərin malik
olduğu unikal tranzit potensialı Avropa bazarlarına çıxış üçün açar rolunu oynayır. Avropa və Asiya arasında
ticarətin aparıldığı məkana çevrilmək üçün Cənubi Qafqaz real şanslara malik region kimi çıxış edir.
TRASEKA nəqliyyat – kommunikasiya sisteminin yaradılması üzrə geniş konsepsiya olmaqla Uzaq Şərq
dövlətlərindən Yaponiya, Çin Xalq Respublikası, Sakit okean sahillərini, Cənub-Şərqi Asiyanı Avropa və
bütünlüklə Qərb dünyası ilə bağlayacaqdır. Bu mənada TRASEKA “Böyük İpək yolu” üzrə vacib, artıq real
şəkildə fəaliyyət göstərərək inkişaf prosesi keçən dəhliz kimi xarakterizə oluna bilər.
“Böyük İpək yolunun” tarixinə qısa ekskursiya etmək maraqlı olardı. E.ə 2000-ci ilin əvvəllərində
Cənubi Qafqaz qədim ticarət marşrutunun bir hissəsi olmuşdur. Yunan imperiyası dövründə təxminən е.ə 750ci ildə Qara dənizdə Kalxeti (hazırda Qərbi Gürcüstan) Hindistandan başlayan yoldan keçən ticarət mərkəzi
olmaqla Xəzər dənizi, Kür çayı boyunca Surami keçidindən Rioni çayı boyunca Potiyə kеçərək, Qara dənizə
və oradan Bosfor vasitəsilə Aralıq dənizinə qədər uzanırdı. İpək yolu adlandırılan marşrut boyunca qiymətli
mallarla və ipəklə yola düşən ticarət karvanları Çinin Sincan əyalətindən başlayaraq Мərkəzi Asiya vasitəsilə
Qara dənizə doğru istiqamətlənirdi. Əslində, İpək yolu yalnız bir marşrutla kifayətlənməmiş, Çinin Uyğur
Muxtar Vilayətinin Dunhan bölgəsində şimal və cənub istiqamətinə ayrılmışdır. Şimal marşrutu Lop Nur gölü,
Kaşkar, Xarəzm, Сənubi Qafqaz və oradan Gürcüstan vasitəsilə (əvvəllər İberiya adlanırdı) Bizans və Romaya
qədər, cənub marşrutu Xoton və Carkend sahəsindən, şimali Fars və Babilistandan, Aralıq dənizinin
limanlarına qədər uzanırdı. Mühüm əhəmiyyətli ticarət yollan üzərində nəzarətə nail olmaq Roma və Bizansın
Parfiya və Fars dövlətləri ilə saysız müharibələr aparması ilə nəticələnmiş, VIII və X əsrlərdə İpək yolu
üzərində nəzarəti ərəb və daha sonra monqol hakimləri ələ keçirmişdilər.
1993-cü ilin may ayında Brüsseldə Avropa İttifaqına üzv ölkələrin, Mərkəzi Asiya dövlətlərinin –
Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Tacikistan, Qırğızıstan və Cənubi Qafqaz regionu dövlətlərinin –
Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan Respublikası və Ermənistan Respublikasının iştirakı ilə TRASEKA
layihəsinin reallaşdırılması məqsədilə beynəlxalq konfrans təşkil olunmuşdu. Konfransda, ilk mərhələ olaraq
Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə Qara dəniz, Cənubi Qafqaz, Xəzər dənizi, Mərkəzi Asiyadan keçməklə
Qərbi Avropadan Çinə qədər uzanacaq dəmir yolu dəhlizinin yaradılması təklifi irəli sürülmüş, Avropa Birliyi
strategiyasının dörd əsas məqsədi qəbul edilmişdi:
1) TRASEKA çərçivəsində MDB ölkələrinin siyasi və iqtisadi suverenliyinin gücləndirilməsi, bu
dövlətlərin dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasına fəal şəkildə yardım edilməsi;
2) TRASEKA ölkələri arasında regional əməkdaşlığın dəstəklənməsi;
3) Beynəlxalq və xüsusi maliyyt, surslan ib regional kapital qoyuluşu-nun stimullaşdırılması;
4) Avropa və dünya nəqliyyat sisteminin Avrasiya nəqliyyat dəhlizi ilə əlaqələndirilməsi.
Transkontinental dəhliz olan TRASEKA rəsmi olaraq aparıcı beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Avropa
və Asiya arasında əlverişli tranzit körpülərdən biri hesab olunur. Avropa İttifaqına yeni dövlətlərin üzv olması
və Avropa İttifaqı sərhədlərinin Qara və Xəzər dənizi ölkələrinə yaxınlaşması baxımından TRASEKA bu gün
özünün inkişafının yeni mərhələsindədir. TRASEKA-mn əsas məqsədi neft və neft məhsulları daxil olmaqla
müxtəlif əmtəə məhsullarının Avropaya və əksinə daşınmasının asanlaşdırılması, çoxşaxəli dəmir yolu
nəqliyyat şəbəkəsinin balanslaşdırılmış və proqressiv inkişafıdır. TRASEKA bir sıra üstünlüklərə malikdir ki,
bunu, əsasən, aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:
- ilk növbədə TRASEKA coğrafi məkan baxımından daha əlverişli şərtlərə malikdir;
1607

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

- iqlim baxımından daha münasibdir;
- Çinin Sakit okean sahilinin isti və soyuq limanlarına qədər uzanır;
- yol daha qısadır;
- iştirakçı dövlətlər say etibarı ilə çoxluq təşkil edirlər.
Mərkəzi Asiya dövlətlərini Qafqaz vasitəsilə kontinental Avropaya və ümumilikdə Qərbə bağlayan
TRASEKA beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin potensialı Avrasiyada iqtisadi-ticarət münasibətlərinin, eyni
zamanda bu beynəlxalq regional dəhlizin iştirakçı dövlətlərinin iqtisadi inkişafının təkanverici faktoruna
çevirir. Əslində TRASEKA son illərdə yuxanda adı çəkilən regionların nəqliyyat-kommunikasiya
infrastrukturunun inkişafı üzrə prioritet proqrama çevrilmişdir. TRASEKA Avropa və Asiya arasında kəsişmə
nöqtəsində yerləşməklə bugünkü və yaxın onilliklər üçün dünya ticarət üçbucağının mərkəz nöqtəsini təşkil
edir. Bir tərəfdən Avropa və Asiya arasında nəqliyyat münasibətlərinin inkişafı, əsas əmtəə istehsal mərkəzinin
Asiyada və istehlak bazarının Avropada yerləşməsi, digər tərəfdən, yük daşımalarının həcminin artması
baxımından mövcud alternativ yollarla müqayisədə TRASEKA daha cəlbedici görünür [2].
TRASEKA bütün maraqlı ölkələr üçün gəlir mərkəzi yaradacaq yeni nəqliyyat şəbəkələri haqqında
məqsədini bəyan etmişdir. Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (EBRD) və Dünya Bankı (WB) layihəyə
qoşulan ilk sərmayə qurumlan olmuş, İslam İnkişaf Bankı (İDB) və Asiya İnkişaf Bankı (ADB) sonradan bu
layihəyə qoşulduqlarını bəyan etmiş, Yaponiya Asiya İnkişaf Bankı vasitəsilə layihənin həyata keçirilməsində
yaxından iştirak etmək haqqında qərar qəbul etmişdir. Artıq TRASEKA-nın institutlaşdırılması başa
çatdırılmış və Bakı şəhərində mənzil-qərargahı fəaliyyət göstərməkdədir.
Avropa İttifaqının təşəbbüskarı olduğu TRASEKA proqramının əsas məqsədi TRASEKA ölkələri
arasında regional əməkdaşlığın dərinləşdirilməsini və TRASEKA nəqliyyat dəhlizinin transavropa nəqliyyat
şəbəkəsinə inteqrasiyasının təmin edilməsini nəzərdə tutur. 1999-cu ildə ABŞ Senatında “1961-ci il Xarici
Yardım Aktı”-na düzəlişin edilməsi məqsədilə Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionu ölkələrinin iqtisadi
və siyasi müstəqilliyinin dəstəklənməsini hədəf kimi müəyyənləşdirən “İpək yolu üzrə Strateji Akt” qəbul
edilmişdir [6]. 1999-cu il Aktı Xəzər dənizi regionu və Cənubi Qafqaz dövlətlərinin açıq bazar iqtisadiyyatı
əsasında inkişaf etdirilməsini təqdir etmişdir. Bu Akt, eyni zamanda Avropa İttifaqının TRASEKA ölkələrində
iqtisadi infrastrukturun inkişafı sahələrinə kapital qoyuluşunu təşviq edən yardımçı sənəd kimi çıxış edir. 1999cu il aprel ayının 24-də ABŞ senatoru Sem Braunbek İpək yolu üzrə dəyərləndirmələrini belə ifadə etmişdir:
“… Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionlarının “İpək yolu sistemi”nə daxil olduğu ölkələri tarixi
yolayrıcındadırlar: onlar müstəqildirlər, onlar bu gün dünyanın bir çox böyük qüvvələri ilə təmasdadırlar, onlar
təbii ehtiyatlarla zəngindirlər və milli quruculuğun ortasındadırlar… Bizim məqsədimiz “İpək yolu”
ölkələrinin müstəqil və güclü olmasına, konkret iqtisadi şərtlərdə həyat qabiliyyətli olmasına və siyasi
baxımdan suveren qalmasına əmin olmaqdır. Bu məqsədə çatmaq üçün ən doğru yol regionda əməkdaşlıq və
tərəfdaşlığın təşviq edilməsidir” [4, s. 5].
“İpək yolu üzrə Strateji Akt” aşağıdakı müddəaları müəyyənləşdirmişdir:
1) tarixən Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqazı bağlayan Qədim İpək yolu hazırda Ermənistan,
Azərbaycan, Gürcüstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Türkmənistan və Özbəkistan kimi dövlətlərin
ərazilərindən keçir;
2) iqtisadi müstəqillik İpək yolu boyunca yerləşən xalqların birgə əməkdaşlığına və tarixi
münasibətlərinin bərpasına təkan vermişdir. İqtisadi əlaqələr bu dövlətlərin suverenliyinin, həmçinin,
demokratik və bazar islahatlarının müvəffəqiyyətinə təminat verən əsas element kimi çıxış edir;
3) Cənubi Qafqaz, Mərkəzi Asiya və Qərb arasında güclü siyasi, iqtisadi və təhlükəsizlik əlaqələrinin
inkişafı cənub, şimal və şərqdən təzyiqlərə məruz qalan həssas regionda siyasi və iqtisadi sabitliyə təminat
verəcəkdir;
4) Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya dövlətlərində açıq bazar iqtisadiyyatı və açıq demokratik sistemin
inkişaf etdirilməsi dünya dövlətləri ilə beynəlxalq özəl sərmayə, genişləndirilmiş ticarət və kommersiya
sahəsində qarşılıqlı fəaliyyətlər üçün müsbət stimul yaradacaqdır;
5) Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionu dövlətləri dünyəvi hökumətə malik olmaqla ABŞ-ın
müttəfiqliyini axtarır və İsraillə fəal diplomatik münasibətlərə malikdirlər;
6) Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionu dövlətləri ABŞ-ın “narahat” Fars körfəzinin enerji
daşıyıcılarından asılılığının azaldılması üçün kifayət qədər həcmdə neft və qaz istehsal edə bilər.
XXI əsrdə telekommunikasiya və informasiya proseslərinin sürətli inkişafını nəzərə alaraq nəqliyyatın
rolu daha sürətlə yüksəlməkdədir. TRASEKA-da əsas iştirakçı dövlətlərlə yanaşı, bu layihənin inkişaf
etdirilməsinə tərəfdar olan, ilk növbədə Avropa İttifaqı və ABŞ-ı, Şərq və Qərb arasında sıx ticarət
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münasibətləri həyata keçirən ÇXR, Yaponiya və Koreya Respublikasını da şamil etmək olar. TRASEKA
beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinə Qara dəniz limanları (Poti, Batumi) Gürcüstan və Azərbaycanın dəmir yolları,
Xəzər dəniz daşımaları (Bakı-Türkmənbaşı), Türkmənistan, Özbəkistan, Qırğızıstan, Qazaxıstan və Çinin
dəmiryol şəbəkələri, eləcə də Çinin Sakit okean sahilində yerləşən limanları daxildir.
TRASEKA-nın yeni strateji məqsəd və vəzifələrinin meydana gəldiyini, eyni zamanda “AvropaQafqaz-Asiya” dəhlizinin inkişaf perspektivləri və əldə edilmiş nailiyyətlər diqqətə alınarsa, Çin Xalq
Respublikasının TRASEKA-da iştirakı üzrə dialoqun yaradılması və əməkdaşlığın qurulmasının vacibliyi
layihə üzrə məsul olan müxtəlif komitələrin diqqət mərkəzindədir. Məsələ ilə bağlı ÇXR-in dəmir yolları
məsələlərinə məsul olan qurumu bu ölkənin dəhlizə olan marağını diqqətə çəkməklə, ölkəsinin danışıqlara
başlamağa hazır olduğunu bildirir. ÇXR hökuməti hal-hazırda nəqliyyat infrastrukturunun qurulması
sahəsində fəal siyasət həyata keçirdiyini, yerüstü nəqliyyat dəhlizlərinin, xüsusilə TRASEKA iştirakçıları olan
Mərkəzi Asiya ölkələri istiqamətində yəni, Qazaxıstan və Qırğızıstana aparan əlavə dəmiryol xətlərinin
inkişafında maraqlı olduğunu gizlətmir. Qeyd olunan siyasət əslində onun neftlə zəngin Mərkəzi Asiya
dövlətləri ilə birləşdirilməsinə xidmət edir, bu da ÇXR neft şirkətlərinin Qazaxıstan, Qırğızıstan və
Özbəkistanda rəqabətə davamlılığının artmasına şərait yaradır. Layihənin ümumi məbləği 861 mln. ABŞ
dolları təşkil edir və bu məbləğ iki dəmiryol xəttinin çəkilişini nəzərdə tutur ki, bunlar Çinin qərb əyaləti olan
Sintzyanla Mərkəzi Asiya regionunu birləşdirəcəkdir. İkinci sərhədyanı dəmir yolu xətti isə Qazaxıstan və
ÇXR arasında çəkiləcəkdir. Çin hələlik Urumçu və Qazaxıstanın Alatau aşırımını birləşdirən 460 km.
uzunluğunda bir dəmiryol xəttinə malikdir. Bundan əlavə, Çində, başlanğıcını Sintzyandan götürən,
Qırğızıstan ərazisindən keçməklə Özbəkistanda başa çatan ikinci dəmiryol xəttinin yaradılması üzrə aktiv
fəaliyyətlərə başlanılmış, Çinin Avrорауа çıxışını təmin edəcək marşrutun 2010-cu ildə istismara verilməsi
nəzərdə tutulmuşdur.
Нər bir regional layihə kimi daha çox iqtisadi əhəmiyyətə malik olan TRASEKA dəhlizinin də öz
rəqibləri mövcuddur. 2000-ci ilin sentyabr ayında Sankt-Peterburqda Rusiya Federasiyasının təşəbbüsü ilə irəli
sürülən və 2.8 milyard dollar məbləğində vəsait tələb edən “Şimal – Cənub” nəqliyyat dəhlizinin yaradılması
haqqında İran İslam Respublikası, Hindistan və RF arasında razılaşma imzalanmışdır. Lakin “Şimal-Cənub”
nəqliyyat dəhlizinin TRASEKA-ya rəqabət yaradacağını düşünmək doğru olmazdı. TRASEKA nəqliyyat
dəhlizində Rusiya kapitalı bu və ya digər formada iştirak edir və TRASEKA dəhlizində iştirak edən dövlətlərin
Rusiya ilə əməkdaşlıqda maraqlı olması danılmazdır. Bu iki layihənin geosiyasi və geoiqtisadi məqsədləri
maraq kəsb edir. Avropa İttifaqının Süveyş kanalı vasitəsilə Hindistan və Çinin iri istehlak bazarına müstəqil
çıxışında, Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqazda Türkiyə və Avropanın nüfuzunun yüksəlməsində TRASEKA
əlverişli məqam kimi çıxış edir.
Cənubi Qafqazda Azərbaycan və Gürcüstanın nəqliyyat şəbəkələrini bağlayan, Avropa Birliyi
tərəfindən maliyyələşən TRASEKA təşəbbüslərinin bir hissəsi kimi çıxış edən iki əməliyyat dəmiryol xətti –
Bakı-Tbilisi-Poti və Bakı-Tbilisi-Batumi mövcuddur. Türkiyə və Gürcüstanda hazırda inşaat işləri aparılan
Qars – Axalkalaki dəmiryol xəttinin inşası Qərb-Şərq istiqamətini bir-birinə bağlamaqla bu istiqamətdə
aparılan yük daşımalarının asanlaşdırılmasına geniş imkanlar təqdim edəcəkdir. Məsələn, Çindən daşımalar
Aktauya (Qazaxıstan), dəmiryol daşımaları ilə Bakıya, Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryol sistemindən keçməklə
Avropaya çatdırıla və əks istiqamətdə daşına bilər. Bununla, adı çəkilən xətt dəmiryol bağlantısı kimi çıxış
etməklə Çin-Mərkəzi Asiya-Cənubi Qafqaz-Türkiyə və bütünlükdə Avropaya çıxışı təmin edən bağ rolunu
oynayır. Müasir dövrdə Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun inşası ilə һər üç dövlətin dəmir yolları arasında
əlaqənin yaranması və bununla da Çin-Mərkəzi Asiya-Cənubi Qafqaz-Türkiyə-Avropa dövlətləri arasında
potensial nəqliyyat dəhlizinin yaradılmasının təməlini qoymuşdur. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsinin
başa çatması ilə “Böyük İpək yolu” müasir variantda Qazaxıstandan keçərək Şanxay və Honkonqa qədər
uzanmaq imkanı qazanacaqdır. Qazaxıstan və Çinin layihəyə qoşulmaq haqqında niyyəti Türkiyə rəsmi
dairələri tərəfindən səsləndirilsə də [1], bu sahədə konkret qərar qəbul edilməmişdir. Hazırkı mərhələdə adı
çəkilən dövlətlər Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu hissəsinin inşasının başa çatmasından sonra bu xəttə
qoşulacaqlarını bəyan edirlər.
Çin Xalq Respublikasının Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionları çərçivəsində həyata keçirilən
TRASEKA dəhlizində iştirakı regional miqyasda əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişafı üçün mühüm addım
ola bilər. Belə ki, ÇXR-in TRASEKA üzrə Avrasiya nəqliyyat dəhlizinin yaradılmasında iştirakının, dəhlizin
fəal iştirakçısı olan ölkələrlə nəqliyyat yollarının birləşdirməsinin təmin edilməsi “Böyük İpək yolu”nun
bərpasına töhfə vermiş olacaqdır. Nəqliyyat xətlərinin birləşdirilməsinin dövlətlərin siyasi, iqtisadi və mədəni
əlaqələrinin inkişafına böyük təsir göstərdiyi diqqətə alınarsa, “Böyük İpək yolu”nun bərpası Avropa, Qara
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dəniz, Qafqaz, Xəzər dənizi və Asiya regionlarında ticarətin inkişafına, təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadəyə
və nəql edilməsinə şərait yaradacaqdır.
Lakin ÇXR-in Mərkəzi Asiya ilə müqayisədə Cənubi Qafqaz regionunda iştirakı aşağı səviyyədə
qalmaqda davam edir. Qeyd olunan amili Çin tərəfi aşağıdakı kimi izah edir:
* regionun Çindən məsafə baxımından uzaqda yerləşməsi;
* Cənubi Qafqazda davam edən silahlı münaqişələrin “dondurulması”, müharibə şəraitində olan
regionda һəyata keçirilən iri iqtisadi layihələrə Çinin daxil olmamaq istəyi;
* Çinin maraqlarına cavab verəcək regional layihələrin olmaması.
Sadalanan məqamlara baxmayaraq region dövlətlərinin infrastrukturunun yenidən formalaşdırılması və
regional xarakterli layihələrdə qərb dövlətləri ilə yanaşı, ÇXR-in də iştirakı arzu olunandır, bu dövlətin malik
olduğu təcrübənin bölüşdürülməsi məqsədilə təcrübə mübadiləsinin həyata keçirilməsi region dövlətlərinin
qarşılıqlı münasibətlərində əsaslı yerlərdən birini tutur.
TRASEKA-da iştirak edən regionların yüksək kvalifikasiyalı insan resurslarına malik olması bu region
dövlətlərində tranzit nəqliyyatın inkişafına, gələcəkdə istehsalın artmasına və əhalinin məşğulluq səviyyəsinin
yüksəlməsinə yardım edəcəkdir. Müasir dünyada һəг hansı siyasi və iqtisadi dəyişikliklərin baş verməsinə
baxmayaraq, təcrübədə sınanmış və inkişaf edən TRASEKA əlverişli sərmayə mühiti yaradan və qloballaşma
proseslərinə müsbət təsir göstərən sabitləşdirici amil olaraq qalır.
TRASEKA dəhlizi üzrə tranzit daşımalarının inkişaf etdirilməsi dövlətlərarası və milli məsələ olmaqla
“Avropa-Qafqaz-Asiya dəhlizinin inkişaf etdirilməsi üzrə beynəlxalq nəqliyyat haqqında çoxtərəfli əsas
Müqavilə”ni imzalamış ölkələrin siyasi və iqtisadi struktur strategiyasının dəyişməsi ilə birbaşa əlaqəli şəkildə
özünü göstərir. Qeyd olunan məsələnin rasional həlli TRASEKA-da iştirak edən üzv dövlətlərin geosiyasi
fəallığının yüksəlməsinə, bu ölkələrin yalnız nəqliyyat kompleksi və iqtisadiyyatlarının inkişafına deyil,
uzunmüddətli siyasi sabitliyə nail olmaq məqsədilə baş verən regional inteqrasiya proseslərinin
qloballaşmasına da təsir etmək imkanını özündə saxlayır.
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инфраструктурой, оценивая экономические выгоды страны при подключении к проекту ТРАСЕКА.
Dirçəliş-XXI əsr.-2009.-№135-136.-S.168-174.
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Dünya birliyinə inteqrasiya və ya beynəlxalq aləmdə artan nüfuz
Rəşid Rəşad
Azərbaycanın diplomatiya tarixində qazandığı ən böyük uğurlardan biri müstəqillik dövrünə
təsadüf edir ki, bu da 2011-ci il oktyabrın 24-də 193 dövlətdən 155-nin dəstəyini alaraq BMT
Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilməsidir.
ATƏT ilə əməkdaşlıq da Azərbaycanın xarici siyasətində mühüm yer tutur. ATƏT-in Helsinki Yekun
Aktı və digər sənədlər bu təşkilata üzv olan ölkələr arasında münasibətləri tənzimləyən norma və prinsipləri
müəyyən edir və kollektiv təhlükəsizliyin saxlanılması üçün əsas yaradır. Yeri gəlmişkən, ulu öndər Heydər
Əliyevin qətiyyətli və gərgin fəaliyyəti nəticəsində 1994-cü il mayın 12-də Ermənistan ilə Azərbaycan arasında
atəşkəs haqqında razılıq əldə edildikdən sonra Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinc vasitələrlə nizama salınması
istiqamətində ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində müntəzəm olaraq danışıqlar aparılmağa başlandı. 1994-cü
il dekabrın 5-6-da ATƏT-in Budapeştdə keçirilən zirvə toplantısında Prezident Heydər Əliyevin
diplomatiyasının təsiri ilə “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar ATƏT-in fəaliyyətinin
intensivləşdirilməsi” barədə qərar qəbul olundu. 1996-cı il dekabrın 2-3-də ATƏT-in Lissabon zirvə
toplantısında qəbul edilən və münaqişənin nizama salınmasının beynəlxalq-hüquqi bazasını təşkil edən sənəd
dünyanın 53 dövləti tərəfindən müdafiə olundu və Lissabon sammitinin Yekun sənədlərinə əlavə edildi.
Ekspertlər bildirirlər ki, Azərbaycan və dünya birliyi arasında yalnız enerji sahəsində deyil, eyni
zamanda iqtisadi sektorda da münasibətlər yüksək səviyyədə inkişaf etməkdədir. Bundan başqa ölkəmizin
geostrateji mövqeyi və enerji ehtiyatları təbii ki, Avropa İttifaqı ölkələrinin diqqətini cəlb etməyə bilməz. Hətta
Aİ ilə ikitərəfli münasibətlərin mərkəzində enerji sektorunda əməkdaşlıq dayansa da, ötən illər ərzində
iqtisadiyyatın digər sahələrində, o cümlədən sənaye, ticarət, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, maliyyə sektorlarında
da əlaqələr dərinləşməkdədir. İqtisadi əlaqələrin inkişafı və ticarətin genişlənməsi istiqamətində uğurlu siyasət
izlənilmiş və nəticədə ölkəmizin ümumi ixracında Avropa İttifaqının payı 40 faizdən yüksək olub.
Siyasi şərhçi Azər Həsrət bildirir ki, bütövlükdə Avropaya inteqrasiyadansa, ayrı-ayrı Avropa ölkələri
ilə yaxınlaşma daha uğurlu alınıb: “Elə dövlətlər var ki, biz onlarla yetərincə isti münasibətdəyik. Amma
ümumilikdə Avropa Birliyi ilə münasibətlər haqqında bunu birmənalı deyə bilmərik. Çünki o Birlik sadəcə
Avropa dövlətlərinin ittifaqı deyil, həm də qlobal siyasətin əsas oyunçularından biridir. O baxımdan
Azərbaycanın bəzən həmin Birliklə problemləri yaşanır. Çünki dövlətimiz heç kimin, o cümlədən Avropa
Birliyinin xətrinə öz müstəqil siyasətindən əl çəkəsi, imtina edəsi deyil. Avropaya inteqrasiya, hər şeydən öncə,
Avropa ailəsinin tərkib hissəsinə çevrilmək deməkdir. Bütün anlamlarda. Burada mədəniyyət, siyasət,
iqtisadiyyat məsələlərində bir bütünə çevrilmək üçün atılan addımlar nəzərdə tutulur. Onların dəyərlərini qəbul
edib onlar kimi yaşamaqdır Avropaya inteqrasiya. Bütövlükdə Qərb dəyərlərinin mənimsənilməsinə gəlincə,
burada üstündə durulması gərəkən daha çox demokratiya, insan haqları, media, azad bazar iqtisadiyyatı, liberal
və açıq cəmiyyət faktorlarıdır. Bunların mənimsənilməsi Qərb dəyərlərinin mənimsənilməsi deməkdir”.
Tədqiqatçılar hesab edirlər ki, Avropa bütün dövrlərdə dünyada baş verən hadisələrdə xüsusi geosiyasi,
iqtisadi, mədəni potensiala malik mərkəz rolunu oynayıb. Avropanın geosiyasi mahiyyəti onun əraziləri,
sərhədləri ilə dərk olunur. Bu mənada Avropanın ərazisi qədim Roma imperiyasının sərhədləri çərçivəsində
müəyyən edilir. Coğrafi anlamda Avropa ərazisi bütün qitəni əhatə etsə də, ictimai fikirdə bunun Qərbi, Şərqi,
Mərkəzi Avropa kimi başa düşülməsi qəbul edilib.
Qeyd edək ki, hazırda dünyada gedən inteqrasiya prosesləri bütün ölkələri, Yer kürəsinin bütün qitələrini
əhatə edir. Bu baxımdan da inteqrasiyanın bir çox tədqiqatçıları onun yalnız zamanın tələbi deyil, eyni
zamanda tarixin yenidən kəşf olunmuş qanunu adlandırırlar.
Ekspertlərin fikrincə, XX əsrin sonu-XXI əsrin əvvəlləri dünya elmi ictimaiyyətinin qlobal proseslərə,
onun mahiyyətinə, nəzəri əsaslarına və konseptual modellərinə get-gedə artan diqqəti ilə müşayiət olunub.
Müasir dünyada bütün ölkələri əhatə edən inteqrasiya fenomeni, onun suveren milli dövlətə təsirinin
nəticələri, yaxın və uzaq ölkələrlə əməkdaşlığın qarşılıqlı faydalı modellərinin axtarışı bu proseslərin obyektiv
elmi əsaslarının, hərtərəfli konsepsiyasının müəyyənləşdirilməsinə böyük ehtiyac yaradıb.
O da qeyd olunur ki, Azərbaycan dövlətinin Avropaya və Avrasiyaya inteqrasiyasının siyasi prinsip və
əsasları ulu öndərin alternativi olmayan qalibiyyət kursunun ayrılmaz tərkib hissəsidir. Heydər Əliyevin
inteqrasiya xəttinin siyasi, iqtisadi, mədəni, sosial, hüquqi aspektlərinin kompleks elmi təhlili, onun
dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsinə xidmət edən optimal əməkdaşlıq modelinin hərtərəfli dərk edilməsi
mühüm vəzifələrindən biridir.
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Son onilliklərdə geniş vüsət alan, getdikcə daha da intensivləşən inteqrasiya, qloballaşma və regional
əməkdaşlıq formalarının Azərbaycan üçün əlverişli və sərfəli olan ən optimal modellərini müəyyənləşdirən
ulu öndərin siyasi irsinin geniş tədqiqi daim dəyişən dünyada inteqrasiyanın yeni istiqamətləri, formaları
kontekstində daha da aktuallıq kəsb edir (anl.az).
Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Vahid Ömərov bildirir ki, demoqrafik inqilab haqqında ilk ideya
müəlliflərindən biri də Cenevrə və Varşava universitetlərinin hüquq üzrə dosenti polyak alimi Leon Rabinoviç
idi: “O, 1929-cu ildə Parisdə nəşr etdirdiyi “Fransada əhali problemi” adlı kitabında K. Marks, F. Engels, Q.
V. Plexanov, A. Bebel və K. Kautsikinin tarixi materializm metodlarına əslanaraq demoqrafik inqilab
proseslərinin izahını verməyə təşəbbüs göstərmişdir. A. Landri hesab edirdi ki, demoqrafik inqilab, yəni əhali
sayının artması və ya əksinə aşağı enməsi cəmiyyətin sosial-iqtisadi amillərdən və həyat tərzindən asılı
olmayan hadisədir. L. Rabinoviç isə, tam əksinə olaraq, demoqrafik inqilab prosesinin dörd fazasını
fərqləndirir: 1.İndustrializasiya və sənayə inqilabı nəticəsində əhali sayının doğum səviyyəsinin aşağı enməsi
nəticəsində azalması. 2.Əhalinin yerləşdirilmə sisteminin dəyişdirilməsi. 3.Əhalinin sənaye mərkəzlərində
cəmlənməsi. 4.Urbanizasiya proseslərinin təsiri nəticəsində həyat tərzinin yeni reproduktiv formalarının
yaranması. “Beynəlxalq mədəni əlaqələr” kitabında göstərilir ki, XX əsrin ikinci yarısında demoqrafik inqilab
nəzəriyyəsinin inkişaf etdirilməsində dünyanın müxtəlif ölklərinin demoqrafları yaxından iştirak etmişlər. Belə
ki, bu günün özündə belə demoqrafik proseslərin izahını verən nəzəriyyələrin metodoloji əsasları, başqa sözlə,
demoqrafik proseslərin mexanizmlərini, nəticələrini və universallıq dərəcəsini izah edən ideyalar müxtəlifdir.
Müasir dövrdə demoqrafiya elmində A. Landri, F. Noutstayn, C. Burja-Pişa, D. Kauqill və S. Enkenin inkişaf
etdirdikləri demoqrafik keçidin iqtisadi rasionalizm konsepsiyası aparıcı nəzəriyyədir. Bu konsepsiyada,
industrial cəmiyyətdə müasir ailələrdə “şüurlu səviyyədə” uşaq planlaşdırılması ənənəvi aqrar cəmiyyətlərin
patriarxal ailələrdə reproduktiv davranışın “irrasionallığı” ilə müqayisəli tədqiq olunur”.
Ömərov onu da qeyd edir ki, əhali artımının iqtisadi rasionallıq ideyası BMT-nin və digər beynəlxalq
institutların demoqrafik konsepsiyalarında dünyanın müxtəlif ölkələri və regionları üçün nəzərdə tutulmuş
demoqrafik siyasətin nəzəri əsaslarının işlənilməsində tətbiq olunur: “Lakin demoqrafiya elminə əhali
artımının iqtisadi rasionallıq ideyasının nəzəri əsaslarının real həyat ilə uzlaşmaması hadisələri də məlumdur.
Demoqrafik keçid haqqında digər nəzəriyyəyə görə doğumların evolyusiyası müəyyən nisbətdə ölüm
dinamikasından asılı deyil. Belə ki, hər iki komponent sosial-iqtisadi şəraitdən asılı olsa da, onların
determinasiya mexanizmləri müxtəlifdir. Demoqrafik keçid nəzəriyyəsi sahəsində aparıcı mütəxəssis
avstraliyalı demoqraf Dj. Kolduell 1976-78-ci illərdə demoqrafik keçid proseslərini bu tezislər üzərində inkişaf
etdirib:
1.Bütün cəmiyyətlərdə doğum tipi iqtisadi cəhətdən rasionaldır, ailə tipi və ailənin iqtisadi
münasibətlərin təbiəti ilə müəyyən olunur.
2.Aqrar iqtisadiyyat yaxın qohumlardan ibarət və vahid iqtisadi fəaliyyət və ümumi vəzifələrlə birbirlərinə bağlı olan böyük ailə üzərində qurulur. Bu tip ailələrdə “Tanrının xeyir-duası” uşaqlardan- böyüklərə
ünvanlanır ki, bu da doğumun maksimallaşdırılmasını şərtləndinr.
3.İndustrial iqtisadiyyat ailənin əsas iqtisadi özülü funksiyasından azad edir. Ailə nuklear xarakter alır
və “Tanrının xeyir-duası” valideynlər vasitəsi ilə uşaqlara ünvanlanır ki, ailədə ikinci və digər uşaqların
doğulması iqtisadi cəhətdən məqsədəuyğun hesab olunmur.
4.Bununla yanaşı ənənəvi ailə, ona məxsus olan doğum tipi ilə ictimai istehsalın industrial
təşkilatlanmasına adaptasiya olunur.
5.Beləliklə, demoqrafiq keçid qeyri-universal proses olaraq, Şərqin inkişaf edən ölkələrini əhatə edir.
Bu da Qərb ölkələrində formalaşmış həyat tərzinin və dünyagörüşün, sosial təşkilatlanmanın idxalı nəticnsidir.
Lakin göstərilən proses cəmiyyətin industrial transformasiyası çərçivəsində mümkündür” (sesqazeti.az).
Siyasi araşdırmalara əsasən, fövqəlmilli idarəetmə orqanları yaradılmadan inteqrasiya daha az
münaqişəlidir və müxtəlif dərəcəli iqtisadi inkişafa malik ölkələrlə əməkdaşlığa imkan verir. Hazırda
inteqrasiya üçün son dərəcə güclü sövqedici motiv qlobal bazarların tədricən dağılması faktı ola bilər. Dünya
iqtisadiyyatının qloballaşma prosesinin başa çatmasının bəzi əlamətləri bunlar sayıla bilər: beynəlxalq hüquq
normalarına hər yerdə riayət edilməməsi; lokal müharibələrin sayının artması; beynəlxalq əmək bölgüsündə
oturuşmuş qaydaları dəyişəcək Qərbin yenidən sənayeləşməsinin başlaması; rəqabət müharibəsi metodu kimi
tətbiq edilmiş iqtisadi sanksiyaların tezliyinin və miqyasının artması.
Ekspress.– 2018.- 9 yanvar. – № 3. – S. 10.
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Azərbaycanın yaratdığı beynəlxalq tərəfdaşlıq formatı möhkəmlənir
Flora Sadıqlı
Azərbaycan nadir və nümunəvi beynəlxalq əməkdaşlıq formatı yaradıb. Odur ki, Azərbaycan indi bütün
dünyada etibarlı tərəfdaş kimi tanınır. Bunun əsas səbəblərindən biri ölkəmizdə bütün sərmayələrin ciddi
şəkildə qorunmasıdır.
Azərbaycanın beynəlxalq neft-qaz şirkətləri ilə hasilatın pay bölgüsünə dair bütün birgə müqavilələri
Milli Məclis tərəfindən ratifikasiya olunur və dövlət başçısı tərəfindən qanun formasında imzalanır. Bu, həmin
müqavilələrin mətninin bir sözünün belə dəyişdirilməyəcəyi ilə bağlı 100 faiz zəmanətdir. Bu, sərmayəçilərdə
inam, əminlik yaradır və Azərbaycanın etibarlı tərəfdaş kimi tanınmasında mühüm rol oynayır.
Beynəlxalq əməkdaşlıq haqqında danışarkən ölkəmizin enerji siyasətinin tarixinə nəzər salmaq vacibdir.
Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra böyük enerji şirkətləri ölkəmizdə fəaliyyət göstərməyə
dəvət olundu. Nəticədə tarixdə ilk dəfə Xəzər dənizi beynəlxalq əməkdaşlıq məkanına çevrildi və dünyanın
əsas neft-qaz şirkətləri buraya böyük sərmayələr yatırdılar. Azərbaycanın bugünkü inkişafı geniş mənada
həmin siyasətin nəticəsidir. Bu səbəbdən də ölkəmiz dövlətlər və şirkətlər arasında əməkdaşlığa böyük dəyər
verir.
1994-cü ildə müəllifi ümummilli lider Heydər Əliyev olan “Əsrin müqaviləsi” imzalanarkən 6 ölkəni
təmsil edən 11 şirkətin Azərbaycanda fəaliyyətə başlaması ilə ölkəmizin neft-qaz tarixində yeni bir səhifə
açılmışdır. Bununla Azərbaycanın həyatında yeni bir dövr başlandı.
Sonralar Xəzərin sahilindən Qara dənizin sahilindəki Supsa limanınadək Qərb İxrac Boru Kəməri
çəkildi. Heydər Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri Azərbaycanın, Gürcüstanın və Türkiyənin
ərazisindən keçərək sıx regional əməkdaşlığın möhkəm təməlini qoydu. BTC səhmdarları sırasına 11 tanınmış
şirkətin daxil olması əməkdaşlığın getdikcə daha geniş miqyas aldığını göstərdi. Xatırladaq ki, BTC-nin
səhmdarları BP (Böyük Britaniya), SOCAR (Azərbaycan), “Şevron” (ABŞ), “Statoyl” (Norveç), TP (Türkiyə),
“Eni” (İtaliya), “Total” (Fransa), “İtoçu” və “İnpeks” (Yaponiya), “EksonMobil” (ABŞ) və ONGC (BTC)
Limited (Hindistan) şirkətləridir.
“Şahdəniz” qazını daşıyan Bakı-Tbilisi-Ərzurum xəttinin inşası Azərbaycanın beynəlxalq əməkdaşlıq
əlaqələrini daha da möhkəmləndirdi.
İndi Azərbaycan qazını dünya bazarlarına aparan yollar daha böyük məsafələrə uzanmaqdadır.
Avropanın enerji xəritəsini dəyişdirəcək “Cənub qaz dəhlizi” layihəsi daha çox ölkə və şirkətlərlə birgə həyata
keçirilir. Bu layihə yeddi dövlətin, onlarca şirkətin və topdan qaz alıcısının sıx əməkdaşlığı sayəsində reallaşır.
Layihənin təşəbbüsçüsü, lideri və aparıcı qüvvəsi isə Azərbaycandır.
“Cənub qaz dəhlizi” layihəsində Azərbaycanla Gürcüstan, Türkiyə, Bolqarıstan, Yunanıstan, Albaniya
və İtaliya tərəfdaşlıq edirlər. Layihəyə gələcəkdə üç Balkan ölkəsinin qoşulacağı gözlənilir və bu istiqamətdə
də müvafiq işlər aparılır.
Layihənin coğrafiyası gələcəkdə daha da genişləndirilə bilər. Çünki bu, iştirakçı olan hər bir ölkəyə
fayda gətirəcək layihədir. İştirakçı ölkələrin və şirkətlərin hamısı qazanc əldə edəcəklər. Başqa sözlə,
Azərbaycan elə mükəmməl bir əməkdaşlıq formatı yaradıb ki, həm hasilatçı, həm tranzit ölkələr, həm də
istehlakçılar orta maraqlar əsasında çalışırlar. Bu nəhəng layihənin uğurlu icrasını məhz həmin maraqlar
balansı təmin edəcək. Çünki burada texniki, maliyyə, iqtisadi, siyasi məsələlər çoxdur və onlar birgə səylərlə
həll olunur.
Bu il “Cənub qaz dəhlizi”nin ehtiyat mənbəyi olan “Şahdəniz” yatağının işlənməsinin ikinci mərhələsi
çərçivəsində hasilata başlanacaq. Dəhlizin daha bir mühüm seqmenti olan Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin
genişləndirilməsi başa çatacaq. Üçüncü seqment – TANAP (Transanadolu Qaz Boru Kəməri) istifadəyə
veriləcək. Dəhlizin sonuncu hissəsi olan TAP-ın (Transadriatik Qaz Boru Kəməri) çəkilişi müvəffəqiyyətlə
davam edir.
“Cənub qaz dəhlizi”nin reallaşması üçün maliyyə vəsaitlərinin cəlb edilməsinə də nail olunub və burada
da beynəlxalq əməkdaşlıq və tərəfdaşlığın rolu var. Bütün bunlar “Cənub qaz dəhlizi” layihəsinin icrasının
uğurla yekunlaşacağını göstərir.
“Cənub Qaz Dəhlizi” Məşvərət Şurasının indiyədək keçirilən dörd iclasının hamısına Bakının
evsahibliyi etməsi də Azərbaycanın bir tərəfdaş kimi nüfuzundan xəbər verir. Avropa Komissiyasının enerji
birliyi üzrə vitse-prezidenti Maroş Şevçoviç də məhz bunu vurğulamışdır. O, mühüm region – Xəzər hövzəsi
ilə yeni əlaqəyə və Azərbaycan kimi güclü tərəfdaşa malik olmaq imkanını çox yüksək dəyərləndirdiyini
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bildirmişdir: “Düşünürəm ki, irəliləyişə təkcə kəmərin keçdiyi ölkələrdə göstərilən böyük səylər, görülən işlər
sayəsində deyil, həm də bu masa ətrafında yaradılmış yaxşı yaradıcı mühit, mütəmadi məlumatlar mübadiləsi,
bu cür genişmiqyaslı layihə ilə bağlı davamlı olaraq çıxan problem və çağırışları həll etmək üçün göstərilən
səylər sayəsində nail olunub”.
Azərbaycan üçün də yaratdığı tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq əlaqələri çox dəyərlidir. Hazırda quruda və
dənizdə yerləşən əməliyyat sahələrində 17 layihə üzrə imzalanmış HPBS (Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişi) həyata
keçirilməkdədir. Xarici tərəfdaşlarla yaradılmış 35 birgə müəssisə, 6 alyans, müxtəlif ölkələrdə çoxsaylı
törəmə şirkətlər müasir neft və qaz sənayesinin əksər sahələrini əhatə edir.
Məlum olduğu kimi, keçən ilin sentyabr ayında “Azəri-Çıraq-Günəşli” yataqlarının birgə işlənməsi və
hasilatın pay bölgüsü haqqında dəyişdirilmiş və yenidən işlənmiş saziş imzalandı. Yeri gəlmişkən, “Yeni əsrin
müqaviləsi” adlandırılan bu sazişdə iştirakçılar əvvəlki kimi qalmışlar. Bunlar əməliyyatçı olan BP, SOCAR,
“Şevron”, “İnpeks”, “Statoyl”, “EksonMobil”, TP, “İtoçu” və ONGC Videş Limited şirkətləridir.
İştirakçıların dəyişməməsinin özü də Azərbaycanın mükəmməl beynəlxalq tərəfdaşlıq formatı
yaratdığına əyani misallardan biridir. Bu əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq getdikcə daha da möhkəmlənir.
Azərbaycan.– 2018.- 24 mart. – № 65. – S. 1.

1616

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

CƏNUBİ QAFQAZ REGİONUNDA HƏYATA KEÇİRİLƏN ENERJİ LAYİHƏLƏRİNİN
GEOİQTİSADİ VƏ GEOSİYASİ ƏHƏMİYYƏTİ
A.B. Təhməzova,
Tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Cənubi Qafqaz regionu tarixən bir çox parametrlərinə görə əlverişli məkan kimi dünyanın güc
mərkəzlərinin diqqətini özünə cəlb etmişdir. Çoxsaylı maraqların həm kəsişdiyi, həm də toqquşduğu region
olan Cənubi Qafqaz uğrunda mübarizəni tarixin ayrı-ayrı dövrlərində enmə və qalxma trayektoriyası üzrə
səciyyələndirmək mümkündür. müasir mərhələdə regionda mürəkkəb dövlətlər arası, etnik, konfessional
ziddiyyətlərin olması məhz çoxəsrlik geosiyasi və geoiqtisadi çəkişmələrin nəticəsi kimi nəzərdən keçirilə
bilər. Təbii , Cənubi Qafqaz regionunda cərəyan edən proseslərə, əsasən geosiyasi və geoiqtisadi amillərXəzərin karbohidrogen resursları, regionun ixrac imkanları və ABŞ-ın, AB-nin geosiyasi maraqlarının min
olunması istiqamətində reallaşdırılan strategiyalar təsir edirlər. Bu baxımdan, regionda həyata keçirilən enerji
layihələri iqtisadi əhəmiyyətlə yanaşı, ciddi geosiyasi əhəmiyyət də kəsb edir. Hər şeydən öncə, Cənubi Qafqaz
regionunda həyata keçirilən meqa enerji layihələrinin ilkin mərhələdə müəyyən səviyyədə olsa da, Avropanın
Rusiyadan enerji asılılığının azaldılması baxımından mühüm geosiyasi əhəmiyyəti Qərb tərəfindən qeyd edilir.
Həmin enerji layihələrinin region dövlətlərinin, xüsusilə də, bu layihələrin reallaşdırılmasının əsas
subyekti rolunda çıxış edən Azərbaycan Respublikasının iqtisadi tərəqqisi baxımından olduqca ciddi töhfələri
vardır. Azərbaycan Respublikası regionda həyata keçirilən enerji layihələrinin əsas iştirakçısı və əsas enerji
ixracatçısı kimi enerji daşıyıcıları nəqlinin diversifikasiyasında maraqlıdır və həyata keçirdiyi praqmatik
enerji siyasəti sayəsində regional iqtisadiyyatın lokomativinə çevrilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki,
ümumilikdə, Cənubi Qafqaz regionunda reallaşdırılan enerji layihələri təkcə regional deyil, onun
hüdudlarından xeyli kənara çıxan, hətta bir sıra məqamları nəzərə alsaq, planetar səviyyədə iqtisadi əhəmiyyət
kəsb edən layihələr kimi dəyərləndirilə bilərlər.
Xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, regionun geosiyasi və geoiqtisadi potensialından daha səmərəli
və təhlükəsiz şəkildə istifadə edilməsini məhdudlaşdıran reallıqlar da mövcuddur. Hər şeydən öncə,
Ermənistanın Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzkar siyasətinin ağır nəticələrinin aradan qaldırılmaması
bütövlükdə regional təhlükəsizliyə ciddi təhdid yaradır və onun iqtisadi potensialından səmərəli istifadə
imkanlarını azaldır. Bundan başqa, regionda mövcud olan digər etnomilli münaqişələr və ayrı-ayrı dövlətlərin
həyata keçirməyə çalışdıqları geopolitik kombinasiyalar da ümumi təhlükəsizlik mühitinə mənfi təsirini bu və
digər səviyyədə göstərməkdədir. Bütün bunlara baxmayaraq, Cənubi Qafqaz özünün yerləşmə coğrafiyasının
unikallığına və zəngin təbii ehtiyatlarına görə dünya üçün olduqca əhəmiyyətli region statusundadır və burada
həyata keçirilən enerji layihələri həm region dövlətləri, həm də regiondan xeyli kənar yerləşən dövlətlər üçün
ciddi siyasi və iqtisadi əhəmiyyət kəsb edir.
Beləliklə, dünya dövlətlərinin həyata keçirdikləri siyasətin təbiətinə nəzər saldıqda görürük ki, müasir
dünyada enerji [səh. 26-27] siyasəti dünya dövlətlərinin xarici siyasətlərinin prioritet istiqamətlərindən biridir.
Dövlətlərin inkişafı onların enerji təhlükəsizliyinin hansı səviyyədə təmin olunmasından birbaşa asılıdır.
Hazırda sənaye sektorundan kənd təsərrüfatına qədər iqtisadiyyatın bütün sahələrində enerjiyə böyük ehtiyac
var. Bu baxımdan, enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması məsələsi dünyanın ən böyük enerji
istehlakçılarından olan Avropa ölkələrində hər keçən gün daha geniş müzakirə olunur. Xüsusilə də, 2006-cı
ilin qışında Rusiya ilə Ukrayna arasında yaşanan təbii qaz böhranı Avropanı bu mövzuda yenidən düşünməyə
və ciddi tədbirlər görməyə məcbur etdi. Həmin dövrdə baş vermiş Rusiya-Ukrayna qaz böhranı Avratlantik
məkanın siyasətçiləri üçün “həyəcan təbili” oldu və bu, Mərkəzi Avropanın ayrı-ayrı ölkələrini çətin
vəziyyətdə qoyan 2009-cu ilin son böhranı ilə daha da dərinləşdi. Bu baxımdan, Avropa bir daha əmin oldu
ki, enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında Cənubi Qafqaz regionunun potensial və real enerji mənbəyi
olaraq əvəzsiz yeri vardır. Bu reallıqdan çıxış edərək, Avropa dövlətləri regionda həyata keçirilməkdə olan
layihələrin rentabelliyi və təhlükəsizliyi məsələlərinə daha həssaslıqla yanaşmağa başladılar.
SSRİ-nin süqutundan sonra Qərb uzun illərdən bəri həsrətində olduğu Cənubi Qafqaz və Xəzər
regionunun enerji resurslarına çıxış əldə etmiş oldu. Regionda enerji layihələrinin həyata keçirilməsi
istiqamətində fəaliyyətin reallaşdırılması həm Avropa, həm do müstəqillik əldə etmiş Azərbaycan üçün həyati
əhəmiyyət kəsb edirdi.
Gənc Azərbaycan dövləti uğurlu enerji siyasəti həyata keçirməklə 1992-1993-cü illərdə iflic
vəziyyətində olan ölkə iqtisadiyyatmı 1995-1996-cı illərdə bərpa edə bildi və regionda ciddi geosiyasi və
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geoiqtisadi maraqlara malik tərəflərlə qarşılıqlı səmərəli əməkdaşlıq münasibətləri qurdu. (4, s.75) Bu proses
nəticə etibarilə ölkənin suverenliyinə olan məlum təhlükələrin dəf edilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət
kəsb etmişdir. Məlum olduğu kimi, Rusiya post- sovet məkanında nəzarətini yenidən bərqərar etmək üçün
ciddi cəhdlər göstərmişdir. Həmçinin, özünün cənub qapısı hesab etdiyi Cənubi Qafqaz regionunu hər hansı
bir formada öz nəzarətindən kənar görmək istəmirdi. Buna baxmayaraq, 1993-cü ilin iyun ayında xalqın israrlı
xahiş və tələbindən sonra Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıdışı həmin təzyiqlərin aradan
qaldırılmasında müstəsna rol oynadı. Azərbaycan Respublikasının balanslı, çoxvektorlu və çevik xarici siyasət
kursu formalaşdı. Bu siyasət ölkənin yeni enerji diplomatiyasının formalaşmasını təmin etdi. Həmin
diplomatiya eyni zamanda işğalçı Ermənistanın Azərbaycanın müəllifi və təşəbbüskarı olduğu bütün regional
və qlobal miqyaslı enerji layihələrində iştirakdan kənarda qalması ilə nəticələnmişdir.
Ermənistan bununla da öz təcavüzkar siyasətinin girovuna çevrilmiş, ölkə sistemli böhran məngənəsinə
düşmüş və əslində beynəlxalq münasibətlər sisteminin subyekti deyil, onun həqarətli obyekti statusuna
enmişdir.
Bir sözlə, yuxarıda sadaladığımız reallıqlar fonunda hələ müstəqilliyin ilk illərində Qərb şirkətləri
Azərbaycanın Azəri, Çıraq, Günəşli neft yataqlarının birgə işlənilməsi ilə bağlı maraqlarının olduqlarını
bildirmişlər və Ümummilli lider Heydər Əliyevin enerji diplomatiyasının təntənəsi olaraq artıq 1994-cü ilin
sentyabr ayının 20-də Bakı şəhərində dünyanın 8 dövlətinin 12 şirkətinin iştirakı ilə 30 illik müddətə “Əsrin
müqaviləsi” imzalanmışdır. Ümummilli lider Heydər Əliyevin böyük siyasi iradəsi və titanik zəhmətinin
nəticəsi olaraq imzalanmış “Əsrin müqaviləsi” Azərbaycan Respublikasının real iqtisadi və siyasi müstəqilliyi
istiqamətində ilk addım olmuşdur. (4, s.71) Bundan başqa, həmçinin, Azərbaycan dövləti real olaraq
Avropanın enerji təhlükəsizliyinin mühüm bir elementinə çevrilmiş oldu. Bunun ardınca Azərbaycan iri
beynəlxalq enerji siyasətində növbəti mühüm addımlar atıldı. Prezident İlham Əliyevin 2015-ci il fevralın 12də Bakıda Cənub qaz dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin görüşündə səsləndirdiyi fikirlər həmin
addımların mahiyyətini və məzmununu tam dolğunluğu ilə açıb göstərir: “1996-cı ildə Azərbaycanla BP-nin
rəhbərlik etdiyi xarici şirkətlər konsorsiumu arasında “Şahdəniz” yatağına dair saziş imzalandı. “Şahdəniz”
qaz yatağı Cənub qaz dəhlizi üçün ən mühüm resurs bazasıdır. 1997-ci ildə “Çıraq” platformasında ilk neft
hasil edildi. Bu, ola bilsin ki, neft sənayesi tarixində rekord idi. Yəni, müqavilənin imzalanması ilə ilk neftin
hasil edilməsi arasında vaxt fərqi cəmi üç il oldu. 1999-cu ildə Xəzər dənizi ilə Qara dənizi birləşdirən BakıSupsa boru kəməri çəkilmişdir. Beləliklə, Azərbaycan nefti Gürcüstanın Qara dənizdəki Supsa limanına nəql
edilməyə başlandı. Bu, şaxələndirilmənin vacib elementi idi. İlk dəfə olaraq Qara dənizlə Xəzər dənizi xam
nefti nəql edən boru kəməri ilə birləşdi. 2006-cı ildə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəməri istismara verildi.
Xəzər və Aralıq dənizləri ilk dəfə olaraq boru kəməri ilə birləşdi. 2007-ci ildə Bakı, Tbilisi və Türkiyənin
Ərzurum şəhərini birləşdirən Cənubi Qafqaz qaz kəməri çəkildi.” (1)
Bu reallığı adekvat olaraq qiymətləndirən Avropa özünün enerji təhlükəsizliyinin etibarlı təmin
olunmasında Cənubi Qafqaza, konkret olaraq isə Azərbaycana böyük əhəmiyyət verməyə başladı. Elə bu
məntiqlə də 2011-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevlə Avropa Komissiyasının sədri
Barrozu arasında Bakıda Cənub qaz dəhlizi haqqında Birgə Bəyannamə imzalandı. Bu sənəddə Azərbaycan
Cənub qaz dəhlizinə əsas töhfə verən və həyata keçirən ölkə kimi göstərilir.
Avropanın bu mövqeyi təsadüfi xarakter daşımır. Məlum olduğu kimi, Avropanın qazla təmin
olunmasında ənənəvi olaraq bir neçə dövlət xüsusi çəkiyə malikdir. Onların sırasında prioritet mövqeyə malik
dövlət Rusiyadır. Avropa Komissiyasının 2011-ci il tarixli statistikasına əsasən, Avropa İttifaqı (Aİ) ölkələri
Rusiyadan maksimum səviyyədə – tələbatlarının 33% həcmində qaz alırlar. 2013-cü ilin yekunlarına görə, Aİ
ölkələri qaza olan tələbatlarının (təxminən 500 milyard kub metr) 163 milyard kub metrini Rusiyanın hesabına
həll etmişlər. Sonrakı yerləri Norveç (28%), Əlcəzair (14%), Qətər (5%) və Nigeriya (3%) tutur. (6)
Bütün reallıqları nəzərə alaraq, hələ 2009-cu ildə qazın Avropaya tranziti ilə bağlı Rusiya və Ukrayna
arasında yaranmış gərginlikdən nəticə çıxardaraq Aİ qaz təchizatlarının şaxələndirilməsi ilə bağlı plan qəbul
etmişdir. (6)
Paralel olaraq Aİ ölkələri Enerji İttifaqının yaradılması [səh. 27-28] istiqamətində konkret tədbirlər
həyata keçirməkdə israrlıdırlar. Bu istiqamətdə 2019-cu ilədək müvafiq normativ-hüquqi baza yaratmaq və bir
sıra praktik addımlar atmaq niyyətindədirlər. Eyni zamanda, Avropa ölkələri 2050-ci ilədək enerjiyə olan
tələbatlarının 50%-dək hissəsini bərpa olunan enerji mənbələri (günəş və külək enerjisi, bioenerji) hesabına
ödəməyi planlaşdırırlar. (6) Bundan başqa, müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində hələlik alternativsiz
güc mərkəzi rolunda çıxış edən Amerika Birləşmiş Ştatlarında beynəlxalq enerji təhlükəsizliyinin etibarlı
təmin olunmasında Azərbaycan Respublikasının yeri və rolu kifayət qədər yüksək qiymətləndirilir. Məlum
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olduğu kimi, ABŞ Atlantik Şurasının nəzdində Avrasiya Energetika Mərkəzi kimi nüfuzlu bir qurum fəaliyyət
göstərir. Bu qurumun direktoru A. Peterson qeyd etmişdir ki, Xəzər regionunda enerji istehsalçısı kimi
Azərbaycan Avropa və Qərb üçün vacib ölkədir: “Özü də təkcə ona görə yox ki, Azərbaycan böyük enerji
ehtiyatlarına malikdir, həm də onun üçün ki, Türkmənistan, Qazaxıstan və Özbəkistan da daxil olmaqla,
Xəzərin şərq sahillərindəki və Orta Asiyadakı enerji ehtiyatlarına açar rolunu oynayır. Azərbaycan həmçinin
Qərbə nefti Bakı – Tbilisi – Ceyhan kəməri ilə nəql etdiyi, eləcə də “Nabukko” qaz kəməri layihəsinin
reallaşmasında ən perspektivli ölkə olduğu üçün əhəmiyyətlidir”. (5) Bunlar bir daha qeyd etməyə əsas verir
ki, Azərbaycan Respublikasının əsas iştirakçılığı fonunda Cənubi Qafqazda həyata keçirilən enerji layihələri
bütün iştirakçı dövlətlər üçün iqtisadi olduğu qədər də siyasi çəkiyə malikdirlər.
Avropa Cənubi Qafqaz regionunun Xəzər hövzəsinin enerji resurslarının dünya bazarına çıxarılması
baxımından unikal imkanlarından maksimum yararlanmaq üçün burada mühüm layihələrin davamlı olaraq
həyata keçirilməsində ciddi maraqlı tərəf kimi çıxış etməkdədir. Lakin, artıq qeyd etdiyimiz kimi, Rusiyanın
Cənubi Qafqazı özünün ənənəvi maraq dairəsi kimi daim nəzarətdə saxlamağa çalışması regional proseslərə
təsirsiz ötüşmür və intensiv olaraq Qərblə Rusiya arasında Cənubi Qafqaz regionunda daha ciddi təsir
imkanları əldə etmək uğrunda ciddi mübarizə gedir. Bu mübarizə, məlum olduğu kimi, enerji daşıyıcılarının
nəqli marşrutlarının müəyyən edilməsi və bu istiqamətdə layihələrin həyata keçirilməsi məsələsində də kəskin
fikir ayrılıqlarının meydana gəlməsini şərtləndirmişdir. Bütün bunlara baxmayaraq, Cənubi Qafqaz regionunda
Azərbaycan Respublikasının da əsas iştirakçısı olduğu mühüm enerji layihələrinin həyata keçirilməsi
istiqamətində məlum mühüm addımlar atılmış və enerji daşıyıcıları nəqlinin diversifikasiyası prosesi davamlı
xarakter almışdır. Azərbaycan Respublikası enerji sahəsində həm Qərblə, həm də Rusiya ilə konstruktiv
əməkdaşlıq qurmaqla, regionda barışmaz maraqlara sahib olan tərəflər arasında özünün balanslı mövqeyini
təmin edə bilmişdir. Belə ki, ötən əsrin 90-cı illərində ötürücülük imkanı 7 milyon ton olan Bakı-Novorossiysk
neft kəməri tikilib istifadəyə verilmişdir. Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında 1997-ci
ilin yanvar ayında bu neft kəməri vasitəsilə illik 5 milyon ton neftin nəql olunması ilə bağlı razılaşma
imzalanmışdır. (4, s.74) Bakı-Novorossiysk neft kəmərinin də geoiqtisadi əhəmiyyəti ilə yanaşı, mühüm
geosiyasi əhəmiyyəti də mövcud idi.
Beləliklə, Rusiya ilə enerji sahəsində əməkdaşlığı, əsasən regionun təhlükəsiz iqtisadi və siyasi
inkişafının təmin edilməsi baxımından, Rusiyanın hər hansı məhdudlaşdırıcı addımlarının qarşısının alınması
üçün Azərbaycanın preventiv taktikası kimi qiymətləndirmək mümkündür.
Azərbaycan üçün neft kəmərlərinin diversifikasiyası məsələsi təkcə iqtisadi və kommersiya baxımından
deyil, həm do siyasi baxımdan vacibdır. Bu, Azərbaycanın bölgədə müstəqil siyasət yeritməsini, enerji asılılığı
olmayan bir dövlət kimi mövcudluğunu şərtləndirir.
Bu neft kəmərlərinin hər birinin artıq əsaslandırdığımız kimi, regional və beynəlxalq çoxüzlü
əhəmiyyətləri vardır. Rusiyadan yan keçməklə, Azərbaycan neftinin beynəlxalq bazara çıxarılmasını təmin
edən ilk neft kəməri 1999-cu ilin aprel ayının 17-də istifadəyə verilən Baki-Supsa olmuşdur. Bakı-Supsa neft
kəməri vasitəsilə 1994-cü ilin sentyabr ayının 20-də SOCAR-la BP-nin rəhbərliyi altında xarici neft şirkətləri
arasında bağlanmış razılaşmaya əsasən Çıraq yatağından hasil edilən məhsul nəql olunur. (4, s.78)] Kifayət
qədər geoiqtisadi və geosiyasi əhəmiyyətə malik olan bu neft kəmərinin uzunluğu 830 km-dir və sutkada 140
min barel (ildə 7 milyon ton) neft nəql etmək gücündədir. (4, s.81) Avropa üçün kəmərin başlıca geosiyasi
əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, layihədə Rusiya iştirak etmir və kəmər onun ərazisindən keçmir.
Bu baxımdan, Qərbdə hesab olunur ki, Rusiyadan yan keçən istənilən layihə onun enerji təzyiqlərinin
azaldılması istiqamətində atılmış bir addımdır. Təbii ki, regionda cərəyan edən geosiyasi oyunlara
baxmayaraq, Azərbaycan tərəfi həyata keçirilən layihələrdən həm siyasi, həm də iqtisadi dividentlər əldə
etməkdədir.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin tikintisi, Ankarada Azərbaycanın, Qazaxıstanın, Özbəkistanın və
Türkiyənin dövlət başçıları arasında imzalanmış Bəyannaməyə əsasən 1998-ci ildə planlaşdırılmışdı. Sənədin
imzalanması mərasimində ABŞ-ın energetika naziri də iştirak etmişdir ki, bu da onun regionda həyata keçirilən
mühüm enerji layihələrində ciddi maraqlarının olmasından xəbər verir. (4, s.89) Neft kəmərinin tikintisinə
2003-cü ildə başlanılmış və 2006-cı ildə yekunlaşdırılmışdır. Kəmərin uzunluğu Azərbaycan, Gürcüstan və
Türkiyə ərazilərini əhatə etməklə 1773 km təşkil edir. Iqtisadi cəhətdən kifayət qədər səmərəli və Azərbaycan
neftinin böyük həcmdə dünya bazarına çıxarılmasında olduqca əhəmiyyətli olan Bakı- Tbilisi-Ceyhan neft
kəməri vasitəsilə sutkada 1 milyon barel (ildə 50 milyon ton) neft nəql etmək mümkündür. (3) Qeyd etmək
lazımdır ki, Rusiya tərəfi lap başlanğıcdan Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas neft ixracı kəmərinin tikintisini özünün
regional maraqlarına ciddi təhlükə kimi qiymətləndirmiş və müxtəlif yollarla bu layihənin həyata keçirilməsinə
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mane olmağa çalışmışdır. Rusiyada hesab edilirdi ki, neft kəməri vasitəsilə Azərbaycan neftinin Türkiyəyə
çatdırılması, oradan da Avropaya ötürülməsi enerji sektorunda Rusiyanın hegemon mövqelərinə ciddi zərbə
vuracaqdır. Rusiya Avropanı özündən enerji asılılığında saxlamaqla, həm də zaman-zaman ona qarşı siyasi
təzyiqlər etmək imkanına da malik idi. Bakı-Tbilisi-Ceyhan [səh. 28-29] neft kəmərinin geoiqtisadi əhəmiyyəti
həm də ondan ibarətdir ki, onun vasitəsilə təkcə Azərbaycan neftinin deyil, bütövlükdə Xəzər hövzəsi
neftinin Avropaya çıxarılması üçün real imkanlar açılırdı. Başqa sözlə, Türkmənistan və Qazaxıstan neftinin
də bu marşrut üzrə dünya bazarına çıxışı imkanları yaranmış olurdu. Deməli, buradan belə qənaətə gəlmək
olur ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri Azərbaycan üçün ikiqat əhəmiyyət kəsb edir. Çünki, neft kəməri
vasitəsilə həm Azərbaycan nefti dünya bazarına çıxarılır, həm də Azərbaycanın tranzit ölkəsi kimi də
əhəmiyyəti artmış olur.
Cənubi Qafqaz regionunda həyata keçirilən strateji layihələrdən biri də Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz
kəməridir. Qaz kəmərinin təyinatı Şahdəniz yatağından qazı Gürcüstan ərazisindən keçməklə Türkiyənin
Ərzurum şəhərinə nəql etməkdən ibarətdir. Ərzurum şəhərində qaz kəməri Türkiyənin qaz nəqli sisteminə
birləşir. Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri ilə vahid xətdə inşa edilmişdir ki,
bu da öz növbəsində xərclərin azaldılmasını və ekosistemə daha az zərər vurulmasını şərtləndirmişdir. BakıTbilisi- Ərzurum qaz kəməri həm Azərbaycan, həm Türkiyə, həm də bütövlükdə Avropa üçün mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Bakı-Tbilisi-Ərzurum Azərbaycan qazı üçün əlverişli bazarın formalaşmasında ciddi amil
olmaqla yanaşı, həm də regional iqtisadi əlaqələrdə ölkənin rolunun əhəmiyyətli dərəcədə artmasını
şərtləndirməklə, böyük geosiyasi və geoiqtisadi əhəmiyyət kəsb edir. 2006-cı ildən istismara verilən qaz
kəmərinin gələcəkdə daha da genişləndirilməsi imkanları mövcuddur.
ABŞ və AB də “Cənub qaz dəhlizi” çərçivəsində bir sıra mühüm layihələrin həyata keçirilməsində
maraqlı olduqlarını gizlətmirlər və bu istiqamətdə Azərbaycanla əməkdaşlığa xüsusi diqqət verirlər. Bu istək
və maraqlara uyğun olaraq 2002-ci ildə Avropanın aparıcı şirkətləri “Nabukko” magistral qaz kəməri
layihəsini hazırlamağa başlamışlar. Uzunluğu 3300 km olacaq “Nabukko” vasitəsilə Fars körfəzindən də qaz
nəqli nəzərdə tutulmuşdur. (5) İranla Qərb arasında mövcud olan ziddiyyətlər qaz kəməri üçün Türkmənistanın
təchizatçı kimi nəzərdən keçirilməsini şərtləndirmişdir. Lakin Avropanı bürüyən dərin iqtisadi böhran və
layihənin çox da rentabelli olmaması ilə bağlı, meydana çıxan şübhələr onun reallaşmasına marağı nəzərə
çarpacaq dərəcədə azaltmışdır.
Bu reallıq fonunda 2012-ci ildə Trans Anadolu – TANAP qaz boru kəmərinin tikintisi ilə əlaqədar
Azərbaycan ilə Türkiyə arasında saziş imzalandı. Bu saziş Cənub qaz dəhlizinin həyata keçirilməsində mühüm
rol oynadı. 2013-cü ildə Transadriatik boru kəməri Avropaya əsas ixrac marşrutu kimi seçildi və 2014-cü il
sentyabrın 20-də isə Cənub qaz dəhlizinin təməl qoyma mərasimi burada – Bakıda keçirildi.
Bu, 1994-cü il sentyabrın 20-də “Əsrin müqaviləsi” nin imzalanmasından düz 20 il sonra baş verdi.
TANAP- m da vacib komponenti olduğu Cənub qaz dəhlizi layihəsinin əhəmiyyətini Prezident İlham Əliyev
yüksək qiymətləndirmişdir: “Cənub qaz dəhlizi enerji təhlükəsizliyi ‘layihəsidir. Bu, bizim üçün enerji
təhlükəsizliyidir. Çünki Azərbaycan beynəlxalq bazarlara böyük həcmdə təbii qazı ixrac etmək imkanı
qazanacaq. Bu, həm də istehlakçı və tranzit ölkələr üçün enerji təhlükəsizliyidir. Çünki bu gün enerji
təhlükəsizliyinə istənilən ölkənin milli təhlükəsizliyindən ayn baxıla bilməz. Enerji resursları nəinki
çiçəklənmə, proqnozlaşdırma və sabitlik mənbəyi ola bilir, həmçinin bəzən rəqabət və düşmənçilik mənbəyinə
də çevrilir. Fikrimizcə, bizim fəlsəfəmiz ondan ibarətdir ki, enerji resursları sabitliyə, proqnozlaşdırmaya,
əməkdaşlığa və qarşılıqlı dəstəyə töhfə verməlidir. Əminəm ki, hasilatçı, tranzit və istehlakçı ölkələr üçün
uduşlu vəziyyət, layihənin 3 komponenti arasındakı maraqlar balansı layihəmizin uğurla həyata keçirilməsinin
başlıca səbəbi olacaq.”(l) Məlum olduğu kimi, 2015-ci ilin 17 mart tarixində isə Türkiyənin Qars vilayətinin
Selim rayonunda Trans-Anadolu qaz boru kəməri – TANAP-ın təməlinin qoyulması münasibətilə təntənəli
mərasim keçirildi. Tədbirdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan
və Gürcüstan Prezidenti Georgi Marqvelaşvili iştirak etmişdir.
Layihə Azərbaycandan başlayan genişlənmiş Cənubi Qafqaz boru kəmərini Avropa İttifaqında bir neçə
kəmərlə əlaqələndirəcək. Beş il ərzində reallaşması nəzərdə tutulan layihə bir neçə mərhələdə həyata
keçiriləcək və ilk mərhələ 2018-ci ildə başa çatacaq. 2020-ci ildə bu kəmərlə nəql olunacaq qazın həcmi ildə
16 milyard, 2023-cü ildə 23 milyard, 2026-cı ildə isə 31 milyard kubmetrə çatdırılacaq. Ilk dövrdə TANAP
kəməri ilə nəql olunacaq 16 milyard kubmetr Azərbaycan qazının 10 milyard kubmetri Avropaya, 6 milyard
kubmetri isə Türkiyəyə satılacaq.
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Avropa üçün nəzərdə tutulan qaz Türkiyə-Bolqarıstan və ya Türkiyə-Yunanıstan sərhədində təhvil
veriləcək. (2) Məlum olduğu kimi, Cənub qaz dəhlizi 4 komponentdən [səh. 29-30] ibarətdir: “Şahdəniz”,
Cənubi Qafqaz qaz kəməri, TANAP və TAP.
Sonuncu komponent-TAP (Transadriatik) qaz nəqli kəməri isə Avropaya qazın çatdırılmasında əsas
marşrut kimi seçilmişdir. Bu xəttin reallaşdırılması nəticəsində, Prezident İlham Əliyevin təbirincə desək,
“…regionumuzda – Avrasiyada yeni bir əməkdaşlıq formatı yaranır. Biz ilk mərhələdə üçtərəfli formatı
yaratdıq – Türkiyə- Gürcüstan-Azərbaycan enerji, nəqliyyat, siyasi, iqtisadi, strateji tərəfdaşlıq formatı.
Bu gün bu, real bir regional amil kimi özünü göstərir. Amma bu gün biz bu formatı genişləndiririk.
Digər ölkələr bizim işlərimizə qoşulur – Yunanıstan, Bolqarıstan, Albaniya, Italiya. Balkan ölkələri gələcəkdə
Azərbaycan qazını ala biləcəklər. Mən buna əminəm. Eyni zamanda, Nabukko layihəsinin üzvləri –
Bolqarıstan artıq bizim layihədə iştirak edir. Rumıniya, Macarıstan da əminəm ki, bu layihələrə qoşula bilərlər
və qoşulmalıdırlar. Çünki bir daha demək istəyirəm ki, qaz resurs bazası kifayət qədər böyükdür”.(2)
Beləliklə Cənubi Qafqazda həyata keçirilən enerji layihələri əsas iştirakçı ölkələr üçün həm mühüm
geosiyasi , həm geoiqtisadi əhəmiyyət kəsb etməklə yanaşı , eyni zamanda Azərbaycanın regionda və dünyada
artan gücünün təsdiqi kimi də dəyərləndirilə bilər.
Geostrategiya.-2015.-№ 4(28).-S.26-30.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ENERJİ DİPLOMATİYASININ İMPERATİVLƏRİ
A.B. Təhməzova,
Tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Müstəqillik qazandiqdan sonra Azərbaycan Respublikası sürətlə müasir beynəlxalq münasibətlər
sisteminin ciddi bir aktoruna çevrilmişdir. Azərbaycan dövləti tam müstəqil xarici siyasət yeritməklə, regionda
kəskin toqquşan maraqların mövcudluğu fonunda öz milli maraqlarının yüksək səviyyədə təmin olunması
istiqamətində böyük nailiyyətlərə imza atmışdır. Həmçinin, unikal enerji diplomatiyasının konseptual
əsaslarının böyük müdrikliklə hazırlanması və dəqiqliklə həyata keçirilməsi ölkənin milli maraqlarının
qorunmasında və yüksək iqtisadi inkişaf tempi əldə etməsində həlledici rol oynamışdır.
Bu baxımdan, ümummilli lider Heydər Əliyev böyük uzaqgörənliklə Azərbaycan Respublikasının neft
diplomatiyasının imperativi kimi ilkin nəhəng enerji layihələrinin və sonrakı mərhələlərdə alternativ enerji
daşıyıcıları marşrutlarının yaradılmasını müəyyənləşdirmişdir. [5] Bu olduqca unikal və yenicə müstəqillik
qazanmış Azərbaycanın milli maraqlarına tam cavab verən bir strategiya idi. Çünki, alternativ enerji
daşıyıcıları marşrutlarının yaradılması hər şeydən öncə, Azərbaycan Respublikasının hər hansı bir dövlətdən
asılılığının meydana gəlməsinin qarşısını almalı idi. Həmçinin, Azərbaycana qarşı potensial təzyiqləri də dəf
etmiş olardı. Digər mühüm məqam isə ondan ibarət idi ki, Azərbaycan öz məhsullarım daha əlverişli enerji
bazarına çıxarmaq imkanları qazanmış olardı.
Artıq bu gün hesab etmək olar ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin enerji strategiyasının
reallaşdırılması istiqamətində mühüm addımlar atılmışdı.
Azərbaycan Respublikasının enerji diplomatiyasında Qərblə birgə strateji enerji layihələrinin həyata
keçirilməsi mühüm istiqamətlərdən biri kimi nəzərdə tutulmuşdur. Qərblə birgə enerji layihələrinin həyata
keçirilməsi bir çox məqamlarına görə Azərbaycan üçün strateji əhəmiyyət kəsb edir:
- müstəqilliyin möhkəmləndirilməsi;
- sabitlik, xarici investisiyaların axım nəticəsində əhalinin rifahının yaxşılaşdırılması;
- Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həlli
üçün siyasi dəstək ehtimalı;
- neftdən gələn gəlirlərlə ordunun və iqtisadiyyatın möhkəmləndirilməsi və s.
Qərbin də öz növbəsində Cənubi Qafqaz-Xəzər regionunun aparıcı dövləti kimi Azərbaycanla birgə
enerji layihələrinin həyata keçirilməsində ciddi geosiyasi, geoiqtisadi maraqları vardır. Çünki, bu region
strateji coğrafi yerləşmə unikalliğına malikdir və Azərbaycan regionun ən potensiallı ölkəsi hesab olunur.
Məşhur politoloq Z. Bjezinski Azərbaycanı “Xəzər dənizi hövzəsi və Mərkəzi Asiya regionunun varidatmı
özündə saxlayan şüşənin tıxacı” adlandırmışdır. [4, s.155] Həmçinin, Azərbaycan Respublikasının yerləşdiyi
regionun Qərbə görə geosiyasi əhəmiyyətini anlamaq üçün atlantizm konsepsiyası, habelə Makinder və
Mexenin işləri ilə tanış olmaq kifayətdir.
Beləliklə, öz enerji təhlükəsizliyi problemlərini Xəzərin enerji mənbələri hesabına həll etməyə çalışan
Qərbin, ehtiyatlan İran körfəzinin və Şimal dənizinin neft ehtiyatlan ilə müqayisə olunan Azərbaycana can
atması təbiidir. Qərb şirkətləri üçün Azərbaycan, Rusiya ilə İranı adlamaqla onları Xəzər hövzəsi və Mərkəzi
Asiya ilə birləşdirən körpü rolunu oynayır. Bu da xarici neft şirkətlərinin ölkəmizin neft-qaz sektoruna
marağını getdikcə daha da artırır. Elə ötən illər ərzində ölkəmizin karbohidrogen ehtiyatlarının xarici şirkətlərlə
birgə işlənməsinə dair hasilatın pay bölgüsü tipli 33 saziş imzalanması da məhz bu artan marağın nəticəsidir.
Heydər Əliyevin [səh. 23-24] hakimiyyətə gəlməsi və “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması ilə
Azərbaycan Respublikasının unikal enerji strategiyasının reallaşdırılması istiqamətində ilkin mühüm addımlar
atılmış oldu. Xüsusilə də neft ixracı kəmərləri üzrə xarici şirkətlərlə danışıqlar yeni və daha intensiv mərhələyə
daxil oldu. Azərbaycan tərəfi Bakı-Tbilisi-Ceyhan ixrac kəmərinə üstünlük verilməsini daha məqsədəuyğun
saymışdır.[8, s.26]
1997-ci ildə “Əsrin müqaviləsi” çərçivəsində ilk neft hasil olundu. Bu neft demək olar ki, dərhal artıq
hazır olan Bakı – Novorossiysk boru kəməri ilə nəql olunmağa başladı. 1999-cii ilin yanvarında neft artıq
ikinci kəmər – Bakı-Supsa ilə nəql olunmağa başladı. 1998-ci ilin 7-8 sentyabr tarixlərində Bakıda keçirilən
İpək Yolunun Bərpası Sammiti və həmin ilin oktyabrında Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft boru kəmərinə
dair Ankara bəyannaməsi proseslərin inteqral hissələri oldu. Bu hadisələr neft kəmərləri məsələsində yeni
mərhələnin əsasını qoydu və məlum oldu ki, BTC digər alternativlər olan Bakı-Novorossiysk və Bakı-Supsa
kəmərlərindən daha əlverişlidir.
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Xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın enerji diplomatiyasında Ermənistanın işğalçılıq
siyasətindən çəkindirilməsi məsələsi daim diqqət mərkəzində olmuşdur. Ərazilərimizin 20%-ə qədərini zəbt
etməklə regional sabitliyi təhlükə altına alan Ermənistan, Azərbaycan Respublikasının səyləri və iradəsi
nəticəsində regional layihələrdən kənarda qalmışdır. Bu da, işğalçı ölkənin iqtisadiyyatının iflic vəziyyətinə
düşməsində müəyyən rol oynamışdır. Bu layihələrdən kənarda qalmağın Ermənistan üçün nə dərəcədə böyük
itki olduğunu erməni rəsmiləri də etiraf etmək məcburiyyətində qalmışlar.
Belə ki, Bakıda keçirilən “İpək Yolunun Bərpası” Sammitində çıxış edərkən, Ermənistanın baş naziri
bildirdi ki, regional dövlətlərdən biri olan Ermənistanın bölgədə həyata keçirilən çoxsaylı layihələrdən kənarda
qoyulması qəbuledilməzdir. [9]
Artıq qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasının enerji diplomatiyasında Qərblə enerji sahəsində
yüksək əməkdaşlığın qurulması prioritet kimi müəyyənləşdirilmişdir. Çünki, zəngin karbohidrogen
ehtiyatlarına malik olan Azərbaycan Avropa üçün sabit və mühüm enerji mənbəyi hesab olunur. Onu da qeyd
etmək lazımdır ki, Azərbaycan təkcə zəngin karbohidrogen ehtiyatlarına sahib ölkə deyil, о eyni zamanda
Mərkəzi Asiyadan Avropa istiqamətində göndərilə biləcək karbohidrogen məhsullarının nəqlində mühüm
tranzit ölkə hesab olunur. Amerikalı diplomat Riçard Mominqstar Prezident İlham Əliyevlə görüşlərinin
birində bu məsələyə toxunaraq bildirmişdi ki, Xəzər regionundan dünya bazarlarına enerji daşıyıcılarının nəql
edilməsində Azərbaycan ən vacib rollardan birini oynayır. ABŞ rəsmisi həmin görüşdə qeyd etmişdir ki, tranzit
baxımından Azərbaycan olduqca əlverişli mövqedədir. [6, s.231]
Azərbaycan Respublikası ilə Avropa ölkələri arasında enerji sahəsində iş birliyinin sərhədləri kifayət
qədər geniş olmaqla bir çox mühüm sahələri əhatə edir. Bu əməkdaşlıq sahələri içərisində neft sektoru mərkəzi
yerdədir. Bunu Azərbaycan dövlətinin enerji diplomatiyasının böyük uğuru kimi dəyərləndirmək olar. Belə ki,
Azərbaycanın atdığı strateji addımlar sübut etdi ki, Avropanın enerji təhlükəsizliyində ölkəmizin xüsusi rolu
vardır. Bunu sübut edən məqamlardan biri də odur ki, təkcə 1995-1997-ci illərdə Avropa dövlətlərinin
Azərbaycana qoyduqları iki milyard dollar həcmində sərmayənin 99%-i neft sənayesinə yönəlmişdir. [2]
Azərbaycan Respublikasının enerji diplomatiyasının diqqəti xüsusi cəlb edən vacib məqamlarından biri də
ondan ibarətdir ki, o, Avropanın dəstəklədiyi enerji layihələrinə öz marağım açıqca ifadə edib. Məhz bu
məqamın da təsiri 2006-cı ilin yanvar ayında yaşanan qaz böhranından dərhal sonra Avropa Birliyi
Azərbaycanla enerji sahəsində əməkdaşlığa daha çox diqqət ayırmağa başladı. Qısa müddətdən sonra, 2006-cı
ilin noyabr ayında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Brüsselə səfəri zamanı AB ilə Azərbaycan
Respublikası arasında enerji sahəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu imzalandı. Artıq
Avropada başa düşürlər ki, enerji məsələsində Rusiya asılılığından xilas olmağın yeganə yolu Azərbaycanla
əməkdaşlıqdan keçir. Azərbaycana səfər edən Moldovanın Baş Naziri Vladimir Filatın açıqlaması bu
baxımdan olduqca əhəmiyyətlidir. О qeyd etmişdir ki, Moldova Azərbaycanın Avropa ölkələrinə enerji
resurslarının ixracatçısı kimi artmaqda olan rolunu getdikcə daha aydın dərk edir və istənilən Avropa ölkəsi
kimi öz enerji təhlükəsizliyinin təminatında maraqlıdır.[7] Azərbaycanla enerji sahəsində əməkdaşlıq [səh. 2425] etmək istəyən ölkələrin sayı isə durmadan artır. Enerji təhlükəsizliyi məsələsində Qərb dövlətlərinin
təmsilçilərinin ölkəmizlə təmasları daha intensiv xarakter daşımaqdadır. Son zamanlar Polşa, Rumıniya,
Ukrayna, Litva və digər Baltikyanı dövlətlərin rəhbərləri ölkəmizə mütəmadi olaraq səfərlər edirlər. Aparılan
müzakirələrin başında isə, heç şübhəsiz ki, Avropanın enerji təhlükəsizliyi məsələsi dayanır.
Avropanın təbii qaz təchizatının yaxşılaşdırılması, alternativ mənbənin yaradılması məqsədi daşıyan
“Nabukko” layihəsinin reallaşması ilə bağlı müzakirələrin bilavasitə Azərbaycanın iştirakı ilə aparılması da
Respublikamızın bütövlükdə regionun enerji təhlükəsizliyində artan rolunu və imkanlarını göstərir.
“Nabukko”-nun reallaşmasının Azərbaycan tərəfindən asılı olmayan səbəblər üzündən baş tutmamasına
baxmayaraq, bu layihə çərçivəsində digər TANAP və TAP layihələri ətrafında ciddi müzakirələr getmişdir.
Bu müzakirələrdə aparıcı tərəf qismində Azərbaycan Respublikasının çıxış etməsi bir daha ondan xəbər verir
ki, həyata keçirilən uğurlu enerji diplomatiyası sayəsində Azərbaycan Qərbin enerji təhlükəsizliyinin təmin
olunmasında özünün əvəzolunmaz yerini sübut edə bilmişdir. [3]
Azərbaycan Respublikasının enerji diplomatiyası ətrafında təhlillər apararkən, bu diplomatiyada ciddi
gözlənilən bir məqamı da xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır. Belə ki, Azərbaycan tərəfində aydın dərk edilir
ki, enerji mənbələrinin diversifikasiyası təkcə ölkələrin enerji təhlükəsizliyini təmin etmir, həm də daha
səmərəli və təhlükəsiz şərtlərlə enerji əldə etməyə şərait yaradır. Şaxələndirilmiş ixrac neft və qaz kəmərləri
sisteminin qurulması respublikamızın enerji müstəqilliyini təmin etmiş, Avropa və digər uzaq regionların
yüksək keyfiyyətli karbohidrogen resursları ilə təminatı üçün yeni perspektivlər açmış, Xəzəryanı ölkələrdə
hasil olunan enerji daşıyıcılarının nəql edilməsi baxımından sabit tranzit dəhlizi kimi Azərbaycana real
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imkanlar yaratmışdır. Bunun nəticəsində ABŞ, Çin, İngiltərə, Almaniya, Fransa, Hindistan, İsrail, Cənubi
Koreya, Braziliya, İndoneziya, Çili, İspaniya da daxil olmaqla üç istiqamətdə dünyanın 33 ölkəsinə
Azərbaycandan xam neft və neft məhsulları ixrac edilir. Beləliklə, Azərbaycanın neft kəmərlərinin
diversifikasiyası məsələsi təkcə iqtisadi və kommersiya baxımından deyil, həm də siyasi baxımdan vacibdır.
Bu Azərbaycanın bölgədə müstəqil siyasət yeritməsini, enerji asılılığı olmayan bir dövlət kimi mövcudluğunu
şərtləndirir.
Qeyd edək ki, Azərbaycan dövlətinın enerji siyasəti təkcə neft və qaz sektorunu əhatə etmir. Bu siyasət
digər enerji daşıyıcılardan istifadəni də əhatə etməklə öz unikallığım daha da artırır.
Buna sübut olaraq vurğulaya bilərik ki, AB Azərbaycan nümayəndəliyi 2012-2020-ci illər üçün
Azərbaycanda alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadəyə dair Dövlət Strategiyasının
hazırlanması və həyata keçirilməsini alqışlayır. “Neft və qazdan savayı, Azərbaycan günəş, külək, su,
geotermal və biokütlə enerjisi kimi böyük yaşıl enerji potensialına malikdir. Prezident İlham Əliyevin təlimat
verdiyi kimi müvafiq qanunvericilik bazasının tezliklə hazırlanması bu, yaranan sektorun inkişafına təkan
verəcək, Azərbaycan iqtisadiyyatına fayda gətirəcək, iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə sahəsində qlobal
məqsədlərin əldə olunmasına töhfə verəcəkdir” – deyə AB nümayəndəliyinin rəhbəri Roland Kobia bildirib.
Onun fikrincə, əlverişli çərçivə beynəlxalq və Avropa standartlarına uyğun olaraq potensial sərmayəçilər üçün
də imkanları genişləndırəcək. “Avropa Birliyindəki şirkətlər bərpa edilən enerji sahəsində dünya liderləridır.
Onlar bu sahədəki texnologiyaları və təcrübələri ilə bölüşməyə hazırdır. Büdcəyə yardımın göstərilməsi ilə
Azərbaycanla AB arasında bərpa edilən enerji sahəsində artıq mövcud olan əməkdaşlıq sərəncamın
imzalanması ilə güclənir.
Ümid edirik ki, enerjidən səmərəli istifadə kimi daha az əhəmiyyətə malik olmayan sahə üçün də eyni
təşəbbüsü görəcəyik”, – deyə о qeyd edib. AB-nin maliyyələşdirdiyi Enerji İslahatlarına Büdcə Yardımı
proqramı Azərbaycanda bərpa olunan enerji mənbələri və enerjidən səmərəli istifadənin qanunvericilik və
normativ bazasının hazırlanmasında Energetika Nazirliyinə yardım edir. Bu Proqram çərçivəsində 14 milyon
Avro ayrılıb, ilk müəyyənləşdirilmiş tranş 2010-cu ildə, ikinci tranş isə 2011-ci ilin dekabr ayında köçürülüb.
[1, s.72]
“Azərbaycan Avropa Enerji Cəmiyyəti üçün əsas strateji tərəfdaş olmalıdır. Bizim iqtisadi
əməkdaşlığımız davamlı enerji siyasətinin həyata keçirilməsində və enerji təhlükəsizliyinin təmin [səh. 25-26]
edilməsində böyük potensial yaratmışdır”. Bu sözləri Avropa Parlamentinin sabiq sədri Yeji Buzek Avropa
Xalqları Partiyası (AXP) tərəfindən Brüsseldə keçirilmiş “AB-Azərbaycan: tərəfdaşlıq üçün yeni üfüqlər” adlı
konfransda demişdir. Y. Buzek vurğulamışdır ki, “ Azərbaycan AB üçün təkcə əsas tərəfdaş olmaqla
kifayətlənmir. Bu ölkə bizim üçün Avropa və Asiya arasında körpü, dünyanın əksər dövlətləri üçün isə
Avropaya qapıdır”. Avropa Parlamentinin sabiq sədri qeyd etmişdir ki, AB-nin Azərbaycan ilə tərəfdaşlığı
konkret əsaslara söykənir – yaxın tarixi və mədəni irs, demokratik dəyərlər, qlobal təhlükəsizliyin və sabitliyin
təminində birgə iştirak.
Xəzərin enerji ehtiyatlarının Avropaya çatdırılması məsələsi bu gün ən aktual məsələlərdəndir. Bu
məqsədlə Nabucco, Tükiyə-Yunanıstan-İtaliya və digər qaz kəmərləri tikilməkdədir. Bu, eyni zamanda, xarici
siyasət faktoru kimi əhəmiyyətlidir. İstər indiyədək çəkilmiş neft və qaz kəmərləri, istərsə də nəzərdə tutulan
kəmərlər Xəzər regionunda lider dövlət kimi Azərbaycanın rolunu gücləndirir. 1996-cı ildə istifadəyə verilmiş
Bakı-Novorossiysk, 1997-ci ildə çəkilmiş Bakı-Supsa, Odessa-Brodı, eləcə də Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft
kəmərləri və mövcud qaz kəmərləri Azərbaycana təkcə öz neft və qazını ixrac etməyə deyil, həm də tranzit
ölkə kimi qonşu ölkələrin enerji məhsullarmı ixrac etməyə tam imkanlar verir. Türkiyə ilə əldə olunmuş son
razılaşmalar isə Azərbaycana daha geniş imkanlar yaradır. Bakı-Tbilisi- Ərzurum qaz kəmərinin imkanlarının
genişləndirilməsi üzrə BP şirkəti ilə razılıq əldə edilib. Bu isə Azərbaycanın ilk mərhələdə 37, ikinci mərhələdə
isə 65 milyard kubmetr qaz ixrac etməsini təmin edəcək.
Bununla bərabər, hazırda ölkədə alternativ enerji mənbələrinin yaradılması istiqamətində də ardıcıl və
məqsədyönlü işlər görülür. Bu sahədə də Azərbaycanın potensial imkanları var.
Beləliklə, Azərbaycan son illərdə neft-qaz sahəsində həyata keçirdiyi düşünülmüş strategiya əsasında
nəinki regionun aparıcı dövlətinə, eyni zamanda, Avropanın enerji təhlükəsizliyinin başlıca təminatçılarından
birinə çevrilmişdir. Respublikamızın bölgənin və qitənin enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynadığı istər
dünyanın aparıcı dövlətləri, istərsə də aparıcı beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən birmənalı etiraf olunur.
Azərbaycan regionda hansısa ölkədən enerji asılılığı olmayan, tələbatını daxili imkanlar hesabına ödəməyə
qadir dövlət kimi çıxış edir. 2006-cı ilin iyulunda Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin, 2007-ci ilin
əvvəlində isə Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin işə düşməsi, TAP qaz layihəsinin reallaşma mərhələsində
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olması ondan xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikası unikal enerji diplomatiyası həyata keçirməyi
bacarmaqla dünya enerji bazarındakı rolunu təsdiq etmişdir və əhəmiyyətli dərəcədə möhkəmləndirmişdir.
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РЕЗЮМЕ
Императивы энергетической дипломатии Азербайджанской Республики.
В научной статье анализируется уникальность энергетической дипломатии Азербайджанской
Республики. Обосновывается что энергетическая дипломатия Азербайджанец Республики, которая
разработана с большой мудростью и имеет уникальную концептуальную основу, защищает
национальные интересы страны и играет решающую роль в достижении высоких темпов
экономического рост также отмечается, что, а в юр энергетической дипломатии Азербайджанской
Республики общенациональный лидер Гейдар Алиев, способствовал созданию крупных
энергетических проектов с Западом. Сегодня Азербайджан играет важную роль в обеспечении;
энергетической безопасности Европы.
SUMMARY
Imperatives of power diplomacy of the Azerbaijan Republic.
In the scientific article uniqueness of power diplomat of the Azerbaijan Republic is analyzed. Reasoning
that power diplomacy of the Azerbaijan Republic which is developed from big wisdom and has a unique
conceptual basis, protects national interests of the country and plays a crucial role in achievement of high rates
of economic growth. Also it is noted that the author of power diplomacy of the Azerbaijan Republic national
leader Haydar Aliyev, promoted creation of large energy projects with the West. Today Azerbaijan plays an
important role in ensuring energy security of Europe.
Geostrategiya.-2014.-№ 6(24).-S.23-26.
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AZƏRBAYCANIN AVROXƏZƏR ENERJI TƏHLÜKƏSİZLİYİNDƏ YERI
Robert M. KATLER,
Karlton Universitetinm Avropa, Rusiya və Avrasiya Tədqiqatları İnstitutunun baş elmi işçisi
Giriş
Bu məqalədə son hadisələrə tarixi prizmadan baxılır. Birinci hissədə üç əsr ərzində Rusiya-Türkiyə
münasibətlərini diqqət mərkəzində saxlamaqla böyük Cənub-Qərbi Asiya məkanında beynəlxalq siyasətin
xülasəsi verilir. İkinci hissədə son iki onillik ərzində regionun enerji geoiqtisadiyyatı ətraflı araşdırılır. Üçüncü
hissə Azərbaycanın enerji ehtiyatlarının hasilatı və satılması perspektivlərinə dair son hadisələrə həsr edilib.
Dördüncü hissədə yaxın gələcəyə nəzər salınır, Xəzər dənizi hövzəsinin enerji ehtiyatlarının Qara dəniz
üzərindən Avropaya nəqli layihələrinə xüsusi diqqət yetirilir. Sonuncu hissədə isə məqalənin əvvəlində təqdim
edilən üç əsr və iki onillik nöqteyi-nəzərindən son olayların və yaxın gələcəkdə gözlənilən hadisələrin bu
xülasəsinə yekun vurulur.
1. Uzaq keçmişdən indiyə baxış: üç əsrin tarixçəsi
Uzunmüddətli tarixi nöqteyi-nəzərdən Avroxəzər metaregionunda hazırkı vəziyyət bənzərsizdir. Bu,
yalnız üç Cənubi Qafqaz ölkəsinin müstəqil dövlət kimi meydana çıxması ilə bağlı deyildir. Əsas əhəmiyyət
kəsb edən odur ki, Utrext sazişi “Avropa Dövlətlər Sistemini həm şərqdən, həm də qərbdən ona daxil olan
bütün dövlətlərin onun istənilən üzvləri arasında hər bir mübahisəyə cəlb edildiyi [tərzdə] vahid birlik [kimi]”
yaratmasından etibarən Rusiya və Türkiyə arasında münasibətlər heç vaxt belə sıx olmamışdır.[1]
Birinci Dünya müharibəsi və Sovet İttifaqının yaranmasına qədər ikitərəfli rus-türk münasibətləri,
demək olar ki, həmişə pessimist müstəvidə olmuşdur. XVIII əsrin əsas hissəsi həm Rusiya, həm də Osmanlı
imperiyalarının güclü dövlət olmasına və bir-birinə münaqişəli münasibət bəsləməsinə təsadüf edir. XIX əsrin
təqribən üçdə ikisi boyu, “Avropa razılığı” adlanan dövrdə Türkiyə zəif dövlət idi; Krım müharibəsinə qədər
güclü olan Rusiya isə ondan sonra zəifləmişdi. Krım müharibəsinədək ikitərəfli münasibətlər yüngülləşdirilmiş
antaqonizm, sonra isə aşkar antaqonizm ilə səciyyələnirdi. Sonralar, yəni XIX əsrin sonunda və XX əsrin
əvvəlində hökm sürmüş Bismark beynəlxalq sistemi çərçivəsində Rusiya güclü, Türkiyə zəif dövlət olmuşdu;
bütün bu dövr ərzində ikitərəfli münasibətlərə antaqonizm xas idi.[2]
XX əsrin əvvəlində qısa bir zamanda ikitərəfli münasibətlərin xarakteri dəyişdi. Birinci Dünya
müharibəsindən sonra istər Türkiyə Respublikası, istərsə də Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqı yeni
yaranmış və zəif dövlət olaraq 1930-cu illərin ortalarınadək, ümumiyyətlə, Qərblə və xüsusilə Böyük Britaniya
ilə qarşıdurmada şərik idilər. Lakin Hitlerin hakimiyyətə gəlməsindən sonra Türkiyə sovet və alman tələbləri
arasında qaldığı üçün türk-sovet münasibətləri pisləşdi. İki dövlətin bu dövrədək olan ortaq zəifliyi onları bir
sıra ikitərəfli və çoxtərəfli məsələlərdə əməkdaşlıq etməyə sövq edirdi.
Beləliklə, sözü gedən dövlətlərin biri və ya hər ikisi beynəlxalq sistemlə müqayisədə güclü olduqda
onların münasibətlərinə münaqişə, hər ikisi zəif olduqda isə əməkdaşlıq xas idi. İkinci Dünya müharibəsindən
fövqəldövlətlər arasında gərginliyin ilk səngiməsinə (1970-ci illərin əvvəlinə) qədər hər iki dövlət beynəlxalq
sistemə münasibətdə daha güclü olmuşdur, lakin iyerarxik ikiqütblü Soyuq müharibə sistemi onların arasındakı
mümkün münaqişələrin qarşısını alırdı. Brejnev hakimiyyətinin sonunda və Qorbaçovun hakimiyyətə
gəlməsinə qədərki dövrdə (1975-1985-ci illərdə) sovet diplomatiyası Türkiyənin regional önəminin
artmasından ehtiyat etdiyinə görə ikitərəfli münasibətlər mənfiyə doğru dönmüşdür.
Soyuq müharibədən sonra keçid dövrü başa çatmasından etibarən (2001-ci ildən indiyədək) unikal
vəziyyət yaranıb; mahiyyətcə o, Birinci Dünya müharibəsindən sonrakı bir yarım onilliyə ən yaxındır. Rusiya
və Türkiyə klassik mənada revizionist dövlət olmuşlar, yəni ikisi də Sovetlərin dağılmasından sonra ümumi
beynəlxalq sistemin yenidən qurulması nəticəsində yaranmış mövcud vəziyyəti (status quo) dəyişməyə can
atırlar. İki dövlətin qarşılıqlı münasibətləri o dərəcədə sıxdır ki, bu münasibəti Rusiya-Türkiyə razılığı
adlandırmaq yerinə düşər və xüsusilə də enerji geoiqtisadiyyatında onlar getdikcə ittifaq yaratmağa
yaxınlaşırlar. Birinci Dünya müharibəsindən sonrakı dövrdən fərqli olaraq, iki dövlətdən heç birini zəif
adlandırmaq olmaz. Məhz bu vəziyyət çox önəmlidir.
2. Yaxın keçmiş: son iki onilliyə nəzər
1990-cı illərin əvvəlində SSRİ-nin süqutundan sonra Xəzər dənizi regionunda enerji şəbəkələrinin
inkişafını üç aşkar mərhələyə bölmək olar. Birlikdə götürüldükdə, bunlar məqalənin yekun hissəsində bəhs
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edilən ümumi tarixi qövsün birinci metafazasını təşkil edirlər. Bu mərhələlər mürəkkəb sistemlərin
təkamülündə müəyyən edilən üçlü irəliləyiş strukturuna uyğundur (Mürəkkəb sistem dedikdə, onun tərkib
hissələrinin davranışını tədqiq etməklə özünün davranışını öncəgörülməsi mümkün olmayan sistem başa
düşülür).[3] Bu mərhələlər peydaolma, məqsədyönlü özünütəyin (autopoezis) və daxilən təşkil olunmuş
uzlaşmadır. Adı çəkilən mərhələlərə adi dildə “qalxma”, “çökmə” və “hopma” demək olar.
Azərbaycana və ümumiyyətlə, Xəzər dənizi enerji hövzəsinə gəldikdə, bu mərhələlər 1993-1998, 19992004 və 2005-2010cu illərə təsadüf edir. Beləliklə, Soyuq müharibədən sonrakı beynəlxalq sistemdə
ikiqütblüyün sarsıdılması və onun öhdəsindən gəlmə prosesi beynəlxalq münasibətlərdə (xüsusilə, Avrasiya
geoiqtisadi münasibətlərində) yeni meyllərin yaranması üçün fərqli imkanlar açdı və ikiqütblüyün
məhdudiyyətlərindən azad olub “dibdən qovuqlanaraq” aradan qalxdı. Beynəlxalq münasibətlərdə regional
altsistemlərin strukturunun formalaşmasına aparan həmin meyllərin bəziləri dayanıqlı idi, digərləri isə yox.
Dayanıqlı olan meyllər regional beynəlxalq altsistemlərin strukturlarını təşkil edərək formalaşdı (“çökdü”) və
dəyişkən, qərarsız qalan ümumi beynəlxalq strukturdan müəyyən sərbəstlik qazanaraq inkişafını özü
istiqamətləndirməyə başladı.
Nəticə etibarilə, 1993-1998-ci illər ərzində ABŞ böyük Cənub-Qərbi Asiyada enerji
geoiqtisadiyyatının əsas kənar iştirakçısı idi; sonradan Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) adlanan neft boru
kəmərini və Bakı-Tbilisi-Ərzurum təbii qaz boru kəmərini (həmçinin, Cənubi Qafqaz Boru Kəməri
adlanır), habelə Türkmənistandan Azərbaycana çəkilməli olan, lakin sonradan baş tutmayan
Transxəzər Qaz Boru Kəmərini (TQBK) həyata keçirməsini təşviq etməklə öz təsirini göstərirdi.
Hələ də qlobal və transqitə güc mərkəzlərinin (əsasən ABŞ, Rusiya, Aİ və Çin) regiona güc proyeksiyası
səbəbindən yaranan məhdudiyyətlərə məruz qalan və onlara tab gətirən bu meyllər sonradan “hopdu”, müvafiq
dövlətlərin fiziki coğrafiyasında və inzibatı aparatında kök saldı.
Eyni dövrdə Böyük Cənub-Qərbi Asiya məkanında eyni mərhələlərlə, lakin fərqli tərəflərin iştirakı ilə
bənzər bir təkamül yaşandı. Böyük Cənub-Qərbi Asiyada enerji geoiqtisadiyyatının təkamülü üçün təməl əsas
Azərbaycan-Rusiya-Türkiyə üçbucağıdır. Vaxt keçdikcə, əlavə olaraq digər beynəlxalq tərəflər bu üçbucaqda
iştirak etməyə başladılar: 1993-cü ildən etibarən ABŞ, 1999cu ildən Gürcüstan, 2005-ci ildən Avropa İttifaqı.
Nəticə etibarilə, 1993-1998-ci illər ərzində ABŞ böyük Cənub-Qərbi Asiyada enerji geoiqtisadiyyatının
əsas kənar iştirakçısı idi; sonradan Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) adlanan neft boru kəmərini və Bakı-TbilisiƏrzurum təbii qaz boru kəmərini (həmçinin, Cənubi Qafqaz Boru Kəməri adlanır), habelə TürkmənistandanAzərbaycana çəkilməli olan, lakin sonradan baş tutmayan Transxəzər Qaz Boru Kəmərini (TQBK) həyata
keçirməsini təşviq etməklə öz təsirini göstərirdi. 1999-2004-cü illər ərzində Gürcüstan adı çəkilən (ABŞ-ın
iştirakı ilə artıq dördtərəfli olan) üçbucağın əlavə bucaq təpəsinə çevrildi, çünki BTC və CQBK boru
kəmərlərinin inşası bu ölkənin həm regionda, həm də onun xaricində enerji təhlükəsizliyinə çox mühüm töhfə
verdiyini təsdiq etdi. Sonralar, 2005-2010-cu illər ərzində Avropa İttifaqı da nəhayət regionda öz marağını
nümayiş etdirdi: “Nabukko” boru kəmərini daha aydın şəkildə dəstəklədi, Gürcüstanın müşahidəçi kimi iştirak
etdiyi Avropa Enerji İcmasını təsis etdi, “Ağ Axın” və “Nabukko” boru kəmərlərinin tərkib hissələr kimi daxil
edildiyi strateji “Cənub Dəhlizi” layihəsini irəli sürdü.
Baş verənlərə Rusiya və Türkiyənin cavabı enerji geoiqtisadiyyatında (digər önəmli iqtisadi sahələrlə
yanaşı) əməkdaşlıq, sonra isə razılaşma (az qala ittifaq) yaratmaq idi ki, bu da bir sıra digər məsələlərdə, o
cümlədən Cənubi Qafqazın geosiyasətində iki tərəfin geniş mənada diplomatik yaxınlaşmasının təzahürü idi.
İki tərəf arasında “Mavi Axın” təbii qaz boru kəmərinin tikilməsi barədə 1990-cı illərin sonunda əldə edilmiş
razılaşmanın niyyəti TQBK boru kəməri ətrafında o zaman davam edən danışıqları əngəlləmək idi və bu
məqsədə nail oldular.[4] Əslində, son vaxtlara qədər Rusiya və Türkiyənin müştərək “Cənub Axını” qaz boru
kəməri layihəsini bir çoxları haqlı olaraq “Nabukko” boru kəməri ilə rəqabətdə olması kimi nəzərdən
keçirirdilər. “Mavi Axın” layihəsi bu yaxınlaşmanın əsasını qoysa da, məhz Rusiyanın Prezidenti Vladimir
Putinin və Türkiyənin Baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın müvafiq siyasi rejimləri şəraitində Rusiya-Türkiyə
razılığı institutlaşma xüsusiyyətlərini əldə etməyə başladı.
3. İndi: Azərbaycan Cənubi Qafqaz putasında
On beş il öncəki gözləntilərə baxmayaraq, Azərbaycanın nefti deyil, onun təbii qazı, ilk növbədə
“Şahdəniz” yatağı bu gün beynəlxalq ictimaiyyətin diqqət mərkəzindədir.[5] Bu yataq 2005ci ildə hasilata
başladı, birinci mərhələnin qazı beynəlxalq bazara 2007-ci ildə çıxarıldı. Azərbaycan “Şahdəniz” yatağından
ildə 8-9 milyard kubmetr qaz hasil edir, onun 6.6 milyard kubmetri Türkiyəyə satılır. Planlaşdırılır ki, gələn il
“Şahdəniz-1″ 8.6 milyard kubmetr qaz verməklə hasilatın zirvəsinə çatacaqdır. “Nabukko” boru kəmərini
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dolduran isə Şahdəniz-2 qazı olacaqdır. 2016-cı ildə 10-15 milyard kubmetrarası hasilatla işə salınması
planlaşdırılan “Şahdəniz-2″ sonradan ildə 22 milyard kubmetrə qədər qaz verəcəkdir.
Türkiyə “Şahdəniz” yatağının planlaşdırılan hasilatı artdığı üçün Azərbaycanın yetərincə əlavə
müştəri tapa bilməyəcəyini zənn edərək səbr etdi. Ankara Anadolu yarımadasının həlledici geoiqtisadi
vəziyyəti qarşısında gec-tez öz şərtlərinin Bakı tərəfindən qəbul ediləcəyinə arxayın idi. Ankara hətta
oyun quraraq “Nabukko” layihəsinin Azərbaycana ehtiyacı olmadığı barədə Bakını inandırmağa
çalışdı.
İlk sazişin bağlanması zamanı qazın razılaşdırılmış qiyməti hər min kubmetrə görə 120 ABŞ dolları idi.
Bu arada dünya bazarında qazın qiyməti artaraq həmin rəqəmi iki dəfədən çox üstələdi. İkitərəfli saziş
Azərbaycana yeni qiyməti razılaşdırmaq hüququ verir, lakin Türkiyənin üzərinə yeni qiyməti razılaşdırmaq
öhdəliyi qoymur. İlk qiymət razılaşmasının müddəti başa çatdıqdan sonra Türkiyə qazı almaqda davam edirdi,
bu şərtlə ki, sonradan razılaşdırılan qiymətlə hesablamalar aparıb borcları retroaktiv olaraq bağlasın. Digər və
formal olaraq ayrıca aparılan danışıqlarda “Şahdəniz”in ikinci mərhələsi işə düşəndən sonra Türkiyə üçün
nəzərdə tutulan qaz həcminin artırılması müzakirə edilirdi.
Türkiyə “Şahdəniz” yatağının planlaşdırılan hasilatı artdığı üçün Azərbaycanın yetərincə əlavə müştəri
tapa bilməyəcəyini zənn edərək səbr etdi. Ankara Anadolu yarımadasının həlledici geoiqtisadi vəziyyəti
qarşısında gec-tez öz şərtlərinin Bakı tərəfindən qəbul ediləcəyinə arxayın idi. Ankara hətta oyun quraraq
“Nabukko” layihəsinin Azərbaycana ehtiyacı olmadığı barədə Bakını inandırmağa çalışdı. Bu səbəbdən
Türkiyənin energetika naziri Tanər Yıldız 2010-cu ilin yanvar ayında Türkmənistana səfər edərək bu ölkənin
İrana satdığı təbii qazın həcmini artırmağa xidmət edən qısa boru xəttinin rəsmi açılışında iştirak etdi. Türkiyə
hökuməti istəyirdi ki, Azərbaycan Xəzər dənizinin dibindən keçən qaz boru kəmərinin Türkmənistanın təbii
qazını Türkiyəyə və sonra Avropaya nəql edəcək yeganə marşrut olmadığını bilsin.
Görünür, belə bir taktikanın həyata keçirilməsində Türkiyə Moskvadan ən yüksək hökumət
səviyyəsində dəstək almışdır. “Nabukko” üzrə hökumətlərarası müqavilə Türkiyəyə tranzit gəlirlərinin
tənzimlənməsində öz daxili hüquqi rejimini müəyyən etmək səlahiyyəti vermişdir, hətta o halda ki, həmin
rejim bütün qaz ixrac edən tərəflərin qazın axdığı hər kilometrə görə eyni sabit qiymət ödəyəcəyi prinsipinə
zidd olsun. Ərdoğan “Nabukko” boru kəməri və onun nəql etdiyi qaz üzrə qiymətqoyma və hüquqi tənzimləmə
prinsiplərini Aİ ilə razılaşdırmasına baxmayaraq, kursu dəyişdirdi və 2009-cu il may ayının ortalarında Soçidə
Putinlə görüşdükdən az sonra artıq həll olunmuş məsələləri yenidən qaldırdı. Türkiyənin bu qərarı Rusiyanın
“Samsun-Ceyhan” (“Transanadolu”) neft boru kəmərinin tikintisini maliyyələşdirmək və “Mavi Axın-2″
adlanan, ilkin “Mavi Axın”ı qərbə və/ya cənuba doğru (Türkiyədə “Med Stream” kimi tanınan) genişləndirən
və bir-birini istisna etməyən iki seçimi nəzərdən keçirmək razılığının əvəzi (quid pro quo) olduğu kimi
təəssürat bağışlayırdı.
Azərbaycan Türkiyə ilə danışıqların uğurla başa çatmasını gözləyərək öz müştəri bazasını
genişləndirməklə məşğul idi. 2008ci ildə Rusiya Azərbaycan təbii qazının hamısını qeyri-məhdud müddətə
satın almağa hazır olduğunu bəyan etdi: bu təklif qəbul olunsaydı, “Nabukko”nu məhv edərdi. Lakin Bakı bu
“kommersiya” təklifindən (yəni qiymətlərin müəyyən edilməsi üçün dünya bazarının qiymətlərinin əsas
götürülməsindən) geosiyasi səbəblərə görə aşkarcasına imtina etmişdir. Buna baxmayaraq, Azərbaycan
Respublikası Dövlət Neft Şirkəti (ARDNŞ) 2009-cu ilin mart ayında qazın bazar qiyməti ilə Rusiyaya satılması
barədə Anlaşma Memorandumu imzaladı, çünki o zaman Türkiyə və Aİ arasında “Nabukko” şərtlərinə dair
fikir ayrılığının aradan qaldırılmasına ümidlər azalmışdı və bundan başqa, Azərbaycanın “Nabukko”nu
dolduracaq “Şahdəniz-2″ qazının Türkiyəyə satış qiyməti və şərtlərinə dair razılıq hələ əldə edilməmişdi.
Rusiya ilə ilkin razılaşma 2010-cu il yanvarın 1-dən etibarən ildə 500 milyon kubmetr həcmində
“Şahdəniz-1″ qazının satılmasını nəzərdə tuturdu. Sonradan bu həcm 2010-cu il üzrə ikiqat artırılaraq 1
milyard kubmetrə çatdırıldı, 2011-ci il üzrə də yenidən ikiqat artırılaraq 2 milyard kubmetr təşkil etməlidir.
Bundan əlavə, Azərbaycan bu il 500 milyon kubmetr qazı İrana satmağa razılaşdı. Bu rəqəm Bakı-Astara boru
kəmərinin bərpası nəticəsində arta da bilər, lakin İran səfirinin ötən il Bakıda bəyan etdiyi kimi çətin ki, həmin
rəqəm ildə 5 milyard kubmetrə çata bilsin.
Azərbaycan “Nabukko” və/ya “Ağ Axın”ı yalnız öz dəniz yataqlarından doldurmaq iqtidarında
olsa belə, beynəlxalq enerji şirkətlərinin və Qərb hökumətlərinin müxtəlif Transxəzər boru layihələri
üçün qaz mənbəyi kimi çoxdan hallandırdığı Türkmənistanın mövqeyinə də müraciət edilməlidir.
Həmçinin, Azərbaycan Bolqarıstana ildə 1 milyard kubmetr qaz satmağa razılıq verdi. Bu qaz nisbətən
yeni olan sıxılmış təbii qaz (STQ) texnologiyasından istifadə edilərək Gürcüstan ərazisi vasitəsilə Qara dəniz
üzərindən təchiz edilməlidir, halbuki bu texnologiya uzun dəniz məsafələrində hələ sınaqdan keçirilməyib. Bu
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ilin əvvəlində Batumi Beynəlxalq Enerji Konfransında müzakirə edilmiş STQ variantı maye təbii qaz (MTQ)
texnologiyasından ucuz olsa da, irimiqyaslı dəniz nəqli üçün heç vaxt istifadə olunmayıb. STQ tankerlərinin
qiyməti MTQ tankerlərindən yüksəkdir, lakin STQ üçün bahalı mayeləşdirmə və təkrar qazlaşdırma
infrastrukturu lazım deyildir. Bu ilin yanvarın- da keçirilən Batumi Beynəlxalq Enerji Konfransında MTQ
deyil, məhz STQ terminallarının inşası layihələri müzakirə edildi. Enerji analitikləri hazırda nəql xərclərini
hesablamaqla və yoxlamaqla məşğuldurlar, çox güman ki, onların qərarı son məqamda hansı texnologiyanın
seçiləcəyini müəyyən edəcəkdir. Hər halda Bolqarıstanla ikitərəfli Anlaşma Memorandumu 2011-ci ildə 1
milyard kubmetr qazın nəqlini və bu həcmin sonralar 8 milyard kubmetrə çatdırılmasını nəzərdə tutur.
Azərbaycan “Nabukko” və/ya “Ağ Axın”ı yalnız öz dəniz yataqlarından doldurmaq iqtidarında olsa
belə, beynəlxalq enerji şirkətlərinin və Qərb hökumətlərinin müxtəlif Transxəzər boru layihələri üçün qaz
mənbəyi kimi çoxdan hallandırdığı Türkmənistanın mövqeyinə də müraciət edilməlidir. Yalnız son həftələrdə
Türkmənistan nəinki Rusiyadan, hətta Çindən də yan ötüb öz qaz ixracatı üçün qəti strateji istiqamət seçilməsi
təşəbbüsü ilə çıxış etməklə Xəzər enerji geoiqtisadiyyatında uzunmüddətli əsaslı dəyişikliyə səbəb olmuşdur.
Bu il may ayının sonunda Türkmənistan hökumətinin elan etdiyi kimi, “Türkmənqaz” Dövlət Konserni
öz daxili insan və fiziki resurslarından istifadə edərək “Şərq-Qərb boru kəməri” layihəsini canlandırıb onun
ölkənin daxilində olan hissəsini inşa edəcəkdir (Bu, eyni zamanda, “Mərkəzi Asiya-Mərkəz boru kəməri”nin
Rusiyanın təkidi ilə “Prikaspiyski”, yəni “Xəzəryanı boru kəməri” adlandırılan bir hissəsinin bərpasını
Qazaxıstanın iştirakı ilə nəzərdə tutan üçtərəfli layihəni praktiki olaraq məhv edir). Sözü gedən boru kəməri
ildə 30 milyard kubmetr qaz nəql etmək üçün layihələndiriləcəkdir. Layihələndirmə mərhələsinin dərhal
başladığı bu boru kəmərinin tikintisinin beş il ərzində başa çatması gözlənilir. Qazın mənbəyi “Cənubi Yeloten
Osman” yatağıdır ki, Böyük Britaniyanın “Gaffney, Cline and Associates” (GCA) şirkəti onun ehtiyatlarını
orta hesabla 6 trilyon kubmetr kimi qiymətləndirir (mümkün ehtiyat intervalı 4-14 trilyon kubmetrdir).
Yenə də mayın sonunda Türkmənistan Prezidenti Q.Berdıməhəmmədovun Hindistana baş tutmuş ilk
səfərinin proqramına Türkmənistan-Əfqanıstan-Pakistan-Hindistan (TƏPH) boru kəməri layihəsinin
müzakirəsi salınmışdır. Səfər zamanı Q.Berdıməhəmmədov enerji məsələlərində iqtisadi əməkdaşlıq üçün əsas
forum kimi ikitərəfli hökumətlərarası komissiyanın yaradılmasını dəstəklədiyi halda, Hindistan tərəfi TƏPH
layihəsinin yubanmadan həyata keçirilməsində maraqlı olduğunu bildirdi. Dehlidə eyni zamanda ümid edirlər
ki, hindistanlı mütəxəssislər Türkmənistanda neft-qaz kəşfiyyatında, inkişafında və hasilatında iştirak edə
biləcəklər. Hindistan hökuməti layihəyə dəstəyini bəyan edən Asiya İnkişaf Bankının iştirakı ilə texniki
ekspertlərin görüşünü keçirməyə hazırlaşır.
Bundan əlavə, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) dövləti də Türkmənistanın qazı uğrunda rəqabətə
girişməyə hazırlaşır. BƏƏnin suveren maliyyə fondunun vəsaitinin 300 milyard ABŞ dollarından çox olduğu
bildirilir. Dubayda yerləşən “Dragon Oil” şirkəti vasitəsilə BƏƏ artıq on ildir ki, Türkmənistanda neft
kəşfiyyatı ilə məşğuldur və hazırda dənizdə perspektivli qaz sahələri üzrə kəşfiyyat hüquqlarının əldə
edilməsində mövqeyi güclüdür. Üstəlik “Nabukko” layihəsini idarə edən Avstriyanın OMV şirkətində 20%
pay sahibi kimi BƏƏ dənizdə kəşf edə biləcəyi qaz üçün ixrac marşrutlarını daha asanlıqla tapa bilər.
4. Yaxın gələcək: Qara dəniz ətrafında maraqlar
Azərbaycan öz təbii qazını mayeləşdirərək onu Qara dəniz üzərindən Avropaya ixrac etmək imkanlarını
da araşdırır. Bu ilin əvvəlində Batumidə keçirilmiş Beynəlxalq Enerji Konfransında “Azərbaycan-GürcüstanRumıniya İnterkonnektoru” (AGRİ) adlı şirkətin təsis olunması üçün hüquqi çərçivə müəyyən edildi.
Buxarestdə yerləşəcək bu şirkət adını daşıdığı layihənin kommersiya, maliyyə, hüquqi və texnoloji aspektlərini
araşdırmalı, o cümlədən layihənin texniki-iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmasını hazırlamalıdır. Gürcüstanın
Qara dəniz sahilində, yəqin ki, ARDNŞ-ə məxsus Kulevi neft ixrac terminalının yaxınlığında mayeləşdirmə,
Rumıniyanın Konstantsa limanında isə təkrar qazlaşdırma müəssisələrinin tikilməsi layihəyə daxildir. AGRİnin nəql potensialı təxminən ildə 7 milyard kubmetr həcmində proqnozlaşdırılır ki, bunun yalnız təqribən 2
milyard kubmetri Rumıniyanın daxilində satılacaqdır, qalanı isə müxtəlif boru kəməri və konnektorlarla digər
Aİ ölkələrinə nəql edilə bilər. İlk növbədə Rumıniyadan Macarıstana (Arad-Zeged konnektoru vasitəsilə) və
digər Mərkəzi Avropa ölkələrinə birləşmələr nəzərdən keçirilir.
Qara dəniz hövzəsində MTQ və STQ layihələri heç də kiçik deyildir. Birlikdə götürdükdə (qeyd edək
ki, onlar ayrılıqda da həyata keçirilə bilər), onların buraxılış qabiliyyəti ilk mərhələdə ildə 8 milyard kubmetrə,
tam inkişaf etdirildikdə isə ildə 15-20 milyard kubmetrə bərabərdir. Özlüyündə bu nə “Ağ Axın”ı, nə də
“Nabukko”nu əvəz edə bilər. STQ texnologiyası rentabelli olduğunu göstərərsə, Türkmənistanın təbii qaz
yataqlarının inkişafı qazın Xəzər dənizi və Cənubi Qafqaz yolu ilə Avropa bazarlarına ixrac edilməsi
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müzakirələrində bir amil kimi nəzərə alınacaqdır. Lakin MTQ və STQ Qara dəniz layihələri Avropa İttifaqının
“Cənub Dəhlizi” strategiyasının icrasının əvəzi deyildir. Bunlar daha iri, strateji hesab edilən layihələr üzrə
qərarların verilməsi və uzlaşdırılmasını gözləyərək, qısa və orta müddətdə Azərbaycanın qaz ixracı
marşrutlarını şaxələndirmək imkanı kimi başa düşülməlidir.
Avropanın Azərbaycan vasitəsilə Türkmənistandan və nəhayət, Qazaxıstandan almaq istədiyi böyük qaz
həcmləri üçün adı çəkilən layihələrlə müqayisədə “Ağ Axın” sualtı boru kəməri xeyli sərfəlidir. Lakin son
illərdə Xəzər dənizinin Azərbaycana aid sektorunda reallaşdırılan bir sıra kəşflər onu deməyə əsas verir ki,
hətta ildə 24-32 milyard kubmetr həcmində qaz (“Ağ Axın”, Supsadan Konstantsaya uzanan dənizdibi boru
kəmərinin birinci xəttinin tam dolmasına bərabər olan həcm) bütövlükdə və ya əksərən Səngəçaldan, yəni
Xəzərin o tayında yerləşən və hasilatı sonradan boruya gələcək yataqların gücünə arxalanmadan verilə bilər .
“Nabukko”nu doldurmaq üçün Azərbaycan bu boru kəmərini ildə 8 milyard kubmetr qazla
təchiz etməyə hazırdır və bu yaxınlarda bəyan edib ki, təchizatı 15.5 milyard kubmetrədək, yəni boru
kəmərinin plan həcminin yarısına qədər artıra bilər.
Türkiyənin Böyük Millət Məclisi tərəfindən “Nabukko” üzrə hökumətlərarası müqavilənin ratifikasiyası
Avroxəzər boru şəbəkəsinin yetkinləşməsində katalizator rolunu oynadı. Maraqlı nəticələrdən biri “ENI”
şirkətinin icraçı direktoru Paolo Skaroninin “Nabukko” və “Cənub Axını” layihələrinin birləşdirilməsinin
mümkünlüyü barədə şərhində öz əksini tapır. “Qazprom”un qəti açıqlama verib bu təklifdən imtina etməsi
maraq kəsb edir. “Cənub Axını” kimi potensial olaraq bu qədər önəmli layihədə strateji tərəfdaş qismində
iştirak edən iki şirkətin bu cür əsas məsələdə ictimaiyyət qarşısında bir-birinə müxalif çıxması istər-istəməz
layihənin ciddiliyi haqqında sual doğurur. Xatırladaq ki, bu layihənin planlaşdırılan məsrəfi “Nabukko”nun
ikiqat qiymətinə bərabərdir və Ərdoğan birtərəfli olaraq onun imzalanmasının ilin sonunadək təxirə salındığını
bildirmişdir.
Xatırladaq ki, Rusiyadan Türkiyəyə Qara dənizin dibi ilə keçən “Mavi Axın” boru kəmərini “ENI”
“Qazprom” ilə birlikdə 1990-cı illərin sonlarında çəkmişdi. “Mavi Axın”, əvvəllər də olduğu kimi, hazırda
sərfəli deyildir; Rusiya üçün bu kəmərin çəkilməsi siyasi bir addım idi, onun məqsədi Xəzər dənizinin dibi ilə
Türkmənistandan Azərbaycana (sonra isə Avropaya) qazı ixrac edəcək TQBK boru kəmərinin çəkilməsinə
dair o vaxt müzakirə edilən layihəni dayandırmaq idi və bu məqsədində uğur qazandı.
“Nabukko”nu doldurmaq üçün Azərbaycan bu boru kəmərini ildə 8 milyard kubmetr qazla təchiz
etməyə hazırdır və bu yaxınlarda bəyan edib ki, təchizatı 15.5 milyard kubmetrədək, yəni boru kəmərinin plan
həcminin yarısına qədər artıra bilər. İldə 8 milyard kubmetr qaz üçün İraqla bağlanmış müqavilə mövcuddur
(baxmayaraq ki, Bağdaddakı mərkəzi hökumətlə və Kürdüstan regional hökuməti arasında gəlirlərin bölgüsünə
dair mübahisələr bu müqavilənin icrasını çətinləşdirə bilər). Beləliklə, “Nabukko”nun 31 milyard kubmetr
ümumi həcmindən qalanı 7.5 milyard kubmetrə bərabərdir. Türkmənistan Xəzər dənizindəki yataqları və
Azərbaycanın artıq lazımi boru buruqları arasında birləşmə yaratmaqla ildə 10 milyard kubmetr qazı Avropaya
nəql etmək üzrə saziş imzalayıb. Sonuncu sazişi reallığa çevirmək üçün praktiki yolların, həmçinin
Türkmənistanın dəniz sahələrini kəşf edən şirkətlər tərəfindən quyu qazılaraq küllü miqdarda ehtiyatların
tapılmasını gözləmək lazımdır.
Rusiya seçilmiş Aİ üzvlərinin milli maraqlarına uyğun olaraq hərəkət edib onları digər üzvlərlə
qarşı-qarşıya qoyaraq, əslində “parçala və hökmranlıq et” strategiyasını həyata şəbəkələrinə qoşulmuş
dəniz keçirməklə yanaşı, Türkiyənin özünü nisbətən müstəqil regional güc kimi bərqərar etməsində
onun yeni iddialarına havadar olmaqla Avropada gerçək durumun yenicə əmələ gələn anlamının əksinə
çalışır.
Rusiya seçilmiş Aİ üzvlərinin milli maraqlarına uyğun olaraq hərəkət edib onları digər üzvlərlə qarşıqarşıya qoyaraq, əslində “parçala və hökmranlıq et” strategiyasını həyata keçirməklə yanaşı, Türkiyənin özünü
nisbətən müstəqil regional güc kimi bərqərar etməsində onun yeni iddialarına havadar olmaqla Avropada
gerçək durumun yenicə əmələ gələn anlamının əksinə çalışır. Bu əks-gediş özünü son vaxtlar oynalınan
“diplomatik vals”da özünü büruzə verir ki, bununla müxtəlif tərəflər bu cür fərqli “Nabukko” və “Cənub
Axını” layihələrinin yanaşı mövcudluğunun və hətta birgə uğur qazanmalarının mümkünlüyü ideyasını
dəstəkləyirlər. Bu razılaşdırılmış təşəbbüsün gizli mənası “Ağ Axın”a və bu kimi layihələrə qarşı yönəlib. On
il əvvəlki vəziyyətin təkrarını görürük: o vaxt Rusiya Türkiyənin iki ölkə arasında Qara dənizin altından “Mavi
Axın” boru kəmərinin çəkilməsinə dair razılığını aldı, bununla da Türkmənistan və Azərbaycan arasında
TQBK layihəsini dəf etməyi bacardı. Son bir neçə ildə siyasi və iqtisadi şəraitin inkişaf etməsi həmin layihəni
prinsip etibarilə yenidən mümkün edir; bu dəfə layihəni “Ağ Axın”la da əlaqələndirmək olar.
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Rusiya-Türkiyə yaxınlığının məqalənin əvvəlində qeyd edilmiş məhz bu yeniliyi bəlkə də Avropa
İttifaqının bır sıra iri üzvlərinə vəziyyətin mahiyyətini dərk etməyə mane olmuşdur. Lakin onların bəziləri
faktiki vəziyyəti qəsdən görmək istəmirlər: həqiqətən, böyük dövlət razılaşmalarına tarixən ən xoş münasibət
bəsləyən Avropa dövlətləri son zamanlaradək Xəzər regionunda razılaşdırılmış Avropa enerji diplomatiyasına
əngəl törətməkdə ön sıralarda idilər, lakin bu durum dəyişməyə başlayıb. Məsələn, ötən il Avropa İttifaqı
“Cənub Dəhlizi” adlanan strategiyanı rəsmi olaraq qəbul etdi; bu strategiyaya nəinki “Nabukko” layihəsi,
habelə Gürcüstan vasitəsilə Qara dənizin altından Aİ-nin yeni üzvü olmuş Rumıniyaya çəkiləcək “Ağ Axın”
boru layihəsi də daxildir.
On il öncə Türkiyənin energetika naziri “Mavi Axın” ilə əlaqədar əməliyyatlarda korrupsiyaya yol
verdiyinə görə vəzifəsindən istefa verməyə məcbur edilmişdisə, bu gün hər iki ölkədə müvafiq maraqlar öz
hökumətlərində artıq kök salmışdır. İkitərəfli əməkdaşlığa dair Rusiya-Türkiyə hökumətlərarası komissiyası
formalaşdığı halda Putin-Ərdoğan razılaşması yalnız enerji və digər iqtisadi məsələlərlə kifayətlənməyərək,
real geoiqtisadi rus-türk ittifaqına çevrilə bilər. Adları çəkilən iki siyasi lider özlərinin və öz dairələrinə məxsus
insanların dövlət mövqelərini möhkəmləndirdikcə, sosioloji baxımdan bağlı olduqları qeyri-rəsmi maraqları
daha optimal müdafiə edə bilirlər.
5. Nəticə: Azərbaycan və Mərkəzi Avrasiya enerjisinin gələcəyi
Məqalənin əvvəlində izah olunduğu kimi, Xəzər dənizi hövzəsinin enerji geoiqtisadiyyatı 1993-2010cu illər ərzində üç mərhələdən keçmişdir (“qalxma”, “çökmə” və “hopma”). Sonrakı inkişafa nəzər saldıqda
qeyd etməliyik ki, adı çəkilən üç mərhələ birlikdə “qalxma” metafazasını təcəssüm etdirir. Hazırda qədəm
basdığımız metafaza “çökmə” kimi hesab olunur ki, bu da öz növbəsində yenə həmin üç mərhələyə bölünür.
Mürəkkəb sistemlər nəzəriyyəsinin texniki dilinə qayıtsaq, bu mərhələlərə və metafazalara peyda olmanın,
məqsədyönlü özünütəyinin və daxilən təşkil olunmuş uzlaşmanın ardıcıllığı kimi baxmalıyıq.
Deməli, Xəzər dənizi hövzəsinin enerji geoiqtisadiyyatının strukturunun formalaşması prosesində
hazırda daxil olduğumuz mərhələ “çökmə”nin peyda olmasıdır. Əvvəlki müddətləri bir örnək kimi götürsək,
cari mərhələ 2011-2016-cı illər ərzində davam edəcəkdir. Növbəti mərhələ “çökmə”nin məqsədyönlü
özünütəyini olacaq (2017-2022-ci illər) və sonra “çökmə”nin daxilən təşkil olunmuş uzlaşması baş verəcəkdir
(2023-2028-ci illər). Nəticə etibarilə yenidən üç mərhələyə bölünmüş “hopma” metafazası 2029-2046-cı illərə
təsadüf edəcəkdir. Eyni zamanda beynəlxalq münasibətlər üzrə alimlər hesab edirlər ki, dünyada növbəti
qlobal sistem transformasiyası dövrü 2040-cı il ərəfəsində baş verəcəkdir. Əlbəttə, bu prosesin təsirləri Xəzər
dənizi hövzəsindən, o cümlədən regionun geoiqtisadiyyatından yan keçə bilməz.[6]
Avropa öz təbii qaz təchizatının Rusiya və Türkiyə tərəfindən ikilikdə boğulmasını istəmirsə, onun
üçün yeganə çıxış yolu “Cənub Dəhlizi” strategiyasını icra etməkdir. Yuxarıda nəzərdən keçirilən
müxtəlif Qara dəniz layihələrindən yalnız “Ağ Axın” strateji xarakter daşıyır; lakin məhz bu səbəbdən
onun icra edilməsi tələb olunan əsas geoiqtisadi dəyişikliyi təmin etmək çox çətindir.
Yuxarıda təsvir edilmiş üç “yuvalı” inkişaf prosesində orta metafazanın orta mərhələsi, yəni 2017-2022ci illər şübhəsiz, mərkəzi əhəmiyyət daşıyır. Bu gün həmin illər üzrə yaradılması və istifadəyə verilməsi
planlaşdırılan layihələr Sovet dövlətinin dağılmasından sonra yarım əsr ərzində Mərkəzi Avropadan Mərkəzi
Asiyaya uzanan bütöv regionun enerji hasilatının inkişafını müəyyən edəcəkdir.
Qeyd edildiyi kimi, daha uzaq perspektivdə Rusiya-Türkiyə enerji razılaşması səbəbindən böyük
Cənub-Qərbi Asiya məkanında cari beynəlxalq vəziyyət bənzərsizdir. Bu cür durum nəinki Azərbaycana, eləcə
də Avropaya öz təsirini göstərir. Avropa öz təbii qaz təchizatının Rusiya və Türkiyə tərəfindən ikilikdə
boğulmasını istəmirsə, onun üçün yeganə çıxış yolu “Cənub Dəhlizi” strategiyasını icra etməkdir. Yuxarıda
nəzərdən keçirilən müxtəlif Qara dəniz layihələrindən yalnız “Ağ Axın” strateji xarakter daşıyır; lakin məhz
bu səbəbdən onun icra edilməsi üçün tələb olunan əsas geoiqtisadi dəyişikliyi təmin etmək çox çətindir.
Türkmənistanın ixrac siyasətinin müştəri bazasının diversifikasiyasına doğru istiqamətlənməsi sözü gedən
dəyişikliyin nəhayət ki, baş verməsinə dəlalət edə bilər. Bu yeni istiqamətlənmə Azərbaycanın mərkəzi
əhəmiyyətini daha da qabardır və Azərbaycana bu səpkidə həm öz mənafeyini təmin etməyə, həm də gələcəkdə
Avroxəzər geoiqtisadi məkanının formalaşmasında iştirak etməyə gözəl şərait yaradır.
[1] Frederick L. Schuman, International Politics: The Western State System in Transition (New York:
McGraw-Hill, 1941), p. 59.
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[2] Bu hissədəki müzakirənin əsasında duran təfərrüatlı tarixi icmalla tanış olmaq üçün bax: Robert M.
Cutler, “[Russian Imperial and] Soviet Policy toward Greece and Turkey: A [Comparative International]
Systems Perspective,” pp. 183-206 in The Greek-Turkish Conflict in the 1990s, Dmitri Konstasın redaktəsi ilə
(London: Macmillan, 1991) http:// www.robertcutler.org/download/html/ch91dc.html saytında tapıla bilər (30
may 2010-cu ildəki vəziyyətə görə).
[3] Ətraflı məlumat üçün bax: [Yaneer Bar-Yam], “NECSI Guide: About Complex
Systems,” http://www.necsi.org/guide/study.html (30 may 2010-cu ildəki vəziyyətə görə).
[4] Ətraflı məlumat üçün bax: “Turkey and the Geopolitics of Turkmenistan’s Natural Gas,” Review of
International
Affairs,
vol.
1,
№2
(Winter
2001):
2033, http://www.robertcutler.org/download/html/ar01ria.html (30 may 2010-cu ildəki vəziyyətə görə)
[5] Aşağıdakı hissədə ayrı-ayrı faktların sənədləşdirilməsi ilə maraqlananlar müəlliflə əlaqə saxlaya
bilərlər. Göstərilən faktlar cari mətbuatda, digər sənədlərdə və müəllifin özünün apardığı məsləhətləşmələrdə
və müsahibələrdə öz əksini tapmışdır.
[6] Robert A. Denemark, “World System History: From Traditional International Politics to the Study
of Global Relations,” International Studies Review, vol. 1, No. 2 (June 1999): p.167-199
Azerbaijan Focus.-2010.-№3.-S.83-96.
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Beynəlxalq təşkilatların təsnifatı və Azərbaycanın bu təşkilatlarla əməkdaşlığının
əsas istiqamətləri
Nəzakət Məmmədova
Beynəlxalq münasibətlərin qeyri-dövlət iştirakçıları sırasına hökumətlərarası təşkilatları, qeyrihökumət təşkilatlarını, transmilli şirkətləri, digər ictimai qüvvələri və hərəkatları daxil etmək olar.
Onların rollarının və nüfuzunun artması müharibədənsonrakı beynəlxalq münasibətlər üçün
xarakterikdir. Onları bəzən «Görünməyən kontinent» və ya «İkinci dünya» adlandırırlar.
Fransız mütəxəssisi Ş.Zorqbib beynəlxalq təşkilatları fərqləndirən üç əsas xarakterik xüsusiyyəti qeyd
edir: təsis sənədlərində əksini tapmış əməkdaşlıq üçün siyasi iradə, təşkilatın inkişafında varisliyi təmin edən
daimi aparatın olması, səlahiyyət və qərarların muxtariyyəti.
Göstərilən xüsusiyyətlər beynəlxalq münasibətlərə əsaslanan, müəyyən razılaşdırılmış kompetensiyaya
və daimi orqanlara malik, dövlətlərin sabit birliyi olan beynəlxalq hökumətlərarası təşkilatlara tamamilə
uyğundur.
Siyasi xarakterli beynəlxalq təşkilatların təsis olunması Birinci Dünya müharibəsindən sonra (Millətlər
Cəmiyyəti, Beynəlxalq Əmək Təşkilatı), həmçinin İkinci Dünya müharibəsinin gedişində və onun başa
çatmasından sonra 1945-ci ildə San-Fransisko konfransının gedişində BMT-nin yaradılması ilə
nəticələnmişdir. Həmin dövrdən sonra beynəlxalq təşkilatların sayı əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. 1970-ci
illərin əvvəllərində dünyada iki yüz iyirmi təşkilat var idisə, həmin ilin ortalarında bu rəqəm iki yüz altmışa,
hazırda isə dörd yüzə çatmışdır.
Beynəlxalq təşkilatların sayının artması dövlətlərin artan qarşılıqlı asılılığının və onların daimi əsasla
çoxtərəfli əməkdaşlığının nümunələrindən biridir. Bundan başqa, bu cür təşkilatlar təsisçi dövlətlərə
münasibətdə müəyyən avtonomiyaya malikdir və dövlətlər tərəfindən onlara tam nəzarət oluna bilmir. Bu
beynəlxalq təşkilatlara dövlətlərin müxtəlif sferadakı davranışına daimi təsir göstərmək imkanı verir.
Beynəlxalq təşkilatların müxtəlif tipologiyası mövcuddur. Onlardan nisbətən geniş yayılmışı beynəlxalq
təşkilatların geosiyasi kriteriyalar üzrə təsnif olunmasıdır. Bu zaman beynəlxalq təşkilatların universal
(məsələn, BMT), regionlararası (məsələn, İKT), regional (məs., Latın Amerikası iqtisadi sistemi), subregional
(məsələn, GUAM) tipləri ayırd edilir.
Digər bir kriteriya beynəlxalq təşkilatları fəaliyyət sahəsinə və istiqamətinə görə təsnif etməkdir. Bu
kriteriyaya müvafiq olaraq ümumməqsədli (BMT), iqtisadi (EAST, OPEK, Ümumdünya Ticarət Təşkilatı),
hərbi-siyasi (NATO, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı, Qərbi Avropa İttifaqı), maliyyə (BVF,
Dünya Bankı, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, İslam İnkişaf Bankı,) elmi-mədəni (UNESCO) və
texniki təşkilatlar mövcuddur.
Lakin göstərilən kriteriyalar şərti xarakter daşıyır. Birincisi, onları bir-birinə qarşı qoymaq olmaz, çünki
bir sıra təşkilatlar eyni zamanda hər iki kriteriyaya cavab verir. İkincisi, onların əsasında həyata keçirilən
təsnifat nisbidir: hətta texniki təşkilatlar öz üzərlərinə iqtisadi və ya siyasi funksiyalar götürə bilərlər. Məsələn,
Dünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu, QATT kimi təşkilatlar öz qarşılarında liberal bazar münasibətlərinin
mövcud olduğu üzv dövlətlərdə fəaliyyət göstərmək məqsədi qoymuşlar ki, bu da siyasi xarakterli məqsəddir.
Üçüncüsü, beynəlxalq təşkilatların nəinki funksional, eləcə də siyasi avtonomiyasını həddən artıq qabartmaq
düzgün deyildir. Məsələn, BMT Nizamnaməsinin 100-cü maddəsində deyilir: «Təşkilatın hər bir üzvü Baş
Katib və Katiblik personalının öhdəliklərinin beynəlxalq xarakterinə hörmət etmək öhdəliyi götürür və
vəzifələrinin icrası zamanı onlara təsir göstərməyə çalışmır». (9, XV Başlıq, 100-cü maddə). Lakin BMT və
onun ixtisaslaşmış təşkilatlarının fəaliyyət istiqamətlərinə ABŞ və onun müttəfiqləri böyük təsir göstərir. Buna
şərait yaradan əsas səbəb adıçəkilən təsisatlarda qüvvədə olan qərarların qəbulu zamanı tarazlaşdırıcı səsvermə
prinsipinin mövcudluğudur. Bu prinsipə görə, təşkilata daha artıq maliyyə yardımı göstərən dövlət nisbətən
üstün imkanlara malik olur. Bunun sayəsində ABŞ BVF və Dünya Bankında 20% səs hüququna sahibdir.
Bütün bunlar Beynəlxalq təşkilatların və xüsusən də onlardan ən böyük və universalı olan BMT-nin effektivliyi
problemini ortaya çıxarır.
Beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin qorunub saxlanılması, fikir mübadiləsi və qarşılıqlı anlaşmaya
şərait yaratmaqla dövlətlər arasındakı dostlüq münasibətlərinin və əməkdaşlığın inkişafının təmin olunması
məqsədilə yaradılmış BMT Soyuq müharibə şəraitində çox zaman kəskin təbliğat qarşıdurması meydanına
çevrilirdi və tamamilə siyasiləşmiş bir qurum idi.
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Azərbaycan regional və qlobal səviyyədə fəaliyyəti, o cümlədən beynəlxalq arenada əməkdaşlığı
genişləndirərək və dərinləşdirərək müstəqil dövlət kimi bir sıra beynəlxalq təşkilatlara, o cümlədən Birləşmiş
Millətlər Təşkilatı, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avropa Şurası, İslam Konfransı
Təşkilatı, Müstəqil Dövlətlər Birliyi və çoxlu sayda digər təşkilatlara üzv olmuşdur. Azərbaycan Respublikası
həmçinin GUAM regional qrupunun təsisçilərindən biridir.
• Azərbaycan-BMT
Beləliklə, Azərbaycanın xarici siyasətində onun 1992-ci ildən üzv olduğu BMT-yə müstəsna
əhəmiyyətli universal beynəlxalq təşkilat kimi yanaşılır. Yuxarıda adı çəkilən BMT TŞ-nın ErmənistanAzərbaycan münaqişəsinə dair qətnamələrilə yanaşı, BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının xəttilə
Azərbaycan qaçqınları və məcburi köçkünlərinin ağır şəraitinin qismən yaxşılaşdırılmasına yönəldilmiş
yardımını da qeyd etmək lazımdır. Azərbaycan-BMT münasibətləri çərçivəsində ölkəyə müxtəlif layihələrlə
bağlı yardım göstərən BMT-nin İnkişaf Proqramının oynadığı mühüm rolu da misal gətirmək olar. Bundan
əlavə, UNESCO, UNİCEF və BMT-nin digər xüsusiləşdirilmiş təşkilatlarının fəaliyyəti də diqqətdən
yayınmamalıdır.
• Azərbaycan – İƏT
1991-ci ildə İƏT-yə üzv olduqdan sonra Azərbaycan bu təşkilat çərçivəsində fəal iştirakçıya çevrilmiş
və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə mühüm önəm kəsb edən münasibətlərinin daha da möhkəmləndirilməsinin
tərəfdarı kimi çıxış edir. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Ermənistanı təcavüzkar qismində tanıyan və pisləyən ilk
beynəlxalq təşkilatdır. İƏT-in bu həyat əhəmiyyətli məsələyə dair aydın və ədalətli mövqeyi həmin təşkilatla
münasibətlərimizin yüksələn xətlə inkişafına əlverişli zəmin yaratmışdır.
• Azərbaycan – ATƏT
Azərbaycanın 1992-ci ildən üzv olduğu Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı Avropa
qitəsinin bütün ölkələrini əhatə edən yeganə təşkilatdır. Azərbaycan Respublikası təşkilatın əsas sənədləri olan
ATƏM-in Helsinki Yekun Aktına 1992-ci, Paris Xartiyasına 1993-cü və Avropa Təhlükəsizliyi Xartiyasına
1999-cu ildə qoşulmuşdur. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həll edilməsindəki roluna görə, ATƏT
çərçivəsində əməkdaşlıq Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətində xüsusi yer tutur. Azərbaycan ATƏTlə həmçinin demokratikləşdirmə sahəsində də əməkdaşlıq edir və bu sahəyə seçkilərin müşahidəsi, ATƏT-in
Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun xəttilə həyata keçirilən layihələr və s. daxildir.
• Azərbaycan – Avropa Şurası
Avropa institutlarına inteqrasiya Azərbaycanın xarici siyasətinin başlıca prioritetlərindən biridir. Bu
səbəbdən Azərbaycan 2001-ci ildən üzv olduğu Avropa Şurası ilə əməkdaşlıqda öz milli qanunvericiliyinin
yüksək beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması istiqamətində tədbirlər görür. Belə ki, Azərbaycan milli
qanunvericiliklərin demokratikləşdirilməsinə köməklik göstərən AŞ-nin Venesiya Komissiyası ilə sıx əlaqələr
qurmuş, Avropa Şurasının başlıca sənədi sayılan İnsan Hüquqları və Əsas Azadlıqlarının Qorunması üzrə
Konvensiyası və onun Protokollarını 25 yanvar 2001-ci il tarixində imzalamış, 15 aprel 2002-ci ildə isə onları
ratifikasiya etmişdir. Azərbaycan nümayəndə heyəti Avropa Şurası çərçivəsində, ilk növbədə bu təşkilatın
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə dair ədalətli mövqeyinin formalaşdırılmasında məqsədyönlü və
məhsuldar fəaliyyətilə seçilir.
• Azərbaycan – Avropa Birliyi
Avropa məkanına daha sıx inteqrasiyanın zəruriliyi mövqeyindən çıxış edən Azərbaycan Avropa
Birliyilə çoxşahəli qarşılıqlı əlaqələr yaratmışdır. Azərbaycanın AB ilə münasibətləri TACİS, TRACECA və
s. kimi müxtəlif proqramlar çərçivəsində inkişaf etdirilir. 1996-cı ildə Azərbaycan ilə Avropa Birliyi arasında
1999-cu ildən qüvvəyə minmiş Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq sazişi imzalanmışdır. Bu saziş siyasi dialoq,
demokratiyanın qurulmasına kömək, eləcə də iqtisadi əməkdaşlıq və sərmayələrin qoyuluşunu nəzərdə tutur.
2004-cü ildə Avropa Birliyinin şərqə doğru genişləndirilməsilə Azərbaycan Cənubi Qafqaz ölkəsi olaraq,
“Genişləndirilmiş Avropa” təşəbbüsü çərçivəsində AB-nin “Yeni qonşuluq siyasəti”nə daxil edilmişdir. Bu isə
ölkəmizin Avropa Birliyilə əməkdaşlığı daha da inkişaf etdirərək yeni keyfiyyət mərhələsinə qaldırması üçün
zəmin yaradır.
• Azərbaycan – NATO
Azərbaycanın Avro-Atlantika məkanında təhlükəsizliyinin başlıca elementlərindən olan NATO ilə
münasibətlərinə gəldikdə isə, qeyd etmək lazımdır ki, ölkəmiz “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramına elə onun
təqdim edildiyi 1994-cü ildə ilk qoşulanlardan olmaqla, Avro-Atlantika Tərəfdaşlıq Şurasında öz yerini
tutmuşdur. O dövrdən etibarən Azərbaycanın alyansla əməkdaşlığı uğurla inkişaf etməkdədir. Planlaşdırma və
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analiz prosesi və Fərdi Tərəfdaşlıq Proqramı çərçivəsində fəaliyyət, eləcə də Azərbaycan hərbçilərinin NATOnun başçılığı ilə Kosovodakı sülhməramlı əməliyyatlarda iştirakını buna bariz nümunə kimi göstərmək olar.
• Azərbaycan – Antiterror koalisiyası
Həm nisbətən yaxın olmayan tarixdə, həm də müasir dövrdə qarşılaşdığı erməni terrorçuluğu timsalında
bu bəlanın nə olduğunu tam dərk edən Azərbaycan 2001-ci il sentyabr ayının 11-dən ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi
beynəlxalq antiterror koalisiyasının fəal üzvü olaraq, terrorçuluğun qlobal təhdidlərinə qarşı mübarizəyə öz
töhfəsini verməkdədir. Belə ki, azərbaycanlı sülhməramlılar Əfqanıstan və İraqda həyata keçirilən
sülhməramlı əməliyyatlara qoşulmuşdur.
• Azərbaycan – MDB
1993-cü ildən MDB-nin üzvü olan Azərbaycan bu təşkilat çərçivəsində öz müstəqilliyini
möhkəmləndirmək və mehriban qonşuluq zonası yaratmaq məqsədi güdür. MDB həmçinin ətraf mühitin
qorunması, elmi və mədəni əməkdaşlıq, eləcə də qanunsuz dövriyyələrə və cinayətkarlığa qarşı mübarizədə
səylərin uyğunlaşdırılması və s. bu kimi sahələrdə fəaliyyətin nizama salınması üçün çərçivə kimi çıxış edir.
Bizim Yol. – 2018.- 16 oktyabr. – № 183. – S. 11.
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Azərbaycanın Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə çoxtərəfli əlaqələri
Nəzakət Məmmədova
Azərbaycan Respublikasının səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq etdiyi əsas beynəlxalq qurum
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatıdır (ÜST).
ÜST 7 aprel 1948-ci il tarixində yaradılmışdır. ÜST BMT sistemi çərçivəsində beynəlxalq səhiyyə
məsələlərini əlaqələndirən beynəlxalq təşkilatdır. ÜST ekspertləri səhiyyə üzrə rəhbər müddəa və standartlar
hazırlayır və dövlətlərə səhiyyə sahəsindəki problemlərin həllində köməklik göstərir. ÜST, habelə səhiyyə
sahəsində elmi tədqiqatları dəstəkləyir və təşviq edir.
ÜST-nin 194 üzv-dövləti var. Təşkilatın əsas orqanları Ümumdünya Səhiyyə Assambleyası, İcraiyyə
Şurası və Katiblikdir. Təşkilata İcraiyyə Şurasının təqdimatı əsasında Assambleya tərəfindən təyin olunan Baş
direktor rəhbərlik edir. Hal-hazırda, ÜST-nin Baş Direktoru Çin Xalq Respublikasının nümayəndəsi Marqaret
Çandır (2006-cı ildən etibarən). ÜST-nin Baş qərargahı İsveçrənin Cenevrə şəhərində yerləşir.
ÜST üzv-dövlətlərlə əlaqələrini regional ofisləri vasitəsilə həyata keçirir. Təşkilatın 6 regional ofisi var:
• Afrika üzrə Regional Ofis – qərargahı Brazzavil (Konqo);
• Avropa üzrə Regional Ofis – qərargahı Kopenhagen (Danimarka)
• Cənub-şərqi Asiya üzrə Regional Ofis – qərargahı Yeni-Dehli (Hindistan)
• Amerika üzrə Regional Ofis – qərargahı Vaşinqton (ABŞ)
• Şərqi Aralıq dənizi sahili üzrə Regional Ofis – qərargahı Qahirə (Misir)
• Qərbi Sakit okean üzrə Regional Ofis – qərargahı Manila (Filippin)
Azərbaycan Respublikası 1992-ci il 2 oktyabr tarixində ÜST-ə üzv qəbul olunmuşdur. Azərbaycan
Respublikasının ÜST ilə əməkdaşlığı təşkilatın Baş qərargahı və Avropa üzrə Regional Ofisi vasitəsilə həyata
keçirilir. Eyni zamanda, ÜST-nin ölkəmizdə ofisi mövcuddur.
Azərbaycan Respublikasının ÜST ilə sıx əməkdaşlıq münasibətləri mövcuddur. Bu əməkdaşlıq
münasibətləri ilk olaraq özünü, Ümumdünya Səhiyyə Assambleyası, ÜST-nin İcraiyyə Şurası, ÜST-nin
Avropa Regional Ofisinin sessiyalarında, o cümlədən il ərzində ÜST çərçivəsində keçirilən iclaslarda
Azərbaycan Respublikasının müvafiq nümayəndə heyətlərinin iştirakında və ÜST nümayəndələrinin müxtəlif
illərdə Azərbaycan Respublikasına etdikləri rəsmi səfərlərdə göstərir.
2000 və 2004-cü illərdə ÜST-nin Avropa Regional Ofisinin Direktoru Mark Danzon Azərbaycan
Respublikasına rəsmi səfər etmişdir.
16-25 may 2005-ci il tarixində Cenevrədə keçirilmiş Ümumdünya Səhiyyə Assambleyasının 58-ci
sessiyası çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Avropa regionundan 2005-2008-ci illər üçün ÜST-nin
İcraiyyə Şurasına üzv seçilmişdir. Şuraya 192 ölkədən 32 ölkə üzv qismində seçilmişdir.
25-26 aprel 2006-cı il tarixində ÜST-nin keçmiş Baş direktoru Li Yonq Vuk Azərbaycan Respublikasına
rəsmi səfər etmişdir. L.Y.Vuk Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən qəbul edilmiş, Nazirlər
Kabineti, Səhiyyə Nazirliyi, eləcə də Heydər Əliyev Fondunda keçirilmiş görüşlərdə iştirak etmişdir.
Sözügedən səfər çərçivəsində əsas diqqət quş qripi xəstəliyi və vərəm xəstəliyi ilə mübarizə, eşitmə qabiliyyəti
olmayan və zəif olan insanların cəmiyyətdə rolunun artırılması, ÜST ilə əməkdaşlıq, aclıq və yoxsulluğun
aradan qaldırılması və səhiyyə sektorunda islahatlar kimi məsələlərə yönəlmişdir.
6-8 noyabr 2006-cı il tarixində Cenevrədə ÜST-nin İcraiyyə Şurasının 119-cu sessiyası, 9 noyabrda isə
Ümumdünya Səhiyyə Assambleyasının 1-ci fövqəladə toplantısı keçirilmişdir və tədbirlərdə Azərbaycan
Respublikasının Səhiyyə Naziri O.Şirəliyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti iştirak etmişdir. İclasların
nəticəsi olaraq, ÜST-nin yeni Baş direktoru Çin Xalq Respublikasının nümayəndəsi Marqaret Çan seçilmişdir.
30 yanvar – 1 fevral 2008-ci ilin tarixində M.Çan Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfər etmişdir.
Azərbaycan Respublikasının ÜST ilə əməkdaşlığının mühüm nümunəsi kimi 12-15 sentyabr 2011-ci il
tarixində Avropa regionu ölkələrinin 50-dən artıq səhiyyə nazirinin iştirakı ilə ÜST-nin Avropa Regional
Komitəsinin 61-ci illik sessiyasının Bakı şəhərində keçirilməsi qeyd edilməlidir. Tədbir zamanı, bir sıra qlobal
səhiyyə problemləri ətrafında müzakirələr aparılmış, “Səhiyyə 2020” adlanan yeni Avropa səhiyyə siyasəti
sənədi qəbul edilmiş, 21-ci əsrdə səhiyyənin strateji istiqamətləri, səhiyyənin qlobal səviyyədə sosial təsiri,
ÜST-nin Avropa regionunda səhiyyə sisteminin möhkəmləndirilməsi, Avropada 2012-2016-cı illərdə qeyriyoluxucu xəstəliklərlə mübarizə üzrə strategiya sənədi və digər qlobal səhiyyə məsələləri ətrafında müzakirələr
aparılmış və müvafiq qərarlar qəbul edilmişdir. Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyev də iştirak etmişdir.
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16 noyabr 2012-ci il tarixində Bakı şəhərində Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyi və ÜST-nin birgə təşkilatçılığı ilə Avropa Ətraf Mühit və Səhiyyə üzrə Nazirlər Şurasının 3-cü görüşü
keçirilmişdir.
Tədbirdə ÜST-nin Avropa üzrə regional Direktoru Jujanna Yakob və Azərbaycan Respublikasının
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri çıxış etmişdir. Eyni zamanda, görüş zamanı Heydər Əliyev Fondunun
Vitse-Prezidenti Leyla Əliyeva çıxış edərək 2011-ci ildə irəli sürdüyü “IDEA” (“International Dialogue for
Environmental Action”) təşəbbüsü barədə qonaqlara məlumat vermişdir.
20-28 may 2013-cü il tarixində Cenevrə şəhərində Ümumdünya Səhiyyə Assambleyasının 66-cı
sessiyası və 29-30 may 2013-cü il tarixində isə ÜST-nin İcraedici Şurasının 133-cü sessiyası keçirilmişdir.
Sözügedən tədbirlərdə Azərbaycan tərəfi Səhiyyə Naziri O.Şirəliyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə
təmsil olunmuşdur. İcraedici Şuranın iclası zamanı O.Şirəliyev Şuranın vitse-sədri vəzifəsinə seçilmişdir.
20-25 yanvar 2014-cü il tarixində Cenevrə şəhərində ÜST-nin İcraedici Şurasının 134-cü, 26-27 may
2014-cü il tarixində 135-ci sessiyası, 19-24 may 2014-cü il tarixində isə Ümumdünya Səhiyyə
Assambleyasının 67-ci sessiyası keçirilmişdir. Sözügedən tədbirlərdə Azərbaycan tərəfi Səhiyyə Naziri
O.Şirəliyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə təmsil olunmuşdur.
Ümumdünya Səhiyyə Assambleyası və ÜST-nin İcraiyyə Şurasının iclaslarında ölkəmiz mütəmadi
olaraq yüksək səviyyədə – Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə
təmsil olunur. Sözügedən iclaslarda çoxtərəfli danışıqlarla yanaşı, Azərbaycan nümayəndə heyəti bir çox
ölkələrin səhiyyə qurumlarının rəhbərləri, eyni zamanda ÜST-nin Baş direktoru M.Çan, ÜST-nin Avropa
Regional Ofisinin direktoru J.Jakab və ÜST-nin bir sıra digər rəhbər şəxsləri ilə ikitərəfli görüşlər keçirir və
səhiyyə sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi, səhiyyə sisteminin təkmilləşdirilməsi, səhiyyənin
maliyyələşdirilməsi və səhiyyə sahəsində digər əlaqədar mövzular ətrafında fikir mübadiləsi aparır.
ÜST ilə əməkdaşlığımızın yüksək səviyyəsinin göstəricilərindən biri kimi Azərbaycan Respublikasının
mütəmadi olaraq ÜST orqanlarına üzv seçilməsi qeyd edilməlidir. Belə ki, ÜST-nin Avropa Regional
Komitəsinin 14-17 sentyabr 2009-cu ildə Kopenhagendə keçirilmiş 59-cu sessiyasında Azərbaycan 3 il
müddətinə (2009-2012-ci illər) qurumun Daimi Komitəsinə üzv seçilmişdir. 16-25 may 2005-ci il tarixində
Cenevrədə keçirilmiş Ümumdünya Səhiyyə Assambleyasının 58-ci sessiyası çərçivəsində Azərbaycan Avropa
regionundan 2005-2008-ci illər üçün ÜST-nin İcraiyyə Şurasına üzv seçilmişdir. Daha sonra isə Azərbaycan
Respublikası 2012-2015-ci illər üçün ÜST-nin İcraiyyə Şurasına üzv seçilmişdir. Öncə qeyd edildiyi kimi, 2930 may 2013-cü il tarixli ÜST İcraiyyə Şurasının 133-cü iclasında Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Naziri
Şuranın vitse-sədri vəzifəsinə seçilmişdir.
Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikasının BMT-nin Cenevrə şəhərindəki bölməsi və digər beynəlxalq
təşkilatlar yanında Daimi Nümayəndəliyinin fəaliyyətinin prioritetlərindən biri kimi ÜST ilə əməkdaşlığın
genişləndirilməsi istiqamətində ÜST-nin müxtəlif bölmələri ilə sıx əməkdaşlıq münasibətləri qurulmuş,
Ümumdünya Səhiyyə Assambleyası, ÜST-nin İcraiyyə Şurası, ÜST-nin Avropa Regional Ofisinin
sessiyalarında, ÜST Komitələrinin iclaslarında, o cümlədən il ərzində ÜST çərçivəsində keçirilən digər
çoxsaylı iclaslarda fəal iştirak təmin edilir, səhiyyə ilə bağlı ölkəmizlə təşkilat arasında əməkdaşlıq
münasibətlərinin əlaqələndirilməsi ilə yanaşı, səhiyyənin müxtəlif istiqamətləri üzrə ÜST-nin nümayəndələri
ilə çoxsaylı görüşlər keçirilir.
ÜST-nin Avropa Regional Ofisinin Baş direktoru və Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Naziri
arasında imzalanmış 2012-2013-cü illər üzrə 2-illik əməkdaşlıq sazişi səhiyyə sistemi və ictimai sağlamlığın
gücləndirilməsi, qeyri-yoluxucu xəstəliklər, sağlamlığın təşviqi və sağlam həyat tərzi, yoluxucu xəstəliklər,
səhiyyə təhlükəsizliyi və ətraf mühit, habelə səhiyyə informasiyası, tədqiqatlar və innovasiya kimi sahələri
2012-2013-cü illər üçün əməkdaşlığın prioritet istiqamətləri qismində müəyyən etmişdir.
Eyni zamanda, ÜST tərəfindən Azərbaycanda səhiyyə sisteminin təkmilləşdirilməsi, ictimai sağlamlıq,
uşaq və ana ölümünün qarşısının alınması və bir sıra digər məsələlərlə bağlı çoxsaylı layihələr həyata
keçirilmiş və ya hal-hazırda keçirilməkdədir:
1. DOTs (Directly Observed Treatment-short course) layihəsi – Layihə vərəm xəstəliyi ilə bağlı birbaşa
həkim nəzarəti altında qısamüddətli müalicə kurslarının keçirilməsini nəzərdə tutur. Layihə çərçivəsində Bakı,
Naxçıvan, Lənkəran, Xaçmaz, Gəncə, Sumqayıt, Sabirabad, Şəki və Mingəçevir şəhərlərindəki vərəm
dispanserləri vərəm əleyhinə dərman vasitələri, diaqnoz üçün rentgen aparatları, mikroskoplar və digər
avadanlıqlar şəklində humanitar yardımlar alır. Bu proqrama bir sıra qeyri-hökumət təşkilatları da
qoşulmuşdur.
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2. MECACAR – poliomielitin ləğv edilməsi üzrə proqram. Bu genişmiqyaslı proqram 1995-ci ildən
həyata keçirilməyə başlanmışdır. Proqrama BMT-nin Uşaq Fondu (UNICEF) də qoşulmuşdur.
3. CARAK – uşaq və anaların qorunması üzrə proqram.
4. Difteriyaya nəzarət üzrə proqram – Proqram çərçivəsində Respublikanın müxtəlif rayonlarının tibbi
heyəti üçün tədris kursları təşkil edilir.
5. Ailə planlaşdırılması üzrə proqram – Proqramın həyata keçirilməsi üçün iki şəhər – Gəncə və
Sumqayıt şəhərləri seçilmişdir.
6. Ruhi sağlamlıq üzrə Proqram – Proqram çərçivəsində ölkəmizə humanitar yardım şəklində müxtəlif
dərmanlar daxil olur. Yardım Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən pilot şəhər qismində
seçilmiş Quba rayonuna və digər rayonlara göndərilir.
7. Cənubi Qafqaz Səhiyyə İnformasiya Sistemi – layihənin məqsədi Azərbaycan Respublikasının
Səhiyyə Nazirliyinə özünün Səhiyyə İnformasiya Sisteminin yenidən qurulmasında və inkişafında köməklik
göstərməkdir.
Təşkilatın Azərbaycandakı proqramlarının yerinə yetirilməsinə kömək göstərmək məqsədilə 1994-cü
ilin iyun ayında Bakı şəhərində Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycan Respublikasındakı
Nümayəndəliyi yaradılıb.
2006-cı ildən etibarən Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi ÜST-nin İcraiyyə Şurasında iki dəfə,
Avropa Regional Bürosunun Daimi Komitəsində isə bir dəfə təmsil olunub. 2011-ci ildə Azərbaycan
Respublikası ÜST-nin Avropa regionu üzrə illik ali toplantısına – ÜST Avropa Regional Komitəsinin 61-ci
sessiyasına ev sahibliyi edib.
Həmin toplantıda ÜST-nin Avropa regionuna daxil olan 53 ölkənin səhiyyə nazirləri və ictimai səhiyyə
mütəxəssisləri bu regionda ictimai səhiyyə ilə bağlı əsas çətinlklərin və artan təhlükələrin öhdəsindən gəlmək
məqəsdilə müvafiq fəaliyyət planlarını razılaşdırıblar. Eyni zamanda, Regional Komitənin Azərbaycan
Respublikasında keçirilmiş sessiyasında “Səhiyyə 2020” adlanan yeni Avropa səhiyyə siyasəti sənədi
müzakirə edilərək növbəti il qəbul olunub. Səhiyyə sahəsində ədalətliliyin gücləndirilməsi və daha yaxşı
idarəçiliyin təmin olunması məsələlərinin xüsusi yer aldığı “Səhiyyə 2020” siyasət sənədi “2030-cu ilədək
Dayanıqlı İnkişaf Gündəliyi”nin həm müjdəçisi, həm də tamamlayıcısı hesab olunur.
Azərbaycan Respublikasının səhiyyə sahəsində əsas əlamətdar hadisələr
• 2002-ci ildə Azərbaycan Respublikası poliomelitdən azad ölkə statusu alıb.
• 2005-ci ildə Azərbaycan Respublikası qlobal tütün epidemiyasının artan təhlükələrinə qarşı cavab
olaraq işlənib hazırlanmış beynəlxalq müqaviləni – ÜST-nin “Tütünə qarşı mübarizə haqqında” Çərçivə
Konvensiyasını ratifikasiya edib.
• 2006-cı ildə Azərbaycan Respublikasında HİV infeksiyasının müalicəsi üçün xidmətlərin
göstərilməsinə ÜST-nin dəstəyi ilə başlanıb.
• Son on il ərzində ÜST-nin Baş direktoru Azərbaycan Respublikasına üç dəfə səfər edərək 2007-ci ildə
ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyevanı ÜST-nin İhsan Doğramacı Ailə Sağlamlığı Fondunun mükafatı ilə
təltif edib.
• 2007-2014-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında ana ölümü hallarının səviyyəsi 50%-dən çox azalıb.
• 2008-2013-cü illər üzrə strateji planda nəzərdə tutulmuş milli məqsədə uyğun olaraq 2013-cü ildə
Azərbaycan Respublikasında malyariyaya yoluxma hallarının qarşısı tam olaraq alınıb. Hazırda ölkədə bu
xəstəliyin yenidən bərpa olunmasının qarşısının alınması məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilir. “2016-2020-ci
illər üçün Azərbaycan Respublikasında malyariya xəstəliyinin yenidən bərpa olunmasının qarşısının alınması”
üzrə Milli Strategiya 2016-cı ildə qəbul edilib.
• 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikası qızılca və məxmərik xəstəliklərini eliminasiya etmiş ölkə
statusu alıb.
ÜST-nin Azərbaycan Respublikasındakı hazırkı fəaliyyəti
Hal-hazırda ÜST-nin Bakı şəhərində yerləşən Nümayəndəliyində 6 əməkdaş çalışır. “2030-cu ilədək
Dayanıqlı İnkişaf Gündəliyi”nə nail olmaq məqsədilə bu Nümayəndəlik siyasət hazırlama sahəsində
istiqamətlər verməklə, yerlərdə texniki əməkdaşlığı həyata keçirmək üçün əlaqələr qurmaqla, müvafiq
standartları və razılaşmaları müəyyən etməklə, habelə mövcud və böhran zamanı yaranan səhiyyə
prioritetlərinin öhdəsindən gəlmək üçün ictimai səhiyyə tədbirlərinin əlaqələndirilməsini təmin etməklə
Azərbaycan Respublikası Hökumətinə dəstək verir.
ÜST-nin Azərbaycan Respublikasındakı fəaliyyəti ilə bağlı prioritetlər iki illik əməkdaşlıq sazişi (BCA)
əsasında müəyyən edilir. Nümayəndəlik milli təşkilatlarla və beynəlxalq tərəfdaş agentliklərlə yaxından
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əməkdaşlıq etməklə bu sazişi yerinə yetirir və Azərbaycan Respublikasının milli siyasətlərinin və planlarının
təmin edilməsinə dəstək verir.
Səhiyyə sahəsinə aid prioritetlər və nailiyyətlər arasında bunları qeyd etmək lazımdır:
Qeyri-infeksion xəstəliklər (QİX) – ÜST “Azərbaycan Respublikasında qeyri-infeksion xəstəliklərlə
mübarizəyə dair 2015-2020-ci illər üçün Strategiyanın” və bu Strategiyanın icrası üzrə əsas fəaliyyət
istiqamətlərinin işlənib hazırlanması prosesində aparıcı rola malik idi.
Tütünə qarşı mübarizə – 1997-ci ildən etibarən tütün məmulatlarının müxtəlif formada reklamı qadağan
olunur və qanuna əsasən tütün məmulatının istehlakının insanların səhhətinə zərəri haqqında xəbərdarlıq
yazısının mətni tütün məmulatı qutusunun ön və arxa tərəflərinin 30%-i əhatə edir.
Ana və uşaq sağlamlığı – ÜST “Ana və uşaqların sağlamlığının qorunması üzrə” Dövlət Proqramının
işlənib hazırlanmasına dəstək vermişdir. 2015-ci ildə Azərbaycan Respublikasında Diridoğulmanın
Beynəlxalq Meyarlarına keçid uşaq ölümü hallarının daha dəqiq qeydiyyata alınmasına şərait yaradıb.
Səhiyyə sisteminin gücləndirilməsi – Azərbaycan Respublikasının seçilmiş rayonlarında icbari tibbi
sığortanın pilot qaydada tətbiqi ÜST-nin dəstəyi ilə həyata keçirilir.
İmmunlaşdırma – Yerli tibb işçiləri və mütəxəssisləri vaksinlərin təhlükəsizliyi və vaksinasiyaya əks
göstərişlər üzrə təlimlərdə iştirak edib.
Vərəm – ÜST “Vərəmlə mübarizə üzrə” Dövlət Tədbirlər Proqramının həyata keçirilməsinə dəstək
verir.
Bizim Yol.– 2018.- 9 noyabr. – № 199. – S. 11.
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OPEC+ formatında əməkdaşlıq Azərbaycan üçün məqsədəuyğundur
İnam Hacıyev
Neft İxrac Edən Ölkələr Təşkilatına üzv və qeyri-üzv dövlətlərin ikinci görüşünün nəticəsi olaraq neft
hasilatının azaldılmasına dair sazişin müddəti 2018-ci ilin birinci rübünün sonunda başa çatmalı olsa da ötən
il dekabrda keçirilmiş üçüncü görüşdə sazişin ilin sonuna kimi davam etdirilməsinə qərar verildi. Hazırda
iştirakçı ölkələr öz öhdəliyini icra edir, görüşlər keçirilir, OPEC+ formatında əməkdaşlıq mexanizminin daha
da inkişaf etdirilməsi, uzunmüddətli olması ətrafında müzakirələr aparılır.
Şübhəsiz ki, bütün bunlar OPEC çərçivəsində əməkdaşlığın gözləntiləri doğrultmasının nəticəsi kimi
dəyərləndirilməlidir və bu əməkdaşlıq təkcə OPEC-in nüfuzu, maraqlarının qorunması deyil, həm də neft hasil
edən və ixrac edən ölkələrlə bərabər, eyni zamanda istehlakçılar üçün də vacibliyini nümayiş etdirir. Nəzərə
alsaq ki, bu əməkdaşlıq, OPEC ölkələri və təşkilata daxil olmayan ölkələrin mövqeyinin yekdilliyi, maraqların
uzlaşması və dialoq vasitəsilə qlobal problemin həllinə çalışmaları, böhranlı vəziyyətə yanaşma və təsirləri
baxımından mütərəqqi bir prosesdir, bu əməkdaşlığın böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini inkar etmək olmaz.
Məlumdur ki, dünya bazarında neftin qiymətinin sabitləşdirilməsi məqsədilə qəbul edilmiş qərarın
işləkliyi məhz, “Əməkdaşlıq Bəyannaməsi”nə qoşulan ölkələr tərəfindən təmin edilir və üzv olan ölkələrin hər
biri öz öhdəliyinə sadiqliyini qoruyub saxlayır. Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, 2016-cı ilin sonlarından
bu günə kimi OPEC-in çətiri altında davam edən əməkdaşlıq təqdirəlayiqdir. Xüsusilə qeyd etmək yerinə düşər
ki, yeni texnologiyaların tətbiqi, enerji sektorunda yeni çağırışların nəzərə alınması, geosiyasi faktorların təsiri
ilə əlaqədar yarana biləcək risklərin gələcəkdə dünya enerji balansında neftin yanacaq növü kimi mövqeyinin
hansı dərəcədə saxlanması istiqamətində neft ölkələri üçün bu əməkdaşlıq həm də müzakirə və həll platforması
ola biləcəyi inkar edilə bilməz.
Nəzərə almaq lazımdır ki, Vyana razılaşmasınadək qlobal neft bazarında müşahidə olunan kəskin
qiymət tərəddüdlərini indi artımla müşayiət olunan sabitlik əvəz edib və məhz bu səbəbdən tələb-təklif tarazlığı
artıq tədricən bərpa olunmaqdadır. Elə bu baxımdan qiymətin formalaşmasında həlledici rol oynayan
kommersiya neft ehtiyatlarının əhəmiyyətli dərəcədə azalması başa düşüləndir. Sözsüz ki, neft bazarındakı
müsbət tendensiya fonunda iqtisadi artım, qlobal iqtisadi göstəricilər də nəzərdən yayınmır və sevindirici haldır
ki, nüfuzlu beynəlxalq qurumların proqnozlarına əsasən, 2018-ci il dünya iqtisadiyyatında nəzərə çarpacaq
iqtisadi artım gözlənilir. Təbii ki, bu artım neftə tələbatın artmasına, nəticədə qiymətə də təsir edən başlıca
amil hesab oluna bilər və əgər dünyada neftin qiymətindən danışılırsa bütün amillər sözsüz ki, nəzərə
alınmalıdır.
Bildiyimiz kimi, Neft İxrac Edən Ölkələr Təşkilatının baş katibi Məhəmməd Sanusi Barkindo
Azərbaycan Prezidentinin dəvəti ilə 17-19 mart 2018-ci il tarixlərində ölkəmizdə səfərdə olub və səfər
çərçivəsində bir sıra görüşlər keçirilib, eyni zamanda “Səngəçal” terminalına və Bibiheybətdəki ilk neft
quyusuna baş çəkilib. Təşkilatın baş katibinin Azərbaycana marağını inkar etmək mümkün deyil və bu maraq
müxtəlif səbəblərlə bağlıdır.
Hamıya çox yaxşı məlumdur ki, ilk dəfə Azərbaycanda neftin sənaye üsulu ilə hasilatı XIX əsrin
ortalarına təsadüf edir. Azərbaycan karbohidrogenlərin həm kəşfiyyatı, həm hasilatı, həm də emalı sahələrində
bir sıra mütərəqqi yeniliklərin ilk dəfə tətbiq olunması, eyni zamanda enerji təhlükəsizliyindəki rolu və
dünyanın enerji xəritəsini dəyişən layihələri ilə diqqət mərkəzində olan ölkələrdəndir. Xüsusilə qeyd etmək
lazımdır ki, Azərbaycana olan maraq və diqqət elə bu səbəbdəndir ki, ölkəmiz qlobal layihələrə üstünlük verir.
OPEC tərəfindən Azərbaycana bu maraq sözsüz ki, ölkəmizin uğurla həyata keçirdiyi transmilli layihələrlə
yanaşı, eləcə də son illər neftin qiymətinin sabitləşdirilməsi istiqamətində təşkilat çərçivəsində irəli sürülən
təşəbbüslərə qoşulması və həyata keçirilən tədbirlərdə yaxından iştirakı ilə bağlıdır. Göründüyü kimi
Azərbaycanın bu prosesdə rolu, həyata keçirilən tədbirlərdə yaxından iştirakı OPEC tərəfindən yüksək
qiymətləndirilir. Məhz bu baxımdan, 2018-ci ildən sonrakı müddətdə əməkdaşlığın davam etdirilməsində
maraqlar xüsusilə ifadə olunur və burada Azərbaycanın da yer alması arzu ediləndir. Azərbaycanın OPEC-ə
qoşulması və OPEC+ formatında əməkdaşlığın davam etdirilməsi hazırkı mərhələdə ölkəmiz üçün daha
məqsədəuyğundur.
2018-ci ildə ölkədə təxminən 38 milyon ton neft hasil ediləcəyi proqnozlaşdırılır ki, onun da 28 milyon
tonu “Azəri-Çıraq-Günəşli” (AÇG) yataqlar kompleksinin, 7,6 milyon tonu isə SOCAR-ın payına düşür və
hətta əlavə olaraq “Şahdəniz”dən 2,4 milyon ton kondensatın hasil ediləcəyi də proqnozlaşdırılır. Bütün
bunların fonunda eləcə də təxminən 32 milyon ton neftin ixrac edilməsi nəzərdə tutulur.
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Qaz hasilatına gəldikdə isə, 2018-ci ildə ölkəmizin təxminən 30 milyard kubmetr qaz hasil ediləcəyi
proqnozlaşdırılır ki, bunun da 6,4 milyard kubmetri SOCAR-dan, 12,5 milyard kub metri AÇG-dən, 11,1
milyard kubmetri isə “Şahdəniz”dən gözləniləndir. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, ümumi hasilatdan qaz
ixracının 9,7 milyard kubmetrdən bir qədər artıq olacağı da proqnozlaşdırılır.
Nəzərə almaq lazımdır ki, “Cənub Qaz Dəhlizi” elə bir layihədir ki, təkcə iştirakçı ölkələrin deyil,
gələcəkdə qoşulacaq, yaxud qoşulmaq istəyən hər bir ölkənin maraqlarını təmin edəcək böyük imkanlara
malikdir. Həmçinin, bu imkanlar onu deməyə əsas verir ki, Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə ərsəyə gələn
“Cənub Qaz Dəhlizi”nin yeni ixracatçılar, tranzit və istehlakçı ölkələr cəlb etməklə Balkanlar da daxil olmaqla,
Şərqi və Mərkəzi Avropaya qədər genişlənmə perspektivi var və adından göründüyü kimi, bu bir dəhlizdir.
“Şahdəniz Mərhələ-2″, “Cənubi Qafqaz Boru Kəməri” və TANAP layihələri yekunlaşmaq üzrədir və bütün bu
işlər də onu göstərir ki, Azərbaycan üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirib. Türkmənistan və Rumıniya
təmsilçilərinin “Cənub Qaz Dəhlizi” Məşvərət Şurasının 4-cü iclasında iştirakı və çıxışları da təsdiqləyir ki,
layihəyə maraq getdikcə daha da artır.
Səs.– 2018.- 12 may. – № 91. – S. 11.
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Azərbaycan–Çin münasibətləri yeni mərhələyə qədəm qoyur
ÇXR Sədri Si Cinpin Çinin ölkəmizin ərazi bütövlüyünü müdafiə etdiyini bəyan edib
Səbuhi Məmmədov
Çin ilə münasibətlər Azərbaycan üçün prioritet istiqamətdir və ölkə başçıları tərəfindən əsası qoyulmuş
siyasi dialoq ikitərəfli əlaqələrin daha da möhkəmlənməsinə şərait yaratmışdır. Çin Xalq Respublikasına
işgüzar səfəri çərçivəsində keçirilən görüşlərdə Prezident İlham Əliyev bildirmişdir ki, Çinlə əlaqələr
Azərbaycan üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycan ilə Çin arasında mövcud olan dostluq əlaqələri
xalqlarımızın tərəqqisi və rifahı naminə uğurla inkişaf edəcək və güclənəcəkdir.
Çin Xalq Respublikası (ÇXR) Azərbaycanın müstəqilliyini 27 dekabr 1991-ci ildə tanımışdır. İki ölkə
arasında diplomatik münasibətlər isə 2 aprel 1992-ci ildə qurulmuşdur. Ötən müddət ərzində formalaşmış
siyasi, iqtisadi, ticarət, enerji, mədəniyyət, turizm, təhsil kimi sahələrdə əməkdaşlıq münasibətləri həm
ikitərəfli, həm də çoxtərəfli müstəvidə yüksək səviyyədədir və tərəflər bir sıra strateji sahələrdə məhsuldar
əməkdaşlıq edirlər. Xüsusilə də ulu öndər Heydər Əliyevin Çinə uğurlu səfərindən sonra iki ölkə arasında
münasibətlər intensivləşmiş və əlaqələrin spektri genişlənmişdir. “Sinxua” agentliyinə müsahibəsində
Prezident İlham Əliyev bu məqama toxunaraq bildirmişdi ki, 1994-cü ildə ümummilli lider Heydər Əliyev
Çinə səfər etmiş və həmin səfər ölkələrimiz arasında ikitərəfli münasibətlərin təməlini qoymuşdur. “Həmin
vaxtdan bizim əlaqələrimiz çox uğurla inkişaf edir. Azərbaycan və Çin dost ölkələrdir. Mənim Çinə 2005-ci
ildəki rəsmi və 2015-ci ildəki dövlət səfərlərim ikitərəfli münasibətlərimizi inkişaf etdirmək və
dərinləşdirməklə yanaşı, birgə iradəmizi bir daha təsdiq etdi”, – deyən dövlət başçısı əlavə etmişdir ki, iki ölkə
arasında fəal siyasi təmaslar mövcuddur.
Ölkə başçısının ÇXR Sədri Si Cinpin ilə görüşündə də iki ölkə arasında münasibətlərin yüksək
səviyyədə olduğu məmnuniyyətlə vurğulanmışdır. Azərbaycanın “Bir kəmər, bir yol” forumunda iştirak
etməyə dəvət olunmasını yüksək qiymətləndirən Prezident İlham Əliyev bunu Azərbaycana xüsusi hörmət,
özünə münasibətdə dostluq əlaməti hesab etdiyini açıqlamışdır: “Siz qeyd etdiniz ki, mən Sizin ölkənizin
dostuyam, Azərbaycanda da Sizi Azərbaycanın xeyirxah dostu kimi tanıyırlar. Biz birgə səylərimizlə
əməkdaşlığımızı irəlilədirik, bundan sonrakı qarşılıqlı fəaliyyətin yollarını müəyyən edirik”, – deyən ölkə
başçısı əlavə etmişdir ki, “Bir kəmər, bir yol” forumunun keçirilməsi çox böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Prezident İlham Əliyev çıxışında 2015-ci ildə ÇXR-ə dövlət səfəri çərçivəsində “İpək Yolu İqtisadi
Kəməri” haqqında Anlaşma Memorandumunun imzalanmasını da xatırlatmış və bu gün tərəflərin siyasi
münasibətlərinin yüksək səviyyədə olduğunu açıqlamışdır. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanla Çinin
beynəlxalq təşkilatlarda fəal qarşılıqlı əlaqə saxladığını da vurğulamışdır. Qeyd etmək yerinə düşər ki,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının beş daimi üzvündən biri kimi Çin Xalq Respublikası Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həlli prosesində Azərbaycana dəstək verir və bu amil rəsmi Bakı üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
Çin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın sərhəd toxunulmazlığı və ərazi bütövlüyü prinsipi əsasında
həllinə tərəfdar olduğunu dəfələrlə bəyan etmişdir. Çinin BMT Təhlükəsizlik Şurasının veto hüquqlu 5
üzvündən biri olmasını və beynəlxalq məsələlərə geniş təsir imkanlarını nəzərə alsaq, bu cür prinsipial
məsələlərdə iki ölkənin rəsmi mövqelərinin üst-üstə düşməsi Azərbaycan üçün çox vacibdir.
ÇXR Sədri Si Cinpin Azərbaycan tərəfini və şəxsən Prezident İlham Əliyevi Çin – Azərbaycan
münasibətlərinin inkişafına, “Bir kəmər, bir yol” təşəbbüsünün birlikdə reallaşdırılmasına böyük diqqət
yetirdiyini və rəsmi Pekinin bunu yüksək qiymətləndirdiyini demişdir. Azərbaycanın Avrasiya məkanında
əməkdaşlıq üzrə Çinin əsas tərəfdaşlarından biri olduğunu vurğulayan cənab Cinpin əlavə etmişdir ki, Prezident İlham Əliyev həm də “Bir kəmər, bir yol” layihəsinin reallaşdırılmasına ilk olaraq münasibət
bildirənlərdən və bu işdə fəal iştirak edənlərdən olmuşdur. “Sizin ölkəniz Böyük İpək Yolu üzərində yerləşir
və bu yolun bərpasında təbii tərəfdaşdır. Bizim əməkdaşlığımızın artıq bir sıra nəticələri var və bu əməkdaşlıq
xalqlarımıza real fayda verir. Sizinlə birlikdə ortaq səylərimizlə “Bir kəmər, bir yol” layihəsinin
reallaşdırılmasını davam etdirməyə, birgə inkişaf və firavanlıq naminə bütün sahələrdə qarşılıqlı faydalı
əməkdaşlığı daim dərinləşdirməyə hazıram”, – deyən ÇXR Sədri əlavə etmişdir ki, Azərbaycan Prezidenti Çin
xalqının çoxdankı dostudur, Çin – Azərbaycan münasibətlərinin və bütün sahələrdə əməkdaşlığın inkişafı üçün
şəxsən daim səy göstərir və o, bunu yüksək qiymətləndirir. Cənab Cinpin Çin Kommunist Partiyasının da Yeni
Azərbaycan Partiyası ilə əlaqələri fəallaşdırmağa, dövlət idarəçiliyi təcrübəsini mübadilə etməyə, iki ölkə
arasında qarşılıqlı etimadı möhkəmlətməyə hazır olduğunu da vurğulamışdır.
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Bu, bir faktdır ki, Çin Azərbaycanla əlaqələrə xüsusi maraq göstərən ən fəal dövlətlərdən biridir və onun
ölkəmizə və Xəzər hövzəsinə marağı təbii qarşılanır. Çünki son illər ərzində sürətlə inkişaf edən Çin üçün
xammal və ilk növbədə, enerji mənbələri xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Zəngin karbohidrogen ehtiyatlarına malik
olan, eyni zamanda, strateji nəqliyyat-tranzit qovşağına çevrilən Azərbaycanla əlaqələrin daha da
genişləndirilməsi rəsmi Pekinin xüsusi maraq dairəsindədir. Dünyanın sürətlə böyüyən ölkəsi ilə
münasibətlərin inkişaf etdirilməsi, bundan başqa, beynəlxalq təşkilatlarda nüfuzu getdikcə artan Çinlə
əlaqələrin gücləndirilməsi rəsmi Bakının da xüsusi əhəmiyyət verdiyi məsələlərdən biridir. Bir sözlə, hər iki
ölkə regional məsələlər və beynəlxalq problemlərə yanaşmada çox vaxt eyni mövqe tutur. Buna görə də, hər
iki ölkə arasında siyasi-iqtisadi əlaqələrin intensivliyi tərəflərin milli maraqlarına uyğun inkişaf edir. Çinə
işgüzar səfəri zamanı “CETC İnternational” Korporasiyasının baş direktoru Vu Mançin ilə görüşündə
Prezident İlham Əliyev bildirmişdir ki, Azərbaycan Çinin böyük şirkətlərinin ölkəmizdə fəal iş görmələrində
maraqlıdır. Dövlətimizin başçısı artıq Çinin bir çox şirkətlərinin timsalında yaxşı tərəfdaşlığın yarandığını
vurğulamış və Azərbaycanda xarici şirkətlər üçün geniş fəaliyyət sahəsinin olduğunu qeyd etmişdir.
Xatırladaq ki, Qazaxıstan, Çin, Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə respublikalarının nəqliyyat
nazirlərinin 2006-cı il iyulun 27-də Qazaxıstanda keçirilmiş görüşündə Çin tərəfi layihəni dəstəkləmişdi.
Asiyada yüklərin əsas təməl ölkəsi Çinin bu layihənin gerçəkləşməsinə marağı yüksəkdir. Çindən gələn yük
Bakı – Tbilisi – Qars dəmir yolu layihəsi sayəsində “Orta dəhliz” vasitəsilə 12-15 gündə Avropa İttifaqı
ölkələrinə çatacaq. Hazırda Çindən Avropaya gedən yükün həcmi 240 milyon tondan çoxdur. “Orta dəhliz”lə
bu yükün 10 faizi daşınarsa, bu, 24 milyon ton əlavə yük daşınması deməkdir. Çindən Avropaya yüklərin 8
günə çatdırılması nəzərdə tutulmuşdur. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın dəmir yolu infrastrukturunun
müasirləşdirilməsinə sərmayə yatırdığını vurğulamış və ötən ilin may ayında Xəzər dənizində 15 milyon ton
yükaşırma qabiliyyətinə malik yeni beynəlxalq limanın istifadəyə verildiyini bildirmişdir. Bundan başqa,
dövlət başçısı Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizlərinin Azərbaycan ərazisindən keçdiyini, ölkəmizin
hər iki layihədə fəal iştirak etdiyini və bu istiqamətdə bir sıra təşəbbüslər irəli sürdüyünü də diqqətə
çatdırmışdır. Si Cinpin Prezident İlham Əliyev ilə görüşündə “Bir kəmər, bir yol” layihəsi çərçivəsində
Transxəzər nəqliyyat dəhlizinin əhəmiyyətini xüsusi olaraq qeyd etmişdir.
Aprelin 25-də Prezident İlham Əliyev Pekində dünya texnologiya nəhənglərindən sayılan “Huawei”
şirkətinin sədri Lian Xua ilə görüşündə də qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq barədə müzakirələr aparmışdır.
Azərbaycanda 25 ildir uğurla fəaliyyət göstərdiyini açıqlayan şirkət sədri Lian Xua onlara yaradılan şəraitə
görə dövlət başçısına təşəkkürünü bildirmişdir. Qeyd etmək yerinə düşər ki, “Huawei” şirkəti 2018-ci ildə
tarixi ərzində ilk dəfə olaraq 100 milyard dollardan çox gəlir əldə etməklə rekord vurmuşdu. Çin şirkəti ötən
il daha bir rekorda imza atmışdı. Belə ki, “Huawei” 2018-ci il ərzində 200 milyon ədəd smartfon sata bilmişdi.
Göründüyü kimi, belə gəlirli və texnoloji yeniliklərlə qlobal çəkisini artıran bu şirkətlə əməkdaşlıq mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Prezident İlham Əliyev “Huawei” şirkətinin Azərbaycandakı fəaliyyətini yüksək
qiymətləndirmiş, bu şirkətin informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsində dünyanın aparıcı
şirkətlərindən biri olduğunu qeyd etmişdir. Ölkə başçısı 2015-ci ildə Çinə dövlət səfəri zamanı “Huawei”
şirkətinin fəaliyyəti ilə yaxından tanış olduğunu xatırlamış və Azərbaycan ilə “Huawei” arasında əməkdaşlıq
baxımından böyük perspektivlərin olduğunu bildirmişdir. Prezident İlham Əliyev İKT sahəsində ölkəmizdə
həyata keçirilən islahatlardan danışaraq, bu sahədə “Huawei” ilə əməkdaşlığın perspektivli olduğunu diqqətə
çatdırmışdır.
Prezident İlham Əliyev “Sinxua” agentliyinə müsahibəsində iqtisadi əlaqələr barədə danışarkən
bildirmişdir ki, Azərbaycan Çinin təşəbbüsünə qoşularaq, Asiya İnfrastruktur İnvestisiya Bankının
həmtəsisçisi olmuşdur. “Bir sıra Çin şirkətləri Azərbaycanda uğurla fəaliyyət göstərir və biz daha çox Çin
şirkətlərini ölkəmizdə investor, ticarətçi və podratçı qismində görmək istəyirik”, – deyən ölkə başçısı xüsusilə
vurğulamışdır ki, Azərbaycanda çox münbit sərmayə mühiti olduğundan biz sənaye istehsalı, informasiya
texnologiyaları, kənd təsərrüfatı və bir sıra digər sahələrdə daha çox Çin şirkətlərini görməyə ümid edirik.
Qeyd etmək vacibdir ki, “Bir kəmər, bir yol” forumunun keçirildiyi zaman Pekində Azərbaycanla Çin şirkətləri
821 milyon dollarlıq sənədlər imzalamışdır.
İmzalanma mərasimində çıxış edən iqtisadiyyat naziri, Azərbaycan – Çin Hökumətlərarası Ticarət–
İqtisadi Əməkdaşlıq Komissiyasının həmsədri Şahin Mustafayev dövlət başçılarının siyasi iradəsi və dostluq
münasibətlərinin iki ölkə arasında əməkdaşlığın inkişafında əsas hərəkətverici qüvvə olduğunu demiş və
Azərbaycanın Cənubi Qafqaz regionunda Çinin əsas ticarət tərəfdaşı olduğunu diqqətə çatdırmışdır. Nazirin
sözlərinə görə, Çinin Cənubi Qafqaz ölkələri ilə ticarətində Azərbaycanın payı 43 faiz təşkil edir. Sevindirici
haldır ki, iki ölkə arasında investisiya sahəsində əməkdaşlıq davam etdirilmişdir və ötən dövrdə Çin
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investorları Azərbaycana 800 milyon dollardan çox sərmayə yatırmışlar. Azərbaycanın Çin iqtisadiyyatına
yatırdığı investisiyaların həcmi isə 1 milyard 700 milyon dollar təşkil edir.
ÇXR də sürətlə inkişaf edən və müstəqil siyasət yürüdən Azərbaycanla iqtisadi əlaqələri
dərinləşdirməkdə maraqlıdır. Belə ki, Çin – Azərbaycan iqtisadi-ticari əməkdaşlığının böyük potensialı və
parlaq gələcəyi olduğunu bildirən L.Veydon da ölkəsinin Azərbaycandan kənd təsərrüfatı, kimyəvi və sənaye
istehsalı məhsullarının idxalını daha da artırmağı, internet İpək Yolunun yaradılması, İpək Yolu elektron
ticarətinin inkişafı məsələsində Azərbaycanla əməkdaşlığı dərinləşdirmək istədiyini diqqətə çatdırmışdır.
Bundan başqa, tərəflər Transxəzər Nəqliyyat Dəhlizinin imkanlarından tam şəkildə istifadə ilə bağlı dərin
araşdırmalar aparmalı, “Bir kəmər, bir yol” tikintisini təşviq etməlidirlər. İki ölkənin şirkətləri arasında
imzalanan sənədlər ticarət, sənaye, kənd təsərrüfatı, kommunikasiya texnologiyaları, logistika və digər sahələri
əhatə edir. L.Veydon xüsusi olaraq vurğulamışdır ki, bu tam olaraq Çin-Azərbaycan iqtisadi-ticari
əməkdaşlığının böyük potensialını və parlaq gələcəyini əks etdirir. Bundan başqa, tərəflər Sumqayıt Kimya
Sənaye Parkı ərazisində şin istehsalı zavodunun qurulmasına, Kürdəmir rayonunda 300 hektaradək sahədə
müasir istixana kompleksinin tikintisinə, Quba, Xaçmaz və Göyçayda aqro-logistik sənaye parklarının
yaradılmasına, “Azerbaijan Digital HUB” proqramı çərçivəsində Asiya – Avropa telekommunikasiya
dəhlizinin yaradılmasına, Transxəzər Nəqliyyat Dəhlizi vasitəsilə Bakıya və Azərbaycan ərazisindən tranzit
keçməklə digər ölkələrə 2500-dək konteynerin daşınmasına, Azərbaycan istehsalı şərab və digər spirtli
içkilərin Çinə ixracına, Çinin Çendu şəhərində Azərbaycan Ticarət evinin yaradılmasına dair Əməkdaşlıq
Memorandumu da imzalamışlar.
Bir sözlə, sürətlə inkişaf edən Azərbaycan və tədricən dünya iqtisadiyyatının inkişafında həlledici
mövqeyə malik olan Çin arasında münasibətlərin inkişaf perspektivləri böyükdür. Prezident İlham Əliyev
Azərbaycanın “Vahid Çin” siyasətini ardıcıl surətdə dəstəklədiyini vurğulamış və Çinin bütün sahələrdə əldə
etdiyi böyük uğurlarla bağlı təbriklərini çatdırmışdır.
ÇXR Sədri Si Cinpin də Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın uğurlu daxili və xarici
siyasətinin həyata keçirildiyini, ölkəmizin beynəlxalq aləmdə nüfuzunun artdığını, Azərbaycanda sabitliyin
təmin olunduğunu, xalqımızın rifah halının yüksəldiyini, iqtisadi sahədə inkişafa nail olunduğunu bildirmiş və
Çinin Azərbaycanın suverenliyini, ərazi bütövlüyünü və müstəqilliyini dəstəklədiyini vurğuladığını bir daha
açıqlamışdır. Göründüyü kimi, tərəflərin münasibətləri daha da inkişaf etdirmək istəkləri Azərbaycan – Çin
münasibətlərinin perspektivini parlaq edir və ölkələr arasında əlaqələrin günün tələbləri səviyyəsində
inkişafına güclü təkan verir.
Xalq qəzeti.-2019.-27 aprel.-№91.-S.5.
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Azərbaycan – Pakistan əlaqələri
Nəzakət Məmmədova,
politoloq
Pakistan Asiyada yerləşən mühüm geosiyasi mövqeyə malik olan ölkə, nüvə dövləti, İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatının aparıcı üzv ölkələrindən biridir.
Belə bir ölkə ilə tərəfdaşlıq Azərbaycan üççn əhəmiyyətlidir.
Pakistan Azərbaycanın müstəqilliyini Türkiyədən sonra ikinci tanıyan ölkədir. Azərbaycan
Respublikasının müstəqilliyi Pakistan tərəfindən 1991-ci il dekabrın 12-də tanınıb. İki ölkə arasında
diplomatik əlaqələr 1992-ci ilin iyun ayının 9-da qurulmuşdur.
Bundan az sonra Bakıda Pakistanın, 1997-ci ilin avqust ayında isə İslamabadda Azərbaycanın daimi
nümayəndəliyi açılmışdır.
Pakistan həmçinin Azərbaycanda səfirliyini açan ilk ölkələr sırasındadır. İki ölkə arasında diplomatik
münasibətlər 1992-ci il iyunun 9-da yaradılıb. 1993-cü il aprelin 30-da Ermənistan – Azərbaycan Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı BMT TŞ-nin 822 saylı qətnaməsinin qəbul edildiyi iclasa Pakistan sədrlik edib.
1995-ci ilin oktyabrında Pakistan Prezidenti Sərdar Faruk Əhməd Xan Leqari Azərbaycanda rəsmi səfərdə
olub. Səfər yüksək səviyyədə keçib və iki ölkə arasında bir sıra sənədlər, o cümlədən, Azərbaycan Respublikası
Hökuməti ilə Pakistan İslam Respublikası Hökuməti arasında Azərbaycan-Pakistan Birgə Komissiyasının
yaradılması haqqında Protokol imzalanıb, “Azərbaycan Respublikası və Pakistan İslam Respublikası arasında
Əməkdaşlıq haqqında Müqavilə” bağlanıb.
9 aprel 1996-cı ildə isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Pakistanda rəsmi səfərdə
olub. İki ölkə arasında münasibətlərin inkişafına xüsusi təkan verən bu görüşdə 9 sənəd imzalanıb. Azərbaycan
və Pakistan prezidentləri Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsi və Kəşmir problemlərində birbrilərini dəstəklədiklərini bəyan ediblər.
Pakistan İslam Respublikasının Prezidenti Faruk Əhməd Xan Leqari Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə
rəsmi ziyafət verib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev rəsmi ziyafətdə söylədiyi geniş
nitqində bildirib ki, Pakistan dövləti Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzünü daim pisləyib.
Ermənistanı bir təcavüzkar kimi ittiham edib. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında bu məsələ müzakirə edilərkən
Pakistanın nümayəndəsi Azərbaycana çox ədalətli münasibət göstərib və yardım edib.
Səfər çərçivəsində Prezident Heydər Əliyev Pakistanın Baş naziri Bənəzir Buhutto ilə də görüşüb.
Prezident Heydər Əliyev və Pakistanın Baş naziri Bənəzir Buhutto iki ölkə arasında sənədləri imzaladıqdan
sonra birgə mətbuat konfransı keçiriblər. Prezident Heydər Əliyev mətbuat konfransında – “Kəşmir problemi
ilə əlaqədar Azərbaycan həmişə Pakistanın mövqeyini dəstəkləyib və bu gün də dəstəkləyir. Bu məsələ
Kasablankada İslam Konfransı Təşkilatının toplantısında müzakirə olunarkən cürbəcür fikirlər vardı, ancaq
Azərbaycan nümayəndə heyəti və şəxsən mən, Azərbaycan Prezidenti Pakistanın mövqeyini nəinki müdafiə
etdik, hətta Kəşmir problemi ilə əlaqədar Hindistanın pislənməsi və Pakistanın dəstəklənməsi haqqında
qətnamənin qəbul olunmasında müəllif kimi iştirak etdik”- deyərək, Azərbaycanın Pakistanı dəstəklədiyini bir
daha bəyan edib. Aprelin 11-də isə Azərbaycan Prezidentini Pakistan televiziyasına müsahibə verib.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev İslam Konfransı Təşkilatının üzvü olan ölkələrin
Dövlət və Hökumət başçılarının 9-11 dekabr 1997-ci ildə Tehranda keçirilən VIII zirvə görüşündə iştirak
etmək üçün səfərdə olarkən, 1997-ci ilin 10 dekabrında Tehranda Pakistanın baş naziri Nəvaz Şəriflə görüşüb.
Görüş zamanı Prezident Heydər Əliyev bir daha bildirib ki, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların toplantılarında
Azərbaycan həmişə Pakistanın mövqeyini dəstəkləyib. Baş nazir Nəvaz Şərif də Pakistanın Azərbaycanın haqq
işini dəstəklədiyini elan edib və Ermənistanın təcavüzkar siyasətini qətiyyətlə pisləyib.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevlə Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəfin görüşü
2000-ci ilin iyununda Tehranda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Sammitində baş tutub. Görüş zamanı tərəflər
bir-birlərini dəstəklədikləri bildiriblər.
2002-ci ildə Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Pakistan İslam Respublikası Hökuməti arasında
Müdafiə və Hərbi sahədə əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanıb.
Prezident Heydər Əliyevlə Prezident Pərviz Müşərrəfin növbəti görüşü 2002-ci ildə İstanbulda İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatının Sammitində baş tutub. Görüş zamanı iki ölkə arasındakı qarşılıqlı münasibətlər
müzakirə olunub.
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2003-cü ilin oktyabrında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilən İlham Əliyev də Pakistanla
münasibətlərin inkişaf etdirilməsinə diqqətlə yanaşır.
Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri İlham Əliyevin hələ 2003-cü il sentyabrın 25-də Pakistan
Prezidenti Pərviz Müşərrəf arasında ilk görüş olub. Görüşdə iki ölkə arasında qarşılıqlı maraq doğuran
məsələlər müzakirə olunub.
2004-cü il iyulun 8-də Pakistan İslam Respublikasının Prezidenti Pərviz Müşərrəfin Azərbaycana 3
günlük rəsmi səfəri olub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevlə Pakistan Prezidenti Pərviz
Müşərrəfin görüşü zamanı iki ölkə arasındakı münasibətlərin inkişaf perspektivləri müzakirə olunub, narkotik
vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə haqqında, beynəlxalq terrorçuluq,
turizm, gömrük işi sahəsində hökumətlərarası saziş, həmçinin, Azərbaycan Respublikası və Pakistan İslam
Respublikası arasında Birgə Bəyannamə imzalanıb.
Prezident Pərviz Müşərrəf Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğalı nəticəsində yaranmış Dağlıq
Qarabağ münaqişəsində Azərbaycanın mövqeyini müdafiə etdiyini qəti şəkildə bildirib. İyulun 9-da Pakistan
Prezidenti Heydər Əliyev Fondunu ziyarət edib.
2005-ci il aprelin 12-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Pakistana 2 günlük rəsmi
səfər edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevlə Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəfin
görüşündə ölkələrarası münasibətlər müzakirə olunub, nəqliyyat, informasiya və kommunikasiya, aviasiya,
mədəniyyət, maliyyə və təhsil sahəsində 6 əməkdaşlıq sazişi imzalanıb. 3-5 may 2006-cı ildə ECO-nun Bakıda
keçirilən 9-cu Sammitində Prezident İlham Əliyev Pakistanın Baş Naziri Şövkət Əzizi qəbul edib.
2008-ci il iyunun 19-da Prezident İlham Əliyev Pakistan Parlamentinin sədri Muhammadmian
Sumronun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib.
2008-ci ilin sentyabrında Pakistanda hakimiyyət dəyişikliyi baş verib. Ölkədə keçirilən prezident
seçkilərində Asif Əli Zərdari Pakistanın yeni prezidenti seçilib. O, Pakistanla dost münasibətləri saxlayan
dövlətlərlə, o cümlədən, Azərbaycanla bütün sahələrdə əlaqələrin inkişaf etdirilməsində maraqlı olduğunu
bəyan edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Pakistan İslam Respublikasının prezidenti
seçilməsi münasibətilə Asif Əli Zərdarini təbrik edib.
2008-ci il iyulun 7-də Prezidenti İlham Əliyev ölkəmizdə səfərdə olan Pakistan Senatının xarici əlaqələr
daimi komitəsi sədri Müşahid Hüseyn Səidin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlət başçısı
Pakistan Senatının xarici əlaqələr daimi komitəsi sədrinin ölkəmizə bu səfərinin həm parlamentlərarası
əməkdaşlığın, həm də ikitərəfli münasibətlərimizin daha da dərinləşməsi baxımından əhəmiyyətini qeyd edib.
Prezident İlham Əliyev 2009-cu il mayın 19-da Pakistan İslam Respublikasının müdafiə sənayesi federal
naziri Əbdül Qəyyum Xan Catoyu qəbul edib.
Əhalisi 200 milyondan çox olan Pakistanın iqtisadiyyatı və ÜDM-ü artmaqda davam edir. Bu baxımdan
ölkəmiz Azərbaycan üçün də kifayət qədər böyük və mühüm regiondudur. Bu barədə cari il iyulun 4-də
İqtisadiyyat Nazirliyinin və AZPROMO-nun təşkilatçılığı ilə Azərbaycan-Pakistan biznes forumunda
Pakistanın Ravalpindi Ticarət və Sənaye Palatasının prezidenti Zahid Lətif Xan bildirib. Onun sözlərinə görə,
ölkələrimiz arasında geniş biznes imkanları mövcuddur. Azərbaycanla olan biznes imkanlarını araşdırmaq
üçün bu forumda 50-dən çox Pakistan şirkəti iştirak edir. Zahid Lətif Xan əlavə edib ki, ticarət və turizm
sahəsində də Azərbaycanla Pakistan arasında böyük potensial var.
Bizim Yol. – 2018.- 7 noyabr. – № 197. – S. 11.
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Azərbaycan-Tacikistan: əməkdaşlıqdan tərəfdaşlığa doğru
Atamoğlan Məmmədli
Ötən əsrin 90-cı illəri dünyanın siyasi xəritəsində baş vermiş mühüm hadisələrlə yadda qalmışdır.
Postsovet məkanında bir-birinin ardınca yeni-yeni müstəqil dövlətlər meydana çıxdı. 1991-ci il sentyabrın 9da Tacikistanın dövlət müstəqilliyi əldə etməsilə onun inkişafı yolunda yeni üfüqlər açıldı. Tacik xalqı belə bir
fürsəti məqamında dəyərləndirdi, sosial-iqtisadi və siyasi sahədə bir sıra mühüm qərarlar qəbul etdi.
Tacikistanda ictimai-siyasi sabitlik mövcuddur. Bu, davamlı inkişaf üçün əsas amildir. Ötən illər ərzində
bu ölkə dayanıqlı, sabit inkişafa nail olmuş mühüm sosial məsələlərin həllinə yönələn vacib qlobal
təşəbbüslərlə çıxış etmişdir. Beləliklə, həyatın tələblərinə cavab verə biləcək müasir sənaye sahələri də
yaradılmağa başladı. Bütün bunlar ölkənin dirçəldilməsinə müsbət təsir göstərdi və tacik xalqı həyatın müxtəlif
sahələrində yeni-yeni uğurlara imza atdı. Dövlət bölməsinə daxil olan yeni infrastrukturlar yaradıldı. Bu addım
müstəqilliyin kövrək illərini yaşayan bir ölkə üçün xarakterik idi.
Ölkədə müəssisələrin özəlləşdirilmə prosesi başladı. Bu hal pambıqtəmizləmə sənayesi üçün daha
xarakterik idi. Ölkədə fəaliyyət göstərən bütün pambıqtəmizləmə zavodları özəlləşdirildi. Xarici
sərmayədarlara normal şərait yaradıldı. Nəticədə pambıqtəmizləmə zavodlarından səkkizini xarici şirkətlər
satın aldılar. Bu zaman xarici sərmayə qoyuluşu əsasən dağ-mədən sənayesi (qızıl hasilatı) və toxuculuq
istehsalı sahələrinə yönəldildi.
Azərbaycan kimi, qardaş Tacikistanda da əlverişli iqlim şəraiti ölkədə kənd təsərrüfatı və sənaye
məhsullarının istehsalını artırmağa imkan verdi. Zəngin hidroenerji potensialına malik olan bu ölkə dünyada
adıçəkilən sahə üzrə səkkizinci yerdə durur. Lakin son onilliklər ərzində qlobal iqlim dəyişiklikləri ilə əlaqədar
olaraq bu sahədə bəzi problemlər yaranmışdır. Təqdirəlayiq haldır ki, Tacikistan XXI əsrin əvvəllərindən
başlayaraq qlobal forumlarda ayrı-ayrı dövlətlərin və beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini içməli su
problemlərinin həllinə yönəldir. Təsadüfi deyil ki, Tacikistanın və bir sıra digər ölkələrin təşəbbüsü ilə BMT
Baş Məclisi 2003-cü ili Beynəlxalq içməli su ili, 2005-2015-ci illəri “Su həyat üçündür!” Beynəlxalq fəaliyyət
onilliyi və 2013-cü ili “Beynəlxalq su əməkdaşlığı ili” elan etmişdi. Bütün bunlar bəşəriyyətin xoşbəxt gələcəyi
naminə atılan mühüm addımlar olmuşdur.
Tacikistan nəhəng içməli su ehtiyatlarına malikdir. Bu ehtiyatlar çoxsaylı buzlaqlar, çaylar, göllər və
yeraltı su sistemlərində yığılmışdır. Mərkəzi Asiya regionunun su ehtiyatlarının 60 faizə yaxını bu ölkənin
ərazisində formalaşır. Tacikistan hökuməti həm öz ölkəsi və həm də dünya ölkələri üçün su probleminin
getdikcə artmaqda olan tələbatını nəzərə alaraq su probleminin həlli üçün böyük fəaliyyət proqramını həyata
keçirir. Hökumət son 10 il ərzində bu həyati əhəmiyyətli sahəyə 1,7 milyard dollar vəsait ayırmışdır. Nəticədə
1,5 milyon nəfərdən çox əhalinin su ilə təminatı yaxşılaşmışdır. Vahid su resurslarının idarə edilməsi və digər
vəzifələr 2030-cu ilədək olan dövrdə Tacikistanın Milli inkişaf strategiyasına daxil edilmişdir.
Tacikistan prezidenti Emoməli Rəhmon hələ 2015-ci ilin sentyabrında BMT sammitində təşəbbüslə
çıxış edərək dünya dövlətlərinin diqqətini yenidən su probleminə yönəltmişdi. Sammitdə dünyada hələ də 750
milyondan çox insanın içməli suya olan ehtiyacı vurğulanmışdı. Azərbaycan Tacikistanın BMT-də irəli
sürdüyü və gələcək onilliyin —2018-2028-ci illərin “Su dayanıqlı inkişaf üçün” tezisi ilə bağlı onilliyin
olmasına dair çox mühüm təşəbbüsünü fəal dəstəkləyir.
Tacikistanda su probleminin həlli kənd təsərrüfatının aparıcı sahələri olan taxıl, kartof, soğan, pomidor,
meyvə və çəltik istehsalı sahələrindən bol məhsul götürməyə imkan verəcəkdir. Digər tərəfdən, ölkə ərazisinin
80 faizdən çoxunda irriqasiya işlərinə ehtiyac duyulur. Yeni üzüm plantasiyalarının salınması tezliklə qonşu
ölkələrdən bu məhsulun idxalını aradan qaldıracaqdır. Ölkədə hasil olunan pambıq lifinin 90 faizə yaxını xarici
bazarlara ixrac edilir. Bu işdə Fərqanə, Bəxş, Hisar vadiləri kimi əsas pambıqçılıq rayonları xüsusi rol oynayır.
Xarici ticarət əlaqələrini fəallaşdırmaq məqsədilə dünyanın 23 ölkəsində Tacikistanın ticarət
nümayəndəliyi fəaliyyət göstərir. Sərmayələrin cəlb olunmasının zəruriliyi və xarici bazarlarda milli
məhsullara tələbatın öyrənilməsi nəzərə alınmaqla ayrı-ayrı regionlarda, xüsusilə 10-dan artıq xarici ölkədə
Tacikistanın Ticarət-sənaye palatasının nümayəndəlikləri yaradılmışdır. 2002-ci ildən ölkədə yeridilən “açıq
qapı siyasəti” bir sıra dövlətlərin də Tacikistan iqtisadiyyatına marağını artırmışdır. Eyni zamanda, ölkədə
fəaliyyət göstərən Milli İnkişaf Şurası xarici sərmayələrin cəlb olunması, əhalinin həyat səviyyəsinin
yüksəldilməsi sahəsində səmərəli işlər görür.
Taciklərin müstəqil dövlətlərini qurduqları ilk gündən “Tacikistan Respublikasının dövlət müstəqilliyi
haqqında bəyannamə” ilə suveren Tacikistanın xarici siyasətinin əsası qoyuldu. Hazırda Tacikistan həm qonşu,
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həm də uzaq ölkələrlə qarşılıqlı maraqlara əsaslanan münasibətləri daha da inkişaf etdirir. Müsəlman-türk
dövlətləri ilə əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsinə isə xüsusi diqqət yetirir.
Tacikistan dünya ölkələri ilə özünün iqtisadi münasibətlərini bərabərhüquqlu tərəfdaşlıq və qarşılıqlı
faydalı əməkdaşlıq əsasında qurur. Bunun məntiqi nəticəsidir ki, son illər beynəlxalq aləmdə Tacikistanın
nüfuzu xeyli yüksəlmişdir. Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən sonra özünün xarici siyasətində
Orta Asiyanın müsəlman respublikaları ilə münasibətlərinə önəmli yer verdi. Bu siyasətin içində dost, qardaş
Tacikistanın da layiqli yeri vardır. İki ölkə arasında çoxəsrlik tarixi köklərə malik olan ənənəvi dostluq və
qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq münasibətləri daim möhkəmlənmişdir.
Tarixən hər iki xalqı İpək yolu birləşdirsə də, dini etiqad ümumiliyi, hər ikisinin Şərq mədəniyyətinin
mərkəzində yer tutmaları, zəhmətkeş, qonaqpərvər, sülhsevər keyfiyyətlərə malik olmaları, eyni dinə qulluq
etmələri taciklərin azərbaycanlılarla məhrəmliyini şərtləndirən mühüm amillər olmuşdur. İki ölkə arasında
diplomatik münasibətlər 1992-ci il mayın 29-da qurulmuşdur.
Tacikistanın Cənubi Qafqazda ilk diplomatik nümayəndəliyi də məhz Bakıda açılmışdır. Diqqətəlayiq
haldır ki, 1996-1999-cu illərdə “BMT ilə ATƏT arasında əməkdaşlıq haqqında” qətnamə layihəsində
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunun Azərbaycan Respublikasına mənsubluğunu təsdiqləyən, mühüm
əhəmiyyət kəsb edən düzəliş Tacikistan tərəfindən dəstəklənmişdir.
Hər iki dövlətin rəhbərləri arasında yüksək səviyyəli görüşlərin keçirilməsi normal siyasi münasibətlərin
qurulması üçün möhkəm zəmin yaratmışdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
Tacikistana səfəri qarşılıqlı münasibətlərdə mühüm addım olmuşdur. Həmçinin Tacikistan Respublikasının
prezidenti Emoməli Rəhmonun bu ilin avqustunda Azərbaycana səfəri hər iki ölkənin gələcək inkişaf
perspektivlərini müəyyən etmişdir. Tacikistanın dövlət başçısı müxtəlif sahələrdə daim genişlənən qarşılıqlı
faydalı əməkdaşlığın xalqlarımızın mənafeyinə uyğun olduğunu vurğulamışdır. Onun bu səfəri əvvəlkilərdən
fərqli olaraq, iki ölkə arasında strateji əməkdaşlıq baxımından xeyli sayda sənədlərin (11 sənəd və bəyannamə)
imzalanması ilə yadda qalmışdır.
Bu gün iki ölkə arasında vətəndaşların qarşılıqlı vizasız gediş-gəlişi, investisiyaların təşviqi və qarşılıqlı
qorunması, ticarət-iqtisadi, beynəlxalq avtomobil əlaqələri istiqamətində, mədəniyyət və incəsənət sahəsində,
gömrük işlərində əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım, turizm, standartlaşdırma, metrologiya, sertifikasiya və
akkreditasiya, dəmir yol nəqliyyatı sahələrində əməkdaşlıq, hava əlaqəsi haqqında hökumətlərarası sazişlər
uğurla davam etdirilir. Hazırda həyatın müxtəlif sahələrində əlaqələri daha da inkişaf etdirmək üçün 50-dən
çox saziş və normativ sənəd fəaliyyət göstərir.
Qarşılıqlı münasibətlərə möhkəm zəmin yaradılmasında vaxtilə ulu öndər Heydər Əliyevin böyük rolu
olmuşdur. Tacikistanda keçirilən Beynəlxalq simpoziumda prezident Emoməli Rəhmon bildirmişdi ki, “Sovet
dönəmində taciklər üçün həyat əhəmiyyətli obyekt olan “Nurek” Su Elektrik Stansiyasının tikintisinə sovet
rəhbərliyi etiraz etsə də, Heydər Əliyev bu layihəni əvvəldən sonadək dəstəkləyib. Tacik xalqı dahi şəxsiyyətin
bu yaxşılığını heç vaxt unutmayacaq”. Təsadüfi deyil ki, hazırda bu stansiya paytaxt Düşənbə də daxil olmaqla
Tacikistanın əksər ərazilərini işıqla təmin edir.
İki ölkə arasında qarşılıqlı münasibətlərdə üstün istiqamətlərdən biri də ticarət-iqtisadi əlaqələrdir. Bu
işdə Ticarət-iqtisadi əməkdaşlıq üzrə hökumətlərarası komissiya mühüm rol oynayır. Adıçəkilən sahə qarşılıqlı
münasibətlərdə böyük potensiala malikdir. Ümumiyyətlə, iki ölkə arasında imzalanmış sənədlərdə ərzaq
məhsulları istehsalı, əlvan və qara metallurgiya, yüngül sənaye, ipəkçilik, tikinti materialları istehsalı, yeni
texnologiyaların tətbiqi ilə maşınqayırma, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və təkrar istehsalı üzrə birgə
müəssisələrin yaradılmasına xüsusi diqqət yetirilir.
Azərbaycandan Tacikistana aviasiya yanacağı, koks, gil-torpaq, alüminium, neft və neft məhsulları, un,
konditer məmulatları, bitki yağları, şəkər tozu və mineral sular ixrac olunur. Həmçinin, Tacikistan alüminium
istehsalı üçün Azərbaycan gil-torpaq və neft koksu idxal edir. Gəncə gil-torpaq kombinatından Tacik
Alüminium Şirkətinə hər il 300 min tondan çox gil-torpaq göndərilir. Bununla yanaşı, Azərbaycandan bu
ölkəyə nar şirəsi, kərə yağı, şəkər və digər kənd təsərrüfatı məhsulları ixrac olunur.
Azərbaycan iqtisadiyyatının ət-süd istehsalı üzrə ixtisaslaşmış heyvandarlıq sahəsi, şərabçılıq və digər
kənd təsərrüfatı bitkiləri kimi sahələr Tacikistan üçün müəyyən maraq doğurur. Hazırda iki ölkə arasında
ticarət dövriyyəsinin həcmi 25 milyon dollardan çoxdur. Lakin bu rəqəmi dəfələrlə artırmaq üçün hər iki
ölkənin potensial imkanları böyükdür.
Qarşılıqlı ticarət-iqtisadi münasibətlərin inkişaf etdirilməsi üçün hər iki ölkənin coğrafi mövqeyindən
irəli gələn zəruri infrastrukturların yaradılması tələb olunur. Tacikistan TRASEKA layihəsi çərçivəsində
Böyük ipək yolunun dirçəldilməsi üzrə iştirakçı dövlətlərdən biridir. Tacikistan, eyni zamanda, Bakı-Tbilisi1648
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Qars dəmir yolunun tranzit istismarında və gələcəkdə bu xəttin Tacikistan-Əfqanıstan-Türkmənistan dəmir
yolu xəttilə birləşdirilməsində maraqlıdır. Beləliklə, Tacikistan bu yolla Avropa bazarına çıxış əldə etmiş
olacaqdır. Eyni zamanda, Azərbaycan da Orta Asiyada öz nüfuzunu daha da artırmış olacaqdır. Tacikistan
tərəfi Azərbaycanın maliyyə imkanlarını nəzərə alaraq Bakının sərmayə qoyuluşlarında iştirakının
gücləndirilməsində maraqlıdır.
Azərbaycan və tacik xalqları arasında mədəni sahədə əməkdaşlıq və mübadilə xüsusi əhəmiyyət kəsb
edir. Hər iki ölkədə mədəniyyət günlərinin keçirilməsi, mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin, nümayəndə
heyətlərinin qarşılıqlı səfərləri bu işdə mühüm rol oynayır.
Ümid etmək olar ki, Azərbaycan və Tacikistan arasında əlaqələr yenə də yüksələn xətlə inkişaf edəcək
və onların arasında bərqərar olan güclü tərəfdaşlıq münasibətləri hər iki xalqın milli maraqlarına uyğun olaraq
getdikcə genişlənəcəkdir. Bu isə son nəticədə iki ölkə ilə yanaşı, Cənubi Qafqaz və Orta Asiya regionları
arasında dinc və səmərəli əməkdaşlıq üçün möhkəm zəmin yaradacaqdır.
Respublika. –2018.- 9 sentyabr. – № 200. – S. 3.
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İordaniya-Azərbaycan dostluğu İslam həmrəyliyinə əsl nümunədir
Nassar HABAŞNEH,
İordaniya Haşimilər Krallığının Azərbaycan Respublikasındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2017-ci ili “İslam həmrəyliyi ili” elan
etməsi heç də Azərbaycanın bu il İslam Həmrəyliyi Oyunlarına evsahibliyi etməsi və bu çərçivədə nəzərdə
tutulmuş layihələrin, sərgilərin, konfransların və digər tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı deyil. Bu,
Azərbaycan xalqının daşıdığı, əsasını mərhum Prezident Heydər Əliyevin qoyduğu və cənab Prezident İlham
Əliyevin inkişaf etdirdiyi baxış və görüşlərin təntənəsidir.
Azərbaycana hətta qısamüddətli səfər yalnız bir dinin məzhəbləri arasında deyil, bütün dinlərə mənsub
olan insanlar arasında dinc birgəyaşayışın əyani şahidi olmağa kifayət edir. Azərbaycan başqalarının fikirlərini
qəbul edən, onlarla birlikdə bir dövlətin tərkibində və müştərək milli ideologiya çərçivəsində yaşayan tolerant
islamın əsl nümunəsidir.
İslam aləmi bu gün parçalanma və dağınıqlıq dövrü yaşayır. Dünya özlərini həqiqi müsəlman hesab
edənlərin və İordaniyanın “müasir dövrün xəvaricləri” adlandırdığı insanların əməlləri nəticəsində İslamın
mahiyyətinin necə təhrif olunduğunun, qayələrinin necə alt-üst olunduğunun, üstəlik, islamafobiyanın necə
geniş vüsət aldığının şahididir. Bütün bunlar Azərbaycan dövlətini və onun müdrik rəhbərliyini İslam aləminin
üzləşdiyi çağırışlara qarşı mübarizəyə sövq edən mühüm amil olmuşdur.
Prezident İlham Əliyev ötən ayın 10-da Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı ilin
sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasında demişdir: “Bu il
Azərbaycanda IV İslam Həmrəyliyi Oyunları keçiriləcək. Bu, təkcə idman tədbiri deyil. Bu, böyük siyasi
tədbirdir, bu, böyük mədəni tədbirdir, bu, böyük ictimai hadisədir. Bu, bir daha Azərbaycanı, öz dəyərlərinə,
islam dəyərlərinə sadiq ölkə kimi, eyni zamanda, müasir ölkə kimi göstərir və bu gün islama qarşı çirkin
kampaniya aparanlara da bir cavab olacaq. Çünki onlar islam haqqında rəy formalaşdırırlar ki, islam geridə
qalmış sivilizasiyadır. Onlar öz imkanları hesabına həm mediada, həm ictimai fikirdə, həm müxtəlif qeyrihökumət təşkilatları çərçivəsində rəy formalaşdırırlar ki, islam dünya üçün təhlükədir, islamı terrorizmlə
eyniləşdirirlər, islamofobiyaya rəvac verirlər, xalqları dinə görə bölürlər. Ona görə çalışacağıq ki, İslam
aləmini birləşdirək. Bizi bölmək, aramıza nifaq salmaq, bir-birimizə qarşı qoymaq istəyənlər öz hədəflərinə
çatmamalıdırlar”.
İordaniya Haşimilər Krallığını Azərbaycan Respublikası ilə bağlayan bir çox amilləri müşahidə etmək
mümkündür. Bu amillərdən ən başlıcası mötədillik, başqalarının fikirlərini qəbul etmək, ekstremizm və
radikallığı rədd etmək, zorakılıq və terrorizmə qarşı mübarizə aparmaqdır. Əlahəzrət Kral II Abdulla ibn
Hüseynin hakimiyyətə gəlişindən bəri İordaniya mötədillik, zorakılıq və ekstremizmi rədd edən, humanizm
çərçivəsində birgəyaşayış prinsiplərinə əsaslanan İslam dininin əsl mahiyyətini açıqlayan bir çox təşəbbüslər
irəli sürmüşdür. Bu təşəbbüslərdən biri 2004-cü ilin noyabr ayında irəli sürülmüş “Əmman bəyannamə”dir ki,
islamda təkfirçiliyi yasaqlamağa çağırır. Qeyd etmək lazımdır ki, məzhəbləri bir-biri ilə bağlayan amillər
onları fərqləndirən amillərdən daha çoxdur. Fətva ona haqqı olan insan tərəfindən verilməlidir. Digər təşəbbüs
2006-cı ilin oktayabrında irəli sürülmüş “Birgə söz” təşəbbüsüdür ki, müsəlmanlarla xristianlar arasında sülhə,
dinc birgəyaşayışa, iki din arasında Allah sevgisi və qonşuluq sevgisi kimi prinsiplərə əsaslanan müştərək
zəmin axtarıb tapmağa, islam-xristian dialoquna təkan verən müntəzəm görüşlər keçirməyə, dinlər arasında
dostluq həftələri keçirməyə çağırır. Əlahəzrət Kral bütün bu məsələlərə 2010-cu ilin sentyabrında BMT Baş
Ansambleyasının iclasında toxunmuş və onun məsələ ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlər yekdilliklə qəbul
olunmuşdur. Eləcə də bu istiqamətdə onlarca regional və beynəlxalq konfrans və simpoziumlar keçirilmişdir.
Əlahəzrət Kralın beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində etdiyi hər bir çıxış radikallıq və terrorizmlə heç bir əlaqəsi
olmayan həqiqi islamın mahiyyətini açıqlayır. Əlahəzrət Kral BMT Baş Assambleyasının 2016-cı il sentyabrın
20-də keçirilmiş 71-ci sessiyasının ümumi iclasındakı çıxışında demişdir: “Bir çox Qərb rəsmilərinin, beyin
mərkəzlərinin, KİV rəhbərlərinin islamın mahiyyəti barədə yanlış fikirləri qarşısında mat-məəttəl qalır və
onsuz da aydın olan məqamları bir-birinin ardınca yenidən aydınlaşdırmaq məcburiyyətində qalıram. İslam və
müsəlmanlar haqqında yanlış fikirlər cəmiyyətlərdə parçalanmanı və qütbləşməni dərinləşdirmək yolu ilə
yalnız terrorçuların yeni-yeni dəstələrinin peyda olmasına xidmət edir. İslam bizləri öyrədir ki, insanlar
ləyaqətdə bərabərdirlər, millətlər, regionlar və irqlər arasında ayrı-seçkiliyə yol verilməməlidir. İslam dində
məcburiyyəti rədd edir, dövlət hər bir vətəndaşın həyatını, ailəsini, əmlakını və dini azadlığını qorumağa
məcburdur”.
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Əlahəzrət Kral II Abdulla ibn Hüseynin və cənab Prezident İlham Əliyevin irəli sürdükləri təşəbbüslər,
yürütdükləri siyasət, dünyaya baxışları milli və beynəlxalq əhəmiyyət kəsb edir. Bu siyasi xətt, bir tərəfdən,
vətəndaşlıq ruhunun hakim olduğu güclü cəmiyyət yaradır, digər tərəfdən, cəmiyyət radikal ideya və əməllər
qarşısında möhkəm səddə çevrilir. Bunun ən bariz nümunəsi Allah-təalanın İordaniya və Azərbaycana bəxş
etdiyi təhlükəsizlik və əmin-amanlıqdır. Eyni zamanda hər iki liderin qəbul etdiyi qərar və təşəbbüslər İslam
aləmində yaranmış çatları aradan götürür, insanlar arasında nifrət, zorakılıq və terrorizmi yaymaq istəyənlərə
fürsət vermir.
Mötədillik prinsipini yaymağa, zorakılıq və radikallığı aradan qaldırmağa çalışan, əsl islamı dünyaya
tanıtdırmaq naminə ardıcıl səy göstərən müdrik liderlərin rəhbərlik etdikləri iki dost ölkə İslam həmrəyliyinə
ən yaxşı nümunədir.
Azərbaycan.-2017.-9 fevral.-№29.-S.7.
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Müstəqil Azərbaycanın Şərq siyasəti
Gövhər BAXŞƏLİYEVA,
Milli Məclisin deputatı, akademik Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun direktoru,
AMEA-nın müxbir üzvü
Yaxın Şərq bu gün dünyanın ən gərgin və böhranlı regionlarından birinə çevrilmişdir. Burada mövcud
olan zəngin neft ehtiyatları və digər təbii sərvətlər böyük dövlətlərin və beynəlxalq güc mərkəzlərinin diqqətini
daim bölgəyə cəlb edir. Hazırda regionda gərginliyin kəskin artması, hərbi qarşıdurmanın yaranması, davam
edən İsrail-Fələstin qarşıdurması, İraq və Suriya ətrafındakı hadisələrə bir sıra ölkələrin cəlb edilməsi, müxtəlif
etnik münaqişələr, dini-fundamentalist cərəyanlar, beynəlxalq terrorizm təhlükəsi, əhalinin müharibə
zonalarından kütləvi miqrasiyası və s. problemlər bütün dünyanın nəzər-diqqətini bu regiona yönəldib.
Təsadüfi deyil ki, son illərdə Amerika və Avropada yeni-yeni “Şərq araşdırmaları mərkəzləri” yaranır, region
ilə bağlı nəşrlərin sayı artır.
ABŞ Administrasiyasının elan etdiyi “Böyük Yaxın Şərq” strategiyası və regionda bir çox ölkələrin
maraqlarının toqquşması yaxın gələcəkdə bu regionda əmin-amanlığın hələ bərqərar olmamasından xəbər
verir. Bu baxımdan müstəqil Azərbaycanın milli və dövlət maraqları burada baş verən və gələcəkdə baş verə
biləcək hadisələri ciddi təhlil edib daim nəzarətdə saxlamağı və xarici və daxili siyasətdə nəzərə alınmasını
tələb edir. Eyni zamanda müxtəlif Şərq ölkələri ilə iqtisadi əməkdaşlığı genişləndirən respublikamız üçün bu
sahənin prioritet istiqamətlərini aydınlaşdırmaq daim aktuallığını itirmir.
Tarixi inkişafın qaçılmaz qanunauyğunluğu nəticəsində Sovetlər Birliyi dağıldıqdan sonra Azərbaycan
öz müstəqilliyini bərpa etdi, bununla da çoxəsrlik tarixinin yeni mərhələsinə qədəm qoydu. Qarşıda
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yaratdığı ağır nəticələri aradan qaldırmaq, ölkədə
əmin-amanlıq yaratmaq, sabitliyi bərpa etmək, iqtisadiyyatı dirçəltmək, dövlətçiliyi xilas etmək kimi çox
mürəkkəb vəzifələr dayanmışdı. Həmin dövrdə hakimiyyətdə olan şəxslər tərəfindən tarixi təcrübədən düzgün
nəticə çıxarılmamış, qeyri-peşəkar və strateji baxış olmadan daha çox həvəskarcasına yürüdülən xarici siyasət
fəaliyyəti nəticəsində ölkəmiz təcrid vəziyyətinə sürüklənmiş, respublikamız ətrafında informasiya blokadası
daha da daralmışdır. Xarici siyasət və diplomatik fəaliyyət mahiyyət etibarilə ölkənin dost və müttəfiqlərinin
sırasını genişləndirməli və erməni təcavüzünün qarşısını almaq üçün əlverişli beynəlxalq mühit
formalaşdırmalı olduğu halda, məsuliyyətsiz addımlar sayəsində onsuz da çətinliklər burulğanında çırpınan
respublika ətrafında tamamilə əlverişsiz diplomatik mühit formalaşdırılmışdır.
Belə bir ağır vəziyyətdə geniş xalq kütlələrinin arzu və tələbi ilə yenidən hakimiyyətə qayıdan
ümummilli lider Heydər Əliyevin çoxşaxəli və gərgin fəaliyyəti başladı. Dövlət quruculuğunun bütün sahələri
kimi müstəqil dövlətimizin yeni beynəlxalq münasibətlərinin qurulması da Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.
Qüdrətli dövlətlərin mənafelərinin toqquşduğu mühüm geostrateji mövqeyi, zəngin yeraltı və yerüstü sərvətləri
ilə böyük dövlətlərin diqqətini çəkən Azərbaycanda bütün bu məsələlərin həlli böyük müdriklik, uzaqgörənlik
və polad siyasi iradə tələb edirdi.
İlk günlərdən Heydər Əliyev dövlətin xarici siyasətinin istiqamətlərini, prinsiplərini, xarakterini
müəyyənləşdirdi, strateji ana xəttinin konturlarını cızdı. Ulu öndər ilk növbədə Azərbaycan ətrafında
formalaşmış çox gərgin beynəlxalq siyasi vəziyyəti aradan qaldırmaq istiqamətində iş aparmağa başladı,
ölkənin strateji maraqlarını region dövlətlərinin və Qafqazda xüsusi təsiri olan ayrı-ayrı dövlətlərin maraqları
ilə uzlaşdırmağa yönəlmiş siyasət yürütməyə başladı. Ölkəmizin yaxın və uzaq tarixi keçmişi, üzləşdiyi
geosiyasi reallıqlar dərindən təhlil edilərək ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən formalaşdırılan xarici siyasət
strategiyası ilk növbədə respublikamızın milli maraqlarının aydın və dəqiq şəkildə müəyyən edilməsini,
bərabərhüquqlu, daxili işlərə qarışmamaq və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq prinsipləri əsasında qonşu dövlətlər
və dünya birliyi ilə mehriban münasibətlərin qurulmasını, uğurlu enerji və nəqliyyat infrastrukturları
diplomatiyası vasitəsilə uzunmüddətli perspektivdə davamlı inkişafın əldə edilməsini, xarici siyasətimizin
manevr imkanlarının və strateji dərinliyinin artırılmasını, ən əsası Ermənistanın Azərbaycana qarşı
təcavüzünün məhəlli səviyyədən çıxarılaraq beynəlmiləlləşdirilməsini, işğalın nəticələrini aradan qaldırmaq
üçün Ermənistana qarşı beynəlxalq siyasi təzyiqin gücləndirilməsini və son hədəf olaraq Azərbaycanın
suverenliyi, ərazi bütövlüyü və sərhədlərinin toxunulmazlığının təmin olunmasını özündə ehtiva etmişdir.
Şərq və Qərb arasındakı strateji mövqeyimizdən yararlanan respublika rəhbərliyi öz xarici siyasətində
Azərbaycanın Şərqlə Qərb arasında siyasi, iqtisadi, elmi, mədəni və s. sahələrdə körpü rolunu oynamasından
maksimum istifadə etməyə çalışırdı. Heydər Əliyevin xarici siyasətində, Şərqə münasibətdə, qonşu ölkələrlə,
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xüsusilə Türkiyə, İran və s. ölkələrlə münasibətlərdə dahi uzaqgörənlik, müdriklik və mahir davranış həmişə
duyulurdu.
Ölkəmizlə çoxsaylı dini, mədəni, etnik tellərlə bağlı olan Yaxın və Orta Şərq ölkələrinə münasibətdə
dünya siyasətinin istiqamətlərini və qanunauyğunluqlarını çox gözəl anlayan Prezident bu ölkələrlə düzgün
münasibətlərin qurulmasına nail olmuşdur. Regionda yerləşən bütün dövlətlərlə yaxın əlaqələr saxlamaq, bu
əlaqələri inkişaf etdirib daha da möhkəmləndirmək Azərbaycan üçün çox vacib idi. Burada əsasən dünyada
geostrateji əhəmiyyətə malik olan, eyni zamanda region problemləri ilə hər hansı bir əlaqəsi və bizə coğrafi və
siyasi cəhətdən yaxın olan ölkələrlə münasibətlərə daha çox diqqət yetirilirdi. Belə ölkələrə birinci növbədə
Türkiyə, İran, Səudiyyə Ərəbistanı, Misir, Pakistan və s. aiddir. Bu və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına daxil olan
digər ölkələrin Azərbaycana dəstəyi, mənəvi yardımı gənc dövlətimiz üçün çox vacib idi. Bütün bu amilləri
nəzərə alan Heydər Əliyevin apardığı siyasət nəticəsində bu sahədə böyük uğurlar qazanılmış və
qazanılmaqdadır.
Heydər Əliyev türk dünyasının problemlərinə də daim diqqət yetirmişdir. İstanbulda İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatının II forumunun iştirakçılarına 5 iyul 1993-cü il tarixli müraciətində o özünün türklük
düşüncəsinin əsas aspektlərini açıqlamışdır: ayrı-ayrı türk dövlətlərinin müstəqilliyinin müdafiə olunması, türk
dünyasının birliyinə çalışılması və həmin birliyin dünyada harmoniya yaradılmasına xidmət etməsi.
Türk dünyasına məxsus, indi müstəqil dövlətlərə çevrilən sabiq sovet respublikaları ilə qonşuluq,
dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin bərpası və inkişaf etdirilməsi məhz yuxarıdakı prinsiplərdən irəli gəlirdi.
Azərbaycan indiyə qədər türk dövlətləri başçılarının bütün sammitlərində iştirak etmiş, bu ittifaqı
möhkəmləndirmək üçün əlindən gələni əsirgəməmişdir. 2000-ci ildə Azərbaycanda keçirilən növbəti sammit
bütün türk dünyası və türk dövlətləri ailəsi üçün çox mühüm olan və gələcək əməkdaşlıq üçün proqram
xarakteri daşıyan məşhur “Bakı bəyannaməsi”nin elan edilməsi ilə başa çatmışdır.
Azərbaycanla ən uzun sərhədlərə malik olan İranla mehriban qonşuluq münasibətlərinin ölkəmiz üçün
zəruriliyini, İranla Azərbaycan arasında çoxsaylı mədəni, tarixi və etnik tellərin olmasını gözəl anlayan
Prezident bu sahədə də uzaqgörən, düşünülmüş, tarazlaşdırılmış siyasətə üstünlük verdi.
Ərəb dünyasının nəhəngləri olan Səudiyyə Ərəbistanı, Misir Ərəb Respublikası, müsəlman dünyasının
liderləri olan İndoneziya, Pakistan, Malayziya və başqa dövlətlərlə də qardaşlıq və dostluq əlaqələri qurmaq
Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi Heydər Əliyev tərəfindən
diqqətə alındı. Əlbəttə, regiondakı siyasi durum bu siyasətin taktika və strategiyasını qurmaqda mühüm və
başlıca amillərdən biri oldu.
Bu gün Azərbaycanın əksər ərəb dövlətləri ilə (Səudiyyə Ərəbistanı, Misir, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri,
Küveyt, Suriya, Qətər, İordaniya və s.) gözəl dostluq və əməkdaşlıq münasibətləri var. Ölkəmizdə bir sıra ərəb
ölkələrinin səfirlikləri fəaliyyət göstərir. Azərbaycanın Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı, Misir, BƏƏ, Suriya,
İordaniya, Liviya, Sudan və s. ərəb ölkələrində səfirlikləri var. 1994-cü ildə Heydər Əliyev Səudiyyə
Ərəbistanı Krallığında səfərdə olmuş, “Azərbaycan Respublikası ilə Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı arasında
iqtisadiyyat, ticarət, investisiya, texnika, mədəniyyət, gənclər və idman sahələrində əməkdaşlığa dair Baş
Saziş” imzalanmışdır.
Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv oldu. Heydər Əliyev
müsəlman ölkələri arasında həmrəyliyi və əməkdaşlığı möhkəmlətməyi, sülh şəraitini təmin etməyi, islam
mənəvi dəyərlərini, mədəniyyətini, ənənələrini qoruyub saxlamaq və inkişaf etdirməyi əldə rəhbər tutan bu
beynəlxalq təşkilatla yaxından əməkdaşlıq etmək, onun vasitəsi ilə müsəlman dünyasının haqq işimizdə bizə
dəstəyinə nail olmaq prinsiplərini xarici siyasətimizin vacib istiqaməti hesab edərək bu təşkilatın bütün
imkanlarından səmərəli istifadə etmək zərurətini daim vurğulayırdı.
Azərbaycan Respublikasının İƏT-in beynəlxalq aləmdəki nüfuz və imkanlarından lazımi səviyyədə
istifadə edə bilməsi istiqamətində ulu öndər Heydər Əliyevin 1994-cü ilin iyul ayında Səudiyyə Ərəbistanına
rəsmi səfəri dönüş nöqtəsi oldu. 1994-cü ilin dekabr ayında ilk dəfə olaraq Heydər Əliyev İƏT-ə üzv ölkələrin
Dövlət və Hökumət Başçılarının VII Zirvə toplantısında iştirak etdi. Toplantı Mərakeşin Kasablanka şəhərində
keçirildi. 1997-ci ildə Heydər Əliyev Tehranda İƏT-in VIII Zirvə toplantısında iştirak etmiş, geniş məruzə ilə
çıxış etmiş və çoxsaylı görüşlər keçirmişdir. Ulu öndərin orada söylədiyi nitqi və keçirdiyi görüşləri islam
aləmində geniş reaksiyaya səbəb olmuşdur.
Ötən illər mütləq bir həqiqəti ortaya qoyub. Əsası ümummilli liderimiz tərəfindən qurulan müstəqil
Azərbaycan Respublikasının Şərq siyasəti, daim yüksələn xətlə inkişaf edir, xalqımızın haqq səsinin
ucaldılmasında və mənafelərinin qorunmasında daha da böyük rol oynayır. Bu gün Prezident İlham Əliyevin
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rəhbərliyi altında müstəqil Azərbaycan əksər Şərq ölkələri ilə qarşılıqlı siyasi, iqtisadi, mədəni və digər
əlaqələrini inamla inkişaf etdirir.
Şərq ölkələri ilə qurulan əlaqələr, hərtərəfli əməkdaşlıq Azərbaycan Respublikasının dövlətçilik
siyasətinin mühüm bir hissəsi kimi daim təkmilləşməkdədir. Azərbaycan Respublikasının xarici Şərq
siyasətində birinci yer Türkiyə Cümhuriyyətinə məxsusdur. Din, dil, soy bağlılığına söykənərək yüksələn xətlə
inkişaf edən əlaqələrimiz bütün sahələrdə əməkdaşlıq və qardaşlıq bağlarının möhkəmlənməsinə şərait
yaratmışdır. Prezident İlham Əliyev tərəfindən yürüdülən siyasət, gerçəkləşən görüşlər, işgüzar səfərlər,
bağlanan müqavilələr nəticəsində Azərbaycan-Türkiyə arasında iqtisadi, mədəni, hərbi, elm və təhsil
sahələrində əlaqələr durmadan inkişaf edir.
Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü xarici siyasətdə türkdilli xalqların inteqrasiyası, o sıradan
Türkmənistan, Özbəkistan, Qazaxıstan və Qırğızıstan respublikaları ilə qurulan hərtərəfli əlaqələr xüsusi önəm
daşıyır. Türkdilli ölkələrin dövlət başçıları ilə görüşlər, imzalanan bəyannamələr, bağlanan siyasi, iqtisadi,
mədəni, hərbi, hüquqi müqavilələr forma və məzmun baxımından mükəmməl və genişdir. Respublikamızın
Prezidenti qazax, qırğız, özbək və digər türk xalqlarının görkəmli şəxsiyyətlərini qəbul edərək onların
fəaliyyətini yüksək qiymətləndirir.
Azərbaycan Respublikasının dövlət siyasətində türkdilli ölkələr ilə qurulan əlaqələrdə beynəlxalq
təşkilatlarda Azərbaycanın təmsilçiliyi xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, beynəlxalq qurum və təşkilatların,
konfrans və digər tədbirlər çərçivəsində respublikamız türkdilli xalqlar ilə hərtərəfli və çoxşaxəli əlaqələrin
inkişaf etdirilməsində ciddi addımlar atmışdır. Türkdilli ölkələrin Dövlət Başçılarının zirvə görüşləri, xüsusilə
2009-cu ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında gerçəkləşən IX Zirvə görüşündə Türkdilli Dövlətlərin
Əməkdaşlıq Şurası haqqında sazişin imzalanması, Naxçıvan bəyannaməsinin qəbulu, 8 sentyabr 2008-ci ildə
“Azərbaycan və Türkmənistanın neft və qaz potensialı: energetika, iqtisadiyyat, ekologiya. Əməkdaşlığın
strategiyası”, Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Təşkilatının fəaliyyətində Azərbaycan dövlətinin və onun
Prezidentinin uğurlu siyasi fəaliyyəti türkdilli xalqların inteqrasiyasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Türkdilli
xalqların inteqrasiyası istiqamətində baş tutan digər önəmli hadisə – Türkdilli Dövlətlərinin Parlament
Assambleyasının (TürkPA) təsisi və baş katibliyinin Bakıda yerləşdirilməsidir.
İran İslam Respublikası ilə qarşılıqlı faydalı qonşuluq münasibətlərinin saxlanması və inkişaf etdirilməsi
Azərbaycan xarici siyasətinin prioritet istiqamətlərindəndir. 2005-ci ilin 17-19 mart tarixində Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Çin Xalq Respublikasına dövlət səfəri edib. 2007-ci ilin aprel ayında
Prezident İlham Əliyev Koreya Respublikasına rəsmi dövlət səfəri etdi. Digər ölkələr ilə (Yaponiya, Pakistan,
Hindistan, İndoneziya, Malayziya və s.) də əlaqələr yaradılır, səfirliklər açılır, qarşılıqlı səfərlər həyata
keçirilir, müqavilələr və digər sənədlər imzalanır, müxtəlif sahələrə aid əməkdaşlıq edilir. Son iki ildə ölkə
Prezidenti İlham Əliyev 27 dəfə xarici ölkələrə, o cümlədən Türkiyəyə (dəfələrlə), Qırğızıstana, İrana,
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə, Çinə, Qazaxıstana dövlət, rəsmi və işgüzar səfərlər edib.
Bu gün Azərbaycanın 38 Asiya və 23 Afrika ölkəsi ilə diplomatik əlaqələri var. 2013-cü ildə
Azərbaycanın Vyetnamda səfirliyi fəaliyyətə başlayıb. Daha sonra Avstraliya, Fidji və Yeni Zelandiyadakı
səfirlərimiz bu ölkələrdə öz etimadnaməsini təqdim edib. Bütün bu səfirliklər ölkəmizin milli maraqlarının
təmin olunmasında, xarici siyasətin həyata keçirilməsində, iqtisadi əlaqələrimizin coğrafiyasının
genişləndirilməsində, ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlərin inkişaf etdirilməsində, eləcə də respublikamızın
xarici ölkələrdə təbliği, xarici ölkələrdə yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının və soydaşlarımızın
hüquqlarının müdafiə edilməsi işində onların qarşısında qoyulan vəzifələri icra edirlər.
Çoxtərəfli diplomatiyamızın tərkib hissəsi kimi Azərbaycan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Türkdilli
Dövlətlər Şurası, ATƏT, Avropa Şurası, Qoşulmama Hərəkatı, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, Müstəqil
Dövlətlər Birliyi, GUAM, Qara dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı və digər bu kimi universal və regional
beynəlxalq təşkilatların üzvü olaraq bu təşkilatlar çərçivəsində də fəal iş aparır. Etiraf olunmalıdır ki, bir çox
hallarda məhz Azərbaycanın təklifləri bu təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığın yeni formalarının müəyyən
edilməsində başlıca rol oynayır.
Çoxminillik tarixində multikulturalizm və tolerantlığın nəinki mümkünlüyünü, hətta inkişafını sübut
etmiş Azərbaycan bu xüsusda dünya üçün bir örnəkdir. Ona görə də Bakı bu gün sivilizasiyalararası dialoq və
multikulturalizm mövzusunda aparılan qlobal müzakirələrin mərkəzi məntəqələrindən birinə çevrilmişdir.
Multikulturalizm siyasətimizin tərkib hissəsi kimi Azərbaycan diplomatiyasının yeni istiqamətləri
meydana çıxmışdır ki, bu sırada da mədəni və humanitar diplomatiyamız diqqət çəkir. Bu xüsusda ölkənin
birinci xanımı, Milli Məclisin deputatı, UNESCO-nun və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban
Əliyevanın rolu xüsusilə qeyd edilməlidir. Dünyanın bir sıra ölkələrində Azərbaycan tərəfindən həyata
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keçirilən humanitar layihələr beynəlxalq təşkilatlar və dövlətlər tərəfindən böyük minnətdarlıqla qarşılanır.
Buna nümunə kimi Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə Pakistanda Qızlar məktəbinin təmiri, Misirdə məktəbin
tikintisini qeyd etmək olar. Humanitar diplomatiya siyasətimizin sistemli şəkildə həyata keçirilməsi, qlobal
səviyyədə aclıq və yoxsulluğa qarşı mübarizə aparılması, təbii və texnogen fəlakətlərdən əziyyət çəkən
dövlətlərə yardım göstərilməsi məqsədilə Xarici İşlər Nazirliyi daxilində Azərbaycan Beynəlxalq İnkişafa
Yardım Agentliyi təsis edilmişdir. BMT-nin müvafiq strukturları, Afrika İttifaqı və İslam Əməkdaşlıq Bankı
ilə yaxından əməkdaşlıq edən Azərbaycan Beynəlxalq İnkişafa Yardım Agentliyi Afrika qitəsində,
Əfqanıstanda, Fələstində uğurlu humanitar layihələr həyata keçirmişdir və bundan sonra da bu nəcib missiya
davam etdiriləcəkdir.
Coğrafi baxımdan Qərb ilə Şərqin kəsişməsində, zəngin neft-qaz ehtiyatlarına malik olan, dünyanın
aparıcı dövlətlərinin maraqlarının kəsişdiyi bölgədə yerləşən Azərbaycan üçün xarici siyasətin düzgün
seçilməsi ölkənin müstəqilliyinin qorunub saxlanmasında və möhkəmləndirilməsində başlıca amillərdən biri
olaraq qalır. Bu gün müstəqil Azərbaycan dünyanın əksər ölkələri ilə qarşılıqlı siyasi, iqtisadi, mədəni və digər
əlaqələrini inkişaf etdirir. Bu istiqamətdə Şərq ölkələri ilə qurulan əlaqələr, hərtərəfli əməkdaşlıq Azərbaycan
Respublikasının dövlətçilik siyasətinin mühüm bir hissəsi kimi daim təkmilləşməkdədir. Bu siyasət milli
mənafeni təmin edir, xalqın cari və strateji maraqlarına xidmət edir, ölkəmizin təhlükəsizliyinə qarşı yönələn
istənilən təhdidə çevik müqaviməti təmin edir.
Azərbaycan.-2016.-27 oktyabr.-№237.-S.6.
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Azərbaycan-Qazaxıstan münasibətləri: birgə keçmişdən birgə gələcəyə
Natiq ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının energetika naziri.
Oktyabrın 12-də rəsmi Bakı, Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayevi – ölkəmizin 25 illik
müstəqillik tarixində Azərbaycana yaxın müttəfiqliyini və strateji tərəfdaşlığını təsdiqləmiş bir ölkənin
liderini qarşılayacaq. Azərbaycan və Qazaxıstanın bu illərdə adi postsovet ölkəsi miqyasından böyük
güclərin geosiyasi, iqtisadi və strateji maraqlarının kəsişdiyi Orta Asiya və Xəzər dənizi hövzəsinin ən
əhəmiyyətli dövlətləri səviyyəsinə qədər yüksəlməsi isə heç şübhəsiz ki, hər iki ölkənin müstəqilliyinin
daha bir mühüm nailiyyətidir. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının 25-ci ildönümü ərəfəsinə
təsadüf etməsi bu səfər rəmzi məzmun daşımaqla yanaşı, sürətlə dəyişən qlobal proseslər mərhələsində
Azərbaycan-Qazaxıstan əməkdaşlığını möhkəmləndirən, regional güc statusunu qorumağa xidmət edən
amilləri birgə nəzərdən keçirmək üçün də fürsət yaradır.
Bu gün Azərbaycanla Qazaxıstanı etnik-tarixi köklərdən başqa, son onilliklərin siyasi münasibətlər
sistemini müəyyənləşdirən əhəmiyyətli faktorlar – geostrateji mövqe, zəngin enerji resursları, Şərq-Qərb,
Şimal-Cənub enerji və kommunikasiya dəhlizlərinin üzərində yerləşmələri kimi mühüm məqamlar
yaxınlaşdırır. Azərbaycan və Qazaxıstanın materikin əsas geosiyasi bölgəsi olmalarına imkan verən bu
üstünlüklər, düşünülmüş və balanslaşdırılmış siyasət sayəsində hər hansı bir dövlətin maraqlarına qarşı
yönəlməyən, regionun inkişafına təkan verən layihələrin həyata keçirilməsini təmin edib. Əsasən, Qərb
şirkətlərinin iştirakı ilə reallaşdırılan bu transmilli layihələrdə, üstəlik Rusiya kimi böyük region dövlətlərinin
də maraqları nəzərə alınıb.
Azərbaycan da, Qazaxıstan da bu gün həm enerji daşıyıcılarının hasilatına xarici kapitalın cəlb edilməsi
və bu daşıyıcıların dünya bazarlarına çıxarılması məsələsində, həm də Xəzərin hüquqi statusu kimi mövzularda
oxşar mövqedən çıxış edərək, dünyada enerji təhlükəsizliyinin təminatında etibarlı alternativ tərəfdaş kimi
çıxış edir. Ona görə də böyük bir coğrafiyanın gələcək müqəddəratının müəyyənləşdiricisi kimi Azərbaycanla
Qazaxıstanın adının birgə çəkilməsi heç də təsadüfi deyildir. Tarixi, geosiyasi, iqtisadi bənzərlikləri və
maraqları bu qədər üst-üstə düşən Azərbaycanla Qazaxıstanın ikitərəfli münasibətlərinin möhkəmləndirilməsi,
strateji müttəfiqlik əsasında daha da inkişaf etdirilməsi olduqca mühüm əhəmiyyət daşıyır. Qazaxıstan
Prezidenti Nursultan Nazarbayevin Bakıya sayca bu 6-cı səfəri də ölkələrimiz arasında sıx əməkdaşlıq
əlaqələrinin göstəricisi olmaqla bərabər, məhz belə bir məqsədə xidmət edir.
Ümumiyyətlə, son illər iki ölkə arasında siyasi münasibətlərin və iqtisadi əlaqələrin sürətlə inkişafında
hər iki ölkə prezidentlərinin qarşılıqlı səfərləri, müxtəlif sahələri əhatə edən çoxsaylı dövlətlərarası və
hökumətlərarası sazişləri mühüm rol oynamışdır. 16-17 sentyabr 1996-cı il tarixindən Nursultan Nazarbayevin
müstəqil Azərbaycana, 10 iyun 1997-ci ildən isə ulu öndər Heydər Əliyevin müstəqil Qazaxıstana başlayan
səfərləri sonrakı illərdə ardıcıl xarakter almış, Prezident İlham Əliyevin hakimiyyəti dövründə daha da
intensivləşərək, iki ölkə arasında münasibətlərin gələcək inkişaf istiqamətlərinin müəyyənləşməsində baza
rolunu oynamışdır. İndiyə qədər dövlət başçılarının 10-a qədər qarşılıqlı səfərləri olmuş, ölkələrimiz arasında
100-dən çox sənəd imzalanmışdır. Həm bu səfərlər, həm də beynəlxalq tədbirlər çərçivəsində keçirilən
görüşlər ikitərəfli, regional və beynəlxalq məsələlərin müzakirəsi, siyasi, iqtisadi və humanitar sahələrdə
əlaqələrin daha da genişləndirilməsi üçün platforma rolunu oynamışdır. Bu səmərəli siyasi dialoqun töhfəsi
olaraq, hazırda Azərbaycan-Qazaxıstan münasibətləri bir çox sahələrdə dinamik şəkildə inkişaf etməkdədir.
Azərbaycanın, əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan və Prezident İlham Əliyev
tərəfindən bu gün uğurla həyata keçirilən xarici siyasət kursunda Qazaxıstanla siyasi münasibətlərə xüsusi
önəm verilir. Bu gün qətiyyətlə demək olar ki, siyasi sahədə digər Xəzəryanı dövlətlərlə müqayisədə ən sabit
diplomatik münasibətlər məhz Qazaxıstanla mövcuddur və Azərbaycan üçün həlledici, prioritet kəsb edən
məsələlərdə rəsmi Astana rəsmi Bakı ilə həmişə həmrəylik nümayiş etdirmişdir. Qazaxıstan ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normaları əsasında, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü çərçivəsində həllinin tərəfdarı kimi çıxış etməklə qalmır, həm də Nursultan Nazarbayevin şəxsində
ölkələr arasında uğurlu barışdırıcı missiyasını bu ağrılı problemin nizamlanmasında da sınaqdan keçirməkdə
maraqlı görünür.
Yada salaq ki, Ermənistanın Avrasiya İqtisadi Birliyinə üzvlüyü zamanı irəli sürülən – bu üzvlüyün
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə zərər gətirməməsi şərtinin müəllifi də məhz Nursultan Nazarbayevdir. Bu
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quruma üzv ölkələrin dövlət başçılarının 29 may 2014-cü il tarixində Moskvada keçirilmiş sammitində onun
nümayiş etdirdiyi bu prinsipial mövqe Dağlıq Qarabağda istehsal olunan məhsulların Avrasiya İqtisadi Birliyi
ölkələrinə ixracının əngəllənməsi yolunda çox mühüm bir addım olmuşdur. Bu mövqe bizə AzərbaycanQazaxıstan arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın bu yaxınlarda keçirilən 13cü iclasının Protokoluna da belə bir müddəanın daxil edilməsinə imkan yaratmışdır. Həmin müddəada qeyd
edilir ki, Dağlıq Qarabağ da daxil olmaqla Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində istənilən məhsulun satışı,
ixracı və idxalına, eləcə də bu ərazilərdə şirkətlərin iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olmasına imkan verilməməsini
Azərbaycan Qazaxıstandan xahiş edir.
Ölkələrimiz arasındakı münasibətlərin Xəzərin hüquqi statusunun müəyyənləşdirilməsi kontekstində
nəzərdən keçirilməsi də maraq doğurmaya bilməz. Məlumdur ki, Xəzərin hüquqi statusunun
müəyyənləşdirilməmiş qalması, 5 sahilyanı dövlətin bu məsələdəki ziddiyyətli mövqeyi Xəzər dənizinin
zəngin karbohidrogen ehtiyatlarının mənimsənilməsi və iri layihələrin həyata keçirilməsində əngəlləyici amil
kimi çıxış etməkdədir. Bu problemli məsələdə də 1993-cü ildən bəri Azərbaycanın ən yaxın müttəfiqi qismində
çıxış edən dövlət kimi məhz Qazaxıstanı görə bilərik. Xəzərin müqəddəratı Azərbaycan və Qazaxıstan
prezidentlərinin bütün görüşlərində başlıca müzakirə predmeti olmuş, dənizin dibinin bölünməsinə dair
imzalanmış ikitərəfli sazişlər Xəzər dənizi regionunun sülh, sabitlik, mehriban qonşuluq və əməkdaşlıq zonası
olması üçün Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçılarının 2002-ci ildə Aşqabadda keçirilmiş birinci, 2007-ci ildə
Tehranda ikinci, 2010-cu ildə Bakıda üçüncü, 2014-cü ildə Rusiyanın Həştərxan şəhərində isə dördüncü Zirvə
Toplantıları üçün də əsas rolunu oynamışdır. Azərbaycan Qazaxıstanla birgə Xəzərin dibinin bölünməsi və
bütövlükdə Xəzər dənizinin hüquqi statusu üzrə ümumi razılığın əldə olunmasına yönələn prinsiplərin
Türkmənistan və İran tərəfindən də qəbul olunması üçün beştərəfli formatda danışıqlar prosesində də ardıcıl
mövqe nümayiş etdirmişdir.
Siyasi münasibətlərin yüksələn xətt üzrə inkişafını şərtləndirən digər bir mühüm məqamı da vurğulamaq
yerinə düşərdi. Ortaq dil, din, mədəniyyətə məxsus hər iki ölkə türkdilli xalqların inteqrasiyası yolunda da
bərabər addımlayır. Azərbaycanla Qazaxıstan, Qırğızıstan və Türkiyə ilə birgə 3 oktyabr 2009-cu ildə
Naxçıvanda yaradılmış Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının təsisçi üzvləri, habelə TÜRKSOY
(Beynəlxalq Türk Mədəniyyət Təşkilatı), TÜRKPA (Türkdilli Ölkələrin Parlament Assambleyası), Türk
Akademiyası, Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu, Türk Biznes Şurası kimi əlaqəli orqan və təşkilatların fəal
iştirakçılarıdır.
B akı ilə Astana TRASEKA layihəsi çərçivəsində Asiya-Qafqaz-Avropa nəqliyyat dəhlizi və Böyük
İpək Yolunun bərpası layihələrində yaxından əməkdaşlıq edir. Hər iki ölkənin İpək Yolu üzərində yerləşməsi
nəqliyyat sahəsində əməkdaşlıq imkanlarının zaman-zaman genişlənməsinə, ticari-iqtisadi əlaqələrin
möhkəmlənməsinə yol açır. Qazaxıstan Azərbaycan üzərindən qurulan nəqliyyat xətləri vasitəsilə Şərq ölkələri
və dünya bazarına çıxış qapıları əldə edir. Yeni Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanı, yaxın vaxtlarda istismara
verilməsi planlaşdırılan Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu xətti, eləcə də Qazaxıstanda həyata keçirilən dəmiryolu
layihələri və limanların genişləndirilməsi istiqamətində görülən işlər nəqliyyat sahəsində əlaqələrin
güclənməsinə təkan verməklə, hər iki ölkənin beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi kimi əhəmiyyətini artıracaqdır.
Ölkələr arasında siyasi anlaşmanın dayanıqlı və etibarlılığı, heç şübhəsiz ki, iqtisadi sahədə də əlaqələrin
çoxşaxəli və uzunmüddətli inkişafını təmin edən başlıca şərtlərdəndir. İki ölkə münasibətlərinin bütün sahələr
üzrə dinamik inkişaf səviyyəsinin qorunub saxlanmasında 1999-cu ildə Azərbaycan və Qazaxıstan arasında
iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın yaradılmasının əhəmiyyətini xüsusi qeyd etmək
lazımdır. Çünki bütün sahələr üzrə həlli vacib məsələlərin, inkişaf perspektivlərinin küll halında qoyuluşu
məhz Komissiyanın vaxtaşırı keçirilən iclaslarında mümkün olur. İki ölkə arasında iqtisadi sahədə əsaslı
müqavilə-hüquqi baza yaradılmış, indiyədək bu sahədə 20-dən çox ikitərəfli sənəd imzalanmışdır. İmzalanan
sənədlər bu əməkdaşlıq əlaqələrinin daha da dərinləşməsinə xidmət edir, iki ölkə arasında iqtisadi-ticari,
nəqliyyat, yanacaq-energetika, kənd təsərrüfatı, elmi-texniki və mədəniyyət-humanitar sahələrdə qarşılıqlı
münasibətlərin genişləndirilməsinə əhəmiyyətli töhfə verir.
22 sentyabr 2016-cı il tarixində Astana şəhərində Azərbaycan tərəfindən mənim, Qazaxıstan tərəfindən
energetika naziri Kanat Bozumbayevin həmsədrliyi ilə Azərbaycan-Qazaxıstan iqtisadi əməkdaşlıq üzrə
Hökumətlərarası Komissiyanın növbəti 13-cü iclası keçirilmişdir. Tədbirdə dünyada baş verən qlobal iqtisadi
böhran fonunda neftin qiymətinin qeyri-stabil olmasının qeyri-neft sektorunun inkişafını zəruri etdiyi, dünyada
neftin qiymətinin kəskin aşağı düşməsi prosesinin 2016-cı ildə də davam etməsinə baxmayaraq, Azərbaycanda
dayanıqlı inkişafın təmin olunduğu, ölkədə iqtisadi-siyasi islahatların aparıldığı, Avropanın enerji
təhlükəsizliyinin təminatında mühüm rol oynayacaq “Cənub Qaz Dəhlizi” ilə bağlı işlərin davam etdirildiyi
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iştirakçıların diqqətinə çatdırılmış, ikitərəfli iqtisadi-ticari münasibətlər, nəqliyyat, kənd təsərrüfatı, ətraf
mühitin mühafizəsi, təhsil, miqrasiya və digər sahələr üzrə geniş müzakirələr aparılmış, enerji layihələrinin
birgə həyata keçirilməsi perspektivləri, eləcə də enerjiyə qənaət sahəsində normativ aktların hazırlanması ilə
bağlı təcrübənin öyrənilməsi kimi enerji əməkdaşlığını əhatə edən məsələlər nəzərdən keçirilmişdir. İclasda
Azərbaycanla Qazaxıstan arasında ticarət dövriyyəsinin həcminin 2016-cı ilin yanvar-avqust aylarında 91 mln.
ABŞ dolları (2015-ci ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 31 faiz çox), ixracın 16 milyon ABŞ dolları (2015-ci
ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 76 faiz çox), idxalın isə 75 milyon ABŞ dolları (2015-ci ilin analoji dövrü
ilə müqayisədə 25 faiz çox) olduğu diqqətə çatdırılmışdır.
O da vurğulanmışdır ki, ölkənin milli təhlükəsizliyinin əhəmiyyətli tərkib hissəsi olan ərzaq
təhlükəsizliyinin təminatında da Azərbaycanın ən etibarlı tərəfdaşı məhz Qazaxıstandır. Azərbaycan
Qazaxıstanın əsas kənd təsərrüfatı məhsulu olan taxılın daimi idxalatçılarındadır. Azərbaycanda illik buğda
istehsalı 1,7 mln. tondur. Taxıla olan 1,3 mln. tonluq əlavə tələbat isə Rusiya ilə yanaşı, əsasən, Qazaxıstan
hesabına ödənilir. Bu ilin yanvar-iyul aylarında Qazaxıstandan 3,2 mln. dollarlıq buğda idxal olunub ki, bu da
ümumi idxalın 73 faizini təşkil edir.
İclasda Qazaxıstanın “AİTF-2017”, Azərbaycanın isə “KİTF-2017” beynəlxalq turizm sərgisi və
“Astana EXPO-2017” beynəlxalq sərgisində iştirakına, həmçinin 2017-ci ildə Azərbaycanın görkəmli musiqi
xadimi Bülbülün 120 illik yubileyi münasibətilə beynəlxalq tədbirin keçirilməsinə dair də fikir mübadiləsi
aparılmış, tədbirin yekununda Protokol imzalanmış, Azərbaycan-Qazaxıstan iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Birgə
Hökumətlərarası Komissiyanın 14-cü iclasının Bakı şəhərində keçirilməsinə dair razılıq əldə olunmuşdur.
Komissiyanın gündəliyinə daxil edilmiş məsələləri Qazaxıstan Prezidentinin səfər proqramına hazırlıq
kimi də qiymətləndirmək olar. Bu iclas bir növ hazırlıq xarakteri daşıyaraq, aktuallıq kəsb edən məsələlərin
müəyyənləşdirilməsinə imkan yaratmışdır.
Qarşılıqlı-faydalı əməkdaşlıq və regional tərəfdaşlıq münasibətlərini əhatə edən bütün bu məsələlərlə
yanaşı, dünya enerji bazarında yaranmış son vəziyyət kontekstində enerji əməkdaşlığının yenidən nəzərdən
keçirilməsi Nursultan Nazarbayevin səfəri zamanı aparılan danışıqların da əsas xəttini təşkil edəcək. Çünki
enerji sektoru bu əməkdaşlığın əsas istiqamətidir. Elə Azərbaycan-Qazaxıstan arasında Birgə Hökumətlərarası
Komissiyaya rəhbərliyin energetika nazirliklərinə həvalə edilməsi də bunun bariz nümunəsidir.
Yaxın tarixə qısaca ekskurs edərək yada salaq ki, Xəzər hövzəsinin və Orta Asiyanın enerji resurslarının
Qərbə, xarici bazarlara çıxarılmasında dəhliz funksiyasını yerinə yetirməsi, ixrac marşrutlarının
diversifikasiyasındakı üstünlükləri Azərbaycanı Qazaxıstan üçün enerji əməkdaşlığı sahəsində də
müstəqilliyin ilk illərindən vacib ölkəyə çevirmiş, bu əməkdaşlığa strateji xarakter qazandırmışdır. İstər
geosiyasi, istərsə də iqtisadi baxımdan ən sərfəli ixrac marşrutunu Qazaxıstana məhz Azərbaycan təklif
etdiyindən rəsmi Astana Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac kəməri ilə bağlı aparılan danışıqlarda ilkin vaxtlardan
iştirak etmiş, layihəyə ən yüksək səviyyədə dəstəyini sərgiləmişdir. 18-19 noyabr 1999-cu ildə ATƏT-in
İstanbulda keçirilən Zirvə görüşü zamanı “Bakı-Ceyhan Əsas İxrac Boru Xətti üzrə saziş”, “Bakı-Ceyhan əsas
İxrac Neft Boru Kəmərinin dəstəklənməsi haqqında İstanbul Bəyannaməsi” Qazaxıstan prezidentinin iştirakı
ilə imzalanmışdır. 25 may 2005-ci il tarixində Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev Heydər Əliyev
adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan Əsas İxrac Boru Kəmərinin Azərbaycan hissəsinin istifadəyə verilməsi
münasibətilə Səngəçal terminalında keçirilən mərasimdə şəxsən iştirak etmiş, Qazaxıstanın da qoşulduğu
“Şərq-Qərb enerji nəqliyyat dəhlizinin inkişaf etdirilməsi və genişləndirilməsi haqqında Bakı
Bəyannaməsi”nin imzalanmasına şahidlik etmişdir. 2007-ci ildə Qazaxıstanın rəsmən qoşulduğu Bakı-TbilisiCeyhan Əsas İxrac neft boru kəməri iki ölkə arasında karbohidrogen məhsullarının beynəlxalq bazarlara nəqli
sahəsində intensiv əməkdaşlığın möhkəmlənməsində müstəsna rol oynamışdır və öz əhəmiyyətini bu gün də
qoruyub saxlamaqdadır. Hazırda Qazaxıstan öz neftini maneəsiz olaraq Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri ilə
Avropaya nəql edir.
Bundan başqa, Qazaxıstan mənşəli neft və neft məhsullarının Bakıda Dübəndi və Səngəçal, daha sonra
Qara dənizin limanlarına tankerlərlə çatdırılması onillik təcrübəyə malikdir. “Tengiz” quru yatağından hasil
edilən neft dəmir yolu vasitəsilə Qazaxıstanın Aktau limanına, daha sonra isə oradan tankerlərlə Bakıya ixrac
olunur və BTC boru kəməri vasitəsilə, həmçinin dəmir yolu ilə Gürcüstanın Qara dəniz limanlarına göndərilir.
2015-ci ildə Qazaxıstandan neft və neft məhsullarının Azərbaycan ərazisi ilə “Batumi neft terminal”ı
istiqamətində daşınmasının həcmi 2,9 milyon ton, 2016-cı ilin 8 ayı ərzində isə 1,6 milyon ton təşkil etmişdir.
Bütün bunlarla bərabər, bu gün Qazaxıstan enerji ölkəsi kimi dünya enerji bazarının diqtə etdiyi yeni
gerçəkliklər şəraitində öz prioritetlərinə Azərbaycanla enerji əməkdaşlığı çərçivəsində yenidən baxmaqda
maraqlıdır. Çünki nəhəng neft yataqlarının istismara hazır olması, səmərəsiz və eyni zamanda ölkəni siyasi
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asılılıqda saxlayan nəql marşrutlarından xilas olmaq zərurəti bu gün alternativ ixrac kəmərlərini Qazaxıstan
üçün həlledici məsələyə çevirib.
Q azaxıstan son 40 ildə dünyanın kəşf edilmiş ən nəhəng yataqları sırasında dayanan və ehtiyatları
təqribən 3 mlrd. ton həcmində qiymətləndirilən “Kaşaqan” yatağında hasilata hazırlaşır. Qazaxıstan neftinin
Avropa bazarlarına nəql edilməsi üçün əsas mənbə Xəzər dənizinin Qazax sektorunda yerləşən məhz bu yataq
hesab edilir. “Kaşaqan” yatağının işə salınmasından sonra, hasil olunacaq nefti Avropa İttifaqına (Aİ) üzv olan
ölkələrə nəql etmək üçün Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərindən istifadə nəzərdə tutulur. BTC layihəsinin
səhmdarı kimi bu kəmərdə 15 faizlik iştirak payına malik olan dörd şirkət (ENİ, İNPEX, Conoco Phillips və
Total) Qazaxıstanın “Kaşaqan” yatağında da fəaliyyət göstərir. Bu, o deməkdir ki, şirkətlər boru kəməri (boru
kəmərinin layihə üzrə nəql gücü sutkada 1 milyon barel neft təşkil edir) ilə sutkada təqribən 150 min barel neft
nəql edə biləcəklər.
Bundan başqa, Qazaxıstanın cənub ərazilərində və Xəzərin bu ölkəyə aidsektorunda aparılan geolojikəşfiyyat işləri nəticəsində aşkarlanan, ehtiyatları isə 6-9 milyard barel həcmində qiymətləndirilən “Tengiz”
yatağının işlənməsi üzrə operator-Amerikanın “Chevron Texaco” şirkəti 2008-ci ildən etibarən bu yatağın
neftinin BTC vasitəsilə Aralıq dənizinin bazarlarına çatdırılmasına nail olmuşdur. Beləliklə, BTC həm
“Kaşaqan”, həm də “Tengiz” yatağının timsalında hələ uzun müddət Qazaxıstan üçün öz əhəmiyyətini qoruyub
saxlayacaqdır.
Hər iki yatağın ehtiyatlarını əlavə etsək, Qazaxıstanın sübut olunmuş neft ehtiyatları təxminən 5,5
milyard ton, qaz ehtiyatları isə 3 trilyon kubmetr həcmində qiymətləndirilir. İldə təxminən 33,6 milyard
kubmetr qaz, 80 milyon ton neft istehsal edən və bu qədər karbohidrogen ehtiyatlarına malik Qazaxıstanın
ixracla bağlı BTC istisna olmaqla, hazırda müstəqil, etibarlı və təhlükəsiz transmillli marşrut qarantiyası
yoxdur. Tengiz-Novorossiysk, Atırau-Samara, Atasu-Alışankou neft kəməri və Xəzər Kəmər Konsorsiumu
kimi ixrac dəhlizlərinin imkanları isə gələcəkdə xeyli dərəcədə artması proqnozlaşdıran ixrac potensialını
qarşılamaq üçün kifayət deyildir.
Bu marşrutların buraxıcılıq qabiliyyətini və çatdırılacaq təchizat həcmlərini nəzərə alaraq, rəsmi Astana
əsas diqqətini Qazaxıstan-Xəzər nəqletmə sistemi üzərində cəmləmişdir. Bu nəqliyyat sisteminə əsasən,
uzunluğu 739 km olan Eskene-Kirik-Bakı neft kəmərinin inşası planlaşdırılır. Eskene-Kirik neft kəmərinin
texniki-iqtisadi əsaslandırılması “Tengiz” yatağında qabaqcıl neftvuran stansiyanın, Tengiz-Opornıy-UzelAktau magistral neft kəmərinin, Kirik neft terminalının və yeni limanın tikintisini, həmçinin Aktau limanının
yenidən qurulması və genişləndirilməsini nəzərdə tutur.Bu kəmərin inşası Qazaxıstana öz neftini həm
Gürcüstana, həm də Türkiyə limanlarına ixrac etmək imkanı verə bilər. Yeni kəmərin illik ixrac gücünün ilkin
mərhələdə 23-25 milyon ton, gələcəkdə isə 56 milyon tona çatdırılması nəzərdə tutulub.
Qazaxıstan üçün şaxələndirmiş ixrac sisteminin yaradılmasına həyati əhəmiyyət qazandıran digər
mühüm bir amil isə Krım problemindən sonra Rusiyanın üzləşdiyi sanksiyaların enerji sektorunu da təhdid
etməsidir. Öz neftinin böyük hissəsini Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumu və Atırau-Samara boru kəmərləri ilə
Rusiya ərazisi vasitəsilə dünya bazarına nəql edən Qazaxıstan iqtisadi sanksiyaların mümkün zərbələrindən
xilas olmaq üçün bu prosesi sürətləndirməyə çalışır. Bu gün ölkələrin enerji təhlükəsizliyini yüksək səviyyədə
təmin etməyin və müstəqil enerji siyasəti yürütməyin başlıca şərtinin enerji daşıyıcılarının nəqli marşrutlarının
diversifikasiyasından ibarət olduğunu Qazaxıstan da qəbul edir və Çin, İran vasitəsilə alternativ ixrac
imkanlarını araşdırır. Xəzər neftinin Rusiyadan yan keçməklə Çinə nəqlini nəzərdə tutan “Transqazax neft və
qaz” layihəsinin hazırlanması da elə bu məqsədə xidmət edir. Lakin Rusiya ilə yanaşı, ABŞ-ın da narahatlıqla
qarşıladığı bu layihəşaxələndirmə siyasətində bir o qədər də uğurlu varinat kimi qəbul edilmir.
Bu məsələlərdə İranın maraqlarını da xüsusi qeyd etməliyik. İndiyə kimi neft ixracını SWAPəməliyyatlar çərçivəsində həyata keçirən İran Qazaxıstan neftinin öz ərazisindən nəqlinə nail olmaq
istiqamətində xüsusi fəallıq göstərməkdədir. Qazaxıstan üçün nisbətən daha maraqlı və cəlbedici bazarın
əvvəlki kimi Avropa olduğunu nəzərə alsaq, Xəzərin dibi ilə Qazaxıstanın Aktau, Türkmənistanın
Türkmənbaşı limanından və Xəzərin şimalındakı digər perspektivli neft-qaz yataqlarından Azərbaycana,
oradan da Gürcüstan və Türkiyə vasitəsilə Aralıq dənizinə, Avropa ölkələrinə istiqamətlənməsi planlaşdırılan
“Transxəzər kəməri” layihəsi Qazaxıstan üçün də, elə region üçün də ən perspektivli ixrac marşrutu kimi
qiymətləndirilə bilər. Layihə Azərbaycanla Qazaxıstan arasında 2006-cı ildə imzalanmış “Qazaxıstan
Respublikasında hasil olunan neftin Xəzər dənizi ilə Azərbaycan Respublikası ərazisindən Bakı-TbilisiCeyhan əsas ixrac neft kəməri sistemi vasitəsi ilə dünya bazarlarına nəqlinə yardım və dəstək haqqında
Müqavilə”, habelə 2007-ci ildə ARDNŞ və “KazMunayQaz” arasında imzalanmış “Neft-qaz sahəsində strateji
əməkdaşlıq haqqında Saziş” və “Transxəzər layihəsinin birgə həyata keçirilməsinə dair Memorandum” kimi
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ciddi sənədlərə əsaslanır. 2 oktyabr 2009-cu il tarixində Bakı sammiti çərçivəsində “KazMunayQaz” Milli
Şirkəti Səhmdar Cəmiyyəti ilə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti (ARDNŞ) arasında Transxəzər
layihəsi üzrə Texniki-İqtisadi Əsaslandırmanın işlənilməsinə dair birgə fəaliyyət haqqında Saziş, “Bakı-Qara
dəniz” neft kəməri üzrə əməkdaşlıq sahəsində niyyət Memorandumu və Qazaxıstanın karbohidrogen
yataqlarının işlənilməsində ARDNŞ-in neft-qaz obyektlərinin infrastrukturlarından birgə istifadə haqqında
Memorandum da imzalanmışdır.
3 mərhələdə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan layihənin birinci mərhələsində mövcud infrastrukturun
5-6 milyon ton Azərbaycan neftinin nəqli üçün istifadə edilməsi planlaşdırılır. Bu neftin Ukraynanın
“Qaliçina” və “Nefteximik Prikarpatye” neft emalı zavodlarında qismən emalı və “Ukrtransnafta” magistral
neft kəmərləri ilə Macarıstan və Slovakiya sərhədlərinə kimi, həmçinin Belarus, Polşa və Slovakiyadan
Çexiyanın neft emalı zavodlarına nəql edilməsi nəzərdə tutulur. İkinci mərhələ əlavə 10 milyon ton Xəzər
neftinin Odessa-Brodı neft kəmərilə Plotsk və Qdansk istiqamətində Polşayadək və buradan Baltik dənizi ilə
digər Avropa ölkələrinə nəqli, üçüncü mərhələ isə Odessa-Brodı-Plotsk-Qdansk neft kəmərinin və bütün
sistemin ümumi ötürmə qabiliyyətinin ildə 40 milyon tona qədər və daha çox artırılması ilə bağlı planları əhatə
edir.
L ayihənin imkanları bütün siyasi maneələrə baxmayaraq, bu gün də aktuallığını qoruyur. Bununla belə
Rusiyanın Xəzərin dibi ilə Mərkəzi Asiyanın neft və qaz ehtiyatlarını Azərbaycana, oradan da Türkiyə və
Avropaya nəql etmək layihələrinə maneçilik törətməsindən sonra Qazaxıstan diqqəti Aktau limanından
səmərəli istifadə və öz neft ehtiyatlarının böyük hissəsini bu liman vasitəsilə Bakıya, daha sonra
Azərbaycandan dünya bazarlarına ixracı perspektivinə yönəldib. Bütün bunları ümumiləşdirərək belə qənaətə
gəlmək olar ki, kəmərlər, neftdaşıma tankerləri kimi çoxşaxəli ixrac imkanlarını təqdim etməklə Azərbaycan
istənilən mürəkkəb vəziyyətdə belə Qazaxıstan üçün etibarlı dəhliz kimi çıxış edə bilər. Ona görə də
Qazaxıstan Azərbaycanla neft və neft məhsullarının Xəzər regionundan dünya və Avropa bazarlarına
çatdırılması sahəsində marşrutların şaxələndirilməsi istiqamətində əməkdaşlığı genişləndirməyə xüsusi diqqət
ayırır və bu məsələnin xüsusi bir bənd kimi Hökumətlərarası Komissiyanın 13-cü Protokolunda öz əksini
tapması da belə bir zərurətdən xəbər verir.
Hazırda Qazaxıstan enerji əməkdaşlığında Batumi limanındakı neft terminalından mayeləşdirilmiş
karbohidrogen qazının (LPG) ixracının bərpasına da önəm verir. Tərəflər bu liman vasitəsilə maye qazın ixracı
imkanlarının öyrənilməsində razılığa gələrək, bunun nə dərəcədə səmərəli olmasını araşdırmaq qərarına
gəliblər. Məlumdur ki, Batumi neft terminalından Azərbaycan mayeləşdirilmiş karbohidrogen qazının
daşınmasının həcmi 2010-cu ildə 156 min ton təşkil etmişdir. 2014-cü ildə bu göstərici 23 min tona qədər
azalmış, 2015-ci ildə isə mayeləşdirilmiş karbohidrogen qazının daşınması tamamilə dayandırılmışdır.
Azərbaycan Qazaxıstanın karbohidrogen ehtiyatlarının nəqli və saxlanması üçün Kulevi “Black Sea”
Terminalının imkanlarından yararlanmağı daha məqsədəuyğun hesab edir. İldə 10 milyon ton neft və neft
məhsullarının daşınmasına imkan verən bu terminal hazırda əhəmiyyətli neft həcmlərinin dünya bazarına nəqli
istiqamətində böyük rola malikdir. Terminalın ümumi tutumu 348 min tondur və buradan Azərbaycan,
Qazaxıstan, Türkmənistan və Rusiya mənşəli 19 adda xam neft, neft-qaz və neft-kimya məhsulu
daşınmaqdadır.
İki ölkənin enerji əməkdaşlığında yeni bir istiqamət kimi Qazaxıstan tərəfindən Azərbaycan Dövlət Neft
Şirkətinə (SOCAR) “Avrasiya” – Xəzəryanı çökəklikdə regional geologiya və geofizika araşdırmaları
beynəlxalq layihəsində iştirak təklif edilib. Bu layihə çərçivəsində Xəzəryanı çökəklikdə, təxminən 7-9
kilometr dərinlikdə karbohidrogen yataqlarının kəşf edilməsi məqsədilə 15 kilometr dərinliyə malik quyuların
qazılması nəzərdə tutulub. Rusiyanın “Lukoil”, “Rosneft”, Böyük Britaniyanın “Shell”, ABŞ-ın “Chevron”,
Çinin isə “CNPC” neft-qaz şirkətləri ilə yanaşı, Azərbaycan şirkətinin də bu layihədə iştirakına maraq
göstərilməsi Azərbaycan neftçilərinin geoloji kəşfiyyat, qazma sahəsində zəngin tarixi təcrübəsinə əsaslanaraq,
Azərbaycana neft sənayesindəki bilgilərini bölüşmək üçün daha bir imkan yaradır.
A zərbaycan Qazaxıstanla birgə həm də gələn ilin sentyabrında Astanada keçiriləcək “EXPO 2017Gələcəyin enerjisi” Beynəlxalq Sərgisinə hazırlaşır. “EXPO 2017-Gələcəyin enerjisi” Beynəlxalq Sərgisinin
Astana şəhərində keçirilməsinə Paris şəhərində təşkil edilən gizli səsvermə nəticəsində 100-dən artıq iştirakçı
dövlət tərəfindən qərar verilmişdir. Hesab edirik ki, elə bu faktın özü adıçəkilən sərginin nə qədər mühüm
beynəlxalq əhəmiyyət kəsb etdiyini ortaya qoyur. Sərgi enerjidən istifadə sahəsində nailiyyətlər və
perspektivlər, o cümlədən ekoloji təmizlik, enerji resurslarından istifadə zamanı ətraf mühitin mümkün qədər
qorunması və s. bu kimi mövzulara həsr olunacaqdır. Cari ilin oktyabr ayında beynəlxalq pavilyonların
iştirakçılara təhvil veriləcəyi gözlənilir. İndiyə qədər 103 ölkə və 17 beynəlxalq təşkilatın sərgidə iştirakı
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təsdiqlənib. Sərgidə Azərbaycanın Milli Gününün keçirilməsi nəzərdə tutulub. Azərbaycan milli
pavilyonunun, 684 kvadratmetrlik ərazidə, amfiteatr formasında təşkili nəzərdə tutulur. Pavilyonun “Odlar
Yurdu – Keçmişdən gələcəyə daşınan enerji” devizinə əsaslanan konsepsiyası isə Azərbaycan tarixi,
mədəniyyət və incəsənəti, elmi, insan kapitalı, tolerantlıq ənənələri, ölkəmizin müasir iqtisadiyyatı, Xəzər,
Qədim İpək Yolu, Qobustan kimi dəyərlərimizin nümayişini ehtiva edir. Azərbaycanda ənənəvi enerjidən
alternativ enerjiyə keçidin tarixi təkamül yolunun bu dəyərlər kontekstində təqdimatı nəzərdə tutulur.
Azərbaycan tərəfindən beynəlxalq sərginin komissarı vəzifəsinə ölkənin energetika naziri təyin edilmiş,
beynəlxalq sərgiyə hazırlığın gedişatı ilə tanış olmaq üçün, 20 sentyabr 2016-cı il tarixində Qazaxıstana
səfərimiz çərçivəsində “Astana EXPO-2017”nin İdarə Heyətinin sədri Axmedcan Esimovla görüş keçirilmiş,
görüş zamanı sərgiyə hazırlıq üzrə ətraflı müzakirələr aparılmışdır. İştirakçı ölkələrin böyük maraq və
ciddiyyətlə hazırlaşdıqları bu beynəlxalq tədbir də heç şübhəsiz ki, dünyanın gələcəkdəki enerji mənzərəsinin
müəyyənləşdirilməsi, bəşəriyyət üçün ən uyğun enerji həllərinin tapılması, ölkələrin ortaq maraqlar və
mədəniyyət işığında birləşməsi baxımından tarixi bir hadisə kimi yadda qalacaqdır.
Beləliklə, böyük türk tarixində bütünləşən Azərbaycan və Qazaxıstanı bu şərəfli tarixin zəngin maddimənəvi irsindən əlavə, artıq onillərdir ki, həm də bu qeydlərdə təsvir olunmuş yeni siyasi, iqtisadi, sosial,
mədəni reallıqlar birləşdirir.
Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayevin Azərbaycana rəsmi səfəri bu reallıqlardan hər iki
dövlətin məqsədyönlü şəkildə istifadə etməsinə, Azərbaycan-Qazaxıstan münasibətlərinin bütün sahələr üzrə
daha da inkişafına, regional sabitliyə, sülhə və ölkələrimizin rifahına yeni bir töhfə olacaqdır.
Respublika.-2016.-6 oktyabr.-№219.-S.4.
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Azərbaycan-Yaponiya əməkdaşlığı dinamik inkişafa malikdir
Pərviz Sadayoğlu
İki ölkə arasında siyasi, iqtisadi, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları, turizm, humanitar
və digər sahələrdə əlaqələrin daha da yüksəldilməsi nəzərdə tutulur
Xəbər verildiyi kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 4-də Yaponiya Baş
nazirinin müavini, maliyyə naziri Taro Asonun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşdə Asiya
İnkişaf Bankının Rəhbərlər Şurasının növbəti illik toplantısının Bakıda keçirilməsinin əhəmiyyətindən
danışılıb, ölkəmizdə aparılan uğurlu siyasət nəticəsində böyük iqtisadi inkişafa nail olunduğu vurğulanıb,
birinci Avropa Oyunlarının ilk dəfə Azərbaycanda təşkil olunmasının önəmi qeyd edilib, respublikamızda
mühüm beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi üçün yaradılan müasir şərait yüksək dəyərləndirilib.
Söhbət zamanı Azərbaycan-Yaponiya ikitərəfli münasibətlərinin yüksək səviyyəsindən məmnunluq
ifadə olunub, ölkələrimiz arasında əlaqələrin siyasi, iqtisadi, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları,
turizm, humanitar və digər sahələrdə inkişaf etdirilməsi ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
Qeyd etmək yerinə düşər ki, Azərbaycan bu gün iqtisadi inkişaf səviyyəsinə görə dünyanın ən güclü
dövlətlərindən biri olan Yaponiya ilə əlaqələrə mühüm əhəmiyyət verir. İki ölkə arasında diplomatik
münasibətlər 7 sentyabr 1992-ci ildə qurulub. Yaponiya Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini 28 dekabr
1991-ci ildə tanıyıb. 1 oktyabr 2002-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycanın
Yaponiyadakı səfirliyinin təsis olunmasına dair qanun qəbul edib. 12 oktyabr 2005-ci ildə Azərbaycan
Respublikasının Yaponiyadakı səfirliyi açılıb. Azərbaycanda Yaponiya səfirliyi 21 yanvar 2000-ci ildə təsis
edilib. Dövlət başçıları səviyyəsində ilk rəsmi səfər isə 1998-ci ildə reallaşıb. Həmin il fevral ayının 24-28-də
bu gündoğar ölkədə səfərdə olan Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev Yaponiya imperatoru ilə yanaşı, dövlət
və hökumət təmsilçiləri ilə görüşüb.
2006-cı ilin 7-10 mart tarixlərində isə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Yaponiyaya rəsmi səfər edib.
Səfər zamanı Azərbaycan dövlətinin başçısı Yaponiya imperatoru Akixito, Baş nazir Dzyunitiro Koidzumi,
xarici işlər naziri Taro Aso, Yaponiya Beynəlxalq Agentliyinin prezidenti Sadako Aqato ilə görüşlər keçirib,
Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunda çıxış edib, Azərbaycan-Yaponiya iqtisadi forumunda iştirak edib,
Azərbaycanın Tokiodakı səfirliyinə baş çəkib, Yaponiya Xarici Ticarət Təşkilatının rəhbərliyi ilə danışıqlar
aparıb.
Səfər çərçivəsində Prezident İlham Əliyev NHK radioteleviziya korporasiyasına müsahibə verib,
Yaponiyanın bir sıra tanınmış şirkət və bank rəhbərlərini qəbul edib.
Əlbəttə ki, qarşılıqlı səfərlər ikitərəfli əlaqələrin inkişafına əlverişli şərait yaradır. Əlaqələrin daha da
inkişafını təmin etmək üçün ötən il fevralın 26-da Tokioda Azərbaycan Respublikası ilə Yaponiya arasında
iqtisadi əməkdaşlıq üzrə dövlət komissiyasının və Yaponiya-Azərbaycan İqtisadi komissiyanın VIII birgə
iclası keçirilib. Azərbaycan-Yaponiya Hökumətlərarası Komissiyasının həmsədri, İtoçi korporasiyasının icraçı
vitse-prezidenti Yoiçi Kobayaşi iclasda müzakirə edilmiş məsələlərin əhəmiyyəti barədə fikirlərini bölüşüb.
VII iclasın 2011-ci ilin noyabrında Bakıda keçirildiyini xatırladan Y. Kobayaşi deyib: “Ötən dövr
Azərbaycanın sürətli inkişafı ilə xarakterizə olunur. Həm də bu inkişaf yalnız neft-qaz sənayesini deyil,
iqtisadiyyatın digər sahələrini də əhatə etmişdir. Ötən iclasda Azərbaycan öz niyyətlərini bildirmişdi və biz
artıq onların reallığa çevrilməsinin şahidiyik. Buna artıq fəaliyyətə başlamış sənaye parkını misal göstərə
bilərik. Azərbaycan rəhbərliyinin iqtisadiyyatın şaxələndirilmiş şəkildə inkişaf etdirilməsi xətti reallığa
çevrilməkdədir. Tokioda keçirilən iclasda Azərbaycanın Yaponiya tərəfi qarşısında konkret istiqamətlər üzrə
irəli sürdüyü təkliflər də təsdiqləyir ki, ölkənizin iqtisadiyyatı yalnız neft-qaz sahəsində deyil, digər sahələrdə
də uğurla irəliləyir. Bu, deməyə əsas verir ki, növbəti iclas tərəflər arasında iqtisadi əlaqələrin inkişafında
mühüm əhəmiyyət daşıyacaqdır”.
Azərbaycan tərəfinin əvvəllər irəli sürdüyü təkliflər içərisində infrastruktur layihələrinin üstünlük təşkil
etdiyini xatırladan Y.Kobayaşi bildirib ki, həmin layihələr neft-qaz hasilatı nəticəsində əldə olunmuş gəlir
hesabına həyata keçirilirdi. O vaxt Yaponiya şirkətlərinin də qoşulduğu layihələr, onların texniki və avadanlıq
təchizatı məhz dövlətçiliyin özülünün möhkəmləndirilməsinə xidmət edirdi. Bu gün isə həmin mərhələ geridə
qalıb, Azərbaycan qüdrətli dövlətə çevrilib. Bunu Tokioda keçirilən iclasda Azərbaycan tərəfinin irəli sürdüyü
təkliflərin kosmik sənaye, kosmosun mənimsənilməsi, süni peyklərin buraxılması, informasiyakommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi, səhiyyənin müasir standartlar səviyyəsinə qaldırılması kimi
istiqamətləri də təsdiqləyir. Bundan əlavə, enerji layihələri neft-qaz yataqlarından yalnız hasilatı deyil, eyni
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zamanda, emal sənayesini əhatə edir. Həmçinin, humanitar əməkdaşlıq sahəsində kadrların hazırlanması kimi
məsələlər də gündəmə gəlib. Bütün bunlar deməyə əsas verir ki, iki ölkə arasında əlaqələr çox geniş şəkildə
şaxələnib və zənginləşib.
Azərbaycanın TANAP və TAP kimi nəhəng beynəlxalq layihələrə imza atmağa başladığını qeyd edən
Y. Kobayaşi deyib ki, bu layihələr Avropanın enerji təhlükəsizliyində mühüm əhəmiyyətə malikdir. Yaponiya
şirkətlərinin həmin layihələrə həm maliyyə mexanizmləri, həm də texnologiya və təcrübəli kadrlarla
qatılacağını diqqətə çatdıran yaponiyalı həmsədr bunun iki ölkə arasında əməkdaşlıq münasibətlərini daha da
yaxşılaşdıracağını vurğulayıb.
Bundan əvvəl isə Yaponiya Xarici İşlər Nazirliyinin dəvəti ilə Azərbaycan Respublikasının rabitə və
yüksək texnologiyalar naziri Əli Abbasovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti bu gündoğar ölkədə rəsmi
səfərdə olub. Səfərin məqsədi iki ölkə arasında informasiya-kommunikasiya texnologiyaları (İKT) sahəsində
əlaqələrin daha da genişləndirilməsi olub. Beş gün davam etmiş səfər çərçivəsində Yaponiyanın iqtisadiyyat,
ticarət və sənaye üzrə dövlət naziri, təhsil, mədəniyyət, idman, elm və texnologiya naziri, daxili işlər və rabitə
üzrə dövlət katibi ilə görüşlər keçirilib, Azərbaycan-Yaponiya İKT əməkdaşlığı, xüsusilə İT park,
telekommunikasiya və kosmik sənaye sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. Danışıqlar zamanı
iki dost ölkə arasında bu sahədə müqavilə-hüquq bazasının inkişafı haqqında tərəflər müsbət mövqe nümayiş
etdiriblər. Eyni zamanda, nümayəndələr Yaponiya Aerokosmik Tədqiqatlar Agentliyinin, Yüksək
Texnologiyalar Mərkəzinin (TEPIA), Radio-televiziya Yayım Korporasiyasının (NHK) fəaliyyəti ilə də tanış
olublar. İKT və elektronika sahəsində avadanlığın istehsalı ilə məşğul olan “Mitsubishi”, “NEC”, “Panasonic”
kimi tanınmış şirkətlərdə keçirilən görüşlərdə istehsal prosesləri müşahidə olunub, qonaqlara son layihələr
barədə ətraflı məlumat verilib. Həmin görüşlərdə əməkdaşlığın perspektivləri ətrafında geniş fikir mübadiləsi
aparılıb.
Azərbaycan nümayəndə heyətinin səfəri Yaponiya KİV-ləri tərəfindən maraqla qarşılanıb, “İbaraki
Shimbun”, “Sankey Shimbun” və “Nikkey Shimbun” qəzetlərində səfər haqqında məlumatlara, nümayəndə
heyətinin rəhbəri nazir Əli Abbasovun müsahibələrinə geniş yer verilib.
Bundan başqa, iki ölkə arasında regional əməkdaşlığın inkişafı baxımından yüksək mübadilə əlaqələri
mövcuddur. Belə ki, ötən il Azərbaycanın bir sıra şəhər və rayon icra hakimiyyətləri başçılarından ibarət
nümayəndə heyəti Yaponiyada işgüzar səfərdə olub. Səfər çərçivəsində nümayəndə heyətinin üzvləri gündoğar
ölkənin xarici işlər nazirinin parlament məsələləri üzrə müavini Takano Makino ilə görüşüb. Görüşdə
Azərbaycan nümayəndə heyətinin Yaponiyaya işgüzar səfərinin nəticələri və regional əməkdaşlığın
perspektivləri müzakirə olunub.
Nazir müavini 2014-cü ildə ölkəmizə səfərini böyük məmnuniyyətlə xatırladıb, səfər təəssüratlarını
bölüşüb. Azərbaycanın sürətli inkişafının onda xoş təəssürat doğurduğunu diqqətə çatdıran T.Makino
Yaponiya-Azərbaycan münasibətlərinin uğurla davam etdiyini vurğulayıb. Bildirib ki, iki ölkənin regionları
arasında formalaşmaqda olan dostluq münasibətləri qədim və zəngin mədəniyyətə malik iki xalqın bir-birinə
daha da yaxınlaşmasına, əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafına mühüm töhfələr verəcəkdir.
Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri, Prezident Administrasiyasının regional idarəetmə və yerli
özünüidarəetmə şöbəsi müdirinin müavini Hüseyn Mövsümov səmimi qəbula və səfərin yüksək səviyyədə
təşkilinə göstərilən köməyə görə Yaponiya tərəfinə minnətdarlığını bildirib. Azərbaycanın son illərdəki
nailiyyətləri barədə məlumat verən H.Mövsümov Prezident İlham Əliyevin Yaponiya ilə əməkdaşlığı yüksək
qiymətləndirdiyini və diqqət mərkəzində saxladığını vurğulayıb.
Beləliklə, qeyd etmək olar ki, bu gün dünya iqtisadiyyatında kifayət qədər əhəmiyyətə malik olan
Cənubi-Şərqi Asiya regionu dövlətləri ilə əməkdaşlığı genişləndirmək istiqamətində ardıcıl siyasət yeridən
Azərbaycan dövlətinin əməkdaşlıq etdiyi və dinamik əməkdaşlıq qurduğu ölkələrdən biri də Yaponiyadır.
Göstərilən faktlar isə bir daha onu deməyə əsas verir ki, möhkəm təmələ və qarşılıqlı maraqlara söykənən
münasibətlərin bundan sonra da inkişafı üçün lazımi iradə və güclü hüquqi baza formalaşdırılıb.
Yeni Azərbaycan.-2015.-6 may.-№ 80.-S.12.
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Azərbaycan-İran münasibətləri yüksələn xətlə inkişaf edir
Mübariz Abdullayev
İki ölkə arasında müxtəlif sahələrdə yaxşı perspektivə malik geniş əlaqələr mövcuddur
Xəbər verildiyi kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev bu günlərdə İran İslam
Respublikasının müdafiə və silahlı qüvvələrə dəstək naziri Hüseyn Dehqanın başçılıq etdiyi nümayəndə
heyətini qəbul edib. Dövlətimizin başçısı Azərbaycan ilə İran arasında ikitərəfli münasibətlərin uğurlu
inkişafından məmnunluğunu ifadə edib. İran İslam Respublikasının Prezidenti Həsən Ruhani ilə həm
Azərbaycanda, həm İranda, həm də beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində görüşlərinin önəmini bildirən Prezident
İlham Əliyev birgə səylər nəticəsində əlaqələrimizin müxtəlif sahələrdə yüksək səviyyəyə qalxdığını qeyd
edib. Dövlətimizin başçısı müxtəlif səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin rolunu vurğulayaraq hərbi sahədə də
əməkdaşlığımızın genişləndirilməsi üçün yaxşı imkanların olduğunu bildirib. Prezident İlham Əliyev İranın
müdafiə və silahlı qüvvələrə dəstək naziri Hüseyn Dehqanın ölkəmizə səfərinin münasibətlərimizin daha da
inkişaf etdirilməsi işinə xidmət edəcəyinə ümidvar olduğunu bildirib.
Nazir Hüseyn Dehqan İran İslam Respublikasının Prezidenti Həsən Ruhaninin salamlarını dövlətimizin
başçısına çatdırıb. İranın müdafiə və silahlı qüvvələrə dəstək naziri İran-Azərbaycan münasibətlərinin daha da
möhkəmləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. O, Ulu öndər Heydər Əliyevin müasir İran-Azərbaycan
əlaqələrinin memarı olduğunu qeyd edərək bu gün Prezident İlham Əliyevin göstərdiyi siyasi iradə və
qətiyyətin münasibətlərimizin gələcək inkişafı üçün möhkəm zəmin yaratdığını bildirib.
Görüşdə hərbi-texniki əməkdaşlığın perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
Prezident İlham Əliyev İran İslam Respublikasının Prezidenti Həsən Ruhaninin salamlarına görə
minnətdarlığını bildirib, Onun da salamlarını İran dövlətinin başçısına çatdırmağı xahiş edib.
Bu məqamda vurğulamaq lazımdır ki, Cənubi Qafqazın lider dövləti kimi çıxış edən Azərbaycan öz
çoxşaxəli və balanslaşdırılmış xarici siyasət kursu ilə regional əməkdaşlıq məsələlərinə xüsusi diqqət yetirir.
Bu sırada İran İslam Respublikası ilə qarşılıqlı-faydalı və bərabərhüquqlu münasibətlər böyük əhəmiyyət
daşıyır. Öz növbəsində, İran da Azərbaycanla çoxşaxəli əməkdaşlığı öz milli maraqlarına müvafiq hesab edir
və tərəfdaşlığın genişləndirilməsi niyyətində olduğunu bildirir. Bütövlükdə, İran-Azərbaycan münasibətləri
qarşılıqlı məmnunluq doğurur.
Azərbaycanla İran arasındakı çoxşaxəli əməkdaşlıq əlaqələrindən bəhs edərkən hər iki ölkənin bir-birini
beynəlxalq aləmdə daim dəstəklədiyini qeyd etmək lazımdır. Bu həm ikitərəfli, həm də beynəlxalq
təşkilatlardakı çoxtərəfli münasibətlər zəminində özünü göstərir. Ümumiyyətlə, ölkələrimiz regional və
beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində sıx əməkdaşlıq əlaqələrinə malikdirlər. Hər iki ölkə BMT, İƏT, EKO,
Qoşulmama Hərəkatı və digər təşkilatlar çərçivəsində səmərəli əlaqələrinin inkişafında maraqlı olduqlarını
nümayiş etdirir.
Şübhəsiz, hər iki ölkənin qarşılıqlı-faydalı əməkdaşlığı regional və beynəlxalq təhlükəsizlik baxımından
da mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Sıx əməkdaşlıqdan doğan qarşılıqlı-faydalı münasibətlər gələcəkdə regionda
hər iki ölkənin iştirakı ilə yeni əməkdaşlıq platformalarının yaradılmasını mümkün edir.
O da qeyd edilməlidir ki, qarşılıqlı səfər və görüşlər iki ölkə arasındakı münasibətlərin inkişafına
əhəmiyyətli töhfələr verən amil qismində çıxış edir. Xüsusilə də dövlət başçılarının görüşləri ikitərəfli
münasibətlərin müzakirəsi və əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi baxımından müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Bu
kontekstdə son olaraq ötən il sentyabrın 29-da Həştərxanda işgüzar səfərdə olan Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev ilə İran İslam Respublikasının Prezidenti Həsən Ruhaninin görüşünü xüsusi
vurğulamaq gərəkdir. Görüşdə Azərbaycan Respublikası ilə İran İslam Respublikası arasında ikitərəfli
münasibətlərin müxtəlif sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi vurğulanıb. Yüksək səviyyəli görüşlərin əlaqələrimizin
daha da möhkəmləndirilməsi baxımından önəmi qeyd edilib. Siyasi, iqtisadi, energetika, nəqliyyat və digər
sahələrdə əməkdaşlığın perspektivləri ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
Bundan başqa, ayrı-ayrı qurumlar arasındakı sıx təmaslar da ölkələr arasındakı əməkdaşlıq əlaqələrinin
dinamikasına fundamental töhfələr verir. Bu baxımdan, ötən il oktyabrın 1-də iqtisadiyyat və sənaye naziri,
Azərbaycan Respublikası ilə İran İslam Respublikası arasında iqtisadi, ticarət və humanitar sahələrdə
əməkdaşlıq üzrə Dövlət Komissiyasının həmsədri Şahin Mustafayevin ölkəmizdə səfərdə olan İran İslam
Respublikasının Gömrük İdarəsinin rəhbəri Məsud Kərbasiyanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə
görüşünü də qeyd etmək lazımdır.
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Görüşdə Ş. Mustafayev qonşu ölkələr olan Azərbaycan və İran arasında ikitərəfli münasibətlərin uğurla
inkişaf etdiyini, əməkdaşlığın genişlənməsində dövlət başçılarının səfərlərinin və keçirilən görüşlərin xüsusi
əhəmiyyətini vurğulayıb. Nazir qeyd edib ki, 2014-cü ildə Azərbaycan və İran prezidentlərinin Davos, Tehran
və Həştərxanda keçirilmiş görüşləri ölkələrimiz arasında əlaqələrin inkişafına böyük töhfədir. Bu gün siyasi
əlaqələrin yüksək səviyyədə olması iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsinə də əlverişli zəmin yaradır.
Ş. Mustafayev Azərbaycan və İran arasında gömrük sahəsində də əməkdaşlığın genişləndirilməsinin
ölkələrimiz arasında iqtisadi-ticarət əlaqələrinin inkişafında müsbət rol oynadığını vurğulayıb. Nazir
Biləsuvar-Culfa (İran) dövlət sərhədində buraxılış məntəqəsinin 24 saatlıq iş rejiminə keçməsi və cümə günləri
də işləməsinə dair qərarı təqdir edib. Bildirilib ki, Azərbaycan Respublikası ilə İran İslam Respublikası
arasında iqtisadi, ticarət və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq üzrə Dövlət Komissiyasının 2013-cü ilin
avqustunda Bakıda keçirilmiş iclasında əldə olunmuş razılaşmaya əsasən, gömrük sahəsində əməkdaşlığın
genişləndirilməsi üçün işlər bundan sonra da davam etdiriləcək.
M. Kərbasiyan Azərbaycanda aparılan quruculuq-abadlıq işlərini yüksək qiymətləndirib. İran gömrük
idarəsinin rəhbəri son illər digər sahələrdə olduğu kimi, gömrük sahəsində də əlaqələrin genişlənməsindən
məmnunluğunu ifadə edib. Həmçinin, İran və Naxçıvan arasında viza prosedurlarının sadələşdirilməsinin və
müvafiq rüsumun azaldılmasının əlaqələrin inkişafına təkan verəcəyini bildirib. O da qeyd edilməlidir ki,
Azərbaycan-İran münasibətləri özündə ehtiva etdiyi strateji çalarlar etibarilə regional təhlükəsizlik sisteminə
mühüm töhfələr bəxş etməkdədir. Mövcud resurs və potensialları ilə həm Azərbaycan, həm də İran regionda
təhlükəsizlik sisteminin təminatı baxımından olduqca mühüm təsir imkanlarına malikdir.
Məlum olduğu kimi, regional təhlükəsizliyin təminatı bir neçə amildən asılıdır:
- ilk növbədə, regional aktor qismində çıxış edən milli dövlətlərarası strateji əməkdaşlıq münasibətləri
uzlaşmaya əsaslanmalı (konstruktiv səciyyəli olmalı) və ya qarşılıqlı maraqlar əsasında formalaşdırılmalıdır;
- siyasi, iqtisadi, hərbi, humanitar və digər sahələrdəki əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq münasibətləri
simmetrik və inteqrativ meyillər üzərində qurulmalıdır;
- regional miqyasda qarşıdurma və gərginlik mənbəyi qismində çıxış edən destruktiv faktorlar
(antaqonist ziddiyyətlər, siyasi münaqişələr və s.) aradan qaldırılmalıdır və s. Sadalananlara istinad edərək
qeyd edə bilərik ki, Azərbaycan-İran münasibətləri regionda strateji təhlükəsizlik balansını təmin etmək
iqtidarında olmaqla yanaşı, əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq münasibətləri üçün də əhəmiyyətli zəmin rolunu
oynamaqdadır.
Onu da vurğulamaq lazımdır ki, Bakı-Tehran münasibətləri konstruktiv səciyyəli olmaqla qarşılıqlı
maraqlar üzərində qurulub ki, bu da qarşılıqlı-faydalı əlaqələr sisteminin strateji əsası qismində çıxış
etməkdədir. Eyni zamanda, simmetrik əsaslara söykənən mövcud münasibətlər sistemi regionda paritet
təhlükəsizlik sisteminin formalaşmasına da xüsusi töhfələr bəxş edir. Beləliklə, regional əməkdaşlığa və
beynəlxalq təhlükəsizliyə fundamental töhfələr verən Azərbaycan-İran münasibətləri perspektiv üçün optimist
proqnozlar ifadə etməyə imkan verir. Azərbaycan Respublikası ilə İran İslam Respublikası arasındakı
münasibətləri xarakterizə edərkən, heç şübhəsiz, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli
məsələsinə də toxunmaq gərəkdir. Sirr deyil ki, Azərbaycan Respublikasının xarici siyasət strategiyasında
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normalarına əsasən, yəni ölkəmizin ərazi bütövlüyü
çərçivəsində həll edilməsi prioritet istiqamətdir. Məhz buna görə də, rəsmi Bakı diplomatik müstəvidə özünün
bütün resurslarından maksimum surətdə istifadə etməklə münaqişənin həllinə nail olmağa çalışır. Buna
baxmayaraq, Ermənistan davamlı surətdə etdiyi müxtəlif xarakterli manevrlərlə danışıqlar prosesini uzatmağa
çalışır. Doğrudur, Ermənistanın hazırkı mövqeyi bu ölkənin özü üçün neqativ nəticələr vəd edir. Çünki
münaqişənin həllinin uzanması işğalçı ölkənin regional miqyasda təcridini daha da gücləndirir. Digər tərəfdən,
hazırda Azərbaycan dövlətinin güclənən mövqeyinin fonunda Ermənistan sürətlə tənəzzül edir. Azərbaycan
davamlı surətdə özünün sosial-iqtisadi və hərbi qüdrətini artıraraq düşmən üzərində hərtərəfli üstünlüyünü
möhkəmləndirib. Bu gün Azərbaycan büdcəsi Ermənistan büdcəsindən dəfələrlə böyükdür, hərbi xərclər 10
dəfə çoxdur, əhali isə altı dəfə artıqdır. Görünən odur ki, Ermənistan hakimiyyəti gerçəkliyi dərk edərək işğal
etdiyi Azərbaycan torpaqlarını boşaltmalıdır.
Bununla yanaşı, Azərbaycanın praqmatik çoxşaxəli münasibətləri, səmərəli diplomatiyası bu məsələdə
dünya ictimaiyyətinin ölkəmizin beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanan mövqeyini dəstəkləməsini
şərtləndirib. Məhz İran İslam Respublikası da Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normalarına
əsasən – Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmasının tərəfdarı olduğunu bəyan edir. İran
beynəlxalq təşkilatların – dünya ictimaiyyətinin problemin həlli prosesində daha fəal və intensiv olmağını
zəruri amil hesab edir. Bu ölkənin də mövqeyi ondan ibarətdir ki, münaqişənin beynəlxalq hüquq normalarına
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əsasən həll olunmaması, status-kvonun saxlanması, ilk növbədə, regional və beynəlxalq təhlükəsizlik üçün
potensial təhdid rolunu oynayır.
Yeni Azərbaycan.-2015.-24 aprel.-№ 72.-S.8.
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Azərbaycan-Qırğızıstan əməkdaşlığı qarşılıqlı etimada əsaslanır
Nadir Azəri
İki ölkə arasında əlaqələr bir sıra sahələri əhatə edir
Xəbər verildiyi kimi, Qırğızıstan xarici işlər nazirinin müavini Askar Beşimov MDB Xarici İşlər
Nazirləri Şurasının Bişkekdə keçirilən iclası çərçivəsində Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin xüsusi
tapşırıqlar üzrə səfiri Fəxrəddin Qurbanovla görüşüb. Görüşdə ölkələrimiz arasında siyasi, iqtisadi, mədəni,
humanitar və digər sahələrdə əlaqələrlə bağlı müzakirələr aparılıb. İkitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlığın daha
da möhkəmlənməsinin önəmi qeyd edilib.
Askar Beşimov 2014-cü ilin hər iki ölkənin həyatında uğurlu olduğunu, həmin il QırğızıstanAzərbaycan əlaqələrinin tarixində yaddaqalan hadisələr baş verdiyini, Bakıda Qırğızıstanın səfirliyinin
açıldığını söyləyib. Fəxrəddin Qurbanov Azərbaycanın Qırğızıstanla əməkdaşlığının qarşılıqlı etimada və
hörmətə əsaslandığını söyləyib. Ölkəmizin Qırğızıstanla əlaqələrin daha da dərinləşdirilməsində maraqlı
olduğu diqqətə çatdırılıb.
Bu məqamda vurğulamaq yerinə düşər ki, SSRİ dövründə ittifaq respublikaları olaraq bir dövlətdə
təmsil olunan Qırğızıstan və Azərbaycan keçmiş imperiyanın süqut etməsi ilə dövlət müstəqilliyi əldə ediblər.
İki ölkə arasında diplomatik əlaqələr 1993-cü ildə yaradılıb. 2002-ci ildə Qırğızıstan Respublikasının
Azərbaycandakı fəxri konsulluğu yaradılıb. 2005-ci ildən isə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı
ilə Azərbaycan-Qırğızıstan parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupu yaradılıb. 2007-ci ildə Azərbaycan
Respublikasının Qırğız Respublikasında səfiri təyin edilib. 2008-ci ildə isə Qırğız Respublikasının Azərbaycan
Respublikasında səfiri təyin edilib. Rəsmi əlaqələrə gəldikdə, 22-24 avqust 1995-ci il tarixində Ulu öndər
Heydər Əliyev Bişkekdə Manasın 1000 illiyinə həsr olunmuş tədbirlərdə və Türkdilli dövlətlərin III
Sammitində iştirak edib. 1998-ci ildə Ümummilli lider Heydər Əliyevin 75 illik yubileyi münasibəti ilə
Qırğızıstan Respublikası Baş nazirinin müavini K. Nanayevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Bakıda olub.
1998-ci ildə Bakıda keçirilmiş TRACECA proqramı çərçivəsində tarixi İpək Yolunun bərpası üzrə Beynəlxalq
Konfransın işində Qırğız Respublikasının sabiq Prezidenti Əsgər Akayev iştirak edib və əsas sazişi imzalayıb.
1999-cu ildə Bakıda keçirilmiş Türkdilli Dövlətlərin Xüsusi xidmət orqanları rəhbərlərinin II Konfransında
Qırğızıstan Respublikası da təmsil olunub. 1999-cu ildə Bakıda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının IX
toplantısında Qırğız Respublikası xarici işlər nazirinin birinci müavini A. Cekşenkulovun başçılıq etdiyi
nümayəndə heyəti iştirak edib. 2000-ci ildə Türkdilli Dövlət Başçılarının Bakıda keçirilmiş VI Zirvə
görüşündə və “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının 1300 illik yubileyi tədbirlərində Qırğızıstan Respublikasının
nümayəndə heyəti də iştirak edib.
Onu da qeyd edək ki, cənab İlham Əliyev Azərbaycanın dövlət başçısı seçildikdən sonra dövlətlərarası
münasibətlər yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub. 2006-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev Qırğız Respublikasının Dövlət katibi Dastan Sarıqulovu qəbul edib. Görüş zamanı AzərbaycanQırğızıstan ikitərəfli münasibətlərinin müxtəlif sahələri ilə bağlı məsələlər müzakirə edilib. 2006-cı ildə İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatının IX Zirvə görüşü çərçivəsində Bakıda səfərdə olan Qırğız Respublikasının Baş
nazirinin birinci müavini M. Kerimkulov Prezident İlham Əliyev tərəfindən qəbul edilib. Görüşdə ölkələrimiz
arasında hökumətlərarası iqtisadi komissiyanın yaradılmasının vacibliyi vurğulanıb və bunun qarşılıqlı ticarət
dövriyyəsinin artırılmasına təkan verəcəyi qeyd olunub. 2009-cu ildə Qırğızıstan parlamenti (Joqorku Keneş)
sədrinin birinci müavini Çolpon Bayekovanın başçılığı ilə Qırğız nümayəndə heyəti Azərbaycanda səfərdə
olub. Səfər çərçivəsində nümayəndə heyəti Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Milli Məclisin sədri Oqtay
Əsədov tərəfindən qəbul edilib. 2009-cu ildə Bakıda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan ölkələrin hüquqmühafizə orqanlarının rəhbərlərinin iştirakı ilə konfrans keçirilib. Qırğız Respublikası tərəfindən ölkənin
Dövlət Gömrük Komitəsinin nümayəndəsi tədbirdə iştirak edib. 2009-cu ildə Naxçıvan şəhərində Türkdilli
ölkələrin dövlət başçılarının IX Zirvə görüşündə Qırğızıstan Respublikası da təmsil olunub. Zirvə görüşünün
sonunda Türkdilli Ölkələrin Əməkdaşlıq Şurasının yaradılması haqqında Naxçıvan Sazişi imzalanıb. 2010-cu
ildə İstanbul şəhərində keçirilmiş Türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının X Zirvə toplantısı çərçivəsində
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Qırğız Respublikasının keçid dövrü Prezidenti Roza
Otunbayeva arasında görüş keçirilib. 2010-cu il tarixində Qırğızıstanda keçirilmiş parlament seçkilərində
Azərbaycan müşahidə missiyası iştirak edib. 2010-cu il tarixində İstanbulda keçirilmiş İƏT-in Zirvə toplantısı
zamanı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevlə Qırğız Respublikasının Prezidenti Roza
Otunbayeva arasında təkbətək görüş olub.
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2012-ci ilin martında Qırğız Respublikasının Prezidenti Almazbek Atambayev ölkəmizə səfər edib.
Səfər çərçivəsində iki ölkə başçıları arasında keçirilən görüşdə Azərbaycan Respublikası ilə Qırğız
Respublikası arasında ikitərəfli münasibətlərin müxtəlif sahələrdə inkişafından məmnunluq ifadə olunub.
Dövlətlərimiz arasında əlaqələrin daha da genişləndirilməsi üçün yaxşı potensialın olduğu qeyd edilib. Qırğız
Respublikasının Prezidenti Almazbek Atambayevin Azərbaycana rəsmi səfərinin ölkələrimiz arasında
əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsi baxımından önəmi vurğulanıb. Daha sonra geniş tərkibdə davam
etdirilən görüşdə Qırğız Respublikasının Prezidentini ölkəmizdə salamlayan Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev bu səfərin əlaqələrimizin və ikitərəfli münasibətlərimizin inkişafına verilən
əhəmiyyətin çox yaxşı göstəricisi olduğunu vurğulayaraq deyib ki, münasibətlərimizin çox gözəl gələcəyi var.
Ölkə başçısı bildirib ki, qarşılıqlı münasibətlərimizdə yol verilmiş vaxt itkisinin əvəzini tez bir zamanda
çıxacağıq. Çünki bizim razılaşmaların konkret işlərə transformasiyası göz qabağındadır. Qırğız
Respublikasının Prezidenti Almazbek Atambayev münasibətlərimizin inkişafından çox müsbət nəticələr
gözlədiyini söyləyib. Ümidvar olduğunu bildirib ki, münasibətlərin inkişafı baxımından itirilən 20 ili qarşıdakı
iki ildə fəal işləməklə qaytarmaq mümkün olacaq.
Səfər çərçivəsində “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və Qırğız Respublikası Prezidentinin Birgə
Bəyanatı”, “Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının qeyri-qanuni dövriyyəsi ilə
mübarizə sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş”, “Azərbaycan Respublikası və Qırğız Respublikası arasında
Azərbaycan Respublikasının Dünya Ticarət Təşkilatına qəbul olunması üzrə Protokol”, “Azərbaycan
Respublikası Hökuməti və Qırğız Respublikası Hökuməti arasında vergi qanunvericiliyinə riayət edilməsi
məsələləri üzrə əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında Saziş”, “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və
Qırğız Respublikası Hökuməti arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş”, “Azərbaycan
Respublikası Hökuməti və Qırğız Respublikası Hökuməti arasında mülki müdafiə (mühafizə), fövqəladə
halların qarşısının alınması və aradan qaldırılması sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş”imzalanıb.
Bir sözlə, Azərbaycan Respublikası ilə Qırğız Respublikası arasındakı əlaqələr bir çox sahəni əhatə edir.
Eyni zamanda, tərəflər arasındakı münasibətlər yüksələn xətlə inkişaf edir və bu məqam ötən il sentyabrın 10da Nazirlər Kabinetində keçirilən Azərbaycan Respublikası ilə Qırğız Respublikası arasında iqtisadi və
humanitar sahələrdə əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın növbəti iclası zamanı da bir daha
vurğulanıb. Qeyd edək ki, iclas çərçivəsində Qırğız Respublikasının Baş nazirinin birinci müavini Tayırbek
Sarpaşevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Artur Rasizadə ilə
görüşüb. Görüşdə Azərbaycan ilə Qırğızıstan arasında bütün sahələrdə əməkdaşlığın inkişafı üçün geniş
imkanların olduğu bildirilib.
Daha sonra Hökumətlərarası Komissiyanın iclası keçirilib. İclasda çıxış edən Komissiyanın Azərbaycan
tərəfdən həmsədri, Baş nazirin birinci müavini Yaqub Eyyubov Azərbaycan və Qırğızıstan xalqlarının əsrlər
boyu həmişə sülh və dostluq şəraitində yaşadığını qeyd edib. Qırğızıstan və Azərbaycan indi müstəqil dövlətlər
kimi bu dostluq və qardaşlıq münasibətlərini inkişaf etdirirlər. Y. Eyyubov deyib ki, hər iki ölkə üzv olduğu
bütün beynəlxalq təşkilatlarda qarşılıqlı əməkdaşlıq edir və bir-birini dəstəkləyir. Əminliklə bildirilib ki,
Hökumətlərarası Komissiyanın fəaliyyəti münasibətlərin gələcək inkişafına öz töhfəsini verəcək.
Qırğızıstan tərəfdən komissiyanın həmsədri, Baş nazirin birinci müavini Tayırbek Sarpaşev çıxış edərək
bildirib ki, ölkəsi Azərbaycan ilə əməkdaşlığa xüsusi önəm verir. O, qarşılıqlı tərəfdaşlıq üçün müxtəlif
səviyyələrdə görüşlərin keçirildiyini xatırladaraq, bu komissiyanın da əlaqələrin inkişafının sürətlənməsinə
xidmət etdiyini deyib.
Səfəri zamanı gözəl və inkişaf etmiş bir Azərbaycan gördüyünü deyən qonaq ölkəmizin regionlarında
aqrar sənayenin inkişafı istiqamətində görülən işləri yüksək qiymətləndirib. Tayırbek Sarpaşev ölkələrimiz
arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq üçün geniş imkanların olduğunu vurğulayıb. Bildirilib ki, investisiya
qoyuluşu sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün əlverişli potensial mövcuddur.
Tərəflər arasında iqtisadi əlaqələrdən söz düşmüşkən, bildirmək yerinə düşər ki, Azərbaycan ilə
Qırğızıstan arasında əmtəə dövriyyəsi 1,5 dəfə artıb. AZƏRTAC Qırğızıstan KİV-lərinə istinadla xəbər verir
ki, bu barədə MDB-nin iştirakçısı olan ölkələrin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının Bişkekdə keçirilən iclasında
məlumat verilib. Qırğızıstan İqtisadiyyat Nazirliyinin məlumatına görə, iki ölkə arasında əmtəə dövriyyəsi
2013-cü ildə 15,8 milyon dollar, 2014-cü ildə isə 24,3 milyon dollar təşkil edib.
Tədbirdə bildirilib ki, ötən il Azərbaycana ixracın həcmi 3,7 milyon dollar, Azərbaycandan idxalın
həcmi isə 20,6 milyon dollar təşkil edib.
Yeni Azərbaycan.-2015.-7 aprel.-№ 59.-S.8.
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Azərbaycan-Koreya əlaqələri inkişaf edir
Nardar Bayramlı
Qarşılıqlı səfərlər ölkələr arasında münasibətlərin daha da güclənməsinə təkan verir
Məlum olduğu kimi, Koreya Milli Assambleyasının üzvü Kanq Çanq Hi bu günlərdə ölkəmizə səfər
edib. Səfər çərçivəsində qonaq Milli Məclis sədrinin birinci müavini Ziyafət Əsgərovla görüşüb. Ziyafət
Əsgərov Azərbaycanla Koreyanın dostluq münasibətlərindən danışıb. Xüsusilə də son 10 ildə ölkələrimizin
əlaqələrinin inkişafının intensiv xarakter daşıdığını söyləyib. Bildirib ki, regionun lider dövləti olan
Azərbaycan müxtəlif sahələrdə uğurlara imza atır.
Z. Əsgərov qeyd edib ki, Azərbaycanın yeganə problemi Ermənistanın işğalçılıq siyasəti nəticəsində
yaranmış Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir. Birinci vitse-spiker Koreyanın tanınmış şirkətlərinin ölkəmizdəki
fəaliyyətindən söz açıb. Azərbaycanın da Koreyaya ciddi sərmayə yatırımı etdiyini və bunun iqtisadi
əməkdaşlığın inkişafına yaxşı töhfə verdiyini deyib. O bildirib ki, bu, iqtisadi əlaqələrin gələcək inkişafı üçün
yaxşı bazadır.
Koreya Milli Assambleyasının üzvü Kanq Çanq Hi də xalqlarımızın qədim tarixi münasibətlərindən söz
açıb. Xalqlarımızın mədəni sahədəki bağlılığını xüsusi qeyd edib. Bildirib ki, Azərbaycanın hərtərəfli sürətli
inkişafı olduqca təqdirəlayiqdir. Ölkəmizi ilk Avropa Oyunlarının yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün apardığı
uğurlu təşkilatçılıq işinə görə təbrik edib. Qonaq bu oyunların ölkəmizi dünyada daha da tanıdacağına
ümidvarlığını bildirib.
O, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması məsələsindən danışarkən bu problemin beynəlxalq
hüququn norma və prinsiplərinə, BMT və digər təşkilatların qəbul etdiyi sənədlərə uyğun həllinin tərəfdarı
olduqlarını söyləyib.
Milli Məclisin Azərbaycan-Koreya parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupun üzvü Fəttah Heydərov
da ölkələrimizin müxtəlif istiqamətlərdəki əlaqələrindən, qanunverici orqanlar arasındakı əməkdaşlıqdan
danışıb.
Yeri gəlmişkən, xatırladaq ki, ötən ilin dekabr ayında da Koreya Milli Assambleyasının KoreyaAzərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun nümayəndə heyəti ölkəmizə səfər edib. 2014-cü il dekabrın
16-da Milli Məclis sədrinin birinci müavini Ziyafət Əsgərov Koreya Milli Assambleyasının KoreyaAzərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Z. Əsgərov vurğulayıb ki, son
illər Azərbaycan-Koreya münasibətləri yüksəliş dövrünü yaşayır. Hər iki ölkənin dövlət, hökumət və
parlament rəhbərlərinin qarşılıqlı səfərləri əlaqələrin sürətli inkişafını təmin edir. Azərbaycan və Koreya
parlamentindəki müvafiq dostluq qrupları səmərəli fəaliyyət göstərir. Ölkələrimiz arasında iqtisadi əlaqələr
gündən-günə genişlənir. İlk dəfə Bakıda keçiriləcək 2015-ci il Avropa Oyunları üçün bir çox idman
obyektlərinin hazırlanması məhz Koreya şirkətlərinə həvalə olunub. Dost ölkənin Azərbaycana daha çox
investisiya yatırmasını, əlaqələrimizin daha da genişlənməsini istəyirik.
Görüşdə nümayəndə heyətinin rəhbəri, Koreya-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun sədri
Hvanq Younq Çeul səfərdə olduqları az müddətdə Bakının gözəlliyinə valeh olduqlarını bildirərək qeyd edib
ki, Azərbaycanda gedən yüksək səviyyəli quruculuq işləri güclü və məqsədyönlü dövlət idarəçiliyinin
göstəricisidir. Sonra Koreya-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupu sədrinin müavini Honq Ci Man
fikirlərini bölüşüb. Söhbət zamanı hər nümayəndə heyətinin gəlişini əlaqələrin inkişafında mühüm addım kimi
dəyərləndirən Ziyafət Əsgərov 2014-cü ilin aprelində Koreyada səfərdə olduqlarını, dost ölkədəki
qonaqpərvərliyə və tərəqqiyə heyranlıqlarını xüsusi qeyd edib. Milli Məclis sədrinin birinci müavini
qonaqların nəzərinə çatdırıb ki, Azərbaycan siyasi-iqtisadi cəhətdən regionun ən nüfuzlu dövlətidir. Amma
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi kimi problemi var. Ermənistanın təcavüzkar mövqeyi hələ də davam edir. BMT
Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsi, Avropa Şurasının və Avropa İttifaqının Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü birmənalı qəbul edən sənədləri indiyədək yerinə yetirilməyib. Z. Əsgərov Xocalı qətliamı barədə
də məlumat verərək bildirib ki, bir çox ölkələr, həmçinin, ABŞ-ın bir neçə ştatı Xocalı soyqırımını tanıyıblar.
Arzumuz budur ki, Koreyanın Milli Assambleyası da Xocalı soyqırımına öz qiymətini versin.
Nümayəndə heyətinin rəhbəri Hvanq Younq Çeul əmin edib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və Xocalı
soyqırımı barədə məlumatları Koreya parlamentinə çatdıracaq. Həmin gün Milli Məclisin Koreya ilə
parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun üzvləri ölkəmizdə səfərdə olan Koreya Respublikası Milli
Assambleyasının Azərbaycanla parlamentlərarası dostluq qrupunun nümayəndə heyəti ilə görüşüblər. Milli
Məclisin deputatı, Koreya ilə parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri Malik Həsənov qonaqları
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salamlayaraq belə səfərlərin ölkələrimiz arasındakı dostluq əlaqələrinin inkişafına təkan verəcəyini söyləyərək
bildirib ki, ölkələrimiz arasında siyasi, ictimai, iqtisadi, humanitar sahələrdə əməkdaşlıq uğurla inkişaf edir.
Koreyanın iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş dövlətlərdən biri olduğunu deyən deputat bu ölkənin qabaqcıl
şirkətlərinin Azərbaycanda səmərəli fəaliyyət göstərdiyini söyləyib. Qeyd edilib ki, Koreya ilə münasibətlər
gündən-günə dərinləşir və indiyədək ölkələrimiz arasında 54 sənəd imzalanıb, 7 sənəd üzərində iş davam edir.
Bu sənədlər münasibətlərimizin hüquqi bazasını təşkil edir. Parlamentlərarası əlaqələrə toxunan millət vəkili
bu sahədə dostluq qruplarının sıx əməkdaşlığını xüsusi qeyd edib, hər iki ölkə deputatlarının qarşılıqlı
səfərlərinin informasiya və təcrübə mübadiləsi baxımından rolunu vurğulayıb.
Koreya Milli Assambleyası nümayəndə heyətinin rəhbəri Hvanq Younq Çeul, öz növbəsində, ölkəmizə
səfərlərindən, keçirdikləri görüşlərdən məmnunluğunu ifadə edib, bu səfərin Azərbaycanla yaxından tanış
olmalarına yaxşı imkan yaratdığını söyləyib. Ölkəsinin Azərbaycanla əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsində
maraqlı olduğunu deyən qonaq əlaqələrin bundan sonra da yüksələn xətlə inkişaf edəcəyinə inamını ifadə edib.
Hvanq Younq Çeul bütün istiqamətlərdə, o cümlədən, enerji sahəsində əlaqələrin genişləndirilməsi üçün yaxşı
imkanlar olduğunu vurğulayıb.
Söhbət zamanı çıxış edən deputatlar Fəttah Heydərov, Sədaqət Vəliyeva Koreya ilə müxtəlif sahələrdə
qarşılıqlı əlaqələrin inkişaf etdirilməsinin əhəmiyyətindən danışaraq qeyd ediblər ki, Bakıda Koreya filmləri
festivalının keçirilməsi də xalqlarımızın bir-birinə olan marağından xəbər verir. Görüşdə Azərbaycanın ən
ağrılı problemi olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə qonaqlara ətraflı məlumat
verilib. Bildirilib ki, bu münaqişə regionda sülhü və sabitliyi ciddi təhdid altında saxlayır. Dostluq qruplarının
üzvləri, həmçinin, müxtəlif istiqamətlərdə əməkdaşlığın inkişafına dair fikir mübadiləsi aparıblar.
Bu məqamda qeyd edək ki, ümumiyyətlə, son illər Azərbaycanla Koreya arasında əlaqələr xeyli
genişlənib. Bu əlaqələrin genişlənməsində dövlət və hökumət nümayəndələrinin qarşılıqlı səfərləri də xüsusi
rol oynayır. Ötən ilin 26-28 noyabr tarixlərində Koreya Respublikasının Baş naziri Çanq Honqvon
Azərbaycana rəsmi səfəri də deyilənləri təsdiqləyir.
Səfər çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Koreya Respublikasının Baş
naziri Çanq Honqvonun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Qonaqları salamlayan Prezident İlham
Əliyev bu səfərin ikitərəfli münasibətlərimizə yeni impuls verəcəyinə əminliyini bildirib. “Biz əlaqələrimizin
inkişafından razıyıq. Bu əlaqələr çox dinamik irəliləyir, getdikcə yeni sahələri əhatə edir və inkişaf üçün yaxşı
potensiala malikdir. Siyasi səviyyədə möhkəm əlaqələr iqtisadi sahədə, biznes sahəsində yaxşı nəticələr əldə
olunmasına kömək edir. Sizin ölkənizin əksər şirkətləri Azərbaycanda müxtəlif layihələrdə fəal iştirak edirlər.
Həmçinin, əminəm ki, Sizin səfəriniz ikitərəfli münasibətlərimizə yeni təkan verəcək və faydalı olacaq”, –
deyə dövlətimizin başçısı vurğulayıb.
Koreyanın Baş naziri Çanq Honqvon isə deyib: “Cənab Prezident, mən də bu səfərimizə böyük önəm
verirəm. Çünki Azərbaycan Qafqaz mədəniyyətinin, həmçinin Xəzər regionunun mərkəzidir. Cənab Prezident,
mən Sizinlə görüşməyimə şadam və səmimi qəbula görə çox sağ olun. Mən bilirəm ki, Sizin atanız Heydər
Əliyev sürətli iqtisadi yüksəlişə nail olub və Siz də çox parlaq nəticələrə nail olursunuz. Cənab Prezident,
Azərbaycan Sizin parlaq rəhbərliyiniz altında möhkəm siyasi sabitlik əsasında gur inkişaf yolu keçir. Sizin
prezidentliyiniz dövründə ölkənizin gəlirləri 10 dəfə artıb və bunu Azərbaycanın möcüzəsi hesab etmək olar.
Buna görə də Sizə böyük hörmətimi bildirmək istərdim. Biz diplomatik münasibətlərimizi 20 il əvvəl
qurmuşuq. Bu, qısa müddətdir. Buna baxmayaraq, bizim münasibətlərimiz sürətlə inkişaf edir”.
Görüşdə Azərbaycan Respublikası ilə Koreya Respublikası arasında infrastruktur, energetika, inşaat,
informasiya texnologiyaları, investisiya qoyuluşu və digər sahələrdə əməkdaşlığın perspektivləri ilə bağlı fikir
mübadiləsi aparılıb.
“Azərbaycanın son 10 ildə əldə etdiyi uğurlar inkişaf dinamikasının qorunacağına əminlik yaradır”. Bu
sözləri isə Koreya Respublikasının Baş naziri Çanq Honqvon Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin birinci
müavini Yaqub Eyyubov ilə görüşdə deyib. Görüşdə ölkələrimiz arasında siyasi, iqtisadi münasibətlərin
dinamik inkişaf etdiyi vurğulanıb. Bu əlaqələrin dostluq münasibətlərinə söykəndiyi qeyd edilib. Y. Eyyubov
bildirib ki, Azərbaycan dünyanın əksər dövlətləri ilə əməkdaşlığa önəm verir. Suveren ölkə kimi Azərbaycan
öz müstəqil siyasətini yürüdür. Azərbaycanın iqtisadi nailiyyətlərindən danışan Baş nazirin birinci müavini
bildirib ki, ölkə iqtisadiyyatının neft-qaz amilindən asılılığının aradan qaldırılması istiqamətində mühüm işlər
görülür. Hazırda ölkəmizdə iqtisadiyyatın qeyri-neft sektoru da sürətlə inkişaf edir. Azərbaycan Respublikası
ilə Koreya Respublikası arasında müxtəlif sahələrdə əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsinin vacibliyini
vurğulayan Y. Eyyubov bunun üçün yaxşı potensialın olduğunu qeyd edib. Bildirilib ki, Azərbaycanda
müxtəlif sahələrdə Koreya şirkətləri çalışır. Onların səmərəli fəaliyyəti üçün bütün lazımi şərait yaradılıb.
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Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə məlumat verən Baş nazirin birinci müavini
Azərbaycan torpaqlarının 20 faizinin işğal olunduğunu, 1 milyondan çox azərbaycanlının qaçqın və məcburi
köçkünə çevrildiyini bildirib. Qeyd edilib ki, işğal olunmuş ərazilərdən hazırda terrorizm və banditizm
məqsədləri üçün istifadə olunur.
Koreya Respublikasının Baş naziri Çanq Honqvon Azərbaycana səfərinə böyük önəm verdiyini deyib.
O, ölkələrimiz və xalqlarımız arasında dostluq əlaqələrinin olduğunu bildirib. Azərbaycanda sürətli inkişafın
şahidi olduğunu deyən Baş nazir bildirib ki, ölkə son 10 ildə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə sürətli,
dinamik iqtisadi inkişafa və möhkəm sabitliyə nail olub. Əldə edilmiş iqtisadi uğurlar gələcəkdə də inkişaf
dinamikasının qorunmasına əminlik yaradır. Ölkələrimiz arasında münasibətlərin son illərdə sürətlə inkişaf
etdiyini deyən Çanq Honqvon bildirib ki, əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün yaxşı imkanlar var.
Onu da qeyd edək ki, ölkəmizə səfəri çərçivəsində Koreyanın Baş naziri Çanq Honqvonun rəhbərlik
etdiyi nümayəndə heyəti İçərişəhərlə də tanış olub. Nümayəndə heyəti üzvlərinin İçərişəhərdə gəzintisi Qız
Qalası ilə tanışlıqdan başlayıb. Qonaqlara Qız Qalası abidəsinin qeyri-adi memarlıq xüsusiyyətləri barədə
ətraflı məlumat verilib. Qonaqlar elektromobillə İçərişəhəri gəziblər. Gəzinti zamanı onlara UNESCO-nun
dünya irsi siyahısına daxil edilmiş “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu, burada aparılan təmir-bərpa
və abadlaşdırma işləri barədə məlumat verilib. Qonaqlar Şərqin memarlıq şedevrlərindən biri olan dünya
əhəmiyyətli “Şirvanşahlar saray kompleksi” tarix-memarlıq abidəsi ilə də tanış olublar.
Səfəri çərçivəsində Koreya Respublikasının Baş naziri Çanq Honqvonun başçılıq etdiyi nümayəndə
heyəti Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzində (NİİM) olub. Koreyalı Baş nazir Bakı şəhərində tətbiq
edilən nəqliyyatı intellektual idarəetmə sisteminə böyük maraq göstərib. Azərbaycanın nəqliyyat nazirinin
müavini Musa Pənahov Koreya nümayəndə heyətini ən müasir avadanlıqlarla təchiz olunan Mərkəzin
fəaliyyəti ilə yaxından tanış edib. Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin baş direktoru Elnur
Abdullayev qonaqlara sistemin Bakıda tətbiqi nəticəsində əldə edilən uğurlar barədə ətraflı məlumat verib.
Bildirilib ki, bu sistem ictimai nəqliyyat, sərnişin daşımaları sahəsində səmərəliliyin artmasına səbəb olub.
Böyük monitorun quraşdırıldığı Mərkəzdə gün ərzində avtomobil axınının vəziyyətinə nəzarət edildiyi
qonağın diqqətinə çatdırılıb. Qeyd edək ki, Koreyanın Baş naziri Çank Honqvon “Azərsu” ASC-nin yeni
inzibati binasının tikintisi ilə də tanış olub. Baş nazirə “Azərsu” ASC-nin yeni inzibati binasının Koreya
Respublikasının “Heerim” şirkəti tərəfindən layihələndirildiyi və “Halla Engineering and Construction” şirkəti
tərəfindən inşa olunduğu barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, tikintisinə ötən il başlanılan 20 mərtəbəli
binanın 2015-ci ildə istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Baş nazir Çanq Honqvon Azərbaycana səfərindən və
burada keçirdiyi görüşlərdən məmnunluğunu ifadə edərək bildirib ki, Azərbaycanda Koreya Respublikasının
bir neçə şirkət və firmaları fəaliyyət göstərir: “Səfər zamanı bir daha yəqin etdim ki, Koreya şirkətləri
Azərbaycanda böyük rol oynayır. Bakıda nəqliyyatın intellektual idarə edilməsi sistemini də Koreya şirkətləri
qurub”.
Baş nazir “Halla” Korporasiyasının ona göstərilən etimadı doğrultmaq üçün böyük imkanlara malik
olduğunu qeyd edərək vurğulayıb ki, tikintinin uğurla başa çatdırılması gələcək əməkdaşlıq üçün yeni üfüqlər
aça bilər.
Koreya Respublikasının Baş naziri Çanq Honqvonun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Azərbaycan
Xalça Muzeyində də olub. Baş nazir Çanq Honqvona məlumat verilib ki, muzeyin ekspozisiyası xalça
sənətində əsas bədii istiqamətləri dəqiq əks etdirməklə xalçaların özünəməxsus xüsusiyyətlərini, həmçinin
materiallarını, işləmə texnikalarını, incə və dərin bədii xüsusiyyətləri ilə ahəngdarlığını aydın şəkildə göstərir.
Diqqətə çatdırılıb ki, muzeyin “qızıl fondu”nu xovlu xalçalar təşkil edir. Onlar bütün kompozisiyaları ilə
Azərbaycanın 7 əsas məktəbini – Quba, Bakı, Şirvan, Gəncə, Qazax, Qarabağ və Təbriz xalça məktəblərini
təmsil edir. Bu xalçalar insanların, heyvanların, quşların üslublaşdırılmış təsviri, bitkilərin ornamentləri, xalqın
həyatını təsvir edən süjetli motivlərlə bəzədilib.
Qeyd olunub ki, muzeyin kolleksiyası müxtəlif növ xovsuz xalçaların nadir nümunələrini də əks etdirir.
Bildirilib ki, Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın böyük
zəhməti sayəsində 2010-cu ildə milli xalçaçılıq sənəti UNESCO-nun Bəşəriyyətin Qeyri-Maddi Mədəni İrsin
Reprezentativ Siyahısına salınıb. Noyabrın 16-sı isə ölkəmizdə Azərbaycan xalçası günüdür. Muzeydə
quraşdırılmış xüsusi monitor Azərbaycan xalçalarının dünya kolleksiyalarında, Avropa rəssamlarının
əsərlərində əks olunduğunu göstərir. Burada, həmçinin, Böyük Britaniyanın Viktoriya və Albert Muzeyində
saxlanılan məşhur “Şeyx Səfi” xalçasının surəti də var. Ekspozisiyada sərgilənən və saxlanclarda yerləşən
xalçalar arasında XVII, XVIII, XIX və XX əsrlərdə toxunmuş məşhur kompozisiyalara da rast gəlmək
mümkündür. Muzeyin sərgi konsepsiyası adi sərgilərdən fərqlənir. Muzeyin terrasında – açıq səma altında
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sərgilərin təşkili mümkündür. Azərbaycan Xalça Muzeyi Koreya Respublikasının Baş nazirində zəngin
təəssürat yaradıb.
Qeyd edək ki, iki ölkə arasında münasibətlər bir çox sahələri əhatə edir. Ölkələr müdafiə təminatı
sahəsində də əməkdaşlıq edir. Bu əməkdaşlığın göstəricisi kimi Koreya Respublikasının Müdafiə Təminatı
Proqramı Administrasiyasının (DAPA) müdafiə sənayesinin təşviqi üzrə baş direktoru Lee Jung Yongun
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin ölkəmizə səfərini göstərmək olar. Belə ki, ötən il noyabrın 28-də bu
nümayəndə heyəti ilə Müdafiə Sənayesi Nazirliyində görüş keçirilib. Koreya nümayəndə heyətinə nazirliyin
fəaliyyəti barədə məlumat verilib.
Görüşdə Azərbaycan ilə Koreya Respublikası arasında müdafiə sənayesi üzrə əməkdaşlığa dair fikir
mübadiləsi aparılıb. Bütün bunlarla yanaşı, Azərbaycanla Koreya arasında mədəniyyət sahəsində də yaxşı
əlaqələrin olduğunu qeyd etmək yerinə düşər. Belə ki, ötən il noyabrın 27-də Nizami Kino Mərkəzində Koreya
Fondu, SEBA (Seul-Bakı) Azərbaycan-Koreya Mədəniyyət Mübadiləsi Assosiasiyası və Koreya
Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Koreya Kinosu Festivalının açılış mərasimi
keçirilib. Dövlət və hökumət rəsmilərinin, Milli Məclisin deputatlarının, mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin
iştirak etdikləri mərasimi açan SEBA Assosiasiyasının sədri Ruhəngiz Heydərova festivalın əhəmiyyətindən
danışıb. Bildirib ki, Azərbaycan-Koreya əlaqələrinin əsası Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub.
Koreya Respublikası Prezidentinin ölkəmizə və Prezident İlham Əliyevin Koreyaya rəsmi səfərindən sonra bu
əlaqələr daha da genişlənib. Qeyd olunub ki, 2004-cü ildən fəaliyyət göstərən SEBA Assosiasiyası indiyədək
mədəniyyət, elm, səhiyyə sahələrində bir sıra layihələr reallaşdırıb. 2005-ci ildə isə Azərbaycan
Mədəniyyətinin Dostları Fondu ilə birgə ilk dəfə ölkəmizdə Koreya Kinosu Günlərini keçirib. SEBA
Assosiasiyasının fəaliyyətinə Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban
Əliyevanın dəstəyini vurğulayan R. Heydərova bildirib ki, assosiasiyanın işlərinin keyfiyyətli və nəticəli
olması da məhz bu səbəbdəndir. Diqqətə çatdırıb ki, ildən-ilə genişlənən Azərbaycan ilə Koreya arasında
əlaqələr artıq ikinci dəfə keçirilən Koreya filmlərinin nümayişinə də öz təsirini göstərib. 2005-ci ildən fərqli
olaraq, bu dəfə nümayiş etdirilən Koreya filmlərinin sayı 10-a çatdırılıb. Festival SEBA Assosiasiyası və
Koreya Fondu arasında oktyabr ayında imzalanmış əməkdaşlıq memorandumundan sonra reallaşan ilk birgə
tədbirdir.
Mərasimdə çıxış edən Koreya Respublikasının xarici işlər nazirinin birinci müavini Ço Taeyonq deyib:
“Koreya ilə Azərbaycan arasında münasibətlər olduqca sürətlə inkişaf edir. Lakin bu inkişafa baxmayaraq
yerdə qalan və hələ də gerçəkləşməyən böyük potensial vardır. Yaxın gələcəkdə bu potensialı ərsəyə gətirərək
həm Koreya, həm də Azərbaycan xalqı üçün bir sıra faydalı işləri reallaşdıracağıq”.
Festivalın böyük əhəmiyyət daşıdığını bildirən qonaq SEBA Assosiasiyasının Koreya mədəniyyətinin
Azərbaycanda tanınmasında fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib. Qeyd edib ki, mədəniyyət illər keçdikcə bu
iki xalqı bir-birinə daha da yaxınlaşdıracaq.
Mərasimdə çıxış edən Azərbaycanın mədəniyyət və turizm nazirinin müavini Ədalət Vəliyev Koreya
Kinosu Festivalının ölkəmizdə daha bir mədəniyyət bayramı olduğunu deyib. Bildirib ki, Ulu öndər Heydər
Əliyevin siyasi kursunu bütün sahələrdə uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyev xalqımızın
mədəniyyətinin dünyada tanıdılması istiqamətində böyük işlər görür. Həmçinin, Azərbaycanın birinci xanımı
Mehriban Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondu tərəfindən müvafiq istiqamətdə irimiqyaslı
layihələr reallaşdırılır. Bu baxımdan, Koreya Kinosu Festivalının təşkili də iki ölkə arasında münasibətlərin
genişlənməsində növbəti bir addımdır.
Yeni Azərbaycan.-2015.-31 mart.-№ 54.-S.8.
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Azərbaycan-Pakistan münasibətləri yüksək səviyyədədir
Pərviz SADAYOĞLU
Hər iki ölkə bütün beynəlxalq təşkilatlarda bir-birini dəstəkləyir
Xəbər verildiyi kimi, Pakistan İslam Respublikasının Prezidenti Məmnun Hüseyn martın 11-də
Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib. Rəsmi qarşılanma mərasimindən sonra Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin və Pakistan İslam Respublikasının Prezidenti Məmnun Hüseynin təkbətək görüşü
olub. Görüşdə ölkələrimiz arasında dostluq, əməkdaşlıq və strateji tərəfdaşlıq prinsiplərinə söykənən ikitərəfli
münasibətlərin siyasi, iqtisadi, humanitar və digər sahələrdə uğurlu inkişafından məmnunluq ifadə olunub.
Pakistan Prezidenti Məmnun Hüseynin Azərbaycana rəsmi səfərinin əlaqələrimizin möhkəmləndirilməsi işinə
öz töhfəsini verəcəyinə əminlik bildirilib. Ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın müxtəlif sahələrdə
genişləndirilməsi üçün yaxşı potensialın olduğu qeyd edilib.
Söhbət zamanı ikitərəfli, regional və beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
Prezidentlərin təkbətək görüşündən sonra geniş tərkibdə görüş keçirilib. Görüşdə çıxış edən Prezident
İlham Əliyev bildirib ki, ölkələrimiz arasındakı qardaşlıq əlaqələri iki müsəlman ölkəsinin əməkdaşlığının
yaxşı nümunəsidir. Ölkə başçısı qeyd edib ki, Azərbaycan dövləti Pakistan İslam Respublikasının ölkəmizin
mövqeyini beynəlxalq təsisatlarda dəstəkləməyini yüksək qiymətləndirir.
Çıxış edən Pakistan Prezidenti Məmnun Hüseyn bir çox beynəlxalq məsələlərdə iki ölkə arasındakı
tərəfdaşlığa, göstərilən dəstəyə görə öz təşəkkürünü bildirib. Vurğulanıb ki, Pakistan dövləti Dağlıq Qarabağ
məsələsində Azərbaycanı dəstəkləyir və bu, gələcəkdə də, davam edəcək.
Daha sonra iki ölkə arasında Azərbaycan-Pakistan sənədlərinin imzalanması mərasimi olub. Mərasimdə
ölkə başçıları “Azərbaycan Respublikası ilə Pakistan İslam Respublikası arasında strateji tərəfdaşlıq haqqında
Birgə Bəyannamə”ni imzalayıblar. Bundan başqa hər iki dövlətin hökumət üzvləri arasında bir sıra məsələlərlə
bağlı sənədlər imzalanıb.
Mətbuata bəyanatla çıxış edən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev qeyd edib ki, bu səfər ölkələrimiz,
həmçinin, Azərbaycan və Pakistan xalqları arasındakı qardaşlıq əlaqələrini gücləndirəcək. Ölkə başçısı
vurğulayıb ki, bu gün iki müstəqil ölkə yeni bir əməkdaşlıq formatını yaradır. Bu əməkdaşlıq tarixi irsimiz,
ənənələrimiz, dinimiz və həmçinin, strateji maraqlarımıza söykənir: “Ölkələrimiz arasında siyasi əlaqələr çox
yüksək səviyyədədir. Pakistan Prezidentinin Azərbaycana rəsmi səfəri, elə indicə imzalanmış sənədlər bunu
aydın şəkildə nümayiş etdirir. Biz bütün beynəlxalq təşkilatlarda bir-birimizi dəstəkləyirik və bu işi davam
etdirəcəyik”.
Daha sonra çıxış edən Pakistan Prezidenti Məmnun Hüseyn də səmimi əlaqələrin davam etdirilməsi ilə
bağlı tədbirlərə dair razılığa gəlindiyini diqqətə çatdırıb. Pakistanın dövlət başçısı iki dövlətin bir sıra regional
və beynəlxalq məsələlərdə birgə baxışlarının olduğunu deyib: “Azərbaycan ilə Pakistan arasında ikitərəfli
münasibətlər gündən-günə güclənməkdə davam edəcək. Bizim ikitərəfli əməkdaşlığımızın inkişafı ilə bağlı
birgə səylərimiz, beynəlxalq və regional səviyyədə sülh və inkişafa töhfəmiz gələcək illərdə daha da dinamik
olacaq”.
Martın 12-də isə Bakıda Azərbaycan-Pakistan biznes forumu keçirilib. Biznes forumunda çıxış edən
Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, Pakistan ilə Azərbaycan arasında imzalanmış strateji tərəfdaşlıq haqqında
Bəyannamə əməkdaşlığımızın mahiyyətini, bir-birimizə olan hissləri özündə əks etdirir: “Bizim üçün Pakistan
ən yaxın dost və müttəfiqlərdən biridir. Əminəm ki, bu səfər əməkdaşlığımızın inkişafına yeni töhfə verəcək.
Gözəl siyasi münasibətlərimiz var. Beynəlxalq təşkilatlarda bir-birimizi dəstəkləyirik. Biz əsl müttəfiqik”.
Çıxış edən Pakistan Prezidenti Məmnun Hüseyn isə bildirib ki, Pakistan ilə Azərbaycan mədəni və dini
yaxınlığa, uzun tarixi köklərə əsaslanan mükəmməl və çoxşaxəli münasibətlərə malikdir: “İkitərəfli ticarəti
gözəçarpan dərəcədə artırmaq və şaxələndirmək üçün böyük potensial var. Son bir neçə ildə Azərbaycanda
ümumi daxili məhsulun yüksək artımı və Pakistan iqtisadiyyatının potensialı iqtisadi münasibətlərin yeni
zirvəyə qaldırılması üçün birgə səylərin göstərilməsini zəruri edir”.
Vurğulayaq ki, Azərbaycan ilə Pakistan İslam Respublikası arasında yüksək səviyyəli strateji
müttəfiqlik mövcuddur. Pakistan İslam Respublikası Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyini
tanıyan ilk dövlətlərdən biridir. İki dövlət arasındakı diplomatik əlaqələrin tarixi 1992-ci ilin iyunundan
başlayır. 1993-cü il martın 12-də Pakistan İslam Respublikasının Bakıda və 1997-ci il avqustun 24-də
Azərbaycan Respublikasının İslamabadda səfirlikləri açılıb. 1993-cü ilin iyununda Ümummilli liderimiz
Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə gəlişi Azərbaycan ilə Pakistan İslam Respublikası
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arasındakı dostluq əlaqələrinin strateji müttəfiqlik müstəvisində beynəlxalq və regional təşkilatlar çərçivəsində
uğurla inkişaf etməsinə təkan verdi. Belə ki, Pakistan İslam Respublikası hər zaman Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair atılan addımlarda Azərbaycan tərəfinin mövqeyini birmənalı
şəkildə dəstəkləyir və münaqişənin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinin tərəfdarıdır. Rəsmi
İslamabadın Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünə münasibətdə israrlı mövqeyinin bariz nümunəsi
kimi, 1993-cü ildə BMT Təhlükəsizlik Şurasında Pakistan İslam Respublikasının sədrliyi ilə işğalçı
Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan torpaqlarından qeyd-şərtsiz çıxarılması ilə bağlı 822 saylı
Qətnamə qəbul edilib. Eyni zamanda, qeyd etmək lazımdır ki, məhz bu səbəbdən Pakistan İslam Respublikası
bu günədək işğalçı Ermənistanla diplomatik münasibətlər yaratmayıb.
Ulu öndər Heydər Əliyevin dəvəti ilə 1995-ci il oktyabrın 9-11-də Pakistan İslam Respublikasının
keçmiş Prezidenti Sərdar Faruq Əhməd Xan Leqari Azərbaycana ilk rəsmi səfərini edib. Bu səfər iki dövlət
başçısı arasında mövcud olan xüsusi dostluq münasibətləri ruhunda yüksək səviyyədə, qarşılıqlı anlaşma
şəraitində keçib və dövlətlərarası münasibətlərin ən yüksək səviyyədə inkişafında xüsusi əhəmiyyət daşıyıb.
Xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, hər iki ölkə başçıları bir neçə dəfə qarşılıqlı səfərlər ediblər. 1996-cı ilin
aprelində Pakistan İslam Respublikası Prezidentinin dəvəti ilə Ulu öndər Heydər Əliyevin Pakistana, 2004-cü
ildə Pakistan İslam Respublikasının keçmiş Prezidenti Pərviz Müşərrəfin Azərbaycan Respublikasına, 2005ci ildə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Pakistana səfərləri bunun əyani göstəricisidir. Səfərlər zamanı
əməkdaşlığın müxtəlif sahələri ətrafında danışıqlar və fikir mübadilələri aparılıb, müvafiq istiqamətlər üzrə
ikitərəfli sənədlər imzalanıb.
Bu baxımdan, 2005-ci ilin aprelində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Pakistana səfəri xüsusi
olaraq qeyd edilməlidir. Dövlətlərarası münasibətlərin yüksək səviyyədə inkişafında yeni mərhələnin
başlanğıcı sayılan bu səfər zamanı dövlət başçılarının görüşündə Azərbaycan ilə Pakistan arasındakı
münasibətlərin strateji tərəfdaşlıq qismində inkişafından razılıq ifadə edilib. Pakistan tərəfi Azərbaycanla
imzalanmış ikitərəfli sənədlərin bütün sahələrdə əməkdaşlığın inkişafında əhəmiyyətini vurğulayıb. Qeyd
olunub ki, Pakistan və Azərbaycan əsas problemlərə eyni mövqedən yanaşır. Məhz Kəşmir problemi barədə
Azərbaycanın açıq mövqeyi və Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünün Pakistan tərəfindən daim pislənməsi
xüsusi olaraq vurğulanıb. Bildirilib ki, rəsmi İslamabad Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzünü
qətiyyətlə pisləyir və öz mövqeyinə hər zaman sadiq qalacaq. Digər tərəfdən, Pakistan Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün təmin olunması tələbini hər zaman dəstəkləyəcəyini vəd edib.
Qeyd etdiyimiz kimi, iki ölkənin rəsmiləri arasında keçirilən görüşlər münasibətlərin inkişafına mühüm
töhfələr verib. 2006-cı il 5-7 may tarixlərində İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının IX Zirvə Toplantısında iştirak
etmək məqsədilə Pakistan İslam Respublikasının Baş naziri Şövkət Əziz Azərbaycana səfər edib. 2006-cı il
mayın 3-də Pakistanın xarici işlər naziri X.M.Kasuri İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Zirvə Toplantısı ilə
əlaqədar Bakıda səfərdə olub. 2008-ci ildə Pakistan Senatının Xarici əlaqələr üzrə daimi komitəsinin
nümayəndə heyəti Azərbaycana səfər edib. 2008-ci ilin sentyabrında Bakıda keçirilmiş İƏT-ə üzv dövlətlərin
kənd təsərrüfatı nazirlərinin IV toplantısında Pakistan İslam Respublikasının nümayəndə heyəti iştirak edib.
2008-ci ilin oktyabrında isə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin nümayəndə heyəti Pakistana
səfər edib. Səfər zamanı Azərbaycan-Pakistan ikitərəfli İşçi Qrupu Forumunun da ilk iclası keçirilib. 2008-ci
ilin noyabrında isə Azərbaycanın müdafiə sənayesi naziri Yavər Camalovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti
Pakistanın Kəraçi şəhərində təşkil olunmuş V Beynəlxalq Müdafiə Sənayesi Sərgisi və seminarında (İDEAS2008) iştirak edib. Pakistanın Müdafiə Məhsulları İxracının Təşviqi Təşkilatı, Pakistan Ticarətin İnkişafı
Agentliyi və “E-Commerce Gateway Pakistan” təşkilatının birgə keçirdiyi sərgidə 60 ölkədən 256 şirkət iştirak
edib.
Bir sözlə, qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikası ilə Pakistan İslam Respublikası arasında
əlaqələr strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə çatıb və bundan sonra da ölkələr arasında formalaşan mehriban dostluq
və sıx əməkdaşlıq əlaqələrinin daha yüksək zirvəyə çatması üçün geniş imkanlar və böyük potensial
mövcuddur. İki ölkə arasında humanitar sahədə əlaqələr daha yüksək səviyyədə inkişaf edib. Pakistan
Hökuməti tərəfindən Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində yaranmış vəziyyətlə əlaqədar dəfələrlə
qaçqın və məcburi köçkünlərimizə humanitar yardımlar göstərilib. İndiyədək Pakistan İslam Respublikası
azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünlərə kömək məqsədilə geyim və dərmandan ibarət 25 tondan artıq
humanitar yardım göndərib. Eyni zamanda, 2005-ci ildə Pakistan İslam Respublikasında baş vermiş dəhşətli
zəlzələ nəticəsində zərər çəkmiş insanlara yardım etmək məqsədilə Azərbaycan Hökuməti tərəfindən Pakistan
İslam Respublikasına əlavə olaraq bir milyon ABŞ dolları yardım edilib. Daha öncə isə 500 min ABŞ dolları
və zəruri ləvazimatlarla dolu təyyarə fəlakət zonasına göndərilmişdi. Bundan başqa, Pakistan İslam
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Respublikası Xocalı faciəsini soyqırımı kimi tanıyıb. Belə ki, Pakistan Senatı Azərbaycanın Xocalı şəhərində
baş vermiş hadisələrin soyqırımı kimi tanınması ilə bağlı qətnamə qəbul edib. Sənəddə göstərilir ki, Senat
Azərbaycan ərazilərinin ermənilər tərəfindən işğalını və 1992-ci ilin fevralında erməni silahlı birləşmələri
tərəfindən törədilən soyqırımını pisləyir. Senat bir daha Azərbaycan ərazilərinin toxunulmazlığını təsdiqləyir
və onun beynəlxalq çərçivədə qəbul olunmuş sərhədlərini tanıyır.
Qeyd edək ki, Azərbaycan-Pakistan əlaqələrinin daha da genişlənməsində Heydər Əliyev Fondunun da
böyük xidmətləri var. Belə ki, bununla əlaqədar mütəmadi olaraq Pakistan KİV-lərində məlumatlar verilir.
Məsələn, 2013-cü ilin iyununda Pakistanın nüfuzlu ingilisdilli “Pakistan Observer” qəzetində “Azərbaycan
Pakistanda humanitar fəaliyyətini genişləndirir” sərlövhəli məqalə dərc edilib. Məqalədə Azərbaycanın
Pakistanda həyata keçirdiyi humanitar layihələrin genişləndirildiyi bildirilib. Vurğulanıb ki, layihələr səhiyyə,
təhsil və digər sahələri əhatə edir. Yazıda Azərbaycanın Pakistandakı səfiri Daşqın Şikarovun senatorlar Hacı
Qulam və Hacı Adilin dəvəti ilə Dünya Qan Donoru Günü ilə bağlı keçirilən tədbirdə iştirak etmək üçün
Xayber Paxtunxva əyalətinin Peşavar şəhərinə səfər etdiyi qeyd edilib. Bildirilib ki, “Hər bir donor
qəhrəmandır!” devizi altında keçirilən tədbirin məqsədi ictimaiyyətin diqqətini könüllü donorların
fədakarlıqlarına cəlb etmək olub. Məqalənin müəllifi yazır ki, qan xəstəliklərindən əziyyət çəkən xəstələrin
müalicəsi ilə məşğul olan Həmzə Xeyriyyə Fondunda çıxış edən D.Şikarov qurumun gördüyü işləri yüksək
qiymətləndirib. Diplomat Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO-nun
və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliyevanın adından Həmzə Fondunun
təsisçisi İcaz Əli Xana xüsusi qanköçürmə və kiçik laboratoriya ilə təchiz olunmuş “Suzuki” markalı təcili
tibbi yardım avtomobili və iki min ədəd qanköçürmə paketini təqdim edib. Məqalədə qeyd edilib ki, D.Şikarov
Peşavara səfəri çərçivəsində Xayber Göz Fondunda olub, bu təşkilatın nəzdində fəaliyyət göstərən göz
klinikasının yeni korpusunun təməlqoyma mərasimində iştirak edib. Səfir Heydər Əliyev Fondu adından
Xayber Göz Fonduna maddi yardım təqdim edib. Yazıda qeyd olunub ki, mərasimdə iştirak edən senator Hacı
Qulam Əli və Xayber Göz Fondunun sədri Malik Məhəmməd Əli Mehriban xanım Əliyevaya göstərdiyi
yardıma görə minnətdarlığını bildirib, bu yardım nəticəsində bir çox imkansız insanların şəfa tapacaqları
vurğulanıb. Bu məqamda qeyd edək ki, ötən il Pakistanın Xayber Paxtunxva əyalətinin Peşavar şəhərində
fəaliyyət göstərən Xayber Göz Fondunun klinikasında Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun
prezidenti, UNESCO-nun və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliyevanın
dəstəyi ilə inşa edilmiş kişi və qadınlar üçün gözləmə otaqlarının açılış mərasimi keçirilib.
Bundan başqa, Heydər Əliyev Fondu tərəfindən Pakistanda həyata keçirilən silsilə humanitar yardımlar
proqramı çərçivəsində Xayber Paxtunxva əyalətində Hepatit B virusuna qarşı peyvənd kampaniyası, açıq ürək
əməliyyatları aparılıb, əyalətin klinikalarında serebral iflicin müayinəsi, Pakistan-Əfqanıstan sərhədi boyu
pulsuz qanköçürmə aksiyası təşkil edilib, göz klinikasının tikintisinə maddi yardım göstərilib. Həmçinin, 20122013-cü illərdə Qurban bayramında və Ramazan ayında əyalətin müxtəlif bölgələrində humanitar layihələr
icra olunub.
Tədbirdə çıxış edən Xayber Göz Fondunun idarə heyətinin sədri Hacı Məhəmməd Həlim Can Heydər
Əliyev Fondunun prezidenti, Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevaya göstərdiyi diqqət və qayğıya
görə dərin minnətdarlığını bildirib. Qeyd olunub ki, əyalətin imkansız adamlarına göstərilən bu diqqət
Mehriban Əliyevanın humanistliyinin, İslam dəyərlərinə sadiqliyinin, həmçinin, xalqlarımız arasında mövcud
olan məhəbbətin göstəricisidir. Bildirilib ki, müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş klinikada Pakistanın aparıcı
oftalmoloqları çalışırlar və burada minlərlə imkansız insana pulsuz tibbi xidmət göstərilir.
Yeri gəlmişkən, Pakistan Prezidenti Məmnun Hüseynin bir neçə gün öncə ölkəmizə səfəri çərçivəsində
bu ölkənin dövlət başçısı tərəfindən Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevaya Pakistanın ali dövlət
mükafatı – “Hilal-e-Pakistan” ordeninin təqdim edilməsi mərasimi olub. Azərbaycanın birinci xanımı
Mehriban Əliyevanın “Hilal-e-Pakistan” ordeni ilə təltif edilməsi barədə qərarda bildirilir ki, “Azərbaycanın
birinci xanımı Mehriban Əliyeva 2004-cü ildə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti təyin edilmişdir. Fond
təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, idman, ətraf mühit və digər sahələrdə müxtəlif layihələr həyata keçirərək
Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafına töhfələr verir. Fondun fəaliyyəti tədricən dost ölkələri, o cümlədən,
Pakistanı da əhatə etməyə başladı. 2005-ci ilin oktyabrında Pakistanda zəlzələ baş verdikdən sonra Fond 2007ci ildə Müzəffərabadın Rara qəsəbəsində zəlzələ nəticəsində dağılmış qızlar məktəbinin tikintisi kimi müxtəlif
humanitar layihələrdə fəal iştirak etmişdir. 2011-ci ildə daşqınlar nəticəsində zərər çəkmiş məktəb 2012-ci ildə
tam şəkildə yenidən qurulmuş, təmir və təchiz edilmiş, davamiyyəti ilə seçilmiş tələbələrə isə təqaüdlər
verilmişdir. 2012-ci ildə Hepatit B peyvəndi İslamabadda Edhi və KPK kimsəsizlər evlərinə çatdırılmış, 40
min nəfərə yaxın şəxsə həmin peyvənd vurulmuşdur. Fond, həmçinin, qanköçürmə məqsədilə Həmzə Fonduna
1676

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

tam təchiz edilmiş təcili tibbi yardım maşınını və 2000 qan paketini çatdırmış, Peşəvərdə Xayber Göz
Fondunun klinikasının yeni blokunun tikintisinə maliyyə yardımı ayırmışdır. 2013-cü ildə isə Fond
Azərbaycanın 12 nüfuzlu universitetində pakistanlı tələbələr üçün sosial elmlər üzrə universitetlərarası
konsorsiuma 36 təqaüd ayırmışdır.
Pakistanda göstərdiyi xidmətlərə, eləcə də verdiyi böyük töhfəyə görə Pakistan İslam Respublikasının
Prezidenti Mehriban xanım Əliyevanı “Hilal-e-Pakistan” ordeni ilə təltif etməkdən məmnundur”.
Təqdimetmə mərasimində çıxış edən Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti
Mehriban Əliyeva Pakistan İslam Respublikasının ali dövlət mükafatı – “Hilal-e-Pakistan” ordeni ilə təltif
edildiyi üçün Pakistan Prezidentinə təşəkkür edib. Mehriban xanım Əliyeva bildirib ki, Azərbaycan ilə
Pakistanı tarixi və mədəni köklərə əsaslanan möhkəm dostluq, əməkdaşlıq və strateji tərəfdaşlıq münasibətləri
birləşdirir: “Çox şadam ki, Heydər Əliyev Fondu xalqlarımızın iradəsini ifadə edən dostluq
münasibətlərimizin, ölkələrimiz arasındakı mövcud humanitar əlaqələrin daha da genişləndirilməsi
istiqamətində ardıcıl səylər göstərir. Bir sıra mühüm layihələr və xeyriyyə proqramları Pakistanın müxtəlif
yerlərində icra olunur. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti olaraq fərəhlənirəm ki, Fondumuz ölkələrimiz
arasında qardaşlıq münasibətlərinin gücləndirilməsinə töhfə verir. Ümidvaram ki, hər iki Prezidentin dəstəyi
ilə Pakistandakı fəaliyyətimiz davam edəcək”.
Yuxarıda da vurğuladığımız kimi, Pakistan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
həlli məsələsində daima ölkəmizin haqlı mövqeyini müdafiə edir. Pakistanda Xocalı soyqırımı ilə bağlı növbəti
bəyannamənin qəbul edilməsi deyilənləri bir daha təsdiqləyir. Məlumat üçün bildirək ki, Pakistan Senatı
sədrinin müavini, Senatın komitə sədrləri, əyalətlərin qanunverici və icra orqanlarının rəhbərləri, sabiq
nazirlər, istefada olan ordu generalları, admirallar, tanınmış hüquqşünaslar, jurnalistlər və alimlər də daxil
olmaqla 100 nəfərdən çox ictimai-siyasi xadim Xocalı soyqırımını törədənlərin qanlı əməllərini pisləyən
bəyannamə qəbul edib.
Bəyannamədə keçmiş SSRİ-nin süqutundan sonra müstəqilliyini bərpa etmiş Azərbaycan
Respublikasının Ermənistan tərəfindən işğala məruz qaldığı, təcavüz nəticəsində Dağlıq Qarabağ və ona bitişik
7 rayon daxil olmaqla, Azərbaycan torpaqlarının 20 faizinin zəbt edildiyi bildirilib. Sənəddə Xocalıda baş
vermiş hadisələrin bu münaqişənin ən qanlı səhifəsi olduğu qeyd edilib.
Bəyannamədə Xocalıda törədilmiş qırğın hərbi cinayət və ya insanlığa qarşı cinayət adlandırılıb,
faciənin miqyası nəzərə alınaraq bu qətliamda əli olanların məsuliyyətə cəlb edilməsinin vacibliyi vurğulanıb.
Sənəddə Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal etdikləri Azərbaycan torpaqlarından dərhal, tam və qeyd-şərtsiz
çıxarılması haqqında BMT Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsi, eyni zamanda, BMT Baş Məclisinin
sənədləri, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Qoşulmama Hərəkatı, Avropa İttifaqı (Aİ), NATO, ATƏT kimi
mötəbər beynəlxalq təşkilatların qərarları, həmçinin, digər müraciətlər xatırlanıb, bu sənədlərə əməl
edilməsinin vacibliyi qeyd olunub. Bəyannamədə deyilir: “Pakistan xalqı Dağlıq Qarabağ və Azərbaycanın
digər torpaqlarının qanunsuz işğalına etiraz edir və bu məsələnin BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri
əsasında ədalətli şəkildə və sülh yolu ilə həllinə çağırır. Biz beynəlxalq ictimaiyyəti davamlı sülhün bərqərar
olması naminə Dağlıq Qarabağ məsələsinə biganə qalmamağa, bu problemin ədalətli həll edilməsinə yardım
göstərməsinə çağırırıq”.
Bəyannamənin yekununda deyilir ki, Dağlıq Qarabağ, Kəşmir və Fələstin kimi problemlər ədalətli
şəkildə həll olunmayana qədər dünyada sülh təhlükə altında qalacaq.
Yeni Azərbaycan.-2015.-20 mart.-№ 52.-S.10.
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Azərbaycan və Qazaxıstan strateji tərəfdaşdır
Oktay Hacımusalı
İki ölkə arasında sıx dostluq və qardaşlıq əlaqələri mövcuddur
Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev bu ölkənin Azərbaycan Respublikasında yeni fövqəladə
və səlahiyyətli səfirini təyin edib. Dövlət başçısının mətbuat xidməti xəbər verib ki, bu, Beybit İsabayevdir.
Beybit İsabayev Qazaxıstanın Qırğızıstan Respublikasındakı səfiri vəzifəsini tuturdu.
Bu məqamda vurğulamaq yerinə düşər ki, Azərbaycanla Qazaxıstan arasında sıx dostluq və qardaşlıq
əlaqələri mövcuddur. Ümumiyyətlə, bu iki ölkə arasında diplomatik əlaqələrin əsası 30 avqust 1992-ci il
tarixində qoyulub. 9 yanvar 1993-cü ildə Qazaxıstan Respublikasının Azərbaycan Respublikasında, 1 mart
2004-cü ildə isə Azərbaycan Respublikasının Qazaxıstan Respublikasında səfirliyi fəaliyyətə başlayıb. 6
sentyabr 2008-ci il tarixindən Azərbaycan Respublikasının Aktau şəhərində konsulluğu fəaliyyət göstərir.
Onu da vurğulamaq lazımdır ki, Azərbaycan-Qazaxıstan münasibətlərinin inkişafı Ulu öndər Heydər
Əliyevin müstəsna xidmətləri sayəsində mümkün olub. Ümummilli lider Heydər Əliyevin Qazaxıstan
Prezidenti Nursultan Nazarbayevlə ilk görüşlərindən biri 19 oktyabr 1994-cü ilə təsadüf edib. Həmin vaxt
Türkdilli Ölkələrin Dövlət Başçılarının ikinci Zirvə görüşündə iştirak edən Ulu öndər Heydər Əliyev və
Nursultan Nazarbayev iki ölkə arasındakı münasibətlərin inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər. Görüş
zamanı Azərbaycanla Qazaxıstan arasında həm ikitərəfli, həm də türk dövlətlərinin münasibətləri çərçivəsində
əlaqələrin qurulmasına dair qərar qəbul edilib.
İki ölkə arasında münasibətlərin inkişafında növbəti addım olan dövlət başçıları səviyyəsində görüş
1996-cı il mayın 14-də EKO-nun dövlət başçılarının zirvə toplantısında keçirilib. Həmin görüş zamanı Ulu
öndər Heydər Əliyev Nursultan Nazarbayevi Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət edib.
1996-cı il sentyabrın 16-da Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev Azərbaycana rəsmi səfər edib.
Səfər zamanı Ümummilli lider Heydər Əliyev və Nursultan Nazarbayevin iştirakı ilə Azərbaycan və
Qazaxıstan nümayəndə heyətləri arasında danışıqlar keçirilib. Danışıqların əsas mövzusu iki ölkə arasında
siyasi-iqtisadi əməkdaşlığın yeni sahələri olub. Səfər çərçivəsində Azərbaycan Respublikası və Qazaxıstan
Respublikası arasında münasibətlərin əsasları haqqında müqavilə, investisiyaların təşviqi və qorunması
haqqında saziş, neft-qaz sənayesi sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş, hava əlaqəsi haqqında saziş, Xəzər
dənizi məsələləri üzrə Birgə Bəyannamə, Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi ilə Qazaxıstan
Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında saziş, Azərbaycan Respublikası Milli
Təhlükəsizlik Nazirliyi ilə Qazaxıstan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Komitəsi arasında əməkdaşlıq və
qarşılıqlı fəaliyyət haqqında saziş, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı ilə Qazaxıstan Respublikasının
Milli Bankı arasında hesablaşmaların təşkili haqqında saziş və digər sənədlər imzalanıb. Ulu öndər Heydər
Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi illərdə ölkələr bir sıra formatlarda, o cümlədən, türkdilli dövlətlərin
toplantısı, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı və s. formatlarda çox uğurla əməkdaşlıq ediblər. Eyni zamanda,
Ümummilli liderin əsasını qoyduğu siyasəti uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyevin səyləri nəticəsində
bu əməkdaşlıq daha strateji və intensiv xarakter alıb.
Məlumat üçün bildirək ki, Prezident İlham Əliyevin Qazaxıstana ilk rəsmi səfəri 2004-cü ilin martında
olub. Səfər zamanı Prezident İlham Əliyev və Prezident Nursultan Nazarbayev iqtisadi münasibətlər, xüsusilə
Xəzərin karbohidrogen ehtiyatlarının dünya bazarına nəql edilməsi sahəsində əməkdaşlıq məsələlərinə dair
geniş fikir mübadiləsi aparıblar. Hər iki dövlət başçısı neft və qaz sektorunda həyata keçirilən irimiqyaslı
layihələrin, xüsusilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) layihəsində Qazaxıstanın iştirakının böyük əhəmiyyətə malik
olduğunu söyləyib. O da qeyd olunub ki, gələcəkdə Qazaxıstan təbii qazının da Azərbaycan ərazisindən
Avropaya çatdırılması nəzərdə tutulur. Prezident İlham Əliyevin bu səfərindən sonra Azərbaycan-Qazaxıstan
əməkdaşlığı yüksələn xətlə davam edib.
2005-ci il mayın 24-də isə Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib.
Səfər zamanı ölkələr arasındakı münasibətlərin məntiqi nəticəsi olaraq, Azərbaycan Respublikası və
Qazaxıstan Respublikası arasında strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik münasibətləri haqqında Müqavilə də daxil
olmaqla 6 sənəd imzalanıb.
Yeri gəlmişkən, xalqlarımız tarixi, mədəni və ənənələr baxımından bir-birinə bağlı xalqlar olduğu üçün
bu sahədə əlaqələrin genişləndirilməsi istiqamətində də əhəmiyyətli addımlar atılıb. Belə ki, hər iki xalq
müstəqillik əldə etdikdən sonra bu əlaqələr intensiv xarakter alıb. Azərbaycanın ağır illərində onun haqq səsini
dünyaya çatdıran XX yüzilin ən qüdrətli ziyalılarından biri olan Oljas Süleymanovun məşhur “Az i Ya” kitabı,
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şeirləri və məqalələri 1980-ci illərdən Azərbaycanda nəşr olunmağa başlayıb. 8-10 iyun 2012-ci ildə
Qazaxıstanda Azərbaycan, 18-21 noyabr 2012-ci ildə isə Azərbaycanda Qazaxıstan Mədəniyyəti Günləri
keçirilib.
Bir sözlə, hazırda Azərbaycan və Qazaxıstan strateji tərəfdaşdır və iki ölkə arasında siyasi və iqtisadi
əlaqələr yüksək səviyyədədir. Hər iki ölkənin qanunverici orqanlarında fəaliyyət göstərən dostluq qrupları
əlaqələrin inkişaf etdirilməsində əhəmiyyətli rol oynayır. Eyni zamanda, Azərbaycan-Qazaxıstan
hökumətlərarası iqtisadi komissiyası fəaliyyət göstərir və iki ölkə arasında 100-dən artıq sənəd imzalanıb.
Ölkələr arasında hərbi sahədə əməkdaşlıq da diqqət mərkəzindədir. Və bu məqam iki ölkənin rəsmilərinin,
həmçinin, nümayəndə heyətlərinin qarşılıqlı səfərləri zamanı xüsusi olaraq vurğulanır.
Məlumat üçün bildirək ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ötən il fevralın 20-də
Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisinin sədri Nurlan Niqmatulinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini
qəbul edib. Görüşdə Prezident İlham Əliyev Azərbaycanla Qazaxıstan arasında ikitərəfli münasibətlərin
dinamik şəkildə inkişaf etdiyini vurğulayıb.
Ölkələrimiz arasında siyasi münasibətlərin yüksək səviyyədə olduğunu deyən dövlət başçısı
əməkdaşlığımızın daha da möhkəmləndirilməsində parlamentlərarası əlaqələrin önəmini qeyd edib. Bildirib
ki, ölkələrimiz istər ikitərəfli formatda, istərsə də beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində fəal əməkdaşlıq edir.
Prezident İlham Əliyev Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisinin sədri Nurlan Niqmatulinin ölkəmizə
səfərinin münasibətlərimizin gələcəkdə daha da genişləndirilməsi işinə xidmət edəcəyinə ümidvar olduğunu
söyləyib.
Bundan başqa, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 2014-cü il aprelin 21-də
Qazaxıstan Respublikasının müdafiə naziri Serik Axmetovu qəbul edib. Görüşdə Azərbaycan ilə Qazaxıstan
arasında ikitərəfli əlaqələrin müxtəlif istiqamətlərdə, o cümlədən, siyasi, iqtisadi, enerji və digər sahələrdə
uğurla inkişaf etdiyi vurğulanıb.
Ümumiyyətlə, strateji tərəfdaş olan Azərbaycanla Qazaxıstan beynəlxalq arenada əməkdaşlıq əlaqələri
çərçivəsində qarşılıqlı-faydalı şəkildə fəaliyyət göstərir və bir-birlərini dəstəkləyir. Qazaxıstan ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normaları əsasında, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü çərçivəsində həllinin tərəfdarı kimi çıxış edir. Yeri gəlmişkən, sözügedən məsələ Azərbaycan və
Qazaxıstan Xarici İşlər nazirlikləri arasında ötən il sentyabrın 1-də keçirilən növbəti siyasi məsləhətləşmələr
zamanı da əsas müzakirə mövzusu olub. Məsləhətləşmələrdə Azərbaycanı xarici işlər nazirinin müavini Xələf
Xələfov, Qazaxıstanı isə xarici işlər nazirinin müavini Samat Ordabayev təmsil edib. Azərbaycanın Qazaxıstan
ilə bir sıra beynəlxalq və regional təşkilatlar çərçivəsində səmərəli əməkdaşlığını qeyd edən X. Xələfov
ölkələrimiz arasında siyasi, iqtisadi, humanitar və s. sahələrdə ikitərəfli münasibətlərin daha da inkişaf
etdirilməsi üçün geniş potensialın olduğunu bildirib. Xələf Xələfov, həmçinin, Azərbaycanın təşəbbüsü ilə
regionda həyata keçirilən irimiqyaslı layihələr haqqında qazaxıstanlı həmkarına ətraflı məlumat verib və
sözügedən layihələr çərçivəsində ölkələrimizin uğurlu əməkdaşlığını qeyd edib.
Azərbaycana sonuncu dəfə 8 il bundan əvvəl gəldiyini deyən Samat Ordabayev paytaxtımızda müşahidə
etdiyi inkişaf haqqında xoş təəssüratlarını bölüşüb. O, ölkələrimiz arasında ikitərəfli və çoxtərəfli formatda
əməkdaşlığın müxtəlif sahələrinə toxunub, münasibətlərin strateji xarakterini qeyd edib. Samat Ordabayev
Azərbaycan Respublikası ilə Qazaxıstan Respublikası arasındakı münasibətlərin inkişafında hər iki ölkə
rəhbərlərinin rolunu vurğulayıb. Beləliklə, göründüyü kimi, iki ölkə arasındakı əlaqələr bir çox sahələri əhatə
edir və bu məqam ikitərəfli görüşlərdə bir daha bəyan edilir. Eyni zamanda, onu da bildirək ki, Azərbaycan və
Qazaxıstan Trans-Avrasiya Super İnformasiya Magistralının (TASİM) sualtı seqmentinin tikintisi barədə
razılıq əldə ediblər. AzərTAc xəbər verir ki, bu barədə jurnalistlərə rabitə və yüksək texnologiyalar naziri Əli
Abbasov bildirib. Qeyd olunub ki, Qazaxıstan ilə müqavilənin ilin birinci yarısında imzalanacağı gözlənilir və
artıq ilin sonuna kimi tikinti işlərinə başlamaq olar. Hazırda TASİM layihəsinə Rusiya (operator
“Rostelekom”), Qazaxıstan (“KazTransKom”), Türkiyə (“TurkTelecom”), Çin (“ChinaTelecom”) cəlb edilib.
Azərbaycan layihədə Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Beynəlxalq Əlaqələr və Hesablaşma
Mərkəzi ilə təmsil olunub.
Yeni Azərbaycan.-2015.-18 mart.-№ 50.-S.8.
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Azərbaycan-Koreya əlaqələri dinamik inkişaf edir
Nardar Bayramlı
Koreya parlamentinin nümayəndə heyəti ölkəmizdə səfərdə olub
Xəbər verildiyi kimi, Koreya Milli Assambleyasının Koreya-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq
qrupunun nümayəndə heyəti ölkəmizə səfər edib. Dekabrın 16-da Milli Məclis sədrinin birinci müavini Ziyafət
Əsgərov Koreya Milli Assambleyasının Koreya-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun nümayəndə
heyəti ilə görüşüb. Z. Əsgərov vurğulayıb ki, son illər Azərbaycan-Koreya münasibətləri yüksəliş dövrünü
yaşayır. Hər iki ölkənin dövlət, hökumət və parlament rəhbərlərinin qarşılıqlı səfərləri əlaqələrin sürətli
inkişafını təmin edir. Azərbaycan və Koreya parlamentindəki müvafiq dostluq qrupları səmərəli fəaliyyət
göstərir. Ölkələrimiz arasında iqtisadi əlaqələr gündən-günə genişlənir. İlk dəfə Bakıda keçiriləcək 2015-ci il
Avropa Oyunları üçün bir çox idman obyektlərinin hazırlanması məhz Koreya şirkətlərinə həvalə olunub. Dost
ölkənin Azərbaycana daha çox investisiya yatırmasını, əlaqələrimizin daha da genişlənməsini istəyirik.
Görüşdə nümayəndə heyətinin rəhbəri, Koreya-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun sədri
Hvanq Younq Çeul səfərdə olduqları az müddətdə Bakının gözəlliyinə valeh olduqlarını bildirərək qeyd edib
ki, Azərbaycanda gedən yüksək səviyyəli quruculuq işləri güclü və məqsədyönlü dövlət idarəçiliyinin
göstəricisidir. Koreya Azərbaycanla əməkdaşlığın dərinləşməsinə böyük önəm verir. Səfər zamanı buradakı
Koreya şirkətlərinə də baş çəkəcəklərini deyən qonaq Azərbaycan parlamentarilərindən xahiş edib ki, həmin
şirkətlərdən dəstəklərini əsirgəməsinlər. Sonra Koreya-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupu sədrinin
müavini Honq Ci Man fikirlərini bölüşüb. Söhbət zamanı hər nümayəndə heyətinin gəlişini əlaqələrin
inkişafında mühüm addım kimi dəyərləndirən Ziyafət Əsgərov bu ilin aprelində Koreyada səfərdə olduqlarını,
dost ölkədəki qonaqpərvərliyə və tərəqqiyə heyranlıqlarını xüsusi qeyd edib. Milli Məclis sədrinin birinci
müavini qonaqların nəzərinə çatdırıb ki, Azərbaycan siyasi-iqtisadi cəhətdən regionun ən nüfuzlu dövlətidir.
Amma Dağlıq Qarabağ münaqişəsi kimi problemi var. Ermənistanın təcavüzkar mövqeyi hələ də davam edir.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsi, Avropa Şurasının və Avropa Birliyinin Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü birmənalı qəbul edən sənədləri indiyədək yerinə yetirilməyib. Ermənistanda və Azərbaycanda
yaşayan soydaşlarımızın etnik təmizləmə siyasətinə məruz qaldığını vurğulayan Z. Əsgərov Xocalı qətliamı
barədə də məlumat verərək bildirib ki, bir çox ölkələr, həmçinin, ABŞ-ın bir neçə ştatı Xocalı soyqırımını
tanıyıblar. Arzumuz budur ki, Koreyanın Milli Assambleyası da Xocalı soyqırımına öz qiymətini versin.
Nümayəndə heyətinin rəhbəri Hvanq Younq Çeul əmin edib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və Xocalı
soyqırımı barədə məlumatları Koreya parlamentinə çatdıracaq.
Həmin gün Milli Məclisin Koreya ilə parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun üzvləri ölkəmizdə
səfərdə olan Koreya Respublikası Milli Assambleyasının Azərbaycanla parlamentlərarası dostluq qrupunun
nümayəndə heyəti ilə görüşüblər. Milli Məclisin deputatı, Koreya ilə parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi
qrupunun rəhbəri Malik Həsənov qonaqları salamlayaraq belə səfərlərin ölkələrimiz arasındakı dostluq
əlaqələrinin inkişafına təkan verəcəyini söyləyərək bildirib ki, ölkələrimiz arasında siyasi, ictimai, iqtisadi,
humanitar sahələrdə əməkdaşlıq uğurla inkişaf edir. Koreyanın iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş dövlətlərdən
biri olduğunu deyən deputat bu ölkənin qabaqcıl şirkətlərinin Azərbaycanda səmərəli fəaliyyət göstərdiyini
söyləyib. Qeyd edilib ki, Koreya ilə münasibətlər gündən-günə dərinləşir və indiyədək ölkələrimiz arasında 54
sənəd imzalanıb, 7 sənəd üzərində iş davam edir. Bu sənədlər münasibətlərimizin hüquqi bazasını təşkil edir.
Parlamentlərarası əlaqələrə toxunan millət vəkili bu sahədə dostluq qruplarının sıx əməkdaşlığını xüsusi qeyd
edib, hər iki ölkə deputatlarının qarşılıqlı səfərlərinin informasiya və təcrübə mübadiləsi baxımından rolunu
vurğulayıb.
Koreya Milli Assambleyası nümayəndə heyətinin rəhbəri Hvanq Younq Çeul, öz növbəsində, ölkəmizə
səfərlərindən, keçirdikləri görüşlərdən məmnunluğunu ifadə edib, bu səfərin Azərbaycanla yaxından tanış
olmalarına yaxşı imkan yaratdığını söyləyib. Ölkəsinin Azərbaycanla əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsində
maraqlı olduğunu deyən qonaq əlaqələrin bundan sonra da yüksələn xətlə inkişaf edəcəyinə inamını ifadə edib.
Hvanq Younq Çeul bütün istiqamətlərdə, o cümlədən enerji sahəsində əlaqələrin genişləndirilməsi üçün yaxşı
imkanlar olduğunu vurğulayıb.
Söhbət zamanı çıxış edən deputatlar Fəttah Heydərov, Sədaqət Vəliyeva Koreya ilə müxtəlif sahələrdə
qarşılıqlı əlaqələrin inkişaf etdirilməsinin əhəmiyyətindən danışaraq qeyd ediblər ki, bu günlərdə Bakıda
Koreya filmləri festivalının keçirilməsi də xalqlarımızın bir-birinə olan marağından xəbər verir. Görüşdə
Azərbaycanın ən ağrılı problemi olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə qonaqlara
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ətraflı məlumat verilib. Bildirilib ki, bu münaqişə regionda sülhü və sabitliyi ciddi təhdid altında saxlayır.
Dostluq qruplarının üzvləri həmçinin müxtəlif istiqamətlərdə əməkdaşlığın inkişafına dair fikir mübadiləsi
aparıblar.
Qeyd edək ki, son illər Azərbaycanla Koreya arasında əlaqələr xeyli genişlənib. Bu əlaqələrin
genişlənməsində dövlət və hökumət nümayəndələrinin qarşılıqlı səfərləri də xüsusi rol oynayır. Yeri
gəlmişkən, qeyd edək ki, 26-28 noyabr tarixlərində Koreya Respublikasının Baş naziri Çanq Honqvon
Azərbaycan Respublikasında rəsmi səfərdə olub. Noyabrın 26-da hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının
dalğalandığı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Baş nazir Çanq Honqvonu Azərbaycan Baş nazirinin
müavini Əli Əhmədov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.
Noyabrın 27-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Koreya Respublikasının Baş
naziri Çanq Honqvonun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Qonaqları salamlayan Prezident İlham
Əliyev bu səfərin ikitərəfli münasibətlərimizə yeni impuls verəcəyinə əminliyini bildirib. “Biz əlaqələrimizin
inkişafından razıyıq. Bu əlaqələr çox dinamik irəliləyir, getdikcə yeni sahələri əhatə edir və inkişaf üçün yaxşı
potensiala malikdir. Siyasi səviyyədə möhkəm əlaqələr iqtisadi sahədə, biznes sahəsində yaxşı nəticələr əldə
olunmasına kömək edir. Sizin ölkənizin əksər şirkətləri Azərbaycanda müxtəlif layihələrdə fəal iştirak edirlər.
Həmçinin əminəm ki, Sizin səfəriniz ikitərəfli münasibətlərimizə yeni təkan verəcək və faydalı olacaq” – deyə,
dövlətimizin başçısı vurğulayıb. Koreyanın Baş naziri Çanq Honqvon isə deyib: “Cənab Prezident, mən də bu
səfərimizə böyük önəm verirəm. Çünki Azərbaycan Qafqaz mədəniyyətinin, həmçinin Xəzər regionunun
mərkəzidir. Cənab Prezident, mən Sizinlə görüşməyimə şadam və səmimi qəbula görə çox sağ olun. Mən
bilirəm ki, Sizin atanız Heydər Əliyev sürətli iqtisadi yüksəlişə nail olub və Siz də çox parlaq nəticələrə nail
olursunuz. Cənab Prezident, Azərbaycan Sizin parlaq rəhbərliyiniz altında möhkəm siyasi sabitlik əsasında
gur inkişaf yolu keçir. Sizin prezidentliyiniz dövründə ölkənizin gəlirləri 10 dəfə artıb və bunu Azərbaycanın
möcüzəsi hesab etmək olar. Buna görə də Sizə böyük hörmətimi bildirmək istərdim. Biz diplomatik
münasibətlərimizi 20 il əvvəl qurmuşuq. Bu, qısa müddətdir. Buna baxmayaraq bizim münasibətlərimiz sürətlə
inkişaf edir”.
Görüşdə Azərbaycan Respublikası ilə Koreya Respublikası arasında infrastruktur, energetika, inşaat,
informasiya texnologiyaları, investisiya qoyuluşu və digər sahələrdə əməkdaşlığın perspektivləri ilə bağlı fikir
mübadiləsi aparılıb.
“Azərbaycanın son 10 ildə əldə etdiyi uğurlar inkişaf dinamikasının qorunacağına əminlik yaradır”. Bu
sözləri isə noyabrın 27-də Koreya Respublikasının Baş naziri Çanq Honqvon Azərbaycan Respublikası Baş
nazirinin birinci müavini Yaqub Eyyubov ilə görüşdə deyib. Görüşdə ölkələrimiz arasında siyasi, iqtisadi
münasibətlərin dinamik inkişaf etdiyi vurğulanıb. Bu əlaqələrin dostluq münasibətlərinə söykəndiyi qeyd
edilib. Y. Eyyubov bildirib ki, Azərbaycan dünyanın əksər dövlətləri ilə əməkdaşlığa önəm verir. Suveren ölkə
kimi Azərbaycan öz müstəqil siyasətini yürüdür. Azərbaycanın iqtisadi nailiyyətlərindən danışan Baş nazirin
birinci müavini bildirib ki, ölkə iqtisadiyyatının neft-qaz amilindən asılılığının aradan qaldırılması
istiqamətində mühüm işlər görülür. Hazırda ölkəmizdə iqtisadiyyatın qeyri-neft sektoru da sürətlə inkişaf edir.
Azərbaycan Respublikası ilə Koreya Respublikası arasında müxtəlif sahələrdə əlaqələrin daha da inkişaf
etdirilməsinin vacibliyini vurğulayan Y. Eyyubov bunun üçün yaxşı potensialın olduğunu qeyd edib. Bildirilib
ki, Azərbaycanda müxtəlif sahələrdə Koreya şirkətləri çalışır. Onların səmərəli fəaliyyəti üçün bütün lazımi
şərait yaradılıb.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə məlumat verən Baş nazirin birinci müavini
Azərbaycan torpaqlarının 20 faizinin işğal olunduğunu, 1 milyondan çox azərbaycanlının qaçqın və məcburi
köçkünə çevrildiyini bildirib. Qeyd edilib ki, işğal olunmuş ərazilərdən hazırda terrorizm və banditizm
məqsədləri üçün istifadə olunur.
Koreya Respublikasının Baş naziri Çanq Honqvon Azərbaycana səfərinə böyük önəm verdiyini deyib.
O, ölkələrimiz və xalqlarımız arasında dostluq əlaqələrinin olduğunu bildirib. Azərbaycanda sürətli inkişafın
şahidi olduğunu deyən Baş nazir bildirib ki, ölkə son 10 ildə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə sürətli,
dinamik iqtisadi inkişafa və möhkəm sabitliyə nail olub. Əldə edilmiş iqtisadi uğurlar gələcəkdə də inkişaf
dinamikasının qorunmasına əminlik yaradır. Ölkələrimiz arasında münasibətlərin son illərdə sürətlə inkişaf
etdiyini deyən Çanq Honqvon bildirib ki, əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün yaxşı imkanlar var.
Onu da qeyd edək ki, ölkəmizə səfəri çərçivəsində Koreyanın Baş naziri Çanq Honqvonun rəhbərlik
etdiyi nümayəndə heyəti İçərişəhərlə də tanış olub. Nümayəndə heyəti üzvlərinin İçərişəhərdə gəzintisi Qız
Qalası ilə tanışlıqdan başlayıb. Qonaqlara Qız Qalası abidəsinin qeyri-adi memarlıq xüsusiyyətləri barədə
ətraflı məlumat verilib. Qeyd edilib ki, eramızdan əvvəl VII-VI əsrlərdə ucaldılmış bu qüllə XII əsrdə bərpa
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olunub. Hündürlüyü 28 metr, diametri 16-16,5 metr olan silindrik formalı tarixi abidə əsas qüllədən və cənub
tərəfdən ona bitişik dayaq tikilisindən ibarətdir.
Qonaqlar elektromobillə İçərişəhəri gəziblər. Gəzinti zamanı onlara UNESCO-nun dünya irsi siyahısına
daxil edilmiş “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu, burada aparılan təmir-bərpa və abadlaşdırma işləri
barədə məlumat verilib. Qeyd edilib ki, İçərişəhərin ərazisində müxtəlif əsrlərə aid nadir tarix-memarlıq
abidələri dövlət tərəfindən qorunur.
Koreyanın Baş naziri Çanq Honqvonun Kiçik Qala küçəsində gəzintisi zamanı onu təndir çörəyinə
qonaq ediblər. Qonaqlar Şərqin memarlıq şedevrlərindən biri olan dünya əhəmiyyətli “Şirvanşahlar saray
kompleksi” tarix-memarlıq abidəsi ilə də tanış olublar. Bildirilib ki, XV əsrin əvvəlində inşa edilmiş bu tarixi
abidə İçərişəhərdəki təpələrdən birinin ən uca nöqtəsində yerləşir. Xəzər dənizindən və şəhər ətrafındakı
yüksəkliklərdən baxanda Şirvanşahlar saray kompleksi aydın görünür. Kompleks bu gün də öz tarixi-memarlıq
əhəmiyyətini saxlayır.
Çanq Honqvonun Azərbaycan paytaxtının bu qədim guşəsi ilə tanışlığından xatirə olaraq ona hədiyyə
təqdim edilib. Baş nazir rəylər kitabına ürək sözlərini yazıb.
Səfəri çərçivəsində Koreya Respublikasının Baş naziri Çanq Honqvonun başçılıq etdiyi nümayəndə
heyəti noyabrın 28-də Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzində (NİİM) olub. Koreyalı Baş nazir Bakı
şəhərində tətbiq edilən nəqliyyatı intellektual idarəetmə sisteminə böyük maraq göstərib. Azərbaycanın
nəqliyyat nazirinin müavini Musa Pənahov Koreya nümayəndə heyətini ən müasir avadanlıqlarla təchiz olunan
Mərkəzin fəaliyyəti ilə yaxından tanış edib. Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin baş direktoru Elnur
Abdullayev qonaqlara sistemin Bakıda tətbiqi nəticəsində əldə edilən uğurlar barədə ətraflı məlumat verib.
Bildirilib ki, bu sistem ictimai nəqliyyat, sərnişin daşımaları sahəsində səmərəliliyin artmasına səbəb olub.
Böyük monitorun quraşdırıldığı Mərkəzdə gün ərzində avtomobil axınının vəziyyətinə nəzarət edildiyi
qonağın diqqətinə çatdırılıb. Qeyd edək ki, Koreyanın Baş naziri Çank Honqvon “Azərsu” ASC-nin yeni
inzibati binasının tikintisi ilə də tanış olub. Baş nazirə “Azərsu” ASC-nin yeni inzibati binasının Koreya
Respublikasının “Heerim” şirkəti tərəfindən layihələndirildiyi və “Halla Engineering and Construction” şirkəti
tərəfindən inşa olunduğu barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, tikintisinə ötən il başlanılan 20 mərtəbəli
binanın 2015-ci ildə istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Baş nazir Çanq Honqvon Azərbaycana səfərindən və
burada keçirdiyi görüşlərdən məmnunluğunu ifadə edərək bildirib ki, Azərbaycanda Koreya Respublikasının
bir neçə şirkət və firmaları fəaliyyət göstərir: “Səfər zamanı bir daha yəqin etdim ki, Koreya şirkətləri
Azərbaycanda böyük rol oynayır. Bakıda nəqliyyatın intellektual idarə edilməsi sistemini də Koreya şirkətləri
qurub”.
Baş nazir “Halla” Korporasiyasının ona göstərilən etimadı doğrultmaq üçün böyük imkanlara malik
olduğunu qeyd edərək vurğulayıb ki, tikintinin uğurla başa çatdırılması gələcək əməkdaşlıq üçün yeni üfüqlər
aça bilər.
Koreya Respublikasının Baş naziri Çanq Honqvonun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Azərbaycan
Xalça Muzeyində də olub. Baş nazir Çanq Honqvona məlumat verilib ki, muzeyin ekspozisiyası xalça
sənətində əsas bədii istiqamətləri dəqiq əks etdirməklə xalçaların özünəməxsus xüsusiyyətlərini, həmçinin
materiallarını, işləmə texnikalarını, incə və dərin bədii xüsusiyyətləri ilə ahəngdarlığını aydın şəkildə göstərir.
Diqqətə çatdırılıb ki, muzeyin “qızıl fondu”nu xovlu xalçalar təşkil edir. Onlar bütün kompozisiyaları ilə
Azərbaycanın 7 əsas məktəbini – Quba, Bakı, Şirvan, Gəncə, Qazax, Qarabağ və Təbriz xalça məktəblərini
təmsil edir. Bu xalçalar insanların, heyvanların, quşların üslublaşdırılmış təsviri, bitkilərin ornamentləri, xalqın
həyatını təsvir edən süjetli motivlərlə bəzədilib.
Qeyd olunub ki, muzeyin kolleksiyası müxtəlif növ xovsuz xalçaların nadir nümunələrini də əks etdirir.
Bildirilib ki, Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın böyük
zəhməti sayəsində 2010-cu ildə milli xalçaçılıq sənəti UNESCO-nun Bəşəriyyətin Qeyri-Maddi Mədəni İrsin
Reprezentativ Siyahısına salınıb. Noyabrın 16-sı isə ölkəmizdə Azərbaycan xalçası günüdür. Muzeydə
quraşdırılmış xüsusi monitor Azərbaycan xalçalarının dünya kolleksiyalarında, Avropa rəssamlarının
əsərlərində əks olunduğunu göstərir. Burada, həmçinin Böyük Britaniyanın Viktoriya və Albert Muzeyində
saxlanılan məşhur “Şeyx Səfi” xalçasının surəti də var. Ekspozisiyada sərgilənən və saxlanclarda yerləşən
xalçalar arasında XVII, XVIII, XIX və XX əsrlərdə toxunmuş məşhur kompozisiyalara da rast gəlmək
mümkündür.
Muzeyin sərgi konsepsiyası adi sərgilərdən fərqlənir. Muzeyin terrasında – açıq səma altında sərgilərin
təşkili mümkündür. Azərbaycan Xalça Muzeyi Koreya Respublikasının Baş nazirində zəngin təəssürat
yaradıb.
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Qeyd edək ki, iki ölkə arasında münasibətlər bir sıra sahələri əhatə edir. Ölkələr müdafiə təminatı
sahəsində də əməkdaşlıq edir. Bu əməkdaşlığın göstəricisi kimi Koreya Respublikasının Müdafiə Təminatı
Proqramı Administrasiyasının (DAPA) müdafiə sənayesinin təşviqi üzrə baş direktoru Lee Jung Yongun
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin ölkəmizə səfərini göstərmək olar. Belə ki, noyabrın 28-də bu nümayəndə
heyəti ilə Müdafiə Sənayesi Nazirliyində görüş keçirilib. Koreya nümayəndə heyətinə nazirliyin fəaliyyəti
barədə məlumat verilib.
Görüşdə Azərbaycan ilə Koreya Respublikası arasında müdafiə sənayesi üzrə əməkdaşlığa dair fikir
mübadiləsi aparılıb.
Bütün bunlarla yanaşı Azərbaycanla Koreya arasında mədəniyyət sahəsində də yaxşı əlaqələrin
olduğunu qeyd etmək yerinə düşər. Belə ki, bu il noyabrın 27-də Nizami Kino Mərkəzində Koreya Fondu,
SEBA (Seul-Bakı) Azərbaycan-Koreya Mədəniyyət Mübadiləsi Assosiasiyası və Koreya Respublikasının
Azərbaycandakı səfirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Koreya Kinosu Festivalının açılış mərasimi keçirilib. Dövlət
və hökumət rəsmilərinin, Milli Məclisin deputatlarının, mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin iştirak etdikləri
mərasimi açan SEBA Assosiasiyasının sədri Ruhəngiz Heydərova festivalın əhəmiyyətindən danışıb. Bildirib
ki, Azərbaycan-Koreya əlaqələrinin əsası Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub. Koreya Respublikası
Prezidentinin ölkəmizə və Prezident İlham Əliyevin Koreyaya rəsmi səfərindən sonra bu əlaqələr daha da
genişlənib. Qeyd olunub ki, 2004-cü ildən fəaliyyət göstərən SEBA Assosiasiyası indiyədək mədəniyyət, elm,
səhiyyə sahələrində bir sıra layihələr reallaşdırıb. 2005-ci ildə isə Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondu
ilə birgə ilk dəfə ölkəmizdə Koreya Kinosu Günlərini keçirib.
SEBA Assosiasiyasının fəaliyyətinə Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti
Mehriban Əliyevanın dəstəyini vurğulayan R. Heydərova bildirib ki, assosiasiyanın işlərinin keyfiyyətli və
nəticəli olması da məhz bu səbəbdəndir. Diqqətə çatdırıb ki, ildən-ilə genişlənən Azərbaycan ilə Koreya
arasında əlaqələr artıq ikinci dəfə keçirilən Koreya filmlərinin nümayişinə də öz təsirini göstərib. 2005-ci ildən
fərqli olaraq, bu il nümayiş etdirilən Koreya filmlərinin sayı 10-a çatdırılıb. Festival SEBA Assosiasiyası və
Koreya Fondu arasında oktyabr ayında imzalanmış əməkdaşlıq memorandumundan sonra reallaşan ilk birgə
tədbirdir.
Mərasimdə çıxış edən Koreya Respublikasının xarici işlər nazirinin birinci müavini Ço Taeyonq deyib:
“Koreya ilə Azərbaycan arasında münasibətlər olduqca sürətlə inkişaf edir. Lakin bu inkişafa baxmayaraq
yerdə qalan və hələ də gerçəkləşməyən böyük potensial vardır. Yaxın gələcəkdə bu potensialı ərsəyə gətirərək
həm Koreya, həm də Azərbaycan xalqı üçün bir sıra faydalı işləri reallaşdıracağıq”.
Festivalın böyük əhəmiyyət daşıdığını bildirən qonaq SEBA Assosiasiyasının Koreya mədəniyyətinin
Azərbaycanda tanınmasında fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib. Qeyd edib ki, mədəniyyət illər keçdikcə bu
iki xalqı bir-birinə daha da yaxınlaşdıracaq. Mərasimdə çıxış edən Azərbaycanın mədəniyyət və turizm
nazirinin müavini Ədalət Vəliyev Koreya Kinosu Festivalının ölkəmizdə daha bir mədəniyyət bayramı
olduğunu deyib. Bildirib ki, Ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi kursunu bütün sahələrdə uğurla davam etdirən
Prezident İlham Əliyev xalqımızın mədəniyyətinin dünyada tanıdılması istiqamətində böyük işlər görür.
Həmçinin, Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondu tərəfindən
müvafiq istiqamətdə irimiqyaslı layihələr reallaşdırılır. Bu baxımdan Koreya Kinosu Festivalının təşkili də iki
ölkə arasında münasibətlərin genişlənməsində növbəti bir addımdır. Bu festival Azərbaycan tamaşaçısına
Koreya mədəniyyəti və insanları ilə daha yaxından tanış olmaq və onları daha yaxşı anlamaq üçün geniş
imkanlar yaradacaq.
Sonra 2005-ci ildə keçirilmiş Koreya Kinosu Günləri barədə qısa film göstərilib. Tamaşaçılara təqdim
olunan festivalın ilk filmi isə – rejissor Lee-Yonq-Junun “Memarlıq 101” adlı ekran əsəri olub. Qeyd edək ki,
Koreya Kinosu Festivalı noyabrın 30-dək davam edib.
Yeni Azərbaycan.-2014.-19 dekabr.-№ 232.-S.8.
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AZƏRBAYCAN – QAZAXISTAN MÜNASİBƏTLƏRİ
(1993-2003-cü illər)
RİMUNƏ HÜSEYNOVA,
Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi kafedrasının baş müəllimi
Hakimiyyətə gəldikdən sonra Heydər Əliyev Azərbaycan-Qazaxıstan münasibətlərinin inkişafına xüsusi
diqqət yetirmişdir. Məlum olduğu kimi, Qazaxıstan Respublikası Orta Asiyanın ən böyük dövlətlərindən
biridir. Ərazisinə görə türk dünyasında birinci yerdə durur. Sahəsi 2,7 mln. km.2, əhalisi 16 mln.700 min
nəfərdir. Ərazisi əsasən səhra və yarımsəhralardan ibarət olan bu ölkədə əhali çox seyrək məskunlaşmışdır.
Ölkə əhalisinin 57,6%- i şəhərlərdə, 42,4%-i kəndlərdə yaşayır. Respublikaların yerli əhalisi qazaxlardır.
Ümumi sayı 8 mln. artıq olan qazaxların yalnız 6,5 mln-dan bir qədər çoxu Qazaxıstanda yaşayır. Ölkədə
əhalinin müəyyən hissəsini ruslar, azərbaycanlılar, ukraynalılar, özbəklər, almanlar, Axıska türkləri,
belaruslar, uyğurlar və s. təşkil edir. XX əsrin 30- cu illərində sürgün edilən azərbaycanlıların bir çoxu
Qazaxıstan çöllərində yerləşdirilmişdilər. 300 min azərbaycanlı Qazaxıstanda yaşayır. Onlar iki xalq arasında
münasibətlərdə mühüm amilə çevrilmişdilər.
1990-cı il dekabrın 2-də Qazaxıstanda keçirilən prezident seçkilərində Nursultan Nazarbayev
respublikanın ilk prezidenti seçildi [5,16]. Dekabrın 16-da isə Respublika Ali Soveti Qazaxıstanın dövlət
müstəqilliyi haqqında qanun qəbul etdi. Nursultan Nazarbayev xalqa müraciəti zamanı bildirdi ki, XX əsrin
sonunda biz elə bir şey yaratdıq ki, yüzlərlə nəsil bunun üzünə həsrət qalıb-müstəqil dövlət. Məhz bu onun
təminatıdır ki, tarixin heç bir küləyi bizi yer üzündən silə bilməz [6,3].
Qısa müddət ərzində Qazaxıstan regionun nüfuzlu dövlətlərindən birinə çevrildi və beynəlxalq əlaqələri
genişləndi.
1990-cı illərdə dünyanın M. Tetçer, C. Beyker kimi məşhur siyasi xadimlərinin Qazaxıstana səfərləri,
Prezident Nursultan Nazarbayevin böyük Corc Buşla təkbətək görüşü və s. kimi hadisələr bir daha onu sübut
etdi ki, bu dövlət həm beynəlxalq aləmdə əməkdaşlıq ediləcək subyekt, həm də Orta Asiya regionunda
əhəmiyyətli tərəfdaşdır.
Qazaxıstan Respublikası və Azərbaycan Respublikası Xəzər dənizi vasitəsilə qonşu ölkələrdir. Xəzər
dənizi bu ölkələri həm ayırır, həm də birləşdirir. SSRİ-nin dağılmasından sonra meydana çıxmış problemlər
içərisində Xəzər dənizinin hüquqi statusu və onunla bağlı məsələləri sahilyanı ölkələr qarşısında mürəkkəblik
dərəcəsinə görə daha önəmli hesab etmək olar. Burada dünyanın ən böyük qapalı sututarının statusunun
müəyyənləşdirilməsi bir neçə respublika qarşısında ilk dəfə olaraq məsuliyyətli məsələ kimi qoyuldu.
Azərbaycan ilə Qazaxıstan arasında diplomatik münasibətlər 1992-ci il avqustun 30-da qurulmuşdur.
Qazaxıstan Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı səfirliyi 1993-cü il yanvarın 9-da, Azərbaycan
Respublikasının səfirliyi isə bir müddət sonra, 2004-cü il martin 1-də fəaliyyətə başlamışdır.
Dövlət müstəqilliyi bərpa edildikdən sonra Azərbaycan-Qazaxıstan münasibətlərinin səviyyəsi
tərəflərin imkanlarından aşağı idi. Hər şeydən əvvəl, türk dövlət başçılarının görüşləri zamanı qəbul edilmiş
razılaşmaların bir qismi tam olaraq həyata keçirilməmişdi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər
Əliyev türk dövlət başçılarının görüşləri zamanı qəbul edilmiş razılaşmaların tam olaraq həyata keçirilməsinin
vacibliyini söyləyirdi.
O, 1994-cü ilin oktyabr ayında türk dövlətləri başçılarının İstanbulda keçirilən ikinci zirvə
toplantısındakı çıxışında bu məqamı belə vurğulayırdı:
“…hesab edirəm ki, bu görüş də Ankaradakı görüş kimi gələcəkdə bizim əlaqələrimizin inkişaf etməsi
üçün yaxşı bir əsas yaradacaq. Ankara görüşündən iki il keçir.
Iki il müddətində bir çox işləri görülüb. Ancaq bu gün etiraf etmək lazımdır Ankara görüşündə əldə
olunmuş qərarların hamısı tam yerinə yetirilmir” [2, 400].
Heydər Əliyev türk dövlətləri arasında əlaqələrinin zəif inkişafım belə vurğulayırdı: “Ancaq həqiqəti də
qeyd etmək istəyirəm ki, ölkələrimiz müstəqillik əldə edəndən sonra, iki il bundan öncə Ankarada bizim
ölkələrimizin rəhbərləri toplaşıb görüşüb birgə bəyanat qəbul edəndən sonra ola bilər ki, Azərbaycan tərəfinin
buraxdığı səhvlər nəticəsində Azərbaycan Respublikasının Qazaxıstanla, Türkmənistanla əlaqələri çox zəif
olub” [3, 226].
Azərbaycan ilə Qazaxıstan arasında münasibətlərin yalnız Heydər Əliyevin səyləri nəticəsində yeni əsas
üzərində qurulması üçün ilk addımlar atıldı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin
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Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayevlə ilk görüşlərindən biri 1994-cü [səh. 47-48] il oktyabrın 19-da
oldu.
Türk dövlətləri başçılarının ikinci zirvə görüşündə iştirak edən Heydər Əliyev və Nursultan Nazarbayev
görüşərək, iki ölkə arasında münasibətlərin ınkişafı perspektivlərini müzakirə etdilər. Görüş zamanı
Azərbaycan-Qazaxıstan münasibətlərini həm türk dövlətlərinin münasibətləri çərçivəsində, həm də ikitərəfli
şəkildə qurmaq haqda qərar qəbul edildi.
Qazaxıstan ilə münasibətlərin inkişafında 1995-ci il fevralın 29-da MDB dövlətlərinin dövlət
başçılarının zirvə görüşündə iştirak etmək üçün Heydər Əliyevin Qazaxıstan Respublikasının paytaxtına səfəri
mühüm rol oynadı. Toplantı çərçivəsində Azərbaycan rəhbərinin Qazaxıstan prezidenti ilə keçirdiyi görüş və
aparılan müzakirələr ikitərəfli münasibətləri inkişaf etdirmək baxımından əhəmiyyətli oldu. Münasibətlərin
həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli əsasda müxtəlif sahələrdə-diplomatik-siyasi, enerji, iqtisadiyyat, mədəniyyət,
humanitar və b. inkişaf etdirilməsi üçün fəaliyyətə başlandı.
Bu baxımdan 1995-ci il avqustun 9-da Nursultan Nazarbayevin dəvəti ilə Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti Heydər Əliyevin Qazaxıstana səfəri faydalı oldu. Səfərdə məqsəd böyük qazax şairi yazıçısı
mütəffəkiri Abay Kunanbayevin 150 illik yubileyində iştirak etmək idi. Heydər Əliyev səfərə yola düşməzdən
əvvəl jurnalistlərə verdiyi qısa müsahibəsində deyirdi: “Qazaxıstanla Azərbaycan arasında çox yaxın dostluq
əlaqələri olduğuna görə bu ölkənin Prezidenti cənab Nazarbayevin dəvəti ilə oraya gedirəm. Belə hesab edirəm
ki, bu səfər əhəmiyyətlidir, çünki xalqlarımızın tarixi əlaqələri çox six olubdur və indi müstəqil dövlətlər kimi
biz bu əlaqələri daha da inkişaf etdirməliyik. Mədəniyyət, ədəbiyyat bu sahədə böyük rol oynayır və həmin
imkanlardan istifadə etmək lazımdır. Abay həm qazax xalqı, həm də Azərbaycan xalqı üçün böyük bir
şəxsiyyətdir…Orada ikitərəfli görüşlər, Qazaxıstanın rəhbərləri ilə görüşlər ola bilər. Bu, iqtisadi və başqa
sahələrdə əlaqələrimizin inkişafı üçün bir imkandır. Mən də bu imkandan istifadə edərək Qazaxıstana
gedirəm… Xarici siyasətimizi daha düzgün qurmaq üçün belə imkanlardan istifadə edilməlidir” [1, 181].
Heydər Əliyevin Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Nursultan Nazarbayev ilə görüşündə qarşılıqlı
maraq doğuran məsələlər müzakirə edildi. Dövlətlər arası münasibətlərin inkişaf etdirilməsi və perspektivləri
məsələsinə də toxunuldu. Heydər Əliyev vurğuladı: “ Qazaxıstan və Azərbaycan müstəqil dövlətlərdir. Lakin
[səh. 48-49] bizi birləşdirən tarixı köklər olduqca çoxdur. Biz bir-birimizlə tarixlə, adət və ənənələrlə, dinlə
bağlıyıq. İndi münasibətlərimizi əməkdaşlıq və qarşılıqlı anlaşma ruhunda inkişaf etdirmək üçün böyük
imkanlar açılır” [1,189]. Azərbaycanın dövlət başçısı iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələri daha da intensiv
inkişaf etdirməyin labüdlüyünü nəzərə çarpdırdı. Heydər Əliyev Xəzər dənizindən birgə istifadə probleminə
də toxundu. Görüşün sonunda Heydər Əliyev Qazaxıstan Prezidentini Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət etdi.
1995-ci ildə avqustun 28-də türk dövlət başçılarının Bişkekdə keçirilən üçüncü zirvə toplantısında
Heydər Əliyevin söylədiyi nitq türk dövlətləri, о cümlədən Qazaxıstan ilə qarşılıqlı münasibətlərin inkişaf
etdirilməsi baxımından əhəmiyyətli idi. O, beynəlxalq birlik tərəfindən qəbul olmuş normalara digər dövlət
başçıları kimi hörmət edərək BMT və ATƏT-in prinsiplərinə sadiq olduğunu nümayiş etdirdi, türk dövlətləri
arasında dil, tarix, mədəniyyət, elmi-texniki və humanitar sahədə əməkdaşlığı genişləndirmək əzmində
olduqlarını bildirdi.
Heydər Əliyev nitqində Xəzər dənizinin hüquqi statusu probleminə də toxunaraq bildirdi ki, Xəzəryanı
dövlətlərin hər birinin enerji ehtiyatı ilə zəngin olan öz sektoru və imkanları vardır. Biz bu imkanlardan istifadə
edib birgə, çoxtərəfli layihələrin həyata keçirilməsində fəal əməkdaşlıq etməklə Xəzər hövzəsi zonasının
iqtisadi tərəqqi və çiçəklənmə zonasını çevirə bilər, dünya iqtisadiyyatı sistemində layiqli yerimizi tuta bilərik.
Eyni zamanda Xəzər dənizinin zəngin təbii ehtiyatları əməkdaşlıq üçün geniş imkanlar açmaqla bərabər bu
sərvətlərdən istifadə etmək vəzifəsini də qarşımıza qoyur [1, 209]. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
azad bazar iqtisadiyyatı şəraitində qarşılıqlı münasibətlərə toxunaraq dedi: “Biz azad bazar münasibətlərini
yaradaraq bərabərhüquqlu tərəfdaş kimi dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya olmaq üçün ciddi, çətin islahatlar
aparırıq. Kənd təsərrüfatı sahəsində islahatlar artıq müvəffəqiyyətlə həyata keçirilir. Özəlləşdirmə proqramı
qəbulunu və yaxın zamanlarda dövlət mülkiyyətinin geniş miqyaslı özəlləşdirməsi həyata keçəcəkdir” [1, 211].
İki ölkə arasında münasibətlərin inkişafında 1996-cı il sentyabrın 16-17-də Nursultan Nazarbayevin
Azərbaycana rəsmi səfər mühüm rol oynadı. Səfər zamanı dövlətlər arası münasibətlərin yüksək səviyyəyə
çatdırılması üçün siyasət, iqtisadiyyat, ticarət və mədəniyyət sahələrinə dair ikitərəfli müqavilələr [səh. 49-50]
imzalandı. Ölkələr arası münasibətlərin daha da inkişafına xidmət edən bir sıra tövsiyələr irəli sürüldü.
Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində yaranmış Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli
yolları da müzakirə olundu. Bu məsələyə dair birmənalı mövqeyini bildirən Nursultan Nazarbayev Azərbaycan
Respublikasının sərhədlərinin toxunulmaz olduğunu vurğuladı. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair
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müəyyən tövsiyələrini söylədi. Ölkəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü hər zaman dəstəkləyəcəyini, lazım
gələrsə, hətta Azərbaycan mövqeyindən çıxış edəcəyini dedi. Nursultan Nazarbayev onu da bildirdi ki,
Azərbaycan və Ermənistan bu problemi sülh yolu ilə həll etsələr, Azərbaycan, eləcə də Ermənistan ATƏT-in
prinsiplərinə zidd getməmiş olar və nəticədə hər iki tərəf uduzmamış olar. Belə bir mövqe bir tərəfdən
Qazaxıstanın beynəlxalq hüquq normalarından irəli gələn prinsiplərə hörmətinin nümunəsi idisə, digər tərəfdən
Heydər Əliyev diplomatiyasının konkret nəticəsi idi. Hər iki dövlət başçısının söylədikləri nitqlər qarşılıqlı
münasibətlərin perspektivlərini müəyyənləşdirmək baxımından əhəmiyyətlı idi. Heydər Əliyev dövlətlər arası
münasibətlərdən bəhs edərək münasibətlərin daha çox inkişaf etdirilməsinə ehtiyac duyduğunu, bunun üçün
əlindən gələni edəcəyini söylədi. Onun nitqi türk dövlətləri arasında əməkdaşlığa yüksək qiymət verdiyini,
münasibətlərdə rast gəlinən boşluqları aradan qaldırmaq əzmini göstərirdi.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 1997-ci il iyunun 10-11-də Qazaxıstana ilk
rəsmi səfəri qarşılıqlı münasibətləri yeni keyfiyyət mərhələsinə çıxarmaq baxımından faydalı oldu. Səfər
zamanı dövlətlər arası münasibətləri bütün sahələrinə dair müqavilələr imzalandı.
Hər iki dövlət başçısı onu təsdiqlədilər ki, dövlətlər arası münasibətləri bütün sahələrində böyük inkişaf
gedir. Amma onu da nəzərdən qaçırmadılar ki, münasibətlərdə müəyyən dərəcədə səngimək var və onu daha
da inkişaf etdirmək lazımdır.
Qazaxıstana səfəri Heydər Əliyevin iki ölkə və xalq arasında dostluq, qardaşlıq münasibətlərinə ciddi
diqqət yetirdiyini sübut etdi. Heydər Əliyev bildirdi ki, iki ölkə arasında iqtisadi sahədə fəal əməkdaşlıq üçün
böyük imkanlar vardır. Xəzər vasitəsilə ümumi sərhədlərimiz, ümumi keçmiş iqtisadi əlaqələrimiz Azərbaycan
ilə Qazaxıstan arasında iqtisadi əməkdaşlıq bizə olduqca çox imkanlar verir.
Qeyd etmək lazımdır ki, bu zaman Azərbaycan ilə Qazaxıstan arasındakı iqtisadi əlaqələr nisbətən
pozulduqdan sonra iki ölkə arasındakı ticarət dövriyyəsinin həcmi təxminən 40 mln. ABŞ dolları təşkil edirdi.
Heydər Əliyev dedi ki, bu həcmi 10 dəfə, bəlkə də 100 dəfə artırmaq olar. Çünki ölkələrin buna imkanları var.
Ən əvvəli neft sahəsində [4, 438].
Heydər Əliyev Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Nursultan Nazarbayevin 1996-cı ildə
Azərbaycana səfərinin iki ölkə arasında yeni münasibətlərin bünövrəsini qoyduğunu vurğuladı. Bildirdi ki,
Qazaxıstana səfəri Nursultan Nazarbayevin Azərbaycana səfəri ilə başlamış işin davamıdır. Heydər Əliyev
Qazaxıstanı Azərbaycan üçün təkcə dil və mənşə baxımından qohum ölkə hesab etmirdi, həmçinin bu ölkəyə
strateji müttəfıq kimi baxırdı. Bu baxış 1998-ci il mayın 8-də Heydər Əliyevin Qazaxıstanın baş nazirinin
müavini Janıbek Karibjanovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edərkən də səsləndirildi.
Qazaxıstan ilə qarşılıqlı münasibətlərin inkişaf etdirilməsində Heydər Əliyevin türk dövlət başçılarının
zirvə toplantısı zamanı, 1998-ci il iyunun 9-10-da Qazaxıstanın yeni paytaxtı Astana şəhərinin beynəlxalq
təqdimetmə mərasimi və türk dövlət başçılarının zirvə görüşü ilə əlaqədar keçirilən toplantıda iştirakı oldu.
Bu görüşün qəbul etdiyi bəyannamə Ankara, Istanbul, Bişkek və Daşkənd bəyannamələrinin varisliyi
bir daha təsdiq edilirdi. Astana bəyannaməsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin bir
daha konstruktiv təklifləri əksini tapdı.
Dövlət başçıları “Avropa- Qafqaz-Asiya” nəqliyyat dəhlizinin inkişafına dair Bakı şəhərində beynəlxalq
konfrans keçirilməsi haqqında və nəqliyyata dair yeni çoxtərəfli baza sazişləri, alternativ nəqliyyat
şəbəkələrinin inkişafına kömək edən sazişlərin qəbul olunması haqqında Heydər Əliyevin təşəbbüsünü
bəyəndilər və yüksək qiymətləndirdilər. Belə bir təklif dünya siyasətində və beynəlxalq münasibətlər
sistemində türk dövlətlərinin rolunun artmasına, mövqelərinin möhkəmlənməsinə xidmət edirdi.
Nitqində Heydər Əliyev bildirdi ki, Azərbaycanın bütün tarixi keçmişini və XX əsrdəki əlaqələrini
nəzərə alsaq Orta Asiya ölkələri ilə xüsusilə Qazaxıstan Respublikası ilə hər sahədə əməkdaşlığımızın inkişaf
etdirilməsi üçün hələ istifadə olunmamış ehtiyatlar var [2, 197]. Azərbaycan rəhbəri münasibətləri daha yüksək
səviyyəyə qaldırmaq üçün bütün imkanlardan istifadə edilməsini zəruri saydı.
Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev Bakıda keçirilən türk dövlət başçılarının VI zirvə
görüşündə iştirak etmək üçün 2000-ci il aprelin 7-də Azərbaycana səfər etdi. Səfər zamanı Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin və Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Nursultan
Nazarbayevin birgə bəyanatı və tərəflər arasında iqtisadi və siyasi əməkdaşlığın inkişafmı nəzərdə tutan bir
sıra digər sənədlər imzalandı. Danışıqlar zamanı Heydər Əliyev və Nursultan Nazarbayev qarşılıqlı
münasibətlərin [səh. 50-51] böyük perspektivlərinin olduğunu vurğuladılar.
Heydər Əliyev və Nursultan Nazarbayev 2001-ci ilin ikinci yarısında iki dəfə MDB dövlət başçılarının
zirvə görüşləri çərçivəsində görüşərək danışıqlar apardılar.
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2001-ci il noyabrın 29-da Moskvada Azərbaycan və Qazaxıstan arasında Xəzər dənizinin dibinin
böluşdurulməsinə dair saziş imzalandı. Bu saziş Xəzər dənizinin hüquqi statusunun müəyyənləşdirilməsi
baxımından çox ciddi əhəmiyyətə malik idi.
İki ölkə arasında münasibətlərin inkişafında yeni bir addım 2002-ci il aprelin 23-də Heydər Əliyevin
Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçılarının zirvə görüşündə Nursultan Nazarbayev ilə görüşü oldu. 2003-cü il
mayın 14-də Astanada Azərbaycan, Rusiya və Qazaxıstan arasında “Xəzərin dibinin orta xətt üzrə milli
sektrlara bölünməsi, su səthinin ümumi istifadəsi haqqında üçtərəfli saziş imzalandı. Bununla da tərəflər Xəzər
dənizinin dibinin bölünməsinə dair yekun razılığa imza atdılar. Üçtərəfli sazişə görə, orta xətt üzrə Xəzərin
dibinin
18,7 faizi Rusiyanın,
19,5 faizi Azərbaycanın,
29,6 faizi Qazaxıstanın,
13,8 faizi İranın, 18,4% Türkmənistanın nəzarətində qalırdı. Xəzər dənizində razılaşma AzərbaycanQazaxıstan əməkdaşlığına yeni məzmun verirdi.
Nəticə
Beləliklə, aparılan araşdırmalar göstərir ki, Heydər Əliyev 1993-cü ildən 2003-cü ilədək Azərbaycan
dövlətinin Qazaxıstan ilə münasibətlərinin inkişaf etdirilməsində başlıca rol oynamisdır. Məhz onun fəaliyyəti
nəticəsində qarşilıqlı münasibətlərin hüquqi-normativ bazası qurulmuş, möhkəmləndirilmiş. maddi təməlləri
gücləndirilmiş, əməkdaşlıq fayda vermişdir. Tərəflər Xəzər dənizində əməkdaşlıq etmişlər. Heydər Əliyevin
fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan Qazaxıstan neftinin və digər məhsullarının dünya bazarlarına çıxarılmasında
tranzit ölkəyə çevrilmişdir. [səh. 51]
Geostrategiya.-2014.-№ 4(22).-S.45-52.
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Azərbaycan-Türkmənistan əlaqələri yüksələn xətlə inkişaf edir
Nardar Bayramlı
İki ölkə arasında ikitərəfli münasibətlərin genişləndirilməsi istiqamətində bir sıra mühüm
addımlar atılır
Xəbər verildiyi kimi, bu günlərdə Türkmənistanın Türkmənabat şəhərində Ağsaqqallar Şurasının
növbəti iclası keçirilib. Ölkə Prezidentinin, hökumət üzvlərinin və digər rəsmilərin, diplomatik korpusun
nümayəndələrinin də iştirak etdikləri Ağsaqqallar Şurasının iclası oktyabrın 27-də qeyd olunacaq
Türkmənistanın müstəqilliyinin növbəti ildönümü ərəfəsində keçirilir. Şura dövlət miqyaslı məsələlərin
müzakirəsi üçün hər il toplanır və məşvərətçi orqan funksiyasını yerinə yetirir.
Qeyd edək ki, türkmən xalqını bayram münasibətilə təbrik edən, sülh, firavanlıq və tərəqqi arzularını
çatdıran Azərbaycanın Türkmənistandakı səfiri Vəhdət Sultanzadə ölkələrimiz və xalqlarımız arasında mənəvi
dəyərlərin qorunmasından, dostluq, qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsindən danışıb, münasibətlərimizin
gələcəkdə daha da inkişaf edəcəyinə əminliyini bildirib. Səfir Azərbaycan ilə Türkmənistan arasında ikitərəfli
münasibətlərin genişləndirilməsi, o cümlədən iqtisadi və mədəni əlaqələrin inkişafı istiqamətində bir sıra
mühüm addımların atıldığını diqqətə çatdırıb.
Bu məqamda vurğulamaq yerinə düşər ki, Azərbaycan Respublikası ilə Türkmənistan arasında
diplomatik əlaqələr 1992-ci il iyunun 9-da yaradılıb. 1999-cu il iyunun 8-də Türkmənistanın Azərbaycanda
səfirliyi fəaliyyətə başlayıb. 2001-ci il iyunun 4-də Türkmənistan tərəfi maliyyə problemlərini əsas gətirərək
Azərbaycandakı səfirliyinin fəaliyyətinə müvəqqəti xitam verib. 2008-ci ildə səfirlik yenidən öz fəaliyyətini
bərpa edib. 2002-ci ilin avqustunda isə Azərbaycanın Aşqabadda səfirliyi fəaliyyətə başlayıb.
İki ölkə arasında əlaqələrin dərinləşməsində, eləcə də, narahatlıq doğuran müəyyən problemlərin aradan
qaldırılmasında dövlət başçılarının qarşılıqlı səfərləri, müxtəlif beynəlxalq tədbirlər çərçivəsində fikir
mübadiləsi aparmaları mühüm rol oynayır. 1993-cü il dekabrın 23-24-də Aşqabadda keçirilən MDB-yə üzv
ölkələrin başçılarının Zirvə toplantısında iştirak edən Ulu öndər Heydər Əliyevlə Türkmənistanın keçmiş
prezidenti Saparmurad Niyazov arasında keçirilmiş görüşdə iki ölkə arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsi,
maraq doğuran regional və beynəlxalq məsələlər barəsində fikir mübadiləsi aparılıb. 1994-cü il oktyabrın 2627-də Türkmənistanın müstəqillik günü münasibəti ilə keçirilən tədbirlərdə Ümummilli lider Heydər Əliyev
də iştirak edib.
1996-cı il martın 18-19-da Türkmənistanın keçmiş prezidenti Saparmurad Niyazov Azərbaycana rəsmi
səfərə gəlib. Səfər çərçivəsində iki ölkə arasında bir sıra sənədlər imzalanıb. 1997-ci il dekabrın 13-də
Tehranda keçirilmiş İslam Konfransı Təşkilatının Zirvə toplantısında Ulu öndər Heydər Əliyevlə Saparmurad
Niyazov arasında keçirilən görüşdə Xəzər dənizinin orta xəttinin müəyyən edilməsi və Xəzər dənizində bir
sıra neft yataqlarının mənsubluğu məsələlərinin həll edilməsi üçün iki ölkə arasında ekspertlər qrupunun
yaradılması haqqında razılıq əldə olunub.
17-19 noyabr 2007-ci ildə Bakıda Türkdilli Dövlət və cəmiyyətlərinin dostluq, qardaşlıq və
əməkdaşlığının XI Qurultayı keçirilib. Qurultayda Türkmənistanın Nazirlər Kabinetinin sədr müavini X.
Saparlıyevin rəhbərliyi ilə nümayəndə heyəti iştirak edib.
2008-ci il mayın 19-da Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Azərbaycana rəsmi
səfərə gəlib. Onun Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə təkbətək görüşü olub. Görüşdə Azərbaycan –
Türkmənistan münasibətlərinin inkişaf perspektivləri və bu prosesin fəallaşmasında dövlət başçılarının
görüşlərinin rolu vurğulanıb. Türkmənistanın dövlət başçısının Azərbaycana bu rəsmi səfərinin ikitərəfli
əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə xidmət edəcəyinə əminlik bildirilib. Danışıqlardan sonra iki ölkənin
Maliyyə, Xarici İşlər və Nəqliyyat nazirlikləri arasında əməkdaşlıq haqqında sazişlər imzalanıb. Türkmənistan
Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun Azərbaycana rəsmi səfərinə dair dövlət başçıları bəyanatla çıxış
ediblər.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 2008-ci il noyabrın 28-də Türkmənistana rəsmi
səfərə gedib. Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovla təkbətək görüşdə iki ölkə arasında
münasibətlərin müxtəlif sahələrdə inkişafından məmnunluq ifadə olunub. Bildirilib ki, Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin Türkmənistana rəsmi səfəri ikitərəfli münasibətlərin daha da möhkəmlənməsinə xidmət
edəcək. Geniş tərkibdə keçirilən görüşdə isə Prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədov ölkəsinin
Azərbaycanla münasibətlərinə böyük önəm verdiyini vurğulayıb. Prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədov
tranzit boru kəmərlərinin təhlükəsizliyinin təmin olunması barədə Türkmənistanın beynəlxalq təşkilatlarda
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irəli sürdüyü təşəbbüsün Azərbaycan Prezidenti tərəfindən dəstəklənməsini yüksək qiymətləndirib. O, zəngin
neft və qaz yataqları olan Azərbaycanın və Türkmənistanın regionda enerji siyasəti məsələlərinə eyni
mövqedən yanaşdığını xüsusi vurğulayıb.
Prezident İlham Əliyev isə Azərbaycan və Türkmənistan arasındakı münasibətlərin təkcə bu ölkələr
üçün deyil, həm də bütün Mərkəzi Asiya, eləcə də, Xəzər, Qafqaz regionu üçün böyük əhəmiyyəti olduğunu
bildirib. Geniş tərkibdə görüşdən sonra dövlət başçılarının iştirakı ilə Bakı və Türkmənbaşı limanları vasitəsilə
beynəlxalq dəmir yolu – bərə xəttində yüklərin daşınmasının, yük vaqonlarının və konteynerlərinin
istismarının, nömrələr üzrə qeydiyyatının və onlardan istifadəyə görə hesablaşmanın təşkili haqqında təhsil,
əməkdaşlıq haqqında saziş, hökumətlər arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Azərbaycan-Türkmənistan
hökumətlərarası komissiyası haqqında saziş və digər sənədlər imzalanıb. Ümumiyyətlə, qarşılıqlı səfərlər
mütəmadi olaraq davam etdirilir. Belə ki, bu ilin aprel ayında Türkmənistanın Baş nazirinin müavini, xarici
işlər naziri Rəşid Meredov ölkəmizdə rəsmi səfərdə olub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ölkəmizdə
səfərdə olan Türkmənistanın Baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri Rəşid Meredovu qəbul edib. Prezident
Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun ən xoş arzularının və Prezident İlham Əliyevi Türkmənistana səfərə
dəvətinin ifadə olunduğu məktubunu dövlətimizin başçısına təqdim edən Rəşid Meredov dövlət başçıları
arasında dostluq əlaqələrinin ikitərəfli münasibətlərin genişləndirilməsindəki rolunu xüsusi vurğulayıb.
Prezident İlham Əliyev ölkələrimiz arasında ikitərəfli münasibətlərin dinamik şəkildə inkişaf etdiyini nəzərə
çatdırıb. Xalqlarımızın qədim tarixə və etnik köklərə malik olduğunu qeyd edən dövlətimizin başçısı
ölkələrimizin müxtəlif sahələrdə fəal əməkdaşlıq etdiyini bildirib. Prezident İlham Əliyev ikitərəfli
münasibətlərimizin genişləndirilməsində dövlət başçıları arasında əlaqələrin və yüksək səviyyəli görüşlərin
önəmini qeyd edib. Dövlətimizin başçısı Türkmənistanın Baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri Rəşid
Meredovun Azərbaycana səfərinin ikitərəfli münasibətlərimizin daha da möhkəmləndirilməsi işinə xidmət
edəcəyinə ümidvar olduğunu bildirib. Türkmənistan Respublikası Baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri
Rəşid Meredov, həmçinin, Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Artur Rasizadə ilə də görüşüb. Görüşdə
Azərbaycan ilə Türkmənistan arasında münasibətlərin yüksələn xətlə inkişaf etdiyi vurğulanıb, qarşılıqlıfaydalı əməkdaşlığın bundan sonra daha da dərinləşdirilməsinin zəruriliyi diqqətə çatdırılıb. Görüşdə
iqtisadiyyatın bir çox sahələrində birgə layihələrin işlənməsi üçün böyük perspektivlərin mövcudluğu ifadə
olunub, energetika, nəqliyyat, sərnişin və yük daşımaları, kənd təsərrüfatı, mədəniyyət və digər humanitar
sahələrdə geniş imkanların olduğu vurğulanıb.
İki ölkə arasındakı iqtisadi əlaqələrdən söz düşmüşkən, oktyabrın 2-də Nazirlər Kabinetində iqtisadi
əməkdaşlıq üzrə Azərbaycan-Türkmənistan hökumətlərarası komissiyanın dördüncü iclası keçirilib. İclasda
çıxış edən komissiyanın həmsədri, Azərbaycan Baş nazirinin birinci müavini Yaqub Eyyubov iki ölkə arasında
əlaqələrin son illərdəki inkişafından danışıb. Vurğulanıb ki, dövlət başçılarının səyləri nəticəsində əməkdaşlıq
əlaqələri getdikcə möhkəmlənir. Komissiyanın əvvəlki iclasından ötən müddət ərzində tərəflər arasında ticariiqtisadi sahədə konkret layihələr həyata keçirilib, iqtisadi əlaqələrin inkişafına xidmət edən çoxsaylı görüşlər
və tədbirlər təşkil olunub. Həmçinin, iki ölkənin işgüzar dairələri və təsərrüfat subyektləri arasında əlaqələr də
genişlənib. Bildirilib ki, 2013-cü ildə Azərbaycan və Türkmənistan arasında ticarət dövriyyəsi 88,2 milyon
ABŞ dolları təşkil edib. Bu baxımdan tərəflər idxal-ixrac əməliyyatlarının və qarşılıqlı xidmətlərin həcminin
artırılması istiqamətində zəruri addımlar atmalıdırlar.
Türkmənistan Nazirlər Kabineti sədrinin müavini Sapardurdı Toylıyev ölkə Prezidenti Qurbanqulu
Berdiməhəmmədovun salamlarını iclas iştirakçılarına çatdırıb. O, qeyd edib ki, son illər neft və qaz,
mədəniyyət və elm sahələrində dəfələrlə ortaq tədbirlər keçirilib və bu ənənə davam etdiriləcək. Humanitar
sahədə, xüsusilə elmi tədqiqatlar, habelə dənizçilik işi sahələrində əməkdaşlığı genişləndirmək vacibdir. S.
Toylıyev vurğulayıb ki, özəl sektorların da əməkdaşlığa cəlb olunması məqsədəuyğundur.
Türkmənistanın Azərbaycandakı səfiri Toylı Komekov iki ölkə arasında idxal-ixrac münasibətlərinin
böyük perspektivə malik olduğunu diqqətə çatdırıb. Bildirilib ki, ölkələr arasında ticarət dövriyyəsinin həcmi
ildən-ilə artır və bu, sıx iqtisadi əməkdaşlığın göstəricisi sayıla bilər.
İclasda o da qeyd olunub ki, əlaqədar nazirlik və qurumlar Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı ilə
Türkmənbaşı Beynəlxalq Dəniz Limanı arasında daşınan yüklərin həcminin artırılması ilə bağlı işləri davam
etdirirlər. Humanitar və təhsil sahələrində də ikitərəfli əlaqələr uğurla inkişaf edir. Hazırda Azərbaycanda 266
Türkmənistan vətəndaşı təhsil alır. Gələcəkdə onların sayının artacağı gözlənilir. Hökumətlərarası
komissiyanın iclasında iki ölkənin təsərrüfat subyektlərinin sənaye və energetika layihələrinə cəlb olunması,
neft-qaz sahəsində birgə elmi tədqiqatlar aparılması, treninq, konfrans və simpoziumların keçirilməsi
imkanlarının öyrənilməsinə dair əlaqədar nazirlik və dövlət strukturlarına tapşırıqlar verilib. Həmçinin, kənd
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təsərrüfatı, nəqliyyat, rabitə, ətraf mühitin mühafizəsi və digər sahələrdə də əməkdaşlığın genişləndirilməsi
üçün konkret vəzifələr və tapşırıqlar da müəyyənləşdirilib. Tərəflər iqtisadi əməkdaşlıq üzrə AzərbaycanTürkmənistan hökumətlərarası komissiyanın beşinci iclasının 2015-ci ildə Aşqabadda keçirilməsi ilə bağlı
razılığa gəliblər. Sonda iclasın yekunlarına dair protokol imzalanıb.
Beləliklə, istər yuxarıda sadalanan məqamlar, istərsə də oktyabrın 2-də iqtisadi əməkdaşlıq üzrə
Azərbaycan-Türkmənistan hökumətlərarası komissiyanın dördüncü iclasında səsləndirilən fikirlər iki ölkə
arasındakı əlaqələrin yüksələn xətlə inkişaf etdiyindən xəbər verir.
Yeni Azərbaycan.-2014.-24 oktyabr.-№ 193.-S.8.
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Azərbaycan-Malayziya əməkdaşlığı qarşılıqlı maraqlar əsasında uğurla inkişaf edir
Elnur Hacalıyev
Prezident İlham ƏLİYEV: “Mən Malayziyaya minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu ölkə Dağlıq
Qarabağ məsələsində çox qətiyyətli mövqe tutur və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini
daim müdafiə edir”
Müasir şəraitdə dövlətlərarası əlaqələrin spektri çox genişdir və bu münasibətlərin iştirakçısı olan
ölkələr əməkdaşlığın bütün sahələrində tərəqqi əldə etmək üçün geniş qarşılıqlı təmaslar qururlar. Dünya
iqtisadi-siyasi düzənində öz mövqeyi olan Malayziya ilə münasibətlərin inkişafı da Azərbaycanın xarici siyasət
kursunda mühüm yer tutur.
Müstəqil Azərbaycan Respublikası ilə Cənub-Şərqi Asiya ölkəsi olan Malayziya arasında diplomatik
münasibətlərin qurulması Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin ilk dövrünə təsadüf edir. 1991-ci il 31 dekabr
tarixində Malayziya Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini tanıdığını bəyan etmiş və 1993-cü il aprel ayında
ölkələrimiz arasında diplomatik münasibətlər qurulmuşdur. Həmin vaxtdan etibarən sabit inkişaf xətti
götürərək tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksələn münasibətlər bir çox mühüm hadisələrlə əlamətdar olmuşdur.
Bu günlərdə Malayziyanın Baş naziri Mohammad Najib Tun Abdul Razakın Azərbaycana rəsmi səfəri
zamanı aparılmış danışıqlar, əldə edilmiş razılaşmalar, imzalanmış sənədlər də ikitərəfli əlaqələrdə yeni səhifə
açılacağından xəbər verir. Prezident İlham Əliyevin Malayziyanın Baş naziri ilə keçirdiyi görüşdə ikitərəfli
münasibətlərin müxtəlif sahələrdə inkişafından məmnunluq ifadə olundu. Əlaqələrimizin genişləndirilməsi
üçün yaxşı potensialın olduğu qeyd edildi. Malayziya Baş nazirinin Azərbaycana səfərinin əhəmiyyəti
vurğulandı və ölkələrimiz arasında münasibətlərin bundan sonra da inkişaf edəcəyinə əminlik bildirildi.
Görüşdə ikitərəfli, beynəlxalq və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər barədə də fikir mübadiləsi
aparıldı.
Siyasi münasibətlərin daha da möhkəmləndirilməsi bilavasitə iqtisadi münasibətlərin dinamik inkişaf
zərurəti ilə şərtlənir. Malayziyanın dünya miqyasında artan nüfuzu, eyni zamanda, Azərbaycanın iqtisadi
baxımdan bölgədə lider rolunu oynaması, regionda və beynəlxalq aləmdə nüfuzunun daim artması kimi ümumi
oxşarlıqlar əlaqələrimizin genişlənməsi üçün yaxşı zəmin yaradır. Malayziya Azərbaycanın Cənubi
Qafqazdakı strateji yerini və rolunu düzgün qiymətləndirir, ölkəmizlə çoxşaxəli əməkdaşlığın
gücləndirilməsinə mühüm diqqət yetirir.
Prezident İlham Əliyevin və Malayziyanın Baş naziri Mohammad Najib Tun Abdul Razakın nümayəndə
heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibdə görüşü başa çatdıqdan sonra Azərbaycan-Malayziya sənədlərinin
imzalanması mərasimi oldu. Bu sırada Azərbaycan Respublikası ilə Malayziya arasında dostluq münasibətləri
və tərəfdaşlıq haqqında Birgə Bəyannamə, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti və Malayziyanın
“Petroliam Nasional Berhad” şirkəti arasında neft və qaz sektorunda əməkdaşlıq üzrə Anlaşma
Memorandumu, Azərbaycan Respublikası hökuməti və Malayziya hökuməti arasında diplomatların təlimi
sahəsində əməkdaşlıq üzrə Anlaşma Memorandumunu göstərmək olar. İmzalanan sənədlər dövlətlərimiz
arasında perspektiv əməkdaşlığın inkişafına böyük töhfə verəcəkdir.
Prezident İlham Əliyev iki ölkə arasında əlaqələrin inkişaf etdiyini bildirib: “Bu, Malayziya Baş
nazirinin Azərbaycana ilk səfəridir. Bu, tarixi bir səfərdir və əməkdaşlığımızın tarixinə həkk olunacaq. Bu
səfərə böyük əhəmiyyət veririk. Əminəm ki, səfərin nəticəsi ikitərəfli əməkdaşlığımızı gücləndirəcək.
Əməkdaşlığımızın yaxşı tarixçəsi var. Əminəm ki, gələcək üçün çox böyük perspektiv var. Çünki bizim çox
fəal siyasi dialoqumuz mövcuddur. Əminəm ki, bugünkü səfər də siyasi təmaslarımızı gücləndirəcək. Biz
müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində fəal siyasi dialoq aparırıq. Biz bu gün Birgə Bəyannamə
imzaladıq. Əminəm ki, bu, gələcək əməkdaşlığımızın inkişafı baxımından çox mühüm sənəd olacaq. Çünki
həmin sənəd əməkdaşlığımızın bütün aspektlərini – siyasi, iqtisadi, enerji sahələrini əhatə edir.
Eyni zamanda, biz bu gün cənab Baş nazirlə geniş müzakirə apardıq. Bizim beynəlxalq təsisatlar
çərçivəsində də çox müsbət əməkdaşlığımız var, xüsusilə də BMT, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və digər
təşkilatlarda. Mən Malayziyaya minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu ölkə Dağlıq Qarabağ məsələsində çox
qətiyyətli mövqe tutur və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini daim müdafiə edir”.
Malayziya energetika ilə bərabər, Azərbaycan iqtisadiyyatının digər sahələrində əməkdaşlıq əlaqələri
qurmaqda maraqlıdır. Bu maraq Azərbaycan Prezidenti və Malayziyanın Baş naziri arasında Bakıda aparılmış
danışıqlarda, həmçinin iki dövlətin yüksək vəzifəli rəsmilərinin keçirdikləri görüşlərdə bir daha təsdiqlənmiş,
bu münasibətlə bir sıra hökumətlərarası sənədlər imzalanmışdır. Malayziya Baş nazirinin ölkəmizə rəsmi səfəri
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zamanı dövlət başçılarının imzaladıqları Birgə Bəyannamə və digər mühüm sənədlər siyasi əməkdaşlığın
inkişafı baxımından xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Xalqımızın ən ağrılı problemi olan Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə münasibət də səfər zamanı verilən bəyanatlarda, imzalanan sənədlərdə
bir daha öz əksini tapdı. Malayziya dövləti dünyanın bir çox ölkələri kimi bu münaqişənin beynəlxalq hüquq
normaları və ölkələrin ərazi bütövlüyü prinsipləri çərçivəsində həllinə tərəfdardır. Səfər zamanı bu mövqe
Malayziya rəsmiləri tərəfindən bir daha vurğulandı.
Malayziyanın Baş naziri Mohammad Najib Tun Abdul Razak bildirib: “Azərbaycan həqiqətən çox gözəl
ölkədir, Xəzər sahilində yerləşən bir dövlətiniz var. Bu gün qaldığım otağın pəncərəsindən baxanda məndə elə
təəssürat yarandı ki, sanki böyük, gözəl bir istirahət məkanındayam. Həqiqətən də Azərbaycan mənim bu günə
qədər səfər etdiyim ən gözəl ölkələrdən biri hesab oluna bilər.
Cənab Prezident, Sizə müdrik siyasətinizə və uzaqgörənliyinizə görə təşəkkür edirəm, eyni zamanda,
nailiyyətlərinə görə Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Əminik ki, bizim birgə irsimiz, hətta oxşar dəyərlərimiz
var. Biz haqq-ədalətin tərəfdarı olan ölkəyik. Bu səbəbdən də biz hər yerdə Azərbaycanın mövqeyini müdafiə
edirik, xüsusilə də ərazi bütövlüyü məsələsində. Biz bundan sonra da qətiyyətli mövqe nümayiş etdirəcəyik.
Haqq-ədalət Sizin tərəfinizdədir və biz hər zaman Sizinlə olacağıq”.
Malayziyanın Baş nazirinin Azərbaycana rəsmi səfəri çərçivəsində keçirdiyi yüksək səviyyəli görüşlər
və imzalanan sənədlər iki ölkə arasında əməkdaşlıq əlaqələrinin daha da güclənməsinə müsbət təsir
göstərəcəkdir. Münasibətlərin hazırkı səviyyəsi deməyə əsas verir ki, ölkələrimiz arasında qarşılıqlı faydalı
əməkdaşlıq daha böyük nəticələrin əldə olunmasına imkan yaradacaq.
Azərbaycan.-2014.-17 sentyabr.-№ 202.-S.1.
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Azərbaycan-Qırğızıstan əlaqələri intensiv şəkildə inkişaf edir
Pərviz Sadayoğlu
İki ölkə arasında iqtisadi və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın
növbəti iclası keçirilib
Xəbər verildiyi kimi, sentyabrın 10-da Nazirlər Kabinetində Azərbaycan Respublikası ilə Qırğız
Respublikası arasında iqtisadi və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın növbəti
iclası keçirilib. Qırğız Respublikasının Baş nazirinin birinci müavini Tayırbek Sarpaşevin başçılıq etdiyi
nümayəndə heyəti Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Artur Rasizadə ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan
ilə Qırğızıstan arasında bütün sahələrdə əməkdaşlığın inkişafı üçün geniş imkanların olduğu bildirilib.
Daha sonra Hökumətlərarası Komissiyanın iclası keçirilib. İclasda çıxış edən Komissiyanın Azərbaycan
tərəfdən həmsədri, Baş nazirin birinci müavini Yaqub Eyyubov Azərbaycan və Qırğızıstan xalqlarının əsrlər
boyu həmişə sülh və dostluq şəraitində yaşadığını qeyd edib. Qırğızıstan və Azərbaycan indi müstəqil dövlətlər
kimi bu dostluq və qardaşlıq münasibətlərini inkişaf etdirirlər. Y. Eyyubov deyib ki, hər iki ölkə üzv olduğu
bütün beynəlxalq təşkilatlarda qarşılıqlı əməkdaşlıq edir və bir-birini dəstəkləyir. Əminliklə bildirilib ki,
Hökumətlərarası Komissiyanın fəaliyyəti münasibətlərin gələcək inkişafına öz töhfəsini verəcək.
Bu gün Azərbaycanın sürətlə inkişaf etdiyini deyən Yaqub Eyyubov bildirib ki, bu uğurun təməlində
xalqımızın Ümummilli lideri Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi uzaqgörən siyasət dayanır. Bu siyasəti
uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyevin səyləri nəticəsində ölkəmiz günbəgün yenilənir, inkişaf edir.
Vurğulanıb ki, ölkəmizdə təkcə neft sənayesi deyil, qeyri-neft sektoru da sürətlə inkişaf etməkdədir.
Bunu müxtəlif təşkilatların statistik göstəricilərində müşahidə etmək olar.
Azərbaycanın ən ağrılı problemi olan Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən də danışan Y. Eyyubov bildirib
ki, bu münaqişə nəticəsində torpaqlarımızın 20 faizi işğal olunub, tarixi-mədəniyyət abidələrimiz tamamilə
dağıdılıb.
Qırğızıstan tərəfdən komissiyanın həmsədri, Baş nazirin birinci müavini Tayırbek Sarpaşev çıxış edərək
bildirib ki, ölkəsi Azərbaycan ilə əməkdaşlığa xüsusi önəm verir. O, qarşılıqlı tərəfdaşlıq üçün müxtəlif
səviyyələrdə görüşlərin keçirildiyini xatırladaraq, bu komissiyanın da əlaqələrin inkişafının sürətlənməsinə
xidmət etdiyini deyib.
Səfəri zamanı gözəl və inkişaf etmiş bir Azərbaycan gördüyünü deyən qonaq ölkəmizin regionlarında
aqrar sənayenin inkişafı istiqamətində görülən işləri yüksək qiymətləndirib. Tayırbek Sarpaşev ölkələrimiz
arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq üçün geniş imkanların olduğunu vurğulayıb. Bildirilib ki, investisiya
qoyuluşu sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün əlverişli potensial mövcuddur. O, bu yaxınlarda
açılacaq Bakı və Bişkek aviareysinin ölkələrimiz arasında əlaqələri daha da yaxşılaşdıracağını deyib. Baş
nazirin birinci müavini T. Sarpaşev deyib ki, ötən iclasda qərara alınmış razılığa əsasən, Bişkekin mərkəzində
Ümummilli lider Heydər Əliyev adına Mədəniyyət və İstirahət Parkının salınması üçün artıq bütün hazırlıq
işləri görülüb. İclasda nəqliyyat, rabitə, turizm, humanitar sahələrdə hüquqi bazanın genişləndirilməsi
istiqamətində müzakirələr aparılıb.
Bu məqamda vurğulamaq yerinə düşər ki, SSRİ dövründə ittifaq respublikaları olaraq bir dövlətdə
təmsil olunan Qırğızıstan və Azərbaycan keçmiş imperiyanın süqut etməsi ilə dövlət müstəqilliyi əldə ediblər.
İki ölkə arasında diplomatik əlaqələr 1993-cü ildə yaradılıb. 2002-ci ildə Qırğızıstan Respublikasının
Azərbaycandakı fəxri konsulluğu yaradılıb. 2005-ci ildən isə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı
ilə Azərbaycan-Qırğızıstan parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupu yaradılıb. 2007-ci ildə Azərbaycan
Respublikasının Qırğız Respublikasında səfiri təyin edilib.
2008-ci ildə isə Qırğız Respublikasının Azərbaycan Respublikasında səfiri təyin edilib. Rəsmi əlaqələrə
gəldikdə, 22-24 avqust 1995-ci ildə Ulu öndər Heydər Əliyev Bişkekdə Manasın 1000 illiyinə həsr olunmuş
tədbirlərdə və Türkdilli dövlətlərin III Sammitində iştirak edib. 1998-ci ildə Ümummilli lider Heydər Əliyevin
75 illik yubileyi münasibəti ilə Qırğızıstan Respublikası Baş nazirinin müavini K. Nanayevin başçılıq etdiyi
nümayəndə heyəti Bakıda olub. 1998-ci ildə Bakıda keçirilmiş TRACECA proqramı çərçivəsində tarixi İpək
Yolunun bərpası üzrə Beynəlxalq Konfransın işində Qırğız Respublikasının sabiq Prezidenti Əsgər Akayev
iştirak edib və əsas sazişi imzalayıb. 1999-cu ildə Bakıda keçirilmiş Türkdilli Dövlətlərin Xüsusi xidmət
orqanları rəhbərlərinin II Konfransında Qırğızıstan Respublikası da təmsil olunub. 1999-cu ildə Bakıda İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatının IX toplantısında Qırğız Respublikası xarici işlər nazirinin birinci müavini A.
Cekşenkulovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti iştirak edib. 2000-ci ildə Türkdilli Dövlət Başçılarının
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Bakıda keçirilmiş VI Zirvə görüşündə və “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının 1300 illik yubileyi tədbirlərində
Qırğızıstan Respublikasının nümayəndə heyəti də iştirak edib.
Cənab İlham Əliyevin Azərbaycanın dövlət başçısı seçilməsinin ardından dövlətlərarası münasibətlər
daha da inkişaf edib. 2006-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Qırğız Respublikasının
Dövlət katibi Dastan Sarıqulovu qəbul edib. Görüş zamanı Azərbaycan-Qırğızıstan ikitərəfli münasibətlərinin
müxtəlif sahələri ilə bağlı məsələlər müzakirə edilib. 2006-cı ildə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının IX Zirvə
görüşü çərçivəsində Bakıda səfərdə olan Qırğız Respublikasının Baş nazirinin birinci müavini M. Kerimkulov
Prezident İlham Əliyev tərəfindən qəbul edilib. Görüşdə ölkələrimiz arasında hökumətlərarası iqtisadi
komissiyanın yaradılmasının vacibliyi vurğulanıb və bunun qarşılıqlı ticarət dövriyyəsinin artırılmasına təkan
verəcəyi qeyd olunub. 2009-cu ildə Qırğızıstan parlamenti (Joqorku Keneş) sədrinin birinci müavini Çolpon
Bayekovanın başçılığı ilə Qırğız nümayəndə heyəti Azərbaycanda səfərdə olub. Səfər çərçivəsində nümayəndə
heyəti Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov tərəfindən qəbul edilib.
2009-cu ildə Bakıda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan ölkələrin hüquq-mühafizə orqanlarının
rəhbərlərinin iştirakı ilə konfrans keçirilib. Qırğız Respublikası tərəfindən ölkənin Dövlət Gömrük
Komitəsinin nümayəndəsi tədbirdə iştirak edib. 2009-cu ildə Naxçıvan şəhərində Türkdilli ölkələrin dövlət
başçılarının IX zirvə görüşündə Qırğızıstan Respublikası da təmsil olunub. Zirvə görüşünün sonunda Türkdilli
Ölkələrin Əməkdaşlıq Şurasının yaradılması haqqında Naxçıvan Sazişi imzalanıb. 2010-cu ildə İstanbul
şəhərində keçirilmiş Türkdilli Ölkələrin Dövlət başçılarının X Zirvə Toplantısı çərçivəsində Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Qırğız Respublikasının keçid dövrü Prezidenti Roza Otunbayeva
arasında görüş keçirilib. 2010-cu il tarixində Qırğızıstanda keçirilmiş parlament seçkilərində Azərbaycan
müşahidə missiyası iştirak edib. 2010-cu il tarixində İstanbulda keçirilmiş İƏT-nin zirvə toplantısı zamanı
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevlə Qırğız Respublikasının Prezidenti Roza Otunbayeva
arasında təkbətək görüş olub.
2012-ci ilin martında Qırğız Respublikasının Prezidenti Almazbek Atambayev ölkəmizə səfər edib.
Səfər çərçivəsində iki ölkə başçıları arasında keçirilən görüşdə Azərbaycan Respublikası ilə Qırğız
Respublikası arasında ikitərəfli münasibətlərin müxtəlif sahələrdə inkişafından məmnunluq ifadə olunub.
Dövlətlərimiz arasında əlaqələrin daha da genişləndirilməsi üçün yaxşı potensialın olduğu qeyd edilib. Qırğız
Respublikasının Prezidenti Almazbek Atambayevin Azərbaycana rəsmi səfərinin ölkələrimiz arasında
əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsi baxımından önəmi vurğulanıb. Daha sonra geniş tərkibdə davam
etdirilən görüşdə Qırğız Respublikasının Prezidentini ölkəmizdə salamlayan Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev bu səfərin əlaqələrimizin və ikitərəfli münasibətlərimizin inkişafına verilən
əhəmiyyətin çox yaxşı göstəricisi olduğunu vurğulayaraq deyib ki, münasibətlərimizin çox gözəl gələcəyi var.
Ölkə başçısı bildirib ki, qarşılıqlı münasibətlərimizdə yol verilmiş vaxt itkisinin əvəzini tez bir zamanda
çıxacağıq. Çünki bizim razılaşmaların konkret işlərə transformasiyası göz qabağındadır.
Qırğız Respublikasının Prezidenti Almazbek Atambayev münasibətlərimizin inkişafından çox müsbət
nəticələr gözlədiyini söyləyib. Ümidvar olduğunu bildirib ki, münasibətlərin inkişafı baxımından itirilən 20 ili
qarşıdakı iki ildə fəal işləməklə qaytarmaq mümkün olacaqdır.
Səfər çərçivəsində “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və Qırğız Respublikası Prezidentinin Birgə
Bəyanatı”, “Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının qeyri-qanuni dövriyyəsi ilə
mübarizə sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş”, “Azərbaycan Respublikası və Qırğız Respublikası arasında
Azərbaycan Respublikasının Dünya Ticarət Təşkilatına qəbul olunması üzrə Protokol”, “Azərbaycan
Respublikası Hökuməti və Qırğız Respublikası Hökuməti arasında vergi qanunvericiliyinə riayət edilməsi
məsələləri üzrə əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında Saziş”, “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və
Qırğız Respublikası Hökuməti arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş”, “Azərbaycan
Respublikası Hökuməti və Qırğız Respublikası Hökuməti arasında mülki müdafiə (mühafizə), fövqəladə
halların qarşısının alınması və aradan qaldırılması sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş” imzalanıb.
Bir sözlə, Azərbaycan Respublikası ilə Qırğız Respublikası arasındakı əlaqələr bir çox sahəni əhatə edir.
Eyni zamanda, tərəflər arasındakı münasibətlər yüksələn xətlə inkişaf edir.
Yeni Azərbaycan.-2014.-13 sentyabr.-№ 166.-S.15.
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Azərbaycan – Küveyt əlaqələri dinamik inkişaf edir
Nardar BAYRAMLI
Ölkələr arasında sıx əməkdaşlıq müxtəlif sahələri əhatə edir
Xəbər verildiyi kimi, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO-nun və ISESCO-nun xoşməramlı
səfiri Mehriban Əliyeva Küveyt Dövlətinin yüksək mükafatına layiq görülüb. Heydər Əliyev Fondundan
AzərTAc-a bildiriblər ki, İslam mədəni irsinin dünyada geniş təbliği, Azərbaycanda və ölkə hüdudları
xaricində nəcib xeyriyyə fəaliyyəti, təhsilə, tibbə verdiyi böyük töhfələrə görə Mehriban Əliyeva Küveyt
Dövlətinin Fəxri diplomu ilə təltif olunub. Küveyt Dövlətinin Qadın Məsələləri üzrə Komitəsinin sədri Şeyxa
Lətifə Əl-Fəhd Əl-Səlim Əl-Sabahın imzaladığı Fəxri diplomda Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban
Əliyevaya həyata keçirdiyi nəcib xeyriyyə və təbliğat fəaliyyətinə görə Küveyt qadınları adından dərin
təşəkkür ifadə olunub və bu istiqamətdəki işlərində uğurlar arzu edilib. Qeyd edək ki, bu, Küveyt qadınları
adından xarici ictimai-siyasi xadimə verilən ilk mükafatdır.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanla Küveyt Dövləti arasında yaxşı münasibətlər mövcuddur. 2009-cu ilin
fevral ayında Prezident İlham Əliyevin bu dövlətə rəsmi səfəri əlaqələrin inkişafına təkan verib. Xatırladaq ki,
səfər zamanı Azərbaycanın və Küveytin dövlət bayraqları ilə bəzədilmiş Əl-Küveyt beynəlxalq hava limanında
Prezident İlham Əliyevi Küveyt Dövlətinin əmiri şeyx Sabah əl-Əhməd əl-Cabir əs-Sabah, Küveyt vəliəhdi
şeyx Nəvvaf əl-Əhməd əs-Sabah, Milli Məclisin sədri Casim Məhəmməd əl-Xərafi, Baş nazir şeyx Nasir əlMəhəmməd əl-Əhməd əs-Sabah və digər rəsmi şəxslər böyük hörmət və ehtiramla qarşılayıblar.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Onun üçün ayrılmış iqamətgahda – “Bəyan” sarayında Küveyt
Ticarət və Sənaye Palatası İdarə Heyətinin sədri Əli Məhəmməd Sünayən əl-Aənim ilə görüşüb. Görüşdə
ölkələrimiz arasında siyasi əlaqələrin yaxşı səviyyədə olduğu, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığın
genişləndiyi məmnunluqla vurğulanıb. Eyni zamanda, bildirilib ki, qarşılıqlı iqtisadi-ticarət əlaqələri mövcud
potensiala cavab vermir və bu əlaqələrin genişləndirilməsi üçün konkret tədbirlərin görülməsi zəruridir. Söhbət
zamanı qarşılıqlı investisiyaların qoyulması, birgə müəssisələrin yaradılması və digər konkret istiqamətlərdə
işlərin görülməsinin vacibliyi vurğulanıb və əməkdaşlığın genişlənəcəyinə əminlik ifadə olunub.
Prezident İlham Əliyev səfər zamanı Küveyt Milli Məclisinin sədri Casim Məhəmməd əl-Xərafi ilə də
görüşüb. Görüşdə Azərbaycanla Küveyt arasında müxtəlif sahələrdə əlaqələrin inkişafından məmnunluq ifadə
olunub, Azərbaycan Prezidentinin Küveyt Dövlətinə rəsmi səfərinin qarşılıqlı münasibətlərin daha da
möhkəmlənməsinə xidmət etdiyi vurğulanıb. Parlamentlərarası əlaqələrin əhəmiyyətinə toxunulan görüşdə bu
sahədə əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi baxımından yaxşı perspektivlərin mövcudluğu bildirilib,
münasibətlərimizin bundan sonra da genişlənəcəyinə əminlik ifadə olunub.
Prezident İlham Əliyevin Küveyt Dövlətinin Baş naziri şeyx Nasir əl-Məhəmməd əl-Əhməd əs-Sabah
ilə görüşündə isə ölkələrimiz arasında əlaqələrin uğurlu inkişafı vurğulanıb, iqtisadi əlaqələrin genişlənməsi
üçün yaxşı potensialın olduğu bildirilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Küveyt Dövlətinə rəsmi
səfərinin əhəmiyyətinin xüsusi vurğulandığı görüşdə ikitərəfli əlaqələrin bundan sonra da genişlənəcəyinə
əminlik ifadə edilib.
Səfər zamanı Küveyt paytaxtının “Bəyan” sarayında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Küveyt
Dövlətinin əmiri şeyx Sabah əl-Əhməd əl-Cabir əs-Sabahın görüşü olub. Görüşdə iki ölkə arasında
münasibətlərin inkişaf etdiyi, siyasi əlaqələrin yüksək səviyyədə olduğu bildirilib. Azərbaycanla Küveyt
arasında iqtisadiyyat, ticarət, turizm, investisiya sahələrində əlaqələrin inkişaf etdirilməsindən söhbət açılıb.
Dövlət başçıları beynəlxalq və regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Görüş başa
çatdıqdan sonra Azərbaycan Prezidentinin və Küveyt Dövləti əmirinin yüksək dövlət ordenləri ilə qarşılıqlı
təltif edilməsi mərasimi olub. Əmir şeyx Sabah əl-Əhməd əl-Cabir əs-Sabah Prezident İlham Əliyevə ölkəsinin
ən ali mükafatı olan “Mübarək əl-Kəbir” ordenini təqdim edib. Prezident İlham Əliyev isə əmir şeyx Sabah əlƏhməd əl-Cabir əs-Sabaha Azərbaycanın ali mükafatını – “Heydər Əliyev” ordenini təqdim edib. Mərasimdə
Küveytin vəliəhdi şeyx Nəvvaf əl-Əhməd əs-Sabah və digər rəsmi şəxslər, Azərbaycan nümayəndə heyətinin
üzvləri iştirak ediblər.
Bu səfər zamanı ölkələr arasında bir sıra sənədlər imzalanıb. Sənədlərin imzalanması mərasimində
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Küveyt Dövlətinin əmiri şeyx Sabah əl-Əhməd əl-Cabir əs-Sabah da
iştirak ediblər. Belə ki, “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Küveyt Dövləti Hökuməti arasında
əməkdaşlığa dair Birgə Komissiyanın yaradılması haqqında” sazişi Azərbaycan tərəfdən xarici işlər naziri
Elmar Məmmədyarov, Küveyt tərəfdən Baş nazirin müavini və xarici işlər naziri Məhəmməd Sabah əl-Səlim
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əs-Sabah, “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Küveyt Dövləti Hökuməti arasında sərmayələrin təşviqi və
qarşılıqlı qorunması haqqında” sazişi Azərbaycan tərəfdən iqtisadi inkişaf naziri Şahin Mustafayev, Küveyt
tərəfdən maliyyə naziri Mustafa Casim əl-Şimali, “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Küveyt Dövləti
Hökuməti arasında gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və
vergidən yayınmanın qarşısının alınması haqqında” sazişi Azərbaycan tərəfdən vergilər naziri Fazil
Məmmədov, Küveyt tərəfdən maliyyə naziri Mustafa Casim əl-Şimali, Azərbaycan Respublikası Hökuməti və
Küveyt Dövləti Hökuməti arasında ticarət sazişini Azərbaycan tərəfdən iqtisadi inkişaf naziri Şahin
Mustafayev, Küveyt tərəfdən ticarət və sənaye naziri və Milli Məclis işləri üzrə dövlət naziri Əhməd Yaqub
Bağır əl-Abdullah, “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Küveyt Dövləti Hökuməti arasında turizm
sahəsində əməkdaşlıq haqqında” sazişi Azərbaycan tərəfdən mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev,
Küveyt tərəfdən ticarət və sənaye naziri və Milli Məclis işləri üzrə dövlət naziri Əhməd Yaqub Bağır əlAbdullah imzalayıblar.
Yeri gəlmişkən, vurğulayaq ki, hər iki dövlət arasında əməkdaşlıq müxtəlif sahələri əhatə edir. Bu
mənada Küveytin Qadın Məsələləri Komitəsi də ölkəmizlə sıx əməkdaşlığa maraq göstərib. 2010-cu ildə
Azərbaycan Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hicran Hüseynovanın rəhbərliyi
ilə nümayəndə heyətinin Küveyt Dövlətində səfərdə olması buna sübutdur. Səfərin məqsədi ailə, qadın və uşaq
problemləri sahəsində ölkələrarası əməkdaşlığın genişləndirilməsi və qarşılıqlı təcrübə mübadiləsinin
aparılması olub. Proqram çərçivəsində nümayəndə heyəti Küveytin Qadın Məsələləri Komitəsinin sədri Şeyxa
Lətifə Əl-Fəhd Əl-Səlim Əl-Sabahın iştirakı ilə Əl-Küveyt şəhərində Uşaq Mərkəzinin rəsmi açılış
mərasimində iştirak edərək qurumun fəaliyyəti ilə yaxından tanış olub. Hicran Hüseynova və Şeyxa Lətifə ƏlFəhd Əl-Səlim Əl-Sabah Azərbaycan və Küveyt arasında qadın, uşaq və ailə məsələləri sahəsində əməkdaşlıq
haqqında saziş imzalayıblar.
Onu da qeyd edək ki, Küveyt Dövlətinin kütləvi informasiya vasitələri də Azərbaycana maraq göstərir.
Bu günlərdə Küveyt Xəbərlər Agentliyinin (KUNA) beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin əməkdaşları Suha əl-Zənki
və Dana əl-Əbdülcəlilin ölkəmizə səfəri də buna sübutdur. Xatırladaq ki, qonaqlar avqustun 21-də Quba
rayonuna gəliblər. Qonaqları qarşılayan rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Afət Həsənova Qubanın
təbiəti, əhalisi, burada aparılan quruculuq işləri barədə ətraflı məlumat verib. Sonra qonaqlar şəhərdəki Heydər
Əliyev Mərkəzi ilə yaxından tanış olublar. Burada Ulu öndərin zəngin siyasi fəaliyyəti, müasir Azərbaycan
dövlətinin qurulmasındakı xidmətləri haqqında məlumatlar Küveyt Xəbərlər Agentliyinin əməkdaşlarının
diqqətinə çatdırılıb.
Qonaqlar Mərkəz ilə tanışlıqdan sonra xatirə kitabına ürək sözlərini yazıblar. Qonaqlar Cümə məscidini
ziyarət etdikdən sonra “Qədim Quba” xalçaçılıq müəssisəsinə baş çəkiblər. Xalça toxunması prosesini izləyən
qonaqlar Quba xalçaçılıq məktəbi haqqında ətraflı məlumatlandırılıblar. Müəssisədə xalça toxuyan 9 yaşlı
qızın peşəkarlığı Küveyt Xəbərlər Agentliyinin əməkdaşlarını təəccübləndirib. Onlar “balaca xalçaçı” ilə xatirə
şəkli çəkdiriblər. Küveytli qonaqlara məlumat verilib ki, bir çox Azərbaycan ailələrində xalça toxumaq ənənəsi
var. Belə ailələrdə qızlar kiçik yaşlarından bu sənətin sirlərini öyrənirlər.
Daha sonra KUNA-nın əməkdaşları Quba Soyqırımı Memorial Kompleksini və ərazidəki kütləvi
məzarlığı ziyarət ediblər. Qonaqların diqqətinə çatdırılıb ki, Quba soyqırımı məzarlığı 2007-ci il aprelin 1-də
ərazidə torpaq işləri görülərkən aşkar edilib. Bundan sonra Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun əməkdaşları tərəfindən kütləvi məzarlıqda geniş tədqiqat işləri
aparılıb. Tədqiqatlar nəticəsində məzarlığın 1918-ci ildə ermənilərin yerli dinc əhaliyə qarşı törətdikləri
soyqırımı ilə bağlı olduğu müəyyən edilib.
Ziyarətçilərə məlumat verilib ki, Quba Soyqırımı Memorial Kompleksi Heydər Əliyev Fondunun
dəstəyi ilə yaradılıb və 2013-cü il sentyabrın 18-də açılışı olub. Diqqətə çatdırılıb ki, kompleksdə XX əsrin
əvvəllərində Quba şəhərinin müxtəlif ərazilərinin görüntüləri, o zaman burada aparılan tikinti-quruculuq işləri,
əhalinin həyat tərzi haqqında fotolar var. Kompleksdə quraşdırılmış sensor ekranlı monitordakı xüsusi xəritədə
ermənilərin ötən əsrdə xalqımıza qarşı respublikamızın müxtəlif bölgələrində həyata keçirdikləri soyqırımı
aktları barədə bir neçə dildə məlumat əldə etmək mümkündür. KUNA-nın əməkdaşları Quba Soyqırımı
Memorial Kompleksi ilə tanışlıqdan sonra xatirə kitabına ürək sözlərini yazıblar.
Yeni Azərbaycan.-2014.-23 avqust.-№ 151.-S.8.
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Azərbaycan-İsrail əlaqələrində yeni mərhələ
Ramiz Mikayıloğlu
“İsrail Azərbaycan əlaqələri üçüncü ölkələrdən asılı olmamalıdır, bu əməkdaşlıq başqalarına qarşı
yönəlməyib”
İsrail prezidenti Şimon Peres iyunun 28-də Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib. İyunun 28-də Azərbaycan
prezidenti İlham Əliyev və İsrail prezidenti Şimon Peres görüşüb. Görüşdən sonra iki ölkə arasında bir sıra
sənədlər – “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və İsrail Dövləti Hökuməti arasında mədəniyyət, təhsil və elm
sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş”, “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və İsrail Dövləti Hökuməti
arasında informasiya və kommunikasiya texnologiyaları sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş” – imzalanıb.
Mətbuat konfransında Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev deyib ki, İsrail prezidentinin Azərbaycana
səfərinin ikitərəfli əlaqələrimizin uğurlu inkişafında çox önəmli rol oynayacağına əmindir.
Danışıqlarda iqtisadiyyatın inkişafına dair məsələlərin də müzakirə olunduğunu deyən dövlət başçısı iki
ölkə arasında birgə ticarət dövriyyəsinin həcminin artmaqda olduğunu, bu rəqəmin ötən il 3,6 milyard dollara
çatdığını söyləyib. Prezident kənd təsərrüfatı, səhiyyə, turizm, elm və texnologiya, kosmik sənaye sahələrində
əməkdaşlıq üçün çox yaxşı perspektivlərin olduğunu nəzərə çatdırıb. Ölkələrimiz arasında enerji sektorundakı
əlaqələrə toxunan dövlət başçısı bu sahədə əməkdaşlığın gələcəkdə də davam etdiriləcəyini bildirib. O, iki ölkə
arasında humanitar sahədə əməkdaşlıq münasibətlərinin yüksək səviyyədə olduğunu dilə gətirib.
Prezident İlham Əliyev yəhudi icmasının əsrlər boyu Azərbaycanda sülh və dostluq şəraitində yaşadığını
vurğulayıb: “Azərbaycanda doğulan və hazırda İsraildə yaşayıb çalışan İsrail vətəndaşları da ikitərəfli
əlaqələrimizin inkişafında çox önəmli rol oynayırlar. Onlar, əslində, İsraildə Azərbaycan diasporu kimi
fəaliyyət göstərirlər”. Prezident İlham Əliyev danışıqlarda regional məsələləri, Yaxın Şərqdəki, Qafqazdakı
vəziyyəti, münaqişələrə aid məsələləri də müzakirə etdiklərini deyib: “Mən cənab prezidenti Dağlıq Qarabağ
münaqişənin həlliylə bağlı vəziyyət haqda məlumatlandırdım. Əfsus ki, atəşkəsdən 15 ildən çox vaxt keçsə də,
münaqişənin həllində heç bir əsaslı irəliləyiş, nailiyyət olmayıb. Torpaqlarımızın 20 faizi hələ də işğal
altındadır. Bir milyondan çox azərbaycanlı öz torpaqlarında qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətində yaşayır.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistan qüvvələrinin Azərbaycan torpaqlarından dərhal çıxarılmasını tələb
edən 4 qətnaməsinə baxmayaraq, işğal hələ də davam edir. Bu, nəinki bizə, hətta bütün regiona ən böyük
təhlükədir”.
İsrail prezidenti Şimon Peres isə bəyanatında Azərbaycana vurğun olduğunu bildirib. O, ölkələrimiz
arasında oxşarlıqların mövcudluğunu diqqətə çatdırıb: “Ölkələrimiz ərazicə kiçik olsa da, insanlarımızın qəlbi
çox genişdir”.
İsrail dövlətinin başçısı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə və münaqişə nəticəsində yaranmış işğal faktına
da münasibətini açıqlayıb: “İşğala baxmayaraq, siz öz mədəniyyətinizi və nikbinliyinizi qoruyub saxlaya
bildiniz. Səkkiz milyondan çox əhalisi olan ölkədə 1 milyon qaçqın və məcburi köçkün probleminin nə
dərəcədə çətin məsələ olduğunu anlayıram. Bu, o deməkdir ki, hər 8 nəfərdən biri məcburi köçkündür və siz
bu məsələnin öhdəsindən lazımınca gəlirsiniz”.
Şimon Peres iki ölkə arasında əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb,
Azərbaycanda yüksək tolerantlıq mühitinin olduğunu deyib.
İsrail prezidenti Azərbaycan yəhudi icmasına göstərilən xoş münasibətə görə minnətdarlığını çatdırıb:
“Bu, tarixən belə olub. Azərbaycanı tərk edərək, İsrailə gələn yəhudilər ölkəniz haqqında daim xoş
təəssüratlarını bölüşürlər. Biz yeniliklər yolunun başlanğıcındayıq. Bu, böyük və vədedici başlanğıcdır. Amma
bu gün kiçik ölkələr öz yeniliklərilə məhdudlaşmamalı, yeni üfüqlərə, milli konsepsiya və təfəkkürə doğru
addımlamalıdırlar. Bu səfərə biz böyük nümayəndə heyəti ilə gəlmişik. Onun tərkibində 3 nazir var. Bundan
əlavə, Azərbaycana 50-yə yaxın nüfuzlu iş adamı da gəlib. Onlar bizim münasibətlərimizi daha da
dərinləşdirmək və zənginləşdirmək fikrindədirlər. Bu, qarşılıqlı olmalıdır. Biz qarşılıqlı fayda naminə birgə
çalışmalıyıq”.
Şimon Peres Azərbaycanın bölgədə sülhün əldə olunması istiqamətindəki səylərini də yüksək
qiymətləndirib.
Qeyd edək ki, Şimon Peres kütləvi informasiya vasitələrinə açıqlamasında Azərbaycan qazının
alınmasında İsrailin maraqlı olduğunu, bu məqsədlə nazirlərdən birinin bu istiqamətdə danışıqlar aparacağını
da söyləyib.
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Bəs İsrail prezidentinin səfərinin yekunlarını necə qiymətləndirmək olar? “Atlas” Araşdırmalar
Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu deyir ki, İsrail müstəqilliyimizi tanıyan və səfirlik açan ilk dövlətlərdən
biridir. 1997-ci ildə İsrailin o zamankı baş naziri Benyamin Netenyahu Cənubi Koreyadan vətəninə dönərkən
bir neçə saatlıq Bakıda hava limanına enib. O vaxt mərhum dövlət başçısı Heydər Əliyevlə Benyamin
Netenyahu arasında danışıq olub. Diplomatik qaynaqlar belə xəbər yaymışdılar ki, danışıqlarda əsas məsələ
İsraildə Azərbaycan səfirliyinin açılmasıyla bağlıdır. O zaman vəd verilib, 12 il ötsə də, səfirlik açılmayıb.
Elxan Şahinoğlu inanır ki, Şimon Pereslə bağlı qapılar arxasında aparılan danışıqlarda Azərbaycanın İsraildə
səfirlik açması məsələsi həllini tapıb və yaxın zamanlarda İsraildə səfirliyimiz açılacaq. “Atlas” Araşdırmalar
Mərkəzinin rəhbərinə görə, bu səfər iqtisadi zəmində də irəliyə doğru addımın atılmasıyla yadda qalacaq.
Çünki İsrail Azərbaycanın kənd təsərrüfatına investisiyalar qoymaq, öz texnologiyalarını bölüşmək istəyir. Ən
əsası da İsrail Azərbaycan neftinin əsas alıcılarından biridir. Hətta Bakı-Tilfis-Ceyhan xəttinin Aralıq dənizinin
dibiylə İsrailə qədər uzadılması söhbəti də var. Amma bu olmasa belə, İsrail Ceyhan limanı üzərindən
Azərbaycan neftinin ən böyük alıcılarından sayılır. “Atlas” Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbərinin fikrincə,
gələcəkdə bu ölkələr arasında hərbi əməkdaşlıq da genişlənə bilər. Doğrudur, bu gün Silahlı Qüvvələrimiz
üçün əsas silahlar Ukraynadan alınır, amma Azərbaycanın modern silahlara da ehtiyacı var. İsrail modern
silahlarla ordumuzu təchiz edə bilər. Bir sözlə, iki tərəfli əməkdaşlığın bütün istiqamətlərində irəliləyiş ola
bilər. Elxan Şahinoğlu bu əməkdaşlığı qəbul etməyən qüvvələrin də olduğunu xatırlatdı. Azərbaycanın
daxilində onların səsi elə də gür deyil. Amma kənarda bu səslər nisbətən gurdur. Təpkilər əsasən İrandan gəlir.
Bu təpkilər də əsassızdır. Azərbaycan xarici siyasətini müstəqil müəyyənləşdirməkdə sərbəstdir. Xüsusilə son
12 ildə İranın mövqeyini nəzərə alan rəsmi Bakı İsraillə münasibətləri genişləndirməyib. Amma bu, yanlış yol
olub. Çünki İrana nə qədər güzəştə gedirik, o qədər üzərimizə gəlir: “İran-Ermənistan əlaqələrinin kifayət
qədər genişlənməsi Azərbaycanın hakimiyyət dairələrini də hövsələdən çıxardı. Aprelin ortalarında
Ermənistan prezidenti Serj Sərkisyanın İrana səfəri oldu. İki ölkə arasında 8 maddəlik çox geniş anlaşma
imzalandı. Bu, bir dönüş nöqtəsi oldu və mayın əvvəlində prezident İlham Əliyev Praqa səfəri zamanı İsrailin
xarici işlər naziriylə görüşdü və İsrail prezidentini Azərbaycana dəvət etdi. İsrail Azərbaycan əlaqələri üçüncü
ölkələrdən asılı olmamalıdır. Bu əməkdaşlıq üçüncü ölkələrə qarşı yönəlməyib”.
Elxan Şahinoğlu yəhudi lobbisi amilinə də toxundu. Görüş zamanı prezident İlham Əliyev də vurğulayıb
ki, İsraildə Azərbaycandan köçək xeyli yəhudi yaşayır və onlar faktiki İsraildə Azərbaycan lobbisi sayıla bilər.
Ən böyük və önəmli yəhudi lobbisi isə ABŞ-da yaşayır, bu lobbiylə Azərbaycan arasında müəyyən
münasibətlər var. Məhz bu lobbinin fəaliyyəti nəticəsində zaman-zaman erməni lobbisinin fəaliyyəti
neytrallaşdırılıb: “Yəhudi lobbisilə sıx əlaqələr Azərbaycanın milli maraqlarına xidmət edir. Çünki ermənilər
hər istədiklərini Konqresdən keçirə bilmirlər, qarşılarında yəhudi lobbisinin təmsilçilərini görürlər. İsraillə
əməkdaşlığın bu baxımdan da Azərbaycana xeyri var”.
Xalq cəbhəsi.- 2009 – 30 iyun. – №112 – S. 7.
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Azərbaycan-Özbəkistan münasibətlərində yeni mərhələ
E.HACIALIYEV
Özbəkistan Prezidenti İslam Kərimovun ölkəmizə rəsmi səfəri iki dost ölkə arasında bütün
sahələrdə əlaqələrin daha da inkişafına güclü təkan verəcək
Azərbaycan və Özbəkistan xalqları arasında tarixən dostluq münasibətləri mövcud olmuşdur. Mərkəzi
Asiya regionunun inkişaf edən ölkəsi kimi Özbəkistan Respublikası Cənubi Qafqazın lider dövləti olan
Azərbaycanla yeni mərhələdə əməkdaşlığın genişləndirilməsinə böyük önəm verir. Dövlət başçılarının
qarşılıqlı səfərləri bütün sahələrdə əlaqələrin dərinləşdirilməsinə öz töhfəsini verir. Azərbaycan-Özbəkistan
münasibətlərinin hərtərəfli inkişafı ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.
Müstəqilliyimizin ilk illərində Özbəkistanla əməkdaşlığın qurulması istiqamətində ciddi çətinliklər
yaranmışdı. Belə ki, AXC-Müsavat cütlüyünün hakimiyyətdə olduğu dövrdə xarici siyasət sahəsində
buraxılmış ciddi səhvlər Azərbaycanın bir sıra dövlətlərlə, o cümlədən Özbəkistanla da əlaqələrinin
qurulmasına mənfi təsir göstərmişdi. Həmin dövrdə siyasi hakimiyyətdə olanların yarıtmaz fəaliyyətləri
nəticəsində dost ölkə ilə münasibətlər həddindən artıq pisləşmişdi. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
Heydər Əliyevin 1993-cü ildə hakimiyyətə qayıdışından sonra bu sahədə də mövcud olan bütün problemlər
aradan qaldırıldı.
1996-cı ilin mayında Özbəkistan Prezidenti İslam Kərimovun Azərbaycana ilk rəsmi səfəri
dövlətlərimiz arasındakı münasibətlərin inkişafında yeni mərhələnin əsasını qoydu. Hər iki dövlət arasında
siyasi, iqtisadi, mədəni və digər sahələri əhatə edən 19 sənədin imzalanması əməkdaşlığın
möhkəmləndirilməsində hüquqi zəmin yaratdı. İkitərəfli münasibətlərin strateji baxımdan inkişafında
müstəsna rol oynayan bu sənədlər hər iki xalqın mənafelərinə xidmət etmişdir. Özbəkistan Prezidentinin
Azərbaycana ilk rəsmi səfəri bir daha hər iki dövlətin regionda sülhün və sabitliyin möhkəmləndirilməsi
tərəfdarı olduğunu sübuta yetirdi. Tərəflər beynəlxalq əməkdaşlığa, elmi-texniki sahələrdə inteqrasiya
proseslərinin sürətlənməsinə tərəfdar olduqlarını bəyan etdilər.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin 1997-ci ilin iyun ayında Özbəkistana rəsmi səfəri də dövlətlər
arasında siyasi, sosial-iqtisadi, mədəni sahədə əməkdaşlığın daha da dərinləşməsinə mühüm töhfə oldu. Səfər
zamanı dövlət başçıları tərəfindən imzalanan “Özbəkistan ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın daha da
inkişaf etdirilməsi, dostluq və tərəfdaşlıq münasibətlərinin möhkəmləndirilməsi haqqında” sənədin mühüm
əhəmiyyəti olmuşdur. Ulu öndərin Mərkəzi Asiyaya səfərində Dağlıq Qarabağ münaqişəsi də diqqət
mərkəzində olmuşdur. Özbəkistanın dövlət başçısı birmənalı olaraq Ermənistanın işğalçılıq siyasətini pisləmiş,
münaqişənin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinə tərəfdar olmuşdur. 1996-1997-ci illərdə
Azərbaycan və Özbəkistan arasında ən müxtəlif sahələri əhatə edən 40-a qədər sənəd imzalanmışdır. Bu
sənədlər iki dövlətin gələcək inkişafında normativ-hüquqi baza rolunu oynamışdır.
2004-cü ilin əvvəllərindən başlayaraq Azərbaycan və Özbəkistan dövlətləri arasında siyasi
münasibətlərin inkişafında yeni üfüqlər açıldı. Azərbaycanın dövlət başçısının bu ölkəyə rəsmi səfəri bir daha
göstərdi ki, dövlətlərin mövcud potensialından lazımi səviyyədə istifadə olunmur. Səfər zamanı hər iki ölkənin
dövlət başçıları mövcud imkanlardan maksimum istifadə edərək münasibətləri hərtərəfli inkişaf etdirmək
barədə razılıq əldə etdilər. Bundan əlavə, ölkə başçıları beynəlxalq terrorizm, narkotik maddələrin qeyriqanuni dövriyyəsi və dini ekstremizmə qarşı birgə mübarizə aparmağı zəruri hesab etdilər. Səfər bir sıra
əlamətdar hadisələrlə də yadda qaldı.
Azərbaycanın dövlət başçısının Özbəkistana rəsmi səfəri zamanı Daşkənddə ümummilli lider Heydər
Əliyev adına Mədəniyyət Mərkəzinin və dahi şairimiz Nizami Gəncəvinin büstünün açılışı oldu. Bu fakt bir
daha dövlətlərimiz, xalqlarımız arasında bütün sahələrdə əlaqələrin yüksək səviyyədə inkişaf etdiyini sübuta
yetirdi.
Azərbaycan və Özbəkistan dövlətləri beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində prinsipial məsələlərin həllində
də bir-birlərini dəstəkləyirlər. BMT Baş Assambleyasının 2008-ci il martın 14-də keçirilən iclasında Dağlıq
Qarabağla bağlı qətnamənin müzakirəsində Özbəkistan tərəfi birmənalı olaraq Azərbaycanı dəstəkləmişdir.
Xatırladaq ki, Özbəkistan Mərkəzi Asiyadan bu sənədə dəstək verən yeganə ölkə omuşdur. Bu fakt onu göstərir
ki, Özbəkistan Azərbaycana dost, qardaş ölkə olaraq Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı verdiyi siyasi dəstəyi
beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində tutduğu mövqe ilə bir daha təsdiqləyir.
Özbəkistan Prezidenti İslam Kərimovun Azərbaycana bu günlərdə təşkil olunmuş rəsmi səfəri də
əlamətdar hadisələrlə diqqəti cəlb edir. Özbəkistan Prezidenti İslam Kərimov səfəri zamanı bir daha
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Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə toxunaraq problemin sülh yolu ilə, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün qorunması şərtilə həllinə tərəfdar olduqlarını bəyan etdi. Prezident İslam Kərimov bununla da
münaqişə ilə bağlı ölkəsinin dəyişməz mövqeyini bir daha diqqətə çatdırdı.
Azərbaycanın dövlət başçısı Özbəkistanın beynəlxalq təşkilatlar səviyyəsində də ölkəmizin haqq işini
dəstəkləməsini yüksək dəyərləndirmiş, iki dost, qardaş ölkə arasında regional əməkdaşlığın genişləndirilməsi
üçün birgə fəaliyyətin artırılmasını vacib bilmişdir. Dövlət başçılarının görüşündə gələcəkdə tərəflər arasında
müştərək istehsal sahələrinin, qarşılıqlı investisiyaların yatırılması xüsusi vurğulanmışdı.
Özbəkistan Prezidentinin səfəri zamanı dövlətlərarası və hökumətlərarası səviyyədə yeddi sənəd
imzalandı. Bu sırada Azərbaycan Respublikası hökuməti və Özbəkistan Respublikası hökuməti arasında məxfi
informasiyanın qarşılıqlı surətdə qorunması, humanitar sahədə əməkdaşlıq, ticarət-iqtisadi və elmi-texniki
əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi, ətraf mühitin qorunması, informasiya və kommunikasiya sahəsində
əməkdaşlıq, dəmir yol nəqliyyatı, vergi və informasiya mübadiləsi sahələrində qarşılıqlı əməkdaşlığı nəzərdə
tutan sənədləri göstərmək olar.
Prezident İslam Kərimovun səfəri çərçivəsində Bakıda böyük özbək şairi və mütəfəkkiri Əlişir Nəvainin
abidəsinin ucaldılması Azərbaycan və özbək xalqları arasında mədəni, tarixi əlaqələrin müasir mərhələdə
yüksək səviyyədə davam etdirildiyini bir daha təsdiqlədi. Ölkələrimiz arasında bütün sahələrdə inkişaf edən
əlaqələr qarşıda daha yeni perspektivlər açır. Azərbaycan və Özbəkistan arasında münasibətlərin mövcud
vəziyyəti bir daha göstərir ki, hər iki ölkə, xalq tarixən formalaşmış əlaqələrin davamlı inkişafında maraqlıdır.
Azərbaycan.-2018.-18 sentyabr.-№ 208.-S.3.
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Azərbaycan-Fransa münasibətləri yeni müstəvidə
Azərbaycanın Birinci vitse-prezidentinin Fransaya səfəri ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafına mühüm
töhfələr verəcək
Nəzakət Ələddinqızı
Bu gün Azərbaycan dünya ölkələri ilə münasibətləri dostluq, qarşılıqlı hörmət əsasında qurub və bu
əlaqələr bir çox sahələri əhatə edir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən dünyanın bir çox ölkələri
ilə yanaşı, Azərbaycan Fransa əlaqələri də daimi diqqətdə saxlanılıb. Azərbaycan-Fransa arasında mülki
müdafiə, aeronavtika, elmi əməkdaşlıq, turizm, qadın və uşaqların cəmiyyətdə yeri məsələləri haqqında
sazişlər imzalanıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ötən ilin iyulunda bu ölkəyə səfəri və səfər
çərçivəsində Fransa prezidenti Emanuel Makronla görüşü ikitərəfli əlaqələrin inkişafında mühüm rol oynadı.
Bu günlərdə isə Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti xanım Mehriban Əliyevanın
Fransa Respublikasına səfəri mövcud əlaqələrin və münasibətlərin daha bir təzahürüdür. Bu səfər
Azərbaycanla Fransa arasında ikitərəfli münasibətlərin yüksək səviyyədə olduğunu bir daha təsdiqləmiş oldu.
Səfər çərçivəsində Mehriban xanım Əliyeva, bu ölkənin Baş naziri Eduard Filip ilə görüşü zamanı, ölkələrimiz
arasında əlaqələrin inkişafından məmnunluğunu bildirərək, bu səfərin ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafına
mühüm töhfə verəcəyinə əminliyini ifadə edib. İqtisadi sahədə əməkdaşlıq üçün böyük potensialın olduğunu
deyən Mehriban xanım Əliyeva Azərbaycanda 59 fransız şirkətinin fəaliyyət göstərdiyini diqqətə çatdırıb və
fransız şirkətlərini ölkəmizdə daha fəal olmağa çağırıb.
ÖLKƏLƏR ARASINDA YENİ LAYİHƏLƏR HƏYATA KEÇİRİLƏCƏK
Görüşdən sonra Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın və Baş nazir Eduard Filipin iştirakı ilə
Azərbaycan-Fransa sənədlərinin – Azərbaycan Respublikası ilə Fransa İnkişaf Agentliyi arasında “Dəmir yolu
sektorunun inkişafı proqramı çərçivəsində “Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizi”nin Sumqayıt-Yalama dəmir yolu
xəttinin yenidən qurulmasına dair Konvensiya”nın, “Azərbaycan Mərkəzi Bankı ilə “Rotchild & Cie” Bankı
arasında Strateji Əməkdaşlıq Sazişi”nin, “Əməliyyat Nəzarəti Mərkəzinin yaradılmasına dair araşdırma
müqaviləsi”ni və digər sənədlərin imzalanması mövcud əlaqələrin daha da inkişafına öz töhfəsini verəcəkdir.
Mehriban xanım Əliyeva ölkələrimiz arasında siyasi dialoqun yüksək səviyyədə olduğunu, ancaq
mövcud iqtisadi əməkdaşlığın real potensiala cavab vermədiyini vurğulayıb. Bildirib ki, tezliklə konkret
layihələrin həyata keçirilməsinə başlanılmalıdır. Azərbaycandakı iqtisadi inkişaf proseslərindən danışan
Mehriban Əliyeva ölkəmizin Dünya Bankının “Doing Business” hesabatında 32 pillə irəliləyərək, 25-ci yerdə
qərarlaşdığını və 10 ən islahatçı ölkə sırasında olduğunu diqqətə çatdırıb.
“MƏN ÇOX ŞADAM Kİ, SON İLLƏR FRANSA İLƏ AZƏRBAYCAN ARASINDA HUMANİTAR
ƏLAQƏLƏR YENİ SƏVİYYƏYƏ YÜKSƏLMİŞDİR”
Azərbaycanla Fransa arasında əlaqələrinin inkişafından danışarkən, humanitar sahədə olan əməkdaşlığı
da vurğulamalıyıq. Bu əlaqələrin tarixi kökü olsa da, bu gün yeni müstəvidə inkişafdadır. Mehriban Əliyeva
çıxışlarının birində, qeyd etdiyi kimi, tarix boyu dilindən-dinindən asılı olmayaraq, insanları və xalqları
birləşdirən humanitar sahəyə biz diqqətlə yanaşırıq: “Mən çox şadam ki, son illər Fransa ilə Azərbaycan
arasında humanitar əlaqələr yeni səviyyəyə yüksəlmişdir”. Azərbaycan dövləti Luvr Muzeyinin İslam
İncəsənəti Departamentinin bərpasında iştirak edib, Heydər Əliyev Fondunun səyləri ilə Strasburqun Kafedral
kilsəsi, Fransanın digər rayonlarında tarixi və memarlıq abidələri bərpa olunub. Fransa incəsənəti ölkəmizdə
hər zaman yüksək dəyərləndirilib və fransız dilinə, ədəbiyyatına və musiqisinə olan rəğbət bütün dövrlərdə
hiss olunubdur. Keçmişə nəzər salsaq, Fransa-Azərbaycan mədəni tellərini sadalamaq da mümkündür. Bu
sırada hələ XIX əsrdə məşhur yazıçı Aleksandr Dümanın ölkəmizə səfəri və səfər zamanı xan qızı Xurşidbanu
Natəvan ilə görüşü, dahi Üzeyir bəyin 1995-ci ildə Parisin “Femina” Teatrında fransız dilində tamaşaya
qoyulmuş “Arşın mal alan” operettası, Fransada vaxtilə nəşr olunan “Qafqaz” jurnalının redaktoru Ceyhun
Hacıbəylini və Fransa ədəbiyyatına “Banin” imzası ilə daxil olan və ilk fransızdilli yazıçımız Ümbülbanu
Əsədullayevanı xatırlamaq olar. Bütün bu şəxsiyyətlər Azərbaycan-Fransa mədəni əlaqələrinə silinməz
töhfələr veriblər.
Müasir dövrdə müstəqil Azərbaycan, digər sahələrdə olduğu kimi, mədəniyyət sahəsində də Fransa
dövləti ilə əlaqələrini möhkəmləndirir və çox yüksək dəyərləndirir. Fransanın paytaxtında və regionlarında
Azərbaycanın mədəniyyət günləri təşkil olunur, müxtəlif sərgilər, festivallar, konsertlər keçirilir.
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ÖLKƏLƏR ARASINDA DOSTLUQ ƏLAQƏLƏRİ QARŞILIQLI HÖRMƏT VƏ MARAĞA
ƏSASLANIR
Görüş çərçivəsində Mehriban Əliyeva humanitar, mədəniyyət və elm sahələrində əməkdaşlıqdan
danışarkən, Mehriban xanım Əliyeva bildirib ki, Azərbaycanda fransız dilinə və ədəbiyyatına böyük maraq
var, ölkəmizin 300-dən çox məktəbində fransız dili tədris olunur. Bundan əlavə, Azərbaycan Dillər
Universitetində Fransız Dili və Ədəbiyyatı Mərkəzi, Bakı Slavyan Universitetində Fransız Dili Mərkəzi, Bakı
Fransız Liseyi və Fransız-Azərbaycan Universiteti uğurla fəaliyyət göstərir. Bu gün Fransanın ali
məktəblərində yüzlərlə azərbaycanlı tələbə təhsil alır, bir çox Fransa universitetlərində Azərbaycan dili və
tarixi tədris olunur. Azərbaycanın paytaxtı Bakıda Fransız Liseyi fəaliyyət göstərir. Bakıda FransızAzərbaycan Universitetinin yeni tədris binasının açılışı bu əlaqələrin daha da inkişafına töhfələr verir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin vurğuladığı kimi, əgər ilkin olaraq, Azərbaycanda Fransız Liseyi
açılmışdırsa, indi isə, artıq universitet də fəaliyyət göstərir. Qeyd edək ki, bu ali təhsil ocağı 2014-cü ilin
sentyabrında keçirilən ikitərəfli görüşdə Azərbaycan və Fransa prezidentlərinin təşəbbüsü ilə yaranıb. Bu,
ölkələr arasında əlaqələrin möhkəmlənməsi və genişləndirilməsində daha bir addım oldu.
Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Fransanın paytaxtında və digər iyirmi şəhərində Qafqazın mirvarisi
olan Azərbaycanın mədəniyyətini təmsil edən sərgilər, konsertlər və digər tədbirlər keçirilib. Parisdə dahi
Azərbaycan şairləri Nizami Gəncəvi və Məhsəti Gəncəvinin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş elmi
konfranslar keçirilib. Miluz şəhərinin Yuxarı Alzas Universitetinin filologiya fakültəsinin konfrans zalı Heydər
Əliyev Fondunun dəstəyi ilə tamamilə yenidən qurulub və zala Məhsəti Gəncəvinin adı verilib.
Görülən işlər xalqlar və ölkələr arasında dostluq əlaqələrini genişləndirib. Azərbaycanın Birinci vitseprezidenti Mehriban xanım Əliyevanın uğurlu Fransa-Paris səfəri, keçirilən görüşlər milli maraqlara xidmət
edən siyasətdən qaynaqlanır. Bu münasibətlər qarşılıqlı hörmət və marağa əsaslanır.
Səs.– 2019.- 28 mart. – № 54. – S. 5.
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Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşı: İtaliya
Rəşad Cəfərli
Dünya dövlətlərinin əsrlər boyu bir-birilə iqtisadi əlaqələr yaratmaq üçün istifadə etdiyi ən çevik,
ənənəvi mexanizm xarici ticarətdir. İqtisadçılar hazırda dünyada beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin ümumi
həcminin 80 faizdən çoxunun beynəlxalq ticarətin payına düşdüyünü bildirirlər.
Azərbaycanda xarici ticarət əlaqələrinin tarixi uzaq keçmişə – Böyük İpək yolu dövrünə təsadüf edir.
Müasir dövrdə isə Azərbaycanın müstəqillik qazanması onun həm qonşu ölkələrlə, həm də dünya ölkələri ilə
iqtisadi, ticarət əlaqələrinin artmasına təkan verib.
170-dən çox ölkə ilə ticarət əlaqəsi yaradılıb
Son illərdə Azərbaycanda istehsal olunan məhsullara dünya bazarında maraq çoxalıb. Bunun nəticəsidir
ki, bizim məhsulları alan ölkələrin sayı da getdikcə artır. Bu mənada təbii olaraq xarici ticarətin strukturu
dəyişikliyə uğradığı kimi, Azərbaycanın ticarət tərəfdaşlarının da sayı ciddi dəyişib. Belə ki, əgər
respublikamızın ticarət tərəfdaşlarının sayı 1997-ci ildə 84, 1999-cu ildə isə 121 ölkə olmuşdursa, hal-hazırda
onların sayı 170-dən çoxdur.
Bir məsələni də qeyd edək ki, əvvəllər Azərbaycanın əsas ticarət partnyorlarını MDB ölkələri təşkil
edirdisə, indi bu nisbət Avropa İttifaqı ölkələrinin xeyrinə dəyişib. Bu da əsasən Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru
kəmərinin işə düşməsindən sonra baş verib.
İtaliya birincidir
2018-ci ildə Azərbaycan ən çox İtaliyaya məhsul ixrac edib. Ötən il ixracda əsas ölkələrin siyahısında
ilk sırada İtaliya olmaqla, Türkiyə və İsrail qərarlaşıb. İtaliyaya ixrac 5 milyard 879 milyon 775 min ABŞ
dolları, Türkiyəyə 1 milyard 825 milyon 981 min dollar, İsrailə isə 1 milyard 310 milyon 824 min dollar
dəyərindədir.
Azərbaycanla ticarət dövriyyəsində əsas ölkələrin siyahısında ilk üçlükdə İtaliya, Türkiyə və Rusiya
dayanır. İtaliya ilə ticarət dövriyyəsi 6 milyard 219 milyon 861 min dollar, Türkiyə ilə 3 milyard 402 milyon
846 min dollar, Rusiya ilə isə 2 milyard 550 milyon 906 min dollar təşkil edib.
Göründüyü kimi, Azərbaycanın xarici ticarətində ixrac üzrə ilk yeri İtaliya tutur. Ümumiyyətlə,
Azərbaycanla İtaliya qarşılıqlı olaraq iqtisadi əlaqələrin inkişafına diqqət yetirir və bunun güclənməsinə maraq
göstərirlər. Azərbaycan Prezidentinin 2006-cı il 20 sentyabr tarixli sərəncamına əsasən, Azərbaycan və İtaliya
arasında İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiya yaradılıb.
Ötən ilin iyulunda İtaliya Prezidenti Sercio Mattarella Azərbaycana rəsmi səfər edib. Səfər zamanı
Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının ərazisində İtaliya şirkəti “Maire Tecnimont” tərəfindən inşa edilmiş
polipropilen zavodunun açılışı mərasimi keçirilib.
Ümumiyyətlə, son 10 ildə italyan müəssisələrinin və italyan texnologiyalarının Azərbaycanın neft
sənayesinə verdiyi töhfə 5 milyard avrodan çoxdur.
İtaliya yalnız Azərbaycanın neft məhsullarına maraq göstərmir
Azərbaycanla İtaliya arasında ticarət dövriyyəsində əsas yeri neft və kimya sənayesi məhsulları tutur.
İtaliyadan ölkəmizə isə texnika, yüngül və yeyinti sənayesi məhsulları gətirilir. Ona görə bu gün qarşıda duran
əsas vəzifələrdən biri ixracda qeyri-neft məhsullarının çəkisinin artırılmasıdır.
Hazırda Azərbaycan və İtaliya arasında investisiyaların təşviqi və qorunması haqqında yeni saziş
layihəsi, həmçinin energetika, infrastruktur, logistika, dəmir yolları, aqrar sənaye, neft-kimya və digər
sahələrdə əməkdaşlığı nəzərdə tutan birgə Fəaliyyət Planı üzərində iş aparılır.
Yaxın vaxtlarda Azərbaycan qazının Avropaya ixracı nəticəsində İtaliya ilə ticarət dövriyyəsinin
həcminin bir qədər də artacağı proqnozlaşdırılır. Lakin qeyd edildiyi kimi, prioritet məsələ qeyri-neft ixracını
artırmaqdır. Azərbaycanda son illər həyata keçirilən iqtisadi islahatların nəticəsi olaraq ixracatda qeyri-neft
sektorunun çəkisi əhəmiyyətli artıb. İtaliyada isə Azərbaycanın yalnız neft məhsullarına maraq göstərmirlər.
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Ona görə istisna deyil ki, yaxın illərdə İtaliya həm də Azərbaycanın qeyri-neft ixracında əsas ölkələrdən birinə
çevriləcək.
Azərbaycan. – 2019.- 27 yanvar. – № 21. – S. 5.
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Azərbaycan-Belarus münasibətləri: dostluq əlaqələrindən strateji əməkdaşlığa doğru
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin noyabrın 19-da Belarusa rəsmi səfəri iki dövlət arasındakı
münasibətləri keyfiyyətcə yeni mərhələyə yüksəltdi. Bir daha təsdiq olundu ki, Azərbaycan-Belarus
münasibətləri möhkəm dostluğa, qarşılıqlı etimada və strateji tərəfdaşlığa əsaslanır.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Prezidenti indiyədək Belarusa 5 dəfə, Belarus Prezidenti isə Azərbaycana 4
dəfə rəsmi səfər edib. Bundan əlavə ayrı-ayrı vaxtlarda işgüzar səfərlər də edilib. Diplomatiyada və
dövlətlərarası əlaqələrdə bu cür münasibətlər nadir hallarda müşahidə olunur. Bu da, ondan xəbər verir ki, iki
ölkə arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin inkişaf etdirilməsində dövlət başçıları arasında səmimi
dostluq, qarşılıqlı etimad və dialoq mühüm rol oynayır. Azərbaycan nümayəndə heyətinin tərkibinin olduqca
geniş olması isə dövlətlərarası münasibətlərin və əməkdaşlıq tellərinin kifayət qədər dərin və əhatəli
olmasından xəbər verirdi. Geniştərkibli görüşdə hər iki tərəfdən baş nazirin müavinlərinin, xarici işlər,
müdafiə, iqtisadiyyat, rabitə və informasiya texnologiyaları, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, fövqəladə hallar, sosial
müdafiə nazirləri, baş prokuror və digər rəsmi şəxslərin iştirakı ikitərəfli əlaqələrin hərtərəfli inkişaf etməsinin
nümunəsidir.
Səfər zamanı iki ölkə arasında kənd təsərrüfatı, iqtisadiyyat, hərbi-texniki, sosial-müdafiə, hüquqmühafizə və digər sahələri əhatə edən 9 sənəd imzalandı. Ən vacib sənəd dövlət başçıları tərəfindən
imzalanmış “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və Belarus Respublikası Prezidentinin Birgə
Bəyanatı”dır. Bəyanatda Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi və
BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin tələbləri əsasında həllinin vacibliyi qeyd olundu. Bu,
Ermənistanın təcridinin və münaqişənin həlli ilə əlaqədar beynəlxalq ictimaiyyətin Azərbaycanın haqlı və
ədalətli mövqeyinə dəstəyinin daha da güclənməsinin növbəti nümunəsidir. Ermənistanla müttəfiqlik
münasibətlərinə malik olan dövlətlər belə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyini dəstəkləyirlər. Bu,
bir daha onu göstərir ki, münaqişənin həllinin əsasını BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri təşkil edir.
Bəyanatın 1-ci bəndində qeyd olunur ki, Azərbaycan Respublikası və Belarus Respublikası strateji tərəfdaşlıq,
qarşılıqlı etimad və hərtərəfli əməkdaşlıq çərçivəsində bir-biri ilə əlaqələri inkişaf etdirirlər. 6-cı bənddə
göstərilir ki, tərəflər Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüququn ümumqəbuledilmiş norma və
prinsipləri, xüsusilə, dövlətlərin suveren bərabərliyi, sərhədlərin toxunulmazlığı, ərazi bütövlüyü və BMT
Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələri və ATƏT-in qərarları əsasında tezliklə sülh yolu ilə həllinin
vacibliyini qeyd etdilər. 7-ci bəndə əsasən, tərəflər ATƏT-in Minsk Qrupunun fəaliyyətinə toxunaraq, bu
istiqamətdə gələcək səylərin artırılmasının vacibliyini bildirdilər. 11-ci bənddə isə yazılır: tərəflər beynəlxalq
təşkilatlar, o cümlədən, Azərbaycan və ya Belarusun üzv olmadığı beynəlxalq qurumlar çərçivəsində təşəbbüs
və namizədlərin qarşılıqlı dəstəklənməsi praktikasının davam etdirilməsi barədə razılığa gəldilər.
Göründüyü kimi, Azərbaycan-Belarus münasibətlərində qarşılıqlı siyasi etimadın formalaşmasının
səbəblərindən biri də rəsmi Minskin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı tutduğu prinsipial mövqe və
Azərbaycanın və Belarusun təmsil olunmadığı beynəlxalq təşkilatlarda bir-birlərini dəstəkləmələridir.
Məsələn, Belarus Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatında Ermənistanın müttəfiqi sayılsa da, ərazi
bütövlüyü məsələsində Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyir. Bunu Prezident Aleksandr Lukaşenko daim
bəyan edir. Minskdə keçirilən birgə mətbuat konfrasında Prezident İlham Əliyev bu barədə deyib: “Əgər hər
hansı beynəlxalq təşkilatda Belarusla, yaxud hər hansı rəhbər orqanlara namizədliyi irəli sürülən bu ölkədən
namizədlə əlaqədar məsələ qaldırılırsa, Azərbaycan qeyd-şərtsiz dəstək göstərir. Eyni münasibəti biz Belarus
tərəfdən də görürük. Bu, bizim münasibətlərimizin yüksək səviyyəsinin göstəricisidir. Biz, həmçinin, ya
Azərbaycanın, ya da Belarusun iştirak etmədiyi, amma başqa ölkənin iştirak etdiyi təşkilatlarda da bir-birimizi
dəstəkləyirik və bu da təbiidir. Bu, bizim beynəlxalq siyasət, beynəlxalq münasibətlər, regional problemlər və
beynəlxalq təhlükəsizliklə əlaqədar məsələləri müzakirə etdiyimiz kimi, təbiidir. Bütün bunlar dostlar arasında
təbiidir”.
Hazırda Azərbaycan və Belarus arasında hərbi-texniki sahədə də uğurlu əməkdaşlıq vardır. Səfər
çərçivəsində bu məsələ də müzakirə edildi və Azərbaycanla Belarus arasında hərbi-texniki sahədə qarşılıqlı
faydalı ikitərəfli əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi barəsində Anlaşma Memorandumu imzalandı. Bu Anlaşma
Memorandumundan çıxış edərək, Azərbaycana hava hücumundan müdafiə sistemlərinin, hücum təyinatlı
sistemlərinin təchiz edilməsi üçün kontraktların imzalanması nəzərdə tutulur. Xatırladaq ki, bundan əvvəl
Azərbaycan Belarusdan “Polonez” raket sistemlərini, zirehli texnika və digər hərbi vasitələr almışdır. Birgə
mətbuat konfransında Prezident İlham Əliyev bu barədə deyib: “Bizim əməkdaşlığımızın istiqamətlərindən
biri də hərbi-texniki sahədir. Biz bu əməkdaşlıqdan çox razıyıq, məhsulların keyfiyyəti və səmərəliliyi çox
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yüksəkdir. Buna görə də, təsadüfi deyil ki, ölkələrimiz arasında hərbi-texniki əməkdaşlığın artıq yaxşı tarixi,
kifayət qədər böyük həcmləri və genişlənməyə yaxşı meyili var. Təsadüfi deyil ki, bu gün imzalanan sənədlər
arasında memorandum da var. Bu sənəd, ən qısa müddətdə, Belarusdan hərbi texnikanın növbəti partiyasının
alınması üçün müqaviləyə çevriləcək”.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan Prezidentinin Belarusa səfəri olduqca məhsuldar və səmərəli keçdi.
Prezidentlərin təkbətək görüşündə ölkələrimiz arasında münasibətlərin müxtəlif sahələrdə uğurla inkişafından,
strateji əməkdaşlığın səviyyəsindən məmnunluq ifadə olundu, dövlət başçılarının qarşılıqlı səfərlərinin
Azərbaycan-Belarus əlaqələrinin daha da genişlənməsi işinə xidmət edəcəyinə əminlik vurğulandı, eləcə də,
qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müzakirə olundu.
Bir sözlə, Azərbaycan və Belarus arasında olan strateji əməkdaşlıq əlaqələri hər iki ölkənin perspektiv
inkişafı baxımından, xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu əlaqələr, eyni zamanda, regionun gələcək tərəqqisi ilə
bağlı yeni baxışlar formalaşdırır.
“Səs” Analitik Qrupu
Səs.– 2018.- 27 noyabr. – № 224. – S. 3.
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Azərbaycan-İspaniya münasibətləri inkişaf edir
Atamoğlan Məmmədli
Nigar Cumayeva
Azərbaycanın dostları arasında özünəməxsus yer tutan ölkələrdən biri də dünya tarixində yaddaqalan
rol oynamış İspaniyadır. Hər dəfə bu ölkənin adı çəkiləndə ilkin olaraq gözlərimiz önündə böyük coğrafi
kəşflər, “korrida” adlanan öküz döyüşləri, müsəlman və xristian mədəniyyətlərinin sintezi olan Kordova
müsəlman əmirliyi, ispandilli ölkələr, həm də sürətli futbol oyunları, ən əsası isə Azərbaycana dost bir ölkə
canlanır.
Son yüzilliklər ərzində dünyada baş verən mühüm proseslərin iştirakçısı olan bu ölkə həmişə
müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü qoruyub saxlamağa çalışmışdır. Avropanın mühüm tərkib hissəsi olan
İspaniya həm bu qitədə, həm də beynəlxalq münasibətlər sistemində özünəməxsus söz sahibidir. Bu qoca
qitənin siyasi, iqtisadi və mədəni həyatını İspaniyasız təsəvvür etmək mümkün deyil.
Son zamanlar Avropada və bütövlükdə dünyada baş vermiş maliyyə və iqtisadi böhranlar bu ölkədən də
yan keçməmişdir. Hökumət böhranın mənfi nəticələrinin aradan qaldırılması və iqtisadiyyatın ardıcıl
inkişafının təmin edilməsi istiqamətində geniş tədbirlər planı hazırlayaraq uğurla həyata keçirmişdir. Təsadüfi
deyil ki, ortaya çıxan iqtisadi problemlərə çevik yanaşma nəticəsində iqtisadiyyat irəliləməkdə davam edir.
Hazırda əlverişli vergi-büdcə siyasəti ilə yanaşı, xammal və yanacaq üzərində ucuz qiymətlərin tətbiq olunması
aktiv istehlakı stimullaşdırır. Bu cəhətdən iqtisadiyyatın artımı gözlənildiyindən daha intensiv həyata keçməyə
başlamışdır. Ölkədə ümumi daxili məhsulun artım sürəti 2,8 faiz təşkil etsə də, bu göstəricinin yüksələn xətlə
davam edəcəyi proqnozlaşdırılır. Bir çox neqativ amillərə baxmayaraq, bütövlükdə dövlət iqtisadiyyatının
inkişafı yüksələn xətlə irəliləməkdə davam edir. Hökumətin əsas vəzifəsi işsizliyin səviyyəsinin aşağı
salınması və yeni iş yerlərinin yaradılmasından ibarətdir.
İspaniya iqtisadiyyatı dünya üzrə dördüncü yerdə qərar tutub və əhalinin adambaşına düşən ümumi
daxili məhsulun miqdarına görə yeddinci yeri tutur. Bu cür yüksək göstəricilərə məhz son illər nail
olunmuşdur. Həmçinin, Avropaya inteqrasiya, nəqliyyat kommunikasiyalarının genişləndirilməsi və bununla
əlaqədar olaraq turizm bölməsinin inkişafı müasir ispan iqtisadiyyatına müsbət təsir göstərən amillərdir.
Xatırladaq ki, İspaniyanın Avropa İttifaqına daxil olmasından sonra hökumətin iqtisadi siyasəti xeyli
dərəcədə Avropanın daxili ehtiyaclarının təmin olunmasına yönəldilmişdi. Qlobal böhranın mənfi təsirinə
baxmayaraq, ispan iqtisadiyyatı hazırda Avropada ən inkişaf etmiş iqtisadiyyatlardan biridir. Onun güclü
cəhətlərindən biri ixtisaslaşmanın yüksək səviyyəsi şəraitində işçi qüvvəsinin əmək xərclərinin aşağı olmasıdır.
Son illər iqtisadiyyatın bir çox bölmələrində özəlləşdirmə prosesi həyata keçirilir. Bu da öz növbəsində
müəssisələrin rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsinə imkan verir.
İspaniya XXI əsrə Avropanın ən inkişaf etmiş dövlətlərindən biri kimi qədəm qoymuşdur. Bununla belə,
ölkə kənd təsərrüfatı bölməsinin və iqtisadiyyatın bir sıra digər sahələrinin inkişafı üçün xaricdən xeyli
miqdarda maliyyə yardımları almışdır. İqtisadiyyatın müəyyən sahələrində xarici kapitalın payı 50 faizdən
yüksəkdir. Bu, xüsusilə müəssisələrin əhəmiyyətli payının ABŞ və Avropa ölkələrindən olan sahibkarlara
məxsus olduğu metallurgiya və maşınqayırma sahələrinə aiddir. Ölkədə iri maliyyə-sənaye qruplarının,
həmçinin aparıcı bank strukturlarının da iqtisadiyyata təsir imkanları böyükdür.
Sənayenin əsas sahələri sırasında elektrik enerjisinin istehsalı, nəqli və bölüşdürülməsi,
avtomobilqayırma, neft-qaz sənayesi, kimya sənayesi, minik avtomobilləri üçün ehtiyat hissələri istehsalını
nümunə göstərmək olar. Əlavə edək ki, ölkə iqtisadiyyatının inkişafında həm yük, həm də sərnişin daşınması
baxımından dəniz limanları mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Son illər hökumət əhalinin sosial problemlərinin həlli istiqamətində çoxsaylı addımlar atır. İşsizlərə
yardım proqramı genişləndirilir. Yaxın illərdə hüquqi və gəlir vergilərinin azaldılması nəzərdə tutulur ki, bu
da istehlak xərclərini stimullaşdırmağa imkan verəcəkdir.
İspaniya iqtisadiyyatının ənənəvi və mühüm sahəsi kənd təsərrüfatıdır. Bu ölkə Qərbi Avropada ən iri
kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarından biridir. Onun da əsas sahələrini maldarlıq, meşə sənayesi təşkil
edir. Palıd qabığı hasilatı da əhəmiyyətli sahələrdən biridir. Balıqçılıq təsərrüfatı mühüm sahə hesab
olunmaqla, bu məhsullara dünya bazarında tələbat yüksəkdir. İspaniya balıqçılıq donanması sututumuna görə
dünyanın ən aparıcı dövlətlərindən biridir.
Ölkə, həmçinin zeytun yağı və şərab istehsalı üzrə də ən iri istehsalçılardan biridir. Şərab istehsalı
sahəsində Fransa və İtaliyanı geridə qoyur. İxracat yönümlü başlıca kənd təsərrüfatı bitkisi isə sitrus
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meyvələridir. Bu ölkə həm də badam, ərik, şaftalı, nar, əncir ixracatı üzrə Avropada birinci yeri tutur. Yerli
istehsal ət və süd məhsullarına olan tələbatı tam ödəyir. Eyni zamanda, bu məhsulların bir hissəsi dünya
bazarına göndərilir.
İspan iqtisadiyyatı tədricən “xidmət iqtisadiyyatı” xarakteri kəsb edir. XX əsrin ikinci yarısından
etibarən ölkədə turizm bölməsi intensiv inkişaf etməyə başlamışdır. Hazırda bu bölmə ölkə iqtisadiyyatında
nəhəng rol oynayır. Daha cəlbedici və məşhur marşrutlardan biri paytaxt Madrid, Barselona və həmçinin
ölkənin sahilboyu rayonlarıdır. Orada çimərlik istirahəti üçün ideal şərait yaradılmışdır.
İspaniya ölkəyə gələn xarici turistlərin sayına görə, yalnız Fransadan geri qalaraq dünya üzrə ikinci yeri
tutur. Krallıq, dünya turizm axınının 7 faizini qəbul edir. Turizm ölkə iqtisadiyyatına hər il 50 milyon avrodan
çox gəlir gətirir. Kataloniya ən iri və cəlbedici turizm mərkəzidir. Ölkəyə gələn bütün turistlərin 25-30 faizi
Kataloniyanın görməli yerlərini gəzir, tarixi abidələrilə tanış olurlar. Təsadüfi deyil ki, Ümumdünya Turizm
Təşkilatının mənzil-qərargahı da məhz Madriddə yerləşir. Məlumata görə, yaxın 20 il ərzində İspaniyada
turizm hər il orta hesabla 5 faiz artacaqdır. Bu cəhətdən, 2020-ci ildə ölkəyə 75 milyon xarici turistin gəlməsi
gözlənilir.
İspaniya iqtisadiyyatının yuxarıda sadalanan özəl xüsusiyyətləri və potensial imkanları Azərbaycan
şirkətlərinin bu ölkəyə cəlb edilməsi üçün stimul verə bilər. Xüsusilə də iki ölkə arasında qeyri-neft sektoru
sahəsində böyük perspektivlər mövcuddur.
Azərbaycan İspaniya Krallığı ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsinə böyük önəm verir. Əslində, iki ölkə
arasında münasibətlər orta əsrlər çağına gedib çıxır. İspaniya Krallığı Azərbaycan Respublikasının
müstəqilliyini birincilər sırasında 1991-ci il dekabrın 31-də tanımışdır. İki ölkə arasında diplomatik
münasibətlər isə 1992-ci il fevralın 11-də qurulmuşdur. Siyasi sahədə tam şəkildə qarşılıqlı anlaşma
mövcuddur və əlaqələr getdikcə intensiv xarakter alır. İqtisadi əlaqələr yalnız son illər fəallaşmağa başlamışdır.
Həmin müddət ərzində iki ölkə arasında iqtisadiyönümlü dövlət və özəl qurumların, yerli şirkətlərin
nümayəndələri, potensial sərmayəçilər arasında müxtəlif səviyyələrdə işçi təmasları qurulmuş, qarşılıqlı
işgüzar səfərlərin sayı nəzərəçarpacaq dərəcədə artmışdır.
Həmçinin, bu ölkələr arasında münasibətlər dostluğa və qarşılıqlı anlaşmaya əsaslanır. Dövlət arasında
normal siyasi əlaqələrin mövcud olması həyatın digər sahələrində də münasibətlərin inkişafına təkan verir.
Azərbaycan və İspaniyanın biznes aləminin nümayəndələri arasındakı əməkdaşlığı buna misal gətirmək olar.
Azərbaycan və İspaniya sahibkarları arasında əlaqələri daha da fəallaşdırmaq üçün biznes-forumlar təşkil
olunur. Bu tədbirlərdə onlarca ispan şirkəti iştirak etmişdir. Onlardan bəziləri İspaniyanın nəhəng şirkətləri
hesab olunur. Nümunə üçün Türkiyədə NEZ layihəsində SOCAR-la əməkdaşlıq edən Tecnicas Reunidas,
Azərbaycanın dəmir yollarına xüsusi maraq göstərən Talgo, eləcə də Azərbaycandan Avropaya qaz tədarükü
üçün nəzərdə tutulmuş Transadriatik boru kəmərinin (TAP) 16 faizini əldə etmiş ENAGAS şirkətlərinin
adlarını qeyd etmək olar.
Azərbaycan-İspaniya münasibətləri iqtisadiyyatla yanaşı, hərbi sahəni də əhatə edir. Təsadüfi deyil ki,
sülhə təhlükə yaradan bütün elementlərlə mübarizə hazırda hər iki ölkənin diqqət mərkəzindədir. Bu
mübarizədə hər iki ölkə eyni mövqedən çıxış edir. İspaniyanın müdafiə naziri Pedro Morenes Eulatenin
sözlərilə desək, “İspaniyanın və Azərbaycanın dostları da, düşmənləri də eynidir”.
Siyasi və iqtisadi sahələrdə olduğu kimi, mədəni, elmi sahələrdə də əlaqələr uğurla inkişaf etdirilir. Bu
əməkdaşlıqda hər iki tərəfdən nüfuzlu elm və təhsil müəssisələri, mədəniyyət mərkəzləri iştirak edir.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) ilə İspaniya İqtisadiyyat və Maliyyə Elmləri Kral
Akademiyası arasında ictimai, təbiət və dəqiq elmlər, eləcə də mühəndislik elmləri üzrə araşdırmaların daha
da genişləndirilməsi məqsədi ilə memorandumun imzalanması bu qəbildən olan əhəmiyyətli addımlardan
biridir.
İkitərəfli mədəni əməkdaşlığın həyata keçirilməsi üçün real və etibarlı hüquqi baza da yaradılmışdır.
Hələ 2012-ci ildə Azərbaycan Respublikası ilə İspaniya Krallığı arasında mədəniyyət, təhsil və elm sahələrində
əməkdaşlıq haqqında 16 maddəlik sazişin imzalanması bu sahədə fəaliyyəti daha da canlandırmışdır. Xalqları
bir-birinə yaxınlaşdıran ədəbi əlaqələr sahəsi də artıq iki ölkə yazarları və naşirləri arasında sıx əməkdaşlıq
meydanına çevrilmişdir. Bu bir faktdır ki, tarixən ispan ədəbiyyatına, onun nümayəndələrinə maraq
Azərbaycanda həmişə böyük olmuş və indi də günü-gündən artmaqdadır. Bu günlərdə Migel Delibesin ilk dəfə
nəşr olunmuş irihəcmli “Seçilmiş əsərləri” də Azərbaycan oxucusu tərəfindən maraqla qarşılanmışdır.
Təqdirəlayiq haldır ki, İspaniya hökuməti Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi məsələsi
ilə əlaqədar Azərbaycanın haqlı mövqeyini həmişə dəstəkləmişdir. Respublika Prezidenti İlham Əliyev həmişə
özünün xarici siyasət kursunda dost İspaniyaya xüsusi önəm vermişdir. İspaniya kralı VI Felipe bu cür
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siyasətdən məmnunluq duyaraq qeyd edib ki, Azərbaycanın qısa zaman ərzində əldə etdiyi uğurlu nəticələr
sayəsində Cənubi Qafqaz regionunda lider ölkəyə çevrilməsi təsadüfi deyildir.
İspaniya Krallığının Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili, xalqımıza və dövlətimizə böyük hörmət və
rəğbət bəsləyən, Azərbaycan mədəniyyətinə sevgisi olan İqnasiyo Sançez Taboada iki ölkə arasında iqtisadi
əlaqələrin inkişaf etdirilməsi üçün səylərini əsirgəməyəcəyini bildirib. O, qeyd edib ki, ölkələrimiz arasında
iqtisadi əlaqələr son illər daha da fəallaşmağa başlayıb.
Müstəqilliyə qədəm qoymuş Azərbaycan üçün İspaniyanın zəngin təcrübəsindən yararlanmaq imkanları
böyükdür. Hər iki ölkə xalqlarının sadəliyi, mədəniyyətə və inkişafa, tərəqqiyə olan maraqları onları
birləşdirən əsas keyfiyyətlərdir. Möhkəm əminliklə qeyd edə bilərik ki, Azərbaycan-İspaniya münasibətləri
qarşılıqlı maraqlara söykənərək həyatın bütün sahələrində yeni-yeni zirvələrə yüksələcəkdir.
Respublika.– 2018.- 16 oktyabr. – № 231. – S. 10.
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Azərbaycanla Xorvatiya arasında strateji tərəfdaşlıq əlaqələri uğurla inkişaf edir
Mübariz Abdullayev
Prezident İlham Əliyev: Həm Avratlantik strukturlarla bizim əlaqələrimiz, həm də ikitərəfli müstəvidə
aparılan işlər onu göstərir ki, Xorvatiya və Azərbaycan, sözün əsl mənasında, strateji tərəfdaşlardır
Müstəqil Azərbaycanın Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirdiyi xarici siyasət xalqımızın
milli maraqlarına əsaslanır və qlobal miqyasda ölkəmizin nüfuzunu artırmağa xidmət edir. Aparılan
məqsədyönlü siyasət sayəsində respublikamız beynəlxalq birliyin layiqli üzvünə çevrilib, ölkəmizin ayrı-ayrı
dövlətlərlə, beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələri daha da intensivləşib.
Almaniya kansleri Angela Merkelin Azərbaycana səfəri, Prezident İlham Əliyevin Rusiya, Qırğızıstan
və Xorvatiyaya səfərləri və əldə olunmuş nəticələr Azərbaycanın xarici siyasətinin dinamikliyini, onun yüksək
beynəlxalq nüfuza malik ölkə olduğunu, dünyada Azərbaycana hörmətlə yanaşıldığını, rəyi ilə hesablaşıldığını
əyani şəkildə təsdiq edir. Bu səfərlər və dövlətlər arasında əldə olunmuş razılaşmalar Azərbaycanın strateji
tərəfdaşlıq əlaqələrinin güclənməsinə, dost və tərəfdaşlarının sayının artmasına xidmət edir.
Azərbaycanla Xorvatiya arasında kifayət qədər fəal siyasi dialoq qurulub
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin bu günlərdə Xorvatiya Respublikasına baş tutan
səfəri kifayət qədər məhsuldar keçib. Səfər çərçivəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Xorvatiya
Prezidenti xanım Kolinda Qrabar-Kitaroviçin təkbətək və nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibdə
görüşləri olub. Prezidentlər əməkdaşlığın müxtəlif aspektlərinə dair məsələləri ətraflı müzakirə ediblər.
Səfər çərçivəsində Prezident İlham Əliyev həmçinin Xorvatiya Respublikası parlamentinin sədri Qordan
Yandrokoviç ilə görüşüb, Xorvatiya Respublikasının Baş naziri Andrey Plenkoviç ilə işçi nahar edib.
Azərbaycanın dövlət başçısı Zaqrebdə “Xorvatiya Qurbanlarının Səsi – Ağrı Divarı” abidəsini də ziyarət edib.
Sənədlərin imzalanması mərasimindən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və
Xorvatiya Respublikasının Prezidenti xanım Kolinda Qrabar-Kitaroviç mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər.
Bütövlükdə Azərbaycanın Xorvatiya ilə münasibətləri hər iki ölkənin qarşılıqlı maraqları əsasında
uğurla inkişaf edir. Xorvatiya və Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq əlaqələri vardır, bu əlaqələr genişlənir
və güclənir. Təsadüfi deyil ki, həm Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, həm də Xorvatiya Prezidenti xanım
Kolinda Qrabar-Kitaroviç mətbuata verdikləri bəyanatlarında iki dost ölkə arasında kifayət qədər fəal siyasi
dialoq qurulmasından məmnunluqlarını bildiriblər. Azərbaycanın dövlət başçısı Öz bəyanatında ikitərəfli
münasibətlərin yüksələn xətlə inkişaf etdiyinə diqqət çəkərək bildirib ki, Xorvatiya və Azərbaycan, doğrudan
da, strateji tərəfdaşlardır.
İki ölkə arasında münasibətlərin strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlməsində dövlət başçılarının
nümayiş etdirdikləri siyasi iradənin önəmini xüsusi qeyd etmək lazımdır. Azərbaycanın dövlət başçısı 2013cü ildə Xorvatiyada rəsmi səfərdə olub. Eyni zamanda, Xorvatiyanın Prezidenti iki il bundan əvvəl – 2016-cı
ilin oktyabrında Azərbaycana rəsmi səfər edib. Prezidentlər həmçinin beynəlxalq tədbirlər çərçivəsində də sıx
təmaslar qururlar. Dövlət başçıları ötən il beynəlxalq konfrans çərçivəsində görüşüblər.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2013-cü ildə Xorvatiyaya bəhs olunan səfəri çərçivəsində
Zaqrebdə iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlıq haqqında Bəyannamə imzalanıb. Ölkələrimiz ikitərəfli
münasibətləri məhz bu Bəyannamə əsasında inkişaf etdirirlər. Ötən dövrdə ikitərəfli münasibətlərin inkişafı
və əməkdaşlığın əhatə dairəsinin genişləndirilməsi üçün çox işlər görülüb. Azərbaycanın dövlət başçısı
mətbuata verdiyi bəyanatında ikitərəfli münasibətlərin yüksələn xətlə inkişaf etdiyinə diqqət çəkib. “Həm
Avratlantik strukturlarla bizim əlaqələrimiz, həm də ikitərəfli müstəvidə aparılan işlər onu göstərir ki,
Xorvatiya və Azərbaycan, sözün əsl mənasında, strateji tərəfdaşlardır”, – deyə Prezident İlham Əliyev
vurğulayıb.
Avropa İttifaqı-Azərbaycan əlaqələri uğurla inkişaf edir
Cənubi Qafqaz coğrafiyasının lider dövləti olan Azərbaycanın Avropa ölkələri üçün də önəmi getdikcə
artır. Azərbaycan Avropa İttifaqına üzv olan dövlətlərlə ikitərəfli strateji tərəfdaşlıq əlaqələri qurur, ölkələr
arasında siyasi, iqtisadi, humanitar və digər sahələrdə əməkdaşlıq güclənir.
Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan perspektivdə münasibətlərin daha da dərinləşməsinə siyasi iradə nümayiş
etdirirlər. Bunu tərəflərin yeni Saziş üzərində işləməsi bir daha təsdiqləyir. Prezident İlham Əliyev bu
yaxınlarda Brüsselə səfərdə olub və Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Donald Tuskla görüşüb. Prezident
İlham Əliyev Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında “Tərəfdaşlıq prioritetləri” sənədinin paraflanmasını yeni
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Sazişin imzalanması üçün önəmli addım kimi səciyyələndirib: “Avropa İttifaqı-Azərbaycan əlaqələri uğurla
inkişaf edir. Bu ilin iyul ayında Brüsseldə Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında “Tərəfdaşlıq prioritetləri”
sənədi imzalanmışdır. Bu, yeni Sazişin imzalanması üçün çox önəmli bir addımdır. Hazırda Avropa İttifaqı və
Azərbaycan yeni Saziş üzərində işləyir”.
Azərbaycan, eyni zamanda, NATO-nun etibarlı tərəfdaşıdır. Prezident İlham Əliyevin NATO-ya
çoxsaylı rəsmi səfərləri baş tutub. Yaxın keçmişdə isə Azərbaycan Əfqanıstanda “Qətiyyətli dəstək”
missiyasındakı öz hərbi kontingentinin sayının artırılması ilə bağlı qərar qəbul edib. Artıq 120 azərbaycanlı
hərbçi Əfqanıstanda xidmət göstərir. Prezident İlham Əliyev nəzərə çatdırıb ki, “Qətiyyətli dəstək”
missiyasının təmin olunması üçün Azərbaycan öz hava məkanını və nəqliyyat infrastrukturunu təqdim edib.
Bu da missiyanın uğurla davam etməsi üçün çox önəmli məsələdir. Onu da vurğulayaq ki, NATO və
bütövlükdə Avropa İttifaqı Azərbaycanın Əfqanıstandakı sülhməramlı əməliyyatlarda iştirakını yüksək
qiymətləndirir.
Xorvatiya Azərbaycanın strateji tərəfdaşı olaraq daim ölkəmizin Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığını
dəstəkləyir. Dost ölkə Xorvatiya Avropa İttifaqı-Azərbaycan münasibətlərinin dərinləşməsinə davamlı
töhfələr verir.
Həm Azərbaycan, həm də Xorvatiya iqtisadi sahədə əməkdaşlığı dərinləşdirmək niyyətindədir
Prezident İlham Əliyevin Xorvatiyaya səfəri çərçivəsində keçirilən görüşlərdə, eləcə də prezidentlərin
bəyanatlarında iki ölkə arasında iqtisadi sahədə əməkdaşlığın dərinləşdirilməsinin zəruriliyi xüsusi olaraq
nəzərə çatdırılıb. Hazırda iqtisadi əməkdaşlıqla bağlı Azərbaycan ilə Xorvatiya arasında qarşılıqlı komissiya
fəaliyyət göstərir. Sözügedən komissiyanın son iclası Bakıda keçirilib. Komissiyanın fəaliyyətinin əsas
məqsədi ikitərəfli layihələr irəli sürməkdən, onları həyata keçirməkdən ibarətdir. Bu çərçivədə müxtəlif
tədbirlərin həyata keçirilməsi və beləliklə də qarşılıqlı ticarət dövriyyəsinin artırılması nəzərdə tutulub.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın niyyətini diqqətə çatdıraraq deyib: “Biz Xorvatiya ilə daha böyük
həcmdə ticarət əməliyyatları aparmaq istəyirik. Ticarət dövriyyəsinin nə həcmi, nə də strukturu bizi qane edə
bilməz. Hesab edirəm ki, hökumətlərarası komissiya bu məsələ ilə bağlı çox ciddi fəaliyyət göstərəcək. Yaxın
zamanlarda həm ticarət dövriyyəsinin artırılması, eyni zamanda, müştərək investisiya layihələri də icra edilə
bilər”.
Müzakirələrdə də vurğulandığı kimi, iki ölkə iqtisadi sahədə bir sıra istiqamətlər üzrə əməkdaşlıq edə
bilər. Məsələn, əczaçılıq sahəsində investisiya layihələrinin reallaşdırılması mümkündür. Azərbaycan bu
sahədə yerli istehsalın genişləndirilməsini hədəfləyib. Hazırda Rusiya və İran şirkətlərinin iştirakı ilə
Azərbaycandakı Pirallahı Sənaye Parkında yeni müəssisələr qurulur. Xorvatiya şirkətləri də Azərbaycandakı
əlverişli investisiya mühitindən bəhrələnə bilərlər. Belə ki, Xorvatiya ilə Azərbaycan arasında əczaçılıq
sahəsində birgə müəssisə təsis edilə bilər.
Prezidentlərin bəyanatlarında qeyd edildiyi kimi, ölkələrimizin gəmiqayırma sahəsində əməkdaşlıq
imkanları da genişdir. Yeri gəlmişkən bildirək ki, səfər çərçivəsində 6 gəmi ilə bağlı müzakirələr aparılıb.
Tərəflər həmçinin kənd təsərrüfatı, informasiya texnologiyaları, yeyinti məhsullarının emalı sahələrində
də əməkdaşlığı inkişaf etdirmək niyyətindədirlər. Səfər çərçivəsində “Azərbaycan Respublikasının Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyi ilə Xorvatiya Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında
Anlaşma Memorandumu” imzalanıb. Nəzərdə tutulan layihələrin reallaşdırılması isə Azərbaycanla Xorvatiya
arasındakı biznes potensialından tam şəkildə və daha səmərəli istifadə edilməsinə yeni imkanlar yaradacaq.
Səfər çərçivəsində imzalanmış sənədlər ölkələr arasında ticarət dövriyyəsinin artırılmasına, müştərək
investisiya layihələrinin icrasına imkan yaradacaq. Azərbaycan ilə Xorvatiya arasında aparılmış danışıqlar
ölkələr arasında əczaçılıq, kənd təsərrüfatı, kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı, gəmiqayırma və digər
istiqamətlər üzrə iqtisadi əməkdaşlıq əlaqələrinin genişlənməsinə şərait yaradacaq.
İki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlıq həmçinin nəqliyyat sektorunda mümkündür. Məlumdur ki,
Azərbaycan əlverişli coğrafi mövqeyindən istifadə edərək özünün nəqliyyat-tranzit imkanlarını genişləndirir
və bu məqsədlə müasir infrastruktur qurur. 2017-ci ilin oktyabr ayında ölkəmizin moderatorluğu ilə inşa
olunan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun rəsmi açılışı baş tutub. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu Asiyanı Avropa
ilə birləşdirən yeni nəqliyyat damarıdır. Azərbaycan Avrasiyanın nəqliyyat xəritəsinə də öz dəyərli töhfəsini
verir. Xorvatiyalı tərəfdaşlar da Azərbaycanın yaratdığı nəqliyyat imkanlarından bəhrələnə bilərlər.
Yaxın iki il ərzində Azərbaycan qazı ilk dəfə olaraq Avropa məkanına çatdırılacaq
Energetika sahəsində əməkdaşlıq Azərbaycanla Xorvatiyanın iqtisadi əlaqələrinə yeni impuls verə bilər.
Prezident İlham Əliyev vurğulayıb ki, bizim energetika sahəsində əməkdaşlığımız çox önəmlidir.
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Məlumdur ki, Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynayır. Hazırda
respublikamızın təşəbbüsü ilə Xəzər hövzəsini uzaq Adriatik dənizi, oradan isə Avropa ölkələri ilə
əlaqələndirən Cənub Qaz Dəhlizi inşa olunur. Təxminən 3500 kilometr uzunluğa malik yeni ixrac marşrutu
dörd seqmentdən ibarətdir və Azərbaycanın zəngin “Şahdəniz” yatağının işlənməsinə hesablanıb. 2018-ci ilin
mayında Bakıda Cənub Qaz Dəhlizinin rəsmi açılışı keçirilib. İyun ayında isə Türkiyənin Əskişəhər şəhərində
TANAP-ın istifadəyə verilməsi mərasimi keçirildi. Növbəti mərhələdə TAP istifadəyə veriləcək. İndiyədək
Cənub Qaz Dəhlizinin bu seqmenti üzrə işlərin 70 faizdən çoxu tamamlanıb. Cənub Qaz Dəhlizi üzrə işlərin
uğurla getməsindən məmnunluğunu bildirən Prezident İlham Əliyev “Əminəm ki, yaxın iki il ərzində
Azərbaycan qazı ilk dəfə olaraq Avropa məkanına çatdırılacaq. Beləliklə, Avropanın enerji təhlükəsizliyinə
növbəti töhfə veriləcək və Azərbaycan öz qaz potensialını daha da böyük həcmdə dünyaya, Avropaya təqdim
edə bilər”, – deyə vurğulayıb.
Qeyd edək ki, Azərbaycanın təsdiqlənmiş qaz ehtiyatları 2,6 trilyon kubmetrə qədərdir. Ölkənin ümumi
“mavi yanacaq” ehtiyatları isə bundan daha çoxdur. Azərbaycan qaz hasilatının artırılması ilə bağlı əlavə
addımlar atmaq və ixrac coğrafiyasını daha da genişləndirmək niyyətindədir.
İnvestisiya dəyəri 40 milyard dollardan çox olan Cənub Qaz Dəhlizi 7 ölkəni birləşdirir. Öz növbəsində
Xorvatiya da yeni qaz dəhlizinə böyük maraq göstərir və bu layihədə iştirak etmək istəyir. Bu ölkə Cənub Qaz
Dəhlizinin Məşvərət Şurasının toplantılarında müntəzəm iştirak edir. Xorvatiya həmçinin Krk adasında maye
qaz terminalının tikintisində maraqlıdır. İki ölkə arasında İon-Adriatik qaz kəmərinin tikintisi ilə bağlı çox
əhəmiyyətli danışıqlar aparılır.
Yeni Azərbaycan. – 2018.- 8 sentyabr. – № 169. – S. 3.
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Almaniya və Azərbaycan: müasir geostrateji reallıqlar fonunda
Həsən Həsənov,
“Xalq qəzeti”nin baş redaktoru, Əməkdar jurnalist
Qloballaşmanın perspektivləri haqqında beynəlxalq aləmdə rəsmən formalaşmış mövqe, əsasən, Davos
İqtisadi Forumunda, “Böyük iyirmilər”in son sammitlərində qəbul edilən proqram səciyyəli bəyanatlarda əks
olunmuşdur. Bu sənədlərdən açıq-aydın görünür ki, XXI əsrdə formalaşan dünya iqtisadiyyatının ümumi
qaydaları bu gün mövcud olan formada kapitalın milli dövlət sərhədlərindən sərbəst hərəkəti əsasında bazar
fəaliyyətinin beynəlmiləlləşdirilməsini nəzərdə tutur. Bu, o deməkdir ki, yeni dünya iqtisadiyyatının təməlini
iri maliyyə və qeyri-maliyyə korporasiyalarının başlıca rol oynadığı qlobal kapitalist bazarı təşkil edəcək. Təbii
ki, bu şəraitdə qlobal və ya transmilli kapitalist sistemi milli iqtisadiyyatlar üzərində dominant rol oynayacaq.
Beynəlxalq təşkilatların egidası altında hazırlanan maliyyə və ümumiqtisadi qloballaşma strategiyalarına
əsasən aralarında institusional, iqtisadi və digər sosietal fərqlər mövcud olan milli və regional iqtisadi birliklər
tədricən qlobal sistemə inteqrasiya olunacaq. Ancaq mütəxəssislər və ekspertlər qeyd edirlər ki, milli
sistemlərin institusional divergensiyasının qorunub saxlandığı şəraitdə korporativ kapitalın tənzimlənməsinə
və korporativ mülkiyyətə münasibətdə beynəlxalq qanunvericiliyin üstünlük qazanması müəyyən problemlər
yaradacaq.
Bəzi tədqiqatçılar belə hesab edirlər ki, milli dövlətlərin və multimilli idarəçilik orqanlarının ikinci
dərəcəli rol aldığı şəraitdə dünya iqtisadiyyatının tam korporativləşməsi ən azı iki səbəb üzündən mümkün
deyil. Birincisi, görkəmli iqtisadçıların və bu ssenarini hazırlayanların özlərinin də etiraf etdiyi kimi, həmin
proses zamanı uzunmüddətli resessiya baş verə bilər. İkincisi, milli dövlətlər, təbii ki, ümumi iqtisadi
resurslardan və yeni texnoloji nailiyyətlərdən fəal surətdə faydalanmağa çalışacaqlar. Böyük dövlətlər isə
onların bu arzusunun qarşısına müxtəlif bəhanələrlə sədd çəkib, əngəl törədəcəklər. Digər tədəfdən də qlobal
kapital axını siyasi tənzimləmə mexanizmlərinə çevik reaksiya verməyi, daha mükəmməl yanaşma sərgiləməyi
tələb edir.
Qlobal iqtisadi idarəçiliyin mərkəzi institusional mexanizmi kimi çıxış edən bank və maliyyə
fəaliyyətinin tənzimlənməsində, real sferanın bazar sektorunun islahatı sahəsində mövcud olan və gələcəkdə
yaranması ehtimal edilən problem və çətinliklər dünya ölkələrini bu gün israrla ikitərəfli və bəzi məsələlərdə
çoxtərəfli əməkdaşlığa sövq edir. Bu baxımdan Avropanın ən böyük iqtisadi gücü sayılan, ümumi daxili
məhsul istehsalına görə dünyada dördüncü yeri tutan Almaniya Federativ Respublikasının Kansleri Angela
Merkelin Azərbaycana səfəri olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 2017-ci ildə Almaniyada ÜDM-in həcmi
3,69 trilyon dollara bərabər olmuşdur. Əhalisi 82,5 milyon nəfər olan (Avropada əhalinin sayına görə 2-ci yeri
tutur) Almaniyada adambaşına düşən ÜDM payı 46,9 min dollardır. Əməkqabliyyətli əhalinin sayı 44,4 milyon
nəfərdir. Ötən il Almaniya iqtisadiyyatında artım 2,2 faizdən çox olmuşdur.
Dövlət quruluşuna görə Almaniya federativ dövlətdir, 16 inzibati ərazi vahidindən (federal torpaqdan)
ibarətdir. İdarəçilik forması parlamentli respublikadır. AFR-in Federal Kansleri 2005-ci il noyabrın 22-dən
Xristian Demokrat İttifaqının sədri Angela Merkeldir. Ölkədə icraedici hakimiyyət federal kanslerin rəhbərlik
etdiyi federal hökumətə məxsusdur. Siyasi sistem ikipilləlidir. Federal sistem ümumdövlət və beynəlxalq
əhəmiyyətli qərarlar qəbul etmək səlahiyyətinə malikdir. Regional pillə federal inzibati ərazi vahidlərində
icraedici, qanunverici və məhkəmə hakimiyyətini həyata keçirir. Seçkilərdə uğur qazanan partiyalar dövlətdən
maliyyə dəstəyi alır.
2018-ci ilin dövlət büdcəsində gəlirlər 1,598 trilyon, xərclər isə 1,573 trilyon ABŞ dolları həcmində
nəzərdə tutulmuşdur.
Ölkənin konstitusiyasına görə, Almaniya Silahlı Qüvvələri işğalçılıq müharibələrində iştirak edə bilməz.
Konstitusiya Məhkəməsinin qərarına əsasən, son illərdə Bundesverə Bundestaqın (parlamentin) razılığı ilə
BMT missiyası çərçivəsində sülhməramlı tədbirlərdə iştirak etməyə icazə verilib.
Avropa İttifaqının mərkəzi hissəsində yerləşən Almaniya təbii sərvətlər baxımından zəngin olmasa da
bir sıra sənaye və texnoloji sahədə dünya lideridir. Dünyada əmtəə ixracı və idxalı üzrə 3-cü yeri tutur. Əhalinin
həyat səviyyəsi çox yüksəkdir və bu göstərici üzrə ölkənin reytinqi dünyada 4-cü yerdədir. Federal hökumət
sosial təminat, universal səhiyyə sistemi, ətraf mühitin qorunması, pulsuz ali təhsil sahələrinə böyük məbləğdə
vəsait ayırır.
Almaniya Avropa İttifaqının yaradıcılarından biridir, 1955-ci ildən NATO-nun üzvüdür, “Böyük
yeddiliyə” daxildir. Həyat səviyyəsinin yüksək olmasına görə, immiqrasiya baxımından dünyada Amerika
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Birləşmiş Ştatlarından sonra ikinci cəlbedici ölkədir. Əhalisinin hər beş nəfərdən biri immiqrant keçmişə
malikdir.
Mərkəzi Avropa regionunda daş kömür və qonur kömür ehtiyatı böyükdür. Təbii sərvətlərin azlığı
səbəbindən ölkə iqtisadiyyatı daha çox sənaye sektoru və xidmət sahəsinə xüsusi diqqət yetirir. İqtisadiyyatın
60-70 faizini xidmət sahəsi, 30 faizə qədərini istehsal təşkil edir.
Dünya üzrə ümumi daxili məhsul istehsalının təqribən 4 faizi, Avropa İttifaqına daxil olan ölkələrin
ÜDM istehsalının 30 faizi Almaniyanın payına düşür.
Almaniya yüksək məhsuldarlığa malik kənd təsərrüfatı ölkəsidir. Kənd təsərrüfatı məhsulları
istehsalının ümumi həcminə, taxıl və heyvandarlıq məhsullarına görə Avropada yalnız Fransadan geri qalır.
Süd istehsalına görə Avropa İttifaqında birinci yeri tutur.
Əsas sənaye sahələri arasında maşınqayırma, kimya, elektrotexnika məhsulları, avtomobil və
gəmiqayırma böyük xüsusi çəkiyə malikdir. Almaniya sənayesinin istehsalı olan mallara tələbat bütün dünyada
olduqca böyükdür. Ölkə yeni texnologiya və müxtəlif çeşidli keyfiyyətli əmtəə istehsalına hər zaman ciddi
önəm verir, iri və əhəmiyyətli nəqliyyat qovşağı olmaqla yanaşı, 2200 müasir gəmidən ibarət ticarət
donanmasına malikdir.
Almaniya avtomobil istehsalı sahəsində bu gün Avropada birinci yerdədir. Ölkədə avtomobil
istehsalının tarixi 1870-ci ildən başlamışdır. Şirkətlər ən yüksək sinifli avtomobil istehsalı prosesində
dizayndan daha çox texniki keyfiyyətə və məhsuldarlığa xüsusi diqqət yetirirlər. Alman avtomobil markaları
heyrətamiz dizayn, innovativ texnologiya və digər meyarlar baxımından dünyada ən yüksək nüfuza malikdir.
BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi və Porsche təkcə Almaniyada deyil, bütün dünyada lüks-sinif
avtomobil istehsalçıları kimi misilsiz nüfuz qazanmışlar.
Təhlükəsizliklə bağlı müəyyən mübahisələr doğursa da, pilotsuz avtomobillər istehsalına dair
qanunvericilik bazası hazırlanır. Avtomobilə əyləşib qəzet oxuyan və ya seriala tamaşa edən insanı getdiyi
məkana aparan pilotsuz avtomobillərin istehsal olunacağı gün o qədər də uzaqda deyil. Ağır yük
avtomobillərinin öncül istehsalçıları olan MAN, FAW Group, Daimler Truck, Volvo, İsuzu, İveco texniki
keyfiyyət, təhlükəsizlik baxımından hətta bolid istehsalçılarını belə heyrətə salır.
1973-cü ildə Almaniya Demokratik Respublikası və Almaniya Federativ Respublikası BMT üzvlüyünə
qəbul edildilər. İkiyə bölünmüş ölkə uzun illərdən sonra dünya düzənində yaranmış tarixi şəraitdən
faydalanaraq, birləşməyə nail oldu. İki alman dövləti “Almaniyaya münasibət üzrə qəti tənzimləmə barədə
müqavilə” əsasında birləşdi (müqaviləni imzalayan ölkələrlə bağlı – ADR, AFR, SSRİ, Böyük Britaniya, ABŞ
və Fransa – bu sənəd “İki üstəgəl dörd müqaviləsi” də adlanır).
Beləliklə, 1990-cı il oktyabrın 3-də Almaniya Federativ Respublikasının Konstitusiyasına müvafiq
olaraq, ADR və Qərbi Berlin AFR-in tərkibinə daxil oldu, Almaniya Demokratik Respublikasının Xalq
Palatası (parlamenti – Volkskammer) və hökuməti ləğv olundu.
SSRİ-yə daxil olan respublikalardan 1988-ci ildən sonra Almaniyaya 2,2 milyon alman mənşəli əhali
köçmüşdür.
Almaniyanın “Meissen” fabrikinin istehsal etdiyi farfor məmulatları dünyanın ən məşhur muzeylərini
bəzəyir. Sənaye sahələrində robotlardan istifadənin hədsiz artması nəticəsində 12 milyon adamın öz iş yerini
itirəcəyi gözlənilir. Bu səbəbdən hökumət iqtisadi artım və sərvətlərin bərabər bölüşdürülməsi arasında
kompromis variantlar axtarır. Həmkarlar ittifaqları ilə işəgötürənlərin səmərəli əməkdaşlığı sosial rifahın
dayanıqlılığına müsbət təsir göstərir. Ölkə iqtisadiyyatının mühüm xüsusiyyətlərindən biri “Reyn kapitalizmi”
adlanır. “Reyn kapitalizmi” iqtisadi inkişaf prosesində banklara mühüm rol ayırır. Banklar ölkədə iri sənaye
və xidmət şirkətlərinin əsas səhmdarlarıdır, buna görə də onlar biznes-qərarların qəbulunda fəal iştirak edirlər.
Almaniyada sənayeləşmənin yüksək həddə çatması ölkənin dünya iqtisadiyyatında önəmli yer tutması ilə
nəticələnib. Bəzi obyektiv səbəblər üzündən ölkə ərazisində iqtisadi inkişaf qeyri-bərabər paylanıb. Məsələn,
şərq torpaqlarında inteqrasiya və modernləşmə böyük maliyyə resursları tələb etdiyi üçün müəyyən problemlər
yaranır. Federal hökumət problemin aradan qaldırılması üçün şərq əyalətlərinə hər il 100 milyard dollardan
çox vəsait ayırır. Ümumiyyətlə, Almaniyada xidmət və əmtəə ixracının artımı dünya iqtisadiyyatının artım
sürətindən yüksəkdir. Ümumi maşınqayırma, cihaz və dəzgahlar istehsalı, gəmiqayırma, nəqliyyat sahəsində
yeni texnologiyalar, təyyarə istehsalı, dəqiq mexanika, optika, əczaçılıq, parfümeriya-kosmetika, qara
metallurgiya, informasiya-kommunikasiya texnikası, kimya və kosmik sənaye sahəsinin yüksək
rəqabətqabiliyyətli məhsulları Almaniyanın dünya bazarlarında liderliyini qoruyub saxlamasına əlverişli şərait
yaradır. Dünya bazarına çıxarılan maşınqayırma məhsullarının 20 faizindən çoxu Almaniyanın payına düşür.
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Əlvan və qara metallurgiya idxal xammalı hesabına inkişaf edir. Aviakosmik sənayenin inkişaf sürəti çox
yüksəkdir.
Təsadüfi deyil ki, dünya iqtisadiyyatında böyük xüsusi çəkiyə malik olan Almaniya polyak mənşəli ABŞ
siyasi xadimi, görkəmli strateq Zbiqnev Bjezinskinin daim diqqət mərkəzində idi. Bjezinski Almaniya və
Fransanı Avropanın geosiyasi cəhətdən ən fəal dövlətləri hesab edirdi. Bu baxımdan böyük strateqin “Oyun
planı” kitabında “açar dövlətlər”in geosiyasi rolunun təhlili olduqca maraqlıdır. Bjezinski yazırdı: “İndiki
şəraitdə bütün dünya miqyasında cəmi beş geostrateji iştirakçı və beş geosiyasi mərkəz (geostrateji
iştirakçıların ikisi, bəlkə də, qismən iştirakçı kimi tövsif edilir) seçilir və Avrasiyanın yeni siyasi xəritəsində
identifikasiya oluna bilər.
Fransa, Almaniya, Rusiya, Çin və Hindistan böyük və fəal fiqurlardır, halbuki, Böyük Britaniya,
Yaponiya və İndoneziya (hamının etirafına görə çox vacib olan ölkələr) bu kvalifikasiyaya düşmürlər.
Ukrayna, Azərbaycan, Cənubi Koreya, Türkiyə və İran prinsipial geosiyasi mərkəz rolunu oynayırlar”.
Görünür, bu həqiqətləri yaxşı dərk edən Almaniya Azərbaycanla əməkdaşlığın genişləndirilməsinə
xüsusi əhəmiyyət verir. Odur ki, Azərbaycanla intensiv dialoqa və diskussiyaya ciddi ehtiyac duyur. Federal
Kansler Angela Merkel bu reallığı Azərbaycana səfəri zamanı açıq-aydın etiraf edərək dedi: “Bizim ikitərəfli
münasibətlərimiz onunla xarakterizə olunur ki, bu regionda Azərbaycanın simasında ən böyük, ən vacib ticarət
tərəfdaşımız var. Azərbaycanda xarici ticarət planlarımız var, burada 150 alman müəssisəsi fəaliyyət göstərir.
Azərbaycan da öz növbəsində iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinin həyata keçirilməsində maraqlıdır və
Almaniya bu sahədə öz ciddi töhfəsini verə bilər. Bu gün birgə biznes forumu da buna xidmət edəcək və orada
detallar barədə danışacağıq”.
Federal Kansler haqlıdır, Azərbaycanın mühüm geostrateji ərazidə yerləşməsi, bölgədə müşahidə edilən
tendensiyalar fonunda müasir, sivil müsəlman dövləti modeli ölkəmizin Qərb üçün cəlbediciliyini xüsusi
olaraq artırır.
Hazırda bütün dünyada özünü göstərməkdə olan geosiyasi ziddiyyətlər, böyük dövlətlər arasındakı
mürəkkəb iğtişaşlar, hərbi, ideoloji, informasiya və diplomatik savaşlar ciddi narahatlıq doğurur. Qərblə
Rusiya arasında vüsət almış qarşılıqlı ittihamlar dalğası da yeni təhlükələrdən xəbər verir. Açıq etiraf edək ki,
ABŞ-ın xarici siyasəti artıq liberal dünya nizamını nəticələrinin irəlicədən proqnozlaşdırılması çox çətin olan
böhran dönəminə sürükləyir. Dünya nizamının mexanizmləri, onun liberalizm, universalizm və düzənin
qorunması kimi üç əsas komponenti dartışma və savaş hədəfinə çevrilib. Başqa sözlə desək, dünya nizamının
gələcəyi sual altına düşüb. Liberalizm siyasi müstəvidə geri çəkilir, demokratik ölkələrdə siyasi populizm
güclənir, Avropada isə siyasi radikalizmə meyil artır. Dünya ticarətində proteksionizmin güclənməsi, böyük
dövlətlərin yalnız öz maraqlarını güdməsi ölkələri üz-üzə qoymaqdadır. “Hər şeydən öncə Amerika” devizi
dünya nizamını təhlükə qarşısında qoyub. Böyük dövlətlər belə mürəkkəb geosiyasi vəziyyətdə müxtəlif
maraqları tarazlaşdırmaqda çətinlik çəkirlər. ABŞ-ın Rusiyaya tətbiq etdiyi çoxsaylı sanksiyalar, ABŞ – Şimali
Koreya danışıqları, İranla imzalanmış nüvə sazişindən imtina, ABŞ – Çin ticarət müharibəsinin genişlənməsi,
Yaxın Şərqdəki gərginlik vəziyyəti daha da kəskinləşdirir.
Hətta, iş o yerə çatıb ki, Rusiyaya qarşı sanksiyalarla kifayətlənməyən ABŞ Rusiyanın qaz nəhəngi –
“Qazprom”un Baltik dənizi ilə Almaniyaya çəkiləcək “Şimal axını – 2” layihəsi iqtisadi cəhətdən yaxşı
əsaslandırılmış və istehlakçılar üçün nə qədər cəlbedici olsa da, bu qaz kəmərənin çəkilişinə görə öz müttəfiqi
olan Almaniyanı ciddi ittiham edir. Avropaya qaz ixracatçıları arasında Rusiyanın payı 43 faiz təşkil etsə də,
bu layihənin reallaşdırılmasına törədilən əngəllər davam etməkdədir.
Qərb təhlükəsizlik sisteminin çöküşünə aparan proseslərin qarşısını almaq üçün artıq Avropa ölkələri
ABŞ-dan asılı olmayan müdafiə-təhlükəsizlik sisteminin qurulması barədə düşünürlər. Federal Kanslerin teztez “biz artıq təhlükəsizliyimizi ABŞ-a etibar edə bilmərik” fikri də, görünür, elə bununla bağlıdır.
Geosiyasi proseslərin Qərb qanadının çöküşünü təhdid edən amillər Federal Kanslerin Cənubi Qafqaza
səfərini labüdləşdirən səbəblər arasında önəmli yer tutur. Avropa üçün yeni enerji mənbəyi olan, müstəqil
siyasət yeridən və etibarlı tərəfdaş kimi bütün dünyada böyük nüfuz qazanmış Azərbaycanla əməkdaşlığı
siyasi, iqtisadi, mədəni əlaqələri genişləndirmək arzusu Angela Merkeli Azərbaycana ciddi tərəfdaş kimi
baxmağa sövq edir.
Federal Kanslerin ölkəmizdə həyata keçirilən qlobal layihələr barədə ətraflı məlumata malik olması da
bu fikri bir daha təsdiq edir: “Azərbaycan Avropa İttifaqının enerji şaxələndirilməsində də güclü bir amildir
və Cənub Qaz Dəhlizinin açılması Avropanın enerji təminatında böyük rol oynayacaq. Biz Azərbaycanda Bakı
– Tbilisi – Qars dəmir yolunun açılmasını yüksək qiymətləndiririk. Bu, Avropa ilə ticarət əlaqələrini
genişləndirəcək, mübadilə aparılmasını yaxşılaşdıracaq”.
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Kanslerin regional təhlükəsizlik, Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə
bağlı açıqlaması da xüsusi əhəmiyyət kəsb edir: “Dağlıq Qarabağ məsələsi haqqında açıq danışdıq. Mən bir
daha vurğuladım ki, Almaniya bu münaqişənin həllində maraqlıdır və biz buna Minsk qrupu çərçivəsində öz
töhfəmizi verəcəyik… Bu regionda mövcud olan bütün münaqişələr sülh yolu ilə həll edilməlidir”.
Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev bu vaxta qədər Federal Kansler Angela Merkellə dəfələrlə
görüşmüş və iki ölkənin rəhbərləri arasında səmimi dialoq və etimad mühiti yaranmışdır. Azərbaycanda müasir
texnologiyaların tətbiqi, iqtisadi şaxələndirmə və qeyri-neft sektorunun inkişafında Almaniyadan olan 150dən çox müəssisə fəal iştirak edir. Bu günə qədər həmin şirkətlər Azərbaycanda dəyəri 1 milyard ABŞ
dollarından çox olan layihələr icra ediblər.
Statistikaya əsasən, 2017-ci ildə Almaniyanın Cənubi Qafqaz ölkələri ilə ümumi ticarətində
Azərbaycanın payı təqribən 66 faizə bərabər olub. Başqa sözlə desək, Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunda
Almaniyanın ən böyük və ən etibarlı tərəfdaşıdır.
Federal Kanslerin Cənubi Qafqaz turnesinə marağın böyük olması təbii qarşılanmalıdır. Berlin bu
regionda “Böyük Qara dəniz” layihəsinə xüsusi əhəmiyyət verdiyini gizlətmir və bu kontekstdə Almaniyanın
maraqlarına uyğun təhlükəsizlik sisteminin yaranması üçün səylərini əsirgəmir. Amma geosiyasi vəziyyətin
təhlili göstərir ki, bu mürəkkəb geosiyasi regionda heç bir güc Rusiya, ABŞ, Fransa, Türkiyə, İran kimi böyük
dövlətləri gözardı edə bilməz. Həm də açıq etiraf etmək lazımdır ki, bu regionun iqtisadi və geosiyasi lideri
Azərbaycandır. Azərbaycanın razılığı olmadan burada hansısa beynəlxalq layihənin baş tutması qeyrimümkündür. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, baş verən geosiyasi proseslərin fonunda ABŞ Prezidenti Donald
Trampın “Cənub Qaz Dəhlizini” xüsusi qeydlə sanksiyalar çərçivəsindən kənara çıxarması ciddi tarixi hadisə
kimi dünya düzəninin böyük aktorlarına əhəmiyyətli mesajdır. Bu mesajın siyasi, iqtisadi və təhlükəsizlik
aspektləri çoxlarını düşünməyə və geri çəkilməyə məcbur edəcək. Həm də nəzərə almaq lazımdır ki,
Azərbaycan müstəqil xarici siyasət yeridir və heç bir dövlətin, beynəlxalq qurumların diktəsi ilə hərəkət etmir.
Rəsmi Bakının öz fəaliyyətində ancaq milli maraqlara və bərabərhüquqlu tərəfdaşlığa üstünlük verməsi
Federal Kanslerin Azərbaycana səfəri zamanı bir daha xüsusi vurğulandı. Ölkənin ən ağır problemi olan Dağlıq
Qarabağ məsələsindən bəhs edərkən
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan həqiqətlərini, respublikanın qəti və prinsipial mövqeyini cəsarətlə
bəyan etdi: “Bu gün biz gündəlikdə duran məsələləri çox açıq, konstruktiv şəkildə müzakirə etdik. Əminəm
ki, aparılan danışıqlar, keçirilmiş fikir mübadiləsi gələcək əməkdaşlıq üçün əlverişli zəmin yaradır.
Mən xanım Kanslerə regional təhlükəsizlik məsələləri, xüsusilə Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məlumat verdim. Bildiyiniz kimi, Azərbaycanın beynəlxalq birlik tərəfindən
tanınan əraziləri uzun illərdir ki, Ermənistanın işğalı altındadır. Bu işğal nəticəsində bir milyondan çox
azərbaycanlı öz doğma torpağında qaçqın-köçkün vəziyyətinə düşmüşdür. BMT Təhlükəsizlik Şurası
münaqişə ilə bağlı dörd qətnamə qəbul etmişdir. Bu qətnamələrdə göstərilir ki, erməni silahlı qüvvələri işğal
edilmiş torpaqlardan dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmalıdır. Əfsuslar olsun ki, Ermənistan bu qətnamələrə məhəl
qoymur və onları icra etmir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa edilməlidir və münaqişə bu prinsiplər
əsasında öz həllini tapmalıdır”.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Almaniyanın təşəbbüsü öz üzərinə götürə biləcəyini bəyan
etməsi düşündürücü məqam olsa da, real mənzərənin mürəkkəbliyini unutmaq olmaz. Dünyanın böyük
dövlətləri anlamalıdırlar ki, Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllində ədalətli, obyektiv, beynəlxalq hüquqa uyğun
mövqe tutmadan Cənubi Qafqazda nüfuz sahibinə çevrilmək qeyri-mümkündür. Dağlıq Qarabağ əzəli
Azərbaycan torpağıdır və Prezident İlham Əliyevin bəyan etdiyi kimi ölkəmizin ərazi bütövlüyü və suverenliyi
bərpa olunmalıdır. Azərbaycan öz torpaqlarında ikinci erməni dövlətinin yaranmasına heç vaxt imkan
verməyəcək!
Dünya siyasətinin gündəminin obyektiv təhlili göstərir ki, regionun geosiyasi mənzərəsində Azərbaycan
faktorunun aktuallığı getdikcə artır. Bu, birmənalı olaraq Azərbaycan dövlətinin apardığı uğurlu xarici
siyasətlə bağlıdır. Prezident İlham Əliyev həyata keçirdiyi müstəqil və tarazlaşdırılmış xarici siyasət kursu ilə
sübut etdi ki, Cənubi Qafqazın lider dövləti etibarlı tərəfdaş olan qüdrətli Azərbaycan dövlətidir.
Xalq qəzeti.-2018.-30 avqust.-№192.-S.5.
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Azərbaycan-Polşa münasibətlərinin tarixinə qısa ekskurs və Qarabağ
Rövşən Ağayev
Natiq İsayev
Azərbaycan və Polşanın müasir diplomatik münasibətlərinin tarixi nisbətən qısa bir dövrü əhatə edir.
Lakin iki xalq arasındakı dostluq və əməkdaşlıq ənənələri bir neçə əsr öncədən mövcud olmuşdur.
Hələ XV əsrdə, xüsusən Ağqoyunlu dövlətinin hökmdarı Uzun Həsənin dövründə Azərbaycanla Polşa
arasında dövlət başçıları səviyyəsində əlaqələr saxlanırdı. Tarixi faktlardan bəllidir ki, XV əsrin 70-ci illərində
Azərbaycanla Polşa arasında ticarət əlaqələri aparılır və bu əlaqələr getdikcə möhkəmlənirdi. Polşadan
gətirilən silah və kəhrəba əvəzinə buraya xalça, Şərq silahları, Qarabağ atları gətirilirdi.
Burada qeyd etmək lazımdır ki, Qarabağ atları hələ o dövrdə Şərq at cinslərinin ən yaxşılarından
sayılırdı. Onlar Cənubi Rusiyanın və Qərbi Avropanın bəzi ölkələrində, o cümlədən, Polşada minik atçılığının
inkişafına təsir göstərmişdir. Polşanın zadəgan nəslindən olan tarixçi S.M.Bronevski XVIII əsrin sonunda
yazırdı ki, “Qarabağ ilk növbədə öz at zavodları ilə məşhur idi, Persiyada ən yaxşı atlar Qarabağ atları sayılır”.
Deyilənlərə əlavə edək ki, bu gün də Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin atları dünyanın ən nadir növlərindən
biri və eyni zamanda, Asiya və Qafqazda ən qədim at cinsidir, Şərq tipli at cinslərinin isə ən yaxşılarındandır.
Azərbaycan və Polşa arasındakı əlaqələr sonrakı dövrlərdə də yüksələn xətlə inkişaf etmişdir. Bu,
xüsusən XIX əsrdə və XX əsrin əvvəllərində aydın nəzərə çarpırdı. Bakı şəhərinin mərkəzində bir çox
memarlıq tikililərinin müəllifləri olan mühəndislər Qoslavski və Ploşko Azərbaycanda yaxşı tanınan
şəxslərdir. Mühəndis Pototcki isə Xəzər dənizi şelfində neft hasilatı üzrə layihə hazırlamış və onun həyata
keçirilməsini təşkil etmişdi.
Polyaklar 1918-ci ildə yaradılmış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin həyatında da fəal iştirak etmişlər.
Əhalinin siyahıya alınmasına görə, XX əsrin əvvəllərində Bakıda 2000-dən çox polyak yaşayırdı, hazırda isə
burada yaşayan polyakların sayı təxminən 1000 nəfərdir.
İkinci dünya müharibəsi illərində Polşanın beynəlmiləl partizan dəstələrinin sıralarında faşist
düşərgələrindən qaçmış çoxlu azərbaycanlı hərbi əsirlər döyüşürdü. Bayandur Hacıyev, Zeynal Zeynalov,
Həsən Novruzov, bir çox digər azərbaycanlıların adları Polşanın partizan hərəkatı ilə sıx bağlıdır.
1991-ci ilin dekabr ayında Polşa Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini tanımışdır. Bundan bir neçə il sonra
isə xalqımızın Ümummilli lideri Heydər Əliyev Polşada rəsmi səfərdə olmuş, sonra Polşa Prezidenti Aleksandr
Kvasnevski Azərbaycana cavab səfərinə gəlmişdir.
Cənab İlham Əliyevin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilməsindən sonra da Polşa ilə
münasibətlərin inkişafı uğurla davam etdirilmişdir. Bu gün Polşa şirkətləri və təşkilatları energetika, sənaye,
kənd təsərrüfatı, təhsil və turizm sahələrində Azərbaycan şirkətləri və təşkilatları ilə əməkdaşlıq edirlər.
Polşa Qarabağ probleminə də həssaslıqla yanaşır. Avropa Şurasının 324 nömrəli Bəyanatında Avropa
Parlament Assambleyasının Albaniya, Azərbaycan, Bolqarıstan, Böyük Britaniya, Lüksemburq, Makedoniya,
Norveç və Türkiyədən olan üzvləri ilə yanaşı, Polşadan olan nümayəndələr də “26 fevral 1992-ci ildə ermənilər
Xocalının əhalisinə münasibətdə qətliam törətmiş və şəhəri tamamilə məhv etmişlər” fikrinin yer aldığı
bəyanatı imzalamış və Xocalı qətliamını “azərbaycanlı əhaliyə qarşı ermənilər tərəfindən törədilən genosidin”
bir hissəsi kimi tanınması çağırışı ilə Assambleyaya müraciət etmişlər. (Recognition of the genocide
perpetrated against the Azeri population by the Armenians. Written Declaration No. 324, 2nd edition,
originally tabled on 26 April 2001).
Ən başlıcası isə Polşa Dağlıq Qarabağ probleminin beynəlxalq hüququn normaları və Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü çərçivəsində tənzimlənməsi mövqeyindən çıxış edir.
Bütün bunlar cəsarətlə deməyə əsas verir ki, məhz bu iki xalq arasında tarixən formalaşmış dostluq və
əməkdaşlıq əlaqələri, onların nümayəndələrinin, xüsusən XIX əsrdə və XX əsrin əvvəllərində, Azərbaycan –
Polşa əlaqələrinin möhkəmlənməsində fəal iştirakı Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə münasibətdə Polşanın
belə bir qərar qəbul etməsinə müəyyən dərəcədə təsir etmişdir.
Fikrimizcə, Polşanın belə mövqe tutmasına təsir göstərən amillərdən biri də odur ki, göstərilən tarixi
dövrdə Azərbaycanda, o cümlədən, Qarabağda çoxsaylı polyak diasporu yaşamış və onun həyatında fəal iştirak
etmişdir. Qarabağdan olan bir sıra ziyalılar isə o zaman Polşada yaşayır və işləyirdilər. Onların çoxu
ölkələrimiz arasında ictimai-siyasi və mədəni əlaqələrin qurulmasında fəal iştirak edirdilər.
O dövrün nəşrlərində Azərbaycan – Polşa əlaqələrinə aidiyyəti olan bir sıra məlumatlara rast gəlmək
mümkündür. Şuşa şəhərinin polyak əsilli sakini Konstantinoviç tərəfindən hazırlanmış və 1852-ci ildə Qafqaz
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canişininin dəftərxanasında nəşr edilmiş “Qafqaz təqvimi” kitabında (səh: 430-435) statistik məlumatlar təsvir
edilmişdir. Burada 19-cu əsrin ortalarında Şuşa şəhərinin əsasının qoyulması, coğrafiyası, idarəçiliyi, sakinləri
və iqtisadiyyatı barədə məlumatlar toplanılmışdır.
Şuşanın əsasının qoyulması məsələsinə toxunan Konstantinoviç qeyd etmişdir ki, “Şuşa əyalət şəhəridir.
Keçmiş Qarabağ xanlığının paytaxtı və qala şəhəridir. Zaqafqaziya diyarının müsəlman hissəsinin ən zəngin
əyalətidir və Cavanşir mahalının Sarıcalı cəmiyyətinin sakini olan Pənahəli bəy tərəfindən 1752-ci ildə əsası
qoyulmuşdur”.
1852-ci ildə “Qafqaz təqvimi” kitabı nəşr olunduğu dövrdə Şuşada Azərbaycan əhalisi buraya köçürülən
erməni əhalisindən qat-qat çox idi. Şəhərdə 480-dən çox sənətkar emalatxanaları və 11 fabrik fəaliyyət
göstərirdi. Təqvimdə qeyd olunurdu ki, Şuşada fəaliyyətdə olan 9 məscid var və həmin məscidlərin nəzdində
olan mədrəsələrdə 400 şagird oxuyur. Bundan başqa, 110 azərbaycanlı şagird 1830-cu ildə burada açılmış rusAzərbaycan qəza məktəbində təhsil alırdı və həmin məktəbin müəllimləri arasında polyaklar da var idi.
Qarabağda yaşamış Kiyev universitetinin tələbəsi, kiçik zadəgan ailəsindən olan Vladislav Stşelnitskini
(1820-1846) də qeyd etmək lazımdır. O, Polşanın müstəqilliyi üçün mübarizə aparan gizli təşkilatla əlaqəsinə
görə Qafqaza sürgün edilmişdi. Qarabağda o, Azərbaycan dilini öyrənmiş və bu dili bilməsi ona Azərbaycan
xalqının adət-ənənələrini və mədəniyyətini başa düşməkdə köməklik etmişdi.
Qulluq etdiyi ordudakı ağır hərbi xidmət Azərbaycanın təbii gözəlliklərini dərk etməkdə və başa
düşməkdə ona mane ola bilməmişdi. V.Stşelnitski Qafqazın dağ silsiləsinin ətəyində, Kür ovalığının
cənubunda, Xocalıda yaşamışdır. Onu daha çox köhnə məbədlərin xarabalıqları narahat edirdi. Bununla
əlaqədar o, belə yazırdı: “Bu xarabalıqlar öz təəssüratlarını təsvir etməyə qərar verən səyyahlar üçün bir
xəzinədir. Bu xarabalıqlar Mitridatı, hətta Makedoniyalı İsgəndəri xatırladır”.
Uzun müddət Qarabağda yaşayan V.Stşelnitski bu gözəl məkan haqqında fikirlərini özünün “Qafqaz
oçerkləri” əsərində geniş təsvir etmişdir. Bu əsərdə yazıçının bu diyarın tarixinə, onun gözəl təbiətinin
təsvirinə, eləcə də hüquqsuzluq və yoxsulluq şəraitində yaşayan xalqına baxışı çox əhəmiyyətlidir. Vladislav
Stşelnitski kitabında bu yerlərin tarixi haqqında da müəyyən məlumat vermişdir: “Qarabağ müsəlman
əyalətidir. 1812-ci ildə bağlanmış müqavilə əsasında Padşah tərəfindən Rusiyaya verilmişdir. Bu diyar
möhtəşəm atları ilə məşhur olmuşdur”.
Onun oçerklərində Azərbaycanın müxtəlif rayonlarının – Şuşa, Ağcabədi, Kürdəmir, Şamaxı və
Zərdabın təbiəti, topoqrafik xüsusiyyətləri haqqında maraqlı məlumatlar öz əksini tapmışdır. “Mənim
qarşımdakı tənha bir yerin mənzərəsidir: hamar düzənliklər uzanıb gedir, onun ortasında yaşıl məxmər
üzərində gümüşü ip kimi axan çaylar, ətrafında boş çəmənliklər, dərələr, dağlar, ən yüksək dağda isə uzaqdan
Şuşanın – xəyallara bənzər şəhərin ağ divarı parlayırdı”, – Stşelnitski yazırdı. “Şuşa, Əsgəran xarabalıqları,
Ağdam və nəhayət, Qarabağın bu hissəsinin digər yerlərinə bənzəri olan kəndlərdən biri – Hindarx, ayın
işığının verdiyi imkan qədər onlara baxa bildim. Evləri qamışdandır, insan yaşayışı üçün olmaqdan daha çox
pəyəyə oxşayır, onların arasında tut və üzüm bağları vardır. Hər yerdə bir səliqəsizlik hökm sürür: küçənin lap
ortasında zibil yığını yüksəlir”.
Yazıçı tərəfindən təsvir olunan başqa bir Qarabağ kəndinin vəziyyəti də bundan çox da fərqlənmir:
“Böyük kənd Ağcabədi yastı, meşəsiz bir düzənlikdə yerləşir. Sahilləri bitki örtüyü ilə zəngin olan Kür çayının
qonşuluğu digər qonşu kəndlər kimi ona su, kanallar və tikinti üçün taxta verir”.
Polşalı yazıçı yaşayış evlərinin köhnəliyini və səliqəsizliyini təkcə onun sakinlərinin yoxsulluğu ilə
deyil, eləcə də bu yerlərdə çox yumşaq keçən qışla izah edir. “Ağcabədidə çoxlu bağlar vardır, onların da çoxu
tut və üzüm bağlarıdır. Üzüm satışa gedir, tut bağları isə ipəkqurdlarını qidalandırmaq üçün istifadə olunur,
ipək parçalardan Qarabağda məşhur olan cimcimə və şalvar tikirlər ki, bunlar da ilk növbədə təəccüb
doğuracaq dərəcədə tükənməz uzunömürlülüyü ilə fərqlənirdilər”. V.Stşelnitski Qarabağ xanlarının sonuncusu
olan Pənahəli xanın Ağdamdakı qəbrinin də maraqlı təsvirini vermişdir.
“Qafqaz oçerkləri” demək olar ki, polşalı romantiklərin Azərbaycana həsr etdikləri ən əhəmiyyətli
əsərlərdən biridir. Janrına görə sənədli xarakter daşıyan və həqiqi təsvir elementləri ilə reallığı əks etdirən bu
əsər yazıçının istedadını təsdiqləyən yüksək bədii səviyyəsi ilə fərqlənir. Əsərdə çoxlu sayda Azərbaycan
sözlərini, ifadələrini, toponimlərini, şəxs adlarını görmək mümkündür. Azərbaycan haqqında, onun tarixi,
mədəniyyəti, ənənləri haqqında zəngin məlumatların əksini tapdığı bu oçerklər bu gün də tarixçilər, filoloqlar,
etnoqraflar üçün ölkəmizin, onun ayrılmaz hissəsi olan Qarabağın öyrənilməsi üçün qiymətli materiallardır.
İstedadlı şair Tadeuş Lada-Zablotski (1813 -1847) də 1837-ci ildə Qafqaza sürgün edilən və
Azərbaycanda yaşayan polyakların arasında olmuşdur. O, Qafqazdakı istehkamçılar batalyonunda sıravi kimi
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qulluq etmiş, burada V. Stşelnitski ilə tanış olmuşdur. Məhz T.Zablotskinin sayəsində V.Stşelnitskinin poetik
əsərləri Polşa qəzetlərinin redaktorlarına çatdırıla bilmişdir.
Tadeuş Lada-Zablotski Qafqazda görkəmli Azərbaycan tarixçisi və şairi Abbasqulu ağa Bakıxanovla da
tanış olmuşdur. Abbasqulu ağa polşalı şairi XVIII əsrin tanınmış Azərbaycan şairi və dövlət xadimi – Qarabağ
xanlığının birinci vəziri Molla Pənah Vaqifin (1717 – 1797) yaradıcılığı ilə tanış etmişdir. Vaqifin monarxiya
əleyhinə yönəlmiş əsərləri bütün inqilabi və yaradıcılıq fəaliyyətini hüquqsuz və zəhmətkeş insanlar üzərində
edilən özbaşınalıq və zorakılıqla mübarizəyə həsr edən Zablotski üçün də çox maraqlı idi.
Polşalı şairin fikirləri özünün təbii davamını Vaqifin 1797-ci ildə Qarabağda, Şuşada öldürülmüş İran
şahının ölümünə həsr etdiyi qəzəlinin “Ağa Məhəmməd xanın ölümünə mahnı” adlı tərcüməsində də tapmışdır.
Qəzəlin tərcüməsi 1849-cu ildə “Rubon” jurnalında dərc olunmuşdur.
Bununla yanaşı, Vaqifin yaradıcılığı ötən əsrdə polşalı şairlər Y.Quş və L. Levinin tərcümələri sayəsində
Polşada məşhur olmuşdur. Onlar Vaqifin şeirlərini polyak dilinə tərcümə edərək, burada buraxılmış
antologiyaya daxil etmişlər. Oxucular azərbaycanlı şairin antologiyaya daxil edilmiş şeirlərini yüksək
dəyərləndirmişlər. Bu da onun göstəricidir ki, tərcüməçilər Vaqifin poeziyasının incə lirizmini, həyati notlarını
oxuculara çatdıra bilmişdilər. Bu, orijinal əsərin dilini, şairi ərsəyə gətirən ölkənin tarix və mədəniyyətini
dərindən bilmək sayəsində mümkün olmuşdu.
Burada qeyd etmək yerinə düşər ki, klassik Azərbaycan poeziyasından antologiyaya həmçinin,
Azərbaycan ədəbiyyatında tənqidi realizmin banilərindən olan Qasım bəy Zakirin lirik şeirləri də daxil
edilmişdir.
Vaqifin yaradıcılığı da Polşa şərqşünaslarının diqqətini cəlb etmişdir. “Dziennik odzk Dziennik odzki”
(1968, Nr.295, s. 4) jurnalında dərc olunan geniş məqalədə onun yaradıcılığına yüksək qiymət verilmişdir.
O dövrün Azərbaycan yazıçı və şairləri də Polşaya xüsusi maraq göstərmişlər. Yusif Vəzir
Çəmənzəminli (1887-1943) öz yaradıcılığında Polşa mövzusuna yer verən ilk Azərbaycan yazıçılarından
olmuşdur. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Y.V.Çəmənzəminli Şuşa şəhərində anadan olmuşdur. Vəzirov
familiyası İbrahim Xəlil xan və Mehdiqulu xanın hakimiyyəti dövrlərində Qarabağ xanlığının ən nüfuzlu
vəzirlərindən olan Mirzə Camal Cavanşirlə bağlıdır. Bu familiya nəsildən nəslə keçmişdir.
Y.V.Çəmənzəminli 1910-cu ildə Kiyevin Müqəddəs Vladimir adına İmperator Universitetinin hüquq
fakültəsinə daxil olmuşdu. Fevral inqilabı dövründə Yusif Vəzir Qalisiyada idi. O, həmin dövrlərin hadisələrini
özünün “Studentlər” (Y.V.Çəmənzəminli. Studentlər. Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası. Bakı, 1968)
avtobioqrafik əsərində təsvir etmişdir. Yazıçı müxtəlif millətləri təmsil edən tələbə – gənclərin inqilaba qədərki
fəaliyyətini, onların Ukraynada təhsil aldıqları müddətdə necə mənəvi ünsiyyət qurduqlarını, zamanın ciddi
sosial-siyasi problemlərini təhlil etdiklərini göstərirdi. Romanın bədii təsvirlər olan səhifələrində polyakların
xarakterinin, onların milli psixologiyasının xüsusiyyətləri, mənəvi – emosional dünyası da öz əksini tapmışdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin
diplomatik nümayəndə təyin olunduğu Polşa ölkəmizin diplomatik münasibət qurduğu ilk ölkələrdən biri
olmuşdur.
Bütövlükdə XX əsrdə iki ölkənin ədəbiyyat və mədəniyyət xadimlərinin əlaqələri yüksələn xətlə davam
etmişdir. Polşalı yazıçılar, jurnalistlər tez-tez “Odlar ölkəsi”nə səfər edir, respublikada müxtəlif sahələrdə baş
verən tərəqqinin şahidi olur, Azərbaycan haqqında, burada baş verən dəyişikliklər haqqında öz oçerklərində,
reportajlarında geniş məlumat verirdilər. Oçerklərin bir çoxunda nəzərə çarpan əsas xüsusiyyət ondan ibarətdir
ki, bu əsərlər müəlliflərin Azərbaycanın regionlarına, o cümlədən, Qarabağa səfərlərindən alınmış
təəssüratların nəticəsi olaraq yazılmışdır. Buraya Qarabağın zəhmətkeş insanlarının müasir həyatından bəhs
edən məqaləni (Karabachskie wesele Przyjazn, 1978, Nr.1,s. 9) və bir çox digər yazıları da daxil etmək
lazımdır.
Məşhur Azərbaycan şairi, sonuncu Qarabağ xanı Mehdiqulu xanın qızı Xurşid Banu Natəvanın
“Bənövşə”, “Tale mənə ürəyi qəm və kədər üçün verdi” kimi incə ruhlu, lirik qəzəlləri polyak dilinə yazıçı
T.Xruşşelevski tərəfindən tərcümə edilmişdir.
Azərbaycan və Polşa xalqları arasındakı əlaqələrdən danışarkən qeyd etmək lazımdır ki, bu xalqları
təkcə ədəbi körpülər birləşdirmir, onlar arasındakı münasibətlərdə bu iki xalqın zəngin və təkrarsız musiqisi
də əhəmiyyətli yer tutur. Xüsusən XX əsr azərbaycanlı və polşalı musiqiçi və musiqisevərlərin bir sıra
yaradıcılıq görüşləri ilə əlamətdar olmuşdur.
1912-ci ildə görkəmli Azərbaycan xanəndəsi Cabbar Qaryağdıoğlu tarçalan Qurban Pirimov və
kamançaçalan Saşa Oqanezaşvili ilə birlikdə Varşavaya səfər edir.
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Qaryağdıoğlu Varşavada bir sıra muğam və təsnifləri yazdırmışdır. Xanəndənin səsi qrammofon
vallarına “Sport Record”, “Extrafon” və “Qrammofon” Səhmdar Cəmiyyətləri tərəfindən yazılmışdı. “Sport
Record” firması tərəfindən Cabbar Qaryağdıoğlunun səsi yazılmış val qısa müddət ərzində satılıb qurtarmışdı.
Bundan başqa, firmanın buraxdığı nəfis kataloqda xanəndələrin şəkilləri verilmiş və ifa etdikləri təsnif və
muğamların adları göstərilmişdi. Kataloqun ilk səhifələrində böyük sənətkarın aşağısında belə bir qeyd olan
şəkli də yerləşdirilmişdi: “Görkəmli xanəndə Cabbar Qaryağdıoğlu – Şuşalı”.
Düz qırx ildən sonra Sovet İttifaqının və Azərbaycanın parlaq estrada və opera müğənnisi, aktyor, SSRİ
Xalq artisti Rəşid Behbudov (1915-1989) Polşada qastrol səfərində olmuşdur. Rəşid Behbudovun atası Şuşada
doğulmuş Məcid Behbudov da tanınmış xalq müğənnisi idi. Polşalı dramaturq Sergey Povolotski öz
xatirələrində yazırdı ki, o, Əsgərin ariyasını ilk dəfə görkəmli müğənni Rəşid Behbudovun ifasında
dinləmişdir. Sonra o, Rəşid Behbudovun baş rolu oynadığı “Arşın mal alan” filminə baxmışdır. Bəlli olduğu
kimi, bu film dahi Üzeyir Hacıbəyovun eyni adlı operettası əsasında çəkilmişdir. Bir müddət keçəndən sonra
görkəmli müğənni növbəti dəfə Polşaya qastrol səfərinə gəlir. Konsertlərinin birindən sonra dramaturq Rəşid
Behbudova yaxınlaşır və operettanı polyak dilinə tərcümə etmək arzusunu ona bildirir. Böyük sənətkar onun
bu istəyini bəyənir. 1954-cü ildə Belostoksk dövlət teatrında “Arşın mal alan” operettası polyak dilində
tamaşaya qoyulur və böyük uğur qazanır. Sonralar bu komediya Polşanın 17 şəhərində tamaşaya qoyulmuşdu.
Maraqlıdır ki, Sovet və Azərbaycan pianoçusu, bəstəkar, Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru,
professor, SSRI və Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti, Dağlıq Qarabağın Azərbaycan İcmasının üzvü
Fərhad Bədəlbəyli 1969-cu ildən başlayaraq görkəmli polyak bəstəkarı və pianoçusu Frederik Şopenin bir çox
əsərlərini ifa etmiş və bu gün də ifa etməkdə davam edir.
Məşhur tar ifaçısı, Ağdamda dünyaya göz açmış professor Ramiz Quliyev də dəfələlərlə Polşanın bir
çox orkestrləri ilə birlikdə çıxış etmişdir. Onların sırasında Lüblin, Podlyask filarmoniyalarının orkestrləri də
vardır. Ramiz Quliyev öz təkrarolunmaz ifaları ilə saysız-hesabsız musiqisevərlərin qəlbini fəth etmişdir.
Azərbaycan-Polşa münasibətlərinə aidiyyəti olan şəxslərdən danışarkən daha bir ziyalını da qeyd etmək
lazımdır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin görkəmli hərbi xadimi Səməd bəy Mehmandarov (1855-1931)
XIX əsrdə Rusiya İmperator Ordusunun artilleriya generalı kimi Polşada olmuş və qulluq etmişdir. O, 18941898-ci illərdə Varşava Hərbi dairəsində xidmət keçmiş, briqada məhkəməsinin üzvü və sədri, sonra isə
Varşava hərbi-dairə məhkəməsinin müvəqqəti üzvü olmuşdur.
Mehmandarov Qarabağda tanınmış nəsildəndir. O, 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
hərbi naziri təyin olunmuş və 28 aprel 1920-ci ilə qədər həmin vəzifəni tutmuşdur. Azərbaycanın milli ordusu
bilavasitə onun rəhbərliyi altında formalaşdırılmışdır. Milli ordunun Baş ştabının ilk rəisi isə Mehmandarovun
zəmanəti ilə polşalı tatar general-leytenant Süleyman bəy Sulkeviç təyin olunmuşdur. Təəssüf doğurucu faktdır
ki, general Sulkeviç 1920-ci ildə bolşeviklər tərəfindən güllələnmişdir.
Bir neçə kəlmə də görkəmli filosof, şərqşünas-ərəbşünas, Quranın rus dilinə ilk poetik tərcüməsinin
müəllifi Teodar Şumovski (1913-2012) haqqında. Milliyyətcə polyak olan T.Şumovski Ukraynada anadan
olmuşdur. Onun körpəliyi və gənclik illəri Azərbaycanda, əvvəl Şuşada, sonra isə Şamaxıda keçmişdir.
T.Şumovski üçün Azərbaycan sirlərlə dolu Şərq diyarı olmuş, onu bütün həyatı boyu sevmişdir. O bu ölkəni
özünün həqiqi vətəni saymış, onu öz qoynunda böyüdən bu diyarı hər zaman isti xatirələrlə xatırlamışdır.
Sankt-Peterburqda təhsil alarkən də yay tətillərini Azərbaycanda keçirmiş, öz uşaqlıq illərinə qayıtmışdır.
Daha bir polşalı jurnalisti də burada qeyd etmək yerinə düşər. Söhbət Adam Kulikdən gedir. O, 1989cu ildə Azərbaycanda olmuş, öz təəssüratlarını qələmə alaraq onları Azərbaycan mətbuatında bölüşmüşdür.
Ermənilərin ərazi iddialarına münasibət bildirən müəllif yazır: “… ermənilər yalnız 100-150 il bundan əvvəl
kütləvi şəkildə Qarabağda məskunlaşmışlar, onlar əvvəl yaşadıqları başqa xalqa məxsus torpaqlardan buraya
gəlmişlər. Onlar indi hansı əsasla bu torpaqları tamhüquqlu sahiblərinin əlindən almaq və dövlətlərinə
birləşdirmək istəyirlər? Bu nə arqumentdir?”
Onun müasir Azərbaycan həyatının ən kəskin dövrünə həsr olunmuş reportajlar seriyası özünün
obyektivliyi, respublikada baş verən hadisələrə ayıq baxışı ilə diqqəti cəlb edir. Bu yazıların əsas dəyəri
ondadır ki, bunlar Azərbaycanda, onun müxtəlif bölgələrində, o cümlədən, Qarabağda olmuş, Azərbaycan
xalqının qəlbini duyan, xarakterini başa düşən bir insan tərəfindən qələmə alınmışdır.
Ölkələrimiz arasında ictimai-siyasi, mədəni əlaqələrin qurulmasında emiqrasiyada yaşayan polyaklar da
fəal iştirak etmişlər. Qarabağ haqqında fikirlərə polyak əsilli amerikalı tədqiqatçı Monmutski Universitetinin,
Bakı Dövlət Universitetinin və Xəzər Universitetinin tarix üzrə Fəxri doktoru, Azərbaycanın yeni tarixi üzrə
aparıcı mütəxəssis Tadeuş Sventoxovskinin (1932-2017) elmi məqalələrində də geniş yer ayrılmışdır.
Professorun ən məşhur əsərlərindən biri olan 1985-ci ildə yazılmış “Azərbaycan Rusiyanın tərkibində, 19051720
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1920: müsəlman cəmiyyətində milli kimliyin qurulması” adlı monoqrafiyasını qeyd etmək lazımdır. Bunun
ardınca onun 1995-ci ildə “Rusiya və Azərbaycan. Sərhəd ölkəsi inkişaf prosesində” kitabı nəşr edildi. Polşalı
alim həmçinin, Varşava Universitetində dərs demiş, 1999-cu ildə işıq üzü görən “Azərbaycan tarixinin lüğəti”
kitabının həmmüəllifi olmuşdur. Daha sonra 2006-cı ildə Sventoxovskinin “XX əsrdə dünya dövlətlərinin
tarixi” seriyasından Azərbaycan haqqında kitabı çıxmışdır. Bu kitablarda Azərbaycan tarixi, onun füsunkar
bölgəsi olan Qarabağ haqqında obyektiv və zəngin informasiya tapmaq mümkündür.
Bundan başqa, Sventoxovski öz çıxışlarında, çoxsaylı intervyülərində dəfələrlə qeyd etmişdir ki, öz
respublikalarının hüdudlarından kənarda kompakt şəkildə yaşayan ermənilərin, eləcə də digər xalqların başqa
respublikadan sərhədlərinə yenidən baxılması tələbi irəli sürməsinin heç bir hüquqi əsası yoxdur, belə
tələblərin qarşısı alınmalıdır.
Deyilənlərə onu da əlavə edək ki, T.Sventoxovski 2009-cu ildə yaradılmış “Qarabağ Fondu”nun
(Karabakh Foundation) Beynəlxalq Məsləhətçilər Şurasının sədri seçilmişdi. Fondun başlıca məqsədi
Azərbaycan mədəniyyətinin təbliğidir.
Amerikalı dirijor, polyak əsilli Leopald Stokovski (1882-1977) və görkəmli Azərbaycan bəstəkarı,
pedaqoq, professor, SSRİ Xalq artisti, Dövlət mükafatları laureatı Fikrət Əmirov (1922-1984) arasındakı
səmərəli əməkdaşlıq əlaqələrini də xüsusi qeyd etmək lazımdır. Bəstəkarın atası Şuşada anadan olan Məşədi
Cəmil də tanınmış xalq müğənnisi, məşhur tarçalan və bəstəkar omuşdur.
1960-cı ildə Stokovskinin dirijorluğu ilə Filadelfiya orkestri Fikrət Əmirovun “Kürd ovşarı” simfonik
muğamını ifa etmişdir. Həmin İfadan sonra Stokovski Fikrət Əmirova yazmışdı: “Əziz cənab Əmirov! Sizin
simfonik muğamları Hyüstonda və Texasda ifa edərkən həm orkestr, həm də tamaşaçılar heyrətə gəlmişdilər.
Bizə belə böyük zövq bəxş etdiyiniz üçün Sizə minnətdarıq”. Əlavə edək ki, 1948-ci ildə yazılmış “Kürd
ovşarı” simfonik muğamı Polşanın iri konsert salonlarında dəfələrlə ifa olunmuşdur.
Burada daha bir faktı qeyd etmək vacibdir ki, Leopold Stokovskinin dirijorluğu ilə simfonik orkestr
Amerikada Fikrət Əmirovun daha bir musiqi əsərini – “Azərbaycan kapriççiosu” əsərini böyük uğurla ifa
etmişdir. Konsertdə iştirak edən 30 mindən artıq dinləyici bu musiqi əsərini böyük coşqu ilə qarşılamışlar.
Həm Azərbaycanda, onun ayrılmaz hissəsi olan Qarabağda, həm də Polşada baş verən ictimai-siyasi,
iqtisadi və mədəni proseslərə öz töhfələrini vermiş bir sıra polyakların və azərbaycanlıların bioqrafiyasından
təqdim etdiyimiz bəzi epizodlar düşünürük ki, Azərbaycan-Polşa əlaqələrinin möhkəmlənməsinə xidmət
edəcək.
Şübhəsiz, bu informasiyalar toxunulan mövzu üzrə tam məlumat vermək iddiasında deyildir. Buna görə
də, fikrimizcə, bu istiqamətdə yeni, daha tam məlumatların axtarışı davam etdirmək vacibdir. Biz bu iki dost
xalqın nümayəndələri, o cümlədən, Qarabağ bölgəsində yaşamış azərbaycanlılar və polyaklar arasındakı
dostluq münasibətlər barədə çox az bilirik. Təkcə onu deyək ki, o dövrün polisinin verdiyi məlumata görə,
yalnız Şuşada 124 polyak və 22 alman yaşayırdı. Onların həyat və fəaliyyətləri haqqında araşdırmalar
aparılması öz növbəsini gözləyir. Qarabağdan çıxan və sonralar Polşada və digər ölkələrdə yaşamış insanlar
haqqında araşdırmalar aparılması da diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. Ümumiyyətlə, xalqlarımız arasında
dostluq əlaqələrinin möhkəmlənməsinə xidmət etmiş insanlar haqqında məlumatların işıq üzünə çıxarılması
Azərbaycan – Polşa əlaqələrinin möhkəmlənməsinə töhfə olardı.
525-ci qəzet. – 2018.- 25 avqust. – № 146. – S. 18.
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Azərbaycan-Fransa münasibətləri: Prezidentin Paris səfərinin işığında
Dövlət başçısı İlham Əliyevin Fransaya səfəri ilə bağlı analizlər davam edir. Müxtəlif “beyin
mərkəzləri” və KİV orqanları bunun arxasında dayanan məqamları müəyyənləşdirməyə çalışırlar. Məsələnin
geosiyasi aspektinə xüsusi diqqət yetirilir. Bunlar da səbəbsiz deyil. Çünki İlham Əliyevin Parisdə müzakirə
etdiyi problemlər və əməkdaşlıqla bağlı əldə etdiyi nailiyyətlər regional və qlobal miqyasda geosiyasi
əhəmiyyəti olan məqamlarla sıx bağlıdır. Burada həm Avropanın böyük dövlətlərindən biri ilə Cənubi
Qafqazın lider ölkəsi arasında qarşılıqlı münasibətlərin gələcək inkişaf istiqamətlərinin nəzəri aspektləri
aktualdır, həm də həmin prosesin bütövlükdə qlobal geosiyasi mənzərəyə mümkün təsirləri məsələsi
əhəmiyyətlidir. Bunların fonunda Fransa səfərinə Ermənistanın qısqanc münasibətinin müxtəlif cəhətləri
maraq doğurur. Həmin kontekstdə biz səfərin geosiyasi təhlilini vacib hesab edirik.
Parisin seçimi: Azərbaycanın uğurları fonunda
Fransa Avropanın böyük dövlətlərindəndir. Ənənəvi olaraq Parisin Avropa və dünya siyasətinə ciddi
təsiri olub. Avropa İttifaqı çərçivəsində də Fransa Almaniya ilə birlikdə təşkilata liderlik edir. Demək olar ki,
bütün prinsipial məsələlərdə Paris-Berlin tandemi həlledici sözü deyir. Bu vəziyyətə hətta Aİ daxilində bir
etiraz dalğası meydana gəlmişdi. İki böyük dövlətin dominant rolunu digər üzvlər normal qəbul etmirlər.
Buna baxmayaraq, Parisin Avropa və dünya işlərində rolunu qoruyub saxlaması müşahidə edilir.
Xüsusilə Emmanuel Makronun prezident seçilməsi ilə bu məsələyə Paris daha çox diqqət yetirir. Hətta
Fransanın yeni prezidenti fəaliyyətinə qlobal geosiyasi proseslərdə, o cümlədən Yaxın Şərqdə təşəbbüsü ələ
almaqla başlamışdı. İndi də həmin istiqamətdə Parisin cəhdləri davam edir. O, dünyanın digər geosiyasi gücləri
ilə rəqabətdə milli maraqların təmin edilməsinə çalışır.
Fransanın Cənubi Qafqazda da fəal olması şübhə doğurmur. Ayrıca, bu dövlət ABŞ və Rusiya ilə birgə
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədridir. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə
məşğul olur. Parisin İrəvana təsir imkanları haqqında da xüsusi danışmaq mümkündür. Ənənəvi olaraq
Fransada erməni diasporu mövcud olub və onun rəsmi İrəvana təsiri az deyil.
Fransa Azərbaycanla enerji sahəsində əməkdaşlıq edən böyük dövlətlərdəndir. “Total” şirkəti
başlanğıcdan “Əsrin müqaviləsi”ndə yer alıb. Paris bir sıra başqa dövlətlərdən fərqli olaraq Azərbaycanla
əməkdaşlıq imkanlarından istifadə edir. Məsələn, Almaniyadan daha aktiv surətdə enerji sferasında əlaqələri
gücləndirir. Onunla bu istiqamətdə ancaq İtaliya yarışa bilər.
Fransanın Azərbaycanla münasibətlərində seçilən başqa məqam təyyarələr və peyklərlə bağlıdır.
Azərbaycan kosmosa buraxdığı peykləri Fransadan alır. Fransa onlara start verir. Bu məsələyə görə Ermənistan
hətta Fransadan küsüb. Ermənilər deyirlər ki, Azərbaycan Fransanın istehsal etdiyi peyklər vasitəsi ilə
kosmosdan kəşfiyyat işləri aparır. Və buna rəsmi İrəvan sərt təpki göstərməlidir.
Fransa ilə Azərbaycan arasında hərbi-təhlükəsizlik sahəsində də əlaqələr vardır. Bu istiqamətdən çox
isə mədəniyyət əlaqələri üstünlük təşkil edir. Heydər Əliyev Fondu Fransada çox maraqlı layihələr həyata
keçirir. Bərpa işləri aparır, sərgilər təşkil edir, müxtəlif tədbirlər həyata keçirir. Artıq Fransanın mədəni
həyatında Heydər Əliyev Fondunun özünəməxsus yeri və rolu vardır. Bu prosesin davam edəcəyi fikrində
ekspertlər yekdildir.
Bütün bunlar Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin iyulun 19-20-də Fransaya səfərinin geosiyasi
əhəmiyyətini konkret aspektdə dərk etməyə imkan verir. Təsadüfi deyil ki, bu səfərə dünya ekspertləri də ciddi
maraq göstəriblər. Məsələn, rusiyalı ekspertlərin qənaətinə görə, Fransa artıq Cənubi Qafqazda əsas tərəfdaş
kimi Azərbaycanı görür. Paris Bakı ilə çox müxtəlif sferaları əhatə edən əməkdaşlıq sənədləri imzalayır. Bunun
əsas səbəbi kimi isə Azərbaycan rəhbərliyinin səmərəli xarici siyasət kursu göstərilir.
Doğrudan da, Azərbaycanda prezident seçkisindən dərhal sonra E.Makron İlham Əliyevi qələbəsi
münasibəti ilə təbrik edib onu ölkəsinə səfərə dəvət etdi. Onda da ermənilər buna mənfi reaksiya verdilər.
Onlar Azərbaycan-Fransa münasibətlərinin inkişafını qətiyyən arzulamır, Azərbaycanın Avropa ölkələri
tərəfindən antidemokratik ölkə kimi tanınmasını istəyirlər. Lakin Paris nəinki erməniləri dinləmədi, hətta
E.Makron İlham Əliyevlə görüşməyə böyük həmiyyət verdiyini ifadə etdi.
Geosiyasi dinamika: Cənubi Qafqazın lideri ilə əməkdaşlığın əhəmiyyəti
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Parisdə Azərbaycan Prezidentini təntənə ilə qarşıladılar. Geniş müzakirələr aparıldı. Azərbaycanla
Fransanın 11 şirkəti arasında 2 milyard ABŞ dolları həcmində əməkdaşlıq müqavilələri imzalandı. Həmin
şirkətlər kosmik fəzanın tədqiqi, müasir təyyarələr, təhsil, elm, mədəniyyət, ekoloji sfera, texnologiyalar,
nəqliyyat, enerji və s. bu kimi bütün vacib sahələrdə çalışırlar. Onların sırasında məşhur Rotşildlərə bağlı şirkət
də vardır. Məlumdur ki, Rotşild qardaşları Bakı neftinin istehsalında rol oynayıblar. Airbusların alışı və yeni
texnologiyalar sahəsində əməkdaşlıq da ekspertlərin diqqətini çəkən məqamlardandır.
Bunlar onu təsdiq edir ki, Paris Azərbaycanla bütün sahələrdə əlaqələrini daha da genişləndirməkdə və
intensivləşdirməkdə maraqlıdır. Fransa bu regionda Azərbaycana böyük önəm verir və onunla daha yaxın
əməkdaşlığa can atır. Bununla da erməni təbliğatı növbəti dəfə iflasa uğramış olur. İrəvan bu səfərdən
narahatlığını öncədən ifadə etmişdi. Parisə işarə edilirdi ki, görüş zamanı İlham Əliyevə Dağlıq Qarabağ
məsələsində güzəştə getməsi üçün təzyiq göstərsinlər. Guya Paris bu üsulla Ermənistanı münaqişənin həllində
düşdüyü ağır vəziyyətdən çıxara biləcək.
Lakin İlham Əliyevin Emmanuel Makron və Fransanın digər rəsmi şəxsləri ilə görüşündə tamamilə
fərqli mənzərənin yarandığı aydın oldu. Tərəflər ancaq qarşılıqlı maraq doğuran məsələləri müzakirə etdilər
və ortaq razılıqlar əldə olundu. Dağlıq Qarabağ məsələsinə gəldikdə isə münaqişənin Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü çərçivəsində həlli üzərində dayanıldı. Bu aspektdə danışıqların formatında Ermənistanın istəyinə
uyğun hansısa dəyişikliyin qəbuledilməzliyi vurğulandı. ATƏT-in Minsk qrupu formatına əməl olunması
zərurəti vurğulandı.
Təbii ki, rəsmi Bakı həmin kontekstdə məsələnin digər tərəfinin də əhəmiyyətini başa düşür. Söhbət
ondan gedir ki, həmsədrlər uzun illərdir ki, tutarlı bir iş görmürlər. Buna görə də onların fəaliyyətində
dəyişikliklər olmalıdır. Konkret olaraq həmsədrlər fəallaşmalı, təcavüzkara kim olduğunu açıq deməklə, işğal
altındakı Azərbaycan torpaqlarından onun çəkilməsini tələb etməlidirlər. Yalnız bu halda Minsk qrupu
danışıqların formatı kimi dəyişməz qala bilər. Əgər bu vəziyyət yaranmasa, onda Azərbaycanın təşəbbüsü ilə
formatda yenilik ola bilər. Məsələn, müsəlman dövlətlərindən də həmsədrliyə qəbul edilənlər ola bilər.
Lakin hələlik hazırkı format mövcuddur və erməni separatçı-terrorçuların təmsilçilərinin buraya daxil
edilməsi mümkün deyildir. Dağlıq Qarabağ onların vətəni deyil, əsl yurd sahiblərini öz evlərindən qovublar.
Danışıqlarda məhz onlar iştirak etməlidirlər.
Beləliklə, Prezident İlham Əliyevin Fransa rəhbərliyi ilə apardığı müzakirələr bir daha göstərdi ki,
Azərbaycanın Cənubi Qafqazda lider dövlət olması dünya tərəfindən nəinki qəbul edilir, hətta böyük dövlətlər
onunla əməkdaşlıq üçün ciddi maraq göstərirlər. Konkret olaraq Fransa ilə imzalanan yeni sazişlər ikitərəfli
əlaqələrin perspektivlərini bir daha ortaya qoyur. Üstəlik, Azərbaycanın beynəlxalq layihələrdə əhəmiyyətini
təsdiqləyir.
Bu bağlılıqda İlham Əliyevin Fransaya səfəri Azərbaycanın beynəlxalq layihələrdəki statusunun daha
da yüksəldiyinin əyani sübutu oldu. Belə ki, Paris Azərbaycanla əməkdaşlığa birbaşa qlobal kontekstdə
yanaşır. Bu mənada hətta o, digər böyük dövlətlərlə nüfuz yarışına girməyi də göz önünə alır. Fransa
Azərbaycanın dünyada artan geosiyasi əhəmiyyətini çox yaxşı başa düşür. Bunun fonunda Parisin Ermənistan
siyasəti maraq doğurur.
Yəni Fransanın ermənilərlə ənənəvi münasibətlərini davam etdirib-etdirməyəcəyi düşündürücüdür.
Hazırda Ermənistan bütün arqumentlərini itirmiş durumdadır. Reallıq Azərbaycanın haqlı olduğunu hər kəsə
sübut edir. Getdikcə Ermənistanın təcavüzkarlığının regionda sülh, barış, əməkdaşlıq və inkişafa əsas maneə
olduğu daha da aydınlaşır.
Bütün bunlar qlobal geosiyasətdə dinamikanın xeyli intensivləşməsi və ümumi mənzərənin
mürəkkəbləşməsi fonunda baş verir. Ermənistan bu səviyyədə cərəyan edən proseslər üçün çox kiçik faktordur.
Böyük dövlətlər həyati məsələlərdə erməniləri nəzərə almaya bilərlər. Bəs Fransa hansı kursu seçəcək? Cənubi
Qafqazın gələcəyini Paris necə görür?
Newtimes.az
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Azərbaycan – İtaliya əlaqələrinin inkişafında yeni mərhələ başlayır
Prezident Sercio Mattarellanın ölkəmizə tarixi səfəri ikitərəfli münasibətlərə təkan verəcək
Səbuhi Məmmədov
“Böyük yeddilər”in daimi iştirakçısı, Avropa İttifaqının güclü üzvü olan İtaliya Respublikasının
Prezidenti Sercio Mattarellanın Azərbaycana səfəri və onun nəticələri ölkəmizlə “Köhnə dünya”
arasında siyasi-iqtisadi bağların getdikcə möhkəmləndiyinin bariz nümunəsi olmaqla yanaşı, İtaliyanın
Azərbaycana çox yaxın dost və tərəfdaş olduğunu da nümayiş etdirdi.
İtaliya Respublikası iqtisadi inkişafına görə dünyanın aparıcı sənaye dövlətlərinin siyahısında yer alır.
Avropada iqtisadi cəhətdən 3-сü, dünyada isə 7-ci ən böyük ölkə olan İtaliya həm də dünyada ilk 10 ən böyük
məhsul ixracatçısından biri kimi də tanınır. Ən böyük turizm regionlarından olan İtaliya Avropada həm də 5ci ən böyük avtomobil istehsalçısıdır. Bundan başqa, İtaliyanın “Köhnə dünya”da sanballı siyasi çəkisi də var.
Hazırda rəsmi Roma Avropada cərəyan edən geosiyasi və geoiqtisadi proseslərin fəal iştirakçısıdır. Avropa
İttifaqının yaradıcı ölkələrindən biri olan İtaliya müasir dövrdə Avropanın aparıcı dövlətləri ilə yanaşı,
dünyanın güclü siyasi-iqtisadi mərkəzlərindən biri kimi mövqeyinin möhkənləndirilməsində də mühüm rol
oynayır. Rəsmi Roma Birləşmiş Millətlər Təşkilatını və təşkilatın beynəlxalq təhlükəsizliyin təmin edilməsinə
yönəlmiş siyasətini fəal dəstəkləyir.
Bundan əlavə, hazırda dünyanın ən güclü hərbi blokunun – NATO-nun güclü üzvlərindən biri olan
İtaliya dünyanın bir sıra münaqişələrinin dinc və beynəlxalq hüquq normalarına uyğun həll olunmasının
tərəfdarıdır. Sülhməramlı əməliyyatlarda iştirakına görə İtaliya ABŞ və Böyük Britaniyadan sonra üçüncü yeri
tutur. Rəsmi Roma postsovet məkanında mövcud münaqişələrin, xüsusilə də Dağlıq Qarabağ probleminin
ölkələrin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edilməsini dəfələrlə bəyan etmişdir. Bugünlərdə Azərbaycana rəsmi
səfərə gəlmiş İtaliya Prezidenti Sercio Mattarella ADA Universitetində çıxışında bildirmişdir ki, İtaliya
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri,
Avropanın müxtəlif nüfuzlu qurumlarının qəbul etdiyi sənədlər əsasında, beynəlxalq hüququn norma və
prinsiplərinə əməl olunmaqla, sülh yolu ilə həllinə tərəfdardır.
Azərbaycan ilə İtaliya arasında münasibətlərin tarixi çox qədimdir. İtaliya Azərbaycanın Avropada ən
qədim dövrlərdən diplomatik əlaqələr saxladığı ölkələrdən biridir. Hələ orta əsrlərdə Səfəvilər sarayında
Venesiya və Genuya respublikalarının daimi elçiləri fəaliyyət göstərmişlər. İtaliya Azərbaycanın
müstəqilliyini tanıyan ilk ölkələrdən biridir. Ötən dövrdə ölkələrimiz arasında bütün sahələrdə inkişaf nəzərə
çarpır. İki ölkə arasında rəsmi münasibətlərin 1992-ci ilin yanvar ayından başlanması və uzun müddət ərzində
uğurla inkişaf etməsi tərəflərin bir-birinə verdiyi böyük dəyər və hörmətin nəticəsidir. Ölkələr arasında həm
iqtisadi, həm də siyasi baxımdan çox yaxşı münasibətlər var. İki ölkənin parlamentlərarası əlaqələri də yüksək
səviyyədədir. Ölkələr arasında neft və qeyri-neft sektorunda çox yaxşı münasibətlər qurulmuşdur. Bu
münasibətlər gündən-günə inkişaf edir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Heydər Əliyev Mərkəzində keçirilmiş Azərbaycan-İtaliya biznes
forumunda çıxışında İtaliyanı çox yaxın dost və tərəfdaş ölkə adlandıraraq, əlavə etmişdir ki, tərəfdaşlığımızın
təməlində birgə maraqlar, beynəlxalq məsələlərə ortaq münasibət dayanır: “Təsadüfi deyil ki, bir neçə il
bundan əvvəl İtaliya və Azərbaycan öz strateji tərəfdaşlığını rəsmən təsdiq etdilər, müvafiq bəyannamə qəbul
olunmuşdur”. İtaliya ilə Azərbaycan arasında iqtisadi əməkdaşlıq enerji resursları ilə məhdudlaşmır. Belə ki,
indiyədək keçirilən Azərbaycan-İtaliya biznes forumlarında müzakirə olunan əsas məsələlər neft-qaz sahəsi
ilə yanaşı, qeyri-neft sektorunda əməkdaşlığı da nəzərdə tutur. Tərəflər iqtisadiyyatın bir çox sahələri üzrə
geniş əməkdaşlıq əlaqələrini gücləndirmək niyyətindədir. Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin ölkələr
üzrə strukturunda İtaliya öncül sıralarda yer almışdır.
İkitərəfli münasibətlərin geniş hüquqi bazaya malik olması əlaqələrin sürətlə inkişaf etməsinə münbit
şərait yaradır. Qeyd etdiyimiz kimi, İtaliya Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair
məsələdə dövlət səviyyəsində xüsusi olaraq, Azərbaycanın ədalətli mövqeyini dəstəkləyir. Hətta İtaliya Senatı
Cənubi Qafqazda vəziyyətlə bağlı qətnamə qəbul etmişdir və həmin qətnamədə Cənubi Qafqazda sülhün
bərqərar olmasında, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində ölkələrin ərazi bütövlüyü prinsipinə böyük önəm
verildiyi öz əksini tapmışdır.
Məlumdur ki, Azərbaycan Aİ-nin üzvü olan ölkələrlə, o cümlədən, İtaliya ilə daha sıx əməkdaşlıq
etməyə və onun Avropa İttifaqına inteqrasiya təcrübəsindən faydalanmağa maraqlıdır. Xatırladaq ki, ölkələr
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arasında münasibətlərin davamlı templə inkişafında ümummilli lider Heydər Əliyevin 1997-ci il 24-27
sentyabr tarixlərində İtaliyaya səfəri mühüm rol oynamışdı. Səfər zamanı ulu öndər Heydər Əliyev İtaliya
rəsmiləri ilə görüşündə ölkəmizin İtaliya ilə əlaqələrin inkişafına böyük əhəmiyyət verməsi, habelə,
Azərbaycanın İtaliyaya Avropanın böyük demokratik ənənələrə, inkişaf etmiş iqtisadiyyata malik dövlət,
əməkdaşlıq üçün çox yaxşı tərəfdaş kimi baxması haqqında söhbət açmışdı. Böyük siyasi xadim Heydər
Əliyevin İtaliyaya səfəri nəticəsində ölkələr arasında siyasi, iqtisadi, mədəni və texniki əməkdaşlıq üzrə yeddi
saziş imzalanmışdı. Ulu öndərin İtaliya Respublikasına rəsmi səfəri bu ölkə ilə bütün sahələrdə əlaqələrin daha
da gücləndirilməsi üçün böyük perspektivlər açmışdı.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2014-cü il iyulun 13-də İtaliyaya rəsmi səfəri iki ölkə arasındakı
əlaqələrin inkişafına növbəti təkan olmuşdu. Səfər çərçivəsində dövlət başçımız Azərbaycan ilə İtaliya
arasında siyasi, iqtisadi, mədəni və digər sahələrdə əməkdaşlığın uğurlu inkişafından məmnunluq ifadə etmiş,
ölkələrimiz arasında əlaqələrin Avropa İttifaqı – Azərbaycan əməkdaşlığı baxımından önəmi vurğulanmışdı.
Səfər zamanı energetika sahəsində əməkdaşlığın uğurlu inkişafı qeyd olunmuş, ölkələrimizin beynəlxalq
təşkilatlarda bir-birinə qarşılıqlı dəstək verdiyi bildirilmişdi. Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi, Azərbaycan – İtaliya ikitərəfli münasibətlərinin müxtəlif aspektləri və qarşılıqlı maraq
doğuran digər məsələlərlə bağlı ətraflı fikir mübadiləsi aparılmışdı. Ən əsası, həmin səfər çərçivəsində
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və İtaliyanın Baş naziri Matteo Renzi tərəfindən “Azərbaycan
Respublikası ilə İtaliya Respublikası arasında strateji tərəfdaşlıq haqqında Birgə Bəyannamə” qəbul olunmuş,
həmçinin iki ölkənin bir sıra qurumları arasında əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu imzalanmışdı.
İtaliya Respublikasının Prezidenti Sercio Mattarellanın bugünlərdə Azərbaycana səfəri tarixi olmaqla
yanaşı, iki ölkə arasında münasibətlərdə yeni səhifənin açılmasına da şərait yaratdı. Azərbaycan və İtaliya
prezidentlərinin birgə mətbuat konfransında cənab İlham Əliyev İtaliya Prezidentinin Azərbaycana ilk dəfə
səfər etdiyini bildirmiş və əminliklə vurğulamışdır ki, İtaliya-Azərbaycan əlaqələri bundan sonra da uğurla
inkişaf edəcək. Əlaqələrimizin çoxşaxəli və bir çox sahələri əhatə etdiyini vurğulayan dövlət başçımız diqqətə
çatdırmışdır ki, aparılan danışıqlarda və keçirilən görüşlərdə regional inkişaf və regional təhlükəsizlik
məsələləri, Avropa İttifaqı – Azərbaycan əlaqələri, siyasi, iqtisadi ikitərəfli əlaqələrimiz – digər məsələlər
müzakirə olunmuşdur. Prezident İlham Əliyev bütün məsələlərlə bağlı tərəflərin fikirlərinin üst-üstə
düşdüyünü də açıqlamışdır. İtaliyanın hazırda ATƏT-in sədri olduğunu deyən dövlət başçımız ümid etdiyini
də bildirmişdir ki, İtaliya ATƏT-in sədri kimi Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli
işində fəal rol oynayacaqdır. Ermənistanın uzun illərdir Dağlıq Qarabağ münaqişəsilə bağlı qəbul olunmuş
qətnamələrə məhəl qoymadığını, öz işğalçı siyasətini davam etdirdiyini və status-kvonu saxlamaq istədiyini
diqqətə çatdıran Prezident İlham Əliyev bu məsələ ilə birbaşa məşğul olan Minsk qrupunun həmsədr
ölkələrinin prezidentlər səviyyəsində status-kvonun qəbuledilməz olduğu barədə dəfələrlə bəyan etdiklərini
xatırlatmışdır. “Biz bu mövqeyi dəstəkləyirik və hesab edirik ki, tezliklə münaqişənin həlli üçün addımlar
atılmalıdır, Ermənistanın işğalçı qüvvələri bizim tarixi torpaqlarımızdan çıxarılmalıdır”, – deyən dövlət
başçımız bu yaxınlarda Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında paraflanmış “Tərəfdaşlığın prioritetləri”
sənədində də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə, suverenliyinə, sərhədlərin toxunulmazlığına bir daha Avropa
İttifaqı tərəfindən dəstək göstərildiyini nümunə gətirmişdir.
Beləliklə, İtaliya Prezidenti Sercio Mattarellanın səfəri iqtisadi, siyasi, mədəni əlaqələrimizin daha da
genişləndirilməsi, ikitərəfli münasibətlərimizin Azərbaycan – Avropa İttifaqı əməkdaşlığı çərçivəsində
möhkəmləndirilməsi baxımından önəm daşıyır. Bu tarixi səfər həm də iqtisadi əlaqələrə müsbət təsir
göstərəcək. Məlum olduğu kimi, İtaliya neftlə bərabər, qaz resurslarının da əsas alıcısıdır. Xatırladaq ki, hələ
2007-ci ilin dekabrında Azərbaycanla İtaliya arasında qaz sektorunda əməkdaşlığa dair protokol imzalanmışdı.
28 iyun 2013-cü ildə “Şahdəniz” konsorsiumu elan etmişdi ki, “Şahdəniz-2” layihəsindən hasil ediləcək qaz
həcmlərini Yunanıstan, İtaliya və Cənub-Şərqi Avropadakı müştərilərə çatdırmaq üçün Trans-Adriatik boru
kəmərini (TAP) seçmişdir. 13 fevral 2013-cü ildə Yunanıstan, İtaliya və Albaniya hökumətləri Trans-Adriatik
boru kəməri üzrə hökumətlərarası saziş imzalamışdı.
Bir sözlə, İtaliya da digər Avropa ölkələri kimi, Azərbaycanın şaxələndirmə siyasətini dəstəkləyərək,
regionda iri yanacaq-kommunikasiya dəhlizlərinin yaradılmasına təşəbbüs göstərən əsas dövlətlərdən biridir.
Bütün bunlar belə deməyə əsas verir ki, iki ölkə arasında diplomatik əlaqələrin yaradılmasından ötən müddət
ərzində münasibətlərin güclənməsinə istiqamətlənmiş strateji tərəfdaşlıq siyasəti Azərbaycan və İtaliya
xalqlarının dostluq əlaqələrini möhkəmləndirməyə imkan verir. Tərəflər arasında qarşılıqlı-faydalı
əməkdaşlığın mövcudluğu, eyni zamanda, bir çox sahələrdə intensiv əlaqələrin inkişafı Azərbaycan – İtaliya
münasibətlərinin xarakterinə müsbət təsir göstərir.
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Azərbaycan-Rumıniya əlaqələri
Murad Məmmədli
Müstəqilliyini bərpa edən Azərbaycan qısa müddət ərzində bütün ölkələr tərəfindən tanınmağa başladı.
Bu isə bir dövlətin beynəlxalq arenaya çıxması üçün vacib şərtlərdən biridir.
Azərbaycanın müstəqilliyini elə ilk illərdən tanıyan dövlətlərdən biri də Rumıniyadır. Rumıniya
Azərbaycanın müstəqilliyini 11 dekabr 1991-ci ildə tanıyıb. İki ölkə arasında diplomatik əlaqələr 1992-ci ilin
iyun ayının 16-da qurulub.
3 noyabr 1998-ci ildə Rumıniyanın Azərbaycanda səfirliyi fəaliyyətə başlayıb. 19 may 2001-ci ildə
Azərbaycanın Rumıniyada səfirliyi açılıb.
Ölkələrarası əməkdaşlığın inkişafında dövlət başçılarının qarşılıqlı səfərləri mühüm yer tutur. Xarici
İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, 2 iyul 1995-ci ildə Heydər Əliyev Rumıniyaya rəsmi səfər etdi. 1996-cı
ilin martında Rumıniya prezidenti İon İlesku Azərbaycana gəldi. 29 oktyabr-30 oktyabr 2002-ci ildə Rumıniya
Prezidenti İ.İlieskunun rəhbərliyi ilə nümayəndə heyəti Bakıda rəsmi səfərdə oldu.
11 oktyabr-12 oktyabr 2004-cü ildə İlham Əliyev Rumıniyaya yenidən rəsmi səfərə getdi. Görüşlər
zamanı Azərbaycanla Rumıniya arasında ikitərəfli əlaqələrin perspektivləri, regional əməkdaşlıq, beynəlxalq
məslələr ətrafında müzakirələr aparıldı. İlham Əliyev və Rumıniya Prezidenti İliesku Buxarestdə 8 may
parkında Heydər Əliyevin büstünün təntənəli açılış mərasimində iştirak etdilər. Səfər zamanı iki ölkə arasında
11 sənəd imzalandı.
Rumıniya prezidenti T.Baseskunun Azərbaycana növbəti rəsmi səfəri 11 oktyabr 2006-cı ildə reallaşdı.
Rumıniya Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinc yolla həll
olunmasına çalışır. Qeyd edək ki, bu istiqamətdə Rumıniya xeyli işlər görüb. Belə ki, münaqişənin dinc yolla
nizamlanması ilə bağlı bir rəsmi görüşə ev sahibliyi edib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ermənistanın
ovaxtkı Prezidenti Robert Köçəryanla 5 iyun 2006-cı ildə Buxarestdə görüşüb.
Azərbaycan-Rumıniya parlamentlərarası əlaqələr də yüksək səviyyədə qurulub. Qeyd edək ki,
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində Azərbaycan-Rumıniya parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi
qrupu fəaliyyət göstərir. Bu işçi qrupu 5 dekabr 2000-ci il tarixində yaradılıb və ilk rəhbəri Şaitdin Əliyev olub
(wikipedia.org). 4 mart 2016-cı il tarixindən isə Azay Quliyev işçi qrupunun rəhbəridir.
Rumıniya-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Viktor Paul Dobrenin başçılıq etdiyi
nümayəndə heyəti bu ilin martında ölkəmizdə səfərdə olarkən bir sıra görüşlər keçirib. Milli Məclis sədrinin
birinci müavini Ziyafət Əsgərovla keçirilən görüşdə I vitse-spiker Azərbaycanla Rumıniya arasında hələ
tarixən dost münasibətlərin olduğunu bildirərək, Rumıniyanın həmişə beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanın
haqq səsini, ölkəmizin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini dəstəklədiyini deyib.
Onun sözlərinə görə, yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin intensivləşməsi münasibətlərimizin strateji
tərəfdaşlıq səviyyəsinə çatmasının göstəricisidir. “Biz münasibətlərimizin daha da dərinləşməsində
maraqlıyıq” deyən Əsgərov bildirib ki, dövlətlərarası münasibətlərin inkişafında ölkə başçılarının xüsusi rolu
var. İki ölkə arasında bir sıra mühüm sənədlər imzalanıb və ratifikasiya edilib. Qarşılıqlı səfərlər
parlamentlərarası əlaqələrin də inkişafına müsbət təsir edən vacib amildir.
Söhbət zamanı qonaqlara Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və Xocalı soyqırımı
barədə də məlumat verilib.
Viktor Paul Dobre Bakı barədə xoş təəssüratlarını bölüşüb. Azərbaycanın əldə etdiyi nailiyyətləri
yüksək qiymətləndirən qonaq iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin artırılmasının vacibliyindən danışıb.
Görüşdə parlamentlərarası münasibətlərin inkişafı və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər barədə
də fikir mübadiləsi aparılıb.
Son illər iki ölkə arasında iqtimadi ələqələr daha da inkişaf etməyə başlayıb. Hər iki ölkə bu
əməkdaşlığın uğurla inkişafı, genişlənməsində maraqlıdır. İqtisadiyyat naziri, Azərbaycan və Rumıniya
hökumətləri arasında elmi-texniki əməkdaşlıq və ticarət-iqtisadi əlaqələr üzrə Müştərək Komissiyanın
həmsədri Şahin Mustafayev 6-cı Qlobal Bakı Forumunda iştirak etmək üçün ölkəmizdə səfərdə olan
Rumıniyanın Baş nazirinin müavini Ana Birçall ilə görüşündə də bu fikri önə çəkib. Nazirliyin mətbuat
xidmətindən verilən məlumata görə, Azərbaycan və Rumıniya arasında 2009-cu ildə strateji tərəfdaşlığa dair
Bəyannamə imzalandığını xatırladan Ş.Mustafayev bu əməkdaşlığın genişlənməsində qarşılıqlı səfərlərin
önəmini vurğulayıb. Nazir deyib ki, Azərbaycan-Rumıniya əməkdaşlığının inkişafı məqsədilə bir sıra birgə
qurumlar – parlamentlərarası əlaqələr üzrə dostluq qrupları və Müştərək Komissiya fəaliyyət göstərir.
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Ölkələrimiz arasında əlaqələrin inkişafında Azərbaycan Hökuməti və Rumıniya Hökuməti arasında elmitexniki əməkdaşlıq və ticarət-iqtisadi əlaqələr üzrə Müştərək Komissiyanın fəaliyyətini qeyd edən
Ş.Mustafayev komissiyanın növbəti iclasının keçirilməsinə dair fikirlərini bölüşüb. Ölkəmizin Rumıniya ilə
əlaqələrin genişləndirilməsində maraqlı olduğunu qeyd edən Ş.Mustafayev enerji, sənaye, nəqliyyat-tranzit,
ticarət, turizm, kənd təsərrüfatı, İKT sahələrində əməkdaşlıq perspektivlərini vurğulayıb. Diqqətə çatdırılıb ki,
ölkələrimiz arasında 2017-ci ildə ticarət dövriyyəsi 69% artıb və Azərbaycan qeyri-neft sektorunda əlaqələrin
inkişafında maraqlıdır. Rumıniya şirkətləri ölkəmizdə yaradılan sənaye parklarında investor qismində iştirak
edə, Azərbaycanın nəqliyyat-tranzit infrastrukturundan (Bakı-Tbilisi-Qars, Beynəlxalq Dəniz Limanı, CənubQərb marşrutu) istifadə oluna bilər. Nazir Azərbaycanın nəqliyyat-tranzit potensialının digər ölkələrin diqqət
mərkəzində olduğunu və bu istiqamətdə müxtəlif təşviqedici tədbirlərin keçirildiyini vurğulayıb. Limanlararası
əməkdaşlığın mümkünlüyünü qeyd edən iqtisadiyyat naziri bu ilin mayında Bakıda bu sahədə beynəlxalq
tədbirin keçiriləcəyini və Rumıniyanın iştirakının da əhəmiyyətli olacağını diqqətə çatdırıb.
Rumıniyanın Baş nazirinin müavini Ana Birçall ölkəmizə səfəri çərçivəsində Azərbaycan Prezidenti
tərəfindən qəbul edilməsini və aparılan müzakirələri yüksək qiymətləndirib, nəqliyyat, enerji, tranzit
sahələrində əlaqələrin genişləndirilməsi üçün böyük imkanların olduğunu vurğulayıb. A.Birçall Rumıniyanın
Cənub Qaz Dəhlizinə maraq göstərdiyini diqqətə çatdırıb.
Görüşdə Azərbaycan və Rumıniya hökumətləri arasında elmi-texniki əməkdaşlıq və ticarət-iqtisadi
əlaqələr üzrə Müştərək Komissiyanın növbəti iclasının, iş adamlarının iştirakı ilə biznes forumun keçirilməsinə
və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlərə dair fikir mübadiləsi aparılıb.
Rumıniyanın Baş nazirinin müavini Ana Birçallının Nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar naziri
Ramin Quluzadə ilə görüşündə isə Avropa İttifaqı ölkələrinin qabaqcıl təcrübəsini nəzərə alaraq, ölkəmizdə
yüksək texnologiyaların inkişafı, nəqliyyat əməliyyatlarında informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının
tətbiqi, iki ölkə arasında avtomobil, dəniz nəqliyyatı və mülki aviasiya sahəsində əməkdaşlığın daha da
aktivləşləşdirilməsi müzakirə olunub. Bildirilib ki, hazırda Azərbaycan-Rumıniya arasında əlaqələr müxtəlif
sahələrdə o cümlədən nəqliyyat və İKT sahələrində davamlı olaraq inkişaf edir.
R.Quluzadə qeyd edib ki, Rumıniya tərəfinin Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu layihəsinə,
eləcə də ölkəmizin imzaladığı Əfqanıstan, Türkmənistan, Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə arasında “Tranzit
ticarət və nəqliyyat üzrə əməkdaşlıq haqqında” Sazişə qoşulması bu sahədə əlaqələrin daha da genişlənməsinə
mühüm töhfə verəcək.
A.Birçallı isə birgə əməkdaşlığın qarşılıqlı marağa əsaslanan əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə xidmət
edəcəyini qeyd edib.
Tərəfdarşlıqdan danışarkən, humanitar sahədəki əməkdaşlığı da qeyd etmək lazımdır. Humanitar sahədə
əməkdaşlıq 2001-ci ildən etibarən Rumıniya-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin təşəbbüsü və Azərbaycanın
Rumıniyadakı səfirliyinin dəstəyi ilə iki xalqın ədəbiyyatının görkəmli nümunələrindən 50-dən çox kitab
Azərbaycan və rumın dillərində nəşr olunub; Buxarest şəhərinin Tey parkında Azərbaycan xalqının ümummilli
lideri Heydər Əliyevin və Bakı şəhərində tanınmış rumın bəstəkarı Corce Eneskunun büstləri ucaldılıb. 10 may
2000-ci ildə Bakıda Rumıniya-Azərbaycan Mədəni Əlaqələr Birliyi və Konstansada Füzuli adına AzərbaycanRumıniya Mədəniyyət Cəmiyyəti yaradılıb.
25-29 yanvar 2003-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin rektoru, Qara Dəniz Universitetləri Şəbəkəsi
təşkilatının prezidenti A.Məhərrəmov və Azərbaycan Texniki Universitetinin rektoru H.Məmmədov
Rumıniyaya səfər ediblər.
1-15 mart 2003-cü ildə Rumıniyanın insan hüquqları müdafiəsi Təşkilatının Prezidenti Florentin
Skaletskinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Azərbaycana səfər edib.
9 may 2003-cü ildə Azərbaycanın Prezidenti H.Əliyevin siyasi həyat və fəaliyyətinə, AzərbaycanRumıniya əməkdaşlığının inkişafına həsr olunmuş “Azərbaycanın dirçəlişi” kitabı Rumıniyada ingilis dilində
çap olunub. Rumıniyanın Ployeşt Neft Qaz Universitetində 2004-cü ilin oktyabr ayından etibarən üç tələbəyə,
2007-ci ildən Buxarest Texniki və İnşaat Universitetinin dörd əlaçı tələbəsinə aylıq Heydər Əliyev təqaüdü
verilir.
23 iyul 2005-ci ildə Rumıniyanın daşqından zərər çəkmiş Qalats bölgəsinin İveşt qəsəbəsinə
Azərbaycan hökuməti səfirliyimizin vasitəsilə zəruri yardım ləvazimatları, ərzaq və tibb məmulatları ilə
yardım göstərib.
7-10 avqust 2006-cı il tarixlərində Buxarest şəhərinin II sektorunun meri N.Ontsanunun başçılıq etdiyi
nümayəndə heyəti Bakıda səfərdə olub. Səfər zamanı N.Ontsanu Heydər Əliyev Fondunda, Yeni Azərbaycan
Partiyasında, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində, Səbail Rayon İcra Hakimiyyətində, Rumıniya-Azərbaycan
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Dostluq Cəmiyyətində, Azərbaycan-Rumıniya Parlamentlərarası dostluq qrupunun üzvləri ilə görüşlər keçirib.
Həmçinin N.Ontsanunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İ.Əliyev qəbul edib.
24-25 aprel 2007-ci il tarixlərində Xaricdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin
(indiki Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi) nümayəndə heyəti diaspor quruculuğu sahəsində əməkdaşlığın
genişləndirilməsi və Rumıniyada Azərbaycan və türk diaspor təşkilatlarının fəaliyyətinin səmərəliyinin
artırılması məqsədilə Rumıniyada səfərdə olub.
31 iyul 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Rumıniyadakı səfirliyinin kollektivi, RumıniyaAzərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin sədri, Heydər Əliyev Fondunun Rumıniya nümayəndəliyinin direktoru,
Rumıniya-Azərbaycan Ticarət və Sənaye Palatasının üzvləri və Rumıniyada yaşayan Azərbaycan icmasının
nümayəndələri Rumıniyanın şimalında yerləşən və güclü daşqından ağır zərər çəkən Suçava bölgəsinə səfər
etmiş və yerli əhaliyə zəruri humanitar yardım göstəriblər.
2009-cu ilin 3-9 avqust tarixlərində Buxarest şəhəri 2-ci sektorunun meri N.Ontanunun rəhbərliyi altında
16 nəfərlik nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfəri həyata keçirilib.
24 noyabr 2010-cu ildə Rumıniyanın “Balcanii si Europa” (Balkanlar və Avropa) jurnalı tərəfindən ilin
yekunlarına görə baş nominasiya üzrə “İlin adamı – 2010″ mükafatının Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə təqdim olunması haqqında qərar qəbul edilib.
26 fevral – 1 mart 2011-ci ildə Azərbaycan Prezidentinin “Balcanii şi Europa” jurnalı tərəfindən “İlin
adamı – 2010″ mükafatına layiq görülməsi ilə əlaqədar, jurnalın baş direktoru K.Roman, NİRO İnvestment
Group şirkətinin rəhbəri N.Dumitru Bakıya səfər etmiş, Azərbaycan Prezidentinə mükafatı təqdim ediblər.
Qeyd edək ki, bir neçə gündən sonra iki ölkə arasında qurulmuş diplomatik əlaqələrin 26 ili tamam
olacaq. Ötən 26 ildə qurulan əməkdaşlıq bundan sonra da hər iki ölkəyə xeyir gətirəcək.
Ekspress. – 2018.- 14 iyun. – № 107. – S. 11.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ SERBİYA VƏ MONTENEQRO RESPUBLİKALARI İLƏ
MÜNASİBƏTLƏRİ
Mehdi İsmayılov,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının dissertantı
Giriş
Azərbaycanın Cənubi Qafqazdakı yerini və rolunu, iqtisadi potensialını düzgün qiymətləndirən dövlətlər
onunla bütün sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsinə böyük maraq göstərirdilər. Balkan ölkələri sırasında
Azərbaycanla sıx əməkdaşlıq edən və maraqlarımızın daha çox üst-üstə düşdüyü Serbiya və Monteneqro ilə
əlaqələrin öyrənilməsi elmi və siyasi cəhətdən aktuallıq kəsb edir. Xüsusilə Serbiya ilə Azərbaycanın
qarşılaşdığı təhdidlərin oxşarlığı bu iki ölkənin daha sıx münasibətlər qurmasını şərtləndirir.
Azərbaycan – Serbiya əlaqələri
Azərbaycanla əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafında maraqlı olan ölkələrdən biri də Serbiya idi. Hələ
1991-ci il dekabrın 31-də keçmiş Yuqoslaviya Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini tanıdı. Yuqoslaviya
Federativ Respublikası ilə Azərbaycan arasında diplomatik münasibətlərin yaranması haqqında Protokol 1997ci il avqustun 21-də imzalandı [31].
Beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində Azərbaycan və Serbiya prinsipial məsələlərin həllində birgə mövqe
nümayiş etdirirdilər. Serbiya 2008-ci il martın 14-də Azərbaycanın təklif etdiyi “Azərbaycanın işğal olunmuş
ərazilərindəki vəziyyət haqqında” qətnamə layihəsi ilə əlaqədar BMT Baş Assambleyasında keçirilən
səsvermədə məsələnin lehinə mövqe nümayiş etdirdi. Serbiya eyni zamanda Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normaları və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinin
tərəfdarı idi [2].
Azərbaycanla Serbiya arasında qarşılıqlı diplomatik-siyasi münasibətlərin inkişafı üçün səfirliklərin
açılmasına ehtiyac var idi. 2010-cu il martın 25-də Eldar Həsənov Fövqəladə və Səlahiyyətli səfir kimi öz
etimadnamələrini Serbiya prezidentinə təqdim etdi. Serbiya bu dövrdə iqamətgahı Türkiyədə olan səfirliyi
vasitəsilə təmsil olunurdu. 2011-ci ilin fevral ayında Serbiyanın Azərbaycanda müvəqqəti işlər vəkili
fəaliyyətə başladı. Serbiya Respublikasının Azərbaycana təyin olunmuş Səfiri Zoran Vayoviç 2011-ci il mayın
26-da etimadnamələrini Azərbaycan Prezidentinə təqdim etdi.[29] 2014-cü il oktyabrın 23-də Serbiyanın
Azərbaycana yeni təyin olunmuş Səfiri Neboyşa Rodiç öz etimadnaməsini Prezident İlham Əliyevə təqdim
etdi [3].
Serbiya-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafında 2010-cu il mayın 11-13-də Prezident Boris Tadiçin
Azərbaycana rəsmi səfəri mühüm rol oynadı. İki dövlət başçısı arasında keçirilən görüşdə iqtisadi sahədə
əlaqələrin genişləndirilməsi üçün potensial imkanların olduğu vurğulandı. Geniş tərkibdə keçirilən görüş
zamanı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Serbiya dövlət başçısının Azərbaycana ilk rəsmi səfərini yüksək
qiymətləndirərək, Qafqaz və Balkan regionları arasında əməkdaşlıq üçün qarşılıqlı marağın və potensialın
olduğunu söylədi. Boris Tadiç çıxış edərək ərazi [səh.285-286] bütövlüyünün qorunmasının hər iki ölkənin
marağında olduğunu ifadə etdi.
Prezident İlham Əliyev ərazi bütövlüyü məsələsinə toxunaraq bəyan etdi: “Biz Serbiyanın ərazi
bütövlüyünü tam dəstəkləyirik. Biz bir ölkənin razılığı olmadan onun sərhədlərinin dəyişdirilməsini tam
yolverilməz hesab edirik və Kosovanın birtərəfli qaydada müstəqilliyini bəyan etməsi qeyri-qanuni bir
addımdır” [20, s.16].
Siyasi sahədə Azərbaycanla Serbiya arasında münasibətlərin normativ-hüquqi əsasları da yaranmışdır.
Prezident Boris Tadiçin Azərbaycana səfəri zamanı 2010-cu il mayın 13-də Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin və Serbiya Respublikası Prezidentinin Birgə Bəyanatı qəbul olundu. Bəyanatda BMT, ATƏT,
Avropa Şurası, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı və digər beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində
əməkdaşlığın davam etdirilməsi, həmçinin terrorçuluq, kütləvi qırğın silahlarının yayılması və mütəşəkkil
cinayətkarlığın bütün formaları kimi yeni təhdid və çağırışlarla mübarizədə müntəzəm dialoqun,
məsləhətləşmələrin və əməkdaşlığın həyata keçirilməsinin zəruriliyini vurğuladılar. Tərəflər beynəlxalq
sərhədlərin zor işlətməklə birtərəfli qaydada dəyişdirilməsinin qəbuledilməz olduğu barədə mövqelərini təsdiq
edərək, dünya birliyinin suverenliyə və ərazi bütövlüyünə qarşı yönələn birtərəfli aktlarla mübarizədə birgə
səylərinin beynəlxalq təhlükəsizliyin gücləndirilməsinə əhəmiyyətli töhfə olduğunu qeyd etdilər. Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüququn ümumtanınmış prinsipləri və normaları, Azərbaycan
Respublikasının suverenliyi, ərazi bütövlüyü və sərhədlərinin toxunulmazlığı əsasında tezliklə həll
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olunmasının zəruriliyi vurğulandı. Dövlət başçıları Serbiyanın ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə hörmət
etdiklərini təsdiqlədilər və Kosovo məsələsinin beynəlxalq hüququn və BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının
müvafiq qətnamələrinə uyğun olaraq həll olunmasını dəstəklədiklərini ifadə etdilər [15].
Səfər zamanı Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi və Serbiya Respublikasının Xarici İşlər
Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında Protokol imzalandı. Sənəddə siyasi, iqtisadi, elmi-texniki, mədəniyyət
və konsulluq sahəsində Azərbaycan – Serbiya ikitərəfli əməkdaşlığının dərinləşdirilməsinə və
intensivləşdirilməsinə dair məsələlər, Azərbaycan Respublikasında siyasi, institusional və sosial-iqtisadi
islahatları dəstəkləmək məqsədilə Avropa Qonşuluq Siyasəti və Şərq Tərəfdaşlığı çərçivəsində intensiv dialoq
və əməkdaşlığın təşviqi, Avropaya inteqrasiya prosesi və Avropa işləri sahəsində dövlət qulluqçuları üçün
inzibati imkanların yaradılması ilə əlaqədar fikir və təcrübə mübadiləsinin aparılması nəzərdə tutulurdu.
Protokolda, həmçinin Sülh Naminə Tərəfdaşlıq sahəsində əməkdaşlığın əsasının qoyulması və
möhkəmləndirilməsi, viza rejimləri və viza sadələşdirilməsi məsələlərində dialoqun aparılması, Azərbaycan
Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Diplomatik Akademiyası və Serbiya Respublikası Xarici İşlər
Nazirliyinin “Коса Popoviç” Diplomatik Akademiyası arasında təcrübə, mühazirəçi və iştirakçıların
mübadiləsi, xüsusilə gənc diplomatların təlimi sahəsində əməkdaşlığın inkişafı nəzərdə tutulurdu [16].
2011-ci il iyunun 8-9-da İlham Əliyev Serbiyaya rəsmi səfər etdi. Səfər zamanı Prezident İlham Əliyevlə
Serbiya Respublikasının Prezidenti Boris Tadiçin arasında keçirilən təkbətək görüşdə iki ölkə arasında siyasi,
iqtisadi, mədəni və digər sahələrdə əlaqələrin uğurla inkişaf etdiyi qeyd olundu, yüksək səviyyəli qarşılıqlı
səfərlərin münasibətlərin dərinləşməsi baxımından əhəmiyyəti vurğulandı.[23] Dövlət başçıları arasında
keçirilən geniş tərkibli görüşdə Prezident Boris Tadiç vurğuladı ki, ölkəsi Azərbaycan şirkətlərinin Serbiyanın
nəqliyyat infrastrukturunda və digər sahələrdə iştirakında maraqlıdır. Eyni zamanda Serbiya dövlət başçısı
ölkəsinin Azərbaycanın nəqliyyat-tranzit imkanlarından istifadə etmək niyyətində olduğunu da ifadə etdi [21,
s. 143].
Bu səfər zamanı “Azərbaycan Respublikası hökuməti və Serbiya Respublikası hökuməti [səh.286-287]
arasında fövqəladə hallar sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş”i Azərbaycanın və Serbiyanın xarici işlər
nazirləri Elmar Məmmədyarov və Vuk Yeremiç imzaladılar. Eyni zamanda iqtisadi, mədəni, idman, turizm
sahələrini əhatə edən bir neçə saziş imzalandı [5].
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin səfəri zamanı Serbiya dövlətinin başçısı Boris Tadiç bəyanat
verdi: “Biz görürük ki, siyasi münasibətlərimiz strateji səviyyəyə qalxır… Serbiya Respublikası Azərbaycanın
hər hansı bir hissəyə bölünməsinin tərəfdarı deyil, qətiyyən bu fikirdə deyil və Azərbaycanı BMT-nin üzvü
kimi öz ərazi bütövlüyü çərçivəsində tanıyır. Əslində bu, bizim mətbuat konfransında bəyanatımızın əsas
hissəsidir” [11]. Boris Tadiç bildirdi ki, hər iki dövlət oxşar məsələlərlə – Azərbaycan Dağlıq Qarabağ, Serbiya
isə Kosova problemi ilə qarşılaşıb. Hər iki dövlətin bir-birinin ərazi bütövlüyünü dəstəkləməsi beynəlxalq
hüququn təməl prinsiplərini təşkil edir [18, s.264].
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev çıxış edərək Serbiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin
təməlində güclü siyasi əlaqələrin olduğunu vurğuladı: “Həm Serbiyada, həm Azərbaycanda müxtəlif dinlərin,
müxtəlif xalqların nümayəndələri bir ailə kimi yaşayırlar. Bu, bizim nadir təcrübəmizdir. Biz bu təcrübədən
istifadə edərək çalışmalıyıq ki, bütün dünyada nə dini, nə milli zəmində heç bir münaqişə, heç bir qarşıdurma
olmasın. Serbiya Balkanlarda, Azərbaycan isə Qafqaz və Xəzər hövzəsində bu istiqamətdə səylərini
birləşdirərək böyük işlər görə bilər” [11].
Prezident İlham Əliyev Serbiya Respublikası Milli Assambleyasının sədri xanım Slavitsa DjukiçDeyanoviç ilə də görüşdü. Görüşdə parlamentlərarası əlaqələrin qarşılıqlı münasibətlərin daha da
genişlənməsinə istiqamətləndiyi və bu sahədə əməkdaşlığın inkişafının zəruri olduğu vurğulandı [ 18, s.268269].
Səfər zamanı Azərbaycanın Serbiyadakı səfirliyinin açılışı oldu [23]. Prezident İlham Əliyev burada
çıxış edərək Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlarda Serbiyanın yanında olacağını və strateji tərəfdaşlıq
zəminində qurulmuş əlaqələrin müttəfiqlik səviyyəsinə yüksəldiyini bəyan etdi [18, s.272-273].
2011-ci il sentyabrın 1-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Serbiyanın xarici işlər naziri Vuk
Yeremiçlə görüşdü. Görüş zamanı iki ölkə arasında siyasi əlaqələrin yüksək səviyyədə olması müsbət
qiymətləndirildi. Qarşılıqlı səfərlərin əlaqələrin inkişafı baxımından əhəmiyyəti vurğulandı [22, s. 174].
Araşdırılan illərdə Azərbaycanla Serbiya arasında siyasi münasibətlər daha da inkişaf etdi. 2013-cü il
fevralın 7-9-da Serbiya Prezidenti Tomislav Nikoliç Azərbaycana rəsmi səfər etdi. Dövlət başçıları arasında
keçirilən geniş tərkibdə görüşdə Serbiya Prezidenti Tomislav Nikoliç dünyanın Şərq hissəsində Azərbaycanın
Serbiya üçün çox etibarlı bir tərəfdaşa çevrildiyini bildirdi.[25] Görüş zamanı ikitərəfli, regional beynəlxalq
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və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər barəsində fikir mübadiləsi aparıldı. Səfər zamanı yeni layihələr
haqqında konkret və dəqiq qərarların veriləcəyi haqqında əminlik ifadə olunaraq energetika, nəqliyyat,
investisiyaların qoyuluşu sahələrində əməkdaşlıq üçün geniş perspektivlərin olduğu bildirildi [1, s.8].
Səfər zamanı fevralın 8-də Azərbaycan Respublikası və Serbiya Respublikası arasında dostluq
münasibətləri və strateji tərəfdaşlıq haqqında Bəyannamə imzalandı. Bəyannaməyə görə Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normaları, BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələri və ATƏT-in
qərarlarına uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının suverenliyi, ərazi bütövlüyü və sərhədlərinin
toxunulmazlığı çərçivəsində həll olunması, Serbiya Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün
dəstəklənməsi və Kosovo üçün razılaşdırılmış tam həllin tapılması nəzərdə tutulurdu. Eyni zamanda sənəddə
beynəlxalq transmilli cinayətlər, xüsusilə beynəlxalq terrorçuluq, mütəşəkkil cinayətkarlıq, silah və narkotik
maddələrin qaçaqmalçılığı, insan alveri, mədəni və tarixi dəyərlərə münasibətdə, çirkli pulların yuyulması və
qanunsuz miqrasiya ilə bağlı cinayətlər daxil olmaqla yeni beynəlxalq təhdidlərə [səh.287-288] qarşı mübarizə,
parlamentlərarası əlaqələrin inkişafı və digər sahələrdə əməkdaşlığın zəruriliyi göstərilirdi [13].
Serbiya Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
çərçivəsində həllinə tərəfdar olmuşdur. 2013-cü ilin fevral ayında “Beynəlxalq hüquqa riayət olunması və
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişənin sülh yolu ilə həllinə dair qətnamə” layihəsi Serbiya
Parlamentinin gündəliyinə salınmışdır [29].
Azərbaycanla Serbiya arasında hərbi, müdafiə sahəsində də əməkdaşlıq mövcud idi. 2014-cü il fevralın
17-də Azərbaycan Respublikası hökuməti və Serbiya Respublikası hökuməti arasında müdafiə sahəsində
əməkdaşlıq haqqında saziş imzalandı. Sazişə görə tərəflər bərabərlik, qarşılıqlı mənafe prinsipləri əsasında
müdafiə və təhlükəsizlik siyasəti, hərbi, iqtisadi, elmi-texniki, hərbi təhsil və təlim, hərbi tibb və baytarlıq elmi
sahələrində əməkdaşlıq edəcəkdilər. Sazişə görə sənədin icrası zamanı yalnız qeyri-məxfı məlumatların
qarşılıqlı ötürülməsini həyata keçirəcək, məxfi informasiyanın mübadiləsi və mühafizəsi isə ayrıca sazişin
mövzusu olacaqdı [14].
Tədqiq edilən illərdə dostluq münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi məqsədilə yüksək səviyyəli səfərlər
də həyata keçirilirdi. 2010-cu il aprelin 6-da və 2012-ci il oktyabrın 11-də Azərbaycan Respublikası xarici işlər
nazirinin müavini Araz Əzimov Serbiyaya siyasi məsləhətləşmələr aparmaq məqsədilə səfər etdi. Diplomatiksiyasi münasibətlərin inkişafında 2014-cü il dekabrın 10-12-də Serbiya Parlamentinin sədri Maya Qoykoviçin
və 2015-ci il aprelin 13-15-də Baş nazir Aleksandr Vuçiçin Azərbaycana rəsmi səfərləri mühüm yer tuturdu.
Bu illərdə parlamentlərarası əməkdaşlıq, qanunvericilik sahəsində təcrübə mübadiləsi genişlənirdi.
2016-cı il dekabrın 5-də Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri Oqtay Əsədov Serbiyanın daxili işlər
naziri Neboyşa Stefanoviçin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etdi. Milli Məclisin sədri qarşılıqlı
münasibətlərin strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəldiyini, siyasi əlaqələrin yüksək olmasına baxmayaraq
ticari əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə ehtiyac olduğunu bildirdi. Oqtay Əsədov Serbiyanın Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü dəstəklədiyini vurğulayaraq bunu siyasi əlaqələrin yüksək səviyyədə olmasının bariz göstəricisi
kimi dəyərləndirdi. Serbiyalı nazir hər iki ölkənin bir-birinin ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini və bu mövqeyin
dəyişməz olaraq qalacağını vurğuladı [4].
Azərbaycan – Monteneqro əlaqələri
Azərbaycanın sıx beynəlxalq əlaqələr yaratdığı Qərbi Balkan dövlətlərindən biri də Monteneqrodur.
2006-cı il iyun ayının 3-də Monteneqro Respublikasının müstəqilliyi haqqında Bəyannamə qəbul olunduqdan
sonra hökumət beynəlxalq hüququn subyekti və suveren dövlət kimi ölkənin xarici siyasət prioritetlərini
müəyyənləşdirdi. Avropa İttifaqı və Şimali Atlantika Alyansına inteqrasiya, mehriban qonşuluq münasibətləri
və regional əməkdaşlıq, ikitərəfli və çoxtərəfli əsasda əlaqələr sisteminə daxil olmaq xarici siyasətin əsas
prioritetləri olaraq müəyyənləşdirildi [30].
Monteneqro Azərbaycanla nəinki siyasi, eyni zamanda enerji sahəsində əməkdaşlıqda və iqtisadi
layihələrdə iştirak etməkdə maraqlı tərəf idi. Eyni zamanda Azərbaycan da Avroatlantik strukturlara
inteqrasiya edən, qısa müddətdə böyük inkişaf yolu keçmiş Monteneqro ilə münasibətlərin inkişafına səy
göstərirdi. Bu amillər Monteneqro ilə Azərbaycan arasında siyasi sahədə, eləcə də çoxtərəfli əsasda
münasibətlərin inkişafını labüd edirdi. Azərbaycan 2006-cı il iyulun 24-də Monteneqronun müstəqilliyini
tanımış, 2008-ci il aprelin 24-də isə iki ölkə arasında diplomatik əlaqələrin yaradılması haqqında Protokol
imzalanmışdır. İqamətgahı Buxarest (hal-hazırda Belqrad) şəhəri olmaqla, Azərbaycan Respublikasının
Monteneqroda səfiri təyin edilmiş, Azərbaycan Respublikasının Rumıniyadakı səfiri Eldar Həsənov 2010-cu
il oktyabrın 6-da etimadnamələrini Monteneqro Prezidenti F. Vuyanoviçə təqdim etdi. 2012-ci il aprelin 24də Azərbaycan Respublikasının Monteneqroda diplomatik nümayəndəliyi açıldı [6]. [səh.288-289]
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Müstəqilliyini yeni qazanmış Monteneqro ilə Azərbaycan arasında münasibətləri yeni mərhələdə inkişaf
etdirmək zərurəti yaranmışdı. Qarşılıqlı münasibətlərin inkişafı siyasi əhəmiyyətə malik olub, iqtisadi, sərmayə
qoyuluşu, enerji sahəsində əməkdaşlıq, eləcə də humanitar sferada əlaqələrin inkişafına təkan verə bilərdi.
Monteneqronun Xarici işlər və Avropaya inteqrasiya naziri Milan Rocen 2010-cu il noyabrın 25-26-da
Azərbaycana rəsmi səfər etdi. Səfər zamanı noyabrın 26-da Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi
və Monteneqronun Xarici İşlər Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında Protokol imzalandı. Protokola əsasən,
tərəflər qarşılıqlı məsləhətləşmələr keçirməli idi. Məsləhətləşmələr ikitərəfli siyasi, iqtisadi, elmi, təhsil, ətraf
mühit, mədəniyyət, humanitar, ədliyyə və polis əməkdaşlığının genişləndirilməsinə və dərinləşdirilməsinə dair
məsələlər; Avropa Birliyinin xarici siyasət prioritetlərinin həyata keçirilməsinin təşviq edilməsi; Avropada
təhlükəsizlik, sabitlik və əməkdaşlıq, qlobal və regional təhlükəsizlik, beynəlxalq institutlarda, eləcə də birbirinin namizədlərinin qarşılıqlı dəstək verilməsində əməkdaşlıq; Azərbaycan Respublikası və Monteneqro
arasında bağlanmış ikitərəfli sazişlərin monitorinqinin həyata keçirilməsi sahələrində aparılmalı idi [11].
2011-ci il sentyabrın 15-17-də Monteneqro Prezidenti Filip Vuyanoviç Azərbaycana rəsmi səfər
etdi.[26] Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Monteneqro dövlət başçısı Filip Vuyanoviç arasında
sentyabrın 16-da keçirilən görüşdə ikitərəfli əlaqələrin müxtəlif sahələrdə daha da inkişaf etdirilməsi üçün
geniş potensialın olduğu vurğulandı [8]. Səfər zamanı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Monteneqronun
qısa zaman ərzində həm NATO, həm də Avropa İttifaqına inteqrasiya etməsini yüksək qiymətləndirərək,
iqtisadi sahədə münasibətlərin inkişafının prioritet olduğunu vurğuladı. Monteneqro Prezidenti Filip
Vuyanoviç Azərbaycanın “Şərq Tərəfdaşlığı” çərçivəsində həyata keçirdiyi fəaliyyəti təqdirəlayiq hesab
edərək, NATO-ya inteqrasiya prosesində Azərbaycanın Monteneqroya dəstək olduğunu da diqqətə çatdırdı
[22, s.261-262].
Tədqiq edilən illərdə iki ölkə arasında müxtəlif səviyyələrdə rəsmilər arasında keçirilən görüşlər və
səfərlər siyasi və digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişafına təkan verirdi. 2011-ci il mayın 4-5-də Azərbaycan
Respublikasının xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarovun Monteneqroya rəsmi, 2012-ci il iyunun 28 – iyulun
2-də Monteneqronun Prezidenti Filip Vuyanoviçin Bakıda keçirilən Krans Montana Forumunda iştirak etmək
məqsədilə Azərbaycana işgüzar, 2012-ci il iyulun 15-17-də Monteneqronun Baş naziri İqor Lukşiçinin rəsmi
səfərləri bu qəbildən mühüm əhəmiyyətə malik idi.
2013-cü il martın 12-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Monteneqroya ilk rəsmi
səfər etdi. Prezident İlham Əliyev Monteneqronun Prezidenti Filip Vuyanoviç, parlamentin Sədri Ranko
Krivokapiç və Baş naziri Milo Cukanoviç ilə görüşdü. Səfər zamanı 4 sənəd imzalandı [6].
Azərbaycan prezidentinin Monteneqroya səfəri zamanı əməkdaşlığın müxtəlif aspektləri müzakirə
olundu. Monteneqronun turizm sektoruna investisiya yatırmaqda Azərbaycanın maraqlı olduğu vurğulandı.
Səfər zamanı Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, nəinki ikitərəfli, həmçinin beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində
əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi üçün geniş imkanlar mövcuddur. BMT, ATƏT, Avropa Şurası kimi
təşkilatlar bu sahədə olduqca əlverişli platforma təşkil edir [9].
Səfər zamanı Çetinye şəhərində 2013-cü il martın 12-də Azərbaycan Respublikası və Monteneqro
arasında dostluq münasibətləri və tərəfdaşlıq haqqında Bəyannamə imzalandı. Bəyannamədə Monteneqronun
Avropa və Avro-Atlantik perspektivlərini nəzərə alaraq, beynəlxalq və regional təhlükəsizliyə töhfə vermək
məqsədi ilə, beynəlxalq təşkilatlar, xüsusilə BMT və ATƏT çərçivəsində sıx əməkdaşlıq olunmalı qarşılıqlı
maraq kəsb edən məsələlərlə bağlı məsləhətləşmələr keçirilməli idi. Sənəddə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq [səh.289-290] hüququn prinsiplərinə və normalarına uyğun olaraq
dövlətlərin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və sərhədlərinin toxunulmazlığı əsasında sülh yolu ilə həll olunmasının
vacibliyi vurğulanır, ölkələrin inkişafında enerjinin rolunun əhəmiyyəti göstərilir, İoniya Adriatik hövzəsində
gələcəkdə enerji təchizatına artan tələbatı, tranzit marşrutlarını və bərpa olunan enerji mənbələrinin inkişafını
nəzərə alaraq, enerji təchizatı və enerji mənbələrinin şaxələndirilməsi məsələləri üzrə məsləhətləşmələri və
əməkdaşlığı təşviq edirdilər [12].
Bu illərdə iki ölkə arasında nəinki diplomatik nümayəndəliklər, eyni zamanda konsulluqlar səviyyəsində
də münasibətlər var idi. 2013-cü il dekabrın 3-də Monteneqronun Azərbaycanda Fəxri Konsulluğu açıldı.
Vüqar Əliyev Monteneqronun Azərbaycanda Fəxri Konsul təyin edildi [7].
Azərbaycanla Monteneqro arasında parlamentlərarası əlaqələr də mövcud idi. 2014-cü il aprelin 14-17də Monteneqro Parlamentinin və ATƏT PA-nın sədri Ranko Krivokapiç ATƏT Parlament Assambleyasının
“Helsinki+40: Hər kəs üçün təhlükəsizliyə doğru” devizi altında keçirilən iyirmi üçüncü illik sessiyasında
iştirak etmək üçün Azərbaycana rəsmi səfər etdi [7]. Səfər çoxtərəfli əsasda siyasi münasibətlərin inkişafına
təkan verdi.
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Azərbaycan Respublikasının Prezident İlham Əliyev Monteneqronun ölkəmizdə yeni təyin olunmuş
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Branko Miliçin etimadnaməsini 2015-ci il martın 28-də qəbul etdi.
2015-ci il oktyabrın 27-28-də Monteneqronun Baş naziri M. Cukanoviç Azərbaycanda səfərdə oldu.
Səfər zamanı M. Cukanoviç Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Baş nazir A. Rasizadə,
fövqəladə hallar naziri K. Heydərov, iqtisadiyyat və sənaye naziri Ş. Mustafayev, Dövlət Neft Şirkətinin
prezidenti R. Abdullayev ilə görüşlər keçirdi. M. Cukanoviçin səfəri siyasi münasibətlərin inkişafı ilə yanaşı,
iqtisadi sahədə fikir mübadiləsinin aparılması baxımından zəruri idi.
Azərbaycanla Monteneqro arasında beynəlxalq tədbirlər və forumlar çərçivəsində də siyasi dialoq
aparılırdı. Monteneqronun Prezidenti Filip Vuyanoviç 2016-cı il martın 9-u və 2017-ci il 14-19 mart
tarixlərində IV və V Qlobal Bakı Forumlarında iştirak etmək məqsədilə Azərbaycana səfər etmiş, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevlə görüşmüşdür. [7]
V Qlobal Bakı Forumunda iştirak edən Monteneqro Prezidenti Filip Vuyanoviç 2017-ci il martın 16-da
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşdü. Görüşdə Prezident İlham Əliyev bu forumun ikitərəfli
münasibətlər haqqında fikir mübadiləsi aparmaq baxımından yaxşı fürsət olduğunu, Azərbaycan və
Monteneqro arasında münasibətlərin uğurla inkişaf etdiyini dedi. Monteneqro Prezidenti Azərbaycan –
Monteneqro münasibətlərinin inkişafına Prezident İlham Əliyevin böyük töhfələr verdiyini ifadə etdi [19].
2017-ci il noyabrın 01-03-də Monteneqro Xarici İşlər naziri Srcan Darmanoviç Azərbaycana rəsmi səfər
etdi. Səfər zamanı Srcan Darmanoviç həmkarı Elmar Məmmədyarovla görüşdü. Görüş zamanı iki ölkə
arasında enerji, nəqliyyat, turizm və parlamentlərarası əlaqələrin inkişafı üçün fikir mübadiləsi aparıldı [28].
Xarici İşlər naziri Srcan Darmanoviç Baş nazir Artur Rasizadə ilə də görüşdü. Görüş zamanı Azərbaycan
iqtisadiyyatının Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında yaxından iştirak etdiyi, qeyri-neft sektoru,
nəqliyyat, sənaye, investisiya qoyuluşu, turizm, ticarət və digər sahələrdə qarşılıqlı fəaliyyətin
genişləndirilməsinin hər iki tərəfin mənafeyinə uyğun olduğu bildirildi. Təcavüzkar separatizmin bütün
dünyada sülhə və təhlükəsizliyə böyük təhlükə olduğunu olduğunu qeyd edən tərəflər Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və
sərhədlərinin toxunulmazlığı prinsipləri əsasında həllinin vacibliyini vurğuladılar [10].
Monteneqro Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
çərçivəsində həllinin tərəfdarı olmuşdur. Monteneqronun Pozitiv Partiyasının [səh.290-291] sədri, ölkənin Baş
nazirinin sabiq müavini, insan hüquqları üzrə vəkil Azra Jasaviçi 2017-ci il iyulun 4-də Ermənistan silahlı
qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı törədilmiş cinayəti qətiyyətlə pisləyən bəyanat yaydı.
Bəyanatda deyilirdi: “…Ermənistan silahlı qüvvələri iyulun 4-də Füzuli rayonunun Alxanlı kəndinin mülki
əhalisini və mülki obyektlərini qəsdən minaatanlardan və dəzgahlı qumbaraatanlardan atəşə tutublar…
Ermənistan silahlı qüvvələrinin bu təxribatı, yaşlı qadının və onun 2 yaşlı nəvəsinin öldürülməsi, digər mülki
şəxsin yaralanması və mülki obyektlərə ziyan vurulması vandalizm aktıdır… Ermənistanın Azərbaycanın
mülki əhalisinə və mülki obyektlərinə birbaşa və qəsdən hücumları, beynəlxalq humanitar hüququn və insan
haqlarının, xüsusilə 1949-cu il Cenevrə konvensiyalarının və onun 1 saylı Əlavəsinin, həmçinin uşaqların
hüquqları və insan hüquqlarının müdafiəsi və fundamental azadlıqlara dair Konvensiyanın ciddi şəkildə
pozulmasıdır. Dünya ictimaiyyəti bu dəhşətli hadisəyə diqqət yetirməlidir. ATƏT-in Minsk qrupunu və
beynəlxalq təşkilatları bu işğalçı siyasətin dayandırılmasına yönəlmiş qətiyyətli tədbirlərin görülməsini və
beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə, beynəlxalq təşkilatların qərar və qətnamələrinə uyğun olaraq
Ermənistan qoşunlarının tezliklə Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılmasını, işğal nəticəsində
yaranmış status-kvonun dəyişdirilməsini Ermənistandan tələb etməyə çağırıram” [27].
Nəticə
Beləliklə, Azərbaycanın Serbiya və Monteneqro ilə münasibətləri yüksələn xətt üzrə inkişaf etməkdədir.
Xüsusilə Serbiya ilə qarşılıqlı münasibətlərimiz strateji səviyyəyə yüksəlməkdədir. İki ölkənin bir birinin ərazi
bütövlüyünü tam dəstəkləməsi və müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq münasibətlərini inkişaf etdirmələri regional
sülhün inkişafına mühüm töhfə verir. Təhlükəsizlik və iqtisadi sahədə əməkdaşlıq qarşılıqlı əlaqələrimizdə
prioritet xarakter daşıyır. [səh.291-292]
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RELATIONS BETWEEN AZERBAIJAN AND SERBIA AND MONTENEGRO
SUMMARY
This article examines relations between Azerbaijan and Serbia and Montenegro, which plays an
important role in Balkans and throughout the South-East Europe. The legal framework of relations between
Azerbaijan and Serbia in the political sphere was established as a result of mutual political visits. Within the
framework of international organizations, Azerbaijan and Serbia demonstrated a common position in resolving
fundamental problems. Development of relations between Azerbaijan and Serbia and Montenegro carries
political importance promoting the development of cooperation in the fields of economy, investment,
humanitarian issues and energy. President Ilham Aliyev, who asserts Azerbaijan’s support for Serbia within
international organizations, states that the relations between the two countries, which were created on the basis
of strategic partnership, have reached the level of alliance.
Key words: Security in South-Eastern Europe, economic cooperation, strategic partnership, energy
cooperation, multilateral relations [səh.293-294]
Мехти Исмаилов
Диссертант Академии Государственного Управления при Президенте
Азербайджанской Республики
ОТНОШЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ С
РЕСПУБЛИКАМИ СЕРБИИ И МОНТЕНЕГРО
РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются отношения между Азербайджаном и Сербией и Монтенегро, которые
играют важную роль на Балканах и во всей Юго-Восточной Европе. В результате взаимных визитов
была создана нормативно-правовая основа отношений между Азербайджаном и Сербией в
политической сфере. В рамках международных организаций Азербайджан и Сербия демонстрируют
общую позицию в решении принципиальных вопросов.
Развитие взаимоотношений между Азербайджаном и Сербией и Черногорией имело
политическое значение и способствовало развитию сотрудничества в экономической, инвестиционной,
энергетической областях, а также в гуманитарной сфере. Президент Ильхам Алиев заявил, что
Азербайджан выступает на стороне Сербии в международных организациях и что отношения,
созданные на основе стратегического партнерства, достигли уровня союзничества.
Ключевые слова: безопасность в Юго-Восточной Европе, экономическое сотрудничество,
стратегическое партнерство, энергетическое сотрудничество, многосторонние отношения
Dövlət idarəçiliyi.- 2018.-№1.-S.285-294.
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Azərbaycan-Serbiya əlaqələri uğurla inkişaf edir
Vaqif Bayramov
Azərbaycanın dünyanın nüfuzlu dövlətləri və beynəlxalq təşkilatları ilə əlaqələri dinamik inkişaf edir.
Respublikamızın Cənubi Qafqazdakı mövqeyini, iqtisadi potensialını yüksək qiymətləndirən ölkələr
Azərbaycanla bütün sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsinə böyük maraq göstərirlər. Belə dövlətlərdən
biri də Serbiyadır.
Xatırladaq ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin serbiyalı həmkarı ilə 2010, 2011 və 2013-cü illərdə
görüşləri reallaşıb və Serbiya Respublikasının Prezidentinin Bakıya rəsmi səfəri zamanı iki ölkə arasında
“Dostluq və strateji tərəfdaşlıq haqqında Bəyannamə” imzalanıb. Bu sənəd hərtərəfli əməkdaşlığın ümumi
məhsuldarlığı üçün mühüm əsasa çevrilib.
Belqradın ən gözəl parkında ümummilli lider Heydər Əliyevin, həmçinin Bakının mərkəzində serbiyalı
məşhur alim Nikola Teslanın xatirələrinə həsr olunan abidə ucaldılıb.
Azərbaycanla Serbiya arasındakı münasibətlərdə daha çox diqqətçəkən cəhət BMT-yə üzv dövlətlərin
ərazi bütövlüyünün qorunması siyasətinin həyata keçirilməsinə, münaqişələrin güc və hədə tətbiq etmədən
sülh və siyasi danışıqlar yolu ilə həll olunmasına sadiqlik prinsipidirdir. Təəssüf ki, beynəlxalq münasibətlərdə
ikili standartların mövcudluğu beynəlxalq hüquq pozuntularına yol açaraq hər iki dövlətin tarixi ərazilərinin
müəyyən bir hissəsinin qanunsuz şəkildə zəbtinə gətirib çıxarıb.
İki ölkə arasında əlaqələrin inkişafına təkan verən mühüm amillərdən biri də Belqradın Azərbaycanın
müstəqilliyini ilk tanıyan dövlətlər sırasında olmasıdır. Yeri gəlmişkən, rəsmi Belqrad tərəfindən belə bir
qərarın qəbul olunması dövlət müstəqilliyini yenicə bəyan etmiş Azərbaycan üçün müstəsna əhəmiyyət
daşıyırdı. Azərbaycan ilə Serbiya arasında ikitərəfli münasibətlər isə 1997-ci il avqustun 21-də yaradılıb.
Serbiya Respublikasının Prezidenti Aleksandr Vuçiçin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin mayın 21də Azərbaycana rəsmi səfəri də iki ölkə arasında əlaqələrin inkişafına böyük təkan verəcəkdir. Azərbaycan və
Serbiyanın dövlət başçıları görüş zamanı ölkələrimiz arasında müxtəlif istiqamətlərdə, o cümlədən iqtisadi
sahədə əlaqələrin genişləndirilməsi üçün böyük potensialın olduğunu bildiriblər. Ölkə başçıları ikitərəfli
münasibətlərin Balkan və Qafqaz regionları arasında əməkdaşlıq üçün geniş imkanlar açacağını da qeyd
ediblər. Görüş zamanı beynəlxalq məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb.
Azərbaycan və Serbiya prezidentlərinin geniş tərkibdə görüşündə dövlətimizin başçısı İlham Əliyev
çıxış edərək bildirib ki, bu gün iki ölkə arasında əlaqələr uğurla inkişaf edir. Azərbaycan və Serbiya dost,
strateji tərəfdaş dövlətlərdir. Son illər ərzində əldə olunan uğurlar deməyə əsas verir ki, Serbiya-Azərbaycan
əlaqələri bundan sonra da uğurla inkişaf edəcək.
Azərbaycan Prezidenti daha sonra deyib: “Biz beynəlxalq təşkilatlarda bir-birimizi dəstəkləyirik,
iqtisadi sahədə əməkdaşlıq aparılır. Əminəm ki, bu gün aparılan danışıqlar nəticəsində bu sahəyə də yeni təkan
veriləcəkdir. Humanitar sahədə çox gözəl əməkdaşlıq var. Əlbəttə, bölgədə gedən proseslərlə bağlı biz bu gün
Sizinlə fikir mübadiləsi apardıq. Əminəm ki, belə məsləhətləşmələrin çox böyük əhəmiyyəti var. Biz gələcəkdə
energetika, nəqliyyat sahələrində daha fəal əməkdaşlıq edə bilərik. Bu məsələlərlə bağlı bizim fikirlərimiz var.
Belə olan halda bizim münasibətlərimiz yeni mərhələyə, yeni pilləyə qalxacaqdır”.
Serbiya Prezidenti isə çıxışında dövlətimizin başçısını prezident seçkilərində qazandığı inamlı qələbəyə
görə, Azərbaycan xalqını isə Cümhuriyyətin 100 illiyi münasibətilə təbrik edib. Prezident Aleksandr Vuçiç
daha sonra vurğulayıb: “Bizim birgə görəcəyimiz işlər kifayət qədərdir. Azərbaycanın maraqları baxımından
Serbiyada görüləcək bir çox işlər var. Eyni zamanda, bizim də burada görə biləcəyimiz işlər çoxdur.
Düşünürəm ki, iqtisadiyyatımız gücləndikcə serb şirkətləri Azərbaycana cəlb oluna bilər.
Məlumat vermək istərdim ki, bu il bizim iqtisadi artımımız 4,5 faizə bərabər olmuşdur. Məndə olan
məlumata görə, Sizin də qeyri-neft sektorunda 3 faiz artım olmuşdur”.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mətbuata bəyanatında bu səfərlə Serbiya-Azərbaycan dostluq və
strateji tərəfdaşlıq əlaqələrinin inkişafı üçün yeni imkanlar açılacağına əminliyini bildirib. Dövlətimizin başçısı
deyib: “Biz strateji tərəfdaşıq və bu gün imzalanan sənədlər arasında strateji tərəfdaşlıq üzrə Birgə Fəaliyyət
Planı imzalanmışdır. Bu, çox geniş və əhəmiyyətli sənəddir. Bu sənəddə bizim gələcək əməkdaşlığımızla bağlı
bütün önəmli məsələlər öz əksini tapmışdır”.
Dövlətimizin başçısı bəyanatında, həmçinin diqqətə çatdırıb ki, hər iki ölkə beynəlxalq təşkilatlar
çərçivəsində daim bir-birini dəstəkləyir, dövlətlərin ərazi bütövlüyü, suverenliyi, sərhədlərin toxunulmazlığı
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ilə bağlı məsələlərdə bütün beynəlxalq təşkilatlarda ədalətin, haqqın tərəfində dayanır. Azərbaycan və
Serbiyanın üzləşdiyi münaqişələr beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsasında, bu ölkələrin ərazi
bütövlüyü BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələri çərçivəsində öz həllini tapmalıdır. Bu məsələ
ilə bağlı hər iki ölkə daim bir-birinə qarşılıqlı dəstək göstərir və bundan sonra da göstəriləcək.
Prezident İlham Əliyev çıxışında daha sonra diqqətə çatdırıb ki, Azərbaycan-Serbiya münasibətlərində
iqtisadi əməkdaşlıq məsələləri geniş yer alıb. Amma görüləsi işlər də az deyil. Məsələn, mövcud ticarət
dövriyyəsi bu ölkələrin iqtisadi potensialını əks etdirmir. Düzdür, artım var, ancaq mütləq rəqəmlər hələ də
aşağı səviyyədədir. Ona görə də səfər zamanı müzakirə olunan məsələlər gələcəkdə ticarət dövriyyəsinin
artırılmasına gətirib çıxaracaq. Çünki bunun üçün yaxşı imkanlar var.
Dövlətimizin başçısı daha sonra bildirib: “Energetika sahəsində əməkdaşlıq üçün perspektivlər
ümidvericidir. Bu məsələ imzalanan Fəaliyyət Planında öz əksini tapmışdır. Azərbaycan nəhəng enerji
layihələrinin təşəbbüskarıdır və fəal iştirakçısıdır. Onların arasında “Cənub” qaz dəhlizi layihəsi xüsusi yer
tutur. Gələn günlər ərzində biz artıq “Şahdəniz-2” layihəsinin başa çatmasını qeyd edəcəyik. Gələn ay TANAP
layihəsi istismara verilməlidir. Beləliklə, “Cənub” qaz dəhlizinin əsas layihələri artıq başa çatmış olacaqdır.
Bu, enerji təhlükəsizliyi məsələlərinə Azərbaycanın növbəti töhfəsidir. Bu nəhəng enerji layihəsi geniş
beynəlxalq əməkdaşlıq məsələlərinin həllinə də öz müsbət təsirini göstərmişdir. Hazırda bizim regionumuzda
enerji sahəsində əməkdaşlıq yeni səviyyəyə qalxır”.
Prezident İlham Əliyev çıxışında ötən ilin oktyabrında çox böyük əhəmiyyətə malik olan Bakı-TbilisiQars dəmir yolunun istismara verilməsi nəticəsində Asiya ilə Avropanın Azərbaycan və digər ölkələr
üzərindən bir-biri ilə bağlandığını, yüklərin artıq bu yolla daşındığını diqqətə çatdırıb. Eyni zamanda, yüklərin
həcminin getdikcə daha da artacağını vurğulayıb. Qeyd edib ki, Azərbaycan Serbiyanı bu dəmir yolunun fəal
iştirakçısı kimi görür: “Bizim müvafiq qurumlarımız bu məsələ ilə bağlı artıq danışıqlara başlaya bilərlər ki,
biz yükdaşımalarını artıra bilək. Beləliklə, ölkəmizin təşəbbüsü ilə həyata keçirilən enerji və nəqliyyat
layihələri geniş əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar açır. Bu, turizmin inkişafına təkan verəcək, qarşılıqlı ticarət
dövriyyəsini artıracaq və beləliklə, bölgəmizdə, Avrasiya məkanında sabitliyi möhkəmləndirəcək,
təhlükəsizliyi təmin edəcəkdir”.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bəyanatında yuxarıda deyilənlərlə bərabər, Serbiya ilə Azərbaycan
arasındakı əlaqələrdə humanitar sahənin çox önəmli yer tutduğu, dost ölkənin xalqına, mədəniyyətinə,
ədəbiyyatına respublikamızda böyük maraq, hörmət göstərildiyi, turizmin qarşılıqlı şəkildə inkişaf
etdirilməsinin vacibliyi xatırladıb.
Serbiya Prezidenti Aleksandr Vuçiç isə deyib: “Mən Sizin Prezident seçilməyinizdən sonra ölkənizə
səfər edən ilk dövlət başçısıyam. Bu, mənim üçün çox böyük şərəfdir. Azərbaycan ilə dostluq münasibətlərinin
inkişafı bizim üçün çox vacibdir. Bu, bizim dövlətlərimizin və xalqlarımızın maraqlarına tam uyğundur. Bizim
əməkdaşlığımız üçün çox böyük meydan var. Məhz bu səbəbdən də mən bizim hökumətimizin demək olar ki,
tam yarısı ilə Azərbaycana səfərə gəlmişəm. Çünki biz Azərbaycan ilə bütün sahələrdə əməkdaşlığı inkişaf
etdirmək əzmindəyik”.
Aleksandr Vuçiç, eyni zamanda, dövlətimizin başçısı cənab İlham Əliyevin yeritdiyi daxili və xarici
siyasəti yüksək qiymətləndirib, Azərbaycanın müstəqilliyinin, azadlığının qorunmasında böyük səy
göstərdiyini və vətəndaşların firavanlığı naminə əlindən gələni etdiyini diqqətə çatdırıb.
Serbiya Prezidenti çıxışında, həmçinin iki dövlətin iqtisadi maraqlarının təmin edildiyini, Azərbaycan
şirkətinin bu ölkədə yol tikintisində uğurla fəaliyyət göstərdiyini, kənd təsərrüfatı, mədəniyyət, idman və digər
sahələrdə daha böyük nailiyyətlər əldə ediləcəyi ilə bağlı böyük potensial olduğunu vurğulayıb.
Sonda xatırladaq ki, dövlət başçıları arasında keçirilən geniş tərkibdə görüş başa çatandan sonra
prezidentlər tərəfindən “Azərbaycan Respublikası ilə Serbiya Respublikası arasında strateji tərəfdaşlıq üzrə
Birgə Fəaliyyət Planı”nı imzalanıb. Daha sonra iki ölkənin ədliyyə nazirlikləri arasında, səhiyyə və tibb elmi,
bitki karantini və mühafizəsi sahələrində əməkdaşlıq haqqında sənədlər, habelə “Azərbaycan Respublikası
hökuməti ilə Serbiya Respublikası hökuməti arasında beynəlxalq avtomobil daşımaları haqqında”,
“Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Serbiya Respublikası hökuməti arasında hava əlaqələri haqqında”
sazişlər imzalanıb.
Ölkələrimiz arasında mövcud olan münasibətlərdən, bunun inkişafı meyillərindən belə bir nəticə hasil
olur ki, Azərbaycan-Serbiya əlaqələri yaxın gələcəkdə daha da inkişaf edəcək və bütövlükdə regionda sülhə,
sabitliyə, demokratik inkişafa, sosial-iqtisadi yüksəlişə təkan verəcəkdir.
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Azərbaycanla Böyük Britaniya arasında siyasi və iqtisadi əlaqələr yüksək səviyyədədir
Published 29 April, 2018 | By zakir
Azərbaycan. – 2018.- 29 aprel. – № 96. – S. 3.
Rəşad Cəfərli
Azərbaycanda uğurla başa çatan prezident seçkilərinin əsas məziyyətlərindən biri də respublikamızın
demokratik dəyərlərə sadiqliyinin növbəti təsdiqi oldu. Əksər mötəbər beynəlxalq təşkilatlar bunu xüsusi qeyd
etdilər. Bu gün Prezident İlham Əliyevin ünvanına təbriklər gəlməkdə davam edir. ABŞ Prezidenti Donald
Tramp, Almaniya kansleri Anqela Merkel, Böyük Britaniyanın Baş naziri Tereza Mey, Fransa Prezidenti
Emmanuel Makron cənab İlham Əliyevi Prezident seçilməsi münasibətilə təbrik ediblər.
Seçkidən sonra Prezident İlham Əliyevin Türkiyədən sonra növbəti xarici səfərini Böyük Britaniyaya
etməsi göstərdi ki, demokratiyanı təşviq edən Qərbin mühüm siyasi mərkəzləri ölkəmizdəki prezident
seçkilərini təqdir edirlər. Diqqəti çəkən bir də o idi ki, bu səfər Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş
Krallığının Baş naziri xanım Tereza Meyin dəvəti ilə reallaşdı.
Azərbaycan Respublikasının dünyanın müxtəlif qütblərində qərar tutan dövlətlərlə qurduğu ikitərəfli
əlaqələr, mehrbiban dostluq və əməkdaşlıq münasibətləri ildən-ilə genişlənərək məzmunca yeni keyfiyyət
mərhələsinə qədəm qoyub. Əsas məqamlardan biri də odur ki, bu gün iqtisadi və geostrateji üstünlüklərindən
maksimim yararlanmaqla daha yüksək inkişaf fazasına çatan Azərbaycanın Cənubi Qafqazın lider dövlətinə
çevrilməsi bütün dünyada etiraf olunan həqiqətdir.
Azərbaycan Prezidenti ilə görüşən hər bir dövlət və hökumət başçısı, xarici ölkələrin nümayəndə
heyətləri, beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri Cənubi Qafqazın əsas söz sahibi olan Azərbaycanla əməkdaşlığa
böyük önəm verdiklərini, münasibətləri dərinləşdirməkdə maraqlı olduqlarını birmənalı şəkildə bəyan edirlər.
Çünki hər biri Azərbaycanın etibarlı tərəfdaş olduğunu, dünyanı təhdid edən qlobal problemlərin həllinə böyük
töhfələr verdiyini görür və qəbul edir. Digər tərəfdən, Azərbaycanın gənc müstəqil dövlət kimi əldə etdiyi
nailiyyətlər genişmiqyaslı və sanballıdır. Bu uğurlar ölkəmizin dünya birliyində böyük nüfuz qazanmasına,
sivil və modern dövlətlərlə bir sırada dayanmasına zəmin yaradıb, respublikamızın beynəlxalq rəydə artan
imicə malik olmasını təmin edib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bu günlərdə Böyük Britaniyaya etdiyi
səfər bunları bir daha təsdiq etdi.
Böyük Britaniya Azərbaycanın müstəqilliyini 1991-ci ilin dekabrında tanıyıb. İldən-ilə iki ölkə
arasındakı münasibətlər daha da dərinləşib. İki ölkə arasında hazırkı siyasi münasibətlərin təməli ulu öndər
Heydər Əliyevin Birləşmiş Krallığa 1994-cü və 1998-ci illərdə həyata keçirdiyi səfərləri zamanı qoyulub.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Birləşmiş Krallığa səfərləri yüksək səviyyəli siyasi
dialoqun gücləndirilməsinə və ikitərəfli əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsinə öz töhfəsini verib. Bu gün
iki ölkə arasında yüksək səviyyəli siyasi, iqtisadi və mədəni münasibətlər mövcuddur. Bu ölkə Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünü daim dəstəkləyir. Birləşmiş Krallıq Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən qəbul olunmuş hüququn norma və prinsipləri əsasında, sülh yolu ilə həllinin
tərəfdarıdır və ATƏT-in Minsk Qrupu tərəfindən göstərilən səylərə dəstəyini ifadə edir. Bu gün Azərbaycanla
Birləşmiş Krallıq arasındakı əlaqələri bütövlükdə strateji xarakterli münasibətlər adlandırmaq olar.
Britaniyanın BP şirkəti 1994-cü ildə imzalanan “Əsrin müqaviləsi”ndə yer alan əsas xarici neft
şirkətlərindən biridir.
Bütövlükdə ötən 23 ildə BP Azərbaycanın neft-qaz sektorunun inkişafı və modernləşdirilməsinə verdiyi
mühüm töhfələr vasitəsilə enerji sənayesində Azərbaycanın əsas tərəfdaşı olaraq qalmaqdadır. Bu tərəfdaşlıq
nəticəsində Böyük Britaniya Azərbaycana ən çox investiysiya yatıran ölkəyə çevrilib. Hansı ki, bu
investisiyalar ölkəmizdəki bütün xarici investisiyaların təxminən 50 faizini təşkil edir. Bunun da nəticəsində
Britaniya Azərbaycanda ən böyük xarici investor ölkə statusunu qoruyur. Ümumilikdə isə Azərbaycanda
Britaniyanın təxminən 400-ə yaxın şirkəti fəaliyyət göstərir, həmçinin Bakıda xeyli Britaniya vətəndaşı
yaşayır.
“Əsrin müqaviləsi”ndən sonra Azərbaycanın həyata keçirdiyi bütün neft-qaz layihələrində Böyük
Britaniyanın BP şirkəti iştirak edib. Prezident İlham Əliyevin Böyük Britaniyaya bu səfəri də iki ölkə arasında
enerji sahəsində əməkdaşlıqla bağlı yeni mərhələnin əsasını qoydu.
Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Baş naziri xanım Tereza Mey Azərbaycan
Prezidentinin bu səfərinin iqtisadi və ticarət, enerji, təhlükəsizlik məsələlərinin müzakirəsi üçün yaxşı imkan
yaradacağını bildirdi və SOCAR-la BP şirkəti arasında imzalanacaq sazişin əməkdaşlığın genişləndirilməsi
baxımından önəmini vurğuladı. Tereza Mey Azərbaycanın Əfqanıstanda sülhməramlı əməliyyatlarda
iştirakına və verdiyi dəstəyə görə minnətdarlığını bildirdi.
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Prezident İlham Əliyev qeyd etdi ki, Azərbaycanla Böyük Britaniya arasında ikitərəfli münasibətlərin
gündəliyi çox genişdir və ölkələrimiz müxtəlif istiqamətlərdə, o cümlədən siyasi, iqtisadi, enerji, ticarət,
sərmayə qoyuluşu sahələrində fəal əməkdaşlıq həyata keçirir. Hazırda ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi və
şaxələndirilməsi istiqamətində fəal iş aparıldığını, bunun üçün böyük potensialın olduğunu bildirən dövlət
başçısı Böyük Britaniyanın bir çox şirkətlərinin Azərbaycanda uzun illərdir ki, fəaliyyət göstərdiyini, SOCARBP əməkdaşlığı strateji xarakter daşıdığını diqqətə çatdırdı. İkitərəfli münasibətlərimizin tərəfdaşlıq
əlaqələrinə əsaslandığını Prezident İlham Əliyev onun Böyük Britaniyaya səfərinin əməkdaşlığımızın
genişləndirilməsi işinə xidmət edəcəyinə əminliyini ifadə etdi.
Sonra Prezident İlham Əliyevin və Baş nazir Tereza Meyin iştirakı ilə Azərbaycan Respublikası Dövlət
Neft Şirkəti – SOCAR, “BP Exploration (Azerbaijan) Limited” şirkəti və SOCAR-ın Ortaq Neft Şirkəti
arasında Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda D230 perspektiv blokunun birgə kəşfiyyatı və işlənilməsi
üzrə hasilatın pay bölgüsü haqqında saziş imzalandı.
D230 bloku Xəzər dənizində Bakının şimal-şərq istiqamətində təxminən 135 kilometr məsafədə yerləşir.
Blok təxminən 3200 kvadratkilometr ərazini əhatə edir. Blokun məhsuldar laylarının gözlənilən dərinliyi
təxminən 3500 metrdir. 25 illik müddəti əhatə edən sazişə əsasən, BP 50 faiz işitrak payına malik olmaqla
kəşfiyyat dövründə operator olacaq, iştirak payının digər 50 faizi isə SOCAR-a məxsus olacaq.
Azərbaycan öz tərəfdaşı kimi Böyük Britaniya ilə ikitərəfli əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsinə
mühüm əhəmiyyət verir. Eyni zamanda Birləşmiş Krallıq da ölkəmizlə münasibətlərin dərinləşməsində
maraqlıdır. Azərbaycan Prezidentinin Londona səfəri və imzalanan yeni neft sazişi bunu təsdiq etdi. Bu neft
sazişi həm də onu təsdiq edir ki, Azərbaycan tam müstəqil enerji siyasəti həyata keçirir. Digər tərəfdən, həyata
keçirilən neft layihələri həm də Azərbaycanın iqtisadi müstəqilliyinin və inkişafının təməlində dayanan əsas
faktordur.
Xalq qəzeti.– 2018.- 27 may. – № 119. – S. 5.
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Azərbaycan-Bolqarıstan əlaqələri uğurla inkişaf edir
Murad Məmmədli
Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra istər region, istərsə də digər ölkələrlə əməkdaşlığını
genişləndirməyə başladı. Azərbaycanın əməkdaşlıq etdiyi ölkələrdən biri də Bolqarıstandır. Hansı ki,
sıx olan bu əlaqələr son onilliklər ərzində təşəkkül tapıb.
Azərbaycanla Bolqarıstan arasında istər siyasi, iqtisadi, istərsə də elmi, texniki və mədəni əlaqələr
istiqamətində münasibətlər sürətlə inkişaf etməkdədir. Hər iki respublikanın dövlət başçıları bu münasibətlərin
genişlənməsində maraqlı olduqlarını dəfələrlə bəyan ediblər.
Bolqarıstan Respublikası Azərbaycanın müstəqilliyini 1992-ci ilin yanvarında tanıyıb. Diplomatik
münasibətlər isə həmin ilin iyununda yaradılıb. 1999-cu ilin dekabrında Bolqarıstanın Azərbaycanda, 2005-ci
ilin fevralında isə Azərbaycanın Bolqarıstanda səfirliyi fəaliyyətə başlayıb.
İki ölkə arasında əməkdaşlıq münasibətləri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin
1995-ci il iyunun 29-30-da Bolqarıstan Prezidenti Celyu Celyevin dəvəti ilə həmin ölkəyə rəsmi səfərindən
sonra daha da genişlənib. Heydər Əliyev və Celyu Celyev bir çox sahələrdə əlaqələrin yaradılmasını nəzərdə
tutan dostluq və əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalayıblar. Ümumilikdə isə həmin səfər zamanı iki dövlət
arasında ticarət – iqtisadi və elmi – texniki əməkdaşlıq haqqında, iki dövlətin müvafiq əraziləri arasında və
hədlərindən kənarda hava əlaqəsi haqqında, cinayət işləri üzrə hüquqi yardım haqqında, dostluq münasibətləri
və əməkdaşlıq haqqında və digər saziş və müqavilələr imzalanıb.
Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, 1999-cu ilin dekabrında Bolqarıstan Prezidenti Peter
Stoyanov Azərbaycanda rəsmi səfərdə olub və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevlə
görüşüb. Azərbaycanla Bolqarıstan arasında ikitərəfli sənədlər imzalanıb. Sənədlər sırasına prezidentlər
Heydər Əliyev və Peter Stoyanov tərəfindən imzalanan birgə bəyanat, statistika sahəsində əməkdaşlıq
haqqında, Azərbaycan və Bolqarıstan hökumətləri atasında gömrük işi, standartlaşdırma və metrologiya,
turizm sahəsində əməkdaşlığa dair sazişlər daxil olub. 25 sentyabr 2002-ci ildə Azərbaycan Respublikasının
Müdafiə Nazirliyi və Bolqarıstan Respublikası Müdafiə Nazirliyi arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlıq
haqqında Saziş imzalanıb.
Bolqarıstanın sabiq prezidenti Celyu Celev Azərbaycanla münasibətlərini davam etdirərək dəfələrlə
ölkəmizə səfərə gəlib və dövlət başçısı Heydər Əliyevlə görüşüb. 2006-cı ilin sentyabrında o, Balkan siyasi
klubunun rəhbəri kimi bir daha Azərbaycanda olaraq prezident İlham Əliyevlə görüşüb.
2003-cü ilin oktyabr ayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilən İlham Əliyev AzərbaycanBolqarıstan münasibətlərinin genişlənməsinə xüsusi diqqət yetirir. Bolqarıstan Prezidenti Georgi Pırvanov
2004-cü ilin oktyabrında Azərbaycana rəsmi səfər edib. Onun Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə
söhbətində hər iki ölkənin mövcud əlaqələri daha da inkişaf etdirmək niyyəti ifadə olunub. Bolqarıstan
prezidentinin bu səfəri zamanı tərəflər arasında birgə bəyannamə, səhiyyə, iqtisadiyyat, nəqliyyat sahələrində
yeni sazişlər imzalanıb.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2005-ci ilin sentyabrında Bolqarıstana rəsmi səfərə gedib. İki ölkə
prezidentinin təkbətək görüşündə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev regional və beynəlxalq çərçivədə
Bolqarıstanla əməkdaşlığın, o cümlədən iqtisadi əlaqələrin yüksək səviyyəyə çatdırılması üçün potensial
imkanların olduğunu bildirib. Prezident İlham Əliyevin Bolqarıstana bu səfəri zamanı Prezidentlərin Birgə
Bəyannaməsi, iki hökumət arasında Avropa və Avro – Atlantik inteqrasiya sahəsində Memorandum,
sadələşdirilmiş viza rejimi haqqında Saziş, gömrük əməkdaşlığının dərinləşdirilməsi, o cümlədən kadrların
peşəkar hazırlığı və ixtisasının artırılması sahəsində Qarşılıqlı Anlaşma Protokolu imzalanıb.
2008-ci il martın 10-da Bolqarıstan Prezidenti Georgi Pırvanov Azərbaycana işgüzar səfərə gəlib. İki
prezident arasında iqtisadi, siyasi və mədəni əlaqələrlə bağlı məsə lələr müzakirə olunub.
2009-cu il yanvarın 22-də Bolqarıstan prezidenti Georgi Prvanov qısamüddətli səfərlə Azərbaycana
gəlib. Prezident İlham Əliyevin və prezident Georgi Pırvanovun təkbətək görüşü olub. Görüşdə Azərbaycan
ilə Bolqarıstan arasında ikitərəfli münasibətlərin siyasi, iqtisadi, humanitar və digər sahələrdə uğurla inkişaf
etdiyi vurğulanıb. Prezident İlham Əliyev 13 noyabr 2009-cu ildə Bolqarıstanda işgüzar səfərdə olub və
Prezident Georgi Pırvanovla görüşüb. Prezident İlham Əliyevin və Georgi Pırvanovun iştirakı ilə AzərbaycanBolqarıstan arasında sənədlərin imzalanması mərasimi olub. Sənədlərinin imzalanma mərasimi başa çatdıqdan
sonra Prezident İlham Əliyev və Prezident Georgi Pırvanov birgə mətbuat konfransı keçiriblər. Prezident İlham
Əliyev bəyanatla çıxış edərək deyib: “Siyasi əlaqələrin yüksək səviyyədə olması əlbəttə ki, bütün başqa
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sahələrə də öz müsbət təsirini göstərir. Eyni zamanda, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasındakı əməkdaşlıqda
Bolqarıstanın çox önəmli rolu vardır. Azərbaycanın Avratlantika strukturlarına inteqrasiya prosesində
Bolqarıstan bizə həmişə dəstək vermişdir”.
Bolqarıstan Azərbaycanla birlikdə 1998-ci ildən Avrasiya nəqliyyat dəhlizi layihəsində (TRASECA)
iştirak edir. Azərbaycan və Bolqarıstan həmçinin, regional təşkilat olan Qara dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatı çərçivəsində də əməkdaşlıq edir. 2009-cu ildə Azərbaycanla Bolqarıstan arasında iqtisadi sahələri
əhatə edən önəmli sənədlər imzalanıb:
- Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi və Bolqarıstan Respublikasının
İqtisadiyyat, Enerji və Turizm Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında Memorandum;
- “Bolqarıstanın “Bulqartransqaz” şirkəti və Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti arasında təbii
qazın nəqli sahəsində qarşılıqlı Anlaşma Memorandum.
Bu sənədlər 2011-2012-ci illərdə Azərbaycandan Bolqarıstana ən azı 1 milyard kubmetr qaz nəqlini
nəzərdə tutur.
Azərbaycanla Bolqarıstan arasında mədəni əlaqələr də uğurla inkişaf edir. Belə ki, 2002-ci ildə Bakı
Slavyan Universiteti ilə Müqəddəs Kliment Oxridski adına Sofiya Universiteti arasında əməkdaşlıq haqqında
müqavilə imzalanıb. 2002-ci il 26-31 oktyabr – Bolqarıstan Respublikasının sabiq prezidenti Celyu Celevə
Bakı Slavyan Universitetinin Fəxri doktoru adı verilib.
2004-cü il oktyabrın 7-də Bolqar Dili və Mədəniyyəti Mərkəzi Bolqarıstan Respublikasının prezidenti
Georgi Pırvanovun iştirakı ilə açılıb. Bolqar Dili və Mədəniyyəti Mərkəzinin əsas vəzifəsi Azərbaycan və
Bolqarıstan arasında mədəni əlaqələri inkişaf etdirmək, gənclərin hər iki ölkənin mədəniyyətinə, təhsilinə,
maarifinə və elminə marağını artırmaq və həmçinin universitetdə bolqarşünaslıq istiqaməti üzrə tədris
prosesinin təkmilləşdirilməsinə kömək etməkdir. 1996-cı ildən BSU-da bolqar dili tədris olunur.
13 noyabr 2008-ci ildə Bakı şəhərində tanınmış bolqar rəssamı Emil Stoyçevin Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Bolqarıstan Respublikasının Prezidenti Georgi Pırvanovun
hamiliyi altında fərdi sərgisi açılıb.
Azərbaycanla Bolqarıstan arasında bütün sahələrdə əməkdaşlıq bu gün də davam edir. Elə iki gün əvvəl
Bolqarıstan Respublikasının Baş naziri Boyko Borisovun Azərbaycana rəsmi səfəri də bu əməkdaşlığın
yüksələn xətlə inkişafını göstərir. Yanvarın 15-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və
Bolqarıstan Respublikasının Baş naziri Boyko Borisovun nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibdə
görüşü olub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bolqarıstanda tez-tez olduğunu xatırladaraq, ölkələrimiz
arasında çox sıx dostluq münasibətlərinin qurulduğunu vurğulayıb: “Biz bu gün artıq həm siyasi, həm enerji
sahələrində ikitərəfli qarşılıqlı fəaliyyətin bir çox vacib məsələlərini müzakirə etdik. Mən cənab Baş naziri
Bolqarıstanın Avropa İttifaqına sədrliyi münasibətilə təbrik etdim. Bu, sizin ölkənizin böyük uğurudur, böyük
məsuliyyətidir. Əminəm ki, siz bu vacib vəzifənin öhdəsindən şərəflə gələcəksiniz”.
Bolqarıstanın Baş naziri Boyko Borisov da xalqlarımız arasında müstəsna dərəcədə qarşılıqlı rəğbət
hissinin olduğunu deyib. “Çox gözəl haldır ki, Prezident İlham Əliyevlə indiyədək razılaşdırdığımız bütün
məsələlər həll edilib. Mən hesab edirəm ki, Bakı ilə Sofiya arasında açılan birbaşa aviareys ölkələrimiz
arasında yaxın münasibətlərin, turizmin və işgüzar əlaqələrin inkişafına töhfə verəcək”.
Yeri gəlmişkən, dünən Bakıdan Sofiyaya ilk birbaşa aviareys açılıb. Aviareysin açılış mərasimində
Azərbaycanın Baş naziri Artur Rasi-zadə və ölkəmizdə işgüzar səfərdə olan Bolqarıstanın Baş naziri Boyko
Borisov iştirak ediblər (AZƏRTAC). Baş nazir Borisov Bakı-Sofiya marşrutu üzrə birinci aviareys barədə
məlumatlandırılıb. Qeyd olunub ki, bu reys Azərbaycanın ilk loukosteri “Buta Airways” tərəfindən həyata
keçirilir. Uçuşlar bu ilin qış uçuş cədvəli üzrə həftədə bir dəfə, çərşənbə axşamı günü yerinə yetiriləcək.
Aviabiletin ilkin qiyməti “Büdcə” tarifi ilə bir tərəfə baqajsız 29 avrodur. Sofiya Avropa İttifaqında
Azərbaycanın ilk loukosteri “Buta Airways”in birbaşa uçuşlar həyata keçirəcəyi ilk şəhərdir.
Azərbaycanın Baş naziri Artur Rasi-zadə və Bolqarıstanın Baş naziri Boyko Borisov jurnalistlərə
müsahibələrində Bakıdan Sofiyaya ilk birbaşa aviareysin əhəmiyyətindən danışıblar. Bildirilib ki, bu,
Bolqarıstanla Azərbaycan arasında iqtisadi, xüsusən də turizm sahəsində əlaqələrin inkişafına, xalqlarımızın
əlaqələrinin daha da möhkəmlənməsinə töhfə verəcək. Baş nazirlər birbaşa aviareysin uğurlu olacağına
əminliklərini ifadə ediblər.
İlk aviareys dünən 08:30-da həyata keçirilib və Sofiya şəhərinə eniş 11:55-də reallaşıb. Yanvar ayının
23-dən isə müntəzəm uçuşlara başlanılacaq və martın 24-nə kimi davam etdiriləcək.
“”Buta Airways” aviaşirkətinin həyata keçirəcəyi Bakı-Sofiya reysləri Azərbaycanla Bolqarıstan
arasında turizm, biznes və münasibətlərin inkişafı üçün təməl olacaq”. Bunu isə “Buta Airways” şirkətinin
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direktoru Cəmil Manizadə Sofiyada birinci reysə həsr olunmuş mətbuat konfransı zamanı deyib. O, layihənin
qısa müddətdə həyata keçirilməsində göstərdikləri köməyə görə, Sofiya hava limanına, Bolqarıstan Mülki
Aviasiya Administrasiyasına minnətdarlığını bildirib: “Mülki aviasiya və bugünkü hadisə Azərbaycanla
Bolqarıstan paytaxtlarını daha da yaxınlaşdırdı. Biz çox şadıq ki, “Buta Airways” iki ölkə arasında körpü
rolunu oynayıb”.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinə Dəstək Fondunun
maliyyə dəstəyi ilə çap olunur
Ekspress.-2018.-17 yanvar.-№9.-S.10.
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Azərbaycan – Moldova əlaqələrinin inkişaf perspektivləri genişlənir
Vaqif Bayramov
Moldova Respublikasının Prezidenti İqor Dodonun Azərbaycana səfəri münasibətlərimizin
inkişafında mühüm mərhələ olacaq, bizim münasibətlərə zəruri dinamizm verəcək və çox mühüm
məsələlərin həllinə kömək edəcək. Bununla da ölkələrimizi və xalqlarımızı yaxınlaşdıracaq.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Azərbaycanla çox yaxşı ikitərəfli münasibətlərimiz var. Buna görə də ümid edirəm ki, iki ölkənin
dövlət başçısının görüşü ikitərəfli münasibətlərimizə yeni impuls verəcək. Çünki potensial çox böyükdür.
İqor Dodon
Moldova Prezidenti
Son illər Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə mövqeyi daha da möhkəmlənib, ən nüfuzlu təşkilatlarda
layiqincə təmsil olunub, siyasi sahədə böyük nailiyyətlər qazanılıb. Dünyada böhran proseslərinin hələ də
davam etməsi, hətta qabaqcıl ölkələrin ciddi maliyyə problemləri ilə üzləşməsi fonunda Azərbaycanın
davamlı iqtisadi inkişafı, quruculuq işlərinin geniş vüsət alması, əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəlməsi,
ölkəmizin dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasının sürətlənməsi siyasi təhlilçilər və ekspertlər tərəfindən
yüksək qiymətləndirilir.
Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin vurğuladığı kimi, regionun siyasi, iqtisadi və mədəni
mərkəzinə çevrilən, dinamik və hərtərəfli inkişaf yolu keçən respublikamızın iqtisadi qüdrəti və fəal xarici
siyasəti beynəlxalq aləmə daha sıx inteqrasiyanı, ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələrin möhkəmlənməsini təmin
edib.
Şübhəsiz ki, bu uğurlara Prezident İlham Əliyevin ümummilli lider Heydər Əliyevin inkişaf
strategiyasına əsaslanan uzaqgörən siyasəti nəticəsində nail olunub. Ölkəmiz tarix baxımından qısa müddət
ərzində sıçrayışlı iqtisadi inkişafı reallaşdırıb, bütün sahələrdə köklü islahatlar apararaq mərkəzləşdirilən planlı
sistemdən bazar iqtisadiyyatına keçidi başa çatdırıb, böyük transmilli layihələrin təşəbbüskarı və aparıcı
iştirakçısı olub, kosmosa peyk çıxaran dövlətlər sırasına qoşulub, yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub.
Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, hazırda ölkəmiz mürəkkəb regionda bir sabitlik adasıdır və
təbii ki, bu da davamlı iqtisadi inkişafın başlıca amillərindən biridir.
Ölkəmizin dinamik sosial-iqtisadi inkişafı, eyni zamanda, Azərbaycanın dünya birliyinə
inteqrasiyasının gücləndirilməsi, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın inkişafı, beynəlxalq və regional təşkilatlar
çərçivəsində çoxtərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün əlverişli zəmin yaradır. Möhtərəm dövlət
başçımızın müəyyənləşdirdiyi siyasətə uyğun olaraq Azərbaycanın xarici əlaqələrinin genişləndirilməsi
istiqamətində kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi davam etdirilir.
Makroiqtisadi sabitliyin qorunması, iqtisadiyyatın diversifikasiyasının davam etdirilməsi, biznes və
investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiyanın sürətləndirilməsi,
xarici iqtisadi əlaqələrin və beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığın genişləndirilməsi, xarici dövlətlərlə ikitərəfli
əlaqələrin inkişafı müstəqil Azərbaycanın daha da qüdrətlənməsində mühüm önəm daşıyır, ölkəmizin dünyada
nüfuzunu daha da artırır.
Bu gün Azərbaycan ayrı-ayrı ölkələrlə ikitərəfli əlaqələrin inkişafına xüsusi əhəmiyyət verir. Son illərdə
bu sahədə müsbət nəticələr əldə edilib, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün yeni istiqamətlər
müəyyənləşdirilib. Prezident İlham Əliyevin xarici dövlətlərin başçıları ilə keçirdiyi görüşlər, eləcə də
Azərbaycanın və tərəfdaş ölkələrin müxtəlif səviyyəli nümayəndə heyətlərinin qarşılıqlı səfərləri bu işə güclü
təkan verib.
Azərbaycanın ikitərəfli əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafında Moldova Respublikası önəmli rol oynayır.
Xatırladaq ki, hər iki ölkə xalqları arasında həmişə dostluq münasibətləri olub. Həmin münasibətlər bu gün də
davam etməkdədir. Respublikamızda Moldova, adıçəkilən ölkədə isə Azərbaycan diasporu fəaliyyət göstərir.
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İki ölkə arasında diplomatik əlaqələr 1992-ci il mayın 18-də qurulub. 2004-cü ildə Moldova
Ukraynadakı səfirini, eyni zamanda, Azərbaycana da təyin edib. 2005-ci ilin martında isə Azərbaycan
Respublikasının Moldovada səfirliyi fəaliyyətə başlayıb.
Azərbaycanla Moldova arasında əlaqələrin inkişaf etməsində hər iki dövlət başçısının qarşılıqlı səfərləri,
eləcə də ölkə prezidentlərinin müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda görüşləri önəmli rol oynayıb. Yeri gəlmişkən,
1997-ci il noyabrın 26-28-də Moldova Prezidenti Petru Luçinskinin Azərbaycana ilk rəsmi səfəri iki ölkə
arasında əlaqələrin genişləndirilməsinə müsbət təsir göstərib. Həmin vaxt ulu öndər Heydər Əliyev Moldova
Prezidenti Petru Luçinski ilə görüşərək ikitərəfli münasibətlər, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində birgə
əməkdaşlığa dair məsələlər, Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında müzakirələr
aparıblar. Bu görüş Azərbaycan və Moldova arasında yüksək səviyyədə keçirilən ilk görüş kimi yadda qalıb.
Bundan bir il sonra, 1998-ci il avqustun 9-da isə ümummilli liderimiz və Petru Luçinski Yaltada Leonid
Kuçmanın 60 illik yubileyində növbəti dəfə görüşüblər. Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra məsələlər
geniş müzakirə edilib.
İki ölkə arasında əlaqələrin inkişafına Moldova Prezidenti Vladimir Voroninin 2004-cü il oktyabrın 2627-də Azərbaycana rəsmi səfəri də müsbət təsir göstərib. Xatırladaq ki, həmin səfər çərçivəsində reallaşan
görüşdə qarşılıqlı münasibətləri tənzimləyən bir sıra sənədlər imzalanıb. Prezident İlham Əliyevlə Moldova
Prezidenti Vladimir Voronin Azərbaycan və Moldovanın təcavüzkar separatizmin nəticəsi olan işğala məruz
qaldıqlarını, buna son qoyulması, ölkələrimizin ərazi bütövlüyünün beynəlxalq hüquq normaları əsasında
bərpa edilməsi üçün beynəlxalq təşkilatların səylərinin gücləndirilməsinin vacibliyini xüsusi vurğulayıblar.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2005-ci il aprelin 21-də Moldovada rəsmi səfərdə olarkən də
həmkarı Vladimir Voroninlə görüş zamanı beynəlxalq və regional xarakterli məsələlər müzakirə olunub.
Dövlət başçıları beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərin zorla dəyişdirilməsinin yolverilməzliyini bir daha
təsdiqləyərək, təcavüz aktlarına və suveren dövlətlərin ərazi bütövlüyünə qarşı yönələn təhdidlərə qarşı
beynəlxalq ictimaiyyətin səylərinin birləşdirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar.
Bu gün iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələr yüksək səviyyədə olmasa da, inkişaf etməkdədir. Moldova
həm ikitərəfli, həm də Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Uğrunda Təşkilat (GUAM) və s. təşkilatlar çərçivəsində
Azərbaycanla əlaqələri genişləndirməkdə maraqlıdır.
Ötən müddətdə Azərbaycanla Moldova arasında iqtisadi əməkdaşlığın inkişafı istiqamətində də bir sıra
tədbirlər həyata keçirilib, hər iki ölkənin rəsmi şəxsləri tərəfindən iqtisadi əlaqələrin genişlənməsi məqsədilə
potensial imkanlar araşdırılıb, bu sahənin daha da inkişafına ümid bəslənildiyi vurğulanıb. 2007-ci il fevralın
23-də Bakıda keçirilən və 40-dan çox iş adamının iştirak etdiyi Azərbaycan-Moldova biznes-forumunda
qarşılıqlı sərmayələr və ticarət, aqrosənaye, şirniyyat, yüngül sənaye, neft və qeyri-neft sənayesi, turizm
sahəsində əməkdaşlıq üçün əlverişli mühitin yaradıldığı diqqətə çatdırılıb. Bundan bir il sonra isə Moldovanın
Azərbaycanda “Ticarət Evi” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti fəaliyyətə başlayıb.
Azərbaycan – Moldova əməkdaşlığının getdikcə genişlənməsi mədəniyyət sahəsinə də öz müsbət
təsirini göstərib. 2005-ci il aprelin 21-də Prezident İlham Əliyevin Moldovaya səfəri zamanı paytaxt
Kişinyovda dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin abidəsinin təntənəli açılışı, 2007-ci ilin mayında
Kişinyov və Komrat şəhərlərində Azərbaycan Mədəniyyəti günlərinin, 2008-ci il aprelin 23-də isə Müslüm
Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Azərbaycanda Moldova mədəniyyəti günlərinin
reallaşdırılması bunun bariz ifadəsidir.
Nəhayət, yuxarıda xatırlatdığımız kimi, Azərbaycan və Moldova separatizmdən əziyyət çəkən
ölkələrdir. Dağlıq Qarabağ və Dnestryanı münaqişələrin həllində hər iki respublika vahid mövqedən çıxış edir.
Moldova Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yalnız Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü prinsipi daxilində həll edilməsinin tərəfdarıdır.
Azərbaycan və Moldova prezidentləri dəfələrlə ölkələrin ərazi bütövlüyünü dəstəklədiklərini bəyan
ediblər. Hər iki dövlət 1997-ci ilin oktyabrında yaradılan GUAM Təşkilatının təsisçisidir, həmçinin Qara dəniz
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvüdür. Moldova və Azərbaycan, eyni zamanda, həmin təşkilatlar
çərçivəsində iqtisadi, siyasi və digər sahələrdə əməkdaşlıq edirlər. Onlar Avropa Şurasının üzvüdürlər və 1994cü ildən NATO-nun Sülh Naminə Tərəfdaşlıq Proqramına qoşulublar.
Yeri gəlmişkən, burada bir məsələni də xatırlatmaq istərdik. Bu il iyunun 22-də Moldova
Respublikasının Prezidenti İqor Dodon ölkəmizdə rəsmi səfərdə olub. İqor Dodon hələ səfər ərəfəsində
Rusiyanın TASS agentliyinə müsahibəsində deyib ki, ölkələrimiz arasında siyasi dialoq, ticari-iqtisadi
əməkdaşlıq, mədəni-humanitar əlaqələr, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı əlaqələr yaxşı
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səviyyədədir. Hər iki respublika birgə səylərlə bütün istiqamətlər üzrə konstruktiv və faydalı əməkdaşlığın
genişlənməsində yeni sanballı nəticələr əldə edə bilər.
İ. Dodon, eyni zamanda, qeyd edib ki, keçən il iki ölkə arasında qarşılıqlı ticarətin həcmi 39 faiz
artmasına baxmayaraq, bu, dəyər ifadəsində çox deyil və hazırda 5 milyon dollar civarındadır. “Əmtəə
dövriyyəsi hələlik çox deyil və dövlətlərimizin əməkdaşlıq imkanlarını tam əks etdirmir. Bu göstəricini
artırmaq üçün birgə fəaliyyət zəruridir”, – deyən Moldova Prezidenti daha sonra xatırladıb ki, iki ölkə arasında
qarşılıqlı fəaliyyətin böyük potensialı var – təkcə Moldovada Azərbaycan kapitalına əsaslanan 111 müəssisə
qeydiyyata alınıb, iki ölkənin təsərrüfat subyektlərinin iştirakı ilə investisiya layihələri həyata keçirilir.
Prezident, eyni zamanda, belə bir fikir də söyləyib ki, Moldova ilə Avropa İttifaqı arasında qüvvədə
olan azad ticarət rejimi Azərbaycan şirkətlərinin investisiyalarını bu respublikada Moldovada xammal emalı
və Avropa ölkələrinin bazarlarına ixrac olunan əmtəə istehsalı sektoruna cəlb etmək üçün əlavə imkanlar
yaradır. Kişineu energetika sahəsində əlaqələrin, o cümlədən Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti ilə
qarşılıqlı münasibətlərin fəallaşdırılmasında, Moldovada dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsinə dair
tenderlərdə Azərbaycan şirkətlərinin iştirak etməsində də maraqlıdır.
Prezident İlham Əliyev mətbuata bəyanatında bildirib ki, hər iki ölkənin ticari-iqtisadi əməkdaşlıq
sahəsində yaxşı potensialı var. Artıq Azərbaycanın müəyyən qurumlarına müvafiq təlimatlar verilib ki, əmtəə
dövriyyəsinin artırılması ilə əlaqədar məsələlərin razılaşdırılması prosesi sürətlənsin. Bunun üçün isə yaxın
vaxtlarda hökumətlərarası birgə komissiyanın toplaşacağı nəzərdə tutulur. Çoxdan bəri toplaşmayan həmin
komissiyanın iclasında qarşılıqlı ticarətin necə artırılması, investisiyalar üzrə hansı imkanların olması,
şirkətlərin birgə iştirak edə biləcəkləri hansı infrastruktur layihələrinin mövcud olması kimi mühüm məsələlər
müzakirə ediləcək.
Dövlətimizin başçısı, həmçinin diqqətə çatdırıb ki, Azərbaycanın Moldova ilə energetika və nəqliyyat
sahələrində əməkdaşlığının da böyük perspektivləri var. Azərbaycan mühüm nəqliyyat və enerji layihələri
həyata keçirir. Bu layihələr artıq çoxdan ölkəmizin hüdudlarından kənara çıxıb. Həmin istiqamətdə moldovalı
tərəfdaşlarımızla əməkdaşlıq etmək maraqlı olardı.
Moldova Prezidenti İqor Dodonun bəyanatında isə iki ölkə qarşısında duran vəzifələr – iqtisadiyyat,
humanitar-sosial və siyasi istiqamətlər konkret şəkildə açıqlanıb. Tezliklə hökumətlərarası komissiyanın
iclasının keçirilməsi, iki ölkənin iş adamlarının görüşünün təşkil edilməsi, Moldovanın regionlarında müəyyən
konkret sosial layihələrin icrasına başlanılması, siyasi sahədə yeni konkret addımlar atılması məsələləri
xatırladıb.
Xalq qəzeti.-2017.-1 iyul.-№139.-S.2.
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Azərbaycan-İsrail münasibətləri strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıyır
Vaqif Bayramov
Azərbaycan-İsrail əlaqələri ötən dövrdə səmimi, qarşılıqlı maraqlara söykənib və ikitərəfli xarakter
daşıyıb. İki ölkə arasında münasibətlər, eyni zamanda, dünyada və regionda sülhün, əmin-amanlığın
möhkəmlənməsinə xidmət edib. Bunun əsas səbəbi isə Azərbaycanla İsrail arasında ümumi dəyərlərin və dinitolerant ənənələrin mövcudluğu olub.
Azərbaycanla İsrail arasında münasibətlərin inkişafında ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin mühüm
rolu olub. Ulu öndərimiz 1995-ci il yanvarın 28-də İsveçrədə keçirilən Dünya İqtisadiyyat Forumunda İsrailin
xarici işlər naziri Şimon Pereslə, elə həmin il oktyabrın 22-də BMT Baş Məclisinin iclasında İsrailin Baş naziri
İshaq Rabinlə, 1996-cı il yanvarın 11-də Fransanın keçmiş prezidenti Fransua Mitteranın dəfn mərasimində
artıq baş nazir olan Şimon Pereslə, 1996-cı il dekabrın 2-də isə ATƏT-in dövlət başçılarının Lissabon toplantısı
çərçivəsində İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu ilə görüşərək, qarşılıqlı maraq doğuran məsələləri
müzakirə edib. Ümummilli liderimizin İsrailin rəsmi şəxsləri ilə sonrakı görüşləri də ikitərəfli münasibətlərin
inkişafında önəmli rol oynayıb.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev də ölkəmizin İsraillə əməkdaşlığının
güclənməsinə daim diqqətlə yanaşıb. Dövlət başçımızın İsrail dövlət başçıları, əsasən də Şimon Pereslə bir sıra
görüşləri kommunikasiya, təhsil, elm və texnologiya sahələrində iqtisadi əlaqələrin yeni mərhələdə inkişafını
sürətləndirib.
Azərbaycan və İsrail arasında münasibətlərin strateji xarakter daşımasını təsdiqləyəcək bəzi faktlara
nəzər salaq. 2007-ci ilin fevral ayında iki ölkə arasında ilk iqtisadi sənəd olan investisiyaların qorunması və
təşviqi haqqında razılaşma imzalanıb. Həmin vaxtdan iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələri üzrə birgə forumların
keçirilməsi mütəmadi xarakter alıb. Bu isə qarşılıqlı investisiya yatırımına, eləcə də yol tikintisinin
aparılmasına müsbət təsir göstərib. Xatırladaq ki, bu ölkənin nüfuzlu şirkətlərindən olan “Bakcell” Azərbaycan
bazarında ilk mobil telefon operatoru olub. “Binui” və “Shikun” şirkətləri isə Bakı-Şamaxı-Yevlax yolunun
Muğanlı-Yevlax hissəsinin (156 kilometr) yenidən qurulması layihəsində iştirak edib.
Hazırda hər iki ölkə arasında keçirilən mütəmadi görüşlər iqtisadi əməkdaşlığın miqyasını genişləndirib.
Bunun nəticəsində illik ticarət dövriyyəsinin həcmi, təxminən, 5 milyard dollara çatıb. Əvvəllər bu dövriyyə,
əsasən, neft və qaz sənayesi ilə bağlı olsa da, hazırda qarşılıqlı münasibətlərin dinamik inkişafı iqtisadiyyatın
digər sektorlarında da özünü göstərir. Bu gün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 40-a yaxın İsrail şirkəti qeyrineft sektorunun prioritet istiqamətlərinə- səhiyyə, əczaçılıq, İKT, turizm, qeyri-neft məhsullarının ixracı
sahələrinə böyük həcmdə investisiya yatırır, birgə müəssisələrin yaradılması istiqamətində fəal iş aparır.
Bundan başqa, İsrailin iş adamları kənd təsərrüfatında intensiv metodların tətbiqi sahəsində təcrübənin
yayılmasına, Azərbaycana müasir texnologiya və avadanlıqların gətirilməsinə ciddi maraq göstərir.
Gələcəkdə isə standartlaşdırma, uyğunluğun qiymətləndirilməsi və metrologiya, aqrar sahələrində
tərəfdaşlığın daha da genişləndirilməsi, ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması, vergidən yayınmanın
qarşısının alınması ilə bağlı əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi nəzərdə tutulur.
İki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlığın gələcək perspektivi də ümidvericidir. İsrailin Baş naziri
Benyamin Netanyahunun dekabrın 13-də Azərbaycana işgüzar səfəri zamanı Prezident İlham Əliyev mətbuata
bəyanatında bildirib ki, ölkəmiz İsraillə bir çox sahələrdə əməkdaşlıq edir. Bu gün imzalanan sənədlər də
əməkdaşlıq üçün çox böyük potensialın olduğunu açıq-aydın göstərir. Sənədlərin hamısı çox vacibdir. Onların
arasında ikitərəfli əməkdaşlığın çox səmərəli mexanizmi olan birgə iqtisadi komissiyanı yaratmağa imkan
verəcək sənədin əhəmiyyəti vurğulanmalıdır. Bu, ticarət dövriyyəsini artırmağa və onu şaxələndirməyə kömək
edəcək. Ticarət dövriyyəsi yaxşı səviyyədə olsa da, bu, əsasən, Azərbaycandan İsrailə neft ixracına görədir.
Bunu şaxələndirmək və artırmaq üçün hələ çox iş görülməlidir.
Azərbaycan Prezidenti daha sonra vurğulayıb ki, ölkəmizin kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlıqda çox
yaxşı perspektivləri var. İsrail çox müasir texnologiyalara malikdir, Azərbaycan onların bəzilərindən istifadə
edir, bir qismi də ola bilsin ki, respublikamıza bir müddət sonra gətiriləcək. Turizm potensial əməkdaşlıq üçün
əsas sahələrdən biridir. İsrail ilə Azərbaycan arasında birbaşa uçuşlar hər iki istiqamətdə turistlərin sayının
artmasına kömək edəcək. Təhsil sahəsində əməkdaşlığın çox böyük potensialı var.
Dövlətimizin başçısı bəyanatında iki ölkə arasında müdafiə sənayesi sahəsində fəal əməkdaşlığın
mövcudluğuna da toxunub: “Bu əməkdaşlıq artıq bir neçə ildir davam edir. Bu əməkdaşlığın nə dərəcədə geniş
olduğunu göstərmək üçün bir rəqəmi diqqətinizə çatdıracağam. İndiyədək Azərbaycan və İsrail şirkətləri
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tərəfindən müdafiə avadanlığının alınması ilə bağlı imzalanmış müqavilələrin dəyəri 5 milyard dollara
yaxındır, daha dəqiq desək, 4 milyard 850 milyon dollardır. Bu müqavilələrin çox böyük hissəsi artıq həyata
keçirilib. Biz hələ də bunun üzərində işləyirik və bu əməkdaşlığın səviyyəsindən çox razıyıq”.
İki ölkə arasında iqtisadi münasibətlərlə yanaşı, mənəvi dəyərlərə əsaslanan əlaqələr də gündən-günə
möhkəmlənir. Bu əlaqələrin genişlənməsində Azərbaycanda çoxsaylı yəhudi icmasının bütün hüquqlarının,
onun mədəni və dini həyatının tam təmin olunması, İsraildə də ölkəmizdən getmiş 70 min insanı birləşdirən
Azərbaycan diasporunun mövcudluğu önəmli rol oynayır.
Azərbaycan Prezidenti bəyanatında bu məsələyə də toxunaraq, Azərbaycan-İsrail əməkdaşlığının
yüksələn xətt üzrə inkişafında azərbaycanlılarla yəhudilər arasında, tarixən, mövcud münasibətlərin böyük rol
oynadığını diqqətə çatdırıb. Bildirib ki, Azərbaycandakı yəhudilər və İsraildə, əsasən, Azərbaycandan olan
yəhudilərdən ibarət Azərbaycan diasporu ikitərəfli əlaqələrimizin mühüm amilidir. Əsrlər boyu Azərbaycanda
yəhudilər ilə azərbaycanlılar sülh və dostluq şəraitində yaşayıblar və yaşamaqda davam edirlər.
Azərbaycandakı yəhudi icması cəmiyyətimizin çox fəal hissəsidir. Onlar müasir Azərbaycanın inkişafına
mühüm töhfələr verirlər.
Yeri gəlmişkən, Azərbaycan-İsrail münasibətlərindən danışarkən, bir məqamı da xatırladaq.
Azərbaycanda yaşayan başqa xalqların və etnik azlıqların nümayəndələri kimi, yəhudilər də həmişə bu
cəmiyyətin tamhüquqlu üzvləri olublar. Azərbaycanın Quba rayonunda yerləşən Qırmızı Qəsəbə İsrail dövləti
istisna olmaqla, dünyada yəhudilərin yığcam şəkildə yaşadıqları yeganə yerdir. Ermənistanda yaşayan
yəhudilərdən fərqli olaraq, Azərbaycan yəhudiləri heç vaxt hər hansı antisemitizm təzahürləri ilə
üzləşməyiblər. Hətta dünyanın müxtəlif ölkələrində antisemitizm qığılcımları və antiisrail əhval-ruhiyyəsinin
kəskinləşdiyi dövrlərdə də Azərbaycanda yəhudilərə dostcasına münasibət qorunub saxlanıb.
Azərbaycanda hazırda yəhudilərin iyirmiyə yaxın ictimai-mədəni və xeyriyyə təşkilatı, memarlıq
xüsusiyyətləri ilə seçilən sinaqoqları fəaliyyət göstərir. Respublika səviyyəsində “Yəhudi evi”, “Azərbaycanİsrail” Cəmiyyəti, Azərbaycanın Yəhudi Qadınlar Assosiasiyası, Yəhudi Mədəniyyəti Mərkəzi kimi
təşkilatların, habelə “Soxnut” Beynəlxalq Yəhudi Təşkilatının Azərbaycan bölməsi çoxsaylı mədəni tədbirlər
keçirir, yəhudi ədəbiyyatı nəşr edir. Respublikada fəaliyyət göstərən yəhudi dini icmasına hər il Azərbaycanın
dövlət büdcəsindən maliyyə yardımı ayrılır.
Baş nazir Benyamin Netanyahu da mətbuata bəyanatında Azərbaycan-İsrail əməkdaşlığının yüksələn
xətt üzrə inkişaf etməsini, azərbaycanlıların ölkəmizdə yaşayan yəhudilərə heç zaman özgə kimi
baxmamalarını, yəhudilərin də Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında fəal rol oynamalarını xatırladıb. Bütün
bunlarla yanaşı, Azərbaycanın, paytaxt Bakının son illər sürətli inkişaf yolu keçdiyini də diqqətə çatdırıb: “Bu
gün gündüz vaxtı buraya gələrkən, təyyarədən də Azərbaycandakı ötən iki onillikdə baş verən inanılmaz
dəyişikliyi, inanılmaz inkişafı görə bildim. Əlbəttə, hava limanında yerə endikdə, maşına mindikdə şəhərdə,
Bakı ətrafında bunu daha aydın görə bildik. Burada çox böyük irəliləyiş əldə edilib. Mən Azərbaycan
Prezidentinin rəhbərliyini alqışlayıram. İsrail ilə Azərbaycan arasındakı tərəfdaşlığı və bunu gələcəyə doğru
irəliləyişin bir parçası olaraq görməyinizə görə alqışlayıram”.
İsrailin Baş naziri iki ölkə arasında iqtisadi məsələlərə də toxunub. Gələcəkdə təbii qazın ixracı üçün
birgə müəssisələrin yaradılmasının, kənd təsərrüfatı, təhsil, informasiya texnologiyaları və digər sahələrdə
əlaqələrin daha da genişləndirilməsinin zəruriliyini bildirib.
Göründüyü kimi, Azərbaycan ilə İsrail arasında həm ikitərəfli, regional, həm də beynəlxalq məsələlərdə
qarşılıqlı münasibətlər strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıyır. Təəssüf ki, vaxtaşırı bəzi beynəlxalq qüvvələrin bu
münasibətləri pozmağa yönələn cəhdləri də müşahidə olunur. Lakin iki ölkə arasında siyasi, sosial-iqtisadi
əməkdaşlığın getdikcə güclənməsi nəticəsində bu cür cəhdlərin heç bir nəticəsi olmayacaq.
Xalq qəzeti.-2016.-15 dekabr-№ 278.-S.1.
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Azərbaycan – Xorvatiya: Hərtərəfli əməkdaşlığın yeni mərhələsinin təməli qoyulur
İttifaq MİRZƏBƏYLİ
Üç il bundan əvvəl mənim Xorvatiyaya rəsmi səfərim zamanı biz strateji tərəfdaşlıq və dostluq barədə
Bəyannamə imzaladıq. Bu, əsas sənəddir və bu sənədin adı onun nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu göstərir.
Beləliklə, biz strateji tərəfdaş və dostlarıq. Xorvatiya bizim üçün uzun illərdir əməkdaşlıq etdiyimiz dost
ölkələrdən biridir. Strateji tərəfdaşlıq və dostluq barədə Bəyannamə əməkdaşlığımızın bütün sahələrini
əhatə edir. Bizim çox yaxşı siyasi əlaqələrimiz var. Xanım Prezidentin səfəri bizim beynəlxalq təşkilatlar,
BMT, ATƏT, Avropa Şurası çərçivəsində fəal əməkdaşlıq etdiyimizi göstərir.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Ortaq marağımızda olan bir çox məsələlər, o cümlədən regional və qlobal təhlükəsizlik məsələləri
var. Əlbəttə ki, Avropa İttifaqı, NATO, BMT və digər təşkilatlar kontekstində birgə əməkdaşlığımıza dair
məsələlər də mövcuddur. Bizim Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı mövqeyimiz çox aydındır. Biz
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik və hesab edirik ki, bu münaqişə sülh və siyasi yolla həll
olunmalıdır. Biz Minsk qrupu prosesini tamamilə dəstəkləyirik. Həmçinin Avropa İttifaqı ilə
münasibətlərinizə gəlincə, Strateji Tərəfdaşlıq Razılaşmasının imzalanması və həyata keçirilməsi üçün
Xorvatiyanın simasında Sizə hər zaman dəstək olacaq dostunuz var.
Kolinda Qrabar-Kitaroviç
Son günlər ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında baş verən proseslərin tarixçəsi və mahiyyəti, eləcə də
rəsmi Bakının qəbul etdiyi ali səviyyəli qonaqlarla aparılan müzakirələr, demək olar ki, dünyanın əksər
ölkələrinin diqqət mərkəzindədir. Həmin məqamları maraqla izləyən əcnəbi ekspertlər qeyd edirlər ki,
Azərbaycanın beynəlxalq aləmdəki siyasi-diplomatik fəaliyyəti təkcə bu ölkənin və regionun perspektivi üçün
deyil, həm də bütövlükdə dünyamız üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Doğrudan da, ölkəmizdə reallaşdırılan
siyasi, mədəni, elmi və idman istiqamətli tədbirlər dünyanın bütün tərəqqipərvər insanları tərəfindən
beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlər kimi qiymətləndirilir. Təkcə son bir neçə həftə ərzində Pakistan İslam
Respublikasının Baş naziri Məhəmməd Nəvaz Şərifin, Venesuela Prezidenti Nikolas Moduronun və
Xorvatiya Prezidenti xanım Kolinda Qrabar – Kitaroviçin Bakıya rəsmi səfərləri və paytaxtımızdan
dünyaya ünvanladıqları mesajlar sübut edir ki, respublikamız beynəlxalq aləmdəki problemlərin aradan
qaldırılmasında özünəməxsus rol oynamağa başlamışdır.
Azərbaycan rəsmiləri Xorvatiya Prezidenti ilə Avropa miqyaslı əməkdaşlıq və tərəfdaşlığın
genişləndirilməsi yollarını müzakirə etmişdilərsə, Pakistanın Baş naziri ilə aparılan müzakirələr Asiya ölkələri
və xüsusən, İslam dünyası ilə münasibətlərimizin genişləndirilməsi, əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi
baxımından önəmli idi. Venesuela Prezidenti ilə isə artıq dünya miqyaslı məsələlərin müzakirəsi gündəliyə
gətirilmişdi. Dövlət rəsmilərimiz xanım Kolinda Qrabar – Kitaroviçlə ATƏT, Avropa İttifaqı, NATO və BMT
çərçivəsində olan əməkdaşlığımızın fonunda formalaşdırılmış ikitərəfli münasibətlərimizin genişləndirilməsi,
Nəvaz Şəriflə hələ 1991-ci ildən üzvü olduğumuz İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və BMT, Nikolas Maduro ilə
isə Qoşulmamaq Hərəkatı və BMT çərçivəsində olan əlaqələrimizlə paralel
yaranan
dostluğumuzun perspektivinin müzakirəsi kimi yadda qaldı.
Yeri gəlmişkən, xatırladaq ki, ulu öndər Heydər Əliyevin xarici siyasət kursunun mühüm tərkib
hissələrindən biri də Avropa ölkələri və qitə miqyaslı beynəlxalq təşkilatlarla hərtərəfli əməkdaşlığın
genişləndirilməsidir. Xorvatiya ilə olan dostluq və tərəfdaşlıq münasibətlərimiz də məhz həmin prinsiplərin
qorunub saxlanılmasının nəticəsidir. Dost ölkənin Prezidentinin bu il oktyabrın üçüncü ongünlüyündə
Azərbaycana etdiyi rəsmi səfər çərçivəsində həmin məqamlar dəfələrlə xatırladıldı.
Rəsmi qarşılanma, prezidentlərin təkbətək və geniş tərkibdə keçirilən görüşlərindən sonra dövlət
başçıları mətbuata bəyanatla çıxış etdilər. Oktyabrın 24-də səsləndirilən həmin bəyanatlar cəmi bir neçə
dəqiqədən sonra bütün Avropanın diqqət mərkəzində idi. Çünki prezidentlər yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi,
bütün Avropanın gündəliyində olan məsələləri müzakirə etdikdən sonra nədə razılığa gəldiklərini hamıya və
necə lazımdırsa, bəyan edirdilər. Razılığa gəlinmiş məqamlar isə istənilən qədər idi.
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Məsələn, Azərbaycan Prezidenti öz bəyanatında bir müddət əvvəl bizdən asılı olmayan səbəblər
üzündən korlanmış Azərbaycan – Avropa İttifaqı münasibətlərinin indiki vəziyyətini dostlarımızın və
bədxahlarımızın nəzərinə çatdırdı: “Bu gün biz xanım Prezidentlə Avropa İttifaqı-Azərbaycan tərəfdaşlığını
geniş müzakirə etdik. Mən Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasındakı yaxınlaşmanı dəstəklədiyinə görə
Xorvatiyaya minnətdarlığımı bildirirəm. Hazırda biz Avropa İttifaqı-Azərbaycan əməkdaşlığının gələcək
formatı üzərində işləyirik. Biz artıq Avropa İttifaqının üzvü olan doqquz ölkə ilə strateji tərəfdaşlıq
bəyannamələri imzalamışıq. Düşünürəm ki, bu, Avropa İttifaqı-Azərbaycan razılaşması üçün yaxşı potensial
əsasdır”.
Konkret olaraq Xorvatiya ilə əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi məqsədilə aparılan müzakirənin nəticəsini
isə dövlət başçımız belə ifadə etdi: “Biz iqtisadi əməkdaşlığımızla bağlı məsələləri geniş müzakirə etdik.
Əlbəttə ki, sabah biznes forumda bu, daha geniş müzakirə olunacaq. Lakin biz əsas sahələri, prioritetləri
müəyyən etdik. Düşünürəm ki, bunlar ticarət və nəqliyyat sahələridir. Ticarət dövriyyəsinin səviyyəsini
artırmalıyıq. Nəqliyyat sahəsində əlaqələri inkişaf etdirmək üçün yaxşı imkanlar var. Bu, təkcə Xorvatiyadan
gəmilərin satın alınmasında deyil, – baxmayaraq ki, biz bundan çox razıyıq, çox gözəl gəmilərdir, bizə Xəzər
dənizində yük daşınmalarını artırmağa imkan verir, – həmçinin Azərbaycandan keçən, şirkətlərə və ölkələrə
vaxta qənaət etməyə şərait yaradacaq Şərq və Qərb arasındakı dəhliz – Yeni İpək Yolu nəqliyyat sahəsində
əməkdaşlıq baxımından biznes dairələri üçün də yeni imkanlar açacaq”.
SSRİ-nin çökməsi ərəfəsində, xüsusən müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycana məcburən sırınan
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli şəkildə həll edilməsi üçün aparılan
danışıqların mövcud vəziyyəti ilə bağlı məlumat verən dövlət başçımız həmişə olduğu kimi bu dəfə də açıq və
konkret mövqe nümayiş etdirdi: “Biz, həmçinin regional təhlükəsizliklə bağlı məsələləri müzakirə etdik. Mən
xanım Prezidentə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı Ermənistan ilə Azərbaycan arasındakı
danışıqların hazırkı vəziyyəti barədə məlumat verdim. Bizim torpaqlarımız, təəssüf ki, uzun illərdir işğal
altındadır. Azərbaycan ərazisinin 20 faizi – təkcə Dağlıq Qarabağ deyil, həm də keçmiş Dağlıq Qarabağ
Muxtar Vilayəti ətrafındakı 7 rayon işğal olunub. Bu işğal nəticəsində bizim bir milyondan artıq qaçqın və
köçkünümüz var. Xalqımız Ermənistan tərəfindən etnik təmizləmə siyasətinə məruz qalıb. Beynəlxalq
təşkilatlar mühüm qərar və qətnamələr qəbul ediblər. Xüsusilə BMT Təhlükəsizlik Şurası Ermənistan
qoşunlarının Azərbaycan ərazilərindən dərhal, tam və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən dörd qətnamə qəbul
edib. Bu qətnamələr 20 ildən artıqdır ki, kağız üzərində qalır. Avropa Parlamenti, Avropa Şurası, İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatı, Qoşulmama Hərəkatı kimi digər təşkilatlar da oxşar sənədlər qəbul edib. Lakin, təəssüf
ki, münaqişə həll olunmur, çünki Ermənistan sülh istəmir”.
Xorvatiya Prezidenti Kolinda Qrabar-Kitaroviçin bəyanatında isə deyilirdi ki, bu gün Azərbaycan –
Xorvatiya dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərində tamamilə yeni bir mərhələnin təməli qoyulur: “Cənab
Prezident, 2013-cü ildə Xorvatiyaya səfərinizdən, həmçinin Suriya ilə bağlı London konfransı çərçivəsində
görüşümüzdən sonra və xüsusən də ölkəmizə həmin səfəriniz zamanı dostluq və tərəfdaşlıq üzrə imzaladığımız
razılaşmaya əsasən, düşünürəm ki, münasibətlərimizin inkişaf etməsi üçün qoyulmuş möhkəm təməl üzərində
bizi qarşıda hələ çox işlər gözləyir. Siyasi münasibətlərimiz çox yaxşıdır. Aramızda açıq qalan məsələlər
yoxdur. Lakin hesab edirəm ki, əlavə əməkdaşlıq üçün bir çox sahələr mövcuddur. Cənab Prezident, zənnimcə,
bu səfərdən, bu gün Sizinlə və digər hökumət rəsmiləri ilə aparılan danışıqlardan sonra biz ölkələrimiz,
xalqlarımız və iş adamlarımız arasında spesifik və konkret əməkdaşlığın əsasını qoya bilərik”.
Kütləvi informasiya vasitələrindən məlum olduğu kimi, hər iki dövlət başçısı mətbuat üçün verdiyi
bəyanatda oktyabrın 25-də keçiriləcək Azərbaycan – Xorvatiya biznes forumuna xüsusi əhəmiyyət verdiyini
söyləmişdir. Məhz həmin əhəmiyyətin göstəricisi idi ki, prezidentlər adı çəkilən forumda iştirak etməklə
yanaşı, geniş məzmunlu çıxış da etdilər. Xatırladaq ki, biznes forumda Azərbaycan və Xorvatiya tərəfindən
rəsmi şəxslərlə yanaşı, gəmiqayırma, nəqliyyat, maşınqayırma, qida sənayesi, kimya, toxuculuq, əczaçılıq,
tikinti, energetika, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları, səhiyyə, turizm, daşınmaz əmlak, konsaltinq
və digər sahələrdə fəaliyyət göstərən 150-dən çox iş adamı iştirak edirdi.
Prezident İlham Əliyev forumda iştirak edən iş adamlarının üzərinə böyük, həm də şərəfli vəzifələrin
düşdüyünü söylədi: “Siz iş adamları bu gözəl imkanlardan istifadə edərək əlaqələrinizi genişləndirməlisiniz.
Çünki sərmayə qoyuluşu, birgə fəaliyyət böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bizim gözəl siyasi əlaqələrimizi nəzərə
alsaq, burada çox yaxşı perspektivlər var. Bizim çox gözəl siyasi əlaqələrimiz var və ümidvaram ki, işgüzar
dairələr də bu nümunədən istifadə edəcəklər. Bizim keçmişdə də birgə layihələrimiz olmuşdur. Amma bu gün
biz ticarət dövriyyəmizə nəzər salsaq, görərik ki, burada iki element mövcuddur və onlar bu dövriyyənin
artmasına və azalmasına təsir edir. Biri Azərbaycandan Xorvatiyaya neft satışıdır. Digəri isə Xorvatiya
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gəmilərinin Azərbaycana satışıdır. Bu, çox gözəl əməkdaşlıqdır. Burada idxal-ixrac əməliyyatlarından söhbət
gedir. Amma düşünürəm ki, artıq zamanı yetişib ki, biz iqtisadi əməkdaşlığımızı şaxələndirək və idxal-ixrac
əməliyyatlarımızı genişləndirək”.
Prezident xorvatiyalı iş adamlarının nəzərinə çatdırdı ki, hazırda Azərbaycandakı mövcud sərmayə
mühiti, bütün sərmayələr dövlət tərəfindən qorunur: “Ölkəmizdə olduqca sabit iqtisadi vəziyyət var. Neftin
qiyməti ilə bağlı böhrana baxmayaraq, bu, yaxşı göstəricidir ki, siz bu gün də Azərbaycana inamla sərmayə
yatıra bilərsiniz. Azərbaycan özünü təmin edən, öz ehtiyatlarına arxalanan və davamlı inkişafı bərqərar edən
ölkədir. Biz neftin qiymətlərini unutmaq əzmindəyik. Ölkəmizdə yaxşı inkişaf var, amma görüləcək işlər də
çoxdur. Mən Prezident olaraq, ölkəmizdə xorvat sərmayələrini daha çox görmək istərdim. Amma bir daha
qeyd edirəm ki, bu, qarşılıqlı maraq və qarşılıqlı fəaliyyət üzərində qurulan bir prosesdir. Bir daha qeyd etmək
istərdim ki, sərmayələr, şirkətlər bizim iqtisadi əməkdaşlığımızın aparıcı qüvvəsi olmalıdır”.
Xanım Kolinda Qrabar – Kitaroviç hər iki ölkənin iş adamlarına xatırlatdı ki, Xorvatiya enerji
sektorunda əməkdaşlığa sadiqdir və bu sahəyə diqqəti yönəltməyə davam edəcəkdir: “Bildiyiniz kimi, enerji
təhlükəsizliyi təkcə bizim üçün deyil, bütün qonşularımız üçün olduqca vacibdir. Mənim irəli sürdüyüm “3
dəniz” təşəbbüsü də Cənubi-Şərqi Avropada olduqca vacibdir. Orada qaz şəbəkələrinin yaradılması da ümumi
sabitliyə öz töhfəsini verəcəkdir və insanların yaşayış səviyyəsini artıracaqdır. Əminəm ki, İon-Adriatik dənizi
layihəsi, Krk şəhərində maye qaz terminalının inşası – bunlar perspektivli layihələrdir. Bunlar da Azərbaycan
şirkətlərinin bizimlə əməkdaşlıq etmələri üçün gözəl imkandır”.
Bir sözlə, Azərbaycanın beynəlxalq aləmdəki nüfuzu artdıqca, ölkəmizin yürütdüyü xarici siyasət öz
müsbət nəticələrini verdikcə, dostlarımız və tərəfdaşlarımız da çoxalır. Bu isə dövlətimizin daha qüdrətli
olmasına və xalqımızın daha firavan həyatına zəmin yaradır.
Xalq qəzeti.-2016.-1 noyabr.-№241.-S.1.
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XXI ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ AZƏRBAYCAN-SLOVAKİYA ƏLAQƏLƏRİ
SALİH AKÇAY,
Bakı Slavyan Universitetinin Beynəlxalq münasibətlər kafedrasının doktorantı
Avropa ölkələri, о cümlədən Slovakiya ilə qarşılıqlı əlaqələri inkişaf etdirmək müstəqil Azərbaycan
Respublikasının xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biridir. Slovakiya 1992-ci il yanvarın 24-də
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini tanımış, 1993-cü il noyabrın 23-də isə iki ölkə arasında diplomatik əlaqələr
yaradılmışdır. Buna baxmayaraq, keçən əsrin 90-cı illərində Azərbaycan-Slovakiya əlaqələri son dərəcə zəif
olmuşdur. XXI əsrin əvvəllərində isə ikitərəfli əlaqələrdə müəyyən canlanma müşahidə olunsa da, bu da
istənilən səviyyədə deyildir.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əldə etdikdən doqquz il sonra, 2000-ci ildə Slovakiyanın Xarici İşlər
naziri Eduard Kukan ölkəyə səfər etmişdir. E. Kukanı qəbul edən Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev
bildirmişdir: “Səhv etmirəmsə, Azərbaycan müstəqillik əldə etdiyi və Slovakiya müstəqil, azad dövlət olduğu
vaxtdan bəri bu səfər qarşılıqlı münasibətlərimizdə belə səviyyədə ilk səfərdir. Ona görə də bu, bizim üçün
böyük əhəmiyyətə malikdir”. Azərbaycan Prezidenti bütün sahələrdə qarşılıqlı əməkdaşlığı inkişaf etdirməyin
əhəmiyyətini vurğulamışdır. Slovakiya Xarici İşlər naziri də eyni fıkirləri bölüşmüşdür (1, s. 401).
Slovakiya Xarici İşlər naziri Eduard Kukan Bakıya səfəri çərçivəsində, fevralın 1-də Azərbaycan
Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi ilə Slovakiya Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi arasında əməkdaşlıq
haqqında protokol imzalanmışdır (2, s. 1564-1565). Protokolda ikitərəfli siyasi, iqtisadi, elmi-mədəni və
humanitar əlaqələrin genişləndirilməsi, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi və
s. ilə bağlı məsələlər əks olunmuşdur.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2004-cü il martin 18-19-da Slovakiyanın paytaxtı Bratislavada
keçirilmiş “Daha geniş Avropaya doğru: yeni gündəlik” mövzusunda beynəlxalq konfransda iştirak etmiş və
konfrans çərçivəsində Slovakiya prezidenti Rudolf Şusterlə görüşərək ikitərəfli əlaqələrin vəziyyətini onunla
müzakirə etmişdir (3, s. 184). Buna baxmayaraq, sonrakı illərdə Azərbaycan – Slovakiya siyasi əlaqələrində
fasilə yaranmışdır. Bu əlaqələr 2008-ci il aprelin 28-29-da Slovakiyanın Xarici İşlər naziri, Avropa Şurası
Nazirlər Komitəsinin sədri Yan Kubişin Bakıya səfəri zamanı yenidən istiləşmişdir. Azərbaycan parlamentinin
sədri Oqtay Əsədovla görüşən Yan Kubiş Azərbaycan-Slovakiya və Azərbaycan-Avropa Şurası
münasibətlərini müzakirə etmiş, Azərbaycanda həyata keçirilən islahatlarla tanış olmuşdur (4).
Azərbaycan və Slovakiya arasında münasibətlər və onların perspektivləri 2010-cu il martin 14-16-da
Slovakiyanın Xarici Işlər naziri Miroslav Layçakın Azərbaycana səfəri zamanı da müzakirə edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri Oqtay Əsədov Azərbaycan – Slovakiya əlaqələrini
canlandırmaq üçün hökumətlərarası komissiyanın yaradılmasının vacib olduğunu bildirmişdir (5).
Təhlükəsizlik problemi, xüsusilə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan və
Slovakiya rəsmiləri arasında keçirilən görüşlərdə müzakirə olunmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, Avropanın
digər ölkələri kimi, Slovakiyanın da bu problemə münasibəti formal xarakter daşıyır, yəni Bratislava
Ermənistanı təcavüzkar kimi tanımır. Slovakiya Xarici İşlər naziri Eduard Kukan 2000-ci il fevralın 1-də
Bakıda Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevlə görüşü zamanı münaqişə ilə bağlı ölkəsinin mövqeyini belə
ifadə etmişdir: “Biz buradakı bütün danışıqlarımızda [səh.245-246] Dağlıq Qarabağ problemini xatırlayırdıq.
Başa düşürük ki, bu, çox böyük problemdir, ölkənizin bütün inkişafını çətinləşdirir, mürəkkəbləşdirir. Cənab
Prezident, biz erməni həmkarınızla Sizin bütün siyasi əlaqələrinizi izləyirik. Ümidvarıq ki, Siz, hər halda,
problemin həlli yolunu tapacaqsınız. Əgər problem sülh yolu ilə həll edilərsə, məncə, bütün Avropa və bütün
dünya bunu alqışlayardı. Başa düşürəm ki, bu, çox ağır, çox mürəkkəb və çox uzun sürən bir işdir. Ancaq,
zənnimcə, bu, həmin məsələnin həllinin ən yaxşı üsuludur və biz Ermənistan prezidenti ilə Sizin görüşlərinizi
müsbət əlamət kimi qiymətləndiririk. Minsk qrupu artıq 12 ildir çalışır, nəticələr isə azdır. Məncə, belə
ikitərəfli danışıqlarda bu son dərəcə ağır vəziyyətdən çıxış yolunu tapmaq imkanları daha çoxdur” (1, s. 410411). Göründüyü kimi, slovakiyalı nazir konkret bir fıkir irəli sürmür, sadəcə, nəticəsiz danışıqları davam
etdirməməyə çağırır.
Sonrakı illərdə Slovakiyanın münaqişəyə yanaşmasında müəyyən müsbət dəyişikliklərin olduğu
müşahidə olunur. Belə ki, Slovakiya rəsmilərinin bəyanatlarında ərazi bütövlüyünün qorunması haqqında
fıkirlər yer alır. 2008-ci ildə Slovakiyanın Xarici İşlər naziri Yan Kubiş ölkəsinin Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin beynəlxalq hüquq prinsipləri, dövlətlərin ərazi bütövlüyü və suverenliyi çərçivəsində həllinə
tərəfdar olduğunu bildirmişdir (4). Azərbaycanın beynəlxalq miqyasda tanınmış ərazi bütövlüyünün
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saxlanılması fıkri, Slovakiyanın Xarici İşlər naziri vəzifəsində Yan Kubişi əvəz etmiş Miroslav Layçak
tərəfındən də 2010-cu ildə səsləndirilmişdir (6).
2000-ci ildə imzalanmış “Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi ilə Slovakiya Respublikası
Xarici İşlər Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında Protokol”da da təhlükəsizlik məsələləri diqqət mərkəzində
saxlanılmış, tərəflər Avropada təhlükəsizlik və NATO ilə bağlı məsələlər barədə müzakirələr aparmaq barədə
razılığa gəlmişdilər (2, 1564-1567).
Azərbaycan-Slovakiya əlaqələri müəyyən qədər hərbi-texniki sahəni də əhatə edir. Belə ki, Azərbaycan
Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentlik 2010-cu ilə qədər Slovakiyanın “Way industry”
şirkətindən 2 ədəd «Bozena-5», 3 ədəd «Bozena-4» markalı mexaniki minatəmizləyən maşınlar satın almışdır
(7).
İki ölkə arasındakı iqtisadi əlaqələri inkişaf etdirmək məqsədi ilə müəyyən addımlar atılsa da, bu vaxta
qədər nəzərəçarpacaq nəticə əldə olunmamışdır. 2000-ci ildə “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və
Slovakiya Respublikası Hökuməti arasında ticarət-iqtisadi və elmi-texniki əməkdaşlıq haqqında Saziş” (8, s.
1020-1024) və 2008-ci ildə “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Slovakiya Respublikası Hökuməti
arasında gömrük məsələləri üzrə əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında Saziş” (9, s. 5-16) imzalandı. Bu
sazişlər iqtisadi sahədə əməkdaşlığın inkişafı üçün əlverişli hüquqi baza yaratsa da, sonradan bu imkanlardan
tam istifadə olunduğunu söyləmək mümkün deyildir.
2010-cu ilin martında Bakıda olmuş Slovakiya Xarici İşlər naziri Miroslav Layçak təmsil etdiyi ölkənin
enerji, kənd təsərrüfatı, elektrik stansiyalarının tikintisi, ətraf mühitin qorunması, inşaat və s. sahələrdə
Azərbaycanla əməkdaşlığa maraq göstərdiyini bildirmişdir (10).
2000-ci il fevralın 1-də Bakıda keçirilmiş Azərbaycan – Slovakiya biznes-forumu da iqtisadi əlaqələrə
təkan vermək məqsədi daşıyırdı. Forum iştirakçıları ölkələrarası iqtisadi əməkdaşlığı inkişaf etdirməyin
vacibliyini vurğulamış, sonda isə Azərbaycan və Slovakiya ticarət-sənaye palataları arasında əməkdaşlıq
haqqında müqavilə imzalanmışdır (11). Qeyd olunan biznes-forum ümumi tanışlıq xarakteri daşımış, ölkələr
özlərinin iqtisadi imkanları haqqında məlumatları qarşı tərəfə təqdim etmişdilər.
Növbəti Azərbaycan – Slovakiya biznes-forumu 2010-cu il martin 15-də yenə Bakıda baş tutmuşdur.
Forumda Slovakiyanın Xarici İşlər naziri Miroslav Layçak, Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf
nazirinin müavini Niyazi Səfərov, 15 nəfər slovakiyalı və 25 nəfərdən çox azərbaycanlı iş adamı iştirak
etmişdir. Tədbirdə kənd təsərrüfatı, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları, bank, tikinti, sənaye və s.
sahələrdə əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunmuşdur (12).
Azərbaycan və Slovakiya arasındakı ticarət əlaqələri çoxsaylı rəqəmlərlə ifadə olunmur. [səh.246-247]
Aprel 2000-2014-cü illərdə Azərbaycan və Slovakiya arasında qarşılıqlı ticarət əlaqələri
(min ABŞ dolları ilə)
İllər
İdxal
İxrac
Cəmi
Balans (+,
-_)
2000
201,2
673,2
874,4
+472,0
2001
221,9
266,0
487,9
+44,1
2002
569,3
985,4
1.554,7
+416,1
2003
248,2
983,4
1231,6
+735,2
2004
1.482,6
709,0
2191,6
-773,6
2005
1.295,9
956,1
2.252,0
-339,8
2006
2.240,4
162,0
2.402,4
-2078,4
2007
4.033,4
40,0
4.073,4
-3993,4
2008
13.718,7
55,0
13.773,7
-13.663,7
2009
10.087,2
1.051,5
11.138,7
-9035,7
2010
17.878,8
355,0
18,2338
-17.523,8
2011
18.970,0
146,1
19.116,1
-18.823,9
2012
26.273,0
5,2
26.278,2
-26.267,8
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2013
24.110,4
4,0
24.114,4
-24,106,4
2014
19.035,3
31,6
19.066,9
-19.003,7
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, http://www.stat.gov.az/
Cədvəldən göründüyü kimi, 2000-2007-ci illərdə ticarət əlaqələri son dərəcə zəif olmuş, 2008-ci ildən
isə bu sahədə müəyyən inkişaf baş vermişdir. 2004-cü ilədək qarşılıqlı ticarətdə müsbət balans Azərbaycanın,
sonrakı illərdə isə Slovakiyanın tərəfındə olmuşdur.
Azərbaycan – Slovakiya əlaqələrində digər istiqamət mədəni-humanitar sahədə əməkdaşlıqla bağlıdır.
İki ölkə arasında imzalanmış və yuxarıda qeyd olunmuş sənədlərdə elmi, mədəni və humanitar əlaqələrin
genişləndirilməsini nəzərdə tutan müddəalar yer almışdır. 2000-ci ildə imzalanmış “Azərbaycan Respublikası
Hökuməti və Slovakiya Respublikası Hökuməti arasında ticarət-iqtisadi və elmi-texniki əməkdaşlıq haqqında
Saziş” elmi-texniki əməkdaşlığı inkişaf etdirməyi, bu sahə ilə əlaqədar olan normativ-hüquqi aktların qarşılıqlı
mübadiləsini həyata keçirməyi, elmi-texniki komplekslərin, qarışıq elmi kollektivlərin yaradılmasını, neft –
qaz, ekologiya və səhiyyə sahələrində tədqiqat layihələri reallaşdırmağı, elm xadimləri və elmi müəssisələr
arasında əməkdaşlığı inkişaf etdirməyi nəzərdə tuturdu.
Elmi-texniki sahədə əməkdaşlıq məsələlərində müəyyən problemlər, əməkdaşlıqdan müxtəlif vasitələrlə
imtina etmək hallarına da rast gəlinmişdir. Məsələn, 2007-ci ildə Azərbaycan Respublikası Slovakiyaya informasiya və kommunikasiya texnologiyaları sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş imzalamağı təklif etsə də,
mənfı cavab almışdır. Rəsmi Bratislava ölkələrin Avropa Poçt və Telekommunikasiya Konfransı çərçivəsində
əməkdaşlıq etməyi mümkün sayaraq, qeyd olunan müqaviləni imzalamaqdan imtina etmişdir (13, vərəq 9193).
2015-ci ildə Bakı Dövlət Universiteti ilə Slovakiyanın Sladkoviçovo Ali Məktəbi arasında əməkdaşlıq
müqaviləsi imzalanmışdır (14). Bundan əvvəl, 2013-cü ilin aprelində [səh.247-248] Sladkoviçovo Ali
Məktəbinin rektoru Moymir Mamoyka, elm və xarici əlaqələr üzrə prorektoru Miroslav Daniş Bakı Dövlət
Universitetində olmuş və universitetlər arasında anlaşma memorandumu imzalanmışdır (15). Memorandumda
tədqiqatçı, aspirant və magistrantların mübadiləsi, birgə elmi layihələrin reallaşdırılması, seminar və
konfransların təşkili, qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlərə yer verilmişdir.
Azərbaycan nümayəndələri Slovakiyanın təhsil sistemində də təmsil olunmuş, onun inkişafına öz
töhfələrini verirlər. Onlardan biri, Azərbaycanın Slovakiyadakı fəxri konsulu Cəlal Qasımov 2012-ci ildən bu
ölkədə fəaliyyət göstərən özəl ali təhsil müəssisələrindən birinə rəhbərlik edir (16, s. 93). Belə faktların
mövcudluğu xalqların yaxınlaşması, ölkələr arasındakı əlaqələrin inkişafı üçün müəyyən əhəmiyyətə malikdir.
Bundan başqa, Slovakiya Respublikası Təhsil Nazirliyi bu ölkədə təhsil almaq istəyən əcnəbilər üçün
təqaüdlər təqdim edir. Bu təqaüdü alanlar arasında azərbaycanlılar da vardır. 2007-2008-ci tədris ilində iki
nəfər azərbaycanlı – Dadaşov Vidadi Allahverdi oğlu beynəlxalq münasibətlər ixtisası üzrə, Əyyubzadə
Nurbaxış Nəriman oğlu isə iqtisadiyyat ixtisası üzrə Slovakiyada bakalavr təhsili almaq hüququ əldə etmişdilər
(13, vərəq 82).
Slovakiyada Azərbaycanın tanıdılması, onun tarixinin və mədəniyyətinin təbliği istiqamətində də
addımlar atılır. 2014-cü ildə Niroslav Daniş və Lukaş Rıbar slovak dilində “Azərbaycan tarixi” kitabını nəşr
etdirmişlər (17).
Kitabxanalararası əlaqələrin təşəkkül tapması da iki ölkə arasındakı münasibətlərə müsbət təsir göstərən
amillərdəndir. Bu sahədə ilk addımlardan biri M.F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası ilə Slovakiya
Milli Kitabxanası arasında əməkdaşlıq münasibətlərinin yaradılması, onlar arasında bu barədə memorandum
imzalanması olmuşdur. Bundan başqa, Azərbaycan Milli Kitabxanasının direktor müavini Mələk Hacıyeva
Slovakiya kitabxanalarının təcrübəsini öyrənmək məqsədi ilə 2011-ci ilin fevralında bu ölkəyə səfər etmiş,
Vranov şəhərindəki Hornozemplinska kitabxanasının, Presov şəhərindəki P.O. Hviezdoslav adına Regional
Kitabxananın, Liptovskiy-Mikulas şəhərindəki General Milan Rastislav Stefanikin Silahlı Qüvvələr
Akademiyasının Kitabxanasının iş sistemi ilə tanış olmuşdur (18).
2015-ci il sentyabrında Bakıda təşkil olunmuş IV Bakı beynəlxalq kitab sərgi-yarmarkasında iştirak
edən slovak nümayəndələri istehsal etdikləri nəşriyyat və poliqrafıya məhsullarını nümayiş etdirmişlər (19).
Azərbaycan və Slovakiya əlaqələri mədəniyyətin müxtəlif sahələrini də əhatə edir. Ancaq onu da qeyd
etmək lazımdır ki, bu əlaqələrin miqyası çox da geniş deyildir.
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbələri 2012-ci ildə Slovakiyada
keçirilmiş beynəlxalq folklor festivalında Azərbaycan xalqının folklor nümunələrini təqdim etmişlər (20).
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2015-ci ilin noyabrında Slovakiyanın paytaxtı Bratislavada baş tutmuş 24-cü Milad xeyriyyə bazarında
Azərbaycan təmsilçiləri tərəfındən milli mətbəx nümunələri nümayiş olunmuşdur (21). Bu addım həm də
Azərbaycan mətbəxinin bəzi nümunələri öz adlarına çıxmağa cəhd edənlərin, xüsusilə də ermənilərin
saxtakarlığını sübut etmək baxımından da əhəmiyyətlidir.
Azərbaycan və Slovakiya geniş turizm imkanlarına malikdirlər, bu da onlar arasında qeyd olunan sahədə
əlaqələrin yaradılması üçün əlverişli şərait yaradır. 2012-ci ilin aprelində Bakıda keçirilmiş və 32 ölkədən 201
şirkətin iştirak etdiyi «AİTF-2012» sərgisində Slovakiyanın təmsil olunması bu istiqamətdə atılmış ilk
addımlardan biri kimi qiymətləndirilə bilər (21).
Slovaklar Azərbaycanın dini həyatında yaxından iştirak edirlər. Belə ki, Bakıda slovakların təsis
etdikləri “Dona Bosko saleziançıları” katolik kilsə cəmiyyəti fəaliyyət göstərir. 2000-ci ildən bu cəmiyyətə
Yozef Daniel Pravda başçılıq edir. Slovak saleziançılar Bakıdakı Müqəddəs Bakirə Məryəmin Məsumluğu
Kilsəsində fəaliyyət göstərir və yerli katolik icmasının problemlərini həll edirlər. Bundan başqa, “Məryəm”
təhsil mərkəzinə və «Tereza ananın mərhəmət bacıları» sığınacaq evinə də slovaklar rəhbərlik edirlər. Bu
mərkəz və sığınacaq evi tərəfındən uşaqlar üçün təhsil kursları, yay düşərgələri və s. təşkil olunur (16, s. 92).
[səh.248-249] Onu da qeyd etmək lazımdır ki, slovaklar Azərbaycanda öz dini ehtiyaclarını heç bir maneə
olmadan ödədikləri halda, müsəlmanlar Slovakiyada belə bir imkandan məhrumdurlar. Bu ölkədə heç bir
məscidin olmaması da diqqətçəkən faktlardandır.
Ümumilikdə, Azərbaycan ilə Slovakiya arasında ikitərəfli əlaqələr siyasi, iqtisadi, elmi və mədənihumanitar sahələri əhatə edir. Bu əlaqələrin inkişafı istiqamətində müəyyən addımlar atılsa da, ancaq onlar
miqyas və məzmun baxımından genişliyi ilə seçilmir və hələ də zəif olaraq qalır.
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Докторант кафедры международных отношений Вакинского
Славянского Университета
Азербайджано-словацкие отношения в начале XXI века
Резюме
Независимая Азербайджанская Республика заинтересована в развитии взаимных отношений с
европейскими странами, в том числе Словакией. В начале XXI века азербайджано-словацкие
отношения отличаются своей слабостью. Были подписаны несколько соглашений между двумя
странами, однако этого недостаточно для расширения взаимных отношений. Отсутствие взаимных
визитов глав государств Азербайджана и Словакии является ярким показателем этого. Политические
отношения между двумя странами поддерживаются на уровне министров иностранных дел. Однако
невозможно сказать, что эти визиты носят интенсивный характер. Хотя торгово-экономические
отношения имеют динамику развития, в целом, они являются весьма ограниченными. Были проведены
бизнес-форумы, были выдвинуты различные предложения по стимулированию экономического
сотрудничества. Культурно-гуманитарные связи состоят из отдельных шагов и не носят системный
характер. В основном, эти отношения охватывают сферу образования. Словаки принимают активное
участие в религиозной жизни Азербайджана, свободно выполняют свои религиозные обряды.
Dövlət idarəçiliyi. –2016. – № 2. -S.245-250.
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Azərbaycan çoxaspektli xarici siyasət kursunu uğurla davam etdirir
Çex Respublikası ilə imzalanmış strateji müqavilənin əhəmiyyəti milli maraqlar baxımından
böyükdür
Səbuhi MƏMMƏDOV
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra yürütdüyü fəal xarici siyasət nəticəsində
bu gün beynəlxalq aləmdə güclü aktorlardan biri kimi tanınır. Mərkəzində milli maraqların təmin
olunması və qarşılıqlı faydalı əlaqələrin yaradılması prinsipləri dayanan xarici siyasətin həyata
keçirilməsi sayəsində hazırda ölkəmiz qısa zaman kəsiyində yerləşdiyi bölgədə söz sahibinə çevrilmiş və
regional inkişafın lokomotivi kimi ön sırada yer almışdır.
İkitərəfli əlaqələrin inkişafında maraqlı olan rəsmi Bakı bərabərhüquqlu münasibətlərin
formalaşdırılmasını xarici siyasətinin əsas xətti elan etməklə dünyanın güc mərkəzləri, o cümlədən, Avropa
ölkələri ilə də siyasi-iqtisadi sahələrdə əməkdaşlığını intensiv şəkildə gücləndirir. Bugünlərdə Avropa
İttifaqının üzvlərindən biri olan Çex Respublikası ilə imzalanmış müqavilələr də bir daha təsdiqlədi ki,
Azərbaycanın çoxaspektli xarici siyasət kursu uğurla davam edir və rəsmi Bakı ikitərəfli münasibətlərin
inkişafına müsbət təsir göstərəcək əməkdaşlığı gücləndirməkdə maraqlıdır.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan ilə Çex Respublikası arasında diplomatik münasibətlər 1993-cü ildə
qurulmuşdur. İki ölkə arasında həyata keçirilən rəsmi səfərlərin intensivliyi belə deməyə əsas verir ki, tərəflər
bir-birinin strateji əhəmiyyətini anlayır və münasibətlərin inkişafında maraqlıdır. Çex Respublikasının
Prezidenti Miloş Zemanın Azərbaycana rəsmi səfəri çərçivəsində imzalanmış müqavilələr və hər iki dövlət
başçısının səsləndirdikləri bəyanatlar da təsdiqlədi ki, tərəflər strateji dialoqun aparılmasında maraqlıdırlar.
Xüsusilə də strateji tərəfdaşlıq haqqında Birgə Bəyannamənin imzalanmasını rəsmi Bakının xarici siyasət
sahəsində əldə etdiyi növbəti uğurlu addım kimi qiymətləndirmək olar. Sənədlərin imzalanmasından sonra
keçirilən mətbuat konfransında Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi, Avropa İttifaqına üzv ölkələrlə buna
bənzər 7 müqavilə, anlaşma, bəyannamə vardır və ittifaqa üzv ölkələrin 8-i ilə Azərbaycanın strateji
tərəfdaşlığı haqqında sənədlər imzalanmışdır.
Bəyannamədə iki ölkə arasında əlaqələrin müxtəlif aspektlərinin qeyd olunduğunu vurğulayan ölkə
başçısı əlavə etmişdir ki, Azərbaycan üçün ən ağrılı problem olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin mahiyyətinin və münaqişənin həlli yollarının da sənəddə göstərilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. Belə bir mövqeyə və dəstəyə görə Çex Respubikasının Prezidentinə minnətdarlıq edən Prezident İlham
Əliyev xüsusi olaraq bildirmişdir ki, bəyannamədə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
BMT Nizamnaməsi, BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələri, Helsinki Yekun Aktı, ölkələrin
suverenliyi, ərazi bütövlüyü, sərhədlərin toxunulmazlığı əsasında öz həllini tapmalı olduğu göstərilmişdir.
Ölkə başçısı bir daha vurğulamışdır ki, bəyannamədə qeyd olunan bu psinsiplər münaqişənin yeganə mümkün
həll variantıdır və bütün münaqişələr beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsasında öz həllini tapmalıdır.
Prezident İlham Əliyev mətbuat konfransında münaqişənin həlli ilə bağlı status-kvonun qəbuledilməz və
dəyişdirilməli olduğunu bildirmiş və beynəlxalq birliyin də bunu istədiyini qeyd etmişdir: “Biz istədiyimizə
nail olacağıq, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək və beləliklə, beynəlxalq hüquq və ədalət zəfər
çalacaqdır”.
İki ölkə arasında siyasi əlaqələrlə yanaşı, iqtisadi əməkdaşlıq da uğurla inkişaf edir. Hər iki tərəf iqtisadi
əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi üçün geniş imkanların olduğunu anlayır. Prezident İlham Əliyev düşünür
ki, tərəflərin malik olduqları potensial iqtisadi əlaqələrin daha intensiv inkişafına yol açır: “Bizim iqtisadi
sahədə çox uğurlu əməkdaşlığımız var. Deyə bilərəm ki, bu gün biz həm heyətlər səviyyəsində, eyni zamanda,
ikitərəfli formatda daha çox iqtisadi əməkdaşlığı müzakirə etmişik. Burada gözəl potensial var. Ölkələrimiz
arasında ticarət dövriyyəsi artır”. Ölkə başçısının sözlərinə görə, Çex banklarının ayırdığı vəsaitlər
Azərbaycanda müxtəlif layihələrin icra olunmasına kömək edir və rəsmi Bakı əldə olunmuş nəticələri yüksək
qiymətləndirir. Qarşılıqlı investisiya qoyuluşlarının əhəmiyyətini vurğulayan ölkə başçısı xüsusi olaraq əlavə
etmişdir ki, bu məsələ dövlətin diqqət mərkəzindədir və xarici sərmayələr yüksək səviyyədə qorunur.
Hökumətlərarası komissiyanın fəaliyyətindən razı qalan Prezident İlham Əliyev əmin olduğunu bildirmişdir
ki, gələcək illərdə iqtisadi sahədə daha da uğurlu nəticələr olacaq və bu baxımdam ticarət dövriyyəsinin
səviyyəsi müəyyən dərəcədə Azərbaycanı qane edə bilər.
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Azərbaycan Avropa İttifaqı ölkələrinin enerji təhlükəsizliyinin təminatında mühüm rol oynayır. Çex
Respublikası da energetika sahəsində Azərbaycanla fəal əməkdaşlıq əlaqələri qurmuş Avropa ölkələrindən
biridir. Hazırda ölkəmiz Çex Respublikasına xam neft ixrac edir və rəsmi Praqanın aldığı neft həcminin onun
enerji balansının 30 faizinə bərabərdir. Bunun çox önəmli hadisə olduğunu açıqlayan ölkə başçısı qeyd
etmişdir ki, Azərbaycan hazırda “Cənub” qaz dəhlizinin icrası ilə məşğuldur: “Bu, nəhəng enerji layihəsidir.
Bu layihənin ümumi dəyəri 45 milyard dollara bərabərdir. Burada “Şahdəniz-2” qaz yatağının ikinci fazasının
işlənməsi məsələsi öz həllini tapacaq. Eyni zamanda, 3 yeni qaz kəməri çəkiləcəkdir. Cənubi Qafqaz qaz
kəməri – Azərbaycanı Gürcüstanla birləşdirən, TANAP – Türkiyə ərazisindən keçən və TAP – Türkiyə
sərhədindən İtaliya sərhədlərinə qədər uzanan üçüncü qaz layihəsidir. “Şahdəniz-2” qaz yatağının işlənməsi
ilə bərabər bu dörd nəhəng layihə “Cənub” qaz dəhlizini formalaşdırır”. Burada Azərbaycanın öz liderlik
funksiyalarını uğurla yerinə yetirdiyini önə çıxaran dövlət başçısı bildirmişdir ki, ölkəmiz bütün bu layihələrdə
investor kimi iştirak edir. Dünyada neftin qiymətinin son aylar kəskin şəkildə aşağı düşməsinə baxmayaraq,
bu layihənin icrasında heç bir yubanmanın olmadığını qeyd edən Prezident İlham Əliyev bütün işlərin vaxtında
görüldüyünü diqqətə çatdırmışdır: “Azərbaycan tam əmindir ki, beynəlxalq əməkdaşlıq nəticəsində bu layihə
öz həllini tapacaq və beləliklə, Avropaya Azərbaycandan yeni qaz kəmərinin tikintisi təmin ediləcəkdir”.
Çex Respuklikasının Prezidenti Miloş Zeman da mətbuat konfransında açıqladığı fikirlərlə ölkəsinin
Azərbaycana böyük əhəmiyyət verdiyini təsdiqlədi. Azərbaycanın ixrac baxımından mühüm ölkə olduğunu
qeyd edən cənab Zeman bildirmişdir ki, iki ölkə arasında iqtisadi artım tempi kifayət qədər məqbuldur. Çex
dövlərinin rəhbəri Azərbaycanın öhdəliklərini yerinə yetirən ölkə olduğunu xüsusi olaraq vurğuladı:
“Azərbaycan öz öhdəliklərini yerinə yetirən ölkədir. Sizi əmin edə bilərəm ki, Azərbaycanda olan əla maliyyə
durumu heç də bütün ölkələrdə yoxdur. Mənə bildirildi ki, Azərbaycan ərazisində apardığımız fəaliyyətin
sığortalanmasına gəldikdə, heç bir işin pozulması və ya sığorta halı olmamışdır. Cənab Prezident, mən bunu
yüksək dəyərləndirirəm. Bütün bunlar hamıya aydın olan, lakin adı çəkilməyən ölkələrlə müqayisədə
Azərbaycana olan etimadı daha da artırır”.
Cənab Zeman Azərbaycanın təşəbbüskarı olduğu və dəstəklədiyi Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun
birinci mərhələsində çex iş adamlarının da sərmayə yatırdıqlarını açıqlamış və tikintinin ikinci mərhələsinin
də uğurla başa çatdırılmasında əməkdaşlığın davam etdiriləcəyinə ümidvar olduğunu söyləmişdir. Kənd
təsərrüfatı sahəsində də əməkdaşlığa hazır olduqlarını deyən cənab Zeman əlavə etmişdir ki, Azərbaycan öz
məhsullarının bir hissəsini ixrac edir və bu baxımdan özünü təmin edən ölkədir.
Bir sözlə, ölkələrimiz arasında siyasi əlaqələrin yüksək səviyyədə olduğu bildirilən görüşlərdə iqtisadi
əməkdaşlığımızın inkişafının genişləndirilməsi üçün yaxşı perspektivlər var. Xüsusilə də nəqliyyat, energetika,
qarşılılıqlı investisiya qoyuluşu, turizm və digər sahələrdə əməkdaşlıq perspektivlərinin olması hər iki ölkə
arasında münasibətlərin strateji xarakter almasına şərait yaradır. Müstəqil xarici siyasət yürüdən və qarşılıqlı
hörmətə əsaslanan münasibətlərin formalaşdırılmasını önə çıxaran Azərbaycan üçün də Avropa İttifaqının fəal
üzvü olan Çex Respublikası ilə əlaqələrin intensiv şəkildə inkişaf etdirilməsi ölkəmizin milli maraqları
baxımından əhəmiyyətlidir.
Xalq qəzeti.-2016.-20 sentyabr.-№ 206.-S.1.
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AZƏRBAYCAN – UKRAYNA MÜNASİBƏTLƏRİ: TARİXİ VƏ MÜASİR VƏZİYYƏTİ
Eynulla Mədətli,
Azərbaycan Respublikasının Ukraynada Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri,
fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Tarixi-etnik yaxınlıq və bənzərlik
Ukrayna tarixçilərinin fıkrincə, Ukrayna ərazisində ilk dövlətçilik rüşeymləri skiflərin zamanında
meydana çıxmışdır. Eramızdan əvvəl VII əsrin sonlarında yunanlar, əsasən, skiflərin məskunlaşdığı Qara
dənizin şimal sahillərinin fəthinə başlamışlar. E.ə. 480-ci il- də Bosfor dövləti təşəkkül tapmış, yunanların
Tavrida adlandırdığı Krımda bir sıra şəhər-qalalar salınmışdır. E.ə. IV əsrdə skif çarı Atey Azov dənizindən
Dunay çayınadək geniş ərazidə Skif çarlığını qurmuşdu.
Ukraynanın indiki Dnepropetrovşina əyaləti və geniş Qara dəniz sahilləri qədim skiflərin yaratdığı
zəngin mədəniyyətin daha çox aşkarlandığı ərazilərdir. Burada aparılmış arxeoloji qazıntılarda, xüsusilə də
skif əyanlarının dəfn olunduğu kurqanlarda zəngin bir mədəniyyətin sübutu olan qiymətli maddi-mədəni
abidələr və əşyalar tapılmışdı.
Eramızın birinci əsrində bu yerlərə sarmatlar gəlmişlər. II əsrdə Baltik sahillərlindən gələn qotlar burada
öz dövlətlərini qurmuşlar. 370-ci ildə Hunlar bu dövlətə son qoymuşlar. Bizans imperatorluğu meydana
gələndən sonra burada Xersonesi öz dayaq məntəqəsinə çevirmişdir. İmperator I Yustinian (527-565) qala
hasarları tikdir misdir. Sonralar qotlar və alanlar da Vizantiyanın himayəsi ilə bu ərazilərdə öz dövlətlərini
yaratmışlar. Alanlar Baxçasaray yaxınlığında Çufut-Kale (Cuhud Qala) yaylasında Fulla qalasını salmışlar.
558-582-ci illərdə avar və türk tayfaları ilə Xan Bayan Qara dənizin şimal sahillərində Avar xaqanlığını
yaratmışdır. Vizantiya ilə müharibələr aparan Avar xaqanlığım VII əsrin sonlarında imperator Böyük Karl
məğlub etmişdir. VII əsrin sonlarında Qara dənizin şimal-şərqi və indiki Kuban ərazilərində bulqarlar
güclənməyə başlamışlar və Xan Orhan böyük əraziyə malik güclü Böyük Bulqar dövləti qurmuşdur. Bu
dövlətin sərhədləri indiki Kiyevədək uzanırdı. 619-cu ildə Xan Orhan oğlu Qubratla bərabər Konstantinopolda
xristianlığı qəbul etmiş, Vizantiya ilə müttəfıqlik müqaviləsi imzalamışdı. Ukrayna arxeoloqları Xan Qubratın
indiki Poltava vilayətində Borsklı çayının sahilində dəfn olunduğunu təsdiq edirlər.
Xan Qubratın ölümündən sonra bu böyük dövlət onun beş oğlu arasında ordalara bölünmüşdü.
Oğlanlardan Asparux Dunayda Bolqar çarlığının əsasını qoymuş, digər oğul Kotraqa Volqa Bulqarlığınıı,
üçüncü oğul Macarıstanda Peşt şəhərini salmış, digər oğlu Bayan Kuban və Şimali Don ətrafında qalmışdı.
VII əsrin ortalarında Xəzər dənizi ətrafında Xəzər xaqanlığı Bulqar xanı Bayanla federativ əlaqələr
qurmuş, bölgədə güclü bir qüvvəyə çevrilmişdi. VIII əsrin axırlarında Xəzər xaqanı Obadiyin iudaizmi dövlət
dini kimi qəbul etməsi xaqanlığın tərkibindəki alan-bulqarların bir qisminin ciddi etirazını doğurmuş və onlar
Xəzər xaqanlığından ayrılıb Ros xaqanlığını qurmuşlar. Roslar tanınmış alan tayfaları idilər, 830-cu ildə
xəzərlərlə döyüşdə məğlub olub şimala çəkilmiş və indiki Kiyevin yerində xaqanlıq yaratmışlar.[səh.127-128]
839-cu ildə Bertin salnaməsi (Annales Beriniani) hakimləri xaqan titulu daşıyan ros xalqının
nümayəndələrinin I Lüdovikin yanına gəldikləri barədə məlumat vermişdir. Bu xaqanlıq sonralar Ukrayna
dövlətçiliyinin ilk təməli olan Kiyev Rus dövlətinin sələfı olmuşdur. Kiyevin ilk hakimləri də özlərini məhz
xaqan adlandırmışdılar. Qəbul olunmuş rəvayətə görə, xəzərlərdən ayrılıb bu bölgəyə gələn Kiy, Xoriv, Şek
qardaşları və onların bacısı Libid indiki Kiyev ərazisində məskən salmışlar, Kiyin adı ilə bu məntəqə Kiyev
adlanmışdır (bu Kiy+ev, yəni Kiyin evi kimi də yozula bilər). Bəzi tarixçilər həmin qardaşların əsli-kökünün
Bulqar xanı Qubratla bağlı olduğunu güman edirlər. Kiyev xaqanları bölgədəki qıpçaqlar, peçeneqlər və digər
türk etnosları ilə, həm də Avropa ilə təmaslarda olmuşdur. IX əsrdə artıq Kiyev Rus bir dövlət kimi
formalaşmış, 988-ci ildə isə xristianlığı qəbul etmişdir. Rəvayətə görə, knyaz Vladimir yəhudi, xristian və
müsəlman ruhanilərini dəvət edib, dinlərini şərh etməyi istəmişdir. Onları dinlədikdə sonra islamı daha məqbul
hesab etdiyini bildirmiş, lakin hər gün nizamlı ibadət, içkinin və donuz ətinin qadağası onu çəkindirmiş,
xristianlığın da iudaizmə nisbətən daha az məhdudiyyətlər qoyduğuna görə ona üstünlük vermişdir. Kiyevdə
bu rəvayəti təsvir edən abidə də vardır.
Krım uğrunda gedən mübarizələrdə isə tarix səhnəsinə yeni çıxan və qısa müddətdə geniş coğrafiyaya
sahib olan Qızıl Orda Bizansı, Venetsiya və Genuyanı Krımın şimal bölgələrində sıxışdırıb çıxarmışdı.
VIII əsrin 30-cu illərində Krımdakı yeddi ulusun bəyləri birləşərək Qızıl Ordadan asılı olan Krım
Yurdunu təşkil etmiş və Solxat şəhərini (Köhnə Krım) paytaxta çevirmişlər. Bunun qarşısını almaq üçün
Genuya və Venetsiya cənubda, dəniz sahilində bir sıra müdafıə qalaları salmışlar.
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Ukrayna tarixçilərinin fıkrincə, belə bir tarixi şəraitdə tarix səhnəsinə çıxan Kiyev Rus dövlətinin ondan
təqribən üç əsr sonra formalaşan Moskva çarlığı ilə heç bir əlaqəsi olmamışdı. Moska torpağının (sonralar
Moskoviy adlanmışdır) adı ilk dəfə 1277-ci ildə Qızıl Ordanın ulusu kimi Ordanın üçüncü siyahıya-almasında
çəkilmişdi. Maraqlıdır ki, bundan əvvəlki 1237-38-ci illərdəki birinci, 1254-59-cu illərdəki ikinci siyahıya
almada bu ad çəkilmir. Professor Yaroslav Daşkeviçin fikrincə, Moskvannın Yuri Dolqoruki tərəfındən 1147ci ildə salındığı iddiası heç bir sənədə əsaslanmır. Professor Y. Daşkeviçin qənaətinə görə, Ukrayna xalqının
bir millət kimi formalaşması 11-12-ci əsrlərdə baş vermişdir və indiki ruslarla onun bağlılığı olmamışdı. Kiyev
Rus isə tipik Ukrayna dövləti olmuşdur. 1547-ci il- də İvan Qroznı ilk dəfə kilsə mərasimində özünü Moskva
çarı kimi təqdim edəndən sonra Moskva çarlığı güclənməyə başlamış və öz nüfuz dairəsini genişləndir misdir.
Bəzi tarixçilərin fıkrincə, Kiyev Rusun Qədim Rus (Drevnə Rusğ) kimi təqdim edilməsi elmi əsaslandırma və
ümumiləşdirmənin deyil, Moskva knyazlarının və çarlarının siyasi niyyətlərinin və hədəflərinin
əsaslandırılması üçün XV əsrdə işlədilməyə başlamışdı. 1721-ci il oktyabrın 22-də I Pyotr özünü Rusiya
imperatoru elan etmiş və bundan sonra isə bütün Ukrayna torpaqlarının, Qara dəniz və Xəzər hövzəsinin ələ
keçirilməsi üçün geniş hərbi hərəkatlara başlamışdı. Eyni zamanda Ukrayna tarixinin Rusiya tərəfındən
məqsədyönlü saxtalaşdırılması davam etmişdir.
1239-cu ildə monqollar Krımı tutmuş, burada tədricən qədim türklərin, qıpçaqların, karaimlərin,
skiflərin, sarmatların, alanların və qotların törəmələrindən türkdilli etnos olan krım tatar xalqı formalaşmışdır.
1313-cü ildə Krımın hakimi Özbək xan (Uzbek xan) islamı qəbul etmiş və Solxatda möhtəşəm Cümə
məscidi tikdirmişdi. 1395-ci ildə Krıma Əmir Teymurun qoşunu hücum etmiş, lakin burada möhkəmlən
əmişdilər.
1443-cü ildə Hacı Gəray özünü Krım xanı elan etmiş və Qızıl Ordadan asılılığa son qoymuşdur. Az
sonra, 1475-ci ildə Krım Os- [səh.128-129] manlı imperiyası tərəfindən tutulmuş, lakin öz idarəçilik
müstəqilliyini axıradək qoruyub saxlamışdır. XVI-XVII əsrlərdə Krım xanlığı nəinki Ukraynanın, eləcə də
bütün regionun, həmçinin Avropanın siyasi həyatında mühüm tarixi rol oynamışdır. III İslam Gəray (16441654) Boqdan Xmelnitskinin üsyanınını müvəffəqiyyətində həlledici rol oynamışdı. Polşa ilə müharibədə
bütün böyük qələbələri Xmelnitski Krım xanının göndərdiyi tatar süvarilərinin hesabına qazanmışdı. Əvəzində
Krım xanına təzminat verilirdi. Məhz Krım xanlığının etibarlı dəstəyi ilə Ukrayna dövlətçiliyi kənar hücum və
təzyiqlərə davam gətirirdi.
XVIII əsrin sonlarında Rusiyada II Yekaterinanın hakimiyyətə gəlməsi ilə Ukraynada, eləcə də bütün
Qara dəniz və Xəzər dənizi hövzəsində tamamilə yeni siyasi vəziyyət yaranmışdı. 1768-ci ildə Osmanlı dövləti
ilə birlikdə Krım xanlığı da Rusiya imperiyası ilə müharibəyə qoşulmuşdu. Osmanlı dövləti Krımdakı,
bütövlükdə Qara dənizin şimal sahillərindəki mövqelərini bir-bir itirmiş və nəhayət, 1783-cü ildə Krım
xanlığının Rusiya tərəfindən ləğv edilib Rusiyaya birləşdirilmə faktını tanımağa məcbur olmuşdur. Rusiya
imperatorluğu Ukraynadakı milli dövlət qurumları olan Hetmanlığı və Zaporojye Secini ləğv etmiş və Qara
dəniz boyunca Ukraynanın şimal torpaqlarında Novorossiysk əyaləti qurmuşdu. Ukrayna xalqının tarixi və
taleyi artıq yeni tələblər şəraitində müəyyənləşirdi. Tarix saxtalaşdırılır və Ukrayna xalqı “kiçik qardaş”
statusunda əyalət əhalisinə döndərilirdi.
Azərbaycan-Ukrayna münasibətləri 1918-1920-ci illərdə
Azərbaycan və Ukrayna tarixçilərinin qənaətinə görə, ölkələrimiz və xalqlarımızın 1918-1920-ci illərdə
ilk respublika dönəmindəki əlaqələri tarixşünaslıqda lazımınca öyrənilməmişdir. 1918-1920-ci illərdə müstəqil
Azərbaycan dövləti ilə Ukrayna Xalq Respublikası arasında münasibətlərin öyrənilməsi və birgə araşdırmalar
aparılaraq indiyədək qaranlıq qalan məsələlərə işıq salınması yolunda Azərbaycanın Ukraynadakı Səfırliyinin
təşəbbüsü ölkələrimizin siyasi münasibətlərinin bəhs edilən dövrdəki mənzərəsini tam aydınlatmağa şərait
yaratdı. Nəticədə, Azərbaycanın və Ukraynanın tanınmış tarixçiləri professor Musa Qasımlının, dosent Oleq
Kupçikin və jurnalist Əli Dəmirlinin dəyərli tədqiqat əsəri meydana çıxdı. Ukraynanın Azərbaycanda,
Azərbaycanın isə Ukraynada ilk diplomatik nümayəndəlikləri, onların fəaliyyətləri barəsində ilk dəfə ətraflı
məlumatlar elmi ictimaiyyətə təqdim edildi. Ukraynanın ali hakimiyyət və idarə orqanlarının Mərkəzi Dövlət
Arxivindəki materiallarında məlum oldu ki, ölkələrimiz arasında ilk diplomatik təmaslar1918-ci ilin yayında
mümkün olub. Həmin il iyulun 20-də Ukrayna hökuməti Gürcüstanı, Azərbaycanı və Ermənistanı əhatə
etməklə Tiflisə baş konsul təyin etdi. Lakin baş konsul polyak mənşəli Aleksey Kulinski diplomatik
fəaliyyətində çox da uğur qazana bilmədi. Buna görə Ukrayna Xalq Respublikasının (UXR) Xarici İşlər
Nazirliyi eyni zamanda Batumda konsulluq təsis etdi və Bakıda da konsulluq açmağı planlaşdırdı. Lakin
hakimiyyət dəyişikliyi bu prosesi dayandırdı, yalnız 26 yanvar1919-cu ildə yeni hökumət – Ukrayna Xalq
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Respublikasının Direktoriyası Qafqaza İvan Kraskovskinin başçılıq etdiyi fövqəladə diplomatik missiya
göndərdi. İvan Kraskovski 8 fevral 1919-cu il tarixində etimad məktubunu Azərbaycan xarici işlər naziri Fətəli
xan Xoyskiyə təqdim etdi. Bundan sonra UXR hökuməti Tiflisə yeni baş konsul olaraq Lev Lisnyakı təyin
etdi. Baş konsulun səlahiyyətlərini Gürcüstan və Ermənistanla yanaşı, 5 avqust 1919-cu il tarixində
Azərbaycan hökuməti də rəsmən tanıdı.
Bakıda ayrıca konsulluq, yaxud vitse-konsulluq açmaq üçün maliyyə çətinlikləri olduğuna görə Ukrayna
hökuməti Bakıdakı Ukrayna icmasının rəhbəri A. Qolovanı vitse-konsul hüququnda səlahiyyətləndirdi. Az
sonra onu ukraynalı Ağaxan əvəz etdi. Lakin bu təcrübə özünü doğrultmadı. Ukraynanın Qaf- [səh.129-130]
qazda fövqəladə missiyasının başçısı İvan Kraskovski Bakıya gələrək bu məsələni, necə deyərlər, yoluna
qoydu və yaxından tanıdığı, Azərbaycan Parlamentinin ukraynalı deputatı Vasil Kujımin Ukraynanın vitsekonsulu təyin edilməsi üçün Azərbaycan XİN-nin razılığını xahiş etdi. 1 yanvar 1920-ci il tarixində müvafıq
razılıq verildi və vitse-konsulluq İstiqlaliyyət küçəsində yerləşərək fəaliyyətə başladı. V. Kujım
Azərbaycandakı Ukrayna icmasının problemləri ilə fəal məşğul oldu və əlaqələri xeyli canlandırdi. Lakin
həmin ilin aprelində Ukraynada qısa müddətli ezamiyyədə olan V. Kujımi bolşeviklər həbs etdilər, Bakıda
vitse-konsul vəzifəsini müvəqqəti olaraq konsulluğun katibi Montaq icra etdi. Azərbaycanın bolşevik Rusiyası
tərəfındən işğal olunmasından sonra da, 1921-ci ilin yanvarınadək vitse- konsulluq formal şəkildə mövcud
olmuşdu.
Azərbaycan hökuməti Ukrayna ilə münasibətlər qurulması işinə Kiyevdə təhsil almış və orada yaşayan
həmvətənlərimızı qoşmaqla başladı. 1918-ci il oktyabrın 10-da Azərbaycanı təmsil etmək və Ukraynadakı
Azərbaycanlıların mənafelərini qorumaq niyyəti ilə Kiyevdə təsis yığıncağı çağırıldı və Azərbaycanın
Ukraynada Komissarlığı yaradıldı. Komissarlığın rəhbərliyinə həmin vaxt İran konsulluğunda katib işləyən
Cəlil Sadıxov seçildi. Komissarlıq Azərbaycan hökuməti ilə rəsmi münasibətlər qurulanadək Ukraynadakı
həmvətənlərimizin hüquq və maraqlarını qorunması üçün səlahiyyətinin hökumət tərəfindən tanınmasından
ötrü 23 oktyabr 1918-ci il tarixində Ukrayna XİN-ə məktubla müraciət etdi. Ukrayna tərəfindən razılıq alan
Komissarlıq qısa vaxtda xeyli işlər gördü. Komissarlığın Azərbaycan vətəndaşlarının hərbi xidmətə cəlb
edilməmələri üçün vətəndaşlıq şəhadət- namələri verdiyi 110 nəfər içərisində Müqəddəs Vladimir
Universitetinin (indiki T. Şevçenko adına Ukrayna Milli Universiteti) tibb fakültəsinin tələbəsi, gələcəyin
görkəmli cərrahı Mustafa Topçubaşov da var idi. Komissarlıq silah daşımaq üçün DİN-dən icazələr alır,
vətəndaşlarla əlaqəli məsələləri hökumət qurumları ilə həll edir, Bakı ilə diplomatik kuryer vasitəsi ilə əlaqə
saxlayırdı.
1 noyabr 1918-ci il tarixində ADR hökuməti Kiyev Müqəddəs Vladimir Universitetinin hüquq
fakültəsinin məzunu Miryusif Vəzirovu (Yusif Vəzir Çəmənzəminli) Ukraynaya səfır təyin etdi. Müstəqillik
qazanmış Krımda və Polşada da ölkəmizi təmsil edəcək M. Vəzirov Krıma yetişsə də, Kiyevə gəlib çıxa
bilmədi. Kiyevdə hakimiyyət dəyişikliyi buna mane oldu. Bu səbəbdən bir neçə ay sonra Bakıya qayıdan M.
Vəzirov 1919-cu ilin martında ADR-in İstanbula konsulu təyin edildi. Bununla əlaqədar Azərbaycan
Komissarlığına ADR hökuməti tərəfındən yenidən səlahiyyətlər verildi və bu səlahiyyət Ukraynada rəsmən
tanındı.
Təqdirəlayiq haldır ki, yüksək səviyyəli diplomatik münasibətlər qurulmasa da, Azərbaycan və Ukrayna
nümayəndə heyətləri 1991-cu ilin iyununda Paris Sülh Konfransında eyni mövqedən çıxış etdilər. Lakin Sovet
Rusiyasının işğalı Azərbaycan-Ukrayna diplomatik əlaqələrinə son qoydu.
Siyasi münasibətlər müstəqillik illərində
SSRİ tərkibində də Azərbaycan-Ukrayna müttəfıq respublikaları arasında ölkə daxili iqtisadi-ticarət,
elm, təhsil, səhiyyə, idman və sair sahələrdə əlaqələr davam etmişdir. Bu illərdə Ukraynanın ali təhsil
müəssisələrində onlarla Azərbaycanlı mütəxəssis yetişmiş, həyatını və peşəsini bu respublika ilə həmişəlik
bağlayan soydaşlarımız çoxalmışdır. 1991-ci ildə SSRİ süqut edəndən sonra dövlət müstəqilliyini elan edən
keçmiş ittifaq üzvləri arasında keyfiyyətcə yeni münasibətlər formalaşdı. Azərbaycan Respublikası ilə
Ukrayna arasında həm tarixi köklərə və əlaqələrə, həm də hər iki ölkənin və xalqın inkişaf maraqlarına uyğun
olan əməkdaşlıq bərqərar oldu. 18 oktyabr 1991-ci ildə dövlət müstəqilliyini bərpa edən Azərbaycan
Respublikası həmin il dekabrın 6-da Ukraynanın dövlət müstəqilliyini tanıdı və 31 yanvar 1992-ci ildə ölkələri[səh.130-131] miz arasında diplomatik münasibətlər quruldu. İlk dövlətlərarası yüksək səviyyəli görüş 1992ci il dekabrın 9-da Kiyevdə keçirildi və prezidentlər Əbülfəz Elçibəy və Leonid Kravçuk Azərbaycan
Respublikası ilə Ukrayna arasında dostluq və əməkdaşlıq müqaviləsini imzaladılar. Lakin dövlətlərarası
münasibətlər müxtəlif obyektiv və subyektiv səbəblərdən çox ləng irəliləyirdi. Azərbaycanın Ukraynada
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səfirliyinin təsis edilməsi haqqında 28 oktyabr 1992-ci il tarixində qərar verilməsinə baxmayaraq, bunun
reallaşması üçün müvafıq işlər görülmədi.
1993-cü ildə Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldiyi andan
Azərbaycan-Ukrayna münasibətləri bütün istiqamətlər üzrə məqsədyönlü şəkildə inkişaf etdirildi, çox
keçmədən Ukrayna Azərbaycanın etibarlı tərəfdaşına çevrildi və Ukraynanın prezidenti Leonid Kuçma 27-28
iyul 1995-ci il tarixlərində ölkəmizə səfər etdi. Ölkələrimiz arasında ikitərəfli münasibətlərin və maraq doğuran
beynəlxalq məsələlərin qarşılıqlı inam və etimad şəraitində müzakirə edildiyi görüşlərdə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev və Ukrayna prezidenti Leonid Kuçma uzun illər üçün qarşılıqlı
münasibətləri mizin üstün istiqamətini müəyyən edən qərarlar verdilər. Bir-birinin ərazi bütövlüyünü və
beynəlxalq səviyyədə tanınan sərhədlərin toxunulmazlığını təsbit edən rəhbərlər separatizmin bütün
formalarını qətiyyətlə pislədiklərini bəyan etdilər. Dövlət başçıları bəyan etdilər ki, Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi beynəlxalq hüququn prinsipləri, dövlətlərin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və
sərhədlərin toxunulmaması əsasında həll edilməlidir. Görüşdə, həmçinin qarşılıqlı olaraq səfırliklərin açılması
ilə əlaqədar razılıq əldə olundu. Beləliklə, 1996-cı ildə Ukraynanın Azərbaycanda, 1997-ci ildə Azərbaycanın
Ukraynada səfirliyi açıldı.
Prezident Heydər Əliyevin 24-25 mart 1997-ci il tarixlərində Ukraynaya rəsmi səfəri ilə isə AzərbaycanUkrayna münasibətlərinin inkişafına və daha da dərinləşməsinin əsasını qoydu. Qarşılıqlı dövlət maraqlarına
uyğun siyasi qərarlar qəbul edildi, nəqliyyat, energetika, neft-qaz nəqli sahələrində əhəmiyyətli razılaşmalar
əldə edildi.
17 iyul 1997-ci il tarixində Azərbaycan- Ukrayna hökumətlər arası birgə komissiyası yaradıldı. Növbə
ilə hər iki ölkədə komissiyanın iclasları keçirilir. İqtisadiyyat, ticarət, elm, təhsil, mədəniyyət, hərbi və digər
vacib sahələrə dair məsələlərin müzakirə edildiyi komissiya iclasları ardıcıl davam etdirilir və növbəti-on
birinci iclasın cari ildə Bakıda keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdu.
Prezident Heydər Əliyevin Ukraynaya ikinci səfəri 30 noyabr 1999-cu ildə gerçəkləşdi. 2000-ci ilin 1617 mart tarixlərində isə prezident Leonid Kuçma ölkəmizə səfər etdi. Görüşün nəticəsində “Dostluq,
əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq” haqqında müqavilə imzalandı. Sənədlərin imzalanmasından sonra Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin bəyanatinda deyilirdi: “Mən bu müqaviləyə böyük əhəmiyyət
verirəm, çünki bu, təkcə dostluq, əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq haqqında sənəd deyil, bu çox dərin məzmuna malik,
beynəlxalq həyata, ölkələrimizin münasibətlərinin möhkəmlən məsinə, dövlətlərimizdə müxtəlif islahatların
keçirilməsi məsələlərinə dair bir müqavilədir və bir daha müstəqil Ukrayna ilə müstəqil Azərbaycanın
prinsipial siyasi xəttini təsdiqləyir”.
2000-ci ildə Ukrayna Baş nazirinin birinci müavini Yuri Exanurovun, həmin ilin oktyabrında
Ukraynanın xarici işlər naziri Anatoli Zlenkonun başçılığı ilə Azərbaycanda səfərdə olan nümayəndə
heyətlərini qəbul edən Prezident Heydər Əliyev iqtisadi əlaqələrin gücləndirilməsinin zəruriliyini irəli sürdü.
2003-cü ilin yanvarında Azərbaycan Prezidentinin Ukrayna müdafiə naziri Vladimir Skidçenkonu qəbul et
məsindən sonra isə ölkələri mizin hərbi sahədə əməkdaşlığında əhəmiyyətli irəliləyişin başlanğıcı qoyuldu.
[səh.131-132]
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Ilham Əliyevin 18-19 sentyabr 2003-cü il tarixlərində MDB
ölkələrinin dövlət başçılarının sammitində iştirakı zamanı Ukraynanın Yalta şəhərində ölkənin yüksək
rəsmiləri ilə görüşləri sonralar daha da intensivləşəcək yüksək təmasların əsasını qoymuş oldu. Həmin ilin
oktyabrında cənab İlham Əliyevin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilməsi ilə Azərbaycan-Ukrayna
münasibətlərinin artıq yeni mərhələsi başladı. Prezident İlham Əliyevin 3-4 iyun 2004-cü ildə Ukraynaya,
Ukrayna Prezidenti Viktor Yuşenkonun 7-8 sentyabr 2006-cı il tarixlərində Azərbaycana səfərlərində
ölkələrimizin strateji tərəfdaşlığının əsası qoyuldu, GUAM çərçivəsində əməkdaşlıq daha da fəallaşdı.
Prezident İlham Əliyevin 2008-ci il 21-22 may tarixlərində Ukraynaya rəsmi səfəri, həmin ilin 30 iyun-1 iyul
tarixlərində Prezident Viktor Yuşşenkonun ölkəmizə səfəri qarşılıqlı münasibətlərimizin bütün sahələrinə
əhəmiyyətli təkan verdi. Ukraynanın milli şairi Taras Şevçenkonun Bakıda abidəsinin açılması mədəni-mənəvi
əlaqələrimizin yüksək səviyyəsinin daha bir göstəricisi oldu.
Ukrayna Prezidenti Viktor Yuşşenkonun 9 – 10 aprel 2009-cu il tarixində Azərbaycana rəsmi səfərində
isə ikitərəfli münasibətlərin yeni formatı – Prezidentlər Şurası yaradıldı və Şuranın ilk iclası keçirildi. Şuranın
qəbul etdiyi “Tədbirlər planı” əməkdaşlığın prioritetlərini müəyyən edərək strateji tərəfdaşlığın daha da
möhkəmlənməsinə yol açdı. Az sonra formalaşdırılan hərbi-texniki əməkdaşlıq üzrə Azərbaycan-Ukrayna
komissiyası 21 oktyabr 2010-cu ildə Kiyevdə ilk iclasında əməkdaşlığın konkret sahələrini müəyyənləşdirdi.
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Oktyabrın 28-də isə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ukraynada rəsmi səfərdə oldu. Prezidentlər
Şurasının 2-ci iclası keçirildi. Ukrayna Prezidenti Viktor Yanukoviçin 2011-ci ilin aprelində Azərbaycana
səfəri zamanı isə Prezidentlər Şurasının 3-cü iclası keçirildi, strateji tərəfdaşlığın dərinləş dirilməsinin
zəruriliyi qeyd edildi. Qeyd olundu ki, Azərbaycan MDB çərçivəsində Rusiyadan sonra Ukraynanın ikinci
tərəfdaşıdır və Ukrayna da Azərbaycanın xarici ticarətində əhəmiyyətli rol oynayır. Lakin 2011-2013-cü
illərdə Ölcələrimizin strateji tərəfdaşlığında müəyyən subyektiv çətinliklər də meydana çıxdı. Buna
baxmayaraq Azərbaycan Respublikası strateji tərəfdaşlıq siyasi kursuna sadiqliyin nümayiş etdirdi,
Ukraynanın yeni hakimiyyətinə birmənalı dəstək verdi, 2014-cü ildə seçilmiş prezident Petro Poroşenkonun
andiçmə mərasimində Azərbaycan Milli Məclisinin sədri Oqtay Əsədovun iştirakı bunun bariz göstəricisi idi.
BMT və onun aidiyyəti təşkilatları, Avropa Şurası, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı,
Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Naminə Təşkilat – GUAM, Müstəqil Dövlətlər Birliyi, Avronest və digər
beynəlxalq və regional təşkilatlar çərçivəsində Azərbaycanla Ukrayna məsləhətləşmələr aparır, ənənəvi olaraq
bir-birinə qarşılıqlı dəstək verirlər. Eyni zamanda iki ölkə terrorizm, mütəşəkkil cinayətkarlıq, narkotiklərin
yayılması və digər təhlükəli növ cinayətlərlə mübarizə sahəsində fəal əməkdaşlıq edir.
İqtisadi münasibətlər
Azərbaycan Respublikası və Ukrayna arasında iqtisadi əməkdaşlıq üçün lazımi hüquqi bazanın təmin
olunması məqsədi ilə iqtisadi, ticarət, gömrük, vergi, standartlaşdırma və sertifikatlaşdıra, turizm, maliyyə,
kənd təsərrüfatı və digər sahələr üzrə sənədlər imzalanmış. Azərbaycan Respublikası və Ukrayna arasında
iqtisadi Əməkdaşlıq məsələləri üzrə Birgə Hökumətlərarası Komissiya 17 iyul 1993-cü ildə yaradılmışdı.
Komissiyanın Azərbaycan tərəfindən həmsədri Baş nazirin birinci müavini Yaqub Eyyubovdur. Ukraynada
2014-cü ilin oktyabr ayında keçirilmiş növbədənkənar parlament seçkiləri ilə yeni hökumət quruduqdan sonra
komissiyanın həmsədri hələ təyin olunmasa da, tezliklə adekvat səviyyədə həmsədrin təyin olunması planlaşdı[səh.132-133] rılır. Komissiyanın indiyədək on iclası keçirilmişdir. Son 10-cu iclas 14 noyabr 2013-cü il
tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Ukraynaya rəsmi səfəri ərəfəsində Kiyevdə
keçirilmişdir.
Azərbaycanla Ukrayna arasında siyasi və humanitar sahədə six tərəfdaşlıq əlaqələri mövcud olsa da,
iqtisadi və ticarət əlaqələri istənilən səviyyədə deyil. 2010-2011-ci illərdə ticarət dövriyyəsi 1 milyard ABŞ
dolları cuvarında olsa da, sonradan ölkəmizdən Ukraynaya ixrac olunan neftin Ukraynanın texniki
çətinliklərinə görə dayandırması səbəbindən bu rəqəm xeyli azalmışdır.
2014-cü ildə ölkələrimiz arasında ticarət dövriyyəsi təxminən 470 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir.
Ukraynada Azərbaycan sərmayəsi geniş şəkildə təmsil olunur. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft
Şirkəti bu ölkədə fəaliyyətini geniş və əsaslı şəkildə qura bilmişdir. Bu gün şirkət Ukraynada yanacaqdoldurma
stansiyaları və neftayırma obyektlərindən ibarət şəbəkəsi vasitəsilə Ukrayna bazarına çeşidli və keyfiyyətli
xidmət göstərir. Bununla yanaşı, Azərbaycanın “Akkord” və “Azər körpü” şirkətləri Ukraynada layihələr
həyata keçirirlər. Azərbaycan sərmayəsi ilə çox sayda kiçik və orta tipli sahibkarlıq obyektləri Ukraynanın
iqtisadi həyatında rol oynayır.
Şübhəsiz ki, iqtisadi əlaqələrimizın artırılması üçün əlverişli potensial imkanlar mövcuddur. Qeyd
olunduğu kimi, iqtisadi münasibətlərin inkişafı üçün lazımi hüquqi baza yaradılmış, xüsusən sərmayələrin
qorunması, gömrük və vergi qanunvericiliyini tənzimləyən sənədlər imzalan misdir. Hazırda iki ölkə arasında
kənd təsərrüfatı, kimya sənayesi, turizm, kosmik araşdırmalar və texnologiya sahələrində əməkdaşlığın
genişləndirilməsinə kifayət qədər imkanlar vardır.
Diaspora
Məlum olduğu kimi, Ukrayna dünyada ən böyük Azərbaycan diasporu olan dövlətlərdən biridir. Qeyrirəsmi məlumatlara görə, Ukraynada 300 mindən artıq Azərbaycanlı yaşayır. Ukraynanın şərqində separatçılıq
nəticəsində yaranmış böhrandan öncə Donbas azərbaycanlıların daha çox məskunlaşdığı bölgələrdən biri idi.
Həmvətənlərimizin böyük sayda yaşadığı vilayətlərdən Xarkov, Dnepropetrovsk, Odessa və Kiyevi göstərmək
olar.
Ukraynada Azərbaycan diasporunun formalaşması və ictimai qüvvəyə çevrilməsində Ümummilli Lider
Heydər Əliyevin xüsusi xidməti olmuşdur. Məhz Heydər Əliyevin tapşırığı və xüsusi diqqəti sayəsində
Ukraynada Azərbaycan diasporu təşkilatlanmış və inkişaf yolu tutmuşdur. 1997-ci ildə Ukraynaya rəsmi səfər
edən Heydər Əliyev burada yaşayan azərbaycanlılarla görüşdə demişdir: “Harada yaşamasından asılı
olmayaraq heç bir azərbaycanlı öz Vətənini, ulu babalarını, dilini unutmamalıdır. Harada yaşayırsansa yaşa,
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yaxşı da, pis də yaşasan, gərək ürəyin öz vətəninlə, torpağınla döyünsün. Gərək nəbzin vətənin nəbzi ilə vursun.
Bu vətənpərvərlik hissi bizim hər birimizdə olmalıdır. О cümlədən, respublikamızdan kənarda, Ukraynada
yaşayan azərbaycanlılarda da olmalıdır”.
Azərbaycan və Ukrayna münasibətlərinin dostluq və qarşılıqlı etimad əsasında inkişafında Ukraynadakı
Azərbaycan icması fəal iştirak edir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ukraynadakı Azərbaycan və
Azərbaycandakı Ukrayna diasporlarını ölkələrimizi, xalqlarımızı birləşdirən təbii körpü adlandırmış,
Azərbaycanda yaşayan ukraynalıların, həm də Ukraynada yaşayan azərbaycanlıların özlərini rahat, inamlı, öz
evlərindəki kimi hiss etməsindən, öz dövlətlərində bir ailə kimi yaşamasından, eyni zamanda, Ukrayna ilə
Azərbaycan arasında münasibətlərin fəal inkişaf etməsinə çalışmalarından məmnunluğunu bildirmişdir.
Ukraynadakı Azərbaycan diasporu bu gün də ölkələrimiz və xalqlarımiz arasında dostluq və əməkdaşlıq
əlaqələrinin möhkəmlənməsində əhəmiyyətli rol oynayir. Ukraynanın çətin anlarında Azərbaycan diasporu
Ukrayna xalqının yanında olmuş, ölkələrinin [səh.133-134] müstəqilliyi və seçdiyi inkişaf kursu naminə onlara
dəstək nümayiş etdirmişlər.
Hazırda Ukraynada Azərbaycan diasporu iki böyük təşkilat ətrafında birləşmişdir. Bunlardan biri
“Ukrayna Azərbaycanlılarının Birləşmiş Diasporu” ümum Ukrayna ictimai təşkilatı, о biri isə “Birləşmiş
Ukrayna Azərbaycanlıların Konqresi” ictimai təşkilatıdır. Bundan başqa, müstəqil fəaliyyət göstərən, lakin
adıçəkilən diaspor təşkilatları ilə əməkdaşlıq edən, dövlət qurumlarında rəsmi qeydiyyatdan keçmiş ictimai və
region təşkilatları da fəaliyyət göstərir. Bunlara Kiyevdə Heydər Əliyev adına tədris, elm, mədəniyyət və
idman mərkəzi və “Beynəlxalq Azərbaycanlılıq İnstitutu” ictimai təşkilatı, Ukrayna Azərbaycanlı Alimlər
Şurası, Ukrayna Azərbaycanlı Ağsaqqallar Şurası, “Xalq Diplomatiya İnstitutu ictimai təşkilatı, “Qız Qalası”
Ukrayna Azərbaycanlı qadınları ictimai təşkilatı, Müslim Maqomayev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi,
Xarkovda “Dostluq” cəmiyyəti, “Krım Azərbaycanlıları İcması”, Ukrayna Azərbaycanlıları liqası
(Dnepropetrovsk) və s. aiddir. Diaspor təşkilatları ilə yanaşı, Azərbaycan həqiqətlərinin Ukraynada
təbliğatında, burada yaşayan azərbaycanlı gənclərin yaratdıqları gənclər təşkilatları da fəaldır. 2010-cu ildə
yaradılmış “Ukraynada Azərbaycanlı Gənclər Birliyi” təşkilatı daim ölkəmizin və xalqımızın mədəni
dəyərlərinin, tarixi və dövlətçilik həqiqətlərinin Ukraynada təbliği istiqamətində keyfiyyətli və məzmunlu
tədbirlər keçirir, Ukrayna gənclər təşkilatları ilə six əməkdaşlıq edir. Artıq neçənci ildir ki, təşkilat Ukraynada
fevral ayını “Xocalı” ayı elan edərək, 1992-ci ildə xalqımıza qarşı törədilmiş bəşəri cinayətin ifşa olunması
məqsədi ilə müxtəlif məzmunlu tədbirlər gerçəkləşdirilmişdir. Digər Azərbaycanlı gənclər birliyi olan “Ümum
Ukrayna Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatı” da Azərbaycan dəyərlərinin Ukraynada təbliğ edilməsində fəal rol
oynayır. Təşkilat tərəfındən son zamanlarda Ukraynanın bir çox təhsil müəssisələrində Azərbaycan
mədəniyyət otaqlarının təsis edilməsi istiqamətində uğurlu tədbirlər həyata keçirilmişdi.
Parlamentlərarası münasibətlər
Qeyd etmək lazımdır ki, ölkələrimizin parlamentlərarası əlaqələri də daimi yüksələn xətlə inkişaf
etmişdir. Parlament spikerlərinin, parlamentlərarası dostluq qruplarının qarşılıqlı səfərləri, XİN-ləri arasında
məsləhətləşmələr, regional və beynəlxalq təşkilatlarda bir-birinin maraqlarını nəzərə alan əməkdaşlıq və
qarşılıqlı dəstək səmərəli nəticə vermədədir.
Azərbaycan-Ukrayna parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrup 1995-ci ildə yaradılmışdı. Azərbaycan
Respublikası Milli Məclisində işçi qrupun rəhbəri millət vəkili, Aqrar Siyasət Komitəsinin sədri Eldar
İbrahimov, Ukrayna Ali Radasında isə azərbaycanlı deputat, Gömrük və Vergi Məsələləri Komitəsinin sədri
Roman Nəsirovdur. Ukraynada 2014-cü ilin oktyabr ayında keçirilmiş növbədənkənar parlament seçkilərindən
sonra qrupun tərkibi yenidən formalaşdırılmağa başlamış və ümumi sayı 27 nəfər olan qrupa Ukrayna
Parlamentinin bütün partiya, fraksiya və deputat qruplarını təmsil edən millət vəkilləri, həmçinin müstəqil
deputatlar könüllü üzv yazılmışlar. Bu rəqəmin 30-dan artıq olacağı ehtimal edilir. Ukrayna deputatlarından
ibarət heyətin cari ilin 30 mart – 1 aprel tarixlərində Azərbaycana səfəri, Azərbaycan Milli Məclisinin sədri
Oqtay Əsədovun, xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarovun və digər rəsmi şəxslərin nümayəndə heyətini
qəbul etməsi və aparılan müzakirələr bu sahədə münasibətlərin inkişafına geniş yol açmışdır. Roman Nəsirov
işçi qrupun fəaliyyətinin Azərbaycan Respublikası və Ukrayna arasında parlamentlərarası əlaqələrlə yanaşı,
həmçinin iqtisadi və mədəni münasibətlərin inkişaf etdirilməsi istiqamətində də gücləndirilməsi niyyətində
olduğunu bildirmişdir.
Mədəni əlaqələr
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Azərbaycan-Ukrayna mədəni əlaqələri daha sürətlə inkişaf etmədədir. Bu əlaqələrin [səh.134-135]
inkişafında dövlət başçılarının qarşılıqlı səfərlərinin böyük rolu olmuşdur. Hələ 1997-ci il- də Azərbaycan
xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevə Ukraynanın ali mükafatı – «Yaroslav Mudri» ordeni təqdim
edilmişdi. Həmin ildə Prezident Heydər Əliyevin Ukraynaya rəsmi səfəri çərçivəsində Kiyevdə Azərbaycan
Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Ukrayna Mədəniyyət və İncəsənət Nazirliyi arasında mədəniyyət və
incəsənət sahəsində əməkdaşlığa dair saziş imzalamışdı. 1998-ci ildən etibarən Bakı Slavyan Universitetində
Ukrayna dili tədris olunur. 17 oktyabr 2001-ci ildə BSU-da Ukrayna tədris-mədəniyyət mərkəzi açılmışdı.
Azərbaycan Respublikası ilə Ukrayna arasında genişlənən əməkdaşlıq nəticəsində 2000-ci ildə
Ukraynanın paytaxtı Kiyev şəhərində Regionlar arası Idarəetmə Akademiyasında Heydər Əliyev adına Siyasi
və Sosial Elmlər Institutu açılmışdı. Ukraynada xalqımızın dahi şairi Səməd Vurğunun anadan olmasının 100
illiyinə həsr edilmiş tədbir keçirilmiş, hələ 1978-ci ildə Kiyevdə şairin adı verilmiş kitabxana yüksək səviyyədə
təmir edilərək istifadəyə verilmişdi. 2004-cü ildə isə Kiyevdə ulu öndər Heydər Əliyevin heykəli ucaldılmışdır.
2008-ci il iyun ayının 30-da Ukrayna Prezidenti Viktor Yuşşenkonun Azərbaycana səfəri zamanı görkəmli
Ukrayna şairi Taras Şevçenkonun abidəsinin açılış mərasimi keçirilmişdi.
İki ölkə arasında mütəmadi olaraq ədəbiyyat və mədəniyyət günləri, idman yarışları, turizm sərgiləri və
s. tədbirlər keçirilir. Humanitar sahədə əlaqələrin möhkəmləndirilməsində diplomatik nümayəndəliklər fəal
iştirak edirlər. 2014-cü ildə Ukrayna xalqının dahi mütəfəkkir şairi Taras Şevçenkonun anadan olmasının 200
illiyi ilə bağlı Azərbaycan səfırliyi tərəfindən Kiyevdə silsilə tədbirlər keçirilmişdi. Taras Şevçenkonun xatirəsi
Azərbaycanda MEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda, Bakı Slavyan Universitetində, Azərbaycan
Yazıçılar Birliyində keçirilmiş tədbirlərlə də anılmışdı.
Mədəni əlaqələrin inkişafında, Azərbaycanın mədəni irsinin, tarixi və siyasi həqiqətlərinin Ukrayna
ictimaiyyətinə çatdırması məqsədi ilə Azərbaycan səfırliyi tərəfındən 20 yə yaxın kitab Ukrayna dilinə tərcümə
edilərək çap olunmuş, kitabxanalara, təhsil müəssisələrinə paylanılmış, Ukrayna ictimaiyyətinin üzvlərinə
hədiyyə edilmişdi. 2014-cü ilin dekabr ayında bu kitabların Kiyevdə V.Vernadski adına Kiyev Milli
Kitabxanasında, həmçinin Bakıda Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasında təqdimatı
keçirilmişdi. Ukraynada 1925-ci ildən çıxan “VseSvit” xarici ədəbiyyat jurnalının Azərbaycan ədəbiyyatına
həsr olunmuş nömrəsi 2015-ci ilin yanvar ayında nəşr edilmişdi. Qeyd etmək lazımdır ki, bu, Ukraynada
Azərbaycan ədəbiyyatı antologiyasının ilk irihəcmli nəşridir. Elə həmin tarixlərdə Azərbaycanın “Dünya
ədəbiyyatı” jurnalının Ukrayna ədəbiyyatına həsr edilmiş xüsusi buraxılışının təqdimatı keçirilmişdi.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Bədii Tərcümə və Ədəbi Əlaqələr Mərkəzinin bu mətbuat orqanının xüsusi
buraxılışına Ukraynanın 30 ədibinin – klassik və müasir müəlliflərin əsərləri daxil edilmişdi.
Azərbaycan ədəbi irsinin Ukrayna oxucuları arasında sevildiyin nəzərə alaraq, Azərbaycan Yazıçılar
Birliyinin sədri Anarın bir sıra əsərləri “Ağ qoç, qara qoç” adı ilə Ukrayna dilində nəfis şəkildə çap edilmişdi.
2015-ci ilin mart ayında yazıçının anadan olmasının 77-ci ildönümü ilə əlaqədar kitabın Kiyevdə radio
təqdimatı keçirilmişdi. “Mədəniyyət” radiosunda kitab müzakirə edilmiş, studiyaya zəng vuran oxucularla
interaktiv fıkir mübadiləsi aparılmışdı. Qeyd edilməlidir ki, səfirliyin professor Yaqub Mahmudovun Ukrayna
dilində bundan əvvəl nəşr etdirdiyi “Heydər Əliyev ideyalarının zəfər yolu”, görkəmli yazıçı Hüseynbala
Mirələmovun “Azərbaycan Prezidentinin siyasi portreti”, akademik Ramiz Mehdiyevin “Dağlıq Qarabağ:
[səh.135-136] mənbələrdən oxunmuş tarix”, Mir Cəlalın, M.F. Axundovun əsərləri də geniş oxucu kütləsinin
marağına səbəb olmuşdur. Hazırda böyük ədibimiz Cəlil Məmmədquluzadənin irihəcmli əsərlər toplusu
ukraynaca nəşrə hazırlanır.
Mədəni əlaqələrimizin bariz nümunəsi Kiyevdə Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər
Əliyevin adını daşıyan parkdır.
2013-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti tərəfındən inşa edilmiş park Azərbaycanın
müasir dövlətçiliyini təmsil edən dahi rəhbəri Heydər Əliyevin heykəli-Bakı qala divarları, 16-cı əsrə aid,
hazırda Londonda muzeydə qorunan Şeyx Səfi xalısının mükəmməl freskası, müxtəlif ağac və çiçəklər
ölkəmizin tarixini, incəsənətini, gözəl təbiətini təcəssüm etdirən atributlarla zəngindir. Park Kiyev sakinlərinin
ən sevilən ziyarət və istirahət yerlərindən birinə çevrilmişdir. Gənc ailə quranların toy foto sessiyalarının
Heydər Əliyev parkında keçirilməsi artıq bir ənənəyə çevrilmişdir.
Azərbaycanın ukraynalılara ərməğanı olan və Azərbaycan-Ukrayna mədəni əlaqələrinin gözəl
nümunəsinə çevrilmiş daha bir park Kiyev yaxınlığında İrpen şəhərində Zərifə Əliyeva parkıdır. Azərbaycanın
görkəmli akademik-oftalmoloqunun adını daşıyan küçədə yerləşən park Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin
Ukrayna nümayəndəliyi tərəfindən əsaslı şəkildə qurulmuş, şəhər sakinlərinin mədəni istirahəti, uşaqların
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oynaması üçün gözəl yerə çevrilmişdir. Daha bir parkin – “Azərbaycan” parkının Odessa şəhərində inşasına
başlanması planlaşdırılır.
2014-cü ilin martında Rusiya Federasiyasının Krımı ilhaq etməsi və ölkənin cənub-şərqində separatizm
hərəkatının başlanması ilə əlaqədar Ukrayna dövləti mürəkkəb daxili siyasi böhranla üzləşdi. Belə bir
mürəkkəb geosiyasi vəziyyət və qarşıdurma şəraitində strateji tərəfdaşlıq prinsiplərinə sadiq qalan Azərbaycan
dövləti BMT Baş Məclisindəki səsvermədə Ukraynanın ərazi bütövlüyünü birmənalı dəstəklədi. Cari ilin
yanvar ayının 21-də Almaniya Federativ Respublikasına işgüzar səfəri zamanı kansler Angela Merkellə birgə
keçirdiyi mətbuat konfransında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bildirmişdir ki, “Biz bütün ölkələrin ərazi
bütövlüyünü tanıyırıq. Əlbəttə, biz istəyirik ki, bütün ölkələr Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanısın. Çünki
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 20 ildən çoxdur ki, Ermənistan tərəfindən pozulubdur. Biz Ukraynanın ərazi
bütövlüyü ilə bağlı BMT-nin Baş Məclisində aparılan səsvermədə də Ukraynanın ərazi bütövlüyünü açıq
şəkildə dəstəklədik. Hesab edirik ki, bu, beynəlxalq hüququn əsas prinsipidir. Ərazi bütövlüyü ölkələrin
razılığı olmadan dəyişdirilə bilməz. Əgər bu, pozularsa, əlbəttə ki, bu, bərpa olunmalıdır”.
Ağır tarixi məqamda Ukraynaya bu yüksək siyasi dəstəyin göstərilməsi, sözsüz ki, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin beynəlxalq hüquqa və strateji tərəfdaşlıq ənənəsinə əsaslanan xarici
siyasət kursunun ardıcıl və prinsipial mahiyyətini bir daha nümayiş etdirir.
Ədəbiyyat:
1.
Prezident İlham Əliyev, Yüksək səviyyədə görüşlər, 3-cü cild, Bakı 2008.
2
История Украины: учебник. Киев, Издательско-полиграфический центр “Киевский
университет”, 2010. 631 с.
3
Украина-Азербайджан, Хроника 2000. Киев, 2011.-504с.
4
Экспертный “Круглый стол”, посвященный истории кочевых цивилизаций в
Приднепровье (Скифы) Сборник докладов. Днепропетровск, 2013, -54 с.
5
Ариф Гулиев, Украина – азербайджанские отношения: право, политика, дипломатия: сб.
научных трудов. Том 1- Харьков, изд. Факт, 2014.-656 с.[səh.136-137]
6
Анатолий Денисенко, Василь Туркевйъщ, Лубов Сщпаковски. Леадер оф тцо епоъщс –
Азербайджан – Украиниан релатионс ин терме оф Щейдар Алийев лифе я.нд аътивитиес. Кйив,
“Планета”, 2013. -328п.
7
Гульнара Абдуллаева, Битвы из истории Крымского ханства: очерки. -Симферополь: КРП
“Издательство Крымучпедгиз” 2013,-208с.
8
Гульнара Абдуллаева, Золотая Эпоха Крымского ханства: очерки. -Симферополь. КПП
“Издательство Крымучпедгиз”, 2012. -216с.
9
Л.Н. Гумилев, История Древней Руси во взаимоотношениях народов Евразии.
Издательство “ACT”, Москва, 2008, -944 с.
10
Сергей Удовик, История Руси-Украин. Киев, изд. Ваклер, 2010-120с. (ситат сящ. 75. ола
биляр)
11 Ягуб Махмудов, Переможний хid ideй Гейдара Алиева, Кiв, Видавичий д1м Дмитро Бураго,
2013. -268с.
Açar sözlər: tarixi-etnik yaxınlıq, Azərbaycan-Ukrayna münasibətləri, 1918-20-ci illərdə əlaqələr,
Azərbaycan-Ukrayna parlamentlərarası münasibətlər, Azərbaycan-Ukrayna mədənı əlaqələri
Ключевые слова: историческая и этническая близость, отношения между Азербайджаном и
Украиной, 1918-20 отношений межпарламентские связи между Азербайджаном и Украиной,
культурные связи между Азербайджаном и Украиной
Keywords: historical and ethnic affinity, relations between Azerbaijan and Ukraine, 1918-20 relations,
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Ейнулла Мадатли
Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республике на Украине
Отношения между Азербайджаном и Украиной: история и современное положение
Резюме
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Много веков до установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Украиной
существовали историческая близость и тесное этническое сродство между нашими народами. Первые
связи и торговые отношения между Азербайджаном и Украиной берут свое начало со времен Киевской
Руси.
Взаимоотношения Азербайджанской Демократической Республикой и Украинской Народной
Республикой в 1918-1920 годах имеют большое значение для независимых отношений между нашими
странами. От первых дипломатических контактов до обмена дипломатическими представительствами
между двумя государствами, эти отношения развивались [səh.137-138] сложных политических
условиях. Азербайджанская Народная Республика, став первой демократической парламентской
республикой на Востоке, была оккупирована Советской Россией и 28 апреля 1920 года утратила свою
независимость. Политические отношения с Украиной, столкнувшейся с таким же развитием,
прекратились. Только в 1991 году, когда наши народы снова приобрели независимость, отношения
между Азербайджаном и Украиной возобновились. Эти отношения начали стремительно развиваться,
когда в Азербайджане во власть пришел общенациональный лидер Гейдара Алиев, который придавал
особое значение отношениям с Украиной.
Украина выступает за территориальную целостность Азербайджана в Нагорно-Карабахском
конфликте и за его решение в рамках международных правовых норм. В марте 2014 года
Азербайджанская Республика уверенно проголосовала за территориальную целостность Украины на
Генеральной Ассамблеи ООН. Помимо того, во время пресс-конференции с федеральным канцлером
Германии госпожой Ангелой Меркель в рамках своего рабочего визита в Германию в январе 2015 г.
Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев еще раз заявил о поддержке
суверенитета и признании территориальной целостности Украины.
Отношения между Азербайджаном и Украиной развиваются на уровне стратегического
партнерства. Есть большой потенциал для расширения сотрудничества в сферах политического
взаимодействия, экономики и торговли, науки и образования, культуры и других гуманитарных
направлений.
Eynulla Madatli
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Azerbaijan to Ukraine
Relations between Azerbaijan and Ukraine: history and current state
Summary
There were historical ties and close ethnic affinity existing between our nations before the establishment
of the diplomatic relations between Azerbaijan and Ukraine. The first contacts and trade relations take their
start from the period of Kievan Rus.
Mutual relations between the Azerbaijan Democratic Republic and Ukraine People’s Republic during
1918-1920 are of high importance for the independent relations between our countries. Starting from the first
diplomatic contacts till the exchange of the diplomatic representations, these relations were being developed
under difficult political conditions. Azerbaijan Democratic Republic, becoming the first parliamentarian
republic on the East, was occupied by Soviet Russia on April 28, 1920 and lost its independence. Political
relations with Ukraine, which faced the same fate, were interrupted. Only in 1991 when our countries restored
their independence, relations between Azerbaijan and Ukraine were reestablished. These relations started
rapidly developing with leadership of nationwide leader Heydar Aliyev in Azerbaijan, who used to attach high
importance to the cooperation with Ukraine.
Ukraine supports territorial integrity of Azerbaijan in Nagorno-Karabakh conflict and stands for its
resolution within the norms of international law. Azerbaijan confidently voted for the territorial integrity of
Ukraine at the UN General Assembly meeting in March 2014. Besides, the President of the Republic of
Azerbaijan Mr. Ilham Aliyev, at the press-conference together with German Federal Chancellor Mrs. Angela
Merkel within his working visit to Germany in January 2015, reiterated the support for sovereignty and
territorial integrity of Ukraine.
Relations between Azerbaijan and Ukraine are developing on the level of strategic partnership. The is a
huge potential for widening the cooperation in political, economic, scientific, cultural and other spheres.
Dövlət İdarəçiliyi.-2015.-№1.-S.-127-138.
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Azərbaycan-Çexiya münasibətləri strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlib
Elnur HACALIYEV
Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra Çexiya Respublikası ilə münasibətlərin bütün
sahələrdə inkişaf etdirilməsini xarici siyasətdə mühüm vəzifələrdən biri kimi müəyyənləşdirib. Bu
ölkənin Avropa siyasi arenasında özünəməxsus imkanlarını nəzərə alaraq münasibətlərin strateji
tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəldilməsinə xüsusi diqqət yönəldilib. Prezident İlham Əliyevin uğurlu
siyasəti nəticəsində ötən 12 ildə Azərbaycan-Çexiya əlaqələri daha da inkişaf etmiş, ikitərəfli
münasibətlərdə qarşılıqlı inam və etimad güclənib.
Çexiya Respublikası Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini 1992-ci il 8 yanvar tarixində tanıyıb və
ölkələrimiz arasında diplomatik münasibətlər 1993-cü il yanvarın 29-da qurulub. Azərbaycanın Çexiyada
səfirliyi 2007-ci ildə, adıçəkilən ölkənin isə respublikamızda səfirliyi 2009-cu ildə təsis edilib. Dövlət
başçılarının qarşılıqlı səfərləri ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın ildən-ilə güclənməsinə mühüm təsir göstərib.
Bu səfərlər ölkələrarası əlaqələrin inkişafına yeni imkanlar açır. Qarşılıqlı səfərlər zamanı iki ölkə arasında ən
müxtəlif sahələri əhatə edən birgə sazişlərin imzalanması dövlətlərimiz arasında perspektiv əməkdaşlığın
inkişafına böyük töhfə verir.
Çex Respublikasının Prezidenti Miloş Zemanın bu günlərdə Azərbaycana rəsmi səfəri də iki ölkə
arasında əməkdaşlığın uğurla inkişaf etdiyini bir daha təsdiqlədi. Prezident İlham Əliyev ilə Çexiya Prezidenti
arasında keçirilən görüşdə ikitərəfli münasibətlərin siyasi, iqtisadi, humanitar və digər sahələrdə uğurla inkişaf
etdiyi bildirildi. Bu səfərin ikitərəfli münasibətlərin genişləndirilməsi baxımından əhəmiyyəti qeyd edildi.
Əlaqələrimizin möhkəmləndirilməsi üçün yaxşı perspektivlərin olduğu vurğulandı. Nəqliyyat, energetika,
qarşılıqlı investisiya qoyuluşu, turizm və digər sahələrdə əməkdaşlığın perspektivləri ilə bağlı da fikir
mübadiləsi aparıldı.
Prezident İlham Əliyev və Çex Respublikasının Prezidenti Miloş Zemanın görüşündən sonra
Azərbaycan-Çexiya sənədlərinin imzalanması mərasimi keçirildi. Bu sırada “Azərbaycan Respublikası ilə Çex
Respublikası arasında strateji tərəfdaşlıq haqqında Birgə Bəyannamə”, “Azərbaycan Respublikasının Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyi və Çex Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi arasında kənd təsərrüfatı sahəsində
əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu”nu göstərmək olar. Bu sənədlərin imzalanması iki ölkə
arasında əməkdaşlığın yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyduğunu bir daha nümayiş etdirdi.
Birgə mətbuat konfransında Prezident İlham Əliyev Azərbaycan-Çexiya münasibətlərini belə
xarakterizə etdi: “Əlaqələrimiz uğurla inkişaf edir. Siyasi, iqtisadi, mədəniyyət sahəsində çox gözəl nəticələr
vardır. Biz siyasi sahədə uğurlu əməkdaşlıq edirik. Beynəlxalq müstəvidə də, beynəlxalq təşkilatlar
çərçivəsində də birgə fəaliyyət göstəririk, əməkdaşlıq edirik. Bu gün biz Sizinlə əlaqələrimizin müxtəlif
aspektlərini geniş və səmimi şəkildə müzakirə etdik. Bir daha görürük ki, ikitərəfli əməkdaşlığın dərinləşməsi
üçün heç bir maneə yoxdur, əksinə, bizim aramızda tərəfdaşlıq və dostluq əlaqələri yaranıbdır.
Bu gün imzalanan strateji tərəfdaşlıq haqqında bəyannamə bu sözlərimin əyani sübutudur. Bu, çox ciddi
siyasi sənəddir, ikitərəfli əlaqələrimizin səviyyəsinin mahiyyətini əks etdirir və doğrudan da əlaqələrimizi
strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə qaldırıbdır. Bu bəyannamədə əlaqələrimizin müxtəlif aspektləri öz əksini tapır.
Eyni zamanda, bizim üçün ən ağrılı problem olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
mahiyyəti və münaqişənin həlli yolları da göstərilir. Bu mövqeyə, bu dəstəyə görə Sizə minnətdaram.
Bəyannamədə göstərilir ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi BMT Nizamnaməsi, BMT
Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələri, Helsinki Yekun Aktı, ölkələrin suverenliyi, ərazi bütövlüyü,
sərhədlərin toxunulmazlığı əsasında öz həllini tapmalıdır. Bu, yeganə mümkün həll variantıdır. Bütün
münaqişələr beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsasında öz həllini tapmalıdır”.
Azərbaycanın zəngin enerji resursları həm ölkəmizin iqtisadi potensialını gücləndirir, həm də regional
əməkdaşlıqda çox mühüm rol oynayır. Tikilib istifadəyə verilmiş neft kəmərləri Azərbaycan neftini dünya və
Avropa bazarlarına çıxarır. Respublikamız qlobal miqyasda artıq qaz ixrac edən ölkəyə çevrilib. Azərbaycan
öz enerji problemlərini uğurla həll edib. Regional əməkdaşlıq müstəvisində həm nəqliyyat, həm də enerji
sektorundakı təşəbbüslərin artırılması daha da böyük uğurlara gətirib çıxarıb. Bu gün bölgədə Azərbaycanın
iştirakı olmadan hər hansı layihəni gerçəkləşdirmək mümkün deyildir. Azərbaycan artıq Avropanın qaz
bazarında mühüm iştirakçıya çevrilməkdədir. Azərbaycan tərəfindən irəli sürülmüş “Cənub” Qaz Dəhlizi
layihəsi hazırda ümumi investisiya həcmi 45 milyard dollardan çox olan ən böyük infrastruktur layihələrindən
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biridir. Bu layihədə Azərbaycan investor, podratçı və layihənin təşkilatçısı kimi geniş şəkildə iştirak edir.
Çexiya Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyi məsələsində oynayacağı rolu müsbət qiymətləndirərək
energetika sahəsində əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətində olduğunu bəyan edib. Azərbaycan Çexiyaya xam
neft ixrac edir. Çexiyanın enerji balansında Azərbaycan nefti müəyyən bir hissəni – təxminən 30 faizi təşkil
edir. Çex iş adamları da Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin birinci mərhələsinə sərmayə qoyublar. Bakıda
Azərbaycan-Çexiya Biznes Forumunun keçirilməsi də perspektiv əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar açır.
Çexiya Prezidenti Miloş Zeman bildirib: “Azərbaycan ixracımız baxımından bizim üçün mühüm
ölkədir. Biz neftimizin təxminən 30 faizini Azərbaycandan idxal edirik. Bununla belə, Azərbaycan digər
səbəblərə görə də bizim üçün yaxın ölkədir. Əhalimizin sayı demək olar ki, eynidir. İqtisadi artım tempi kifayət
qədər məqbuldur. İşsizliyin səviyyəsi isə aşağıdır. Lakin bir məsələni də qeyd etmək istərdim. Prezident Əliyev
təvazökarlıq baxımından onu demədi. Azərbaycan öz öhdəliklərini yerinə yetirən ölkədir. Sizi əmin edə
bilərəm ki, Azərbaycanda olan əla maliyyə durumu heç də bütün ölkələrdə yoxdur. Mənə bildirildi ki,
Azərbaycan ərazisində apardığımız fəaliyyətin sığortalanmasına gəldikdə, heç bir işin pozulması və ya sığorta
halı olmamışdır. Cənab Prezident, mən bunu yüksək dəyərləndirirəm. Bütün bunlar hamıya aydın olan, lakin
adı çəkilməyən ölkələrlə müqayisədə Azərbaycana olan etimadı daha da artırır”.
Çexiya Prezidentinin Azərbaycana rəsmi səfərinin yekunları ölkələrimiz arasında bütün sahələrdə
əlaqələrin uğurla inkişaf etdiyini bir daha təsdiqlədi. Azərbaycan və Çexiya arasında mövcud olan
münasibətlərin səviyyəsi onu deməyə əsas verir ki, ölkələrimiz arasında əməkdaşlıq yeni inkişaf mərhələsinə
qədəm qoyub.
Azərbaycan.-2015.-20 sentyabr.-№ 206.-S.1.
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Azərbaycan-İtaliya əlaqələri yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub
Elnur Hacalıyev
Azərbaycan Avropanın cənubunda yerləşən İtaliya ilə əlaqələrini bütün sahələrdə uğurla inkişaf
etdirməkdədir. Diplomatik münasibətlərin uğurla qurulmasında xalqlarımızın mədəni-tarixi bağlılığı da
mühüm rol oynadığından rəsmi Bakı İtaliya ilə münasibətlərinin inkişafında bu amili daim diqqətdə
saxlamışdır. Azərbaycanın Avratlantik məkana inteqrasiya və Avropa Birliyi ilə sıx əməkdaşlıq prosesində bu
ölkənin dəstəyinə xüsusi önəm verməsi təsadüfi olmayıb, bir sıra mühüm tarixi və geosiyasi gerçəkliklərlə
şərtlənir. İtaliya bu gün dünya iqtisadiyyatında və siyasətində mühüm rol oynamaqla yanaşı, sülhün, əminamanlığın qorunub saxlanması prosesinin fəal iştirakçısıdır.
İtaliya-Azərbaycan münasibətləri qədim dövrlərdən mövcud olub. Hələ orta əsrlərdə indiki İtaliya
ərazisində mövcud olmuş şəhər-dövlətlər Azərbaycandakı Ağqoyunlular, Səfəvilər dövlətləri ilə sıx əlaqələr
qurublar. 1918-1920-ci illərdə mövcud olmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə də İtaliya ilə
Azərbaycan arasında diplomatik münasibətlər yaradılıb. Həmin vaxt İtaliyanın Bakıda diplomatik təmsilçiliyi
fəaliyyət göstərib. Sovet hakimiyyəti dövründə daha doğrusu 1972-ci ildə Azərbaycanın paytaxtı Bakı və
İtaliyanın Neapol şəhərləri qardaşlaşmış şəhər elan ediliblər. Azərbaycanla İtaliya arasında mədəni əlaqələr
həmin vaxtdan daha da sürətlənib.
Hər iki Avropa ölkəsi arasında əlaqələrin inkişafına ciddi təkan verən mühüm siyasi təsir amillərindən
biri İtaliyanın da Azərbaycanın müstəqilliyini ilk tanıyan dövlətlərdən olmasıdır. İtaliya Azərbaycanın
müstəqilliyini 1992-ci il yanvarın 1-də tanıyıb. İki dövlət arasında diplomatik münasibətlər 8 may 1992-ci ildə
yaradılıb. İtaliya öz səfirliyini Cənubi Qafqaz respublikalarından ilk dəfə 1997-ci ildə Azərbaycanda açıb.
İtaliyada Azərbaycan səfirliyi isə 2003-cü ildən fəaliyyət göstərir.
Dövlət başçılarının qarşılıqlı səfərləri ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın ildən-ilə güclənməsinə mühüm
təsir göstərmişdir. Bu səfərlər ölkələrarası əlaqələrin inkişafına yeni imkanlar açır. Qarşılıqlı səfərlər zamanı
hər iki ölkə arasında ən müxtəlif sahələri əhatə edən birgə sazişlərin imzalanması dövlətlərimiz arasında
perspektiv əməkdaşlığın inkişafına böyük töhfə vermişdir. Prezident İlham Əliyevin 24-26 fevral 2005-ci il
tarixində İtaliyaya rəsmi səfəri Azərbaycan-İtaliya tərəfdaşlığının daha da genişləndirilməsinə böyük təkan
verdi. Bu səfər zamanı İtaliya və Azərbaycan arasında gömrük, informasiya, telekommunikasiya, idman,
mədəniyyət, bələdiyyə, ədliyyə sahələrində əməkdaşlıqla bağlı yeni sazişlər imzalandı. Əldə edilən
razılaşmalar Azərbaycan-İtaliya münasibətlərinin yeni mərhələdə uğurla inkişaf etdiyini bir daha sübuta
yetirdi.
Prezident İlham Əliyevin “Milan Expo-2015” Beynəlxalq sərgisində Azərbaycan pavilyonunun
açılışında iştirak etmək üçün bu günlərdə İtaliya Respublikasına işgüzar səfəri də iki ölkə arasında
münasibətlərin yüksələn xətt üzrə inkişaf etdiyini bir daha təsdiqlədi. Xatırladaq ki, “Milan Expo-2015”də
Azərbaycan milli pavilyonunun təməli 2014-cü ilin iyulunda qoyulub. Ümumilikdə pavilyonda hazırlıq və
tikinti işləri 18 ay ərzində davam edib. Azərbaycan milli pavilyonu üzrə təşkilati işlər Heydər Əliyev Fondu
və Heydər Əliyev Mərkəzi tərəfindən aparılıb. Milli pavilyonda iştirakçı ölkələr arasında yeniliyə imza atılaraq
“Mirroring Baku” – Bakı ilə birbaşa əlaqə yaradılıb. Pavilyonla tanış olanlar monitorun qarşısında durmaqla
Bakıda monitor quraşdırılan məkanı görmək və buradakı insanlarla əlaqə saxlamaq imkanı əldə ediblər.
“Mirroring Baku” adlı bu layihə Şərq ilə Qərb arasında körpü rolunu oynayan Bakı ilə sərginin minlərlə
iştirakçısının əlaqəsinə şərait yaradıb. Xarici mətbuat və İtaliyanın aparıcı KİV-i milli pavilyonumuzun tikinti
və dizayn işlərinin yekunlaşdırılmasına görə Azərbaycanın lider olduğunu bildiriblər. Müxtəlif ölkələrin rəsmi
nümayəndə heyətləri və sərginin rəhbərliyi Azərbaycan pavilyonunun dizaynına görə digərlərindən çox
fərqləndiyini, seçilmiş mövzuya tam uyğun olduğunu qeyd ediblər. Ölkəmizin bu uğurları səbəbindən
Ermənistan “Milan Expo-2015”də iştirakdan imtina edib. Xatırladaq ki, ümumdünya “Expo” sərgisi 1851-ci
ildən etibarən keçirilir. Bu sərgi dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn ziyarətçi sayına görə Olimpiya Oyunları
və futbol üzrə dünya çempionatlarından sonra üçüncü böyük beynəlxalq tədbir hesab olunur.
Prezident İlham Əliyev “Milan Expo-2015” Beynəlxalq sərgisində çıxışı zamanı iki ölkə arasında
əlaqələri belə xarakterizə edib: “Siyasi əlaqələr, əlbəttə ki, bütün başqa sahələrə də müsbət təsir göstərir. Onu
da qeyd etməliyəm ki, İtaliya Azərbaycanın bir nömrəli ticarət tərəfdaşıdır. Bu da çox əlamətdar haldır. Bu,
bizi sevindirir. Çünki İtaliya bizim üçün çox yaxın ölkədir və Azərbaycan əhalisi İtaliyaya çox böyük sevgi
ilə, rəğbətlə yanaşır. Azərbaycanda olan, işləyən, yaxud da turist kimi gələn italyanlar əlbəttə ki, bunu hiss
edirlər. Bizim iqtisadi əməkdaşlığımız dərinləşir. Bu gün Azərbaycanda 60-dan çox İtaliya şirkəti fəaliyyət
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göstərir. Əlbəttə, bizim iqtisadi əlaqələrimizin böyük hissəsi enerji siyasəti ilə bağlıdır. Bu gün Azərbaycan və
İtaliya ölkələrimiz, bölgələrimiz və Avropa üçün çox önəmli olan “Cənub” qaz dəhlizinin icrası ilə birgə
məşğuldur. “Cənub” qaz dəhlizi Bakıdan, Azərbaycandan başlayır və İtaliyada başa çatır. Üç min kilometrdən
çox uzunluğu olan bu qaz kəməri gələcəkdə Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında öz müsbət
rolunu oynayacaq. Bu gün İtaliya ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrin yüksək səviyyədə olması imkan verir
ki, biz “Cənub” qaz dəhlizini vaxtında icra edək. Beləliklə, bundan sonra uzun illər, onilliklər ərzində İtaliya
və Azərbaycan, o cümlədən enerji siyasəti ilə bir-birinə daha da sıx bağlı olacaq. Bir sözlə, bizim ikitərəfli
əlaqələrimiz sürətlə inkişaf edir. Bu əlaqələrin inkişafı üçün çox gözəl imkanlar var. İki ay ərzində artıq bir
milyondan çox qonaq Azərbaycan pavilyonunda ölkəmizlə tanış olmuşdur. Bu, özlüyündə bir göstəricidir. Bu
onu göstərir ki, ölkəmizə çox böyük maraq var və bu maraq qarşılıqlıdır”.
Azərbaycan Prezidentinin İtaliya Respublikasına işgüzar səfəri çərçivəsində bu ölkənin Baş naziri
Matteo Renzi ilə geniş tərkibdə görüşü olub. Görüş zamanı Azərbaycanla İtaliya arasında ikitərəfli
münasibətlərin siyasi, iqtisadi, energetika, mədəniyyət və digər sahələrdə uğurlu inkişafından məmnunluq
bildirilib. İnfrastruktur, kənd təsərrüfatı, əczaçılıq, nəqliyyat, səhiyyə və digər sahələrdə əlaqələrin
genişləndirilməsi üçün yaxşı potensialın olduğu qeyd edilib. Energetika sahəsində əlaqələrin uğurla inkişaf
etdiyi diqqətə çatdırılıb, qeyri-energetika sektorunda əməkdaşlığımızın bundan sonra da genişlənəcəyinə
əminlik ifadə olunub. Ölkələrimiz arasındakı ikitərəfli münasibətlərin Azərbaycan-Avropa İttifaqı əlaqələri
baxımından önəmi qeyd edilib, regional, beynəlxalq və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir
mübadiləsi aparılıb.
Səfər zamanı Prezident İlham Əliyevin İtaliya Respublikasının Prezidenti Sergio Mattarella ilə görüşü
də əlamətdar məqamlarla yadda qalıb. Görüşdə ölkələrimiz arasında ikitərəfli münasibətlərin uğurla inkişaf
etdiyini bildirən İtaliya Prezidenti Azərbaycanın bölgədə, regionda və ümumiyyətlə, dünyada gedən
proseslərdə önəmli rolunu xüsusi qeyd edib. Prezident Sergio Mattarella “Milan Expo-2015” sərgisində
iştirakına görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib. İtaliya dövlətinin başçısı Heydər Əliyev
Fondunun ikitərəfli münasibətlərimizin, mədəni sahədə əlaqələrin inkişafında mühüm rolunu vurğulayıb.
Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər sistemində, antiterror fəaliyyətində, ekstremizmə və radikalizmə qarşı
beynəlxalq səviyyədə mübarizədə rolunu yüksək qiymətləndirib.
İtaliya Prezidenti ölkələrimiz arasında güclü dostluq münasibətlərinin mövcud olduğunu diqqətə
çatdıraraq qeyd edib ki, bu, xalqlarımızı daha da yaxınlaşdırır. O, Azərbaycanın yalnız regionda deyil,
ümumiyyətlə, beynəlxalq dialoqun həyata keçirilməsi işində rolunu yüksək dəyərləndirib. Prezident Sergio
Mattarella I Avropa Oyunlarının yüksək səviyyədə təşkil olunmasına və keçirilməsinə görə Azərbaycan
Prezidentini təbrik edib.
Beynəlxalq münasibətlər sistemində xüsusi çəkisi olan İtaliya ilə qarşılıqlı faydalı münasibətlərin bütün
strateji əhəmiyyətli sahələrdə inkişaf etdirilməsi Azərbaycanın xarici siyasətində mühüm istiqamətlərdən
birinə çevrilib. Bu da təsadüfi deyildir – İtaliya bu gün Avropanın ən böyük və nüfuzlu dövlətlərindən biri
olmaqla yanaşı, həm də demokratik-siyasi mərkəz statusunda çıxış edir. Rəsmi Roma Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsində ilk gündən ədalətli və beynəlxalq hüquq normalarına söykənən mövqe
tutmuşdur.
Ümumiyyətlə Prezident İlham Əliyevin İtaliyaya işgüzar səfərinin yekunları iki ölkə arasında
münasibətlərin qarşılıqlı maraqlar əsasında uğurla inkişaf etdiyini bir daha təsdiqlədi. İtaliya Cənubi Qafqazın
ən aparıcı və perspektivli ölkəsi sayılan Azərbaycanla əməkdaşlığı dərinləşdirmək üçün səylərini daha da
artırmaq niyyətindədir.
Azərbaycan.-2015.-12 iyul.-№ 149.-S. 2.
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Azərbaycan-Rumıniya əlaqələri yüksək inkişaf dinamikasına malikdir
Pərviz Sadayoğlu
Rumıniyanın AGERPRES milli xəbər agentliyi Azərbaycan ilə Rumıniya arasında 23 illik diplomatik
əlaqələrin tarixindən bəhs edən məqalə yayıb
Xəbər verildiyi kimi, Rumıniyanın AGERPRES milli xəbər agentliyi Azərbaycan ilə Rumıniya arasında
23 illik diplomatik əlaqələrin tarixindən bəhs edən məqalə yayıb. AGERPRES-in müxbirləri xanım Doina
Lecea və İrina Andrea Kristea tərəfindən yazılmış məqalədə diplomatik əlaqələrin xronologiyası diqqətə
çatdırılır, vaxtilə Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin, hazırda isə Prezident İlham
Əliyevin rumın həmkarları ilə birlikdə əlaqələrimizin möhkəmlənməsi üçün göstərdikləri səylər qeyd edilir.
Müəlliflər Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın
Rumıniyadakı xeyriyyəçilik fəaliyyəti, Fondun bu ölkədə nümayəndəliyinin açılması, Rumıniya ilə
Azərbaycan arasında Strateji Tərəfdaşlıq Sazişinin imzalanması və s. barədə də yazırlar. Eyni zamanda,
AGERPRES ilə AZƏRTAC arasında cari il martın 2-də Anlaşma Memorandumunun imzalanması media
sahəsində əlaqələrin yüksək səviyyədə olmasının göstəricisi kimi qiymətləndirilir. Müəlliflər iki ölkə arasında
ticarət dövriyyəsinin ildən-ilə artdığını, iqtisadi əməkdaşlığın inkişafı üçün yaxşı perspektivlərin olduğunu
bildirirlər.
Məqalədə “Bakı-2015” ilk Avropa Oyunları barədə də məlumat verilir, Rumıniyanın bu Oyunlarda 147
idmançısının iştirak etdiyi diqqətə çatdırılır.
Bu məqamda vurğulamaq lazımdır ki, Azərbaycan ilə Rumıniya arasında hər zaman xoş və geniş
əlaqələr mövcud olub. Yeri gəlmişkən, Rumıniya Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini 1991-ci il dekabrın 11də tanıyıb, 1992-ci il iyunun 21-də iki ölkə arasında diplomatik əlaqələr yaradılıb. 1998-ci il noyabrın 3-dən
Rumıniyanın Azərbaycanda, 2001-ci il mayın 19-dan isə Azərbaycanın Rumıniyada səfirliyi fəaliyyət göstərir.
Azərbaycanla Rumıniya arasında siyasi, iqtisadi, elmi, təhsil, mədəni və digər sahələrdə əlaqələr yüksələn xətlə
inkişaf edir, qarşılıqlı yüksək səviyyəli səfərlər həyata keçirilir. Ümumilikdə, müxtəlif sahələrdə əlaqələrimizin
inkişafını təmin edən 40-dan çox sənəd imzalanıb.
Son illərdə iki ölkənin prezidentləri, xarici işlər nazirləri, həmçinin, hökumət və parlament təmsilçiləri
səviyyəsində çoxsaylı görüşlər həyata keçirilib. Belə ki, 2004-cü il martın 18-də Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev Slovakiya Respublikasında keçirilən “Daha geniş Avropaya istiqamət: yeni gündəlik” mövzusunda
beynəlxalq konfrans zamanı Rumıniyanın baş naziri A. Nastase ilə görüşüb. 2004-cü il oktyabrın 11-12-də
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rumıniyaya rəsmi səfər edib. Görüşlər zamanı Azərbaycan ilə Rumıniya
arasında ikitərəfli əlaqələrin perspektivləri, regional əməkdaşlıq, beynəlxalq məsələlər ətrafında geniş
müzakirələr aparılıb. Prezident İlham Əliyev və Rumıniya Prezidenti İon İliyesku Buxarestin 8 May parkında
xalqımızın Ümummilli lideri Heydər Əliyevin büstünün təntənəli açılış mərasimində iştirak ediblər. Səfər
zamanı iki ölkə arasında 11 sənəd imzalanıb.
Ümumiyyətlə, hər iki ölkənin dövlət başçıları daimi olaraq qarşılıqlı səfərlər edirlər. Azərbaycanın
dövlət başçısının ən çox səfər etdiyi dövlətlərdən biri məhz Rumıniyadır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
dövlət başçısı kimi Rumıniyaya 3 dəfə işgüzar, 2 dəfə isə rəsmi səfər edib. Dövlət başçımızın 2009-cu il 2829 sentyabr tarixlərində Rumıniyaya rəsmi səfəri xüsusilə yaddaqalan olub. Bunu səfər zamanı “Azərbaycan
Respublikası və Rumıniya arasında strateji tərəfdaşlığın yaradılması razılaşması haqqında Birgə
Bəyannamə”nin imzalanması və Rumıniya Prezidenti Trayan Beseskunun Prezident İlham Əliyevlə
görüşündən sonra verdiyi bəyanat da təsdiqləyir.
Qeyd etmək yerinə düşər ki, Azərbaycanla Rumıniya arasında uzun illərdir ki, uğurla davam edən
münasibətlər ən yüksək inkişaf mərhələsinə çatıb. Tərəflərin siyasi-iqtisadi əlaqələrə təkan verən mühüm
addımlar atması təmasların dinamikliyini daha da artırıb və münasibətlərin məntiqi nəticəsi olaraq Azərbaycan
ilə Rumıniya arasında strateji tərəfdaşlığın möhkəm təməli qoyulub.
Rumıniya-Azərbaycan əlaqələrindən danışarkən bir məqamı xüsusi olaraq vurğulamaq vacibdir. Belə
ki, 2010-cu ildə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin fəaliyyətinə növbəti yüksək qiymət Rumıniya
ictimaiyyəti tərəfindən verilib. Daha doğrusu, dövlət başçısı Cənub-Şərqi Avropanın, eləcə də, Rumıniyanın
nüfuzlu “Balcanii şi Europa” (“Balkanlar və Avropa”) jurnalı tərəfindən “İlin adamı-2010” mükafatına layiq
görülüb. Siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni sahələrdə xüsusi çəkiyə malik olan şəxsiyyətlərdən və ölkənin nüfuzlu
qeyri-hökumət təşkilatlarının, kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrindən, müstəqil ekspertlərdən
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ibarət münsiflər heyəti bu seçimini Azərbaycan Prezidentinin siyasi, iqtisadi, elmi, mədəni və humanitar
sahələrdə əldə etdiyi uğurlarla, Rumıniya-Azərbaycan əlaqələrinin, hər iki xalqın və geniş Xəzər və Qara dəniz
bölgələrinin tərəqqisinə göstərdiyi xüsusi diqqətlə əsaslandırıb, regionun və eyni zamanda, gələcəkdə Qərbi
Avropanın enerji problemlərinin səmərəli həllinə gətirib çıxaracaq AGRİ (Azərbaycan-Gürcüstan-RumıniyaMacarıstan İnterkonnektoru) layihəsinin buna bariz nümunə olduğunu xüsusi qeyd ediblər. Təbii ki, bu hadisə,
dövlət başçısının belə yüksək adlara layiq görülməsi hər bir vətəndaşımız üçün böyük fəxr və qürur
mənbəyidir. Bu, həm də Azərbaycan dövlətinə və xalqına yüksək hörmətin ifadəsidir.
Onu da qeyd edək ki, Mərkəzi Avropanın əsas nəqliyyat-kommunikasiya qovşağında yerləşən Rumıniya
ilə sıx ticari və iqtisadi əlaqələrin möhkəmlənməsi ölkəmiz üçün də mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Bu məqamda vurğulamaq yerinə düşər ki, 2013-cü ilin martında Rumıniya Deputatlar Palatası sədri
Valeriu Zqoneanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin ölkəmizə səfəri zamanı da iki dövlət arasındakı
münasibətlər əsas müzakirə mövzusu olub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Rumıniya
Deputatlar Palatasının sədri Valeriu Zqoneanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Ölkələrimiz
arasında güclü siyasi əlaqələrin mövcud olduğunu vurğulayan dövlət başçısı Azərbaycan ilə Rumıniya arasında
ikitərəfli dostluq və strateji tərəfdaşlıq əlaqələrinin bütün sahələrdə bundan sonra da genişlənəcəyinə
əminliyini ifadə edib.
2013-cü ilin aprelində isə Rumıniyanın Konstansa şəhərində Azərbaycan Respublikasının fəxri
konsulluğu fəaliyyətə başlayıb. Fəxri konsulluğun inzibati ofisinin rəsmi açılış mərasimində bu ölkə
parlamentinin deputatları, senatorları, dövlət və hökumət nümayəndələri, Konstansadakı universitetlərin
rektorları, ictimai təşkilatların və fondların üzvləri, tanınmış tarixçilər, ədəbiyyat, mədəniyyət və incəsənət
xadimləri, KİV-lərin nümayəndələri, bu şəhərdəki diplomatik korpusun təmsilçiləri, Heydər Əliyev Fondunun
Rumıniyadakı nümayəndəliyinin, Rumıniya-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin sədri və İdarə Heyətinin
üzvləri, Azərbaycan-Rumıniya Mədəniyyət və Gənclər Assosiasiyasının və Rumıniya-Azərbaycan İkitərəfli
Sənaye və Ticarət Palatasının üzvləri, burada yaşayan və təhsil alan azərbaycanlılar, diasporumuzun, türk-tatar
icmalarının nümayəndələri iştirak ediblər.
Ötən il martın 14-də isə Bakıda Azərbaycanın xarici işlər nazirinin müavini Xələf Xələfov və Rumıniya
xarici işlər nazirinin müavini Boqdan Aureskunun iştirakı ilə siyasi məsləhətləşmələr keçirilib. Görüşdə
Azərbaycan ilə Rumıniya arasında ikitərəfli münasibətlərin hazırkı səviyyəsindən məmnunluq ifadə olunub və
əlaqələrin strateji xarakter daşıdığı vurğulanıb.
Xələf Xələfov Azərbaycan ilə Rumıniya arasında siyasi dialoqun yüksək səviyyəsinin bütün
istiqamətlərdə, o cümlədən, iqtisadi, kənd təsərrüfatı, sənaye, müdafiə sənayesi, turizm, mədəniyyət və təhsil
sahələrində əməkdaşlıq üçün geniş imkanlar yaratdığını bildirib. Azərbaycan ilə Rumıniya arasında
münasibətlərin daha da inkişafı üçün heç bir məhdudiyyətin olmadığı qeyd edilib. Nazir müavini ölkələrimiz
arasında münasibətlərin inkişafında parlamentlərarası əlaqələrin əhəmiyyətini də vurğulayıb. O, həmçinin,
Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında oynadığı vacib rolu qeyd edib. Görüşdə
qarşılıqlı maraq kəsb edən digər beynəlxalq və regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Görüşün
sonunda Azərbaycan Respublikası və Rumıniya Respublikası Xarici İşlər nazirlikləri arasında 2014-2015-ci
illər üçün ikitərəfli və beynəlxalq məsələlər üzrə məsləhətləşmələr planı imzalanıb.
Ötən ilin aprelində isə Buxarestdə yerləşən Qədim Xəritə və Kitablar Muzeyində Azərbaycan
Respublikasının Rumıniyadakı səfirliyinin sabiq əməkdaşı Təbriz Qarayevin müəllifi olduğu “Rumıniyanın
Cənubi Qafqaz ölkələri ilə münasibətləri” kitabının təqdimat mərasimi keçirilib. Kitab Rumıniyanın nüfuzlu
“Top Form” nəşriyyatı tərəfindən çap edilib.
Mərasimdə ölkənin ictimai, elm xadimləri, müxtəlif universitetlərin professor və müəllimləri, Avropa
Parlamentinin üzvləri, Azərbaycanın Rumıniyadakı səfirliyinin, Heydər Əliyev Fondunun Rumıniyadakı
nümayəndəliyinin əməkdaşları, Azərbaycan-Rumıniya Gənclər və Mədəniyyət Assosiasiyasının üzvləri,
Rumıniyada yaşayan azərbaycanlılar və Azərbaycansevər rumınlar iştirak ediblər. Çıxış edənlər, kitabda
Cənubi Qafqaz regionunun tarixi, coğrafi, iqtisadi, geosiyasi və etnik baxımdan təhlil edildiyini deyib,
Rumıniyanın həmin regionun ölkələri ilə ikitərəfli diplomatik, iqtisadi və mədəni əlaqələri barədə geniş
məlumat verildiyini diqqətə çatdırıblar. Mərasimdə T. Qarayev çıxış edərək müəllifi olduğu kitabda
Azərbaycanın tarixi, keçdiyi inkişaf yolu, regiondakı mövqeyi, apardığı müstəqil xarici siyasət, ölkəmizin
Avropanın enerji təhlükəsizliyindəki mühüm rolu, Avroatlantik institutlara fəal inteqrasiyası, həmçinin,
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə geniş məlumatların yer aldığını bildirib.
Yeni Azərbaycan.-2015.-24 iyun.-№ 111.-S.8.
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Azərbaycan-Macarıstan əlaqələri yüksək inkişaf dinamikasına malikdir
Pərviz Sadayoğlu
İki ölkə arasındakı əməkdaşlıq bir çox sahələri əhatə edir
Xəbər verildiyi kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Macarıstan Respublikasının
Milli Assambleyasının sədri Laszlo Köverin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Azərbaycan ilə
Macarıstan arasında ikitərəfli münasibətlərin uğurla inkişaf etdiyini vurğulayan Prezident İlham Əliyev
Macarıstana sonuncu səfərini məmnunluqla xatırlayıb. Ölkələrimiz arasında parlamentlərarası əməkdaşlığın
da fəal şəkildə inkişaf etdiyini bildirən dövlətimizin başçısı ikitərəfli münasibətlərimizin müxtəlif
istiqamətlərdə daha da möhkəmləndirilməsi üçün yaxşı imkanların olduğunu deyib.
Prezident İlham Əliyev Macarıstan Respublikasının Milli Assambleyasının sədri Laszlo Köverin
başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin ölkəmizə səfərinin parlamentlərarası əlaqələrimizin inkişafı işinə öz
töhfəsini verəcəyinə ümidvar olduğunu bildirib. Dövlətimizin başçısı səfərin ölkəmizlə yaxından tanış olmaq
üçün yaxşı fürsət yaradacağına da əminliyini ifadə edib.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Macarıstana son səfərinə toxunan Laszlo Köver səfərin mühüm
əhəmiyyət daşıdığını və səfər çərçivəsində imzalanan sənədlərin əlaqələrimizin daha da genişləndirilməsi
baxımından önəmini qeyd edib. Macarıstanlı qonaq birinci Avropa Oyunlarının ölkəmizdə yüksək səviyyədə
təşkil olunduğunu vurğulayıb.
Görüşdə ölkələrimiz arasında əlaqələrin enerji, təhsil, səhiyyə və digər sahələrdə daha da inkişaf
etdirilməsı ilə bağlı məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb.
Vurğulayaq ki, ölkəmizdə səfərdə olan L. Köver Macarıstanın Azərbaycan ilə əlaqələrin inkişafına
böyük önəm verdiyini bildirib. Jurnalistlərə müsahibəsində Macarıstan Milli Assambleyasının sədri xüsusilə
enerji təhlükəsizliyinin təmini məsələsində Azərbaycan ilə əməkdaşlığın rəsmi Budapeşt üçün çox önəmli
olduğunu deyib. Azərbaycanın Cənubi Qafqazda aparıcı ölkə olduğunu vurğulayan Milli Assambleyanın sədri
bildirib ki, Avropa İttifaqının üzvü kimi Macarıstan Azərbaycanı regionda ən strateji tərəfdaş hesab edir.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan Avropa İttifaqının regionda ən vacib tərəfdaşlarından biridir. Avropa İttifaqı
Azərbaycanla əlaqələrə böyük önəm verməlidir. Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin
edilməsində regionda ən aparıcı ölkədir.
Laszlo Köver deyib ki, Macarıstan Azərbaycanla təkcə enerji sahəsində deyil, bir çox sahələrdə
əməkdaşlığın inkişafına önəm verir. O, azərbaycanlı tələbələrin təhsili üçün Macarıstan ali məktəblərində 200
yerin ayrıldığını xatırladıb.
Vurğulamaq lazımdır ki, Macarıstan Respublikası Azərbaycanın müstəqilliyini 1991-ci ildə tanıyıb. İki
ölkə arasında diplomatik əlaqələr isə 1992-ci ildə yaradılıb. Bununla belə əlaqələrin müntəzəm və davamlı
şəkil alması Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin 1993-cü ilin iyununda xalqın təkidli tələbi ilə yenidən
hakimiyyətə gəlişindən sonrakı dövrə təsadüf edir. Azərbaycan Respublikasının Macarıstan Respublikasında
səfirliyi 2004-cü ildə, Macarıstanın ölkəmizdəki səfirliyi isə 2009-cu ildə fəaliyyətə başlayıb.
Qeyd edək ki, iki ölkə arasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsində, əlaqələrin möhkəmləndirilməsində
dövlət rəsmilərinin qarşılıqlı səfərlərinin də rolu əhəmiyyətlidir. Məlumat üçün bildirək ki, Azərbaycanın
dövlət başçısı qismində Ulu öndər Heydər Əliyevin Macarıstana ilk səfəri 1994-cü ilin dekabrına təsadüf edir.
Ümummilli liderimiz 1994-cü il 4-5 dekabr tarixlərində keçirilən ATƏT-in Zirvə Toplantısında iştirak etmək
üçün bu ölkəyə səfər edib. Bundan başqa, Prezident İlham Əliyev 2008-ci ilin fevralında Macarıstana ilk rəsmi
dövlət səfərini edib. 2009-cu ilin yanvarında isə Prezident İlham Əliyevin bu ölkəyə NABUCCO Sammiti
çərçivəsində işgüzar səfəri baş tutub. 2011-ci ilin noyabrında isə Macarıstan Prezidenti P. Şmit ölkəmizə rəsmi
səfər edib. Bununla yanaşı, qarşılıqlı səfərlər hökumət başçıları çərçivəsində də reallaşıb.
Azərbaycan-Macarıstan əlaqələrindən danışarkən bildirmək yerinə düşər ki, iki ölkə arasında vergi
inzibatçılığı sahəsində əməkdaşlığa dair Memorandum, o cümlədən, hərbi sahədə əməkdaşlıq haqqında Saziş,
ədliyyə sahəsində əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu, hüquq-mühafizə orqanları arasında
əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu, fövqəladə hallar zamanı əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım
sahəsində Saziş imzalanıb.
Bu məqamda qeyd etmək yerinə düşər ki, ötən ilin noyabrında Macarıstanın xarici işlər və ticarət naziri
Peter Siyartonun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Azərbaycana səfərə gəlib. Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev Macarıstanın xarici işlər və ticarət naziri Peter Siyartonun başçılıq etdiyi nümayəndə
1776

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

heyətini qəbul edib. Görüşdə Azərbaycan ilə Macarıstan arasında ikitərəfli münasibətlərin yüksək
səviyyəsindən məmnunluq ifadə olunub, son vaxtlar bu münasibətlərin dinamik inkişaf etdiyi vurğulanıb,
əməkdaşlığımızın yaxşı perspektivlərinin olduğu qeyd edilib. İkitərəfli əlaqələrimizin turizm, gənclər,
informasiya-kommunikasiya texnologiyaları, əczaçılıq, hava nəqliyyatı və digər sahələrdə daha da
genişləndirilməsi müzakirə olunub. Söhbət zamanı Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlıq,
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir
mübadiləsi aparılıb.
Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva Macarıstanın
ölkəmizdə səfərdə olan xarici işlər və ticarət naziri Peter Siyarto ilə görüşüb. Heydər Əliyev Fondunun
prezidenti Mehriban xanım Əliyeva ölkələrimiz arasında əlaqələrin ildən-ilə inkişaf etdiyini bildirib,
Azərbaycan-Macarıstan əməkdaşlığının bir çox sahələri əhatə etdiyini vurğulayıb. Mehriban xanım Əliyeva
iqtisadi, humanitar sahələrdə əlaqələrin inkişafını xüsusi vurğulayıb. Macarıstanın Azərbaycandakı səfirliyinin
fəaliyyətindən danışan birinci xanım səfirliklə Heydər Əliyev Fondu arasında yaxşı əlaqələrin olduğunu
söyləyib. Diqqətə çatdırılıb ki, Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Budapeşt şəhərində Əlil Uşaqlar üçün
Reabilitasiya Mərkəzinin yeni korpusu tikilir. “Azərbaycan-Macarıstan mətbəxi” kitabının çap olunduğunu
deyən birinci xanım gələcəkdə də belə layihələrin sayının artırılmasının vacibliyini diqqətə çatdırıb və Heydər
Əliyev Fondunun əməkdaşlığa hər zaman hazır olduğunu vurğulayıb.
Azərbaycana beşinci dəfədir ki, səfər etdiyini deyən Peter Siyarto ölkəmizin iqtisadiyyatının dinamik
inkişafını yüksək qiymətləndirib. Nazir hər səfərində Azərbaycanda böyük dəyişikliklərin şahidi olduğunu
qeyd edib, Heydər Əliyev Fondunun ölkədə və xaricdə həyata keçirdiyi layihələrin yüksək qiymətləndirildiyini
bildirib.
Səfər çərçivəsində Macarıstanın xarici işlər və ticarət naziri Peter Siyarto Azərbaycanın xarici işlər
naziri Elmar Məmmədyarovla da görüşüb. Görüşdən sonra keçirilən birgə mətbuat konfransında qonaq deyib
ki, ölkələrimiz arasında əlaqələrin daha da inkişafı üçün böyük potensial var. O, yaxın vaxtlarda imzalanacaq
sənədlərin müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığımızın daha da inkişafına təkan verəcəyini diqqətə çatdırıb. P. Siyarto
bildirib ki, bu il (2014-cü il) ölkələrimiz arasında ticarət dövriyyəsi 18 faiz artıb. Bakıda Macarıstanın Ticarət
Evi fəaliyyət göstərir. Bu yaxınlarda mədəni institutun da yaradılması planlaşdırılır. Nazir təhsil sahəsində
əlaqələrə toxunaraq diqqətə çatdırıb ki, 200-ə yaxın azərbaycanlı tələbənin Macarıstan universitetlərində
oxuması nəzərdə tutulur və bunun üçün müəyyən təqaüdlər də ayrılacaq.
P. Siyarto Avropa İttifaqının “Şərq Tərəfdaşlığı” proqramı çərçivəsində də uğurlu əməkdaşlığın həyata
keçirildiyini vurğulayıb. O, Azərbaycanın enerji sahəsində vacib tərəfdaş olduğunu diqqətə çatdırıb.
Elmar Məmmədyarov isə, öz növbəsində, macarıstanlı nazirlə görüşdə hər iki ölkə üçün maraq doğuran
bir sıra məsələlər, xüsusilə ikitərəfli əlaqələrin inkişaf perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi apardıqlarını
söyləyib. O, P. Siyartoya Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı danışıqların
hazırkı vəziyyəti barədə də məlumat verdiyini bildirib.
Macarıstanın xarici işlər və ticarət naziri Peter Siyarto Azərbaycanın mədəniyyət və turizm naziri
Əbülfəs Qarayevlə də görüşüb. Peter Siyarto qonaqpərvərliyə görə nazir Əbülfəs Qarayevə minnətdarlığını
bildirərək qeyd edib ki, Azərbaycan ilə Macarıstanı bir çox sahələrdə, o cümlədən, mədəniyyət sahəsində
möhkəm əlaqələr birləşdirir.
Görüş zamanı Əbülfəs Qarayev Azərbaycanda təşkil olunmuş beynəlxalq mədəniyyət tədbirlərindən –
forumlardan, konfranslardan, festivallardan, sərgilərdən və başqa tədbirlərdən də bəhs edib.
Bir sözlə, ölkələr arasında mədəni əlaqələrin daha da yüksəldilməsi üçün mühüm potensial mövcuddur.
Bu baxımdan Heydər Əliyev Fondunun, Heydər Əliyev Mərkəzinin və Macarıstanın ölkəmizdəki səfirliyinin
dəstəyi ilə çap olunan və 2014-cü il noyabrın 3-də təqdimatı keçirilən “Azərbaycan-Macarıstan mətbəxi” kitabı
da təqdirəlayiqdir. Kitabın təqdimatı ilə bağlı keçirilən mərasimdə Azərbaycan ilə Macarıstan arasında siyasi,
iqtisadi, mədəni və digər sahələrdə əlaqələrin inkişaf etdiyi bildirilib, Heydər Əliyev Fondunun beynəlxalq
layihələr çərçivəsində Macarıstanda da bir sıra layihələr reallaşdırdığı qeyd olunub, 2014-cü ildə bu ölkədə
əlil uşaqlar üçün yeni reabilitasiya korpusunun təməlinin qoyulduğu vurğulanıb.
Tədbirdə çıxış edən Macarıstanın xarici işlər və ticarət naziri Peter Siyarto isə deyib ki, ölkələrimizi və
xalqlarımızı dostluq münasibətləri bağlayır, bir çox ortaq xüsusiyyətlərimiz var və bu, sevindirici haldır.
Macarıstanlı nazir kitabın nəşrini iki ölkə arasında olan dostluq əlaqələrinə töhfə kimi dəyərləndirib və
vurğulayıb ki, yeni nəşri oxuyan hər bir kəs hər iki xalqı daha yaxından tanıyacaq və sevəcək.
Göründüyü kimi, tarixi köklərlə bir-birinə yaxın olan Azərbaycan və Macarıstan arasında bütün
sahələrdə əlaqələrin möhkəmləndirilməsi üçün addımlar atılır.
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Azərbaycan-Serbiya münasibətləri yeni mərhələyə qədəm qoyur
Vüsalə Cavanşir
İki dövlət rəsmilərinin qarşılıqlı səfərləri ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafına təkan verib
Xəbər verildiyi kimi, iyunun 11-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev birinci Avropa
Oyunlarının açılış mərasimində iştirak etmək üçün ölkəmizə səfərə gələn Serbiya Respublikasının Prezidenti
Tomislav Nikoliçlə görüşüb. Görüşdən əvvəl Prezident İlham Əliyevin, xanımı Mehriban Əliyevanın, Serbiya
Prezidenti Tomislav Nikoliçin, xanımı Draqiça Nikoliçin iştirakı ilə Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər
Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevaya Serbiya Respublikasının yüksək dövlət mükafatı – “Sreten”
ordeni təqdim olunub.
Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın “Sreten” ordeni
ilə təltif edilməsi haqqında Serbiya Respublikası Prezidentinin Fərmanı oxunub. Serbiya Prezidenti Tomislav
Nikoliç “Sreten” ordenini Mehriban Əliyevaya təqdim edib. Birinci xanım Mehriban Əliyeva Prezident
Tomislav Nikoliçə öz minnətdarlığını bildirib. Mehriban Əliyeva qeyd edib ki, bu mükafatı təkcə səylərimizin
qiymətləndirilməsi kimi yox, həmçinin Serbiya ilə Azərbaycan arasında qarşılıqlı dostluq və hörmət rəmzi
kimi dəyərləndirir. Ölkəmizin birinci xanımı Serbiya komandasına birinci Avropa Oyunlarında uğurlar
arzulayıb.
Serbiya Prezidenti Tomislav Nikoliç deyib: “Bilirsiniz, Serbiyada belə bir deyim var: Siz öz ailənizi
seçə bilməzsiniz, lakin dostlarınızı seçə bilərsiniz. Bizi seçdiyinizə görə çox sağ olun”.
Daha sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Serbiya Prezidenti Tomislav Nikoliçin görüşündə
ölkələrimiz arasındakı əlaqələrin müxtəlif sahələrdə, o cümlədən, siyasi, iqtisadi, enerji və digər sahələrdə
uğurlu inkişafından məmnunluq ifadə olunub. Birinci Avropa Oyunlarının əhəmiyyəti vurğulanıb, bu
Oyunların keçirilməsi üçün yaradılmış şərait yüksək qiymətləndirilib. Söhbət zamanı Azərbaycan ilə Serbiya
arasındakı əlaqələrin daha da genişləndirilməsi ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılıb. Serbiya Prezidenti
Tomislav Nikoliç Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi ölkəsinə səfərə dəvət edib.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan-Serbiya əlaqələrinin inkişaf tarixinə nəzər saldıqda, milli dövlət maraqlarına
uyğun olaraq hər iki tərəfin əməkdaşlığa böyük önəm verdiyi özünü göstərir. Xatırladaq ki, keçmiş
Yuqoslaviya Azərbaycanın müstəqilliyini 1991-ci il dekabrın 31-də tanıyıb, 1997-ci il avqustun 21-də Serbiya
və Monteneqro İttifaqı ilə Azərbaycan Respublikası arasında ikitərəfli diplomatik münasibətlərin əsası
qoyulub. 2010-cu ilin 25 mart tarixində Azərbaycan Respublikasının iqamətgahı Buxarest şəhərində
yerləşməklə, eyni zamanda, Serbiya Respublikasında da səfiri təyin edilmiş Eldar Həsənov etimadnamələrini
Serbiya Prezidentinə təqdim edib. Serbiya Azərbaycanda iqamətgahı Türkiyədə olan səfirliyi vasitəsilə təmsil
olunurdu. 2011-ci ilin fevral ayında Serbiyanın Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili fəaliyyətə başlayıb.
Serbiya Respublikasının Azərbaycana təyin olunmuş səfiri Zoran Vajoviç 26 may 2011-ci il tarixində
etimadnaməsini Azərbaycan Prezidentinə təqdim edib.
Azərbaycanla Serbiya arasında siyasi münasibətlər iki ölkə rəsmilərinin qarşılıqlı səfərləri zamanı daha
da möhkəmlənib. Belə ki, 2010-cu il 11-13 may tarixlərində Prezident B. Tadiçin ölkəmizə, 2011-ci il 8-9
iyunda isə Prezident İlham Əliyevin Serbiyaya rəsmi səfəri baş tutub. Bundan əlavə, xarici işlər naziri Elmar
Məmmədyarov Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 16-cı görüşündə
iştirak etmək məqsədilə 2007-ci il aprelin 18-19-da Serbiyada işgüzar səfərdə olub. Həmçinin, Azərbaycanın
ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin, ədliyyə nazirinin də ikitərəfli görüşlər və beynəlxalq tədbirlər
çərçivəsində bu ölkəyə səfərləri olub. Eynilə, qarşı tərəfdən də dəfələrlə ölkəmizə müxtəlif səviyyələrdə rəsmi
səfərlər baş tutub. Ötən ilin 10-12 dekabr tarixlərində isə Serbiya Respublikası parlamentinin sədri xanım
Maya Qoykoviç Azərbaycana səfəri çərçivəsində ölkəmizdə bir sıra görüşlər keçirib. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 11-də Serbiya Respublikası parlamentinin sədri xanım
Maya Qoykoviçin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Azərbaycan ilə Serbiya arasında dostluq
münasibətlərinin mövcud olduğunu vurğulayan dövlətimizin başçısı siyasi əlaqələrimizin yüksək
səviyyəsindən məmnunluğunu ifadə edib və bunun iqtisadi sahədə əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün yaxşı
zəmin yaratdığını bildirib.
Xanım Maya Qoykoviç ölkəsinin iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsində və Azərbaycanın Serbiya
iqtisadiyyatına investisiya qoymasında maraqlı olduğunu bildirib. Parlament sədri ölkələrimizin beynəlxalq
təşkilatlarda da uğurlu əməkdaşlıq etdiyini deyib.
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Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü əsasında həllini
dəstəklədiyini deyən xanım Maya Qoykoviç Kosovo ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyinə görə minnətdarlığını
bildirib. Parlament sədri ölkəsində Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin abidəsinin
ucaldılmasını, eləcə də, dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin Serbiyada, Bakıda isə serb xalqının böyük oğlu
Nikola Teslanın abidələrinin açılışını ölkələrimiz arasında dostluq əlaqələrinin yaxşı göstəricisi kimi
dəyərləndirib.
2013-cü ilin əvvəlində Serbiya Prezidenti Tomislav Nikoliçin Azərbaycana rəsmi səfəri və dövlət
başçıları arasında keçirilən görüşlər də iki ölkə əlaqələrinin inkişafında mühüm təkan olub. İki ölkənin dövlət
başçılarının və nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibdə görüş zamanı Prezident İlham Əliyev görüş
iştirakçılarına müraciətində səfərin yekunlarının müsbət olacağına əminliyini ifadə edib, bütün sahələrdə birgə
əməkdaşlıq üçün çox gözəl imkanların olduğunu bildirib.
Azərbaycan ilə Serbiyanın beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsindəki əməkdaşlığı da yüksək səviyyədədir.
İki ölkə beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində ənənəvi olaraq bir-birinə dəstək verir və bu, hər iki dövlətin
maraqları baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Xüsusilə, ölkələrin ərazi bütövlüyü məsələlərində
Azərbaycan ilə Serbiya daim bir-birinin yanındadır.
Ölkəmizə səfər edən Serbiyanın dövlət başçısı ilə mətbuata birgə bəyanatında Prezident İlham Əliyev
bu məsələyə toxunaraq, Azərbaycanın mövqeyini ifadə edib: “Azərbaycanın mövqeyi bundan ibarətdir ki,
bütün münaqişələr beynəlxalq hüquq normalarına uyğun şəkildə həll edilməlidir. Beynəlxalq təşkilatların qərar
və qətnamələri əsasında həll edilməlidir. Heç bir ölkənin beynəlxalq birlik tərəfindən tanınmış sərhədləri o
ölkənin razılığı olmadan dəyişdirilə bilməz. Əminəm ki, gələcək illərdə də, – bu barədə biz sizinlə bu gün bir
daha öz fikirlərimizi bildirdik – biz qarşılıqlı surətdə bir-birimizi bütün üzv olduğumuz beynəlxalq
təşkilatlarda dəstəkləyəcəyik”.
Dövlət başçısı Azərbaycanın ən ağrılı problemi olan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə də toxunaraq,
Azərbaycan torpaqlarının uzun illərdir ki, Ermənistan tərəfindən işğal altında olduğunu bildirib. Dövlət başçısı
onu da əlavə edib ki, iki ölkə arasında imzalanan Birgə Bəyannamədə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı
Serbiyanın Azərbaycanı, eyni zamanda, Kosovo məsələsində Azərbaycanın Serbiyanı dəstəkləməsi haqqında
kifayət qədər dəqiq ifadələr əksini tapıb. Serbiya Prezidenti isə Azərbaycan ilə ölkəsi arasında sarsılmaz
dostluğun olduğunu bildirərək, iki ölkənin maraqlarının üst-üstə düşdüyünü söyləyib. Tomislav Nikoliçin
sözlərinə görə, Azərbaycanın Serbiyanı dəstəkləməsi bir daha onu sübuta yetirir ki, müxtəlif dinlərə malik olan
xalqlar coğrafi məsafəyə baxmayaraq, insanlar arasında anlaşmanın möhkəmlənməsinə xidmət edə bilərlər.
Prezident T. Nikoliç qeyd edib ki, Serbiya Azərbaycanı hətta üzv olmadığı təşkilatlarda da
dəstəkləyəcək. O, eyni zamanda, Serbiyanın iştirak etmədiyi təşkilatlarda Azərbaycanın ölkəsini təmsil etməsi
ilə bağlı istəyini dilə gətirib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və xanımı Mehriban Əliyevanın adından
Serbiya Prezidenti Tomislav Nikoliçin və xanımı Draqiça Nikoliçin şərəfinə verilən rəsmi ziyafətdə isə
Prezident İlham Əliyev qarşılıqlı səfərlərin ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafına və münasibətlərin yeni müstəviyə
yüksəlməsinə təkan verəcəyini bildirib. Dövlət başçısı beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizə və
regionlarımızda sabitliyin möhkəmləndirilməsində, ərazi bütövlüyü məsələlərində də mövqelərin üst-üstə
düşdüyünü vurğulayıb.
Qeyd edək ki, hər iki ölkənin yüksək səviyyəli rəsmiləri müxtəlif beynəlxalq tədbirlər çərçivəsində də
ikitərəfli görüşlər keçirirlər. Artıq mütəmadi xarakter alan belə görüşlər qarşılıqlı mənafe baxımından böyük
əhəmiyyət daşıyan ikitərəfli münasibətlərin dərinləşməsində mühüm rol oynayır. Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevlə Serbiya Respublikasının Baş naziri Aleksandr Vuçiç arasında belə görüşlərdən biri
2015-ci ilin fevralında Münxendə baş tutub. Görüşdə ölkələrimiz arasında ikitərəfli əlaqələrin siyasi, iqtisadi,
humanitar və digər sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi bildirilib. Qarşılıqlı səfərlərin və görüşlərin əhəmiyyəti
vurğulanıb, xalqlarımız arasında dostluq münasibətlərinin əlaqələrimizin inkişafına öz töhfəsini verdiyi qeyd
edilib. Azərbaycanın Serbiya iqtisadiyyatında, o cümlədən, bu ölkədə yol inşası sahəsində uğurla iştirak etdiyi
diqqətə çatdırılıb. Bu görüşün əməkdaşlığımızın müxtəlif sahələrdə genişləndirilməsi ilə bağlı perspektivlərin
müzakirəsi üçün yaxşı imkan yaratdığı bildirilib.
Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, bu gün Serbiya-Azərbaycan əlaqələri öz inkişaf dövrünü yaşayır.
Reallıqlar onu deməyə əsas verir ki, mövcud dostluq və tərəfdaşlıq münasibətləri bundan sonra daha da
möhkəmlənəcək.
Yeni Azərbaycan.-2015.-13 iyun.-№ 106.-S.12.
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Azərbaycan-Rusiya münasibətləri regional sabitlik və təhlükəsizliyə xidmət edir
Yeni Azərbaycan.-2015.-10 iyun.-№ 103.-S.8.
Rusiya və Azərbaycan energetika sahəsində ikitərəfli əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi ilə məşğul
olacaq yüksək səviyyəli işçi qrupu yaradacaq
Müstəqil Azərbaycan müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində etibarlı strateji tərəfdaş kimi tanınır.
Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla həyata keçirilən çoxvektorlu və balanslaşdırılmış xarici siyasət
strategiyası nəticəsində ölkəmiz həm ikitərəfli münasibətlər kontekstində, həm də çoxşaxəli əlaqələr fonunda
yerləşdiyi regionun geostrateji təhlükəsizliyinə fundamental töhfələr verir, eləcə də, regional miqyaslı, qlobal
xarakterli əməkdaşlıqlar platformasının mərkəzi oyunçusu rolunu oynayır.
Azərbaycan region dövlətləri və regiondankənar ölkələrlə qarşılıqlı-faydalı əməkdaşlıq əlaqələrini
uğurla davam etdirir
O da vurğulanmalıdır ki, regionda, bütövlükdə, Avrasiya geosiyasi məkanında baş verən son mürəkkəb
geosiyasi hadisələrin nəticələri bir daha göstərdi ki, həyata keçirilən balanslaşdırılmış siyasət Azərbaycanın
müstəqil xarici siyasət kursunun əsasını təşkil etməklə yanaşı, ölkəmizin beynəlxalq münasibətlərdə uğurla
təmsil olunmasını təmin edir. Bu kontekstdə ölkəmizin ayrı-ayrı regional və beynəlxalq təşkilatlarda uğurla
təmsil olunması da xüsusilə qeyd edilməlidir. Belə ki, ayrı-ayrı ölkələrlə ticari-iqtisadi əlaqələrin dinamik
templə davam etdirilməsi siyasi münasibətlərin inkişafına mühüm töhfələr verir. Eyni zamanda, Azərbaycan
təmsil olunduğu beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində ikitərəfli və çoxşaxəli münasibətlərdə təhlükəsizlik
məsələsinə xüsusi diqqət yetirir. Nəticə etibarilə, regional güc mərkəzi olan Azərbaycanın beynəlxalq mövqeyi
mütəmadi olaraq möhkəmlənir, ölkəmiz müstəqil xarici siyasət kursunu uğurla davam etdirir.
Bu kontekstdə ölkəmiz həm region dövlətləri, həm də regiondankənar ölkələrlə səmərəli və qarşılıqlıfaydalı əməkdaşlıq əlaqələrini uğurla davam və inkişaf etdirir. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının sıx
əməkdaşlıq əlaqələrinə malik olduğu ölkələrdən biri də Rusiya Federasiyasıdır.
Azərbaycan və Rusiya uğurlu regional əməkdaşlıq nümunəsi yaradıb
Zəngin tarixi keçmişə söykənən Azərbaycan-Rusiya münasibətləri müasir dövrdə strateji əhəmiyyət
daşıyır. Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində yeni mərhələnin başlanğıcı məhz 1991-ci ildə SSRİ-nin
süqutundan sonra ittifaq ölkələrinin müstəqil dövlətlərə çevrilməsi ilə qoyulub. Lakin Azərbaycanın
müstəqilliyinin ilk illərində şimal qonşumuzla münasibətlər heç də birxətli olmayıb. Yalnız 1993-cü ildə
Ümummilli lider Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası
arasında getdikcə möhkəmlənən, bərabərhüquqlu tərəfdaşlıq, qarşılıqlı hörmət prinsiplərinə əsaslanan
münasibətlərin əsası qoyuldu. Dünyada və regionda gedən proseslərin konyunkturasını, Azərbaycanın dövlət
maraqlarını düzgün dəyərləndirən Ulu öndər şimal qonşumuzla siyasi, iqtisadi, humanitar sahədə əməkdaşlığın
gücləndirilməsi istiqamətində addımlar atdı. Ümummilli liderin Rusiyaya 1997-ci ildə ilk rəsmi səfərindən
sonra iki ölkə rəhbərlərinin qarşılıqlı səfərləri ənənə halını alıb. Öz növbəsində, Ulu öndərin əsasını qoyduğu
siyasəti uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyev də Rusiya Federasiyası ilə əlaqələrə böyük önəm verir.
Hazırda ölkələr arasında bir çox sahələri ehtiva edən çoxşaxəli münasibətlər mövcuddur. Bundan başqa,
hər iki dövlət beynəlxalq müstəvidə bir-birinə dəstək verməkdədir. Qısacası, Azərbaycan və Rusiya uğurlu
regional əməkdaşlıq nümunəsi yaradıb.
Rusiya-Azərbaycan münasibətləri tərəflərin milli maraqlarına cavab verir
Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasındakı çoxşaxəli münasibətlər və
sıx təmaslar müasir beynəlxalq münasibətlər sisteminin mühüm komponentlərindən birini təşkil edir. Dərin
təməllərə və tarixi köklərə söykənən, ikitərəfli və çoxşaxəli qarşılıqlı-faydalı əməkdaşlığa əsaslanan tərəfdaşlıq
münasibətləri dinamik xarakter daşıyır. Hər iki ölkəni bir-birinə bağlayan strateji əsas milli maraqların
qarşılıqlı-faydalı əməkdaşlıq əsasında uzlaşdırılmasıdır.
Rusiya-Azərbaycan münasibətləri ehtiva etdiyi sahələrə və məsələlərə görə çoxşaxəli olmaqla yanaşı,
regional miqyaslı, qlobal xarakterli əlaqələr sistemi kimi səciyyələndirilir. Təhsil, humanitar, nəqliyyat,
kommunikasiya və digər sahələrdə formalaşdırılmış əməkdaşlıq münasibətləri davamlı və nizamlı surətdə
inkişaf etməkdə və yeni keyfiyyət çalarları əldə etməkdədir. Bu isə ümumi münasibətlər sisteminin inkişafını
təmin edən strateji faktor kimi çıxış edir.
Qarşılıqlı-faydalı əməkdaşlığa əsaslanan tərəfdaşlıq münasibətlərinin inkişafına təkan verən
fundamental faktorlar sırasında siyasi, iqtisadi, humanitar sahələrdə və təhlükəsizliklə bağlı təmasların
sıxlaşdırılması, bu istiqamətdə qarşılıqlı səfərlərin həyata keçirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Yeri
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gəlmişkən, Rusiya KİV-lərinin məlumatına görə, Rusiya Federasiyası Prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov
deyib ki, Rusiya və Azərbaycan energetika sahəsində ikitərəfli əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi ilə məşğul
olacaq yüksək səviyyəli işçi qrupu yaradacaq. Y.Uşakov Moskvada keçirilən brifinqdə bildirib: “Energetika
sahəsində tərəfdaşlığın inkişaf etdirilməsi ilə hökumətlərarası komissiya çərçivəsində yaradılmış xüsusi
yüksək səviyyəli işçi qrupu məşğul olacaq”.
Çoxşaxəli münasibətlər dinamik inkişaf müstəvisində
Ümumilikdə, Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında mövcud olan münasibətlərə
strateji keyfiyyət çalarları bəxş edən mühüm faktorlardan biri ölkələr arasındakı iqtisadi əlaqələrdir. Daha da
dəqiqləşdirsək, regional əməkdaşlıq münasibətləri ilə beynəlxalq münasibətlər sisteminin mühüm komponenti
qismində çıxış edən Bakı-Moskva əlaqələrini gücləndirən keyfiyyət ünsürlərindən biri də tərəflər arasındakı
iqtisadi münasibətlərdir. Müşahidələr onu deməyə imkan verir ki, konstruktiv siyasi münasibətlər ölkələr
arasındakı iqtisadi əməkdaşlığa da mühüm töhfələr bəxş edir və onun dinamik səciyyə daşımasını şərtləndirir.
İqtisadi münasibətlər sisteminin mütəmadi inkişafı bəhs olunan sahədə əməkdaşlığın əsaslarını
möhkəmlətməklə yanaşı, onun coğrafi arealını da genişləndirməyə imkan yaradır.
Rusiya-Azərbaycan münasibətləri özündə ehtiva etdiyi strateji çalarlar etibarilə regional təhlükəsizlik
sisteminə mühüm töhfələr bəxş etməkdədir. Mövcud resurs və potensialları ilə həm Azərbaycan, həm də
Rusiya regionda təhlükəsizlik sisteminin təminatı baxımından olduqca mühüm təsir imkanlarına malikdir.
Sadalananlara istinad edərək qeyd edə bilərik ki, Rusiya-Azərbaycan münasibətləri regionda strateji
təhlükəsizlik balansını təmin etmək iqtidarında olmaqla yanaşı, əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq münasibətləri üçün
də əhəmiyyətli zəmin rolunu oynamaqdadır.
Onu da vurğulamaq lazımdır ki, Bakı-Moskva münasibətləri konstruktiv səciyyəli olmaqla qarşılıqlı
maraqlar üzərində qurulub ki, bu da qarşılıqlı-faydalı əlaqələr sisteminin strateji əsası qismində çıxış
etməkdədir. Eyni zamanda, simmetrik əsaslara söykənən mövcud münasibətlər regionda paritet təhlükəsizlik
sisteminin formalaşmasına da xüsusi töhfələr bəxş edir.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli geostrateji zərurət kimi
Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasındakı münasibətləri xarakterizə edərkən, heç
şübhəsiz, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsinə də toxunmaq gərəkdir. Sirr
deyil ki, Azərbaycan Respublikasının xarici siyasət strategiyasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq
hüquq normalarına əsasən, yəni, ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edilməsi prioritet istiqamətdir.
Məhz buna görə də rəsmi Bakı diplomatik müstəvidə özünün bütün resurslarından maksimum surətdə istifadə
etməklə münaqişənin həllinə nail olmağa çalışır. Buna baxmayaraq, Ermənistan davamlı surətdə etdiyi
müxtəlif xarakterli manevrlərlə danışıqlar prosesini uzatmağa çalışır.
Bütün hallarda, müasir beynəlxalq münasibətlər sistemi və dünya siyasətində kifayət qədər diplomatik
resurslara malik olan aparıcı beynəlxalq təşkilatlar, ATƏT-in Minsk qrupu, həmçinin bu qurumlarda təmsil
olunan güc mərkəzləri (aparıcı milli dövlətlər) münaqişənin həlli ilə bağlı imperativ və operativ səciyyəli
tədbirlər görməlidir.
Məlum olduğu kimi, Rusiya Federasiyası da Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində
vasitəçilik missiyası daşıyan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələrindən biridir. Bu isə rəsmi Moskvaya
problemin həlli prosesində daha fəal və intensiv olmağa xüsusi imkanlar yaradır. Rusiya da yaxşı anlayır ki,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli geostrateji zərurətdir. Təsadüfi deyil ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsi mütəmadi olaraq beynəlxalq arenada gündəmə gətirilməkdə və müxtəlif
beynəlxalq toplantıların aktual müzakirə predmetlərindən birini təşkil etməkdədir. Müxtəlif zaman
müddətlərində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli problemi istər BMT Baş Məclisinin geniş çərçivəli
toplantılarında, istər digər beynəlxalq təşkilatların sessiyalarında, müxtəlif dövlətlərin qanunvericilik
orqanlarında – parlamentlərində, istərsə də dövlətlərarası ikitərəfli və çoxtərəfli görüşlərdə ən yüksək səviyyə
və formada gündəmə gətirilib. Məhz bütün bunlara görə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr dövlətləri bu
istiqamətdə xüsusi fəallıq nümayiş etdirməlidirlər.
Yeni Azərbaycan.-2015.-10 iyun.-№ 103.-S.8.
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Litva-Azərbaycan münasibətləri dinamik inkişaf edir
Pərviz Sadayoğlu
İki dövlət arasında mühüm dostluq əlaqələri mövcuddur
Xəbər verildiyi kimi, Azərbaycanın Litvadakı səfiri Həsən Məmmədzadə bu ölkənin daxili işlər naziri
Saulius Skvernelis ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin son illər
ərzində Litva Daxili İşlər Nazirliyi ilə sıx və məhsuldar əməkdaşlığı, qarşılıqlı səfərlərin həyata keçirilməsi,
konkret işlərin aparılması xüsusi vurğulanıb. Eyni zamanda, bu cür təcrübənin Litva Daxili İşlər Nazirliyinin
digər fəaliyyət istiqamətləri üzrə də davam etdirilməsinin mümkünlüyü qeyd edilib və Azərbaycan Daxili İşlər
Nazirliyi ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsinin maraq kəsb etdiyi bildirilib. Miqrasiya məsələlərinə toxunan
S. Skvernelis hazırda əcnəbilərin Litvada təhsil aldıqdan sonra ölkədə qalıb işləməsinə icazə verən qanuna
baxıldığını qeyd edib. Səfir Azərbaycan Prezidenti tərəfindən təhsil sahəsinə xüsusi diqqətin yetirildiyini
bildirib. O, hazırda Litvanın 5 universitetinin Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət
Proqramına daxil edildiyini və Litva ali məktəblərində 200-dən artıq azərbaycanlı tələbənin təhsil aldığını
vurğulayıb. Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müzakirə olunub.
Vurğulamaq yerinə düşər ki, Litva ilə Azərbaycanı bir çox ortaq maraqlar birləşdirir. Azərbaycan
Respublikasının müstəqilliyini 1991-ci il dekabrın 20-də tanıyan Litva Respublikası ölkəmizin müstəqilliyini
tanıyan ilk dövlətlərdən biridir. İki dövlət arasında diplomatik münasibətlər isə 1995-ci ilin noyabr ayında
qurulub. Litva Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyi 3 aprel 2007-ci il tarixindən fəaliyyətə başlayıb,
Azərbaycan Respublikasının Litvadakı səfirliyi isə 2007-ci ilin sentyabr ayında açılıb. Bundan əlavə, iki ölkə
arasında prezidentlər səviyyəsində dəfələrlə görüşlər baş tutub, qarşılıqlı səfərlər təşkil olunub. İlk belə
səfərlərdən biri kimi, 2006-cı il 8-9 iyun tarixlərində Litva Respublikasının keçmiş Prezidenti Valdas
Adamkusun Azərbaycana rəsmi səfərini qeyd etmək olar. Prezident İlham Əliyevin isə 2007-ci ildə bu ölkəyə
iki səfəri baş tutub. Dövlət başçıları səviyyəsində səfərlər sonrakı illərdə də davam edib.
Litva ilə Azərbaycan arasında siyasi dialoq çox fəaldır və müxtəlif səviyyələrdə inkişaf edir. Bunun
təsdiqi olaraq 2013-cü ildə Litvanın Baş naziri və xarici işlər nazirinin Azərbaycana səfərini qeyd etmək olar.
Bu, o deməkdir ki, qarşılıqlı münasibətlərin inkişafı hər iki ölkənin maraq dairəsindədir.
Eyni zamanda, Azərbaycan-Litva münasibətləri hökumətlərarası və parlamentlərarası səviyyələrdə də
inkişaf edir. Məsələn, 2011-ci ildə Azərbaycan-Litva parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupu yaradılıb. 20
yanvar 2009-cu ildə isə Litva Seymində 21 deputatdan ibarət Litva-Azərbaycan Parlamentlərarası dostluq
qrupu fəaliyyətə başlayıb. Həmçinin, Azərbaycan Respublikası ilə Litva Respublikası arasında 30-dan artıq
sənəd imzalanıb.
Bunlarla yanaşı, ölkələrarası münasibətlər çoxtərəfli əməkdaşlıq çərçivəsində, xüsusilə, Avropa
İttifaqının (Aİ) “Şərq Tərəfdaşlığı” Proqramı çərçivəsində də inkişaf edir. Litvanın Aİ-dəki rolu bu ölkə ilə
əməkdaşlığı Azərbaycan üçün maraqlı edən faktorlardan biridir. Məlum olduğu kimi, Azərbaycanın xarici
siyasətində bir nömrəli məsələ Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli, ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpasıdır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpasına münasibətdə ölkələrin tutduğu mövqe onların Azərbaycanla
münasibətlərinə təsir edən amildir. Bu nöqteyi-nəzərdən, Litvanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə yanaşması
Azərbaycan üçün önəm daşıyır. Litvanın Xarici İşlər Nazirliyindən bununla bağlı mətbuata bildirilib ki,
Cənubi Qafqazda dondurulmuş münaqişələr bu regionun inkişafına mane olur: “Regionda sabitlik və
təhlükəsizlik böyük bir problemə çevrilmişdir. Litva ATƏT-də sədrlik edən dövrdə bizim məqsədimiz Cənubi
Qafqaz regionunda münaqişələrin tənzimlənməsinə kömək etməkdən ibarət idi”.
Litva rəsmilərinin qənaətinə görə, Aİ ilə üç Cənubi Qafqaz ölkəsi arasında münasibətlərin
möhkəmlənməsi həm islahatlar və demokratikləşmə prosesinə müsbət töhfə verir, həm də münaqişələrin
tənzimlənməsi üçün yeni imkanlar yaradır və regionda sabitliyi möhkəmləndirir. Bu ölkədə belə hesab edirlər
ki, Avropa İttifaqı icmalar səviyyəsində dialoqa şərait yaratmaqla, etimad tədbirlərindən daha səmərəli istifadə
edilməsi yolu ilə bu prosesdə iştirak edə bilər. Litva ATƏT-in Minsk qrupunun danışıqlar aparmaq səylərini
dəstəkləyir, tərəflərin mövqelərini yaxınlaşdırmağa, münaqişənin tənzimlənməsinin dinc və davamlı həllini
tapmağa çalışır.
Yeri gəlmişkən, Litvanın xarici işlər naziri Linas Linkeviçius KİV-ə müsahibələrinin birində bildirib ki,
Litva ilə Azərbaycan arasında çox sıx dostluq əlaqələri yaranıb. Litva Respublikası Hökuməti ilə Azərbaycan
Respublikası Hökuməti arasında ikitərəfli əməkdaşlıq üzrə komissiyanın fəaliyyəti iki ölkə arasında
əməkdaşlıq üçün, o cümlədən, iqtisadi münasibətlər və ortaq iqtisadi maraqlar üçün çox vacibdir. Təsadüfi
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deyil ki, Azərbaycan ilə Litva energetika, sənaye, nəqliyyat, rabitə və informasiya texnologiyaları, kənd
təsərrüfatı, səhiyyə, mədəniyyət, turizm, təhsil və başqa sahələrdə bu tərəfdaşlığın nəticələrinin ilbəil
yaxşılaşmasına nail olur. Eyni zamanda, iqtisadiyyat və biznes sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün
yeni imkanların yaradılmasına da ehtiyac var. Litva şirkətləri Azərbaycan bazarında fəaliyyət göstərmək üçün
uğurlu tətbiq sahələri tapır. “Bizim informasiya texnologiyaları müəssisələrimiz Azərbaycanda maliyyə, mobil
texnologiyalar, tədqiqatlar və digər sektorlarda öz həllərini artıq indi uğurla tətbiq edir. Lakin işgüzar
münasibətlərin bütün potensialından istifadə edilmir. Litva Azərbaycandan daha çox sərmayə almaq istərdi”,
– deyə Litvanın xarici işlər naziri sözügedən müsahibəsində bildirib. Nazirin sözlərinin təsdiqi olaraq
xatırladaq ki, 2013-cü ildə Vilnüsdə Azərbaycan və Litva arasında İkitərəfli Əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası
Komissiyanın 3-cü iclası keçirilib. İclasda çıxış edən komissiya həmsədrləri – Litvanın xarici işlər naziri Linas
Linkeviçius və Azərbaycanın vergilər naziri Fazil Məmmədov Litva ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin
inkişafı və möhkəmləndirilməsində komissiyanın fəaliyyətini yüksək qiymətləndirərək, müasir dövrdə iki
ölkənin iqtisadi tərəqqisi, dövlətlərin ikitərəfli iqtisadi münasibətlərinin vəziyyəti və perspektivlərini qeyd
edərək, qarşılıqlı ticarət imkanlarının inkişafı və diversifikasiyası üçün səy göstərilməsinin vacibliyini
vurğulayıblar.
İki ölkə münasibətlərinin inkişaf tempi 2014-cü ildə də sürətlə davam edib. Belə ki, ötən ilin fevral
ayının əvvəlində Azərbaycanın energetika nazirinin müavini Gülməmməd Cavadov Litva Baş nazirinin
müşaviri xanım İrina Urbonaviçutenin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşdə Azərbaycanın
Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsinə böyük önəm verdiyi, respublikamızla Litva arasında
ikitərəfli əlaqələrin uğurla inkişaf etdiyi, ölkələrimiz arasında münasibətlərin qarşılıqlı dostluq və hörmət
prinsipləri üzərində qurulduğu vurğulanıb.
Görüşdə, eləcə də, Azərbaycan və Litva arasında qarşılıqlı sərmayə qoyuluşu üçün böyük imkanların
olduğu diqqətə çatdırılıb, iki ölkə arasında indiyədək biznes forumları, sərgi və işgüzar görüşlərin keçirildiyi
qeyd edilib və iş adamları arasında mövcud əlaqələrin genişlənməsinin münasibətlərin inkişafına müsbət töhfə
verəcəyi bildirilib. Öz növbəsində, Litva Baş nazirinin müşaviri İrina Urbonaviçuten ölkəmizə səfərindən
məmnunluğunu ifadə edib, Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında xüsusi rolunu
vurğulayıb. İ. Urbonaviçuten, həmçinin, Litva iqtisadiyyatı barədə məlumat verərək, hər iki ölkənin iqtisadi
potensialından səmərəli istifadənin, iş adamları arasında əlaqələrin genişlənməsinin Litva-Azərbaycan
iqtisadi-ticarət əməkdaşlığının inkişafında əhəmiyyətini diqqətə çatdırıb. Qonaq iqtisadi münasibətlərin
inkişafı istiqamətlərini vurğulayıb və digər sahələrdə əməkdaşlıq üçün böyük imkanların olduğunu bildirib.
Yeri gəlmişkən, iki ölkə arasındakı münasibətlərin inkişafı məsələsi ötən il oktyabrın 31-də Milli
Məclisin sədri Oqtay Əsədovun Litvanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş səfiri Valdas Lastauskas ilə görüşündə
də əsas müzakirə mövzusu olub. O. Əsədov səfiri ölkəmizdə diplomatik fəaliyyətə başlaması münasibətilə
təbrik edib, ona gələcək işlərində uğurlar arzulayıb. Sədr inandığını bildirib ki, V. Lastauskas AzərbaycanLitva əlaqələrinin daha da möhkəmlənməsi üçün səfir kimi öz qüvvə və bacarığını əsirgəməyəcək. Bildirilib
ki, müstəqil Azərbaycan Litva ilə əməkdaşlığın daha da dərinləşməsində maraqlıdır. Dövlət başçılarının
qarşılıqlı səfərləri zamanı aparılan danışıqlar, ölkələrimiz arasında imzalanmış sənədlər münasibətlərimizin
gələcək inkişafı üçün yaxşı zəmin yaradıb.
Milli Məclisin sədri hər iki ölkənin parlamentlərində dostluq qruplarının fəaliyyət göstərməsinin
təqdirəlayiq olduğunu qeyd edib. Bildirilib ki, nüfuzlu beynəlxalq qurumlarda deputatların mütəmadi görüşləri
və prinsipial məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılmaları ümumi məqsədlərə xidmət edir. Söhbət zamanı
O. Əsədov yüksək səviyyəli siyasi münasibətlərin, iqtisadi əlaqələrin inkişafı üçün də münbit zəmin
yarandığını söyləyib. Qeyd edilib ki, energetika, turizm, mədəniyyət sahələrində əməkdaşlığın
genişləndirilməsi üçün potensial imkanlar mövcuddur.
Valdas Lastauskas Azərbaycanda diplomatik fəaliyyəti dövründə ikitərəfli əlaqələrin daha da inkişafı
üçün səylərini əsirgəməyəcəyini deyib. O, ölkəsinin Azərbaycanla müxtəlif sahələrdə əlaqələrin
dərinləşməsinə böyük maraq göstərdiyini vurğulayıb. Bildirilib ki, parlamentlərarası əlaqələrin
genişləndirilməsi, qarşılıqlı iqtisadi əməkdaşlığın gücləndirilməsi günün tələbidir. Görüşdə tərəfləri
maraqlandıran digər məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb.
Yeni Azərbaycan.-2015.-23 may.-№ 92.-S.8.
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Azərbaycan-İsveçrə münasibətləri dostluq və qarşılıqlı yardıma əsaslanır
Pərviz Sadayoğlu
İki ölkə arasında bir çox sahələri əhatə edən əlaqələr mövcuddur
Xəbər verildiyi kimi, Milli Məclis sədrinin müavini Bahar Muradova ölkəmizdə səfərdə olan İsveçrə
dövlət katibinin müavini, Federal Xarici İşlər Departamentinin siyasi direktor müavini Corc Martinlə görüşüb.
Ölkələrimizin müxtəlif istiqamətlərdəki əməkdaşlığından danışan Bahar Muradova Azərbaycanla İsveçrənin
münasibətlərinin dostluq, tərəfdaşlıq və qarşılıqlı yardıma əsaslandığını söyləyib.
Milli Məclis sədrinin müavini ölkələrimizin dünyanı narahat edən məsələlərin həlli istiqamətində
beynəlxalq qurumlardakı birgə fəaliyyətini, İsveçrənin ATƏT-ə sədrliyi dövründə Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin nizamlanması məsələsinə töhfə vermək istəyini qeyd edib. Diqqətə çatdırılıb ki, İsveçrə
beynəlxalq hüquq prinsiplərinə müvafiq olaraq ölkələrin ərazi bütövlüyü və suverenliyinə hörmətlə yanaşır.
Corc Martin ölkələrimiz arasında ikitərəfli və çoxtərəfli güclü əlaqələrin qurulduğunu vurğulayaraq,
müxtəlif istiqamətlərdə əməkdaşlığı genişləndirmək üçün yaxşı imkanların olduğunu söyləyib. Qonaq
ölkəsinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması məsələsində maraqlı olduğunu bildirib. Qeyd edib ki,
bu gün dünyada mövcud olan bütün münaqişələrin həllinə diqqət yetirilməlidir, heç bir münaqişə
“dondurulmuş” adlandırılmamalıdır.
C. Martin İsveçrənin Federal Xarici İşlər Departamentinin bu ölkənin Dağlıq Qarabağda keçiriləcək
qondarma parlament seçkilərini tanımadığı barədə sənədini Bahar Muradovaya təqdim edib. Sənəddə deyilir
ki, beynəlxalq hüququn prinsiplərinə müvafiq olaraq və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə tam
hörmət edərək İsveçrənin Federal Xarici İşlər Departamenti 2015-ci il mayın 3-də Azərbaycan Respublikasının
Dağlıq Qarabağ bölgəsində keçiriləcək “seçkiləri” etibarsız hesab edir. İsveçrənin Federal Xarici İşlər
Departamenti bir daha vurğulayır ki, departament həll edilməmiş Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ağır
nəticələrindən xəbərdardır və müəyyən olunmuş formatlar çərçivəsində bu münaqişənin həlli üçün ATƏT-in
Minsk qrupunun səylərini dəstəkləməkdə davam edir.
Bu məqamda vurğulamaq yerinə düşər ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi daima
İsveçrə ictimaiyyətinin diqqət mərkəzində olub.
Ümumiyyətlə, son illərdə Azərbaycan Respublikası ilə İsveçrə Konfederasiyası arasında əlaqələr uğurla
inkişaf edir və genişlənir. Hazırda iki ölkə arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi istiqamətində zəruri
normativ-hüquqi baza yaradılıb ki, bu da mövcud potensialdan istifadə etməklə Azərbaycan və İsveçrə
arasında ticari-iqtisadi əlaqələri daha da inkişaf etdirmək üçün münbit mühit formalaşdırır. Artıq bir neçə ildir
ki, Azərbaycan Respublikası Hökuməti və İsveçrə Konfederasiyasının Federal Şurası arasında ticarət və
iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Birgə Komissiya fəaliyyət göstərir. Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın əsas
məqsədi iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin artırılması, sənaye, kənd təsərrüfatı, maliyyə, bank, investisiya,
turizm, bərpa olunan enerji və digər sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsindən ibarətdir. İki ölkə arasında
qarşılıqlı əlaqələr beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində davam etdirilir. İsveçrə ilə Azərbaycan arasında
əlaqələrin möhkəmlənməsi hər iki ölkənin maraqlarına xidmət edir. Xalqlar arasında dostluğun və ikitərəfli
əməkdaşlığın gücləndirilməsi, həmçinin, respublikamız ilə enerji, biznes, təhsil sahəsində əlaqələrin
genişləndirilməsi İsveçrənin maraqlarını təmin edir. Təsadüfi deyil ki, hazırda Azərbaycan və İsveçrə bir-birini
real tərəfdaş kimi qəbul edir. Son illər əlaqələrin intensiv xarakter almasının, qarşılıqlı ticarət dövriyyəsinin
artmasının, yeni birgə layihələrin həyata keçirilməsinin nəticəsi olaraq İsveçrə şirkətləri Azərbaycanı
sərmayələr üçün etibarlı ölkə qismində görür.
Möhkəm siyasi əlaqələrin, qarşılıqlı iqtisadi maraqların olması və iqtisadiyyatlarımızın bir-biri ilə
rəqabət aparmayan, əksinə, bir-birini dəstəkləyən iqtisadiyyatlar kimi mövcudluğu əsas götürülərək həmin
əlaqələrin əksəriyyəti böyük uğurlara imza atmaq üçün vəsilədir və buna tərəflərin heç bir şübhəsi yoxdur.
Azərbaycanın və İsveçrənin inkişaf yollarına nəzər salanda xeyli oxşarlıqların mövcudluğu nəzərə
çarpır. Dövlətçilik tarixi və təkamül yolu oxşar olan dövlətlərin ən mühüm oxşarlıqlarından biri isə
müstəqillikdir. Müstəqil olmaq, özünü dərk etmək, getdiyin yolu qavramaq və müstəqil siyasət aparmaq
qabiliyyəti çiçəklənmə və uğurlara aparan yolun açarıdır. Müstəqillik, ləyaqət, daxili məsələlərə diqqət və
insanların həyatının yaxşılaşdırılması baxımından İsveçrə Azərbaycana gözəl nümunə hesab olunur və dost
ölkənin bu sahədəki təcrübəsi uğurla öyrənilir.
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Tam mənada planlı iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına, birpartiyalı sistemdən demokratik inkişafa,
yoxsulluq və xaos vəziyyətindən iqtisadi və siyasi sabitliyə doğru yol keçən Azərbaycan beynəlxalq maliyyə
böhranına baxmayaraq, bu gün iqtisadiyyatı artan templə inkişaf edən nadir ölkələrdən biridir.
İnkişaf dinamikası ilə seçilən Azərbaycan və İsveçrə əlaqələri bu gün özünün yüksəliş dövrünü
yaşamaqdadır. Son illər ərzində həyata keçirilmiş yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlər, hər iki ölkənin
qanunvericilik orqanlarında dostluq qruplarının təsis edilməsi, iqtisadi sahədə həyata keçirilən layihələr və
mədəniyyət günlərinin təşkili ikitərəfli münasibətlərin əsas göstəricilərindəndir. O da şübhəsizdir ki,
Azərbaycan və İsveçrə dövlət başçıları səviyyəsində aparılan siyasi dialoq ölkələr arasında münasibətlərin
formalaşmasında və inkişafında müstəsna rola malikdir.
Bu dialoqun və inkişafın əsası isə Ulu öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub. 2000-ci ilin yanvar
ayında Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev Davos şəhərində keçirilən Ümumdünya İqtisadi Forumunda
iştirak etməklə yanaşı, səfər çərçivəsində İsveçrə Prezidenti Adolf Oqi və digər dövlət rəsmiləri ilə danışıqlar
aparıb. Bu səfər Azərbaycan-İsveçrə münasibətlərinin inkişafına təkan verib. 2002-ci ilin fevral ayında isə Ulu
öndər Heydər Əliyev Nyu-York şəhərində keçirilən Ümumdünya İqtisadi Forumunda İsveçrə Prezidenti
Kaspar Villiqer ilə görüş keçirib. 2007-ci ilin yanvar ayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev Ümumdünya İqtisadi Forumunda iştirak etmək məqsədilə Davos şəhərinə işgüzar səfəri çərçivəsində
İsveçrə Prezidenti Mişelin Kalmi-Reylə də görüş keçirib. İsveçrə Konfederasiyasının Prezidenti Paskal
Kuşpenin 2008-ci ilin may ayında ölkəmizə və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2009cu ilin oktyabr ayında İsveçrəyə etdiyi rəsmi səfərlər, o cümlədən, Ümumdünya İqtisadi Forumu çərçivəsində
2010-cu ilin yanvar ayında Prezident İlham Əliyevin İsveçrə Konfederasiyasının Prezidenti Doris Loythard ilə
görüşü, bu müstəvidə aparılmış məhsuldar danışıqlar ikitərəfli əlaqələrin inkişafında yeni mərhələnin
başlanğıcını təşkil edib. İki ölkənin parlament sədrləri, xarici işlər nazirləri və digər rəsmi səviyyələrdə həyata
keçirilmiş qarşılıqlı səfərlər əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafına öz töhfəsini verməkdədir.
Bu yüksək səviyyəli dialoqun məntiqi davamı olaraq, 2010-cu ildə Bakı şəhərində Azərbaycan-İsveçrə
Parlament Dostluq Qruplarının üzvləri, həmçinin, İsveçrənin energetika sahəsində fəaliyyət göstərən
şirkətlərinin təmsilçiləri ilə ölkəmizin müvafiq qurumlarının nümayəndələri arasında görüşlər keçirilib.
Hazırda İsveçrə Konfederasiyası Azərbaycanın qeyri-neft sektorunda böyük investorlardandır. İsveçrə
şirkətləri fəaliyyətlərini uğurla həyata keçirir, iki ölkə arasındakı iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün
böyük zəmin yaradırlar. Mövcud potensialdan istifadə etməklə əlaqələri daha da inkişaf etdirmək üçün aparılan
axtarışlar ölkəmizin İsveçrənin Ümumiləşdirilmiş Preferensiyalar Sistemindən faydalanmasına səbəb olub. Bu
sistem vasitəsilə Azərbaycan məhsullarının İsveçrə bazarlarına ixracı üçün əlverişli imkanlar yaranır.
İsveçrə tərəfi Azərbaycan Respublikası ilə enerji sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsində
maraqlıdır. Bu fikirlər ölkə rəsmilərinin mətbuata açıqlamalarında da dəfələrlə yer alıb. 2007-ci ildə
Azərbaycan və İsveçrə arasında enerji təhlükəsizliyi və əməkdaşlığa dair memorandum imzalandıqdan sonra
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Cenevrə şəhərində ofisi açılıb və bu qurum İsveçrədə
müvəffəqiyyətlə fəaliyyət göstərir. Hazırda Azərbaycan İsveçrəyə neft ixrac edən etibarlı və mühüm
ölkələrdən biri hesab edilir. Belə ki, İsveçrənin neftə olan tələbatının nəzərə çarpacaq hissəsi Azərbaycan nefti
hesabına təmin edilir. Qarşılıqlı əlaqələr müstəvisində bir çox imkanları və təcrübələri nəzərdən keçirən
Azərbaycan tərəfi məişət tullantılarının səmərəli idarə olunmasında İsveçrədə mövcud olan texnologiyaların
ölkəmizdə istifadə edilməsinin mümkünlüyünü araşdırır.
2013-cü ildə Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin
İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənovun İsveçrə Konfederasiyasının ölkəmizdəki səfiri Paskal
Obişer ilə görüşündə isə əsas mövzu Dağlıq Qarabağ məsələsi olub. Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinə toxunan Əli Həsənov bildirib ki, bu məsələ ölkəmiz üçün prioritet problemdir.
Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi işğal olunub, 1 milyon 200 min
soydaşımız qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşüb.
Yeni Azərbaycan.-2015.-2 aprel.-№ 56.-S.8.
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Azərbaycan-Sloveniya əlaqələri inkişaf edir
Nardar Bayraml
Sloveniya parlamentinin yuxarı palatası – Milli Şuranın sədri Mitya Bervarın rəhbərlik etdiyi
nümayəndə heyəti ölkəmizdə səfərdə olub
Müstəqil xarici siyasət kursuna malik olan Azərbaycan müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində
etibarlı strateji tərəfdaş və nüfuzlu aktor kimi tanınmaqdadır. Cənubi Qafqaz geosiyasi məkanında lider dövlət
kimi çıxış edən ölkəmiz Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla həyata keçirilən çoxvektorlu və
balanslaşdırılmış xarici siyasət strategiyası nəticəsində həm ikitərəfli münasibətlər kontekstində, həm də
çoxşaxəli əlaqələr fonunda yerləşdiyi regionun geostrateji təhlükəsizliyinə fundamental töhfələr verir, eləcə
də, regional miqyaslı, qlobal xarakterli əməkdaşlıqlar platformasının mərkəzi oyunçusu rolunu oynayır.
Əlbəttə, müstəqil iqtisadi siyasət yürütməsi, sivilizasiyalararası dialoqa mühüm töhfələr verməsi,
regional və beynəlxalq təhlükəsizliyin təmin olunmasında strateji tərəfdaş qismində mühüm rol oynaması
Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunu artıran əhəmiyyətli faktorlar qismində çıxış edir. Təsadüfi deyil ki, ötən
illər ərzində həyata keçirilən rasional və praqmatik xarici siyasət kursunun fonunda Azərbaycanın beynəlxalq
münasibətlər sistemində bir sıra əhəmiyyətli uğurlar əldə etməsi də ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunun artmasına
və xarici əlaqələrinin əhatə dairəsinin genişlənməsinə təkan verən mühüm faktor olub. Bu kontekstdə ölkəmiz
həm region dövlətləri, həm də regiondankənar ölkələrlə səmərəli və qarşılıqlı-faydalı əməkdaşlıq əlaqələrini
uğurla davam və inkişaf etdirir. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının sıx əməkdaşlıq əlaqələrinə malik
olduğu ölkələrdən biri də Sloveniya Respublikasıdır.
Xəbər verildiyi kimi, Sloveniya parlamentinin yuxarı palatası – Milli Şuranın sədri Mitya Bervarın
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti martın 2-də Azərbaycana səfərə gəlib. Heydər Əliyev Beynəlxalq
Aeroportunda Sloveniya parlamentinin Milli Şurasının sədrini Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi sədrinin
birinci müavini Ziyafət Əsgərov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Mitya Bervar aeroportda jurnalistlərə
müsahibəsində bildirib ki, səfərin məqsədi iki ölkə arasında idman, mədəniyyət, informasiya, iqtisadiyyat və
digər sahələrdə əlaqələrin inkişafına töhfə verməkdir.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 3-də Sloveniya Respublikası
parlamenti Milli Şurasının sədri Mitya Bervarın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Milli Şuranın
sədri Mitya Bervar Sloveniya Respublikasının Prezidenti Borut Pahorun salamlarını dövlətimizin başçısına
çatdırıb.
Görüşdə Azərbaycan Respublikası ilə Sloveniya Respublikası arasında ikitərəfli münasibətlərin
səviyyəsinin müxtəlif istiqamətlərdə, o cümlədən, siyasi sahədə razılıq doğurduğu bildirilib, əlaqələrimizin
genişləndirilməsində yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin önəmi qeyd olunub. Sloveniya Respublikası
parlamenti Milli Şurasının sədri Mitya Bervarın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfərinin
ölkələrimiz arasında münasibətlərin daha da genişləndirilməsi işinə xidmət edəcəyinə əminlik ifadə olunub.
Dövlətimizin başçısı Prezident Borut Pahorun salamlarına görə minnətdarlığını bildirib, Onun da salamlarını
Sloveniya dövlətinin başçısına çatdırmağı xahiş edib.
İki ölkə arasındakı əməkdaşlıq müxtəlif sahələri əhatə edir
Martın 3-də Azərbaycan Milli Məclisinin sədri Oqtay Əsədov Sloveniya parlamenti Milli Şurasının
sədri Mitya Bervarın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüşdə Oqtay Əsədov iki ölkə arasındakı
dostluq əlaqələrindən danışıb. Bildirib ki, bu əlaqələrin inkişafında qarşılıqlı səfərlər mühüm rol oynayır.
Oqtay Əsədov Mitya Bervarın Azərbaycana səfərinin ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın inkişafı üçün yeni
səhifə açacağını vurğulayıb.
Milli Məclisin sədri Azərbaycan-Sloveniya əməkdaşlığının müxtəlif sahələrdə, xüsusilə iqtisadi sahədə
genişləndirilməsinin, ticarət dövriyyəsinin artırılmasının vacibliyini vurğulayıb. Bildirib ki, bu günədək iki
ölkə arasında 12 sənəd imzalanıb, 8 sənəd isə imzalanma ərəfəsindədir.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə toxunan Oqtay Əsədov Azərbaycan ərazisinin
20 faizinin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edildiyini, 1 milyondan çox azərbaycanlının qaçqın
və məcburi köçkünə çevrildiyini söyləyib. Sədr əlavə edib ki, ATƏT-in Minsk qrupunun Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həlli istiqamətində vasitəçilik fəaliyyəti, təəssüf ki, indiyədək heç bir nəticə verməyib.
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Oqtay Əsədov Sloveniya parlamenti Milli Şurasının 24-cü plenar iclasında Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə dəstək məqsədi ilə qərarın qəbul edilməsinə və Azərbaycanın haqlı
mövqeyinin dəstəklənməsinə görə minnətdarlığını bildirib. Sədr həmin qərarda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
həllinin beynəlxalq hüquq normalarına və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü prinsipinə, xüsusilə də BMT
Təhlükəsizlik Şurasının problemlə bağlı qəbul etdiyi dörd qətnaməyə əsaslanmaqla həll edilməsi çağırışının
öz əksini tapmasının yüksək qiymətləndirildiyini bildirib.
Öz növbəsində, Mitya Bervar Azərbaycan Respublikası ilə Sloveniya Respublikası arasında əlaqələrin
daha da genişləndirilməsi üçün yaxşı imkanların olduğunu söyləyib. O, ikitərəfli münasibətlərin
möhkəmləndirilməsində parlamentlərarası əlaqələrin oynadığı rolu xüsusi vurğulayıb. Mitya Bervar
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli şəkildə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
çərçivəsində, beynəlxalq hüququn normalarına uyğun həllini tapacağına inandıqlarını qeyd edib. Görüşdə
gələcək əməkdaşlıq imkanları, qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
Azərbaycan Balkan ölkələri ilə əlaqələrin inkişafına xüsusi əhəmiyyət verir
Məlum olduğu kimi, Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov da ölkəmizdə səfərdə olan
Sloveniya Milli Şurasının sədri Mitya Bervarın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüşdə
Azərbaycan ilə Sloveniya arasında ikitərəfli əlaqələrin inkişafından məmnunluq ifadə olunub və yüksək
səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin əməkdaşlığın inkişafına töhfə verdiyi qeyd edilib. Mitya Bervar Sloveniyanın
qanunverici orqanında Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar qəbul edilmiş
bəyanatı xatırladaraq, bu bəyanatda münaqişənin BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri əsasında, ATƏTin Minsk qrupu çərçivəsində sülh yolu ilə həllinin dəstəkləndiyini diqqətə çatdırıb.
İyunun 12-28-də Bakıda keçiriləcək ilk Avropa Oyunlarına görə Azərbaycanı təbrik edən Mitya Bervar
Sloveniya idmançılarının bu yarışlarda geniş tərkibdə iştirak edəcəyini söyləyib.
Elmar Məmmədyarov Azərbaycan ilə Sloveniya arasında tarixi əlaqələrin olduğunu qeyd edərək,
Sloveniyanın faşizmdən azad edilməsində şücaət göstərmiş azərbaycanlıların, xüsusilə Mehdi Hüseynzadənin
xatirəsinin Sloveniya xalqı tərəfindən də əziz tutulmasının yüksək qiymətləndirildiyini vurğulayıb.
Azərbaycan Respublikasının Balkan ölkələri ilə əlaqələrin inkişafına xüsusi əhəmiyyət verdiyini deyən
Elmar Məmmədyarov ölkələrimiz arasında enerji, iqtisadiyyat və ticarət, sərmayələrin qoyulması, mədəniyyət
və idman sahələrində əməkdaşlığın inkişafı üçün əlverişli imkanların olduğunu qeyd edib.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə toxunan Elmar Məmmədyarov ölkələrin
beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin dəyişdirilməsi cəhdlərinin qəbuledilməz olduğunu və bütün
dövlətlərin beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə hörmət etməli olduğunu bildirib.
Məlumat üçün bildirək ki, səfər çərçivəsində Sloveniya parlamenti Milli Şurasının sədri Mitya Bervarın
başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti martın 3-də Bakıda Dövlət Bayrağı Meydanı ilə tanış olub. Nümayəndə
heyətinə meydan və onun ərazisində həyata keçirilən abadlıq, tikinti-quruculuq işləri haqqında məlumat
verilib. Sonra qonaqlar Dövlət Bayrağı Muzeyi ilə tanış olublar. Onlara burada nümayiş etdirilən eksponatlar
barədə məlumat verilib.
Bu məqamda vurğulamaq yerinə düşər ki, Sloveniya Respublikası Azərbaycan Respublikasının dövlət
müstəqilliyini 27 dekabr 1991-ci ildə tanıyıb. Ölkələr arasında diplomatik əlaqələr isə 1996-cı ilin fevral
ayında qurulub. 2004-cü ildə Sloveniya Respublikasının Azərbaycanda fəxri konsulluğu açılıb. 2012-ci ilin
noyabrında isə Azərbaycan Respublikasının Avstriya, Slovakiya və Sloveniyadakı səfirliyinin Lyublyana
Ofisinin rəsmi açılışı olub.
Azərbaycan-Sloveniya əlaqələrinin inkişafında dövlət başçılarının qarşılıqlı səfərləri mühüm rol
oynayır
İki ölkə arasında əlaqələrin inkişafında dövlət başçılarının qarşılıqlı səfərləri mühüm rol oynayır. Belə
ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Sloveniyaya iki dəfə – 27-29 avqust 2006-cı il və 9-10 iyun 2011-ci
il tarixlərində rəsmi səfər edib. 9-10 noyabr 2009-cu ildə isə Sloveniyanın o vaxtkı Prezidenti Danilo Türk
ölkəmizdə rəsmi səfərdə olub. Bundan əlavə, hər iki ölkənin dövlət və hökumət nümayəndələri də qarşılıqlı
səfərlər ediblər.
Məsələn, 2009-cu ildə Sloveniya Prezidentinin ölkəmizə rəsmi səfəri əlaqələrin inkişafına böyük töhfə
olub. Bu səfər zamanı hər iki ölkənin iş adamlarının iştirakı ilə biznes forumu keçirilib. Biznes forumunda
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dövlət başçıları da iştirak ediblər. Biznes forumunda Sloveniya tərəfdən 70 nəfərlik heyət, Azərbaycan tərəfdən
isə 90-dək iş adamı iştirak edib. Prezident İlham Əliyev Sloveniya Prezidentinin Azərbaycana rəsmi səfərinin
iki ölkə arasında bütün sahələrdə, o cümlədən, iqtisadi sahədə əlaqələrin genişlənməsinə təkan verəcəyini
bildirib. Sloveniya Prezidenti Danilo Türk yüksək qonaqpərvərliyə görə Azərbaycanın dövlət başçısına dərin
minnətdarlığını çatdırıb: “Qarşımızda yaxşı imkanlar vardır. Mən biznes forumunun təşkil olunmasına görə,
cənab Prezident, Sizə və Azərbaycanın Ticarət və Sənaye Palatasına minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bu
tədbir ikitərəfli səfərlərin mühüm nəticəsidir. Mən, ümumiyyətlə, Sloveniyanın iş adamları ilə səfər etməyi
xoşlayıram. Ona görə yox ki, onlar yaxşı insanlardır. Onlar, eyni zamanda, praktiki baxımdan çox işgüzar
şəxslərdir. Onlar ikitərəfli münasibətlərimizin inkişafında əlavə rol oynayırlar. Cənab Prezident, Siz qeyd
etdiniz ki, ölkələrimiz müstəqillik baxımından gəncdir. Bizim uzunmüddətli suveren dövlətçilik tariximiz
olmayıb. Lakin bizim zəngin mədəni tariximiz vardır. Xalqlarımızın tarix boyu çətinliklərlə üzləşdiyi anlarda
da bir çox oxşarlıqlar olub. Suverenliyimiz gəncdir. Hər iki ölkə böyük sınaqlardan keçib. Bu proses getdikcə
iqtisadi özünəməxsusluğumuzu da təyin edib. Mən əldə edilmiş nailiyyətlərə görə Azərbaycanı təbrik etmək
istəyirəm. Biz Sloveniyada yaxşı anlayırıq ki, ölkənizin enerji təchizatı sahəsində qlobal səviyyəyə çıxması
Sizin böyük iqtisadi nailiyyətinizdir. Eyni zamanda, anlayırıq ki, hazırda Azərbaycan iqtisadiyyatını
şaxələndirir. İqtisadiyyat inkişaf edir, müasirləşir və ölkə əhalisinin bütün tələbatlarının ödənilməsinə yönəlib.
Bütün bunlar Azərbaycan xalqının, o cümlədən, regionun perspektivli gələcəyini təmin edir. Sloveniya öz
gələcəyini Avropaya inteqrasiyada görür. Biz nəinki Avropa İttifaqının, o cümlədən, avro zonasının üzvüyük.
Bu bizə valyuta sabitliyini vəd edir. Baxmayaraq ki, həmin zonaya qoşulmaq müəyyən mənada valyuta
suverenliyini məhdudlaşdırır. Lakin biz bunu qəbul edirik, çünki bilirik ki, bu, iqtisadiyyatımızın sabitliyinə,
eləcə də, tərəfdaşlarımızla iqtisadi əməkdaşlığın aparılmasına şərait yaradır. Bir sözlə, qarşımızda duran
üstünlüklərə nəzər yetirməli, yaradıcı və məqsədyönlü olmalıyıq”.
Sonra biznes forumu işini davam etdirib.
Məlumat üçün bildirək ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2011-ci ilin iyun
ayında bu ölkəyə səfəri zamanı da bir sıra vacib məsələlər müzakirə olunub. Rəsmi qarşılanma mərasimindən
sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Sloveniya Respublikasının Prezidenti Danilo
Türkün təkbətək görüşü olub. Görüşdə ölkələrimiz arasında münasibətlərin müxtəlif sahələrdə uğurla inkişaf
etdiyi bildirilib. Sloveniya Prezidenti Danilo Türkün Azərbaycana, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
Sloveniyaya səfərlərinin əlaqələrimizin inkişafının genişlənməsi işinə öz töhfəsini verəcəyinə əminlik ifadə
olunub. Bildirilib ki, əlaqələrimizin daha da genişləndirilməsi üçün yaxşı potensial var. Görüşdə ikitərəfli,
regional və beynəlxalq məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.
Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Sloveniya Prezidenti Danilo Türk qarşılıqlı olaraq dövlət
hədiyyələrini təqdim ediblər.
Təkbətək görüş başa çatdıqdan sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və
Sloveniya Respublikasının Prezidenti Danilo Türkün nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibdə
danışıqları olub. Görüşdə ölkələrimiz arasında siyasi, iqtisadi və digər sahələrdə əlaqələrin uğurla inkişaf etdiyi
bildirilib. Azərbaycan ilə Sloveniya arasında əməkdaşlıq əlaqələrinin genişləndirilməsi üçün yaxşı potensialın
olduğu qeyd edilib.
Dövlət başçıları Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə toxunublar.
Azərbaycan ilə Sloveniya arasında əməkdaşlığın Avropa İttifaqı çərçivəsində əlaqələrin
genişləndirilməsi baxımından əhəmiyyətinin qeyd olunduğu görüşdə “Şərq Tərəfdaşlığı” Proqramının
önəmindən danışılıb.
Görüşdə ikitərəfli münasibətlərin müxtəlif aspektləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.
Sloveniya Azərbaycan üçün vacib tərəfdaşlardan biridir
Səfər çərçivəsində bir sıra sənədlər də imzalanıb. Belə ki, “Sloveniya Respublikası Hökuməti və
Azərbaycan Respublikası Hökuməti arasında mədəniyyət, təhsil və elm sahəsində əməkdaşlığa dair Saziş”i
Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov və Sloveniyanın xarici işlər naziri Samuel Jboqar
imzalayıblar. “Sloveniya Respublikası Hökuməti və Azərbaycan Respublikası Hökuməti arasında gəlirlərə və
əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının
alınması haqqında Konvensiya”nı Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov və Sloveniyanın
iqtisadiyyat naziri xanım Darya Radiç imzalayıblar.
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Prezidentlərin mətbuat konfransı zamanı Sloveniyanın o zamankı dövlət başçısı Danilo Türk çıxış
edərək deyib ki, ikitərəfli münasibətlər yaxşıdır, əməkdaşlıq uğurludur və iqtisadi əlaqələr də inkişaf
etməkdədir: “Hazırda ticarət dövriyyəsi 10 dəfə artmışdır. Bu, artıq böyük nəticə deməkdir. Bir sıra sazişlərin
imzalanması nəzərdə tutulur. Burada həm enerji, həm elektrik stansiyalarının tikintisi, həm informasiya
texnologiyası, həm də sığorta sahələrində əməkdaşlıq baş tuta bilər. Biz Azərbaycan şirkətlərindən
Sloveniyaya sərmayələrin qoyulmasını gözləyirik. Mədəniyyət sahəsində də əməkdaşlığımız genişlənir. Hesab
edirəm ki, qarşımızda hələ bir çox əməkdaşlıq imkanları vardır”.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə toxunan Prezident Danilo Türk söyləyib ki,
status-kvo qəbul edilən həll variantı deyildir: “Biz addımlarımızı sürətləndirməliyik ki, prinsiplər əks olunsun
və həmin prinsiplər üzərində sülh müqaviləsi, sülh razılaşması əldə edilsin”.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev vurğulayıb ki, ölkələrimiz arasında əlaqələr çox yüksək
səviyyədədir: “Bizim aramızda çox fəal siyasi dialoq aparılır”.
“Ölkələrimiz arasında mövcud olan siyasi dialoq çox yüksək səviyyədədir” – deyən dövlət başçısı İlham
Əliyev diqqətə çatdırıb ki, Sloveniya Azərbaycan üçün çox vacib tərəfdaşlardan biridir: “Avropa İttifaqı ilə
gündəliyimiz çox genişdir. Əlbəttə, enerji təhlükəsizliyi məsələləri gündəliyin demək olar ki, birinci
sırasındadır və bu istiqamətdə əməkdaşlıq dərinləşir. Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi üçün töhfəsini verməyə hazırdır. Bizim zəngin qaz ehtiyatlarımız artıq müxtəlif istiqamətlər üzrə
dünya bazarlarına çıxarılır. Biz qaz infrastrukturumuzun yaradılması nəticəsində çoxşaxəli ixrac imkanlarına
malikik. Bu gün Azərbaycan qazını dünya bazarlarına çıxaran 4 kəmər vardır. Bu kəmərlər işlək vəziyyətdədir.
Əlbəttə ki, zəngin qaz ehtiyatlarımızı dünya bazarlarına əmniyyətli yolla çıxarmaq üçün yeni kontraktlar
lazımdır. Azərbaycanın təsdiq edilmiş qaz ehtiyatları 2,2 trilyon kubmetrə bərabərdir. Bu da Azərbaycanı qaz
ixrac edən çox önəmli ölkə kimi artıq dünyaya təqdim edir”.
Prezident İlham Əliyev Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə toxunaraq söyləyib ki,
məsələnin ədalətli həlli üçün indi yaxşı şərait yaradılıb: “Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin dövlət
başçılarının may ayının sonunda verdikləri birgə bəyanat artıq çox ciddi bir siqnaldır. Orada göstərilir ki,
status-kvo qəbuledilməzdir. Biz bunu uzun illərdir ki, deyirik – status-kvo dəyişdirilməlidir, işğalçı qüvvələr
işğal edilmiş torpaqları tərk etməlidir. Belə dəqiq bəyanatın verilməsi, əlbəttə ki, bizi daha da ruhlandırır və
ümidlərimizi artırır. Bəyanatın digər vacib məsələsi ondan ibarətdir ki, orada Helsinki Yekun Aktına istinad
edilir. Helsinki Yekun Aktında ölkələrin ərazi bütövlüyü prinsipləri və xalqların öz müqəddəratını
müəyyənetmə prinsipləri arasında heç bir ziddiyyət yoxdur. Yəni, bu iki prinsip bir sazişdə öz əksini tapmalıdır
və hesab edirəm ki, bu da çox müsbət haldır. İndiki mərhələdə Ermənistan tərəfi konstruktivlik və səmimiyyət
göstərməlidir. Uzun illər Ermənistan danışıqların, sadəcə olaraq, danışıqlar naminə aparılmasına, imitasiya ilə
məşğul olmağa çalışmışdır. İndi isə vaxt çatıb ki, verilmiş təkliflərə dəqiq, konkret cavab versin. Əgər belə
olarsa, o zaman hesab edirik ki, Azərbaycanın torpaqları tezliklə işğalçılardan azad ediləcəkdir”.
Səfər çərçivəsində Prezident İlham Əliyev Sloveniya Respublikası Milli Assambleyasının prezidenti
Pavel Qantar ilə görüşüb. Prezident İlham Əliyev Sloveniya Respublikasının Milli Assambleyasının Xatirə
kitabını imzalayıb.
Görüşdə ölkələrimiz arasında əlaqələrin müxtəlif sahələrdə inkişafından məmnunluq ifadə olunub.
İqtisadi sahədə əlaqələrimizin inkişafı üçün yaxşı imkanların mövcud olduğu bildirilib. Parlamentlərarası
əlaqələrin ikitərəfli münasibətlərin genişlənməsi baxımından önəmli olduğunun qeyd edildiyi görüşdə
Azərbaycan ilə Sloveniya arasında əməkdaşlığın beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində də uğurla inkişaf etdiyi
bildirilib.
Görüşdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Sloveniyaya səfərinin ikitərəfli münasibətlərin
inkişafına öz töhfəsini verəcəyinə əminlik ifadə olunub.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Sloveniyaya rəsmi səfəri çərçivəsində iyunun 9-da Lyublyana
şəhər meriyasında olub. Lyublyananın meri Zoran Yankoviç Prezident İlham Əliyevi salamlayaraq yeddi il
əvvəl iş adamı qismində Bakıda olduğunu məmnunluqla xatırlayıb. O, Bakı ilə Lyublyana arasında
əməkdaşlığın daha da inkişafı üçün çalışacağını bildirib.
Dövlətimizin başçısı Lyublyana şəhərinin inkişafı ilə bağlı görülən işləri yüksək qiymətləndirdiyini
bildirib. Prezident İlham Əliyev son bir neçə il ərzində Lyublyananın daha da müasirləşdiyini, abadlaşdığını
və çox gözəl Avropa şəhərinə çevrildiyini vurğulayaraq deyib: “Mən görürəm ki, həm şəhər rəhbərliyi, eyni
zamanda, sakinlər öz şəhərlərinə çox böyük məhəbbətlə yanaşırlar. Burada abadlıq, quruculuq və bərpa işləri
böyük zövqlə aparılmışdır. Bütövlükdə Sloveniya-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafı üçün bu gün çox əlamətdar
bir gündür. Bu gün keçirdiyim görüşlər, apardığım danışıqlar və sabah keçiriləcək tədbirlər ölkələrimizi bir1791
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birinə daha da yaxınlaşdıracaqdır. Bizim siyasi əlaqələrimiz çox yüksək səviyyədədir və bu əlaqələrimiz
gündən-günə güclənir. Eyni zamanda, sabah keçiriləcək birgə biznes forumu iqtisadi sahədə də əlaqələrin
inkişafı üçün çox təsirli olacaqdır. Çünki qarşılıqlı maraq çox böyükdür və birgə iş görmək üçün bütün
imkanlar vardır. Eyni zamanda, parlamentlərarası əlaqələr də yaxşı səviyyədədir. Mən burada köhnə dostumu
görməkdən də çox məmnunam. Biz Strasburqda birlikdə işləmişik və çox yaxşı günlərimiz, yaxşı
söhbətlərimiz olub. Azərbaycan artıq 10 ildir ki, Avropa Şurasının üzvüdür. Amma görüşlərimizin baş tutduğu
o vaxt biz Avropa Şurasına təzə üzv olmuşduq və əlbəttə ki, bizim üçün hər şey orada təzə idi. Biz istəyirdik
ki, tezliklə Avropa Şurasına inteqrasiya edək, öz yerimizi tutaq və cənab Yankoviç də bizə çox kömək
göstərmişdi”.
Göründüyü kimi, iki ölkə arasında əlaqələr inkişaf etməkdədir. Sloveniya Milli Şurasının sədrinin
Azərbaycana səfəri isə münasibətlərin inkişafına təkan verəcək.
Yeni Azərbaycan.-2015.-5 mart.-№ 42.-S.8.
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Azərbaycan-Almaniya münasibətləri yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub
Elnur HACALIYEV
Azərbaycanın Avropada etibarlı tərəfdaş kimi münasibətlərini ildən-ilə inkişaf etdirdiyi
ölkələrdən biri də Almaniyadır. Rəsmi Bakının Avratlantik məkana inteqrasiya və Avropa Birliyi ilə sıx
əməkdaşlıq prosesində Almaniyanın dəstəyinə xüsusi önəm verməsi təsadüfi olmayıb, bir sıra mühüm
tarixi və geosiyasi gerçəkliklərlə şərtlənir. 1991-ci ildə tarixi maneələri dəf edərək bütövləşmiş Almaniya
bu gün dünya iqtisadiyyatında və siyasətində mühüm rol oynamaqla yanaşı, sülhün, əmin-amanlığın
qorunub saxlanması prosesinin fəal iştirakçısıdır.
Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra iki dövlət arasında münasibətlərin bütün sahələrdə inkişafı
üçün daha real imkanlar yaranmışdır. İki Avropa ölkəsi arasında əlaqələrin inkişafına ciddi təkan verən mühüm
siyasi təsir amillərindən biri Almaniyanın Azərbaycanın müstəqilliyini ilk tanıyan dövlətlərdən olmasıdır.
Rəsmi Berlinin 12 yanvar 1992-ci il tarixli bu qərarı dövlət müstəqilliyini yenicə bəyan etmiş Azərbaycan
üçün müstəsna əhəmiyyət daşıyırdı. Ümummilli lider Heydər Əliyev 1993-cü ildə xalqın tələbi ilə hakimiyyətə
qayıtdıqdan sonra Almaniya ilə münasibətlərin bütün sahələrdə inkişaf etdirilməsini xarici siyasətdə mühüm
vəzifələrdən biri kimi müəyyənləşdirdi.
1993-cü ildən etibarən Almaniya-Azərbaycan münasibətlərinin genişləndirilməsi istiqamətində ciddi
addımlar atılmışdır. 1995-1996-cı illərdə imzalanmış “Azərbaycan Respublikası hökuməti və Almaniya
Federativ Respublikası hökuməti arasında maliyyə əməkdaşlığı haqqında”, “İnvestisiyaların təşviqi və
qorunması haqqında”, “Mədəni əməkdaşlıq haqqında”, “Hava daşımaları haqqında”, “Bakı hava limanı: təcili
yardım” layihəsi üzrə növbəti maliyyə əməkdaşlığı barədə”, “Tədqiqatlar və mütəxəssislər fondunun
yaradılması haqqında” və digər hökumətlərarası sazişlər ikitərəfli əlaqələrin dərinləşdirilməsinə imkan
yaratmışdır.
Bu gün Azərbaycan iqtisadiyyatına kapital qoyuluşunun həcminə görə Almaniya şirkətləri qabaqcıl
mövqeyə malikdir. “Folksvagen”, “Manseman-Demaq”, “Siemens” və “Virtgen” kimi nüfuzlu şirkətlər
Azərbaycandakı fəaliyyətlərində böyük uğurlar qazanmışlar. Hazırda ölkələrimiz arasında 2,5 milyard avro
həcmində ticarət mübadiləsi mövcuddur. Azərbaycan Avropanın enerji təminatının şaxələndirilməsində, TAP,
TANAP kimi nəhəng enerji layihələrinin həyata keçirilməsində, eləcə də “Şərq tərəfdaşlığı” Proqramında
mühüm rol oynayır. Bu baxımdan Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələndirilməsində, ölkəmizdə infrastruktur
layihələrinin icrasında Almaniyanın yeni şirkətləri iştirak etməkdə maraqlıdırlar.
Azərbaycan və Almaniya aparıcı Avropa strukturlarında yaxından əməkdaşlıq edir, müxtəlif
məsələlərdə bir-birlərinə dəstək verirlər. Rəsmi Berlin beynəlxalq və regional təşkilatlarda, habelə maliyyə
qurumlarında həlledici səs hüququna malikdir və onun razılığı olmadan Avropa İttifaqı, Avropa Şurası, NATO
və ATƏT kimi beynəlxalq təşkilatların fəaliyyət istiqamətlərində hansısa ciddi dəyişiklik edilə bilməz.
Almaniya xüsusilə də Azərbaycanın Avropanın siyasi və iqtisadi həyatında getdikcə daha böyük rol oynayan
Avropa Birliyi ilə əlaqələrinin genişlənməsinə ciddi dəstək verir. Eyni zamanda, rəsmi Bakı Almaniya ilə bu
cür əməkdaşlığın uğurla həyata keçirilməsi üçün konkret addımlar atır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin bu günlərdə Almaniya Federativ Respublikasına
işgüzar səfəri də ikitərəfli əməkdaşlığın aktiv fazaya daxil olduğunu təsdiqləməklə bir sıra mühüm nəticələrlə
yadda qalmışdır. Əldə edilən nəticələr deməyə əsas verir ki, qloballaşan dünyanın mühüm güc və siyasət
mərkəzlərindən biri kimi çıxış edən Almaniya əlverişli coğrafi mövqeyinə, zəngin təbii resurslarına və
demokratik inkişaf səviyyəsinə görə Cənubi Qafqazın lokomotiv dövlətinə çevrilmiş Azərbaycanla
əməkdaşlığın daha da dərinləşməsinə, respublikamızın avrostrukturlara daha dinamik inteqrasiyasına ciddi
maraq göstərir. Rəsmi Berlin Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərlərinin
gerçəkləşməsində əsas söz sahibi kimi çıxış edən Azərbaycanın bütövlükdə Avropanın enerji
təhlükəsizliyindəki mühüm rolunu yüksək qiymətləndirir, respublikamızla enerji sektorunda fəal əməkdaşlıq
niyyətini izhar edir. Almaniya gələcəkdə enerjiyə artan daxili tələbatlarını Azərbaycandan idxal edəcəyi neft
və təbii qaz hesabına təmin etmək, beləliklə, həm də alternativ enerji mənbəyi qazanmaq niyyətindədir. Bundan
başqa, respublikamızın Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıq əlaqələrinin genişləndirilməsi mühüm geosiyasi
əhəmiyyət kəsb edən proses olaraq Almaniya üçün də vacib önəm daşıyır.
Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıq əlaqələrinin genişləndirilməsində Almaniyanın müstəsna
rolunun mövcud münasibətlərdə əsas müzakirə mövzularından biri olması da təsadüfi deyil. Dövlət başçısı
cənab İlham Əliyev Almaniya Kansleri Angela Merkel ilə görüşdə respublikamızın nüfuzlu Avropa
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dövlətlərindən olan Almaniya ilə sıx əməkdaşlıq etmək niyyətini açıq ifadə etmişdir: “Siyasi əlaqələrimiz
uğurla inkişaf edir. Əminəm ki, mənim səfərim siyasi əlaqələrimizin inkişafına yeni təkan verəcək. Siyasi
əlaqələr bütün başqa sahələrə də müsbət təsir göstərir və əlbəttə, iqtisadi əməkdaşlıq da bu gün gündəlikdədir.
Azərbaycanda çoxsaylı alman şirkətləri fəaliyyət göstərir. Biz onların fəaliyyətini dəstəkləyirik. Hesab edirəm
ki, Almaniya şirkətləri gələcəkdə həm podratçı kontraktor, həm investor kimi Azərbaycanda daha da böyük
işlər görə bilərlər. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı dinamik şəkildə inkişaf edir, çoxsaylı infrastruktur
layihələri icra olunur, əlbəttə ki, alman şirkətlərinin Azərbaycanda uğurlu fəaliyyəti davam etdiriləcəkdir”.
İkitərəfli münasibətlərimizin uğurla inkişaf etdiyini deyən Prezident İlham Əliyev bu səfərin
əlaqələrimizin gələcək inkişafı ilə bağlı fikir mübadiləsi aparmaq üçün yaxşı imkan yaratdığını bildirdi.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə toxunan dövlət başçısı Ermənistanın Azərbaycana
qarşı davam edən təcavüzü, rəsmi Yerevanın qeyri-konstruktiv mövqeyi, danışıqların hazırkı prosesi barədə
ətraflı məlumat verdi. Rəsmi Berlin Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində ilk gündən
ədalətli və beynəlxalq hüquq normalarına söykənən mövqe tutmuşdur. Bu gün Azərbaycanla Almaniya
arasında mövcud olan münasibətlərin səviyyəsi onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan Avropa İttifaqına və
digər avrostrukturlara inteqrasiya prosesində rəsmi Berlinin hərtərəfli dəstəyinə ümid edə bilər. Almaniya isə
Cənubi Qafqazın ən aparıcı və perspektivli ölkəsi sayılan Azərbaycanla əməkdaşlığı dərinləşdirmək üçün
səylərini daha da artırmaq niyyətindədir.
Almaniya Kansleri Angela Merkel birgə mətbuat konfransında bildirib: “Mən şadam ki, bu gün
Azərbaycan dövlətinin başçısı İlham Əliyev yenidən Berlindədir. Bizim sonuncu görüşümüz 5 il bundan əvvəl
olub. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatı dinamik şəkildə inkişaf edir, buna görə bu ölkə bizim üçün
əhəmiyyəti artan tərəfdaşdır. Azərbaycan böyük potensiala, əsasən də neft və qaz kimi resurslara malikdir.
Düşünürəm ki, Azərbaycan həm Almaniya, həm də digər Avropa ölkələrinin enerji şaxələndirilməsinə böyük
töhfə verə bilər. Bu mənada “Cənub” qaz dəhlizi layihəsini dəstəkləyirik”.
Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəmləndirilməsi, ölkənin sosial-iqtisadi və mənəvi inkişafının təmin
edilməsi dövlətimizin beynəlxalq miqyasda siyasi imicini daha da yüksəltmiş, onu beynəlxalq münasibətlər
sisteminin bərabərhüquqlu subyektinə çevirmişdir. Regionda beynəlxalq və regional miqyasda iri layihələrin
əsas təşəbbüskarlarından və icraçılarından biri olan Azərbaycan dünyanın aparıcı dövlətləri üçün etibarlı və
inamlı tərəfdaşdır. Azərbaycan-Almaniya əlaqələrinin inkişaf dinamikası onu göstərir ki, yaxın gələcəkdə bu
əməkdaşlıq ölkələrimizin maraqlarına uyğun daha da yüksələcək.
Azərbaycan.-2015.-29 yanvar.-№ 21.-S.3.
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Avstriya-Azərbaycan əlaqələri dinamik inkişaf edir
Yeni Azərbaycan.-2015.-17 yanvar.-№ 10.-S.8.
İki ölkə arasındakı əməkdaşlıq bir çox sahələri əhatə edir
Xəbər verildiyi kimi, bir neçə gün öncə Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin (ATMU)
rektoru, professor Cəfər Cəfərov Avstriya Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş səfiri Aksel Vexlə
görüşüb. Sözügedən görüşdə Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin tərəfdaşı – İMC Krems
Tətbiqi Elmlər Universiteti ilə həyata keçirilən müştərək proqramın üstünlüklərindən söhbət açılıb.
Universitetdən AzərTAc-a bildirilib ki, Avstriya ilə Azərbaycan arasında dinamik inkişafı şərtləndirən
başlıca istiqamətlərlə bağlı aparılan fikir mübadiləsi zamanı turizm sahəsində ikitərəfli əməkdaşlıq məsələləri
də müzakirə olunub.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan ilə Avstriya arasında sıx əlaqələr mövcuddur. Və bu məqam 2014-cü ilin
may ayında Azərbaycan-Avstriya parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun nümayəndə heyətinin
Avstriyanın Ştiriya federal əyalətində səfəri zamanı bir daha bəyan edilib. Məlumat üçün bildirək ki, həmin
səfər zamanı Azərbaycan nümayəndə heyəti Avstriya Milli Şurasının vitse-spikeri Karlhaynts Kopf, Ştiriya
əyalət parlamentinin sədri Frants Mayçen, Avstriya-Azərbaycan Ticarət Palatasının sədri Qerald Qerstbauer
və müavini Qünter Dörflinqer ilə görüşlər keçirib. Görüşlərdə Azərbaycan ilə Avstriya arasında mədəni və
iqtisadi sahələrdə əməkdaşlığın perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
Bu məqamda vurğulamaq yerinə düşər ki, Avstriya Azərbaycanın müstəqilliyini 1992-ci ildə tanıyıb.
1995-ci ilin sentyabrında Azərbaycanın Avstriyada səfirliyi açılıb. Avstriyanın Bakıdakı səfirliyi isə 23 iyun
2010-cu ildən etibarən fəaliyyət göstərir. Yeri gəlmişkən, Azərbaycanla Avstriyanın çoxşaxəli qarşılıqlıfaydalı əməkdaşlığını uğurlu edən başlıca strateji əsaslardan biri məhz hər iki ölkənin beynəlxalq müstəvidə
bir-birinə dəstək olmasıdır. Dövlət rəhbərlərinin qarşılıqlı səfərləri də münasibətlərin inkişafına xüsusi təkan
verib. Belə ki, 2000-ci ilin iyul ayında Ümummilli lider Heydər Əliyev bu ölkədə səfərdə olub. 2011-ci ilin
oktyabrında isə Avstriya Prezidenti Haynts Fişer Azərbaycana rəsmi səfər edib.
2013-cü il mayın 12-14-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Avstriyaya səfəri iki
dövlət arasında münasibətlərin inkişafı baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. Səfər çərçivəsində
dövlətimizin başçısı bir sıra görüşlər keçirib. Görüşlərdə ikitərəfli münasibətlərin inkişafından məmnunluq
ifadə olunub, iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün yaxşı potensialın olduğu bildirilib.
Görüşlər çərçivəsində aparılan müzakirələrdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
xüsusilə diqqət mərkəzində olub. Avstriya Prezidenti Haynts Fişer bildirib ki, ölkə başçıları tərəfindən
imzalanmış Bəyannamədə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüququn
prinsiplərinə uyğun olaraq sülh yolu ilə həllinin vacibliyi qeyd edilir. O, uzun illərdir həllini tapmayan
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ölkəmiz üçün qəbul ediləcək həlli variantına nail
olunacağına əminliyini bildirib.
Prezident İlham Əliyev isə vurğulayıb ki, münaqişə beynəlxalq hüququn normaları, beynəlxalq
təşkilatların qərarları və qətnamələri əsasında həll olunmalıdır: “Onların arasında mən erməni qoşunlarının
Azərbaycan ərazilərindən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4
qətnaməsini xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Əfsuslar olsun ki, 20 ildir bu qətnamələr yerinə yetirilmir, işğal
davam edir. Bir milyondan artıq azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüş, etnik təmizləmə
siyasətinə və soyqırımına məruz qalmışdır. Əfsuslar olsun ki, ATƏT-in Minsk qrupuna həmsədrlik edən
ölkələrin prezidentlərinin status-kvonun qəbulolunmazlığı barədə verdikləri bəyanatlara Ermənistanda məhəl
qoymurlar. Status-kvonun dəyişilməsi Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad edilməsinin başlanğıcı deməkdir.
Fikrimcə, bu, nə qədər tez baş verərsə, danışıqlar prosesi daha sürətlə gedər və danışıqlar prosesində müşahidə
olunan mühit mənfidən müsbətə doğru dəyişə bilər. Azərbaycan ərazilərinin dərhal işğaldan azad edilməsinin
başlanması bizim gözlədiyimiz məsələdir. Ümidvarıq ki, beynəlxalq ictimaiyyət bu istiqamətdə daha fəal rol
oynayacaqdır”.
Səfər zamanı iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlıq məsələləri də geniş müzakirə olunub. Avstriyanın
iqtisadi sahədə tanınmış şirkətlərinin rəhbərləri dövlətimizin başçısı ilə görüşlərdə Azərbaycanda gedən
iqtisadi inkişaf proseslərini yüksək qiymətləndirərək Azərbaycan ilə Avstriya arasında yüksək texnologiyalar,
infrastruktur, kənd təsərrüfatı, əczaçılıq, turizm, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları və digər
sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi və yeni sahələrin müəyyənləşdirilməsində maraqlı olduqlarını
bildiriblər. Avstriyanın dövlət başçısı deyib ki, əməkdaşlığımız üçün bir çox vasitələr mövcuddur.
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Prezident İlham Əliyev ölkələrin iqtisadi sahədə əməkdaşlığının çox yaxşı nəticələrinin olduğunu
vurğulayıb. Ticarət dövriyyəsinin artdığını deyən dövlət başçısı qeyd edib ki, hazırda bir çox Avstriya şirkətləri
Azərbaycanda mühüm layihələri həyata keçirən podratçı qismində fəaliyyət göstərir: “Bu layihələr turizm
infrastrukturuna, incəsənətə, memarlığa aiddir. Avstriya şirkətlərinin Azərbaycanda əla nüfuzu vardır. Onlar
Azərbaycanın hazırda həyata keçirdiyi bir çox infrastruktur layihələrində bizə yardım edirlər”.
Dövlətimizin başçısı, həmçinin, deyib ki, Azərbaycan şirkətləri üçün sərmayə baxımından Avstriya çox
cəlbedici ölkədir: “Dünyada ən şəffaf neft fondlarından olan Azərbaycan Dövlət Neft Fondu Avropada və
ümidvarıq ki, Avstriyada sərmayə imkanlarını axtarır və sərmayə layihələrinə başlayır”.
Sözügedən səfər çərçivəsində 2013-cü il mayın 13-də isə Vyanada Avstriya-Azərbaycan biznes forumu
keçirilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Avstriya Prezidenti Haynts Fişer biznes forumunda iştirak
ediblər. Forumda çıxış edən Avstriya İqtisadi Palatasının sədri Kristof Laytl deyib ki, qarşılıqlı əməkdaşlıq
ruhlandırıcı tempdə inkişaf edir. O, Azərbaycanın inkişafını yüksək qiymətləndirib: “Əvvəlcə, cənab
Prezident, Sizi ölkənizin son onillikdə əldə etdiyi uğurlar münasibətilə təbrik edirəm. Bu məqamda, atanızın
ölkəmizə səfərini xatırlayırıq. 10 il öncə O, burada olmuşdur. O, buranı ziyarət etdi. Nümayəndə heyətinizin
bəzi üzvləri Onunla gəlmişdilər. Ata Əliyevin səfərinin fotoları həmin anları bizə bir daha xatırladır. Hesab
edirəm ki, ölkənizdə bu siyasətin davam etdirilməsi biz avstriyalılar üçün də mühüm məsələdir. Çünki bu
siyasət qarşılıqlı etimad və inam yaradır. İqtisadi qərarlar etimad və inama əsaslanır. Bu gün ölkənizdə
müzakirə etdiyimiz və müzakirə edəcəyimiz bir çox layihələr mövcuddur. Ümid edirəm ki, çoxsaylı təmaslar
qurulacaq və reallaşacaqdır”.
Xatırladaq ki, 2013-cü ilin noyabr ayının 19-da da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Avstriyada
səfərdə olub. Həmin gün Vyanada, “Hofburq” Prezident Sarayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev Avstriya Respublikasının Prezidenti Haynts Fişer ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan ilə Avstriya
arasında ikitərəfli münasibətlərin siyasi, iqtisadi və digər sahələrdə uğurlu inkişafından məmnunluq ifadə
olunub. Əlaqələrimizin möhkəmləndirilməsi, iqtisadi əməkdaşlığın gücləndirilməsi üçün yaxşı potensialın
olduğu vurğulanıb, münasibətlərin bundan sonra da genişləndirilməsinə əminlik bildirilib. Söhbət zamanı
ikitərəfli münasibətlər, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və qarşılıqlı maraq doğuran digər
məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
2014-cü il aprelin 1-də isə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri Oqtay Əsədov ölkəmizdə
səfərdə olan Avstriya Milli Şurasının nümayəndə heyəti ilə görüş keçirib. Görüşdə Oqtay Əsədov qədim tarixə
malik olan Azərbaycan-Avstriya münasibətlərinin inkişafının məmnunluq doğurduğunu söyləyib.
Əlaqələrimizin inkişafında hər iki ölkənin prezidentlərinin rolunu xüsusi vurğulayan Oqtay Əsədov deyib ki,
yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlər və görüşlər zamanı aparılan danışıqlar, imzalanmış sənədlər hərtərəfli
əməkdaşlığın genişlənməsi üçün möhkəm hüquqi baza yaradıb. Avstriya Milli Şurasının II prezidenti
Karlheinz Kopf səfər zamanı nümayəndə heyətinə göstərilən yüksək qonaqpərvərliyə görə minnətdarlığını
bildirib. O qeyd edib ki, xalqlarımız arasında əlaqələrin qədim tarixi vardır və münasibətlərimizin bu gün də
bütün sahələrdə inkişaf etməsi çox sevindiricidir. Qonaq Azərbaycanın qısa müddətdə bu qədər nailiyyət
qazanmasını yüksək qiymətləndirib və Avropaya inteqrasiya istiqamətində ölkəmizə daim dəstək göstərməyə
hazır olduqlarını söyləyib. Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
Onu da qeyd edək ki, tərəflər arasındakı əməkdaşlığın məmnunluq doğurduğu ötən il noyabrın 3-də də
vurğulanıb. Həmin tarixdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Avstriya Respublikasının
ölkəmizdəki keçmiş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Silvia Mayer Kaybiçi diplomatik fəaliyyətinin başa
çatması ilə əlaqədar qəbul edib. Görüşdə Azərbaycan ilə Avstriya arasında ikitərəfli münasibətlərin müxtəlif
sahələrdə inkişafından məmnunluq ifadə edilib, yüksək səviyyəli görüşlərin və qarşılıqlı səfərlərin
əlaqələrimizin genişləndirilməsi baxımından önəmi vurğulanıb. İqtisadi əməkdaşlığın razılıq doğurduğu
bildirilərək, Azərbaycanda iqtisadiyyatın bir sıra sahələrində Avstriya şirkətlərinin səmərəli fəaliyyət
göstərdiyi vurğulanıb, əlaqələrimizin bundan sonra daha da genişləndirilməsi üçün yaxşı perspektivlərin
olduğu qeyd edilib.
Beləliklə, yuxarıda sadalananlar da onu deməyə əsas verir ki, iki ölkə arasında istər mədəni, istərsə də
iqtisadi sahələrdə əməkdaşlıq yüksək səviyyədə inkişaf edir.
Yeni Azərbaycan.-2015.-17 yanvar.-№ 10.-S.8.
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Azərbaycan və Böyük Britaniya bir çox sahələrdə ortaq maraqlara sahibdir
Oktay Hacımusalı
Rəsmi London ölkəmizi regionda vacib tərəfdaşı kimi görür
Xəbər verildiyi kimi, yanvarın 7-də Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri İrfan Siddiq Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzində (ATM) olub. Mərkəzin direktoru Afaq
Məsud qonağa qurumun tarixi, fəaliyyət istiqamətləri, perspektivləri barədə məlumat verib.
Afaq Məsud deyib ki, Tərcümə Mərkəzi artıq 25 ildir fəaliyyət göstərir: “Bu illər ərzində biz yalnız
bədii tərcümə sahəsində dünya ədəbiyyatından yüzlərlə əsərin tərcüməsini və nəşrini həyata keçirmişik.
Mərkəzin yeni statusu fəaliyyət dairəmizi genişləndirib. İndi biz təkcə bədii əsərlərin tərcüməsi ilə yox,
tərcümənin digər sferalarında gedən proseslərə nəzarəti, bu sahənin təhsil mərhələsindən başlayaraq
təkmilləşdirilməsi və tənzimlənməsi işini həyata keçirməyə çalışacağıq”.
Öz növbəsində ölkələrimiz arasında dostluq münasibətlərinin günbəgün inkişaf etdiyini bildirən İ.
Siddiq deyib: “Mərkəzin İngiltərə ədəbiyyatından tərcümə və nəşr etdiyi kitabların kataloqu ilə tanış oldum.
Bu qədər dəyərli əsərin Azərbaycan dilinə çevrilməsini təqdirəlayiq hadisə hesab edirəm. Xüsusən, diqqətimi
tərcümə olunan ədəbiyyatların və müəlliflərin seçimi cəlb etdi. O mənada ki, olduqca görkəmli müəlliflərin
əsərlərini dilinizə çevirmisiniz”.
Tərcümə Mərkəzinin gələcək planlarından söz açan mərkəzin direktoru Afaq Məsud bildirib ki, biz
dünya ədəbi fikrini Azərbaycan oxucusuna çatdırmaqla yanaşı, ədəbiyyatımızın, onun tarixinin, elmi-fəlsəfi
fikrinin dünyada təbliğinə də çalışırıq. Bu istiqamətdə nəzərdə tutulan mühüm əhəmiyyətli işlərdən biri də
Azərbaycan dilinin xarici ölkələrin təhsil ocaqlarında tədrisinin təşkilidir.
Səfirliyin mərkəzlə qarşılıqlı əməkdaşlığı məsələsinə toxunan diplomat isə diqqətə çatdırıb ki, hazırda
Kembric və Oksford universitetlərində Azərbaycan dilinin tədrisi ilə bağlı müəyyən hazırlıq işləri gedir və biz
Tərcümə Mərkəzinin də bu işə öz töhfəsini verəcəyinə ümidvarıq. Ölkələrimiz arasında bu mədəni, ədəbi
mübadilələrimiz, təhsil sahəsindəki əməkdaşlığımız qarşılıqlı və daimi olacaq.
Ümumiyyətlə, qeyd etmək yerinə düşər ki, Azərbaycan-Böyük Britaniya əlaqələri neçə illərdir müxtəlif
sahələrdə yüksələn xətlə irəliləyir. İki ölkə arasında siyasi əlaqələrin əsası 1991-ci ilin dekabrında Britaniyanın
Azərbaycanın müstəqilliyini tanımasından sonra qoyulub. Böyük Britaniya, həmçinin, ölkəmizin
müstəqilliyinin ilk dövrlərində ATƏM-də (1995-ci ildən ATƏT) iştirakına dəstək verən ilk dövlətlərdəndir.
Azərbaycanla Britaniya arasında diplomatik əlaqələr bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin keçmiş dövlət katibi
Hon Duqlas Hoqqun 1992-ci ilin mart ayında Bakıya səfəri ilə qurulub. Həmin səfər çərçivəsində qarşılıqlı
diplomatik əlaqələrin qurulması barədə razılaşmanın imzalanması ilə hökumət başçıları, parlamentlərarası
səviyyədə, habelə iqtisadi, humanitar, təhsil və digər sahələrdə münasibətlərin təməlinin qoyulmasına şərait
yaranıb. Bundan qısa müddət sonra, yəni 1992-ci ilin sentyabrında Britaniyanın ölkəmizdəki səfirliyi
fəaliyyətə başlayıb. Britaniyanın və dünyanın ən böyük neft şirkəti “bp” Azərbaycanın müstəqilliyinin ilk
dövrlərindən ölkədə neft istismarı məqsədilə müəyyən addımlar atıb. 1992-ci ilin sentyabrında Birləşmiş
Krallığın keçmiş baş naziri Marqaret Tetçer Azərbaycana qeyri-rəsmi səfərə gəlib. O, ingilis və Norveç
şirkətlərinin Azərbaycan tərəfi ilə neft yataqlarının işlənməsi barədə hazırlıq sazişinin imzalanmasında iştirak
edib.
İki ölkə arasında baş tutan çoxsaylı qarşılıqlı səfərlər müxtəlif sahələrdə əlaqələrin inkişafına öz
töhfəsini verib. Azərbaycan ilə Böyük Britaniya arasında əlaqələrin inkişafında Ümummilli lider Heydər
Əliyevin bu ölkə rəsmiləri ilə keçirdiyi görüşlərin isə xüsusi rolu olub. Ümummilli lider Heydər Əliyevin
1994-cü ildə bu ölkəyə səfəri də iki dövlətin münasibətləri baxımından səmərəli olub. Sözügedən səfər zamanı
Azərbaycan Respublikası və Böyük Britaniya arasında “Dostluq və əməkdaşlıq haqqında birgə bəyannamə”
imzalanıb. Bu bəyannamədən əlavə, müxtəlif sahələrdə (vergi, energetika, aviasiya və digərləri) əməkdaşlıq
üzrə daha səkkiz müqavilə bağlanıb. Ümummilli lider həmin səfəri zamanı Britaniyanın Kral Beynəlxalq
Əlaqələr İnstitutunda Azərbaycanla bağlı geniş nitq söyləyib. Ulu öndər bu ölkənin böyük şirkətlərinin
nümayəndələri ilə də görüşlər keçirərək onları əməkdaşlıq üçün Azərbaycana dəvət edib. Londonda aparılan
danışıqlar və bağlanılan sazişlərdən sonra 20 sentyabr 1994-cü ildə Bakıda Böyük Britaniyanın “bp” şirkətinin
ən çox paya malik olduğu ARDNŞ ilə xarici neft şirkətləri konsorsiumu arasında “Əsrin müqaviləsi” adlanan
neft sazişi bağlanıb. Həmin imzalama mərasimində Britaniyadan energetika nazirinin rəhbərlik etdiyi
nümayəndə heyəti iştirak edib.
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Onu da qeyd edək ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsi
Azərbaycan və Britaniya rəsmilərinin görüşlərində hər zaman diqqət mərkəzində saxlanılıb. Belə ki, 1993-cü
ildə Ulu öndər Heydər Əliyev xalqın tələbi ilə yenidən hakimiyyətə gəldikdən sonra Azərbaycan Prezidentinin
səlahiyyətlərini həyata keçirərkən, Ali Sovetin Sədri kimi Böyük Britaniyanın Azərbaycana yeni təyin
olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri ilə görüşüb. Görüş Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün
qızğın dövründə, erməni silahlı birləşmələrinin Azərbaycanın Ağdam rayonuna hücumları vaxtı keçirilib.
Heydər Əliyev Britaniyanın Azərbaycanda daimi səfirinin fəaliyyətə başlamasının zəruriliyini bildirməkdən
əlavə, Ermənistanın təcavüzü ilə də bağlı ingilis diplomatına məlumat verib.
Səfir isə Britaniya hökumətinin Azərbaycanın sərhədlərinin toxunulmazlığını tanıdığını deyib və həmin
dövrdə BMT Təhlükəsizlik Şurasının sədri kimi Birləşmiş Krallığın öz səlahiyyətlərindən məsələnin həllində
kömək üçün istifadə edəcəyini bildirib. Bunun ardınca həmin il Britaniya hökuməti Azərbaycan ərazilərinin
Ermənistan tərəfindən işğal olunmasına etirazını bildirib və BMT TŞ-də müzakirələr nəticəsində sədrlik edən
Britaniyanın da dəstəyi ilə Ağdamın və digər ərazilərin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğalını
pisləyən 853 saylı qətnamə qəbul olunub. Ümumilikdə, Böyük Britaniya Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllini dəstəkləyir.
Onu da vurğulayaq ki, 1994-cü ilin yanvar ayında Britaniyada Azərbaycan səfirliyinin açılmasından
sonra iki ölkənin təmsilçiləri arasında qarşılıqlı səfərlər mütəmadi xarakter alıb. 3 yanvar 1996-cı il tarixində
Böyük Britaniyadan Azərbaycana ən yüksək səviyyəli dövlət nümayəndəsinin, Krallığın xarici və birlik işləri
üzrə dövlət katibi Malkolm Rifkindin səfəri olub. Səfər zamanı o, Ulu öndər Heydər Əliyevlə görüşərək
ikitərəfli münasibətlərin daha da genişləndirilməsi və qarşılıqlı əlaqələrdə müxtəlif məsələlər haqqında söhbət
aparıb. Danışıqlardan sonra Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin iştirakı ilə Malkolm Rifkind Azərbaycanın
xarici işlər naziri ilə “İnvestisiyaların qorunması haqqında” saziş imzalayıb.
Ümummilli lider Heydər Əliyev Birləşmiş Krallıq və Azərbaycan arasında münasibətlərin daha da
inkişaf etdirilməsi məqsədilə 1998-ci ilin iyulunda Britaniyaya ikinci rəsmi səfərini edib. Səfər çərçivəsində
Britaniya Kraliçası II Yelizaveta və bu ölkənin o zamankı Baş naziri Toni Bleyerlə görüşlər keçirən Ulu öndər
ikitərəfli münasibətlərin inkişaf perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparıb. Görüşün yekununda Azərbaycan
Dövlət Neft Şirkəti (ARDNŞ) ilə “bp”, “RAMCO” və “Monument Oil” şirkətləri arasında üç mühüm saziş
imzalanıb. Həmçinin, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya
Birləşmiş Krallığının Baş naziri tərəfindən iki ölkə arasında çox mühüm sənəd – Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin və Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Baş nazirinin dostluq münasibətləri
və tərəfdaşlıq haqqında birgə Bəyannaməsi imzalanıb. Həmin ildə iki ölkə əlaqələrinin inkişafında mühüm
hadisələrdən biri də avqustun 25-də Azərbaycan Respublikası ilə Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya
Birləşmiş Krallığı arasında partnyorluq münasibətlərinin genişləndirilməsi tədbirləri haqqında Sərəncamın
imzalanması olub. 2000-2003-cü illərdə Böyük Britaniya-Azərbaycan münasibətlərində qarşılıqlı addımlar
olaraq Azərbaycan tərəfdən xarici işlər naziri və onun müavinləri, müxtəlif digər nazirliklər, Birləşmiş
Krallıqdan ölkə parlamentinin icmalar və lordlar palatasının yüksək səviyyəli təmsilçiləri, energetika,
nəqliyyat nazirləri səviyyəsində səfərlər həyata keçirilib.
Prezident İlham Əliyev də hər zaman Azərbaycan-Britaniya əlaqələrinin inkişaf tempini diqqət
mərkəzində saxlayıb. Bunun təsdiqi olaraq, 2004, 2009 və 2012-ci illərdə dövlət başçısı Böyük Britaniyada
rəsmi səfərdə olub. Sonuncu səfər isə ötən ilin sentyabrında Britaniyada keçirilən NATO sammitində iştirakla
bağlı olub. 2004-cü ilin dekabrında Böyük Britaniyaya dövlət başçısı kimi ilk səfəri zamanı Prezident İlham
Əliyevin ölkənin keçmiş Baş naziri Toni Bleyerlə görüşündə 1998-ci ildə imzalanmış “Dostluq münasibətləri
və tərəfdaşlıq haqqında bəyannamə” yenidən təsdiqlənib. Həmin səfərdə Azərbaycan ilə Britaniya ikitərəfli
münasibətlərin əsası kimi Birgə Kommunike də qəbul edib. Prezident İlham Əliyev həmin səfərində Britaniya
Kral Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunda (Chatham House) “Yeni Azərbaycan – regional və qlobal
münasibətlərdə” mövzusunda çıxış edib. 2007-ci il iyunun 7-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Böyük
Britaniya parlamenti İcmalar Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Mayk Qeypsin rəhbərlik etdiyi
parlament nümayəndə heyətini qəbul edib. Azərbaycan Prezidenti ölkəmizlə Böyük Britaniya arasında
müxtəlif səviyyələrdə intensiv dialoqun aparıldığını və bunun ikitərəfli münasibətlərin inkişafına dəyərli töhfə
verdiyini bildirib. Prezident Azərbaycanın neft strategiyasının həyata keçirilməyə başlandığı dövrdən Böyük
Britaniyanın “bp” şirkətinin bu işdə çox fəal iştirak etdiyini vurğulayıb. Prezident İlham Əliyev, həmçinin, bu
səfərin müxtəlif sahələrdə ikitərəfli əlaqələrin, o cümlədən, parlamentlərarası əməkdaşlığın daha da
genişləndirilməsi üçün faydalı olacağına əminliyini söyləyib. Mayk Qeyps Azərbaycanda gedən inkişaf
proseslərinin onlarda böyük maraq doğurduğunu qeyd edib. O, iki ölkə arasında münasibətlərin yüksək
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səviyyədə olduğunu vurğulayaraq iki ölkənin siyasi, iqtisadi, təhlükəsizlik və digər sahələrdə yaxından
əməkdaşlıq etdiklərini bildirib. Mayk Qeyps Azərbaycanın təşəbbüsü ilə regionda həyata keçirilmiş qlobal
enerji layihələrində Böyük Britaniyanın “bp” şirkətinin iştirakından məmnun olduğunu vurğulayıb.
Azərbaycan-Böyük Britaniya əlaqələrinin daha bir göstəricisi olaraq Böyük Britaniyanın Xarici və Dövlət
Məsələləri üzrə Nazirliyinin Avropa məsələləri üzrə dövlət naziri Cim Mörfi 2008-ci il mayın 7-də
Azərbaycana səfər edib. Bakıda keçirdiyi görüşlərdə dövlət naziri Azərbaycanın və Ermənistanın Dağlıq
Qarabağ münaqişəsini sülh yolu ilə həll etməli olduğunu, bunun bölgənin inkişafına təkan verəcəyini qeyd
edib, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün mübahisə mövzusu olmadığını, Dağlıq Qarabağın Azərbaycan ərazisi
olduğunu və bunun da Böyük Britaniyada da, dünya ictimaiyyətində də qəbul edildiyini nəzərə çatdırıb. Cim
Mörfi, həmçinin, Böyük Britaniyada Azərbaycanın Avropa strukturlarına inteqrasiyasını dəstəklədikləri üçün
Azərbaycanda insan hüquqları və demokratiyanın daha da inkişaf etməsində maraqlı olduqlarını da vurğulayıb.
İki ölkə rəsmilərinin səfərləri mütəmadi xarakter daşıyır və sonuncu belə görüşlərdən biri 2013-cü ilin
martında baş tutub. Xatırladaq ki, həmin dövrdə Prezident İlham Əliyev Böyük Britaniyanın Xarici və İttifaq
məsələləri üzrə Ofisi katibinin daimi müavini və diplomatik xidmətin rəhbəri Saymon Freyzerin başçılıq etdiyi
nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşdə Azərbaycan ilə Böyük Britaniya arasında ikitərəfli münasibətlərin
müxtəlif sahələrdə inkişafından məmnunluq ifadə olunub, enerji sahəsində əməkdaşlığın önəmi qeyd edilib,
“bp”nin Azərbaycandakı uzunmüddətli uğurlu fəaliyyəti vurğulanaraq, neft-qaz sənayesində yaradılan
şəffaflıq yüksək qiymətləndirilib. Görüşdə, həmçinin, Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında əlaqələrin
inkişaf perspektivləri, iki ölkənin Avroatlantik strukturlarda təhlükəsizlik sahəsində səmərəli əməkdaşlığı
ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
Bundan əlavə, S. Freyzerin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti səfər çərçivəsində Azərbaycanın xarici
işlər naziri Elmar Məmmədyarovla da görüş keçirib. Nazir Elmar Məmmədyarov Azərbaycan ilə Böyük
Britaniya arasında mövcud çoxşaxəli münasibətlərin səviyyəsindən məmnunluq bildirərək siyasi, iqtisadi,
enerji sahələrində əlaqələrin daha da genişləndirilməsi üçün imkanların olduğunu vurğulayıb. İki ölkə arasında,
xüsusilə enerji sektorunda qarşılıqlı-faydalı əməkdaşlığa diqqət çəkən nazir dinamik iqtisadi inkişaf
nəticəsində artıq Azərbaycanın Böyük Britaniya iqtisadiyyatına sərmayələr yatırdığını nəzərə çatdırıb.
S. Freyzer öz növbəsində ölkəsinin Azərbaycanla əməkdaşlığa böyük önəm verdiyini nəzərə çatdırıb.
O, Böyük Britaniya iqtisadiyyatına Azərbaycan tərəfindən sərmayələrin yatırılmasını təqdir etdiklərini və
bunun davam etdirilməsinin arzu olunduğunu bildirib. Britaniyalı diplomat Azərbaycanın Əfqanıstanda sülh
və sabitliyin bərpasına verdiyi töhfəni, eləcə də ölkəmizin BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı fəaliyyətini yüksək
qiymətləndirib. Görüşdə, həmçinin, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə toxunan nazir
Elmar Məmmədyarov sülh prosesi haqqında ətraflı məlumat verib. Nazir Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən Azərbaycan torpaqlarının işğalının davam etməsini status-kvonun möhkəmlənməsinə yönəlmiş
addım kimi qiymətləndirib və münaqişənin həllinə nail olmaq üçün ilk növbədə, Ermənistan silahlı
qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılmasının vacibliyini vurğulayıb. Ermənistan
siyasi və hərbi dairələri tərəfindən Xocalı hava limanından uçuşların həyata keçiriləcəyi ilə bağlı səslənən
bəyanatlarla əlaqədar nazir qeyd edib ki, bu, Azərbaycan hava məkanının kobud surətdə pozulmasıdır və bütün
müvafiq beynəlxalq qanunvericilik, xüsusilə də Çikaqo konvensiyası Azərbaycanın bu məsələdəki mövqeyinin
haqlılığını göstərir.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan və Böyük Britaniya rəsmiləri arasında keçirilən görüşlərdə müxtəlif
sahələrdə əməkdaşlığa imkan yaradan 20-dən artıq sənəd imzalanıb. Bu sənədlər içərisində iki ölkə arasında
rabitə, energetika, müdafiə sahələri üzrə, məhdudiyyətsiz hərəkət azadlığı haqqında memorandumları, iki
ölkənin xarici işlər nazirləri, habelə Azərbaycanla Britaniya arasında dostluq və əməkdaşlıq haqqında
bəyannamələri, hava əlaqələri, təhsil, elm və mədəniyyət sahəsində, sərmayələrin təşviqi və qorunması
haqqında sazişləri, eləcə də neft-qaz ehtiyatlarının istismarı ilə bağlı layihələrin gerçəkləşməsinə xidmət edən
çoxsaylı müqavilələri qeyd etmək olar. Hər iki ölkənin parlamentlərində isə dostluq qrupu fəaliyyət göstərir.
Məlum olduğu kimi, Böyük Britaniya Azərbaycanın enerji sektoruna böyük maraq göstərən
ölkələrdəndir. Yenidən müstəqillik qazandıqdan sonra Azərbaycanın hərtərəfli müəyyənləşdirdiyi neft-qaz
strategiyası bu ölkə ilə enerji sahəsində uzunmüddətli bərabərhüquqlu əməkdaşlığın qurulmasına şərait
yaradıb. Təsadüfi deyil ki, 1994-cü il sentyabrın 20-də imzalanan “Əsrin müqaviləsi” əsasında neft
yataqlarının işlənməsində ən böyük pay sahiblərindən biri məhz bu ölkəyə məxsus “bp” şirkəti idi. Enerji
sahəsində qarşılıqlı maraqlara xidmət edən əməkdaşlıq bu gün də davam etdirilir.
Britaniyanın rəsmi şəxsləri mütəmadi olaraq Xəzər Neft və Qaz sərgilərində iştirak edirlər. 2003, 2004cü illərdə Xəzər Neft və Qaz sərgilərində iştirak etmək məqsədilə Britaniya parlamentinin üzvü, sənaye və
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energetika məsələləri üzrə dövlət naziri Brayn Vilson Azərbaycanda səfərdə olub. 2005-ci il mayın 25-də BakıTbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft kəmərinin rəsmi açılış mərasimində də bu ölkədən olan rəsmi nümayəndələr
iştirak ediblər. Bütün bunlar Britaniyanın Azərbaycanla əməkdaşlığa verdiyi yüksək önəmin göstəricisidir.
İki ölkənin iqtisadi əlaqələrinin möhkəmlənməsində 2009-cu ildə yaradılan Britaniya-Azərbaycan
Biznes Şurasının fəaliyyətinin də əhəmiyyəti böyükdür. Şura mütəmadi olaraq Londonda biznes tədbirləri
keçirir, Britaniya şirkətlərinin nümayəndələrinin Azərbaycana səfərlərini təşkil edir. Britaniya Azərbaycanın
əsas iqtisadi tərəfdaşlarından biridir. Dövlət Statistika Komitəsinin yaydığı məlumata görə, 2012-ci ildə
Azərbaycana yatırılan xarici investisiyaların 51,7 faizi (təqribən 1,683 milyard manat) Britaniya şirkətlərinin
payına düşüb.
Hazırda Azərbaycanda təxminən 170-ə qədər böyük, orta və kiçik Britaniya şirkətləri fəaliyyət göstərir.
Bu şirkətlərin əksər hissəsi neft və qaz sahəsində fəaliyyət göstərsə də, bu əməkdaşlıq son illərdə pərakəndə
satış, informasiya texnologiyaları, layihələrin idarəolunması, maliyyə-bank xidmətləri və kənd təsərrüfatı kimi
sahələrə doğru genişlənir. Bu gün Azərbaycanın modernləşməsində Britaniya təcrübəsi və sənayesinin
imkanlarından istifadə olunur və heç də təsadüfi deyildir ki, paytaxt Bakıda aparılan bir sıra tikinti layihələri
məhz Britaniyanın məsləhətçi və layihə idarəetmə şirkətləri tərəfindən idarə olunur.
Bir sözlə, iki ölkə arasındakı münasibətlər bütün sahələrdə uğurla inkişaf edir və bu məqam ötən il
sentyabrın 15-də bir daha vurğulanıb. Xatırladaq ki, həmin tarixdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev Böyük Britaniyanın keçmiş müdafiə naziri, parlamentin üzvü Liam Foksu qəbul edib. Görüşdə
Liam Foks coğrafi və geosiyasi baxımdan əlverişli ölkə olan Azərbaycanın əhəmiyyətinin getdikcə daha da
artdığını bildirib. Ölkəmizin siyasi və iqtisadi baxımdan uğurla inkişaf etdiyini diqqətə çatdıran Prezident
İlham Əliyev isə Azərbaycanın mövqeyinin daha da möhkəmləndiyini məmnunluqla vurğulayıb. Görüşdə
həmçinin, iki ölkə arasında ikitərəfli əlaqələrin inkişafı, beynəlxalq və regional məsələlər ətrafında fikir
mübadiləsi aparılıb.
Yeri gəlmişkən, Azərbaycan-Böyük Britaniya əlaqələrinin yüksək səviyyədə olduğunu 2013-cü ildə
cənab İlham Əliyevin növbəti dəfə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilməsi münasibətilə Birləşmiş
Krallığın Baş naziri Devid Kemeronun ölkə rəhbərinə ünvanladığı təbrik məktubundakı fikirlər də təsdiq edir.
Baş nazir məktubunda Birləşmiş Krallıq ilə Azərbaycan arasında genişlənən güclü ikitərəfli münasibətlərdən
məmnunluğunu ifadə edib: “Birləşmiş Krallıq Azərbaycanın son 20 ildə nail olduğu tərəqqini qeyd edir.
Ölkənizin müasir, inkişaf edən və dünyəvi cəmiyyət quruculuğu istiqamətində uğurları böyük təəssürat
bağışlayır”.
Bu fikirlər Azərbaycanın iqtisadi inkişaf və demokratiya prinsiplərinin möhkəmləndirilməsi sahəsindəki
nailiyyətlərinin beynəlxalq səviyyədə etiraf olunmasına dair nümunələrdən biridir.
Devid Kemeronun qeyd olunan məktubunda Britaniyanın ölkəmizlə iqtisadi əlaqələrə xüsusi önəm
verdiyi də öz əksini tapıb.
Bundan başqa, iki ölkə arasında təhsil, mədəniyyət, idman sahəsində əməkdaşlıq da diqqəti çəkir. 1994cü ilin fevral ayında Ümummilli lider Heydər Əliyevin Londona səfəri çərçivəsində iki ölkə arasında təhsil,
elm və mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığa dair saziş imzalanıb. Bu gün yüzlərlə azərbaycanlı tələbə dövlət və
qeyri-dövlət xətti ilə Britaniyanın nüfuzlu ali məktəblərində, universitet və kolleclərində təhsil alır. Dövlətin
yardımı ilə dünyanın 30-a yaxın ölkəsində təhsil alan minlərlə azərbaycanlı tələbədən 400-dən çoxu məhz
Britaniya ali təhsil ocaqlarını bitirib. Göründüyü kimi, Azərbaycan-Böyük Britaniya əlaqələri ortaq maraqlara
əsaslanmaqla kifayət qədər geniş sferaları əhatə edir.
Yeni Azərbaycan.-2015.-10 yanvar.-№ 5.-S.8.
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Azərbaycan-Albaniya əlaqələri inkişaf edir
Nardar Bayramli
Son illər ölkələr arasında bir sıra sahələrdə əməkdaşlıq münasibətləri güclənməkdədir
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan xarici siyasətində ölkələrlə bərabərhüquqlu əməkdaşlığa böyük önəm
verir. Yəni, ölkəmizin həyata keçirdiyi balanslaşdırılmış xarici siyasət bütün dövlətlərlə (işğalçı Ermənistan
istisna olmaqla) əməkdaşlığı əhatə edir. Son vaxtlar Azərbaycanın Albaniya ilə də əlaqələri genişlənməkdədir.
Bu yaxınlarda Albaniya parlamentinin sədri İlir Metanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin ölkəmizə səfəri
zamanı səslənən fikirlər də deyilənləri təsdiqləyir.
Məlumat üçün bildirək ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 20-də
ölkəmizdə səfərdə olan Albaniya parlamentinin sədri İlir Metanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul
edib. Albaniya Parlamentinin sədri İlir Meta Azərbaycan Respublikası ilə əlaqələrin, o cümlədən TAP
layihəsinin həyata keçirilməsinin Albaniya üçün çox əhəmiyyətli olduğunu bildirib, bu layihənin reallaşması
nəticəsində ölkəsinin rolunun artacağını və inkişafı üçün geniş imkanlar yaranacağını vurğulayıb. İlir Meta
Azərbaycanın Albaniyaya investisiya qoymasının iqtisadi əlaqələrimizin genişlənməsi işinə öz töhfəsini
verdiyini qeyd edib, Albaniyanın Azərbaycan ilə siyasi, iqtisadi əlaqələri daha da genişləndirmək əzmində
olduğunu bildirib. Albaniya parlamentinin sədri Azərbaycan Respublikasını ölkəsi üçün çox önəmli və etibarlı
tərəfdaş kimi dəyərləndirərək ikitərəfli münasibətlərimizin bundan sonra da genişlənəcəyinə əmin olduğunu
qeyd edib.
Azərbaycanın Albaniya ilə ikitərəfli münasibətlərə önəm verdiyini vurğulayan Prezident İlham Əliyev
əməkdaşlığın səviyyəsindən məmnunluğunu ifadə edib. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın Avropada,
Asiyada, həmçinin, Balkan regionunda fəal şəkildə investisiyalar qoyduğunu qeyd edərək, ölkəmizin Albaniya
iqtisadiyyatının müxtəlif sektorlarına, o cümlədən enerji, inşaat sektorlarına sərmayə yatırması üçün əlavə
imkanların nəzərdən keçirilməsinin mümkün olduğunu bildirib. Dövlət başçısı, həmçinin, ölkələrimiz və
xalqlarımız arasında yaxın əlaqələri nəzərə alaraq əməkdaşlığımızın daha da genişləndirilməsi üçün yaxşı
potensialın mövcud olduğunu deyib. TAP layihəsinin əhəmiyyətindən danışan Prezident İlham Əliyev bu
layihənin bütün iştirakçı ölkələr üçün faydalı olacağını qeyd edərək, layihənin həm tranzit, həm də istehlakçı
ölkələrin iqtisadi inkişafı işinə öz töhfəsini verəcəyinə ümidvar olduğunu söyləyib.
Məlumat üçün bildirək ki, həmin gün Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov da Albaniya Respublikası
parlamentinin sədri İlir Metanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Milli Məclisin sədri albaniyalı
qonağı səmimi salamlayaraq bildirib ki, Azərbaycan və Albaniya dost, tərəfdaş ölkələrdir. Albaniya yerləşdiyi
bölgədə böyük siyasi və iqtisadi əhəmiyyətə malikdir. Müstəqil Azərbaycan bu ölkə ilə hərtərəfli əlaqələrin
inkişafına böyük önəm verir. Spiker qeyd edib ki, hələ XV əsrin ikinci yarısında Azərbaycanla Albaniya
arasında diplomatik əlaqələr mövcud olub: “Bu gün ikitərəfli münasibətlərimizin daha da dərinləşməsində
yüksək səviyyəli görüşlərin və səfərlərin rolu böyükdür. Heç şübhə etmirik ki, hər iki ölkənin parlamentləri
arasında əməkdaşlığın daha da dərinləşməsinə Albaniya nümayəndə heyətinin budəfəki səfəri də öz dəyərli
töhfəsini verəcəkdir”.
Spiker Oqtay Əsədov hər iki ölkənin qanunverici orqanında dostluq qrupunun fəaliyyət göstərməsini,
nüfuzlu beynəlxalq qurumlarda deputatlarımızın birgə səmərəli fəaliyyətini yüksək dəyərləndirib. Bildirilib ki,
yüksək səviyyədə aparılan siyasi dialoq iqtisadi münasibətlərimizə də öz təsirini göstərməkdədir.
Albaniyanın Avropanın qaz və enerji təchizatında əhəmiyyətli rol oynayacaq TAP layihəsinə marağını
yaxşı başa düşürük. Azərbaycan şirkətləri Albaniyanın qazlaşdırılması prosesində iştirak etmək
niyyətindədirlər.
Qeyd olunub ki, bu gün müstəqil Azərbaycan dinamik inkişaf edən bir ölkə kimi Avropanın enerji
təhlükəsizliyi arxitekturasına öz töhfəsini verməkdədir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum kimi neft
və qaz kəmərləri, Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu xəttinin çəkilişi gənc Azərbaycan dövlətinin Avropa ilə Asiya
arasında necə bir rol oynadığının əyani göstəricisidir. Bütün bunlarla yanaşı, ölkənin Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi kimi ağrılı bir problemi vardır. Bu münaqişə nəticəsində baş vermiş Xocalı faciəsi geniş dünya
ictimaiyyətinin də diqqətini cəlb etmişdir. Belə ki, təkcə ABŞ-ın 15 ştatının qanunverici orqanlarında bu faciə
zamanı azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırımını pisləyən sənəd qəbul olunmuşdur. Biz istərdik ki,
Albaniya parlamenti də bu məsələyə münasibət bildirsin.
Albaniya parlamentinin sədri İlir Meta təmsil etdiyi ölkənin spikerləri səviyyəsində ölkəmizə səfərin
ikinci dəfə baş tutduğunu vurğulayıb. Qonaq Bakıda keçirdiyi görüşlər və apardığı danışıqlar barədə məlumat
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verərək, ölkəsinin sürətlə inkişaf edən Azərbaycanla həyatın bütün sahələrində əməkdaşlıqda maraqlı
olduğunu söyləyib. Qeyd edilib ki, parlamentlər səviyyəsində münasibətlərin dərinləşməsi ümumi maraqlara
xidmət edir. Albaniya Azərbaycanın Avropa enerji təhlükəsizliyinə verdiyi töhfələri yüksək dəyərləndirir.
Ölkəsinin qaz təchizatında Azərbaycan şirkətlərinin fəal rolu olacağına ümid edir. Qonaq deyıb ki, Albaniya
turizmin inkişafına sərmayə qoymaq baxımından çox cəlbedici ölkədir. Azərbaycanlı iş adamlarının bu gün
ölkənin tikinti sektorundakı fəaliyyəti təqdirəlayiqdir. Bildirilib ki, səfər çərçivəsində Tirana Politexnik
Universiteti ilə Bakı Dövlət Universiteti arasında Anlaşma Memorandumu imzalanacaqdır. Azərbaycan təhsil
ocaqlarının yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin yetişdirilməsindəki təcrübəsi Albaniyada böyük maraq doğurur.
Qəbulda Dağlıq Qarabağ problemindən söz açan qonaq uzun müddət münaqişələrlə üzbəüz qalmış bir
ölkə kimi problemin sülh yolu ilə həllinə tərəfdar olduğunu və bu istiqamətdə Azərbaycanın səylərini
dəstəklədiklərini söyləyib.
Oktyabrın 20-də, eyni zamanda, Azərbaycanın Baş naziri Artur Rasizadə də ölkəmizdə səfərdə olan
Albaniya parlamentinin sədri İlir Metanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan
ilə Albaniya arasında siyasi əlaqələrin yüksək səviyyədə olduğu bildirilib və bu sahədə münasibətlərin
inkişafından məmnunluq ifadə olunub. Danışıqlar zamanı iqtisadi sahədə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinin
vacibliyi önə çəkilib, ticarət dövriyyəsinin artırılması üçün səylərin gücləndirilməsinin zəruriliyi qeyd olunub.
Görüşdə, həmçinin, Albaniyaya sərmayə yatırımları, iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi yolları barədə
fikir mübadiləsi aparılıb.
Səfər çərçivəsində jurnalistlərə açıqlama verən İlir Meta deyib ki, parlamentlərarası əməkdaşlığın
gücləndirilməsi dövlətlərimiz və xalqlarımız arasında əlaqələrin daha da inkişafına töhfə verəcək. O deyib:
“Bu, mənim Albaniya parlamentinin sədri kimi Azərbaycana ilk rəsmi səfərimdir. Səfər Albaniyanın
Azərbaycan ilə əlaqələrin intensivləşməsinə verdiyi önəmin göstəricisidir. Çünki Azərbaycan Albaniyanın
gələcək inkişafı baxımından mühüm rol oynayan strateji tərəfdaşdır”.
“Trans-Adriatik Pipeline” (TAP) boru kəməri layihəsinin əhəmiyyətini vurğulayan İlir Meta kəmərin
Albaniyanın ərazisindən keçəcəyini və bunun ölkəsi üçün mühüm əhəmiyyətə malik olduğunu diqqətə çatdırıb.
O deyib ki, TAP Albaniya ilə Azərbaycanı birləşdirən yeganə layihə deyil. Azərbaycan şirkətləri Albaniyada
enerji, infrastruktur və turizm sahələrinə sərmayə qoyurlar. Bu da iqtisadi əlaqələrimizin genişləndirilməsi
üçün böyük potensialın olmasından xəbər verir.
Bu məqamda xatırladaq ki, Albaniya Azərbaycanın müstəqilliyini 4 yanvar 1992-ci ildə tanıyıb. 23
sentyabr 1993-cü ildə isə iki ölkə arasında diplomatik münasibətlər qurulub. Son dövrlərə qədər ölkələr
arasında əlaqələr çox geniş olmasa da, artıq siyasi-iqtisadi münasibətlərin dinamik inkişafı yönündə ciddi
adımlar atılmaqdadır. TAP layihəsi bu əməkdaşlığı sürətləndirən əsas faktorlardan biridir. Belə ki, Azərbaycan
və Albaniya arasında iqtisadi əməkdaşlıq enerji sahəsində daha dinamikdir. TAP qaz boru kəmərinin
reallaşması iki dövlət arasında enerji sahəsində əməkdaşlıqla yanaşı iqtisadiyyatın digər sahələrində də
əlaqələrin inkişafına yeni imkanlar açır. Albaniya özünün qazlaşdırılması, qaz infrastrukturunun və qaz
bazarlarının inkişaf etdirilməsində ARDNŞ-nin fəal iştirakına ümid edir. Bundan əlavə, alban tərəfi
elektroenergetika, infrastruktur, qida məhsullarının istehsalı, turizm və digər sahələrə Azərbaycandan
sərmayələrin cəlb edilməsinə böyük əhəmiyyət verir. Qeyd olunan sahələrin əməkdaşlıq imkanlarının
müzakirəsi məqsədilə son illər tərəflər arasında yüksək səviyyədə qarşılıqlı səfərlər həyata keçirilir. Eləcə də,
ticari-iqtisadi sahədə hüquqi müqavilə bazası genişlənir.
Parlamentlərarası münasibətlərə gəlincə, hər iki tərəfdən parlamentlərarası dostluq qrupları mövcuddur.
Azərbaycan tərəfdən dostluq qrupunun rəhbəri millət vəkili Mirkazım Kazımov, Albaniya tərəfdən isə Nasip
Nacodur.
Son iki il ərzində Azərbaycanla Albaniyanın humanitar sahədə, xüsusilə elm-təhsil, mədəniyyət, idman
sahəsində əməkdaşlığının inkişafı istiqamətində fəaliyyət güclənib. 2012-ci ildə mədəniyyət və turizm naziri
Əbülfəs Qarayevin, 2013-cü ildə isə gənclər və idman naziri Azad Rəhimovun Albaniyaya səfəri də məhz bu
yöndə əlaqələrin inkişafına xidmət edib. Hazırda bu ölkə ilə universitetlər, idman federasiyaları, akademiyaları
və məktəbləri arasında tələbə-müəllim mübadiləsi aparılır.
Yeni Azərbaycan.-2014.-28 oktyabr.-№ 195.-S.8.
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Azərbaycan-Litva münasibətləri yüksələn xətlə inkişaf edir
Mübariz Abdullayev
İki ölkə arasında qarşılıqlı etimada əsaslanan sıx dostluq, əlverişli siyasi dialoq və iqtisadi
tərəfdaşlıq əlaqələri yaranıb
Xəbər verildiyi kimi, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-də Litva Respublikasının keçmiş
Prezidenti Vitautas Landsbergisi qəbul edib. Görüşdə Azərbaycan ilə Litva arasında əlaqələrin inkişafından
məmnunluq ifadə olunub. Artıq dördüncü dəfədir Bakıda keçirilən Beynəlxalq Humanitar Forumun
mədəniyyətlərarası dialoqa verdiyi töhfə vurğulanıb.
Bu məqamda qeyd edək ki, Azərbaycan ilə Litva arasında qarşılıqlı etimada əsaslanan dostluq
münasibətləri yüksələn xətlə inkişaf edir. Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini 1991-ci il dekabrın 20də tanıyan Litva Respublikası ölkəmizin müstəqillik yolunu dəstəkləyən ilk dövlətlərdən biridir. İki dövlət
arasında diplomatik münasibətlər isə 1995-ci ilin noyabr ayında qurulub. Litva Respublikasının
Azərbaycandakı səfirliyi 3 aprel 2007-ci il tarixindən fəaliyyətə başlayıb, Azərbaycan Respublikasının
Litvadakı səfirliyi isə 2007-ci ilin sentyabr ayında açılıb. Bundan əlavə, iki ölkə arasında prezidentlər
səviyyəsində dəfələrlə görüşlər baş tutub, qarşılıqlı səfərlər təşkil olunub. İlk belə səfərlərdən biri kimi, 2006cı il 8-9 iyun tarixlərində Litva Respublikasının keçmiş Prezidenti Valdas Adamkusun Azərbaycana rəsmi
səfərini qeyd etmək olar. Prezident İlham Əliyevin isə 2007-ci ildə bu ölkəyə iki səfəri baş tutub. Dövlət
başçıları səviyyəsində səfərlər sonrakı illərdə də davam edib.
Litva ilə Azərbaycan arasında siyasi dialoq çox fəaldır və müxtəlif səviyyələrdə inkişaf edir. Bunun
təsdiqi olaraq 2013-cü ildə Litvanın Baş naziri və xarici işlər nazirinin Azərbaycana səfərini qeyd etmək olar.
Bu, o deməkdir ki, qarşılıqlı münasibətlərin inkişafı hər iki ölkənin maraq dairəsindədir.
Eyni zamanda, Azərbaycan-Litva münasibətləri hökumətlərarası və parlamentlərarası səviyyələrdə də
inkişaf edir. Məsələn, 2011-ci ildə Azərbaycan-Litva parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupu yaradılıb. 20
yanvar 2009-cu ildə isə Litva Seymində 21 deputatdan ibarət Litva-Azərbaycan Parlamentlərarası dostluq
qrupu fəaliyyətə başlayıb. Həmçinin, Azərbaycan Respublikası ilə Litva Respublikası arasında 30-dan artıq
sənəd imzalanıb. Bunlarla yanaşı, ölkələrarası münasibətlər çoxtərəfli əməkdaşlıq çərçivəsində, xüsusilə,
Avropa İttifaqının (Aİ) “Şərq Tərəfdaşlığı” Proqramı çərçivəsində də inkişaf edir. Litvanın Aİ-dəki rolu bu
ölkə ilə əməkdaşlığı Azərbaycan üçün maraqlı edən faktorlardan biridir. Məlum olduğu kimi, Azərbaycanın
xarici siyasətində bir nömrəli məsələ Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli, ölkənin ərazi bütövlüyünün
bərpasıdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpasına münasibətdə ölkələrin tutduğu mövqe onların
Azərbaycanla münasibətlərinə təsir edən amildir. Bu nöqteyi-nəzərdən, Litvanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə
yanaşması Azərbaycan üçün önəm daşıyır. Litvanın Xarici İşlər Nazirliyindən bununla bağlı mətbuata
bildirilib ki, Cənubi Qafqazda dondurulmuş münaqişələr bu regionun inkişafına mane olur: “Regionda sabitlik
və təhlükəsizlik böyük bir problemə çevrilmişdir. Litva ATƏT-də sədrlik edən dövrdə bizim məqsədimiz
Cənubi Qafqaz regionunda münaqişələrin tənzimlənməsinə kömək etməkdən ibarət idi”.
Litva rəsmilərinin qənaətinə görə, Aİ ilə üç Cənubi Qafqaz ölkəsi arasında münasibətlərin
möhkəmlənməsi həm islahatlar və demokratikləşmə prosesinə müsbət töhfə verir, həm də münaqişələrin
tənzimlənməsi üçün yeni imkanlar yaradır və regionda sabitliyi möhkəmləndirir. Rəsmi Vilnüsdə belə hesab
edirlər ki, Avropa İttifaqı icmalar səviyyəsində dialoqa şərait yaratmaqla, etimad tədbirlərindən daha səmərəli
istifadə edilməsi yolu ilə bu prosesdə iştirak edə bilər. Litva ATƏT-in Minsk qrupunun danışıqlar aparmaq
səylərini dəstəkləyir, tərəflərin mövqelərini yaxınlaşdırmağa, münaqişənin tənzimlənməsinin dinc və davamlı
həllini tapmağa çalışır. Qeyd edək ki, rəsmi Vilnüs qarşılıqlı əlaqələrin müxtəlif sferalarda, xüsusən də iqtisadi
sahədə dərinləşdirilməsinə maraq göstərir. Xatırladaq ki, Litvanın xarici işlər naziri Linas Linkeviçius KİV-ə
müsahibələrinin birində bildirib ki, Litva ilə Azərbaycan arasında çox sıx dostluq əlaqələri yaranıb. Litva
Respublikası Hökuməti ilə Azərbaycan Respublikası Hökuməti arasında ikitərəfli əməkdaşlıq üzrə
komissiyanın fəaliyyəti iki ölkə arasında əməkdaşlıq üçün, o cümlədən, iqtisadi münasibətlər və ortaq iqtisadi
maraqlar üçün çox vacibdir. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan ilə Litva energetika, sənaye, nəqliyyat, rabitə və
informasiya texnologiyaları, kənd təsərrüfatı, səhiyyə, mədəniyyət, turizm, təhsil və başqa sahələrdə bu
tərəfdaşlığın nəticələrinin ilbəil yaxşılaşmasına nail olur. Eyni zamanda, iqtisadiyyat və biznes sahəsində
əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün yeni imkanların yaradılmasına da ehtiyac var. Litva şirkətləri Azərbaycan
bazarında fəaliyyət göstərmək üçün uğurlu tətbiq sahələri tapırlar. “Bizim informasiya texnologiyaları
müəssisələrimiz Azərbaycanda maliyyə, mobil texnologiyalar, tədqiqatlar və digər sektorlarda öz həllərini
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artıq indi uğurla tətbiq edirlər. Lakin işgüzar münasibətlərin bütün potensialından istifadə edilmir. Litva
Azərbaycandan daha çox sərmayə almaq istərdi”, – deyə Litvanın xarici işlər naziri sözügedən müsahibəsində
bildirib. Nazirin sözlərinin təsdiqi olaraq xatırladaq ki, 2013-cü ildə Vilnüsdə Azərbaycan və Litva arasında
İkitərəfli Əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın 3-cü iclası keçirilib. İclasda çıxış edən komissiya
həmsədrləri – Litvanın xarici işlər naziri Linas Linkeviçius və Azərbaycanın vergilər naziri Fazil Məmmədov
Litva ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin inkişafı və möhkəmləndirilməsində komissiyanın fəaliyyətini yüksək
qiymətləndirərək, müasir dövrdə iki ölkənin iqtisadi tərəqqisi, dövlətlərin ikitərəfli iqtisadi münasibətlərinin
vəziyyəti və perspektivlərini qeyd edərək, qarşılıqlı ticarət imkanlarının inkişafı və diversifikasiyası üçün səy
göstərilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Bildirilib ki, hər iki ölkənin dövlət başçılarının məhsuldar əməyinin
nəticəsində dövlətlərarası münasibətlər artıq strateji tərəfdaşlıq mərhələsinə qədəm qoyub. Hazırda isə
qarşılıqlı əlaqələr intensiv şəkildə inkişaf edir, praktiki olaraq, bütün sahələrdə ikitərəfli münasibətlər
genişlənir. Komissiya iki ölkə arasında qarşılıqlı sərmayə qoyuluşu, iqtisadi vəziyyət və ikitərəfli ticari-iqtisadi
münasibətlərin inkişaf perspektivləri, sənaye və energetika, kənd təsərrüfatı, gənclər və idman, mədəniyyət və
turizm, nəqliyyat, informasiya texnologiyaları və digər sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanlarını
müzakirə edib. Komissiyanın növbəti iclasının Azərbaycanda keçirilməsi barədə razılığa gəlinib.
Müzakirələrdən sonra Azərbaycan və Litva arasında ikitərəfli əməkdaşlıq üzrə komissiyanın 3-cü iclasının
protokolu imzalanıb.
İki ölkə münasibətlərinin inkişaf tempi 2014-cü ildə də sürətlə davam edir. Belə ki, fevral ayının
əvvəlində Azərbaycanın energetika nazirinin müavini Gülməmməd Cavadov Litva Baş nazirinin müşaviri
xanım İrina Urbonaviçutenin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşdə Azərbaycanın Avropa
İttifaqı ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsinə böyük önəm verdiyi, respublikamızla Litva arasında ikitərəfli
əlaqələrin uğurla inkişaf etdiyi, ölkələrimiz arasında münasibətlərin qarşılıqlı dostluq və hörmət prinsipləri
üzərində qurulduğu vurğulanıb.
Görüşdə, eləcə də, Azərbaycan və Litva arasında qarşılıqlı sərmayə qoyuluşu üçün böyük imkanların
olduğu diqqətə çatdırılıb, iki ölkə arasında indiyədək biznes forumlar, sərgi və işgüzar görüşlərin keçirildiyi
qeyd edilib və iş adamları arasında mövcud əlaqələrin genişlənməsinin münasibətlərin inkişafına müsbət töhfə
verəcəyi bildirilib. Öz növbəsində, Litva Baş nazirinin müşaviri İrina Urbonaviçuten ölkəmizə səfərindən
məmnunluğunu ifadə edib, Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında xüsusi rolunu
vurğulayıb. İ. Urbonaviçuten, həmçinin, Litva iqtisadiyyatı barədə məlumat verərək, hər iki ölkənin iqtisadi
potensialından səmərəli istifadənin, iş adamları arasında əlaqələrin genişlənməsinin Litva-Azərbaycan
iqtisadi-ticarət əməkdaşlığının inkişafında əhəmiyyətini diqqətə çatdırıb. Qonaq iqtisadi münasibətlərin
inkişafı istiqamətlərini vurğulayıb və digər sahələrdə əməkdaşlıq üçün böyük imkanların olduğunu bildirib.
Yeri gəlmişkən, iki ölkə arasındakı iqtisadi münasibətlərin inkişafı məsələsi bu yaxınlarda Azərbaycanın
Litvadakı səfiri Həsən Məmmədzadənin bu ölkənin nəqliyyat və kommunikasiya naziri Rimantas Sinkeviçüs
ilə görüşündə də əsas müzakirə mövzusu olub. Görüşdə Azərbaycan ilə Litva arasında ikitərəfli münasibətlər,
nəqliyyat və informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahələrində əməkdaşlıq, “VİKİNQ” layihəsinə
Azərbaycan tərəfinin qoşulması məsələləri müzakirə edilib.
Səfir R. Sinkeviçüsü Litvada prezident seçkilərindən sonra yenidən nəqliyyat və kommunikasiya naziri
vəzifəsinə təyin olunması münasibətilə təbrik edib. O, Azərbaycan-Litva əlaqələrinin siyasi, iqtisadi, mədəni
və humanitar sahələrdə inkişaf etdiyini bildirib.
Azərbaycan rəhbərliyinin yüksək texnologiyalar sahəsinə xüsusi diqqət yetirdiyini qeyd edən diplomat
son illər ölkəmizdə bu sahədə görülən işlər və əldə olunmuş nailiyyətlər haqqında danışıb.
Nazir Litvanın Azərbaycanla əlaqələrin inkişafında maraqlı olduğunu vurğulayıb, cari il oktyabrın 1516-da Bakıda keçiriləcək “Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu xətti – İpək Yolu dəhlizinin inkişafında yeni imkanlar”
mövzusunda beynəlxalq konfransda iştirak edəcəyini bildirib.
Görüşdə nəqliyyat və İKT sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün böyük potensialın olduğu
qeyd edilib, investisiya layihələrində tərəfdaşlıq məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
Öz növbəsində Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov cari il avqustun 26-da Litvanın
ölkəmizə yeni təyin olunmuş səfiri Valdas Lastauskas ilə görüşüb. Azərbaycanın xarici işlər naziri yeni təyinatı
münasibətilə səfiri təbrik edib və ona fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Elmar Məmmədyarov Azərbaycan ilə
Litva arasında əlaqələrin bütün sahələrdə uğurla inkişaf etdiyini vurğulayıb. Valdas Lastauskas səfir kimi iki
ölkə arasında əməkdaşlığın daha da inkişafı üçün səylərini əsirgəməyəcəyini bildirib. Görüşdə ikitərəfli siyasi,
iqtisadi, mədəni, humanitar və elmi əlaqələrin inkişaf perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb.
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ALMANİYA-AZƏRBAYCAN MÜNASİBƏTLƏRİNİN İNKİŞAFINDA YÜKSƏK SƏVİYYƏLİ
QARŞILIQLI SƏFƏRLƏRİN ROLU
(1993-2003-cü illər)
Geostrategiya.-2014.-№ 03 (21).-S.38-42.
XƏYALƏ İSMAYILOVA,
AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun dissertantı
Avropa dövlətləri ilə, xüsusən Almaniya Federativ Respublikası (AFR)kimi inkişaf etmiş, nüfuzlu ölkə
ilə yeni münasibətlər sisteminin qurulması sahəsində həyata keçirilən məqsədyönlü siyasət müstəqil
Azərbaycan diplomatiyasının fəaliyyətində mühüm bir istiqamət kimi xüsusi yer tutur. II dünya
müharibəsindən sonra qısa dövr ərzində siyasi, iqtisadi-sosial və mədəni inkişafa nail olan, dünyanın qabaqcıl
dövlətinə çevrilmiş və istər beynəlxalq, istərsə də regional məsələlərdə mövqeyinin nəzərə alınması
səviyyəsinədək yüksəlmişdi. Belə bir dövlətlə münasibətlərin yaradılması, əməkdaşlıq edilməsi üçün
istiqamətlərin müəyyən edilməsi, qarşılıqlı əlverişli əlaqələr yaratmaq gənc respublikamız üçün zərurətdən
formalaşan durum idi. Məhz bu tələbatı dərk edən ölkəmizin rəhbərliyi Almaniya ilə regional və beynəlxalq
münasibətlər üzrə ikitərəfli əməkdaşlığa xüsusi yer ayırmaq qərarını qəbul etmişdi. Almaniya-Azərbaycan
arasında daha sıx münasibətlər qurmaq niyyəti ilə atılan addımlar, federal respublikaya rəsmi səfərlər, burada
keçirilən görüşlər, aparılan danışıqlar, fəal diplomatik gedişlər bunları bir daha sübut edirdi [2,137].
1993-cü ildən etibarən federal respublika və ölkəmiz arasında qarşılıqlı münasibətlərdə yaxınlıq özünü
göstərməyə başlamışdı ki, 1993-cü ildə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev AFR Bundestaqının Cənubi
Qafqaz üzrə komissiyasının sədri Villi Vimeri qəbul etdi. Görüşün məqsədi ikitərəfli əlaqələrin inkişafı üçün
hüquqi bazanın yaradılması və bu sahədə danışıqların aparılması idi [9, 20] .Almaniya ilə Azərbaycan arasında
əlaqələrin genişlənməsinə təsir edən faktorlardan biri kimi parlamentlərarası əlaqələr idi ki, qarşılıqlı səfərlər
zamanı bu amilə də ciddi fikir verilirdi. Məlum olduğu kimi 1992-1993-cü illər ərzində Azərbaycana Hans
Jozef Fogelin başçılığı altında Bundestaq nümayəndələrinin, 1993-cü ilin martında Almaniya-Qafqaz
parlament qrupunun nümayəndəsi Ditrix Şperlinqin, dekabrında alman Bundestaqının üzvü və AlmaniyaQafqaz parlament qrupunun sədri V.Vimmerin Azərbaycana səfərindən sonra ikitərəfli əlaqələrin inkişafında
yeni mərhələ başlandı [9, 25].1993-cü ilin iyun ayının 25-də Avropa İttifaqını (Aİ) və Almaniyanı ölkəmizdə
təmsil edən səfir Tomas Terstege Ümummilli Lider Heydər Əliyev tərəfindən qəbul edildi. Danışıqlar zamanı
T. Terstege Almaniyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində sülh və danışıqlar yoluna üstünlük verdiyini,
Aİ-nin də həmin mövqedə durduğunu bir daha vurğuladı. Ölkə başçısı Heydər Əliyev isə Azərbaycanın
Avropa ölkələri ilə əməkdaşlığa xüsusi əhəmiyyət verdiyini bir daha səfirin nəzərinə çatdırdı ki. bu da
Almaniya ilə gələcək əlaqələrin daha da yaxşılaşmasına gətirib çıxardı. Təsadüfi deyil ki, görüşdən az sonra
Almaniya Azərbaycandakı qaçqınlara və müharibə bölgələrində həlak olanların ailələrinə humanitar yardım
qismində 2 milyon dollar məbləğində ərzaq göndərmişdi. 10 sentyabr 1993-cü ildə Heydər Əliyev tərəfindən
Almaniyanın “Doyçe Bank” idarə heyəti qəbul edilmiş, qarşılıqlı əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün hüquqi
bazarının yaradılması məqsədi ilə müqavilə və sazişlərin hazırlanması, siyasi, iqtisadi və maliyyə əməkdaşlığı
haqqında məsələlər geniş müzakirə olunmuşdu [3].
1994-cü ilin martında Almaniya xarici işlər naziri Şərqi Avropa və MDB ölkələri Siyasi İdarəsinin
direktor müavini Emst Yorq fon Ştudnis Azərbaycanda işgüzar səfərdə olmuş, respublikanın hökumət və
parlament rəsmiləri ilə görüşmüşdü. Görüş zamanı tərəflər arasında əməkdaşlığın prinsipləri ətraflı şəkildə
müzakirə olunaraq qəbul edilmiş və bu prinsiplər aşağıdakı kimi müəyyən edilmişdi:
Azərbaycan Respublikası SSRİ-nin varisi olduğu üçün SSRİ Almaniya arasında imzalanmış
beynəlxalq müqavilə və sazişlər yeniləri ilə əvəz olunanadək öz qüvvəsini saxlayacaqdı;
Azərbaycan- Almaniya arasında əlaqələr beynəlxalq hüququn hamılıqla qəbul edilmiş
prinsipləri əsasında qurulacaqdı;
Azərbaycan və Almaniya mövcud milli qanunvericiliyə əsaslanaraq təşkilati cinayətkarlığa,
beynəlxalq terrorizmə və narkocinayətkarlığa qarşı birgə mübarizə aparacaq, nəzarət olunmayan miqrasiya
proseslərinin, habelə nüvə materialları və qiymətli mədəniyyət əşyalarınının alqı-satqısı ilə bağlı
qaçaqmalçılığın qarşısını alacaqdı;
Tərəflər hərbi qəbirlərin mühafizəsini öz üzərinə götürmüş təşkilatlarla qarşılıqlı saziş əsasında
əməkdaşlıq edəcəkdi;
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İki ölkə razılaşdı ki, alman mənşəli Azərbaycan vətəndaşlarının (bunların sayı üç mindən çoxdur),
Azərbaycan mənşəli alman vətəndaşlarının dil, din, mədəniyyət və milli ənənələrini yaşatmaq azadlıqları
qanunla qorunacaqdı[9, 26].
Qəbul edilmiş prinsiplər Azərbaycan-Almaniya əlaqələrinin getdikcə dərinləşməsinə imkan yaratdı ki,
nəticədə federal respublikanın simasında Azərbaycan yeni strateji tərəfdaş qazanmaq imkanı qazandı. Belə ki,
1994-cü ilin sentyabrında BMT Baş Məclisinin Nyu-Yorkda keçirilən 49-cu sessiyasında Azərbaycan
Prezidenti Heydər Əliyev Almaniyanın xarici işlər naziri Klaus Kinkellə görüşmüş, bunun nəticəsi olaraq
K.Kinkel ATƏT-in Budapeşt sammitində zərurət yarandıqda iştirakçı dövlətlər tərəfindən ATƏM-in adından
ВМТ-уə müraciət edə bilməsi barədə təklif irəli sürmüşdü [8,217]. Bununla da ATƏM-in BMT əməkdaşlığı
haqqında qətnamə qəbul edilmişdi ki, bu da Azərbaycana ATƏM-in adından birbaşa ВМТ-уə müraciət etmək
imkanı verirdi.
Alman parlament üzvlərinin 1995-ci ilin avqust-noyabr aylarında səfərləri respublikamızda parlament
quruculuğunun təkmilləşməsinə, müstəqil Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının qəbuluna böyük
təsir göstərmişdi. Səfər Almaniyanın demokratik ənənələrinin öyrənilməsinə, insan hüquq və azadlıqlarının
mənimsənilməsinə, parlamentlərarası əlaqələrin genişlənməsinə böyük imkanlar açmışdı. Görüşlər zamanı
Bundestaqın Almaniya-Qafqaz parlamentlərarası qrupunun və ATƏT-in parlament fraksiyasının üzvləri
Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsində Azərbaycanı dəstəklədiklərini, zor gücünə sərhədlərin
dəyişdirilməsinin mümkünsüzlüyünü, münaqişənin nəticələrinin aradan qaldırılması, müharibə zamanı viran
edilmiş kənd və şəhərlərin bərpası ilə bağlı konkret öhdəliklər götürməyə hazır olduqlarını bildirmişdilər və
qısa müddət ərzində bunlar müvafiq sazişlərlə rəsmiləşdirilmişdi [8,220].
Eyni zamanda Almaniya İqtisadi İnkişaf naziri Karl Diter Şprangerin başçılığı ilə alman
nümayəndəliyinin 1995-ci ildə səfəri zamanı iqtisadi əməkdaşlıq sahəsindəki münasibətlərdə ilkin addımlar
atıldı. K.D.Şpranger Azərbaycan qaçqınlarına 5 milyon marka, demokratik islahatlarla 8 milyon marka,
Almaniya-Azərbaycan arasındakı birgə iqtisadi layihələrinin maliyyələşdirilməsi üçün 13 milyon marka
ayrılacağını qeyd etdi. 1995-ci ilin mayında beynəlxalq uçuş zolağı olan binanın açılışı iqtisadi əməkdaşlıq
sahəsində birgə layihələrin nəticəsi oldu, xüsusilə, “Virtgen” və “Siemens” kimi alman şirkətləri Bakı hava
limanının müasir təchizatlarla təminində iştirak etdilər [1,159].
İkitərəfli münasibətlərin inkişafına 22 dekabr 1995-ci ildə xarici işlər naziri K.Kinkelin Azərbaycana
etdiyi səfər xüsusi təsir göstərdi. K.Kinkel danışıqlar zamanı Almaniyanın Qafqaz regionuna böyük əhəmiyyət
verdiyini, Azərbaycanın çətin anlarında ona kömək etmək niyyətində olduqlarını, həmçinin Almaniyanın
Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında iqtisadi əlaqələrin inkişafına dəstək verəcəyini qeyd etdi [6,103].
Görüş zamanı dövlət başçısı Heydər Əliyev Azərbaycanla bağlı məsələlərə beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində
baxılarkən, xüsusilə də Aİ tərəfindən köməkliyin göstərilməsinin mümkünlüyünə diqqət ayırarkən
Almaniyanın müsbət mövqe tutduğunu və alman bank və maliyyə mərkəzlərinin nümayəndələrini ölkəmizlə
əməkdaşlığa dəvət etdiyini və onlar tərəfindən sərmayələrin qoyulması məqsədilə əlverişli şərait yaradılacağını
vurğulamışdı[5, 5-ci k.,205].
Cənubi Qafqazda gedən proseslərdə Almaniyanın rolu və ikitərəfli əlaqələrin əhəmiyyəti barədə
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev 1 iyul 1996-cı ildə Almaniya Federativ Respublikasına rəsmi səfərə
yola düşərkən müsahibəsində qeyd etmişdi: “Almaniya təkcə Azərbaycana deyil, ümumiyyətlə, regionumuza,
keçmiş Sovet İttifaqına mənsub olmuş ölkələrə böyük diqqət yetirir, onların barəsində çox prinsipial mövqe
tutur. Xüsusən Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində də Almaniyanın mövqeyi birmənalıdır. Belə ki, onlar
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdıqlarını qəti şəkildə elan ediblər, məsələnin ədalətlə həll olunmasına
tərəfdardırlar” [5, 7-ci k., 12].
Almaniya-Azərbaycan arasında ikitərəfli münasibətlərin yüksək nöqtəsi alman hökumətinin dəvəti ilə
Heydər Əliyevin 1-4 iyul 1996-cı il tarixlərində Federal Respublikaya rəsmi səfəri oldu. Bu görüş iki ölkə
arasında uzunmüddətli əlaqələrin dərinləşməsinə gətirib çıxardı və ikitərəfli əlaqələrin yaxın perspektivləri
üçün böyük imkanlar açdı[5, 7-ci k.,14]. Görüş zamanı regionda sülh, iqtisadi əməkdaşlıq, xarici investisiyalar
üçün münasib imkanların yaradılması haqqında müzakirələr aparıldı. Heydər Əliyev səfər zamanı AFR
prezidenti Roman Hersoq, kansler Helmut Kol, vitse-president Antye Folmer, xarici işlər naziri Klaus Kinkel,
əsas partiyalardan olan Xristian-Sosialist İttifaqı, Sosial Demokrat Partiyası, Azad Demokrat partiyasının
rəhbərliyi, Almaniyadakı Azərbaycan cəmiyyətlərinin sədrləri, Azərbaycan diasporunun nümayəndələri,
Almaniya-Azərbaycan Forumu idarə heyətinin üzvləri. maliyyə-ticari, iqtisadi qurumların başçıları və
mədəniyyət mərkəzlərinin rəhbərləri ilə görüşlər keçirdi[7, 45]. Danışıqlar zamanı iki ölkə arasında siyasi,
iqtisadi, ticari və mədəni əlaqələrin inkişafı və genişləndirilməsi, maliyyə münasibətlərinin daha da
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sürətləndirilməsi əsas müzakirə mövzuları olmuşdu. Keçirilən görüşlər güclü iqtisadi potensiala malik alman
sərmayədarlarının ölkəmizdə biznes qurmaq imkanlarını stimullaşdırmağa, iki ölkə arasında maliyyə-bank
münasibətlərinin formalaşdırılmasına istiqamətlənmişdi.
Səfər zamanı alman rəhbərləri Azərbaycana üç istiqamətdə dəstək verməyə hazır olduqlarını qeyd
etdilər: Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyasının dəstəklənməsi;
Azərbaycanda Avropa modelinə uyğun dövlət quruculuğunun möhkəmbndirilməsinə yardım
göstərilməsi;
Ermənistan- Azərbaycan münaqişəsinin həllinə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün toxunulmazlığı
şərti ilə nail olmaq [3].
Səfər əsnasında Bonnda Heydər Əliyevin AFR prezidenti Roman Hersoq və kansler H. Kol ilə görüşü
zamanı ölkələr arasında ikitərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsi və inkişaf etdirilməsinə dair müzakirələr
aparılmışdı. R. Hersoq qeyd etmişdi: “Almaniyanın simasında Azərbaycan etibarlı dost və vəkil əldə etmişdir”
[9,21]. K.Kinkel isə “Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya etmək üçün bütün imkanlara sahib
olduğunu vurğulamışdı [9,22].2 İyul 1996-cı ildə Heydər Əliyev Bundestaqın sədr müavini A. Folmer,
Bundestaqın vitse-prezidenti, bu orqanın Almaniya-Qafqaz Parlament qrupunun sədri və qrupun üzvləri ilə
görüşərək ikitərəfli münasibətlərin qarşılıqlı maraq doğuran bir çox məsələlərini müzakirə etmişdi.
4 iyul 1996-cı ildə Almaniya İqtisadiyyatının Şərq Komitəsi və Almaniya Sənaye-Ticarət Palataları
Birliyinin təşkilatçılığı ilə Köln şəhərində keçirilmiş tədbirdə Heydər Əliyev Almaniyanın işgüzar dairələrinin
nümayəndələri ilə görüşlər keçirmiş, ölkəmizin iqtisadiyyatının potensial imkanları, maddi sərvətləri və
beynəlxalq biznes üçün yaradılan şərait haqqında geniş nitq söyləmiş, alman iş adamlarıın Azərbaycana
sərmayə qoymağa dəvət etmişdi. Bununla yanaşı, həmin gün Bonnda Azərbaycan Prezidenti Avropa
Yenidənqurma və İnkişaf Bankının, “Simens” şirkətinin vitse-prezidentləri ilə görüşlər keçirmişdi [3].
3 iyul 1996-cı il tarixdə Heydər Əliyev avtomobil istehsalçısı olan “Mersedes- Benz” şirkətinin istehsal
mərkəzində həmin şirkət rəhbərləri ilə Baden-Vürtemberq şəhərində keçirilən görüşlərdə buradakı istehsal
prosesi ilə tanış olmuşdu[7,47]. Avropaya iqtisadi inteqrasiya siyasətinin bir tərkib hissəsi kimi xarakterizə
olunan bu səfər Azərbaycan Respublikasına beynəlxalq kreditlərin və xarici investisiya qoyuluşlarının cəlb
edilməsində əhəmiyyətli rol oynamışdı. Həmin səfərin məntiqi nəticəsi olaraq hazırda Almaniyanın “Simens”,
“Fer-rosstal”, “Tissen”, “Alkatel”, “İnterselekt”, “Mersedes Benz” və s. şirkətləri Azərbaycanda uğurlu biznes
fəaliyyəti həyata keçirirlər.
Səfərin gedişində Almaniya-Azərbaycan arasında tərəfdaşlığın perspektivləri, ölkəmizin dünya
siyasətindəki yeri və əhəmiyyətinin artması, о cümlədən, Almaniyanın Qafqazda geostrateji maraqları, TEMPUS, TACİS və TRASEKA proqramları üzrə əməkdaşlığın genişləndirilməsi, “Böyük İpək yolunun” gələcəyi,
Azərbaycanla bağlı aqrar proqramlarda iştirak, Azərbaycanın Avropaya inteqrasiya proseslərində Federal
Respublikanın rolu, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yolları və bu istiqamətdə ATƏT-in fəaliyyətinin
intensivləşdirilməsi kimi məsələlər araşdırılmış, iki ölkə arasında dialoqun daha da möhkəmləndirilməsi qərara
alınmışdı.
О cümlədən 6 fevral 1997-ci ildə prezident Heydər Əliyev Almaniya XİN-in mədəniyyət şöbəsinin
müavini Horst Vinkelman, 7 dekabr 1997-ci ildə Almaniyanın İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf üzrə Federal
Nazirliyinin dövlət katibi Herdl Viqxardın, 27 aprel 2000-ci ildə AFR Bundestaqının xarici əlaqələr
komissiyasının sədri Hans Ulrix Klozenin başçılıq etdikləri nümayəndə heyətlərin qəbul etmiş və ikitərəfli
əlaqələrə dair müzakirələr aparılmışdı [4].
20-21 may 2001-ci ildə Almaniyanın xarici işlər naziri Yoşka Fişerin Azərbaycana səfəri zamanı ölkə
başçısı Heydər Əliyev Y.Fişer, Almaniya Bundestaqının sədrinin müavini A.Follmer və nümayəndə heyəti ilə
görüş keçirmişdi. Y.Fişer respublikamıza səfəri zamanı onun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin tərkibində
xeyli iş adamlarının olduğunu, AFR-in bundan sonra da Azərbaycana sərmayələr qoymağa və Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün öz fəaliyyətini artırmağa hazır olduğunu bildirmişdi.
Heydər Əliyev iki ölkə arasında əlaqələrin qədim tarixə malik olduğunu, XX əsrin əvvəllərində “Siemens”
şirkətinin Azərbaycanda gördüyü işlər və hazırda Almaniyanın respublikamıza sərmayələr qoymasında
ölkəmizin maraqlı olduğunu bir daha vurğulamışdı[5, 34-cü k„ 142-143]
9 iyul 2002-ci ildə Heydər Əliyev AFR-in Dövlət Katibi Aksel Gerlaxın başçılıq etdiyi nümayəndə
heyəti ilə görüş keçirmişdi. Görüş zamanı Almaniya-Azərbaycan arasında iqtisadi, ticari əlaqələr barədə söhbət
aparılmış, A.Gerlax tərəfindən Azərbaycanın şimal-cənub və şərq-qərb arasında körpü rolunu oynayan bir ölkə
kimi əlverişli mövqe tutduğu, iqtisadi sahədə əlaqələrin genişləndirilməsinin vacibliyi bildirilmişdi [5, 39-cu
k., 379- 380].
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Beləliklə, Azərbaycan müstəqillik əldə edildikdən sonra ölkələrarası həyata keçirilmiş qarşılıqlı səfərlər
əgər bir tərəfdən ikitərəfli münasibətlərin inkişafına xidmət edirdisə, digər bir tərəfdən isə Respublikamızın
dünya siyasi arenasına çıxmasına geniş imkanlar yaradırdı. Belə ki, bu dövr çərçivəsində Ümummilli Lider
Heydər Əliyevin Almaniyaya 1996-cı ildə rəsmi səfəri münasibətlərin formalaşmasında dönüş nöqtəsi
olmaqla, gələcək qarşılıqlı əlaqələrin inkişafında möhkəm bünövrənin qurulmasına öz töhfəsini verdi. 19932003-cü illərdəki ikitərəfli səfərlər və görüşlər Almaniya-Azərbaycan arasında əməkdaşlığı daha da
dərinləşdirdi, qarşılıqlı münasibətlərin siyasi və iqtisadi məqamlarının inkişafına səbəb oldu və zəngin hüquqinormativ bazanın yaradılmasına gətirib çıxardı.
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ROLE OF BILATERAL HIGH-LEVEL VISITS FOR DEVELOPMENT OF RELATIONS BETWEEN
AZERBAIJAN AND GERMANY (1993-2003 years).Khayala Ismayilova.Publication focuses on research
visits of official representatives of Azerbaijan and Germany within 1993-2003 yearsin order to enhance
relations between two countries. The article emphasizes the importance of visits between two countries. Also
notes, the main role of the official visit of head of Azerbaijan state, which has led to the further development
of relations on a regular basis in the political and economic sphere and the creation of legal frameworks
between the two countries.
РОЛЬ ДВУХСТОРОННИХ ВИЗИТОВ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ В РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ АЗЕРБАЙДЖАНОМ И ГЕРМАНИИ (1993-2003 гг.).Хаяла Исмайылова. Публикация
посвящена исследованию визитов официальных представителей Азербайджана и Германии в 19932003 годы в целях расширения отношений между двумя странами.
В статье подчеркивается важность визитов междудвумя странам. Отмечается также, главная роль
официального визита главы государства Азербайджана, которая привело к дальнейшему развитию на
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регулярной основе отношений в политической и экономической сфере и созданию правовых баз между
этими странами.
Geostrategiya.-2014.-№ 03 (21).-S.38-42.
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Azərbaycan-Yunanıstan: strateji tərəfdaşlığın iki aspekti
Prezident İlham Əliyev çox fəal xarici siyasət yürüdür
Dövlət başçısı bir-birinin ardınca səmərəli nəticələr verən səfərlər edir. Son səfərlərdən biri Yunanıstana
olub. Afinada yunan liderləri ilə aparılan danışıqlarda müxtəlif sahələr üzrə əməkdaşlığı genişləndirməklə
bağlı razılıq əldə olunub. Tərəflər əlaqələrə müasir geosiyasi reallıqlar kontekstində məzmun verməyi qərara
alıblar. Enerji təhlükəsizliyi, elm, təhsil, ticarət və başqa sahələrdə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı gücləndirən
sənədlər imzalayıblar. Avropa İttifaqı məsələləri üzrə də birgə çalışmaqla bağlı razılıq əldə ediblər. Bu
aspektdə Aİ-Azərbaycan münasibətlərinin inkişaf dinamikası cəlbedici görünür.
Əməkdaşlığın iki səviyyəsi: Afina razılaşması
Azərbaycanla Yunanıstan arasındakı əlaqələrin tarixi qədimdir. Müasir mərhələdə isə bu, praqmatik
xarakter daşıyır. İki ölkə bir çox sahələrdə əməkdaşlıq edirlər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
Yunanıstana səfərləri bu prosesdə ciddi rol oynayıb. Yunanıstanın dövlət başçısı da ölkəmizə rəsmi səfər edib.
Qarşılıqlı fayda verə bilən razılıqlar əldə olunub.
Ölkə rəhbəri İlham Əliyevin Afinaya son səfəri əməkdaşlığın yeni səviyyəyə yüksəldilməsi aspektində
böyük əhəmiyyət kəsb edir. Burada məsələyə iki səviyyədə yanaşmaq lazımdır. Birincisi, Azərbaycanla
Yunanıstan ikitərəfli əlaqələri inkişaf etdirir. İkincisi, iki ölkə arasındakı əməkdaşlıq Avropa İttifaqının
proqramları kontekstində yeni məzmun kəsb edir.
Bu aspektlərin hər biri vacibdir. Əslində, onların reallaşdırılması tərəflər arasındakı əlaqələri sistemli və
ardıcıl olaraq sağlam əsasda inkişaf etdirməyə imkan yaradır. Həmin bağlılıqda İlham Əliyevin məhz
Yunanıstana səfər etməsi dəqiq düşünülmüş siyasətin nəticəsidir. Məsələnin mahiyyəti son zamanlar Aİ-nin
postsovet məkanı ölkələri ilə əməkdaşlıq modelində ziddiyyətlərin özünü göstərməsinə bağlıdır. Ukraynada
yaşanan böhran bunun əyani misalıdır. Hazırda bu ölkə sözün həqiqi mənasında Aİ ilə Rusiya arasında sıxılır.
Assosiativ üzvlüklə bağlı sənədin imzalanmasına baxmayaraq, hadisələrin hansı istiqamətdə inkişaf edəcəyi
məlum deyil.
Azərbaycan isə Aİ ilə münasibətlərini həm təşkilatın konkret proqramları, həm də onun üzvləri ilə
ikitərəfli əməkdaşlığın dəqiq punktları üzrə inkişaf etdirir. Bu cür yanaşma gözlənilən səmərəni verməklə
yanaşı, geosiyasi ziddiyyət yaratmır. Afina ilə münasibətlərin təkamülü bu aspektdə gözəl nümunələrdən
biridir. Təsadüfi deyil ki, Prezident İlham Əliyevin son səfəri zamanı imzalanan sənədlərdən biri belə adlanır:
“Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi və Yunanıstan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi arasında
Avropa İttifaqı məsələləri üzrə əməkdaşlıq haqqında Memorandum”.
Bu sənəd Azərbaycanın Aİ ilə strateji tərəfdaşlıq proqramının artıq konkret məzmun aldığını ifadə edir.
Afina ilə Bakı Avropa İttifaqı kontekstində əməkdaşlığın yeni müddəalarını müəyyənləşdiriblər. Onlar
iqtisadi, enerji, siyasi, elm, təhsil, kənd təsərrüfatı, gənclərlə iş sahələrini əhatə edirlər. Prezident İlham Əliyev
iki ölkə arasındakı əməkdaşlığın əsas məzmununu aşağıdakı kimi xarakterizə edib: “Əlaqələrimizin mühüm
hissəsi enerji təhlükəsizliyi ilə bağlıdır. Burada Yunanıstan-Azərbaycan əlaqələri strateji əhəmiyyət daşıyır.
TAP layihəsi nəinki enerji təhlükəsizliyi layihəsidir, eyni zamanda, iki ölkə arasındakı dostluq əlaqələrini daha
da yüksək pilləyə qaldıracaqdır. Azərbaycanın təşəbbüsü ilə icra edilən “Şahdəniz”, TANAP və TAP hazırda
Avropanın ən böyük infrastruktur layihələridir. Bu layihələrin icrası nəticəsində bundan sonra onilliklər
ərzində Azərbaycan Avropa bazarına öz təbii qazını ixrac edəcəkdir. Bu gün, eyni zamanda, qarşılıqlı
investisiya qoyuluşu məsələləri də müzakirə edildi, mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq haqqında fikir
mübadiləsi aparıldı. Bir sözlə, bizim əlaqələrimiz çox geniş xarakter daşıyır və əminəm ki, gələcəkdə daha da
sürətlə inkişaf edəcəkdir”.
Enerji təhlükəsizliyi və mədəniyyət: strateji aspektdə uzlaşma sahələri
Azərbaycan-Yunanıstan əlaqələrində enerji təhlükəsizliyinin strateji xarakter daşıması tam başa
düşüləndir. Çünki hazırda qlobal miqyasda enerji ehtiyatları uğrunda gərgin mübarizə gedir. Bir sıra Qərb
siyasətçiləri “Cənub axını” layihəsindən imtina etmək lazım gəldiyini bəyan edirlər. Artıq Rumıniya və
Bolqarıstan bu layihədə iştiraklarını dayandırıblar. Bunun fonunda TANAP və TAP-ın Avropa üçün vacibliyi
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daha da artır. Azərbaycan bu layihələr vasitəsi ilə Avropa ilə Asiyanı enerji məsələsində birləşdirmiş olur.
Bakı, obrazlı desək, körpü rolunu oynayır.
Suverenlik baxımından isə Bakı iki mühüm divident götürür. Əvvəla, Aİ ilə qarşılıqlı əlaqələri
sıxlaşdırır, onunla strateji tərəfdaşlığı konkret çərçivədə inkişaf etdirir. İkincisi, ölkənin təhlükəsizliyini
qorumaq üçün beynəlxalq təminat alır. Məlumdur ki, bu aspektlər hazırda bütün postsovet məkanı ölkələri
üçün aktualdır.
Buradan Azərbaycanın nəyə görə Yunanıstanla əlaqələrə xüsusi əhəmiyyət verdiyi aydın görünür. Məhz
bu ölkənin ərazisindən keçəcək enerji marşrutu perspektivli və təhlükəsizdir. Bununla yanaşı, Azərbaycanın
strateji tərəfdaşları olan Gürcüstan və Türkiyənin də enerji təhlükəsizliyi təminat altına alınır. Tbilisinin Aİ ilə
assosiativ üzvlüyə dair sazişi imzalamasına baxmayaraq, Gürcüstan Moskvadan zərbə alacağını düşünür.
Avropa və Avro-Atlantika məkanına inteqrasiya məsələləri üzrə dövlət naziri Aleksi Petriaşvili həmin
kontekstdə deyib: “Biz hesab edirik ki, Rusiya tərəfdən iqtisadi xarakterli problemlər yaradıla bilər”.
Göründüyü kimi, Bakı ilə Afinanın enerji sahəsindəki əməkdaşlığı faktiki olaraq regional və qlobal
geosiyasətdə yaranmış problemlərin həllinə xidmət edir. Bu bağlılıqda Prezident İlham Əliyevin mətbuata
verdiyi bəyanatda iki məqamı vurğulaması diqqəti çəkir. Dövlət başçısı ayrıca qeyd edib ki, “Biz Prezident
Papulyas ilə regional təhlükəsizlik məsələlərini də geniş şəkildə müzakirə etdik.
Regional təhlükəsizlik üçün ən böyük təhdid Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
həll olunmamasıdır. İyirmi ildən çoxdur ki, Ermənistan Azərbaycanın beynəlxalq birlik tərəfindən tanınmış
ərazilərinin 20 faizini işğal altında saxlayır. Münaqişənin tezliklə həlli bölgəyə sülh, əməkdaşlıq gətirəcəkdir”.
Bununla Yunanıstan və Azərbaycan regional miqyasda münaqişələrin ədalətli həll edilməsi prosesində
əməkdaşlıq etməyi nəzərdə tuturlar. Eyni məntiqlə də qlobal səviyyədə enerji təhlükəsizliyi sisteminin
yaradılmasında birgə fəaliyyət göstərirlər. Maraqlıdır ki, bu kimi konkret addımlar Azərbaycan-Aİ
münasibətlərinin strateji xarakter alması istiqamətində mühüm faktor kimi qəbul edilir. Həmin dinamika ilə
tərəflər arasındakı əlaqələri real və faydalı əməkdaşlıq müstəvisinə gətirmək mümkün ola bilər. Bununla
Azərbaycanın Avropa dəyərlərinə inteqrasiyası da orijinal bir model üzrə baş verər.
Afina ilə Bakının əlaqələrində elmlə təhsilin xüsusi yer tutması ayrıca vurğulanmalıdır. Məsələ ondan
ibarətdir ki, Azərbaycanda yunan mədəniyyəti və fəlsəfəsinə maraq böyükdür. Hətta IX əsrdə tarixi
Azərbaycan ərazisində Yunanıstandakı akademiyalara oxşar elm məbədləri formalaşmışdı. İndi gənclərin
qədim yunan dilini öyrənməsi intellektual inkişafa müsbət təsir edə bilər. Bununla yanaşı, yunanlar
Azərbaycan mədəniyyətinin inciləri ilə yaxından tanış olmaq imkanı əldə edəcəklər. Bu o deməkdir ki,
Yunanıstanla Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıqda mədəniyyət amilinin xüsusi yeri vardır.
Bütün bunlar Yunanıstan Prezidenti Karolos Papulyasın aşağıdakı fikri ilə razılaşmağa əsas yaradır. O,
mətbuata verdiyi bəyanatda vurğulayıb: “Bugünkü səfər Yunanıstan ilə Azərbaycan arasında gözəl
münasibətlərin yeni bir işarəsidir, əməkdaşlığımız üçün yeni yollar, yeni üfüqlər açır”. Şübhə yoxdur ki,
Azərbaycan həmişə olduğu kimi, bu yolda da sədaqətli dost və etibarlı tərəfdaş olacaqdır. Azərbaycan dövləti
indi çox güclənib və ehtiyacı olana kömək əlini uzadır. Bu “əlin” Dağlıq Qarabağda da ədaləti bərpa edəcəyi
gün uzaqda deyil.
Newtimes.az
İki sahil.-2014.-9 iyul.-№ 120.-S.7.
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Azərbaycan-Fransa: siyasi dialoqun inkişaf tendensiyası
Ləman XƏLİLOVA,
“Azerbaijan Realities” analitik təhlil qrupunun üzvü
Kommunist ideologiyası və onun dünyadakı dayağı olan SSRİ-nin iflası nəticəsində müstəqil
dövlət quruculuğu yoluna qədəm qoymuş Azərbaycan Respublikasının siyasi, iqtisadi və hərbi
təhlükəsizliyinin etibarlı təminatı üçün düzgün xarici siyasət kursunun müəyyənləşdirilməsi mühüm
əhəmiyyətli məsələ idi.
Bu reallığa əsaslanaraq respublikamızın xarici siyasətinin strateji yönümlərinin təyinatında Fransa
dövlətinə xüsusi prioritet verilməsi təsadüfi siyasi gediş sayılmamalıdır. Fransa dünyanın güclü siyasi, iqtisadi,
hərbi və mədəni potensiala malik dövləti olaraq ümumavropa təhlükəsizliyi sisteminin formalaşmasında və
“Yeni Avropa” birgəyaşayış qaydalarının yaranmasında müstəsna mövqeyə malikdir. “Böyük
yeddilər”in, BMT-nin yaradıcılarından və Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvündən, ATƏT-in Minsk
qrupunun həmsədrlərindən, Avropa İttifaqının iki lokomotiv dövlətindən biri olması, habelə ərazisində 200dən artıq beynəlxalq təşkilatın (İqtisadi İnkişaf və Əməkdaşlıq Təşkilatı (OECD), YUNESKO, İnterpol,
Beynəlxalq Çəkilər və Ölçülər Bürosu, Avropa Şurası Parlament Assambleyası və s) yerləşməsi faktı da
Fransanın qlobal-bəşəri problemlərin həllində geniş təsir vasitələrinə malik olduğunu təsdiqləyir.
Şərqlə Qərb arasında “dəmir pərdə”nin aradan götürüldüyü və “soyuq müharibə”yə son qoyulduğu XXI
əsrin astanasında dövlətlərarası münasibətlər hərbi-siyasi motivlərə deyil, iqtisadi amillərə əsaslanır. Güclü
iqtisadi potensialı olan dövlətin möhkəm və davamlı siyasi-hərbi dayaqlara da malik olacağı şübhəsizdir.
Erməni lobbisinin güclü təsir mexanizmlərinə malik olduğu Fransa dövlətini yaxın perspektivdə
Azərbaycanla daha sıx münasibətlərə girməyə sövq edən amillərdən birinin nə qədər paradoksal səslənsə də,
Dağlıq Qarabağ problemi olacağı istisna deyildi. Niyə? Çünki Fransanın da suverenliyi və ərazi bütövlüyü
üçün daimi təhlükə mənbəyi olan Korsika problemi vardır. Rəsmi Parisin Dağlıq Qarabağ probleminə
münasibətdə separatçı erməni qüvvələrinə loyallıq nümayiş etdirməsi, oxşar etnik problemi olan Fransanın
milli maraq və mənafelərinə ziddir. Bunu qeyd etməklə, Dağlıq Qarabağ və Korsika problemlərini tam
eyniləşdirmək, onlar arasında bərabərlik işarəsi qoymaq, təbii ki, düzgün deyil. Sadəcə olaraq, sözügedən
problemlər yalnız mövcud olduğu dövlətlərdə oxşar çətinliklər doğurduqları baxımından bənzərdirlər. Əslində
isə bu problemlər mahiyyəti etibarilə bir-birindən kəskin şəkildə fərqlənirlər.
Tarixə ekskurs etsək görərik ki, birbaşa Azərbaycan-Fransa münasibətlərinin bərpası yalnız Sovetlər
Birliyi dağıldıqdan sonra mümkün olmuşdur. Belə ki, 1992-ci il yanvarın 3-də Fransa Azərbaycanın
müstəqilliyini tanımış, fevralın 21-də isə iki dövlət arasında diplomatik münasibətlərin qurulması haqqında
protokol imzalanmışdır. Sənədi Azərbaycan tərəfindən xarici işlər nazirinin müavini A.Salamov, Fransa
tərəfindən isə beynəlxalq və humanitar məsələlər üzrə dövlət katibi B.Kuşner təsdiqləmişdir.
Martın 16-da isə Fransanın Bakıda səfirliyi açılmış, Fransanın respublikamızda ilk səfiri J.Perren
olmuşdur. O, öz etimadnaməsini Azərbaycan rəhbərliyinə 1992-ci il martın 26-da təqdim etmişdir.
“Fransa Qarabağ müharibəsinin aradan qaldırılmasına yardım göstərməyə hazırdır” – fikrinin müəllifi
fransalı diplomat B.Kuşnerin rəhbərliyi ilə nümayəndə heyəti 1992-ci il martın 19-20-də Bakıda rəsmi səfərdə
olmuşdur. Bu, respublikamıza gəlmiş ilk yüksək səviyyəli Fransa hökumətinin nümayəndə heyəti hesab
olunurdu.
Qeyd edək ki, 1992-ci il martın sonundan 1993-cü ilin axırlarınadək Azərbaycan-Fransa
münasibətlərində soyuqluq özünü göstərmiş, ikitərəfli əlaqələrdə qarşılıqlı inamsızlıq və etimadsızlıq hökm
sürmüşdür. Bu da səbəbsiz deyildi. Bakı-Paris münasibətlərinin həmin dövrdə aşağı səviyyəsini bu amillər
şərtləndirirdi:
Birincisi, Azərbaycan rəhbərliyi Fransanın dünya birliyində tutduğu yeri, ümumavropa təhlükəsizliyi
sistemində oynadığı həlledici rolu düzgün qiymətləndirməyərək ikitərəfli əlaqələrin inkişafına səy
göstərməmişdir. Belə mövqeni əsaslandırmaq üçün Ermənistanla Fransa arasında dostluq münasibətlərinin
mövcudluğu faktını qabartmış, lakin dövlətlərarası münasibətlərdə “daimi dostlar yox, daimi mənafelər var”
reallığını nəzərə almamışdır.
İkincisi, Ermənistanın təbliğat maşınının fransızların ictimai fikrində “vəhşi” və “köçəri” azərbaycanlı,
“məzlum” və “cəfakeş” erməni obrazı yaratması da ikitərəfli münasibətlərin inkişaf imkanını xeyli dərəcədə
məhdudlaşdırmışdır.
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Üçüncüsü, Fransadakı güclü erməni lobbisinin antiazərbaycan fəaliyyəti bu iki ölkənin əməkdaşlıq
perspektivlərini böyük sual altında qoymuşdur. Təxmini hesablamalarda, ərazisində məskunlaşan ermənilərin
sayına görə Fransa ABŞ-dan sonra ikinci yerdə durur. Bu ölkənin əsasən Marsel, Lion, Paris və Bordo
şəhərlərində yaşayan ermənilərin ümümi sayı təqribən 450 min nəfərdir.
Fransanın hakimiyyət eşelonunda belə geniş təmsilçilik və təsir imkanları olan erməni diasporunu
neytrallaşdırmaq və ikitərəfli münasibətləri qarşılıqlı anlaşma və dostluq səviyyəsinə qaldırmaq üçün
Azərbaycanın o zamankı rəhbərliyi konkret diplomatik addımlar atmalı, maraq və mənafelər arasında çoxsaylı
təmas nöqtələri tapmalı, son nəticədə isə Azərbaycanın Fransaya, Fransanın isə Azərbaycana lazım olduğunu
xüsusi olaraq ön plana çəkməli idi. Lakin təəssüf ki, mövcud imkanlardan lazımi səviyyədə istifadə
olunmamış, verilmiş şanslar əldən buraxılmışdır.
Deməli, Azərbaycan-Fransa münasibətlərində həllini gözləyən çoxsaylı problemlərin mövcudluğu
faktını qəbul etsək, xalqın təkidi ilə siyasi hakimiyyətə qayıdan ölkə Prezidenti Heydər Əliyevin Avropa
səfərinə məhz Fransadan başlamasının təsadüfi olmadığı qənaətinə gələrik.
Azərbaycan Prezidentinin Fransaya ilk rəsmi səfəri 1993-cü il dekabrın 19-dan 23-dək baş tutmuşdur.
Səfərin kulminasiyasını hər iki ölkənin dövlət başçılarının dekabrın 20-də Yelisey Sarayında olan görüşü təşkil
etmişdir. Bu görüşdə Azərbaycan-Fransa münasibətlərinin hazırkı vəziyyəti və gələcək perspektivləri,
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli yolları haqqında geniş fikir mübadiləsi aparılmış, planetin qlobal
problemləri, regional və ümumavropa təhlükəsizliyi məsələləri müzakirə olunmuşdur. Görüş zamanı Fransa
Prezidenti birmənalı şəkildə bildirmişdir: “Fransa heç zaman sərhədlərin dəyişdirilməsinə və Azərbaycan da
daxil olmaqla hər hansı bir ölkənin ərazi bütövlüyünün zorla pozulmasına razı olmayacaqdır.”
Yelisey Sarayında hər iki ölkənin prezidentləri tərəfindən imzalanan “Dostluq, qarşılıqlı anlaşma və
əməkdaşlıq haqqında” müqavilənin əhəmiyyətinə toxunan Prezident Fransua Mitteran bildirmişdi ki,
imzalanmış sənəd iqtisadiyyat, siyasət, elm, texnika, mədəniyyət, təhsil, təhlükəsizlik sisteminin yaradılması
sahələrində əməkdaşlığın çərçivəsini genişləndirir. Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev isə imzalanmış
müqaviləyə yüksək qiymət verərək qeyd etmişdi ki, “biz birlikdə uzunmüddətli əməkdaşlığın bünövrəsini
qoyduq.”
Səfər gedişində həmçinin Yeni Avropa üçün Paris Xartiyasının imzalanması ilə Azərbaycan
Respublikası ümumavropa təhlükəsizliyinə qoşulmaq istiqamətində olduqca mühüm addım atdı.
Beləliklə, Fransa Respublikasına davamlı rəsmi səfərlər Azərbaycan-Fransa siyasi dialoqunun
intensivləşməsinə olduqca böyük təsir göstərmişdir.
XXI əsrdə də davam etdirilən əməkdaşlıq prezidentlərin qarşılıqlı rəsmi səfərləri ilə aktuallıq qazanır.
Lakin bu gün də çox güclü erməni lobbisi təbliğat maşınının daim işlək vəziyyətdə olduğu Fransanın
Azərbaycanla bağlı, xüsusən də Dağlıq Qarabağla bağlı mövqeyində bu təsir özünü kəskin şəkildə büruzə
verir.
Amma bununla belə, Fransa Respublikasının Prezidenti Fransua Ollandın 2014-cü il mayın 12-də
Cənubi Qafqaza etdiyi rəsmi səfərə Azərbaycandan başlaması faktı erməni lobbisinin güclü təsir mexanizminin
olmasına baxmayaraq, artıq regionun ən güclü dövləti olan Azərbaycanın da özünü dünya dövlətlərinə müsbət
mənada tanıtmasından və xarici siyasətində qərəzsiz, düşünülmüş və şəffaf istiqamət seçməsindən xəbər verir.
Həmçinin Azərbaycan Fransanın Cənubi Qafqaz ölkələri içərisində iqtisadi cəhətdən ən sıx münasibət qurduğu
ölkə olması da səfərin Azərbaycandan başlaması üçün məntiqli səbəblərdəndir.
Fransa Prezidenti Fransua Olland Azərbaycana sərəfindən sonra mətbuata verdiyi bəyanatda da qeyd
etdi ki, səfərin əsas məqsədi Ukraynadakı vəziyyətin Cənubi Qafqaz ölkələri arasında da reallaşmasına mane
olmaqdır: “Biz bu haqda söhbət apardıq ki, siz də Fransanın, Avropanın bu məsələ ilə bağlı mövqeyinə əmin
olasınız, ölkələrin ərazi bütövlüyünə sadiq olduğumuzu görəsiniz. Beləliklə, uzun müddət çəkən münaqişələrin
həllinə nail olmaq üçün dialoqa açıqlığın vacibliyini qeyd edirik. Mənim Qafqaza, bu gün Azərbaycana
səfərimin də məqsədi məhz bundan ibarətdir. Fransa münaqişənin mərhələli şəkildə həllinin tapılmasında
yardım etməyə hazırdır. Siz burada müəyyən elementləri təsvir etdiniz. Hər iki tərəfdən etimad doğuran
tədbirlərin görülməsi vacibdir. Sonra isə uyğun statusun tapılması üçün müvafiq vaxt ayrılmalıdır.”
Bütün bunlarla yanaşı, qeyd edək ki, Azərbaycan-Fransa münasibətləri təbii ki, yalnız münaqişənin həlli
istiqamətində aparılmır. Siyasi, iqtisadi, enerji, elmi-mədəni, humanitar və digər sahələrdə də aparılan
əməkdaşlıq da görüş çərçivəsində müzakirə olunmuş və aşağıdakı müqavilələrə imza atılmışdır:
1) Azərbaycan Respublikası Prezidenti və Fransa Respublikası Prezidentinin Birgə Bəyanatı;
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2) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu və Fransa Respublikasının
Milli Elmi Araşdırmalar Mərkəzi arasında elmi əməkdaşlıq sazişi;
3) Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və Fransa Respublikasının Kənd Təsərrüfatı,
Ərzaq Emalı Sənayesi və Meşəçilik Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında saziş;
4) Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi və Fransa Respublikasının Ekologiya, Davamlı
İnkişaf və Enerji Nazirliyi arasında Anlaşma Memorandumu;
5) Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi və Fransa Respublikasının Ekologiya, Davamlı
İnkişaf və Enerji Nazirliyi arasında enerji sahəsində əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu;
6) Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi və Fransa
Respublikasının Qadın Hüquqları, Şəhər, Gənclər və İdman Nazirliyi arasında ikitərəfli əməkdaşlıq haqqında
inzibati anlaşma;
7) Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi və Fransa Respublikasının Milli Təhsil, Ali Təhsil və
Tədqiqat Nazirliyi arasında universitet əməkdaşlığı sahəsində Niyyət Məktubu.
Göründüyü kimi, Azərbaycanın mühüm tərəfdaşı olan Fransa Respublikası ilə əlaqələrin əsas istiqaməti
enerji sahəsində olsa da, ikitərəfli əməkdaşlıq, həmçinin biznes forumu çərçivəsində, nəqliyyat sahəsində,
mədəniyyət və təhsil sahəsində də davam etdirilir.
Həmçinin, Azərbaycanla Fransa arasında parlamentlərarası əlaqələr də sıx və dolğundur. Bu məqsədlə
hər iki ölkənin parlamenti daxilində yaradılmış parlamentlərarası dostluq qrupları ölkələr arasında, demək olar
ki, bütün istiqamətlərdə əməkdaşlığa töhfə verir. 2010-cu ilin noyabrında parlament seçkilərindən sonra
yenidən təşkil olunan dostluq qrupuna Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti,
YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın rəhbərlik etməsi ölkəmizin
mədəniyyəti, incəsənəti, musiqisi və ədəbiyyatının nailiyyətlərinin bütün dünyaya çatdırılması üçün əlavə
fürsət yaratmışdır. Onun fəaliyyəti nəticəsində Fransanın müxtəlif şəhərlərində mütəmadi şəkildə Azərbaycan
mədəniyyətini təbliğ edən konsertlər, görüşlər, sərgilər keçirilir. Xüsusən, Fransanın müxtəlif bölgələrində
Azərbaycan mədəniyyəti günlərinin keçirilməsində, böyük şəhərlərdə Azərbaycanın mədəniyyət
mərkəzlərinin açılmasında Mehriban xanım Əliyevanın çox böyük xidmətləri olmuşdur.
2013-cü il mayın 20-23-də Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi altında deputatlardan ibarət
nümayəndə heyətinin Fransaya səfəri zamanı Fransa Milli Assambleyasının sədri Klod Bartolone,
assambleyanın Fransa-Azərbaycan dostluq qrupunun sədri Tierri Marianni, xarici əlaqələr komissiyasının
sədri Elizabet Qiqu, Avropa məsələləri komissiyasının sədri Daniel Orua ilə görüşlərin keçirilməsi və fikir
mübadiləsinin aparılması iki ölkə arasında parlamentlərarası əlaqələrin dərinləşməsinə, ikitərəfli əməkdaşlığın
yeni səviyyəyə qaldırılmasına təkan vermişdir.
Nəticə olaraq qeyd edək ki, bütün bu rəsmi və işgüzar səfərlər çərçivəsində aparılan danışıqlar, keçirilən
görüşlər Azərbaycan-Fransa münasibətlərinin inkişafına olduqca güclü təkan verir, ikitərəfli münasibətlərin
perspektivlərini şərtləndirən mühüm əhəmiyyətli sənədlərin imzalanması əlaqələrin bütün sonrakı dövr
yüksəlişinə əsaslı təminat verən hüquqi normativ bazanı formalaşdırır. Həmçinin Azərbaycanın
balanslaşdırılmış xarici siyasət yeritməsi, düşünülmüş addımlar atması ölkəmizin üzləşdiyi Dağlıq Qarabağ
probleminin həllində obyektivliyin artmasına stimul yaradacaqdır.
Xalq qəzeti.-2014.-6 iyul.-№ 142.-S.5.
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Azərbaycan-Norveç mədəni əlaqələri
Vahid ÖMƏROV,
fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru
Qərbi Avropanın qabaqcıl dövlətlərindən olan Norveçlə qarşılıqlı əlaqələrin inkişaf etdirilməsi
Azərbaycanın dünya birliyinə inteqrasiyasını sürətləndirən amillərdən biri kimi diqqəti cəlb edir. Hər
iki ölkənin neft istehsalına malik olması bir çox sahələrdə maraqların vəhdət təşkil etməsilə müşahidə
edilir. Bu ölkə ilə mədəni əlaqələrin formalaşaraq inkişafı da məhz bu amillə bağlıdır.
Azərbaycan – Norveç mədəni əlaqələrinin tarixinə nəzər saldıqda, bu münasibətlərin hələ sovet quruluşu
dövründə mövcudluğunu görmək mümkündür. Sovet İttifaqının xarici siyasətində kapitalist ölkələrinə “qapalı
cəmiyyət” kontekstindən yanaşma prinsipinə ciddi riayət etmək nəticəsində mədəni əlaqələrin məzmun dairəsi
çox məhdud səciyyə kəsb edirdi. Xüsusilə, kitab mübadiləsi, musiqi, təsviri sənət sahəsində yaranan qarşılıqlı
əlaqələr Azərbaycan-Norveç mədəni əlaqələrinin bariz nümunəsi idi. Bu sahələrdə sərgi, konsert və yaradıcılıq
ezamiyyətlərinin təşkili mədəni əlaqələrin ənənəvi formaları kimi əhəmiyyət kəsb edirdi.
1964-cü ildə Norveç dirijoru Odd Qryunnerin Bakıda konserti, 1971-ci ildə Azərbaycan musiqiçilərinin
Norveçdə konsert çıxışları, 1986-cı ildə Norveç bəstəkarlarının respublikadakı çıxışları musiqi sahəsində
əlaqələrin inkişafına başlıca səbəb oldu. “Beynəlxalq mədəni əlaqələr” kitabında göstərilir ki, 1968-1969-cu
illərdə Azərbaycan rəssamlarından M.Abdullayev, B.Əliyev, N.Əbdürrəhmanov, S.Bəhlulzadə,
T.Nərimanbəyov, T.Salahov və başqalarının Oslo şəhərində 65 əsərindən ibarət sərgisi təşkil olundu. Sərgi
sahəsində mübadilə davam etdirilərək, Bakıda da Norveç rəssamlarının əsərlərinin nümayişi çox böyük
müvəffəqiyyətlə təşkil olundu. Həmin tədbirlərdən çox məmnun qalan Norveç rəssamları azərbaycanlı
sənətkarların yaradıcılığını yüksək qiymətləndirdilər. Oslonun Rəssamlar Assosiasiyasının direktoru Yan
Askaland bu haqda fikrini belə ifadə etmişdi: “Azərbaycanda biz çox maraqlı rəssamlıq məktəbi ilə tanış olduq.
Bu məktəbin əsas simasını istedadlı gənclər təşkil edir. Bizim azərbaycanlı həmkar qardaşlarımızın
yaradacılığının əsas məziyyətini rənglərin zəngin koloriti, ekspressivliyi, xalq ənənələrinə məhəbbət və
riayətetmənin rəngarəngliyi təşkil edir”. Yan Askaland azərbaycanlı rəssamların Osloda keçiriləcək vernisajını
Norveç paytaxtının mədəni həyatının əlamətdar hadisəsi adlandırmışdı.
Bu faktlar bir daha sübut edir ki, Azərbaycan-Norveç mədəni əlaqələri hələ sovet dövründə yaradıcı
əməkdaşlıq formaları ilə həyata keçirilirdi. Bu ölkə ilə mədəni əməkdaşlığın həm kəmiyyət, həm də keyfiyyət
cəhətdən dinamik inkişafı üçün əsil demokratik şərait Azərbaycan müstəqilliyinin bərpasından sonra, 1991-ci
ildən sonra yaradıldı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin neft ölkəsi olan Norveçlə
diplomatik əlaqələr yaradılması sahəsində yeritdiyi siyasi, eyni zamanda, mədəni əlaqələrin inkişafını da
sürətləndirdi. İki dövlət – Norveç-Azərbaycan dövlət və hökumət başçılarının rəsmi görüşləri zamanı
imzalanan sənədlərdə mədəni əməkdaşlıq istiqamətləri də mühüm yer tutmuşdu. 1994-cii ilin oktyabrında
Azərbaycan parlamenti nümayəndə heyətinin Norveçə, noyabrda isə, ölkənin Sənaye və Energetika nazirinin
birinci müavini Q.Murvanqın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin Bakıya səfərləri, Azərbaycanla elmi və
mədəni əlaqələrin inkişafına təsir göstərdi.
Norveç nümayəndə heyətinin Azərbaycan rəsmləri ilə apardığı danışıqlardan sonra Azərbaycanda elmi
axtarışların strateji orqanı və siyasi araşdırmaları üzrə hökumət məsləhətçisi funksiyasını yerinə yetirən Norveç
Elmi-Tədqiqat Şurasının nümayəndələri Azərbaycan EA Rəyasət Heyətinin üzvləri ilə görüşmüş və ətraflı fikir
mübadiləsindən sonra elm sahəsində qarşılıqlı anlaşma və əməkdaşlığa dair memorandum imzalamışlar.
Görüşdə Norveç alimləri Azərbaycan EA-nın bir sıra elmi-tədqiqat institutlarının işləri ilə
maraqlanmışlar. Tərəflər müxtəlif sahələrdə birgə tədqiqatlar aparmaq, bunların nəticələrini Azərbaycan və
Norveçin dövri elmi mətbuatında dərc etdirmək, qarşılıqlı maraq doğuran istiqamətlər və proqramlar haqqında
bir-birinə müntəzəm məlumat vermək, hər iki ölkənin alimlərini maraqlandıran layihələrin işlənib
hazırlanmasına kömək etmək barədə razılığa gəlmişlər. Bundan əlavə, növbə ilə Bakıda və Osloda beynəlxalq
elmi simpoziumlar keçirmək, aspirantlar və perspektivli elmlər namizədlərinin mübadiləsi barədə razılıq əldə
olunmuşdur.
Memorandum imzalandıqdan sonra Azərbaycan EA-nın rəhbərliyi ilə Norveç arasında elmi-mədəni
əlaqələri inkişaf etdirməyin mühümlüyü, Norveç alimlərinin Azərbaycan Elmlər Akademiyasının elmi
ədəbiyyatla təminatına kömək göstərəcəkləri qeyd olunmuşdu. Norveç Elmi-Tədqiqat Şurası Respublika EAnın alimlərini Norveçin nailiyyətləri ilə tanış olmaq üçün 1995-ci ildə bu ölkənin elmi mərkəzlərinə dəvət
etmişdir.
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Azərbaycan-Norveç dövlət rəsmilərinin arasındakı bu ilk rəsmi görüşdə dünyanın məşhur
səyyahlarından biri olan 80 yaşlı norveçli alim Tur Heyerdal da iştirak etmişdi. Tanınmış səyyahın
Azərbaycana gəlişi, həm də mədəni əlaqələrin möhkəmləndirilməsi baxımından çox böyük əhəmiyyət kəsb
edirdi.
“Azərbaycana ilk gəlişimdən sonra, mən onu heç vaxt unutmamışam, çünki bu ölkə haqqında həmişə
yüksək fikirdə olmuşam. Bakıya indiki gəlişim də iqtisadi maraqlarla deyil, Azərbaycana dostcasına
rəğbətimlə bağlıdır”. Bu fikirlər Tur Heyerdal tərəfindən noyabrın 22-də “Tədqiqatçı Tur Heyerdal” kitabının
təqdimatı zamanı söylənilmişdir. Kitab məşhur səyyahın 80 illiyi münasibətilə Norveçdə, ölkənin “Statoyl”
Dövlət Neft Şirkətinin sponsorluğu ilə buraxılmışdı. Görüş zamanı alim “Ra”, “Kon-tiki” və “Tiqris”
qayıqlarında etdiyi səyahətlərindən və bu zaman aparılan elmi tədqiqatların nəticələrindən də danışmışdır.
Kitabın xatirə yazısı olan bir neçə nüsxəsi Azərbaycan EA-ya Bakı Dövlət Universiteti və Pedaqoji
Universitetinə hədiyyə verilmişdir. Bakıda səyyahın mədəniyyət sahəsinin digər nümayəndələri ilə görüşləri
də maraqlı olmuşdur.
Azərbaycan-Norveç mədəni əlaqələrinin dinamik inkişafında Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1996-cı ilin
aprelində bu ölkəyə rəsmi səfəri əhəmiyyətli rol oynamışdı. Həmin görüşdə “Azərbaycan Respublikası və
Norveç krallığı “Birgə Bəvanat” imzaladı ki, bu da ölkələr arasında birbaşa əlaqələrin yaranması, sazişlərin
imzalanmasında böyük əhəmiyyət kəsb etdi. Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyev bu hadisəyə
böyük qiymət vermişdi. Jurnalistlərlə mətbuat konfransında o, bunu belə ifadə etmişdi: “İlk dəfədir ki,
Norveçlə Azərbaycan arasında birbaşa sazişlər imzalanıb. Biz baş nazir xanım Brundtlandla NorveçAzərbaycan əməkdaşlığı haqqında bəyanat imzaladıq. Bu, çox mühüm bir bəyanatdır. Başqa sazişlər də
imzalandı… Əgər indiyədək bizim əməkdaşlığımız iki ölkənin ayrı-ayrı şirkətləri ilə əlaqələr səviyyəsində
idisə, indi bu, dövlətlərarası səviyyəyə qalxdı. Bu, çox əhəmiyyətlidir”. İmzalanan sazişlər arasında iki ölkə
arasında elm, təhsil, incəsənət, telekommunikasiya sahəsində əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini
müəyyənləşdirən sənədlər də mövcuddur.
Bu tarixi görüşdə Dahi Öndər Heydər Əliyev Norveç mədəniyyətini və onun tarixini əks etdirən
tədbirlərdə də iştirak etmişdi. Azərbaycan Prezidentinin Norveçin paytaxtının görməli, baxımlı yerlərinə olan
gəzintiləri muzeylərlə tanışlığı, xüsusilə, əhəmiyyət kəsb etdi. Həmin gəzintilər zamanı Azərbaycan Prezidenti
Kanar adalarından məxsusi bu hadisə üçün uçub gəlmiş səyyah-alim Tur Heyerdal müşayiət edirdi. Alimə
məxsus “Kon-Tiki” muzeyindəki görüş zamanı söhbətlərində Tur Heyerdal etdiyi səyahətlərdən əldə etdiyi
kulturoloji nəticələri də Azərbaycan Prezidenti ilə bölüşmüşdü. Alim qeyd etmişdi ki, onun internasional
ekipajla gəzintiləri zamanı məqsədi bütün qitə, xalq və irqləri bir-biri ilə bağlayan ümumi mədəni fenomenləri
üzə çıxarmaqdan ibarətdir. Qobustan qayaüstü təsvirlərdəki rəsmlərin vikinqlərin döyüşlərinə bənzərliyi,
əlamətlərin konstruktiv və estetik cəhətdən oxşarlığı, xüsusilə diqqəti cəlb edir. O, Qobustandakı qaya rəsmləri
arasında qayıq, gəmi şəkillərini görəndən sonra belə qərara gəlmişdi ki, azərbaycanlılar skandinaviyalılarla, o
cümlədən, onun öz milləti norveçlilərlə qədimdən qohumdurlar. Tur Heyerdalın fikrincə, balaca Azərbaycanın
nə vaxtsa Asiya və Avropa ilə dəniz əlaqələri olub. Bu, sadəcə, təsadüf deyil ki, azərbaycanlıların Xəzər dənizi
və Volqa çayı ilə hərəkət edən gəmilərinin şəkilləri sonradan vikinqlərin Norveç ətrafında üzdükləri gəmilərə
oxşayır. Norveçdə çox tanınan iki gəmi növü var ki, onlardan biri Qobustanda qaya üzərində təsvir olunmuş
gəminin eynidir.
Əlbəttə, Ulu Öndər Heydər Əliyev məşhur səyyah-alimin bu kulturoloji fikirlərini diqqətlə dinlədikdən
sonra azərbaycanlı alimlərlə elmi-kulturoloji debatların mümkünlüyünü zəruri edən mövzuların olduğunu da
vurğuladı. Bu mülahizə-tövsiyənin özü gələcək mədəni mübadilə üçün əsas idi. “Beynəlxalq mədəni əlaqələr”
kitabında göstərilir ki, mədəni tədbirlər sırasına Azərbaycan Prezidentinin vaxtilə SSRİ-də yaşamış tibb
doktoru alim Rafael Qoldinin təsis etdiyi Beynəlxalq Uşaq İncəsənəti Muzeyilə tanışlığı da daxil oldu. Ulu
Öndər Heydər Əliyevin gəlişi münasibətilə muzeydə azərbaycanlı qaçqın uşaqlarının çəkdiyi rəsmlərdən ibarət
stend də təşkil olundu. Azərbaycan Prezidenti həmin ekspozisiya stendini təntənəli surətdə açdı. Maraqlısı bu
idi ki, azərbaycanlı uşaqların təsvir etdikləri bütün rəsmlər nikbin əhval-ruhiyyədə idi. Dünya uşaqlarının
Beynəlxalq Həmrəyliyini əks etdirən bu muzeydə Azərbaycan uşaqlarının yaradıcılığına yer ayrılmasını
mədəni əlaqələr sistemində mühüm hadisələrdən biri kimi dəyərləndirən Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti ekspozisiya ilə tanış olduqdan sonra demişdi: “Muzeydə Azərbaycan Uşaqlarının rəsmlərinin və əl
işlərinin nümayiş etdirilməsi bu muzeyin və həmçinin, Norveçin Azərbaycana olan dostluq münasibətlərinin
təzahürüdür. Mən bunu çox qiymətləndirirəm”.
Həmin muzeydə azərbaycanlı uşaqların yaradıcılıq işlərinin üzə çıxarılması və nümayişində “Start Oyl”
şirkəti, Norveçin Qaçqınlara Yardım Şurası, eyni zamanda, muzeyin rəhbərliyi və Azərbaycanın yaxın dostu,
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professor cənab Brundtlandın xüsusi xidmətləri vardır. Norveçlə mədəni əməkdaşlığın reallaşması yollarından
biri də Azərbaycanda fəaliyyət göstərən neft şirkətləridir. Şirkətin mədəni əlaqələr paketi üzrə apardığı
tədbirlər hər iki ölkə mədəniyyəti üçün əhəmiyyətlidir.
2004-cü ilin noyabrında Azərbaycan Respublikası xarici işlər nazirinin birinci müavini Xələf Xələfov
Norveç krallığının mədəniyyət və dini işlər üzrə naziri xanım Valgerd Svardstad Hauqlandın başçılıq etdiyi
nümayəndə heyətini qəbul etmişdi. Nazir müavini Norveçin “Stat oyl” şirkətinin respublikada keçirilən mədəni
və təhsil layihələrində iştirakının dövlətlər arasında əməkdaşlığa böyük təkan verdiyini xüsusi vurğulamışdı.
Qonaq Valmerd Svarstad Hauqland Azərbaycan və Norveçin mədəniyyət sahəsində əlaqələrinin
möhkəmlənməsi üçün həyata keçirilən layihələrdən söz açmışdı. “Azərbaycanın teatr və musiqi xadimlərinin
tezliklə Norveçə səfərlərinin təşkil ediləcəyini bildirən qonaq ölkələr arasında sıx əməkdaşlığın gələcəkdə
davam etdiriləcəyinə əminliyini vurğulamışdı. Azərbaycanın adət-ənənələri ilə yaxından tanış olmaq istədiyini
deyən qonaq birgə layihələrin ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafına şərait yaradacağına inandığını
söyləmişdi.
Hər iki dövlət arasında mədəni əməkdaşlıq sahəsində bağlanan saziş və müqavilələr əsasında tədbirlər
sistemli və ardıcıl şəkildə həyata keçirilməkdədir. Azərbaycan-Norveç musiqiçiləri arasında yaradıcılıq
mübadiləsinin səmərəli nəticələri olmuşdur. Norveçin xor kapellası ilə Azərbaycan müğənnilərindən Brilyant
Dadaşovanın birgə ifa etdikləri Azərbaycan xalq mahnılarından ibarət disk bu əməkdaşlığın nümunəsidir.
Müğənni N.Dostəliyeva ilə Norveçin folklor qrupunun Bakının Respublika Sarayında birgə konserti hər
iki ölkənin mühüm mədəniyyət hadisələrindən birinə çevrildi. Musiqiçilər arasında bu cür əməkdaşlıq getgedə artmaqdadır. Beləliklə, tarixi faktlardan məlum olur ki, Azərbaycan-Norveç mədəni əlaqələrinin
inkişafında mühüm mərhələ olan müasir dövrdə əməkdaşlığın bütün istiqamətlərinə diqqət yetirilməkdədir.
Hər iki ölkənin bir-birilə mədəni əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi dövlətlərin maraq dairəsindədir.
Səs.-2013.-13 sentyabr.-№169.-S.15.
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Azərbaycan-Böyük Britaniya münasibətlərinin müasir tarixi: ilkin mərhələ
(1991-1993-cü illər)
Vahid ÖMƏROV,
fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru
Azərbaycan-Böyük Britaniya münasibətlərinin müasir tarixi öz başlanğıcını 90-cı illərin əvvəllərindən
götürsə də, qısa dövr ərzində iki ölkə arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsi baxımından yüksək tarixi
nailiyyətlər əldə edilmişdir. Bu uğurların qazanılmasında 1993-cü ilin iyunundan Azərbaycana rəhbərlik edən
Prezident Heydər Əliyevin zəngin siyasi təcrübəsinin, regionda cərəyan edən prosesləri dəqiq qiymətləndirmək
bacarığının tarixi rolu vardır.
“Azərbaycan-Böyük Britaniya: əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq (1991-2001) kitabında yazıldığı kimi, Sovetlət
İttifaqı dağıldıqdan sonra Azərbaycan Respublikası 1991-ci il oktyabrın 18-də öz müstəqilliyini yenidən bərpa
etdi. Azərbaycan xalqının öz müstəqillik arzusunu – 1991-ci il dekabrın 29-da referendum yolu ilə təsdiq
etməsindən iki gün sonra Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı rəsmi olaraq Azərbaycan
Respublikasının dövlət müstəqilliyini tanıdığını və onunla hərtərəfli əlaqələri inkişaf etdirməyə hazır olduğunu
bəyan etdi.
Az sonra – 1992-ci il mart ayının 11-də Böyük Britaniyanın xarici işlər və birlik işləri üzrə naziri Duqlas
Hoqq və bu ölkənin Moskvadakı səfiri Rodrik Breytveyt Bakıya səfərə gəldi. Səfərdə əsas məqsəd Qarabağ
münaqişəsinin dinc yolla aradan qaldırılması üçün vasitəçilik məramı və Azərbaycan ilə Böyük Britaniya
arasında diplomatik münasibətlər yaradılması olmuşdur. Britaniya nümayəndə heyəti Azərbaycan
Respublikası Ali Sovetinin sədri Yaqub Məmmədovla görüşmüşdür. Görüşdə Duqlas Hoqq demişdir: “Biz
Azərbaycanın beynəlxalq birliyin subyektinə çevrilməsini böyük razılıq hissi ilə müşahidə edirik. ATƏM-in
işinə respublikanızın fəal qoşulmasına şadıq”. O, xatırlatmışdır ki, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq
Məsələlərinə dair Müşavirənin son iclaslarının birində təsdiq edilmişdır ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın
ayrılmaz hissəsidir və respublikanın yurisdiksiyasından çıxa bilməz. Sonra Azərbaycanla Böyük Britaniya
arasında diplomatik münasibətlər yaradılması haqqında protokol imzalanmışdır.
Rəsmi mərasimdən sonra hər iki dövlət nümayəndələri jurnalistlər üçün mətbuat konfransı keçirmişdir.
Mətbuat konfransında Duqlas Hoqq səfərin yekunları barədə qısa məlumat verərək demişdir: “Mən Böyük
Britaniyanın Bakıya gəlmiş ilk naziriyəm. Azərbaycanlılar keçmiş baş nazir Marqaret Tetçeri və baronessa
Koksu daha yaxşı tanıyırlar… Danışıqlarda Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ problemi barədə mövqeyini öyrənə
bildim. Onu da deyim ki, bəzi məqamlarda fikirlərimiz uyğun gəlir. Biz Avropada Təhlükəsizlik və
Əməkdaşlıq Məsələlərinə dair Müşavirənin 28 fevral Bəyannaməsini tam müdafiə edirik. Sərhədlərin
toxunulmazlığı və insan hüquqlarının müdafiəsi prinsiplərinə tərəfdarıq. Regionda müharibənin uzanması bizi
çox narahat edir”.
Daha sonra Duqlas Hoqq Britaniya parlamentinin üzvü baronessa Koksun ermənipərəst mövqeyinə
münasibət bildirmişdir: “Baronessa Koks çox cəsarətli xanımdır. Amma o dövlətin siyasətinə cavabdeh deyil.
Bu dövlətin öz işidir və Böyük Britaniya münaqişədə qərəzsiz mövqe tutur”.
1992-ci il iyulun 15-də Böyük Britaniyanın Rusiya Federasiyasındakı səfiri, ser Brayn Foll, eyni
zamanda, Azərbaycana səfir təyin edilməsi haqqında öz etimadnaməsini Azərbaycan Prezidenti Əbülfəz
Elçibəyə təqdim etmişdir.
1992-ci il sentyabrın 7-8-də Böyük Britaniyanın keçmiş baş naziri Marqaret Tetçer Bakıda qeyri-rəsmi
səfərdə olmuşdur. Marqaret Tetçer sentyabrın 7-də Prezident Əbülfəz Elçibəylə görüşmüş, sonra “Çıraq”
yatağında və perspektivli “Şahdəniz” sahəsində ehtiyatların dəqiqləşdirilməsi və hazırlıq işlərinin aparılması
haqqında Azərbaycan Respublikasının hökuməti ilə İngiltərənin “Britiş Petroleum” və Norveçin “Statoyl”
şirkətləri arasında sazişin imzalanması mərasimində iştirak etmişdir. Sentyabrın 8-də Marqaret Tetçer
Britaniyanın “Britiş Petroleum” və Norveçin “Statoyl” şirkətlərinin təşkil etdikləri sərginin açılışında olmuş,
burada keçirilən seminarda çıxış edərkən Azərbaycan ilə Böyük Britaniya arasında çoxcəhətli əməkdaşlığın
inkişafına ümid bəslədiyini bildirmişdir.
Xanım Marqaret Tetçerin səfərindən az sonra, sentyabrın 28-də Böyük Britaniyanın sənaye və ticarət
üzrə dövlət katibi, ticarət naziri Maykl Hezeltayn başda olmaqla Birləşmiş Krallığın işgüzar dairələrinin
nümayəndələri respublikamıza səfərə gəlmişlər. Maykl Hezeltayn Azərbaycan Prezidenti Əbülfəz Elçibəylə
görüşmüş, Britaniyanın baş naziri Con Meycorun məktubunu ona təqdim etmişdir. Səfər zamanı iki ölkənin
ticarət-iqtisadi əməkdaşlığı haqqında bəyannamə imzalanmışdır.
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1993-cü il fevralın 18-də kütləvi informasiya vasitələri Britaniya hökumətinin keçmiş sovet
respublikalarından Azərbaycanda və Özbəkistanda, habelə, Slovakiyada səfirliklərinin açılması haqqında
Böyük Britaniyanın xarici işlər və birlik işləri üzrə nazir müavini Duqlas Hördün bəyanatını yaymışdır.
Bəyanatda deyilir ki, Britaniyanın bu ölkələrdəki diplomatik nümayəndəliklərinin fəaliyyəti onlarda
demokratiyanın inkişafına, bazar iqtisadiyyatına keçməsinə təkan verəcək, habelə, sabiq SSRİ və Şərqi Avropa
dövlətləri ilə işgüzar əlaqələri genişləndirməyə çalışan Britaniya firmalarına kömək edəcəkdir.
Həmin günlərdə Moskvada səfərdə olan Naxçıvan Ali Məclisinin Sədri Heydər Əliyev Böyük
Britaniyanın Rusiya Federasiyasındakı, eyni zamanda, Azərbaycan Respublikasında səfiri Brayn Folla
görüşmüş, Naxçıvanın daxili və xarici vəziyyəti haqqında səfirə məlumat verərək, Britaniya hökumətinin
Naxçıvana yardımçı olmasını muxtar respublikaya maliyyə-iqtisadi yardımın göstərilməsini xahiş etmişdir.
1993-cü il fevralın 20-də Brayn Foll Azərbaycan Prezidenti Əbülfəz Elçibəy tərəfindən qəbul edilmişdir.
Səfir bir neçə gün əvvəl yayılmış Britaniya xarici işlər nazirinin bəyanatını şərh edərək bildirmişdir ki, bu
qərara əsasən, Azərbaycan Respublikasında Böyük Britaniyanın daimi diplomatik nümayəndəliyi fəaliyyətə
başlayacaqdır. Qeyd etmək lazımdır ki, o dövrdə, Böyük Britaniyanın keçmiş sovet respublikalarından yalnız
Rusiyada, Ukraynada səfirlikləri fəaliyyət göstərir, Belarusda isə yenicə açılması gözlənilirdi.
1993-cü il mayın 30-da Harold Ellistonun, Edvard Qarniyerin, Yan Dunqan Smitin və Con Reydin daxil
olduqları Böyük Britaniya parlamentinin nümayəndə heyəti respublikamıza səfərə gəlmişdir. Bu
nümayəndələr Britaniya parlamentindən ölkəmizə gələn ilk heyət olmuşdur. Millət vəkilləri Azərbaycan
Prezidenti Əbülfəz Elçibəy tərəfindən qəbul edilmişdir. Görüşdə nümayəndə heyətinin rəhbəri Harold Elliston
səfərin məqsədi haqqında demişdir ki, onlar səfər zamanı Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə dair kifayət
qədər dəlil-sübut toplamağa, dünya ictimaiyyətinə obyektiv informasiya çatdırmağa çalışacaqlar.
Azərbaycan-Böyük Britaniya əlaqələrinin daha intensiv inkişaf etdirilməsi, keyfiyyətcə yeni mərhələyə
qədəm qoyması 1993-cü ilin ikinci yarısında başlanmışdır. Bu dövrdə Azərbaycanda baş vermiş ictimai-siyasi
hadisələr və təcrübəli dövlət xadimi Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi Azərbaycan-Britaniya əlaqələrinin
yeni inkişafında mühüm rol oynamışdır.
1993-cü il iyunun 22-də Azərbaycan vətəndaş müharibəsinin astanasında durduğu, müstəqil
dövlətçiliyimizə real təhlükənin olduğu vaxtda Böyük Britaniyanın Rusiya və Azərbaycandakı səfiri Brayn
Foll Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Sədri Heydər Əliyevlə görüşmüşdür. Görüşdə səfir bildirmişdir
ki, Böyük Britaniya müstəqil Azərbaycan dövləti ilə öz münasibətlərinin hərtərəfli inkişafı, o cümlədən,
parlamentlərarası əlaqələrin möhkəmlənməsi üçün bütün imkanlarından istifadə etməyə hazırdır. Brayn Foll
qeyd etmişdir ki, respublikada yaranmış ictimai-siyasi gərginlik İngiltərədə böyük narahatlıq doğurur. Heydər
Əliyev və Brayn Foll Azərbaycanın tezliklə belə ağır böhrandan çıxarılması üçün bütün vasitələrdən istifadə
ediləcəyinə və iki ölkə arasında gələcəkdə hərtərəfli əlaqələr yaradılacağına tam əmin olduqlarını bildirmişlər.
1993-cü il iyulun 21-də Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirən Ali
Sovetin Sədri Heydər Əliyev Böyük Britaniyanın respublikamıza yeni təyin olunmuş səfiri Tomas Yanqı və
müvəqqəti işlər vəkili Harolt Formtounu qəbul etmişdir.
Görüşdə səfir Tomas Yanq bildirmişdir ki, o, sentyabr ayından etibarən Azərbaycan Respublikasında
Böyük Britaniyanın fövqəladə və səlahiyyətli səfiri kimi fəaliyyətə başlayacaq. İngiltərə ilə Azərbaycanın
dostluq əlaqələrinin bundan sonra daha da möhkəmlənəcəyindən danışan səfir bildirmişdir ki, İngiltərə
Azərbaycan Respublikası ilə yaxından dostluq etmək fikrindədir və son vaxtlar neft sahəsində yaranmış
iqtisadi əməkdaşlıq bu münasibətlərin möhkəmlənməsinə təkan verəcəkdir.
Heydər Əliyev İngiltərə kimi böyük mövqeyə malik dövlətin bu günə kimi respublikamızda səfirlik
açmaqda gecikdiyini söyləmiş və Azərbaycan Respublikası ilə İngiltərə arasında hərtərəfli inkişafın bundan
sonra da möhkəmlənəcəyinə ümid etdiyini bildirmişdir. Heydər Əliyev Qarabağ probleminə toxunaraq səfirin
nəzərinə çatdırmışdır ki, bu günlərdə Romada Qarabağ problemi ilə bağlı sülhməramlı danışıqlar aparıldığı bir
vaxtda Ermənistanın hərbi birləşmələri dünən səhər tezdən Ağdam şəhəri üzərinə yenidən geniş hücum
əməliyyatlarına başlayıblar: “… İndi Ağdam şəhərinin ətrafında qanlı döyüşlər gedir. Orada insanlar qırılır,
evlər dağıdılır. Ona görə də, sizə, İngiltərənin səlahiyyətli səfiri kimi, bunları bəyan edirəm”.
Səfir Tomas Yanq İngiltərə hökuməti adından Azərbaycan Respublikasının sərhədlərinin
toxunulmazlığını bildirmiş. Minsk konfransının üzvü olmadıqlarına baxmayaraq, başlanan sülh prosesinin
uğur qazanması üçün İngiltərə hökumətinin bütün imkanlarından, o cümlədən, BMT Təhlükəsizlik Şurasının
sədri kimi də öz səlahiyyətlərindən lazımi səviyyədə istifadə edəcəyini də bildirmişdir. Bu görüşdən bir neçə
gün sonra, iyulun 27-də Britaniya hökuməti erməni silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın Ağdam şəhərinin
işğalı ilə əlaqədar olaraq ermənilərin təcavüzkarlığını pisləyən bəyanatla çıxış etmişdir. Azərbaycan
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Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirən Ali Sovetin Sədri Heydər Əliyevin Ermənistanın
Azərbaycana qarşı təcavüzkarlığı davam etdirməsi ilə əlaqədar BMT Təhlükəsizlik Şurasına müraciəti iyulun
28-də TŞ-nın iclasında müzakirə olunmuş və müraciətə əsasən, 853 saylı növbəti qətnamə qəbul edilmişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, bu dövrdə BMT Təhlükəsizlik Şurasının sədri Devid Xanney idi və qətnamənin
qəbulunda Böyük Britaniyanın da təsiri olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirən Ali Sovetin Sədri Heydər Əliyev
1993-cü il sentyabrın 29-da Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tomas Yanqı
qəbul edərkən, Britaniya səfiri öz ölkəsinin BMT TŞ-nın 853 saylı qərarının qəbul edilməsində Azərbaycanın
xeyrinə fəallıq göstərməsini, qaçqınlara həmin il 1 mln. dollar yardım göstərməsini bir daha xatırlatmışdır.
Azərbaycan rəhbəri Britaniyanın Azərbaycanda səfirlik yaratmasını və cənab Yanqın təyin olunmasını
sağlam siyasət və sağlam münasibətin təzahürü kimi qiymətləndirərək, Britaniyanın Azərbaycan üçün elədiyi
bütün bu yaxşılıqların unudulmadığını söyləmiş və təşəkkür etmişdir.
1993-cü il oktyabrın 12-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev respublikamıza
səfərə gəlmiş Böyük Britaniya xarici işlər naziri Duqlas Hoqqu qəbul etmişdir. Görüşdə Prezident Heydər
Əliyev britaniyalı qonaqlara Azərbaycan Prezidentinin andiçmə mərasimində iştirak etdikləri üçün
təşəkkürünü bildirmiş və belə bir faktı xatırlatmışdır ki, Duqlas Hoqq Onun Prezident kimi qəbul etdiyi ilk
rəsmi şəxsdir. Bundan sonra Prezident Böyük Britaniyanın baş naziri Con Meycorun göndərdiyi təbrik
məktubuna görə təşəkkür etmiş və demişdir ki, Böyük Britaniya nazirinin gəlişinin iki ölkə arasında əlaqələrin
genişlənməsində mühüm addım olacağına əmindir. Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri Duqlas Hoqq
nitqində demişdir: “Mən şadam ki, Sizin bir Prezident kimi qəbul etdiyiniz ilk qonağam. Baş nazirimizin
səmimi təbriklərini bir daha sizə yetirirəm. Azərbaycanda bizim maraqlarımız çoxdur. O cümlədən, iqtisadi
əlaqələrimizin genişləndirilməsində maraqlıyıq. Bu mənada, “Britiş Petroleum” şirkətinin nümayəndələrinin
də bu görüşdə iştirak etməsi təsadüfi deyil. Biz regionda sülh və təhlükəsizliyin bərqərar olmasını arzulayırıq”.
Elə həmin gün Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Həsən Həsənov və Bakıda səfərdə olan Böyük
Britaniyanın xarici işlər naziri Duqlas Hoqq kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri üçün mətbuat
konfransı keçirmişdir. Konfransda Böyük Britaniyanın dövlət naziri Duqlas Hoqq Qarabağ münaqişəsinə
toxunaraq, qeyd etmişdir ki, “İngiltərə hökuməti konfliktin uzanmasından çox narahatdır. Biz də bu
münaqişənin tezliklə həll olunmasına kömək etmək üçün imkanlar arayırıq. Ona görə mən hələ Bakıya
gəlməmişdən əvvəl Yerevanda olmuş və Ermənistanın prezidenti ilə görüşmüşəm. Mən hökumətimizin bu
məsələdəki mövqeyini orada da açıqlamışam, bildirmişəm ki, biz Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın ayrılmaz
tərkib hissəsi kimi baxırıq”.
1993-cü il noyabrın 10-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin, Böyük Britaniya
Parlamentində iqtidarda olan Mühafizəkarlar Partiyasının Azərbaycana rəsmi səfərə gəlmiş nümayəndələri –
parlament üzvləri ser Ceyms Spayser, Əndrü Rabatan və Harold Elleston ilə olan görüşü Azərbaycan-Britaniya
əlaqələrində və hər iki ölkənin parlament münasibətlərində mühüm hadisə hesab edilir. Görüşdə Britaniya
Parlamentinın üzvü ser Ceyms Spayser bildirmişdir: “…uzun müddət keçmiş SSRİ respublikaları ilə ayrılıqda
əlaqələr yaratmaq mümkün olmamışdır. Lakin ingilis yaddaşı möhkəmdir. Biz Azərbaycanla olan dost
münasibətlərimizi həmişə xatırlayırıq və indi də hüsn-rəğbətimiz Azərbaycan tərəfindədir”. Ser Ceyms
Spayser Azərbaycan Prezidentinə konkret təklifini bildirərək, Azərbaycan və Böyük Britaniya
parlamentlərarası qrupun yaradılmasının zərurətindən danışmış və qeyd etmişdir ki, bu qrup Britaniya
Parlamentində beynəlxalq parlamentlərarası komitənin tərkibində olmalıdır.
Azərbaycan Prezidenti bu təklifi bəyəndiyini söyləmiş və qrupun tezliklə yaradılmasını arzu etdiyini
bildirmişdir. Prezident Heydər Əliyev Azərbaycan-Britaniya əlaqələrinə toxunaraq demişdir: “Biz Böyük
Britaniyanı çox nüfuzlu və demokratik dövlət kimi tanıyırıq və qeyd etməliyəm ki, ölkənizlə fəal əlaqələr
bizim xarici siyasətimizin strateji istiqamətlərindən birini təşkil edir. Biz Britaniyanın daxili dövlət quruluşunu
və xarici siyasətini yüksək qiymətləndiririk. Müstəqil Azərbaycan dövləti Böyük Britaniyanı özü üçün çox
mühüm partnyor hesab edir”. 1993-cü il noyabrın 25-də Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş
Krallığının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tomas Yanq öz etimadnaməsini Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevə təqdim etmişdir. 1993-cü ilin sonunda Böyük Britaniyanın
baş naziri Con Meycor Prezident Heydər Əliyevə məktub göndərmiş, onu 1994-cü ilin əvvəlində Böyük
Britaniyaya rəsmi səfərə dəvət etmişdir. Məktubda baş nazir Meycor Azərbaycan ilə dostluq əlaqələrinin
genişləndirilməsinə və iqtisadi əməkdaşlığın inkişafına Böyük Britaniyanın dərin marağını ifadə etmiş,
ikitərəfli münasibətlərin möhkəmləndirilməsinə və coşğun sürətlə inkişaf etdirilməsinə tərəfdar olduğunu
bildirmişdir.
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Böyük Britaniyanın baş nazirinə göndərdiyi cavab məktubunda Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev
qeyd etmişdir ki, Böyük Britaniya kimi Azərbaycan Respublikası da ölkələrimiz arasında hərtərəfli dostluq
əlaqələrinin və əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsini istəyir.
Səs.-2013.-5 fevral.-№21.-S.14.
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Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin yüksək səviyyəsi məmnunluq doğurur
Səbuhi Məmmədov
Azərbaycanın xarici siyasətində Rusiya ilə münasibətlərin mühüm istiqamətlərdən birini təşkil etməsi heç
kimə sirr deyil. Yaxın qonşuluq və ortaq tarix münasibətlərimizi günün tələbləri səviyyəsinə yüksəltməyə sövq
edir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin Rusiya ilə münasibətlərimizin güclənməsinə yönəlmiş siyasi kursu bu
gün yeni reallıqlara uyğun müvəffəqiyyətlə davam etdirilir. Hər iki ölkə liderləri arasında qarşılıqlı hörmətə
əsaslanan münasibətlər, eləcə də çoxsaylı görüşlər və qəbul olunmuş qərarlar Azərbaycan və Rusiya arasında
əlaqələrin daha da güclənməsinə şərait yaradır.
Azərbaycan və Rusiya arasında münasibətlər strateji tərəfdaşlıq səviyyəsindədir. Bu reallığı hər iki
ölkənin rəhbərləri çıxışlarında dəfələrlə səsləndirmişlər. Ölkələrimiz arasında tərəfdaşlıq, dostluq və mehriban
qonşuluq əlaqələrinin formalaşması münasibətlərin strateji xarakter almasına imkan yaratmışdır. Ulu öndər
Heydər Əliyev və Prezident İlham Əliyev Rusiya ilə münasibətlərin Azərbaycanın xarici siyasətində mühüm
yer tutduğunu dəfələrlə vurğulamışlar. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, prezidentlər arasında yaranmış xoş
işgüzar münasibətlər və konstruktiv dialoq qarşılıqlı əlaqələrin inkişafına müsbət təsir göstərir. Təkcə ötən il
ərzində Azərbaycan və Rusiya prezidentləri 6 dəfə görüşmüşlər. Prezident İlham Əliyev Rusiyaya 3 səfər
etmiş, Prezident Vladimir Putin IX Azərbaycan-Rusiya Regionlararası Forumunda iştirak etmişdir. Bu
görüşlərdə iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi, layihələrin və təşəbbüslərin
həyata keçirilməsi müzakirə edilmiş, bir sıra mühüm sənədlər imzalanmışdır. Prezidentlərin ikitərəfli
münasibətlərin daha da genişləndirilməsi üçün nümayiş etdirdikləri qarşılıqlı maraq və buna əsaslanan siyasi
iradə də mühüm perspektivlərdən xəbər verir. Bundan başqa, dövlət rəsmilərinin və iş adamlarının çoxsaylı
səfərləri də qarşılıqlı əməkdaşlığa verilən böyük önəmin göstəricisidir.
Rusiya Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətli tərəfdaşdır. Rusiya ölkəmizin əsas ticarət tərəfdaşlarındandır
və qeyri-neft məhsullarının ixracına görə birinci yeri tutur. İki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlığa dair yol
xəritələri əlaqələrin daha da genişlənməsinə, həmçinin, əmtəə dövriyyəsini artırmağa imkan verir. 2017-ci ildə
Rusiya ilə Azərbaycan arasında əmtəə dövriyyəsi, demək olar ki, 35 faiz artaraq 2,5 milyard dollara çatmışdır.
Aprelin 4-də Bakıda keçirilən Azərbaycan-Rusiya Sənaye Əməkdaşlığı Forumunda bildirilmişdir ki, cari ilin
ilk iki ayında Azərbaycan ilə Rusiya arasında ticarət dövriyyəsi əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4 faiz
artaraq 340 milyon dollar olmuşdur.
Hazırda Azərbaycanda sənaye, tikinti, ticarət, xidmət, bank, İKT, nəqliyyat, kənd təsərrüfatı və digər
sahələrdə 700-dək Rusiya kapitallı müəssisə fəaliyyət göstərir. Bu günədək Rusiya Azərbaycan iqtisadiyyatına
4,4 milyard dollar investisiya yatırmışdır. Azərbaycanın Rusiyaya sərmayə qoyuluşunun həcmi isə 1,2 milyard
dollardan çoxdur. Ötən il Azərbaycanla Rusiyanın ticarət dövriyyəsi əvvəlki illə müqayisədə 20 faizədək
artaraq 2,5 milyard dollar təşkil etmişdir. Sahibkarlıq birlikləri arasında, o cümlədən, kiçik və orta biznes xətti
ilə əlaqələr genişlənmişdir. Hazırda qarşılıqlı ticarət əlaqələrinin daha da artırılması və şaxələndirilməsi üçün
tədbirlər görülür.
Azərbaycanla Rusiya arasında strateji tərəfdaşlığa söykənən uzunmüddətli və etibarlı əməkdaşlıq, eyni
zamanda, hər iki ölkə xalqları arasında mədəni və humanitar əlaqələrin möhkəmlənməsinə böyük töhfələr
verir, dostluq münasibətlərinin sağlam istiqamətdə inkişafına zəmin yaradır. Əlbəttə ki, humanitar əlaqələr
dostluq və mehriban qonşuluq münasibətlərinin möhkəmlənməsində mühüm rol oynayır. Qarşılıqlı
mədəniyyət günlərinin keçirilməsi ölkələrimiz və paytaxtlarımız üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır. Moskvada
Azərbaycanın görkəmli sənət adamlarının yubileylərinin keçirilməsi bu əməkdaşlığın bariz nümunəsidir.
Bundan başqa, Azərbaycanda rus dilinin tədris olunduğu 340-dan çox ümumtəhsil məktəbi, M.V.Lomonosov
adına Moskva Dövlət Universitetinin, M.Seçenov adına Birinci Moskva Dövlət Tibb Universitetinin Bakı
filialları, Bakı Slavyan Universiteti fəaliyyət göstərir. Bundan başqa, aprelin 11-də isə Azərbaycanda Rusiya
Mədəniyyəti Günlərinin təntənəli açılış mərasiminin keçirilməsini humanitar əlaqələrin sürətlə inkişaf
etməsinin gözəl təsdiqi kimi göstərmək olar. Gələn il Azərbaycan Mədəniyyəti Günlərinin Rusiyada
keçirilməsi planlaşdırılır. Təbii ki, bu layihə Rusiya və Azərbaycanın yaxınlaşmasında, xüsusən humanitar
sahədə əlaqələrin möhkəmlənməsində mühüm rol oynayır.
Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin inkişafında parlamentlərarası əlaqələr də önəmli rol oynayır. Hər
iki ölkə parlament nümayəndələrinin qarşılıqlı səfərləri Azərbaycan və Rusiya arasında əlaqələrin daha da
güclənməsinə öz töhfəsini verir. Bu mənada Rusiya Federasiyası Federal Məclisi Federasiya Şurasının sədri
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xanım Valentina Matviyenkonun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfəri ölkələrarası
münasibətlərin möhkəmlənməsi baxımından əhəmiyyət daşıyır.
Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov bu səfərin Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin inkişafına, həmçinin
parlamentlərarası əlaqələrimizə yeni impuls verəcəyinə əminliyini ifadə edərək demişdir ki, Rusiya
Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ilk ölkələrdəndir: “O zamanlardan bəri ölkələrimiz arasında güclü strateji
tərəfdaşlıq formalaşmışdır. Dövlətlərimizin başçılarının çoxsaylı görüşləri və səfərləri ikitərəfli möhkəm
hüquqi baza yaranmasına imkan vermiş və iki ölkə arasında dövlət və hökumət səviyyəsində 227 ikitərəfli
sənəd imzalanmışdır”. Rusiya Federasiyası Federal Məclisi Federasiya Şurasının sədri xanım Valentina
Matviyenko da bildirmişdir ki, ölkələrimiz arasında sıx əlaqələr mövcuddur: “Bunun sayəsində biz hər zaman
açıq dialoq aparırıq, ikitərəfli münasibətlərimizin inkişafı məsələlərini, mövcud problemlərin aradan
qaldırılması yollarını müzakirə edirik. Bu dialoq çox dəyərlidir. Xalqlarımızı həm də çoxəsrlik dostluq
əlaqələri, ortaq tarix, mədəniyyət birləşdirir”. Görüşdə Rusiya ilə Azərbaycan arasında humanitar
əməkdaşlığın da sürətlə inkişaf etdiyi vurğulanmışdır. Məlumdur ki, Azərbaycanda rus dilinin və
mədəniyyətinin qorunması Rusiyada yüksək dəyərləndirilir. Rusiya da, həmçinin Azərbaycan dilinin,
mədəniyyətinin qorunub saxlanılmasına çalışır.
Aprelin 12-də Prezident İlham Əliyev Rusiya Federasiyası Federal Məclisi Federasiya Şurasının sədri
xanım Valentina Matviyenkonun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşdə xanım Valentina Matviyenkoya
Azərbaycanın “Dostluq” ordenini təqdim etmişdir. Xanım Valentina Matviyenko Azərbaycan ilə Rusiya
arasında əməkdaşlıq və qarşılıqlı əlaqələrin möhkəmləndirilməsində xüsusi xidmətlərinə görə dövlətimizin
başçısının sərəncamı ilə bu ordenlə təltif olunmuşdur. Əminliklə demək olar ki, müasir mərhələdə iki ölkə
arasındakı əlaqələri strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlmişdir. Hazırda Azərbaycan və Rusiya ictimai-siyasi,
ticari-iqtisadi və humanitar sahələrdə sıx əməkdaşlıq edirlər.
Xalq qəzeti.-2019.-14 aprel.-№80.-S.4.
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Azərbaycan – Rusiya strateji tərəfdaşlığının yeni səhifələri yazılır
Yusif Ağayev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının dosenti,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin qarşılıqlı səfərlərindən,
imzalanan sənədlərdən sonra iki ölkə arasında stareji tərəfdaşlığın yeni səhifələri açılır.
Dövlət başçılarının qarşılıqlı işgüzar, rəsmi və qeyri-qəsmi səfərləri bərabərhüquqlu və ikitərəfli faydalı
əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsinə güclü təkan verib. Bu səfərlər çərçivəsində qarşılıqlı əlaqələrin
perspektivləri, beynəlxalq və regional məsələlər müzakirə edilir, Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin ədalətli həlli istiqamətində fikir mübadiləsi aparılır. Bunlarla yanaşı, iqtisadiyyat, energetika və
humanitar sahələr üzrə əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsinə dair sənədlər imzalanır, əhəmiyyətli tədbirlər
həyata keçirilir.
Azərbaycan–Rusiya tərəfdaşlığı ilbəil genişlənir və hər iki ölkənin həyatının, demək olar ki, bütün
sahələrini əhatə edir. Ticari-iqtisadi sferada baş verən müsbət prosesləri qeyd edərkən, ictimai-siyasi və
humanitar sahələrdə olan əməkdaşlığı da vurğulamaq zəruridir. Bu gün iki ölkə arasındakı ictimai-siyasi və
humanitar sahələrdə münasibətlər dünyaya nümunədir.
Mübaliğəsiz demək olar ki, bu gün Azərbaycan–Rusiya münasibətləri yüksəliş mərhələsindədir. Son
illərdə ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafında çox ciddi dəyişikliklər baş vermiş, regionların rəhbərlərinin ölkəmizə
qarşılıqlı səfərləri çoxalmışdır. İkitərəfli münasibətlər kifayət qədər səmərəli inkişaf edir, mədəni mübadilə və
digər sahələrdə fəallıq xeyli artmışdır.
Bu günlərdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovu qəbul
edərkən bu barədə ətraflı müzakirələr aparıldı. Dövlətimizin başçısı son illər qarşılıqlı səfərləri, imzalanan
sənədləri bir daha diqqətə çatdırdı və 2018-ci ilin Azərbaycan–Rusiya münasibətlərinin inkişafında daha
məhsuldar olduğunu xatırlatdı. Yüksək səviyyədə xeyli görüş keçirildiyini vurğulayan ölkə rəhbəri, həmçinin
bu il sentyabrın əvvəlində Rusiyaya rəsmi səfərini və Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin həmin ayın
sonlarında Azərbaycana səfəri barədə də məlumat verdi. Bu səfərlər çərçivəsində iki ölkə arasında qarşılıqlı
fəaliyyətin çox mühüm məsələləri müzakirə edilib və gələcək əməkdaşlıq yolları müəyyənləşdirilib. Eyni
zamanda, uğurla həyata keçiriləcək çoxlu sayda sənəd imzalanıb. Bu, Rusiya–Azərbaycan münasibətlərinə,
əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsinə stimul verir.
Azərbaycan və Rusiyanın beynəlxalq strukturlarda fəal qarşılıqlı fəaliyyət göstərməsi beynəlxalq aləmin
diqqət mərkəzindədir. Bu yaxınlarda MDB-nin Sankt-Peterburqda qeyri-formal sammiti keçirilən zaman da
bunun şahidi olduq. Sammit çərçivəsində keçirilən tədbirlərin birində Rusiya Prezidenti ilə Azərbaycan
Prezidentinin yanaşı əyləşməsi, Ermənistanın baş naziri vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyanın isə küncdə
diqqəti çəkməyən yerdə oturması ölkəmizə və onun rəhbərinə olan xüsusi rəğbətin təcəssümü idi.
Hazırda iki ölkə arasında əməkdaşlığın yüksək səviyyədə olduğunu Rusiya Federasiyasının xarici işlər
naziri Sergey Lavrov da təsdiqlədi və bunu cari ildə Rusiya və Azərbaycan prezidentlərinin altı dəfə keçirilən
görüşlərində, xüsusilə son görüşdə, o cümlədən qarşılıqlı səfərlər zamanı əldə olunan razılaşmalarla
əlaqələndirdi.
Rusiya ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr dövlətlərindən biri kimi, Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin ədalətli, qarşılıqlı məqbul həllində də öz səylərini əsirgəmir. Sergey Lavrovun “Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı Bakı ilə Yerevan arasında birbaşa dialoqa kömək göstərməyə davam
etmək istəyirik. Rusiya Federasiyası həm öz səyləri ilə, həm də ATƏT-in Rusiya, Fransa və ABŞ-ın daxil
olduğu Minsk qrupunun həmsədr üçlüyünün üzvü kimi bu cür razılaşmaların əldə edilməsinə nail olmaq üçün
əlindən gələni edəcək” – deməsi də buna əsas verir.
Xalq qəzeti. – 2018.- 18 dekabr. – № 285. – S. 5.
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Azərbaycan – Rusiya: Ortaq dəyərlər münasibətlərin dinamikasına müsbət təsir göstərir
Səbuhi Məmmədov
Azərbaycan və Rusiya orta tarixə, mədəniyyətə, iqtisadi və siyasi xüsusiyyətlərə malik dövlətlərdir.
Müasir dövrdə hər iki dövlətin birgə səyləri sayəsində ikitərəfli münasibətlər inkişaf etmiş və mühüm
mərhələyə qədəm qoymuşdur. İstər ikitərəfli əlaqələrin tarixi köklərə bağlı olması, istərsə də qlobal və regional
müstəvidə cərəyan edən geosiyasi və geoiqtisadi proseslər hər iki ölkə arasında strateji əməkdaşlıq
münasibətlərini formalaşdırmağa zəmin yaratmışdır. Ən əsası, bu gün Azərbaycan və Rusiya yaxınlaşması
dövrün yeni çağırışlarına və təhdidlərinə birgə cavab verilməsi baxımından da böyük əhəmiyyət daşıyır.
Azərbaycan və Rusiya arasında tamdəyərli tərəfdaşlıq, dostluq, mehriban qonşuluq münasibətləri var.
Ümummilli lider Heydər Əliyev və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rusiya ilə münasibətlərin
Azərbaycanın xarici siyasətində mühüm yer tutduğunu dəfələrlə vurğulamış, birgə səylər sayəsində strateji
tərəfdaşlıq səviyyəsinə çatdığını bildirmişlər. Dayanıqlı səmimi dostluq, açıq, səmərəli və konstruktiv
qonşuluq münasibətlərinin inkişafı tərəflərin milli maraqlarına cavab verir. Ən əsası, qonşu və dost ölkələr
arasındakı münasibətlər bir çox səviyyələrdə, eləcə də prezidentlər səviyyəsində sürətlə inkişaf edir.
Prezidentlər arasında yaranmış xoş işgüzar münasibətlər bir çox sahələrdə əlaqələrin yüksələn xətt üzrə inkişaf
etməsinə şərait yaradır. Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin son 5 ildə 4 dəfə Azərbaycana səfər etməsi,
Prezident İlham Əliyevin bu il sentyabrın 27-də keçirilmiş Azərbaycan-Rusiya Regionlararası Forumunun
rəsmi açılış mərasimində dediyi kimi, iki ölkə arasında formalaşmış tərəfdaşlığın, dost və mehriban qonşuluq
münasibətlərinin parlaq sübutudur.
Başa çatmaqda olan il Azərbaycan və Rusiya arasında münasibətlərin dinamik inkişaf etməsi baxımından
əlamətdar olmuşdur. Dekabrın 13-də Prezident İlham Əliyev Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov ilə
görüşündə 2018-ci ili münasibətlərimizin inkişafı baxımından çox məhsuldar il olduğunu vurğulamış və əlavə
etmişdir ki, yüksək səviyyədə xeyli görüşlər, o cümlədən Rusiyaya sentyabrın əvvəlində rəsmi səfəri və Rusiya
Prezidenti Vladimir Vladimiroviç Putinin sentyabrın sonlarında Azərbaycana səfəri olmuş və bu səfərlər
çərçivəsində tərəflər qarşılıqlı fəaliyyətin çox mühüm məsələlərini müzakirə etmiş və gələcək əməkdaşlıq
yollarını müəyyənləşdirmişdir. Ölkə başçısı əmin olduğunu açıqlamışdır ki, uğurla həyata keçiriləcək çoxlu
sayda sənəd imzalanmışdır və bu, iki ölkə arasında münasibətlərə əlavə dinamika verəcək.
İki ölkə arasında münasibətlərdə diqqətəlayiq məqamlardan biri də budur ki, Rusiya regionda öz günahı
üzündən təklənmiş və təcrid vəziyyətinə düşmüş Ermənistanla hərbi-siyasi münasibətlərinin olmasına
baxmayaraq, müstəqil siyasət tərəfdarı olan Azərbaycanla münasibətlərini dərinləşdirməkdə maraqlıdır. Rəsmi
Yerevan bu reallığı qısqanclıqla seyr edir və bütün mənalarda asılı olduğu Rusiya ilə münasibətlərinin
soyumasından narahatlıq keçirir. Məsələn, Rusiya rəhbərliyinin parlament seçkilərində qalib gəlməsi
münasibətilə Nikol Paşinyanı təbrik etməməsi erməni mediasında xüsusi gündəmdə saxlanır. Paşinyana yaxın
KİV-lər həm Rusiya, həm də digər Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının (KTMT) üzvü olan dövlət
başçılarının onu təbrik etməməsinə ağrılı reaksiya vermiş və KTMT əleyhinə yeni təbliğat kampaniyasına
başlamışdır.
Ermənistanın “168 jam” qəzetinə açıqlamasında Rusiya Federasiyasının dövlət məsləhətçisi Modest
Kolerov bildirmişdir ki, Prezident Vladimir Putin N.Paşinyanı parlament seçkilərində qalib gəlməsi
münasibətilə təbrik etməməlidir, çünki bu, onun səviyyəsində olan məsələ deyil. M.Kolerov demişdir ki,
N.Paşinyanı Rusiya baş naziri Dmitri Medvedev və Dövlət Dumasının sədri Vyaçaslav Volodin təbrik
etməlidirlər. Rusiyalı siyasətçi Rusiya Prezidentinin Serj Sarkisyanın ötən parlament seçkilərində qalib
gəlməsi münasibətilə təbrik etməsi barədə xatırlatmaya isə münasibət bildirərək vurğulamışdır ki, belə
vəziyyətin yaranması üçün səbəblər mövcuddur. Almaniyalı politoloq Aleksandr Rar isə erməni qəzetinə
açıqlama vermişdir ki, ənənəvi təbrik müddəti və səviyyəsi dəyişirsə, bu, münasibətlərdə inamsızlıq
probleminin olması barədə siqnal deməkdir. Göründüyü kimi, forpost Ermənistanın yeni rəhbərliyinin
“səyləri” nəticəsində işğalçı dövlət ənənəvi əməkdaşlıq etdiyi ölkə ilə ciddi problemlər yaşamaqdadır.
Azərbaycan isə davamlı və reallığa söykənən siyasət yürütməklə yaxın və uzaq ölkələrlə qarşılıqlı hörmətə
söykənən güclü və möhkəm münasibətlər yaratmağı bacarmışdır.
Bu gün Azərbaycan ilə Rusiya arasında ticari-iqtisadi, elmi-texniki və mədəni əməkdaşlıq əlaqələri
intensiv inkişaf edir. Ölkələr MDB və aparıcı beynəlxalq strukturlar çərçivəsində sıx qarşılıqlı fəaliyyət
göstərir. Prezident İlham Əliyev xarici işlər naziri Sergey Lavrov ilə görüşündə bildirmişdir ki, tərəflər
beynəlxalq strukturlarda fəal qarşılıqlı fəaliyyət göstərir: “Biz beynəlxalq strukturlarda fəal qarşılıqlı fəaliyyət
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göstəririk. Lap bu yaxınlarda – bir həftə əvvəl MDB-nin Sankt-Peterburqda qeyri-formal sammiti keçirildi.
Bu, təşkilatın üzvlərinin fəaliyyətini gücləndirmək üçün çox əlamətdar hadisə idi. Bu il aktiv fəaliyyətə
başlayan hökumətlərarası komissiyanın yeni tərkibi formalaşdırılıb…Həmçinin Rusiya-Azərbaycan İşgüzar
Şurasının yeni tərkibi formalaşdırılıb. Yəni, biz ticari-iqtisadi əlaqələrə, investisiya proqramlarına dinamika
vermişik. Düşünürəm ki, nəticələr çox yaxşı olacaq”.
Humanitar əlaqələr dostluq və mehriban qonşuluq münasibətlərinin möhkəmlənməsində mühüm rol
oynayır. Qarşılıqlı mədəniyyət günlərinin keçirilməsi ölkələrimiz və paytaxtlarımız üçün mühüm əhəmiyyət
daşıyır. Moskvada Azərbaycanın görkəmli sənət adamlarının yubileylərinin keçirilməsi bu əməkdaşlığın bariz
nümunəsidir. SSRİ Xalq artistləri bəstəkar Qara Qarayevin, müğənni Müslüm Maqomayevin Moskvada və
Rusiyanın müxtəlif vilayət mərkəzlərində keçirilən yubiley tədbirləri buna misaldır. Bundan başqa,
Azərbaycanda rus dilinin tədris olunduğu 340-dan çox ümumtəhsil məktəbi, M.V.Lomonosov adına Moskva
Dövlət Universitetinin, M.Seçenov adına Birinci Moskva Dövlət Tibb Universitetinin Bakı filialları, Bakı
Slavyan Universiteti fəaliyyət göstərir.
Xatırladaq ki, 2000-ci ildə Bakıda Rusiya və Azərbaycanın müdafiə nazirlikləri arasında RF Müdafiə
Nazirliyinin ali məktəblərində hərbi kadrlar hazırlanması barədə saziş imzalanmışdı. O vaxtdan azərbaycanlı
zabitlər və kursantlar Rusiyanın tədris müəssisələrində ödənişsiz əsasda təhsil alırlar.
Hazırda iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələr də sürətlə inkişaf edir. Ticarət dövriyyəsi həcminin 2,5 milyard
dollara çatması, Azərbaycanda Rusiya kapitallı 760 şirkətin fəaliyyət göstərməsi, respublikamızın Rusiya
iqtisadiyyatına 1 milyard dollardan çox, Rusiyanın isə Azərbaycan iqtisadiyyatına 4 milyard dollardan artıq
investisiya yatırması bu faktı təsdiqləyir. Azərbaycandan qeyri-neft məhsullarının ixracı üzrə Rusiya birinci
yerdədir. Təsadüfi deyildir ki, Azərbaycanın ilk ticarət nümayəndəliyi məhz Rusiya Federasiyasında
yaradılmışdır.
İki ölkə arasında aqrar sektorda da əməkdaşlıq ilbəil genişlənir, sözügedən sahədə birgə layihələrin
reallaşdırılmasına, innovasiyaların tətbiqinə mühüm önəm verilir. Nəqliyyat və daşımalar sahəsindəki əlaqələr
də inkişaf edir, Şimal-Cənub nəqliyyat marşrutunun hər iki ölkə üçün dividendlər gətirdiyi göz qabağındadır.
Proqnozlar göstərir ki, tam gücü ilə fəaliyyət göstərəcəyi təqdirdə bu dəhliz Avropa ölkələrinin, Rusiyanın,
Mərkəzi Asiya və Qafqaz regionlarının Fars körfəzi və Hindistana çıxışına, Xəzəryanı ölkələrin Qara dəniz
limanları ilə ticarət əlaqələrinin intensivləşdirilməsinə şərait yaradacaqdır.
Bundan başqa, Rusiya Azərbaycanın hərbi-texniki məhsullar aldığı ölkələr arasında aparıcı yerlərdən
birini tutur. Bu il sentyabrın 1-də Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ilə birgə mətbuat konfransındakı
bəyanatında Prezident İlham Əliyev vurğulamışdır ki, hər iki ölkə arasında reallaşdırılmış müqavilələrin
həcmi, daha doğrusu, Azərbaycan tərəfindən Rusiyadan alınmış hərbi təyinatlı məhsulların dəyəri 5 milyard
dolları keçir və bu göstərici artmağa meyillidir. Ölkə başçısı daha sonra diqqətə çatdırmışdır ki, Azərbaycan
Silahlı Qüvvələrinin modernləşdirilməsini davam etdirir, Rusiya isə dünyada hərbi məhsulların ən mühüm
istehsalçısı və beynəlxalq bazarların bu məhsullarla təchizatçısıdır. Qeyd etmək yerinə düşər ki, iki ölkə
arasında hərbi və hərbi-texniki əməkdaşlıq sahələrində 40-dan çox müqavilə və saziş bağlanmışdır. 2006-cı
ilin may ayından hərbi-texniki əməkdaşlıq üzrə ikitərəfli hökumətlərarası komissiya fəaliyyət göstərir. Rusiya
və Azərbaycan, həm də hərbi təhsil və birgə təlimlər kimi sahələrdə əməkdaşlıq edir.
Bir sözlə, bu gün Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin dinamikası yüksələn xətt üzrə inkişaf edir və rəsmi
Bakı Cənubi Qafqaz regionunda sülh və əməkdaşlıq məsələlərinə dair irəli sürdüyü kompleks təkliflər
proqramında Rusiyanın da iştirakını nəzərdə tutur. Ən əsası, Azərbaycan Rusiya ilə təhlükəsizliyin və
əməkdaşlığın təmin olunması üçün qarşılıqlı faydalılıq prinsipinə söykənən səmərəli münasibətlər qurmuşdur
və bu münasibətlərin xarakteri və dinamikası Dağlıq Qarabağ probleminin də həlli prosesinə müsbət təsir
göstərir. Prezident İlham Əliyev xarici işlər naziri Sergey Lavrov ilə görüşündə açıqlamışdır ki, 2019-cu il
nizamlanma prosesinə yeni impuls verəcək və Azərbaycan, əlbəttə ki, münaqişənin həlli ilə bağlı ATƏT-in
Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri kimi Rusiyanın səylərinə ümid edir. Rusiya xarici işlər naziri Sergey
Lavrov isə öz növbəsində bildirmişdir ki, rəsmi Moskva Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı Bakı ilə
Yerevan arasında birbaşa dialoqa kömək göstərməyə davam etmək istəyir. “İstəyirik ki, münaqişə ədalətli,
qarşılıqlı məqbul həll olunsun”, – deyən S.Lavrov əlavə etmişdir ki, Rusiya həm öz səyləri ilə, həm də ATƏTin Rusiya, Fransa və ABŞ-ın daxil olduğu Minsk qrupunun həmsədr üçlüyünün üzvü kimi bu cür razılaşmaların
əldə edilməsinə nail olmaq üçün əlindən gələni edəcək.
Xalq qəzeti.– 2018.- 16 dekabr. – № 284. – S. 1-2.
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Azərbaycan-Rusiya: qonşu dövlətlərlə əməkdaşlıq xarici siyasətin prioritet istiqamətidir
Yeganə Əliyeva
2018-ci ilin son ayı digər sahələr kimi, xarici siyasətdə də əldə olunan uğurların hesabatını bir tələbə
çevirir. Çoxşaxəli xarici siyasət kursumuz istər ikitərəfli, istərsə də beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində
əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulmasını, münasibətlərdə yeni-yeni istiqamətlərin müəyyənləşdirilməsini
şərtləndirir. Cari ildə dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin ondan artıq ölkəyə, eyni zamanda digər dövlətlərin
rəsmilərinin Azərbaycana səfərləri, ölkəmizin qatıldığı və ev sahibliyi etdiyi beynəlxalq səviyyəli tədbirlər bu
qənaətə əsas verir ki, xarici siyasətimizin əsas prinsipləri beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə əməl
etmək, heç bir dövlətin daxili işinə müdaxilə etməmək, həmçinin öz daxili işimizə müdaxiləyə yol verməmək,
bir sözlə, böyüklüyündən, kiçikliyindən asılı olmayaraq bütün dövlətlərlə bərabərhüquqlu, qarşılıqlı maraq və
hörmət əsasında əməkdaşlıq etməkdir. 2018-ci ildə Azərbaycanın xarici siyasətinin uğurlarından bəhs edərkən
bu fikri böyük inamla qeyd edə bilərik ki, dünyanın iri dövlətləri ədalətli yanaşmanın beynəlxalq hüququn əsas
prinsipi olduğunu qəbul etmək istəyir. Artıq bu günə qədər “ərköyün” uşaq qismində çıxış edən işğalçı
Ermənistan yavaş-yavaş bu sığallardan kənarda qalır.
Son zamanların daha çox diqqətçəkən əməkdaşlıq formatlarından biri də üçtərəfli çərçivədə qurulan
münasibətlərdir. Bu formatın da təşəbbüskarı Azərbaycandır. Azərbaycan-İran-Rusiya, Azərbaycan-İranTürkiyə, Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə kimi üçtərəfli əməkdaşlıq formatları deyilənlərin əyani sübutudur.
Üçtərəfli əməkdaşlıq formatı ümumilikdə regional sabitliyin, təhlükəsizliyin təmin edilməsi, bölgədə
əməkdaşlıq mühitinin stimullaşdırılması, ölkələr arasında iqtisadi-ticari əlaqələrinin, enerji və nəqliyyat
sahəsində mövcud olan əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi və digər aktual məsələlərin həlli üçün mühüm
əhəmiyyətə malik platformadır. Bir sözlə, Azərbaycanın təşəbbüsü ilə Cənubi Qafqazda qarşılıqlı faydalı və
bərabərhüquqlu əlaqələrin ikitərəfli formatdan üçtərəfli əməkdaşlıq modelinə keçidi həqiqətdə diplomatiya
təcrübəsində yenilikdir. Mütəxəssislər reallıqlara söykənərək, bu fikri də bildirirlər ki, Azərbaycanın irəli
sürdüyü təşəbbüslər və onların gerçəkləşməsinə xidmət edən addımlar yaxın gələcəkdə region üçün olduqca
pozitiv nəticələr vəd edir. Bu, Azərbaycanın regionda lider rolunu, bölgədə təhlükəsizliyin təmin edilməsi və
siyasi-iqtisadi əlaqələrin inkişafında oynadığı rolu aydın şəkildə nümayiş etdirir. Əməkdaşlıq formatlarında
yaranan yeniliklər mövqe yaxınlaşmasına, müəyyən münaqişəli məsələlərin həllinə yol açır. İllərdir həllini
gözləyən Xəzərin hüquqi statusunun müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Konvensiyanın imzalanmasının bu ilin
uğurları sırasına daxil olmasında əhəmiyyətli rol oynayan amillərdən biri məhz Azərbaycan-İran əlaqələri ilə
yanaşı, Azərbaycan-İran-Rusiya üçtərəfli formatında aparılan danışıqlar və əldə olunan razılaşmadır.
Xarici siyasətində qonşu dövlətlərə əməkdaşlığa xüsusi önəm verən Azərbaycanla Rusiya arasında son
zamanlar əlaqələrin inkişaf istiqamətlərinin genişlənməsi istər qarşılıqlı səfərlərdən, istərsə də imzalanan
sənədlərdən, həmçinin iki dövlət arasında münasibətlərin inkişafına xidmət edən forumların keçirilməsindən
də daha aydın görünür. Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin dəvəti ilə
MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşündə iştirak etmək üçün Rusiyaya işgüzar səfəri də əlaqələrin
inkişaf səviyyəsinin göstəricilərindəndir.
Qarşılıqlı səfərlər fonunda bu əlaqələr daha da möhkəmlənir, yeni əlavələr olunur. Təkcə cari ildə
dəfələrdə dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin, eyni zamanda Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir
Putinin Azərbaycana səfərləri olub. İki ölkə başçısının görüşləri beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində keçirilən
tədbirlərdə də gerçəkləşib. “Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlər strateji tərəfdaşların
münasibətləridir. Bu münasibətlər həyatımızın bütün sahələrini əhatə edir” söyləyən Prezident İlham Əliyev
qeyd edir ki, keçirilən bu görüşlər çox uğurla davam edən ikitərəfli münasibətlərimizin inkişafına yaxşı impuls
verir. Münasibətlərimizin səviyyəsindən məmnunluğunu ifadə edən ölkə Prezidenti İlham Əliyev vurğulayır
ki, siyasi, ticari-iqtisadi, humanitar sahələrdə fəal əməkdaşlıq edirik.
Reallaşan hər səfərin, keçirilən hər görüşün, beynəlxalq səviyyəli tədbirlərin əsas müzakirə
mövzularından biri Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi olur. Rusiyanın münaqişənin
həllində vasitəçilik missiyasını yerinə yetirən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr dövləti kimi mövqeyi daim
maraqlıdır. “Uzun illərdir ki, Azərbaycanın beynəlxalq miqyasda tanınmış əraziləri erməni işğalı altındadır.
Bu münaqişə nəticəsində bir milyondan çox azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşüb.
Münaqişənin tezliklə həlli bizim vətəndaşlarımızın öz tarixi torpaqlarına qayıtmalarına imkan verər, həmçinin
bizim regiona sülh, sabitlik və əməkdaşlıq gətirər. Rusiya, münaqişənin nizamlanması ilə məşğul olan ATƏTin Minsk qrupunun həmsədri kimi tənzimləmə işində mühüm rol oynayır. Rusiya bizim qonşumuz, tarixi
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tərəfdaşımız və dostumuzdur. Biz ümid edirik ki, münaqişənin nizamlanmasında Rusiyanın səyləri davam
edəcək” söyləyən dövlətimizin başçısı İlham Əliyev Rusiyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində
tutduğu mövqeyi yüksək dəyərləndirir.
Hadisələrin inkişafından da göründüyü kimi, artıq dünya dövlətləri Dağlıq Qarabağ həqiqətlərini olduğu
kimi dəyərləndirməyə səy göstərirlər. Bunun təsdiqi kimi, Rusiyanın son zamanlardakı mövqeyi ilə əvvəlki
ildə Rusiya Prezidentinin Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı suala cavabını müqayisə etmək kifayətdir.
Vladimir Putin “ Belə bir fikir var ki, Qarabağ düyününün açılmasında həlledici rolu məhz Rusiya oynaya
bilər. Siz bununla razısınızmı” sualına cavabında bildirmişdir: “Biz Azərbaycana və Ermənistana hansısa hazır
reseptləri qəbul etdirməyə əsla çalışmırıq. Tərəflər kənardan təzyiq olmadan özləri razılığa gəlməli, qarşılıqlı
məqbul həll yollarını tapmalıdırlar. Bu, bizim qəti mövqeyimizdir.” Həmin müsahibədə bu fikir də yer almışdır
ki, öz növbəsində Rusiya problemin cəlb olunmuş bütün tərəfləri razı salacaq həll variantını dəstəkləməyə,
digər vasitəçilərlə birlikdə tənzimləmənin qarantı kimi çıxış etməyə hazırdır.
Son səfərlər çərçivəsində səsləndirilən bəyanatlarda isə bildirilir ki, Minsk qrupunun həmsədri kimi
Rusiya bu münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanmasına bütün mümkün köməyi göstərməkdə davam edəcək.
Göründüyü kimi, artıq tərəfləri razı salacaq həll variantından söhbət getmir. Eyni zamanda, əvvəldə də qeyd
etdiyimiz kimi, işğalçı Ermənistan Rusiyadan ənənəvi dəstəyini almır. Ermənistanın baş naziri vəzifəsini
müvəqqəti icra edən Nikol Paşinyanın cari il çərçivəsində Rusiyaya reallaşdırdığı səfər çərçivəsində rastlaşdığı
soyuq münasibət, Rusiya Prezidentinin ikitərəfli görüşdə maraqlı olmadığını açıq-aşkar nümayiş etdirməsi bir
çox məqamlara aydınlıq gətirdi.
Keçirilən hər bir tədbirdə bu reallıq dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılır ki, 20 faiz torpağımız işğal
altında, bir milyondan çox soydaşımız qaçqın və köçkün vəziyyətindədir. Bu gün Azərbaycanın dünya
dövlətlərinə və beynəlxalq təşkilatlara çağırışı budur ki, münaqişənin həllinə ədalətli yanaşılsın, problem
beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri çərçivəsində öz həllini tapsın. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4
qətnaməsində erməni işğalçılarının bu ərazilərdən qeyd-şərtsiz çıxarılmasının vacibliyi bəyan edilir.
Ermənistana dəstək olan dövlətlərin, təşkilatların bəyanatlarından fərqli olaraq, bu sənədlərdə tərəfləri razı
salacaq hansısa razılaşmadan, həll prosesindən söhbət getmir. Ermənistan işğalçı, Azərbaycan işğala məruz
qalan dövlətdir. Qonşu dövlətlərə qarşı ərazi iddaları ilə çıxış edib, özü üçün saxta tarix yazmaq nə tarixi
həqiqət, nə də real fakt kimi qəbul oluna bilər.
Artıq münaqişənin həllində vasitəçilik missiyasını yerinə yetirən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr
dövlətləri olan Rusiya və Fransanın da mövqeyində baş verən yeniliklər Ermənistanın işğalçılıq siyasətini örtbasdır etməyin beynəlxalq hüquqa nə qədər zidd olduğunun fərqində olmalarından, özlərinə qarşı inamsızılıq
formalaşdırmamaq istəklərindən, ən əsası Azərbaycan diplomatiyasının gücü sayəsində həqiqətlərimizin
faktlarla dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasından irəli gəlir. Bu iki dövlətin xüsusilə qeyd olunması onunla
bağlıdır ki, Rusiya daim Ermənistanı idarə edən, Fransa erməni lobbisinin güclü olduğu və cərəyan edən
proseslərə təsir imkanları geniş olan, bir sözlə, ermənilərə dost ölkə kimi tanınır.
Qarşılıqlı səfərlərin önəmini nəzərə alsaq, bu ümumiləşdirməni apara bilərik ki, bütün sahələr üzrə
Azərbaycan-Rusiya əməkdaşlığının, strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin daha da dərinləşməsi üçün geniş
imkanlar mövcuddur. Cari ildə reallaşan səfərlər çərçivəsində Azərbaycan və Rusiya arasında iqtisadi
əməkdaşlığın prioritet istiqamətləri haqqında Birgə Bəyanatın, eyni zamanda “Azərbaycan Respublikası
Hökuməti ilə Rusiya Federasiyası Hökuməti arasında 2024-cü ilədək əməkdaşlıq Proqramı”nın, “RusiyaAzərbaycan əməkdaşlığının əsas istiqamətlərinin inkişafı üzrə fəaliyyət planı (5 “yol xəritəsi”)nın
təsdiqlənməsi qarşıdakı illərdə iki ölkə arasında əlaqələrin inkişaf səviyyəsi barədə aydın təsəvvür yaradır.
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Azərbaycan-Rusiya münasibətləri strateji tərəfdaşlığın ən yüksək mərhələsinə qədəm qoyur
Mehdi Abdullayev,
hüquq elmləri doktoru, Dövlət İdarəçilik Akademiyasının prorektoru
Azərbaycanla Rusiya arasında münasibətlər, əlaqələr uzun bir tarixi dövrü, yüzillikləri əhatə edir.
Bu iki ölkəni, Azərbaycan və rus xalqını təkcə sərhədlər deyil, həm də tarixi, siyasi, mədəni, sosial bağlar
bir-birinə bağlayır, birləşdirir.
Bu iki xalq və dövlət arasındakı münasibətlər təkcə sərhədlərə dayanan qonşuluqla bağlı deyil, həm də
dostluq və əməkdaşlığa əsaslanır. Bəzən bu münasibətlərdə (əsasən üst qatlarda) müəyyən qalxmalar, enmələr,
təbəddüllatlar olsa da, amma alt qatlarda – xalqlar, sadə insanlar arasında heç zaman ziddiyyətlər, gərginliklər,
enmələr-qalxmalar yaşanmayıb.
1991-ci ilin avqustunda “məşhur QKÇP” hadisəsindən, yəni Sovetlər birliyinin süqutundan sonra
müstəqillik əldə edən Azərbaycan və Rusiya arasında ilk illərdə bəzi obyektiv və subyektiv səbəblərdən
müəyyən gərginliklər yaşandı. Ancaq 1993-cü ilin iyun hadisələrindən, müasir Azərbaycan dövlətinin
qurucusu və banisi Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqının təkidli tələbi ilə ikinci dəfə hakimiyyətə gəlişindən
sonra bir çox sahələrdə olduğu kimi, Azərbaycanla Rusiya arasındakı münasibətlərdə də geriləmələr,
gərginliklər tədricən aradan qalxmağa başladı.
Xüsusilə də Azərbaycan tərəfindən münasibətlərin yaxşılaşdırılması, rəvanlaşdırılması istiqamətindəki
səmimi cəhdlər daha çox özünü büruzə verdi və nəticədə də münasibətlər əvvəlki tempinə, normallaşma
sürəcinə qaytarıldı. Rusiyada Boris Yeltsinin hakimiyyətdən getməsi və Vladimir Putinin hakimiyyət olmipinə
yüksəlməsi ilə qonşu dövlətin siyasətində, xüsusilə də qonşularla və ənənəvi müttəfiqlərlə münasibətlərində
praqmatizm və konstruktivizm, sağlam, qarşılıqlı faydalılığa və səmərəliliyə dayanan əməkdaşlıq meyilləri
özünü göstərdi. Böyük siyasət ustası və müdrik dövlət rəhbəri Heydər Əliyevin Rusiya ilə bağlı daimi
xoşməramlı mövqeyi də öz qarşılığını görməyə başladı. Və beləliklə, Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində
yeni inkişaf mərhələsinin əsası qoyuldu. Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin qarşılıqlı səfərləri baş verdi,
bir çox mühüm məsələlər və sahələr üzrə hər iki dövlətin və xalqın milli, dövlətçilik maraqlarına cavab verən
sazişlər, müqavilələr imzalandı.
2003-cü ilin oktyabr ayında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi və Heydər
Əliyev siyasətini uğurlu şəkildə davam etdirməsi ilə Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində inkişafın yeni
mərhələsi başlandı. Dəfələrlə Azərbaycan Prezidenti Rusiyaya rəsmi və işgüzar səfərlərə yola düşdü, eyni
zamanda Rusiya Prezidenti V.Putinin bir neçə dəfə Azərbaycana yüksəksəviyyəli səfərləri reallaşdı.
Hətta bu səfərlərin, qarşılıqlı etimada, etibara və səmimiyyətə dayanan münasibətlərin nəticəsi olaraq
ölkəmiz ilk dəfə, 2016-cı ilin avqustunda Bakı şəhərində Azərbaycan, Rusiya və İran prezidentlərinin –
“Üçlər” formatının Zirvə toplantısına evsahibliyi etdi və bunun davamı olaraq, növbəti görüş 2017-ci ilin
noyabr ayında İranda, Tehran şəhərində gerçəkləşdirildi. Heç şübhəsiz ki, bunlarda da hər iki dövlətin
rəhbərlərinin xidmətləri və fəaliyyətləri müstəsnadır, əvəzsizdir.
Bu günümüzə gəlincə, Azərbaycan və Rusiya, prezidentlər İlham Əliyev və Vladimir Putin arasında
münasibətlər elə bir inkişaf səviyyəsində, mərhələsindədir ki, son üç ay ərzində iki dövlət başçısının
Tacikistandakı sammiti də nəzərə alsaq, beş görüşü baş tutub. Azərbaycan Prezidentinin Rusiya Prezidenti ilə
Soçi görüşməsindən isə bizi günlər ayırır. Tam qətiyyətlə söyləmək mümkündür ki, həmin görüş
münasibətlərin, əlaqələrin zirvə görüşü idi. Bu görüşdə, bu səfərdə iki ölkənin milli maraqlarına cavab verən
onlarla saziş imzalandı, hər iki dövlət başçısının imzalanma mərasimindən sonra mətbuata birgə
bəyanatlarında çox əhəmiyyətli və gələcək əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsinə yönəlik önəmli fikirlər
bəyan edildi, mesajlar səsləndirildi.
Statistikaya, faktlara, rəqəmlərə müraciət etsək görərik ki, 2017-ci ilin yekununa görə, Rusiya və
Azərbaycan arasında əmtəə dövriyyəsi 35 faiz artaraq 2,5 milyard dollara çatıb. Ötən illər ərzində Rusiyanın
Azərbaycana birbaşa kapital qoyuluşu 1,5 milyard dollar təşkil edib. Azərbaycan bazarında təxminən 700 birgə
müəssisə, onlardan da üçdəbiri 100 faizlik Rusiya kapitalı ilə fəaliyyət göstərir. Ötən illərdə həmçinin,
sahibkarlıq birlikləri arasında, o cümlədən kiçik və orta biznes xətti ilə əlaqələr genişlənmək üzrədir. RusiyaAzərbaycan İşgüzar Şurası təkcə ötən il ümumi dəyəri 450 milyon dollar olan 42 birgə layihəyə dəstək göstərib.
Həmçinin, Azərbaycanda Rusiyanın bir çox enerji şirkətləri uğurla işləyir. Bunlara “Qazprom”u,
“Transneft”i və “LUKOYL”u misal götərmək olar. Eyni zamanda, Rusiyanın “R-Farm” şirkəti 2019-cu ildə
Azərbaycanda açılacaq dərman preparatlarının istehsalı müəssisəsinin tikintisinə 74 milyon dollar sərmayə
1831

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

yatırıb. “Qazprombank” Sumqayıt Kimya-Sənaye Parkının inkişafında iştirak edir. Sərmayənin həcmi təqribən
750 milyon dollar təşkil edir.
Qərbi Avropa bazarlarını Asiya istehsalçıları ilə birləşdirəcək beynəlxalq “Şimal-Cənub nəqliyyat
dəhlizi”nin yaradılması da ən perspektivli layihələrdən biri hesab oluna bilər. Bu dəhliz Cənubi Asiya və Yaxın
Şərqdən İran vasitəsilə Avropaya yük daşımalarını xeyli sürətləndirməyə imkan verəcək ki, bu arteriyanın da
ümumi uzunluğu 7 min kilometrdən artıqdır. Buraya dəmir yolu, bərə və avtomobil nəqliyyatı yolları daxildir.
Həm də “Şimal-Cənub dəhlizi”nin xeyli hissəsi Rusiya və Azərbaycan ərazisindən keçəcək və bu marşrutun
ayrı-ayrı hissələri üzrə işlər davam etdirilməkdədir. Bununla yanaşı, üzümüzə gələn 2019-cu ildə ölkələrimiz
Samur sərhəd çayı üzərindən körpünün tikintisini başa çatdırmaq niyyətindədir və bu istiqamətdə də işlər
tamamlanmaq üzrədir.
Rusiya Federasiyasının 70-dən artıq subyekti Azərbaycanla iqtisadi əlaqə saxlayır. Həm də onlardan 17si ticari-iqtisadi və elmi-texniki əməkdaşlıq barədə çərçivə sazişləri bağlayıb. Bu ilin oktyabrında növbəti
regionlararası forum keçirilməsi nəzərdə tutulur. Rusiyada 11 mindən çox azərbaycanlı tələbə təhsil alır.
Onlardan minə yaxını Rusiya Federasiyasının Federal büdcəsi hesabına təhsil alır. Hər il Azərbaycan
vətəndaşlarına 200-dən çox təqaüd verilir. Rusiya və Azərbaycan prezidentlərinin təşəbbüsü ilə yaradılan Bakı
Beynəlxalq Humanitar Forumunun iclasları müntəzəm keçirilir. Forumun ilin sonunda Bakıda keçiriləcək
növbəti 6-cı iclasına 500-dən çox iştirakçının gələcəyi gözlənilir.
Rusiya idxala görə də Azərbaycan üçün bir nömrəli tərəfdaşdır və qeyri-neft sahəsinin azərbaycanlı
ixracatçıları üçün birinci yerdədir. Bu gün Azərbaycan tərəfindən Rusiyadan alınmış hərbi təyinatlı
məhsulların dəyəri 5 milyard dolları keçir və bu göstərici artmağa meyillidir. Ona görə ki, Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinin modernləşdirilməsini davam etdirir, Rusiya isə dünyada hərbi məhsulların ən mühüm istehsalçısı
və beynəlxalq bazarların bu məhsullarla təchizatçısıdır. Azərbaycanda rus mədəniyyətinə, rus dilinə, əsrlər
boyu xalqlarımızı birləşdirmiş və bu gün də birləşdirən nə varsa, hamısına çox qayğı ilə yanaşılır.
Azərbaycanda təhsilin rus dilində olduğu 340-dan çox məktəb fəaliyyət göstərir, Rusiyanın aparıcı
universitetlərinin iki filialı mövcuddur.
Rusiya eyni zamanda, 30 ildən artıq davam edən və hələ də ədalətli həllini tapa bilməyən ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh və danışıqlar yolu ilə tənzimlənməsi prosesində vasitəçilik
missiyasını üzərinə götürən ATƏT-in Minsk qrupunun 3 həmsədrindən biridir. Azərbaycan cəmiyyətində
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həllində gözləntilər digər həmsədr dövlətlərdən bəlkə də ən çox qonşu
və dost Rusiyadandır. Azərbaycan vətəndaşları bu münaqişənin sülh yolu ilə ədalətli həllinə Rusiyanın töhfələr
verəcəyinə daha çox ümidlidirlər. Heç təsadüfi deyil ki, Azərbaycan Prezidenti son Soçi görüşündə
səsləndirdiyi bəyanatında da bu məqama xüsusi yer ayırmışdı.
“Bizim müzakirə etdiyimiz məsələlər arasında regional təhlükəsizlik məsələləri, ilk növbədə, uzun
müddət davam edən və Azərbaycan xalqının böyük iztirablarına gətirib çıxarmış Ermənistan-Azərbaycan
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması məsələsi mühüm yer tutur. Uzun illərdir ki, Azərbaycanın
beynəlxalq miqyasda tanınmış əraziləri erməni işğalı altındadır. Bu münaqişə nəticəsində bir milyondan çox
azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşüb. Münaqişənin tezliklə həlli bizim vətəndaşlarımızın
öz tarixi torpaqlarına qayıtmalarına imkan verər, həmçinin bizim regiona sülh, sabitlik və əməkdaşlıq gətirər”
deyən dövlət başçımız Rusiyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan ATƏT-in
Minsk qrupunun həmsədri kimi tənzimləmə işində mühüm rol oynadığını vurğulamış və belə bir əminliyini də
ifadə etmişdi ki, “Rusiya bizim qonşumuz, tarixi tərəfdaşımız və dostumuzdur. Biz ümid edirik ki,
münaqişənin nizamlanmasında Rusiyanın səyləri davam edəcək”.
Rusiya Prezidenti isə öz növbəsində “Əlbəttə ki, biz beynəlxalq və regional problemlərlə bağlı fikir
mübadiləsi apardıq. Xüsusən, təbii ki, Dağlıq Qarabağ probleminə də toxunduq” – deyərək, Minsk qrupunun
həmsədri kimi Rusiyanın bu münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanmasına bütün mümkün köməyi göstərməkdə
davam edəcəyinə diqqət çəkmişdi.
Sentyabrın 27-də iki dövlət başçısı arasında son üç aydakı 4-cü görüş baş tutdu. Prezidentlər ilk öncə
təkbətək görüşdülər. “Sizin bugünkü səfəriniz xüsusi xarakter daşıyır. Biz bu gün ilk dəfə olaraq rekord
miqdarda – minə yaxın iştirakçı toplayan Azərbaycan-Rusiya Regionlararası Forumunun işində iştirak edirik.
Bu da tədbirə göstərilən böyük marağa dəlalət edir. Biz Sizinlə bu ayın əvvəlində Soçidə görüşmüşdük, bu gün
isə Bakıda görüşürük – deyən dövlətimizin başçısı bunun münasibətlərin səviyyəsinin parlaq göstəricisi
olduğunu vurğuladı və qeyd etdi ki, həm siyasi, həm iqtisadi, həm də nəqliyyat, energetika, humanitar
sahələrdə fəal əməkdaşlıq edilir.
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“Biz bütün istiqamətlərdə böyük tərəqqi görürük. Rusiya bizim üçün münasibətlərimizin ən yüksək
səviyyədə olduğu çox mühüm və dəyərli tərəfdaş, dost və qonşudur. Düşünürəm ki, gələcək illərdə biz
əməkdaşlığımızı yalnız inkişaf etdirmək, ölkələrimizin biznes qurumları üçün daha yaxşı şərait yaratmaq və
bütün istiqamətlərdə qarşılıqlı fəaliyyəti möhkəmləndirmək yolu ilə gedəcəyik” – deyə, Azərbaycan Prezidenti
bəyan etdi.
Bakıya dəvətə və cüdo üzrə dünya çempionatına baxmaq imkanına görə Azərbaycan Prezidentinə
minnətdarlığını bildirən Rusiyanın dövlət başçısı isə münasibətlərin yüksək səviyyəsini və həcmini nəzərə
alaraq, həmişə danışmağa sözlərinin olduğunu bəyan etdi.
Rusiya Prezidenti “Necə deyərlər, MDB-nin sammit meydanlarında da ünsiyyətimiz gözlənilir. Amma,
şübhəsiz, çox əladır ki, bu şəraitdən istifadə edərək ikitərəfli münasibətlər haqqında danışmaq imkanı var. Biz
hələ Soçidə qeyd etmişdik ki, münasibətlərimiz həm iqtisadiyyat, həm də digər sahələrdə müsbət inkişaf edir.
İndi gərək elə edək ki, Sizin Rusiyaya səfərinizin gedişində bizim qarşılıqlı fəaliyyətimizə verilən impuls
itməsin və Sizinlə imzaladığımız çox əhəmiyyətli sənədlər işləsin” – deyə, sözlərinə əlavə etdi.
Təkbətək görüşdən sonra hər iki dövlət rəhbəri Bakıda keçirilən cüdo üzrə növbəti dünya çempionatını
izlədilər, daha sonra Azərbaycanın, doğma Bakımızın yüksək səviyyədə evsahibliyi etdiyi IX AzərbaycanRusiya Regionlararası Forumunun rəsmi açılış mərasiminə qatılaraq, həm iştirak, həm də çıxış etdilər.
Vladimir Putinin son 5 il ərzində 4-cü dəfədir Azərbaycanda olduğunu deyən Azərbaycan Prezidenti Forumda
çıxışı zamanı özünün də müntəzəm olaraq Rusiyaya səfər etdiyini xatırlatdı: “Bu da bizim tərəfdaşlığımızın,
ölkələrimiz arasında dost, mehriban qonşuluq münasibətlərinin parlaq sübutudur”. Dövlətimizin başçısı
həmçinin təkcə Azərbaycan milli aviaşirkətinin Rusiyanın müxtəlif şəhərlərinə həftədə 50-dən çox reys həyata
keçirdiyini, Rusiya vətəndaşları tərəfindən Azərbaycanı ziyarətin çox əhəmiyyətli dərəcədə artdığını, hələ ilin
başa çatmamış 9 ayı ərzində 700 minədək rusiyalının Azərbaycanı ziyarət etdiyini və bu rəqəmin gələcəkdə
artacağını söylədi. Eyni zamanda, vurğuladı ki, Azərbaycanda artıq “KamAZ”, “Ural” avtomobilləri buraxılır,
yüzlərlə belə avtomobil konveyerlərdən düşürülüb, eləcə də, ölkəmizdə “QAZ” avtomobillərinin istehsalı
haqqında razılıq əldə olunub. Rusiya regionları ilə də çox sıx münasibətlərin mövcudluğuna diqqət çəkən
cənab İlham Əliyev bildirdi ki, Federasiyanın 20-yə yaxın subyektinin Azərbaycanla müvafiq razılaşmaları
var. “Bizim Rusiya regionlarında, eləcə də Rusiya regionlarının Azərbaycanda ticarət nümayəndəlikləri açılır.
Yəni, əminəm ki, regionlararası əməkdaşlıq ölkələrimizi birləşdirən bütün dost, mehriban qonşuluq
münasibətləri kompleksini üzvi sürətdə tamamlayacaq” – deyən Azərbaycan lideri çıxışının sonunda bir daha
Vladimir Putinə Azərbaycanda olduğuna görə təşəkkürünü ifadə etdi və fikirlərini “Bu, bizim üçün çox
qiymətlidir. Biz buna dostluğun, ölkəmizə hörmətin əlaməti kimi baxırıq” – sözləri ilə yekunlaşdırdı.
Rusiya ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlərdən danışan Rusiya Prezidenti bir daha qeyd etdi ki,
dövlətlərimiz arasında münasibətlər mehriban qonşuluq və qarşılıqlı hörmət prinsipləri əsasında qurulur. Onun
sözlərinə görə, həmişə maraqlar balansı axtarılır və tapılır. “İndi Azərbaycan bazarında artıq Rusiyanın iştirakı
ilə təxminən 700 birgə şirkət fəaliyyət göstərir. Birbaşa Rusiya sərmayələrinin ümumi həcmi isə bir milyard
yarım dollardan çox təşkil edir. Qarşılıqlı, səmərəli biznes əlaqələrinin qurulmasına Rusiya-Azərbaycan
İşgüzar Şurası böyük kömək göstərir” – deyən cənab Putin təkcə ötən il bu şuranın ümumilikdə yarım milyard
dollara yaxın məbləğdə dəyəri olan 42 birgə layihəni dəstəklədiyini, həmçinin Azərbaycanda Rusiyanın
energetika korporasiyalarının uğurla işlədiyini, “Rosneft” şirkətinin Azərbaycanın Dövlət Neft Şirkəti ilə birgə
yaxın vaxtlarda “Qoşadaş” neft-qaz yatağının kəşfiyyatına və mənimsənilməsinə başlayacağını da sözlərinə
əlavə etdi. Rusiya prezidenti “Əməkdaşlıq üçün imkanlar həqiqətən çox genişdir. Həm də regional səviyyədə
bizim qarşılıqlı fəaliyyətimizin konkret istiqamətlərini ilk növbədə siz – bu salonda toplaşanlar və sizin
yerlərdəki həmkarlarınız müəyyənləşdirir…” – deyərək, çıxışını bitirdi.
Bütün bunlar özü əyani şəkildə Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin qarşısıalınmaz və geridönməz
xarakter aldığını bir daha təsdiqləyir və sübut edir ki, bu münasibətlər inkişafın ən yüksək, ən sürətli xətti üzrə
irəliləməkdədir. Və heç bir güc də bunun qarşısında dayanmaq gücündə və qüdrətində deyil.
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Azərbaycan-Türkiyə strateji tərəfdaşlığı güclənir
Atamoğlan Məmmədli
Dünyanın siyasi xəritəsində əhəmiyyətli mövqeyə malik olan Türkiyə son illər Orta Şərqdə cərəyan edən
mürəkkəb hərbi-siyasi proseslərin həllində də söz sahibi kimi çıxış edir. Ankara bir sıra mühüm problemlərin
həlli yollarının axtarılıb tapılmasında Moskva və Vaşinqtonla eyni səviyyədə, bərabərhüquqlu və həm də fəal
tərəf kimi masa arxasında oturur. Onun məsələlərə konstruktiv mövqedən yanaşması və yeri gələndə nümayiş
etdirdiyi ədalətli, barışmaz mövqe regionda möhkəm sülhün və sabitliyin bərqərar olmasına münbit şərait
yaradır. Suriyada Türkiyə silahlı qüvvələrinin nəzarət etdiyi bölgələrdə həyatın normal axarına düşməsi,
məcburi köçkünlərin öz doğma yurdlarına qayıdaraq dinc əməklə məşğul olmağa başlaması da bunu təsdiq
edir.
Bu gün Türkiyə dünyanın siyasi, iqtisadi və mədəni həyatında ən fəal iştirakçılardan birinə çevrilmişdir.
Təsadüfi deyil ki, son illər dünya bazarında neftin qiymətlərinin aşağı düşməsinə və bəzi qlobal böhranların
təsirini dəf edən Türkiyə dünyanın daha sürətlə inkişaf edən ölkələrindən birinə çevrilmişdir.
Türkiyə, 2017-ci ildə G20 ölkələri arasında ən sürətli böyüyən birinci iqtisadiyyata malik olmuşdur. Eyni
zamanda 2018-ci ilin ilk rübündə İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatına üzv ölkələr arasında ən sürətli
böyüyən ilk və G 20 qrupunda Hindistandan sonra ikinci iqtisadiyyata malik olmuşdur. Ölkədə adambaşına
düşən milli gəlir 2017-ci ildə 10.597 dollar təşkil etmişdir.
Son illər ölkədə ümumi daxili məhsulun orta illik artımı yüksək olaraq qalır. Nüfuzlu ingilis mətbuatının
yazdığına görə, bu ölkənin inkişaf sürəti, istənilən Avropa ölkəsindən daha əhəmiyyətli olacaqdır.
Ümumiyyətlə, ümumi daxili məhsulun artım sürətinə görə Türkiyə dünyada Çin və Sinqapurdan sonra 3-cü
yeri tutur. Milli iqtisadiyyatın bəzi bölmələri isə daha yüksək nəticələrə nail olmuşdur. Uzun zaman ərzində
ölkə iqtisadiyyatının sahə strukturunun əsas xüsusiyyəti iri aqrar bölmənin mövcud olması idi. Ümumi daxili
məhsulda sənayenin payı 24,7 faizə çatır. Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatı məhsulları isə 12 faiz təşkil edir.
Türkiyə iqtisadiyyatının güclü tərəfləri əlverişli demoqrafik vəziyyətə malik olmasıdır. Yəni əhali
içərisində əmək qabiliyyətli adamların sayı daha çoxdur. Ölkədə təhsil sisteminin uğurlu inkişafı əmək
bazarında vəziyyətin nizama salınmasına kömək edir. Belə bir cəhət diqqəti cəlb edir ki, son illər ərzində
Türkiyədə demoqrafik vəziyyət Avropaya nisbətən daha əlverişli olaraq qalır. Bu amil, avropalı tərəfdaşlarını
işçi qüvvəsi ilə təmin etməkdə bu ölkənin rolunu yaxın illərdə daha da artıracaqdır. Bu gün Avropa ölkələrinin
müxtəlif infrastrukturlarında 4 milyondan çox türkiyəli çalışır.
Həmçinin bu əsrin əvvəllərindən etibarən Türkiyənin dünya ticarət sisteminə getdikcə daha böyük
dərəcədə nüfuz etməsi, ölkənin daxili və xarici siyasətinə müsbət təsir göstərdi. Yaxın və Orta Şərq ölkələri və
həmçinin Afrika ilə viza rejiminin fəal surətdə sadələşdirilməsi, adıçəkilən regionlarla ticarət əlaqələrinin
həcminin sürətlə artmasına kömək edir.
Qonşu ölkələrin iqtisadiyyatına xeyli miqdarda yatırımlar qoyan türk müəssisələrinin sayı son illər
durmadan artır. Belə bir cəhət Bolqarıstan, Gürcüstan, Rumıniya və Rusiyanın, həmçinin Yaxın və Orta Şərqin
bəzi ölkələrinin iqtisadiyyatına olduqca müsbət təsir göstərir. Türk yatırımları adıçəkilən regionlarda yeni iş
yerlərinin yaradılmasına və istehsalın həcminin artırılmasına kömək edir. Bu isə təbii olaraq bir sıra sosial
problemlərin həll edilməsinə müsbət təsir göstərir. Bu cəhətdən Türkiyənin həmin ölkələrlə əməkdaşlığı təkcə
ticarət sahəsi ilə məhdudlaşmır. Digər tərəfdən İran körfəzi zonası ölkələrindən gələn yatırımların da həcmi
artır, ancaq onların həyata keçirilməsi prosesində qiymətli təcrübənin ötürülməsi baş vermir. Türkiyəyə gələn
xarici investisiyaların müəyyən hissəsi Türkiyənin Avropa İttifaqı ilə Gömrük İttifaqının olması və onun bu
ittifaqa daxil olması perspektivi ilə əlaqədardır.
Türkiyə ərazisinin nadir tarixi və mədəni abidələrlə zənginliyi, Aralıq dənizi çimərliklərinin son dərəcə
gözəlliyi, əlverişli iqlim şəraiti — turizm biznesi üçün geniş imkanlar açır. Hər il ölkəyə təxminən 80 ölkədən
30-40 milyon turist gəlir. Təsadüfi deyil ki, son illər ölkə iqtisadiyyatı turizm sektorundan 30 milyard dollardan
çox gəlir əldə etmişdir. PKK-nın terrorçuluq fəaliyyəti və 2011-ci ildən başlanmış “ərəb baharının” regiona
mənfi təsiri, Orta Şərqdə cərəyan edən olaylar və münaqişələr bu prosesə mənfi təsir göstərsə də, Anadolunun
füsunkar gözəlliyi xarici turistləri yenidən özünə cəlb edir. Bunun nəticəsində 2017-ci ildə ölkəyə gələn
turistlərin sayı 32,4 milyon nəfər olmuşdur ki, bu da ölkəyə 26,2 milyard dollar gəlir gətirmişdir.
Türkiyənin bir çox ölkələrlə xarici ticarət münasibətləri genişlənməkdə davam edir. Onun başlıca əmtəə
bazarları sırasında Almaniya, Rusiya, Çin, İtaliya, ABŞ, Böyük Britaniya, İran, Fransa, İraq, İspaniyanın
özünəməxsus yeri vardır. Hətta 2020-ci ildə Türkiyə ilə Çin arasında ticarət dövriyyəsinin həcminin 100
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milyard dolları ötüb keçməsi gözlənilir. 2017-ci il ərzində ümumi ixracat məhsullarının həcmi 157 milyard
ABŞ dolları təşkil etmişdirsə, təkcə 2018-ci ilin yanvar-iyul aylarında bu göstərici 96,2 milyard dollar
olmuşdur.
Son illər ərzində Türkiyənin əsas iqtisadi göstəriciləri sübut edir ki, bu ölkənin iqtisadiyyatında sabit artım
və xarici investisiyaların çoxalması müşahidə olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, hökumət ölkəyə xarici kapitalın
cəlb edilməsi üzrə məqsədyönlü siyasət həyata keçirir. Türkiyə iqtisadiyyatına sərmayə qoyuluşlarının əsas
hissəsi Avropa İttifaqı ölkələrinin payına düşür. 2017-ci ildə birbaşa xarici yatırımların həcmi 10,83 milyard
dollar təşkil etmişdir. Bu göstərici yalnız 2018-ci ilin yanvar-aprel aylarında 3,1 milyard dollar olmuşdur. Eyni
zamanda Türkiyə islam dünyası və Afrika ölkələri ilə də fəal əməkdaşlıq edir və onu inkişaf etdirir. Türkiyə
ixracatının ənənəvi məhsulları toxuculuq sənayesi məhsulları, polimerlər, plastmaslar, elektrik maşınları və
avadanlıqları, yerüstü nəqliyyat vasitələri, qara metallurgiya məhsulları və onlardan hazırlanmış
məmulatlardır. Türk məhsullarının əsas istehlakçıları Avropa İttifaqı ölkələridir.
Türkiyə idxalatının əhəmiyyətli hissəsi xammal ehtiyatlarının payına düşür. O cümlədən yanacaq,
investisiya malları üzrə bəzi məmulatlar da bu sırada yer alır. Enerji xammalı idxalı üzrə Türkiyənin başlıca
ticarət tərəfdaşları Rusiya Federasiyası, İran, BƏƏ və Azərbaycandır. Türkiyənin ümumi idxalının 16
faizindən çoxu onların payına düşür. 2017-ci ildə idxalat məhsullarının həcmi 233,7 milyard dollar təşkil etmiş,
2018-ci ilin yanvar-iyul ayları ərzində 143 milyard dollar olmuşdur. Son illər ərzində Avropa komissiyasının
dərc etdiyi məruzədə Türkiyədə həyata keçirilmiş islahatlar nəticəsində əldə olunmuş tərəqqi qeyd olunmaqla
yanaşı, həm də bildirilmişdi ki, Türkiyə iqtisadiyyatı qlobal iqtisadi sarsıntılar şəraitində duruş gətirməyə qabil
olan iqtisadiyyat kimi xarakterizə olunur.
Ümumi milli məhsul baxımından, satınalma gücünə görə, Türkiyə dünyanın ən böyük 13, Avropanın 5
iqtisadiyyatından biridir. Hazırda dünyada tez-tez hallanan 10 meqalayihənin 6-sı məhz Türkiyədə həyata
keçirilməkdədir. Son illər həyata keçirilən çoxsaylı və genişmiqyaslı layihələrin sayəsində əhalinin işlə təmin
olunması müsbət məcrada inkişaf edir. 2008-2016-cı illər arasında 7.3 milyon yeni iş yeri açılmış, təkcə 2017ci ildə isə bu göstərici 1 milyon 108 min yeni iş yeri olmuşdur.
Ölkənin valyuta ehtiyatları da durmadan artır. Türkiyə Cümhuriyyəti Mərkəzi Bankının 2018-ci ilin
sentyabrına olan məlumata görə ümumi ehtiyatları – 70,4 milyard dollar valyuta və 18,4 milyard dollar qızıl
təşkil edir. Beləliklə, ümumi ehtiyatlar 88,8 milyard dollar təşkil edir. Türkiyə ikiqat vergi tutmanın qarşısını
almaq və vergi ödəməkdən yayınmağa qarşı 82 ölkə ilə saziş bağlamışdır. Ankara yatırımların qarşılıqlı təşviqi
və müdafiəsi haqqında 76 ölkə ilə sazişə malikdir.
Türkiyə ilə Azərbaycan arasında siyasi münasibətlərin qurulması XX əsrin 20-ci illərinə təsadüf edir.
1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti özünün dövlət müstəqilliyini bəyan edən zaman
Türkiyə ilə hərtərəfli əlaqələr yaradılmışdı. Həmin ilin sentyabrında Nuru Paşanın komandanlığı altında
Qafqaz islam ordusu Azərbaycanı erməni-daşnak və rus-bolşevik işğalından azad etdi.
Türkiyə 1991-ci il noyabrın 9-da Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini tanıyan ilk dövlət oldu. Az sonra,
1992-ci il yanvarın 14-də iki ölkə arasında diplomatik münasibətlərin yaradılması haqqında protokol
imzalandı. Bununla da qarşılıqlı siyasi, iqtisadi və mədəni münasibətlərin inkişafına təkan verildi. İki ölkə
arasında mövcud olan qardaşlıq münasibətlərini belə bir fakt bir daha sübut edir ki, hər iki ölkənin prezidentləri
ilk rəsmi səfərlərini bir-birinin ölkəsinə etmişlər. Vaxtaşırı olaraq hər il həyata keçirilən yüksək səviyyəli
Strateji Əməkdaşlıq Şurasının iclasları ikitərəfli, regional və qlobal sahədə bir çox məsələlərə dair fikir
mübadiləsi aparılmasına imkan yaratmışdır. Bu Şura həmçinin iki ölkə arasında hüquqi-müqavilə bazasını
möhkəmləndirən bir çox sənədlərin imzalanmasına və əlaqələrin daha dərinləşməsinə zəmin yaratmışdır.
Azərbaycan və Türkiyə arasında bu günə qədər iqtisadi sahədə 30-dan çox müqavilə imzalanmışdır. İki ölkə
arasında ümumi ticarət dövriyyəsinin həcmi 2017-ci ildə 2.697 milyon dollar olmuşdur. Bu göstəricini 2023cü ildə 15 milyard dollara çatdırmaq nəzərdə tutulmuşdur.
Qarşılıqlı iqtisadi münasibətlərdə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəməri və Bakı-Tbilisi-Ərzurum təbii
qaz boru kəməri Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığının ən böyük uğurlarından biridir. Bu layihələrin məntiqi
davamı olan və Cənub Qaz Dəhlizinin əsasını təşkil edən, XXI əsrin layihəsi olaraq dəyərləndirilən TransAnadolu təbii qaz boru kəməri (TANAP) nəzərdə tutulan plana uyğun olaraq başa çatdırılmışdır. TANAP-ın
açılışı bu il iyunun 12-də baş verdi. STAR neftayırma zavodunun açılışı isə bu il oktyabrın 19-da baş verdi.
Əlamətdar cəhəti ondan ibarətdir ki, təntənəli açılış mərasimində iki qardaş dövlətin prezidentləri də iştirak
etdilər. 2020-ci ildə bu kəmərlə nəql olunacaq qazın həcmi ildə 16 milyard kubmetr, 2023-cü ildə 23 milyard
kubmetr, 2026-cı ildə isə 31 milyard kubmetrə çatdırılacaq.
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Yaxın gələcəkdə Trans-Adriatik təbii qaz boru kəmərinin (TAP) başa çatdırılması ilə Xəzər təbii qazının
Anadolu üzərindən Avropaya daşınması bir gerçəkliyə çevriləcəkdir. Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu xətti də üç
qonşu ölkə Türkiyə-Azərbaycan-Gürcüstan arasındakı regional əməkdaşlığa bariz nümunədir. Bu layihə
nəqliyyat sahəsinə töhfə verməklə yanaşı, ticarət fəaliyyətinin və humanitar əlaqələrin də sürətlə artması ilə
nəticələnəcək.
Bu gün Azərbaycan Türkiyə iqtisadiyyatına böyük yatırımlar edir. ARDNŞ-in Türkiyədəki yatırımları
aşağıdakı sahələri əhatə edir: Bakı-Tiflis-Ceyhan boru xətti, Bakı-Tiflis-Ərzurum təbii qaz boru xətti,
PETKİM, Petlim, STAR neftayırma zavodu və TANAP. 2020-ci ilədək Azərbaycanın Türkiyə iqtisadiyyatına
yatıracaq sərmayələrin həcmi 20 milyard dollara çatacaq ki, bunun da 15 milyard dolları Azərbaycan Dövlət
Neft Şirkətinin payına düşəcəkdir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri,
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu kimi nəhəng layihələr ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlərə güclü təkan
verəcəkdir. Türkiyənin Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyduğu birbaşa yatırımları 2002-2017-ci illərdə 17
milyard dollar təşkil etmişdir. Bu göstərici 2017-ci ildə 265 milyon dollar, 2018-ci ilin yanvar-iyul aylarında
isə 40 milyon dollar təşkil etmişdir. Əsasən telekommunikasiya, bank, sığorta, nəqliyyat, ərzaq məhsulları,
toxuculuq məmulatları, mebel, inşaat avadanlıqları kimi sahələrdə fəaliyyət göstərən 2.665 türk şirkəti
Azərbaycanda 25 mindən artıq insanın məşğulluğunu təmin edir. Türk podratçı şirkətləri Azərbaycanda 2003cü ildən bu günədək 11 milyard dollar dəyərində 347 layihəni öz öhdəsinə götürmüşdür. Təsadüfi deyil ki,
2003-2017-ci illər arasında Türkiyənin tikinti şirkətləri tərəfindən Azərbaycanda həyata keçirilən işlərin
ümumi dəyəri 12,2 milyard dollar olmuşdur.
Azərbaycanın Türkiyə iqtisadiyyatına qoyduğu birbaşa yatırımların həcmi 2002-2017-ci illərdə 5,9
milyard dollar təşkil etmişdir. ARDNŞ-in STAR neftayırma zavodu tam fəaliyyətə başlayandan sonra
Azərbaycanın Türkiyədəki yatırımlarının həcmi 20 milyard dollara çatacağı nəzərdə tutulmuşdur. Göründüyü
kimi, Azərbaycan ilə Türkiyə region üçün çox böyük əhəmiyyətə malik layihələr reallaşdırır.
Azərbaycan qardaş Türkiyə ilə hərbi və müdafiə sənayesi sahələrində də sıx əməkdaşlıq edir. Hərbi sahədə
80-dən çox saziş imzalanmışdır. Azərbaycanın 7 mindən artıq gənc zabiti Türkiyə hərbi məktəblərinin məzunu
olmuşdur. İki ölkə silahlı qüvvələrinin birgə təlimləri də müntəzəm hal almışdır. Bu hərbi əməkdaşlıq heç bir
üçüncü dövlətə qarşı yönəlməyib və sadəcə olaraq müdafiə xarakteri daşıyır.
Mədəniyyət və təhsil sahəsində əlaqələr güclənməkdədir. Hazırda Azərbaycanın universitetlərində və
digər təhsil ocaqlarında 1.900 türkiyəli tələbə təhsil alır. Ölkə ərazisində isə 15 minə yaxın türkiyəli
mütəxəssislər çalışmaqdadır. Müvafiq olaraq Türkiyədə 11 min azərbaycanlı tələbə və çox sayda Azərbaycan
vətəndaşı yaşayır, işləyir.
Türkiyə Cümhuriyyətinin qurulmasının ildönümləri həmişə yeni uğurlarla, ikitərəfli münasibətlərdə
yaddaqalan səhifələrlə xarakterizə olunur. İnanırıq ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında uzun illərin sınağından
çıxmış dostluq və qardaşlıq münasibətləri hər iki dövləti strateji hədəflərinə yetişdirəcəkdir. Bu münasibətlərin
böyük potensialı var. Əminliklə deyə bilərik ki, iqtisadiyyat, siyasət, terrorizmə qarşı birgə mübarizə, regionda
təhlükəsizlik məsələsi sahələrində sıx əməkdaşlıq edən iki qardaş ölkə birlikdə istənilən problemi həll etməyə
və qarşıya qoyulmuş möhtəşəm hədəflərə yetişməyə qadirdir.
Respublika.– 2018.- 28 oktyabr. – № 241. – S. 4.
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Türkiyə – Azərbaycan qardaşlığının növbəti təcəssümü
İlham Məmmədzadə,
AMEA Fəlsəfə İnstitutunun direktoru
Ötən əsrin əvvəllərində cərəyan edən qlobal proseslərin obyektiv nəticəsi kimi 1918-ci ilin 28 mayında
istiqlaliyyətini bütün dünyaya bəyan etmiş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 100-cü
ildönümü respublikamızda çox mühüm, əlamətdar hadisə kimi qeyd edilir. Müsəlman Şərqində ilk
demokratik və hüquqi dövlət quruluşunu yaratmış AXC cəmi 23 aylıq mövcudluğu dövründə xalqın milli
mənlik şüurunu özünə qaytarmış, onun öz müqəddəratını təyin etməyə qadir olduğunu, müstəqillik əzmini
əyani şəkildə nümayiş etdirmişdir.
1918-1920-ci illərdə respublikada demokratik hüquq və azadlıqların bərqərar olması, etnik və dini
mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün vətəndaşlara bərabər hüquqların verilməsi, Şərqdə ilk dəfə qadınların
seçki hüququnun tanınması, milli pulun dövriyyəyə buraxılması, ordunun, parlamentin, təhlükəsizlik
strukturlarının formalaşdırılması, mətbuatın inkişafı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qısamüddətli
mövcudluğunun parlaq uğurları kimi xatırlanır.
Dövlətçilikdə varislik əlaqələrini daim uca tutan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 16 may 2017-ci
il tarixli “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi haqqında” sərəncamında qeyd olunduğu kimi,
həmin dövrdə “maarifin və mədəniyyətin inkişafına xüsusi diqqət yetirildi, Azərbaycanın ilk universiteti təsis
olundu, təhsil milliləşdirildi, xalqın sonrakı illərdə mədəni yüksəlişi üçün zəmin hazırlayan, ictimai fikir tarixi
baxımından müstəsna əhəmiyyətli işlər görüldü”.
Kifayət qədər mürəkkəb siyasi şəraitdə yaranmış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti ilk gündən
xarici siyasət məsələlərinə də həssaslıqla yanaşmış, gənc müstəqil respublikanın beynəlxalq miyasda
tanıdılması, milli dəyərlərin dünyaya çatdırılması, eləcə də qonşu və region dövlətləri ilə diplomatik
münasibətlərin formalaşdırılması istiqamətində sistemli tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Bu hədəflərin reallaşdırılması üçün Cümhuriyyətin bütün yeni yaradılmış hökumət kabinetlərində xarici
siyasət idarəsinin fəaliyyətinə xüsusi yer verilir, onun hərtərəfli təchizatı diqqət mərkəzində saxlanılırdı.
Həmin dövrdə xarici siyasət idarəsinə diplomatiya sahəsində səriştəsi olan Fətəli xan Xoyski, Məmmədhəsən
Hacınski, Məmmədyusif Cəfərov, Adil xan Ziyadxanlı kimi şəxsiyyətlərin rəhbərlik etməsi bunu bir daha
təsdiqləyir. Xarici siyasətin əsas istiqamətlərinin müəyyənləşməsində və həyata keçirilməsində
Ə.M.Topçubaşov, M.Ə.Rəsulzadə, Ə.Ağayev, N.Yusifbəyli, Ə.Şeyxülislamov, C.Hacıbəyli, M.Y.Mehdiyev.
M.Məhərrəmov, Ə.Haqverdiyev, Y.V.Çəmənzəminli və digərləri də yaxından iştirak edirdilər.
1918-ci ilin mayında Azərbaycanın müstəqilliyinin elan olunmasına baxmayaraq, respublika ərazisinin
müəyyən hissəsi, o cümlədən Bakı və ətraf rayonlar erməni-bolşevik birləşmələrinin nəzarəti altında idi.
Birinci dünya müharibəsindən, habelə Rusiyada baş vermiş 1917-ci il fevral və oktyabr çevrilişlərindən istifadə
edən ermənilər mənfur iddialarını bolşevik bayrağı altında reallaşdırmağa nail olmuş, Azərbaycanın bəzi
bölgələrini, o cümlədən Bakını işğal etmişdilər. Bu isə yeni yaranmış AXC-nin tam müstəqilliyinə imkan
vermir, onun fəaliyyətini məhdudlaşdırırdı. Müstəqilliyə yeni qovuşmuş, beynəlxalq aləmdə hələ tanınmayan
gənc dövlətin isə özünün ərazi bütövlüyünü təmin etmək və daxildəki erməni-bolşevik birləşmələrini
zərərsizləşdirmək imkanları hələ yetərincə deyildi.
Həmin dövrdə AXC hökuməti Azərbaycana tarixi tellərlə – dil, din, məfkurə cəhətdən bağlı olan Türkiyə
ilə diplomatik münasibətlər qurmağa, regionun bu qüdrətli dövlətinin siyasi və hərbi dəstəyini qazanmağa
çalışırdı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti daxildə vəziyyəti sabitləşdirmək, respublikanın bəzi bölgələrini, o
cümlədən Bakını erməni-bolşevik işğalından təmizləmək üçün qardaş Osmanlı Türkiyəsinin hərbi-siyasi
dəstəyinə ehtiyac duyurdu. 1918-ci il iyunun 4-də imzalanmış “Osmanlı imperatorluğu hökuməti ilə
Azərbaycan Respublikası arasında dostluq müqaviləsi” bu baxımdan xüsusi əhəmiyyət daşıyırdı.
Vəziyyətin gərginləşdiyini görən Osmanlı hökuməti – özünün də çox ağır durumuna baxmayaraq – 1918ci ilin iyununda qardaş Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin etmək məqsədilə Nuru paşanın komandanlığı
ilə hərbi qüvvələrini Azərbaycana göndərdi. Nuru paşanın rəhbərlik etdiyi Qafqaz İslam Ordusu və
Azərbaycan korpusu iyun-avqust aylarında Gəncədə, Yevlaxda, Göyçayda, Kürdəmirdə və digər bölgələrdəki
ağır döyüşlərdə eser-menşevik və daşnak qoşunlarını darmadağın edərək sentyabrın 15-də Bakıya daxil oldu.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 23 aylıq mövcudluğu, ilk növbədə, Bakı şəhərinin menşevik-eser və
daşnak birləşmələrinin yaratdıqları qondarma “Sentrokaspi diktaturası”ndan azad olunması nəticəsində
qorunub saxlanıldı. Yəni 100 il əvvəl – 1918-ci il sentyabrın 15-də Nuru paşanın rəhbərlik etdiyi Qafqaz İslam
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Ordusu Azərbaycan korpusu ilə birgə Bakıya daxil olaraq şəhəri erməni-bolşevik işğalından təmizlədi və
Azərbaycanın müstəqilliyinə böyük töhfə verdi. Qəhrəman türk əsgərlərinin şücaəti, qanı bahasına Bakı və
digər rayonların azad olunması ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti hakimiyyətini ölkənin bütün
hüdudlarında təmin etdi.
Beləliklə, 1918-ci ilin martından başlayaraq erməni daşnaklarının və bolşeviklərin Bakıda və
Azərbaycanın digər bölgələrində birgə həyata keçirdikləri qanlı qırğınlara, özbaşınalıqlara son qoyuldu.
Ermənilərin xalqımızı cismən məhv etmək və “Böyük Ermənistan” yaratmaq xülyasının qarşısı qətiyyətlə
alındı. Bakı “Sentrokaspi diktaturası”ndan azad edildikdən sonra Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin paytaxtı
sentyabrın 17-də Gəncədən Bakıya köçdü, mühüm dövlət təsisatları burada yerləşdirildi, dövlət quruculuğunun
əsas mərhələsinə start verildi.
1918-ci il sentyabrın 15-də Bakının azad olunması Azərbaycan-Türkiyə dostluğu və qardaşlığı tarixində
müstəsna əhəmiyyət daşıyan hadisəyə çevrildi. Lakin 1918-ci ilin payızında Almaniya, Türkiyə, AvstriyaMacarıstan və Bolqarıstanın daxil olduğu “Dördlər İttifaqı”nın məğlubiyyətə uğraması təkcə Türkiyə üçün
deyil, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti üçün də son dərəcə ağır olan Mudros barışığının imzalanmasına gətirib
çıxardı. Barışığın 11-ci maddəsinə görə, Türkiyə Ordusu tezliklə Azərbaycanı tərk etməli, 15-ci maddəyə görə,
Zaqafqaziya dəmir yolu üzərində nəzarət hüququnu “Antanta”ya verməli və müttəfiqlərin Bakını tutmasına
etiraz etməməli idi. Osmanlı dövlətinin dünya müharibəsində məğlubiyyətə uğraması nəticəsində noyabrın 10da Türkiyə qoşunları əvvəlcə Bakıdan, sonra isə bütün Azərbaycandan çıxdılar və bununla da Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin xarici siyasətində Türkiyə oriyentasiyası mərhələsi başa çatdı.
Müsəlman Şərqinin ilk demokratik quruluşlu dövləti xarici hərbi müdaxilə nəticəsində süquta uğrasa da,
tarixi fakt, çağdaş prinsiplərə söykənən milli dövlətçilik ənənələrinin başlanğıc nöqtəsi kimi, Azərbaycan
xalqının yaddaşından heç zaman silinməmişdir. Cümhuriyyətin süqutundan sonrakı onilliklər ərzində həyata
keçirilən repressiyalar, təzyiqlər insanlarımızın milli istiqlal duyğularına xələl gətirməmiş, imperiyanın
antimilli, şovinist siyasəti ilə barışmayan xalqımız şərait yetişdikcə, istər konkret fərdlər, istərsə də qruplar
şəklində milli haqlarımız uğrunda mücadilə aparmışdır. SSRİ kimi nəhəng imperiyanın süqutuna,
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasına gətirib çıxaran keşməkeşli və uzun mübarizə tarixinin ötən
əsrin 70-ci illərinin əvvəllərindən başlaması isə fenomenal şəxsiyyət, ümummilli lider Heydər Əliyevin
xidmətləri ilə bilavasitə bağlıdır.
XX əsrdə Azərbaycan xalqının yetirdiyi nadir şəxsiyyət olan Heydər Əliyev AXC-nin süqutundan sonra
siyasi reallıqdan çıxıb ideya formasında, azərbaycanlıların istiqlal duyğularında qığılcım kimi közərən milli
dövlətçilik düşüncəsini –70-ci illərin əvvəllərindən başlamaqla əsrin sonlarına doğru – müstəqil Azərbaycan
dövləti kimi əzəmətli bir reallığa qovuşdurmuş, böyük fədakarlıqlar hesabına qurub-yaratdığı bu dövlətin
sarsılmazlığını, demokratik yüksəlişini, müstəqilliyinin əbədiliyini, daimiliyini, dönməzliyini təmin etmişdir.
Azərbaycan Respublikası 1991-ci ilin oktyabrında müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra hüquqi dövlət
ideyasının reallaşmasına zəmin yaradılması, milli-mənəvi dəyərlərə qayıdış, demokratik intibahın başlanması
xalqın gələcək taleyi ilə bağlı bir sıra aktual problemlərin həlli zərurətini ön plana çıxarmış, yeni ictimaiiqtisadi formasiyada mahiyyətcə yeni proseslər cəmiyyətin bütün sferalarını əhatə edərək keçid dövrünün
qeyri-müəyyənliyinin aradan qaldırılması üçün zəruri əsaslar formalaşdırmışdı. Eyni zamanda, respublikamız
1993-cü ilin iyun ayınadək hakimiyyət boşluğunun doğurduğu bir sıra ağır fəlakətlərlə üzləşmiş, həqiqi
müstəqilliyinə qovuşa bilməmişdi.
1993-cü ilin iyununda ümummilli lider Heydər Əliyevin xalqın israrlı təkidi ilə hakimiyyətə gəlişi isə
Azərbaycan cəmiyyətində müstəqil dövlətçilik ideyalarının praktik şəkildə bərqərar olmasına fundamental
əsaslar yaratmışdır. Ölkə xaosdan, vətəndaş müharibəsindən, hərc-mərclikdən, hüquqi nihilizmdən, bir sözlə,
dövlətçiliyini itirmək təhlükəsindən qurtulmuşdur. Ümummilli lider Heydər Əliyev 1993-cü ildən ölkədə
siyasi sabitliyi təmin etməklə yanaşı, demokratik və hüquqi dövlət modeli konsepsiyasını da uğurla həyata
keçirməyə başlamışdır. Ulu öndərin rəhbərliyi altında hazırlanaraq 1995-ci ilin 12 noyabrında ümumxalq
səsverməsi yolu ilə qəbul edilmiş müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk Konstitusiyası dövlətimizin
tarixində hakimiyyət bölgüsü prinsipini, demokratik hüquqi və dünyəvi dövlət quruculuğunun hüquqi
əsaslarını, insan hüquq və azadlıqlarının qeyri-şərtsiz təmin olunmasının bünövrəsini qoymuşdur.
1995-ci ilin 12 noyabrında Konstitusiya layihəsinin ümumxalq referendumuna çıxarılması ilə paralel
şəkildə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə ilk demokratik, azad seçkilərin keçirilməsi təmin edilmişdir.
Müstəqil Azərbaycanın tamamilə şəffaf şəraitdə formalaşmış Milli Məclisi ilk gündən fəaliyyətini
demokratiya, çoxpartiyalılıq, plüralizm, qanunun aliliyi prinsipləri üzərində qurmuş, çevik və məhsuldar
fəaliyyətə başlamış, milli qanunvericiliyin Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması naminə səylə işləmiş,
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ictimai etimadı doğrultmağa çalışmışdır. İnsan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi, qanunun
aliliyinin təmini məqsədilə aparılan islahatların əsasında inkişaf etmiş dövlətlərin hüquqi dövlət quruculuğu
təcrübəsi, ümumbəşəri demokratik prinsiplər, Azərbaycan xalqının dövlətçilik tarixi və ənənələri dayanmışdır.
Azərbaycanın ictimai-fəlsəfi fikrinin görkəmli tədqiqatçısı – Azərbaycan Respublikası Prezidenti
Administrasiyasının rəhbəri, akademik Ramiz Mehdiyev “Demokratiya yolunda: irs haqqında düşünərkən”
əsərində yazır: “Güclü hakimiyyət ideyası heç də milləti basıb əzən hakimi-mütləq bürokratik aparat ideyası
deyildir. Əksinə, güclü hakimiyyət ideyası milli mövqelərdən düşünən, məmur aparatını özünə tabe etməyə
qadir olan, dövlət quruculuğu və ictimai quruluş sahəsində millətin ideallarını bərqərar edən dövlət
xadimlərindən millətin formalaşdırdığı siyasi sinfin hökmranlığıdır. Azərbaycanda məhz hakimiyyətin
mərkəzləşdirilməsi sayəsində müstəqillik prinsiplərinə əsaslanan milli dövlətçilik yaratmaq mümkün
olmuşdur. Dövlət müstəqilliyi, öz növbəsində, institusional demokratiyanı formalaşdırmağın başlanğıc nöqtəsi
idi. Prezident Heydər Əliyev hesab edirdi ki, demokratiyaya transformasiya prosesi həm də dövlətçiliyin
inkişafının mühüm mərhələsidir. Məhz onun səyləri sayəsində bu siyasət səmərəli dövlətçiliyə yönəldilmiş
xətt oldu”.
Əzəmətli tarixə çevrilmiş 27 illik inkişaf yolunun ən parlaq nəticəsi ondan ibarətdir ki, bu gün
Azərbaycan, sözün əsl mənasında, tam müstəqil siyasət yürüdən ölkədir. Bu gün müstəqil Azərbaycan
dövlətinin öz siyasi dəst-xətti, dövlətçilik siması, inkişaf yolu vardır. Ötən illərdə respublikanın milli inkişaf
strategiyası, siyasi-iqtisadi, mədəni-mənəvi təkamül konsepsiyası, vahid ideologiyası formalaşmışdır.
Dövlətin milli maraqlara əsaslanan diplomatiyası, demokratikləşdirmə, hüquqi dövlət quruculuğu
istiqamətində ardıcıl və məqsədyönlü fəaliyyəti də məhz milli müstəqilliyin praktik olaraq gerçəkləşdirilməsini
təmin etmişdir. Eyni zamanda qloballaşma şəraitində milli özünəməxsusluğun qorunub saxlanması, habelə,
milli-mənəvi dəyərlərə sədaqətlə yanaşı, ümumbəşəri dəyərlərin, beynəlxalq hüquq normalarının inkişaf
etdirilməsi, böyük dövlətlər və qonşularla münasibətlərin qurulmasında tarazlığın qorunması Azərbaycanın
müsbət siyasi aurasını, özünəməxsus beynəlxalq imicini formalaşdırmışdır.
Cümhuriyyətin xarici siyasət doktrinasına sadiqlik nümayiş etdirən müstəqil Azərbaycan diplomatik
sferada qardaş Türkiyə Cümhuriyyəti ilə əlaqələrin inkişafına xüsusi diqqətlə yanaşır. Azərbaycan dövlət
müstəqilliyini əldə etdikdən sonra Türkiyə ilə münasibətləri tarixi təməl üzərində sürətlə inkişaf etmiş, qısa
müddətdə analoqu olmayan müttəfiqlik zirvəsinə yüksəlmişdir. İki dost ölkə arasında strateji müttəfiqlik
münasibətləri ötən müddətdə ən yüksək pilləyə yüksəlmiş, əbədi və dönməz xarakter almışdır. Bütün bunların
nəticəsidir ki, son illərdə hər iki müttəfiq ölkə müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda, o cümlədən BMT, Avropa
Birliyi, ATƏT və Avropa Şurasında bir-birinə lazımi dəstəyi verirlər. Rəsmi Ankara bütün beynəlxalq
toplantılarda Azərbaycanın haqlı mövqeyini müdafiə edərək, Ermənistanın işğal etdiyi tarixi Azərbaycan
torpaqlarını dərhal və qeyd-şərtsiz azad etməsi tələbini irəli sürür.
Hər iki strateji müttəfiq, eyni zamanda, bir sıra regional layihələrin həyata keçirilməsi sahəsində də
səmərəli və fəal əməkdaşlıq edir. Xüsusən də ötən il istifadəyə verilmiş Bak-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti, bu
il tikintisi yekunlaşmış TANAP layihəsi Azərbaycan və Türkiyənin regional mövqeyini və tranzit əhəmiyyətini
nəzərəçarpacaq səviyyədə artıracaqdır. Dövlət başçılarının son illərdəki müntəzəm səfərləri mövcud
əməkdaşlığın müxtəlif müstəvilərdə inkişafına təkan vermişdir.
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Bakının türk qoşunları tərəfindən işğaldan azad olunmasının
100-cü ildönümü münasibətilə 2018-ci il sentyabrın 15-də Bakıda keçirilmiş təntənəli hərbi paradda iştirakı
və dərin məzmunlu nitqi deyilənlərin əyani göstəricisidir. Bu hərbi parad göstərdi ki, hazırda hərbi potensialına
görə dünyanın ilk 50 dövləti sırasında olan Azərbaycan türk əsgərinin Bakının azad olunmasındakı tarixi
xidmətini daim böyük ehtiramla, hörmətlə anır.
Son hərbi parad fonunda Azərbaycanın qüdrətli Silahlı Qüvvələrinin mövcudluğunu işğalçı tərəf, eləcə
də dünya ictimaiyyəti bir daha görmüşdür. Bakının bayram libası geymiş Azadlıq meydanında keçirilən hərbi
parad ölkəmizin müzəffər silahlı birləşmələrə malik olduğunu bir daha nümayiş etdirmişdir. Silahlı Qüvvələrin
bütün qoşun növlərinin, hərbi birlik və birləşmələrin, hərbi tədris müəssisələrinin, həmçinin qanunvericilikdə
nəzərdə tutulan başqa silahlı birləşmələrin şəxsi heyətinin, modernləşdirilmiş hərbi texnikanın, döyüş
vertolyotlarının, təyyarələrin, gəmilərin iştirak etdiyi hərbi parad hər bir azərbaycanlıda, o cümlədən türkiyəli
qardaşlarımızda qürur hissi doğurmuşdur. Çünki, bu, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin qüdrətindən, onun
yenilməzliyindən, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası üçün istənilən an zəfər yürüşünə hazır olmasından
xəbər verən möhtəşəm tədbir idi.
Xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, müdafiə məqsədilə ayrılan hərbi xərclərin ildən-ilə artması, eləcə də
ölkədə hərbi təyinatlı məhsulların istehsalını həyata keçirən sənaye müəssisələrinin yaradılması da ordu
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quruculuğu baxımından vacib əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycan müxtəlif xarici ölkələrdən müasir hərbi
texnikalar alır, ordusunun arsenalında olan bir sıra texnikaların modernləşdirilməsini həyata keçirir. Eyni
zamanda, əvvəllər xaricdən alınan bəzi hərbi texnika və döyüş sursatları artıq Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin
tabeliyində olan müəssisələrdə istehsal olunur.
Azərbaycanın yerli istehsal hesabına ordusunun müxtəlif hərbi ləvazimatlara və döyüş sursatlarına olan
ehtiyacını ödəməsi ölkəmizin Ermənistan qarşısında üstünlüyünü daha da arıtrır. Hərbi təyinatlı məhsullar
istehsal edən Azərbaycan müdafiə sənayesinin qurulması prosesi elə böyük zaman kəsiyini əhatə etməsə də,
burada ərsəyə gətirilən məmulatlar həm çeşidinə, həm də keyfiyyətinə görə müasir standartlara cavab verir.
Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərinin bolşevik-daşnak birləşmələrindən azad olunmasının 100-cü
ildönümü münasibətilə 2018-ci il sentyabrın 15-də “Azadlıq” meydanında təşkil olunmuş hərbi parad müzəffər
Ordumuzun xalqımız qarşısında növbəti hesabatı olmuşdur. Parada yüksək səviyyəli hazırlıq işi, habelə Bakı
səmasında uçuşlar edən Azərbaycan və türk “şahinləri”nin yüksək pilotajlıq məharəti qəlbimizdə böyük qürur
və sevinc hissləri doğurmuşdur. Bu gün hər bir vətəndaş əmindir ki, Azərbaycan Ordusu Ali Baş Komandan,
cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında üzərinə düşən məsuliyyətli missiyanın öhdəsindən layiqincə
gəlməyə, torpaqlarımızı düşmən tapdağından azad etməyə tam qadirdir.
Xalq qəzeti.– 2018.- 22 sentyabr. – № 212. – S. 10.
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Azərbaycan – Türkiyə dostluğu ən yüksək zirvədədir
İttifaq Mirzəbəyli
Bizim birliyimiz bütün sahələrdə özünü büruzə verir. Təkcə bu il Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanla
mənim altı görüşüm olmuşdur – ikisi Azərbaycanda, ikisi Türkiyədə, ikisi isə beynəlxalq tədbirlər
çərçivəsində. Bizim görüşlərimiz müntəzəm olaraq keçirilir və hər görüşün böyük əhəmiyyəti var. Siyasi
əlaqələr bu gün ən yüksək zirvədədir. Biz uğurlu iqtisadi əməkdaşlıq edirik.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı, 15 sentyabr 2018-ci il
Qardaş Azərbaycanın ərazilərinin 20 faizini işğal altında saxlayanların, bir milyondan çox
qardaşımızın öz vətəninə qayıtmasına mane olanların bizdən sərhədlərimizi açmağımızı gözləmələri əbəsdir.
Türkiyənin bu məsələdə mövqeyi məlumdur, aydındır, dəqiqdir. Əvvəla, bu məsələdə addım atmalı olan
tərəf işğalçılardır, bir milyon qardaşımızın qəlbini doğma vətən həsrəti ilə yandıranlardır. Əlbəttə, biz bütün
qonşularımızla yaxşı əlaqələr qurmağı və davam etdirməyi arzu edirik. Amma Dağlıq Qarabağ probleminin
həlli Ermənistanla əlaqələrimizin bərpasının ən vacib şərtidir. Bunu hamı bilməlidir.
Rəcəb Tayyib Ərdoğan
Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti
Bakı, 15 sentyabr 2018-ci il
“Zaman ən ədalətli hakimdir!” ifadəsini çox eşitmişik. Sentyabrın 15-də Azərbaycan paytaxtında şahidi
olduğumuz cah-cəlalın, təmtərağın sevinc hisslərini yaşayarkən, məhz həmin ifadə yadımıza düşdü. Zaman
doğrudan da çox ədalətli hökmünü verdi və biz 100 il əvvəlki qurtuluş döyüşümüzün ildönümünü təkbaşına
deyil, bilavasitə həmin qurtuluşun müəlliflərindən olan türk xalqının nümayəndələri, qardaş ölkənin prezidenti
ilə birlikdə qeyd etdik.
Bakı şəhərinin o zamankı bədxahlarımızdan, düşmənlərimizdən azad edilməsinin 100 illiyinə həsr
olunmuş möhtəşəm hərbi parad haqqında – fikrimizcə, həmin tədbir təkcə hərbi deyil, həm də hisslərin,
duyğuların mənəvi paradı idi – çoxsaylı rəy və mülahizələr eşitdik. Fikrimizi hamısı bir-birindən dəyərli olan
həmin fikirlər arasından ikisini təkrar olaraq yada saldıqdan sonra davam etdirmək istəyirik.
Birincisi, parad keçirilən günün sonunda redaksiyamızın qonağı olan türkiyəli hərbçi, istefada olan
general-leytenant Namiq Kamal Çalışqan qeyd etdi ki, tarix iki ölkə və xalq arasında münasibətləri bütün
dünya üçün örnək olan bir məcraya yönləndirmişdir. 1918-ci ildə bir neçə cəbhədə döyüşlər aparan və ağır
durumda olan Osmanlı dövləti türk düşmənlərinin soyqırımına məruz qalmış və müstəqilliyini elan etmiş
azərbaycanlı qardaşların aqibətini öz taleyindən ayrı saymamış, igid oğullarını dərhal onun harayına
göndərmişdir. Bu gün biz bu hünərin və sədaqətin dünyaca ünlü üzağlığına yığışmışıq.
İkincisi, televiziya jurnalistlərindən biri dedi: – Qocaman bəstəkar Tofiq Bakıxanovun “Xalq qəzeti”nə
bu paradla bağlı verdiyi müsahibənin sərlövhəsi bütövlükdə bütün azərbaycanlıların ürək sözü olduğuna və
həqiqəti ifadə etdiyinə görə bir çox soydaşlarımızın gözünü yaşartdı: “Biz yaşlı nəsil belə paradı çox
arzulamışdıq.” Çox arzuladığımıza görə də Tanrı qismət elədi.
Nəhayət, bu yubiley tədbiri keçirildi və Azərbaycan – Türkiyə dostluğunun, qardaşlığının, strateji
tərəfdaşlığının ən ali nümunəsi kimi bütün dünyaya sübut etdik ki, hansısa qara qüvvələrin “kiçik ölkə” kimi
qələmə verdiyi Azərbaycan Respublikası siyasi mübarizələr meydanında tək deyildir.
Sentyabrın 15-də Bakı öz tarixinin ən əlamətdar günlərindən birini yaşadı. Türk dünyasının iki qüdrətli
dövlətinin prezidentlərinin iştirakı ilə keçirilən qardaş orduların hərbi paradının sədasını, demək olar ki,
eşitməyən olmadı. Dostlarımız eşidib fəxr etdilər, düşmənlərimizin isə bağrı qan oldu.
Azərbaycvan Prezidenti İlham Əliyevin bayram çıxışına bədxahlarımızın başında ildırım kimi çaxan “Bu
bayram günündə biz birlikdəyik. Yüz il bundan əvvəl biz bir yerdə idik, bu gün də biz bir yerdəyik” – sözləri
ilə başlaması isə Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxlayan bədnam qonşularımıza mesaj kimi səsləndi.
Dövlət başçımız əlavə etdi ki, yüz il bundan əvvəl Nuru paşanın komandanlığı ilə Qafqaz İslam Ordusu
Azərbaycan korpusu ilə birlikdə Bakını işğalçılardan azad etdi: “Bu tarixi hadisə münasibətilə bütün
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Azərbaycan və Türkiyə vətəndaşlarını ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Azərbaycanın rəmzlərindən biri olan
“Azadlıq” meydanından bütün türk bacı-qardaşlarımıza səmimi salamlarımı, sevgimi, məhəbbətimi
çatdırıram”.
Türk əsgərinin daim ədalətli mübarizə apardığını, heç bir xalqa və ya dövlətə qəsdçilik, qərəzçilik
etmədiyini, əksinə həmişə sülhün və bərabərhüquqlu birgəyaşayışın tərəfdarı olduğunu xatırladan Türkiyə
Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan qeyd etdi ki, biz dünyanın 34 ölkəsində 78 şəhid məzarlığı
olan bir ölkəyik: “Türkiyə Azərbaycan uğrunda 1132 şəhid verib. Azərbaycan Türkiyədən sonra ən çox
şəhidimizin olduğu ölkədir. Buradakı məzarlarda yanaşı uyuyan şəhidlərimiz, eyni zamanda, ölkələrimiz
arasındakı birgə taleyin təmsilçiləridir. Türkiyə və Azərbaycan tarixi bir, mədəniyyəti bir, dili bir, dini bir iki
qardaş ölkədir”.
Elə Azərbaycan Prezidenti də öz çıxışında həmin məsələyə toxunmuş və demişdi ki, biz bu meydanda
yan-yanayıq, şəhidlərimiz isə Bakıdakı Şəhidlər xiyabanında yan-yanadırlar: “Biz bu gün əziz qardaşım,
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla şəhidlərimizin məzarlarını ziyarət etdik. Onların məzarları yanyanadır”.
Dövlət başçımızın çıxışındakı Türk Ordusuna minnətdarlıq hisslərinin miqyası, ölçüsü hesabagəlməz
dərəcədə idi: “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması tarixi hadisə idi. İlk dəfə olaraq, müsəlman
aləmində demokratik respublika yaradılmışdı. Biz fəxr edirik ki, bu respublikanı yaradan Azərbaycan xalqı
olmuşdur. Ancaq gənc müstəqil Azərbaycan böyük çətinliklərlə üzləşmişdi. Azərbaycan hökuməti öz ərazisinə
tam nəzarət edə bilmirdi. Bakı şəhəri və bir neçə başqa şəhər işğal altında idi. Azərbaycan hökuməti Gəncə
şəhərində yerləşmiş və orada fəaliyyət göstərmişdi. Qafqaz İslam Ordusunun Azərbaycana gəlməsi və Nuru
paşanın rəhbərliyi ilə Gəncədən Bakıya gəlməsi, bir neçə şəhərin azad edilməsi və sentyabrın 15-də şiddətli
döyüşlər nəticəsində Bakının azad edilməsi tarixi hadisə idi”.
Doğrudur, 2018-ci il sentyabrın 15-də Bakıda Türkiyə və Azərbaycan prezidentlərinin iştirakı ilə keçirilən
möhtəşəm hərbi parad siyasi və mənəvi baxımdan çox böyük əhəmiyyətə malik tarixi hadisə idi. Ancaq
qətiyyətlə deyə bilərik ki, Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa edəndən sonra – həm ulu öndər Heydər
Əliyevin dövründə, həm də 2003-cü ilin payızından etibarən bu dostluq, qardaşlıq münasibətlərinin inkişaf
etdirilməsi üçün kifayət qədər addımlar atılmışdır.
Mustafa Kamal Atatürk və Heydər Əliyev ideyalarına sadiqlik göstərən Ankara və Bakı, sözün həqiqi
mənasında, daim bir-birinin süvincinə də, kədərinə də şərik olublar. 15 sentyabr 1918-ci il tarixinin ölkəmizdə
qeyd olunması türk birliyinin, qardaşlığının nümunəsidir. Tarixi dönəmlərdə baş verən döyüşlərdə düşmənə
qarşı birgə mübarizə aparan hər iki xalqın ərənləri üçün Çanaqqala savaşı nə qədər müqəddəsdirsə,
Azərbaycanın müstəqilliyi yolunda, Qarabağ müharibəsində şəhid olan soydaşlarımız da türk xalqı üçün eyni
dərəcədə unudulmazdır. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həlli üçün
siyasi, hərbi yardımını əsirgəməyən Türkiyədə Xocalı soyqırımının qurbanları, Qarabağ döyüşlərində həlak
olan şəhidlər ehtiramla yad olunur.
Heç kəsin yadından çıxmayıb. Bu il iyun ayının 24-də Türkiyədə keçirilən prezident seçkilərində AKPnin namizədi, Azərbaycana olan məhəbbəti ilə xalqımızın da hörmətini qazanan Rəcəb Tayyib Ərdoğanın
qələbəsi hər iki ölkə arasında davam edən qarşılıqlı əməkdaşlığın yeni, daha geniş sferada inkişafını
şərtləndirirdi. Türkiyə kimi qüdrətli dövlətə başçılıq missiyasını davam etdirən Rəcəb Tayyib Ərdoğanın
qələbəsinin Azərbaycan –Türkiyə birliyinin ifadəsi olan TANAP-ın açılışı günlərinə təsadüf etməsinin özü
rəmzi xarakter daşıyırdı.
Həmin günlərdə cənab Ərdoğanı qələbə münasibətilə təbrik edən Prezident İlham Əliyevin məktubunda
qeyd olunurdu ki, xalqının Rəcəb Tayyib Ərdoğana etimadı qardaş Türkiyənin hərtərəfli inkişafı və
çiçəklənməsi yolunda genişmiqyaslı fəaliyyətə verilən yüksək qiymətdir. Dərin tarixi kökləri olan və möhkəm
təməllər üzərində qurulan, davam edən qarşılıqlı inama, etimada əsaslanan dövlətlərarası münasibətlər
müttəfiqliyin, strateji tərəfdaşlığın zirvəsinə yüksəlmişdir.
Prezidentin məktubunda deyilirdi: “Türkiyə-Azərbaycan dostluğu və qardaşlığı sayəsində birgə həyata
keçirdiyimiz layihələr regionun inkişafında, Avropa və Asiya arasında mühüm enerji kommunikasiya
dəhlizinin yaradılmasında böyük rol oynayır. Birgə gerçəkləşdirdiyimiz Bakı-Tbilisi –Ceyhan, Bakı-TbilisiƏrzrum, neft-qaz kəmərləri, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti, bu yaxınlarda açılışını etdiymiz TANAP
layihəsi uğurlu əməkdaşlığımızın parlaq nümunəsidir”.
Xatırladaq ki, bu ilin aprelində Azərbaycanda, iyununda isə Türkiyədə prezident seçkiləri keçirilmişdir.
Seçkilərdən sonra hər iki dövlət başçısının ilk qarşılıqlı səfərlərini dost və qardaş olan ölkələrimizə etməsinin
təməlində də tarixi köklərə bağlılıq, dünyada baş verən hadisələrə eyni mövqedən yanaşma, türk birliyinin
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maraqlarının ifadəsi kimi mühüm amillər dayanır. Hazırda ən yüksək səviyyədə olan dövlətlərimiz arasındakı
qarşılıqlı etimad, əlaqələrin sarsılmazlığı öndərlərimizdən ərmağan qalan irsə hörmət və etimaddır.
Bu birlik qlobal enerji layihələrinin həyata keçirilməsində də, Dağlıq Qarabağ ətrafında aparılan
danışıqların sülh yolu ilə başa çatmasında israrlı olan Azərbaycanın mövqeyinin bütün səviyyələrdə
dəstəklənməsində də, saxta erməni soyqırımı ilə əlaqədar qəbul olunan ədalətsiz qərarlara etiraz olunmasında
da, ümumiyyətlə, Türkiyə ilə Azərbaycanın eyni mənbədən qaynaqlanan mənafelərinin müdafiəsində daha
qabarıq şəkildə özünü büruzə verir.
Elə bir beynəlxalq tədbir ola bilməz ki, Azərbaycan və Türkiyə nümayəndələri eyni mövqedən çıxış
etməsinlər. 2015-ci ilin noyabrında Antalyada keçirilən “Böyük iyirmilər”in (G20) sammiti hələ də siyasi
analitiklərin təhlil mövzusu olaraq qalır. Çünki həmin tədbirə ev sahibliyi edən Türkiyənin dəvəti ilə ölkəmizin
qüdrətli dövlətlərlə eyni məclisdə iştirakı qürurverici idi.
Bundan başqa, Türkiyə- Azərbaycan Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurasının iclaslarının uğurla
davam etdirilməsi, birgə fəaliyyətlə bağlı aparılan müzakirələr Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrini
möhkəmləndirməklə dünyada baş verən hadisələrə də müsbət təsirini göstərir. Ümumiyyətlə, ikitərəfli
formatda uğurlu fəaliyyət göstərən, iqtisadi, enerji, təhsil, mədəni sahədə əməkdaşlığı yeni mərhələlər üzrə
inkişaf etdirən, beynəlxalq təşkilatlarda siyasi baxışları eyni , bir-birinə dəstək olan Türkiyə ilə Azərbaycanın
dostluğu bütün istiqamətlər üzrə inkişafdadır.
Ölkələrimiz eləcə də, Avropa Şurası, ATƏT, BMT, NATO, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və digər
beynəlxalq təşkilatlarda vahid mövqedən çıxış edirlər. Bu addımlar isə hər iki ölkənin birliyini və həmrəyliyini,
bütünlükdə, türk dünyasının gücünü artırır, ölkələrimizin regional təhlükəsizlik məsələlərinə töhfəsini verir.
Reallıq budur ki, bölgədə nəhəng enerji, infrastruktur layihələrinin yaradılması təşəbbüsü məhz Azərbaycanla
Türkiyəyə məxsusdur. Qlobal, bütün dünya üçün önəmli olan təşəbbüslərin nəticəsidir ki, tarixdə ilk dəfə
olaraq Xəzər dənizi Aralıq dənizi ilə “Əsrin müqaviləsi”nin məntiqi nəticəsi kimi birləşdi və bu əlamətdar
hadisə özlüyündə böyük bir nailiyyət kimi dəyərləndirildi.
Azərbaycan – Türkiyə dostluq, qardaşlıq və tərəfdaşlıq münasibətlərinin ən ali səviyyədə olduğunu
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sentyabrın 15-dəki paradda söylədiyi fikirlərdən seçdiyimiz sitatla
tamamlayırıq: “Bu gün Bakı şəhəri Türkiyə və Azərbaycan bayraqları ilə bəzədilib. Küçələrdə, binalarda, hərbi
gəmilərdə, səmada Türkiyə və Azərbaycan bayraqları dalğalanır. Bu gün bu möhtəşəm mərasimi təkcə Bakı
şəhərinin sakinləri yox, bütün dünya görür. Milyonlarla insan Türkiyə və Azərbaycanda, milyonlarla
soydaşımız xaricdə bunu görür və haqlı olaraq qürur hissi keçirir”.
Xalq qəzeti. – 2018.- 18 sentyabr. – № 208. – S. 4.
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Azərbaycan – Türkiyə münasibətləri: qardaşlıq və səmimiyyət mücəssəməsi
Səbuhi Məmmədov
İki ölkənin yeni seçilmiş liderlərinin, dövlət rəsmilərinin qarşılıqlı səfərləri qırılmaz bağları daha
da gücləndirir
Azərbaycan – Türkiyə strateji münasibətlərinin yüksək səviyyəsi dövlətlərarası əlaqələrin tarixində
nadir hadisə kimi qiymətləndirilir. Hər iki ölkə dünyanın bir sıra mühüm geosiyasi və geoiqtisadi
proseslərinin cərəyan etdiyi mürəkkəb regionda etibarlı strateji tərəfdaşlar kimi münasibətlərin daim
inkişafında və daha da gücləndirilməsində maraqlı olduğunu əməli addımlarla nümayiş etdirmişdir.
İstər Azərbaycanda, istərsə Türkiyədə yeni hökumət fəaliyyətə başlayan zaman yüksək vəzifəli dövlət
xadimlərinin ilk xarici səfərlərini Ankaraya və Bakıya etmələri əlaqələrin qarşılıqlı etimad və inam
əsasında qurulmasından xəbər verməklə yanaşı, dünyaya “Bir millət, iki dövlət” deyiminin reallığı əks
etdirdiyini təsdiqləyən mühüm ismarıc da göndərir.
İki ölkə arasındakı münasibətlərin inkişafında ulu öndər Heydər Əliyevin misilsiz xidmətləri var.
Azərbaycan ilə Türkiyə arasındakı münasibətləri “Bir millət, iki dövlət” kimi xarakterizə edən böyük siyasi
xadim hələ Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri olduğu 1992-ci ildə Türkiyə rəhbərliyi ilə
birlikdə Qars müqaviləsini yenidən imzalamış, blokada şəraitində yaşayan qədim diyarın qardaş ölkə ilə 11
kilometrlik hissəsində, Araz çayı üzərində “Ümid” körpüsü adlandırılan keçid məntəqəsinin istifadəyə
verilməsini təmin etmişdi. İki qardaş ölkəni bir-birinə bağlayan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft, Bakı-TbilisiƏrzurum qaz kəmərləri, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun reallığa çevrilməsində ulu öndər Heydər Əliyevin
misilsiz əməyi olmuşdur. Prezident İlham Əliyev də ümummilli liderin müəyyənləşdirdiyi bu strateji hədəflər
istiqamətində önəmli addımlar atmışdır. Məhz belə misilsiz fəaliyyətin nəticəsidir ki, hazırda Azərbaycan ilə
Türkiyə Avrasiya kontinentinin Cənubi Qafqaz və Qara dəniz kimi strateji əhəmiyyətli regionlarının
geoiqtisadi mənzərəsinin müsbətə doğru dəyişdirilməsinə nail olmaqla yanaşı, Qərbin enerji təhlükəsizliyinin
güclənməsinə də mühüm dəstək vermişlər. Belə ki, tərəflər arasında diplomatik münasibətlərin
yaradılmasından indiyədək keçirilən görüşlər, aparılan müzakirələrdən sonra ölkələrimiz, regionumuz və hətta
ümumilikdə, Avropa və dünya üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən sənədlər imzalanmışdır. Türkiyə ilə
Azərbaycan birlikdə Qərb üçün strateji əhəmiyyət daşıyan layihələrin həyata keçirilməsi üçün hüquqi bazanı
təşkil edən müqavilələr imzalamaqla, enerjiyə olan tələbatın şaxələnməsinə güclü imkan vermişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçkidən sonra ənənəvi olaraq cari il iyun ayının 12-də Türkiyəyə
səfəri zamanı da qardaş ölkə ilə münasibətləri daha da gücləndirən layihənin – TANAP layihəsinin açılış
mərasimində iştirak etmişdir. Trans-Anadolu qaz kəməri layihəsinin icrasının müstəqilliyimizin daha bir
mühüm hadisəsi kimi tarixə düşdüyünü vurğulayan siyasi şərhçilər əlavə etmişlər ki, Azərbaycanın və
Türkiyənin möhkəm işbirliyi, qardaşlığa və dostluğa söykənən fəaliyyətləri bu strateji layihənin uğurla
reallaşmasında əhəmiyyətli rol oynamışdır. Bundan başqa, TANAP-ın açılış mərasimindəki çıxışında
Prezident İlham Əliyev bildirmişdi ki, Türkiyənin gücü bizim gücümüzdür və bizim gücümüz birliyimizdədir.
“Biz uzun illərdir ki, bu birliyi nümayiş etdiririk. Bu gün dünyada bir-birinə bu qədər yaxın olan, bir-birini bu
qədər dəstəkləyən ikinci ölkələr tapmaq çox çətindir”, – deyən dövlət başçımız əlavə etmişdi ki, TürkiyəAzərbaycan birliyi, qardaşlığı həm ölkələrimiz, həm xalqlarımız, bölgəmiz, həm də Avrasiya üçün önəmli
amildir.
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan çıxışında TANAP layihəsinin reallaşmasının, hər şeydən
əvvəl, Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı qarşılıqlı etimada əsaslanan münasibətlər sayəsində mümkün
olduğunu diqqətə çatdırmışdır. “Bundan başqa, istehsalçı, tranzit və istehlakçı ölkələrlə şirkətlər arasındakı
uzlaşma və qarşılıqlı anlaşma birliyi prosesin sürətləndirilməsinə töhfə verib. Bu baxımdan TANAP, eyni
zamanda, çoxtərəfli əməkdaşlığın nümunəsidir. Enerjini münaqişə deyil, əməkdaşlıq zəmini olaraq görən
anlayışımız TANAP sayəsində bir daha təsdiqini tapdı”, – deyən qardaş ölkə lideri bununla əlaqədar xüsusilə
Prezident İlham Əliyevə çox təşəkkür etdiyini açıqlamışdı.
Ümumiyyətlə, Türkiyə Qafqaz siyasətini həmişə diqqət mərkəzində saxlamış və regionda cərəyan edən
proseslərə fəal müdaxilə etməyə çalışmışdır. Hazırda Azərbaycan Türkiyənin Qafqazda ən böyük müttəfiqi və
iqtisadi tərəfdaşıdır. Naxçıvan MR istisna olmaqla, quru və dəniz sərhədlərinin olmamasına baxmayaraq,
Türkiyə və Azərbaycan münasibətlərini strateji səviyyədə inkişaf etdirməyə nail olmuşlar. Azərbaycan
Türkiyənin Qafqazda olduğu kimi, həm də Orta Asiya və Xəzər bölgəsində digər dövlətlərlə, xüsusən türkdilli
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dövlətlərlə əlaqə yaratması üçün mühüm vasitə rolunu oynayır. Xəzərin enerji resurslarının dünya bazarlarına
nəql olunması sahəsində Azərbaycan ilə Türkiyə arasında davamlı əməkdaşlığın genişləndirilməsi hər iki
dövlətin regionda siyasi-iqtisadi və strateji maraqlarının təmin edilməsini şərtləndirir. Azərbaycanın neft
strategiyasının həyata keçirilməsi Qafqaz regionunda sabitliyin möhkəmləndirilməsi və qonşu dövlətlərlə,
xüsusilə Türkiyə ilə strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin daha da dərinləşməsinə müsbət təsir göstərir.
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın prezident seçildikdən sonra ilk xarici səfərini Azərbaycana edərək, iki ölkə
arasında münasibətlərin qırılmaz bağlarla bir-birinə sarıldığını bir daha nümayiş etdirməsi və səsləndirdiyi
bəyanatla ikitərəfli münasibətlərin yüksələn xətlə bundan sonra da inkişaf edəcəyini təsdiqləmişdi. Cari il iyul
ayının 12-də keçirilən Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinin təkbətək görüşündə iki ölkə arasında dostluq
və qardaşlıq münasibətlərinin bütün sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi vurğulanmış və əlaqələrimizin bundan
sonra da möhkəmlənəcəyinə inam ifadə olunmuşdu.
Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinin mətbuata bəyanatlarında da ölkələrimiz arasında münasibətlərin
hazırkı vəziyyətinə dair mühüm bəyanatlar səsləndirilmişdi. “Siz seçkilərdən sonra ilk rəsmi səfərinizi
Azərbaycana edirsiniz. Dünən Türkiyədə Sizin andiçmə mərasiminiz keçirilmişdir və bu gün Siz
Azərbaycanda rəsmi səfərdəsiniz. Bu, bir daha onu göstərir ki, Türkiyə-Azərbaycan dostluğu, qardaşlığı
sarsılmazdır, əbədidir”, – deyən Prezident İlham Əliyev bildirmişdi ki, Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın
səfəri bir daha Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığının nümunəsidir, bir daha bizim birliyimizi göstərir. Ölkə başçısı
bəyanatında bir daha diqqətə çatdırmışdı ki, bu gün Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri ən yüksək zirvədədir və
tərəflər bütün beynəlxalq məsələlərdə bir-birini daim dəstəkləyirlər.
Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli işində
daim Azərbaycana böyük dəstək göstərdiyini də xatırlatmış və xüsusilə vurğulamışdı ki, dünya miqyasında bu
məsələ ilə bağlı Azərbaycana ən böyük dəstək verən ölkə Türkiyədir. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğan da ölkələrimiz arasında münasibətlərin yüksək səviyyədə olduğunu qeyd edərək bildirmişdi ki,
Dağlıq Qarabağ və Naxçıvanla bağlı problemləri aradan qaldırmaq üçün Türkiyə olaraq əlimizdən gələni etdik:
“Bu məsələni daim diqqət mərkəzində saxladıq, bundan sonra da saxlamaqda qətiyyətliyik. Naxçıvanla
ölkəmiz arasında quru yolundakı problemlər həll edilmiş vəziyyətdədir. İndi yeni bir addım olaraq, – bu məsələ
ilə əlaqədar daha əvvəl də İlham qardaşımla danışmışdıq, – lazım gələrsə dəmir yolu məsələsini də həll etməklə
aradakı bu əlaqələri daha yüksək səviyyəyə çatdırmaq hər iki ölkəyə əlavə güc verəcək”.
Cari il iyulun 24-də Türkiyə Respublikasının xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu Azərbaycana ilk xarici
səfəri çərçivəsində də rəsmi Ankaranın ölkəmizin problemlərinə olan münasibətini bir daha açıqladı və qardaş
respublikalar arasında münasibətlərin bundan sonra da inkişaf edəcəyinə əminliyini bildirdi. Azərbaycanın Baş
naziri Novruz Məmmədov Mövlud Çavuşoğlu ilə görüşdə ulu öndər Heydər Əliyevin “Bir millət, iki dövlət”
kəlamını xatırladaraq Azərbaycanla Türkiyə arasında münasibətlərin ən yüksək səviyyədə olduğunu
vurğulamış və bildirmişdir ki, dost və qardaş ölkələr olan Azərbaycan ilə Türkiyə arasında çox möhkəm və sıx
əməkdaşlıq əlaqələri mövcuddur. Bölgədə sabitlik, təhlükəsizlik və inkişaf üçün Azərbaycan-Türkiyə
qardaşlıq münasibətləri mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Mövlud Çavuşoğlu ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi istiqamətində mühüm
addımların atıldığını vurğulayaraq demişdir ki, xalqlarımızın və dövlətlərimizin başçılarının sıx dostluq və
qardaşlıq əlaqələri münasibətlərimizin daha da möhkəmlənməsində mühüm rol oynayır. Jurnalistlərə
müsahibəsində cənab Çavuşoğlu Türkiyədə yeni hökumətin qurulmasından sonra ənənəvi olaraq ilk xarici
səfərini Azərbaycana etdiyini söyləmişdir. O, Rəcəb Tayyib Ərdoğanın prezident seçiləndən sonra ilk xarici
səfərini bir neçə gün öncə Azərbaycana etdiyini xatırlatmış və bunun önəmini qeyd etmişdir.
Xarici İşlər Nazirliyində keçirilən görüşdə də bir sıra mühüm bəyanatlar səslənmişdir. Azərbaycanın
xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov keçirilən mətbuat konfransında demişdir ki, beynəlxalq təşkilatlarda,
ilk növbədə Avropa Şurasında əməkdaşlıq müzakirə olunmuşdur. Bundan başqa, nazirlər iki qardaş ölkə
arasında bərqərar olunmuş strateji münasibətlərin və ənənəvi dostluğun yüksələn xətlə irəlilədiyini
məmnuniyyətlə qeyd etmişlər. Azərbaycan ilə Türkiyə arasında durmadan inkişaf edən əməkdaşlığın iki ölkə
ilə bərabər bütün bölgənin tərəqqisinə, sülhə və sabitliyə xidmət etdiyini qeyd edən nazirlər artıq fəaliyyətə
başlamış Bakı-Tbilisi-Qars, Cənub Qaz Dəhlizi və TANAP layihələrinin əhəmiyyətinə toxunmuşlar. Cənab
Çavuşoğlu mətbuat konfransında Türkiyə və Azərbaycanın birgə fəaliyyəti təkcə ölkələrimiz deyil, bütövlükdə
region üçün önəmli olduğunu vurğulamış və həyata keçirilən birgə layihələrin regionda böyük iqtisadi inkişafa
səbəb olacağını diqqətə çatdırmışdır.
Bir sözlə, Azərbaycan və Türkiyə xalqlarının qardaşlığı daim möhkəmlənir, əlaqələri dayanmadan inkişaf
edir və hər iki ölkə regionda təhlükəsizliyin qarantına çevrilir. Dövlətlərimiz arasında münasibətlərin xarakteri
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və yüksək səviyyəsi Azərbaycan – Türkiyə əlaqələrinin sarsılmazlığından və dərin tarixi köklərə
söykənməsindən xəbər verir. Həmin qardaşlıq münasibətlərinin bundan sonra da inkişaf etməsi üçün tərəflərin
güclü iradəsi və istəyi var. Qarşılıqlı səfərlər və həyata keçirilən tədbirlər də məhz belə deməyə əsas verir.
Xalq qəzeti.-2018.-28 iyul.-№166.-S.3.
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Cənubi Qafqaz: Azərbaycan-Türkiyə birliyi yeni geosiyasi dinamika işığında
Transanadolu qaz boru kəməri – TANAP layihəsinin rəsmi açılışı ilə bağlı ekspertlər bütövlükdə Cənubi
Qafqazı əhatə edən məsələlər kontekstində bu bölgənin geosiyasi gələcəyinin müxtəlif aspektlərini analiz
edirlər. Maraqlı tezislər irəli sürülür. Xüsusilə bu subregionun təhlükəsizliyinin təmini məsələsi maraq
doğurur. Həmin bağlılıqda Gürcüstan rəhbərliyinin TANAP-ın açılışında iştirak etməməsi bir sıra suallar
yaradıb. Ümumiyyətlə, Azərbaycan-Türkiyə-Gürcüstan əməkdaşlığının perspektivinin geosiyasi analizi daha
da aktuallaşıb. Məsələyə geniş müstəvidə yanaşdıqda, əslində, meydana hansısa ciddi maneənin çıxdığını
görmürük. Əksinə, qlobal geosiyasi proseslərin təhlili başqa əhəmiyyətli məqamı ortaya çıxarır. Belə ki,
Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığının Cənubi Qafqazın sabitliyi, təhlükəsizliyi və davamlı inkişafı üçün daha
böyük önəm kəsb etdiyi qənaəti alınır. Bunun fonunda Gürcüstanın mövqeyi də maraq doğurur. Ermənistanın
regionda baş verən proseslərdən təcrid olunması, Rusiya və İranın xarici siyasətində müəyyən düzəlişlərin
müşahidə edilməsi Cənubi Qafqaza necə təsir edə bilər? Bu müstəvidə Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığı hansı
məzmun kəsb edir? Bu sualların analizini aktual hesab edirik.
Bir fakt: əməkdaşlıq imkanları azalırmı?
Dünyada geosiyasi proseslərin gərginliyi yüksəldikcə onun müxtəlif regionlara təsiri də fərqli məzmun
çalarları alır. Cənubi Qafqaz bu baxımdan daha çox maraq doğurur. Son zamanlar bu subregionda hadisələrin
intensivliyi artıb. Burada ekspertlərin diqqətini daha çox Azərbaycanın təşəbbüsü ilə reallaşan enerji və
nəqliyyat layihələri ilə bağlı meydana gələn geosiyasi faktorlar cəlb edir. Rəsmi Bakı bir-birinin ardınca qlobal
siyasətə belə təsir edən beynəlxalq layihələri həyata keçirir. Bakı-Tbilisi-Qarsın açılışından sonra qlobal enerji
təhlükəsizliyi üçün prinsipial əhəmiyyət daşıyan TANAP-ın işə salınması özlüyündə əhəmiyyətli hadisə kimi
qəbul edilməkdədir. Bu layihədə çoxlu sayda dövlət iştirak edir və onlara yenilərinin qoşulması gündəmdədir.
Yəni bu mənada TANAP-ı haqlı olaraq “enerjinin İpək Yolu” (Rəcəb Tayyib Ərdoğan) adlandırmaq olar.
Təbii ki, TANAP-ın işə salınmasına müxtəlif geosiyasi aspektlərdən yanaşmaq olar. Bizim üçün onların
sırasında Azərbaycan-Türkiyə-Gürcüstan əməkdaşlığının perspektivi əhəmiyyət daşıyır. Həm də bu məsələ
ekspertlərin gündəmində TANAP-ın açılışında Gürcüstan Prezidenti və ya baş nazirinin iştirak etməməsi ilə
yenidən öz aktual yerini tutub. Əslində, Türkiyə Prezidenti R.T.Ərdoğan Gürcüstan Prezidenti Giorgi
Marqvelaşvilini bir neçə gün öncə açılış mərasiminə dəvət etmişdi. Yəni Türkiyə ev sahibi olaraq Gürcüstan
tərəfinə yüksək hörmətini ifadə etmişdi.
Türkiyənin Gürcüstandakı səfiri Fatma Seren Yazqan səfərin baş tutmayacağı haqqında informasiyanı
son anda aldıqlarını, bunun səbəbini isə bilmədiyini bəyan edib. Buna baxmayaraq, Gürcüstan İctimai
Televiziyasına verdiyi müsahibədə xanım səfir, Gürcüstanı həmişə özlərinə yaxın hiss etdiklərini də söyləyib
(bax: Посол Турции не знает, почему президент Грузии не участвовал в церемонии открытия TANAP /
“Грузия Online”, 12 iyun 2018).
Bu məsələ Azərbaycan və Gürcüstan ekspertləri arasında da müzakirə edilib. Hər iki tərəf baş verən
hadisənin üç dövlət arasındakı münasibətlərə zərər verməyəcəyi qənaətindədir. Gürcüstan ekspertləri
G.Marqvelaşvilinin Türkiyəyə ölkədəki daxili vəziyyətə görə gedə bilmədiyini deyirlər. Başqa arqumentlər
gətirənlər də var. Ancaq bütün hallarda açılış mərasimində Tbilisinin səfir səviyyəsində təmsil olunmasının
Azərbaycan-Türkiyə-Gürcüstan münasibətlərinin məzmun, məqsəd və məramlarına uyğun gəlmədiyi qənaəti
mövcuddur.
Lakin siyasətdə emosiyalarla hərəkət etməyin bir faydasının olmadığı da məlumdur. Şübhə yoxdur ki,
G.Marqvelaşvilinin TANAP-ın açılış mərasimində iştirak etməməsi üç dost ölkə arasındakı münasibətlərə
kölgə sala bilməz. Azərbaycan və Türkiyə rəhbərliyi həmişə ağıl, təmkin, səbir və uzaqgörənliklə düşünüblər.
Gürcüstanın hazırkı vəziyyətini çox gözəl bilirlər. Bununla yanaşı, Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyəni çoxlu
sayda beynəlxalq layihələr birləşdirir. Gürcüstan mühüm nəqliyyat marşrutunun üzərindədir. Dost gürcü xalqı
ilə münasibətlərin daim yüksək səviyyədə olması üçün Bakı və Ankara tarixi addımlar atıblar.
Sirr deyil ki, Azərbaycan rəhbərliyi ən çətin anlarında Gürcüstanın müstəqilliyinin yanında olub. Qonşu
dövlət faktiki olaraq enerji cəhətdən iflas ərəfəsində olanda Ulu Öndər Heydər Əliyev yardım əlini uzatdı və
bunu Azərbaycan xalqı tam anlayışla qəbul etdi. Prezident İlham Əliyev də yüksək səviyyədə AzərbaycanGürcüstan əməkdaşlığının inkişafı üçün addımlar atmaqdadır.
Gürcüstan rəhbərliyi bütün bunları yüksək qiymətləndirir və Azərbaycanla əməkdaşlığın inkişafı üçün
çalışır. Türkiyənin regionda nüfuzunun daha da yüksəlməsi ilə Azərbaycan-Türkiyə-Gürcüstan üçtərəfli
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əməkdaşlığı möhkəmlənir və yeni perspektivləri meydana çıxır. Məhz bu tezisin işığında ölkələr arasında
əlaqələrin geosiyasi dinamikasının çalarları üzərində bir qədər geniş dayanmaq lazım gəlir.
Azərbaycan-Türkiyə-Gürcüstan: regional reallıqlar prizmasından baxış
Təbii ki, Azərbaycan-Türkiyə-Gürcüstan əlaqələrinə qlobal və regional geosiyasi dinamikadan kənarda
baxmaq doğru olmazdı. Hazırda bu aspektdə kifayət qədər mürəkkəb və mənası hələ tam anlaşılmayan
proseslər gedir. Ermənistanda “küçə demokratiyası”nın üstün gəlməsi, Tbilisidə isə bir kriminal hadisəni
ümummilli səviyyəyə yüksəldən etiraz aksiyalarının başlaması, hətta bu kontekstdə Gürcüstanda vəzifədə olan
azərbaycanlılardan bəzilərinin zərər çəkməsi, ABŞ-ın İran siyasətinin kəskinləşməsi, Rusiya-ABŞ
münasibətlərinin daha da gərginləşməsi, Moskvanın özünə yaxın regionlarda mövqeyini daha da
möhkəmləndirmək üçün müəyyən addımlar atması və digər məsələlər nəzərə alınmalıdır.
Aydın hiss edilir ki, Gürcüstanın xarici siyasətində müəyyən çətinliklər meydana gəlib. Bu ölkəni özü də
istəmədən böyük dövlətlər geosiyasi mübarizələrinin hədəfinə çevirirlər. Baş nazir Georgi Kvirikaşvilinin və
baş prokurorun istefa verməsi adi hadisələr deyil. Kənardan sakit görünən Gürcüstanda daxili siyasi vəziyyəti
“qaynadanlar” fəallaşıblar.
Proseslərin hansı istiqamətdə cərəyan edəcəyi aydın deyil. Nikol Paşinyanın bu ölkəyə səfəri daha çox
suallar yaratdı. Onun emosional və bir qədər müəmmalı dostluq mesajları arxasında nələrin dayandığı aydın
olmadı. Şübhəsiz, özlüyündə N.Paşinyan və onun təmsil etdiyi forpost Ermənistan geosiyasi proseslərdə
sıfırdır, əsas məsələ N.Paşinyanın ağalarının hansı mesajları gürcü tərəfinə çatdırması ilə bağlıdır. Gürcüstan
tərəfinə Abxaziyadan Ermənistana yol açılması ilə bağlı yeni təzyiqlər mümkündür. Bu təzyiqlərin mənbəyi
Qərb də ola bilər.
Təsadüfi deyil ki, bu məsələyə İsveçrənin bir şirkəti də qarışmağa çalışır. Bu şirkət Abxaziyadan
daşınmaları boynuna götürüb. Bu kontekstdə həmin şirkətin malları Abxaziyadan Ermənistana daşıması
ehtimalı istisna deyil. Ermənistana hər il yüz milyonlarla dollarlıq yardım edən Amerika və ya ermənilərin
ənənəvi havadarları olan Fransa, Almaniya, İngiltərə, Rusiya nədən etiraz etsinlər?
Belə bir şəraitdə Gürcüstanın təhlükəsizliyi daha da aktuallaşmış olur. Onun geosiyasi oyunların
mərkəzinə atılması Cənubi Qafqazda bir çox məsələləri daha da qarışdıra bilər. Ekspertlər bütün bunları nəzərə
alaraq Azərbaycan-Türkiyə-Gürcüstan əməkdaşlığının enerji, iqtisadiyyat, ticarət və nəqliyyatla yanaşı,
təhlükəsizlik sferasında da xeyli aktuallaşdığı qənaətindədirlər. Məsələyə başqa bucaq altında baxanda Bakı
və Ankaranın geosiyasi rolu ilə bağlı maraqlı məqamlar özünü göstərir.
Gürcüstanın geosiyasi aspektdə sıxışdırılması, regionda Türkiyə və Azərbaycanın fəaliyyətinin önəmini
artırır. Çünki bu iki dövlət real olaraq həm geosiyasi gücə, həm də tarazlığı saxlaya biləcək rıçaqlara
malikdirlər. Rusiya supergücdür, maraqları isə məlumdur. İranın ABŞ-la münasibətləri olduqca kəskindir və
bu böyük dövlətin konstruktiv geosiyasi rol oynamaq imkanları xeyli məhdudlaşıb. Ermənistan isə vassal və
forpost olaraq qalmaqdadır.
Qalır Azərbaycan və Türkiyə. Azərbaycan iqtisadiyyatını, maliyyə imkanlarını, ticari əlaqələrini dinamik
inkişaf etdirməkdədir. Gürcü ekspertlər də yekdil olaraq Azərbaycanı regionun ən sabit, sakit və dinamik
inkişaf edən ölkəsi kimi qiymətləndirirlər. Azərbaycanın qısa bir müddətdə iki əhəmiyyətli layihənin açılışını
həyata keçirməsi, dünyanın böyük dövlətlərinin Azərbaycan Prezidentinə Bakı ilə əməkdaşlığa can atmasını
ifadə edən məktublar göndərməsi, ölkəmizdə seçkinin yüksək səviyyədə və tam sabitlik şəraitində keçməsi
çox şeylərdən xəbər verir.
İki türk dövlətinin uğurları: Gürcüstan üçün şans
Hərbi-müdafiə sahəsində Azərbaycanın fəth etdiyi zirvələr haqqında da dünya KİV-ləri geniş
informasiyalar verir. Bu günlərdə Azərbaycan Ordusu “Polonez” və “Lora” raketləri ilə təchiz edilib.
Bunlardan birincisi Belarus istehsalıdır və göstəricilərinə görə Rusiya “İskəndər”lərindən geridə qalmır, hətta
bir sıra parametrlərdə ondan üstündür. Məsələn, “Polonez”ləri cəmi 10 dəqiqəyə atəşə hazırlamaq olar,
“İskəndər”də bu 20 dəqiqə çəkir. “Polonez”lər 8 hədəfi birdən vura bilir, “İskəndər” cəmi 2 hədəf vura bilər.
“Polonez”in vurma məsafəsi 300 kilometrdir, “İskəndər”inki 288 kilometr. “Polonez”lər yalnız vurma
sahəsinə görə “İskəndər”dən geri qalır. Rus raketləri 300 metr əhatəni məhv edir, Belarus raketləri isə 100.
İsrail istehsalı olan “Lora” da güclü raket silahıdır. Mobildirlər, onlar da uzaq məsafəni vururlar və
göstəriciləri “İskəndər”ə yaxındır. Onu da deyək ki, Təl-Əviv həmin silahları çox az ölkəyə satır. Bütün bunları
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diqqətə aldıqda, Azərbaycanda yeni raket bölümünün yaranmasının ölkənin müdafiə qüdrətinin daha da
artması kimi qəbul edilməsi tam normaldır. Ermənilər məhz buna görə çox təşvişə düşüblər. Onların KİV-ləri
Belarus və Qazaxıstan haqqında iftira, təhqir dolu yazılar dərc etməkdədirlər.
Burada qəribə odur ki, erməni ekspertlər Azərbaycanla əməkdaşlıq edən hər bir dövləti pisləyirlər. Belə
çıxır ki, dünyanın çox böyük əksəriyyəti erməni məntiqinə görə antidemokratikdir və bu mənada müsbət
xarakterə malik deyillər. Çünki Azərbaycanla Rusiya, İran, ABŞ, Türkiyə, Almaniya, Fransa, Böyük Britaniya,
Yaponiya, Çin, Pakistan, Koreya və digərləri əməkdaşlıq edirlər. Azərbaycan “Yeni İpək Yolu” layihəsinin 63
əsas iştirakçı dövlətlərindən biridir. Biz başqa faktları da sadalaya bilərik.
Ancaq əhəmiyyətli olan ermənilərin geosiyasi proseslərə və dövlətlərarası münasibətlərə yanaşmasıdır.
Onlar utanmadan Azərbaycanı aqressor adlandırmağa çalışırlar. Bu “aqressorluq” nədən ibarət imiş? Sən
demə, Azərbaycan 2016-cı ilin Aprel döyüşlərində öz halal torpağının bir qismini hərbi yolla azad etməklə
“aqressiya” nümayiş etdiribmiş?! Dünya tarixində bu qədər həyasızlıq nümunəsi olmayıb! Ermənilərin xəstə
qafaları adi bir şeyi anlamır: insanlar axmaq deyillər və görürlər ki, erməni işğalçı qüvvələri rəsmən tanınmış
Azərbaycan torpaqlarındadırlar! BMT-nin Nizamnaməsinin konkret maddəsinə görə, indiyə qədər beynəlxalq
aləm işğalçıların oradan çıxmasını təmin etməli idilər. Ancaq havadarlar və BMT-nin qətiyyətsizliyi
ucbatından erməni təcavüzkar qüvvələri hələ də Azərbaycanın 20 faiz torpağını işğal altında saxlayır. Buna
görə də Azərbaycan Ordusu hər an öz funksiyasını yerinə yetirmək üçün tam hüquqi əsasa malikdir. Aprel
döyüşləri da kənardan təsir nəticəsində yarımçıq bitdi, yəni Ordumuz bütövlükdə işğal altında olan
ərazilərimizi azad etmək haqqına malik idi! İndi Azərbaycanın öz hərbi qüdrətini daha da artırması region üçün
prinsipial müsbət əhəmiyyət daşıyır.
Birincisi, Azərbaycan və Türkiyə Silahlı Qüvvələri terrorla mübarizə aparırlar. Onlar uzun illərdir ki,
bütün regiona təhlükə törədən terror ünsürlərinin qarşısını kəsiblər. Başqa heç bir region ölkəsi bu cür ədalət
və səmimiyyətlə terrorla mübarizə aparmır. Deməli, regionun separatizmdən və terrordan xilası TürkiyəAzərbaycan əməkdaşlığının güclənməsi ilə birbaşa bağlıdır. Tbilisi də bunu anlayır və bu iki qardaş ölkənin
yanında durmağa çalışır.
İkincisi, dünya üçün böyük əhəmiyyəti olan iki əməkdaşlıq dəhlizi Azərbaycan və Türkiyədən keçir.
Onlardan biri “Bir Qurşaq, Bir Yol” layihəsi ilə bağlıdır. Bir sıra dairələrin ciddi-cəhdinə baxmayaraq, bu
layihənin Cənubi Qafqazda ana xətti Azərbaycan oldu. Azərbaycan hazırda Şərq-Qərb, Şimal-Cənub və
Cənub-Qərb nəqliyyat marşrutlarının qovşaq məkanıdır. Bakı artıq Avrasiyanın əsas nəqliyyat qovşağı
funksiyasını yerinə yetirir. Bu, başqa məqamlarla yanaşı, onu da ifadə edir ki, Azərbaycan qlobal enerji və
ticari təhlükəsizlik sistemi üçün son dərəcə vacib bir məkandır.
Digər əməkdaşlıq dəhlizi “Cənub Qaz Dəhlizi”dir. Bu marşrut Avropanın enerji təhlükəsizliyində ciddi
rol oynayacaq. Artıq mütəxəssislər həmin həqiqəti açıq etiraf edirlər. Hətta Rusiya bu layihəni təqdir edir.
Deməli, “Cənub Qaz Dəhlizi” perspektivi olan və qlobal miqyasda faydalı bir proyektdir.
Burada sabitliyin qorunmasında dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələri belə maraqlıdırlar. Bu sıraya Rusiya
və İran da daxildir. Onların heç birinə Azərbaycanda sabitliyin pozulması sərf etmir. Bu səbəbdəndir ki,
Gürcüstan üçün Azərbaycanla əməkdaşlıq həyati əhəmiyyət daşıyır. Faktiki olaraq Azərbaycan Cənubi
Qafqazın sabitliyinin və təhlükəsizliyinin məhək daşına çevrilib!
Üçüncüsü, Türkiyə artıq dünya miqyasında sözünü deyən və bir sıra aspektlərdə qlobal siyasətin
gündəmini müəyyənləşdirən dövlətdir. Məsələn, Türkiyə S-400-ləri almaqla ABŞ-Rusiya münasibətlərinə
möhürünü vurdu. Vaşinqton dəfələrlə bu məsələni ən yüksək səviyyədə müzakirə edib onun qlobal miqyasda
qüvvələr nisbətini dəyişə biləcəyini əsaslandırmağa çalışdı.
Lakin Ankara böyük dövlətlərə xas olan tərzdə öz mövqeyində nəinki qaldı, hətta konstruktiv təklifləri
ilə opponentlərini susdurdu. İndi Türkiyə Rusiyadan S-400-ü alır, ABŞ-dan “Petriot”ları almaqdan imtina
etmir və paralel olaraq İtaliya və Fransa ilə birlikdə özünün raketdənmüdafiə sistemini yaradır. Bu, Türkiyənin
qüdrətidir!
Türkiyə Suriya və İraqda terrorla mübarizədə böyük qətiyyət nümayiş etdirir. Afrindən sonra Münbicin
terrorçulardan təmizlənməsi məsələsi yalnız Ankaranın böyük iradəsi hesabına baş tutur. Türkiyə Silahlı
Qüvvələri İraqda PKK-ya qarşı geniş hərbi əməliyyatlar aparmaqdadır. Artıq Kandil dağının alınması gün
məsələsidir. Bu da onu göstərir ki, Türkiyə hərbi imkanları çox böyük olan dövlətdir. Onun Cənubi Qafqazın
təhlükəsizliyinin təminində əhəmiyyətli rolu ola bilər.
Nəhayət, Türkiyə Yaxın Şərqin və Avropanın cənub hissəsinin ən sabit və dinamik inkişaf edən ölkəsi
olduğunu Ərdoğanın dediyi kimi, “biləyinin gücü ilə” sübut etdi. Bəziləri bunun əksini düşünə bilər. Onlar
yəqin ki, Türkiyədə daim terror təhlükəsinin olduğunu arqument kimi gətirə bilərlər. Lakin bu, yanlış və
1849

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

birtərəfli yanaşmadır. Çünki məhz hər tərəfdən Türkiyədə aranı qatmağa çalışanların olmasına rəğmən, ölkə
bu gün sabitdir, sərhədlərindən uzaqda terrorun başını əzir. Üstəlik, Türkiyə hərbi sənayesi yeni-yeni silahları
nümayiş etdirir, iqtisadiyyat dinamik inkişaf edir. Türk lirəsini iflasa uğratmaq siyasəti də puça çıxdı. Hamı
anladı ki, Türkiyə bütün mənalarda supergüc olmağa layiq və qabil dövlətdir!
Yeni təhlükəsizlik sistemi: aparıcı faktorlar
Bunlardan belə bir nəticə çıxarmaq olar: Cənubi Qafqazın təhlükəsizliyinin şah damarı AzərbaycanTürkiyə əməkdaşlığıdır. Bu kontekstdə erməniləri narahat edən bir məqamı da vurğulamaq yerinə düşərdi.
Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu deyib ki, “mən həm də Azərbaycanın xarici işlər naziriyəm”!
Eyni məntiqlə Elmar Məmmədyarov Türkiyənin xarici işlər naziridir! Bu cür vəhdətdə olan iki dövlətin
yanında olmaq Gürcüstana hər aspektdə çox xeyir verə bilər! Çünki Gürcüstan özü müstəqil olaraq
təhlükəsizlik və inkişafın təminatçısı olmaq iqtidarında deyil. Ona bu təminatı yuxarıda vurğuladığımız
səbəblərdən nə Rusiya, nə də İran verə bilər. Ermənistanla bağlı vəziyyət isə aydındır – orada heç müstəqil
dövlət quruculuğu baş tutmayıb. Yeganə tarixi doğru yol Azərbaycan-Türkiyə tandeminin yanında olmaqdan
ibarətdir! Bunu Gürcüstanda çox gözəl anlayırlar və Tbilisi müdrik rasional siyasət yeritməkdədir.
Bunların fonunda Ermənistan isə tamamilə destruktiv ölkə təsiri bağışlayır. O, Cənubi Qafqazın geosiyasi
mənzərəsindən təcrid olunmuş məkan kimi görünür. İrəvanın apardığı siyasət onu reallıqlardan daha da
uzaqlaşdırır. Belə görünür ki, N.Paşinyan da konstruktiv mövqedə olan siyasətçi deyil (əgər onu siyasətçi
adlandırmaq mümkündürsə).
İndiyə qədər atdığı addımların heç biri müasirliyi və rasionallığı ilə fərqlənməyib. Əksinə, ondan köhnə
erməni şovinizminin iyi gəlir. Bu isə artıq hər kəsin, hətta erməni cəmiyyətində bir çoxlarının zəhləsini töküb.
İnsanlar illərdir ki, başqa ölkənin ərazisini işğal altında saxlamağın harasının mədəniyyət, sivillik, demokratiya
və müstəqil dövlət qurmaq olduğunu anlaya bilmirlər. Bunun bir adı var: özgə torpaqlarını kənar sifarişlə işğal
etmək və sonunda heç nəyə nail olmamaq! Bu bağlılıqda Ermənistan-Gürcüstan münasibətlərinin də
perspektivinin dumanlı olduğu qənaətini ala bilərik.
Ortada real bərabərhüquqlu tərəfdaşlığı təmin edə biləcək faktor yoxdur. Ermənistanın bütün istəkləri
Gürcüstanın ona güzəştə getməsi, dini eyniliyə görə hansısa məsələlərdə müdafiə etməsi, Gürcüstandakı
ermənilərə hansısa imtiyazların verilməsi və ərazisindən ermənilərə yol açması ilə bağlıdır. Elə bir konkret
səmərəli əməkdaşlıq layihəsi yoxdur ki, Tbilisi ona əsaslanıb, Ermənistanla əlaqələri yeni səviyyəyə
yüksəltsin. Doğrudur, burada Ermənistanın əl-qolunu Rusiyadan tam asılı olması da bağlayır. Ancaq bu seçimi
də erməni siyasətçilərin özləri ediblər. Onlar Avrasiya İqtisadi İttifaqını və Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi
Təşkilatını Avropaya alternativ olaraq seçdilər. İndi isə “ya-ya” məntiqinin təntənəsini təmin etməklə
məşğuldurlar ki, bir əldə iki qarpız tutmağın mümkün olmadığını bilmirlərmiş kimi görünürlər.
Vurğulanan məqamlardan maraqlı geosiyasi qənaətlər əldə edə bilərik. Dünya səviyyəsində gedən
geosiyasi proseslər Cənubi Qafqazda Azərbaycan-Türkiyə birliyini yeni səviyyədə əhəmiyyətli edib. İndi
birmənalı aydındır ki, bu bölgənin sabit və demokratik gələcəyi, təhlükəsizliyi daha çox bu iki qardaş dövlətin
fəaliyyətindən asılıdır. Tarixi həqiqət öz yerini tutur. Ənənəvi olaraq türk faktoru bu yerlərin inkişaf və sabitlik
təminatçısı olub. “Su axan yerdən bir də axır”!
Newtimes.az
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Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri
Vasif Cəfərov
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini tanıyan ilk ölkə Türkiyə olub. 1991-ci ilin noyabrın 9-da Türkiyə
Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyıb və 1992-ci ilin yanvarın 14-də iki ölkə arasında diplomatik əlaqələr
qurulub.
Türkiyənin ölkəmizdəki səfirliyi, o cümlədən Naxçıvan şəhərindəki Baş Konsulluğu 1992-ci ilin
yanvarında yaradılıb. Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi isə 1992-ci ilin avqust ayından fəaliyyətə başlayıb.
1993-cü ildə Azərbaycanın İstanbulda Baş Konsulluğu, 2004-cü ildə Qarsda Baş Konsulluğu açılıb.
2010-cu il iyulun 15-dən Türkiyənin Gəncədə Baş Konsulluğu da fəaliyyət göstərir.
Azərbaycanla Türkiyənin münasibətləri hər baxımdan böyük önəm kəsb edir. İki dövlətin uzlaşa
bilmədiyi, razılıq əldə etmədiyi məsələ yoxdur. Azərbaycan və Türkiyənin maraqlarının uyğun olması, ən
önəmlisi isə hər iki dövlətin vətəndaşlarının böyük hissəsinin eyni etnik qrupa sahib olması, din birliyi, oxşar
mədəniyyət, adət və ənənələr iki qardaş ölkənin bir mövqedən çıxış etməyə, bir-birilə sıx əlaqələr qurmağa
vadar edir.
Buna görə də xalqımız dövlət müstəqilliyin bərpa etdikdən sonra ona siyasi, iqtisadi, hərbi sahədə ilk
güclü dəstəyi Türkiyə verdi. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini ilk
Türkiyənin tanıması, ölkəmizdə səfirliyini açan ilk ölkənin Türkiyə olması bunun ən bariz nümunəsidir.
Müasir Azərbaycan dövlətinin sələfi olan Azərbaycan Demokratik Respublikasının da formalaşmasında,
Bakının dövlətimizin paytaxtı olmasında Türkiyənin əvəzsiz yardımları olub, türklər burada yüzlərlə şəhid
verib. Həmçinin Naxçıvanın Azərbaycanın ərazisi kimi qalmasında da Türkiyənin tutduğu mövqenin önəmi
böyük olub.
Azərbaycan da öz növbəsində Türkiyənin çətin vaxtlarında öz imkanları daxilində köməyini əsirgəməyib.
XX əsrin əvvəlində Türkiyənin bir hissəsi işğal ediləndə Azərbaycandan bir neçə min insan torpaqların
işğaldan azad edilməsi üçün aparılan döyüşlərdə iştirak edib, onlardan təxminən 3 min nəfəri şəhid olub.
Bundan başqa aparılan döyüşlər zamanı Türkiyə çətin maliyyə vəziyyəti ilə üzləşdikdə Nəriman Nərimanovun
qərarı ilə qardaş ölkəyə 500 kq qızıl, 100 min puddan çox neft göndərilib.
İki ölkə arasında rəsmi münasibətlər Azərbaycan Sovet İttifaqının tərkibində olarkən də mövcud idi.
1967-ci ildə Türkiyə Cümhuriyyətinin Baş naziri Süleyman Dəmirəlin və 1969-cu ildə Türkiyə
Cümhuriyyətinin prezidenti Cövdət Sunayın Bakıya səfərləri bu əlaqələrin xarakterinin
müəyyənləşdirilməsində böyük rol oynayıb (lib.aliyev-heritage.org).
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra isə bu əlaqələr daha da inkişaf etdi və yeni
müstəviyə keçdi. Hazırda Türkiyə nəinki Azərbaycanın, eyni zamanda bütün Qafqazın taleyində önəmli rol
oynayan üç əsas region dövlətindən (Rusiya və İranla birgə) biridir.
Türkiyənin Qafqazda mövqeyi əsasən Azərbaycanın və Azərbaycanla müttəfiqliyə, sıx münasibətlər
qurmağa ehtiyacı olan Gürcüstanın hesabına təmin olunur. Azərbaycanla demək olar ki, birbaşa quru əlaqəsi
olmayan (təcrid edilmiş Naxçıvanla əlaqə istisna olmaqla) Türkiyə yalnız Gürcüstan, Rusiya və İran vasitəsilə
Azərbaycana və Orta Asiyaya daxil olmaq, onlarla hərtərəfli inteqrasiyaya girmək imkanına malikdir.
Azərbaycan Türkiyə üçün Qafqazda olduğu kimi, həm də Orta Asiya və Xəzər bölgəsində digər
dövlətlərlə, xüsusən türkdilli dövlətlərlə əlaqə üçün mühüm vasitə rolunu oynayır.
Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin inkişafında hər iki tərəf maraqlıdır. Türkiyə Azərbaycan üçün
beynəlxalq aləmdə müttəfiq və dayaqdırsa, Azərbaycanın da güclü dövlət olması Türkiyənin dünya siyasətində
gücünün və rolunun artırması deməkdir. Ona görə də bu iki dövlətin münasibətlərinin beynəlxalq hüquq
normalarından irəli gələn prinsiplər əsasında inkişafı zəruridir.
İki ölkə arasında qarşılıqlı əlaqələrin inkişafında dövlət başçıları səviyyəsində təmasların olması çox
böyük fayda verib. Türkiyə Prezidenti Turqut Özalın Azərbaycana 1992-ci ilin 1-3 may tarixli səfəri və səfər
zamanı imzalanan Birgə Bəyanat qarşılıqlı əlaqələrin əsas prinsiplərini və inkişaf perspektivini müəyyən etdi.
Hər iki dövlət qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq prinsiplərini əsas tutaraq ardıcıl addımlar atmağa başladı. Türkiyə
müstəqil dövlət quruculuğu yoluna qədəm qoymuş Azərbaycanın səylərini dəstəkləyərək, hərtərəfli əlaqələrin
inkişafına geniş yardım göstərirdi.
Azərbaycanın beynəlxalq aləmlə inteqrasiyasında, regional təhlükəsizliyin qorunmasında və
ümumiyyətlə, ölkəmizin siyasi-iqtisadi və elmi-mədəni maraqlarının reallaşmasında Türkiyə ilə hərtərəfli
əməkdaşlığın genişlənməsinə xüsusi əhəmiyyət verən Heydər Əliyev 1993-cü ildə yenidən hakimiyyətə
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qayıtdıqdan sonra bu istiqamətdə kursun yüksələn xətt üzrə inkişafını təmin etdi. Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti Heydər Əliyevin Yeni Əsr və üçüncü minillik münasibətilə Azərbaycan xalqına müraciətində qeyd
edirdi ki, 1993-cü ilin yayından başlayaraq, Türkiyəyə münasibətdə də xarici siyasət kursunda ciddi
dəyişikliklər edildi və Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində keyfiyyətcə yeni bir mərhələ başlandı: “Bu gün
Türkiyə Azərbaycanın ən etibarlı siyasi müttəfiqi, bərabər hüquqlu iqtisadi tərəf-müqabilidir. İki qardaş
dövlətin başçılarının qarşılıqlı rəsmi səfərləri zamanı hərtərəfli əməkdaşlığımızı əhatə edən bir sıra mühüm
sənədlər imzalanmışdır. Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri iki qardaş xalqın mənafelərinə xidmət etməklə
yanaşı, dünyada və bölgədə sülhün və əmin-amanlığın bərqərar olması işinə də öz töhfəsini verir.”
Heydər Əliyev Azərbaycan Prezidenti kimi Türkiyəyə 3 rəsmi, 2 qeyri-rəsmi, 15 işgüzar səfər etməsi
ümummilli liderin xarici siyasət konsepsiyasında Türkiyəyə verdiyi əhəmiyyətin və ölkələr arasındakı strateci
birliyin çox fərqli olduğunun göstəricisidir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyəyə 1994-cü il fevralın 8-dən 11-dək
davam edən ilk rəsmi səfəri ikitərəfli əlaqələrin inkişafına yeni təkan verdi. Səfər dövründə Türkiyə Prezidenti,
Baş nazir və parlamentin rəhbəri ilə görüşən Heydər Əliyev Türkiyə Böyük Millət Məclisində çıxış edərək iki
ölkənin əlaqələri və bu əlaqələrin genişlənməsi üçün Azərbaycan tərəfinin düşüncələri haqqında məlumat
verib. Səfər çərçivəsində iki ölkə arasında əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında protokol, elmi, texniki,
mədəni və iqtisadi sahələrdə əməkdaşlıq haqqında saziş, dostluq və hərtərəfli əməkdaşlığın inkişafı barədə
müqavilə, siyasi məsləhətləşmələr barədə saziş, investisiyaların qarşlıqlı təşviqi və qorunması haqqında saziş
və digər mühüm sənədlər imzalandı.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 1997-ci ildə Türkiyənin “Dövlət nişanı”, 1999cu ildə isə Beynəlxalq Atatürk Sülh Mükafatına layiq görülməsi, dəfələrlə Türkiyənin müxtəlif media
qurumları tərəfindən “İlin adamı” seçilməsi, bu ölkənin bir çox universitetinin Fəxri doktoru seçilməsi
Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin inkişafındakı xidmətlərinin göstəricisidir.
2003-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilən İlham Əliyev də Türkiyə ilə münasibətlərin
inkişafına müstəsna diqqət ayırıb. Ötən dövr ərzində Prezident İlham Əliyev Türkiyəyə 4 rəsmi, 22 işgüzar
səfər edib.
13-15 aprel 2004-cü il tarixlərində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Türkiyəyə ilk rəsmi səfəri olub.
Səfər zamanı Prezidenti İ.Əliyev Türkiyə Prezidenti Ə.N.Sezərlə, Baş Naziri R.T.Ərdoğanla, Silahlı
Qüvvələrin Baş Qərargahının rəisi H.Ozköklə, xarici işlər naziri A.Güllə görüşüb. İ.Əliyev Böyük Millət
Məclisində olub, onun sədri ilə təkbətək görüşüb, Məclisdə cıxış edib.
Səfər zamanı Azərbaycan və Türkiyə arasında birgə bəyanat, mülki aviasiya və mədəniyyət sahəsində
əməkdaşlığa dair protokollor və digər vacib sənədlər imzalanıb.
İki ölkə arasında münasibətlərin xarakterindən danışarkən bir məsələyə də diqqət yetirmək istərdik.
Türkiyənin dövlət və hökumət başçılarının xaricə ilk rəsmi səfərlərinə Azərbaycandan başlamaları artıq
ənənəyə çevrilib.
Türkiyə ilə Azərbaycan arasında iqtisadi əlaqələr də güclüdür. 1994-cü il sentyabrın 20-də imzalanan
“Əsrin müqaviləsi”ndə “Türk petrolları” şirkətinin xarici neft şirkətləri konsorsiumunda təmsil olunması
Türkiyə ilə Azərbaycan arasında strateci əməkdaşlığın inkişafının real təzahürü idi.
Azərbaycanın neft-qaz sektoru ilə bağlı hazırlanan layihələrdə Türkiyənin payı var. Bakı-Tbilisi-Ceyhan
layihəsində, “Azəri”-”Çıraq”-”Günəşli” layihəsində, “Şahdəniz”, “Kürdaşı”, “Araz”-”Alov”-”Şərq”
layihələrində Türkiyə şirkətlərinə pay verilib.
13 iyul 2006-cı il tarixində Aralıq dənizinin Türkiyə sahilindəki Ceyhan terminalında Bakı-TbilisiCeyhan neft ixracı boru kəməri işə salınıb və bununla iki ölkənin iştirak etdiyi beynəlxalq transkontinental
layihə həyata keçirilib.
1999-cu ildə nəhəng Şahdəniz qaz-kondensat yatağı aşkar edilməsi ilə Azərbaycanla Türkiyə arasında qaz
sahəsində əməkdaşlığın qurulması üçün zəmin yaradıldı. 2001-ci il martın 12-də Prezidenti Heydər Əliyevin
Türkiyəyə rəsmi səfəri zamanı “Azərbaycanın təbii qazının Türkiyə Respublikasına tədarük edilməsinə dair
Azərbaycan və Türkiyə Respublikaları arasında təbii qazın satışı və alışı haqqında müqavilə” imzalandı.
2007-ci ilin yanvar ayında Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri istismara verildi.
2010-cu ildə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə Türkiyənin BOTAŞ şirkəti arasında imzalanan müqavilə
Azərbaycan qazının Türkiyəyə və Avropanın digər ölkələrinə satışını artıq reallaşdırır.
2020-ci illə qədər tamamlanması nəzərdə tutulan TANAP və TAP layihələri isə Şahdənizdən hasil
ediləcək iri həcmli qazın Türkiyə vasitəsilə Avropaya nəqlini nəzərdə tutur.
1852

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Türkiyə və Azərbaycanın təşəbbüsü ilə ölkələrimiz və bütövlükdə bölgə üçün önəmli başqa layihələr də
həyata keçirilir. Onlardan biri də Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun tikintisinin tamamlanmasıdır.
Ekspress.- 2018.- 4 aprel.- № 58.- S.10.
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Azərbaycan-Türkiyə həmrəyliyi və strateji tərəfdaşlığı daha da möhkəmlənir
Elçin Əhmədov
Müasir geosiyasi şəraitdə Azərbaycanın etibarlı strateji tərəfdaşı olan Türkiyə ilə münasibətlərin
möhkəmləndirilib daha da genişləndirilməsi ölkəmizin xarici siyasətinin mühüm tərkib hissəsidir. Hər
iki ölkənin dövlət və hökumət başçılarının, eləcə də siyasi, iqtisadi, ticarət, elm, təhsil, mədəniyyət və
digər sahələr üzrə aidiyyəti qurumların rəhbərlərinin qarşılıqlı səfərləri ikitərəfli əməkdaşlığın
inkişafında əhəmiyyətli rol oynayıb. Bütün sahələrdə əlaqələr uğurla inkişaf edərək ölkələrimiz
arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin yüksək səviyyəyə qalxmasına səbəb olub.
AZƏRTAC Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının
professoru, siyasi elmlər doktoru Elçin Əhmədovun Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin inkişafı ilə bağlı
yazısını təqdim edir.
Azərbaycanın neft strategiyasının həyata keçirilməsi regional sabitliyin möhkəmləndirilməsində və qonşu
dövlətlərlə, xüsusilə Türkiyə ilə strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin daha da dərinləşməsində mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Xəzər regionunda fəal mövqeyi ilə seçilən və Azərbaycanın bütün məsələlər üzrə
müttəfiqi hesab edilən Türkiyə dövləti əsas diqqətini respublikamızın neft ehtiyatlarının xarici bazarlara
marşrutu üzərinə cəmləşdirib. Bu məqsədlə də Türkiyə hökuməti Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft kəməri
marşrutunu irəli sürüb və kəmərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı bir sıra təkliflərlə çıxış edib.
1999-cu il noyabrın 18-də ATƏT-in İstanbulda keçirilmiş zirvə toplantısı çərçivəsində XX əsrin çox
mühüm layihəsi hesab edilən və mübahisəli müzakirələrə səbəb olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru
kəməri vasitəsilə Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə ərazilərindən xam neftin nəql edilməsinə dair Sazişin
Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə və ABŞ prezidentləri tərəfindən imzalanması region ölkələrinin strateji
əməkdaşlığı və Avropaya inteqrasiyası sahəsində mühüm addım oldu.
Bundan əlavə, İstanbul Zirvə toplantısında regionda sülhün və təhlükəsizliyin təmin edilməsi
istiqamətində Azərbaycanın və Türkiyənin iştirakı ilə “Qafqaz paktı” yaradılması ideyası irəli sürüldü.
Bununla yanaşı, “Şahdəniz” yatağından hasil olunan təbii qazın Bakı-Tbilisi-Ərzurum marşrutu üzrə
Türkiyəyə nəql olunması üçün qaz boru kəmərinin də inşasının həyata keçirilməsi haqqında qərar qəbul edildi.
Heç şübhəsiz, bu layihənin reallaşması Azərbaycanın və Türkiyənin sosial-iqtisadi inkişafında, regional
təhlükəsizliyin möhkəmlənməsində, qarşılıqlı əlaqələrin genişlənməsində və hər iki dövlətin dünya birliyinə
hərtərəfli inteqrasiyasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin xarici siyasət kursunu novatorcasına, dinamik şəkildə, çox uğurla
davam etdirən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev qardaş Türkiyə dövləti ilə münasibətləri yüksələn xətt üzrə
inkişaf etdirərək strateji müttəfiqlik səviyyəsinə qalxmasında əhəmiyyətli rol oynadı.
2006-cı il iyulun 13-də Türkiyənin Ceyhan limanında Şərq-Qərb enerji dəhlizinin mühüm qolunu təşkil
edən və ulu öndər Heydər Əliyevin adını daşıyan Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin təntənəli
açılış mərasimi keçirildi. Bu hadisə Ümummilli Liderin uzaqgörən və düşünülmüş siyasətinin, eləcə də uğurlu
neft strategiyasının nəticəsi və vaxtilə bəzi mütəxəssislərin inanmadığı üç dəniz əfsanəsinin reallığa çevrildiyi
gün kimi tarixə düşdü. Daha sonra regionda əməkdaşlığın genişlənməsi istiqamətində növbəti addım BakıTbilisi-Qars layihəsinin 2007-ci il fevralın 7-də Tbilisi şəhərində Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan
prezidentləri tərəfindən imzalanması oldu.
Ölkələrimiz arasında bütün sahələrdə əlaqələrin dinamik şəkildə inkişafının göstəricisi olan qlobal iqtisadi
layihələr – Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz və Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihələri
regionda sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasına öz töhfəsini verməklə yanaşı, xalqlarımızın rifah halının
yaxşılaşdırılması baxımından da böyük əhəmiyyətə malikdir. Hazırda regionun ən böyük və mühüm layihələri
hesab edilən hər üç layihənin Bakıdan başlanması təkcə Azərbaycanın neft və qaz ehtiyatlarına malik olması
deyil, eləcə də ölkəmizin regionda ən böyük iqtisadi potensiala, gücə və həmin layihələrin reallaşmasını diktə
etmək imkanına sahib olması deməkdir. Eyni zamanda, Azərbaycanın iştirakı ilə həyata keçirilən, Asiya ilə
Avropanı birləşdirən, tarixi İpək Yolunun bərpasına mühüm töhfə olan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsi
regionda yaşayan xalqlara rifah gətirəcək.
Müasir dövrdə Azərbaycanın etibarlı strateji tərəfdaşı olan Türkiyə ilə münasibətlərini daha da
möhkəmləndirməsi dövlətimizin xarici siyasətinin mühüm tərkib hissəsidir. 2010-cu il avqustun 16-da
“Türkiyə ilə Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında müqavilə”nin, eləcə də
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“Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası arasında Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurasının
qurulması haqqında Birgə Bəyannamə” nin imzalanması mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Heç şübhəsiz ki, Azərbaycanla Türkiyə arasında strateji tərəfdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında
adıçəkilən sənədin imzalanması çox düzgün və gələcəyə hesablanmış bir addım oldu. 2011-ci il oktyabrın 25də İzmir şəhərində keçirilən Türkiyə-Azərbaycan Yüksək Səviyyəli Əməkdaşlıq Şurasının ilk toplantısı
çərçivəsində Prezident İlham Əliyev və Baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan, eləcə də iki ölkə nümayəndə
heyətlərinin üzvləri arasında danışıqlar aparılıb və Türkiyə ilə Azərbaycan arasında qaz tranziti, qaz təchizatı
və qaz alqı-satqısına dair sazişlər imzalanıb.
Strateji Əməkdaşlıq Şurasının beşinci iclası əslində Bakıda keçirilməli olsa da, Türkiyədə baş vermiş
terror hadisələri ilə əlaqədar bu toplantı təkrar Ankarada keçirildi. Azərbaycan Prezidentinin bu addımı həm
bu hadisə ilə bağlı iki ölkənin birlikdə gücünü, həmrəyliyini, həm də bütün terror hücumlarına qarşı birlikdə
olduğumuzu milli və beynəlxalq miqyasda göstərmək baxımından çox yüksək qiymətləndirilir. 2016-cı il
martın 15-də Türkiyə-Azərbaycan Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurasının Ankarada keçirilən V
iclasında enerji, nəqliyyat məsələləri ilə yanaşı, müdafiə, hərbi və digər istiqamətlərdə əməkdaşlıq da müzakirə
edilib və altı müqavilə imzalanıb.
2015-ci il martın 17-də Türkiyənin Qars vilayətinin Selim rayonunda Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan
prezidentlərinin iştirakı ilə Trans-Anadolu qaz boru kəməri – TANAP-ın təməlinin qoyulması münasibətilə
təntənəli mərasim keçirildi. Bu tarixi mərasimdə layihəyə Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə ilə yanaşı, bütün
Avrasiya coğrafiyasının ehtiyacı olduğu qeyd edilərək bildirildi ki, layihə Azərbaycandan başlayan
genişlənmiş Cənubi Qafqaz boru kəmərini Avropa İttifaqında bir neçə kəmərlə əlaqələndirəcək. Beş il ərzində
reallaşması nəzərdə tutulan layihə bir neçə mərhələdə həyata keçiriləcək və ilk mərhələ 2018-ci ildə başa
çatacaq. 2020-ci ildə bu kəmərlə nəql olunacaq qazın həcmi ildə 16 milyard, 2023-cü ildə 23 milyard, 2026-cı
ildə isə 31 milyard kubmetrə çatdırılacaq. İlk dövrdə TANAP kəməri ilə nəql olunacaq 16 milyard kubmetr
Azərbaycan qazının 10 milyard kubmetri Avropaya, 6 milyard kubmetri isə Türkiyəyə satılacaq. Avropa üçün
nəzərdə tutulan qaz Türkiyə-Bolqarıstan və ya Türkiyə-Yunanıstan sərhədində təhvil veriləcək.
Azərbaycanın geostrateji mövqeyi bizə Avropanı Asiya ilə birləşdirən körpü olmağa nadir imkan yaradır.
Bu baxımdan, 2007-ci ildə təməli qoyulan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsi Qarsla Axalkalaki arasında
dəmir yolu xəttinin inşası yolu ilə Bakının Tbilisi ərazisindən dəmir yolu vasitəsilə Qarsla, başqa sözlə,
Azərbaycanın Türkiyə ilə birləşdirilməsini nəzərdə tutan layihədir. Bu dəmir yolu ilə artıq Avropa Anadolu və
Cənubi Qafqaz vasitəsilə Mərkəzi Asiya, Uzaq Şərq və Cənubi Asiya ilə birləşir və “Dəmir İpək Yolu” adlanan
fasiləsiz dəmir yolu şəbəkəsi ortaya çıxır.
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin iqtisadi inteqrasiyasını daha da
dərinləşdirəcək və onlara mühüm iqtisadi və strateji üstünlüklər qazandıracaq. Bugünə kimi Bakı-TbilisiCeyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru xətləri ilə bir-birinə bağlanan bu iqtisadi əlaqələr bundan sonra dəmir yolu
şəbəkələrini də əhatə edərək regional iqtisadi inteqrasiya istiqamətində ciddi addım atmış olur. Eyni zamanda,
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu Azərbaycan üçün yükdaşımalardan əldə edilən gəlirin artması baxımından çox
zəruridir. Yəni, Azərbaycan beynəlxalq yükdaşımalardan daha çox gəlir əldə edəcək. Bu baxımdan, BakıTbilisi-Qars ölkəmiz üçün iqtisadi baxımdan da vacib bir layihədir. Həmçinin bu layihə Azərbaycanın qeyrineft məhsullarını xaricə ixrac etmək baxımından da əhəmiyyətlidir və burada yalnız tranzit ölkə olaraq iştirak
etməyəcək, bu dəmir yolundan istifadə edərək öz məhsullarını xarici ölkələrə çıxaracaq. Bu mənada, BakıTbilisi-Qars həm də ölkəmizin qeyri-neft sektorunun inkişafına zəmin yaradacaq.
Ümumiyyətlə, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu Azərbaycan üçün həm siyasi, həm iqtisadi, həm də strateji
baхımdan böyük əhəmiyyət daşıyır. Bu dəmir yolu vasitəsilə Azərbaycan beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinə və
Türkiyəyə birbaşa gediş əldə edəcək. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu Şərqdən Qərbə yük və sərnişin daşımaları
imkanlarını daha da artıracaq, bu daşımalara sərf olunan vaxtı və maliyyə sərfiyyatını xeyli azaldacaq. Bakıdan
Türkiyənin Qars şəhərinə aparan yol oradan Ankara və İstanbula qədər uzanacaq, Avropa üzərindən La-Manşa
və Londona keçəcək.
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu Ermənistanın təcridini dərinləşdirməklə yanaşı, eyni zamanda, bu
təcavüzkar dövlətin işğalçılıq siyasəti ilə təcrid edilməyə çalışılan Naxçıvanın daha etibarlı dəmir yolu
şəbəkəsi vasitəsilə Bakı ilə birləşməsi üçün də mühüm imkan yaradır. Belə ki, artıq gələcəkdə Qars-İğdırNaxçıvan dəmir yolu xəttinin də çəkilməsi ilə Ermənistanın təcrid etməyə çalışdığı Naxçıvan Qars vasitəsilə
Azərbaycanın digər əraziləri və Avropa ilə fasiləsiz dəmir yolu əlaqəsi qura biləcək.
2017-ci il oktyabrın 30-da Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun açılışı münasibətilə Bakı Beynəlxalq Dəniz
Ticarət Limanında təntənəli mərasim keçirildi. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun açılışı Azərbaycanın
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beynəlxalq tranzit və logistika mərkəzinə çevrildiyini bir daha sübut etdi. Bu strateji layihə Azərbaycan
iqtisadiyyatının inkişafında da əhəmiyyətli rol oynayacaq. Azərbaycanın ilk illərdə tranzitdən minimal gəliri
50 milyon dollar təşkil edəcək. Digər tərəfdən, Azərbaycanın beynəlxalq siyasətin subyekti kimi nüfuzu daha
da artacaq və çox əhəmiyyətli tərəfdaşlar qazanacaq.
Oktyabrın 31-də isə Bakıda Azərbaycan-Türkiyə Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurasının altıncı
toplantısı keçirildi. Toplantıda iki ölkə arasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi məsələləri müzakirə olundu
və 6 mühüm sənəd imzalandı. İqtisadi sahədə imzalanmış sənədlərin böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini bildirən
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev preferensial, yəni, imtiyazlı ticarət sazişinin böyük məna daşıdığını və bu
Sazişin qüvvəyə minməsi nəticəsində dövlətlərimiz arasında olan ticarət dövriyyəsinin də xeyli dərəcədə
artacağını diqqətə çatdıraraq deyib: “…Bu günə qədər Azərbaycandan Türkiyəyə 10 milyard, Türkiyədən
Azərbaycana isə 11 milyard dollar sərmayə qoyulubdur. Bu sərmayələrin həcmi artacaq və Azərbaycandan
Türkiyəyə yatırılacaq sərmayə 20 milyard dollara çatmalıdır”. Dövlət başçısı, eyni zamanda, diqqətə çatdırdı
ki, bu gün Türkiyə-Azərbaycan dostluğu, qardaşlığı, birliyi bölgə üçün önəmli amildir, regionda sabitləşdirici
rol oynayır.
Ümumiyyətlə, qeyd etmək lazımdır ki, Türkiyə və Azərbaycan regional əməkdaşlıq prosesinin fəal və
əsas söz sahibi olan iştirakçılarıdır. Hər iki dövlət özünün iqtisadi və enerji imkanlarından, eləcə də geosiyasi
mövqeyindən ikitərəfli və regional əməkdaşlığın genişlənməsi istiqamətində səmərəli surətdə istifadə edir. Bu
gün bölgənin uzunmüddətli inkişaf strategiyasının müəyyənləşdirilməsində aparıcı rol oynayan və iki ölkə
arasındakı münasibətlərin çox vacib elementlərindən olan neft və qaz kəmərləri təkcə regionda deyil, eləcə də
bütün dünyada dövlətlərimizin nüfuzunu əhəmiyyətli dərəcədə artırıb. Bu layihələr Azərbaycanın, Türkiyənin,
eləcə də digər ölkələrin enerji təhlükəsizliyi üçün böyük təminat verir.
İki sahil.– 2017.- 2 noyabr. – № 200. – S. 11.
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Azərbaycan-İran: perspektivli əməkdaşlıq formatları və qlobal geosiyasi proseslər
Yeni regional əməkdaşlıq formatı çərçivəsində Azərbaycan, İran, Türkiyə və Gürcüstan xarici işlər
nazirlərinin Bakıda müzakirələr aparmasına dünya ekspertləri xüsusi diqqət yetirmişdilər. Belə
proqnozlaşdırılırdı ki, dördtərəfli formatda yeni bir əməkdaşlıq konfiqurasiyası meydana gəlir.
Milli.Az newtimes.az-a istinadən xəbər verir ki, onun geosiyasi və iqtisadi təsiri isə yalnız regionun
sərhədləri ilə məhdudlaşmır. Söhbət “Cənub-Qərb” dəhlizinin formalaşması imkanlarından gedir. İran
Prezidenti Həsən Ruhaninin Azərbaycan səfəri bu məsələlər fonunda daha çox maraq doğururdu. Həqiqətən,
Bakıda Azərbaycanla İran arasında Astara-Rəşt dəmiryolu xəttinin inşasının maliyyələşdirilməsi barədə vacib
sənəd imzalandı. Bununla da iki proqnoz özünü doğrultdu. Birincisi, Ermənistanın ümid bəslədiyi bəzi
layihələr arxivə atıldı, çünki İran Azərbaycanla əməkdaşlığa üstünlük verdi. İkincisi, regional və qlobal
əməkdaşlıq kontekstində növbəti perspektivli əməkdaşlıq formatı – dördtərəfli əməkdaşlıq öz səmərəsini
göstərməyə başladı. Bu məqamlar prizmasından İran Prezidentinin Azərbaycan səfərinin geosiyasi məqamları
üzərində daha geniş dayanmaq zərurəti hiss olunur.
Tarixi yaxınlıqdan müasirliyə: iki ölkənin əlaqələrinin inkişaf dinamikası
İran Prezidentinin Azərbaycana səfəri bir neçə aspektdən əhəmiyyət daşıyırdı. O cümlədən ikitərəfli,
üçtərəfli və dördtərəfli əməkdaşlıq formatlarının səmərəliliyi baxımından ekspertlərin marağına səbəb
olmuşdu. Proqnozlar özünü doğrultdu. Azərbaycan və İran dövlət başçıları keçirdikləri brifinqdə tarixi
əhəmiyyətli razılaşmaların əldə edildiyini vurğuladılar (bax: Azərbaycan və İran prezidentləri mətbuata
bəyanatlarla çıxış ediblər / AZƏRTAC, 28 mart 2018).
Bunlarla yanaşı, səfərin regional əməkdaşlıq perspektivlərini də qeyd etmək lazımdır. Məsələ ondan
ibarətdir ki, son zamanlar erməni KİV-ləri Ermənistanla İranın qlobal layihələrdə birgə iştirak edəcəyi ilə bağlı
hay-küylü yazılar dərc edirdilər. Özlüyündə iki dövlətin bir-biri ilə hansı məzmunda münasibət qurmasının
başqalarına aidiyyəti yoxdur. Lakin ermənilər ənənəvi dəst-xətlərinə sadiq qalaraq, bu məsələni
antiAzərbaycan ruhda təqdim etməyə cəhd göstərirdilər. Birbaşa yazırdılar ki, İran Azərbaycana deyil,
Ermənistana daha çox etibar edir, onunla strateji tərəfdaş olmaqda maraqlıdır.
Bu fikirləri təsdiqləmək üçün Ermənistan ekspertləri İranın keçən əsrin 90-cı illərində ermənilər üçün
“həyat yolu” olması faktını gətirirlər. Həmin dövrdə İranın Ermənistana etdiyi yardımlar danılmaz və
təkzibedilməz faktdır. Lakin müstəqil Azərbaycan dövlətinin müdrikliyi ondadır ki, sürətlə dəyişən dünyada
çevik və konstruktiv xarici siyasət yeridə bilir. Azərbaycan rəhbərliyi İran xalqı ilə olan tarixi bağlantıları
qiymətləndirir və iki ölkə arasında əməkdaşlığın daim inkişaf etməsinə ciddi diqqət yetirir. Təsadüfi deyil ki,
Prezident İlham Əliyev son dörd ildə dörd dəfə qonşu ölkəyə səfər edib, cənab Həsən Ruhaninin isə bu,
müstəqil Azərbaycanın paytaxtına üçüncü səfəridir.
Deməli, birincisi, bu səfər bir daha göstərir ki, Ermənistanın siyasi rəhbərliyi doğru yolda deyil, ikincisi,
Azərbaycan-İran əlaqələrinin tarixiliyi ilə müasirliyi arasında uyğunluq mövcuddur. Konkret desək, burada
həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli (üçtərəfli və dördtərəfli) formatda əməkdaşlıq özünü göstərməkdədir. Bakıda
imzalanan sazişlərin məzmununda da bu məqam öz əksini tapıb (bax: Azərbaycan-İran sənədləri imzalanıb /
AZƏRTAC, 28 mart 2018).
Bu bağlılıqda mətbuat üçün verdiyi bəyanatda Prezident İlham Əliyev ifadə edib: “Bu gün bir çox sənədlər
imzalanmışdır, onların arasında iki sənədi xüsusilə qeyd etmək istərdim. Bunlar Xəzər dənizində birgə
işləməyimizlə və Astara-Rəşt dəmir yolunun tikintisi ilə bağlı olan sənədlərdir. Bu sənədlər tarixi əhəmiyyət
daşıyır. Çünki bu sənədlərin reallaşması nəticəsində həm Xəzər dənizində, həm nəqliyyat sahəsində bizim
əməkdaşlığımız daha da yüksək pilləyə qalxacaq və eyni zamanda, bu, regional əməkdaşlığa da çox müsbət
təsir göstərəcəkdir (bax: Azərbaycan və İran prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər / AZƏRTAC,
28 mart 2018).
Azərbaycanın dövlət başçısı açıq bəyan edir ki, İran Prezidenti ilə aparılan müzakirələrdə yalnız ikitərəfli
əlaqələr deyil, həm də regional miqyasda əməkdaşlıq diqqət mərkəzində olub. Hər iki səviyyə üçün də uyğun
sənədlər imzalanıb. İndi Tehranla Bakı Xəzər dənizində enerji sahəsində əməkdaşlıq edəcək, eyni zamanda,
region miqyasında əlaqələrin inkişafı üçün real addımlar atmaqdadırlar. Onlar artıq konkret layihələrdə öz
səmərəsini verməkdədir.
Azərbaycan: perspektivli əməkdaşlıq formatlarının təşəbbüskarı
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Həmin kontekstdə ekspertlərin də böyük diqqət yetirdiyi “Şimal-Cənub” və “Cənub-Qərb” dəhlizlərinin
yaradılması ayrıca yer tutur. “Şimal-Cənub” dəhlizi Azərbaycan, Rusiya və İranın birgə səylərinin nəticəsidir.
Artıq bu istiqamətdə işlər sürətlə gedir. Bundan əlavə olaraq, Azərbaycan rəhbərliyinin təşəbbüsü ilə
dördtərəfli əməkdaşlıq formatı çərçivəsində (Azərbaycan, Türkiyə, İran və Gürcüstan) “Cənub-Qərb”
nəqliyyat dəhlizinin yaradılması işinə başlanılıb. Bakıda bununla bağlı Astara-Rəşt dəmiryolunun tikintisinin
maliyyələşdirilməsi haqqında sənəd imzalanıb.
Bütün bunların fonunda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ifadə etdiyi aşağıdakı fikirlər çox
maraqlıdır: “Ümumiyyətlə, demək istəyirəm ki, bizim əlaqələrimiz təkcə ikitərəfli formatla məhdudlaşmır, biz
artıq üçtərəfli, dördtərəfli əməkdaşlıq formatı çərçivəsində uğurla fəaliyyət göstəririk. Azərbaycan, İran,
Rusiya prezidentlərinin iki görüşü Bakıda və Tehranda, Azərbaycan, İran, Türkiyə xarici işlər və digər
nazirlərinin görüşü, bu yaxınlarda Bakıda keçirilmiş Azərbaycan, İran, Gürcüstan, Türkiyənin xarici işlər
nazirlərinin birinci görüşü – bütün bu görüşlər regional əməkdaşlığa, sabitliyə, sülhə dəstək verir. Bu gün bizim
ölkələrimiz regional formatda da uğurlu əməkdaşlıq apararaq, ümumi işimizə çox böyük töhfə verirlər (bax:
əvvəlki mənbəyə).
Mütəxəssislər də məsələnin bu aspektinə böyük diqqət yetirirlər. Eyni zamanda, mühüm bir özəlliyi də
vurğulamaq istərdik. Məsələ ondan ibarətdir ki, söhbət bir geosiyasi müstəvidə formalaşdırılan üçtərəfli və
dördtərəfli əməkdaşlıq formatlarından getmir. Belə ki, “Şimal-Cənub” nəqliyyat dəhlizi Rusiya-Azərbaycanİran mərkəzlidirsə, “Cənub-Qərb” nəqliyyat dəhlizi İran-Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə mərkəzlidir. Bu iki
əməkdaşlıq konfiqurasiyası Azərbaycanı dörd istiqamətin – Şimal, Cənub, Şərq və Qərb istiqamətlərinin
qovuşma məkanına çevirir. Problemin ən mühüm geosiyasi cəhəti də elə bundan ibarətdir. Yəni Azərbaycan
göstərilən istiqamətlərdə səmərəli əməkdaşlığın dinamik tarazlıq yaradan ölkəsidir ki, bunun da geosiyasi
əhəmiyyətini anlamaq elə də çətin deyil.
Vacib məqamlardan biri də ondan ibarətdir ki, İranla Azərbaycan arasında ikitərəfli əməkdaşlığın
məzmunu üçtərəfli və dördtərəfli əməkdaşlığın ruhuna tam uyğundur. Belə ki, Azərbaycanın dövlət başçısının
da ayrıca vurğuladığı kimi, “son illər ərzində imzalanmış sənədlər, xüsusilə “Xudafərin” və “Qız qalası”
hidroqovşaqlarının işlənməsi, eyni zamanda, Ordubad və Marazad su elektrik stansiyalarının tikintisi ilə bağlı
olan sənədlər elektroenergetika sahəsində əməkdaşlığı dərinləşdirir. Bu gün biz qərara gəldik ki, çoxtərəfli
əməkdaşlıq formatını energetika sahəsində də inkişaf etdirək (bax: əvvəlki mənbəyə).
Bunlar tam təsdiq edir ki, İran Prezidentinin Azərbaycana səfəri və geniş sahələri əhatə edən sənədlərin
imzalanması tarixi-geosiyasi şərtlərdən qaynaqlanır. Azərbaycan müstəqil xarici siyasəti ilə etibarlı və
perspektivli tərəfdaş olduğunu hər kəsə sübut edir. Bakının təşəbbüsü ilə dalbadal reallaşan əməkdaşlıq
formatları daha çox sayda ölkələrin arasında gələcəyi olan əlaqələrin yaradılmasına yardımçı olur. İran
Prezidenti Həsən Ruhaninin bu barədə fikir bildirməsi maraq doğurur. İranın dövlət başçısı Azərbaycan
Prezidenti ilə keçirdiyi görüşdən sonra mətbuata verdiyi bəyanatda ayrıca vurğulayıb: “Möhtərəm Azərbaycan
Prezidentinin qeyd etdiyi kimi, bu gün imzalanan sənədlər də tarixi sənədlərdir. İki xalqın mənafeyinə, bütün
bölgənin və eləcə də bütün dünyanın xeyrinə ola biləcək sənədlərdir. Tranzit məsələsinə gəldikdə isə, “ŞimalCənub” dəhlizi İranın cənub bölgəsinin sularını, Fars körfəzini, Oman dənizini və Hind okeanını, həmçinin
avtomobil yolu və dəmir yolu vasitəsilə Qafqaz, Mərkəzi Asiya və Rusiya ilə birləşdirir, eləcə də Şimali və
Şərqi Avropanı” (bax: əvvəlki mənbəyə).
Vurğuladığımız məqamlar göstərir ki, İranın dövlət başçısının Azərbaycana bu səfəri kifayət qədər
səmərəli olub. İki ölkə arasında əlaqələr yeni səviyyəyə yüksələcək və onun məzmunu zənginləşəcək. Xüsusilə
Xəzərin statusu ilə bağlı məsələnin həllinə tərəflərin bir addım da yaxınlaşdığı nəticəsini çıxarmaq
mümkündür. Eyni zamanda, İranla Azərbaycan getdikcə daha sıx və əhatəli şəkildə beynəlxalq əməkdaşlıq
formatlarında yanaşı yer alırlar!
525-ci qəzet. -2018.- 12 aprel. – № 64. – S. 5.
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İran-Azərbaycan: iqtisadi əlaqələrin yeni inkişaf mərhələsi başlanıb
Flora Sadıqlı
Azərbaycan və İran əsrlər boyu yaxın qonşuluq şəraitində yaşayıblar. Onları birləşdirən ortaq tarix və
mədəniyyət bugünkü əlaqələr üçün də əsas amillərdəndir. Siyasi əlaqələrin yüksək səviyyədə olması iqtisadi
və nəqliyyat layihələrinin də müvəffəqiyyətlə icrasına imkan verir.
İran İslam Respublikasının Prezidenti Həsən Ruhaninin Azərbaycana rəsmi səfəri iki ölkə arasında
münasibətlərin, o cümlədən iqtisadi əlaqələrin inkişafının yeni mərhələsinin başlanğıcı olmuşdur. Bu səfər
çərçivəsində mühüm tarixi sənədlər imzalanmışdır. Ümumiyyətlə, son dörd ildə İranla Azərbaycan arasında
imzalanmış önəmli sənədlər ikitərəfli əlaqələrin hərtərəfli inkişafına böyük töhfə vermişdir. Belə ki,
Azərbaycan və İran Xəzərdə tarixi razılaşmalara imza atmışlar. Beləliklə, İranla Azərbaycan arasında Xəzərdə
yataqların işlədilməsi ilə bağlı ziddiyyətlər əməkdaşlıqla əvəzlənmişdir. Xəzərdə mübahisəli yataqlar indi hər
iki xalqa fayda gətirəcək. İran və Azərbaycan arasında bu razılaşma Türkmənistan üçün də gözəl örnəkdir.
Bakıdakı Heydər Əliyev Mərkəzində keçirilən Azərbaycan-İran biznes forumu da iqtisadi əlaqələrin
möhkəmləndiyini göstərmişdir. Tədbirdə haqqında geniş söhbət açılan Astara-Rəşt dəmir yolu yaxın gələcəkdə
qitələri birləşdirəcək. Artıq “Şərq-Qərb” və “Şimal-Cənub” nəqliyyat dəhlizlərində mövcud olan yeganə
boşluq da aradan qaldırılıb.
Azərbaycan-İran iqtisadi əlaqələrinin necə sürətlə inkişaf etdiyinin bariz nümunələrindən biri Neftçala
Sənaye Məhəlləsində “Azərmaş” ASC və “İran Khodro” şirkətlərinin birgə yaratdığı “Xəzər” avtomobil
zavodudur. “Xəzər”də İran İslam Respublikasının və Avropanın aparıcı ölkələrinin müasir texnologiyaları
əsasında müxtəlif avtomobil modelləri istehsal olunacaq. Müəssisənin dəyəri 15 milyon ABŞ dollarıdır,
səhmlərinin 75 faizi “Azərmaş”a, 25 faizi “İran Khodro” şirkətinə məxsusdur. Müəssisədə buraxılan
avtomobillər “Made in Azerbaijan” brendi altında yerli və xarici bazarlara çıxarılacaq.
İlkin mərhələdə zavodda ildə 10 min, daha sonra 15 min avtomobil istehsal ediləcək. Yaxın gələcəkdə isə
buraxılan avtomobillərin sayı 50 minə çatacaq. Həmin avtomobillərin hissələrinin istehsalının təşkili də
nəzərdə tutulur ki, bunun üçün Azərbaycanın özəl sektorunun sərmayə qoyuluşu ilə ayrıca şirkət yaradılacaq.
Bu gün Azərbaycan-İran əlaqələri təkcə iki ölkə üçün deyil, bütün region üçün böyük əhəmiyyət daşıyır.
İndi Azərbaycan və İran tərəflərinin birgə səyləri ilə “Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi” reallaşır. Bununla bağlı
məsələlər qonşu ölkələrlə də mütəmadi müzakirə edilir. Son iki il ərzində görülən işlər bu yolun açılmasına
əsas zəmin yaratmışdır.
2016-cı və 2017-ci illərdə “Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi”nin Azərbaycan ərazisində dəmir yolunun
çatışmayan hissələri inşa edilmişdir. Astaraçay üzərində körpü salınmışdır. Keçən il ilk sınaq qatarı
Azərbaycandan İran ərazisinə keçmişdir. İndi isə artıq yük terminalı inşa edilir.
Bütün bunlar göstərir ki, İranla Azərbaycan arasında iqtisadi əməkdaşlıq getdikcə dərinləşir. İran
Azərbaycana, Azərbaycan İrana sərmayə qoyur və bu sərmayə qoyuluşu hər iki tərəfin maraqlarına xidmət
edir.
İran və Azərbaycan arasında iqtisadi əlaqələrin daha da genişlənməsinə və möhkəmlənməsinə yönəldilmiş
ardıcıl tədbirlər və imzalanan sənədlər müsbət nəticələr verir. Bu günlərdə imzalanmış Xəzər dənizində birgə
işlə və Astara-Rəşt dəmir yolunun tikintisi ilə bağlı sənədlər də xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Çünki bu sənədlərdə
nəzərdə tutulan məsələlərin həlli nəticəsində həm Xəzər dənizində, həm də nəqliyyat sahəsində əməkdaşlıq
daha yüksək pilləyə qalxacaq. “Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlzi”nin çatışmayan hissəsi – Astara-Rəşt dəmir yolu
qısa müddətdə tikiləcək. Bununla da bütün Avrasiya regionu üçün yeni imkanlar açılacaq. Eyni zamanda artıq
“Cənub-Qərb nəqliyyat dəhlizi”nin yaradılması ilə bağlı fəal işlərə başlanıb, gələcəkdə Şimal-Cənub və ŞərqQərb nəqliyyat dəhlizləri birləşəcək.
Eləcə də energetika sahəsində uğurlu əməkdaşlıq davam edir. Son illərdə imzalanmış sənədlərə əsasən
həyata keçirilən tədbirlər, xüsusilə “Xudafərin” və “Qız qalası” hidroqovşaqlarının işlənməsi, Ordubad və
Marazad su elektrik stansiyalarının tikintisi əməkdaşlığın daha da dərinləşməsinə xidmət edir.
İran Prezidenti Həsən Ruhani energetika sahəsindəki əməkdaşlıq barədə fikirlərini belə ifadə etmişdir:
“Elektrik enerjisindən, energetika sahəsindən bəhrələnməliyik. Siz elektrik enerjisinə ehtiyac duyduqda biz bu
elektrik enerjisini sizə ötürə bilərik. Biz buna ehtiyac duyduqda isə siz öz növbənizdə bizə yardım göstərə
bilərsiniz. Bu əlaqələr ikitərəfli, çoxtərəfli münasibətlərə çevrilə bilər və o zaman etibarlı şəbəkəyə sahib ola
bilərik. Bu şəbəkə dayanıqlı və etibarlı şəbəkə olacaqdır”.
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Azərbaycan-İran iqtisadi əlaqələrinin inkişafında Bakıda keçirilən biznes forumu böyük əhəmiyyət kəsb
edir. Bu tədbirdə iqtisadiyyatın bir çox sahələrində əlaqələrin genişləndirilməsi zərurəti qeyd edilmişdir. Belə
ki, banklar, maliyyə və pul mübadiləsi sahəsində yeni addımlar atılacaq. Ticarət əlaqələri genişləndiriləcək.
Azad ticarətin bərqərar olması üçün müştərək komissiyanın fəaliyyəti gücləndiriləcək.
Turizm sahəsinin inkişafında da önəmli addımlar atılır. Hər il Azərbaycandan yüz minlərlə insan İrana
səfər edir. Son dövrdə İrandan Azərbaycana gələn turistlərin də sayı artıb. Əgər 2016-cı ildə ölkəmizə 240 min
nəfər İran vətəndaşı gəlmişdisə, 2017-ci ildə onların sayı 360 min nəfərə çatmışdır.
Turizmin inkişafı üçün yeni addımlar atılacaq. Həm İranda, həm Azərbaycanda turizm infrastrukturuna,
hotellərin tikintisinə qarşılıqlı sərmayə qoyuluşu həyata keçiriləcək və bu, hər iki tərəfə xeyli gəlir gətirəcək.
Bu yaxınlarda Azərbaycanda qəbul edilmiş qərara əsasən İran vətəndaşları ölkəmizdə vizaları aeroportda
alacaqlar. Bu proses artıq başlanmışdır. Sadələşdirilmiş viza rejimi həm turizm axınını şərtləndirəcək, həm də
iki ölkənin sakinlərini bir-birinə daha da yaxınlaşdıracaq.
Azərbaycan-İran əlaqələrinin bir mühüm əhəmiyyəti də ondan ibarətdir ki, bu əlaqələr təkcə ikitərəfli
formatla məhdudlaşmır. Artıq üçtərəfli, dördtərəfli əməkdaşlıq formatı çərçivəsində uğurlu fəaliyyət davam
edir. Belə ki, 2016-cı ildə Bakıda, 2017-ci ildə isə Tehranda Azərbaycan, İran və Rusiya prezidentlərinin
görüşləri keçirilmişdir. Bu görüşlərdə siyasi məsələlərlə yanaşı, iqtisadi, nəqliyyat, enerji məsələləri də
müzakirə edilmişdir. Artıq neçə ildir ki, Azərbaycan-İran-Türkiyə üçtərəfli əməkdaşlıq formatı da fəaliyyət
göstərir. Bu yaxınlarda isə Bakıda yeni, dördtərəfli əməkdaşlıq formatı reallaşıb – Azərbaycan-İran-GürcüstanTürkiyə formatı. Bütün bunlar regionda iqtisadi əlaqələrin daha geniş miqyas almasına, sahibkarların, iş
adamlarının əməkdaşlığının möhkəmlənməsinə, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə və qarşılıqlı sərmayə
qoyuluşuna xidmət edir.
Azərbaycan.- 2018.- 31 mart.- № 71.- S.4.
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İran-Azərbaycan əlaqələri: dost və qardaş münasibətləri
Akif Təvəkküloğlu,
Milli Məclisin mətbuat katibi
Sevindirici haldır ki, müstəqil Azərbaycan artıq dünya birliyində öz layiqli yeri olan, sayılıb-seçilən,
mövqeyini gündən-günə möhkəmləndirən ölkələr sırasındadır. Mədəni, mənəvi və humanitar cəhətdən
ölkəmizə bəslənən rəğbət ilbəil artan və yüksələn iqtisadi qüdrət çərçivəsində Azərbaycana daha böyük
nüfuz qazandırır. Bu təkcə Azərbaycan vətəndaşı olaraq bizim qürur hisslərimizin təcəssümü deyil. Bu
faktlara söykənən elə bir reallıqdır ki, bunu bütün dünya qəbul edir. İndi artıq qətiyyətlə deyə bilərik
ki, Azərbaycan hər cəhətdən bölgənin lider dövlətidir.
Dünyanın nüfuzlu dövlətlərinin yüksək rütbəli rəsmilərinin və beynəlxalq aləmdə tanınmış, məşhur
şəxslərin dilindən dövlətimizin qüdrəti, onun bölgədəki rolu haqda səslənən fikirlər isə hər birimizdə fəxarət
hissi yaradır. Bəli, bu reallıqdır və dünya Azərbaycan reallıqlarını qəbul edir. Burada ikitərəfli və çoxtərəfli
münasibətlər ən vacib şərtlərdəndir. Azərbaycanın xarici siyasətində prioritet istiqamətlərini düzgün
müəyyənləşdirməsi, dünyanın ayrı-ayrı dövlətləri ilə yaratdığı əlaqələrin, beynəlxalq təşkilatlarla, bu
qurumlara üzv olan dövlətlərlə əməkdaşlığın uğurlu nəticələri ölkəmizi dünya birliyi müstəvisində söz və
nüfuz sahibi edib. Daxili və xarici siyasətin bütün məqamlarının zərgər dəqiqliyi ilə həyata keçirilməsi
dövlətçiliyimizin möhkəmlənməsinə, cəmiyyətin demokratik dəyərlərlə idarə olunmasına, xalqın sosial həyat
səviyyəsinin yüksəlməsinə, bir sözlə, hüquqi, demokratik dövlət quruculuğuna xidmət edir.
Müstəqil Azərbaycanın qısa zaman kəsiyində əldə etdiyi uğurlar sadəcə, səsləndirildiyi qədər də asan bir
iş deyil. Bu məsələ elmi əsaslarla təhlillər və araşdırmalar tələb etsə də bu nəhəng işin özəyində əsas bir amil
dayanır: Müstəqilliyimizin memarı ümummilli lider Heydər Əliyevin dövlətçilik, dövləti idarəetmə təcrübəsi,
dünya siyasətinə peşəkar baxa bilmək qabiliyyəti, qeyri-adi rəhbərlik istedadı, dünyada fenomen bir şəxsiyyət
kimi qəbul edilməsi. Bir sözlə demək olar ki, müasir müstəqil Azərbaycanın gücü və qüvvəsi Heydər Əliyevin
idarəçilik və dövlətçilik məktəbinə, ənənələrinə əsaslanır. Sevindirici haldır ki, bu ənənələr Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə daha müasir çalarlarla ustalıqla, peşəkarcasına, ayrı-ayrı dövlətlərə nümunə ola biləcək
tərzdə və qibtə ediləcək səviyyədə davam etdirilir. Azərbaycan dünya xəritəsində kiçik bir yer tutsa da
ölkəmizə olan marağın miqyası onun coğrafi ölçülərindən qat-qat böyükdür. Dünya ölkələrinin Azərbaycana
olan marağının əsasında isə dövlətimizə, xalqımıza hörmət və rəğbət hissləri dayanır. Dünyanın hansı
ölkəsində olmuşuqsa, bu hissləri böyük ruh yüksəkliyi ilə müşayiət etmişik. Ölkə başçısının bu sahədəki fəal
siyasəti hakimiyyətin mühüm qollarından biri olan ali qanunvericilik orqanı tərəfindən daim dəstəklənir,
yüksək qiymətləndirilir və bu işə öz töhfəsini verməyə çalışır. Bu baxımdan Milli Məclisin Sədri Oqtay
Əsədovun başçılığı ilə Azərbaycan parlament nümayəndə heyətinin digər səfərləri kimi İran İslam
Respublikasına səfəri də yaddaqalan oldu.
Səfər müddətində bu ölkədə keçirilən görüşlərdə, aparılan danışıqlarda, rəsmi və ya qeyri-rəsmi
tədbirlərdə nümayəndə heyətimizə səmimi münasibət, doğmalıq, mehribanlıq, yüksək qonaqpərvərlik nümayiş
etdirildi. Bunu Azərbaycan və İran əlaqələrinin inkişafına olan ikitərəfli maraqların nümunəsi kimi də
qiymətləndirmək olar. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinejadın təbirincə desək, İran-Azərbaycan əməkdaşlığı
iki dost və qardaş ölkənin münasibətləridir. İran Prezidenti bu fikirləri Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsədovla
görüşü zamanı səsləndirdi. Onun nümayəndə heyətimizi səmimiyyətlə qarşılaması, ölkəmizlə bağlı fikir və
düşüncələri, ikitərəfli münasibətlərin inkişafına qayğıkeş münasibəti deyilən sözlərin əməli təzahürünə dəlalət
edirdi.
Əlaqələrimizin inkişafından məmnunluğunu bildirən Mahmud Əhmədinejad bu əməkdaşlığın inkişafında
parlamentlərarası əlaqələrin xüsusi çəkiyə malik olduğunu söylədi. İran Prezidenti regionda sülhün və
təhlükəsizliyin təmin olunmasının, problemlərin aradan qaldırılmasının və bu məsələdə region dövlətlərinin
ciddi səylər göstərməsinin vacibliyini qeyd etdi.
Səmimi qəbula görə təşəkkür edən Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsədov Prezident İlham Əliyevin
salamlarını İran Prezidentinə çatdırdı. Qeyd etdi ki, Azərbaycan və İran xalqlarının dostluq və qardaşlıq
münasibətlərinin kökləri tarixin dərinliklərinə gedib çıxır. Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən
sonra bu münasibətlər yeni məna kəsb etmişdir. Oqtay Əsədov qeyd etdi ki, Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevlə İran Prezidenti Mahmud Əhmədinejadın birgə səyləri nəticəsində ölkələrimiz arasında münasibətlər
yüksək səviyyəyə çatmışdır. Sonra Milli Məclisin Sədri parlamentlərarası əlaqələrdən danışdı. İran
Prezidentinin diqqətinə çatdırdı ki, həmin əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi üçün lazımi tədbirlər görülür.
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Görüşdə Milli Məclisin Sədri Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında xüsusi olaraq
danışdı, işğal altında olan Azərbaycan torpaqlarının azad olunması üçün bir sıra beynəlxalq təşkilatların məlum
sənədlərini xatırlatdı. Oqtay Əsədov vurğuladı ki, İran Azərbaycanın ədalətli mövqeyini dəstəklədiyini
dəfələrlə bəyan etmişdir və ümidvarıq ki, dost və qardaş İran bu mövqeyi axıradək davam etdirəcəkdir.
Azərbaycanla İran arasındakı əlaqələr çox dərin tarixi köklər üzərində qurulub. Bu zəmində ədəbiyyat,
mədəniyyət, incəsənət, sənətkarlıq, xalçaçılıq, musiqi və xalqlarımızı bir-birinə bağlayan digər tellər də inkişaf
etməkdədir. Hər iki ölkənin bu sahələrdəki nümayəndələri tez-tez qarşılıqlı səfərlər edir, birgə mənəvi
dəyərlərə söykənən əlaqələrə öz töhfələrini verir və yeni-yeni mədəniyyət nümunələri yaradırlar. Bu
nümunələr əlaqələrimizin dünənindən bu gününə gələn yola işıq salır, bu gündən sabaha aparan yolun
müəyyənləşməsinə öz töhfələrini verir. Təbii ki, mədəni münasibətlər dövlətlərarası əlaqələrdə çox vacib bir
həlqə təşkil edir. Azərbaycanla – İran əlaqələrinin bu məqamı da nümunə ola biləcək səviyyədədir. Bu özünü
rəsmi dəvətlərdə, görüş və danışıqlarda xüsusilə nəzərə çarpdırır. Bunu həm də İran İslam Respublikasında
səfərdə olarkən nümayəndə heyətimizin hər bir üzvü müşahidə edə bilirdi. Ümumilikdə nümayəndə heyətinin
üzvlərinin müşahidələri və səfərin digər məqamları barədə təəssüratları bir daha bölüşmək istəyirik. Hərçənd
ki, səfərlə bağlı rəsmi informasiyalar həm Azərbaycan, həm də İran mətbuatında geniş işıqlandırılıb. Yeri
gəlmişkən onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu səfərə hər iki ölkənin kütləvi informasiya vasitələri çox böyük
maraq göstərirdilər. Beləliklə, təəssüratlarımızın digər məqamlarına keçməzdən əvvəl İran İslam Respublikası
haqda bəzi məlumatları yada salaq. Orta Şərqdə, Asiya qitəsinin cənub-qərbində yerləşən bu dövlət 1979-cu il
fevralın 11-də baş vermiş İran-İslam inqilabından sonra İran İslam Respublikası adlanır. Şimaldan
Azərbaycan, Türkmənistan və Ermənistanla həmsərhəddir. Ölkəmizlə İran arasında quru sərhədin uzunluğu
765 kilometr, dəniz sərhədi isə 201 kilometrdir. Paytaxtı Tehran olan bu ölkənin ərazisi 1648 min
kvadratkilometr, əhalisinin sayı isə 70 milyon nəfərə yaxındır. Milli tərkibinə gəldikdə isə rəsmi sənədlərdə
farslar 51 faiz göstərilir, ölkənin ən böyük etnik vahidlərindən birini azərbaycanlılar təşkil edir (rəsmi
sənədlərdə 24 faiz). Qalan digər hissəni isə ayrı-ayrı etnik qruplar bölüşdürür. Milli bayramı fevralın 11-də
İslam inqilabı günü qeyd edilir. İranda prezidentlik institutu 1979-cu ildən fəaliyyətə başlayıb və prezident
dörd illiyə seçilir. İranda Parlament, yəni qanunverici orqan funksiyasını ölkənin Konstitusiyasına əsasən İslam
Şurası Məclisi yerinə yetirir.
Xatırladırıq ki, Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsədovun başçılığı ilə Azərbaycan parlament nümayəndə
heyətinin fevralın 20-dən 22-dək olan səfəri məhz İran parlamentinin rəhbəri Əli Laricaninin dəvəti ilə həyata
keçirildi. Milli Məclisin komitə sədrləri Eldar İbrahimovun, Şəmsəddin Hacıyevin, Hadi Rəcəblinin,
deputatlardan Əli Əhmədovun, Asəf Hacıyevin, parlament aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyevin və digər rəsmi
şəxslərin daxil olduğu nümayəndə heyətinin ilk görüşü də məhz İran parlamentinin Sədri ilə oldu. Bu görüş
rəsmi çalarları ilə bərabər çox səmimi və mehriban ab-havası ilə də yadda qaldı. Ümumiyyətlə, nümayəndə
heyətimiz dostluq və qardaşlıq münasibətlərini bu ölkəyə ayaq basdığı andan, yəni hava limanında
qarşılanmadan tutmuş ta Vətənə yola düşənədək hiss etdi və məmnun qaldı.
Parlament sədrlərinin görüşündə Əli Laricani bu səfəri İran-Azərbaycan münasibətləri üçün əhəmiyyətli
hadisə adlandırdı. Parlamentlərarası əlaqələr bu münasibətlərin çox əhəmiyyətli istiqamətlərindən biridir.
İran parlamentinin Sədri ölkələrimiz arasında münasibətlərin ən yaxın tarixindən söz açaraq
Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Naxçıvana rəhbərlik etdiyi dövrdə İranla əlaqələrini xatırladı,
Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın dövlət başçısı kimi Azərbaycan – İran münasibətlərinə verdiyi
önəmdən bəhs etdi. Daha sonra Əli Laricani parlamentlərarası əlaqələrin indiki vəziyyəti və perspektivləri,
bölgədəki vəziyyət, bir sıra aktual regional problemlər və onların həlli yolları barədə mülahizələrini söylədi,
İran-Azərbaycan ticarət-iqtisadi əlaqələrinin daha səmərəli və qarşılıqlı faydalı olması üçün İran tərəfinin
təkliflərini bildirdi.
İran parlamentinin başçısı Dağlıq Qarabağ probleminə xüsusi olaraq toxundu və qeyd etdi ki, İran
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü həmişə dəstəkləmiş və bu mövqeyində qətidir. Əli Laricani hesab edir ki,
region ölkələri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün səyləri artırmalıdırlar. İran buna həmişə hazırdır. O
bildirdi ki, Azərbaycan rəhbərliyi bu münaqişənin həlli üçün çox səylər göstərir.
Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsədov rəsmi dəvətə və səmimi qəbula görə İran parlamentinin Sədrinə
təşəkkürünü bildirdi və qeyd etdi ki, Azərbaycan dövləti özünün xarici siyasətində İranla münasibətlərə xüsusi
əhəmiyyət verir. Bu münasibətlər dövlət başçılarının müəyyənləşdirdiyi prinsiplər əsasında uğurla davam edir,
ilbəil genişlənir və inkişaf edir. Milli Məclisin Sədri Azərbaycanın İranla münasibətlərində parlamentlərarası
əməkdaşlığın istiqamətlərindən biri kimi parlament dostluq qrupları arasında əlaqələrin zəruriliyini vurğuladı.
Qeyd etdi ki, hər iki parlamentdəki komitələrin əlaqələrinin canlandırılması faydalı olardı.
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Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması prosesindəki son duruma
toxunan Oqtay Əsədov məhz Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi nəticəsində bu məsələnin düyünə
düşdüyünü Əli Laricaninin diqqətinə çatdırdı və xüsusi olaraq vurğuladı ki, Azərbaycan torpaqlarının bir
hissəsini işğal edən Ermənistan regiondakı digər ölkələrə qarşı ərazi iddialarını da gizlətmir. Milli Məclisin
Sədri belə bir cəhəti də xüsusi olaraq önə çəkdi ki, Azərbaycan heç vaxt öz torpaqlarında başqa bir dövlətin
yaradılmasına imkan verməyəcəkdir.
Azərbaycan parlament nümayəndə heyətinin səfər çərçivəsində keçirdiyi digər görüşlər də Azərbaycanİran əlaqələrində dəyərli və yaddaqalan məqamlara çevrildi. Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsədovun İran xarici
işlər naziri Mənuçehr Mottəki və bu ölkənin Milli Təhlükəsizlik üzrə Ali Şurasının baş katibi Səid Cəlili ilə
görüşlərində ikitərəfli əlaqələrin inkişaf perspektivləri, parlamentlərarası münasibətlərin daha da inkişafı və
qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra məsələlər müzakirə olundu. Ümumiyyətlə, keçirilən görüşlərin hər birində
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və onun həlli yolları ilə bağlı fikirlər ön planda oldu.
Bununla bağlı müzakirələr aparılarkən bir daha Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün dəstəklənməsində İranın
qəti mövqeyi bu ölkənin bütün rəsmiləri tərəfindən ortaya qoyuldu. Problemin həll olunmamasının
səbəblərinin məhz Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi ilə bağlı olduğu konkret misallarla əsaslandırıldı.
Qeyd olundu ki, Ermənistan bir sıra beynəlxalq təşkilatların münaqişə ilə bağlı qəbul etdikləri sənədlərə məhəl
qoymur və işğalçılıq siyasətindən əl çəkmir.
Ümumiyyətlə, keçirilən bütün görüşlər və danışıqlar onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycanla İran arasında
tarixi köklərlə biri-birinə bağlı olan əlaqələr gündən-günə inkişaf etməkdədir və ölkə başçılarımızın səyi ilə bu
əlaqələr daha genişmiqyaslı xarakter almaqdadır. Bunu nümayəndə heyətimizin səfər çərçivəsində həyata
keçirdiyi və qatıldığı qeyri-rəsmi tədbirlərdə də müşahidə etmək mümkündür. Səfərin bir çox yaddaqalan
qeyri-rəsmi nüanslarını da diqqətə çatdırmaq zənnimizcə, söylənilən fikirləri təsdiq edər. Tehran metrosu ilə
tanışlıq bu nüanslardan biri kimi maraq doğurdu. İran üçün yeni və nisbətən gənc olan bu nəqliyyat
infrastrukturu 10 il əvvəl Çin mütəxəssisləri ilə birgə tikilmişdir. Təbii ki, Tehran kimi çoxmilyonlu bir şəhər
üçün bu nəqliyyat növünün əhəmiyyəti çox böyükdür. Sadəcə olaraq, belə ifadə etmək mümkündürsə, iranlılar
metronu xarici qonaqlara göstərməkdən qürur duyurlar. Bunu nümayəndə heyətimizin üzvlərinin metro ilə
tanışlığı zamanı müşahidə etmək olurdu.
Tehranda maraqlı və tarixi yerlər xeyli saydadır desək, yəqin ki, yanılmarıq. Belə maraqlı yerlərdən və
tikililərdən biri İranın keçmiş şahının sarayıdır. Bu saray Səədabad sarayı adlanır. Hazırda muzey kimi istifadə
olunan bu saray Şərq memarlıq üslubunda tikilmiş nümunə kimi qorunur. Muzeylə tanışlığa gələnlər üçün
diqqətçəkən məqamlardan biri burada olan sərgi salonudur. Bu salonda məşhur bir iranlı rəssamın akvarellə
çəkdiyi, rəssamlıq sənəti baxımından çox maraqlı rəsm əsərləri nümayiş etdirilir. Verilən məlumata görə,
həmin əsərlərdəki təsvirlər əsasında xalça toxunur və həmin xalçalar xarici ölkələrdə çox yüksək
qiymətləndirilir. Ölkənin Mərkəzi Bankın Təla və Cəvaherat muzeyi ilə tanışlıq isə tamaşaçılara xüsusi bir
zövq bəxş edirdi. Bu muzeyin əsas eksponatlarını olduqca zəngin qızıl və digər qiymətli daşlardan ibarət
kolleksiyalar təşkil edir. Bu kolleksiyaların tərkibinə isə əsasən İran şahlarının və onların sülalələrinin digər
nümayəndələrinə məxsus qiymətli daş-qaşlardan ibarət şəxsi əşyalar, xarici dövlət başçılarının İran şahlarına
verdiyi qiymətli hədiyyələr və digər zinət əşyaları daxildir. Burada bir maraqlı məqam da ondan ibarətdir ki,
muzeydəki qiymətli əşyalarla İran tarixinin bu və ya digər mərhələləri və anları ilə bağlılığı görmək
mümkündür.
Ümumilikdə, Tehran şəhəri ilə tanışlıq nümayəndə heyətimizdə xoş təəssüratlar yaratdı. Bu təəssürat
Azərbaycanın İrandakı səfirliyi ilə tanışlıq zamanı daha da zənginləşdi. Səfirliyin binası Tehranın mərkəzində
yerləşir. Bura gələrkən Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsədov və nümayəndə heyətinin üzvləri səfirliyin binasında
təşkil olunmuş ümummilli lider Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətinə həsr olunmuş guşə ilə tanış oldular, ulu
öndərin büstü önünə əklil qoyuldu.
Milli Məclisin Sədri səfirliyin işçiləri ilə görüşü zamanı onların fəaliyyəti, qayğı və problemləri ilə
maraqlandı. Görüşlər zamanı səfirliyimiz üçün bina tikilməsinə torpaq sahəsinin ayrılması ilə bağlı spikerin
qaldırdığı məsələyə İran rəsmilərinin müsbət yanaşması isə səfirliyin əməkdaşları tərəfindən minnətdarlıq hissi
ilə qarşılandı və yüksək qiymətləndirildi.
Azərbaycan parlament nümayəndə heyətinin İrana səfəri çərçivəsində Təbriz şəhərinə gəlişi və buradakı
görüşlər səfər proqramında xüsusi çalarlara malik xətt kimi yaddaqalan tarixi məqamlara çevrildi. Öz gözəlliyi
ilə gözoxşayan füsunkar Təbriz nümayəndə heyətimizi mehribanlıqla qarşıladı. Təbriz Şərqi Azərbaycan
ostanın inzibati mərkəzidir. Dəfələrlə güclü zəlzələlər və dağıntılara məruz qalmış bu şəhər hər dəfə özündə
güc taparaq yenidən dirçəlmiş, iqtisadi və mədəni sahələrdə böyük nailiyyətlər əldə etmişdir.
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Bu gün Təbriz nəinki bölgənin, dünyanın diqqətini özünə cəlb edən tarixi maddi və mədəni sərvətləri ilə
məşhurdur. Nümayəndə heyətimiz Təbrizdə İranın Şərqi Azərbaycan vilayətinin başçısı Əhməd Əlirza Beygi,
ölkənin dini rəhbərinin buradakı nümayəndəsi, Təbriz cümə namazının rəhbəri Ayatulla Möhsün Müctəhid
Şəbustəri ilə görüşdü. Görüşdə Azərbaycan-İran əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsi, eyni zamanda,
həmsərhəd bölgələrdə iqtisadi, ticarət və mədəni əlaqələrin genişləndirilməsi imkanlarına dair fikir mübadiləsi
aparıldı.
Nümayəndə heyətinin üzvləri Təbrizdə böyük söz ustadı Şəhriyarın məqbərəsini ziyarət etdilər. Bu
məqbərə həm də burada uyuyan Xəqani, Şirvani, Qətran Təbrizi, Sadıq bəy Əfşar, Qövsi Təbrizi, Saib Təbrizi
və digər azərbaycanlı söz sərraflarının şərəfinə, onların xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq ucaldılmışdır. Ətraf
ərazidə Şərq aləmində və dünyada tanınmış şairlər, ictimai-siyasi xadimlər uyuyur. Nümayəndə heyətimizin
üzvləri ustada ruhun şad olsun deyib, şəhərin ən qədim və məşhur tarixi yerlərindən biri olan Təbriz bazarı ilə
tanışlığa gəldilər. Şərq bazarları ticarət mərkəzi olaraq dünyanın diqqətini cəlb edən qədim tarixi abidələrdir.
Bu baxımdan Təbriz bazarı da möhtəşəm tarixi memarlıq kompleksi kimi bura gələn hər kəsin yaddaşına həkk
olunur. Nümayəndə heyətimizin üzvləri də tarixin o tayından bugünümüzə xəbər verən və ənənələri qoruyub
saxlayan bu memarlıq abidəsi ilə tanışlıqdan məmnun qaldılar. Digər bir tanışlıq isə Təbriz traktorqayırma
zavodu ilə oldu. Bu zavod çox böyük bir istehsalat sahəsini əhatə edir və İranın ən böyük sənaye
müəssisələrindən biri hesab olunur. Burada müasir texnologiya nümunələri istehsalın yüksək səviyyədə və
keyfiyyətlə yerinə yetirilməsinə imkan yaradır.
Bütün bunları yekunlaşdıraraq belə bir qənaətə gəlirik ki, Azərbaycan parlament nümayəndə heyətinin
İran İslam Respublikasına səfəri uğurlu və yaddaqalan oldu. Bu səfər Azərbaycan-İran münasibətlərinin
perspektivi ilə bağlı xoş əhvali-ruhiyyə bəxş etməklə bərabər, həm də belə bir inam yaradır ki, ölkələrimiz
arasındakı tarixi köklərlə biri-birinə bağlı olan əlaqələr bundan sonra daha da inkişaf edəcək, müasir mərhələdə
qonşu, dost və qardaş münasibətlərin nümunəsinə çevriləcək.
Azərbaycan.-2010.-2 mart.-№ 48.-S.3.
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Vaşinqtondakı Atlantik Şurada Azərbaycanın xarici siyasətinə həsr olunan tədbir keçirilib
Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev tədbirdə
çıxış edib
Yusif Babanlı,
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Vaşinqton
ABŞ-ın paytaxtı Vaşinqtonda fəaliyyət göstərən nüfuzlu düşüncə mərkəzlərindən olan Atlantik Şurada
Azərbaycanın xarici siyasətinə həsr olunmuş tədbir keçirilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, tədbirdə ABŞ dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə
köməkçisinin müavini Corc Kent ABŞ-Azərbaycan münasibətləri ilə bağlı çıxış edib. Sonra Azərbaycan
Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevin
Atlantik Şuranın Qlobal Enerji Mərkəzinin təsisçi sədri və ABŞ-ın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Riçard
Morninqstarla müzakirəsi baş tutub. Tədbirdə əsasən Vaşinqtonda akkreditə olunmuş diplomatik korpusun
nümayəndələri, ictimai-siyasi xadimlər və regionla bağlı araşdırma aparan analitiklər iştirak ediblər.
İctimaiyyət üçün açıq olan tədbirdə, həmçinin erməni lobbisinin xeyli sayda nümayəndələri iştirak edib.
Əvvəlcə C.Kent çıxış edərək Azərbaycan-ABŞ əlaqələrinin strateji əhəmiyyəti barədə söhbət açıb. O,
Cənubi Qafqazın əhəmiyyətini vurğulayaraq Azərbaycanı vacib tərəfdaş kimi xarakterizə edib və iki ölkə
arasında təhlükəsizlik, enerji və iqtisadi inkişafın təmini sahələrində uğurla davam edən əməkdaşlıqdan
danışıb. ABŞ rəsmisi son dövrlər iki dövlətin rəsmilərinin səfərlərinin və dialoqunun artmasını münasibətlərin
inkişafının göstəricisi kimi vurğulayıb. C.Kent Əfqanıstanda NATO-nun sülhməramlı əməliyyatlarına
göstərdiyi əhəmiyyətli dəstəyə görə Azərbaycana ABŞ hökumətinin təşəkkürünü çatdırıb. Həmçinin o, ABŞın Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinin tərəfdarı olduğunu, ölkəsinin
ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində vasitəçilik səylərinə sadiq qaldığını bildirib və münaqişənin tezliklə
həllinin regionda sülh və firavanlığın təmininə imkan yaradacağını vurğulayıb.
Daha sonra ABŞ-ın Azərbaycanda keçmiş səfiri R.Morninqstar Hikmət Hacıyev ilə bir sıra mövzularda
müzakirələr aparıb.
Hikmət Hacıyev Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda müxtəlif sahələrdə aparılan köklü
islahatlar, ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişaf modeli, “ASAN xidmət” təcrübəsi və regionun nəqliyyat qovşağına
çevrilməsi barədə məlumat verib, Azərbaycan xarici siyasətinin əsasları, onun strateji mövqeyi, region
dövlətləri ilə münasibətləri, həyata keçirdiyi və regionun xəritəsini dəyişən enerji və nəqliyyat layihələri barədə
danışıb.
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesinin hazırkı mərhələsinə toxunan
Prezident Administrasiyasının rəsmisi Azərbaycan rəhbərliyinin göstərdiyi müdrik və təmkinli yanaşmasına
baxmayaraq, Paşinyan hakimiyyətinin münaqişənin həllində ciddi mövqe nümayiş etdirmədiyini, əksinə, bu
vaxta kimi vəziyyəti gərginləşdirən bəyanat və addımlarla yadda qaldığını qeyd edib. Bu xüsusda, H.Hacıyev
Ermənistanın təmas xəttində Azərbaycan hərbi qulluqçularının ölümü ilə nəticələnən son təxribatları barədə
məlumat verib və bu addımların məhz danışıqlar prosesini pozmağa yönəldiyini qeyd edib. Şöbə müdiri
Ermənistanın hazırda yaşadığı iqtisadi fəsadları sadalayaraq münaqişənin həllinin, ilk növbədə, Ermənistan
üçün faydalar gətirəcəyini, Ermənistanın bu iflasdan çıxmasının yeganə yolunun münaqişənin həllindən
keçdiyini, təəssüf ki, hələlik Ermənistanın və erməni diasporunun bunu anlamadığını bildirib. Həmçinin
H.Hacıyev Ermənistanın sülh danışıqlarında iştirak etdiyi dövrdə paralel olaraq işğal olunmuş ərazilərdə
qanunsuz fəaliyyətləri davam etdirdiyini qeyd edib və beynəlxalq ictimaiyyətin bu məqama daha çox diqqət
yönəltməsinin vacib olduğunu vurğulayıb.
Sonda Prezident Administrasiyasının rəsmisi auditoriyanın suallarını cavablandırıb. Erməni lobbisinin
təbirdə kütləvi şəkildə iştirak edən nümayəndələri tərəfindən Azərbaycan rəsmisinə təxribatçı suallar
ünvanlanıb və H.Hacıyev bu suallara Ermənistanın işğalçı və beynəlxalq hüquq normalarına zidd olan
siyasətini ifşa etməklə cavab verib.
AZƏRTAC
2019, 13 iyun
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Hikmət Hacıyev: Ermənistan rəsmilərinin son dövrlərdəki açıqlamaları danışıqlar prosesinin irəli
aparılmasına xidmət etmir
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri
Hikmət Hacıyev AZƏRTAC–a məxsusi müsahibə verib. Müsahibəni təqdim edirik.
-Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə əlaqədar son dövrlərdə qismən
nikbin ab-havanın yaranmasına baxmayaraq, Ermənistan tərəfindən müxtəlif rəsmi səviyyələrdə
verilən bəyanatlar bu ölkənin sülhün əleyhinə olduğunu nümayiş etdirir. Növbəti belə bir bəyanatla
Ermənistan baş nazirinin mətbuat katibi Vladimir Karapetyan “Sputnik Armenia”ya verdiyi
müsahibəsində çıxış edib. Bu barədə nə deyərdiniz?
-Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin intensiv və nəticəyönümlü danışıqlar yolu ilə
həlli üçün Azərbaycanın beynəlxalq ictimaiyyətlə birlikdə atdığı konstruktiv addımlarına baxmayaraq, son
dövrlərdə Ermənistan tərəfindən müxtəlif rəsmi səviyyələrdə verilən açıqlamalar heç bir halda danışıqlar
prosesinin irəli aparılmasına xidmət etmir. Ermənistan baş nazirinin mətbuat katibinin və digər Ermənistan
rəsmilərinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində yaradılmış qondarma rejimin nümayəndələrinin
danışıqlarda iştirakı barədə iddiaları danışıqlar prosesini iflic etmək cəhdlərindən başqa bir şey deyil.
Sülh ifadəsinə qarşı çıxış etmək Ermənistanın “münaqişənin məxsusi olaraq sülh yolu ilə həll edilməsi”
barədə açıqlamalarının yalnız deklarativ xarakter daşıdığını, Ermənistan əsl məqsədinin regionda dayanıqlı
sülhün təmin edilməsi deyil, hərbi işğala əsaslanan status-kvonu saxlamaq olduğunu açıq şəkildə nümayiş
etdirir.
Ermənistan baş nazirinin mətbuat katibi bir məqamı düzgün qeyd edir ki, Dağlıq Qarabağda yaşayan
ermənilər Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağda yaşayan erməni əsilli
vətəndaşları ilə dialoq və təmaslarına maneə olan hal isə Ermənistanın işğalçılıq siyasəti və Ermənistan silahlı
qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində qeyri-qanuni mövcudluğudur. Azərbaycanın Dağlıq
Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı icmasının çağırışlarına baxmayaraq, Ermənistan Azərbaycanın Dağlıq
Qarabağ bölgəsinin erməni və azərbaycanlı icmaları arasında belə dialoqun yaranmasına və sülh şəraitində
gələcək birgəyaşayışın müzakirə edilməsinə imkan vermir. Ona görə də ilkin və ən vacib addım kimi, BMT
Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq dörd qətnaməsinin tələblərinə uyğun olaraq Ermənistan silahlı qüvvələri
Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılmalıdır.
Sülhün əleyhinə çıxış etmək və aqressiv ritorika ilə danışıqlar prosesini pozmaq əvəzinə, Ermənistan
rəhbərliyi öz xalqını sülhə və qonşu dövlətlərlə mehriban münasibətlərə hazırlamalıdır.
-Ermənistanın yeni hökuməti “iqtisadi inqilab” şüarı ilə çıxış edərək iqtisadi inkişafla bağlı yeni
proqram təqdim edib. Avropa İttifaqının dəstəyi ilə bu günlərdə münaqişənin həllinin iqtisadi
dividendləri ilə bağlı hesabat hazırlanıb. Münaqişə həll edilmədən Ermənistanın iqtisadi inkişafı
mümkündürmü?
-İqtisadiyyatın öz qanunları var və iqtisadiyyat inqilabı şüarlar deyil, orta və uzunmüddətli baxışa
əsaslanan ardıcıl və planlı iş tələb edir. Münaqişə həll edilmədən Ermənistanda hər hansı iqtisadi sıçrayışın
əldə edilməsini iddia etmək utopiyadır.
Avropa İttifaqının sifarişi ilə hazırlanan sözügedən hesabatla tanışıq və orada əks olunan bəzi tezisləri
bölüşürük. Əslində Azərbaycan Respublikası həmişə bunu bəyan edirdi ki, münaqişənin həlli regional
əməkdaşlığa və çiçəklənməyə xidmət edəcək və bundan da, ilk növbədə, Ermənistan əhalisi faydalana biləcək.
Başqa sözlə desək, iqtisadi praqmatizm münaqişənin həllində təsir göstərə biləcək vacib amillərdən biridir.
Hərbi işğalı davam etdirmək Ermənistanın siyasi, iqtisadi və demoqrafik resurslarını tükətməklə yanaşı,
kiçik daxili bazara malik olan Ermənistanı real regional əməkdaşlıq imkanlarından, investisiyalardan və
dayanıqlı inkişafdan məhrum edir.
Hələ də ümidvar olmaq istərdik ki, Ermənistanın yeni rəhbərliyi Köçəryan-Sarkisyan kriminal
xuntasının səhvlərini təkrar etməyəcək, siyasi və iqtisadi praqmatizm nümayiş etdirərək münaqişənin həlli
istiqamətində ciddi addımlar atacaq, işğalçılıq siyasətinə son qoyaraq regional sülh və çiçəklənmə yolunu
seçəcək.
AZƏRTAC
2019, 12 fevral
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Hikmət Hacıyev: Azərbaycan Prezidentinin rəhbərliyi ilə uğurlu xarici siyasət fəaliyyəti
həyata keçirilir
Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdir müavini Hikmət Hacıyev
Azərbaycanın xarici siyasətinin uğurları, eləcə də son günlər aktual olan bir sıra məsələlərlə bağlı AZƏRTACın suallarını cavablandırıb. Müsahibəni təqdim edirik.
-Yola salmaqda olduğumuz həftə də Azərbaycanın xarici siyasəti baxımından intensiv oldu və
dövlətimizin başçısının xarici nümayəndə heyətləri ilə çoxsaylı görüşləri ilə müşayiət edildi. Bu barədə
fikirlərinizi bilmək istəyirik.
-Həftə ərzində ölkəmizə olan səfərlər və dövlətimizin başçısının xarici nümayəndə heyətləri ilə keçirdiyi
görüşlər ölkəmizin xarici siyasətinin nə dərəcədə dinamik, çevik və çoxşaxəli olmasının növbəti göstəricisidir.
Paytaxt Bakı Fələstinin Asiya qitəsi ölkələrində səfirlərinin toplantısına ev sahibliyi etdi və bu xüsusda
dövlətimizin başçısı Fələstinin xarici işlər naziri Riad Əl-Malikinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul
etdi. Nəzərə almaq lazımdır ki, Fələstin məsələsi beynəlxalq gündəlikdə duran ən aktual mövzulardan biridir
və ölkəmiz də bu məsələnin həll edilməsinə, fələstinlilərin humanitar problemlərinin aradan qaldırılmasına öz
töhfəsini verir. Dövlətimizin başçısı, həmçinin Səudiyyə Ərəbistanının daxili işlər nazirinin rəhbərlik etdiyi
nümayəndə heyəti ilə görüşdü. Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğal və təcavüz siyasətinə görə Səudiyyə
Ərəbistanının bu ölkə ilə əlaqələri yoxdur. Ümumiyyətlə, ölkəmiz İslam həmrəyliyinə sadiqdir və əməli
addımlarla İslam həmrəyliyinin gücləndirilməsinə öz əsaslı töhfəsini verir.
Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında bu il oktyabrın sonunda keçirilmiş ilk təhlükəsizlik dialoqunun
ardınca Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi ölkəmizdə səfərdə oldu və Prezident İlham
Əliyev tərəfindən qəbul edildi. Avropa İttifaqı Azərbaycanın mühüm tərəfdaşlarından biridir və Aİ-dən olan
yüksək vəzifəli rəsmilərdən birinin də dediyi kimi, Azərbaycan sabit, müasir və mötədil siyasət yürüdən
ölkədir. Başqa sözlə desək, Azərbaycan Avropa İttifaqı üçün təbii tərəfdaşdır. Azərbaycan və Avropa İttifaqı
arasında tərəfdaşlığa dair saziş layihəsinin başa çatdırılması əməkdaşlığın hərtərəfli inkişafına əlavə təkan
verəcək.
Dövlətimizin başçısının ABŞ-ın Nəqliyyat Komandanlığının rəhbərinin başçılıq etdiyi nümayəndə
heyəti ilə görüşündə ölkəmizin Əfqanıstanda NATO-nun Qətiyyətli Dəstək Missiyasına töhfəsi, NATO üzv
ölkələrinə göstərdiyi tranzit və nəqliyyat dəstəyi, ABŞ ilə müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf
perspektivləri müzakirə olundu.
Bir sözlə, onu deyə bilərik ki, dövlətimizin başçısının rəhbərliyi ilə Azərbaycanın uğurlu xarici siyasət
fəaliyyəti həyata keçirilir və ölkəmizin tərəfdaşlıq əlaqələri məzmun və coğrafi baxımdan davamlı surətdə
genişlənir.
-Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə əlaqədar ölkəmizin haqlı və ədalətli mövqeyinin daha da
güclənməsi tendensiyası davam edir. Bütün tərəflər status-kvonun qəbuledilməzliyini etiraf edirlər.
Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz?
-Xatırlatmaq istərdim ki, 2011-ci ildə “Böyük Səkkizliy”in Dövildə keçirilmiş Sammiti çərçivəsində
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələri dövlət başçıları səviyyəsində verdikləri bəyanatda status-kvonun
qəbuledilməz olduğunu vurğulamışdılar. Bu günlərdə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin Vyanada
ATƏT-in Daimi Şurasında keçirdikləri brifinq əsnasında da status-kvonun qəbuledilməzliyi ABŞ və digər
nümayəndə heyətləri tərəfindən bir daha səsləndirildi. Birmənalı olaraq, işğala əsaslanan status-kvo
qəbuledilməzdir və dəyişdirilməlidir. Status-kvonun dəyişdirilməsi isə Ermənistan qoşunlarının Azərbaycanın
işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılmasını ehtiva edir.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllində Azərbaycanın mövqeyi beynəlxalq hüququn norma və
prinsiplərinə, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə və Helsinki Yekun Aktına əsaslanır.
Yalnız son bir neçə aylıq dövrə nəzər salsaq Avropa İttifaqı ilə Tərəfdaşlıq Prioritetləri sənədini, NATOnun Brüssel Sammitinin yekun bəyanatını, Almaniyanın Kansleri və bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin, ABŞın yüksək vəzifəli rəsmiləri və Ermənistandakı səfirinin, Belçika Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamalarını,
həmçinin İstanbulda keçirilmiş Azərbaycan-Türkiyə-İran və Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə xarici işlər
nazirlərinin üçtərəfli görüşündə qəbul edilmiş bəyanatları qeyd edə bilərik. Ümumiləşdirilmiş şəkildə desək,
bu bəyanatlarda Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi və sərhədlərinin toxunulmazlığına dəstək ifadə
olunur, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın ərazisi olduğu və münaqişənin həll edilməsi üçün Ermənistan
qoşunlarının işğal edilmiş ərazilərdən çıxarılmalı olduğu vurğulanır.
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Azərbaycanın haqlı və ədalətli mövqeyinin dəstəklənməsi, ilk növbədə, dövlətlərin BMT Nizamnaməsi
əsasında öz üzərlərinə götürdükləri öhdəliklərə sadiqliyinin göstəricisidir.
Ermənistan reallığı düzgün qiymətləndirməli və işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən öz qoşunlarını
çıxarmalıdır. Yalnız bu halda münaqişənin həllində irəliləyişin əldə olunması, regionun ehtiyac duyduğu
davamlı sülhün təminatı mümkündür.
-Bu günlərdə Astanada Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının (KTMT) dövlət
başçılarının Zirvə toplantısı keçirildi. Sammit Ermənistan üçün növbəti uğursuzluqla başa çatdı.
Ermənistanın iddialarına və istəklərinə baxmayaraq, təşkilatın baş katibi postu Ermənistandan alındı.
Ermənistan bu postu 2020-ci ilə qədər saxlamağa çalışırdı. Bu məsələ ilə bağlı fikirlərinizi bilmək
maraqlı olardı.
-Təbii ki, bu, KTMT üzv dövlətlərinin qəbul etdiyi qərardır. Azərbaycan Kollektiv Təhlükəsizlik
Müqaviləsi Təşkilatının Zirvə toplantısını yaxından izləyib. Sammit nəticəsində qəbul edilmiş sənədlər və
yekun bəyanat barədə qeyd götürülüb. Bu qəbildən olan sənədlərdən biri müşahidəçi və tərəfdaş ölkələrin
hüquqi statusu barədədir. O ki qaldı Ermənistana, bu ölkənin bütün müstəvilərdə təcrid və küncə sıxılmış
vəziyyətdə olması özünü açıq şəkildə nümayiş etdirir.
Nəzərə almaq lazımdır ki, məlum səbəblərə görə Ermənistan istisna olmaqla Azərbaycanın KTMT-nin
bütün üzv dövlətləri ilə çox sıx dostluq və tərəfdaşlıq münasibətləri var. İkitərəfli və çoxtərəfli müstəvilərdə
bu əməkdaşlıq daha da genişləndirilir.
AZƏRTAC
2018, 9 noyabr
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Hikmət Hacıyev: Azərbaycan son 15 ildə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə xarici siyasət
sahəsində ciddi uğurlara imza atıb
Son 15 ildə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Respublikası dövlət quruculuğunun
bütün istiqamətlərində, o cümlədən xarici siyasət sahəsində ciddi uğurlara imza atıb. Azərbaycan Respublikası,
sözün əsl mənasında, müstəqil xarici siyasət yürüdən ölkədir. Bu müstəqil siyasətin əsasını Azərbaycanın milli
maraqları və ölkə vətəndaşlarının mənafeyinin qorunması təşkil edir.
Bu fikirləri AZƏRTAC-a açıqlamasında Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının
xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdir müavini Hikmət Hacıyev deyib.
Hikmət Hacıyev bildirib ki, əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş bu strategiya tarixi
təcrübəni, geosiyasi reallıqları nəzərə alaraq, çoxistiqamətli və tarazlaşdırılmış əsasda praqmatik və realist
prinsiplərlə həyata keçirilir. Etiraf etmək lazımdır ki, dünya miqyasında heç də hər bir dövlət müstəqil xarici
siyasət yürütmək iqtidarında deyil. Azərbaycan xalqı daxili siyasətdə olduğu kimi, xarici siyasət sahəsində də
dövlət başçısının yürütdüyü xətti tam şəkildə dəstəkləyir.
Prezident Administrasiyasının rəsmisi qeyd edib ki, Azərbaycan xarici siyasət sahəsində nailiyyətlərini
Ermənistanın ölkəmizə qarşı davam edən hərbi təcavüzü, erməni lobbi dairələri və onların havadarlarının
respublikamıza qarşı apardığı psixoloji müharibə və dezinformasiya kampaniyalarına baxmayaraq əzmlə
davam etdirir. Məqsədyönlü fəaliyyətin nəticəsidir ki, bütün beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü, suverenliyini, sərhədlərinin toxunulmazlığını və Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin məhz
bu prinsiplər əsasında həllini dəstəkləyir.
Mürəkkəb geosiyasi regionda yerləşən Azərbaycan sabitlik adasıdır. Dövlətimizin başçısının qeyd etdiyi
kimi, bu gün Azərbaycanda sabitlik və təhlükəsizlik tam şəkildə təmin olunub, ölkəmizdə daxili risk mənbələri
mövcud deyil. Çevik və prinsipial xarici siyasət vasitəsilə xaricdən olan hədə və təhdidlərin qarşısı alınır,
ölkəmiz ətrafında xoşməramlı əməkdaşlıq mühiti və daxili inkişaf üçün münbit zəmin yaradılır. Eyni zamanda,
ölkəmizin daxili inkişafı xarici siyasətimizin müstəqilliyini və strateji manevr qabiliyyətini təmin edir. Gərgin
və nizamsız beynəlxalq münasibətlər şəraitində ölkəmiz beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsasında
xarici siyasət yürüdərək, heç bir dövlətin daxili işlərinə qarışmır və özünün də daxili işlərinə qarışmağa heç
bir dairəyə imkan vermir.
Hikmət Hacıyev vurğulayıb ki, Azərbaycan Respublikası beynəlxalq münasibətlərin layiqli, etibarlı və
məsuliyyətli üzvüdür. Ölkəmizin malik olduğu nüfuz və diplomatik resurslar yalnız yerləşdiyimiz regionla
məhdudlaşmır, beynəlxalq xarakter daşıyır. İkitərəfli əməkdaşlığımızın coğrafiyası və məzmunu daim
genişlənir, Azərbaycanın tərəfdaşlarının sayı artır. Ölkəmiz müxtəlif əməkdaşlıq layihələri ilə region və onun
hüdudlarından kənarda sülh, sabitlik və çiçəklənmənin sərhədlərinin genişləməsinə töhfə verir. Başqa sözlə
desək, Azərbaycan bu gün təhlükəsizliyin və sabitliyin ixracatçısıdır. Həmçinin Azərbaycan müasir dövrün
hədə və təhdidlərinin qarşısının alınmasında beynəlxalq birliyin səylərini yaxından dəstəkləyir.
Bakı bu gün beynəlxalq münasibətlərdə diplomatik paytaxt rolunda çıxış edir. Tamamilə fərqli fikir və
baxışlara, hətta ziddiyyətlərə malik ölkələr və təsisatların dialoq məkanı olaraq Bakını seçmələri heç də
təsadüfi deyil.
Azərbaycanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən üçtərəfli regional əməkdaşlıq formatı beynəlxalq səviyyədə
diplomatik yenilik kimi qəbul olunaraq, ikitərəfli əlaqələrimizi tamamlayır və yeni əməkdaşlıq imkanları
yaradır.
Dənizlərə çıxışı olmayan Azərbaycan Prezident İlham Əliyevin uzaqgörən siyasəti sayəsində Şərq-Qərb,
Şimal-Cənub, Cənub-Qərb marşrutları üzrə dünya okeanlarını və qitələri birləşdirən nəqliyyat layihələrinin
müəllifidir. Azərbaycan qlobal enerji təhlükəsizliyinə, o cümlədən Avropanın enerji təchizatına töhfə verən
dövlətdir.
Fəal ikitərəfli diplomatik səylərimiz çoxtərəfli müstəvidə aparılan ardıcıl addımlarla müşayiət olunur.
Beynəlxalq gündəlikdə duran fundamental məsələlər üzrə Azərbaycanın prinsipial və qəti mövqeyi var.
İntensiv diplomatik rəqabət şəraitində 2012-2013-cü illərdə Azərbaycanın 155 dövlətin dəstəyi ilə BMT
Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilməsi beynəlxalq ictimaiyyətin ölkəmizə olan yüksək etimadını
bir daha nümayiş etdirdi. Azərbaycan şərəflə və yüksək peşəkarlıqla BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi
üzvlüyünü həyata keçirdi, beynəlxalq gündəm üçün aktual olan bir sıra təşəbbüslərin müəllifi kimi çıxış etdi.
Azərbaycanın Kimyəvi Silahların Qadağan olunması Təşkilatı, Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq
Agentliyin İcraiyyə Şurasında, 2017-2019-cu illər üzrə BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurasında (ECOSOC)
üzvlüyü, 2018-2022-ci illər üzrə UNESCO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İrsin Qorunması üzrə Hökumətlərarası
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Komitəsində təmsil olunması beynəlxalq ictimaiyyətin ölkəmizə davamlı etimad və dəstəyinin göstəricisidir.
Həmçinin 2019-2022-ci illərdə Azərbaycan 120 dövlətin təmsil olunduğu Qoşulmama Hərəkatına sədrliyi
həyata keçirəcək.
Azərbaycan üzv olduğu beynəlxalq təşkilatlarda seyrçi mövqeyində deyil, təşəbbüskar rolunda çıxış edir
və təşkilatların gündəliyinin formalaşdırılmasında öz mühüm rolunu oynayır. Tamhüquqlu üzv olduğumuz
beynəlxalq təşkilatlarla bərabər, Ərəb Dövlətləri Liqası, Afrika İttifaqı, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı və digər
təsisatlarla əməkdaşlıq əlaqələri də inkişaf etdirilir.
Dövlətimizin başçısının qayğısı və diqqəti əsasında ötən müddət ərzində xarici siyasət fəaliyyətimizin
təlim-tədris və maddi-texniki bazası inkişaf etdirilib və möhkəmləndirilib. Səksənə yaxın ölkədə Azərbaycanın
diplomatik nümayəndəlikləri mövcuddur. Bütün bu diplomatik nailiyyətləri Azərbaycan 15 illik qısa müddət
ərzində əldə edib.
Prezident Administrasiyasının rəsmisi vurğulayıb ki, uğurlu xarici siyasətin arxasında Prezident İlham
Əliyevin düşünülmüş, məntiqli və təmkinli siyasəti, gərgin iş qrafiki, çoxsaylı və intensiv görüşləri, xarici
səfərləri, mötəbər beynəlxalq tədbirlərdə çoxsaylı çıxışları, qəbul etdiyi çevik qərarları və verdiyi tapşırıq və
təlimatları durur. Xarici siyasət fəaliyyəti, mahiyyət etibarilə, uzunmüddətli perspektivi əhatə edir.
Dövlətimizin başçısının xarici siyasət sahəsində bu gün irəli sürdüyü bir sıra təşəbbüslər və layihələr var ki,
Azərbaycan xalqı hələ qarşıdan gələn onilliklər ərzində onların bəhrəsini və faydasını görəcək.
Beynəlxalq ictimai-siyasi və elmi dairələrdə ölkələrin yürütdüyü xarici siyasət “smart”, “soft”, “hard
power” və sair bu kimi müxtəlif nəzəri modellər, doktrina və konsepsiyalarla izah olunur.
Heç də təsadüfi deyil ki, Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü xarici siyasət “Intelligent Foreign Policy”
(müdrik, zəkalı xarici siyasət) kimi qiymətləndirilir və xarakterizə olunur.
AZƏRTAC
2018, 15 oktyabr
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Aprel işğalı ərəfəsində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
xarici siyasəti və beynəlxalq vəziyyəti
Xanməmməd İbrahimov,
Səməd Mehdiyev,
Azərbaycan Dillər Universiteti
Açar sözlər: Versal, saziş, Sovet Rusiyası, işğal
Keywords: Versal, treaty, Soviet Russia, occupation
Ключевые слова: Версаль, соглашение, Советская Россия, оккупация

Müttəfiq dövlətlərin Ali Şurasının 1920-ci il yanvarın 11-də toplanmış iclası Azərbaycan
Cümhuriyyətini de-fakto tanıdı [7, s.244]. 1920-ci ilin yanvar ayının 29-da Azərbaycan nümayəndə heyətinin
başçısı Ə.M. Topçubaşov və Gürcüstan heyətinin başçısı N. Çxeidze ölkələrinin bolşevizmə qarşı birgə
müdafiə olunacağı barədə birgə bəyanatla çıxış etdilər. Fevral ayının 20-da isə hər iki nümayəndəliyin başçıları
Birləşmiş Ştatların Parisdə olan səfirinə xüsusi məktubla müraciət edib, Vaşinqtonu Azərbaycan və
Gürcüstanın müstəqilliyinin tanınması barədə Versal Ali Şurasının qərarına qoşulmağa çağırdı. Lakin bu
zaman ABŞ Birinci Dünya müharibəsinin sonunda başlanmış təcridçilikdən beynənmiləlçiliyə keçidin acı
məğlubiyyətini yaşayırdı. Həmin keçidin banisi sayılan Vudro Vilson təcridçilərin böyük müqaviməti ilə
qarşılaşmışdı.
Azərbaycan və Gürcüstanı yalnız silah və hərbi sursat göndərməklə müdafiə edəcəyi barədə Versal Ali
Şurasının qərarının elan edilməsi bolşevik təcavüzü üçün əlverişli şərait yaradırdı. Çünki onlar eyni ilə bu
qaydada müttəfiqlərdən yardım alan Kolçaq, Denikin və digər ağqvardiyaçı generalları məğlub edə bilmişdilər.
Azərbaycanı və Gürcüstanı bolşevik təcavüzündən xilas etmək üçün Qafqaza ordu göndərilməsi zəruri idi.
1920-ci ilin əvvəllərində Denikinin məğlub olması, Sovet Rusiyasının fəallaşması, Azərbaycana qarşı erməni
təcavüzünün baş qaldırması fonunda yaranmış vəziyyətin araşdırılması belə bir qənaətə gəlməyə əsas verir ki,
yanvar ayının 19-da müttəfiqlərin Ali Şurasının yalnız Silah və hərbi sursat göndərmək yolu ilə Azərbaycanı
və Gürcüstanı müdafiə etmək haqqında qərarı bolşevikləri fəal addımlar atmağa sövq etdi [3, s.330], Sovet
Rusiyasının Azərbaycanı işğal etməsinə şərait yaratdı [2, s.211].
1919-cu ilin payızından etibarən Sovet Rusiyası Antanta ölkələrinin Azərbaycana və Gürcüstana ordu
göndərib-göndərməyəcəyi ilə ciddi şəkildə maraqlanırdı. Belə bir şəraitdə Cənubi Qafqaz respublikalarına
hərtərəfli hərbi yardım göstərmək olduqca zəruri idi.
Müttəfiqlərin hərbi Ekspertlər Şurasının sorğusuna əsasən, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi, hərbi
nazirliklə birlikdə Azərbaycanın müdafiəsinin təşkil edilməsi və Azərbaycan ordusunun ehtiyacları haqqında
memorandum hazırlayıb, yanvar ayının axırlarında onlara göndərdilər. Memorandumda Azərbaycanın İstiqlaliyyətinin tanınmasının tarixi əhəmiyyətli bir hadisə olduğunu göstərilməklə yanaşı, qeyd edilirdi ki, əgər
Azərbaycanın müdafiəsi vaxtında və lazımi səviyyədə təşkil edilməzsə, bütün çəkilən zəhmət hədər gedə bilər.
Sənəddə göstərilirdi ki, Azərbaycanın müdafiə qabiliyyətini möhkəmləndirmək üçün ona siyasi-mənəvi, hərbistrateji, maliyyə-iqtisadi baxımından müttəfiqlər tərəfindən yardım göstərilməlidir. Azərbaycan üçün ən ciddi
təhlükənin Şimalda və Xəzər dənizi istiqamətində olacağını nəzərə alaraq təklif edilirdi ki, onsuzda öz
tərəfindən Dağlılar Respublikasına yardım göstərməyə hazır olduğunu bildirirdi. Dağıstanın
möhkəmləndirilməsi Azərbaycanın müdafiəsində mühüm rol oynaya bilərdi [3, s.331].
Azərbaycanın müstəqilliyinin Versal Ali Şurası tərəfindən tanınması ona olan marağı artırmışdı.
Belçika, İsveçrə, Hollandiya, Çexiya və Slovakiya, Finlandiya və digər dövlətlər Bakıda öz konsulluqlarını
açmağa başlamışdılar. Yanvar ayının axırlarında Amerikanın “Yaxış Şərqə Yardım Komitəsi” ilə Azərbaycan
hökuməti arasında iqtisadi müqavilə imzalanmışdı [2, s.211]. Müqavilənin şərtlərinə görə, Azərbaycan tərəfi,
“Yaxın Şərqə Yardım Komitəsi”ni kerosin və mazutla təmin etməli idi, Azərbaycan hökumətinə isə ağ un
verilməli idi. Qarşılıqlı razılıq əsasında bir ton unun qiyməti 210 dollar, bir ton mazut 20, bir ton kerasin 35
dollar idi [4, s.459-461]. Müqaviləni ABŞ tərəfindən komitənin sədri Haskel, Azərbaycan tərəfindən isə
Gürcüstandakı diplomatik nümayəndə F. Vəkilov imzalamışdılar. Yanvar ayının 26-da eyni ilə buna bənzər
bir müqavilə ingilis nümayəndəliyi ilə də imzalanmışdı. Müqaviləyə əsasən, Azərbaycan hökuməti Batumda
olan ingilis komandanlığına mazut göndərməli idi. Mazutun dəyərini İngiltərə tərəfi Azərbaycan üçün çox
zəruri olan möhkəm valyuta və hərbi sursatla ödəməli idi.
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ABŞ və İngiltərə nümayəndələri ilə imzalanmış iqtisadi sazişlər italyanları da tələsməyə vadar edirdi [3,
s.333]. 1920-ci ilin əvvəllərinə hökumət üzvü X. Məlikaslanov İtaliyada və Azərbaycan parlamentinin üzvü
A. Əmirov Batumda italyanlarla bir sıra sazişlər imzalamışdılar. Bu sazişlərə əsasən, İtaliyadan 6 ədəd sürətli
kater, 12 ədəd mina düzən cihaza malik kater, 6 sualtı qayıq, 92 dəniz artilleriyası, piyada qoşunlar üçün 135
min mərmiyə malik 34 top, 12 hidroplan, 4 aeroplan, 20 zirehli maşın və s. alınmalı idi [3, s.333]. İtalyanın
Azərbaycana iqtisadi marağı güclü olduğu üçün, böyük dövlətlər çərçivəsində birinci olaraq, Bakıda E. İnsom
başda olmaqla İtaliya diplomatik nümayəndəliyi fəaliyyətə başladı.
1920-ci ilin əvvəllərində Azərbaycan artıq geniş miqyaslı dövlətlərarası siyasi və iqtisadi münasibətlərə
daxil olurdu, onun beynəlxalq vəziyyətində əvvəlki təcridçilik siyasətinin yerini hərtərəfli və geniş əməkdaşlıq
siyasəti tuturdu. 1920-ci ilin yanvar ayının 11-də Denikin könüllü ordusunun məğlub olması respublikanın
rahat nəfəs alması üçün çox mühüm hadisə idi. Qonşu dövlətlərdən Gürcüstan və İranla hərtərəfli əməkdaşlıq
bərqərar edilməsinə başlanıldı. 1919-cu ilin dekabr ayında birgə İran-Azərbaycan konfransı keçirilmişdi və bir
sıra müqavilələrin layihəsi hazırlanmışdı. Ağa Seyid Ziyaəddin Təbatəbai başda olmaqla İran missiyası
Azərbaycan dövlət və hökumət başçıları ilə səmərəli danışıqlar aparmış, yanvar ayının əvvəllərində isə Adilxan
Ziyadov başda olmaqla Azərbaycan diplomatik missiyası Tehrana getmişdi [4, s.463-466]. Mart ayının 20-də
Novruz bayramı axşamı on bir maddədən ibarət gömrük sazişi, doqquz maddədən ibarət ticarət sazişi, on
səkkiz maddədən ibarət teleqraf əlaqələri haqqında saziş, on doqquz maddədən ibarət poçt əlaqələri haqqında
saziş, iyirmi beş maddədən ibarət məhkəmə qərarlarının icrası haqqında saziş, on yeddi maddədən ibarət
konsulluq əlaqələri haqqında saziş və ən nəhayət Azərbaycan diplomatiyasının mühüm uğurlarından biri olan
Azərbaycan Respublikası ilə İran şahənşahlığı arasında dostluq haqqında müqavilə imzalandı. Müqavilənin
birinci maddəsində İran hökuməti Qafqaz Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini de-yure cəhətdən
tanıdığını təntənəli şəkildə elan edirdi. Müqavilənin 2 bəndinə əsasən, tərəflər öz aralarında möhkəm dostluq
və iqtisadi münasibətlər yaratmaq əzmində olduğunu təsdiq edir, üçüncü maddəyə əsasən isə beynəlxalq
hüquqi əlaqələr uyğun olaraq Azərbaycan öz daimi səlahiyyətli nümayəndəsini Tehrana, İran isə öz
nümayəndəsini Bakıya göndərməli idi [1, s.435-436; 3, s.334].
Yeni yaradılmış dövlətlərdən Litva və Polşa Azərbaycanla əlaqələr yaratmağa meyl göstərirdilər.
Bolşevizmdən müdafiə olunmaqda böyük dövlətlər Polşaya xüsusi əhəmiyyət verirdilər. Avropa dövlətləri
Polşanı siyasi, iqtisadi və hərbi cəhətdən qüvvətləndirmək üçün ona hərtərəfli yardım göstərirdilər [4, s. 463466]. Polşanın Bakıya gəlmiş diplomatik nümayəndəsi Ostrovski yeni dövlətlərin müdafiə blokunun
yaradılmasını yalnız Sovet Rusiyasından deyil, eyni zamanda ağqvardiyaçı generallardan da müdafiə olunmaq
üçün zəruri hesab edirdi. Layihəyə görə bloka Polşa, Finlandiya, Estoniya, Latviya, Litva, Gürcüstan və
Azərbaycan daxil olmalı idi. Rumıniyanın da bloka cəlb edilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Azərbaycan Xarici İşlər
Nazirliyinin fikrincə, “sənayecə inkişaf etmiş və milyon nəfərlik orduya malik olan Polşa bu blokun başında
dura bilərdi”. Lakin Qafqazda baş vermiş hadisələr və Polşa ilə Sovet Rusiyası arasında müharibə başlaması
nəticəsində danışıqlar başa çatdırılmadı [3, s.334-337].
Azərbaycan istiqlaliyyətinin tanınmasından sonra Parisdəki nümayəndə heyətinin fəaliyyəti daha da
genişləndi. 1920-ci ilin yazında yeni respublikaların İsveçrədə ayrıca konfransı keçirilməsi gözlənilirdi. Buna
hazırlıqla yanaşı, Azərbaycan nümayəndələri Paris sülh konfransı Ali Şurasının 1920-ci ilin fevral - mart
aylarında keçirilən London konfransında və aprel ayındakı San-Remo konfransında yaxından iştirak etdilər.
Böyük Britaniya hökuməti Qafqaz respublikalarının bolşevik təhlükəsinə qarşı müdafiə qabiliyyətini
möhkəmləndirmək üçün respublikalararası və millətlərarası münaqişəyə son qoymağı vacib hesab edirdi. Bu
məqsədlə 1920-ci ildə fevral ayının 23-də Tiflisdə Uordropun mənzilində Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələrinin müşavirəsi keçirilmişdi. Fransa nümayəndəsinin iştirak etdiyi bu müşavirədə Azərbaycan
tərəfindən Gürcüstandakı diplomatik nümayəndə F.B. Vəkilov, Ermənistandakı diplomatik nümayəndə
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Ermənistan tərəfindən parlament üzvü V. Papazyan və Tiflisdəki erməni
nümayəndəsi Camalyan iştirak edirdilər. Müşavirəni açan ingilis nümayəndəsi Azərbaycan-Ermənistan
münaqişəsinə qəti sürətdə son qoymağı tövsiyə edirdi. Ə. Haqverdiyev təklif etdi ki, sərhədlər məsələsi həll
olunana qədər idarəçiliyi onlara vermək lazımdır. İngilis və fransız nümayəndələri konfrans ideyasına tərəfdar
çıxdılar. Lakin erməni nümayəndələri Ə. Haqverdiyev tərəfindən irəli sürülən bütün təkliflərin əleyhinə olub
bildirdilər ki, mübahisəli ərazilərdə idarəçilik müvəqqəti olaraq müttəfiqlərə verilməlidir və bunu da
Azərbaycan nümayəndələri qəbul edə bilməzdilər [3, s.339].
Azərbaycan istiqlalının Paris sülh konfransı tərəfindən tanınması da onu təhdid edən təhlükəni
sovuşdurmadı, sovet Rusiyasının Azərbaycanın daxili işlərinə müdaxiləsini genişləndirdi.
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Lakin Sovet hökuməti əvvəlcə diplomatik gedişlər edərək AXC-ni Rusiya daxili hərbi qarşıdurmaya
qatmağa çalışdı. Bununla əlaqədar olaraq RSFSR ilə AXC arasında bir müddət “notalar savaşı” getdi.
Öncə G. Çiçerin Azərbaycan xalqına və onun hakimiyyətinə müraciət etdi. Əslində AXC-yə birinci
notasını (2.1.190) verdi. Müraciət notada:
Sovet Rusiyası və Azərbaycan ordularının komandanlıqları arasında hərbi saziş bağlanılması üçün dərhal
danışıqlara girilməsi təklif olunurdu.
Ləngimədən Rusiya fəhlə və kəndlilərin silahlı zərbəsi ilə birləşib Denikinə qarşı mübarizəyə başlamaq
“məsləhət” bilinirdi.
Azərbaycanın da qatı düşməni hesab olunan Denikinə qarşı mübarizədə iştirakın onun dövlət maraqlarına və
zəhmətkeşlərinin mənafelərinə uyğunluğu vurğulanırdı [5, s.206].
Denikinə qarşı RSFSR hökuməti bu (birinci) notası ilə Azərbaycanı Denikinə qarşı müharibəyə cəlb
etməklə onun müstəqilliyinə son qoymaq məqsədini güdürdü. Bu niyyətlə də ona “Könüllü Ordu” əleyhinə
“ittifaq” bağlamaq təklif edilirdi.
Azərbaycan istiqlalının Sülh konfransı tərəfindən tanındığı günlərdə AXC XİN-i F. Xoyski RSFSR
hökumətinə cavab notası göndərdi.
Digər xalqların daxili işlərinə qarışmamaq prinsipini müdafiə edir və rus xalqlarının mübarizəsinə müdaxiləni
yolverilməz sayır.
Xalqımızın müstəqilliyinə qəsd etdiyinə görə daima Denikinlə mübarizə aparır.
Dövlətlərin suverenliyi prinsipinə əsasən Rusiya ilə mehriban qonşuluq münasibətlərinin yaradılmasına
hazırdır [5, s.207].
F. Xoyskinin cavab notasına belə bir xülasə vermək olar: dövlətlərarası danışıqlar yalnız Azərbaycan
istiqlalının Sovet Rusiyası tərəfindən tanınması şəraitində mümkün ola bilər. Öz növbəsində Sovet Rusiyası
belə bir təklifi əsla qəbul etmirdi. Bu şərait isə iki dövlət arasındakı diplomatik gərginliyi artırırdı. Çiçerin
AXC hökumətinə 2-ci notası da (23.1.1920) bunu təsdiqləyir [3, s. 354; 7, s.258-259]. Əvvəlkinə nisbətən daha
təcavüzkar səciyyə daşıyan bu notanın cavabı çox da ləngimədi. F. Xoyskinin 2-ci notası (1.2.1920) AXC
hökumətinin məlum mövqeyini təkrarladı. Çiçerin isə öz mövqeyində israrlı idi. Buna görə də onun 3-cü notası
(20.2.1920) özünü çox da gözlətmədi [6, s.311-313]. Notada elə bir yeni (ciddi) fikir yox idi.
Bəzi səbəblərə görə cavab notası bu dəfə bir az yubadıldı. 1-ci RSFSR hökuməti notalar mübadiləsinə
əslində vaxt qazanmaq və baş aldatmaq vasitəsi kimi baxırdı. 2-ci Sovet Rusiyası ilə münasibətlərlə bağlı
hökumətdə vahid mövqe deyil, 2 xətt vardı. 3-cü dövlətçilik üçün yaranan ciddi təhlükə və əlverişsiz
beynəlxalq şəraitdə öz təsirini göstərirdi [5, s.208-209].
Sovet Rusiyası ilə münasibətlərə yanaşmada 2 xətt və onlar arasındakı gərginlik dövlətin beynəlxalq
vəziyyəti və xarici siyasəti üçün istər-istəməz problemlər yaradırdı. Birinci xəttin tərəfdarları (M.H. Hacınski)
AXC-nin Sovet Rusiyası tərəfindən tanınmasından ötrü ona böyük güzəştlər edilməsini mümkün sayırdılar.
İkinci xəttin ardıcılları (N. Yusifbəyli və F. Xoyski) isə ölkədə qüdrətli hakimiyyət yaradaraq Sovet
Rusiyasının hərbi təcavüzünə qarşı silahlı müqavimət göstərilməsinə üstünlük verirdilər.
Sovet Rusiyasının Azərbaycan dövlətinə qarşı yaratdığı təhlükə onun Qərbin yardımına olan ehtiyacım
xeyli artırmışdı. Müttəfiqlərin sərkərdə və siyasətçilərinin Qafqaza (Azərbaycana) hərbi yardım göstərilməsi
məsələsinə fərqli baxışları durumu daha da ağırlaşdırdı. Antantanın, ələxsus da , İngiltərənin a) Sovetlərdən
daha çox güzəştlər əldə etmək istəyi b) Qızıl Ordunun təcavüzünü əngəlləmək üçün Qafqaza qoşun
göndərilməsinə bahalı və az səmərəli sayılması regiona hərbi yardım göstərilməsini mümkünsüz edirdi.
Lakin AXC Qərbdən yardım alınması, Sovet Rusiyası tərəfindən tanınmasına siyasi dəstək verilməsi və
s. sahələrdə səylərini davam etdirdi. Bu məqsədə AXC-nin Parisdəki Sülh nümayəndəsi Antanta Ali Şurasının
London və San Remo konfranslarına qatıldı.
London sessiyasında (02.03.1920) araşdırılan “rus məsələsi” də Azərbaycanın mənafeləri ilə sıx bağlı
idi. Konfransın “Rusiyada müttəfiqlərin siyasəti” adlı sənədi (24.02.1920) bir çox tərəflərdən maraq doğurur.
Sessiyada
Müstəqilliyi yenicə tanınan dövlətlərə Sovet Rusiyası ilə dinc münasibətlər yaratmaq tövsiyə olunurdu.
Onunla müharibə şəraitində olanlara hərbi əməliyyatlara son vermək məsləhət görülürdü.
Bolşevik hökumətinin təcavüzü ilə üzləşən dövlətlərə birtərəfli yardım vəd edilirdi [5, s.211].
Konfrans ərəfəsində və onu gedişində ortaya çıxan məsələlər səsləndirilən müəyyən mülahizə və
təkliflər Azərbaycanın maraqları ilə də bağlı idi. London konfransının gündəliyində özünə yer olan Batum
məsələsi də Azərbaycanı maraqlandırırdı. Müzakirələrdə Batum məsələsinin həli variantları ilə əlaqədar
aşağıdakı layihələr nəzərdən keçirildi.
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1. Batumun Gürcüstana birləşdirilməsi və Qafqazın digər 2 dövlətinin də saziş əsasında limandan azad istifadə
etmələrinin təmin olunması (GR-in təklifi).
2. Vilayətin 3 yerə bölünməsi, onun bir hissəsinin Ermənistana, digərinin Gürcüstana verilməsi, Batum şəhərinin
isə mənafeyi olan bütün dövlətlərin istifadə edə biləcəyi azad şəhərə çevrilməsi (Müttəfiqlərin layihəsi)
3. Azərbaycanın Qərb bazarlarına yeganə çıxışının (dəniz yolunu) təmin edilməsi (AXC-nin mövqeyi) [5, s.213216; 7, s.246-247).
Tərəflərin məsələyə dair fərqli baxışları onun həlli ilə bağlı ortaq mövqeyə gəlinməsinə imkan vermədi.
Gürcülər Müttəfiqlərin variantı ilə əsla razılaşmadılar. Azərbaycan nümayəndəliyi Batuma iddia qaldırsa da,
gürcüləri dəstəklədi. Onların birgə mövqeyi Batumun parçalanmasını istisna edirdi. Qarşılıqlı razılaşma: a)
Batum vilayətinin Gürcüstana birləşdirilməsini b) Azərbaycanın Batuma dair maraqlarını Gürcüstanın tam
təmin etməsini nəzərdə tuturdu. Lakin erməni nümayəndələrinin Antanta dairələrinin Qars məsələsi ilə
əlaqədar yaratdıqları mübahisə Batum probleminin həllini əngəllədi.
19-26.04.1920-ci ildə San Remo konfransı keçirildi. Azərbaycan hələlik diplomatik heyət
göndərilmədiyindən Parisdəki Sülh nümayəndəliyi ilə təmsil olundu. Konfransın gündəliyində aşağıdakı
məsələlər AXC üçün də əhəmiyyət kəsb edirdi. A) neft məsələsi b) Qafqaz dövlətləri arasındakı sərhədlər c)
Batum məsələsi ç) rus məsələsi və Trans Qafqaz respublikalarına yardım d) Türkiyə ilə sülh müqaviləsinin
ilkin layihəsi və onun Ermənistanla sərhədləri.
Konfransdakı kəskin diplomatik qarşıdurmanı və onun yekunların qısaca belə dəyərləndirmək olar:
1. Böyük Ermənistan uğrunda israrlı cəhdlər Qafqaz dövlətləri arasındakı sərhəd mübahisələrinin həllini yenə də
mümkünsüz etdi, ancaq müttəfiqlərin liderlərinin (L. Corc, F. Nitti, A. Mileran) bu dəfəki obyektiv mövqeləri
ermənilərin iddialarının gerçəkləşməsinə imkan vermədi.
2. Batum məsələsi ilə əlaqədar gərgin mübahisələr getdi və önəmli qərar qəbul olundu. Belə ki, ermənilər Batum
limanının bir hissəsinin onlara verilməsini tələb etdilər. Lord Kerzon onları dəstəklədi. Gürcü tərəfi heç güzəştə
getmədi və yerli əhalinin istəyi ilə hesablaşılmasını vacib saydı. Ə. Topçubaşov Batumun yerli müsəlman
əhalisinin arzusunun nəzərə alınmasını bildirdi. Nəticədə müttəfiqlər Batumu azad şəhər elan etdilər [7, s. 249].
AXC-nin Batum limanından sərbəst surətdə istifadə hüququ tanındı.
3. Müttəfiqlər Qafqaz dövlətlərinə yardım göstərilməsinin mümkünlüyü onlar arasında möhkəm sülh və
həmrəyliyin bərqərar olması ilə bağladılar. Region xalqlar arasında, həlli mümkün olan, münaqişələrin
tənzimlənməməsi San Remo konfransının Qafqaz respublikaları qarşısında aça biləcəyi perspektivləri heçə
endirdi. Konfransda neft məsələsinin müzakirəsi və region millətlərinin birliyinə nail olunması Qafqazın
problemlərinə yenidən baxılmasını və de-fakto tanınan respublikalara yardım göstərilməsini mümkün edirdi
[5, s.216-217].
Xoyski RSFSR XİN-ə üçüncü - sonuncu nota ilə (15.04.1920) müraciət etdi. Notada: a) Azərbaycan
xalqının şimal tərəfdən qorxu çəkmədən sakit yaşayacağına ümid bəslədiyi bildirilir b) Rusiyanın AXC ilə
sərhədlərə qoşun toplamasının səbəblərinin açıqlanması istənilir c) danışıqlara başlanılmasına israr edilirdi.
Çiçerin bu notaya münasibət bildirmədi. Çünki Lenin hökuməti Azərbaycan münasibətlərin hərbi
müstəvidə “həlli” qənaətini artıq qətiləşdirmişdi. Rusiya bəzi diplomatik gedişləri ticarət və iqtisadi məsələlərə
dair danışıqları ilə baş aldadır, vaxt qazanırdı. Arxada isə Azərbaycana hərbi müdaxilənin planları hazırlanırdı.
“Bakıya hücum və Azərbaycanın azad edilməsi haqqında”kı 490 saylı direktivdə: 1) aprelin 27-də Azərbaycan
sərhədlərini keçib, Bakı quberniyasını tutmaq, 2) desant çıxararaq neftdaşıyan AXC donanmasını ələ keçirmək
nəzərdə tutulurdu. 5969 saylı direktivdə əvvəlkinə əlavə olaraq yalnız Bakı quberniyasının deyil, Azərbaycanın
bütün ərazisinin ələ keçirilməsi XI Ordunun son vəzifəsi sayılırdı [6, s.324-331].
Sovet Rusiyası Şimali Azərbaycanın işğalına başladı (27.04.1920). AXC parlamenti a) Azərbaycanın
tam müstəqilliyinin saxlanılması b) onun ərazi bütövlüyünün qorunması və digər şərtlərlə hakimiyyətin təhvil
verilməsinə razılaşdı [2, s.220-221; 7, s.273]. Beləliklə, Azərbaycanın müstəqilliyini əsla qəbul etməyən
Rusiya onu yenidən işğal etdi. XI ordunun Azərbaycan zəhmətkeşlərinə beynəlmiləl yardımı, bunun üçün də
onun “dəvət” olunması, habelə AXC parlamentinin hakimiyyətin təhvili barədə qərar çıxarmağa məcbur
edilməsi -bütün bunlar Rusiyanın hərbi təcavüzünə geyindirilən “siyasi-hüquqi” dondan başqa bir şey deyildi.

1.
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Foreign policy and international situation of the Azerbaijan
Democratic Republic on the eve of the April occupation
Summary
The article deals with the issues related to the events that took place during April occupation, with the international
relations of the Azerbaijan Democratic Republic (ADR). There is information about the meeting of the Azerbaijani peace
delegation headed by A. Topchubashev with the representatives of the allied forces officials, talk about their participation
in the international events in San Remo and London, about the exchange of notes between the Russian Federation and
Azerbaijan.
Состояние международных отношений
АДР накануне апрельской оккупации (1920 г)
Резюме
В статье рассматриваются вопросы, связанные с событиями, происходившими накануне апрельской
оккупации,
с
международными
отношениями
Азербайджанской
Демократической
Республики
(АДР).Приводятся сведения о встрече азербайджанской мирной делегации во главе с А. Топчубашевым с
представителями союзнических сил, говориться об их участии в международных мероприятиях в Сан-Ремо и
Лондоне, об обмене нотами между Российской Федерацией и Азербайджаном.

ADU. Elmi xəbərlər. - 2018.-№2.-S.120-126.
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Şərqlə Qərbin qovuşduğu Bakı UNESKO tədbirinə evsahibliyi edir
UNESKO ilə məhsuldar əməkdaşlığın nəticəsi olaraq Azərbaycanda iki sahə – İçərişəhər, o cümlədən
Şirvanşahlar Sarayı və Qız qalası, Qobustan qayaüstü rəsmləri UNESKO-nun Ümumdünya İrs Siyahısına
daxil edilmişdir. Zəngin və qədim mədəniyyətimizin digər mühüm elementləri sırasında musiqi xəzinəmizin
inciləri – muğam və aşıq sənəti, həmçinin bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irs üzrə reprezentativ siyahısına
daxil edilmişdir.
Mehriban ƏLİYEVA
Azərbaycan RespublikasınınBirinci vitse-prezidenti
İttifaq MİRZƏBƏYLİ
Bir neçə gündür ki, Azərbaycan paytaxtında UNESKO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinin 43-cü
sessiyası keçirilir. Bu fakt bir tərəfdən qarşılıqlı inam və etimada söykənən Azərbaycan – UNESKO
əməkdaşlığının qərar tutduğu səviyyədən xəbər verirsə, digər tərəfdən də gündən-günə inkişaf edən
Bakının bütün beynəlxalq təşkilatların mötəbər tədbirlərinə evsahibliyi etməsinin növbəti təzahürü
kimi qiymətləndirilir.
Xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikasının BMT-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı – UNESKOya üzv qəbul olunmasından 27 il ötür. Azərbaycan Respublikası UNESKO-ya 1992-ci il iyunun 3-də üzv qəbul
olunmuşdur. Azərbaycanın UNESKO ilə əlaqələrinin genişləndirilməsi isə, 1993-cü ilin ikinci yarısından,
ümummilli lider Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıdışından sonra başlanmışdır.
UNESKO ilə Azərbaycan Respublikası arasındakı əlaqələr 2004-cü ildə Mehriban xanım Əliyevanın
UNESKO-nun xoşməramlı səfiri seçilməsindən sonra daha sürətlə inkişaf etməyə başlamışdır. Onun səyləri
nəticəsində ölkəmizin maddi və qeyri-maddi mədəni irs nümunələri UNESKO-nun müvafiq siyahılarında yer
almışdır.
İki il qabaq – Azərbaycan – UNESKO əlaqələrinin 25 illiyi ilə əlaqədar olaraq Prezident
kitabxanasında “Azərbaycan – UNESKO əlaqələri” adlı elektron layihə hazırlanmışdır. İnternet
istifadəçilərinə təqdim edilən bu layihə 2 versiyada – Azərbaycan və ingilis dillərindədir. İstifadəçilər
layihədə UNESKO haqqında və Azərbaycan – UNESKO əlaqələrinə dair ətraflı məlumat ala bilirlər. Layihə
vasitəsilə istifadəçilərə bu mövzuda 100-dək kitabın elektron variantını özündə əks etdirən elektron
kitabxana da təqdim edilir. Elektron layihəni Prezident kitabxanasının kitabxana işinin avtomatlaşdırılması
və elektron resurslar şöbəsi hazırlamışdır.
Açılış mərasimi iyunun 30-da keçirilmiş sonuncu tədbirə gəlincə isə, qeyd etməliyik ki, bu sessiya
möhtəşəm əməkdaşlıq ənənələri əsasında keçirilir. Belə ki, 2013-cü ildə UNESKO-nun Qeyri-Maddi Mədəni
İrsin Qorunması üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin 8-ci sessiyasına uğurla evsahibliyi edən Azərbaycanda
eyni müvəffəqiyyətlə hər iki ildən bir həmin qurumun rəsmi tərəfdaşlığı ilə Ümumdünya Mədəniyyətlərarası
Dialoq Forumu keçirilir. Ümumdünya İrs Komitəsinin 42-ci sessiyasında qəbul edilmiş qərara əsasən
Azərbaycan bu mötəbər qurumun növbəti sessiyasına evsahibliyi etmək hüququ əldə edib. Gənc müstəqil
dövlətimiz üçün mühüm əhəmiyyətə malik belə bir qərarın qəbul olunması ölkəmizin UNESKO ilə tərəfdaşlıq
münasibətlərinin yüksək səviyyədə inkişaf etdiyini göstərir.
Prezident İlham Əliyev iyunun 30-dan iyulun 10-dək davam edəcək sessiyanın Bakıda layiqincə
keçirilməsini təmin etmək məqsədilə müvafiq sərəncam imzalayıb. Bununla da UNESKO-nun Ümumdünya
İrs Komitəsinin 43-cü sessiyasının Bakıda yüksək səviyyədə keçirilməsi təşkil olunub.
Yeri gəlmişkən, iyunun 30-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev UNESKO-nun Baş
direktoru xanım Odre Azulenin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edərkən də tərəflər arasındakı
əməkdaşlığın keçmişi və gələcək perspektivləri müzakirə edilib. Xanım Odre Azule Azərbaycanın
mədəniyyətlərarası dialoqa verdiyi töhfəni yüksək qiymətləndirib. Qonaq ölkəmizdə mədəni və tarixi irsin
həm qorunması, həm də təbliği istiqamətində görülən işlərin əhəmiyyətini qeyd edib. O, Azərbaycanın Elm
Muzeyinin təsis edilməsi təşəbbüsünə UNESKO-nun dəstək verdiyini bildrib. Prezident İlham Əliyev isə
bildirib ki, ölkəmizdə mədəni və təbii irsin qorunması gündəlikdə duran ən önəmli məsələlərdən biridir.
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Bilavasitə komitənin Bakı sessiyasına qayıdaraq qeyd edək ki, açılış mərasimində çıxış edən Birinci vitseprezident Mehriban Əliyeva xatırladıb ki, biz iyunun əvvəlində Azərbaycanın UNESKO-dakı üzvlüyünün 27ci ildönümünü qeyd etdik. Bu illər ərzində biz mədəniyyət, təhsil, elm, kommunikasiya, gənclər və idman kimi
bir çox sahələrdə uğurlu əməkdaşlıq qura bildik: “Bu gün biz fəal təmsilçilik və verdiyimiz töhfələrlə
UNESKO-nun proqramlarında iştirak edirik. Dünyanın mədəni irsinin qorunması Azərbaycan ilə UNESKO
arasında əməkdaşlığın əsas istiqamətlərindən biridir. Eyni zamanda, bizim tarixi, dini və memarlıq
abidələrimizin qorunması, bərpası və saxlanması Azərbaycanın dövlət siyasətinin mərkəzində dayanır”.
Birinci vitse-prezident qeyd edib ki, ölkəmizin UNESKO-nun dəyərlərinə və ideallarına bağlılığı onun
milli hüdudlarından kənarda da öz təzahürünü tapır: “Son 10 il ərzində dünya mədəni irsin qorunması
sahəsində apardığımız fəaliyyətin coğrafiyası geniş olmuşdur. Bununla belə, müharibələr və hərbi münaqişələr
bəşəriyyətin mədəni irsinə hər zaman ciddi təhdid olmuşdur. Hərbi təcavüz nəticəsində, eləcə də beynəlxalq
hüququ və BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrini kobud şəkildə pozaraq Ermənistan
Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazisinin təxminən 20 faizini, o cümlədən Dağlıq Qarabağı və
yeddi ətraf regionu bu gün də işğal altında saxlamaqda davam edir. Bir milyon azərbaycanlı qaçqın və məcburi
köçkün vəziyyətində yaşayır. Yüzlərlə tarixi və memarlıq abidəsi, muzeylər, məscidlər və digər dini məbədlər
dağıdılıb, yaxud ciddi dağıntıya məruz qalıb. Bu səbəbdən Azərbaycan mədəniyyət mülkiyyətinin
qorunmasına aid müvafiq beynəlxalq konvensiyaların səmərəli icrasında çox maraqlıdır. Düşünürəm ki, bu
sahədə görüləcək işlər hələ də çoxdur və UNESKO bu baxımdan mühüm rol oynamalıdır”.
UNESKO-nun Baş direktoru Odre AZULE də öz çıxışında mühüm və maraqlı məqamlara toxunaraq
demişdir ki, biz yeni minillikdə, belə möhtəşəm sarayda – memar Zaha Hadidin dizaynına, onun üslubuna
uyğun yaradılmış bir sarayda ... həm Birləşmiş Ştatları, Çini, İranı, Rusiyanı, Burkina-Fasonu, həm də Böyük
Britaniya və bütün digər dünya dövlətlərini narahat edən məsələləri müzakirə edirik. Bu, onu göstərir ki, məhz
mədəni irsə gəldikdə bütün dünya ölkələri bu məsələləri birgə müzakirə edir. Bu gün biz müzakirə edəcəyimiz
məsələlərin siyahısını hazırlamışıq. Bu, kifayət qədər böyük bir siyahıdır. Biz bu gün bir məqsədlə toplaşmışıq
ki, universal dəyərə malik olan sahələr haqqında söhbət aparaq. Son zamanlar biz Rio muzeyində, həmçinin
Parisdəki Notr-Dam kilsəsində dağıdıcı yanğınların şahidi olduq. Bu hadisələr baş verdikdən sonra biz görürük
ki, dünya mədəni irsi nə qədər həssas vəziyyətlərlə üzləşir. UNESKO ilk cərgələrdə gedərək beynəlxalq
həmrəyliyin təzahürüdür. Biz bu gün sülh istəyirik, istəyirik sülh qurulsun”.
Biz isə fəxr edirik ki, hər il 10-15 dəfə mötəbər beynəlxalq təşkilatların mühüm tədbirlərinə evsahibliyi
edən Azərbaycan paytaxtından dünya ictimaiyyətinə sülh, əmin-amanlıq çağırışları səsləndirilir. Çünki bizim
xalqımız da, dövlətimiz də məhz xanım Odre Azule ilə eyni mövqedədir: “Biz bu gün sülh istəyirik, istəyirik
sülh qurulsun”.
Xalq qəzeti. - 2019.- 3 iyul. - № 141. - S. 1-2.
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Azərbaycanın uğurlu layihələri beynəlxalq nümunəyə çevrilir
BMT-nin Dövlət Xidmətləri Forumunda iştirak edən qonaqlar ölkəmizdə
vətəndaşlara xidmətlərin göstərilməsi istiqamətində görülən işlərin, şəffaflığın,
tətbiq edilən innovativ yeniliklərin şahidi oldular
Rəşad Cəfərli
Bir neçə gün əvvəl Azərbaycan növbəti beynəlxalq tədbirə evsahibliyi etdi. İyunun 24-26-da Bakıda
BMT və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə
Dövlət Agentliyinin birgə təşkilatçılığı ilə BMT-nin Dövlət Xidmətləri Forumu keçirildi. Heydər Əliyev
Mərkəzində keçirilən forumda dünyanın 190-dan çox ölkəsindən 800-dən artıq nümayəndə iştirak etdi.
İslahatlar hökumət-vətəndaş münasibətlərini yeni keyfiyyət mərhələsinə yüksəldib
Xatırladaq ki, bu forum 2003-cü ildən etibarən 23 iyun – BMT-nin Dövlət Xidmətləri Günü ərəfəsində
hər il təşkil olunur. Məqsədi isə dövlət xidmətlərinin göstərilməsi ilə bağlı aktual məsələlər üzrə müzakirələrin
aparılması, habelə bu istiqamətlərdə qabaqcıl təcrübələrin mübadiləsidir. Bu mənada BMT-nin Dövlət
Xidmətləri Forumu dövlət xidmətlərinin aktual problemləri, bu sahədə innovasiyalar və texnologiyaların
tətbiqi, eləcə də digər vacib məsələlərin müzakirə edildiyi, o cümlədən dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə nail
olmaq üçün beynəlxalq platformadır. Həmçinin forum çərçivəsində dövlət xidmətləri sahəsində dünya üzrə ən
qabaqcıl və innovativ modellər mükafatlandırılır.
Bakı forumu dövlət xidmətlərinin göstərilməsi sahəsində Azərbaycanda təşkil olunan ilk BMT tədbiri
kimi tarixə düşdü. Forumun Azərbaycanda keçirilməsinə gəldikdə isə, buna zəmin yaradan ən önəmli amillər
ölkəmizdə dövlət xidmətləri sahəsində qazanılmış nailiyyətlərdir. Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi
islahatlar nəticəsində Azərbaycanda hökumət-vətəndaş münasibətlərində daha çevik mexanizmlərin tətbiqi,
bürokratik əngəllərin aradan qaldırılması istiqamətində vacib addımlar atılıb. Bu da nəticə etibarilə ölkəmizdə
vətəndaşlara dövlət xidmətlərinin göstərilməsini yeni keyfiyyət mərhələsinə yüksəldib. Bu sahədə islahatların
ən bariz nümunələrindən biri “ASAN xidmət” mərkəzlərinin yaradılmasıdır. “ASAN xidmət”in məqsədi
dövlət orqanlarının xidmətlərinin göstərilməsində vətəndaşların razı salınması, şəffaflığın təmin edilməsi,
müasir texnologiyaların, “bir qapı” prinsipinin tətbiq olunmasıdır. Əsas prinsipləri operativlik, şəffaflıq,
nəzakətlilik, məsuliyyət, etik davranış qaydalarına nəzarət və rahatlıq olan “ASAN xidmət” mərkəzləri öz
fəaliyyətini yüksək standartlar çərçivəsində quran və inkişaf etdirən dövlət orqanı qismində “vahid məkan”
prinsipinə əsaslanır.
Məqsəd dövlət xidmətlərini əlçatan, rahat, asan və səmərəli etməkdən ibarətdir
Yarandığı gündən ölkə ictimaiyyətinin rəğbətini qazanan “ASAN xidmət” tezliklə beynəlxalq
ictimaiyyətin də diqqətini cəlb edib və 2015-ci ildə BMT-nin Dövlət Xidmətləri Mükafatına layiq görülüb.
Bütün bu amillər də BMT-nin növbəti forumunu Bakıda keçirmək qərarına çox ciddi təsir göstərib. Bir sözlə,
forumun Bakıda keçirilməsi Azərbaycanın dövlət xidmətləri sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlərin beynəlxalq
səviyyədə yüksək dəyərləndirilməsidir.
Forumun açılışında çıxış edən Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva səmərəli dövlət qulluğu
sistemi sahəsində Azərbaycanın uğurlarını tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırdı. Qeyd etdi ki, bu sahədə
ölkəmizdə görülən işlərin əsas hədəf və məqsədi yeni xidmətlərin insanlara yönəlməsindən və vətəndaşların
keçmişdə üzləşdiyi çətinliklərin aradan qaldırılmasından, dövlət xidmətlərini insanlar üçün əlçatan, rahat, asan
və səmərəli etməkdən ibarətdir. “Vahid pəncərə” prinsipi əsasında dövlət xidmətlərinin göstərilməsi ideyasının
bu cür ərsəyə gəldiyini qeyd edən Mehriban Əliyeva ASAN adının Azərbaycan dilində, mənaca, həmçinin
“asan” olduğunu vurğulayaraq dedi: “ASAN xidmət” Azərbaycan Prezidentinin təşəbbüsü ilə genişmiqyaslı
dövlət idarəçiliyi islahatlarının bir hissəsi kimi 2012-ci ildə təsis edildi. Xalq isə dərhal bu islahatları alqışladı.
“ASAN xidmət” Bakıda kiçik pilot layihə ilə fəaliyyətə başladı. Həmin vaxt xalqın tələbatlarına şəffaf, əlçatan,
səmərəli və rahat şəkildə cavab vermək məqsədilə bir neçə dövlət xidmətləri göstərən qurum bir binaya
toplaşdı.
ASAN dərhal əhali arasında o qədər populyarlaşdı ki, biz, bu uğurun davamı olaraq, göstərilən
xidmətlərin sayını və növünü çoxaltmaq fikrinə gəldik və “ASAN xidmət” Azərbaycanın rayonlarında da
açılmağa başlandı”.
1878

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Azərbaycan inklüziv, insanyönümlü və İKT əsaslı dövlət xidməti sistemi yaradıb
BMT Baş katibinin iqtisadi və sosial məsələlər üzrə müavini Liu Cenmin isə Azərbaycanda dövlət
xidməti sahəsində əldə edilən uğurları xüsusi qeyd edərək dedi: “Azərbaycan Respublikası innovativ idarəetmə
vasitəsilə inklüziv, səmərəli və insanyönümlü, İKT əsaslı dövlət xidməti sistemi yaradıb. Beləliklə, sosial
xidmətlərin göstərilməsində dövlət qulluqçuları ilə vətəndaşlar arasındakı məsafəni qısaldıb və dövlət
qulluqçuları ilə vətəndaşlar arasındakı ünsiyyəti şəffaflaşdırıb. Dövlət bu misilsiz nəticəni xidmətlərin
göstərilməsini müasirləşdirməyə bütün hökumət qurumlarının birgə yanaşması, ASAN mərkəzlərin
yaradılması və yenilikçi e-hökumət xidmətlərinin tətbiq edilməsi, xidmətin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və bu
xidmətlərlə vətəndaşların məmnunluğunun artırılması ilə əldə edib. Bu, nəticənin əldə edilməsində çox
vacibdir”.
Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan rəqəmsal idarəetmənin tətbiqi ilə dövlət xidmətlərinin inkişafı sahəsində
BMT-nin xüsusi mükafatına layiq görülüb. Mükafat BMT Baş katibinin müavini tərəfindən Birinci vitseprezident Mehriban Əliyevaya təqdim edildi.
Bakı Forumuna müxtəlif ölkələrin Dövlət idarəçiliyi və xidmətləri üzrə nazirləri, yerli idarəetmə
orqanlarının, akademik dairələrin və özəl sektorun rəhbər şəxsləri qatılmışdılar. Onların iştirakı ilə keçirilən
plenar sessiyalarda, 9 fərqli aktual mövzu üzrə seminarlarda və tədbirlərdə dövlət xidmətləri ilə bağlı müxtəlif
mövzularda müzakirələr aparıldı, fikir mübadiləsi edildi. O cümlədən, qonaqlara “MyGov”, “Asan İmza”,
“ASAN Viza”, “ASAN ödəniş”, “ABAD” barədə məlumat verildi, “ASAN xidmət” mərkəzlərini real şəkildə
təqdim etmək imkanı yarandı. Bu, “ASAN xidmət”in daha geniş arealda yayılmasına ciddi töhfə olacaq.
Həmçinin forum çərçivəsində BMT-nin dövlət xidmətləri üzrə mükafatlandırma mərasimi olub. Beş
fərqli kateqoriya üzrə mükafatların builki qalibləri Keniya, Braziliya, Avstraliya, İndoneziya, Argentina,
Portuqaliya, Tailand, Kosta Rika, Koreya Respublikası, Çili və Avstriya olub.
Forum çərçivəsində dövlət xidmətlərinin göstərilməsi üzrə “ASAN Beynəlxalq Assosiasiyası”nın
yaradılmasına dair Niyyət Bəyannaməsi imzalandı. “ASAN Beynəlxalq Assosiasiyası”nın yaradılmasının
təşəbbüskarı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar
üzrə Dövlət Agentliyidir. Sənədi Mərakeş, Monteneqro, İndoneziya, Əfqanıstan, Türkiyə, Uqanda,
Azərbaycan və Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin nümayəndələri imzalayıblar. “ASAN Beynəlxalq
Assosiasiyası”nın yaradılması ilə tərəfdaşlar arasında dövlət xidmətlərinin göstərilməsi sahəsi üzrə unikal
əməkdaşlığın qurulması, müvafiq sahədə səmərəli idarəetmə üzrə müasir çağırışları və vacib problemləri
müzakirə etmək üçün ekspert, mütəxəssislərin institusional şəbəkələşməsinin yaradılması nəzərdə tutulur.
Assosiasiyanın yaradılmasına dair Niyyət Bəyannaməsi çərçivəsində, həmçinin müvafiq sahə üzrə ən qabaqcıl
təcrübələrin və ekspertizaların davamlı mübadiləsi üçün institusional platforma təsis olunacaq, dövlət
xidmətlərinin göstərilməsində innovasiyaların tətbiqinin təşviqi həyata keçiriləcəkdir.
Bütövlükdə, BMT-nin bu mötəbər forumunun Azərbaycanda keçirilməsi ölkəmizin növbəti mühüm
uğuru kimi yadda qaldı. Eyni zamanda dünyanın hər yerindən gəlmiş qonaqlar ölkəmizdə vətəndaşlara dövlət
xidmətlərinin göstərilməsi istiqamətində görülən nümunəvi işlərin, şəffaflığın, tətbiq olunan innovativ
yeniliklərin şahidi oldular.
Azərbaycan.-2019.-30 iyun.-№139.-S.1,4.
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Azərbaycançılıq ideyası beynəlxalq müstəvidə
Səməd SEYİDOV,
Milli Məclisin komitə sədri, Azərbaycan Dillər Universitetinin rektoru
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin yaranması xalqımızın min illərlə ölçülən tarixində ən
əlamətdar hadisədir. Dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra keçən 22 il ərzində Azərbaycan
Respublikası şərəfli, eyni zamanda, kifayət qədər çətin yol keçmişdir. Bu gün müstəqil respublikamız
demokratiya, dünyəvilik və bazar iqtisadiyyatı yolu ilə inamla addımlayır, inkişafın yeni-yeni zirvələrini
fəth edərək, son məqsədi xalqın azad və sosial rifah cəmiyyətində, dünyanın bütün xalqları ilə qarşılıqlı
anlaşma və sülh şəraitində yaşamasını təmin etmək olan və əsası Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş siyasəti uğurla həyata keçirir.
Sivil dünyanın ayrılmaz hissəsi olan Azərbaycan Respublikası beynəlxalq aləmə inteqrasiya etməyi,
xarici dövlətlərlə ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələri genişləndirməyi, beynəlxalq və regional təşkilatlarla
əməkdaşlığı inkişaf etdirməyi özünün xarici siyasətinin strateji istiqaməti kimi müəyyənləşdirmişdir və bu gün
bəşəri dəyərlərə sayğı göstərərək, Azərbaycan xalqının milli dəyərlərinin dünyada təbliğ edilməsinə,
azərbaycançılıq ideyasının beynəlxalq səviyyədə təsdiq olunmasına xüsusi fikir verir.
Tarixiliyi və müasirliyi, dünyəviliyi və tolerantlığı, sülhsevərliyi və ədalətliliyi özündə ehtiva edən,
ksenofobiya, rasizm, dini fanatizm, ifrat millətçilik kimi mənfi hallardan uzaq olan azərbaycançılıq
ideologiyasının formalaşmasında ulu öndər Heydər Əliyevin sistemli, elmi təfəkkürə əsaslanan, gələcəyə
istiqamətlənmiş əvəzolunmaz fəaliyyətini xüsusi qeyd etmək lazımdır. 2001-ci il noyabrın 10-da, Dünya
azərbaycanlılarının I qurultayında söylədiyi nitqində Heydər Əliyev özünün azərbaycançılıq ideologiyası ilə
bağlı fikirlərini belə ifadə etmişdir: "Azərbaycançılıq öz milli mənsubiyyətini qoruyub saxlamaq, milli-mənəvi
dəyərlərini qoruyub saxlamaq, eyni zamanda, onların ümumbəşəri dəyərlərlə sintezindən, inteqrasiyasından
bəhrələnərək hər bir insanın inkişafının təmin olunması deməkdir".
Azərbaycan dünyanın əksər ölkələri ilə ikitərəfli diplomatik əlaqələr qurmağa nail olmuşdur, ölkə
rəhbərliyi respublikamızın milli maraqlarını əsas tutaraq siyasi, iqtisadi, mədəni və s. sahələrdə xarici
dövlətlərlə münasibətləri inkişaf etdirir və eyni zamanda, çoxtərəfli əməkdaşlığın əhəmiyyətini nəzərə alaraq,
bu istiqamətdə, xüsusilə də, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində uğurlu fəaliyyət həyata keçirmiş və bu işi bu
gün də müvəffəqiyyətlə davam etdirir. Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasətinin məhsulu olan yeni neft
strategiyası çoxtərəfli əməkdaşlığın təşəkkülü və inkişafı üçün əlverişli şərait yaratmışdır. 1994-cü il
sentyabrın 20-də Bakıda imzalanmış "Əsrin müqaviləsi" bir tərəfdən respublikamızın neft-qaz ehtiyatlarından
ölkənin iqtisadi tərəqqisinə nail olmaq, onun müstəqilliyini və təhlükəsizliyini möhkəmləndirmək məqsədilə
çoxtərəfli əməkdaşlıq sahəsində atılmış ilk addım idisə, digər tərəfdən bu, azərbaycançılığın təntənəsi idi,
çünki Heydər Əliyev dühası, dünyanın, müqaviləni imzalamış iri neft şirkətlərinin təmsil etdikləri ən nüfuzlu
dövlətlərini, dünənə qədər geridə qalmış Şərq ölkəsi kimi tanıdıqları Azərbaycanı özləri ilə bərabər səviyyədə
qəbul etməyə məcbur etmişdi. Dövlət müstəqilliyinin hələ kövrək olduğu bir vaxtda ulu öndərin Azərbaycan
üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyan, onu dünya iqtisadi sisteminin mühüm tərkib hissəsinə çevirən bu müqavilənin
hazırlanmasına necə həssas yanaşdığını Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, o zaman ARDNŞ-nin birinci
vitse-prezidenti olmuş İlham Əliyevin sözlərindən aydın görmək olur: "Biz xarici şirkətlərə deyirdik: siz ayrıayrı şirkətlərin maraqlarını müdafiə edirsiniz, biz isə ölkənin və Azərbaycan xalqının maraqlarını müdafiə
edirik. Əgər siz səhvə yol versəniz, bu, sizin şirkətin yalnız bir layihəsində öz əksini tapacaq, əgər biz səhv
etsək, bu səhv bütün Azərbaycan xalqının mənafeyinə xələl gətirəcəkdir. Başqa sözlə, biz heç cür heç bir səhvə
yol verə bilmərik" Bəli, Azərbaycan hökuməti "Əsrin müqaviləsi"ni imzalamaqla səhvə yol vermədi, əksinə,
xarici ölkələrlə çoxtərəfli formatda əməkdaşlığı genişləndirmək üçün möhkəm baza yaratmış oldu.
Bu gün Azərbaycan nefti Avropanın enerji təhlükəsizliyinin əsas təminatçılarından birinə çevrilmişdir,
hətta uzun müddət qarşılıqlı münasibətləri gərgin olmuş Türkiyə ilə Yunanıstanın son dövrlərdəki
yaxınlaşmasında Azərbaycan neftinin müəyyən rol oynadığını inkar etmək qeyri-mümkündür.
Xarici siyasətdə çoxtərəfli əməkdaşlığın müxtəlif mexanizm və üsullarından istifadə edən Azərbaycan
Respublikası beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığa xüsusi önəm verir. 1992-ci il martın 2-də BMT-yə üzv
qəbul olunmaqla dünya ölkələri ailəsinə qoşulan Azərbaycan Respublikası qlobal məramı dünyada sülhü və
təhlükəsizliyi qorumaq, xalqlar arasında dialoq yaratmaq olan bu nüfuzlu və universal təşkilatın imkanlarından
istifadə etmək şansı əldə etsə də, bundan yalnız ulu öndər Heydər Əliyevin 1993-cü ildə Azərbaycanda ikinci
dəfə hakimiyyətə gəlişindən sonra yararlanmaq mümkün olmuşdur. 1994-cü il sentyabrın 29-da BMT Baş
1880

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Məclisində Azərbaycan adından ilk dəfə çıxış edən Heydər Əliyev respublikamızın sosial-iqtisadi və siyasi
vəziyyəti, xarici siyasətinin əsas istiqamət və prinsipləri, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü və onun ağır
nəticələri barədə həqiqətləri dünya birliyinə çatdırmışdı. Ulu öndər BMT tribunasından bəyan etmişdi ki, "İlk
dəfədir ki, müstəqil Azərbaycanın Prezidenti dünya birliyi tərəfindən tanınmış və bərqərar hüquqlarla onun
tərkibinə daxil olmuş öz ölkəsini dünya birliyinə təqdim edir".
Ümummilli lider Heydər Əliyev BMT-nin qəbul etdiyi qərarlara böyük əhəmiyyət verdiyini
bildirməklə yanaşı, bu qətnamələrin sonrakı taleyinə biganə qalmamağı da BMT rəsmilərindən inadla tələb
edirdi. O, 2000-ci il iyulun 7-də Vyanada BMT baş katibinin müavini Pino Arlakki ilə görüşü zamanı
Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul etdiyi 822, 854, 874 və 884 salyı qətnamələrin kağız üzərində
qalmasına etiraz edərək demişdi: "Mən həm keçmiş baş katib Butros Qaliyə, həm də indiki baş katib Kofi
Annana bu sualı bir neçə dəfə vermişəm. Ancaq hər dəfə belə cavab almışam ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
Təhlükəsizlik Şurasının qətnamə və qərarlarının həyata keçirilməsi mexanizmi yoxdur. Əgər belə bir
mexanizm yoxdursa, onu yaratmaq lazımdır. Əgər o, yaradılmırsa, demək, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı özü
qəbul etdiyi qətnamələrin həyata keçirilməsinə biganə qalır".
2008-ci il martın 14-də Azərbaycan diplomatiyası növbəti uğura imza atdı. BMT Baş Məclisi qəbul
etdiyi "Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində vəziyyət" adlı qətnamə ilə respublikamızın ərazi bütövlüyünü
bir daha təsdiq etmiş, onun təcavüzə məruz qaldığını göstərmişdir.
2012-ci ildə Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilməsi Heydər Əliyev
tərəfindən müəyyənləşdirilmiş xarici siyasət kursunun təntənəsidir, respublikamızın BMT strukturlarında
apardığı məqsədyönlü işin konkret nəticəsidir.
Azərbaycan Respublikası BMT-nin əsas orqanları ilə yanaşı, onun ixtisaslaşmış qurumları (Dünya
Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu, Qaçqınların İşi üzrə Ali Komissarlıq, UNESCO, UNİCEF, MAQATE,
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, Sənaye İnkişafı Təşkilatı və s.) ilə də geniş əməkdaşlıq əlaqələrinə malikdir.
Respublikamızın UNESCO ilə əməkdaşlığı azərbaycançılıq ideologiyasının təbligi baxımından uğurlu
nəticələrə gətirib çıxarmışdır. Bu işdə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO və İSESKOnun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın əvəzolunmaz xidmətləri var. Heydər Əliyev ideyalarını həyata
keçirmək istiqamətində Mehriban Əliyevanın göstərdiyi fəaliyyətin nəticəsi olaraq "Kitabi Dədə Qorqud"
dastanının 1300 illik yubileyi, N.Tusinin anadan olmasının 800 illik yubileyi, Məhəmməd Füzulinin anadan
olmasının 500 illik yubileyi, Mirzə Kazımbəyin anadan olmasının 200 illik yubileyi, Yusif Məmmədəliyevin
anadan olmasının 100 illik yubileyi, Lətif Kərimovun anadan olmasının 100 illik yubileyi, Mir Cəlal Paşayevin
anadan olmasının 100 illik yubileyi, Səttar Bəhlulzadənin anadan olmasının 100 illik yubileyi, "Leyli və
Məcnun" operasının ilk tamaşasının 100 illik yubileyi və s. UNESCO tərəfindən geniş qeyd olunmuşdur.
Bundan başqa, Qobustan Dövlət Tarixi Bədii Qoruğu Ümumdünya İrs Siyahısına, Azərbaycan muğamı, aşıq
sənəti, Novruz bayramı bəşəriyyətin Qeyri Maddi İrs siyahısına daxil edilmişdir. Bütün bunlar əldə olunan
uğurların az bir hissəsini təşkil edir.
UNICEF-in Azərbaycan ilə əməkdaşlığı sayəsində böyük nailiyyətlər əldə edilmişdir.
Məsələn, səhiyyə sisteminin təkmilləşdirilməsinə dair proqramlar reallaşdırılmış, uşaqların 95%-nin bütün
peyvəndlər üzrə immunizasiyası həyata keçirilmiş və 2002-ci ilin iyun ayında Azərbaycan rəsmi olaraq
poliomielitdən azad ölkə kimi qeydiyyata alınmışdır.
Avropada təhlükəsizlik və əməkdaşlıq mexanizminin yaradılmasında və inkişaf etdirilməsində əsas
rol oynayan ATƏT ilə əməkdaşlıq Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətində mühüm yerlərdən birini
tutur. Respublikamız bu təşkilata üzvlüyə 1992-ci il yanvarın 30-da qəbul olunsa da, onunla əməkdaşlıqda
konkret nəticələr müstəqillik tariximizin Heydə Əliyev və onun davamçısı İlham Əliyev dövründə əldə
olunmuşdur. Azərbaycan - ATƏT əməkdaşlığında Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi həmişə ön planda
olmuşdur. 1992-ci il martın 24-də bu təşkilatın Xarici İşlər Nazirləri Şurasının birinci əlavə görüşündə
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsinə dair Minsk konfransının
çağırılması haqqında qərar qəbul edildi. Münaqişənin sülh yolu ilə həllinə nail olmaq üçün Azərbaycan ilə
Ermənistan arasında ATƏT-in prinsipləri əsasında sülh danışıqlarını təşkil etmək məqsədilə, bu günə qədər
fəaliyyətini davam etdirən Minsk qrupu yaradılmışdır. Azərbaycan Respublikası 1992-ci ildən başlayaraq
ATƏT sammitlərində fəal iştirak edir, rəsmi Bakı ilə ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları
Bürosu, Milli Azlıqlar üzrə Ali Komissarının Ofisi, Mətbuat Azadlığı üzrə Nümayəndəsi və Parlament
Assambleyası arasında səmərəli əməkdaşlıq münasibətləri mövcuddur.
Azərbaycan ATƏT-də söz sahibi olan ölkələr sırasındadır. Məsələn, 1996-cı il dekabrın 2-3-də
keçirilmiş Lissabon sammitində Ermənistan sammitin bəyannaməsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü
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özündə ehtiva edən 20-ci maddəsinə konsensus verməmiş və nəticədə bu maddə sənəddən çıxarılmışdı. Bu
ədalətsizliyə etiraz edən ümummilli lider çox cəsarətli bir addım atmış və bütövlükdə bəyannamənin mətninə
konsensus verməkdən imtina etmişdi. Vəziyyətin dalana dirəndiyinin fərqində olan sammit iştirakçıları sonda
Azərbaycan tərəfi ilə razılaşdırılmış və ATƏT sədri F. Kottinin adından səsləndirilmiş bəyanatı qəbul etmək
məcburiyyətində qalmışdılar.
1996-cı ilin sonlarında Rusiya Minsk qrupunda daimi həmsədr ölkə statusu əldə etdi və bunun ardınca,
1997-ci il yanvarın 1-də Fransaya da bu status verildi. Şübhəsiz ki, Ermənistan ilə xüsusi münasibətləri olan
bu iki ölkənin həmsədr seçilməsi, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsini ədalətlə həll etmək
istəyindən deyil, Azərbaycana təzyiq etmək yolu ilə öz qərarlarını ona qəbul etdirmək planlarından irəli
gəlirdi. Mahir siyasətçi Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi Azərbaycan bu təhlükəli plana qarşı çıxmaqdan
çəkinməmiş, öz maraqlarını əsas tutaraq, ABŞ-a da həmsədr ölkə statusu verməyi tələb etmiş və bu tələbin
yerinə yetirilməsinə nail olmuşdu. Bununla da, Minsk qrupunun həmsədrləri arasında balans yarada bilmişdi.
Dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Azərbaycan Respublikasında demokratik təsisatların
inkişaf etdirilməsi vacib məsələ kimi gündəmdə durur və demokratikləşmə prosesini irəli aparmaq üçün
Avropa Şurası ilə əməkdaşlıq ciddi əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan Avropa Şurasının Demokratiya uğrunda
Venetsiya Komissiyasının 1996-cı il martın 17-18-də keçirilmiş iclasında bu quruma üzv seçilmiş, iyunun 28də isə Avropa Şurası Parlament Assambleyası respublikamıza Avropa Şurasında xüsusi dəvət olunmuş qonaq
statusunun verilməsi haqqında qərar qəbul etmişdi. Uzaqgörən siyasətçi Heydər Əliyev bu mötəbər təşkilatla
əməkdaşlığın respublikamıza verə biləcəyi töhfələri zərgər dəqiqliyi ilə hesablayaraq 1996-cı il iyulun 8-də
"Avropa Şurası və Azərbaycan Respublikası arasında əməkdaşlıq proqramının həyata keçirilməsi tədbirləri
haqqında", 1998-ci il yanvarın 20-də "Avropa Şurası və Azərbaycan Respublikası arasında əməkdaşlığın
dərinləşdirilməsi sahəsində tədbirlər haqqında" və 1999-cu il mayın 14-də "Azərbaycan Respublikası ilə
Avropa Şurası arasında əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi və Azərbaycan Respublikasının Avropada
mənefələrinin müdafiə edilməsi sahəsində tədbirlər haqqında", oktyabrın 21-də "Avropa Şurasında
Azərbaycan Respublikasının təmsilçiliyinin təşkilati təminatı haqqında", 2000-ci il martın 18-də "Avropa
Şurasının fəaliyyətinə və Azərbaycan Respublikası ilə Avropa Şurası arasındakı əməkdaşlığa dair
məlumatların yayılması barədə" sərəncamlar imzalamış və bu sərəncamlardan irəli gələn vəzifələrin yerinə
yetirilməsinə uğurla rəhbərlik edərək Azərbaycanın gündən-günə Avropa Şurasına yaxınlaşmasını təmin
etmişdi. Bütün bunların nəticəsi olaraq, 2001-ci il yanvarın 17-də Azərbaycan Respublikası tamhüquqlu üzv
kimi Avropa Şurasına qəbul edildi. Bu, təkcə Azərbaycan üçün deyil, Avropa üçün də böyük əhəmiyyətə malik
hadisə idi və bu əlamətdar hadisə ilə əlaqədar yanvarın 25-də Strasburqda keçirilmiş rəsmi
mərasimdə Heydər Əliyev buna belə qiymət vermişdi: "Bu gün Avropa parlamentarizminin mərkəzində Strasburqda, Avropa Şurasının bu möhtəşəm sarayında həm Azərbaycan Respublikası, həm də Avropa üçün
çox mühüm əhəmiyyətə malik olan bir hadisə baş verir - Azərbaycan Avropa ailəsinə qəbul edilir. Bununla
da, Avropanın yalnız tarixi və mədəni baxımdan deyil, siyasi baxımdan da tamlaşması, bütövləşməsi başa
çatır" .
Hazırda respublikamızın Avropa Şurası ilə əlaqələri müvəffəqiyyətlə inkişaf edir, Azərbaycan
parlament nümayəndə heyəti Avropa Şurası Parlament Assambleyasında uğurla fəaliyyət göstərir.
2005-ci il yanvarın 25-də Avropa Şurası Parlament Assambleyası "ATƏT-in Minsk Konfransının
məşğul olduğu Dağlıq Qarabağ bölgəsi üzərində münaqişə" adlı 1416 saylı qətnamə qəbul etdi.
Respublikamızın Avropa Şurasında ilk böyük uğuru olan bu qətnamədə Azərbaycan torpaqlarının işğal altında
olması faktı öz təsdiqini tapmış, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələrinin
yerinə yetrilməsinin, işğal olunmuş ərazilərdən silahlı qüvvələrin çıxarılmasının vacibliyi göstərilmişdir.
Sənəddə deyilir ki, "Assambleya üzv dövlət tərəfindən xarici ərazinin işğalının həmin dövlətin Avropa
Şurasının üzvü kimi öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərin ciddi şəkildə pozulması demək olduğunu xatırladır və
münaqişə ərazisindən köçkün düşmüş şəxslərin öz evlərinə təhlükəsiz və ləyaqətlə qayıtması hüququnu bir
daha təsdiq edir".
Azərbaycanın Avropa Şurasındakı mövqeləri gündən-günə möhkəmlənir. Bunu bu il yanvarın 23-də
Avropa Şurası Parlament Assambleyasında almaniyalı deputat K. Ştrasserin Azərbaycana qərəzli mövqedən
yanaşaraq siyasi məhbuslara dair hazırladığı qətnamə layihəsinin müzakirə olunması, bu hesabatın əsasən
Qərbi Avropa ölkələrindən olan deputatların bir qismi tərəfindən müdafiə olunması, səsverməyə çıxarılması
və sonda 125 əleyhinə, 79 lehinə verilmiş səslərlə rədd edilməsi bir daha təsdiq edir. Parlament
Assambleyasında qazandığı bu uğurla Azərbaycan həm də Şərqi Avropa ilə Qərbi Avropa arasındakı siyasi
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səddi aradan qaldırmış oldu. Başqa sözlə, Şərqi Avropa ölkələri onlara "ikinci dərəcəli ölkələr" kimi yanaşan
Qərbi Avropa ölkələrinə öz güclərini göstərib, onları özləri ilə hesablaşmağa məcbur edə bildilər.
2012-ci il aprelin 2-4-də Avronest Parlament Assambleyasının plenar sessiyasının Bakıda
keçirilməsi Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə fəal əməkdaşlıq etdiyini göstərir. 2014-cü ildə Azərbaycan
Respublikası Avropa Şurasına sədrlik edəcək. Bütün bunlar Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilmiş
uzaqgörən siyasətin uğurla həyata keçirildiyini, strateji hədəflərə doğru inamlı addımların atıldığını göstərir.
Azərbaycanda demokratik islahatlar həyata keçirmək, iqtisadiyyatı bazar münasibətləri əsasında
inkişaf etdirmək və bunun üçün zəruri infrastrukturu yaratmaq, ticarət və gömrük siyasətini dövrün tələblərinə
uyğunlaşdırmaq Azərbaycan - Avropa İttifaqı əlaqələrinin əsas məzmununu təşkil edir. Ulu öndər Heydər
Əliyevin Avropa İttifaqı ilə diplomatik əlaqələrin genişlənməsinə və bu təşkilatla əməkdaşlığımızın inkişaf
etdirilməsinə töhfələri əvəzolunmazdır. 1996-cı il aprelin 22-də Lüksemburqda imzalanmış, 1999-cu il iyunun
22-də qüvvəyə minmiş tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq sazişi bir tərəfdən Azərbaycan - Avropa İttifaqı əlaqələrinin
normativ-hüquqi əsaslarını yaradırdısa, digər tərəfdən bu əlaqələrin yüksək səviyyədə olduğunu göstərirdi.
Bundan başqa, Avropa İttifaqı dövlət və hökumət başçılarının 2004-cü il iyunun 17-18-də Brüsseldə keçirilmiş
görüşündə Cənubi Qafqaz respublikalarının, Avropa Komissiyası tərəfindən 2003-cü ildə irəli sürülmüş
Avropa Qonşuluq Siyasətinə daxil edilməsi Azərbaycan üçün geniş imkanlar yaradırdı. Respublikamızın bu
təşkilatla əməkdaşlığının konkret nümunəsi kimi, TACİS proqramı, TRACECA və İNOGATE layihələri
çərçivəsində görülən işləri göstərmək olar.
2006-cı il noyabrın 7-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Brüsselə səfəri
çərçivəsində imzalanmış "Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan Respublikası arasında enerji sahəsində strateji
tərəfdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu", 2011-ci il yanvarın 13-də Avropa Komissiyasının Prezidenti
Jose Manuel Barrozonun Azərbaycana səfəri zamanı Prezident İlham Əliyevlə imzaladığı "Cənub qaz dəhlizi
haqqında Birgə Bəyannamə" Azərbaycan Respublikası ilə Avropa İttifaqı arasında enerji sahəsindəki
əməkdaşlığın strateji xarakter daşıdığını göstərir.
Müsəlman ölkəsi olaraq Azərbaycan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə münasibətlərə böyük əhəmiyyət
verir. Bu təşkilatla əməkdaşlığımızın təşəkkülündə və genişlənməsində milli-mənəvi dəyərlərimizə sıx bağlı
olan Heydər Əliyevin xidmətləri əvəzolunmazdır. Məhz bu əməkdaşlığın nəticəsində Azərbaycanın islam
dünyası ilə əlaqələri miqyasca genişlənmiş, məzmunca isə dərinləşmişdir. Azərbaycanla siyasi, iqtisadi və
mədəni əlaqələrin inkişaf etdirilməsi, Ermənistan - Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində
respublikamızın haqq işinin müdafiə olunması İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının gündəliyindən düşməyən
məsələlərdəndir. İslam İnkişaf Bankının xətti ilə respublikanın sosial-iqtisadi həyatında, İSESCO-nun xətti
ilə isə təhsil və mədəniyyət sahəsində ciddi layihələr həyata keçirilir.
İslam Konfransı Təşkilatının 2003-cü ilin oktyabrında Malayziyanın Putracaya şəhərində keçirilmiş
X Zirvə Konfransında "Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzü haqqında",
"Azərbaycan Respublikasına iqtisadi yardım göstərilməsi haqqında" qətnamələrin qəbul edilməsi, 2010-cu ildə
Xocalı faciəsinin İslam Konfransı Təşkilatı Parlament Birliyi tərəfindən insanlığa qarşı cinayət kimi tanınması
və s. respublikamızın beynəlxalq arenada atdığı düşünülmüş addımların məntiqi nəticəsidir.
Azərbaycan Respublikasının əməkdaşlıq etdiyi təşkilatlar sırasında NATO özünəməxsus yer tutur.
Avratlantik məkanın təhlükəsizliyinin təmin olunmasında əhəmiyyətli rol oynayan bu təşkilatın Azərbaycanla
əlaqələri onun qlobal siyasətinə uyğun olaraq həyata keçirilir. NATO - Azərbaycan əlaqələri müdafiə,
təhlükəsizlik və hərbi quruculuq sahəsində əməkdaşlığı, qarşılıqlı məsləhətləşmələrin aparılmasını, birgə
təlimlərin keçirilməsini nəzərdə tutan "Sülh naminə tərəfdaşlıq" proqramı və "Fərdi tərəfdaşlıq üzrə fəaliyyət
planı" çərçivəsində həyata keçirilir.
NATO-nun 2010-cu il Lissabon və 2012-ci il Çikaqo sammitlərində qəbul edilmiş sənədlərdə
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınması respublikamızın uğurlu xarici siyasətinin daha bir nümunəsidir.
Türk dünyasının, türk mədəniyyətinin ayrılmaz hissəsi olan Azərbaycan TÜRKSOY təşkilatının həm
yaradıcılarından, həm də fəal üzvlərindəndir. Məqsədi türkdilli xalqlar arasındakı tarixi, mədəni və elmi
əlaqələri genişləndirmək olan bu təşkilat çərçivəsində fəaliyyət Azərbaycan respublikasının digər türk
dövlətləri ilə münasibətlərini yeni mərhələyə qaldırmışdır. Türk aləminin parlaq simalarından olan Heydər
Əliyevin sözləri ilə desək, "Bizim dilimiz, mədəniyyətimiz eynidir, bir-birimizlə də qonşuyuq. Ancaq birbirimizdən nə qədər uzaqda olmuşuq, nə qədər aralı düşmüşük, bir-birimizin həsrətini çəkmişik. Bu gün artıq
bir yerdəyik. Bu gün artıq hamımıza aydın olan, hamımızın anladığı dildə danışırıq və öz ürək sözlərimizi birbirimizə çatdırırıq".
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Türkdilli ölkələr arasında əlaqələrin gücləndirilməsi, qanunvericiliyin beynəlxalq normalara
uyğunlaşdırılması və s. məsələləri həll etmək məqsədilə 2008-ci ildə təsis olunmuş Türkdilli Ölkələrin
Parlament Assambleyasının fəaliyyətində Azərbaycan həlledici rollardan birinə malikdir.
Azərbaycan keçmiş SSRİ respublikaları ilə tarixən təşəkkül tapmış əlaqələrin qorunub saxlanmasında
maraqlıdır. Respublikamızın MDB-yə daxil olması və bu təşkilat çərçivəsində davamlı fəaliyyət göstərməsi
məhz bu maraqlardan irəli gələn bir haldır.
Bundan başqa, Azərbaycan keçmiş SSRİ məkanında 1997-ci ildə meydana gəlmiş GUAM, əsası 1992ci il iyunun 25-də qəbul edilmiş İstanbul Bəyyannaməsi ilə qoyulmuş Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatı kimi subregional təşkilatların həm təsisçiləri sırasındadır, həm də bu təşkilatlar daxilində Xəzər Qara dəniz regionunun bir çox ölkələri ilə çoxtərəfli əməkdaşlığını fəal surətdə inkişaf etdirir.
Bütün bu qeyd olunan və olunmayan uğurlarla yanaşı, inkişafın zirvəsindəki yeri əldən verməmək
üçün beynəlxalq təşkilatlarla çoxtərəfli əməkdaşlıqda siyasi sayıqlığı qoruyub saxlamaq son dərəcə vacib
məsələlərdəndir. Azərbaycanın uğurlarına qısqanclıqla yanaşan bəzi qüvvələrin öz pozuculuq
fəaliyyətlərindən əl cəkdiklərini təsəvvür etmək böyük yanlışlıq olardı. İnsan hüquq və azadlıqları,
demokratiya kimi mövzulardan sui-istifadə edərək Azərbaycana təzyiq göstərmə halları dünən də olub, bu
gün də mövcuddur. Buna baxmayaraq, respublikamız azərbaycançılıq ideyalarını əldə rəhbər
tutaraq demokratiya yolu ilə inamla irəliləyir. Bu, uzun, həmişə inkişafda olan bir yoldur. Ümumiyyətlə,
demokratiyanı biliyini fasiləsiz olaraq artıran tələbəyə bənzətmək olar. Fərq isə ondan ibarətdir ki, tələbə sonda
diplom əldə edir, demokratik inkişafa görə isə heç bir diplom verilmir. Dünyanın heç bir ölkəsinin yetkin
demokratiyaya malik olması barədə diplomu yoxdur, yəni, demokratiya fasiləsiz inkişaf yoludur.
Göründüyü kimi, qısa tarixi dövr ərzində ümummilli lider Heydər Əliyevin müdrik siyasəti nəticəsində
Azərbaycan Respublikası dünyanın bütün aparıcı təşkilatları ilə çoxtərəfli, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı
inkişaf etdirə bilmişdir. Bu gün Azərbaycanın üçrəngli bayrağı Bakı ilə yanaşı, İst-River çayı sahillərindən
Strasburqa, oradan Ciddəyə qədər olan geniş bir coğrafiyada dalğalanır, bu həm də azərbaycançılıq
ideologiyasının dünyada öz təsdiqini tapmasının göstəricisidir.
Azərbaycan. - 2013.-10 may. - № 100. - S. 10.
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Heydər Əliyevin xarici siyasət xətti və müasirlik
Səməd SEYİDOV,
Milli Məclisin Beynəlxalq münasibətlər və parlamentlərarası komitəsinin sədri,
Azərbaycan Dillər Universitetinin rektoru
Ölkəmizin ən yeni tarixinin bütöv bir dövrü xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin möhtəşəm
siyasi və dövlətçilik fəaliyyəti ilə bağlıdır. Türkiyənin tanınmış dövlət xadimi Bülənt Ecevit böyük siyasətçi
Heydər Əliyevin yalnız Azərbaycan xalqı deyil, bütün türk dünyası qarşısında xidmətlərini qiymətləndirərkən
böyük fəxrlə demişdir: "Qüdrətli öndərsiz bir millət heç nəyə nail ola bilməz. Heydər Əlirza oğlu Atatürk qədər
qüdrətli bir türkdür. Heydər Əlirza oğlu min ildən bir yetişən dahilərdəndir".
Dünya şöhrətli siyasətçi, görkəmli dövlət xadimi, alovlu vətənpərvər Heydər Əliyevin respublikamıza
rəhbərlik etdiyi 1969-1982-ci illərdə, həmçinin 1982-1987-ci illərdə keçmiş Sovet İttifaqının liderlərindən biri
olduğu dövrdə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi üçün möhkəm zəmin və bünövrə yaradılmış, siyasi, iqtisadi
və mədəni sahələrdə çox ciddi nailiyyətlər əldə edilmişdir. Həmin illərdə respublikamızda güclü iqtisadiyyat
və kadr potensialı yaradılmış, Azərbaycan İttifaqın ən qabaqcıl müttəfiq respublikalarından birinə çevrilmişdi.
Bütün bu tarixi dönüşün, inkişaf və tərəqqinin əsası isə ulu öndər Heydər Əliyevin 1969-cu il iyul
ayının 14-də Azərbaycana rəhbər seçilməsi ilə qoyulmuşdur. Təsadüfi deyil ki, təqvimin bu günü xalqımızın
yaddaşında dönüş anı, şərəfli bir tarixin başlanğıc günü kimi qalır. Məlum olduğu kimi, hər bir ölkənin inkişaf
etməsi, irəli getməsi iqtisadiyyat sahəsində qazanılan uğurlardan başlayır. Məhz öz fəaliyyətində bu tezisi
rəhbər tutan ümummilli lider Heydər Əliyev xalqın, dövlətin gələcəyinin bu günün iqtisadiyyatından asılı
olduğunu böyük uzaqgörənliklə görür, dərk edirdi.
Ulu öndər respublika iqtisadiyyatının inkişafını öz fəaliyyətinin başlıca prioritetlərindən biri hesab
edirdi. Buna qədər isə iqtisadiyyatı dərin böhran keçirən Azərbaycan çox böyük çətinliklərlə üzləşmişdi.
İqtisadiyyatın aparıcı sahələri sayılan sənaye və kənd təsərrüfatında məhsuldar qüvvələrin düzgün
yerləşdirilməməsi, mövcud potensiallardan səmərəli istifadə edilməməsi ucbatından böhran getdikcə
dərinləşirdi. Zəngin təbii sərvətlərinə baxmayaraq, Azərbaycan keçmiş İttifaqın ən geridə qalmış
respublikalarından birinə çevrilmişdi. Digər tərəfdən, mərkəzi hökumətin respublikamıza uzun illər əsas
xammal mənbəyi kimi baxması da inkişaf və tərəqqini ləngidir, böhranı getdikcə dərinləşdirirdi.
Belə bir şəraitdə, ilk növbədə, mərkəzin Azərbaycana bu cür laqeyd münasibətinin dəyişdirilməsinə
nail olmaq lazım gəlirdi. Həmin dövrdə kifayət qədər böyük təcrübəyə, siyasi iradəyə və yüksək nüfuza malik
olan Heydər Əliyev bunu bacara bildi. Sovet rejiminin bütün xüsusiyyətlərini dərindən bilən və zəngin
idarəçilik təcrübəsinə malik olan ulu öndər respublikamızın inkişafı üçün ən vacib məsələləri Sov.İKP. MKnın Siyasi Bürosuna, MK-nın plenumlarına, partiya qurultaylarına çıxarır, zəruri qərarların qəbul edilməsinə
nail olurdu. Məhz Heydər Əliyevin qətiyyəti və ölkə rəhbərliyini inandırmaq bacarığı sayəsində nəhəng sənaye
müəssisələrinin Azərbaycanda tikintisinə nail olunurdu. Təkcə onu demək kifayətdir ki, Heydər Əliyevin
Azərbaycana rəhbərlik etdiyi 1969-1982-ci illərdə respublikamızda yüzlərlə zavod, fabrik, istehsal sahələri
yaradılmış, 213 iri sənaye müəssisəsi işə salınmışdır. 1970-80-ci illərdə Azərbaycan dünyanın 65 ölkəsinə 350
adda məhsul ixrac edirdi.
Azərbaycana rəhbər seçildiyi ilk gündən etibarən ulu öndər respublikada geniş islahatlara başladı. İlk
növbədə, respublika iqtisadiyyatına dərindən bələd olan bacarıqlı kadrlar rəhbər vəzifələrə irəli çəkildi, onların
normal fəaliyyəti üçün hər cür şərait yaradıldı. Qısa müddətdə iqtisadiyyatda köklü struktur və keyfiyyət
dəyişiklikləri baş verdi. Tərəqqi yolunda maneəyə çevrilmiş bütün neqativ hallara qarşı mübarizə sistemli şəkil
aldı. Həyata keçirilmiş bütün bu tədbirlər respublikamızı sürətli inkişaf yoluna çıxardı, Azərbaycan cəmi bir
neçə il ərzində SSRİ-nin ən qabaqcıl respublikalarından birinə çevrildi. Təkcə onu demək kifayətdir ki,
ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi 1969-1982-ci illər ərzində respublikada milli
gəlirin ümumi həcmi 2,5 dəfə, sənaye istehsalı 2 dəfə, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı 2,7 dəfə, xalq
istehlakı mallarının istehsalı isə 3 dəfə artmışdı.
Bütün bunlarla yanaşı, ulu öndər Heydər Əliyev yaxşı bilirdi ki, Azərbaycanın gələcək inkişafı savadlı
gənclərin, bacarıqlı kadrların yetişdirilməsindən çox asılıdır. Məhz buna görə də o, gənclərin SSRİ-nin ən
qabaqcıl və tanınmış ali məktəblərində təhsil almaları üçün çox böyük səy göstərir, sonradan respublikamıza
qayıdan həmin kadrların işlə təminatına xüsusi diqqət yetirirdi. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan ötən əsrin
sonlarında yenidən müstəqillik əldə etdikdən sonra məlum oldu ki, respublikamızda həyatın bütün sahələrində
yüksək savada və zəngin təcrübəyə malik kadrlarımız, mütəxəssislərimiz var. Vaxtilə ulu öndər Heydər
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Əliyevin böyük diqqət və qayğısını görmüş, onun xeyir-duasını almış həmin mütəxəssislər bu gün də
Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunmasında, ölkəmizin inkişaf etdirilməsində, dövlətçiliyimizin
möhkəmləndirilməsində yaxından iştirak edirlər.
Heydər Əliyevin yüksək idarəçilik məharəti, gözəl təşkilatçılıq qabiliyyəti, insanlarla işləmək bacarığı,
iqtisadiyyatı dərindən bilməsi İttifaq rəhbərliyinin diqqətini getdikcə daha çox cəlb edirdi. Məhz belə bir
şəraitdə - 1982-ci ilin sonlarında Heydər Əliyev SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini kimi son dərəcə
mühüm və məsuliyyətli bir posta təyin olundu. Nəhəng bir ölkənin təsərrüfat həyatının bir çox sahələrinin işinə
nəzarət məhz birbaşa ona etibar edildi. Heydər Əliyev belə bir məsul vəzifədə işləməklə yanaşı, Azərbaycanın
problemləri ilə də daim məşğul olurdu, sözün əsl mənasında, Azərbaycanla yaşayırdı.
Heydər Əliyevi ümummilli lider səviyyəsinə yüksəldən əsas cəhətlərdən biri də onun Azərbaycanla,
Azərbaycan xalqı ilə qırılmaz tellərlə bağlı olması idi. Təsadüfi deyildi ki, ümummilli liderimiz sonradan bu
barədə deyirdi: "Mən on il Moskvada yaşamışam, Sovetlər İttifaqının rəhbərlərindən biri olmuşam və bu
rəhbərliyin imkan verdiyi ən yüksək şəraitdə yaşamışam. Bir an da Azərbaycanı unutmamışam, ürəyim daim
Azərbaycanla vurub. Sonra qayıtmışam Azərbaycana, Naxçıvanda bir daxmada yaşamışam. Gecəm də
Azərbaycan olub, gündüzüm də. Çünki bu, mənim Azərbaycanımdır, mənim Vətənimdir".
Doğrudan da, Azərbaycanı düşünmək, Azərbaycanla yaşamaq onun başlıca amalı, həyatının mənası
idi. Heydər Əliyev keçmiş sovet sisteminin sərt qayda-qanunlarının hakim olduğu bir şəraitdə belə, daim
respublikamızın tərəqqisi naminə əsl liderə xas olan keyfiyyətlərdən bacarıqla istifadə etmiş, xalqını yeni, daha
miqyaslı yaradıcı, məhsuldar əməyə səfərbər edə bilmişdi.
Ulu öndər Heydər Əliyevin Vətən sevgisinin sərhədi yox idi. Onun Vətən, xalq üçün çalışmaq həvəsi,
millətinə mümkün qədər çox fayda vermək istəyi sonsuz idi. Təsadüfi deyildi ki, ötən əsrin sonlarında
müstəqilliyini yenicə əldə etmiş Azərbaycan ağır, çətin sınaq qarşısında qalanda Heydər Əliyev xalqının səsinə
səs verdi, xilaskarlıq missiyasını öz üzərinə götürdü. "Mən ömrümün qalan hissəsini də xalqıma bağışlayıram"
- deyərək hakimiyyət sükanı arxasına keçdi. O, qısa müddətdə dövlətlə xalqın birliyini, yekdilliyini təmin etdi,
hakimiyyət böhranını aradan qaldırdı, ölkədə mühüm ictimai-siyasi sabitliyə nail oldu.
Heydər Əliyev respublikamızda quruculuq, yaradıcılıq işlərinin başlıca istiqamətlərini müəyyən etdi.
Ümummilli liderimiz Azərbaycan dövlətinin strateji yolunun yalnız demokratiya, sərbəst iqtisadiyyat, bazar
iqtisadiyyatı, sahibkarlıq yolu olduğunu göstərdi.
Ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının başlıca konturlarını müəyyən edən ulu öndər Heydər
Əliyev Azərbaycanın qapılarını xarici sərmayədarların üzünə açıq elan etdi. Öz növbəsində, Azərbaycanda
ictimai-siyasi sabitliyin, burada əlverişli investisiya mühitinin mövcudluğuna əmin olan xarici iş adamları
ölkəmizin iqtisadiyyatına, xüsusən də, neft sənayesinə maraq göstərməyə başladılar. Belə bir şəraitdə - 1994cü il sentyabrın 20-də Bakıda dünyanın 7 ölkəsini təmsil edən 11 iri neft şirkəti ilə "Əsrin müqaviləsi"
adlandırılan neft sazişi imzalandı. Bu addım Azərbaycan iqtisadiyyatına böyük uğurlar gətirdi. Təkcə onu
demək kifayətdir ki, ulu öndər Heydər Əliyevin bilavasitə qayğısı və yaxından köməyi ilə reallaşdırılan "Əsrin
müqaviləsi" çərçivəsində görülən işlərə doqquz il ərzində 20 milyard dollardan çox investisiya qoyuldu. Bu da
dünya ölkələrində Heydər Əliyevə, onun şah əsəri adlandırılan Azərbaycana inam və etibarın məntiqi nəticəsi
idi.
Heydər Əliyevin Azərbaycana ikinci dəfə rəhbərlik etdiyi 10 il əsl quruculuq-yaradıcılıq dövrü kimi
tarixə düşmüşdür. Bu dövrdə Azərbaycan sosial-iqtisadi sahələrdə, ordu quruculuğunda, beynəlxalq
münasibətlərdə böyük uğurlar qazanmış, ölkəmizin nüfuzu xeyli artmışdır. Daim doğma Vətənini, xalqımızın
gələcəyini düşünən ümummilli lider deyirdi: "Mənim həyatımın məqsədi Azərbaycandır, Azərbaycan xalqıdır,
Azərbaycan Respublikasıdır, Azərbaycan vətəndaşıdır". Doğrudan da, bu gün Azərbaycanda elə bir sahə
yoxdur ki, onun yüksək inkişafında, tərəqqisində Heydər Əliyevin izi olmasın. Bu mənada Azərbaycanda
sahibkarlığın, özəl bölmənin bugünkü inkişafı da məhz ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.
Ölkəmizdə Avropa dəyərlərinə uyğun aparılan hüquqi islahatlar da məhz Heydər Əliyevin adı ilə
bağlıdır. Hüquq qaydalarının, qanunçuluğun möhkəmləndirilməsi, insan hüquq və azadlıqlarının təminatlı
müdafiəsinə görə üçpilləli məhkəmə sistemimizin yaradılması, yeni, müasir tələblərə uyğun hakim korpusunun
formalaşdırılması Heydər Əliyevin xidmətləridir.
Müstəqilliyimizin möhkəmlənməsində, hüquqi, demokratik dövlət quruculuğu işində ilk müstəqil
Konstitusiyamızın xüsusi yeri var. "Heydər Əliyev Konstitusiyası" kimi tarixə düşən Əsas Qanunumuz insan
hüquq və azadlıqlarının təminatlı müdafiəsi sahəsində mükəmməl bir sənəddir. Odur ki, bir çox ekspertlər
haqlı olaraq Konstitusiyamızı "İnsan hüquqları manifesti" də adlandırırlar. Bu, ümummilli liderimizin
xidmətləridir.
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Şərqdə ilk dəfə ölüm cəzasının ləğv edilməsi Azərbaycanda baş tutdu. Bu gün də bir sıra inkişaf etmiş
ölkələrdə hələ də qüvvədə olan bu cəza növünün ölkəmizdə ləğv edilməsi çox cəsarətli addım idi və onu
ümummilli liderimiz reallaşdırdı. Tarixə belə həkk olundu, belə də qalacaq və yüz illər sonra da insan
hüquqlarının müdafiəçiləri bu mövzudan danışanda ümummilli liderimizi hörmət və izzətlə yad edəcəklər.
Heydər Əliyev 1993-cü ildən 2001-ci ilədək 68 ölkənin prezidenti və dövlət başçısı ilə 485 görüş
keçirmişdir. Bu görüşlərin hamısında Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi müzakirə
olunmuşdur. Konkret rəqəmlərlə ifadə etsək, Heydər Əliyev ABŞ-ın Prezidenti, xarici işlər naziri ilə bu
məsələni 18, Fransa rəhbərləri ilə 16, Rusiya ilə 23, Türkiyə rəhbərləri ilə 78 dəfə müzakirə etmişdir. BMTnin baş katibləri ilə onlarca görüş olmuşdur, NATO-nun, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin zirvə görüşlərində,
İslam Konfransı Təşkilatının iki, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının dörd zirvə görüşündə, türkdilli ölkələrin
dövlət başçılarının zirvə görüşlərində hər dəfə Heydər Əliyev Ermənistan-Azərbaycan, Dağıq Qarabağ
münaqişəsini gündəliyə çıxarmışdır.
ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündən sonra Minsk qrupunun həmsədrləri dünyanın üç ən böyük dövləti
- Rusiya, ABŞ, Fransa oldu. Minsk qrupunun həmsədrləri Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin tənzimlənməsinə dair indiyədək üç təklif vermişlər. Onların 1997-ci ilin iyununda təqdim
etdikləri ilk təklif münaqişənin paket həllini, 1997-ci ilin oktyabrında verdikləri ikinci təklif isə münaqişənin
mərhələli həllini nəzərdə tuturdu. 1998-ci ilin noyabrında həmsədrlər yeni, üçüncü təklif - "ümumi dövlət"
təklifini verdilər.
Nəhayət, 1999-cu ilin aprelindən başlayaraq, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması
istiqamətində yeni bir format yaranıb və o, öz fəaliyyəti ilə əslində, ATƏT-in Minsk qrupunun işini
tamamlayır. Bu, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin birbaşa dialoqudur. Heydər Əliyevin
Ermənistanın sabiq dövlət başçısı Robert Koçaryan ilə Cenevrədə, Moskvada, İstanbulda, Parisdə, Minskdə,
Davosda, Yaltada, Soçidə, respublikamızın sərhədində çoxsaylı görüşləri olmuşdur.
Ermənistan Prezidenti ilə danışıqlar zamanı Heydər Əliyev əsasən münaqişənin tezliklə sülh yolu ilə
tənzimlənməsi və Ermənistan ilə Azərbaycan arasında uzunmüddətli möhkəm sülh yaradılması üçün qarşılıqlı
surətdə məqbul kompromislərin axtarışı ilə məşğul olmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, 1999-cu ilin axırlarında
prezidentlər kompromis əldə edilməsinə yaxın idilər. Lakin Ermənistan əldə olunmuş razılaşmalardan tezliklə
geri çəkildi.
Bu gün danışıqlar prosesində yaranmış vəziyyət isə beynəlxalq münasibətlərdə təhlükəli presedent
yaradır. Beynəlxalq birlik beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə ciddi əməl olunmasını, bunların
möhkəmləndirilməsini təmin etmək əvəzinə, qətiyyətsizlik nümayiş etdirir. Ərazi bütövlüyünün
toxunulmazlığı, sərhədlərin pozulmazlığı kimi beynəlxalq hüququn fundamental norma və prinsipləri sual
altına qoyulur və bununla da, Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ regionunda yaşayan 100 min
erməniyə görə beynəlxalq praktikanın, beynəlxalq hüququn on illər boyu formalaşmış dayaqları sarsıdılır.
Hərbi təcavüzün tanınması nəticəsində əldə edilmiş sülh, sabitlik və təhlükəsizlik isə möhkəm və əbədi ola
bilməz.
Bütün dünyanın bəhrələnəcəyi Böyük İpək yolu çox qədim ticarət marşrutudur. Uzun illərdir ki, dünya
alimləri bu sahədə baş sındırır, Şərqlə Qərbi, ümumiyyətlə, dünyanı dolaşan təhlükəsiz və səmərəli nəqliyyat
yolu haqqında düşünürlər. Böyük-böyük elmi-tədqiqat institutları bu problemlə məşğuldurlar. Ümummilli
lider dünyada yeni müharibə ocaqlarının getdikcə artdığı, Şərqlə Qərbin ziddiyətli bir dövründə bu qədim İpək
yolunun bərpasını gündəmə gətirdi və məntiqlə sübut etdi ki, bu yola alternativ heç bir layihə ola bilməz. Təbii
ki, bu layihədə əsas keçid Azərbaycandır və illər keçdikcə onun bəhrəsini daha çox görəcəyik.
Təsadüfi deyil ki, müstəqil Azərbaycanın gələcəyini bazar iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsində
görən ümummilli lider bu məqsədlə ölkədə yenicə formalaşmaqda olan sahibkarlar təbəqəsinə hər cür qayğı
və diqqət göstərirdi. Heydər Əliyev daim iş adamlarının mənəvi hamisi kimi çıxış edərək onların üzləşdikləri
problemlərin aşkarlanması məqsədilə dövlət-sahibkar dialoqunun genişləndirilməsinə çalışırdı. Elə 2002-ci
ilin aprel və may aylarında yerli və xarici iş adamları ilə keçirdiyi görüşlər zamanı ulu öndər sahibkarları
üzləşdikləri problemlər barədə açıq danışmağa dəvət etdi, onları səbir və təmkinlə dinləyərək mövcud
çətinliklərin, ölkədə özəl bölmənin inkişafına mane olan süni əngəllərin dərhal aradan qaldırılması üçün dövlət
qurumlarına konkret tapşırıqlar verdi.
Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev əzəmətli bioqrafiyası ilə nəsillərə örnək olan bir ömür
yaşamış nadir şəxsiyyət, titanik fəaliyyət dairəsinə malik bir insan idi. Belə bir şərəfli ömür, fenomenal siyasi
bioqrafiya isə hər kəsə nəsib olmur. Heydər Əliyevin taleyinin möhtəşəmliyi və bənzərsizliyi bir də onda idi
ki, o, bütün şüurlu həyatını bütövlükdə doğma xalqına, Vətəninə, müasir Azərbaycanın inkişafına həsr etmişdi.
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Daim Vətənini, xalqını düşünən ulu öndər Azərbaycana cənab İlham Əliyev kimi praqmatik
düşüncəyə, siyasi təfəkkürə malik bir lider bəxş etdi. Bu gün ulu öndərin siyasi kursu, ümummilli mənafeyə
yönəldilmiş islahatlar strategiyası xalqımıza uğurla xidmət göstərir. Bu siyasəti müasir dövrün tələblərinə
uyğun, yaradıcı şəkildə davam etdirən möhtərəm Prezident İlham Əliyev ölkənin bütün problemlərinə milli
dövlətçilik prinsipləri kontekstindən yanaşır, onların uğurlu həllinə nail olur. Bir sözlə, bu gün ulu öndər
Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi düzgün siyasət Azərbaycanı davamlı inkişafa və tərəqqiyə, xalqımızı
firavan gələcəyə aparır.
Azərbaycan. - 2011.-6 may. - № 97. - S. 6 .
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Azərbaycan daxili və xarici siyasətdə zirvələr fəth edir
Səməd Seyidov,
Milli Məclisin Beynəlxalq münasibətlər və parlamentlərarası
əlaqələr komitəsinin sədri
Azərbaycanın xarici siyasət kursunun əsasları Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən müəyyən edilib.
Təc-rübə göstərir ki, bu, çox uğurlu, səmərəli, demokratik məzmunlu və praktiki nəticələri yüksək olan
prinsiplər sistemidir. Prezident İlham Əliyevin isə Azərbaycanın mənafeyini dünya miqyasında müdafiə edə
bilən ağıllı, səriştəli xarici siyasət yeritməsi nəticəsində dünyanın bir çox dövlətləri ilə bərabər hüquqlu,
qarşılıqlı faydalı əlaqələr yaradılır və inkişaf etdirilir. Bu əlaqələrdən həm Azərbaycan Respublikasının
beynəlxalq mövqelərini möhkəmləndirmək, həm də respublikanın iqtisadiyyatını, elmini, mədəniyyətini
inkişaf etdirmək üçün səmərəli istifadə edilir.
Son 15 ildə Azərbaycanın xarici siyasətdə əldə etdiyi mühüm nailiyyətlər sırasında Cənubi Qafqazda
təh-lükəsizliyin yaradıcısı və təminatçısı olmasını xüsusi vurğulamaq lazımdır. Azərbaycan bu səviyyəyə çox
şaxəli- və balanslaşmış xarici siyasət kursu sayəsində çata bilib. Ölkə başçısı çətin, ziddiyyətli və təzadlarla
xarakterizə olunan bir regionda dünyada maliyyə və hər bir böhranın baş alıb getdiyi bir zamanda dövlətin
təhlükəsizliyini yüksək səviyyədə təmin etməyə nail olub. Bu prosesdə beynəlxalq təşkilatlarda aparılan aktiv
diplomatic fəaliyyət və həyata keçirilən mötəbər beynəlxalq tədbirlər xüsusi rol oynayır. Azərbaycan
beynəlxalq münasibətlər sistemində səmərəli, çox tərəfli diplomatiya nümunəsi göstərir. 2003-cü ildən AŞPA
-da Azərbaycanın fəallığı yeni səviyyəyə yüksəlib. Bu təşkilatın iclaslarında çıxış edən İlham Əliyev
sənədlərin Azərbaycanın xeyrinə qəbul edilməsinə nail olub. 2005-ci ildə AŞPA-nın qış hissəvi sessiyasında
“ATƏT-in Minsk Konfransının məşğul olduğu Dağlıq Qarabağ bölgəsi üzərində münaqişə” adlı 1416(2005)
saylı Qətnamə və 1690(2005) saylı- Tövsiyə qəbul olunmuşdur. Assambleya bir üzv dövlət tərəfindən xarici
ərazinin işğalının həmin dövlətin Avropa Şurasının üzvü kimi öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərin ciddi şəkildə
pozulması demək olduğunu xatırlatmış və münaqişə ərazisindən köçkün düşmüş şəxslərin öz evlərinə
təhlükəsiz və ləyaqətlə qayıtması hüququnu bir daha təsdiq etmişdir. Assambleya həmçinin Birləşmiş Millətlər
Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının 822(1993), 853(1993), 874(1993) və 884(1993) saylı qətnamələrini
xatırlatmış və tərəfləri silahlı əməliyyatlardan çəkinməklə və istənilən işğal edilmiş ərazilərdən silahlı
qüvvələri çıxarmaqla onlara riayət olunmasını tələb etmişdir.
Bu proses sonrakı illərdə də davam etdirilmişdir. Nəticədə qısa müddətdə Ermənistanın təcavüz karlığını
təsdiq edən və bunu qınayan çoxlu sayda sənəd qəbul olunmuşdur. Həmin sənədlər XX əsrin 90-cı illərin də
BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi qətnamələri məzmunca tamamlayır.
XXI əsrin əvvəllərindən başlayaraq xarici siyasətdə baş verən müsbət dinamik dəyişikliklər
Azərbaycanın 2012-2013-cü illərdə BMT TŞ-nin qeyri daimi üz vüolmasının real zəminini hazırladı.2016-cı
ildə isə Azərbaycan BMT Baş Məclisində keçirilmiş səs vermədə iştirak edən 184 üzv dövlətdən176-nın səsini
qazandı.Bu, 2017-2019-cu illər üçün BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurasına üzv seçilməyə imkan yaratdı.
2011-ci il dən Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatının üzvüdür. Bu hərəkatın XVIII zirvə toplantısı 2019cu ildə Azərbaycanda keçiriləcək. Bütövlükdə isə 2019-2022-ci illər də Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatına
sədrlik edəcək. Son 15 ildə Azərbaycan yalnız BMT ilə deyil, Avropa İttifaqı, NATO, Körfəz Əməkdaşlıq
Şurası, Ərəb Dövlətləri Liqası, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı, Afrika İttifaqı, Amerika Dövlətləri Təşkilatı və
başqalarıilə əlaqələrə də ciddi fikir verir. Eyni zamanda, keçən müddətdə ATƏT, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı,
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, Türk Şurası, Müstəqil Dövlətlər Birliyi, GUAM, Avropa Şurası, Qaradəniz
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı və digərqurumlarla əməkdaşlıq dinamik surətdə inkişaf etdirilib.
Prezident İlham Əliyev həm də regional miqyasda üç tərəfli əməkdaşlıq formatının təşəbbüskarıdır.
Təcrübə göstərir ki, bu, çox uğurlu və səmərəli əməkdaşlıq formuludur. Azərbaycan - Rusiya İranəməkdaşlığında gəlinən nəticələr bunun bariz nümunəsidir. Məqsəd qlobal miqyasda sabitliyə, sülhə və
qarşılıqlı əlaqələrinin ikişafına nail olmaqdır.
Azərbaycan xarici siyasətdə üçtərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlıq modellərini dialoq platformasına
keçirməklə beynəlxalq münasibətlər üçün müstəsna xidmət göstərir.
Son 15 ildə xarici siyasətdə enerji faktorundan uğurlu istifadə edilməsi xüsusi vurğulanmalıdır.
Azərbaycan bumüddətdə həm yeni layihələr irəli sürüb, həm də beynəlxalq əməkdaşlıq format yaradıb. TAP,
TANAP, Cə-nub Qaz Dəhlizi Azərbaycan rəhbərliyinin təşəbbüsləridir. Qərbdə bu layihələrə böyük ümid
bəslənilir, onları Avropanın enerji xəritəsini dəyişə biləcək layihələr adlandırırlar. Ancaq məsələ bu layihələrlə
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məhdudlaşmır. Dövlət başçısının fəal diplomatic addımları sayəsində Azərbaycan Yeni İpək Yolu layihəsinin
əsas iştirakçıları sırasınadaxil olub.-Artıq bu layihə çərçivəsində həyata keçirilən daşımalarda ölkəmiz də
iştirakedir. Bundan əlavə, Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu xəttinin istifadəyə verilməsi ilə həmin istiqamətdə
strateji bir addım da atılmış oldu.
Xəzəryanı dövlət başçılarının bu il Aktauda 1996-cı ildən üzərində iş aparılan “Xəzər dənizinin hüquqi
statusu haqqında” Konvensiyanı imzalamalarını da xüsusi qeyd etmək lazımdır. Bu konvensiya ölkəmiz üçün
mühüm və tarixi əhəmiyyət kəsb edən sənəddir.
Azərbaycanın xarici siyasət kursu Ulu öndər Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi başlıca prinsiplər
əsasında yeni şəraitə uyğun olaraq davam etdirilməkdədir. Hazırda dünyada müşahidə olunan sürətli geosiyasi,
iqtisadi və hərbi təhlükəsizlik proseslərinin məntiqinə uyğun olaraq milli maraqlar çərçivəsində xarici siyasətin
qarşısında-konkret vəzifələr qoyulub.
Milli Məclis. - 2018. - № 11/12. - S. 30-31.
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Azərbaycan müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində etibarlı tərəfdaş kimi tanınır
Nurlan QƏLƏNDƏRLİ
Milli dövlətlərin inkişafını və beynəlxalq müstəvidə layiqli yer tutmasını təmin edən çoxsaylı strateji
faktorlar mövcuddur. Ən mühüm amil isə həyata keçirilən daxili və xarici siyasətin müasir çağırışlara, milli
maraqlara uyğun olmasıdır. İstər daxili, istərsə də xarici siyasətdə müəyyənləşdirilən strateji kursun fonunda
yeni trendlərin nəzərə alınması, milli mənafeyə aid məsələlərdə prinsipial mövqedən çıxış edərək dövlətçilik
maraqlarının əsas götürülməsi bu baxımdan xüsusi vurğulanmalıdır.
Bu kontekstdə Azərbaycan təcrübəsi mütərəqqi və müsbət nümunə kimi diqqəti cəlb edir.
Ümumiyyətlə, müstəqil Azərbaycanın müasir mənzərəsini səciyyələndirən ən mühüm amillər möhkəm
ictimai-siyasi sabitlik və dinamik iqtisadi inkişafdır. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə milli maraqlara və
müasir çağırışlara uyğun həyata keçirilən uğurlu siyasət Azərbaycanın tərəqqi yolunda inamla irəliləməsini
təmin edib. Milli inkişaf modelinin uğurla tətbiq edilməsi və hədəflənən nəticələrin əldə olunması, çoxşaxəli
islahatların davamlı olaraq həyata keçirilməsi, ölkəmizin beynəlxalq münasibətlər sisteminin nüfuz və güc
iyerarxiyasında sürətlə irəliləməsi və digər nailiyyətlər müasir müstəqil Azərbaycanın gerçəkliklərini təşkil
edir. Bütövlükdə, əldə edilən möhtəşəm nailiyyətlər Azərbaycanın iqtisadi, siyasi və hərbi qüdrətinin, milli
gücünün artmasını təmin edib.
Milli maraqlara əsaslanan müstəqil xarici siyasət Azərbaycanın beynəlxalq mövqeyinin daha da
möhkəmlənməsini təmin edib
Azərbaycanın müstəqil milli dövlət kimi dinamik inkişaf yolunda inamla və əmin addımlarla
irəliləməsini təmin edən mühüm strateji amillərdən biri milli maraqlara əsaslanan, çoxvektorlu və praqmatik
xarici siyasətin həyata keçirilməsidir. Bu strateji kurs respublikamızın beynəlxalq mövqeyinin daha da
möhkəmlənməsini təmin edib. Regional güc mərkəzi olan respublikamız həm ikitərəfli münasibətlər, həm də
beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində səmərəli və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq əlaqələrini uğurla davam etdirir.
Bütövlükdə, Azərbaycan hazırda regionda sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunması üçün dayaq nöqtəsi, ən
perspektivli tərəfdaş hesab edilir.
O da qeyd edilməlidir ki, Azərbaycan region ölkələri ilə, işğalçı Ermənistan istisna olmaqla, bütün
qonşu dövlətlərlə qarşılıqlı hörmət, bərabərhüquqlu və faydalı əməkdaşlıq prinsiplərinə əsaslanan münasibətlər
qurub. Bu, bütövlükdə regionun tərəqqisi, həmçinin bölgədə sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunması
baxımından strateji əhəmiyyətə malikdir. Eyni zamanda, qlobal əhəmiyyətli transmilli layihələrin təşəbbüskarı
və onların reallaşmasında lider mövqeyə malik Azərbaycan regionda ikitərəfli, üçtərəfli, hətta dördtərəfli
əməkdaşlıq formatlarının da əsas təşəbbüskarı və aparıcı fiqurudur. Müxtəlif regional əməkdaşlıq formatları
məhz Azərbaycanın təşəbbüsü ilə yaranıb və səmərəli fəaliyyət göstərir.
Dünyada böyük etimad qazanan Azərbaycan yüksək beynəlxalq nüfuza malikdir
Bütövlükdə, Azərbaycanın strateji tərəfdaşlıq əlaqələri güclənir, dostlarının və tərəfdaşlarının sayı
artır. Ümumiyyətlə, ekspertlər qeyd edirlər ki, ölkəmiz ilə əməkdaşlıq geosiyasi və geoiqtisadi perspektivlər
nöqteyi-nəzərindən əhəmiyyətli dividendlər vəd edir. Təsadüfi deyil ki, hazırda ayrı-ayrı milli dövlətlər, o
cümlədən dünya siyasətinin güc mərkəzləri kimi çıxış edən ölkələr Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər
sistemində fəal rolunu, praqmatik xarici siyasət kursunu yüksək qiymətləndirirlər, respublikamızla müxtəlif
sahələri əhatə edən əlaqələrin inkişafına böyük əhəmiyyət verilir.
Bir məqama da xüsusi diqqət yetirmək gərəkdir. Ölkəmiz milli maraqlara müvafiq olaraq həyata
keçirilən praqmatik və rasional siyasət nəticəsində miqyasına görə regional, əhəmiyyətinə görə isə qlobal
xarakterli transmilli layihələrin mərkəzi oyunçusuna çevrilib. Təsadüfi deyil ki, bu gün Azərbaycanın iştirakı
olmadan regionda heç bir layihə gerçəkləşdirilə bilməz. Əsas nüanslardan biri də budur ki, Azərbaycanın
praqmatik enerji siyasəti regionda təhlükəsizliyin möhkəmlənməsində, əməkdaşlığın dərinləşməsində strateji
faktor kimi çıxış edir. Qarşılıqlı investisiya qoyuluşunun artması, yeni əməkdaşlıq platformalarının
yaradılması, enerji resurslarının, karbohidrogen ehtiyatlarının əlverişli və təhlükəsiz marşrutlarla daşınması
çoxşaxəli əməkdaşlığın səmərəli nəticələridir. Beləliklə, Azərbaycan Avrasiyanın enerji xəritəsinin
zənginləşməsində mühüm rol oynayır. Ölkəmiz enerji ehtiyatlarının ixracında çoxvariantlı nəqletmə sisteminə
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- diversifikasiya edilmiş təchizata üstünlük verir və dünyanın aparıcı dövlətləri tərəfindən etibarlı strateji
tərəfdaş kimi qiymətləndirilir. Eyni zamanda, müstəqil enerji siyasəti ölkəmizin beynəlxalq arenadakı
mövqeyini, həmçinin regionun və regionətrafı coğrafiyanın strateji təhlükəsizliyini daha da gücləndirir. Bu
günə qədər respublikamızın liderliyi və fəal təşəbbüsləri sayəsində Xəzərin Azərbaycan sektorundakı zəngin
karbohidrogen yataqlarının ehtiyatlarının işlənməsi, o cümlədən də dünya bazarlarına nəqli ilə bağlı regional
və qlobal əhəmiyyət daşıyan layihələr reallaşdırılıb və şaxələndirilmiş infrastruktur qurulub. Nəticədə
Azərbaycan Avropanın etibarlı enerji təchizatçısına çevrilib.
Azərbaycan sivilizasiyalararası dialoqun inkişafına mühüm töhfələr verir
Cənubi Qafqaz regionunun lider dövləti olan, dünyada böyük etimad qazanan və etibarlı tərəfdaş
olaraq tanınan Azərbaycan həm də beynəlxalq dialoq və əməkdaşlıq məkanıdır. Regionun siyasi, iqtisadi və
humanitar mərkəzi kimi çıxış edən respublikamız sivilizasiyalararası dialoqun inkişafına əhəmiyyətli töhfələr
verməklə yanaşı, qlobal əhəmiyyətli mühüm beynəlxalq tədbirlərə uğurla ev sahibliyi edir. Digər tərəfdən,
Azərbaycan öz təklif və təşəbbüsləri ilə dünyada sülhün və təhlükəsizliyin möhkəmlənməsinə, ümumbəşəri
dəyərlərin, multikulturalizmin təbliği və təşviqinə, qlobal xarakterli problemlərin həllinə dəyərli töhfələr verir.
Ümumiyyətlə, bu gün dünyanın müxtəlif regionlarında, ayrı-ayrı ölkələrində siyasi, dini, etnik
zəmində ziddiyyətlər və qarşıdurmalar artır. Bu cür neqativ halların qarşısının alınmasında - aradan
qaldırılmasında mədəniyyətlər, sivilizasiyalararası dialoqun təşviqi və inkişafı olduqca mühüm əhəmiyyətə
malikdir. Yəni sivilizasiyalararası dialoq, müxtəlif mədəniyyətlər və dəyərlərə malik olan xalqların
əməkdaşlığı XXI əsrin strateji prioritetlərindən biri kimi vacib vəzifə olaraq qarşıda durur. Qürurverici haldır
ki, tolerantlıq nümunəsi olan, dünyaya mütərəqqi dəyərlər təqdim edən Azərbaycan mədəniyyətlər arasında
dialoq imkanlarının yaradılmasında aparıcı və müsbət rol oynayır. Xalqımızın çoxəsrlik tolerant və mehriban
birgəyaşayış ənənələri dünya sivilizasiyaları arasında münasibətlərin tənzimlənməsində və inkişafında nümunə
kimi göstərilir. Azərbaycan bu zəngin tarixi irsi əsasında dünyada sivilizasiyalar arasında dialoqun inkişafını
təşviq edir, bu yolun qarşılıqlı əməkdaşlığa, inteqrasiyaya, sülh və təhlükəsizliyə xidmət etdiyini göstərir.
Prezident İlham Əliyevin vurğuladığı kimi: “Bizim tariximiz mədəni müxtəliflik tarixidir və bu gün həmin
tarixi irs əsasında Azərbaycan dünyaya mədəniyyətlərarası dialoqun ölkələri yaxınlaşdırmağın, müxtəlif
mədəniyyət və sivilizasiya nümayəndələri arasında yeni körpülərin qurulmasının yeganə yol olduğunu
nümayiş etdirir”.
Ölkəmizdə multikulturalizmin həm dövlət siyasəti, həm də cəmiyyətdə həyat tərzi olması beynəlxalq
miqyasda da olduqca yüksək qiymətləndirilir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan elə bir ölkədir ki, burada milli, dini,
irqi müxtəliflik insanlar arasında fərq yaradan, kimlərəsə üstünlük verən amil kimi çıxış etmir. Əksinə, burada
tolerantlıq, milli, dini, irqi müxtəliflik cəmiyyətin əsas və üstün dəyəri kimi təqdim olunur. Azərbaycanda
xalqların, milli və dini icmaların heç bir fərq qoyulmadan bərabər yaşamasına, sıx inteqrasiya etməsinə həm
dövlət güclü siyasi iradə nümayiş etdirir, həm də cəmiyyətdə buna böyük istək var. Azərbaycanda keçirilən
nüfuzlu qlobal tədbirlər qarşılıqlı anlaşma və əməkdaşlığa xidmət edir, sivilizasiyalararası dialoqun təşviqi və
inkişafında yeni yanaşmaların, ideyaların meydana çıxmasına əlverişli zəmin yaradır. Azərbaycan tərəfindən
irəli sürülən təşəbbüslər də bu kontekstdə strateji əhəmiyyətə malik faktor kimi xüsusi vurğulanmalıdır. Bu
baxımdan, “Bakı Prosesi”nin əhəmiyyətini mütləq qeyd etmək lazımdır. Avropa Şurası və İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatının üzv dövlətləri arasında əməkdaşlıq üçün unikal platforma olan “Bakı Prosesi” ölkəmiz tərəfindən
uğurla davam etdirilir. “Bakı Prosesi”nin əhəmiyyəti beynəlxalq səviyyədə də çox yüksək qiymətləndirilir.
Bütövlükdə isə, 2008-ci ildən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Bakı
Prosesi” ötən müddət ərzində müxtəlif qitələrdə yaşayan fərqli etnik, mədəni, dini və linqvistik mənsubiyyəti
olan ayrı-ayrı insanlar və qruplar arasında qarşılıqlı anlayış çərçivəsində səmimiyyət və hörmətə əsaslanan
fikir mübadiləsi üçün müsbət platforma yarada bilib.
Nəticə etibarilə, dünya birliyinə uğurla inteqrasiya edən, qlobal təhlükəsizliyə fundamental töhfələr
verən Azərbaycan beynəlxalq müstəvidə müstəqil, praqmatik xarici siyasət kursuna malik olan ölkə, həmçinin
nüfuzlu və qüdrətli dövlət kimi tanınır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına
Dövlət Dəstəyi Fondunun keçirdiyi müsabiqəyə təqdim etmək üçün
Yeni Azərbaycan.- 2019.- 4 iyul.- №118.- S.7.
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Azərbaycan-Çin: iqtisadi əməkdaşlığın perspektivlərinə maraq artır
Dünyamalı VƏLİYEV,
AMEA Şərqşünaslıq İnstitutunun şöbə müdiri,
Əfqan MUSAYEV,
institutun doktorantı
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Çin Xalq Respublikasına səfərindən sonra
iki ölkə arasında iqtisadi münasibətlərin inkişaf perspektivlərinə bu sahə ilə bağlı mütəxəssislərin
maraq və diqqəti artıb. Əvvəla, göstərmək lazımdır ki, Çin paytaxtında aparılan danışıqların, əldə
edilən razılıqların və imzalanan sənədlərin yaratdığı daha əlverişli şərait iki ölkə arasında iqtisadi
münasibətləri yeni səviyyəyə qaldırıb.
Azərbaycanın iqtisadiyyat naziri, Azərbaycan-Çin Hökumətlərarası Ticarət-İqtisadi Əməkdaşlıq
Komissiyasının həmsədri Şahin Mustafayev Çin Xalq Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi yanında Xarici
Siyasət üzrə Məşvərət Qrupunun üzvü Cou Syaopeyin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Bu
danışıqlarda “İpək yolu iqtisadi kəməri”, “ Bir kəmər, bir yol” , “Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizi“ layihələrinin
ölkəmiz tərəfindən aktiv dəstəkləndiyi və inkişaf etdirildiyi bir daha vurğulanıb və diqqət mərkəzində olub.
Azərbaycan Çinin Cənubi Qafqazda əsas ticarət tərəfdaşıdır. 2018-ci ildə iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi
1,3 milyard ABŞ dollarından çox olub. Bu isə Çinin Cənubi Qafqaz ölkələri ilə olan ümumi ticarət
dövriyyəsinin 43 faizini təşkil edir.
Qeyd etmək lazımdır ki, iki dövlət arasında ticarət əlaqələrinin daha da genişləndirilməsi üçün imkanlar
böyükdür və bu potensialın reallaşdırılması istiqamətində Azərbaycan tərəfi ardıcıl tədbirlər görür. Belə ki,
Azərbaycanın Çindəki səfirliyində ticarət nümayəndəsi fəaliyyət göstərir, eləcə də ötən dövrdə Çinin Urumçi,
Şanxay və Lucou şəhərlərində Azərbaycanın ticarət və şərab evləri açılıb. Honkonq, Quancou, Urumçi, Şanxay
və Pekin şəhərlərinə ixrac missiyaları təşkil edilib. Keçirilmiş biznes forumlar, Azərbaycan şirkətlərinin Çində
təşkil olunan beynəlxalq sərgilərdə fəal iştirakı və digər tədbirlər ticarət-iqtisadi əlaqələrin inkişafında
əhəmiyyətli rol oynayır. Eyni zamanda, Çin tərəfindən həyata keçirilən idxala dəstək siyasəti Azərbaycanın
yüksək keyfiyyətli məhsullarının Çin bazarında təklif olunması üçün əlverişli şərait yaradır.
Azərbaycanda 120-yə qədər Çin kapitallı şirkət qeydiyyata alınıb. Ötən dövr ərzində Azərbaycan
tərəfindən Çin iqtisadiyyatına 1,7 milyard ABŞ dolları, Çindən isə Azərbaycana 800 milyon ABŞ dollarından
artıq investisiya yatırılıb. Ölkəmizdə dövlət vəsaiti hesabına icra edilən 600 milyon ABŞ dolları dəyərində
layihələrdə Çin şirkətləri iştirak ediblər.
Maliyyə sahəsində də əməkdaşlıq perspektivlidir. Belə ki, Azərbaycanın 2016-cı ildə Asiya İnfrastruktur
İnvestisiya Bankına üzv olması, bankın TANAP layihəsinə 600 milyon dollar kredit ayırması, Çinin bu
layihənin reallaşmasında iştirakı onun gerçəkləşməsinə önəmli köməkdir. Çinin “Bir kəmər, bir yol” təşəbbüsü
çərçivəsində Trans-Xəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutunun potensialından istifadə olunması iqtisadi sahədə,
xüsusilə investisiya, ticarət, tranzit və s. sahələrdə əməkdaşlıq üçün geniş imkanlar açır.
Trans-Xəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutunun üstünlüklərinin, Azərbaycanın marşrutun inkişaf
etdirilməsində gördüyü işlərin, müasir infrastrukturun yaradılmasını əhəmiyyəti olduqca böyükdür. Çindən
Avropaya və əks istiqamətdə yüklərin daşınmasında Azərbaycanın nəqliyyat-logistika potensialından istifadə
edilməsi səmərəli olmaqla yanaşı, ölkələrimiz arasında əməkdaşlığa da önəmli töhfə verəcəkdir.
İki ölkə arasında turizm sahəsində əməkdaşlıq da inkişaf etməkdədir. Çin vətəndaşlarının “ASAN viza”
sistemindən istifadə etməsi ölkəmiz tərəfindən təmin edildikdən sonra ötən il 16 minədək çinli turist
Azərbaycana səfər etmişdir. Yaxın illərdə ölkələrimiz arasında hərtərəfli əlaqələrin bu vaxtadək yaradılmış
münbit zəmin üzərində inkişafı daha yüksək fayda və qazanc götürməyə təminat yaradacaq.
Xalq qəzeti.- 2019.- 5 iyul.- №143.- S.4.
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Elmar Məmmədyarov: Əlamətdar yol keçən milli diplomatiyamız Azərbaycanın tarixi inkişaf yolunu
tam şəkildə əks etdirir
Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarovun diplomatik xidmət orqanlarının 100 illik
yubileyi ilə əlaqədarAZƏRTAC-a müsahibəsi
Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarov diplomatik xidmət orqanlarının
100 illik yubileyi ilə əlaqədarAZƏRTAC-a müsahibə verib. Müsahibəni təqdim edirik.
-Cənab nazir, tezliklə əlamətdar tarix - Azərbaycanın diplomatik xidmət orqanlarının 100 illiyi qeyd
olunacaq. Bu bir əsrlik yol boyunca hansı ən mühüm mərhələləri göstərə bilərdiniz?
-Məlum olduğu kimi, 9 iyul 1919-cu ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin (AXC) Hökuməti Xarici
İşlər Nazirliyinin Katibliyinə dair müvəqqəti təlimat qəbul edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin 24 avqust 2007-ci il tarixli Sərəncamına uyğun olaraq, məhz bu tarix Azərbaycanın diplomatik
xidmət orqanlarının işçiləri gününün təsis olunmasının əsasını təşkil edib.
Fəaliyyəti bu şərəfli və məsuliyyətli missiyanı yerinə yetirməklə bağlı olan bizlər üçün xüsusi peşə
bayramının təsis edilməsi qürur və Prezident İlham Əliyevə dərin minnətdarlığımızın bildirilməsi səbəbidir.
Hər il 9 iyul ərəfəsində biz ruh yüksəkliyi ilə Azərbaycanın beynəlxalq müstəvidə maraqlarının təşviq edilməsi
baxımından nəyə nail olduğumuzu, eləcə də daha nələr və necə etməli olduğumuzu nəzərdən keçirməyə
çalışırıq. Belə ki, hər hansı dövlətin diplomatik xidmətinin səmərəliliyi dərəcəsi bu ölkənin öz mövqeyini
dünyada təmin etmək qabiliyyəti ilə müəyyənləşdirilir. Bu baxımdan, milli diplomatiyamızın keçdiyi yol çox
əlamətdardır və o, tam şəkildə Azərbaycanın tarixi inkişaf yolunu əks etdirir.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin beynəlxalq arenada ilk addımlarını atdığı dövrdən
bizi yüz il ayırır. Bu, keçmiş imperiyaların dağılması, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin müsəlman Şərqində
ilk respublika şəklində bərpa olunması, həmin müstəqilliyin itirilməsi, SSRİ-nin tərkibində 70 illik mövcudluq
və yeni bir tarixi nailiyyət – 1991-ci ildə Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin bərpa edilməsini və onun
otuz ilə yaxın bir dövr ərzində regionda və ümumiyyətlə, dünyada mövqelərinin möhkəmləndirilməsini ehtiva
edən olduqca dinamik bir əsr idi.
Azərbaycan diplomatiyasının bir əsrlik yolu barədə daha aydın təsəvvürün yaradılması üçün AXC-nin
mövcudluğu zamanı Bakıda 16 dövlətin, o cümlədən ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa, İtaliya, İsveç, İsveçrə,
Belçika, İran, Polşa, Ukrayna və digər ölkələrin diplomatik missiyalarının fəaliyyət göstərdiyini yada salmaq
olar. AXC Hökuməti, öz növbəsində, Gürcüstan, Ermənistan, Türkiyə, Ukrayna və digər ölkələrdə diplomatik
və konsulluq missiyalarına malik idi. Hələ mən Paris Sülh Konfransındakı nümayəndə heyətimizi qeyd
etmirəm. Hazırda isə Bakıda 66 ölkənin və 11 beynəlxalq təşkilatın diplomatik missiyaları fəaliyyət göstərir
və eyni zamanda, Azərbaycanın xaricdə 59 səfirliyi, beynəlxalq təşkilatların yanında 5 daimi nümayəndəliyi
və 9 baş konsulluğu ölkəmizi təmsil edir.
Bununla yanaşı, AXC Hökuməti 11 yanvar 1920-ci ildə Paris Sülh Konfransının Ali Şurası tərəfindən
de-fakto tanınmaya müvəffəq olsa da, 28 aprel 1920-ci ildə ilk respublikanın süquta uğraması Azərbaycanın
müstəqilliyinin beynəlxalq miqyasda tanınması prosesinə, yəni, məntiqi nəticə olaraq Millətlər Liqasına qəbul
edilməsinin başa çatdırılmasına imkan verməmişdir. Hazırkı Azərbaycan Respublikası isə 1992-ci il martın 2də BMT-yə üzv olaraq tammiqyaslı beynəlxalq tanımaya nail olmuşdur. Təsadüfi deyil ki, müasir Azərbaycan
dövlətinin banisi Heydər Əliyev 2001-ci ildə "Bizim ən böyük tarixi nailiyyətimiz dövlət müstəqilliyini əldə
etməyimizdir", – deyə bəyan etmişdir.
-Azərbaycan diplomatiyanın son illərdəki hansı nailiyyətlərini xüsusilə qeyd etmək istərdiniz?
-Bütün nailiyyətlərimiz dövlət başçısının müəyyən etdiyi xarici siyasət kursunun ardıcıl şəkildə həyata
keçirilməsi ilə bağlıdır. Xarici təcavüz amilinin mövcudluğuna baxmayaraq, Azərbaycan dövlətinin yürütdüyü
tarazlaşdırılmış, balanslı və çoxşaxəli xarici siyasət sayəsində ölkəmizin beynəlxalq münasibətlər sistemində
nüfuz və əhəmiyyətinin davamlı olaraq gücləndirilməsi uğurlar sırasında göstərilə bilər.
Azərbaycan xarici əlaqələrin və tərəfdaşlığın təşviqi vasitəsilə həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli
formatlarda bərabərhüquqlu əsasda qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı inkişaf etdirərək, milli tərəqqinin
tələbatlarını qarşılamaq yolunu məqsədli şəkildə davam etdirir. Beləliklə, bütün qonşu dövlətlərlə, təbii ki,
hamıya məlum səbəblərə görə Ermənistan istisna olmaqla, müxtəlif müstəvilərdə əməkdaşlıq uğurla inkişaf
edir. Azərbaycan Şərq-Qərb, Şimal-Cənub, Cənub-Qərb dəhlizləri çərçivəsində logistik layihələrin həyata
keçirilməsi üçün öz tranzit imkanlarını təqdim edir. Ölkəmizin zəngin enerji potensialının gerçəkləşməsi
davam edir, uzun illər böyük mənfəət gətirən Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft boru kəməri ilə yanaşı, Cənub
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Qaz Dəhlizi çərçivəsində işlər sürətlə tamamlanır. Azərbaycan Xəzəryanı ölkələrin dialoqunda fəal iştirak edir
və bu, 2018-ci ildə Xəzərin hüquqi statusu haqqında Konvensiyanın imzalanmasına gətirib çıxararaq Xəzərin
sülh, mehriban qonşuluq və əməkdaşlıq zonasına çevrilməsi üçün şərait yaradıb.
Bu yolla toplanılan daxili potensial davamlı olaraq Azərbaycanın müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda və
təşəbbüslərdə uğurlarına çevrilir. Beləliklə, 2012-2013-cü illərdə BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi
üzvlüyünün ardınca ölkəmiz 2017-2019-cu illər üçün 176 səs lehinə olmaqla BMT-nin İqtisadi və Sosial
Şurasına üzv seçilir. 2019-cu ildən etibarən Azərbaycan 2011-ci ildə üzv olduğu və BMT-dən sonra ikinci ən
böyük beynəlxalq platforma olan Qoşulmama Hərəkatında sədrlik vəzifəsini icra edəcək. Təşkilatın nisbətən
yeni bir üzvünün onu idarə etməyə hazırlaşması faktı özü-özlüyündə əlamətdar haldır. Avropa İttifaqı ilə
əməkdaşlığın irəli aparılmasında əldə edilən mühüm tərəqqi ilə yanaşı, NATO, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı,
Ərəb Dövlətləri Liqası, Afrika İttifaqı, Amerika Dövlətləri Təşkilatı ilə də qarşılıqlı təmasların davamlı inkişafı
milli maraqlarımızı təmsil və müdafiə etmək üçün əlverişli şərait yaradır. Eyni zamanda, rəsmi Bakı üzvü
olduğu beynəlxalq strukturlar çərçivəsində aparılan əməkdaşlıqda çox fəal iştirak edir. ATƏT, İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatı, Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası, MDB, GUAM, Avropa Şurası və QDİƏT bu
çoxtərəfli formatlardan yalnız bəziləri qismində qeyd oluna bilər.
-Ötən əsri təhlil edərək, Azərbaycanın diplomatiyasının həm yaranma zamanı, həm də hazırkı dövrdə
eyni əsas problem - Ermənistanın təcavüzü və ərazi iddialarına cavab vermək məcburiyyətində olduğunu
qeyd etməliyik. Bu məqamı necə şərh edə bilərsiniz?
-Həqiqətən, 1991-ci ildə dövlət müstəqilliyini bərpa edərək Azərbaycan XX əsrin başlanğıcında olduğu
kimi, Ermənistan Respublikasının xarici təcavüzü ilə üzləşdi. Yüz il bundan əvvəl AXC-nin bütün sakinləri
üçün bərabər vətəndaş hüquqlarını, onların dövlət və yerli hakimiyyət orqanlarında əhalinin sayında nisbətinə
görə uyğun təmsilçiliyi təmin etməsinə baxmayaraq, qonşu Ararat Respublikasının hökuməti əzəli
azərbaycanlı əhalini İrəvan və onun nəzarətinə düşən digər rayonlardan çıxarmaq üçün genişmiqyaslı etnik
təmizləməyə başladı. Bu, Azərbaycana və digər qonşu ölkələrə pənah gətirən qaçqınların axınına səbəb oldu.
Yəni, erməni millətçiliyinin siyasi proqramının həyata keçirilməsi bu gün olduğu kimi, o zaman da humanitar
fəlakətə gətirib çıxardı.
Bununla kifayətlənməyərək, bir tərəfdən, Ararat Respublikası bilavasitə və ya müxtəlif paramilitar
qruplaşmaların pərdəsi altında AXC-yə qarşı Naxçıvanda, Zəngəzurda, Qarabağda və Qazax qəzasının dağlıq
hissəsində təcavüzə əl atdı. Digər tərəfdən isə Stepan Şaumyanın rəhbərliyi altında daşnak-bolşeviklər Bakı,
Şamaxı, Quba və digər ərazilərdə azərbaycanlı əhalinin kütləvi şəkildə məhv edilməsini həyata keçirmişlər.
İki cəbhədə müharibənin aparıldığı belə bir çətin şəraitdə Azərbaycan nəinki Qafqaz İslam Ordusunun
dəstəyi sayəsində 15 sentyabr 1918-ci il tarixində Bakını silah gücü ilə azad etməyə müvəffəq oldu, bununla
yanaşı, bir sıra mühüm diplomatik qələbələr də qazandı, o cümlədən Antanta dövlətləri tərəfindən AXC-nin
bütün Qarabağ üzərində suverenliyi tanındı və orada Xosrov bəy Sultanovun başçılığı ilə mərkəzi Şuşada olan
Baş Qubernatluq yaradıldı.
Bildiyiniz kimi, erməni millətçiləri Qafqazın sovetləşdirilməsindən sonra da Azərbaycanın ərazilərini
parçalamaq cəhdlərindən imtina etməyiblər. Lakin onların hamısı uğursuzluğa düçar oldu. Bölgədə sülh və
əmin-amanlıq yeganə mümkün olan formada – Qarabağın, o cümlədən onun dağlıq və aran hissələrinin
Azərbaycanın tərkibində saxlanılması şəklində bərqərar olundu. Bölgənin dağlıq hissəsindəki erməni əhalisi
Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti (DQMV) çərçivəsində geniş muxtariyyətin təqdim etdiyi bütün imkanlardan
istifadə edirdi. Yeri gəlmişkən, ümumi yaşayış səviyyəsi və adambaşına düşən əsas göstəricilər baxımından
DQMV Azərbaycan SSR və ümumiyyətlə, Sovet İttifaqı üzrə orta səviyyəni xeyli üstələyirdi. Bütün bunlara
baxmayaraq, 1980-ci illərin sonlarında erməni millətçiləri sonradan silahlı təcavüzə çevrilən, öz ərazi
iddialarını həyata keçirmək kampaniyasına yenidən başladılar.
Azərbaycan Respublikasının ərazilərini ələ keçirmək üçün qanunsuz gücdən istifadə edilməsi kütləvi
etnik təmizləmələr, beynəlxalq humanitar hüquq pozuntuları, o cümlədən Xocalı soyqırımı aktı ilə müşayiət
olunub. Yəni, XX əsrin əvvəllərində olduğu kimi, eyni dəst-xətt göz qabağındadır.
Hazırkı vəziyyətdə Ermənistan Respublikası tərəfindən hərbi təcavüzün nəticələrinin aradan
qaldırılması beynəlxalq ictimaiyyətin məsul üzvü olan Azərbaycan Respublikasının dinc şəkildə substantiv və
nəticəyə yönəlik intensiv danışıqlar yolu ilə həll etməyə çalışdığı başlıca və ən mühüm problemdir. Məlum
olduğu kimi, BMT Təhlükəsizlik Şurası 1993-cü ildə 4 qətnamə (822, 853, 874 və 884) qəbul etdi və orada
birmənalı şəkildə Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünə dəstək verdiyini, Dağlıq Qarabağ bölgəsinin
Azərbaycana məxsusluğunu təsdiqlədi, təcavüzü və ölkəmizin ərazilərinin zəbt olunmasını qınayaraq işğalçı
qüvvələrin dərhal, tam və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb etdi.
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Uzun illərdir ki, Ermənistan Respublikası hər vəchlə münaqişənin həlli prosesini əngəlləməyə çalışaraq
güc və güclə hədələməni tətbiq etməmək, beynəlxalq mübahisələri sülh yolu ilə həll etmək, dövlət
sərhədlərinin toxunulmazlığına və dövlətlərin ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşmaq kimi beynəlxalq
öhdəliklərindən yayınır. Buna baxmayaraq, belə davranış xətti bu ölkəni elə bir dalana salıb ki, oradan çıxış
yalnız qonşularla münasibətlərin normallaşdırılması və ilhaq niyyətlərindən əl çəkilməsi yolu ilə mümkündür.
Düşünürəm ki, erməni tərəfi də bunda maraqlı olmalıdır. Axı burada istər-istəməz bəsit bir sual meydana
gəlir: otuz il davam edən hərbi münaqişədən Ermənistanın sıravi vətəndaşları nə əldə ediblər? Hər hansı
qərəzsiz yanaşma onu göstərir ki, Azərbaycan ərazilərinin zəbt edilməsi və bütün bu illər ərzində davam edən
işğalı Ermənistan üçün heç bir hiss olunan mənfəət gətirməyib. Əksinə, bu, yoxsulluq və işsizlik səviyyəsinin
artımına, əhalinin ölkədən çıxmasına və böhranın digər təzahürlərinə gətirib çıxarıb.
Bu danılmaz həqiqətləri Ermənistan rəhbərliyi nə qədər tez dərk edərsə və öz silahlı qüvvələrini
ölkəmizin zorla ələ keçirdiyi ərazilərindən geri çəkməyə başlamaq üçün siyasi iradəsini nə qədər tez nümayiş
etdirərsə, bir o qədər də yaxın zamanda bölgədə dayanıqlı sülh, təhlükəsizlik, rifah və davamlı inkişaf üçün
şəraitin təmin edilməsinə doğru addımlamaq mümkün olacaq.
-Azərbaycanın xarici siyasətinin hansı əsas prioritetlərini qeyd edə bilərsiniz və yaxın gələcəkdə
onların həyata keçirilməsi perspektivləri necə görünür?
-Qeyd etdiyim kimi, ölkəmiz Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi altında
milli maraqlara və mövqelərimizin dünya səviyyəsində müdafiə edilməsinə əsaslanan müstəqil, çoxşaxəli,
balanslı və fəal xarici siyasət yeridir.
Bu gün Azərbaycan böyük layihələrin təşəbbüskarı və iştirakçısı qismində regional əməkdaşlığı inkişaf
etdirən və beynəlxalq nüfuza malik olan bir dövlətdir. Hazırda etibarlı tərəfdaş kimi qəbul edilən ölkəmizin
xarici siyasi uğurları, əlbəttə ki, qonşu ölkələrlə və dünyanın digər dövlətləri ilə balanslaşdırılmış
münasibətlərin qurulması, qarşılıqlı maraqlardan irəli gələn bərabər dialoq və əməkdaşlığın həyata
keçirilməsinə əsaslanır.
Xarici siyasət prioritetlərinin sırasına, ilk növbədə, ölkəmizin suverenliyi və müstəqilliyinin
gücləndirilməsi, Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzünün nəticələrinin aradan qaldırılması və
beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərimiz çərçivəsində ərazi bütövlüyümüzün bərpa edilməsi daxildir.
Bundan başqa, prioritetlərə, həmçinin Azərbaycanın təşəbbüskarı və iştirakçısı olduğu bütün irimiqyaslı
beynəlxalq layihələrin gerçəkləşdirilməsinin davam etdirilməsi, habelə dövlətlər, onların birləşmələri və
beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla bütün beynəlxalq aktorlarla qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın daha da inkişaf
etdirilməsi aiddir.
Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələr sistemində yeri və rolu barədə danışarkən, qeyd etmək lazımdır ki,
son illər ərzində Bakı mədəniyyətlər, dinlər və sivilizasiyalar arasında dialoq dəyərlərini təşviq edən aparıcı
platformalardan biri kimi bərqərarlaşıb. 2008-ci ildə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə
başlanan "Bakı Prosesi” qlobal səviyyədə humanizmin ən yüksək dəyərlərini təbliğ etmək üçün təsirli amil
olmuşdur.
Böyük qətiyyətlə qeyd etmək olar ki, bu gün Azərbaycan diplomatiyası keçdiyi bir əsrlik keşməkeşli
yoluna ləyaqətlə nəzər sala və Prezident İlham Əliyevin 2018-ci ildə Qlobal Bakı Forumunda söylədiyi
sözlərini təkrarlaya bilər: "Hesab edirəm ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucuları müasir
Azərbaycanın inkişafının şahidi ola bilsəydilər, bizimlə fəxr edərdilər. Biz isə onlarla fəxr edirik və həm
özümüzə, həm də dünyaya nümayiş etdiririk ki, insanlar yalnız müstəqillik dövründə, öz taleyinin sahibi
olanda uğura nail olurlar. Bu gün Azərbaycan bunun bariz nümunəsidir".
AZƏRTAC
2019, 8 iyul
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Azərbaycanın diplomatik xidmət orqanlarının yaradılmasından 100 il keçir
Bu gün Azərbaycan Respublikasının diplomatik xidmət orqanlarının yaradılmasından 100 il keçir.
AZƏRTAC xəbər verir ki, müsəlman Şərqində ilk demokratik respublikanın yaradılmasında və müasir
dövrdə müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurulması prosesində milli diplomatiyanın rolunu nəzərə alaraq və
1919-cu il iyul ayının 9-da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Xarici İşlər Nazirliyinin Katibliyinə dair müvəqqəti
təlimatın qəbul edildiyini əsas tutaraq 2007-ci il avqustun 24-də Prezident İlham Əliyev hər il iyulun 9-nun
Azərbaycan Respublikası diplomatik xidmət orqanları əməkdaşlarının peşə bayramı günü kimi qeyd edilməsi
haqqında Sərəncam imzalayıb.
Diplomatiya gününün müəyyən olunması ilə bağlı bir neçə təkliflər nəzərdən keçirilib, o cümlədən
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici dövlətlə imzaladığı ilk müqaviləsi - Osmanlı Türkiyəsi ilə bağlanan
müqavilə günü, Paris Sülh Konfransında Antanta dövlətləri tərəfindən Azərbaycanın müstəqilliyinin de-fakto
tanındığı gün və s. Lakin nəticədə qərara alınıb ki, arxivlərdən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Xarici İşlər
Nazirliyinə aid tapılmış ilk rəsmi sənəd 1919-cu il 9 iyul tarixli Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Xarici İşlər
Nazirliyinin Katibliyinə dair müvəqqəti təlimat olduğundan məhz bu tarix diplomatiya gününün əsasını təşkil
etsin.
Azərbaycan diplomatiyası ilk addımlarını atarkən - 1919-cu ildə Bakıda 16 xarici dövlətin, o cümlədən
ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa, İtaliya, İsveç, İsveçrə, Belçika, İran, Polşa və Ukraynanın diplomatik
nümayəndəlikləri fəaliyyət göstərib.
1920-ci il yanvarın 11-də Paris Sülh Konfransında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin müstəqilliyi defakto tanınandan sonra Azərbaycan hökuməti tərəfindən Qərbi Avropa və Amerikada Azərbaycanın
diplomatik nümayəndəliklərinin təsis edilməsinə dair qanun layihəsi hazırlanıb.
1922-ci il dekabrın 30-da Moskvada Birinci Ümumittifaq Sovetlər qurultayında SSRİ-nin yaradılması
haqqında müqavilə imzalandı. Azərbaycanın müstəqil xarici siyasət fəaliyyəti tamamilə dayandırıldı. 1923-cü
il oktyabrın 8-də Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 529 saylı əmrinin birinci paraqrafı ilə Türkiyə
və İran istisna olmaqla, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün diplomatik nümayəndəliklər ləğv edildi.
Yalnız İkinci Dünya müharibəsinin sonlarına yaxın - 1944-cü ildə sovet hakimiyyəti özünün geniş
strateji maraqlarını əsas götürərək digər respublikalarla yanaşı, Azərbaycan SSR Xalq Xarici İşlər
Komissarlığını da yaratdı. Lakin bu orqan uzun illər boyu yalnız formal mövcud oldu.
1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra bir-birinin ardınca dünya
dövlətləri və BMT tərəfindən tanındı.
1993-cü ildə ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının təkidi ilə hakimiyyətə qayıtdıqdan
sonra bütün sahələrdə həyata keçirilən milli dövlətçiliyin qurulması prosesi Xarici İşlər Nazirliyi sistemini də
əhatə edib. Ulu Öndər Azərbaycanın xarici siyasətinin strateji ana xəttinin konturlarını cızıb.
Azərbaycanın müstəqilliyinin itirilməsi və Xalq Cümhuriyyətinin acı aqibətinin yenidən yaşanıla
bilinəcəyi bir şəraitdə ölkəmizin yaxın və uzaq tarixi keçmişi, üzləşdiyi geosiyasi reallığı dərindən təhlil
edilərək ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən formalaşdırılan xarici siyasət strategiyası, ilk növbədə,
respublikamızın milli maraqlarının aydın və dəqiq şəkildə müəyyən edilməsini, bərabərhüquqlu, daxili işlərə
qarışmamaq və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq prinsipləri əsasında qonşu dövlətlər və dünya birliyi ilə mehriban
münasibətlərin qurulmasını, eyni zamanda, Avratlantik inteqrasiya xəttinin tutulmasını, uğurlu enerji və
nəqliyyat infrastrukturları diplomatiyası vasitəsilə uzunmüddətli perspektivdə davamlı inkişafın əldə
edilməsini, xarici siyasətimizin manevr imkanlarının və strateji dərinliyinin artırılmasını, ən əsası
Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün məhəlli səviyyədən çıxarılaraq beynəlmiləlləşdirilməsini,
işğalın nəticələrini aradan qaldırmaq üçün Ermənistana qarşı beynəlxalq siyasi təzyiqin gücləndirilməsini və
son hədəf olaraq Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyü və sərhədlərinin toxunulmazlığının təmin
olunmasını özündə ehtiva edib.
Ulu Öndərin xarici siyasət xətti bu gün Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir.
Ölkəmiz Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə milli maraqlara və
mövqelərimizin dünya səviyyəsində müdafiə edilməsinə əsaslanan müstəqil, çoxşaxəli, balanslı və fəal xarici
siyasət yeridir. Bu gün Azərbaycan böyük layihələrin təşəbbüskarı və iştirakçısı qismində regional əməkdaşlığı
inkişaf etdirən və beynəlxalq nüfuza malik olan bir dövlətdir. Hazırda etibarlı tərəfdaş kimi qəbul edilən
Azərbaycanın xarici siyasət uğurları qonşu ölkələrlə və dünyanın digər dövlətləri ilə balanslaşdırılmış
münasibətlərin qurulması, qarşılıqlı maraqlardan irəli gələn bərabər dialoq və əməkdaşlığın həyata
keçirilməsinə əsaslanır. Dövlətimizin başçısı sürətlə dəyişən çağdaş dünyada, qloballaşma və inteqrasiya
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proseslərində, bütün beynəlxalq görüşlərdə və apardığı yüksək səviyyəli danışıqlarda Azərbaycanın
mənafelərini uğurla müdafiə edir. Azərbaycanın beynəlxalq və regional problemlərin həllində rolu və nüfuzu
getdikcə artır. Regionun lider dövləti olan Azərbaycan dünya miqyasında öz sözünü deyən ölkələrdəndir. Bu
gün Azərbaycan öz milli maraqlarına xələl gətirmədən bərabərhüquqlu və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq
prinsipləri əsasında bütün xoşniyyətli tərəfdaşlar üçün nadir əməkdaşlıq məkanına çevrilib. Qazanılmış uğurlar
vahid strategiya çərçivəsində ölkə rəhbərliyinin müəyyən etdiyi prioritet vəzifələrə uyğun olaraq Azərbaycan
Respublikası tərəfindən həyata keçirilən müstəqil xarici siyasətin səmərəliliyini, təsir qüvvəsinin genişliyini
və tarazlılığını bir daha təsdiq edir.
Azərbaycan xarici əlaqələrin və tərəfdaşlığın təşviqi vasitəsilə həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli
formatlarda bərabərhüquqlu əsasda qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı inkişaf etdirərək, milli tərəqqinin
tələbatlarını qarşılamaq yolunu məqsədli şəkildə davam etdirir. Beləliklə, bütün qonşu dövlətlərlə, təbii ki,
hamıya məlum səbəblərə görə Ermənistan istisna olmaqla, müxtəlif müstəvilərdə əməkdaşlıq uğurla inkişaf
edir. Azərbaycan Şərq-Qərb, Şimal-Cənub, Cənub-Qərb dəhlizləri çərçivəsində logistik layihələrin həyata
keçirilməsi üçün öz tranzit imkanlarını təqdim edir. Ölkəmizin zəngin enerji potensialının gerçəkləşməsi
davam edir, uzun illər böyük mənfəət gətirən Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft boru kəməri ilə yanaşı, Cənub
Qaz Dəhlizi çərçivəsində işlər sürətlə tamamlanır. Azərbaycan Xəzəryanı ölkələrin dialoqunda fəal iştirak edir
və bu, 2018-ci ildə Xəzərin hüquqi statusu haqqında Konvensiyanın imzalanmasına gətirib çıxararaq Xəzərin
sülh, mehriban qonşuluq və əməkdaşlıq zonasına çevrilməsi üçün şərait yaradıb.
Bu yolla toplanılan daxili potensial davamlı olaraq Azərbaycanın müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda və
təşəbbüslərdə uğurlarına çevrilir. Beləliklə, 2012-2013-cü illərdə BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi
üzvlüyünün ardınca ölkəmiz 2017-2019-cu illər üçün 176 səs lehinə olmaqla BMT-nin İqtisadi və Sosial
Şurasına üzv seçilir. 2019-cu ildən etibarən Azərbaycan 2011-ci ildə üzv olduğu və BMT-dən sonra ikinci ən
böyük beynəlxalq platforma olan Qoşulmama Hərəkatında sədrlik vəzifəsini icra edəcək. Təşkilatın nisbətən
yeni bir üzvünün onu idarə etməyə hazırlaşması faktı özü-özlüyündə əlamətdar haldır. Avropa İttifaqı ilə
əməkdaşlığın irəli aparılmasında əldə edilən mühüm tərəqqi ilə yanaşı, NATO, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı,
Ərəb Dövlətləri Liqası, Afrika İttifaqı, Amerika Dövlətləri Təşkilatı ilə də qarşılıqlı təmasların davamlı inkişafı
milli maraqlarımızı təmsil və müdafiə etmək üçün əlverişli şərait yaradır. Eyni zamanda, rəsmi Bakı üzvü
olduğu beynəlxalq strukturlar çərçivəsində aparılan əməkdaşlıqda çox fəal iştirak edir. ATƏT, İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatı, Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası, MDB, GUAM, Avropa Şurası və QDİƏT bu
çoxtərəfli formatlardan yalnız bəziləri qismində qeyd oluna bilər.
Eyni zamanda, əldə edilmiş nəticələr qarşımıza növbəti yeni vəzifələr qoyur və Azərbaycanın
uzunmüddətli maraqlarının reallaşması baxımından yeni imkanlar açır. Xarici siyasət prioritetlərinin sırasına,
ilk növbədə, ölkəmizin suverenliyi və müstəqilliyinin gücləndirilməsi, Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi
təcavüzünün nəticələrinin aradan qaldırılması və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərimiz çərçivəsində
ərazi bütövlüyümüzün bərpa edilməsi daxildir. Bundan başqa, prioritetlərə, həmçinin Azərbaycanın
təşəbbüskarı və iştirakçısı olduğu bütün irimiqyaslı beynəlxalq layihələrin gerçəkləşdirilməsinin davam
etdirilməsi, habelə dövlətlər, onların birləşmələri və beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla bütün beynəlxalq
aktorlarla qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi aiddir.
Hazırda Bakıda 66 ölkənin və 11 beynəlxalq təşkilatın diplomatik missiyaları fəaliyyət göstərir. Eyni
zamanda, Azərbaycanın xaricdə 59 səfirliyi, beynəlxalq təşkilatların yanında 5 daimi nümayəndəliyi və 9 baş
konsulluğu ölkəmizi təmsil edir.
AZƏRTAC
2019, 9 iyul
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Azərbaycan diplomatiyası: dir əsrlik inkişaf yolu
Biz o kəsləri dahi adlandırırıq ki, onlar sıradan təqvim gününü, normativ statistikanı tarixə,
salnaməyə çevirməyi bacarırlar. Bir neçə gündən sonra hakimiyyətə gəlişinin yarım əsrlik tarixçəsini
qeyd edəcəyimiz ulu öndər Heydər Əliyev məhz bu cür nadir insanlardan idi. Lakin ulu öndərin
böyüklüyü həm də onda idi ki, milli yaddaş, milli təfəkkür, milli dövlətçilik ərkanı ilə bağlı taleyüklü
məsələlərdə bir varislik əlaqəsi yarada bilmişdi ki, həmin qiymətli irsin, mirasın davamçısı cənab
Prezident İlham Əliyevdir.
Məhz Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev özünün 16 may 2017-ci il tarixli “Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi haqqında” Sərəncamı ilə 2018-ci ili “Cümhuriyyət ili” elan etdi.
Azərbaycanın ilk müstəqil dövləti 1918-ci ildə quruldu.
Bununla bağlı ümummilli liderimiz deyirdi: “Müsəlman Şərqində ilk demokratik cümhuriyyətin məhz
Azərbaycan torpağında yaranması xalqımızın o dövrdə və o illər ərəfəsində – XIX əsrin sonunda və XX əsrin
əvvəllərində milli müstəqillik, azadlıq duyğuları ilə yaşaması ilə bağlıdır”.
Bəli, müsəlman Şərqində ilk demokratik dövləti quran babalarımız vətəndaşlıq şücaəti ilə yaranmış və
yazılmış şərəfli bir tarixi obyektiv səbəblər üzündən 23 ay yaşada bildilər.
Tədqiqatçılar hesablayıblar ki, Xalq Cümhuriyyəti mövcud olduğu qısa bir zaman içində 350 ilkə imza
atmışdır. Onların arasında elələri vardı ki, 70 illik sovet hakimiyyəti belə millətin dövlətçilik yaddaşından silib
ata bilmədi – bayrağımız, himnimiz, gerbimiz. İlk parlament, dövlət aparatı, sərhədlərimiz... onlardan da əvvəl
“İstiqlal Bəyannaməsi”.
Həmin ilklərdən biri də müstəqil dövlətin xarici siyasət xidmətinin yaradılması ilə bağlı olmuşdur.
1919-cu il iyulun 9-da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Hökuməti Xarici İşlər Nazirliyinin Katibliyinə dair
müvəqqəti təlimat qəbul etmişdir. Və məhz Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 24 avqust
2007-ci il tarixli sərəncamına uyğun olaraq həmin tarix Azərbaycanın diplomatik xidmət orqanlarının işçiləri
gününün təsis olunmasının əsasını təşkil edib.
Diplomatik xidmət orqanları rəhbərlərinin növbəti müşavirəsi də məhz ölkəmizdə diplomatik xidmətin
100 illiyi kimi əlamətdar bir vaxtda keçirilir.
Bir qədər tarixə ekskurs edərək söyləyək ki, kifayət qədər mürəkkəb siyasi şəraitdə yaranmış
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti ilk gündən xarici siyasət məsələlərinə həssaslıqla yanaşmış, gənc
müstəqil respublikanın beynəlxalq miqyasda tanıdılması, milli həqiqətlərin dünyaya çatdırılması, eləcə də
qonşu və region dövlətləri ilə diplomatik münasibətlərin formalaşdırılması istiqamətində sistemli tədbirlər
həyata keçirilmişdir.
Bu hədəflərin reallaşdırılması üçün Cümhuriyyətin bütün yeni yaradılmış hökumət kabinetlərində
xarici siyasət idarəsinin fəaliyyətinə xüsusi yer verilir, onun hərtərəfli təchizatı diqqət mərkəzində saxlanılırdı.
Həmin dövrdə xarici siyasət idarəsinə diplomatiya sahəsində səriştəsi olan Fətəli xan Xoyski, Məmmədhəsən
Hacınski, Məmməd Yusif Cəfərov, Adil xan Ziyadxanlı kimi şəxsiyyətlərin rəhbərlik etməsi bunu bir daha
təsdiqləyir. Azərbaycan Parlamentinin sədri Əlimərdan bəy Topçubaşovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə
heyətinin Paris Sülh Konfransında iştirakı da Xalq Cümhuriyyətinin xarici siyasətində ən mühüm hadisələrdən
biri kimi tarixiləşmişdir.
Azərbaycanın yeni reallıqlar şəraitində əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş və cənab
Prezident tərəfindən daha böyük uğurla davam etdirilən xarici siyasəti belə bir köklü-şaxəli, eyni zamanda,
nəzəri-konseptual irsə söykənir.
XXI yüzillik bəşər tarixinə yeni siyasi mühit, yeni geosiyasi prioritetlər, beynəlxalq güc mərkəzlərinin
yeni nizamı və beynəlxalq münasibətlərin fərqli konfiqurasiyası ilə daxil oldu. Nə qədər dünyəviləşsək,
demokratikləşsək də dünyanın siyasi düzənini müəyyənləşdirən güc inhisarçılarının ikili standartları təşviq
edən siyasətinə daha tez-tez rast gəlirik. Belə bir şəraitdə Azərbaycanın gənc və müstəqil dövlət kimi düzgün
hesablanmış, dəqiq və təkmil konsepsiyaya əsaslanan milli xarici siyasi kurs yeritməsi müstəsna əhəmiyyətə
malikdir.
Ölkəmizin xarici siyasət kursunun söykəndiyi effektiv dəyərlər sistemi mövcuddur. Özünün ən
müxtəlif səviyyəli çıxışlarında cənab Prezident Azərbaycanın xarici siyasətini mükəmməl bir konsepsiya kimi
təqdim eləyir; həm ölkə, həm də dünya ictimaiyyətinə. O, həmişə deyir ki, baxmayaraq ki, biz dünyəvi dövlət
qururuq, amma biz öz kökümüz üzərində dövlət qururuq. Milli-mənəvi dəyərlərimizdən, qədim və zəngin
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dövlətçilik irsimizdən, müasir potensialımızdan qidalanan, eyni zamanda, sivil bəşəriyyətə xas olan mütərəqqi
keyfiyyətləri sıyırıb özündə ehtiva edən bir dövlət qururuq. Məhz belə bir münbit əməkdaşlığa arxalanan xarici
siyasət dövlətin milli təhlükəsizliyini, suverenliyini və müstəqilliyini qorumağa qadirdir.
Müstəqil xarici siyasət yeridən, milli təhlükəsizliyi təmin etmək üçün hücumçu diplomatiyaya
üstünlük verən Azərbaycan hakimiyyəti daxili potensialına və resurslarına, ən başlıcası, xalqın dəstəyinə
güvənir.
Cənab Prezidentin də ifadə etdiyi kimi, bu daxili amillər, yəni iqtisadi gücümüz, dünyada artan
nüfuzumuz bizə imkan verir ki, bundan sonra da prinsipial xarici siyasət xətti yeridək. Azərbaycanın
beynəlxalq nüfuzu, bizimlə əməkdaşlıq etmək istəyən ölkələrin sayı getdikcə artır. Azərbaycan dünyada,
beynəlxalq arenada özünü etibarlı tərəfdaş və etibarlı dost kimi təqdim edə bilmişdir.
Hesab edirik ki, diplomatik xidmət orqanlarının nümayəndələri bundan sonra da xarici siyasətimizin
taleyüklü məsələlərinin həllində səylərini əsirgəməyəcəklər.
Bu gün xarici siyasətimizin əsas prioriteti Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı Azərbaycan
həqiqətlərinin dünyaya daha israrlı, iddialı və qətiyyətli şəkildə çatdırılmasıdır.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli limiti tükənməyib. Bu birmənalıdır, qətidir.
Müharibələr tarixi də göstərir ki, bütün müharibələrin taleyi danışıq masaları arxasında həll olunur. Xalq
həmişə sülh və təkamül yolunu seçir. Dövlət başçıları, liderlər də özlərində iradə, səbat, müdriklik tapmalıdırlar
ki, bu yola daha tez yetişməyin üsul və vasitələrini işləyib hazırlasınlar.
Biz, həmişə vurğuladığımız kimi, bu münaqişənin həllini birmənalı olaraq Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü, suverenliyi çərçivəsində görürük. Və Prezidentimizin də ifadə etdiyi kimi, istədiyimiz odur ki,
Ermənistan rəhbərliyi, nəhayət, qəflət yuxusundan ayılıb regionda gedən prosesləri düzgün qiymətləndirsin,
ərazi iddialarından əl çəksin, onu hansı aqibətin gözlədiyini soyuq mühakimə ilə təhlil etsin. Problemlə bağlı
dünya ictimaiyyətinin, beynəlxalq təşkilatların mövqeyi birmənalıdır. Beynəlxalq hüququn ümumtanınmış
norma və prinsipləri Azərbaycanın öz torpaqları üzərində suveren hüquqlarını təsbit edir.
Birmənalıdır ki, uğurlu xarici siyasətin təməlini qüdrətli iqtisadiyyat təşkil edir. Ölkəmizin iştirakçısı
və təşəbbüskarı olduğu müxtəlif beynəlxalq layihələr geniş regional əməkdaşlıq üçün möhkəm əsas yaradır.
Biz nəqliyyat infrastrukturuna – dəniz limanları, dəmir yolları, hava limanları və magistral yollara böyük
sərmayə yatırmaqla əlverişli coğrafi mövqeyimizi real nəqliyyat imkanlarına çevirmişik. Bu gün Azərbaycan
Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizlərinin kəsişdiyi vacib tranzit ölkəyə çevrilib. 2017-ci ildə
istifadəyə verilmiş Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti Asiya və Avropa arasında vacib logistik bağlantıdır.
Bütün bunlar həm beynəlxalq əməkdaşlıq formatını yaradır, xalqları və ölkələri bir-birinə bağlayır, sülh və
sabitliyə xidmət edir, həm də xarici siyasi əlaqələrin məhsuldar məcraya yönəlməsində təkanverici rol oynayır.
Fürsətdən istifadə edib, xarici siyasət sahəsində çalışan bütün şəxsləri 1901iplomatic xidmət
orqanlarının yaradılmasının 100-cü ildönümü münasibətilə ürəkdən təbrik edir, güclü, qüdrətli və müstəqil
Azərbaycan uğrunda gələcək işlərdə uğurlar arzulayırıq!
N.İ., K.A.
Newtimes.az
Xalq qəzeti.-2019.- 10 iyul.-№ 147.-S.4.
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Yubileyə layiqli töhfə
Mehdi Abdullayev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının prorektoru,
hüquq üzrə elmlər doktoru
Bugünlərdə Azərbaycanın diplomatik xidmət orqanlarının 100 yaşı tamam oldu. Məlum olduğu
kimi, 1919-cu il iyulun 9-da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökuməti Xarici İşlər Nazirliyinin
Katibliyinə dair müvəqqəti təlimat qəbul edib. Prezident İlham Əliyevin 24 avqust 2007-ci il tarixli
sərəncamı ilə məhz həmin tarix Azərbaycanın diplomatik xidmət orqanlarının peşə bayramı kimi qeyd
edilir. Ötən illərə nəzər yetirdikdə bir daha aydın olur ki, milli diplomatiyamızın keçdiyi yol, xüsusilə
son 16 ildə bu istiqamətdə xarici siyasətdə əldə olunan nailiyyətlər ölkəmzin dünya birliyinə sürətli
inteqrasiyasını və inkişaf yolunu aydın şəkildə əks etdirir.
Respublikamızın xarici siyasətinin əsasını həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli formatlarda bərabərhüquqlu
əsasda qarşılıqlı -- faydalı əməkdaşlıq təşkil edir. Ölkəmiz Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında milli
maraqlara və mövqelərimizin dünya səviyyəsində müdafiə edilməsinə əsaslanan müstəqil, çoxşaxəli və fəal
xarici siyasət yeridir. Məhz bu siyasi kursun nəticəsi olaraq, ölkəmizlə əməkdaşlıq etmək istəyən dövlətlərin
sayı getdikcə artır.
Xarici siyasətin prioritetlərindən biri də Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə uyğun şəkildə nizamlanmasıdır. Bu istqiamətdə Azərbaycan
tərəfinin bütün səylərinə baxmayarq, Ermənistan işğalçı siyasətindən əl çəkməyərək qeyri- konstruktivlik
nümayiş etdirir və bütün vasitələrlə status-kvonu saxlamağa çalışır. İşğalçı ölkənin ordusu cəbhəboyu
ərazilərdə təxribat törədir və atəşkəs rejimini pozur. Bütün bunlara baxmayaraq, dövlət başçımızın uğurlu
xarici siyasəti qarşısında Ermənistanın bütün cəhdləri iflasa uğrayır.
Təəssüf ki, dünya birliyi hələ də Ermənistan rəhbərliyinin beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə
hörmətsizliyinə seyrçi mövqedən yanaşır, işğalçı dövlətə sanksiya tətbiq etmir, ikili mövqedən əl çəkilmir.
Artıq beynəlxalq qurumlar ölkəmizin məntiqli xarici siyasəti qarşısında, necə deyərlər, davam gətirə bilmir,
əsl həqiqəti etiraf etmək məcburiyyətində qalırlar. ATƏT PA-nın bugünlərdə qəbul etdiyi qətnamə buna
misaldır. Bu qətnamə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın maraqları çərçivəsində həlli üçün çox
vacib dəstək kimi yüksək qiymətə layiqdir.
Bir neçə gün əvvəl “Təhlükəsizliyin təmin olunması üçün dayanıqlı inkişafın gücləndirilməsi:
parlamentlərin rolu” mövzusunda ATƏT Parlament Assambleyasının Lüksemburqda keçirilən 28-ci illik
sessiyasında qəbul olunan qətnaməni xarici siyasətimizin növbəti uğuru adlandırmaq olar. Sessiyada müzakirə
olunan məsələlərdən biri də Siyasi işlər və təhlükəsizlik komitəsi tərəfindən hazırlanmış qətnamə layihəsi idi.
Həmin sənəddə regionda münaqişələrin həlli üçün tamamilə yeni yanaşmalar öz əksini tapmışdır. İşğalçı
ölkənin nümayəndələri bütün vasitələrlə bu qətnamənin qəbul olunmamasına çalışırdılar. Hətta Ermənistanın
diplomatik xidmətinin əvvəlcədən müxtəlif ölkələrlə apardığı danışıqlara və Ermənistan nümayəndə heyətinin
ATƏT Parlament Assambleyasında çoxsaylı çıxış və görüşlərinə baxmayaraq, qətnamə qəbul edildi. Budəfəki
qətnamə əvvəlkiləridən tam fərqli idi. ATƏT Parlament Assambleyasının bütün sənədlərində mövcud
münaqişələrin dayanıqlı inkişaf və insan hüquqlarının təmini üçün əsas maneə olması xüsusilə vurğulanırdı.
Budəfəki sənəddə isə Azərbaycan – Ermənistan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi belə münaqişələrdən biri kimi
göstərilib.
Qətnamədə Azərbaycan, Ukrayna, Gürcüstan və Moldova ərazilərində mövcud münaqişələrin
suverenlik, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərin toxunulmazlığı prinsipi əsasında
nəticəyönümlü danışıqların aparılmasına çağırış öz əksini tapllb. Bu isə Ermənistanın öz müqəddəratını
təyinetmə prinsipindən sui-istifadə etməsinin qarşısını alır. Qətnamədə razılaşdırılmış danışıqlar formatının
dəyişdirilməsinin yolverilməz olduğunun birmənalı qeyd olunması da işğalçı ölkəyə ciddi zərbə oldu. Çünki
bu bənd Ermənistanın son bir ildə qondarma və separatçı Dağlıq Qarabağ rejiminin danışıqlar masasına
gətirilməsi cəhdinin bir daha iflasa uğraması deməkdir.
ATƏT PA-nın bu qətnaməsi xarici siyasətimizin növbəti uğurudur və Azərbaycanın diplomatik xidmət
orqanlarının peşə bayramına – 100 illik yubileyinə layiqli töhfədir.
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Azərbaycan-BMT əməkdaşlığı: tarix və müasirliyin vəhdətində
Leyla Məmmədəliyeva,
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə İnstitutunun doktorantı
"Newtimes.az" portalında Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə İnstitutunun doktorantı
Leyla Məmmədəliyevanın "Azərbaycan-BMT əməkdaşlığı: tarix və müasirliyin vəhdətində" sərlövhəli
məqaləsi dərc edilib. Məqalədə regional və qlobal miqyaslı proseslər fonunda Azərbaycan-BMT
münasibətlərinin inkişaf dinamikası təhlil edilir. Göstərilir ki, müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycan ilə
BMT arasında əlaqələr daha çox formal xarakter daşıyırdı. O dövrdə ölkəyə rəhbərlik edən siyasi qüvvələrin
səriştəsizliyi və yarıtmaz fəaliyyəti nəticəsində bütün dünya üçün vacib olan bu yüksək tribundan istifadə
demək olar ki, yox dərəcəsində idi. Yalnız ümummilli lider Heydər Əliyevin 1993-cü ilin iyununda xilaskar
missiyası ilə yenidən hakimiyyətə qayıdışından sonra vəziyyət tədricən dəyişməyə başladı. Ulu Öndərin
müəyyən etdiyi əməkdaşlıq kursu böyük nailiyyətlər əldə etməyə imkan verib. Hazırda Prezident İlham
Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva Azərbaycan-BMT münasibətlərinə yeni töhfələr
verirlər. Həmin bağlılıqda bu il Bakıda keçirilən iki tədbirin bu münasibətlərə gətirdiyi yeni çalarlar analiz
edilir və bu kontekstdə Azərbaycan-BMT münasibətlərinin perspektivi ilə bağlı tezis irəli
sürülür. AZƏRTAC məqaləni təqdim edir.
Dünyanın ən mötəbər və nüfuzlu beynəlxalq təşkilatı olan Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) qlobal
miqyasda ciddi rol oynayır. Müxtəlif sahələr üzrə problemlərin həll edilməsi, davamlı inkişaf məsələləri, dünya
təhlükəsizliyi problemləri, elm, təhsil, mədəniyyət, iqtisadiyyat üzrə inkişafın özəllikləri bu təşkilat üçün
müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Buna görədir ki, hər bir müstəqil dövlətin BMT ilə münasibətlərinə böyük
önəm verilir. Azərbaycan-BMT münasibətləri 1993-cü ildən başlayaraq tamamilə yeni məzmunda inkişaf
etməkdədir. XXI əsrin əvvəllərində dünya miqyasında müşahidə edilən mürəkkəb və sürətli geosiyasi
dəyişikliklər BMT üzvlərinin bu təşkilatla münasibətlərinə də yeni çalarlar gətirib. O cümlədən Azərbaycan
iqtisadiyyat, elm, təhsil, mədəniyyət, təhlükəsizlik, münaqişələrin həlli və sair məsələlərdə BMT ilə əlaqələrini
yeni səviyyəyə yüksəldib. Aktual məsələlərlə bağlı təklif edilən proqramların həyata keçirilməsində daha aktiv
mövqe tutub. Bütün bu məqamların fonunda Azərbaycan-BMT münasibətlərinin təkamülünün təhlili üzərində
dayanmağa ehtiyac görürük.
Yolun başlanğıcı: Ulu Öndərin müəyyən etdiyi əməkdaşlıq kursunun uğurları
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsi 1945-ci il iyunun 26-da ABŞ-ın San-Fransisko
şəhərində keçirilən beynəlxalq konfransda təsdiq edilib. Konfransda 50 ölkədən nümayəndələr iştirak edib.
Nizamnamə həmin ilin oktyabrında qüvvəyə minib. Bu tarixdən başlayaraq BMT beynəlxalq aləmdə ən çox
adı hallanan təşkilatdır. Artıq insanlar hər hansı beynəlxalq problemin BMT çərçivəsində həll edilməsini
ədalətli sayırlar. Yarandığı gündən indiyə qədər bu beynəlxalq təşkilat çoxlu sayda problemlərlə məşğul olub.
Mövcudluğu müddətində BMT çətinliklər və ziddiyyətlərlə də üzləşib. Onun yeni müstəqil dövlətlərlə
münasibətləri də asanlıqla formalaşmayıb. Hər bir müstəqil ölkənin bununla bağlı öz təcrübəsi vardır.
Azərbaycan-BMT münasibətləri bu baxımdan maraqlı və zəngin təcrübəyə malikdir.
Müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycanla BMT arasında əlaqələr daha çox formal xarakter daşıyırdı. O
dövrdə ölkəyə rəhbərlik edən siyasi qüvvələrin səriştəsizliyi və yarıtmaz fəaliyyəti nəticəsində bütün dünya
üçün vacib olan bu yüksək tribundan istifadə demək olar ki, yox dərəcəsində idi. Ümummilli lider Heydər
Əliyevin 1993-cü ilin iyununda xilaskar missiyası ilə yenidən hakimiyyətə qayıdışından sonra isə vəziyyət
tədricən dəyişməyə başladı. BMT-nin Baş Məclisinin elə həmin ildə keçirilən 85-ci plenar iclasında
"Azərbaycanda olan qaçqın və məcburi köçkünlərə fövqəladə beynəlxalq yardımın göstərilməsi haqqında"
qətnamə qəbul edildi. Bu, Azərbaycan-BMT münasibətləri kontekstində mühüm addım idi, çünki bununla,
faktiki olaraq, Azərbaycan üzləşdiyi erməni təcavüzünün yaratdığı problemləri dünya ictimaiyyətinə nüfuzlu
beynəlxalq təşkilatın tribunasından çatdırmaq imkanı əldə etmiş oldu.
Ulu öndərin təşkilatın Baş Məclisinin 49-cu sessiyasında və BMT-nin 50 illiyi ilə əlaqədar xüsusi
toplantıda söylədiyi proqram xarakterli nitqləri isə BMT-Azərbaycan əlaqələrinin strateji yol xəritəsi idi. Onun
başlıca prinsipini Azərbaycanın müstəqil dövlət quruculuğu konsepsiyasının əsas məqamları təşkil edirdi.
Onların sırasında müstəqil xarici siyasət kursu ayrıca yer tutur. Məhz bu kimi prinsipial məqamları Ulu öndər
BMT tribunasından bütün dünyaya bəyan etdi. Bununla tarixdə ilk dəfə olaraq, universal xarakterli beynəlxalq
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təşkilatın xitabət kürsüsündən Azərbaycanda müstəqil, demokratik və sivil bir dövlət quruculuğunun başlıca
prinsipləri konseptual və sistemli şəkildə ifadə edildi.
Bununla yanaşı, həmin məqamlar BMT-nin özünün fəaliyyətinin xarakteristikası ilə əlaqədə təqdim
edildi. Konkret olaraq, Heydər Əliyev qlobal geosiyasətdə müşahidə edilən prosesləri analiz edərək, həm
böyük dövlətlərin dünya qarşısında məsuliyyətinin artdığını, həm də BMT-nin əsas beynəlxalq təşkilat kimi
fəaliyyətinin daha da səmərələşdirilməli olduğunu vurğuladı.
Ulu öndər yuxarıda vurğulanan kontekstdə BMT Baş Məclisinin 49-cu sessiyasında ifadə etmişdi:
"Gələn il özünün 50 illiyini qeyd edəcək Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, bir sıra münaqişələrin və böhran
vəziyyətlərinin aradan qaldırılmasında təcrübəyə malik olan Təhlükəsizlik Şurası yeni dünya qaydasının
qurulmasında, şübhəsiz ki, aparıcı rol oynayır. Lakin Təhlükəsizlik Şurası qarşısında hələ çətin sınaqlar durur:
yeni şəraitdə öz səmərəli fəaliyyətini Dünya Birliyinə sübut etmək. Bu gün Təhlükəsizlik Şurası öz
qətnamələrinin təminatlı şəkildə yerinə yetirilməsinə nail olmaqla həmişəkindən daha çox əzmkarlıq
göstərməlidir. Ümid edirik ki, Şuranın tərkibinin genişləndirilməsi onun möhkəmləndirilməsinə kömək
edəcəkdir”. Konkret olaraq, Ulu öndər Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi qətnamələrin yerinə yetirilməsi
üçün lazımi əzmkarlığın göstərilmədiyini ifadə edib. Bunun fonunda TŞ-də islahatların aparılması, o cümlədən
onun tərkibinin genişləndirilməsi məsələsinin aktuallaşdığı vurğulanıb. Bu, 1994-cü ildə, qlobal miqyasda
kifayət qədər mürəkkəb bir vəziyyətin yarandığı şəraitdə çox vaxtında verilmiş bir təklif idi. Əgər BMT onu
reallaşdıra bilsəydi, indi müşahidə edilən bir çox ziddiyyətli məqamlar dünya siyasətini narahat etməzdi.
Ulu öndər fikirlərini inkişaf etdirərək, başqa problemlərə də toxunmuşdu. Heydər Əliyev nitqində
vurğulayıb: "Biz Baş Məclisin roluna böyük əhəmiyyət veririk. Bu rolu hər şeydən əvvəl onda görürük ki,
qarşılıqlı güzəştlərə və mənafelərin tarazlığına əsaslanan qərarlar qəbul edilərkən dövlətlərin ən sıx qarşılıqlı
fəaliyyəti təmin edilsin. İndiki şəraitdə BMT baş katibinin öz səlahiyyətlərindən səmərəli istifadə etməsinin,
habelə beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsində baş katib ilə birlikdə məsuliyyət daşıyan
üzv dövlətlərin ona göstərməli olduqları köməyin əhəmiyyəti də artır".
Beynəlxalq təhlükəsizlik və terrorla mübarizə: Azərbaycanın fəal mövqeyi
Beləliklə, Heydər Əliyev, faktiki olaraq, Baş Məclisin 49-cu sessiyasında BMT-də aparılması vacib
olan sistemli islahatlar məsələsini qaldırmış və həmin məsələni müstəqil Azərbaycanın bu beynəlxalq təşkilatla
sıx əməkdaşlığı kontekstində ifadə etmişdi. Ulu öndər nitqində ifadə edib ki, Azərbaycan BMT-nin
perspektivlərini nikbinliklə qiymətləndirir, Bakı həmişə bu beynəlxalq təşkilatın yüksək prinsiplərini müdafiə
edəcək və "təşkilatın nüfuzunun səmərəsinin artırılmasına nail olmağa" çalışacaq. Deməli, əslində, 49-cu
sessiyada Heydər Əliyev dövlət quruculuğunun yuxarıda vurğulanan mühüm aspektləri prizmasından
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə daha çox diqqət yetirilməsi tələbini və
zərurətini BMT üzvlərinə bir daha xatırladıb.
Bu, Azərbaycan-BMT münasibətlərinin perspektivi baxımından dəqiq düşünülmüş gözəl bir başlanğıc
idi. BMT Heydər Əliyevin təqdimatında müstəqil siyasət yeridən və demokratik dövlətçilik modelinə üstünlük
verən bir üzvü ilə qarşılıqlı münasibətləri səmərəli şəkildə inkişaf etdirməyə kökləndi. Bu istiqamət bir il sonra,
Heydər Əliyevin BMT-nin 50 illiyinə həsr edilmiş xüsusi təntənəli tədbirdəki çıxışında bir daha xatırladıldı.
Nitqində BMT-nin dünyada xüsusi rol oynadığına diqqət çəkən Ulu öndər onu "bəşəriyyətin tarixində
ən nüfuzlu və ən səlahiyyətli beynəlxalq təşkilat" kimi qiymətləndirib. Azadlıq, demokratiya və insan haqları
ideyalarının geniş yayılması müsbət haldır. Lakin Heydər Əliyev nitqində onu da vurğulayır ki, "...dünya hələ
də tam təhlükəsiz, mükəmməl və ideal vəziyyətdə deyildir. Elə problemlər var ki, bunlar köklü şəkildə həll
olunmalıdır. Dövlətlər arasındakı münasibətlərdə beynəlxalq hüquq normalarının pozulması, beynəlxalq
terrorizm, kütləvi qırğın silahlarının yayılması, aclıq və səfalətin aradan qaldırılması, ekoloji fəlakətlərin
qarşısının alınması məhz belə problemlərdir. Dünyanın bir çox regionlarında qanlı müharibələrə, milyonlarla
insanların saysız-hesabsız əzab-əziyyətlərinə səbəb olan təcavüzkar millətçilik və separatizm halları sülh üçün
böyük təhlükədir.
Bütün bunlar onu göstərir ki, Ulu öndər qlobal geosiyasi münasibətlərdə dövlətlərin yeni qaydalara
keçməli olduğunu qeyd edib. Onun fikirlərinə görə, qarşılıqlı etimad və dialoq imkanları artırılmalı və BMTnin bu prosesdə özəl rolu olmalıdır. Müasir mərhələdə beynəlxalq hüquq normalarının pozulmasına qətiyyən
yol verilməməlidir. Çünki mütəxəssislərin də vurğuladıqları kimi, beynəlxalq hüquq normalarının pozulması
sülh və təhlükəsizlik üçün ciddi risklər meydana gətirir.
Beləliklə, Azərbaycan-BMT münasibətləri Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən dəqiq işlənmiş
prinsiplər əsasında qurulub və daim inkişaf edir. Bir tərəfdən, Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi inkişafı
məsələsi qoyulur, digər tərəfdən isə BMT-nin nüfuzlu beynəlxalq təşkilat olaraq real və səmərəli fəaliyyətinin
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təmini problemi qaldırılır. Bu iki məqamın fonunda BMT-Azərbaycan münasibətlərinin dinamikasını izləmək
faydalı olardı.
Mütəxəssislər Azərbaycan-BMT münasibətlərini xarakterizə edərkən vurğulayırlar ki, ölkə 1995-ci
ildən başlayaraq BMT-nin çox sayda komissiya və şurasında çox aktiv fəaliyyət göstərir. Konkret olaraq,
Azərbaycan UNESKO-da, UNICEF-də, ECOSOC-da, qurumun Qadınların Vəziyyəti üzrə Komissiyasında,
İnsan Hüquqları Komissiyasında və digərlərində proqramların reallaşdırılmasında fəal iştirak edir. Bir çox
hallarda Azərbaycan BMT üçün aktual olan təkliflərlə çıxış edir, onların həyata keçirilməsi üçün ciddi səylər
göstərir. Bu bağlılıqda Azərbaycanın BMT-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət məsələləri üzrə Təşkilatı ilə sıx
əlaqələr qurması olduqca əhəmiyyətlidir. Müasir cəmiyyətlər üçün elm və təhsilin strateji əhəmiyyət daşıdığını
sübut etməyə ehtiyac yoxdur.
Əlaqələrin genişlənməsi: yeni təşəbbüslər və Azərbaycan
Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım
Əliyevanın ölkənin BMT ilə əlaqələrinə çox böyük töhfələr verdiyini xüsusi vurğulamaq lazımdır. Bu
istiqamətdəki fəaliyyəti ilə ölkənin birinci xanımı Azərbaycan mədəniyyətinin bütün dünyada təbliğində
səylərini əsirgəmir, eyni zamanda, dünya mədəniyyətinin Azərbaycanda təbliği üçün əvəzsiz xidmətlər
göstərir. Bütün bunlara görədir ki, Mehriban xanım Əliyeva UNESKO-nun xoşməramlı səfiri seçilib.
Şübhəsiz ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev BMT ilə münasibətlərin inkişaf etdirilməsində
həlledici rol oynayır. Ulu Öndərin siyasi kursunu tam dolğunluğu ilə inkişaf etdirən dövlət başçısı AzərbaycanBMT münasibətlərinin yüksək dinamikaya malik olması üçün düşünülmüş və səmərəli proqramların
reallaşdırılmasına nail olub.
Əlamətdardır ki, İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri statusunda BMT Baş
Məclisinin 58-ci sessiyasında çıxışı zamanı BMT TŞ-də islahatların aparılması zərurətindən bəhs edib. Bu,
Ulu Öndərin BMT-də islahatların həyata keçirilməsi və TŞ-nin fəaliyyətinin daha da səmərələşdirilməsi
haqqında ifadə etdiyi fikirlərin davamı idi. Yəni Azərbaycan rəhbərliyi BMT ilə münasibətlərdə həmişə
məntiqi, ardıcıl, sistemli və perspektivə hesablanmış mövqe nümayiş etdirib. Bu xəttin olduqca səmərəli
olduğunu təcrübə tam təsdiq edib və etməkdədir. Bu baxımdan Prezident İlham Əliyevin 2004-cü ilin
sentyabrında BMT Baş Məclisinin 59-cu sessiyasında TŞ-də islahatlarla bağlı irəli sürdüyü təkliflər
Azərbaycanın bu beynəlxalq təşkilatla münasibətlərinə konkret çalarlar gətirib. İlham Əliyev yeniləşmiş TŞnin üç əsas əlamətinin olmasının vacibliyini vurğulayıb. Tərkibi genişlənmiş TŞ məsuliyyətli, demokratik və
iş metodları şəffaf olmalıdır. İslahatlar aparılmış TŞ-də "XXI əsrin yeni təhdidləri, riskləri və təhlükələrinə
daha operativ cavab verilməlidir".
Sözsüz ki, Azərbaycan-BMT münasibətlərində Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin ədalətli həlli ilə bağlı atılan addımlar xüsusi yer tutur. Bu məsələ BMT-nin gündəmində ulu
öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra tam şəkildə öz əksini tapıb. Ulu Öndər və Prezident
İlham Əliyev həmişə onu fəal olaraq BMT-nin gündəminə gətiriblər. Bu baxımdan Azərbaycan tərəfinin təkidi
ilə BMT Baş Məclisinin 29 oktyabr 2004-cü il tarixli sessiyasında "Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində
vəziyyət" adlı məsələnin sessiyanın gündəliyinə salınması tarixi hadisə idi. Bu əsasda BMT-də Azərbaycanın
işğal edilmiş ərazilərində vəziyyətə dair qətnamələr qəbul edildi. Bu sənədlərdə həm Ermənistanın işğalçılıq
siyasəti vurğulanıb, həm də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası zərurəti öz əksini tapıb.
Ekspertlərin yekdil rəyinə görə, Azərbaycan-BMT münasibətlərində Azərbaycan Respublikasının
2012-2013-cü illər üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilməsinin xüsusi yeri vardır.
Azərbaycan seçkilərdə əvvəl Macarıstan, sonra isə Sloveniya üzərində şərtsiz üstünlük qazanaraq qələbə üçün
tələb olunan 129 səsdən də çox – 155 səs əldə edərək buna nail olub. Əlbəttə, BMT kimi bir təşkilatda belə
böyük uğura nail olmaq bütövlükdə Azərbaycanın bu beynəlxalq təşkilatla münasibətlərini əsaslı şəkildə
qurmasını təsdiqləyən ciddi faktorlardandır.
Bütün bunların fonunda Azərbaycanın BMT ilə münasibətlərinin yeni dinamika alması böyük maraq
kəsb edir. Dünyada mürəkkəb, qeyri-müəyyən, risk və təhdidlərlə dolu proseslərin vüsət aldığı bir zamanda
Azərbaycan-BMT münasibətlərinin yüksələn xətlə inkişaf etməsi Bakının çox uğurlu əməkdaşlıq kursu
seçdiyinə dəlalət edir. Deyək ki, 2015-ci ildə BMT-nin sammitində 2030-cu ilə qədər qlobal inkişafın hədəfləri
müəyyən edildi. O, 17 davamlı inkişaf məqsədi üzrə 169 hədəfdən ibarət idi. Azərbaycan bu proqramın
reallaşması istiqamətində BMT ilə fəal əməkdaşlıq edir. Buraya təhsil, ətraf mühit və ərzaq təminatı kimi vacib
məsələlər daxildir.
Bu gün də Azərbaycan-BMT münasibətləri yüksələn xətt üzrə inkişaf etməkdədir. 2019-cu il iyunun
24-26-da Bakıda BMT və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
1906

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin birgə təşkilatçılığı ilə BMT-nin Dövlət Xidmətləri Forumu keçirildi.
Tədbirdə dünyanın 190 ölkəsindən 800-dən artıq nümayəndə iştirak etdi. Müzakirə mövzusunun aktuallığı və
iştirakçıların sayı onu göstərir ki, Azərbaycan bütün aspektlərdə mükəmməl olaraq BMT ilə bağlı proqramları
reallaşdırmağa qadirdir.
BMT-nin Dövlət Xidmətləri Forumlarında dövlət xidmətlərinin aktual problemləri müzakirə edilir. O
cümlədən həmin sahədə innovasiyalar və texnologiyaların tətbiqi imkanları ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılır.
Forum dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə nail olmaq üçün beynəlxalq platforma kimi qəbul edilir. Bu tədbir
çərçivəsində dövlət xidmətləri sahəsində dünya üzrə ən qabaqcıl və innovativ modellər müəyyən edilir.
Yuxarıdakı təhlildən görünür ki, dövlət xidmətləri ilə bağlı təşkil edilən forumlar müasirliyin ciddi
problemlərini müzakirə etməyə imkan verir. Əlbəttə, belə bir tədbiri keçirmək üçün BMT üzvü olan ölkə həmin
sahədə uğur qazanmalıdır. Azərbaycanda belə bir təcrübə mövcuddur. "ASAN" və "DOST" xidmətlər buna
gözəl nümunədirlər.
Bu məsələnin vətəndaş-hökumət münasibətlərinin yeni keyfiyyət mərhələsinə yüksəlməsinə və
idarəetmədə şəffaflığın daha da artmasına müsbət təsiri inkaredilməzdir. Bunlar da öz növbəsində inklüziv,
insanyönümlü və İKT əsaslı dövlət xidməti sisteminin formalaşdırılması üçün olduqca vacibdir. Yekun olaraq
isə bu proseslər vətəndaş cəmiyyətinin formalaşdırılmasına xidmət edir. Deməli, Azərbaycan Cənubi Qafqazda
yeganə müstəqil dövlətdir ki, dövlət xidmətləri sferasında BMT-nin qoyduğu tələblər səviyyəsində sistem
yarada bilib. Və bu nailiyyət Azərbaycan-BMT münasibətlərinin müasir mərhələsində əhəmiyyətli
elementlərdən birinə çevrilib.
Bu nöqteyi-nəzərdən Forumun açılışında çıxış edən Birinci vitse-prezident Mehriban xanım
Əliyevanın qeyd etdiyi kimi, səmərəli dövlət qulluğu sahəsində Azərbaycanda görülən işlərin əsas hədəf və
məqsədi "yeni xidmətlərin insanlara yönəlməsindən və vətəndaşların keçmişdə üzləşdiyi çətinliklərin aradan
qaldırılmasından, dövlət xidmətlərini insanlar üçün əlçatan, rahat, asan və səmərəli etməkdən ibarətdir".
Həmin aspektdə də "Vahid pəncərə" prinsipi əsasında dövlət xidmətlərinin göstərilməsi ideyasının uğurlu
olması aydın olur.
Forumdan bir neçə gün sonra, 2019-cu il iyun ayının 30-da yenə də BMT xətti ilə UNESKO-nun
Ümumdünya İrs Komitəsinin 43-cü sessiyası Bakıda öz işinə başlayıb. Tədbir iyulun 9-dək davam edib. Bu
hadisə də Azərbaycan-BMT münasibətlərinin indiki mərhələsinin yüksək dinamika ilə inkişaf etdiyini göstərir.
Maraqlıdır ki, Ümumdünya İrs Siyahısına 276 milyon hektardan çox ərazini əhatə edən 1000-dən çox
abidə daxildir. Azərbaycandan Bakı şəhərinin tarixi mərkəzi olan İçərişəhər memarlıq kompleksi, Qobustan
dövlət tarixi-bədii qoruğu, Şəki şəhərinin tarixi hissəsi və Şəki Xan Sarayı Ümumdünya İrs Siyahısına daxil
edilib. Hazırda Hirkan Milli Parkının və Naxçıvandakı türbələrin də bu siyahıya salınması ilə əlaqədar intensiv
iş aparılır.
Bunlar uzun illərdir ki, Azərbaycanla UNESKO arasında çox çevik əlaqələrin fonunda uğurla yerinə
yetirilmiş proqramların davamıdır. Elm, təhsil və mədəniyyət sferalarında Azərbaycanla BMT arasında
əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi bütövlükdə dövlət quruculuğu kontekstində Azərbaycanın beynəlxalq
aləmdə nüfuzunun daha da yüksəlməsinə təkan verə bilər. Bu istiqamətdə Azərbaycanın Birinci vitseprezidenti Mehriban xanım Əliyevanın xidmətləri misilsizdir.
Beləliklə, ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən Azərbaycan-BMT münasibətlərinin əsasları tam
düşünülmüş şəkildə və müasir tələblər səviyyəsində qoyulub. Bu istiqamətdə Prezident İlham Əliyev və Birinci
vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın reallaşdırdıqları proqramlar Azərbaycanla BMT arasında
münasibətlərin daha da inkişaf etməsinə ciddi töhfə verir. Şübhə yoxdur ki, həmin proses daha da inkişaf
etdiriləcək.
Xülasə
Müstəqilliyini əldə etdikdən sonra Azərbaycanın müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarla səmərəli əlaqələr
qurması çox aktual vəzifələrdən biri oldu. Ancaq bu istiqamətdə real uğurlar yalnız ümummilli lider Heydər
Əliyevin xalqın tələbi və təkidi ilə yenidən hakimiyyətə qayıdışından sonra özünü göstərməyə başladı.
Məqalədə bu tezis əsasında 27 il ərzində Azərbaycan-BMT münasibətlərinin inkişaf dinamikası təhlil edilir.
Göstərilir ki, Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi əməkdaşlıq kursu böyük nailiyyətlər əldə etməyə imkan verib.
Hazırda Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva Azərbaycan-BMT
münasibətlərinə yeni töhfələr verirlər. Həmin bağlılıqda bu il Bakıda keçirilən iki tədbirin bu münasibətlərə
gətirdiyi yeni çalarlar analiz edilir və bu kontekstdə Azərbaycan-BMT münasibətlərinin perspektivi ilə bağlı
tezis irəli sürülür.
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Azərbaycanın xarici siyasətində Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığın
inkişaf etdirilməsi mühüm istiqamətlərdəndir
Şükür Əlizadə
Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığı və davamlı olaraq genişlənən əlaqələr həm siyasi,
həm də iqtisadi, o cümlədən enerji, ticarət, investisiyalar və digər sahələrdə inkişaf edir. Bu inkişafda
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin xarici səfərləri çox mühüm rol oynayır. Dövlət
başçısı vaxtaşırı Avropada müvafiq qurumların və dövlətlərin rəhbərləri ilə görüşlər keçirib və
müzakirələr aparıb. Aİ-nin bir sıra strukturlarının rəhbər şəxsləri də mütəmadi surətdə ölkəmizə gəlib
ikitərəfli əlaqələrin daha yüksək mərhələyə çatdırılması üçün təkliflərlə çıxış ediblər. Azərbaycan
Respublikasının Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığı üzrə Dövlət Komissiyası fəaliyyət göstərir. Xarici ticarət
əməliyyatlarının göstəricilərinə nəzər salsaq görərik ki, Avropa İttifaqı Azərbaycanın əsas xarici ticarət
tərəfdaşıdır. Məsələn, 2016-cı ildə Aİ-nin Azərbaycanın xarici ticarətindəki payı 35 faiz idi, 2017-ci ilin
4 ayında isə 38 faiz təşkil edib. Son 10 ildə Avropa İttifaqı Azərbaycanda əsas kapitala təqribən 20
milyard ABŞ dolları investisiya yatırıb.
Hazırda ölkəmizdə 1300-dən çox Avropa İttifaqı ölkələrinin şirkəti fəaliyyət göstərir. Avropa İttifaqının
23 üzv ölkəsi ilə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması, 17 üzv ölkə ilə sərmayələrin təşviqi və qorunması
sazişləri və s. bu əlaqələrin daha da səmərəli olmasına imkan verir. Əksər üzv ölkələrdə Hökumətlərarası
Komissiya fəaliyyət göstərir. Avropa İttifaqının bir sıra ölkələri ilə Azərbaycan arasında ticarət palataları
mövcuddur. Mütəmadi olaraq üzv ölkələrlə biznes forumu və digər tədbirlərin keçirilməsi münasibətlərin daim
sıxlaşmasına və genişlənməsinə, daha da yüksək mərhələyə qalxmasına yardım edir. Bu gün Aİ-nin 11 ölkəsi
ilə Azərbaycanın strateji tərəfdaşlıq münasibətləri vardır. Ölkənin dünyanın nəhəng Rusiya, ABŞ, Çin,
Hindistan, Türkiyə, Qazaxıstan, İran və s. ölkələri ilə əlaqələri sürətlə genişlənir və yeni, daha yüksək effektli
istiqamət alır. Məsələn, Rusiya xarici işlər naziri S.Lavrov Azərbaycanla əlaqələrin ötən il çox yüksək
mərhələyə qalxdığını vurğulayıb. Latın Amerikası və Afrika ölkələri ilə də əlaqələr genişlənir. Vurğulamaq
lazımdır ki, Azərbaycanda yaradılan əlverişli biznes mühiti, müvafiq hüquqi baza bu əməkdaşlıq sərhədinin
daim genişlənməsinə güclü stimul verir. Dövlət başçısı işgüzarlıq və təşəbbüskarlıq mühitinin verdiyi səmərə
barədə deyib: “Biznesi aparmaq üçün yaradılan şəraitə görə dünya miqyasında 25-ci yerdə olmaq böyük
nailiyyətdir. Ölkə iqtisadiyyatına keçən il 17,2 milyard manat sərmayə qoyulub. Çox böyük rəqəmdir və ən
sevindirici hal ondan ibarətdir ki, bu sərmayənin 11 milyard manatı, ondan da çoxu ölkəmizin qeyri-neft
sektoruna qoyulan sərmayədir. Yəni bu, onu göstərir ki, Azərbaycan sərmayə qoyuluşu üçün çox cəlbedici
ölkədir. Dünya Bankının son hesabatında bizim 25-ci yerə qalxmağımız hesab edirəm ki, sərmayə qoymaq
istəyənləri daha da həvəsləndirəcək və ölkəmizə daha çox sərmayə qoyulacaqdır”.
Bu tədbirlər təbii ki, ölkəyə sərmayə cəlbinə, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinə yatırımlar edilməsinə və
nəticədə əsas makroiqtisadi göstəricilərin daim artmasına imkan verir. Azərbaycandakı mövcud əlverişli
biznes mühiti sərmayə cəlbinə güclü stimul verir. Təsadüfi deyil ki, son 16 ildə ölkə iqtisadiyyatına 250
milyard dollardan çox sərmayə qoyulub, bu məbləğin yarısı xarici vəsaitdir. İndi dünyanın hətta inkişaf etmiş
ölkələri belə xarici kapital qoyuluşundan bəhrələnmək istəyirlər. Müasir şəraitdə xarici yardım olmayan
iqtisadiyyatlar çökür, defolt vəziyyətinə düşür. Hazırda ölkələr bir növ qapı-qapı gəzir və xahiş edirlər ki,
onların ölkəsində təsərrüfat sahələrinə vəsait yönəldib bizneslə məşğul olsunlar. Beləliklə, əlverişli biznes
mühiti həm yerli, həm də xarici iş adamları üçün təşəbbüskarlığın əsasıdır desək, səhv etmərik. Yaradılan
iqtisadi güc isə imkan verir ki, siyasi səhnədə də heç kimdən çəkinmədən dövlət sözünü desin, milli maraqları
qorusun. Azərbaycan bu yolla inamla gedir.
Dünya siyasətində ən doğru yolun düşünülmüş, balanslaşdırılmış siyasət və beynəlxalq iqtisadiyyata
milli mənafeni nəzərə almaqla inteqrasiyanın olduğu özünü artıq təsdiq edib. Qarşılıqlı maraqları ödəmək
əsasında əməkdaşlıq pozitiv və perspektivli nəticələrə istiqamətlənib. Bu xarakterli xarici siyasət müasir
dövrün tələbidir.
Azərbaycanın kapital yönəltdiyi nəhəng transmilli layihələrin həm iqtisadi, sosial, həm də siyasi
əhəmiyyəti çox böyükdür. Həmin layihələrdən biri Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun inşası başa çatıb. Avropa
və Asiya ölkələri bu ən qısa və səmərəli dəhlizlə tranzit fəaliyyətlərinin genişlənməsi üçün əlverişli imkan
qazanıblar. Bu nəqliyyat dəhlizinin reallaşması Pekindən Londona qədər iki qitə arasında əlaqə yaradıb, onlarla
dövlətin nəqliyyat strukturunu birləşdirərək, beynəlxalq nəqliyyat təhlükəsizliyinə mühüm töhfə verir.
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TANAP transmilli qaz layihəsi isə Avropanın enerji xəritəsini tamamilə yenidən quracaqdır və çox böyük
iqtisadi və siyasi əhəmiyyəti vardır.
Azərbaycan bu gün Avropa və Asiyanın qovşağında regionun lider dövlətidir, iki qitənin mühüm
innovativ inkişaf edən iqtisadi, siyasi və mədəni mərkəzinə çevrilib. Bu beynəlxalq mövqe ilbəil möhkəmlənir.
Həmin çox mühüm geosiyasi məkan və əlverişli biznes mühiti olmasının səbəbindəndir ki, ölkəyə investiya
qoyuluşu daim artır. Bu proses BMT-nin Ticarət və İnkişaf üzrə Konfransının (UNCTAD) dünyada
investisiyalar haqqında məruzəsində də qeyd olunub.
Təbii ki, hazırkı yüksəliş dövlətin rəhbərliyinin güclü, prinsipial siyasi iradəsinin, gələcək perspektivə
istiqamətlənmiş strateji kursunun, xalqın da öz rəhbərinə inamının və birmənalı şəkildə dəstəkləməsinin
nəticəsidir. Ötən on altı ilin yekunları sübut edir ki, dövlət başçısı öz fəaliyyətində ölkə həyatının bütün
sahələrində strateji hədəfləri son dərəcə dəqiq müəyyənləşdirmiş, siyasi və iqtisadi müstəqillik prinsiplərini,
milli mənafeni qorumuşdur. Bu siyasətin istiqamətləri artıq öz pozitiv yekunlarını kifayət qədər vermişdir.
Bütün sahələrdə nailiyyət, inkişaf səviyyəsi və qorunan dinamizm, mövcud sosial şərait düşünülmüş siyasətin
bəhrəsi kimi özünü çox aydın büruzə verir.
Dövlət başçısı cənab İlham Əliyev xarici siyasətdə qazanılan uğurlarda dövlət rəhbərləri ilə görüşlərin
müsbət nəticələri barədə fikirlərini bildirərək vurğulayıb ki, mən keçən il xarici ölkələrə 16 səfər etmişəm və
Azərbaycana 16 dövlət və hökumət başçısı səfər edib: “Bu bir daha onu göstərir ki, bizim xarici siyasətimiz
çoxşaxəlidir və bizimlə əməkdaşlıq edən ölkələrin sayı gündən-günə artır. Əlbəttə, hesab edirəm ki, biz ilk
növbədə qonşularımızla əlaqələrimizi daha yüksək pilləyə qaldıra bilmişik. Keçən il qonşu ölkələrin dövlət və
hökumət başçıları ilə mənim çoxsaylı görüşlərim olub və bu görüşlərdə praktiki məsələlər həll edilib. Hər bir
ölkə üçün onun qonşuları ilə yaxşı münasibətlərin qurulması çox vacib amildir. Azərbaycan o ölkələrdəndir
ki, Ermənistandan başqa bütün qonşularımızla çox düşünülmüş siyasət apararaq gözəl münasibətləri qura bilib
və ölkəmiz bu münasibətlərdən faydalanır. Həm regional təhlükəsizliyin inkişafı, eyni zamanda, nəqliyyat,
energetika, ticarət məsələlərinin uğurla həlli, o cümlədən qonşularımızla münasibətlərdən asılıdır. Bir sözlə,
qonşu ölkələrlə əlaqələrimiz çox müsbətdir və əminəm ki, bu il də bu istiqamətdə yeni müsbət addımlar
atılacaqdır”.
Respublika.-2019.-20 avqust.-№179.-S.1.
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ABŞ-ın müstəqillik günü: İlham Əliyevin məktubunun əsas məqamları
İyulun 4-də Amerika Birləşmiş Ştatlarının müstəqilliyinin 243-cü ili tamam olub. Bununla bağlı son 70
ildə ilk dəfə olaraq ABŞ Prezidenti meydandan xalqa müraciət edib, hərbi parad keçirilib. Dünyanın müxtəlif
ölkələrinin başçıları da ABŞ rəhbərliyinə təbrik məktubları ünvanlayıblar. Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin Prezident Donald Trampa ünvanladığı məktub böyük marağa səbəb olub. Bundan öncə Azərbaycanın
milli bayramı münasibətilə ABŞ Prezidenti də İlham Əliyevə məktub göndərmişdi. Ekspertlər Azərbaycanın
dövlət başçısının hansı məqamları ifadə edəcəyini maraqla gözləyirdilər. Azərbaycan rəhbərinin məktubunda
ifadə edilən tezislər bu suala tam dolğun cavab verməyə imkan yaradır. Eyni zamanda, İlham Əliyevin
məktubunun fonunda Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın D.Trampı təbriki süni görünür. Erməni baş
nazir, faktiki olaraq, heç bir konkret faktdan bəhs edə bilmir. Ümumi fikirlər söyləyir ki, onların arxasında
konkret bir məna dayanmır. Bu fikirlərin prizmasından D.Trampa Prezident İlham Əliyevin ünvanladığı
məktubun maraqlı məqamları üzərində geniş dayanmağa ehtiyac görürük.
Real əməkdaşlıq imkanları: rəsmi Bakının tezisləri ABŞ Prezidenti Donald Trampın
İlham Əliyevə 28 May – Respublika Günü münasibətilə göndərdiyi məktubda əməkdaşlığa dair aydın
fikirlərin öz ifadəsini tapması yaddan çıxmayıb. Amerika rəhbərliyi Azərbaycan Prezidentinin həyata keçirdiyi
siyasəti dəstəklədiyini və xüsusilə, Avropada enerji təhlükəsizliyi məsələsinin həll edilməsində oynadığı rolu
təqdir etdiyini vurğulamışdı. Bundan başqa, D.Tramp dövlət başçısı İlham Əliyevin beynəlxalq miqyaslı
əməkdaşlıq təşəbbüslərini də dəstəklədiyini konkret tezislərlə ifadə etmişdi.
Bunlar ABŞ rəhbərliyinin Azərbaycan Prezidentinə böyük ümidlə yanaşdığını, onunla əməkdaşlığın çox
vacib hesab edildiyini göstərirdi. ABŞ-ın müstəqillik günü münasibətilə Prezident İlham Əliyevin D.Trampa
ünvanladığı təbrik məktubu müəyyən mənada qarşılıqlı əməkdaşlıq arzularının, xoş niyyətlərin, bütövlükdə
regionda sülhün bərqərar olmasının əlamətlərindən biri kimi qəbul edilə bilər. İlham Əliyev də öz məktubunda
konkret tezislərlə iki ölkə arasındakı münasibətləri dolğun ifadə edib. Məktubda vurğulanır: “Azərbaycan
Respublikası ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarını dostluq və əməkdaşlıq münasibətləri birləşdirir. Qarşılıqlı maraq
doğuran bir sıra sahələrdə əməkdaşlığımız strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıyır”.
Buradan görünür ki, Azərbaycanla Amerika arasında əlaqələr strateji tərəfdaşlıq səviyyəsindədir. Bu isə
Vaşinqtonun Cənubi Qafqazda Azərbaycanla münasibətlərə verdiyi önəmin əhəmiyyətini göstərir. Dövlət
başçısı iki ölkə arasındakı əlaqələrə müsbət təsir edən faktorları ayrıca vurğulayaraq qeyd edib: “Biz
beynəlxalq təhlükəsizliyin təmin edilməsi, terrorizmə qarşı mübarizə məsələlərində çoxtərəfli qaydada
fəaliyyətimizi bundan sonra da qətiyyətlə davam etdirmək əzmindəyik. Təşəbbüsçüsü olduğumuz və
müvəffəqiyyətlə gerçəkləşdirdiyimiz Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi isə Avropanın enerji təhlükəsizliyinin
gücləndirilməsinə mühüm töhfədir. Enerji mənbələrinin və nəqlinin şaxələndirilməsinə xidmət edən
layihələrimizin Birləşmiş Ştatlar tərəfindən dəstəklənməsi bizim üçün çox əhəmiyyətlidir”.
Belə məlum olur ki, Azərbaycanla ABŞ arasında əməkdaşlığın əsas istiqamətləri beynəlxalq
təhlükəsizliyin təmin edilməsində ortaq fəaliyyət və enerji layihələri ilə sıx bağlıdır. Buraya təbii ki, nəqliyyat
dəhlizləri də daxildir. Beynəlxalq təhlükəsizliyin təmini sahəsində Azərbaycanın dünyanın müxtəlif
bölgələrində sülhyaratma əməliyyatlarında aktiv iştirakı xüsusi qeyd edilməlidir. Təcrübə göstərir ki, rəsmi
Bakı məsələnin bu tərəfinə böyük diqqət yetirir. Bununla Azərbaycan rəhbərliyi sözün həqiqi mənasında sülh
və barış tərəfdarı olduğunu, beynəlxalq hüquq normalarına böyük önəm verdiyini, demokratik birgəyaşayışın
bütün dünyada bərqərar olmasına çalışdığını və cinayətlərə qarşı güzəştsiz mövqedə dayandığını nümayiş
etdirmiş olur.
Bu sıraya, əlbəttə ki, Azərbaycanın terrorla mübarizəyə ciddi diqqət yetirdiyi də daxildir. Dünyanın
istənilən regionunda terrora Azərbaycan “yox” deyir. Terrorla mübarizədə irəli sürülən təşəbbüsləri birmənalı
dəstəkləyir və bu zaman tamamilə beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində problemlərin həll edilməsinə
üstünlük verir.
Həmin kontekstdə Prezident İlham Əliyevin məktubda Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həlli perspektivlərini konkret ifadə etməsi olduqca əhəmiyyətlidir. Dövlət başçısı məktubda
yazır: “Münaqişə beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə uyğun olaraq, BMT Təhlükəsizlik Şurasının
müvafiq qətnamələrinin tələblərinə, Helsinki Yekun Aktının müddəalarına əsasən ölkəmizin ərazi bütövlüyü
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çərçivəsində, sülh yolu ilə və ədalətli şəkildə həll olunmalıdır. Biz bu işdə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri
kimi ABŞ-ın ardıcıl və qətiyyətli mövqeyinə və şəxsən Sizin, cənab Prezident, səylərinizə böyük ümidlər
bəsləyirik”.
Münaqişənin ədalətli həlli: beynəlxalq hüquq normaları və danışıqlar
Burada İlham Əliyev, faktiki olaraq, problemin həllinin əsas prinsipini və onun reallaşması
mexanizmlərini dəqiq ifadə edib. Əvvəla, məsələ beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri çərçivəsində həll
edilməlidir. Bundan kənara çıxan heç bir addım ədalətli olmayacaq. Bu o deməkdir ki, rəsmi Bakı bu
münaqişənin həllində yalnız beynəlxalq hüquq normalarını əsas hesab edir. Burada münaqişənin kiminsə
xeyrinə deyil, ədalətli həlli məsələsi qoyulur. Bu, çox vacib bir məqamdır. Çünki əks tərəf əsassız olaraq
Azərbaycanı süni yanaşmada ittiham etməyə çalışır və böhtanlar uydurur. İlham Əliyev isə erməni iftiralarının
tam əsassız olduğunu göstərib.
Daha sonra dövlət başçısı münaqişənin həllinin konkret hüquqi müstəvisini də ifadə edir. Göstərir ki,
burada BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrinin tələblərinə və Helsinki Yekun Aktının
müddəalarına əsaslanaraq problemi yoluna qoymaq gərəkdir. Onun siyasi çərçivələrini isə Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün təmini, danışıqlara üstünlük verilməsi və ədalətli yanaşma müəyyən edir.
Müasir beynəlxalq hüququn ruhuna və konkret işləmə mexanizmlərinə tam uyğun bir yanaşmadır. Əsl
demokratik iradənin nümayişidir. Ümumiyyətlə, sivil dünyaya, demokratik birgəyaşayışın prinsiplərinə böyük
hörmətin konkret təcəssümüdür. Çünki Dağlıq Qarabağın və ətrafındakı yeddi rayonun işğal olunmasına, bir
milyondan çox azərbaycanlının doğma yurd-yuvasından didərgin düşməsinə baxmayaraq, rəsmi Bakı
beynəlxalq hüquqa böyük inam və hörmətini saxlayır. Münaqişənin həlli üçün sivil dünyanın qəbul etdiyi
yanaşmalardan istifadə edilməsinə üstünlük verir. Məhz buna görədir ki, İlham Əliyev dünyanın demokratik
dövlətlərindən olan ABŞ-ın və onun başçısının həmin məsələdə daha aktiv mövqe tutmasının zəruriliyini
vurğulayır.
Əlbəttə, dünyanın sivil ölkələrinin siyasi dairələri və ekspertləri İlham Əliyevin yüksək diplomatiya və
siyasi mədəniyyət nümunəsi olan məktubuna kifayət qədər diqqətlə yanaşırlar. Onlar Azərbaycan rəhbərinin
öz mövqeyində haqlı olduğunu qəbul edirlər. İlham Əliyevin D.Trampa ünvanladığı məktubla Ermənistanın
baş naziri N.Paşinyanın yazdığı məktubda ifadə edilən fikirləri müqayisə etdikdə, Azərbaycan Prezidentinin
nə dərəcədə yüksək diplomatik mədəniyyətə və peşəkarlığa malik olduğu aydın görünür. N.Paşinyan erməni
hakimiyyət təmsilçilərinə xas olan yaltaqlıqla Amerikaya göstərdiyi yardıma görə minnətdarlığını bildirir.
Əslində, Ermənistanın başqa dövlətlərlə əlaqələri özünə yardım dilənmək üzərində qurulub. Və məktubda
N.Paşinyan, faktiki olaraq, bunu etiraf edir.
Baş nazir onu da deyir ki, bu cür dəstəklər Ermənistanın ayaq üstdə qalmasına yaxşı imkanlar yaradıb.
Yəni bu kimi köməklər sayəsində Ermənistan təcavüzkar siyasətinə davam etməkdədir. Rəsmi İrəvanın öz
siyasətinə qalsa, ölkə çoxdan batmışdı, çünki bütün qonşularına qarşı qərəzli mövqe tutan qondarma bir
dövlətin müstəqil yaşaması imkansızdır.
Bunlardan sonra N.Paşinyan yalvarır ki, Ermənistandakı islahatlara Amerika kömək etsin, əks halda,
rəsmi İrəvan bunun öhdəsindən gələ bilməz. Bu da Ermənistan hakimiyyətinin ikiüzlülüyünün növbəti
təzahürüdür. Erməni hökuməti həm Rusiya ilə strateji müttəfiqliyindən dəm vurur, həm də ABŞ-dan islahatlara
yardım umur.
Məktubun digər yerləri də ənənəvi erməni yalanları ilə doludur. Guya İrəvan münaqişənin sülh yolu ilə
həllində maraqlıdır. Bunun üçün ABŞ-ın həmsədrliyinə böyük ümid edir. Eyni zamanda, ermənilərin ABŞ-ın
təşəkkülündəki rolunu (qəribə iddiadır – red.) xatırladır.
Təbii ki, belə bir məktuba Vaşinqtonda ciddi baxa bilməzlər. Onun boş, mənasız söz yığınından ibarət
olduğu aydın görünür. Bu səbəbdən də Vaşinqton son zamanlar Cənubi Qafqazda Azərbaycana konkret
əməkdaşlıq təklifləri göndərir. Bu məqam Amerikanın regiona həqiqi münasibətinin məzmununu əks etdirir.
Əlavə sözə ehtiyac qalmır.
Newtimes.az
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Aİ-Azərbaycan: strateji tərəfdaşlığın aktual aspektləri Tuskun səfəri fonunda
“Azərbaycan çox nadirdir. Ölkəniz özündə ənənə və müasirliyi birləşdirir. Bu günün mürəkkəb
coğrafi landşaftındakı strateji mövqeyinizə görə Siz həm Şərqə, həm də Qərbə doğru baxırsınız. Əvvəllər də
qeyd etdiyim kimi, cənab Prezident, Avropa İttifaqı Azərbaycanın suverenliyini, müstəqilliyini və ərazi
bütövlüyünü dəstəkləyir”.
Donald TUSK
Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti
Bir sıra ekspertlər son zamanlar Avropa İttifaqı – Azərbaycan münasibətlərində çətinliklərin olduğu və
hətta Brüsselin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımaqda tərəddüd etdiyi haqqında əsassız informasiyalar
yaymağa çalışırdılar. Bu baxımdan Donald Tuskun regiona səfəri yerinə düşdü. Aİ rəsmisinin ifadə etdiyi
fikirlər təxribat xarakterli həmin informasiyaları təkzib edib. D.Tusk Azərbaycanla əlaqələrin strateji xarakterli
və çox vacib olduğunu vurğulayıb. Bu, Aİ-nin məsələyə geniş aspektdə yanaşması ilə şərtlənir. Belə ki, Brüssel
Azərbaycanı Cənubi Qafqazın həm qüdrətli dövləti, həm də lideri kimi qəbul edir. Bu, Bakı ilə münasibətlərin
bütövlükdə regionun geosiyasi mənzərəsində həlledici rol oynadığını göstərir. Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev də D.Tuskla müzakirələrdən sonra həmin kontekstdə konkret tezislər ifadə edib. Bu bağlılıqda
D.Tuskun Azərbaycana səfərinin geosiyasi əhəmiyyəti üzərində geniş dayanmağa ehtiyac duyulur.
İki aspektin vəhdəti: Azərbaycan müstəqil dövlət və Cənubi Qafqazın lideri kimi
Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında münasibətlər haqqında antiazərbaycan mərkəzlər və erməni
lobbisi tərəfindən əsassız informasiyalar yayılır. Hətta bir sıra hallarda Aİ ilə Azərbaycan arasında ciddi
ziddiyyətlərdən bəhs edilir. Lakin bu kimi informasiyalar hər dəfə bu və ya digər tərəfin rəsmi
nümayəndələrinin səfərləri zamanı tamamilə puça çıxır. Bu dəfə Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Donald
Tuskun regiona səfəri çoxlarının danışdığı yalanları üzə çıxardı.
Öncə onu deyək ki, D.Tusk ikinci dəfədir ki, Aİ Şurasının Prezidenti kimi Azərbaycana səfər edir. Artıq
onun səlahiyyət müddəti bitib və bu səfər mahiyyətcə vida xarakterlidir. Həmin keyfiyyətdə də səfər, faktiki
olaraq, Aİ-nin müstəqil dövlətlərlə əlaqələrinin xarakterini müəyyən mənada qiymətləndirmə məqsədi daşıyır.
Yəni hansı dövlətlə Aİ-nin münasibətləri hansı səviyyədədir və onun perspektivi necədir.
Prezident İlham Əliyevlə D.Tuskun Bakıda apardıqları müzakirələr yuxarıda vurğulanan məqamlar
baxımından çox maraqlıdır. Aydın göründü ki, Aİ üçün Azərbaycan Cənubi Qafqazda strateji əhəmiyyəti olan
ölkədir. Regionun başqa heç bir dövləti ilə Aİ-nin bu səviyyədə geniş və dərin əlaqələri yoxdur. Azərbaycan
müstəqil dövlət və regionun lideri kimi Brüssellə münasibətlərini elə qurub ki, hər zaman konkret proqramların
həyata keçirilməsi özünü göstərir. Ümumi vədlərə əsaslanan, gəlişigözəl sözlərlə bəzənən bir münasibət
yoxdur. Məsələn, D.Tuskun ermənilərə yanaşması nə qədər yaxşı olsa da (hətta bir sıra məqamlarda o,
ermənipərəst siyasətçi təsiri bağışlayır), konkret məsələlər üzrə hansısa praktiki fəaliyyət gözə dəymir. Nikol
Paşinyana qədər Aİ ilə Ermənistan arasında münasibətlər ümumi sözlər və dilənçi payı verməklə
məhdudlaşırdı, indi isə meydana bunlardan əlavə geosiyasi ziddiyyətlər də çıxıb.
Azərbaycanla bağlı situasiya tamamilə fərqlidir: Aİ Cənubi Qafqazda real imkanlara, müstəqil siyasətə
və etibarlı tərəfdaşlıq imicinə malik nüfuzlu bir dövlətlə münasibətlər qurmaqdadır. Brüssel Bakıya real
tərəfdaş kimi yanaşır. Məsələnin mahiyyəti bundan ibarətdir. Prezident İlham Əliyev D.Tuskla görüşü zamanı
həmin məqamın müxtəlif aspektlərini konkret fikirlərlə ifadə edib. Dövlət başçısı mətbuata verdiyi bəyanatda
deyib: "Bu gün təkbətək və nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə görüşlərimiz zamanı biz ikitərəfli
əməkdaşlığımıza dair geniş spektrli məsələləri, regional inkişaf və təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə etdik.
Biz yeni sazişlə bağlı Avropa Komissiyası ilə Azərbaycan arasında davam edən danışıqları müzakirə etdik".
Bu fikirlərdən görünür ki, Aİ – Azərbaycan münasibətlərində ikitərəfli əməkdaşlığın geniş istiqamətləri
ilə yanaşı, regional inkişaf və təhlükəsizliyə aid məsələlər də ayrıca yer tutur. Belə bir spektr Brüsselin
Azərbaycana həm müstəqil dövlət, həm də Cənubi Qafqazın lider ölkəsi kimi yanaşdığını əks etdirir. Bu iki
aspektin vəhdəti Aİ – Azərbaycan münasibətlərinin təkamül dinamikasını göstərir.
Beynəlxalq hüquq və ərazi bütövlüyü: Brüssel erməniləri məyus etdi
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Azərbaycanın regional inkişaf və təhlükəsizliklə bağlı Aİ ilə yaxın tərəfdaşlığı konkret proqramların
reallaşmasına əsaslanır. Onlar həm Brüsselin, həm də Bakının təşəbbüsü ilə həyata keçirilir. Bu səbəbdəndir
ki, Aİ Azərbaycanı enerji təhlükəsizliyinin təminində vacib ölkələrdən biri kimi qəbul edir. Bu prizmadan
Prezident İlham Əliyevin vurğuladığı yeni sazişlə bağlı Avropa Komissiyası ilə Azərbaycan arasında aparılan
danışıqlar xüsusi önəm kəsb edir. Dövlət başçısı həmin kontekstdə ifadə edib: "Danışıqların perspektivləri ilə
bağlı fikirlərimizi ifadə etdik. Danışıqlar uğurla davam edir. Bir çox məsələlər artıq öz həllini tapıb. Hazırda
biz yaxşı tərəfdaşlıq ruhunda digər məsələlər üzərində iş aparırıq". Deməli, Aİ – Azərbaycan münasibətləri
kifayət qədər möhkəm təməl üzərində qurulub. Söhbət nəinki bu münasibətlərin pisləşməsindən gedə bilməz,
hətta Brüssel onun daha dolğun, uzunmüddətli və mütərəqqi olması üçün təşəbbüs göstərir. Bu isə Bakının
təklif etdiyi strateji əməkdaşlıq sənədi üzərində aparılan işdə konkret ifadəsini tapır.
Bu baxımdan 2018-ci il iyulun 11-də Aİ ilə Azərbaycan arasında "Tərəfdaşlıq prioritetləri" adlı sənədin
qəbul olunması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. İlham Əliyev D.Tuskla görüşündən sonra bunu ayrıca vurğulayıb.
Ölkə rəhbəri deyib: "Bu, çox mühüm sənəddir. Burada Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi və
sərhədlərinin toxunulmazlığına dəstək ifadə olunur". Mövqe kifayət qədər aydındır: Aİ rəsmi olaraq
Azərbaycanla münasibətlərin prioritet istiqamətləri sırasında ərazi bütövlüyü, suverenlik və sərhədlərin
toxunulmazlığını qeyd-şərtsiz prioritet məsələ kimi qəbul edir.
Bu fikirdə, əslində, son vaxtlar bəzi qüvvələrin Aİ – Azərbaycan münasibətlərinə kölgə salmaq məqsədi
ilə ortaya atdıqları iftiralara cavab vardır. Belə ki, onlar Aİ-nin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsini qəbul
etmək istəmədiyi kimi cəfəng fikirlər yaymağa çalışdılar. Məsələ təbii ki, dərhal aydınlaşdı. İndi isə Prezident
İlham Əliyevin dəqiq ifadə ilə real vəziyyəti əks etdirməsi məsələyə nöqtə qoymuş olur. Çünki rəsmi olaraq
prioritet statusu almış bir sənəddə ərazi bütövlüyü, suverenlik və sərhədlərin toxunulmazlığı konkret
göstərilirsə, Aİ üçün bu, bir qanundur. Ondan kənara çıxmaq mümkün deyil. Və ya bu, Aİ-nin iflası demək
olardı.
Əslində, D.Tusk da eyni fikirləri ifadə edib. O, İrəvanda da açıq bəyan etmişdi ki, Ermənistan –
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi beynəlxalq hüquq normaları və Helsinki Yekun Aktının şərtləri
daxilində həll edilməlidir. Yəni D.Tusk məsələyə Aİ-nin siyasi, ideoloji və hüquqi dəyərləri müstəvisində
baxır. Bakıda o, bu mövqeyini daha aydın fikirlərlə ifadə edib. Aİ Şurasının prezidenti deyib: "Azərbaycan
çox nadirdir. Ölkəniz özündə ənənə və müasirliyi birləşdirir. Bu günün mürəkkəb coğrafi landşaftındakı strateji
mövqeyinizə görə Siz həm Şərqə, həm də Qərbə doğru baxırsınız. Əvvəllər də qeyd etdiyim kimi, cənab
Prezident, Avropa İttifaqı Azərbaycanın suverenliyini, müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir".
Burada qaranlıq heç bir məqam yoxdur: D.Tusk Aİ ilə Azərbaycan arasında qəbul olunmuş "Tərəfdaşlıq
prioritetləri"nin müddəalarına uyğun fikir bildirib. O, 2018-ci ildə müəyyən edilmiş prioritetlər kontekstində
Azərbaycanla əlaqələrin perspektivini belə ifadə edib: "Avropa İttifaqı və Azərbaycan hər il bir-birinə
yaxınlaşır. Münasibətlərimiz intensivləşib və mənim bugünkü səfərim buna aydın işarədir. 2018-ci ildə biz
tərəfdaşlıq üzrə prioritetləri müəyyən etdik və Ümumi Aviasiya Məkanı üzrə Saziş, habelə yeni Aİ –
Azərbaycan sazişi üzrə danışıqlar yekunlaşmaq üzrədir. İqtisadiyyatlarımız bunlardan faydalanacaq və bizim
siyasi, biznes və mədəni münasibətlərimiz dərinləşəcək".
D.Tusk bundan başqa tərəflər arasında mühüm əhəmiyyət kəsb edən enerji və nəqliyyat layihələrinin
xüsusi yer tutduğunu da vurğulayıb. Bütün bunların yekunu olaraq, Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsinin
həlli ilə bağlı Prezident İlham Əliyev və D.Tuskun məzmunca bir-birindən fərqlənməyən fikirləri olduqca
maraqlıdır. Bakı və Brüssel münaqişənin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü şərti ilə ancaq beynəlxalq hüquq
normaları çərçivəsində həll edilməsinin vacibliyini vurğulayıblar.
Beləliklə, Aİ Şurasının prezidentinin Azərbaycana səfəri iki aspektdə əhəmiyyətli oldu. Birincisi,
Brüsselin Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normaları daxilində həllində maraqlı
olduğu bir daha aydınlaşdı. İkincisi, Brüssel Azərbaycanla əlaqələrinin strateji xarakterini tam dərk edir və
onun inkişaf etməsi üçün konkret addımlar atır. Aİ ümid edir ki, münasibətlərdəki "müsbət məqam
tərəfdaşlığımızı daha yüksək səviyyəyə qaldırmalı, bütün xalqlarımız üçün birbaşa faydalı olmalıdır,
Azərbaycanın islahatlar və iqtisadi şaxələnmə prosesini müşayiət etməlidir". Bizcə, şərhə ehtiyac yoxdur!
Xalq qəzeti.-2019.-17 iyul.-№153.-S.1.
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Azərbaycan diplomatiya tarixində şair, yazıçı səfirlər, konsullar...
Yusif Vəzir Çəmənzəminli, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Abbas Abdulla,
Xeyrəddin Qoca, Səyyad Aran, Hidayət və...
İradə Sarıyeva
Həyat Məhərrəmova: “Bu olduqca maraqlı bir mövzudur və demək olar ki, tarixşünaslığımızda bu
barədə çox az tədqiqat aparılıb”
Vaqif Abışov: “Azərbaycan yazıçı və şairlərinin diplomatik fəaliyyəti tariximizin çox
mühüm səhifəsidir”
Tarixən ədiblər - şair və yazıçılar, eləcə də görkəmli fikir adamları Azərbaycan diplomatiyasında izlər
qoyublar. Şair və yazıçıların konsul və səfir kimi fəaliyyətləri hər zaman diqqəti cəlb edir. Dünya təcrübəsində
ədiblərin diplomatik fəaliyyəti ilə bağlı kifayət qədər nümunə var.
Azərbaycan ədibləri arasında da diplomatlar yox deyil. Azərbaycan yazıçı və şairlərinin diplomatik
fəaliyyətinin tarixi yüz ili aşır.
Ölkəmizin diplomatiya tarixində iz qoyan yazıçılar, şairlər kimdir, onlar hansı ölkələrdə konsul və səfir
vəzifəsində çalışıblar?
Cümhuriyyətin Ukraynada və Türkiyədəki ilk səfiri olan Yusif Vəzir Çəmənzəminli...
Tarixçi-alim Həyat Məhərrəmova bizimlə söhbətində bildirdi ki, Azərbaycan peşəkar diplomatiyasının
tarixi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründən başlayır. O qeyd etdi ki, 1919-cu ildə Əlimərdan bəy
Topçubaşovun rəhbərlik etdiyi Azərbaycan parlamenti nümayəndə heyəti Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
beynəlxalq səviyyədə tanınmasına nail olmaq məqsədilə Parisə səfər edib və bu, Azərbaycanın müstəqilliyinin
tanınması ilə başlayan diplomatiyamızın ilk uğurudur. Bunun nəticəsində Azərbaycan missiyası Paris Sülh
Konfransının Ali Şurasına dəvət alıb və həmin dövrdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qısa zaman ərzində
fəaliyyət göstərməsinə və bir çox çətinliklərlə üzləşməsinə baxmayaraq, diplomatiyamızın səmərəli fəaliyyəti
nəticəsində bir çox uğur əldə olunub.
Azərbaycanın ilk ədib diplomatlarının Azərbaycanın görkəmli yazıçıları, böyük fikir adamları Yusif
Vəzir Çəmənzəminli və Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev olduğunu deyən tarixçi bildirdi ki, diplomatik fəaliyyət
göstərən Azərbaycan yazıçı və şairlərinin bu sahəyə verdiyi töhfələrin özü geniş bir dissertasiya mövzusudur.
“Bu olduqca maraqlı bir mövzudur və demək olar ki, tarixşünaslığımızda bu barədə çox az tədqiqat aparılıb.
Azərbaycan ədibləri, şair və yazıçılarının diplomatik fəaliyyəti olduqca maraqlı və dəyərli bir məsələdir.
Tarixən Azərbaycanda rəsmi olmasa da, qeyri-rəsmi şəkildə ədiblər, mütəfəkkirlər başqa dövlətlərə elçi kimi
göndəriliblər, dövlətin adından diplomatik danışıqlar aparıblar. Azərbaycanın peşəkar diplomatiya tarixinin
100 yaşı var. Yüz il əvvəl yaradılan diplomatiyamızda yazıçı və şairlərin də rolu az deyil. Doğrudur, diplomatik
fəaliyyətlə məşğul olan yazıçı və şairlərin sayı çox deyil, amma fakt budur ki, qələm adamları da bu vacib və
dövlətçiliyimiz üçün əhəmiyyətli olan sahəyə cəlb ediliblər. Azərbaycanın ədib diplomatlarından danışarkən,
ilk növbədə, böyük Azərbaycan yazıçıları, fikir adamları Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin, Əbdürrəhim bəy
Haqverdiyevin adlarını çəkməliyik.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə ölkəmizin Ukraynada diplomatik nümayəndəliyi yaradılıb və
Cümhuriyyətin Nazirlər Şurası 1918-ci il sentyabrın 12-də Ukraynaya işlər vəkilinin göndərilməsi haqqında
qərar qəbul edib.
1918-ci il noyabrın 1-də Mir Yusif Vəzirov (Yusif Vəzir Çəmənzəminli) Azərbaycan Hökumətinin
Ukraynada diplomatik nümayəndəsi təyin edilib. Məlumatıma görə, elə həmin ay Yusif Vəzir Kiyevdə
diplomatik fəaliyyətə başlayıb.
Onu da deyim ki, Yusif Vəzirin ulu babası da diplomat olub. Ulu babası Mirzə Əliməmmədağa Qarabağ
hökmdarı İbrahimxəlil xanın nüfuzlu vəzirlərindən biri idi.
1797-ci ilin iyun ayında İran hökmdarı Qacar Şuşanı zəbt etdiyi zaman İbrahimxəlil xan tərəfindən
Türkiyə dövlətinə yenicə səfir təyin olunan Mirzə Əliməmmədağanı dustaq etdirib qətlə yetirir. Bununla da
Mirzə Əliməmmədağaya səfir olmaq qismət olmur. Uzun illərdən sonra Türkiyədə səfirlik etmək Mirzə
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Əliməmmədağa nəslinin nümayəndəsi Yusif Vəzirə nəsib olur. Belə ki, o həm də 1919-cu ildə Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin Türkiyədə ilk səfiri olur”.
Haqverdiyev Dağlılar Respublikasında və Ermənistanda səfir işləyib
Ə.Haqverdiyevin də diplomatik fəaliyyətinə toxunan tarixçinin verdiyi məlumata görə, böyük ədib
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə ölkəmizin Dağlılar Respublikasında, sonra isə Ermənistanda səfiri
olub. O, arxiv sənədlərinə istinadən bildirdi ki, Cümhuriyyət dövründə İrəvandakı diplomatik nümayəndə
Məhəmməd Xan Təkinski olub. 1919-cu il yanvar ayının 29-da Məhəmməd xan Təkinskinin Azərbaycanın
Ermənistanda diplomatik nümayəndəsi, səfiri təyin edildiyini qeyd edən H.Məhərrəmovanın sözlərinə görə,
M.Təkinskidən sonra görkəmli Azərbaycan yazıçısı və siyasi xadimi Ə. Haqverdiyev 1919-cu il avqustun 24də Azərbaycan Respublikasının Ermənistanda diplomatik nümayəndəsi təyin edilib. “Bundan
əvvəl Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev Azərbaycanın Dağlılar Respublikasında diplomatik nümayəndəsi olub”
- deyə bildirən tarixçi bu gün də Azərbaycan yazıçı və şairləri arasında diplomatik fəaliyyətlə məşğul olanların
olduğunu xatırlatdı.
O vurğuladı ki, çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli simalarından biri olan Hidayət Orucov
(Hidayət) diplomatik fəaliyyət göstərir.
Qeyd edək ki, Hidayət Orucova 27 dekabr 2012-ci ildə Azərbaycan Respublikasının fövqəladə və
səlahiyyətli səfiri diplomatik rütbəsi verilib. Elə həmin gün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
ilə Azərbaycan Respublikasının Qırğızıstan Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib və
hazırda da sözügedən ölkədə diplomatik fəaliyyətini davam etdirir.
“Azərbaycanda diplomatik fəaliyyət göstərən şair və yazıçılar dünən də olub, bu gün də var”
AMEA-nın A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, eləmlər doktoru, tanınmış tarixçialim Vaqif Abışov da bizimlə söhbətində bildirdi ki, Azərbaycanın diplomat yazıçı və şairlərinin fəaliyyəti
geniş şəkildə araşdırılmalıdır. “Sizin müraciət etdiyiniz mövzu yeni və orijinaldır, eyni zamanda da çox
maraqlıdır. Azərbaycan yazıçı və şairlərinin diplomatik fəaliyyəti tariximizin çox mühüm səhifəsidir.
Azərbaycan yazıçıları arasında Yusif Vəzir Çəmənzəminli, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev Cümhuriyyət
dövründə səfir işləyiblər. Sonrakı dövrlərdə şair-tərcüməçi Abbas Abdulla Azərbaycanın İstanbuldakı baş
konsulu olub. Tanınmış yazıçı-dramaturq Xeyrəddin Qoca, eləcə də şair Səyyad Aran ayrı-ayrı illərdə
Azərbaycanın İstanbuldakı baş konsulu vəzifəsində çalışıblar. Bu gün tanınmış yazıçı-dramaturq Hidayət
Orucov Azərbaycanın Qırğızıstan Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiridir. Bundan başqa, yazıçı
Anarın yazıçı oğlu Tural Rzayev diplomatdır və Azərbaycanın Küveytdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiridir.
Mərhum Xalq artisti Mikayıl Mirzənin oğlu Mətin Mirzə də diplomatik fəaliyyət göstərir, o da şairdir, yazır.
Yəni Azərbaycanda diplomatik fəaliyyət göstərən şair və yazıçılar dünən də olub, bu gün də var”.
Şair və yazıçıların diplomat kimi başqa ölkələrə göndərilməsinin tarixi səbəblərinə aydınlıq gətirən
V.Abışov bildirdi ki, Cümhuriyyət dövründə diplomatik fəaliyyətlə məşğul olan ədiblər bu sahəyə nüfuzlu və
geniş dünyagörüşə malik olduqları üçün təyin olunurdular. O vurğuladı ki, o dövrdə Azərbaycanın peşəkar
diplomatiyası yenicə formalaşmaqda olduğu üçün, ilk səfirlər, diplomatlar kimi yazıçı və şairlər, fikir adamları
irəli çəkilirdilər.
Bakı Xəbər.-2019.-26 iyul.-№130.-S.10.
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Müstəqil siyasət, etibarlı tərəfdaş
İlham Əliyevin xarici siyasət strategiyası Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər sistemində yerini
daha da möhkəmləndirir
Rəşad Baxşəliyev
İqtisadi inkişaf dövrünü yaşayan Azərbaycan dünya birliyinin fəal aktorlarından birinə çevrilib.
Yerləşdiyi regionda iqtisadi və siyasi cəhətdən böyük nüfuza malik olan ölkəmiz hər keçən gün beynəlxalq
birlikdəki yerini möhkəmləndirir.
Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi xarici siyasət kursu ölkəmizi dünya birliyinin etibarlı və
məsuliyyətli tərəfdaşına çevirib. Azərbaycanın daha da qüdrətlənməsi üçün böyük əzmlə çalışan cənab İlham
Əliyevin müstəqil siyasət yürütməsi ölkəmizin müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində mövqeyini
gücləndirir. Xarici siyasət sahəsində əldə olunan uğurlar Azərbaycanın Avropaya və dünya birliyinə
inteqrasiyasını daha da sürətləndirir. Azərbaycanla sıx münasibətlər qurmaq istəyən ölkələrin sayının ildən-ilə
artması da deyilənlərin təsdiqidir.
Xarici siyasət hər bir dövlətin beynəlxalq aləmdə mövqelərinin möhkəmlənməsinə, ikitərəfli və
çoxtərəfli münasibətlərin gücləndirilməsinə, mövcud problemlərin həllinə yönəldilir. Dövlətçiliyin,
müstəqilliyin qorunması, milli təhlükəsizliyin təmin olunması xarici siyasətdə mühüm istiqamətlər kimi
nəzərdən keçirilir.
Bugünkü qüdrətli Azərbaycanın milli və dövlətçilik baxımından maraqlarına yüksək səviyyədə cavab
verən xarici siyasət strategiyasının əsas istiqamətlərini Ulu Öndər Heydər Əliyev müəyyənləşdirib. Bu kursun
əsas xətti dövlət müstəqilliyimizi möhkəmləndirmək, ölkənin təhlükəsizliyini, milli dövlətçilik hüquqlarını
təmin etmək və beynəlxalq təhlükəsizlik sistemi ilə bağlamaqdan ibarətdir. Bu prioritetlər Azərbaycanın xarici
siyasət kursunun əsasını təşkil edir.
İnamla deyə bilərik ki, cənab İlham Əliyevin həyata keçirdiyi müstəqil xarici siyasət məhz bu əsaslar
üzərində qurulub, ölkəmizin beynəlxalq münasibətlər sistemində yeri daha da möhkəmlənib. Bütün bunlar isə
diplomatik reallıqlar fonunda respublikamızın imicini xeyli yüksəldib.
Dinamik və praqmatik xarakter daşıyan xarici siyasət kursu ilk növbədə ölkəmizin milli maraqlarının
təmin olunmasına xidmət edir. Rəsmi Bakı dünyanın fövqəlgücləri sayılan ölkələrlə - ABŞ, Rusiya, Çin,
Almaniya, Fransa, Türkiyə və s. yəni Avropa İttifaqı və İslam ölkələri ilə bərabərhüquqlu əməkdaşlıq edir.
2011-ci ildə 155 ölkənin səsini qazanaraq BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü seçilən Azərbaycan qlobal
məsələlərin həllində, dünyada sülh və təhlükəsizliyin təmin olunmasında yaxından iştirak edərək beynəlxalq
münasibətlər sisteminin fəal üzvü kimi tanınıb. Elə həmin il Qoşulmama Hərəkatına daxil olmaqla Azərbaycan
öz xarici siyasətinin yeni vektorlarını müəyyənləşdirib, Latın Amerikası və Afrika ölkələri ilə səmərəli
əməkdaşlıq əlaqələri qurmağa başlayıb.
Azərbaycan, eyni zamanda regionda sabitləşdirici aktor kimi fəaliyyət göstərməklə regionda və
beynəlxalq səviyyədə əməkdaşlığa, təhlükəsizliyə mühüm töhfələr verir. Buna görə də ölkəmiz hazırda
regional güc mərkəzi kimi sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunması üçün dayaq nöqtəsi, ən perspektivli
tərəfdaş hesab edilir. Azərbaycan konstruktiv, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə əsaslanan, regional
və qlobal miqyasda sabitliyə xidmət edən siyasi xətt yürüdür. Belə olan halda, Azərbaycanla qarşılıqlı faydalı
əməkdaşlığa əsaslanan tərəfdaşlıq münasibətləri beynəlxalq münasibətlər sisteminin aktorları olan milli
dövlətlər üçün strateji əhəmiyyət daşıyır. Təsadüfi deyil ki, bu gün dünyanın aparıcı dövlətləri və təşkilatları
Azərbaycanı Cənubi Qafqazın təhlükəsizlik qarantı adlandırırlar. Aparıcı dövlətlər ölkəmizin Cənubi Qafqaz
və Xəzər dənizi regionunda əvəzolunmaz tərəfdaş kimi böyük dəyərə malik olduğunu bəyan edirlər.
Cənubi Qafqaz regionunun lider dövləti olan, müasir dünyada etibarlı tərəfdaş kimi tanınan Azərbaycan
həm də beynəlxalq dialoq və əməkdaşlıq məkanıdır. Regionun siyasi, iqtisadi və humanitar mərkəzi kimi çıxış
edən respublikamız sivilizasiyalararası dialoqun inkişafına əhəmiyyətli töhfələr verməklə yanaşı, mühüm
siyasi, iqtisadi, mədəni və humanitar xarakterli beynəlxalq tədbirlərə uğurla ev sahibliyi edir.
Azərbaycanın xarici siyasəti müstəqillik prinsipinə, milli maraqlara əsaslanır. Prezident İlham Əliyev
ölkəmizin mövqeyini ən mötəbər beynəlxalq tribunalardan inamla, qətiyyətlə ifadə edir, güclü, qüdrətli
Azərbaycan reallıqlarını dünya ictimaiyyətinə çatdırır.
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Azərbaycan Prezidenti dünyanın ən mötəbər toplantılarına dəvət edilir. Misal olaraq Davos İqtisadi
Forumunu göstərmək yetərlidir. Bu, yeganə forumdur ki, həm dünya liderlərini, həm də iş adamlarını, vətəndaş
cəmiyyəti nümayəndələrini biraraya toplamaq imkanına malikdir. Bu baxımdan forum müxtəlif ölkələrdən
investisiyaların cəlb edilməsi üçün və ölkənin özünün potensialının təqdim edilməsi baxımından olduqca vacib
platformadır.
Cənab İlham Əliyev Davos İqtisadi Forumunun arzuolunan prezidentlərindən biridir. Dövlət başçısı ən
vacib müzakirələrdə hər zaman çıxış edir. Onun dünyada gedən siyasi və iqtisadi proseslərə münasibəti ciddi
marağa səbəb olur. Azərbaycan bu mötəbər forumda yaxından iştirak edərək təcrübə, imkanlar mübadiləsini
ortaya qoymaqla dünyadakı mövcud problemlərin aradan qaldırılmasına töhfəsini verir. Azərbaycan hər il bu
forumda dövlət başçısı səviyyəsində təmsil olunur. Ölkəmiz forumda vacib tərəfdaş kimi tanınır. Dövriyyəsi
milyardlarla dollar olan böyük şirkətlərin rəhbərləri Azərbaycana maraq göstərir, iqtisadi cəhətdən inkişaf edən
dövlətlərin liderləri Azərbaycanın dövlət başçısı ilə səmimi görüşür, mühüm layihələr müzakirə edilir. Davos
Forumunda Azərbaycanın hər il dövlət başçısı səviyyəsində təmsil olunması ölkəmizin dünya birliyinə
inteqrasiyasını daha da möhkəmləndirir, iqtisadi əlaqələrimizi davamlı və etibarlı edir.
Digər tərəfdən Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlarla - ATƏT, NATO, BMT, Avropa İttifaqı, Avropa
Şurası, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə də fəal əməkdaşlıq edir, üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirməklə
qurumların fəal üzvü oldğunu bir daha təsdiqləyir.
Azərbaycan Avropa İttifaqına üzv olan ölkələrin əksəriyyəti ilə strateji tərəfdaşlıq haqqında sazişlər
imzalayıb. Bu da onu təsdiq edir ki, Azərbaycan təkcə enerji sahəsində deyil, ümumiyyətlə, təhlükəsizlik
aspektində Avropa üçün çox vacib tərəfdaşa çevrilib.
Onu da xatırlatmaq yerinə düşər ki, yerləşdiyi coğrafi ərazi Azərbaycanı Şərqlə-Qərbi, Şimalla Cənubu
bir birinə başlayan körpüyə çevirib. Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə reallaşan layihələr isə Azərbaycanı
həm də beynəlxalq tranzit mkanına çevirib. Bu gün Şimaldan Cənuba, Şərqdən Qərbə - ən qısa yollar
Azərbaycandan keçir. İlham Əliyevin regional və qlobal miqyaslı təşəbbüsləri ölkəmizin tranzit imkanlarının
ikişafına əsaslı töhfə verir. "Şərq-Qərb” və "Şimal-Cənub” beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin fəal iştirakçısı
olan Azərbaycan həm üzərinə düşən bütün işləri vaxtında reallaşdırır, həm də prosesə öz müsbət töhfəsini də
əsirgəmir.
Azərbaycan Prezidentinin təşəbbüsü və prinsipial mövqeyi sayəsində tikilən və əhəmiyyətinə görə
"Dəmir İpək yolu” adlandırılan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsi Asiya və Avropa dəmir yollarının
inteqrasiyasına öz töhfəsini verməkdədir. Bu gün Çindən Avropaya yüklərin 34 günə deyil, 12-15 gün ərzində
çatdırılması bu dəmir yolunun bütün tərəflərə nə qədər iqtisadi dvidentlər qazandırdığını bir daha təsdiqləyir.
Dünya siyasətini istiqamətləndirən böyük dövlətlərlə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı genişləndirmək,
respublikamızda həyata keçirilən mütərəqqi iqtisadi, siyasi, hüquqi islahatlar barədə dolğun təsəvvür yaratmaq,
xaricdə güclü diaspor və lobbi formalaşdırmaq dövlətimizin xarici siyasətinin prioritet məqsədləri sırasında
xüsusi vurğulana bilər. Azərbaycanın nəinki regionda, ümumən dünya siyasətində əsas söz sahibi olan bütün
ölkələrlə əlaqələrini son illərdə daha da inkişaf etdirməsi, sülh, sabitlik və iqtisadi əməkdaşlıq təşəbbüslərini
fəal şəkildə dəstəkləməsi artıq bir reallıqdır.
Bu gün Azərbaycana baxış olduqca müsbət və nikbindir. Çünki dünya ölkələri Azərbaycanın timsalında
etibarlı tərəfdaş, multikultural dəyərlərə və ənənələrə sadiq, tolerantlıq nümunəsi olan bir ölkə görürlər və onun
regionda barışdırıcı, sabitləşdirici rolunu, beynəlxalq müstəvidə isə yerini olduqca yüksək qiymətləndirirlər.
Bütün bunlar əlbəttə ki, beynəlxalq birliyin Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi tam müstəqil
siyasətə verdiyi dəyərdir.
Azərbaycan.-2019.-30 iyul.-№164.-S.1-2.
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Hikmət Hacıyev: Qoşulmama Hərəkatına sədrlik böyük siyasi iradə, məsuliyyət, diplomatik güc
və imkanlar tələb edir
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin
müdiri Hikmət Hacıyev Qoşulmama Hərəkatına (QH) üzv ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının
oktyabrın 25-26-da Bakıda keçiriləcək XVIII Zirvə Görüşü və Azərbaycan Respublikasının 2019-2022ci illər üzrə bu quruma sədrliyi ilə bağlı AZƏRTAC-a müsahibə verib. Müsahibəni təqdim edirik.
- Qoşulmama Hərəkatının müasir dünyada yerini, çəkisini necə qiymətləndirirsiniz və
Azərbaycan Respublikasının Hərəkata üzvlüyü ilə bağlı nə deyə bilərsiniz?
- Qoşulmama Hərəkatı soyuq müharibə zamanı yaransa da, bu gün də müasir dünyada öz aktuallığını
itirmir, qlobal problemlərin həlli və dövrümüzün çağırışlarına cavab vermək baxımından mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Bu aktuallıq nədən ibarətdir? Qoşulmama Hərəkatı 120 ölkəni birləşdirməklə BMT Baş
Assambleyasından sonra dünya dövlətlərinin təmsil olunduğu ən böyük siyasi təsisatdır. Yalnız elə bircə bu
faktın özü Hərəkatın müasir beynəlxalq münasibətlərin tənzimlənməsində iştirak edən necə bir mühüm
çoxtərəfli platforma olmasını göstərir. Dünya dövlətlərinin üçdəikisini əhatə edən bir təsisatın mühüm
toplantılarında müzakirə edilən məsələlər şübhəsiz ki, BMT Baş Assambleyasının gündəliyinin
formalaşmasına da böyük təsir göstərir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Qoşulmama Hərəkatının 2018-ci ilin aprelində
Bakıda keçirilmiş Nazirlər konfransında qeyd etdiyi kimi, “Yarım əsrdən çoxdur ki, Qoşulmama Hərəkatı
bəşəri dəyərlərin təbliği ilə məşğuldur. Dünyanın ən böyük təşkilatlarından olan Qoşulmama Hərəkatı dünyada
sabitlik, sülh və təhlükəsizliyin bərqərar olmasında vacib rol oynayır. Qoşulmama Hərəkatı beynəlxalq
hüququn normalarına, ərazi bütövlüyü, bütün üzvlərin suverenliyinə və müstəqilliyinə sadiqdir”.
2011-ci ildə Azərbaycan Respublikası Qoşulmama Hərəkatına üzv oldu. Burada bir haşiyə çıxıb qeyd
etmək istərdim ki, Azərbaycanı QH-da təmsil olunan ölkələrin bir çoxu ilə tarixən hansısa formada müxtəlif
tellər bağlayır. Region, ərəb və müsəlman ölkələri ilə tarixi və dini bağlılığımız var. Yaxud, keçmiş sovetlər
dönəmində Vyetnamdan tutmuş Kubaya qədər nəhəng bir coğrafiyadan minlərlə insan Azərbaycanda ali təhsil
alıb. Məsələn, təkcə Afrika qitəsindən bu rəqəm 12-15 min civarındadır.
Qoşulmama Hərəkatında üzvlük ölkəmizin milli maraqlarının və mənafeyinin beynəlxalq müstəvidə
təmin edilməsi, müxtəlif dövlətlərlə ikitərəfli və çoxtərəfli formatda münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi üçün
yeni əlverişli imkanlar açdı. Elə 2011-ci ildə Azərbaycan Respublikasının 155 ölkənin dəstəyini qazanmaqla
BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilməsində QH ölkələrinin səsinin mühüm rol oynaması bu
platformaya qoşulmaqla bağlı verilmiş siyasi qərarın nə qədər uzaqgörən bir addım olduğunu əyani surətdə
sübut etdi.
Xüsusi olaraq vurğulamaq istərdim ki, Azərbaycan Respublikasının QH-na üzv olması həm də
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ölkəmizin ədalətli mövqeyinə daha çox dəstək
əldə edilməsi işinə öz töhfəsini vermişdir. Təsadüfi deyildir ki, QH-nın yekun sənədlərində ErmənistanAzərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycan Respublikasının suverenliyi, ərazi bütövlüyü,
beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri çərçivəsində həll edilməsinin və bu kontekstdə BMT Təhlükəsizlik
Şurasının qətnamələrinin yerinə yetirilməsinin vacibliyi birmənalı şəkildə ifadə olunmuşdur.
Qoşulmama Hərəkatına üzv olduğu qısa müddət ərzində Azərbaycan Respublikası öz prinsipial,
beynəlxalq hüquqa və ədalətə əsaslanan xarici siyasəti ilə Hərəkatın üzv ölkələri arasında böyük nüfuz qazandı.
Məhz bu nüfuz və etimadın məntiqli nəticəsi kimi 2016-cı ildə QH-na üzv ölkələrin dövlət və hökumət
başçılarının XVII sammitində növbəti Zirvə Görüşünün Bakıda keçirilməsi və 2019-2022-ci illər üzrə sədrliyin
Azərbaycan Respublikasına həvalə edilməsi barədə yekdilliklə qərar qəbul olundu.
- Qoşulmama Hərəkatının Bakı Zirvə Görüşünə hazırlıq işləri necə gedir?
- QH-na üzv ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının XVIII Zirvə Görüşü “Bandunq Prinsiplərini rəhbər
tutmaqla müasir dünyanın çağırışlarına birgə və adekvat cavab verilməsini təmin etmək” mövzusunda
oktyabrın 25-26-da ölkəmizin paytaxtında keçiriləcək. Vurğulamaq istərdim ki, Zirvə Görüşü müstəqilliyini
bərpa etdikdən sonra Azərbaycanda təşkil edilən ən mühüm siyasi tədbirlərdən biri olacaq. Bu, eyni zamanda,
1989-cu ildə keçmiş Yuqoslaviyada keçirilmiş Belqrad sammitindən sonra Avropada təşkil olunacaq ilk Zirvə
Görüşü kimi tarixə düşəcək.
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Cənab Prezidentin Sərəncamı ilə Zirvə Görüşünün təşkili məqsədilə bu ilin fevralında müvafiq dövlət
qurumlarının rəhbərlərindən ibarət Təşkilat Komitəsi yaradılıb. Martda təsdiq edilmiş Tədbirlər Planında Zirvə
Görüşünün təşkili ilə bağlı həyata keçiriləcək bütün işlər tam təfsilatı ilə qeyd edilib. Tədbirlər Planı 39
bənddən ibarət müfəssəl bir sənəddir. Bildiyiniz kimi, son illər ölkəmizdə çoxsaylı böyük siyasi, iqtisadi,
idman, musiqi tədbirləri keçirilib və əminik ki, aidiyyəti dövlət qurumlarının dəstəyi ilə Zirvə Görüşü sözün
əsl mənasında bir “uğur hekayəsi” olacaq. Şübhəsiz ki, Zirvə Görüşü, eləcə də sədrlik həm ölkəmizin əldə
etdiyi nailiyyətlərin dünyada daha da tanıtdırılması və təşviq edilməsinə öz töhfəsini verəcək, həm də
Azərbaycanın QH-da və ümumən dünyada nüfuzunu, çəkisini daha da artıracaq.
- Azərbaycan Respublikasının Qoşulmama Hərəkatında sədrliyi dövründə fəaliyyətini necə
quracağı, prioritetlərinin nədən ibarət olacağı barədə nə deyə bilərsiniz?
- Qoşulmama Hərəkatında sədrliyimizin prioritetlərinin hazırlanması prosesi hazırda son mərhələdədir.
Detallara varmadan ümumi olaraq qeyd etmək istərdim ki, QH-nın fəaliyyətinin əsaslarını təşkil edən tarixi
“Bandunq Prinsipləri”, - o prinsiplər ki, özündə bütün ölkələrin suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə hörmət, başqa
ölkələrin suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə qarşı fəaliyyətdən və güc tətbiqindən imtina, dövlətlərin daxili
işlərinə qarışmama, qarşılıqlı maraqların və əməkdaşlığın təşviqi, ədalətə və beynəlxalq öhdəliklərə hörmət
kimi prinsipləri ehtiva edir, - tam olaraq Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin ana xətti ilə uzlaşır.
Azərbaycan Respublikasının QH-da sədrliyi zamanı fəaliyyəti, prioritetləri məhz bu təməl prinsiplər üzərində
qurulacaq. Məqsədimiz üzv dövlətlərlə birgə QH-nın beynəlxalq münasibətlər sistemindəki rolunu və
nüfuzunu daha da yüksəltmək, dünyada sülhün və təhlükəsizliyin möhkəmlənməsinə və dayanıqlı inkişafa
töhfəmizi artırmaq olacaq.
Qoşulmama Hərəkatında yer alan ölkələr bir-birindən çox fərqlənir. Burada siyasi sabitliyə və iqtisadi
nailiyyətlərə nail olmuş ölkələrlə yanaşı, xroniki münaqişələrin və qeyri-sabitliyin qurbanı olan ölkələr, ən az
inkişaf etmiş ölkələr, dənizə çıxışı olmayan ölkələr və ya iqlim dəyişikliyinin fəsadlarından əziyyət çəkən və
hətta fiziki mövcudluqları belə təhlükə altına düşən kiçik ada ölkələri vardır. Bu ölkələrin də təbii ki, hər birinin
öz qayğıları, prioritetləri, gözləntiləri mövcuddur və bu gözləntilərə də cavab vermək olduqca vacibdir. Buna
isə bütün dünya ölkələrinin bir-birinin problemlərini anlayışla qarşılaması, qlobal həmrəylik nümayiş
etdirməsi, çoxtərəfli diplomatiyanın, multilateralizmin təntənəsi ilə nail olmaq mümkündür. Bu mənada
düşünürük ki, həm İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı, həm də Avropa Şurasının üzvü olan bir ölkə kimi Azərbaycan
Respublikasının malik olduğu müqayisəli üstünlüklərdən istifadə edərək QH-da sədrliyi zamanı digər təsisatlar
və regionlar ilə təmas və dialoqun qurulması və inkişaf etdirilməsi, əməkdaşlığın coğrafiyasının
genişləndirilməsi faydalı olardı.
Qoşulmama Hərəkatına üzv olan ölkələr arasında əməkdaşlıq üçün yeni sahələrin (məsələn, gənclər
mövzusu) müəyyənləşdirilməsinin də gərəkli olması qənaətindəyik.
Məlum olduğu kimi, QH ölkələri ənənəvi olaraq sosial-iqtisadi məsələlərə mühüm önəm vermişlər.
Dayanıqlı İnkişaf naminə 2030-cu il Gündəliyinin qəbul edilməsi ilə BMT-də inkişaf ölçüsü əhəmiyyətli
dərəcədə güclənməyə başladı. Bu mənada Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin icrası ilə bağlı qısa müddət ərzində
könüllü hesabat təqdim etmiş 14 ölkədən biri kimi Azərbaycan olaraq hesab edirik ki, inkişaf məsələləri də
QH-nın gündəliyində mütənasib yer tutmalıdır.
Hesab edirik ki, QH-nın sürətlə dəyişən dünyanın tələblərinə daha mükəmməl surətdə uyğunlaşması
üçün sədrliyimiz dövründə üzv ölkələrin iştirakı ilə müəyyən fikir mübadiləsinin aparılmasına da ehtiyac var.
Son olaraq qeyd edim ki, müxtəlif qitələrdən olan və fərqli dillərə, dinlərə, adət-ənənələrə, siyasi
sistemlərə malik ölkələrdən ibarət bir hərəkatda sədrliyimiz həm də mədəniyyətlərarası və dinlərarası dialoqun
təşviq edilməsini, müxtəlif sivilizasiyalar arasında qarşılıqlı anlaşmaya və harmoniyaya nail olunmasını öz
siyasətinin ön cərgəsinə çıxarmış Azərbaycan Respublikası üçün bəlkə də bir qanunauyğunluqdur.
Tərkibində 120 ölkəni birləşdirən QH-da sədrlik etmək çox böyük bir siyasi iradə, məsuliyyət,
diplomatik güc və imkanlar tələb edir. Ölkəmiz Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə qarşıdan gələn 3 il ərzində bu məsuliyyəti öz üzərinə götürməyə hazırdır və qadirdir.
Xalq qəzeti.-2019.-1 avqust.-№166.-S.5.
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İlham Əliyev diplomatiyasının növbəti təntənəsi
Azərbaycanın 2019-2022-ci illərdə Qoşulmama Hərəkatına sədrlik etməsi həm ölkənin,
həm də onun liderinin böyük nüfuzuna, müstəqil siyasətinə göstərilən etimaddır
Rəşad Baxşəliyev
Cənubi Qafqazın lider ölkəsi sayılan Azərbaycan 2019-2022-ci illərdə BMT-dən sonra, dünyada ikinci
mötəbər, böyük təşkilat olan, 120-si daimi, 17-si isə müşahidəçi olmaqla 137 dövləti və 10 beynəlxalq təşkilatı
birləşdirən Qoşulmama Hərəkatına sədrlik edəcək.
2016-cı ilin sentyabrında hərəkata üzv ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının XVII Zirvə görüşündə
növbəti sammitin Bakı şəhərində keçirilməsi və 2019-2022-ci illərdə sədrliyin Azərbaycana həvalə edilməsi
barədə yekdilliklə qərar qəbul olunmuşdur.
Bir sıra ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının iştirakı ilə bu ilin 21-26 oktyabr tarixlərində Bakıda
"Bandunq Prinsiplərini rəhbər tutmaqla müasir dünyanın çağırışlarına birgə və adekvat cavab verilməsini
təmin etmək” mövzusunda XVIII Zirvə görüşü keçiriləcək. Həmin tarixdən etibarən Azərbaycan növbəti 3 il
üçün təşkilata rəhbərlik funksiyasını yerinə yetirəcək.
Təbii ki, bu tarixi hadisə Azərbaycanın növbəti diplomatik uğuru kimi qiymətləndirilməlidir.
Ötən həftə isə Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndə heyətinin Qoşulmama Hərəkatına hazırda sədrlik
edən Venesuela Bolivar Respublikasının Karakas şəhərində Hərəkatın Nazirlər Şurasının iclasında iştirakı
zamanı Bakıda keçiriləcək Zirvə Görüşünə hazırlıqla bağlı məsələlər müzakirə edilib. Tədbirin sonunda
Qoşulmama Hərəkatının məqsəd və prinsipləri ilə əlaqəli beynəlxalq sülh, təhlükəsizlik və sosial-iqtisadi
inkişafa dair bir çox məsələlərin əks olunduğu yekun sənəd qəbul olunub. Sənəddə Azərbaycanın mövqeyini
dəstəkləyən bənd öz əksini tapıb. Eyni zamanda BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən qəbul edilmiş müvafiq
qətnamələrə baxmayaraq Ermənistan və Azərbaycan arasında münaqişənin həll edilməmiş qaldığı, beynəlxalq
və regional sülh və təhlükəsizliyə təhdid yaratmaqda davam etdiyi nazirlər tərəfindən təsdiqlənib. Həmçinin
sözügedən bənddə Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələrin nazirləri BMT Nizamnaməsində əks olunan gücdən
istifadə etməmək prinsipinin vacibliyini bir daha təsdiqləyərək tərəfləri münaqişənin Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü, suverenliyi və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri çərçivəsində danışıqlar yolu ilə
nizamlanması axtarışını davam etdirməyə çağırırlar.
Azərbaycanın 2011-ci ildən üzv olduğu Qoşulmama Hərəkatı beynəlxalq münasibətlərin
tənzimlənməsində mühüm rolu olan çoxtərəfli platformadır. 137 dövlətin bir araya gəldiyi Qoşulmama
Hərəkatı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasından sonra dünya dövlətlərinin təmsil olunduğu ən
böyük siyasi təsisatdır.
Əsas məqsədi beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsasında dünyada sülhün, təhlükəsizliyin
qorunmasına və tərəqqiyə töhfə vermək olan hərəkat qlobal problemlərin həlli və müasir dövrün çağırışlarına
cavab vermək baxımından bu gün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Hərəkata üzvlük beynəlxalq sülh, təhlükəsizlik və əməkdaşlıq proseslərinə ölkəmizin daha yaxından
cəlb olunması, müxtəlif dövlətlərlə ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlərin inkişaf etdirilməsi üçün əlverişli
imkan yaradıb. Qoşulmama Hərəkatına üzv olduğu nisbətən qısa müddət ərzində Azərbaycan özünün uğurlu
xarici siyasəti sayəsində bu təsisat daxilində böyük nüfuz və etimad qazanıb.
Qoşulmama Hərəkatına sədrliyi dövründə ölkəmizin məqsədi üzv dövlətlərlə birlikdə Hərəkatın
beynəlxalq münasibətlər sistemindəki rolunu və nüfuzunu daha da yüksəltmək, dünyada sülhün və
təhlükəsizliyin möhkəmlənməsinə və dayanıqlı inkişafa öz töhfəsini artırmaq olacaq. Prezident İlham Əliyevin
sərəncamı ilə XVIII Zirvə Görüşünün təşkili məqsədilə Təşkilat Komitəsi də yaradılıb.
Son onillikdə qlobal tərəfdaşlığın, sivilizasiyalararası əməkdaşlığın ən səmərəli platformasına çevrilən,
onlarca beynəlxalq təşkilata həm sədrlik, həm də tədbirlərə evsahibliyi edən Azərbaycana bu Hərəkata
rəhbərliyin həvalə edilməsini yalnız onun təcrübəsi ilə əlaqələndirmək yanlış olardı. Əlbəttə ki, bu qərarın
qəbulunda təcrübədən daha üstün mövqe nüfuz və qətiyyət amilidir. Çünki Prezident İlham Əliyevin həyata
keçirdiyi tam müstəqil siyasət Azərbaycanı etibarlı və məsuliyyətli tərəfdaşa çevirib. Bu isə Azərbaycan xarici
diplomatiyası üçün böyük nailiyyətdir və dünya bu zəfəri aydın görür.
Qoşulmama Hərəkatı müasir dünyada öz aktuallığını daha da artırır. Hərəkat daxilində razılaşdırılmış
mövqe BMT Baş Assambleyası çərçivəsində qərarların qəbuluna təsir baxımından əhəmiyyətli rola malikdir.
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Hərəkatın prinsipləri və niyyətləri üzv ölkələrin sabit inkişafına yardım edir. Qoşulmama Hərəkatı hansısa
tərəfin hegemonluğuna və digər ölkələrin sabitliyinə olan hücumlara qarşıdır.
Digər tərəfdən Qoşulmama Hərəkatının 2019-cu ildə Bakıda keçiriləcək Zirvə Görüşünün böyük rəmzi
mənası var. Belə ki, Avropa qitəsi 1989-cu il Belqrad Sammitindən 30 il sonra Qoşulmama Hərəkatında iştirak
edən ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının görüşünə yenidən evsahibliyi edəcək. Bununla da Azərbaycan
Qoşulmama Hərəkatının ruhuna və prinsiplərinə sadiq olduğunu bir daha dünyaya nümayiş etdirəcək.
Ötən il aprelin 5-6-da Bakıda Qoşulmama Hərəkatının "Davamlı inkişaf naminə beynəlxalq sülh və
təhlükəsizliyin təşviq edilməsi” mövzusunda xarici işlər nazirlərinin konfransında Prezident İlham Əliyev bu
təşkilatın fəaliyyətini dəyərləndirərkən bildirmişdi ki, Qoşulmama Hərəkatı bəşəri dəyərlərin təbliği ilə
məşğuldur. Dünyanın ən böyük təşkilatlarından olan Qoşulmama Hərəkatı dünyada sabitlik, sülh və
təhlükəsizliyin bərqərar olmasında vacib rol oynayır. Hərəkat beynəlxalq hüququn normalarına, ərazi
bütövlüyü prinsiplərinə, bütün üzvlərin suverenliyinə və müstəqilliyinə sadiqdir: "Azərbaycan Qoşulmama
Hərəkatının nisbətən yeni üzvüdür. Biz bu ailəyə 2011-ci ildə qəbul olunduq, dərhal təşkilatın və onun
üzvlərinin dəstəyini hiss etməyə başladıq. Bu dəstək Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi
üzvlüyünə seçilməsi proseduru zamanı nümayiş olundu. Bu 2011-ci ildə, ölkəmizin təşkilata qəbul olunduğu
eyni ildə baş verdi və biz tərəfdaşlarımızın güclü dəstəyini hiss etdik. Bu, o qədər də asan məsələ deyildi, çünki
bizim güclü rəqiblərimiz var idi və həmin rəqiblər təşkilatımıza üzv olmayan ölkələr idi. Seçilməyimiz üçün
16 raund tələb olundu və biz 155 dövlətin dəstəyi ilə qeyri-daimi üzv seçildik. Qoşulmama Hərəkatının və
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının dəstəyi bizim ən mötəbər beynəlxalq quruma üzv seçilməyimizdə həlledici rol
oynadı”.
Dövlət başçısı onu da bəyan etdi ki, Azərbaycan "Ekspo 2025”ə öz namizədliyini irəli sürən Qoşulmama
Hərəkatının yeganə üzvüdür. Bu addımın özü göstərir ki, Azərbaycan bu cür mühüm qlobal tədbiri keçirməyə
qadirdir.
Onu da əlavə edək ki, paytaxtımızda keçirilən son konfransda qəbul olunan Bakı Bəyannaməsində
ölkəmizin maraqları baxımdan fundamental məsələlər öz əksini tapıb. Sənədin giriş hissəsində Qoşulmama
Hərəkatının suverenlik və dövlətlərin suveren bərabərlik, ərazi bütövlüyü və dövlətlərin daxili işlərinə
qarışmamaq prinsiplərini rəhbər tutduğu, təcavüz və sülhün pozulması hallarının qarşısının alınması üçün
effektiv tədbirlərin həyata keçirilməsi, həmçinin dövlətlərin ərazi bütövlüyü və siyasi müstəqilliyinə qarşı
hərbi təcavüzdən kənar durulması təsbit olunub.
Ümumiyyətlə, 2012-ci ildən etibarən Qoşulmama Hərəkatının qəbul etdiyi bütün sənədlərdə
Azərbaycan Respublikasının suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin
toxunulmazlığına birmənalı dəstək və Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin məhz bu
prinsiplər əsasında həllinə çağırış ifadə olunur.
2012-ci ildə Qoşulmama Hərəkatının Əlaqələndirici Bürosunun Yekun Sənədində Ermənistan və
Azərbaycan arasında münaqişənin dövlətlərin ərazi bütövlüyünə hörmət, ərazi bütövlüyünə qarşı güc tətbiq
etməmək və beynəlxalq aləmdə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığı prinsipləri əsasında həll edilməsinə
dəstək ifadə olunmuşdu. 120 ölkənin münaqişənin məhz Ermənistan və Azərbaycan arasında olmasını təsbit
etməsi də çox əlamətdar məqam idi. Həmin il Hərəkatın Dövlət və Hökumət Başçılarının Zirvə Görüşünün
Yekun Sənədində də üzv dövlətlər münaqişənin məhz Azərbaycanın "ərazi bütövlüyü, suverenliyi və
beynəlxalq miqyasda tanınmış sərhədləri daxilində” həllinə dəstəyi ifadə etmişlər. Həmçinin 2014-cü ildə də
Hərəkatın sammitinin yekun sənədində eyni məzmunlu münasibət bildirilib.
Yeni dünya sisteminin reallıqlarına uyğunlaşdırılan fəaliyyətilə insan yaşayan bütün qitələrdə,
bölgələrdə təmsilçi üzvü olan Hərəkatın prinsipləri də ədalətlidir. 10 əsas müddəa içərisində - dövlətlərin ərazi
bütövlüyü və suverenliyinə hörmət etmək; digər ölkələrin daxili işlərinə qarışmaqdan çəkinmək; böyük
dövlətlərin hər hansı xüsusi maraqlarına xidmət etmək üçün kollektiv müdafiə tədbirlərinin istifadəsindən
çəkinmək; digər ölkələrin ərazi bütövlüyünə və siyasi müstəqilliyinə qarşı yönəlmiş hər hansı bir fəaliyyətdən,
eləcə də güc tətbiq etməkdən və güc tətbiq etməklə hədələməkdən imtina etmək; qarşılıqlı maraq və
əməkdaşlığı təşviq etmək; ədalət və beynəlxalq öhdəliklərə hörmət etmək kimi məqsədlər əslində Qoşulmama
Hərəkatının mahiyyətini müfəssəl izah edən məqamlardır.
Qoşulmama Hərəkatında Azərbaycanın sədrliyi məsələsinə gəlincə isə Prezident Administrasiyasının
Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bildirib ki, prioritetlərin hazırlanması prosesi
hazırda son mərhələdədir. Məqsəd üzv dövlətlərlə birgə hərəkatın beynəlxalq münasibətlər sistemindəki rolunu
və nüfuzunu daha da yüksəltmək, dünyada sülhün və təhlükəsizliyin möhkəmlənməsinə və dayanıqlı inkişafa
töhfəmizi artırmaq olacaq: "Qoşulmama Hərəkatının fəaliyyətinin əsaslarını təşkil edən tarixi "Bandunq
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Prinsipləri”, - o prinsiplər ki, özündə bütün ölkələrin suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə hörmət, başqa ölkələrin
suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə qarşı fəaliyyətdən və güc tətbiqindən imtina, dövlətlərin daxili işlərinə
qarışmama, qarşılıqlı maraqların və əməkdaşlığın təşviqi, ədalətə və beynəlxalq öhdəliklərə hörmət kimi
prinsipləri ehtiva edir, - tam olaraq Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin ana xətti ilə uzlaşır.
Azərbaycan Respublikasının QH-də sədrliyi zamanı fəaliyyəti, prioritetləri məhz bu təməl prinsiplər üzərində
qurulacaq”.
Hikmət Hacıyevin fikrincə, tərkibində 120 ölkəni birləşdirən bu hərəkata sədrlik etmək böyük siyasi
iradə, məsuliyyət, diplomatik güc və imkanlar tələb edir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev qarşıdan gələn
3 il ərzində bu məsuliyyəti öz üzərinə götürməyə hazırdır və qadirdir.
Bir sözlə, oktyabrda keçiriləcək XVIII Zirvə Görüşü, Venesuelada sədrliyin ölkəmizə keçməsi həm
Azərbaycana, həm də onun Prezidentinin müstəqil siyasətinə verilən ən yüksək qiymətdir. Hərəkata sədrlik
dövrü isə Azərbaycan dövləti üçün yeni hədəflərin müəyyənləşməsində əsas istiqamət və mühüm istinad
olacaq desək, yanılmarıq.
Azərbaycan.-2019.-2 avqust.-№167.-S.1,4.
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Elmar Məmmədyarov: Azərbaycan Türkmənbaşıda iqtisadi foruma yetərincə əsaslı şəkildə
hazırlaşıb
Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarov “Vneşnyaya politika i
diplomatiya Turkmenistana” jurnalına müsahibə verib. AZƏRTAC həmin müsahibəni təqdim edir.
- Cənab nazir, Siz Türkmənistan Prezidentinin Aktau şəhərində Xəzəryanı ölkələrin dövlət
başçılarının V Zirvə toplantısında səsləndirdiyi I Xəzər İqtisadi Forumunun keçirilməsi təşəbbüsünü
necə qiymətləndirirsiniz?
- İlk növbədə fürsətdən istifadə edib, Türkmənistan xalqına ən səmimi istəkləri çatdırmaq və sizi bir
daha Azərbaycanda ölkənizə ənənəvi olaraq daim hiss etdiyimiz dostluq münasibətlərinə, qardaşlıq hisslərinə
əmin etmək istərdim. Bizi tarixən ümumi köklər birləşdirir, coğrafi baxımdan biz Xəzərlə bağlıyıq. Xəzər
xalqlarımızın taleyində həmişə mühüm rol oynayıb. Odur ki, heç də təsadüfi deyil ki, istər Azərbaycanda,
istərsə də Türkmənistanda Xəzər dənizinin, habelə sahilyanı ölkələr arasında beynəlxalq əməkdaşlığın
potensialının açılmasına belə böyük əhəmiyyət verilir.
Bununla əlaqədar olaraq, biz öz tərəfimizdən Xəzər İqtisadi Forumunun çağırılması haqqında
Türkmənistan Prezidentinin təşəbbüsünü alqışlayırıq. Bu təşəbbüs tərəfimizdən qəbul edilmiş və beş
Xəzəryanı ölkə arasında əməkdaşlığın Xəzəri sülh, mehriban qonşuluq və əməkdaşlıq zonasına çevrilməsini
elan edən Konvensiyanın müddəalarını praktiki məzmunla dolğunlaşdırmaq naminə fəallaşdırılmasının yeni
formatına çevriləcək.
- Gələcəkdə Xəzəryanı regionun iqtisadi inkişafında Azərbaycan Respublikasının rolunu və
potensialını necə qiymətləndirirsiniz?
- Məlum olduğu kimi, sənayeləşmə erası başlayandan etibarən Bakı istər quruda, istərsə də dənizdə neftqaz resurslarının mənimsənilməsinin pioneri və əsas mərkəzi olub. Bu, XIX əsrdə də, sovet dövründə də, dövlət
müstəqilliyimizin bərpasından sonrakı dövrdə də belə olub. Biz regionumuzun zəngin iqtisadi potensialının
açılmasında bu fəal iştirak xəttini davam etdirmək əzmindəyik. Əlbəttə, Azərbaycan Respublikası qonşu
ölkələrlə sıx qarşılıqlı fəaliyyəti birgə səylərimizə ciddi təsir edən amil kimi nəzərdən keçirir. Biz həm ikitərəfli
və üçtərəfli əsasda, həm də bütün Xəzəryanı dövlətləri birləşdirən əsasda qarşılıqlı faydalı kooperasiyanın
müxtəlif formatlarına açığıq. Əsas məsələ budur ki, həyata keçirdiyimiz layihələr ölkələrimizin maraqlarına
cavab versin və müxtəlif sahələrdə aramızda mövcud olan əməkdaşlığın daha da dərinləşməsinə xidmət etsin.
Azərbaycan öz iqtisadiyyatının strateji inkişaf kursunu, o cümlədən regional əməkdaşlığın birgə
inkişafımızın əldə edilməsi naminə daha da genişlənməsi və dərinləşməsi kursunu bundan sonra da ardıcıl
olaraq həyata keçirəcək.
-Cənab nazir, mümkünsə, 2019-cu il avqustun 12-də Türkmənbaşı şəhərində keçiriləcək
Xəzəryanı Dövlətlərin İqtisadi Forumuna Azərbaycan nümayəndə heyətinin hazırlığı və qarşıdakı
görüşlərdən, bu forumda qəbul ediləcək qərarlardan sizin gözləntiləriniz barədə bir neçə kəlmə deyə
bilərsinizmi?
- Artıq qeyd etdiyim kimi, Azərbaycan Xəzəryanı ölkələrin iqtisadi əməkdaşlığının möhkəmlənməsinə
və zəngin potensialının tam açılmasına çox böyük maraq göstərir. Zənnimizcə, biz Türkmənbaşıda keçiriləcək
iqtisadi foruma yetərincə əsaslı şəkildə hazırlaşmışıq. Xəzəryanı ölkələrin əməkdaşlığının bu formatının işə
salınmasından bizim əsas gözləntilərimiz qarşılıqlı fəaliyyəti regionda həyata keçirilən mühüm təşəbbüslər
çərçivəsində konkretləşdirməkdən ibarətdir. Düşünürük ki, energetika, logistika və digər layihələrin
intensivləşdirilməsi ölkələrimizin hər birinin və bütövlükdə Xəzər məkanının maraqlarına xidmət edəcək.
Türkmənistanlı həmkarlarımızı və tərəfdaşlarımızı bu mühüm təşəbbüs münasibətilə bir daha təbrik
etmək istərdim. Əminəm ki, bu təşəbbüs həm Türkmənistanın, həm də Azərbaycanın və digər Xəzəryanı
dövlətlərin inkişafı naminə nəzərəçarpacaq bəhrələr verəcək.
Xalq qəzeti.-2019.-7 avqust.-№171.-S.2.
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İlham Əliyev: Avropa İttifaqı ilə tərəfdaşlıq Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas
prioritetlərindən biridir
Bu gün Azərbaycan Asiya ilə Avropa arasında yerləşən, regionumuzda dərin kökləri, Avropa ilə güclü
əlaqəsi olan, Avropa dəyərlərini paylaşan bir ölkədir.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Məmmədov Səbuhi
Əlverişli geosiyasi mövqeyi ilə fərqlənən Azərbaycan Respublikası ilə dünyanın nüfuzlu iqtisadi və
siyasi güc mərkəzi sayılan Avropa İttifaqı (Aİ) arasında münasibətlər uğurla inkişaf edir. Hər iki tərəfin
malik olduğu iqtisadi-siyasi potensial və qarşılıqlı faydalılıq Azərbaycan-Aİ münasibətlərinin xarakterinə öz
müsbət təsirini göstərməklə yanaşı, çoxaspektli əlaqələrin günün reallıqlarına uyğun inkişaf etdirilməsinə də
təkan verir. Aİ ilə əlaqələrin inkişaf etdirilməsinə xüsusi önəm verən Azərbaycanın son illər ərzində tərəfdaş
ölkələrlə birlikdə həyata keçirdiyi enerji və nəqliyyat-kommunikasiya layihələri münasibətlərin strateji
xarakter almasına səbəb olmaqla bərabər, əlaqələrin dinamik inkişaf etməsinə də münbit şərait yaratmışdır.
Ümummilli lider Heydər Əliyev siyasi hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Aİ ilə qarşılıqlı hörmətə
əsaslanan əlaqələrin yaradılması və münasibətlərin gücləndirilməsi məsələsinə böyük önəm vermişdi. Məhz
ulu öndərin həyata keçirdiyi siyasət nəticəsində Aİ ilə Azərbaycan arasında sağlam və güclü əlaqələrin əsası
qoyulmuş, tərəflərin maraqlarına cavab verən hüquqi baza yaradılmışdı. Belə ki, 1996-cı ildə imzalanmış
Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi (1999-cu ildə qüvvəyə minmişdir) siyasi dialoq, ticarət, sərmayə,
qanunvericilik, elm və mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığı əhatə edirdi. Saziş çərçivəsində Aİ-nin
Azərbaycanda bazar münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi məqsədilə bəzi struktur islahatlarının aparılmasına,
özəlləşdirmə proqramına, infrastruktur layihələrinin reallaşmasına maddi və texniki yardımları nəzərdə
tutulmuşdu. Həmin dövrdən etibarən Aİ-nin Azərbaycana yardımlarının miqyası və həcmi tədricən artmağa
başlamışdı. 1998-ci ildə isə Aİ Azərbaycana xüsusi elçisini təyin etmişdi. Xüsusi nümayəndənin təyin
olunması və Cənubi Qafqaz ölkələri ilə yeni qonşuluq proqramı Aİ-nin regiona, xüsusilə də Azərbaycana ciddi
maraq göstərdiyini bir daha təsdiqləmişdi.
Rəsmi Bakının düşünülmüş və tarazlaşdırılmış xarici siyasət yürütməsi nəticəsində Aİ Azərbaycana
regionun lider dövləti kimi yanaşır və ölkəmizdə həyata keçirilən iqtisadi-siyasi və hüquqi islahatları yüksək
qiymətləndirir. Cənubi Qafqaz regionunun davamlı inkişafının həm də Azərbaycanla bağlı olduğunu nəzərə
alan Aİ rəsmi Bakının rolunu yüksək dəyərləndirir. Təsadüfi deyil ki, Aİ-nin 2004-cü ildən həyata keçirdiyi
“Yeni qonşuluq siyasəti” proqramının aparıcı istiqamətlərindən birini də məhz Azərbaycan ilə birlikdə iqtisadi
layihələrin reallaşdırılması təşkil edirdi. Azərbaycan bu proqram çərçivəsində Aİ ilə iqtisadi, siyasi, hüquqi və
inzibati islahatları həyata keçirmək imkanı qazanmış, bu məqsədlə təşkilatın texniki-maliyyə dəstəyini almışdı.
Bununla yanaşı, yeni proqram çərçivəsində əməkdaşlıq Azərbaycana Aİ ölkələri ilə qarşılıqlı iqtisadi
əlaqələrin qurulması, güzəştli ticarət və kredit rejiminin yaradılması, əmək, bazar münasibətləri və miqrasiya,
narkobiznes və mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə, investisiyaların təşviqi, yeni maliyyə mənbələrinin cəlb
edilməsi imkanlarını da genişləndirmişdi.
2015-ci ilin may ayında “Şərq Tərəfdaşlığı” üzrə Riqa Zirvə toplantısı zamanı Azərbaycan Aİ ilə
ikitərəfli münasibətlərin hüquqi çərçivəsini yeniləyəcək Strateji Tərəfdaşlıq haqqında Saziş layihəsini Aİ-yə
təqdim etmişdi.
Azərbaycan və Aİ həmin saziş layihəsi üzrə ilkin məsləhətləşmələri uğurla başa vurmuş və Aİ Xarici
İşlər Nazirləri Şurası 14 noyabr 2016-cı il tarixində keçirilmiş iclasında Aİ və üzv ölkələr adından Azərbaycan
ilə hərtərəfli saziş üzrə danışıqların aparılması üçün Avropa Komissiyası və Aİ-nin xarici işlər və təhlükəsizlik
siyasəti üzrə ali nümayəndəsinə mandat vermişdi. Ümumiyyətlə, Aİ – Azərbaycan münasibətləri fərqli, amma
bir-birini tamamlayan müxtəlif müstəvilərdə həyata keçirilir. Azərbaycanın Aİ ilə “Şərq Tərəfdaşlığı”
çərçivəsindəki əməkdaşlığı 2004-cü ildə qəbul olunmuş “Avropa Qonşuluq Siyasəti” və ikitərəfli
münasibətlərin hüquqi əsasını təşkil edən, 1996-cı ildə imzalanmış Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi üzərində
qurulmuşdur. Xüsusilə qeyd olunmalıdır ki, münasibətlərin sürətli inkişafı əlaqələrin daha da
dərinləşdirilməsinə rəvac vermişdi. Belə ki, 2013-cü ildə tərəflər arasında vizaların rəsmiləşdirilməsinin
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sadələşdirilməsi haqqında saziş imzalanmış və həmin sənəd Azərbaycan vətəndaşları üçün qısamüddətli
vizaların daha asan və ucuz alınmasına imkan yaradır və rəsmi nümayəndə heyətlərini, 12 yaşdan aşağı
uşaqları, təqaüdçüləri, tədqiqatçı və tələbələri tamamilə viza rüsumundan azad edir.
Avropa İttifaqı Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşıdır. İndiyədək Aİ tərəfindən Azərbaycan
iqtisadiyyatına 33 milyard ABŞ dolları, Azərbaycan isə Aİ-yə 15 milyard dollar sərmayə yatırmışdır. Prezident
İlham Əliyev 2014–cü il noyabrın 11-də Macarıstan Milli Televiziyasına verdiyi müsahibədə bunu belə
qiymətləndirmişdi: “Azərbaycan artıq öz investisiyaları ilə Avropa bazarına daxil olur. Biz indi təkcə
Azərbaycana yox, həm də xaricə sərmayələr yatıraraq investisiya portfelimizi şaxələndiririk. Azərbaycan artıq
Avropa İttifaqının bəzi üzv ölkələrinə yüz milyonlarla avro məbləğində investisiya yatırmışdır. Bu proses
davam edəcəkdir”.
Xatırladaq ki, hazırda respublikamızda Avropa İttifaqına üzv ölkələrin 1600 şirkəti fəaliyyət göstərir.
Ötən il Azərbaycanla Aİ ölkələri arasında ticarət dövriyyəsinin həcmi 30 faiz artmışdır. Qeyd etdiyimiz kimi,
Azərbaycan Aİ-nin Cənubi Qafqaz regionunda əsas tərəfdaşıdır. Aİ-nın bu regionda ticarətinin 78 faizi
ölkəmizin payına düşür. Daha dəqiq desək, Azərbaycanın ticarət dövriyyəsinin 42 faizi Aİ ölkələrinin payına
düşür. Ticarətin gücləndirilməsi üçün ciddi addımlar atılır.
Avropa İttifaqı ilə tərəfdaşlıq Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas prioritetlərindən biridir. Buna görə
də, Azərbaycan üzv dövlətlərlə ikitərəfli formatda əlaqələrini fəal şəkildə inkişaf etdirir. Bunun nəticəsidir ki,
rəsmi Bakı Aİ-nin 9 ölkəsi ilə strateji tərəfdaşlıq bəyannamələri qəbul etmişdir. Prezident
İlham Əliyev həmin faktı belə qiymətləndirir: “Bu, o deməkdir ki, Avropa İttifaqına üzv ölkələrin
üçdəbiri Azərbaycanı strateji tərəfdaş hesab edir. Bu, gənc müstəqil ölkə üçün çox vacibdir və əlbəttə ki, biz
Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında gələcək razılaşmanı strateji əlaqələrin gücləndirilməsində daha bir
mühüm mərhələ hesab edirik”.
Xatırladaq ki, 2017-ci il noyabrın 24-də Brüsseldə Avropa İttifaqının “Şərq Tərəfdaşlığı” ölkələrinin
sammiti keçirilmişdi. Prezident İlham Əliyevin iştirak etdiyi həmin sammitin Birgə Bəyannaməsində qarşılıqlı
münasibətlərin gələcəyini xarakterizə etməklə yanaşı, Azərbaycan və onunla eyni problemlərlə üzləşmiş digər
“Şərq Tərəfdaşlığı” ölkələrinin (Gürcüstan, Moldova, Ukraynanın) ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi və
suverenliyinin dəstəklənməsinə dair Aİ-nin öhdəliyi, həmçinin “Şərq Tərəfdaşlığı” regionundakı
münaqişələrin həllində beynəlxalq hüququn prinsiplərinə əsaslanan vahid mövqe qəbul olunduğu öz əksini
tapmışdı. Bənzər mövqeyi Aİ, Avropa Parlamentinin 2017-ci il 13 dekabr tarixində “Vahid xarici siyasət və
təhlükəsizlik siyasətinin həyata keçirilməsinə dair illik hesabat”qətnaməsi ilə qəbul etmişdi. Burada Avropa
Parlamentinin bütün “Şərq Tərəfdaşlığı” dövlətlərinin beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri çərçivəsində
müstəqilliyi, suverenliyi və ərazi bütövlüyünə sadiq olduğu vurğulanır. Bu, siyasi şərhçilərin sözlərinə görə,
2017-ci ildə Avropa İttifaqı ilə münasibətlər müstəvisində Azərbaycan üçün ən dəyərli sənədlərdən biri
olmuşdu.
Azərbaycan ilə Aİ arasında əməkdaşlığın əsas istiqamətlərindən birini də enerji dialoqu təşkil edir. 7
noyabr 2006-cı il tarixində Prezident İlham Əliyevin Brüsselə səfəri zamanı imzalanmış “Avropa İttifaqı ilə
Azərbaycan Respublikası arasında enerji sahəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu”
tərəflər arasında enerji dialoqunun genişləndirilməsi istiqamətində yeni imkanlar yaratmışdı. Bu
memorandumun əsas məqsədləri Aİ-nin enerji təchizatının diversifikasiyası və təhlükəsizliyi, həmçinin
Azərbaycanın enerji infrastrukturunun inkişafı və müasirləşdirilməsi, enerjidən səmərəli istifadə, enerjiyə
qənaət və bərpa olunan enerji mənbələrinin istifadəsidir. Azərbaycan üçün enerji təhlükəsizliyi məsələsi ilk
növbədə enerji marşrutlarının şaxələndirilməsində öz əksini tapır.
Qeyd etmək yerinə düşər ki, Azərbaycan-Aİ enerji əməkdaşlığı sadəcə Anlaşma Memorandumu ilə
məhdudlaşmır. 2011-ci ilin yanvar ayında Avropa Komissiyasının sabiq prezidenti Xose Manuel Barrozu və
Prezident İlham Əliyev Bakı şəhərində Cənub Qaz Dəhlizi üzrə Birgə Bəyannamə imzalamışdılar. Cənub Qaz
Dəhlizi Xəzər dənizi, Mərkəzi Asiya və Orta Şərq qaz resurslarını Avropa bazarına gətirə biləcək və Aİ-nin
enerji təhlükəsizliyinin şaxələndirilməsində rol oynaya biləcək strateji təşəbbüsdür. Xəzər hövzəsindən,
xüsusən “Şahdəniz-2” yatağından təbii qazın nəqlini nəzərdə tutan Cənub Qaz Dəhlizinin infrastrukturu
Cənubi Qafqaz boru kəmərinin genişləndirilməsi, Trans-Anadolu və Trans-Adriatik boru xəttinin inşasını
əhatə edir. Nəticə etibarilə Azərbaycan qazı Gürcüstan və Türkiyə üzərindən Bolqarıstan, Yunanıstan və
İtaliyaya çatdırılacaqdır. Nəhəng “Şahdəniz-2” yatağı ilkin mərhələdə Türkiyəyə 6 milyard kubmetr, Avropa
ölkələrinə isə 10 milyard kubmetr qaz nəql edəcəkdir.
Bir sözlə, Azərbaycan-Aİ əlaqələri sürətlə inkişaf edir və tərəflər bu əlaqələrin dərinləşdirilməsində
maraqlı olduqlarını bildirirlər. Münasibətlərin xarakteri və yaradılmış hüquqi-normativ baza, eyni zamanda,
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imzalanması gözlənilən yeni sazişlər Azərbaycan-Aİ əlaqələrinin gələcəkdə də yüksək templə inkişaf
edəcəyini təsdiqləyir. Bu mənada Prezident İlham Əliyevin tərəflərin münasibətləri barədə dediyi sözlər xüsusi
əhəmiyyət daşıyır: “Biz Avropa İttifaqı ilə qonşuyuq və tərəfdaşıq. Tərəfdaşlığımız artacaq, siyasi
münasibətlər inkişaf edəcək və əlbəttə ki, enerji təhlükəsizliyi məsələləri daha möhkəm rol oynayacaq, çünki
bizim resurslarımız var. Avropaya alternativ mənbə lazımdır. Biz artıq müəyyən mənada böyük daşıma
infrastrukturuna malikik və bu imkanlar daha da artırılmalı və genişləndirilməlidir. Bu sahədə tərəfdaşlıq
qurduqdan sonra o, onilliklər boyu davam edəcək”.
Xalq qəzeti.-2019.-29 avqust.-№188.-S.1-2.
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Azərbaycan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının fəaliyyətinə öz dəyərli töhfələrini verir
İttifaq Mirzəbəyli
Ölkəmizdə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının xətti ilə bir çox tədbirlər keçirilir. İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatı Azərbaycanda İslam dəyərlərinin qorunması işində apardığımız siyasətə çox yüksək qiymət verir.
Biz bundan sonra da təşkilat çərçivəsində İslam həmrəyliyinin möhkəmlənməsi işində öz səylərimizi davam
etdirəcəyik. Onu da bildirməliyəm ki, 2016-cı ildə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Ermənistan – Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə kontakt qrupu yaratmışdır və təşkilat bu münaqişə ilə bağlı bizim haqq
işimizi daim dəstəkləyir.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Dünyada vəziyyət gərginləşdikcə qonşularla əməkdaşlıqda, iqtisadi maraqların təmin
edilməsində, ictimai-siyasi proseslərə adekvat cavab verilməsində milli, dini və regional həmrəylik
məsələləri daha tez-tez gündəmə gətirilir. Həm bölgəmizdə, həm də dünyada yeni toqquşmalar,
münaqişə ocaqları yaranır, risklər, təhdidlər meydana çıxır. Dünyanın gələcəyi ilə bağlı müxtəlif
fikirlər, fərziyyələr irəli sürülür.
Gənc müstəqil dövlət olan Azərbaycanın əsas vəzifəsi ölkə daxilində sabitliyi qorumaq, xalqın rifahını
yaxşılaşdırmaq və dövlətimizi mümkün olan risklərdən qorumaqdan ibarətdir. Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə son illərdə bu istiqamətdə böyük işlər görülür. Çünki biz dərin milli-mənəvi təməl üzərində
müasir dövlət qurmuşuq. İslami dəyərlər milli-mənəvi dəyərlərimizin ayrılmaz hissəsidir. Biz dövlət
səviyyəsində İslam mədəniyyətini bütün dünyada təbliğ edirik. Bu gün planetimizin əksər bölgələrində
çoxsaylı konfranslar, sərgilər, təqdimatlar keçirilir, Azərbaycan həqiqətləri, İslam mədəniyyətinin həqiqətləri
dünya ictimaiyyətinə təqdim edilir. Dövlət başçımızın dediyi kimi, biz İslamı olduğu kimi, sülh, mərhəmət
dini kimi dünyaya təqdim edirik və bu fəaliyyəti bundan sonra da davam etdirəcəyik.
Yeri gəlmişkən, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 24-də İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Yusif bin Əhməd Əl-Osaymini qəbul edərkən də bu istiqamətdə
müzakirələr aparılıb. Baş katib Yusif bin Əhməd Əl-Osaymin Azərbaycanın İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının
çox mühüm üzvü olduğunu vurğulayaraq deyib ki, ölkəniz dünyada sülhün və təhlükəsizliyin, o cümlədən
müsəlman aləmində İslam həmrəyliyinin möhkəmləndirilməsi işinə mühüm töhfələr verir.
Görüşdə ölkəmizin dinlər və mədəniyyətlərarası dialoqun genişləndirilməsində mühüm rol oynadığı
qeyd edilib, Azərbaycanın dünyada bütün dinlərin və məzhəblərin sülh şəraitində birgə yaşadığı nümunəvi
ölkə olduğu bildirilib və Bakıda keçirilən İslam Həmrəyliyi Oyunlarının önəmi vurğulanıb.
Xatırladaq ki, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı 2016-cı ildə Ermənistan--Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi üzrə kontakt qrupu yaratmışdır və təşkilat bu münaqişə ilə bağlı bizim haqq işimizi daim
dəstəkləyir. Təşkilata üzv olan müsəlman ölkələri yekdil fikirdədirlər ki, Ermənistan --Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həllinin bir yolu var -- Azərbaycanın dünya birliyi tərəfindən tanınmış ərazi bütövlüyü
bərpa edilməlidir. Hamı təsdiq edir ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tarixi, əzəli torpaqlarıdır. Dost və
tərəfdaşlarımız bu həqiqətləri dünyaya çatdırırlar.
Təbii ki, bizim bu qəbildən olan dəstəyə ehtiyacımız çoxdur. Çünki münaqişə ilə bağlı ikili standartlar
mövcuddur. Necə ola bilər, dünyanın ali orqanı olan BMT Təhlükəsizlik Şurası 4 qətnamə qəbul edir, bu
qətnamələrdə açıq-aydın deyilir ki, erməni silahlı qüvvələri işğal edilmiş torpaqlardan çıxarılmalıdır , lakin
icra olunmur. Ona görə də dövlət başçımız xatırladır ki, dünyada mövcud olan ikili standartlar ən böyük
problemlərdən biridir: “Münaqişənin həlli üçün biz səylərimizi davam etdirəcəyik. Biz iqtisadi gücümüzü
artırırıq, siyasi çəkimiz artır, hərbi baxımdan Azərbaycan bu gün güclü ölkələr sırasındadır. Döyüş meydanında
üstünlüyümüzü təmin etmişik. Vaxtilə işğal altına düşmüş torpaqların bir hissəsini azad etmişik. O torpaqlarda
bu gün Azərbaycan bayrağı dalğalanır. İşğaldan azad edilmiş torpaqlarda Şuşa məscidinin bənzəri olan məscid
tikilmişdir, qəsəbə salınmışdır, oraya həyat qayıtmışdır. Bu, bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı bu
işğalla heç vaxt barışmayacaq”.
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O ki qaldı İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə Azərbaycanın əməkdaşlığına, qeyd edək ki, bu beynəlxalq
təşkilat 2011-ci ilədək İslam Konfransı Təşkilatı adlanırdı. Azərbaycan Respublikası 1991-ci il dekabrın 8-də
İƏT-in Dakarda keçirilən dövlət və hökumət başçılarının 5-ci konfransında tamhüquqlu üzv kimi təşkilata
qəbul olunmuşdur. Bu barədə qərar Dakar sammitinin yekun kommunikesinin 14-cü maddəsində əksini
tapmışdır. İKT Azərbaycanın üzv olduğu ilk beynəlxalq təşkilatdır.
İslam dövlətlərinin birliyi və həmrəyliyinə xidmət edən İKT – İƏT üzv dövlətlərin üzləşdikləri
münaqişələrin aradan qaldırılması üçün də addımlar atır. Onun orqanları İslam ölkələri ilə bağlı münaqişələr
və bu ölkələrin məruz qaldığı təcavüzlərin qiymətləndirilməsində müvafiq qərarlar qəbul edir. Ermənistanın
Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü birinci dəfə İKT-nin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının Kəraçidə keçirilən
sessiyasında müvafiq qətnamə ilə ittiham olunub.
Erməni mənbələrinin məlumatına görə İKT-nin hələ 1993-cü ilin aprelində Kəraçidə keçirilən Xarici
İşlər Nazirləri Şurasının görüşünə Ermənistan prezidenti Levon Ter-Petrosyanın məktubunu çatdırmaq üçün
həmin ölkənin təmsilçisi Misir nümayəndə heyətinin tərkibində gedib. Məktub lazımi ünvana çatdırılsa da,
Kəraçidə ilk dəfə olaraq İKT-nin Ermənistan əleyhinə qətnaməsi qəbul olunub.
Bu təşkilatla əməkdaşlığımızı əks etdirən sənədlərdə göstərilir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
2004-cü ilin dekabrında ərəb ölkələrinə səfəri çərçivəsində Qətərdə olarkən İKT-ni bir daha Ermənistanın
Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzünə qarşı BMT-də də həmrəyliyə çağırıb. Məhz İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
ölkəmizin İKT ilə əməkdaşlığı daha da gücləndirilib. Qeyd edilir ki, 2004-cü ildə İslam Konfransı Təşkilatının
Gənclər Forumunun təsis yığıncağı Azərbaycanda keçirilib.
İkili standartlardan əl çəkə bilməyən siyasi dairələrin himayədarlıq etdiyi ermənilərin təbliğatına
baxmayaraq, İKT Dağlıq Qarabağ münaqişəsində Ermənistanı ittiham edən addımlarını davam etdirib. 2006cı ilin yayında İKT Xarici İşlər Nazirlərinin Bakı görüşündə, həmin ilin dekabrında Dağlıq Qarabağ separatçı
rejiminin keçirdiyi qanunsuz seçkilərlə bağlı təşkilat Azərbaycanı müdafiə edən bəyanatlar verib.
Bu qəbildən olan sənədlər çox olsa da, onlardan ancaq bir neçəsini yada salmaq istərdik. Məsələn,
Azərbaycanın 2013-cü ilin oktyabr ayından etibarən BMT TŞ-da başlayan ikinci sədrlik dövründə BMT
tarixində ilk dəfə olaraq, Azərbaycanın təşəbbüsü ilə 2013-cü ilin 28 oktyabr tarixində “Birləşmiş Millətlər
Təşkilatı və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı arasında tərəfdaşlıq əlaqələrinin gücləndirilməsi” mövzusunda
qurumun yüksək səviyyəli iclası təşkil edilmişdir. İclasın məqsədi BMT və üzv dövlətlərinin sayına görə
dünyada ikinci ən böyük hökumətlərarası təşkilat olan İƏT arasında beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin
qorunması üzrə əməkdaşlığın hazırkı vəziyyətinin nəzərdən keçirilməsi və tərəfdaşlıq əlaqələrinin daha da
gücləndirilməsinə dair birgə fəaliyyət üzrə müzakirələrin aparılması olub. Azərbaycanın xarici işlər naziri
Elmar Məmmədyarovun sədrlik etdiyi iclasda BMT baş katibi Pan Gi Mun və İƏT baş katibi Ekmələddin
İhsanoğlu iştirak etmişlər.
Bundan başqa, Dialoq və Əməkdaşlıq uğrunda İslam Konfransı Gənclər Forumunun (DƏ-İKGF)
nümayəndə heyəti tərəfindən irəli sürülmüş “Dialoq və Əməkdaşlıq uğrunda İslam Konfransı Gənclər Forumu
haqqında” xüsusi qətnamə yekdilliklə qəbul edilmişdir. Qətnamədə İƏT-ə üzv ölkələr Xocalı soyqırımı aktının
milli və beynəlxalq səviyyədə insanlığa qarşı cinayət kimi tanınması üçün lazımi səylər göstərməyə və
“Xocalıya ədalət!” kampaniyasında fəal iştirak etməyə çağırılırlar. İclasın nəticəsi olaraq, İƏT Xarici İşlər
Nazirlərinin Şurası tərəfindən qəbul edilmiş yekun Küveyt Bəyannaməsində BMT Təhlükəsizlik Şurasının
müvafiq qətnamələrinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünə hörmətin
vacibliyi bir daha vurğulanmışdır.
2017-ci il sentyabrın 10-11-də Qazaxıstanın paytaxtı Astanada İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Elm və
Texnologiya üzrə 1-ci Sammiti keçirilmişdir. Sammitdə təşkilata üzv olan 57 ölkənin dövlət və hökumət
başçıları, elm və texnologiya məsələləri üzrə məsul nazirlər, müşahidəçi ölkələrdən, eləcə də beynəlxalq
təşkilatlardan 80-dək nümayəndə heyəti iştirak etmişdir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sammitin
sessiyasında “XXI əsrdə elmin cəmiyyətə artan təsiri” mövzusunda çıxış etmişdir. Prezident İlham Əliyev
vurğulamışdır ki, son bir neçə ildə Azərbaycanda İƏT-ə üzv ölkələrin xarici işlər, mədəniyyət, turizm, təhsil,
əmək və digər nazirlərinin 10-a yaxın görüşü keçirilmişdir.
Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzünün fəsadlarından bəhs edən Prezident İlham Əliyev
qeyd etmişdir ki, Azərbaycanda müqəddəs məscidləri dağıdan Ermənistan müsəlman ölkələrinin dostu ola
bilməz.
Xalq qəzeti.-2019.-4 sentyabr.-№193.-S.3.
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Avropa İttifaqı-Azərbaycan münasibətləri: “Şərq tərəfdaşlığı” və yeni strateji
əməkdaşlıq modeli
Bir neçə müddətdir ki, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında yeni əməkdaşlıq sənədinin hazırlanması
ilə əlaqədar bəzi məsələlər qızğın nəzəri diskussiyaların mövzusuna çevrilib. Burada fərqli mövqelər ifadə
edilir, bəzən hətta bir-birinə zidd tezislər səsləndirilir. Rəsmi Bakı isə təmkinli və reallığı əks etdirən fəal
mövqe tutur, tərəfdaşlıq sazişi üzrə danışıqların konstruktiv müstəvidə davam etdirildiyini ifadə edir. Bu
xüsusda ekspertlər bir mühüm məqama diqqət yetirməlidirlər. Azərbaycan ayrı-ayrı dövlətlər və təşkilatlarla
bərabərhüquqlu və qarşılıqlı hörmətə əsaslanan əlaqələrə üstünlük verir. Suverenlik və milli maraqların
qorunması başlıca yer tutur. Aİ-nin “Şərq tərəfdaşlığı” proqramı çərçivəsində əməkdaşlıq təkliflərində
müəyyən məqamlar onu qane etmədiyindən özünün əməkdaşlıq modelini irəli sürüb. Bu istiqamətdə səmərəli
müzakirələr aparılır. Məhz bu kontekstdə Aİ-Azərbaycan münasibətlərinin bir sıra aspektləri üzərində geniş
dayanmağa ehtiyac görürük.
Əməkdaşlığın tarixi: transformasiya mərhələləri
Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra Avropa İttifaqı ilə münasibətlərin qurulması bütün
aktuallığını əyani şəkildə nümayiş etdirməyə başladı. Təsadüfi deyil ki, Ulu öndər Heydər Əliyev ölkənin
xarici siyasət kursunu müəyyən edərkən bu nüfuzlu Avropa qurumu ilə əlaqələri prioritet istiqamətlərdən biri
kimi müəyyən edib. 1999-cu ildə isə Aİ ilə tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq sazişi imzalanıb. Bu, tərəflər arasında
qarşılıqlı əlaqələrin hüquqi əsasını təşkil edirdi. XXI əsrin başlanğıcından Aİ-nin özünün daxilində, qlobal
geosiyasətdə və regional məsələlərdə dəyişikliklər meydana gəldi. 2004-cü ildə təşkilatın 10 ölkə ilə
genişlənməsi Aİ-nin daxili və xarici siyasətinə öz möhürünü vurdu.
Avropa Qonşuluq Siyasəti (AQS) adlanan proqram qəbul edildi. Bu proqramda təşkilatın öz qonşuları
ilə münasibətlərini tənzimləməsi qaydaları və hüquqi şərtləri ifadə olundu. Bu, iki istiqamətdə – Aralıq dənizi
bölgəsi və Şərq istiqamətində reallaşmalı idi. Xatırladaq ki, Balkanlar ayrıca xətti təşkil edirdi, çünki həmin
istiqamətdə ölkələrin Aİ-yə üzv qəbul edilməsi nəzərdə tutulurdu.
Aİ-nin Şərq istiqamətindəki qonşuluq siyasətində isə Cənubi Qafqaz xüsusi yer tutdu. Lakin 2008-ci
il Rusiya-Gürcüstan müharibəsi və 2008-2009-cu illərdə Ukraynanın üzləşdiyi qaz münaqişəsi mövcud reallığı
kəskin surətdə dəyişdi. Aİ Şərq qonşularının təşkilata daxil olması şərtini aradan qaldırdı və assosiativ üzvlük
məsələsi önə çıxdı. Bununla yanaşı, Aİ azad ticarət zonasının yaradılması, enerji təhlükəsizliyi, insan haqları,
Ümumdünya Ticarət Təşkilatına (ÜTT) üzvlük kimi məsələləri də önə çəkdi.
Aydın görünürdü ki, Aİ yeni qonşularına sırf özünün geosiyasi, iqtisadi, enerji və maliyyə maraqları
prizmasından baxır. Onun 2007-ci ilə kimi həyata keçirdiyi əməkdaşlıq proqramları – TRASEKA, TASİS,
İNOGEYT və digər təşəbbüslər dolayısı ilə həmin məqsədlərlə bağlı idi. 2007-ci ildə geosiyasi vəziyyət
dəyişəndə, Aİ yeni proqramlar hazırladı. Məsələn, TASİS proqramı Avropa Qonşuluq və Tərəfdaşlıq Aləti
(AQTA) ilə əvəz olundu. AQTA yeni qonşularla daha sıx və əhatəli əlaqələrin qurulmasını nəzərdə tuturdu.
Bu proqram demokratiya və insan hüquqlarının təşviqi, bazar iqtisadiyyatına keçidin asanlaşdırılması və
davamlı inkişafın təşviqi, habelə qarşılıqlı maraq kəsb edən sahələrdə əməkdaşlığın inkişafını özündə ehtiva
edir. AQTAçərçivəsində Tvinninq, Texniki yardım və Məlumat mübadiləsi (TAİEX), Büdcəyə dəstək,
Tempus, Erasmus Mundus kimi proqramlar həyata keçirilib.
Onu vurğulayaq ki, AQTA çərçivəsində 2007-ci ildə Brüssel 2007-2013-cü illər üçün Azərbaycanla
əməkdaşlığı ifadə edən strateji sənəd hazırladı. Bu sənəddə Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatının inkişafına
yardım, təhlükəsizlik məsələsi və Aİ-Azərbaycan Birgə Fəaliyyət Planının həyata keçirilməsi ifadə edilib.
2008-ci ildə isə postsovet məkanının altı ölkəsini əhatə edən “Şərq tərəfdaşlığı” proqramı irəli sürüldü. 2009cu ildə Praqada “Şərq tərəfdaşlığı”nın təsis sammiti keçirildi. Bununla da faktiki olaraq, Aİ-nin Ukrayna,
Moldova, Belarus, Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan istiqamətlərində qonşuluq siyasəti məzmun və məqsəd
baxımından transformasiyaya uğradı.
Nədənsə, bir sıra ekspertlər Aİ-Azərbaycan əlaqələrinə bu transformasiyaların özündə daşıdığı
məzmun çalarları kontekstində baxmır, həmin səbəbdən də tərəflər arasında münasibətlərin real dinamikasını
dərk etməkdə çətinlik çəkirlər. O cümlədən Azərbaycanın hansı səbəblərdən 2007-ci ildən Aİ ilə münasibətlərə
özəl aspektdə yanaşmağa başlamasının arxasında dayanan real faktları qəbul edə bilmirlər. Məsələ ondan
ibarətdir ki, “Tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq haqqında” sazişdən (TƏS) başlayaraq, Aİ Azərbaycan siyasətində bir
xətti qorumağa çalışıb – əlaqələri özünün geosiyasi, iqtisadi, təhlükəsizlik və enerji təhlükəsizliyi maraqlarına
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uyğun qurmaq. Bunun konkret təzahürlərindən biri də assosiativ üzvlük və ÜTT-yə üzv olmaqdır. Ola bilsin
ki, hansısa postsovet məkanı ölkəsi üçün bu cür yanaşma qəbul ediləndir, ancaq Azərbaycanın suverenliyi və
müstəqilliyi üçün iki mühüm faktor vardır. Birincisi, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
ədalətli və beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində həlli sayəsində ərazi bütövlüyünün bərpası, ikincisi, bütün
istiqamətlərdə müstəqil kursun qorunub saxlanması, milli maraqların təmin edilməsi.
Müstəqillik və suverenlik: iki mühüm şərt
Aİ ilə əlaqələr də mütləq surətdə bu iki məqamı nəzərə almalıdır. Məhz həmin səbəbdəndir ki, rəsmi
Bakı assosiativ üzvlük modelini qəbul etmədi, əvəzində, hər iki tərəf üçün faydalı olan strateji tərəfdaşlıq üzrə
yeni hərtərəfli saziş təklifini irəli sürdü. 2015-ci ildə Riqa sammitində Azərbaycan rəhbərliyi bu barədə açıq
və konkret mövqe bildirdi. Bir qədər çaşqın vəziyyətə düşən Brüssel, nəhayət, bunu qəbul etdi və 2017-ci ildə
Azərbaycanın təklif etdiyi əməkdaşlıq modeli üzrə danışıqlar başladı. 2018-ci ildə “Tərəfdaşlığın prioritetləri”
adlı sənəd paraflandı.
Beləliklə, aydın oldu ki, Azərbaycan iqtisadi, siyasi, geosiyasi, energetik müstəqilliyini qoruyub
saxlayaraq Aİ ilə strateji tərəfdaş olmağa hazırdır. Bunun əsasında Aİ Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü,
suverenliyini, sərhədlərinin toxunulmazlığını əks etdirən yeni bir sənədi də qəbul etdi. Hazırda strateji
tərəfdaşlıq sənədi üzərində iş davam edir. Təbii ki, bu, asan proses deyil. Çünki ilk dəfədir ki, Aİ “Şərq
tərəfdaşlığı” proqramı çərçivəsində tərəfdaş olan ölkənin özünün təklif etdiyi əməkdaşlıq sənədi üzərində
işləyir. Adətən, “Şərq tərəfdaşlığı”nın digər üzvləri Brüsselin şərtlərindən kənara çıxa bilmirlər. Bu da onları
Aİ-nin xarici siyasətinin birbaşa obyektinə çevirir. Yəni söhbət Brüsselin irəli sürdüyü şərtlər daxilində
əlaqələrdən gedə bilər.
Azərbaycan isə bərabərhüquqlu tərəfdaş kimi Aİ ilə əməkdaşlıq modeli təklif edib və onu qətiyyətlə
reallaşdırır. Hərçənd, Brüssel istərdi ki, əlavə şərtlərlə Bakını özündən asılı vəziyyətə salsın, Azərbaycan isə
bərabərhüquqluluğu tam qorumağa çalışır. Bu məqamda Brüssellə Bakının müəyyən fikir ayrılığı ola bilər.
Məsələn, ÜTT-yə üzvlüklə bağlı fikir ayrılığı qala bilər. Çünki o halda Azərbaycan üzərinə müəyyən
məhdudlaşdırıcı öhdəliklər götürməlidir. Təcrübə göstərir ki, böyük dövlətlər belə ÜTT-nin bir sıra şərtləri ilə
razı deyillər. Onlar dövlətlərə eyni dərəcədə yanaşılmadığını deyirlər. O halda ÜTT-yə şərtsiz daxil olmağın
mənası nədir? Aİ bu faktordan istifadə edib Azərbaycana başqa şərtlər qoymayacaq ki?
Bu kimi suallara cavab tapılmalıdır. Bunlarla yanaşı, Ermənistan da ÜTT-yə üzvdür. Eyni zamanda,
bu ölkə Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasət yeridir. Bu istiqamətdə ÜTT daxilində Azərbaycan Ermənistanla
necə tərəfdaş ola bilər? Meydana indi görünməyən çox sayda qeyri-müəyyən məqamlar çıxır.
Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, Aİ Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanısa da, işğalçı Ermənistanla
da sıx əlaqələrə can atır. Hətta forpost ölkəyə daha böyük vədlər də verilir. Hakimiyyət strukturlarının
demokratikləşməsi, korrupsiya ilə mübarizə və s. kimi vəzifələrdən bəhs edilir. Və sanki Dağlıq Qarabağ işğal
olunmayıb. Ermənistan qonşu dövlətin ərazilərini tutmayıb. Bu baxımdan Aİ-nin “Şərq tərəfdaşlığı” təşəbbüsü
çərçivəsində də İrəvana qarşı hər hansı ciddi tələb irəli sürdüyü görünmür.
Bütün bunlar, əlbəttə, Azərbaycan-Aİ münasibətlərinə təsirsiz ötüşmür. Lakin hazırlanan sənədin başa
çatdırılması tamamilə mümkündür. Tərəflərin ortaq mövqeyə gələcəyinə şübhə yoxdur. Sadəcə, anlamaq və
qəbul etmək lazımdır ki, Azərbaycan müstəqil dövlət kimi öz maraqlarını heç nəyə güzəştə gedə bilməz.
Xüsusilə söhbət ərazi bütövlüyündən və enerji təhlükəsizliyindən gedirsə, bu, mümkün deyil.
Müasir mərhələdə müstəqil dövlət olmaq asan deyil. Bütün məsələlərdə milli mənafeləri qorumaq
gərəkdir. Təcrübə göstərir ki, bir sıra ölkələr bu məsələdə kifayət qədər qətiyyətli ola bilmirlər. Azərbaycan
isə həmin məsələdə son dərəcə yüksək iradə və qətiyyətlilik göstərir. Avropa İttifaqı ilə hazırlanan yeni strateji
əməkdaşlıq sənədində də bu məqam tam şəkildə öz əksini tapıb.
Newtimes.az
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Azərbaycan regional miqyasda sabitləşdirici rol oynayır
Regional əməkdaşlıq və bütün qonşularımız ilə münasibətlərimiz bizim üçün mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Məncə, bunu hər bir ölkəyə şamil etmək olar. Bir dövlətin qonşusu ilə hər hansı bir problem
varsa, burada hər iki tərəf əziyyət çəkir.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Səbuhi Məmmədov
Məşhur politoloq Zbiqnev Bzejinskinin “Avrasiyanın Balkanları” kimi dəyərləndirdiyi Cənubi Qafqaz
ötən əsrin sonlarından etibarən region və dünya gücü olmaq istəyən dövlətlərin mübarizə meydanına
çevrilmişdir. Qara dəniz və Xəzər dənizi arasında yerləşən bu region Cənub-Şimal və Qərb-Şərq enerji və
nəqliyyat xətlərinin kəsişməsi və Xəzər hövzəsi enerji mənbələrinə sahib olması baxımından böyük əhəmiyyət
daşıyır. Müstəqil xarici siyasət yürüdən Azərbaycanın həyata keçirdiyi və dəstəklədiyi strateji layihələr də
“Böyük şahmat lövhəsi” kimi qiymətləndirilən Avrasiya kontinentində təhlükəsizliyin gücləndirilməsinə öz
töhfəsini verir, regional iqtisadi-siyasi inkişafın təmin olunmasına şərait yaradır.
Hər bir dövlətin dünyadakı nüfuzu onun həyata keçirdiyi milli inkişaf və təhlükəsizlik siyasəti ilə
birbaşa əlaqəlidir. Xüsusilə də təhlükəsizlik siyasəti ölkənin siyasi, iqtisadi, sosial və mənəvi inkişafının
mühüm göstəricilərindən biri kimi dəyərləndirilir. Buna görə də, beynəlxalq münasibətlərin müstəqil subyekti
olan, Azərbaycan daxili və xarici siyasət vasitələrindən istifadə edərək mövcud təhlükəsizlik mühitində
təhdidlərin nəzarət altında saxlanılmasına və aradan qaldırılmasına, habelə ölkənin milli maraqlarının təmin
edilməsinə yönəlmiş milli təhlükəsizlik siyasətini formalaşdırır və həyata keçirir.
Azərbaycan xüsusilə də Avropa və Avratlantik siyasi, təhlükəsizlik, iqtisadi və digər strukturları ilə
strateji əməkdaşlığın inkişafı məsələsinə diqqət yetirir. Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasında göstərildiyi kimi,
Azərbaycan Avratlantik strukturları ilə tərəfdaşlığı bütövlükdə Avratlantik məkanında ümumi təhlükəsizliyə,
iqtisadi inkişafa və demokratiyaya dəstək verəcək vasitə kimi görür. Artıq uzun illərdir ki, ölkəmiz Avropa və
Avratlantik məkanında qeyri-sabitliyin, münaqişələrin və təhdidlərin aradan qaldırılmasında NATO ilə birgə
işləyir və təhlükəsizliyin bölünməzliyi prinsipinə zidd coğrafi və siyasi ayrı-seçkilik olmadan Avropada və
yerləşdiyi regionda vahid təhlükəsizlik sisteminin qurulması yükünü bölüşür. Xatırlatmaq yerinə düşər ki,
Azərbaycan Avratlantik Tərəfdaşlıq Şurası və NATO-nun “Sülh naminə tərəfdaşlıq” Proqramı çərçivəsində
NATO ilə mümkün olan tərəfdaşlıq vasitələrindən tam gücü ilə istifadə edir.
“Köhnə dünya” ölkələri ilə siyasi-iqtisadi, eyni zamanda, humanitar sahələrdə əməkdaşlığın
dərinləşdirilməsinin zəruriliyi mövqeyindən çıxış edən Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə çoxşaxəli qarşılıqlı
əlaqələr yaratmışdır. Azərbaycan Respublikasının Avropa İttifaqı ilə münasibətləri “MDB Ölkələrinə Texniki
Dəstək” (TACIS), “Avropa – Qafqaz – Asiya Nəqliyyat Dəhlizi” (TRACECA) və digər proqramlar
çərçivəsində inkişaf etdirilir. Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında 1999-cu ildən qüvvəyə minmiş
Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi siyasi dialoq, demokratiyanın inkişafına kömək, eləcə də iqtisadi əməkdaşlıq
və sərmayə qoyuluşu üçün əlverişli çərçivə yaradır.
Azərbaycanın 2004-cü ildə Avropa İttifaqının “Yeni Qonşuluq Siyasəti”nə daxil edilməsi və bu siyasət
çərçivəsində 2006-cı ildə qəbul edilmiş Azərbaycan – Avropa İttifaqı Fəaliyyət Planının həyata keçirilməsi
siyasi dialoq və siyasi, iqtisadi və institusional islahatlar sahəsində əməkdaşlığı daha da inkişaf etdirir. Ötən
müddət ərzində regional inkişafın davamlılığını artıran enerji-nəqliyyat və kommunikasiya layihələrinin
reallaşdırılması təhlükəsizliyin gücləndirilməsində Azərbaycan ilə Avratlantik məkan arasında dialoqun daha
intensiv aparılmasına və əlaqələrin günün reallıqlarına uyğun səviyyədə inkişaf etdirilməsinə əsas yaradır.
Təbii ki, Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi xarici siyasət kursu sayəsində bu gün dünyanın aparıcı
dövlətləri və təşkilatları Azərbaycanı Cənubi Qafqazın hərbi-siyasi, iqtisadi, ekoloji təhlükəsizliyinin təmin
olunmasına fundamental strateji töhfələr bəxş edən regional güc kimi dəyərləndirir.
Bu gün bütün dünyada təhlükəsizlik anlayışı dövlətlərin malik olduğu müdafiə potensialı ilə ölçülərək,
yalnız hərbi hazırlıq sahəsini əhatə etmir. Müasir dövrdə ayrı-ayrı dövlətlərin və bütövlükdə, regionların
təhlükəsizliyi siyasi, iqtisadi, ən mühümü isə enerji təhlükəsizliyinin təminatı baxımından səciyyələndirilir.
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Xüsusilə, iqtisadi təhlükəsizlik ölkənin milli təhlükəsizliyinin mühüm tərkib hissəsi olub, dövlətin geosiyasi
gücü hesab edilməklə müstəqilliyin möhkəmlənməsinə xidmət göstərir. Artıq 28 ildir müstəqil dövlət kimi
balanslaşdırılmış xarici siyasət yürüdən Azərbaycan həm də nadir coğrafi mövqeyə malik olmaqla bir deyil,
bir neçə regionun təhlükəsizliyinin etibarlı və davamlı olmasında mühüm geosiyasi faktor kimi çıxış edir.
Düşünülmüş xarici siyasət nəticəsində bu gün Azərbaycan hətta son zamanlar münasibətləri gərginləşmiş güc
mərkəzləri arasında dialoq məkanına çevrilmişdir. Belə ki, 2017-ci ildən etibarən Bakıda ABŞ və Rusiya,
NATO və Rusiya hərbi rəhbərliyinin görüşlərinin keçirilməsi artıq ənənəvi xarakter daşıyır. Xatırladaq ki,
2017-ci ilin fevralında Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Rusiya Federasiyası silahlı qüvvələrinin baş Qərargah
rəislərinin, 2017-ci ilin sentyabrında isə NATO-nun Hərbi Komitəsinin sədri ilə Rusiya Silahlı Qüvvələrinin
Baş Qərargah rəisi arasında Bakıda görüşlər keçirilmişdir. Ötən ilin dekabrında V. Gerasimov NATO Müttəfiq
Qüvvələrinin Avropadakı Baş komandanı, general Körtis Skaparotti ilə Bakıda görüşmüşdü.
Cari ilin iyul ayında Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Valeri Gerasimov və NATO
Müttəfiq Qüvvələrinin Avropadakı Ali Komandanı Tod Volters arasında görüş yenidən Bakıda keçirilmişdi.
Generallar iyulun 10-da Prezident İlham Əliyevin qəbulunda olmuş, Azərbaycanın hərbi-siyasi rəhbərliyi ilə
danışıqlar aparmış və daha sonra iki general arasında görüş baş tutmuşdu. İki böyük dövlət nümayəndəsinin
Bakıda müntəzəm görüşlər keçirməsi Azərbaycanın yürütdüyü xarici siyasətin doğru olduğunu bir daha
təsdiqləməklə yanaşı, ölkəmizin qlobal əhəmiyyətli coğrafi məkan olduğunu da göz önünə gətirir.
Bundan başqa, Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, qlobal təhlükəsizliyə aid vacib məsələlərin
müzakirə edilməsi üçün bir çox ölkələr sırasından məhz Azərbaycanın seçilməsi ölkəmizə olan hörmət və
etimadın, eyni zamanda, respublikamızın regional təhlükəsizlik, inkişaf və sabitliyin təmin edilməsində
oynadığı rolun və yürütdüyü müstəqil siyasətin göstəricisidir. Azərbaycanın Rusiya və ABŞ ilə strateji
münasibətləri təhlükəsizlik, enerji və iqtisadi sahələrdə əməkdaşlığı əhatə edir və münasibətlərin yüksək
səviyyədə olması Bakının Cənubi Qafqaz regionunun “diplomatik paytaxtı” statusunu qazanmasına imkan
yaradır. Bununla yanaşı, Azərbaycan beynəlxalq ictimaiyyətin məsuliyyətli üzvü olaraq, bu formatda
görüşlərin keçirilməsinə evsahibliyi etməklə qlobal sülh və təhlükəsizliyin, silahlara nəzarət rejiminin
möhkəmləndirilməsinə, beynəlxalq səviyyədə gərginliyin azaldılmasına və strateji dialoq və qarşılıqlı etimad
mühitinin formalaşmasına öz töhfəsini verir.
Azərbaycanın təşəbbüsü və iştirakı ilə həyata keçirilən enerji və nəqliyyat dəhlizləri layihələrinin
ölkəmizin regional güc mərkəzi statusunu daha da möhkəmləndirməsi artıq heç kimə sirr deyil. Qlobal
təhlükəsizlik üçün mühüm olan ABŞ-Rusiya Federasiyası görüşlərinin Bakıda keçirilməsinin əsas
səbəblərindən biri də məhz Azərbaycanın regional və qlobal proseslərdə fəal rol oynaması ilə əlaqədardır.
Azərbaycanın NATO-ya və Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatına üzv olmadığı məlumdur. Lakin
belə mövqe ABŞ, Avropa və Rusiya ilə çox yaxşı münasibətlər yaratmağa və onları inkişaf etdirməyə mane
olmur. Əksinə, güc mərkəzlərinin hörmətinin artmasına şərait yaradır. Nüfuzlu siyasətçilər də etiraf edirlər ki,
Azərbaycan bu gün təkcə yerləşdiyi regionda deyil, həm də daha geniş miqyasda sabitləşdirici rol oynayır.
Rəsmi Bakının Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin təmin edilməsində atdığı addım, regionda və beynəlxalq
miqyasda terrora qarşı mübarizəyə qarşı çıxması Azərbaycanın əhəmiyyətini artıran amillərdəndir. Ölkəmizin
tarixən Şərqlə Qərb arasında körpü rolunu oynaması onun strateji məsələlərin həyata keçməsində daşıdığı
əhəmiyyətdən də xəbər verir.
Fakt ondan ibarətdir ki, Azərbaycan özünün sülhpərvər mövqeyi, qonşu, region və bütövlükdə
əməkdaşlığa meyilli olan bütün dövlətlərlə etibarlı əlaqələrinin səviyyəsi, həmçinin yüksək siyasi, iqtisadi,
inkişaf potensialı ilə dünya dövlətləri arasında rəğbət və dəstək qazanmaqda davam edir. Ən əsası, Azərbaycan
malik olduğu geosiyasi və geoiqtisadi potensialdan yararlanaraq regionun sabit inkişafı və təhlükəsizliyinin
təminatında üzərinə düşən rolu uğurla yerinə yetirir. Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi, Azərbaycan
yerləşdiyi regionda sabitləşdirici amil rolunu oynayır və rəsmi Bakının təşəbbüsləri regional əməkdaşlığa və
regionumuzda təhlükəsizlik tədbirlərinin güclənməsinə yönəldilmişdir.
Xalq qəzeti.-2019.-10 sentyabr.-№198.-S.1-2.
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Milli maraqların təmin olunmasına yönəlmiş xarici siyasətin uğurları
Səbuhi Məmmədov
Biz öz coğrafiyamızı ölkələrimiz və qonşularımız üçün böyük potensiala çevirmişik. Buna görə
düşünürəm ki, bizim razılaşdığımız məsələlərin əhəmiyyəti onilliklər boyu özünü göstərəcək.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Hər bir dövlətin hədəf götürdüyü konkret məqsədləri var və buna nail olmaq üçün fəal xarici
siyasət yürüdülməsi strateji əhəmiyyət daşıyır. Əlbəttə ki, bu, hər bir dövlətin ictimai-siyasi
quruluşundan və onun sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsindən, eləcə də beynəlxalq problemlərin həllində
nümayiş etdirdiyi fəallıq dərəcəsindən asılıdır. Bu mənada Azərbaycanın həyata keçirdiyi fəal çoxtərəfli
xarici siyasət strateji hədəflərin yerinə yetirilməsinə xidmət etməklə yanaşı, ölkəmizin beynəlxalq
imicinin daha da güclənməsinə şərait yaradır.
Ən əsası, beynəlxalq siyasi arenada cərəyan edən mürəkkəb prosesləri doğru qiymətləndirən və qlobal
çağırışlara adekvat reaksiya verən Prezident İlham Əliyevin strateji əhəmiyyətli məsələlərdə milli mənafelərə
uyğun addımlar atması xarici siyasət kursumuzun uğurla davam etdirildiyini təsdiqləyir.
Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi çoxtərəfli xarici və daxili siyasət Azərbaycanda istər lokal
sosial-iqtisadi məsələlər, istərsə də regional əhəmiyyətli bir sıra layihələrin həyata vəsiqə qazanmasına və
dövlətlərarası əlaqələrin daha da güclənməsinə gətirib çıxarmışdır. Məhz belə uğurlu xarici və daxili siyasətin
həyata keçirilməsi sayəsində Azərbaycanın hərtərəfli inkişaf səviyyəsi ölkəmizi beynəlxalq münasibətlərin
mühüm aktoruna çevirməklə yanaşı, milli təhlükəsizliyimizin, o cümlədən ərazi bütövlüyümüzün təmin
edilməsinə yönəlmiş fəal diplomatik fəaliyyət göstərməyimizə də münbit şərait yaratmışdır.
Bu da bir aksiomdur ki, dövlətin daxili siyasəti xalqın maddi və mənəvi tələbatının fasiləsiz təmin
edilməsinə yönəldilir, xarici siyasət isə bu vəzifələrin yerinə yetirilməsinə xidmət edir. Ölkə daxilində gedən
proseslərdən və qarşıya qoyulan vəzifələrdən irəli gələn bu siyasi xətt dövlətin beynəlxalq münasibətlər
sahəsində mövqeyini və həyata keçirdiyi xarici siyasətinin istiqamətlərini, habelə xarakterini və prinsiplərini
müəyyənləşdirir. Bu mənada xarici siyasəti dövlətin daxili inkişafının əsas vəzifələrindən irəli gələn, ölkənin
milli mənafeləri ilə xarici aləmin maraqları arasında sivil birgəyaşayış qaydaları və normaları əsasında
uyğunlaşdırılmış, uzlaşdırılmış münasibətlər sistemini yaratmağa xidmət edən məqsədyönlü fəaliyyət növü
kimi xarakterizə etmək olar.
Azərbaycanın xarici siyasət fəaliyyətinin əsas istiqamətlərini suverenliyimizin, ərazi bütövlüyümüzün
və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərimizin bərpa edilməsi və qorunması, ölkənin davamlı inkişafı üçün
əlverişli xarici mühitin yaradılması, dünya birliyi ilə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın və iqtisadi-ticarət
əlaqələrinin genişləndirilməsi təşkil edir. Bundan başqa, rəsmi Bakının xarici siyasət kursunda enerji və
nəqliyyat strategiyasının inkişafının dəstəklənməsi, ölkəmiz haqqında həqiqətlərin dünya birliyinə çatdırılması
və beynəlxalq arenada nüfuzunun artırılması məsələləri də ön yerlərdən birini tutur.
Azərbaycan xalqının zəngin maddi-mədəni irsinin dünya miqyasında tanıdılması və xaricdə yaşayan
həmvətənlərlə əlaqələrin daha da gücləndirilməsi də xüsusi diqqət ayrılan istiqamətlərdir. Son illər dünyanın
bir sıra regionlarında cərəyan edən təhlükəli proseslər də beynəlxalq sülhə və təhlükəsizliyə, o cümlədən
regional inkişafa yeni təhdidlər yaradır. Rəsmi Bakı bu ciddi çağırışlara vaxtında və milli maraqlar
çərçivəsində tutarlı cavab verilməsini də diqqət mərkəzində saxlayır. Bununla yanaşı, Azərbaycan dövlətinin
xarici siyasətinin konseptual əsaslarını, Konstitusiyanın 10-cu maddəsində yazıldığı kimi, başqa dövlətlərlə
münasibətlərini hamılıqla qəbul edilmiş beynəlxalq hüquq normalarında nəzərdə tutulan prinsiplər əsasında
qurur.
Ümummilli lider Heydər Əliyev deyirdi ki, respublikamızın qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri
Azərbaycanın mənafeyini dünya miqyasında müdafiə edə bilən ağıllı, səriştəli xarici siyasətin yeridilməsidir.
Qarşıda böyük vəzifələr durur. Bizim xarici siyasətimiz birinci növbədə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini
təmin etməyə yönəldilməlidir.
1934

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Ötən illər ərzində ümummilli liderin əsasını qoyduğu uğurlu xarici siyasət konsepsiyası Prezident İlham
Əliyev tərəfindən müvəffəqiyyətlə həyata keçirilir. Məhz belə siyasət nəticəsində Azərbaycan beynəlxalq
münasibətlərin nüfuzlu subyektinə çevrilmişdir. Bu gün regionun lider dövləti olan Azərbaycan nəinki regional
layihələrin iştirakçısı kimi tanınır, həm də beynəlxalq əhəmiyyətli layihələrin təşəbbüskarı və lokomotivi
rolunda çıxış edir. Dövlət başçımızın xarici ölkələrə səfərləri və keçirdiyi uğurlu danışıqlar, o cümlədən əldə
olunmuş razılıqlar, habelə imzalanmış sənədlər rəsmi Bakının qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa, bərabərhüquqlu
münasibətlərə üstünlük verilən xarici siyasət kursunun günün tələbləri səviyyəsində inkişaf etdiyini bir daha
təsdiqlədi.
Azərbaycanın diplomatik fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən birini də Avropa dövlətləri ilə
münasibətlərin qurulması təşkil etmişdir. Əlverişli coğrafi mövqedə yerləşən ölkəmizin Avropanın enerji
təhlükəsizliyinin təminatında, o cümlədən regional və qlobal təhlükəsizliyə verdiyi töhfə tərəflər arasında
münasibətlərin daim inkişaf etməsinə şərait yaradır. Buna görə də, Avropa İttifaqı ilə çoxşaxəli əməkdaşlıq
Azərbaycanın xarici siyasət doktrinasında mühüm istiqamətlərdən birini təşkil edir və tərəflər arasında
imzalanmış sənədlər əlaqələrin inkişafına öz təsirini göstərir. Həyata keçirilmiş çevik diplomatik siyasətin
nəticəsidir ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının “ATƏT-in Minsk Konfransının məşğul olduğu
Dağlıq Qarabağ bölgəsi üzərində münaqişə”, Avropa Parlamentinin “Avropa İttifaqının Cənubi Qafqazda
strategiyasına dair tələb” qətnamələrində, Avropa İttifaqının “Şərq tərəfdaşlığı” Sammitinin Bəyannaməsində
və Avropa İttifaqı – Azərbaycan “Tərəfdaşlıq Prioritetləri” razılaşmasında Azərbaycanın mövqeyi
dəstəklənmiş, ölkəmizin ərazi bütövlüyü və suverenliyinə, beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin
toxunulmazlığına hörmət ifadə edilmiş, münaqişənin məhz bu prinsiplər əsasında həllinin vacibliyi qeyd
olunmuşdur.
Azərbaycan müstəqil dövlət kimi nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarda özünün maraq və mənafeyini
maksimum dərəcədə təmin edir. Bu gün məşhur politoloqlar da əminliklə bildirirlər ki, Azərbaycan yürütdüyü
tarazlaşdırılmış siyasətlə dünyanın əsas güc mərkəzləri ilə optimal münasibətlər formalaşdırmışdır. Heç kimə
sirr deyil ki, ayrı-ayrı böyük dövlətlərin Cənubi Qafqaz regionunda maraqları uzlaşmır və belə bir vəziyyətdə
rəsmi Bakı həyata keçirdiyi siyasətlə bərabərhüquqlu tərəfdaş və dövlətlərarası əlaqələrdə qarşılıqlı hörmətə
əsaslanan münasibətlər formalaşdırmağı bacarmışdır. Bu gün artıq bir reallıqdır ki, Azərbaycan çoxşaxəli,
balanslaşdırılmış xarici siyasət kursu həyata keçirərək beynəlxalq arenada tam müstəqil, milli maraqlara
hesablanan xarici siyasət yürüdür. Həmin siyasətin həyata keçirilməsinə imkan verən güclü potensialımızın
formalaşması da məhz Prezident İlham Əliyevin siyasi məharətinin nəticəsində mümkün olmuşdur.
Bundan başqa, ikitərəfli və çoxtərəfli qaydalar əsasında yürüdülən xarici siyasət Azərbaycanın iqtisadi
imkanlarının artmasına da imkan vermişdir. İqtisadi potensialının artması Azərbaycanı xarici ölkələrə sərmayə
yatıran ölkəyə çevirmişdir. Qeyd etmək yerinə düşər ki, Cənubi Qafqaz regionu üzərindən beynəlxalq
nəqliyyat və kommunikasiya dəhlizlərinin genişləndirilməsi və Azərbaycanın tranzit imkanlarının
gücləndirilməsi ölkə iqtisadiyyatının və qeyri-neft sektorunun inkişafının vacib elementidir. Azərbaycanın
təşəbbüsü ilə ərsəyə gətirilmiş Bakı – Tbilisi – Ceyhan neft və Bakı – Tbilisi – Ərzurum qaz infrastruktur
layihələri, eləcə də TANAP və TAP layihələri, habelə Bakı – Tbilisi –Qars dəmir yolu layihəsi, şübhəsiz ki,
regionda iqtisadi, sosial inkişafa, ən əsası isə qarşılıqlı inam və faydanın üzərində qurulan uzunmüddətli
əməkdaşlığa səbəb olmuşdur.
Bu gün Azərbaycanın malik olduğu nüfuz və diplomatik potensial yalnız Cənubi Qafqaz regionu ilə
məhdudlaşmır, beynəlxalq xarakter daşıyır. Siyasi mütəxəssislər bildirirlər ki, ölkəmizin ikitərəfli
əməkdaşlığının coğrafiyası və məzmunu daim genişlənir, tərəfdaşlarının sayı artır. Buna görə də, təsadüfi deyil
ki, həyata keçirilən siyasətin nəticəsində Azərbaycan hazırda müxtəlif əməkdaşlıq layihələri ilə regionda və
onun hüdudlarından kənarda sülh, sabitlik və çiçəklənmənin sərhədlərinin genişlənməsinə töhfə verir, habelə
müasir dövrün təhdidlərinin qarşısının alınmasında beynəlxalq birliyin səylərini yaxından dəstəkləyir.
Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən üçtərəfli regional əməkdaşlıq
formatı beynəlxalq səviyyədə diplomatik yenilik kimi qəbul olunaraq, ikitərəfli əlaqələrimizi tamamlayır və
yeni əməkdaşlıq imkanları yaradır. Bundan başqa, Azərbaycan Şərq – Qərb, Şimal – Cənub, Cənub – Qərb
marşrutları üzrə dünya okeanlarını və qitələri birləşdirən nəqliyyat layihələrinin müəllifidir.
Yəni, mürəkkəb, eyni zamanda, strateji əhəmiyyətli coğrafi məkanda yerləşən Azərbaycan xarici
siyasətində milli maraqlarına uyğun davranr, daha çox qarşılıqlı etimada əsaslanan əlaqələrə üstünlük verir,
lokal və qlobal təhlükəsizliyin və sülhün möhkəmlənməsinə, eləcə də iqtisadi inkişafın güclənməsinə təkan
verən addımları dəstəkləyir. Ən əsası, milli maraqların təmin olunmasına yönəlmiş xarici siyasətin bundan
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sonra da davam etdiriləcəyinə heç bir şübhə yoxdur və Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan
beynəlxalq arenadakı mövqeyini daha da gücləndirəcəkdir.
Xalq qəzeti.-2019.-24 sentyabr.-№210.-S.1,3.
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“Şərq-Qərb”, “Şimal-Cənub” beynəlxalq nəqliyyat dəhlizləri
və Azərbaycanın geoiqtisadi maraqları
Əli Həsənov,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi,
tarix elmləri doktoru, professor
Strateji baxımdan mühüm geosiyasi məkanda – Şərqdən Qərbə və Şimaldan Cənuba uzanan çox mühüm
beynəlxalq nəqliyyat-kommunikasiya dəhlizlərinin kəsişməsində yerləşməsi Azərbaycanı əsrlərboyu
transmilli dünya güclərinin xüsusi maraq dairəsində saxlamışdır. Əlverişli geosiyasi və coğrafi mövqe
Azərbaycana malik olduğu zəngin karbohidrogen ehtiyatları qədər yeni dividendlər qazanmaq şansı
yaratmışdır. Həm ümummilli lider Heydər Əliyev, həm də Prezident İlham Əliyev mövcud reallığı müstəqil
Azərbaycan dövləti üçün əsas şanslardan biri kimi düzgün dəyərləndirərək, ötən 25 ildə bundan həm yeni neft
strategiyasının, həm də transmilli nəqliyyat-kommunikasiya siyasətinin həyata keçirilməsində başlıca amil
kimi məharətlə istifadə etmişlər. Hazırda Azərbaycanın dünya dövlətləri, güc mərkəzləri ilə münasibətlərinin
təməlində məhz üstün geosiyasi, geoiqtisadi və coğrafi reallıqlar dayanır ki, bu da müvafiq olaraq ölkənin
strateji maraqlarının yüksək səviyyədə təmin olunmasında aparıcı rol oynayır.
Bu fikirlər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi, tarix elmləri
doktoru, professor Əli Həsənovun “Şərq-Qərb”, “Şimal-Cənub” beynəlxalq nəqliyyat dəhlizləri və
Azərbaycanın geoiqtisadi maraqları” sərlövhəli analitik məqaləsində yer alıb. AZƏRTAC məqaləni təqdim
edir.
Bir qədər əvvəl yazdığım “Əsrin müqaviləsi” - Azərbaycanı qlobal dünya iqtisadiyyatının tərkib
hissəsinə çevirən layihə” adlı məqalədə ölkəmizdə təməli ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən 1994-cü
ildə qoyulmuş yeni neft strategiyası və onun uğurlu nəticələrindən geniş danışmışdım. Bugünkü məqalədə isə
həyata keçirilən siyasi strategiyanın digər mühüm istiqamətindən - Azərbaycanın üçüncü minillikdə
beynəlxalq nəqliyyat-kommunikasiya qovşağına çevrilməsi ilə bağlı 1993-cü ildən həyata keçirilən dövlət
siyasəti və onun görünən nəticələri haqqında bəhs etmək istəyirəm.
Azərbaycanın beynəlxalq nəqliyyat qovşağına çevrilməsi siyasəti, qeyd etdiyim kimi, dövlətin 1993-cü
ildən xarici iqtisadi və geosiyasi əlaqələr sahəsində həyata keçirdiyi iki əsas strateji xətdən biri olmuşdur.
Mütəxəssislər bu prosesdə Azərbaycanın fəaliyyətində müşahidə olunan bir neçə mühüm istiqaməti xüsusi
qeyd edirlər. Bunlar:
- Avropa, Qara dəniz, Qafqaz, Xəzər və Mərkəzi Asiya regionları arasında iqtisadi, ticari, nəqliyyat və
logistika əlaqələrinin inkişafından;
- Çin və Avropa İttifaqı arasında ən qısa quru yolu üzərində qurulan multimodal dəhlizin inkişafından;
- “Şimal-Cənub” Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin qurulmasından;
- Böyük İpək Yolu çərçivəsində tranzit yüklərin cəlb edilməsindən;
- Logistika və ticarət infrastrukturunun əhəmiyyətli dərəcədə təkmilləşdirilməsi və tənzimləyici
stimullar sayəsində regionda bu sahə üzrə Azərbaycanın daha cəlbedici qovşaq olmasından;
- Azərbaycanın Rəqəmsal Ticarət Qovşağı və TASİM layihələri vasitəsilə Böyük İpək Yolunun
rəqəmsallaşdırılmasından;
- müxtəlif nəqliyyat sahələri arasındakı əlaqələrin koordinasiya edilməsindən;
- yük və sərnişin daşımaları üzrə beynəlxalq və daxili tariflər sahəsində uyğunlaşdırılmış siyasətdən;
- çoxmodallı (birləşmiş) daşımaların təşkil olunması üzrə uyğunlaşdırılmış fəaliyyət proqramının işlənib
hazırlanmasından və s. ibarətdir.
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ötən 16 ildə neftdən gələn gəlirlərin də bir qismini cəlb etməklə,
ilk növbədə, ölkəni xarici aləmlə bağlayan əksər avtomobil və dəmir yolları, hava və su nəqliyyatı
infrastrukturları, quru, hava və su nəqliyyatına aid kommunikasiyalar, rabitə-informasiya texnologiyaları
modernləşdirilmiş, yenidən qurulmuş, yaxud hazırda qurulur. Azərbaycanın üç telekommunikasiya peyki “Azərspace-1”, “Azersky” və “Azərspace-2” orbitə çıxarılmış, Xəzər dənizinin dibi ilə Avropanı Asiya ilə
birləşdirəcək kommunikasiya vasitələrinin çəkilişinə start verilmişdir. Azərbaycanın regional və beynəlxalq
nəqliyyat-kommunikasiya layihələrinin dəstəklənməsi istiqamətində həyata keçirdiyi ardıcıl və məqsədyönlü
siyasət ölkəmizi qısa müddətdə Avrasiyanın əsas nəqliyyat-kommunikasiya qovşaqlarından birinə çevirmişdir.
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XX əsrin son onilliyində Avropa İttifaqının maliyyə yardımı, Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstanın
xüsusi səyi ilə reallaşdırılan “İpək Yolu” (TRASEKA) layihəsinə əlavə dəstək olaraq, Azərbaycanın
təşəbbüsü-liderliyi ilə inşa olunan və 2017-ci il oktyabrın 30-da istismara buraxılan Bakı-Tbilisi-Qars (BTQ)
dəmir yolu Trans-Avropa-Asiya dəmir yolları şəbəkələrini birləşdirmiş, bununla da qədim İpək Yolunun polad
magistrallar üzərində bərpası işi başa çatdırılmışdır.
Məlumdur ki, TRASEKA layihəsinin də əsas təşəbbüskarlarından biri ümummilli lider Heydər Əliyev
olmuşdur. Məhz onun təşəbbüsü ilə 1998-ci il sentyabrın 7-8-də Bakı şəhərində 9 ölkənin (Azərbaycan,
Türkiyə, Gürcüstan, Ukrayna, Moldova, Rumıniya, Bolqarıstan, Özbəkistan, Qırğızıstan) dövlət başçılarının,
13 beynəlxalq təşkilatın və 32 dövlətin nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə tarixi İpək Yolunun bərpasına həsr
olunmuş beynəlxalq konfrans keçirilmiş və yekunda Avropa İttifaqının TRASEKA proqramı əsasında
“Avropa-Qafqaz-Asiya dəhlizinin inkişafı üzrə beynəlxalq nəqliyyat haqqında Bakı Bəyannaməsi və
Çoxtərəfli Saziş” imzalanmış, TRASEKA-nın Daimi Katibliyinin Bakı şəhərində yerləşdirilməsi qərara
alınmışdır. Həmin dövrdə bəzi regional və beynəlxalq dairələrin əsassız qısqanclığına baxmayaraq,
TRASEKA layihəsinin qədim İpək Yolu üzərində yenidən qurularaq əksər region ölkələri üçün çox böyük
əhəmiyyət kəsb etməsi sübuta yetirilmişdir. Bu layihənin cəlbediciliyi, ilk növbədə, onunla ölçülürdü ki, o,
eyni zamanda, Rusiyanın, Mərkəzi Asiya ölkələrinin - Türkmənistan, Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızıstan və
Tacikistanın, həmçinin Əfqanıstanın daha əlverişli dəhliz vasitəsilə Avropa və dünya bazarlarına, o cümlədən
geriyə çıxışını asanlaşdırırdı, onların ticarət əlaqələrinin, iqtisadiyyatlarının inkişafına, dünya iqtisadiyyatı ilə
inteqrasiyasına mühüm şərait yaradırdı.
TRASEKA layihəsi işə düşəndən, xüsusən BTQ istifadəyə veriləndən sonra Çindən başlayaraq Orta
Asiyaya, Cənubi Qafqaza, sonra da Türkiyə vasitəsilə Avropaya, o cümlədən geriyə daşınan yüklərin
çatdırılması müddəti dəniz daşımalarına nisbətən iki dəfədən çox qısalmışdır. Mütəxəssislərin fikrinə görə, bu
dəhliz hazırda Avropanı Asiya ilə birləşdirən ən əlverişli, qısa və təhlükəsiz nəqliyyat dəhlizi hesab olunur.
Onun vasitəsilə son illərdə daşınan malların həcmi bir neçə dəfə artmış və BTQ qitələri bağlayan ən əlverişli
nəqliyyat körpüsü rolunu oynamağa başlamışdır.
Əsas qayəsi regionda və dünyada iqtisadi əlaqələrə, rifaha, sülhə, sabitlik və təhlükəsizliyə xidmət
etməkdən ibarət olan BTQ vasitəsilə birinci mərhələdə 5 milyon ton, ikinci mərhələdə 17 milyon ton, ondan
sonra isə daha böyük həcmdə yüklərin daşınması nəzərdə tutulur. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun
olaraq, Bakının Qaradağ rayonunun Ələt qəsəbəsində inşa olunan Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı, bu
ərazidə yaradılan Azad Ticarət Zonası və s. mühüm infrastruktur layihələri Azərbaycanın beynəlxalq nəqliyyat
qovşağına çevrilməsində xüsusi rol oynamışdır. Azad Ticarət Zonası yaxın gələcəkdə beynəlxalq yükdaşıma
və Avropa-Asiya logistika zəncirlərində aparıcı rol oynamaqla yanaşı, həm də yerli istehsalın təşviqi, “Made
in Azerbaijan” brendinin dünya üzrə tanınmasına müstəsna xidmət göstərəcəkdir. Azad Ticarət Zonasının
regional miqyasda Cənubi Qafqaz, Mərkəzi Asiya, İran, Rusiya və Türkiyənin bir hissəsinin daxil olduğu və
130 milyon insanı əhatə edən bir bazara xidmət göstərməsi planlaşdırılır. Hazırda Azərbaycan Çinin təşəbbüsü
ilə gerçəkləşən “İpək Yolu İqtisadi Kəməri” layihəsinin iştirakçısıdır. 2015-ci ilin dekabrında Prezident İlham
Əliyevin Çinə dövlət səfəri çərçivəsində “İpək Yolu İqtisadi Kəməri”nin yaradılmasının birgə təşviq edilməsi
barədə Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Çin Xalq Respublikası Hökuməti arasında qarşılıqlı anlaşma
memorandumu imzalanıb.
BTQ layihəsinin ölkəmiz üçün digər geosiyasi üstünlüklərindən biri də ondan ibarətdir ki, Azərbaycan
Gürcüstan ərazisindən keçməklə Türkiyə ilə birbaşa dəmir yolu əlaqəsinə sahib olur, bu da müvafiq surətdə
qardaş dövlətlər arasındakı münasibətlərin daha da möhkəmlənməsinə xidmət edir. Digər məsələ bu layihənin
yaxın gələcəkdə Naxçıvan Muxtar Respublikasına qədər uzadılmasıdır. Layihə çərçivəsində Qarsdan
Naxçıvana ayrıca dəmir yolu xəttinin çəkilməsi nəzərdə tutulur ki, bu da muxtar respublikanın Ermənistanın
blokadasından çıxarılmasına və onun nəqliyyat müstəqilliyinin təmin edilməsinə şərait yaradacaqdır.
Azərbaycanın üçüncü minilliyin əvvəlindən xüsusi maraq göstərdiyi, son illərdə fəal şəkildə qoşulduğu
və bundan sonra funksionallığı ciddi şəkildə yüksələn başqa bir transmilli nəqliyyat layihəsi “Şimal-Cənub”
Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi hesab olunur. Qeyd etmək istəyirəm ki, TRASEKA layihəsində olduğu kimi,
Azərbaycan Respublikasının “Şimal-Cənub” nəqliyyat dəhlizinə qoşulması təşəbbüsü də ümummilli lider
Heydər Əliyevə məxsusdur. Məhz onun razılığı əsasında 2001-ci ildən başlayaraq Azərbaycan Respublikasını
təmsil edən nümayəndələr Rusiya və İranın müvafiq qurumları ilə bu istiqamətdə müzakirələrə qoşulmuşlar.
2004-cü il mayın 19-21-də Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə Azərbaycan nümayəndə heyəti Moskva
şəhərində keçirilən Rusiya və İran dəmir yolu rəhbərlərinin müşavirəsinə qatılmış və üçtərəfli razılığa müvafiq
olaraq “Şimal-Cənub” nəqliyyat dəhlizi üzrə Beynəlxalq Konsorsiumun yaradılmasında iştirak etmişdir.
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Sonrakı dövrdə hər üç ölkənin dəmir yollarına tranzit yük axınının cəlb edilməsi, birgə layihə-axtarış işlərinin
görülməsi, ümumi məsələlərin və birgə işlərin əlaqələndirilməsi istiqamətindəki fəaliyyəti təmin olunmuşdur.
2005-ci il iyulun 24-27-də Tehran şəhərində və 2005-ci il fevralın 9-da Bakıda “Şimal-Cənub” nəqliyyat
dəhlizinin tikintisi, gələcək istismarı, beynəlxalq konsorsiumun yaradılması və maliyyələşdirilməsi üsulları,
hər bir tərəfin tikintidə payı, qoyulacaq əsaslı vəsaitin qaytarılması yolları və digər məsələlər müzakirə edilmiş
və razılığa gəlinmişdir.
Məlum olduğu kimi, Hindistan, Pakistan, İran, Azərbaycan, Rusiya və Şimali Avropa ölkələrini
birləşdirəcək “Şimal-Cənub” nəqliyyat dəhlizi haqqında ilk razılaşma aktı Rusiya Federasiyası, İran İslam
Respublikası və Hindistan arasında 2000-ci il sentyabrın 12-də Sankt-Peterburq şəhərində imzalanmışdır.
Azərbaycan, qeyd edildiyi kimi, bu sazişə beş il sonra - 2005-ci ildə qoşulmuşdur. Sonrakı illərdə, ümumilikdə,
13 dövlət bu sazişə imza atmış və müvafiq olaraq ratifikasiya etmişdir. Bunlar Azərbaycan, Belarus,
Bolqarıstan, Ermənistan, Hindistan, İran, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Oman, Rusiya, Tacikistan, Türkiyə və
Ukraynadır.
Mütəxəssislərin fikrinə görə, “Şimal-Cənub” nəqliyyat dəhlizinin əsas məqsədi, ilk növbədə, cənubdan
- Hindistandan başlayaraq Rusiyaya, Şimali və Qərbi Avropaya, eləcə də Körfəz ölkələrinə daşınan yüklərin
çatdırılma müddətini azaltmaq, daşıma qiymətlərini ucuzlaşdırmaq və dəhlizin funksionallığını artırmaqdan
ibarətdir. Dəhliz bir neçə əsas istiqamət: Hindistan-Rusiya-Qafqaz-Körfəz ölkələri; Mərkəzi Asiya-Körfəz
ölkələri; Xəzər dənizi-İran İslam Respublikası-Körfəz ölkələri və s. üzrə yükdaşıma fəaliyyətini nəzərdə tutur.
Bu istiqamətlər içərisində Azərbaycan üçün ən maraqlı istiqamət yüklərin gəmilərlə Hindistanın Mumbay
limanından İranın Bəndər-Abbas limanına gətirilməsi, sonra qatar və avtomobillərlə İranın mövcud dəmir və
avtomobil yolları ilə Qəzvin-Rəşt-Astara (İran)-Astara (Azərbaycan) dəmir və avtomobil yollarına ötürülməsi
və buradan da Azərbaycan vasitəsilə Rusiyaya, Şimali Avropa ölkələrinə və s. çatdırılmasıdır. Hazırkı marşrut
üzrə (Süveyş kanalı) malların çatdırılma vaxtı 45-60 gündür, “Şimal-Cənub” nəqliyyat dəhlizi vasitəsilə isə bu
müddətin 14-20 gün olması gözlənilir.
Azərbaycan hökuməti “Azərbaycan Respublikasında logistika və ticarətin inkişafına dair Strateji Yol
Xəritəsi”nə uyğun olaraq, sonrakı müddətdə “Şimal-Cənub” nəqliyyat dəhlizinin yaradılması prosesində fəal
rol oynamış, ölkənin hər iki transkontinental dəhlizin kəsişməsində, Avrasiya coğrafiyasının mərkəzində
mühüm nəqliyyat-logistika qovşağına çevrilməsinə nail ola bilmişdir. Dəhlizin Azərbaycan ərazisindən keçən
hissəsində yaxın müddətdə gözlənilən yük daşımalarının həcmi təxminən birinci mərhələdə - 3 milyon ton,
ikinci mərhələdə - 5-8 milyon ton və üçüncü mərhələdə - 15 milyon ton nəzərdə tutulur ki, buna nail olmaq
istiqamətində də ciddi addımlar atılır. Hazırda mövcud nəqliyyat dəhlizinin reallaşması üzrə işlər çox intensiv
şəkildə gedir və Azərbaycan hissəsində proses artıq son mərhələyə qədəm qoymuşdur. Astara (AR)-Astara
(İİR) dəmir yolu xəttinin Astaraçay üzərindəki körpüyə qədər olan 8,3 kilometr yeni yolun, Astaraçay
üzərindəki körpü və İran ərazisindəki 1,4 kilometr yolun tikintisi tamamlanmışdır. Bu dəhlizin Qəzvin-Rəşt
(175 km) hissəsinin tikintisi ilə bağlı İran tərəfi ilə danışıqlar aparılır və işlər başlanmaq üzrədir. Azərbaycan
bu dəmir yolunun tikintisinin maliyyələşdirilməsində də iştirak edir. Rəsmi Bakı İran tərəfinə bəhs olunan
dəmir yolunun tikintisi və avadanlıqla təchiz olunması layihəsi üzrə 500 milyon dollar dəyərində kredit
ayırmağı nəzərdə tutub. Digər bir istiqamət - Şimal istiqaməti üzrə, Samur çayı üzərindən Samur
(Azərbaycan)–Yaraq Qazmalar (Rusiya) avtomobil körpüsünün inşası və dəmir yolu xətlərinin
genişləndirilməsi ətrafında iş gedir. Dəhlizin önəmli hissəsi olan Azərbaycan-Rusiya sərhədindən Azərbaycanİran sərhədinə qədər dəmir yolu istismara tam hazır vəziyyətə gətirilib.
Azərbaycan “Şimal-Cənub” Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi layihəsinə qoşulmaqla, ilk növbədə, özünün
həm Rusiya, həm də İranla quru sərhədinin əlverişli coğrafi xarakteristikasından səmərəli istifadə edərək
üçtərəfli regional əməkdaşlığı inkişaf etdirmək və mövcud şəraitdən bəhrələnərək yeni-yeni dividendlər əldə
etmək istəyir. Bundan başqa, Azərbaycan gələcəkdə bu istiqamətdə qonşu Gürcüstanın ərazisini və
kommunikasiyalarını da işə salmaqla “Şimal-Cənub” və “Şərq-Qərb” nəqliyyat dəhlizlərinin inteqrasiyasını
sürətləndirməyi nəzərdə tutur. Bu sahədə ən önəmli rolu, ilk növbədə, BTQ, Bakıdan Gürcüstandan keçməklə
Türkiyəyə qədər uzanan avtomobil yolları, Xəzər dənizində və Qara dənizdə Azərbaycanın inşa etdiyi
limanlar, o cümlədən Türkiyə və Gürcüstan ərazisindəki dəniz və dəmir yolu limanları oynayacaqdır. Dəhlizin
yaradacağı imkanlardan Azərbaycanla yanaşı, Rusiya, İran, Gürcüstan, Türkiyə, Avropa ölkələri, Çin,
Qazaxıstan və digər Orta Asiya respublikaları da istifadə edəcəklər.
Bundan başqa, xüsusi qeyd edilməlidir ki, “Şimal-Cənub” dəhlizi layihəsi Azərbaycan Respublikası,
İran İslam Respublikası və Rusiya Federasiyası ərazisində dəmir yolu əlaqələrinin, həmçinin bu ölkələrin
tranzit və iqtisadi potensialının gücləndirilməsinə xidmət edəcək, beynəlxalq yüklərin bu istiqamətə daha çox
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miqdarda axınına təkan verəcək. Azərbaycanın bu dəhlizdən gözləntiləri xüsusən çoxdur. “Şimal-Cənub”
nəqliyyat dəhlizi Şimali Avropanı Cənub-Şərqi Asiya ilə birləşdirir. Proqnozlar göstərir ki, tam gücü ilə
fəaliyyət göstərəcəyi təqdirdə bu dəhliz Avropa ölkələrinin, Rusiyanın, Orta Asiya və Qafqaz regionlarının
Körfəz ölkələrinə və Hindistana çıxışına, Xəzəryanı ölkələrin Qara dəniz limanları ilə ticarət əlaqələrinin
intensivləşdirilməsinə şərait yaradacaqdır. Həmin dəhliz Avropa-Cənubi Asiya və Yaxın Şərq arasında dəmir
yolu daşımalarını, müvafiq olaraq dəmir yolunun istər yerli, istərsə də tranzit daşımalarından əldə etdiyi
gəlirləri artırmağa imkan verəcəkdir.
Son dövrlərdə “Şimal-Cənub” nəqliyyat dəhlizi layihəsinin keçəcəyi regiondakı fərqli qütblər arasındakı
geosiyasi rəqabətin daha da kəskinləşməsi fonunda, Azərbaycan həm özünün multikultural və sabit ictimaisiyasi cəmiyyət həyatı ilə, həm də yürütdüyü balanslı xarici siyasət və tərəfdaşlıq kursu ilə xüsusi iqtisadisiyasi dividendlər qazanmağı hədəfləyir. Bu hədəflərin ən mühümü, iqtisadi sahədə fəaliyyətin
şaxələndirilməsi, post neft dövründə ölkəmiz üçün qeyri-neft sahəsindəki fəaliyyətdən əlavə gəlir mənbəyi
əldə etməkdirsə, siyasi və geosiyasi sahədə regionda müstəqil siyasət yürüdən dövlət imicini qorumaq,
regionda və dünyada bir-birinin daxili işlərinə qarışmamaq prinsipinə, təhlükəsizlik sahəsində hamılıqla
beynəlxalq hüquq normalarına əməl etmək və s. ibarətdir.
Azərbaycan “Şimal-Cənub” nəqliyyat dəhlizinin xüsusi əhəmiyyətini nəzərə alaraq, son dövrdə İran və
Rusiya istiqamətində yeni kommunikasiyaların yaradılmasına xeyli investisiya yatırmışdır ki, bu da ölkənin
beynəlxalq aləmdəki etibarlı tərəfdaş imicini gücləndirmişdir. Bundan əvvəl, ölkəmizin liderliyi ilə BTQ-nin
və Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının tikilib istifadəyə verilməsi, bu məkanda azad iqtisadi zonanın
yaradılması, Azərbaycanı bir tərəfdən Mərkəzi Asiyanı Qərblə (Türkiyə və Avropa İttifaqı), digər tərəfdən
Cənubi Asiyanı (İran və Hindistan) Şimalla birləşdirən nəqliyyat qovşağının mərkəzinə çevirmişdir. Hazırda
beynəlxalq siyasi arenada baş verən gərginliklər “Şimal-Cənub” layihəsinin reallaşması işini bir qədər
gecikdirsə də, bu problemin Azərbaycanla bağlı olmadığı aydındır. Azərbaycan Respublikası öz öhdəsinə
düşən bütün infrastruktur layihələrini uğurla həyata keçirmiş və istismara qəbul etmişdir.
Xalq qəzeti.-2019.-25 sentyabr.-№211.-S.5.
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Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev Ermənistanın təxribatları ilə bağlı “Russia Today Arabic”
kanalına müsahibə verib
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət
məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev “Russia Today Arabic” kanalına müsahibə verib.
AZƏRTAC müsahibəni təqdim edir.
- Qarabağda döyüşlərin yenidən alovlanmasının səbəbləri hansılardır?
- Sentyabrın 27-də Ermənistan silahlı qüvvələri bu bölgədə azərbaycanlı mülki şəxslərə hücuma
başladılar. Bundan əvvəl Ermənistan silahlı qüvvələrinin cəbhə bölgəsində cəmləşdirilməsinin şahidi olduq.
Həmçinin iyul ayında Ermənistan Azərbaycanla sərhəddə təxribat törətdi. Bundan əvvəl isə Ermənistanın baş
naziri danışıqlar prosesini dəfələrlə pozmağa cəhd göstərdi. Gördüyünüz kimi, Ermənistanın çoxlu hərbi
təxribatları ilə üzləşirik. Son günlər daha çox belə təxribatların şahidi olduq. Bütün bunlar Azərbaycanı
sentyabrın 27-də bu təxribatların qarşısını almaq, vətəndaşlarımızın təhlükəsizliyini və ölkəmizin suverenliyini
qorumaq üçün əks-hücum əməliyyatı həyata keçirməyə məcbur etdi.
-Bu gün hadisələrin gedişini necə qiymətləndirirsiniz? Sizcə, bu, uzunmüddətli müharibənin astanası
deməkdir, yoxsa danışıqlara başlamağa gətirib çıxarmaq üçün adi hərbi hərəkətlərdir?
- İndi bunu demək mənim üçün çətindir. Lakin onu deyə bilərəm ki, hazırda Ermənistan silahlı
qüvvələrinin kəndlərimizi və qəsəbələrimizi, eləcə də mülki şəxsləri bombalamasından ciddi narahatlıq
keçiririk. Azərbaycan kəndlərinin və qəsəbələrin artilleriya atəşinə məruz qalması nəticəsində xəstəxanalar və
məktəblər dağılıb, mülki şəxslər, o cümlədən uşaqlar həlak olub, müxtəlif infrastruktur obyektləri məhv edilib.
Bütün bunlar ermənilərin artilleriya atəşi nəticəsində baş verib. Görürük ki, hadisələr çox təhlükəli istiqamətdə
inkişaf edir. Bundan başqa, şəhər və kəndlərimizin təkcə Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərindən deyil,
həm də Ermənistan ərazisindən birbaşa raket atəşinə tutulmasının şahidi oluruq. Məsələn, ərazimizin raket
atəşinə tutulması nəticəsində 20 azərbaycanlı mülki şəxs öldürülüb, onlarla yaralı var.
-Erməni tərəfi də deyir ki, siz mülki məkanları hədəf seçirsiniz. Hətta bu regionda döyüşləri dünən və
bu gün işıqlandıran jurnalistlər arasında da yaralıların olduğu deyilir.
-Bu, erməni tərəfinin yalanıdır. Biz mülki vətəndaşları qoruyuruq. Ermənistan tərəfindən bu döyüşlər
başlananda biz çalışdıq ki, mülki şəxsləri itkilərdən qoruyaq. Dağlıq Qarabağ regionuna gəldikdə isə,
Azərbaycan orada heç bir qəsəbəyə, mülki obyektə hücum etmir. Jurnalistlərlə bağlı demək istəyirəm ki,
beynəlxalq jurnalistləri bu gün erməni işğalı altında olan ərazilərə səfər etməkdən imtina etməyə çağırırıq. Bu,
onların həyatları üçün təhlükəli ola bilər. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarıdır. Erməni
tərəfi bu torpaqlarda olan jurnalistlərin taleyi üçün tam məsuliyyət daşıyır. Əlbəttə, bu torpaqlarda bütün
jurnalistlər üçün təhlükə var. Nəzərə almaq lazımdır ki, erməni silahlı qüvvələri bu döyüşlər ərzində mülki
şəxslərdən və jurnalistlərdən insan qalxanı kimi və təbliğat məqsədilə istifadə edirlər. Təbii ki, biz yaralanan
jurnalistlərə görə təəssüfləndiyimizi bildiririk.
-Azərbaycan bu gün Dağlıq Qarabağda atəşkəsin bərpası üçün hansı yolu görür. Siz deyirsiniz ki, bu
ərazi işğal olunub. Fikrinizcə, həllə nail olmaq üçün nə tələb olunur?
-Biz burada səbəb və nəticə prinsipinə əsaslanmalıyıq. Səbəb budur ki, Ermənistan Azərbaycanın bu
bölgəsini, ona bitişik rayonları işğal edib. Bu, əsas səbəbdir və regionda sülhə, sabitliyə əsas təhlükədir. Bu,
son gərginliklərə də əsas səbəbdir. Bu fəaliyyətlərin nəticəsi isə budur ki, biz sülh danışıqlarını irəli apara
bilərik, lakin burada erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycan torpaqlarını tərk etməsi, işğal vəziyyətinin sona
çatması lazımdır. Bu münaqişənin həllinə nail olmaq üçün beynəlxalq hüquqa istinad etmək lazımdır.
-Lakin Azərbaycan bu dəfə hərbi həll yoluna bel bağlayır. Nə üçün Bakı indi yalnız hərbi həllə bel
bağlayır?
-Mən bu ifadəni dəyişmək istəyirəm. Azərbaycan hücuma və erməni təcavüzünə məruz qalan tərəfdir.
Ermənistan işğalçı tərəfdir. Bunu nəzərə almalıyıq. Ermənistan Dağlıq Qarabağı hərbi qüvvələrdən istifadə
etməklə işğal edib. Bizim bu regiondan 1 milyondan çox məcburi köçkün və qaçqınımız var. Azərbaycan nəyə
dəvət edir? Azərbaycan sülh prosesinə və danışıqlara dəvət edir. Azərbaycan daim danışıqlara sadiqdir. Otuz
ildən çoxdur ki, Azərbaycan səbir göstərib və danışıqlar prosesinə hazır olduğunu nümayiş etdirib. Çox təəssüf
ki, Ermənistan bundan sui-istifadə edərək özünün işğalçı siyasətini pərdələyir. Buna görə də biz bu gün böyük
gərginliyin şahidi oluruq. Bu gərginliklər istənilən vaxt təkrarlana bilər. Buna görə də biz bu münaqişənin əsas
səbəblərini aradan qaldırmalıyıq. Söhbət hərbi işğaldan gedir. Buna görə də işğal bitməlidir. Erməni əsgərləri
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Azərbaycan ərazilərindən geri çəkilməlidirlər. Qarşılıqlı anlaşmaya və yaranmış yeni vəziyyətə görə biz bu
münaqişənin davamlı həllinə nail ola bilərik.
Yeri gəlmişkən, Azərbaycan bu gün Dağlıq Qarabağdakı bütün erməni əsilli vətəndaşlara müraciət
edərək bildirir ki, biz bu regionda sülhə nail olmağa tam hazırıq. Biz bunu istəyirik. Lakin bunun üçün onların
döyüşlərdən və hərbi fəaliyyətdən uzaq qalmaları lazımdır.
-Siz siyasi həll istəyirsiniz, lakin bu siyasi həll üçün şərtlər qoyursunuz. Dediniz ki, Ermənistan
qoşunları Qarabağdan çıxarılmalıdır. Qarşılıqlı olaraq siz Yerevanın irəli sürdüyü şərtləri və tələbləri yerinə
yetirməyə hazırsınızmı?
-Azərbaycan nə deyirsə beynəlxalq hüquqa əsaslanır. BMT Təhlükəsizlik Şurasının münaqişə ilə bağlı
qəbul etdiyi qətnamələr mövcuddur. Xatırlatmaq istəyirəm ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası 4 qətnamə qəbul
edib. Bu qətnamələr münaqişənin həlli üçün çərçivə müəyyən edir. Bütün qətnamələrdə deyilir ki, Ermənistan
tərəfindən silahlı qüvvələrin istifadəsi qəbuledilməzdir. Bu qətnamələr Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal
olunmuş ərazilərdən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edir. Biz BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən
qəbul edilmiş bu qətnamələrin icra olunmasını istəyirik. Bütün bunlar silahlı qüvvələrin geri çəkilməsinə
çağırır. Məhz erməni qoşunlarının Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılmasından sonra davamlı
sülh üçün şərait yarana bilər.
-Başqa məsələyə keçək. Bakı Türkiyənin hərbi dəstəyinə nə qədər ehtiyac duyur? Nəzərə almaq lazımdır
ki, Silahlı Qüvvələriniz erməni ordusu üzərində üstünlük qazanıb. Türkiyənin Azərbaycana böyük hərbi dəstək
verməsi barədə fikirlərə münasibətiniz necədir?
-Türkiyə və Azərbaycan iki suveren dövlətdir. Bizim aramızda strateji əlaqələr və tərəfdaşlıq var. Biz
qardaş xalqlarıq. Lakin bu münaqişədə Türkiyə üçüncü tərəf deyil. Türkiyə bu münaqişədə siyasi, mənəvi və
geosiyasi cəhətdən iştirak edir. Söhbət Türkiyənin iştirakını iddia edən erməni təbliğatından gedir. Onlar
Azərbaycan mülki şəxslərinə qarşı təxribatlar törədirlər. Biz də vətəndaşlarımızı qorumaq üçün bəzi tədbirlər
görməyə məcburuq. Sual Ermənistanadır. Ermənistan bu hərbi fəaliyyət və işğalla bəşəri cinayətlər, mülki
şəxslərə qarşı cinayətlər törədir. Ona görə də Ermənistan bu gün bu hərbi fəaliyyətlərə və müharibə əməllərinə
görə məsul tərəfdir. Türkiyənin iştirakına gəldikdə isə, bu, sırf siyasi iştirakdır. Təbii ki, Azərbaycanın bu
münaqişəni həll etməyə qadir Silahlı Qüvvələri var. Bizim kifayət qədər resurslarımız var. Biz başqa qüvvələri
cəlb etmirik. Azərbaycan hər hansı başqa tərəfin iştirakı barədə iddiaları rədd edir.
- Siz Türkiyə Ordusunun bu döyüşlərdə birbaşa iştirakını inkar edirsiniz. Lakin bu günlərdə Paris və
Yerevan muzdluların döyüş meydanına gəlməyindən danışırlar.
-Mən bu fikri rədd edirəm.
-Hansı fikri nəzərdə tutursunuz?
-Mən Türkiyənin iştirakı ilə bağlı iddiaları rədd edirəm.
-Yaxşı, bəs Paris və Yerevanın başqa muzdluların digər münaqişə regionlarından gəlib burada döyüş
meydanında olması fikirləri barədə nə deyərdiniz?
-Ermənistan Azərbaycana qarşı çirkin təbliğat aparır. Erməni tərəfindən soruşuram: Uzun illərdir ki,
erməni tərəfi Suriya və Livan ermənilərini gətirir və onları Azərbaycana, onun Silahlı Qüvvələrinə qarşı
muzdlu kimi istifadə edir. Biz müxtəlif radikal erməni təşkilatlarından muzdlu və könüllülərin olduğunu
müəyyənləşdirmişik. Hələ 1990-cı illərin əvvəllərində hərbi əməliyyatlar başlayanda Ermənistan Azərbaycana
qarşı döyüşlərdə terrorçulardan istifadə edirdi. Siz bu sualı ermənilərə ünvanlayın. Qoy onlar desinlər ki, nə
üçün muzdluları göndərirlər.
Fransanın ittihamlarına gəlincə, biz Fransanı vasitəçi tərəf kimi görməli idik. Lakin Fransa bu
münaqişənin mahiyyətini dərk etmir. Aydındır ki, Fransa daim erməni tərəfini dəstəkləyir və Ermənistana
meyilli olub. Bu gün Fransa seçkilər ərəfəsindədir. Buna görə də bəzi siyasətçilər erməni lobbisinin dəstəyinə
nail olmaq istəyirlər. Onlar erməni diasporunun simpatiyasını qazanmaq istəyirlər. Ona görə də onlar
Ermənistanın Azərbaycana qarşı apardığı təbliğatda iştirak edirlər. Biz bunu qəbul etmirik. Azərbaycanın
muzdlulardan istifadə etdiyini iddia edənlərə demək istəyirəm ki, onlar muzdlulardan istifadə edən tərəfə
diqqətlə baxsınlar.
-Əgər bunu yalnız Yerevan desəydi, bəlkə də sizinlə razılaşa bilərdik. Amma burada dünyanın mötəbər
və ermənilərə meyilli olmayan kanalları var ki, onlar cəbhə xəttində olan əsgərlərlə görüşüb müsahibə alıblar.
Onlar Suriyadan Türkiyə yolu ilə döyüşdə iştirak etmək üçün gəliblər.
-Mən burada heç bir məntiq görmürəm. Niyə görə Azərbaycan Suriyadan və Liviyadan hər hansı
muzdlunu burada döyüşmək üçün cəlb etməlidir. Bu, qeyri-məntiqidir. Bu, Azərbaycan siyasətinə uyğun deyil.
Azərbaycan nəyə görə ehtiyac hiss etməlidir ki, üçüncü dövlətlərdən muzdlular gətirsin. Bizim kifayət qədər
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qüvvələrimiz, əsgərlərimiz və zabitlərimiz var. Kifayət qədər texnikamız da var. Azərbaycan əsgərləri bu
münaqişənin xarakterini bilir və regionu tanıyırlar. Bir gecədə başqa yerdən gətirilən muzdlular düşmən
qüvvələri ilə necə döyüşə bilər? Bu, məntiqsizdir. Biz bunu anlaya bilmirik və hesab edirik ki, bu, erməni
təbliğatının bir hissəsidir.
-Hesab edirsinizmi ki, Qarabağdakı bu gərginlikdən öz aralarındakı haqq-hesablarını həll etmək istəyən
maraqlı beynəlxalq və ya regional tərəflər var?
-Birincisi, Ermənistanı ittiham etmək lazımdır. Məhz Ermənistan bu regiondakı gərginlikdən istifadə
edən, yararlanan tərəfdir. Ermənistan Soros Fondundan dəstək alır. Soros erməni xalqına çox şey vəd edib.
Odur ki, Ermənistan öhdəliklərini yerinə yetirmək istəyir. Ermənistanda iqtisadi vəziyyətin pisləşməsi barədə
deyə bilərik ki, bir çox dövlətlərdə inqilab tarixləri bu reallığı göstərir. Digər tərəfdən, görürük ki, Ermənistan,
xüsusilə onun yeni müdafiə naziri militarist xarakterlidir, müharibəyə meyillidir. O, Ermənistanın hərbi
doktrinasının müəllifidir. Bu doktrinada daha çox müharibəyə çağırış var. Bu, onu göstərir ki, Ermənistan
Azərbaycanın yeni ərazilərini ələ keçirmək və sülh danışıqlarında üstünlük qazanmaq istəyir. Bu, qeyri-realdır.
Onlar “böyük Ermənistan” siyasətini həyata keçirmək, yeni ərazilər işğal etməklə erməni imperatorluğunu
yaratmaq istəyirlər. Bu, Ermənistan hakimiyyətinin həyata keçirdiyi doktrinadır. Bütün bunlar onu göstərir ki,
məhz Ermənistan işğaldan yararlanan dövlətdir. Həm də onu göstərir ki, Ermənistan bu münaqişəyə
qabaqcadan hazırlıq görüb. Bu, öz-özünə yaranan münaqişə deyil. Bu, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən
qabaqcadan planlaşdırılıb. Onlar bununla Ermənistan doktrinasını və “böyük Ermənistan” xülyasını
reallaşdırmağa hədəfləniblər. Onlar Azərbaycanın mülki vətəndaşlarını hədəfə alıblar.
-Rusiya, ABŞ və Fransanın həmsədri olduğu Minsk qrupu əvvəllər döyüşləri dayandıra bilirdi. Bəs, bu
gün Minsk qrupu nə təklif etməlidir ki, döyüşlər dayansın və tərəflər danışıqlar masasında əyləşsinlər?
-Son vəziyyətlə bağlı onu deyə bilərəm ki, bu qrupda həmsədr olan dövlətlər də məsuliyyət daşıyırlar.
Mən bütün proses barədə danışıram. Minsk qrupu təkcə atəşkəsə deyil, həm də bu münaqişənin həllinə
məsuliyyət daşıyır. Münaqişənin həlli üçün hərtərəfli proqram olmalıdır. Təəssüf ki, biz bunu görmədik. Minsk
qrupu yalnız tərəflərin fikirlərini bir-birinə çatdırmaqla məşğuldur. Onlar üzərlərinə heç bir məsuliyyət
götürmürlər. Bu qrupa üzv olan bəzi dövlətlərə gəlincə isə, onlar Ermənistana meyilli mövqe tuturlar. Biz son
vaxtlar bir neçəsinin mövqeyini gördük. Bütün bunlar bu fikirləri təsdiq edir. Minsk qrupunun fəaliyyətinə
gəlincə, biz iştirakçı dövlətlərlə əməkdaşlığa açığıq. Onlar dünya birliyinin bir hissəsidir. Minsk qrupunun əsas
mandatı BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin icrasını təmin etməkdir. Lakin o, bu qətnamələrin icra
edilməsində uğursuzluğa düçar oldu. Buna görə də biz bu gün hərbi gərginliklə üzləşirik.
-Rusiya dəfələrlə vurğulayıb ki, o, Azərbaycan və Ermənistan arasında orta mövqe tutur. Eyni zamanda,
o, bu münaqişəyə son qoymaq üçün istənilən dialoqa ev sahibliyi etməyə və ona səy göstərməyə hazır olduğunu
bildirib. Rusiyanın mövqeyini necə qiymətləndirirsiniz? Bu gün Moskvadan nə istənilir?
-Rusiya Azərbaycanın strateji tərəfdaşıdır, Azərbaycana qonşu dövlətdir. Rusiya ilə Azərbaycan
arasında yaxşı qonşuluq əlaqələri var. Bu tərəfdaşlıq çərçivəsində Rusiya ilə Azərbaycan arasında bir sıra
tədbirlər həyata keçirilir. Həqiqətən biz hesab edirik ki, Rusiya da bu regionda sülh üçün narahatdır. Belə ki,
Rusiya da Qafqaz regionuna qonşu dövlətdir. O da bu regionda yerləşir. Bu regionda sülh onun da xeyrinədir.
Ona görə də sülhə nail olunmasında maraqlıdır. Qarşılıqlı şəkildə anlamalıyıq ki, Ermənistanın hərbi qüvvələri
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionundan çıxmadan sülhə nail olmayacağıq. Eyni zamanda, BMT
Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin icrası təmin edilməlidir. Yalnız belə şəraitdə hamı – Azərbaycan,
Rusiya və Ermənistan bundan yararlana biləcək. Ermənistan həmin qətnamələrin tələblərinə əməl etməlidir və
uydurma tarixi geosiyasi ambisiyalarından əl çəkməlidir. Biz əməkdaşlığa əsaslanmalıyıq. Lakin çox təəssüf
ki, biz bu gün bunun əksini görürük. Ermənistan nifrətə köklənib, ərazilərin ilhaqına və işğala çalışır. XXI
əsrdə beynəlxalq əlaqələrdə bu, qəbuledilməzdir.
-Sonuncu sualım döyüşlərin miqyasının genişlənməsi ehtimalı barədədir. Azərbaycanı və Ermənistanı
dəstəkləyən tərəflərin, mövqelərin olduğunu nəzərə alsaq, bu münaqişənin miqyasının genişləndirilməsi
məsələsi barədə fikrinizi bilmək istəyirəm.
-Azərbaycan buna tamamilə qarşıdır. Azərbaycan istəmir ki, bu region xarici aktorlar arasında mübarizə
meydanına çevrilsin. Biz regionda sülh və sabitliyi təmin etməliyik. Buna görə də Azərbaycan düşmən tərəfi
sülhə məcburetmə əməliyyatında iştirak edir. Ermənistan isə sülh danışıqlarını iflasa uğradır. Uzun illərdir ki,
biz Ermənistanın danışıqlar prosesini uzatdığının şahidi oluruq. Buna görə Azərbaycan Ermənistanı sülhə
məcbur etmək üçün bir neçə tədbir görür. Amma Azərbaycan hər hansı xarici tərəfin bu hərbi münaqişədə
iştirakının əleyhinədir.
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Beynəlxalq miqyasda ehtiramla qarşılanan siyasət
"Valday” Beynəlxalq Diskussiya Klubunun plenar iclasına dəvət olunması Prezident İlham Əliyevə
dünyada olan böyük hörmətin göstəricisidir
Rəşad Cəfərli
Populist vədlər üzərində hakimiyyətə gələn Nikol Paşinyanın siyasi proseslərdəki naşılığı və
təcrübəsizliyi, real vəziyyəti dərk edə bilməməsi mütəmadi olaraq özünü büruzə verir. Eyni zamanda, ötən ilin
may ayından bəri erməni cəmiyyətində müsbətə doğru heç bir dəyişiklik baş verməyib. Bunun nəticəsidir ki,
ictimai rəydə Ermənistanın baş nazirinin reytinqi sürətlə aşağı düşməkdədir.
Yerevan sammiti Paşinyanın növbəti məğlubiyyəti oldu
İnsan azadlıqlarının, hüququn aliliyinin, demokratik dəyərlərin təmin olunması, Ermənistanın iqtisadi
inkişafına şərait yaradılacağı və digər bu kimi şüarlarla hakimiyyətə gələn Paşinyanın azmüddətli rəhbərliyi
dövründə ölkədə vəziyyət daha da gərginləşir, diplomatik məğlubiyyətlərin sayı durmadan artır. Özündən
əvvəlki hakimiyyət mənsublarına qarşı repressiyaların təşkili, demokratiya adı altında insan haqlarının kütləvi
şəkildə pozulması hallarının durmadan artması, siyasi rəqiblərinin qeyri-qanuni yollarla neytrallaşdırılması,
faktiki olaraq diktatura üsuli-idarəsinin tətbiq edilməsi, iqtisadi tənəzzülün dərinləşməsi, ölkədə vəziyyətin
daha da pisləşməsi - Paşinyanın hakimiyyətdə olduğu qısa müddəti əyani şəkildə göstərən faktorlardır.
Digər tərəfdən, yürütdüyü anlaşılmaz siyasət səbəbindən ənənəvi tərəfdaşları da Yerevana olan
inamlarını tam itiriblər və münasibətlərdəki soyuqluq davam edir. Paşinyan özü isə digər dövlət başçıları
tərəfindən ümumiyyətlə ciddi qəbul olunmur. Bunu bir neçə gün əvvəl Avrasiya İqtisadi İttifaqının Yerevanda
keçirilən sammitində yaşananlar da təsdiq etdi.
Öncə onu qeyd edək ki, Avrasiya İqtisadi İttifaqının sammitinin Yerevanda keçirilməsi adi rotasiya
qaydasında baş tutub. Ermənistanda hakimiyyətə yaxın KİV bunu Paşinyanın uğuru kimi qələmə verməyə
çalışsa da, siyasi dairələrdə erməni baş naziri sammitdən öz nüfuzu baxımından ümumiyyətlə yararlana
bilmədi.
Məsələn, Paşinyan ev sahibi olsa da, onun Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə görüşü son anda baş tutub.
Rəsmi Yerevan bu görüşə çoxdan hazırlaşırdı və yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün diplomatik kanalları işə
salmışdı. Ermənistan mediası da təsdiq edir ki, rəsmi Yerevan bu görüşün baş tutması üçün çox ciddi səylər
göstərib, görüş üçün Rusiya tərəfi ilə dəfələrlə əlaqə yaradılıb və xahişlər olunub.
Vladimir Putinlə N.Paşinyan arasında görüş günün sonunda, özü də sammit çərçivəsində baş tutub. Bu
isə Ermənistana və onun baş nazirinə olan münasibətin göstəricisidir. Xatırladaq ki, bundan öncə də ABŞ-a
səfəri öncəsi Paşinyanın Donald Trampla görüşəcəyini piar edən Ermənistan mediası baş nazirin yalnız ABŞ
Prezidenti ilə selfi çəkdirməyə nail olduğundan məyusluğunu gizlədə bilməmişdi.
Ermənistanın baş naziri ciddi siyasətçi kimi qəbul olunmur
Əslində, protokol qaydalarına görə, sammiti, zirvə görüşünü və ya hansısa tədbiri təşkil edən ölkənin
rəhbəri ayrı-ayrılıqda hər bir dövlət və hökumət başçısı ilə görüşür. Bir çox hallarda bu görüş geniş tərkibdə
keçirilir, ikitərəfli münasibətlər müzakirə olunur. Dəfələrlə bu kimi tədbirlərə evsahibliyi edən Azərbaycanın
nümunəsi, Prezident İlham Əliyevin dövlət və hökumət başçıları ilə ayrı-ayrılıqda, geniş tərkibdə görüşləri
bunu əyani şəkildə təsdiqləyir.
Bununla yanaşı, Prezident İlham Əliyevin ən mötəbər tədbirlərə dəvət olunması, aparıcı dövlətlərin
rəhbərləri, dünyada nüfuzlu ictimai-siyasi xadimlər və digər şəxslər ilə görüşləri bir daha həm cənab İlham
Əliyevin, həm də Azərbaycanın yüksək nüfuzunun göstəricisidir. Misal olaraq bu ilin aprelində "Bir kəmər,
bir yol” İkinci Beynəlxalq Əməkdaşlıq Forumunda iştirak etmək üçün Çinə səfər edən Prezident İlham
Əliyevin Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpin ilə görüşünü göstərə bilərik. Bu tarixi görüşdə Si Cinpin
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın uğurlu daxili və xarici siyasət həyata keçirdiyini,
ölkəmizin beynəlxalq aləmdə nüfuzunun artdığını, Azərbaycanda sabitliyin təmin olunduğunu, xalqımızın
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rifah halının yüksəldiyini, iqtisadi sahədə inkişafa nail olunduğunu bildirdi. Bir daha xatırladaq ki, bu tədbirə
Cənubi Qafqazdan yalnız Prezident İlham Əliyev dəvət olunmuşdu.
Prezident İlham Əliyevin dünyanın məşhur "beyin mərkəzləri”ndən biri olan "Valday” Beynəlxalq
Diskussiya Klubunun plenar iclasına dəvət olunması, habelə keçirilməsi nəzərdə tutulan çoxsaylı yüksək
səviyyəli görüşlər də dövlət başçımıza dünyada olan böyük hörmətin göstəricisidir.
"Valday” Beynəlxalq Diskussiya Klubu 2004-cü ildə yaradılıb. Klubun ilk konfransı Rusiyanın Veliki
Novqorod şəhərində, Valday gölünün sahilində keçirilib. Elə klub adını da buradan götürüb. Ötən illər ərzində
dünyanın aparıcı ekspertlərinin görüş yerinə çevrilmiş klub öz tədqiqatlarında qlobal siyasət və iqtisadi
proseslərin araşdırılmasına xüsusi yer verir. İndiyədək klubun işinə 74 ölkədən dünya elmi birliyini təmsil
edən 1000-dən çox nümayəndə, o cümlədən Harvard, Kolumbiya, Corctaun, Stenford, Karlton, Sarbona,
London, Qahirə, Tehran, Tokio, Təl-Əviv və digər universitetlərin tanınmış professorları qatılıb. Finlandiya,
Çexiya, Avstriya, Fransa, İtaliya, İran, CAR və digər ölkələrin prezidentləri və baş nazirləri "Valday” klubunun
qonağı olublar. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin klub yarandığı vaxtdan hər il diskussiyaların iştirakçıları ilə
görüşür və ətraflı fikir mübadiləsi aparır. Onu da bildirək ki, digər ölkələrin rəhbərləri bu tədbirlərə məhdud
sayda dəvət olunur. Hazırda keçirilən tədbirdə bir neçə ölkənin rəhbəri iştirak edir.
Başlıca məqsədlərindən biri dünya sisteminin böhrandan çıxarılmasına dair qərarlar qəbul etmək üçün
intellektual elitanın bir araya gətirilməsi olan klub beynəlxalq münasibətlər, qlobal siyasət, iqtisadiyyat,
təhlükəsizlik, energetika, sosiologiya və digər sahələrdə aparıcı ekspertlərlə əməkdaşlıq edir. Klub Asiya,
Yaxın Şərq, Avratlantika dialoqları kimi regional konfranslar da təşkil edir.
Beləliklə, müxtəlif məzmunlu və formatlı tədbirlər olmalarına baxmayaraq, Avrasiya İqtisadi İttifaqının
sammiti və "Valday” Beynəlxalq Diskussiya Klubu məlum həqiqətlərə yenidən aydınlıq gətirdi. Avrasiya
İqtisadi İttifaqının sammiti bir daha təsdiqlədi ki, Paşinyan siyasi elita tərəfindən siyasətçi və ya ciddi hökumət
başçısı kimi qəbul olunmur. Bunun səbəbi isə onun yürütdüyü qeyri-konstruktiv siyasət, bölgədə və dünyada
mövcud olan reallıqları bilməməsi və ya nəzərə almamasıdır. Ermənistan mediası, ekspertləri də etiraf edirlər
ki, elə buna görə də son illər Ermənistan olan-qalan nüfuzunu da itirir.
Prezident İlham Əliyevin "Valday” Beynəlxalq Diskussiya Klubuna dəvət olunması isə Azərbaycan
dövlətinin həyata keçirdiyi müstəqil siyasətin dünyanın güc mərkəzləri və böyük ölkələri tərəfindən hörmətlə
qarşılanması və qəbul edilməsinin əyani təsdiqidir. Ən əsası, bu, Prezident İlham Əliyevin şəxsiyyətinə və
yürütdüyü siyasətə beynəlxalq səviyyədə göstərilən yüksək ehtiramın göstəricisidir. Bütün bunların nəticəsi
olaraq dünya birliyi Azərbaycana böyük hörmət və rəğbətlə yanaşır.
Azərbaycan.-2019.-4 oktyabr.-№219.-S.1,3.
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Prezident İlham Əliyev: Türkdilli dövlətlər arasında əməkdaşlığın inkişafı
Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir
Paşa Əmircanov
Oktyabrın 15-də Bakıda keçirilən Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının VII Zirvə
görüşünün ən yaddaqalan məqamlarından biri bu oldu ki, tədbirdə iştirak edən bütün dövlət başçıları
qardaş ölkələr arasında siyasi, iqtisadi, mədəni, mənəvi əlaqələrin daim inkişaf etdirilməsində maraqlı
olduqlarını, inteqrasiyanın gücləndirilməsi istiqamətində real addımlar atılmasının vacibliyini önə
çəkdilər.
Artıq məlum olduğu kimi, türkdilli dövlətlər arasında Naxçıvan Sazişinin imzalanmasının 10-cu
ildönümünə həsr edilmiş görüş bütün qardaş ölkələrdə maraqla izlənildi. Ümumiyyətlə, qədim köklərə malik
xalqlarımızın möhtəşəm birliyinin yaranması hamımıza hədsiz sevinc bəxş etdi. Türk birliyi və həmrəyliyinin
möhkəmlənməsində çox mühüm rolu olan və bu məsələyə hər cür dəstək verən ölkələrdən biri, bəlkə də
birincisi Azərbaycandır. Bu fikri təsdiq etmək üçün uzağa getməyə ehtiyac yoxdur, elə Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin sammitdəki nitqinə nəzər yetirmək kifayətdir. Prezident bildirdi ki, Azərbaycan ölkələrimiz
arasında əməkdaşlığın və dostluğun möhkəmləndirilməsi istiqamətində həmişə öz səylərini göstərib və
gələcəkdə də göstərəcəkdir. Onun sözlərinə görə, bizi birləşdirən ortaq soy-kök, tarix, mədəniyyət və milli
dəyərlər qarşılıqlı səmərəli fəaliyyətimiz üçün mühüm əsasdır. Eyni zamanda, türkdilli dövlətlər arasında
əməkdaşlığın inkişafı Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir.
Bununla yanaşı, dövlət başçımız Azərbaycanın tarixi torpaqlarını itirmək kimi ağır və faciəli problemlə
qarşılaşdığını qardaş ölkələrin diqqətinə bir daha təqdim etdi. Bu, əlbəttə, zahirən Azərbaycanın problemi kimi
görünsə də, əslində, həm də ümumtürk problemidir. Prezident İlham Əliyev keçən əsrin əvvəllərində
Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan arasında Zəngəzur zolağının salındığını, bu bölgənin Azərbaycandan
alınaraq Ermənistana birləşdirildiyini və bununla da böyük türk dünyasının coğrafi baxımdan parçalandığını
bildirdi.
Dövlət başçısı Azərbaycanın ən ağrılı problemi olan Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həlli ilə bağlı vəziyyətə də toxundu və Ermənistanın destruktiv siyasəti üzündən bu məsələdə
irəliləyiş olmadığını qeyd etdi. İlham Əliyev bütün qardaş ölkə başçıları qarşısında bəyan etdi: “Ermənistan
30 ilə yaxındır ki, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini kobud şəkildə pozaraq Azərbaycana qarşı
işğalçılıq siyasətini davam etdirir. İşğal olunmuş ərazilərdə etnik təmizləmə siyasəti aparılıb, bir milyondan
artıq soydaşımız qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşüb. Həmin ərazilərdə Azərbaycan xalqına məxsus
tarixi-mədəni irs, İslam abidələri və məscidlərimiz dağıdılıb və məhv edilib. Ermənistan çalışır ki, müsəlman
ölkələri ilə sıx əməkdaşlıq qursun. Ancaq dünya müsəlmanları üçün müqəddəs olan məscidləri dağıdan
Ermənistan müsəlman ölkələri ilə dost ola bilməz. Dinimizə qarşı edilən bu vandallıq Ermənistanın islamofob
xislətini nümayiş etdirir”.
Valday görüşündə “Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi” deyərək özünün kəskin mövqeyini dünyaya
bəyan edən Azərbaycan Prezidenti Türk Şurasının toplantısında bildirdi ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın
tarixi və əzəli torpağıdır, Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Münaqişə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
çərçivəsində həll olunmalıdır. Türk Şurasının zirvə görüşlərinin yekun bəyanatlarında da dövlətlərin ərazi
bütövlüyü, suverenliyi və sərhədlərinin toxunulmazlığına dəstək davamlı olaraq təsbit edilir.
Şübhəsizdir ki, türkdilli dövlətlər Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Azərbaycan Prezidenti
münaqişənin ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində ədalətli həllini dəstəkləyən qardaş və tərəfdaş ölkələrə
təşəkkürünü çatdırdı. Elə qardaş ölkələrin rəhbərləri də ədalətin bərpasını Qarabağ probleminin Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edilməsində gördüklərini bildirdilər.
Görüşdə səslənmiş maraqlı fikirlərdən biri də türk dünyasının ağsaqqalı Nursultan Nazarbayevin
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının Türk Dövlətləri Təşkilatına çevrilməsi ilə bağlı təklifidir. Təklif
bütün üzv dövlətlər tərəfindən razılıqla qarşılandı. Nazarbayev dedi: “On il əvvəl Naxçıvanda Türkdilli
Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının yaradılması haqqında əsas sənədi təsdiq etdik. Beləliklə, əlaqələrimizin
yeni, daha düşünülmüş və praqmatik mərhələsinə start verildi. Məhz bu yanaşma bizə indiki yubiley tədbirinə
yaxşı nəticələrlə gəlməyə imkan verdi. Əvvəla, biz təşkilatın həm qlobal kontekstdə, həm də özümüz üçün
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zəruriliyini və aktuallığını sübut etməyə nail olduq. İkincisi, şura Özbəkistanın və Macarıstanın hesabına
genişləndi ki, bu da bizim birgə salnaməmizdə yeni səhifə açdı. Üçüncüsü, ölkələr tərəfindən sanballı
institusional struktur yaradıldı. Bu struktura TürkPA, TÜRKSOY, Türk Akademiyası, Türk Mədəniyyəti və
İrsi Fondu, Ağsaqqallar Şurası, eləcə də Türk Ticarət-Sənaye Palatası daxildir. Dördüncüsü, şuranın siyasi və
iqtisadi nüfuzu regional və beynəlxalq səviyyələrdə artır. Beşincisi, türk dünyası inteqrasiyasının konsepsiyası
qəbul olunub. Həmin sənəd əsasən türkdilli ölkələrin çoxplanlı qarşılıqlı fəaliyyətini perspektivdə keyfiyyət
cəhətdən daha yüksək səviyyəyə çıxaracaq”.
Məhz bu kontekstdə Nazarbayev şuranın artıq kifayət qədər genişləndiyini bildirərək, onun təşkilat
adlandırılmasını təklif etdi. Bununla yanaşı, o, “Türk baxışı-2040” proqramını hazırlamağı da tövsiyə etdi. Bu
proqramda türkdilli birliyin uzunmüddətli məqsədləri və onlara nail olmaq yolları əksini tapmalıdır.
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türk Şurasının BMT Baş Assambleyasında və İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatında müşahidəçi statusuna sahib olmasını arzu etdiyini bildirdi. Eyni zamanda, o, ulu
əcdadımız Dədə Qorquddan misal gətirərək “Yaxşı dost yaxşı gündə çağırılanda, pis gündə isə çağırılmadan
gələndir”- deyə bütün türk respublikalarını ağır gündə bir-birinə dəstək olmağa çağırdı: “Bəli, Türkiyənin
terrora qarşı apardığı ölüm-dirim mübarizəsində siz qardaşlarımdan çox güclü həmrəylik gözləyirik.
Əməliyyatın başladığı andan etibarən Türkiyəyə dəstək verən bütün liderlərə buradan bir daha təşəkkür edirəm.
Üç yüz milyonluq türk dünyasındakı hər bir qardaşımın qəlbinin bizimlə döyündüyünü, ölkəmiz və qəhrəman
ordumuz üçün dua etdiyini çox yaxşı bilirəm”.
Türkiyənin dövlət başçısı gələn il Türkiyədə keçiriləcək səkkizinci zirvə görüşündə Türkmənistanın da
tamhüquqlu üzv kimi şuraya qoşulacağını və bundan sonra altı dövlət – bir millət olacağımızı xüsusi qürur
hissi ilə qeyd etdi.
Xalq qəzeti.-2019.-20 oktyabr.-№233.-S.3.
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Azərbaycan dövlətinin diplomatiyasının növbəti təntənəsi
Prezident İlham Əliyev Aşqabad görüşü zamanı Ermənistanın faşizm ideologiyasını ifşa etdi
Rəfiqə Hüseynova
Heç şübhəsiz, hər bir dövlətin aparıcı ideologiyası onun ərazi bütövlüyünə əsaslanır. Məhz bu baxımdan
da, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ölkəmizin bir nömrəli problemidir. Eyni zamanda,
sözsüz ki, hər bir ölkənin inkişafı və xalqın təhlükəsizliyi o ölkənin prezidentinin həyata keçirdiyi uğurlu
siyasətin nəticəsində həyata keçirilir. Bu gün Azərbaycan xalqı Prezident İlham Əliyevə böyük inam bəsləyir
və dövlət başçısının həyata keçirdiyi siyasəti tam dəstəkləyir. Çünki Azərbaycan əhalisi Prezident İlham
Əliyevin həyata keçirdiyi uğurlu siyasətin nəticəsini, öz firavan və təhlükəsiz həyatında görür və ona görə də,
əhali Prezidentə inanır və dövlət başçısının ətrafında sıx birləşib. Eyni zamanda, Azərbaycan dünyanın ən sabit
və təhlükəsiz ölkələrindən biridir. Əlbəttə, bu sabitliyə və təhlükəsiz həyat şəraitinə Prezident İlham Əliyevin
apardığı uğurlu siyasət nəticəsində nail olunub.
Azərbaycan dövlətinin növbəti hücum taktikası Ermənistanı iflic halına saldı
Bu bir reallıqdır ki, Prezident İlham Əliyev Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə
bağlı həqiqətləri və Ermənistanın işğalçılıq siyasətini dünyaya çatdırmaq üçün daim beynəlxalq tribunalardan
öz kəskin və qətiyyətli mövqeyini ifadə edib. Dövlətimizin başçısı Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın
sərsəm açıqlamalarına, məqamında, daha uyğun məkanda cavab verməyi üstün tutur. Prezident İlham Əliyev
hücum taktikasından istifadə edərək, işğalçı Ermənistanın rəhbərliyinə siyasi kürsülərdən bir-birinin ardınca
zərbələr vurmaqda davam edir.
Oktyabrın 11-də Türkmənistanın paytaxtı Aşqabad şəhərində MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud
tərkibdə keçirilən iclasında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tutarlı və diplomatik çıxışı Ermənistanın
baş naziri Nikol Paşinyana növbəti sərt şillə oldu. Azərbaycan Prezidenti öz çıxışında ölkəmizin faşizm
üzərində qələbə qazanmasında müstəsna xidmətləri barədə danışaraq, toplantı iştirakçılarının diqqətinə
çatdırıb ki, faşizm üzərində qələbəyə Azərbaycan layiqli töhfə verib. Altı yüz mindən çox azərbaycanlının
Böyük Vətən Müharibəsində döyüşdüyünü və onların yarısının canlarından keçdiyini vurğulayan Prezident
yüksək tribunadan cəbhə üçün çox zəruri olan yanacağın çox hissəsinin Azərbaycanın payına düşdüyünü qeyd
etdi. Dövlət başçısı vurğuladı ki, Bakı nefti olmasaydı, sovet ordusu düşmənə qalib gələ bilməzdi. Faktlarla
danışan Prezident bunun qarşılığında MDB məkanında, xüsusən, Ermənistanda faşizmin təbliğatının
aparıldığını, faşizmə xidmət edən şəxslərin xatirəsinə abidə ucaldılmasının qəbuledilməz olduğunu təəssüflə
iclas iştirakçılarının diqqətinə çatdırdı.
Prezident vurğuladı ki, 2016-cı ildə Ermənistan İrəvanın mərkəzində Böyük Vətən Müharibəsində
faşistlərə yardım etmiş Qaregin Njdeyə abidə ucaldıb. Dövlət başçısı Qaregin Njdenin birbaşa faşistlərlə
əməkdaşlıq etməsini konkret faktlarla sübut edərək, 2011-2015-ci illərdə hazırlanmış ensiklopediyadan sitatlar
gətirdi. Ensiklopediyanın Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin Kollegiyası tərəfindən, müdafiə naziri Sergey
Şoyqunun birbaşa rəhbərliyi ilə hazırlandığını qeyd edən Azərbaycan Prezidenti, çox uğurlu siyasi gediş etdi.
Azərbaycan lideri, bununla da, Paşinyanı susdurdu, onun iddialarını darmadağın etdi. Dövlət başçısının bu
çıxışından sonra erməni mətbuatı Paşinyanı çox kəskin tənqid etdi. Vurğulandı ki, Ermənistanın baş naziri
həddindən artıq səriştəsiz, savadsız və populist siyasətçidir. Prezident İlham Əliyev isə, lazımi yerdə, lazımi
məqamda, Azərbaycan həqiqətlərini ən yüksək tribunadan səsləndirir və bunları tarixi faktlarla təsdiqləyir.
“Valday Nidası”ndan
sonra “Aşqabad şoku”...
Nikol Paşinyan “Valday Nidası”ndan ayılmamış “Aşqabad şoku”nun təsirinə düşdü. Erməni
mətbuatının yazdığına görə, “Valday” nokautundan sonra Azərbaycan Prezidenti bu dəfə Türkmənistanda da,
MDB-nin sammitində N.Paşinyanı çıxılmaz vəziyyətə salıb: “Məsələ ondadır ki, MDB gələn il faşizm
üzərində qələbənin 75 illiyinin keçirilməsinə hazırlıq məsələsinin müzakirə edilərkən, Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev Ermənistanın keçmiş rəhbərliyini faşist Njdeyə abidə qoyduğunu, indiki rəhbərliyin isə, bu
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abidəni demontaj etmədiyini və faşistləri qəhrəmanlaşdırmaqda davam etdiyini sammit iştirakçılarına və
dünyaya bəyan etdi”.
Ermənistanın baş naziri, təbii ki, faşizm üzərində qələbənin 75 illiyi mövzusunun müzakirəsi zamanı
Prezident İlham Əliyevin bu ittihamına cavab verə bilməzdi. Çünki sadəcə, arqumenti yoxdur!
Azərbaycan Prezidenti bu çıxışı ilə MDB çərçivəsində daha çox inteqrasiyanın tərəfdarı olan Rusiya
rəhbərliyinə göstərdi ki, faşizm ideyalarını qəhrəmanlaşdırılması ilə xalqların hər hansı formada inteqrasiyası
bir araya sığmır. Ona görə ki, nəzəri olaraq da, faşizm və aqressiv millətçilik İttifaqları dağıdır, əksinə, liberal
baxışlar xalqları bir araya gətirir. Bu səbəbdən də, Ermənistanın MDB-də olması inteqrasiya proseslərini
tormozlayan amildir. Halbuki N.Paşinyan sammitdə “inteqrasiya ilə bağlı istənilən təşəbbüsü dəstəkləməyə
hazır” olduqlarını bəyan edib. Parodoksaldır: bir millətin başqa millətlərdən üstün olması ideyasının
daşıyıcısına heykəl qoyacaqsan, qonşunun ərazisinə təcavüz edəcəksən, həm də başqa millətlərlə birlikdə olma
haqda danışacaqsan.
Beləliklə, Prezident İlham Əliyevin Aşqabaddakı ittihamı və N.Paşinyanın Aşqabad susqunluğu
“Valday nidası”nın davamıdır.
Sergey Markov: “Nasizmin qəhrəmanlaşdırılmasının müşahidə olunduğu
ölkələrdən biri də
Ermənistandır”
Rusiya Siyasi Tədqiqatlar İnstitutunun direktoru, tanınmış politoloq Sergey Markov Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin bu məsələni vaxtında və yerində qaldırdığını vurğulayıb: “Belə ki, MDB dövlət
başçılarının Aşqabadda keçirilən sammitində qarşıdan gələn İkinci Dünya müharibəsində qələbənin 75 illiyi,
Sovet xalqının qələbəyə verdiyi töhfə və nasizmin qəhrəmanlaşdırılmasına imkan verilməməsi məsələləri
müzakirə olunurdu. Ona görə də, bu məsələnin bu iclasda qaldırılması çox vacib idi”.
Onun sözlərinə görə, postsovet məkanında nasizmin qəhrəmanlaşdırılmasının müşahidə olunduğu
ölkələrdən biri də Ermənistandır: “Bu ölkə çox çalışır ki, bu barədə heç kəs danışmasın, sussun. Lakin
Prezident İlham Əliyev bu çıxışı ilə Ermənistanda nasizmin qəhrəmanlaşdırılması mövzusu ətrafında yaradılan
informasiya blokadasını yarmış oldu. Bununla belə, Rusiyada ara-sıra bu məsələ qaldırılıb. Rusiyada faşist
Qaregin Njdenin qəhrəmanlaşdırılmasının əleyhinə 30 min imza toplanılıb. Dövlət Dumasında,
“Parlamentskaya Qazeta”da bununla bağlı müzakirələr aparılıb. Bütün bunlardan sonra Rusiya hakimiyyəti
Njdenin qəhrəmanlaşdırılması ilə bağlı təhqiqatlara başladı. Ermənistan baş naziri bu tarixi faktlar qarşısında
heç bir cavab verə bilmədi. Onun cavab vermək cəhdləri uğursuzluqla nəticələndi. Paşinyan, sadəcə, bilmirdi
ki, Azərbaycan Prezidentinə nə cavab versin. O, Qaregin Njdenin şəxsiyyətini müdafiə etməyə cəhd göstərdi,
lakin nəticədə, öz şəxsi təbliğat tələsinə düşdü. Ona görə ki, Prezident İlham Əliyevin gətirdiyi faktların
qarşısında heç bir tutarlı arqument səsləndirə bilmədi”.
S.Markov ölkəsindəki erməni icmasının Krasnodarın Armavir şəhərində Qaregin Njdeyə xatirə lövhəsi
qoyduğunu da xatırladıb: “Sözsüz ki, bu lövhə sökülməlidir. Bildiyim qədər, hazırda Rusiyanın dövlət
strukturları bu işlə məşğul olur”.
S.Markov Paşinyanın Njde ilə Soljinetsini eyniləşdirməsini isə gülünc adlandırıb: “Soljinetsin
cinayətkar təşkilat olan SS-lə, nasist agentlərlə əməkdaşlıq etməyib. Əkinsə, Soljinetsin nasizmlə mübarizə
aparıb. O, amerikalılarla əməkdaşlıq edib. Belə çıxır ki, Paşinyan ABŞ hökuməti ilə Hitleri bərabər tutur”.
Rusiyalı politoloq rəsmi Moskvanın nasizmin qəhrəmanlaşdırılması ilə bağlı mübarizədə Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevlə həmrəy olduğunu vurğulayıb: “Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev isə, bu çıxışı
ilə Ermənistanda nasizmin qəhrəmanlaşdırılması mövzusu ətrafında yaradılan informasiya blokadasını yarmış
oldu”.
Bütün bunlardan sonra, təəssüf doğuran odur ki, Ermənistanın baş naziri Paşinyan populist çıxışları və
savadsız siyasi baxışları ilə, elə zənn edir ki, bu yolla nəyəsə nail ola biləcək. Bu isə, bir daha göstərir ki,
düşmən ölkə Azərbaycana işğala son qoymaq üçün savaş yolundan başqa bir yol buraxmır. İndiyə qədər
Azərbaycan tərəfi gözləyirdi ki, beynəlxalq qurumların təzyiqi ilə Ermənistan rəhbərliyi işğal olunmuş
torpaqlarla bağlı öz “siyasətində” və danışıqlar prosesində daha konstruktiv mövqe tutacaq. Amma bu, baş
vermir. Əksinə, yeni rəhbərlik də əvvəlki rəhbərlər kimi, qeyri-konstruktiv mövqe nümayiş etdirir. Məhz ona
görə də, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qarabağla bütün görüşlərdə, o cümlədən, son görüşlərdə öz
qətiyyətini, ciddiliyini ortaya qoymaqla, bir daha növbəti xəbərdarlığını etdi.
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Beləliklə, bu faktlar, bir daha göstərir ki, Paşinyanın yürütdüyü siyasət qeyri-adekvatdır. Onun atdığı
addımlar da peşəkar siyasətçiyə yaraşmır. O, ümumi siyasi prinsiplərə zidd olan addımlar atmaqda davam edir.
Əsas məqam odur ki, Prezident İlham Əliyev çox mühüm yüksək səviyyəli siyasi, peşəkar çıxışı ilə
Ermənistanın həm Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, həm də MDB məkanına aid olan digər istiqamətlərlə bağlı
yürütdüyü siyasətin çox geridə qalmış və heç bir arqumentə söykənmədiyini bir daha əsaslandırdı. Bu,
Prezidentin Paşinyan üzərindəki növbəti üstün həlledici zərbəsi və daha dəqiq desək, sərt şillə oldu.
Səs. - 2019.- 22 oktyabr. - № 194. - S. 6.
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İlham Əliyev diplomatiyasının növbəti təntənəsi
158 ölkə və beynəlxalq təşkilatın nümayəndəsi, 60-a yaxın ölkənin
dövlət və hökumət başçısının iştirakı ilə Azərbaycan müstəqillik tarixində ən böyük
beynəlxalq siyasi tədbirlərdən birinə evsahibliyi edir
Rəşad Baxşəliyev
30 ildən sonra yenidən Avropa qitəsində
Son onillikdə qlobal tərəfdaşlığın, sivilizasiyalararası əməkdaşlığın ən səmərəli platformasına çevrilən
Azərbaycan bu gün müstəqillik tarixində ən böyük beynəlxalq siyasi tədbirlərdən birinə - Qoşulmama
Hərəkatının XVIII Zirvə Görüşünə evsahibliyi edir və təşkilata sədrlik Venesuela Bolivar Respublikasından
ölkəmizə keçir. Azərbaycan 120 əsas üzvü, 17 müşahidəçi dövləti və 10 müşahidəçi beynəlxalq təşkilatın
birləşdiyi Qoşulmama Hərəkatına 3 il (2019-2022-ci illər) müddətində sədrlik edəcək.
Təşkilatın XVIII Zirvə Görüşünün məhz Bakıda keçirilməsinin böyük rəmzi mənası var. Belə ki, Avropa
qitəsi 1989-cu il Serbiyanın paytaxtı Belqradda keçirilən sammitdən 30 il sonra Qoşulmama Hərəkatında
iştirak edən ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının görüşünə yenidən evsahibliyi edir. Bununla da 2011-ci
ildən Qoşulmama Hərəkatının tamhüquqlu üzvü olan Azərbaycan təşkilatın ruhuna və prinsiplərinə sadiq
olduğunu bir daha dünyaya nümayiş etdirir.
Ötən ilin aprelində Bakıda keçirilmiş Qoşulmama Hərəkatının nazirlər konfransı zamanı Prezident
İlham Əliyev bu təşkilatın fəaliyyətini dəyərləndirərkən bildirmişdir ki, yarım əsrdən çoxdur bəşəri dəyərlərin
təbliği ilə məşğul olan və dünyanın ən böyük təşkilatlarından biri sayılan Qoşulmama Hərəkatı dünyada
sabitlik, sülh və təhlükəsizliyin bərqərar olmasında vacib rol oynayır. Hərəkat beynəlxalq hüququn
normalarına, ərazi bütövlüyü prinsiplərinə, bütün üzvlərin suverenliyinə və müstəqilliyinə sadiqdir.
Göründüyü kimi, oktyabrın 25-26-da baş tutacaq toplantıda ümumilikdə 60-a yaxın ölkənin dövlət və
hökumət başçısı, həmçinin beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri qatılacaq. Həmçinin Zirvə görüşündə 158 ölkə
və beynəlxalq təşkilatın nümayəndələrinin iştirakı təsdiqlənib. Tədbirin işıqlandırılması üçün 246 jurnalist
akkreditasiyadan keçib.
"Bandunq Prinsiplərini rəhbər tutmaqla müasir dünyanın çağırışlarına birgə və adekvat cavab
verilməsini təmin etmək” mövzusuna həsr olunacaq Zirvə görüşündə 4 yekun sənədin qəbulu da gözlənilir.
Bunlar Yekun sənəd, Bakı Siyasi Bəyannaməsi, Evsahibliyi dövlətə təşəkkür və Fələstin üzrə sənəddir. İlk üç
sənədə Dağlıq Qarabağ və Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritetləri ilə bağlı maddələr daxil edilib.
Çoxtərəfli platformanın məqsəd və "Bandunq prinsipləri”
Hərbi ittifaqlara qoşulmayan dövlətlər tərəfindən 1961-ci ildə Belqradda keçirilmiş sammitdə yaradılan
Qoşulmama Hərəkatı beynəlxalq münasibətlərin tənzimlənməsində mühüm rolu olan çoxtərəfli platformadır.
137 dövlətin bir araya gəldiyi hərəkat BMT-nin Baş Assambleyasından sonra dünya dövlətlərinin təmsil
olunduğu ən böyük siyasi təsisatdır.
Təşkilatın daimi orqanı və mənzil qərargahı yoxdur. Hərəkat BMT Mənzil qərargahında yerləşən
Əlaqələndirici Büro vasitəsilə təşkilatın sədri və üzv dövlətlərin nümayəndəlikləri tərəfindən idarə olunur.
Büroya rəhbərliyi təşkilatın sədri olan dövlətin BMT yanında daimi nümayəndəsi həyata keçirir.
Bir sıra dövlətlərin vaxtilə soyuq müharibə dövründə iki siyasi-hərbi qütb arasında qarşıdurmaya cəlb
edilməmələri üçün təsis etdiyi Qoşulmama Hərəkatı hazırda beynəlxalq münasibətlərin tənzimlənməsində
iştirak edən mühüm çoxtərəfli mexanizmlərdən birinə çevrilib. Əsas məqsədi beynəlxalq hüququn norma və
prinsipləri əsasında dünyada sülhün, təhlükəsizliyin qorunmasına və tərəqqiyə töhfə vermək olan hərəkat
qlobal problemlərin həlli və müasir dövrün çağırışlarına cavab vermək baxımından bu gün xüsusi əhəmiyyət
kəsb edir.
Təşkilata üzv olan hər bir dövlət qurumun prinsiplərinə bağlılığını bildirməlidir. Üzvlük prinsipləri hələ
təşkilatın təsis olunmasından əvvəl, 1955-ci ildə İndoneziyanın Bandunq şəhərində keçirilən konfrans zamanı
qəbul edilib. Yeni dünya sisteminin reallıqlarına uyğunlaşdırılan fəaliyyətilə insan yaşayan bütün qitələrdə,
bölgələrdə təmsilçi üzvü olan Hərəkatın prinsipləri də ədalətlidir.
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10 əsas müddəa içərisində - dövlətlərin ərazi bütövlüyü və suverenliyinə hörmət etmək; digər ölkələrin
daxili işlərinə qarışmaqdan çəkinmək; böyük dövlətlərin hər hansı xüsusi maraqlarına xidmət etmək üçün
kollektiv müdafiə tədbirlərinin istifadəsindən çəkinmək; digər ölkələrin ərazi bütövlüyünə və siyasi
müstəqilliyinə qarşı yönəlmiş hər hansı bir fəaliyyətdən, eləcə də güc tətbiq etməkdən və güc tətbiq etməklə
hədələməkdən imtina etmək; qarşılıqlı maraq və əməkdaşlığı təşviq etmək; ədalət və beynəlxalq öhdəliklərə
hörmət etmək kimi məqsədlər əslində Qoşulmama Hərəkatının mahiyyətini müfəssəl izah edən məqamlardır.
Bir sözlə, oktyabrda keçiriləcək XVIII Zirvə Görüşü, Venesueladan sədrliyin ölkəmizə keçməsi həm
Azərbaycana, həm də onun Prezidentinin müstəqil siyasətinə verilən ən yüksək qiymətdir. Hərəkata sədrlik
dövrü isə Azərbaycan dövləti üçün yeni hədəflərin müəyyənləşməsində əsas istiqamət və mühüm istinad
olacaq desək, yanılmarıq.
Göründüyü kimi, Qoşulmama Hərəkatının əsas prinsiplərində beynəlxalq hüququn hamılıqla qəbul
edilmiş norma və prinsiplərinə, xüsusilə də dövlətlərin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə, eləcə də beynəlxalq
sərhədlərinin toxunulmazlığına hörmət prinsiplərinə ciddi riayət olunmasının vacibliyi vurğulanır.
Müasir dünyada yeni reallıqlar və müxtəlif ciddi çağırışlarla üzləşdiyimiz şəraitdə fundamental
"Bandunq prinsipləri” xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Ölkələr arasında münasibətlərin nizamlanmasının əsası olan bu prinsiplər heç vaxt indiki qədər aktual
olmayıb, yeni çağırışların öhdəsindən yalnız dostluq, əməkdaşlıq və həmrəylik yolu ilə gəlmək olar, bu, bütün
dünyada sülhü və sabitliyi təmin edə bilər.
2012-ci ildən etibarən Qoşulmama Hərəkatının qəbul etdiyi bütün sənədlərdə Azərbaycanın suverenliyi,
ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığına birmənalı dəstək və
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin məhz bu prinsiplər əsasında həllinə çağırış ifadə olunur.
Qoşulmama Hərəkatına Azərbaycanın töhfəsi
Ümumiyyətlə, Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunda heç bir hərbi bloka qoşulmamış və belə niyyəti
olmayan yeganə ölkədir. Ona görə də əminliklə deyə bilərik ki, ölkəmiz bu qurumda sədrliyi çərçivəsində
təşkilatın beynəlxalq münasibətlər sistemində rolunun və nüfuzunun artmasına şərait yaradacaq.
Azərbaycan təşkilatın üzvləri olan xalqlar arasında həmrəylik və dostluğun möhkəmlənməsinə, bu
ölkələr arasında qarşılıqlı ticarətin təşviqinə, müxtəlif sahələrdə təcrübə mübadiləsinə real imkan yaratmış
olacaq. Eyni zamanda ölkəmiz qarşılıqlı maraqlara əsaslanan əməkdaşlığa, birgə təşəbbüslərin reallaşmasına
kömək edəcək.
Prezident İlham Əliyevin Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının XVIII
Zirvə Görüşünün Bakı şəhərində keçirilməsi ilə bağlı fevral ayında imzaladığı sərəncamda da qeyd edilir ki,
hərəkata üzvlük beynəlxalq sülh, təhlükəsizlik və əməkdaşlıq proseslərinə ölkəmizin daha yaxından cəlb
olunması, müxtəlif dövlətlərlə ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlərin inkişaf etdirilməsi üçün əlverişli imkan
yaradıb. Qoşulmama Hərəkatına sədrliyi dövründə Azərbaycanın məqsədi üzv dövlətlərlə birlikdə hərəkatın
beynəlxalq münasibətlər sistemindəki rolunu və nüfuzunu daha da yüksəltmək, dünyada sülhün və
təhlükəsizliyin möhkəmlənməsinə və dayanıqlı inkişafa öz töhfəsini artırmaq olacaq.
Onu da vurğulamalıyıq ki, Azərbaycana bu hərəkata rəhbərliyin həvalə olunması, yəni bu qərarın
qəbulunda nüfuz və qətiyyət amili əsas götürülüb. Çünki Prezident İlham Əliyevin son 16 ildə həyata keçirdiyi
tam müstəqil siyasət Azərbaycanı etibarlı və məsuliyyətli tərəfdaşa çevirib. Bu da cənab İlham Əliyevin
diplomatiyası üçün böyük qələbədir və dünya bu zəfəri aydın görür.
Bir sözlə, Qoşulmama Hərəkatının XVIII Zirvə Görüşünə evsahibliyi üçün Azərbaycan paytaxtının
seçilməsi və təşkilata sədrliyin ölkəmizə verilməsi Prezident İlham Əliyevin müdrik və uzaqgörən siyasətinin,
uğurlu diplomatiyasının növbəti təntənəsidir.
Azərbaycan.-2019.-25 oktyabr.-№237.-S.1,5.
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Azərbaycan növbəti mühüm diplomatik uğura imza atdı
Ermənistan 120 dünya dövləti tərəfindən işğalçı kimi tanındı
Elçin Əhmədov,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının professoru,
siyasi elmlər doktoru
Biz beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə hamılıqla əməl olunması üçün səylərimizi
artırmalıyıq. Bu baxımdan BMT-nin fəaliyyətində islahatlara böyük ehtiyac duyulur. Sərhədlərin güc
yolu ilə dəyişdirilməsi, gücdən istifadə olunmaqla ölkələrin ərazi bütövlüyünün pozulması, daxili işlərə
müdaxilə yolverilməzdir.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
“Soyuq müharibə” dövründə bir sıra dövlətlərin vaxtilə iki siyasi-hərbi qütb arasında qarşıdurmaya cəlb
edilməməsi məqsədilə təsis etdiyi Qoşulmama Hərəkatı (QH) müasir dövrdə beynəlxalq münasibətlərin
tənzimlənməsində iştirak edən mühüm çoxtərəfli mexanizmlərdən birinə çevrilmişdir. Əsas məqsədi
beynəlxalq hüquqa hörmət əsasında dünyada sülh, təhlükəsizlik və inkişafa yardım etmək olan Qoşulmama
Hərəkatı müəyyən tarixi şəraitdə yaranmasına baxmayaraq, müasir dünyada da öz aktuallığını itirmir və əksinə
təşkilat daxilində razılaşdırılmış mövqe BMT Baş Assambleyası çərçivəsində qərarların qəbuluna təsir
baxımından əhəmiyyətli rol oynayır. QH-nin yaradılmasının və fəaliyyətinin əsas prinsiplərindən biri onun
üzvləri arasında əməkdaşlıq üçün bir forum rolunu oynamasıdır. Qeyri-iyerarxik xarakter daşıyan, idarəçiliyi
rotasiya əsasında dəyişən təşkilatın hazırda 120 üzvü, 17 müşahidəçi dövləti və 10 müşahidəçi beynəlxalq
təşkilatı var. 1961-ci ildə yaradılan təşkilata üzvlük prinsipləri hələ qurumun təsis olunmasından əvvəl 1955ci ildə İndoneziyanın Bandunq şəhərində keçirilən konfrans zamanı qəbul edilmiş “Bandunq prinsipləri”
əsasında reallaşır.
Azərbaycan Respublikası 2011-ci il mayın 26-da İndoneziyanın Bali adasında təşkilata üzv olan
dövlətlərin yekdil dəstəyini əldə edərək, Qoşulmama Hərəkatına tamhüquqlu üzv qəbul olunmuşdur.
Azərbaycan hərəkatın müxtəlif səviyyəli iclas və konfranslarında iştirak etmək və üzv ölkələrlə ikitərəfli
münasibətlərini sıxlaşdırmaqla onun məqsəd və prinsiplərinə öz töhfəsini verir. Ölkəmizin QH-yə üzv olduğu
8 ildən artıq müddət ərzində Ermənistan --Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə beynəlxalq
ictimaiyyətin daha geniş dairələrdə məlumatlandırılması istiqamətində fəaliyyətimiz daha da artmış, təşkilatın
sənədlərində ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinə davamlı olaraq dəstək əks olunmuşdur. Hərəkata
üzvlük, həmçinin beynəlxalq sülh, təhlükəsizlik və əməkdaşlığa dair proseslərə ölkəmizin daha yaxından cəlb
olunmasına və çoxsaylı dövlətlərlə ikitərəfli münasibətlərin inkişaf etdirilməsinə münasib şərait yaradıb.
Hərəkata üzv ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının 2016-cı ildə keçirilmiş XVII Zirvə Görüşündə
növbəti sammitin Bakı şəhərində keçirilməsi və 2019-2022-ci illər üzrə sədrliyin Azərbaycana həvalə edilməsi
barədə yekdil qərar qəbul olunmuşdur. 2019-cu il oktyabrın 25-26-da Bakıda Qoşulmama Hərəkatına üzv
ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının “Bandunq prinsiplərini rəhbər tutmaqla müasir dünyanın çağırışlarına
birgə və adekvat cavab verilməsini təmin etmək” mövzusunda keçirilən görüşdə 60-a yaxın ölkənin dövlət və
hökumət başçıları, həmçinin beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri, ümumilikdə isə 160-a yaxın ölkə və
beynəlxalq təşkilatın nümayəndələri iştirak etmişlər.
Prezident İlham Əliyevin zirvə görüşündəki nitqində bildirildi ki, ölkəmiz Qoşulmama Hərəkatında
sədrliyi zamanı öz prioritetlərini və fəaliyyətini tarixi Bandunq prinsipləri üzərində quracaqdır. Xüsusilə bütün
ölkələrin suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə hörmət, dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamaq və qarşılıqlı
maraqların qorunması və əməkdaşlığın təşviqi kimi prinsipləri ehtiva edən Bandunq prinsipləri Azərbaycanın
xarici siyasətinin təməl prinsipləri ilə üst-üstə düşür. Biz beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə hamılıqla
əməl olunması üçün səylərimizi artırmalıyıq. Bu baxımdan dövlət başçısı diqqətə çatdırdı ki, BMT-nin
fəaliyyətində islahatlara böyük ehtiyac duyulur. Sərhədlərin güc yolu ilə dəyişdirilməsi, gücdən istifadə
olunmaqla ölkələrin ərazi bütövlüyünün pozulması, daxili işlərə müdaxilə yolverilməzdir.
Dövlətimizin başçısı qeyd etdi ki, Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatında sədrliyi zamanı digər
təsisatlarla dialoqun qurulması və inkişaf etdirilməsi, əməkdaşlığın coğrafiyasının genişləndirilməsi üçün
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səylər göstərəcəkdir: “Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələrin əksəriyyəti inkişaf etməkdə olan ölkələr
olduğundan hərəkat çərçivəsində iqtisadi sahədə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi çox mühümdür. Bu mənada
keçən ay Azərbaycanın “77-lər qrupu”na qoşulması sosial-iqtisadi sahədə beynəlxalq miqyasda səylərimizi
daha da artırmağa imkan verir. Üzv dövlətlərin maraqlarının BMT çərçivəsində birgə səylərlə müdafiə
olunması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir”.
Ermənistanın azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə siyasəti apardığını, nəticədə bir milyondan artıq
azərbaycanlının qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşdüyünü diqqətə çatdıran dövlət başçısı bildirdi ki,
Azərbaycanın tarixi torpağı olan Dağlıq Qarabağ və ətrafındakı yeddi rayon -- ölkəmizin beynəlxalq səviyyədə
tanınmış ərazilərinin təxminən 20 faizi iyirmi beş ildən artıqdır ki, Ermənistanın işğalı altındadır və o vaxt
Azərbaycanın əhalisi 8 milyon idi və qaçqınların, məcburi köçkünlərin əhalinin adambaşına düşən sayına görə
ölkəmiz dünyada ilk yerləri tuturdu. Ermənistanın azərbaycanlılara qarşı Xocalı soyqırımını törətdiyini xüsusi
qeyd edən Prezident İlham Əliyev diqqətə çatdırdı ki, bu soyqırımı nəticəsində 613 günahsız insan, o cümlədən
106 qadın və 63 uşaq yalnız azərbaycanlı olduqlarına görə vəhşicəsinə qətlə yetirilmiş, mindən çox insan itkin
düşmüş və Xocalı soyqırımı dünyanın 10-dan çox ölkəsi tərəfindən tanınmışdır.
1993-cü ildə BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən qəbul edilmiş dörd qətnaməni diqqətə çatdıran dövlət
başçısı bildirdi ki, həmin sənədlərdə Ermənistan qoşunlarının Azərbaycanın ərazisindən tam və qeyd-şərtsiz
çıxarılması tələb olunmuş, lakin təəssüf ki, həmin qətnamələr həyata keçirilməmişdir. İkili standartlar
siyasətinə son qoyulmasının vacib olduğunu dünyaya bəyan edən Prezident İlham Əliyev qeyd etdi ki, bəzən
Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri bir neçə günün içində icra edilir, bəzən isə Azərbaycanın üzləşdiyi
münaqişəyə münasibətdə olduğu kimi, 26 ildir ki, kağız üzərində qalır.
Həmçinin, Ermənistanın işğal olunmuş ərazilərdə beynəlxalq humanitar hüquqa zidd olaraq qeyriqanuni məskunlaşdırma siyasəti apardığını və qanunsuz iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olduğunu bildirən dövlət
başçısı diqqətə çatdırdı ki, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində bütün tarixi abidələr, məscidlər,
məzarlıqlar Ermənistan tərəfindən dağıdılmış, muzeylər və maddi-mənəvi sərvətlərimiz talan edilmişdir.
Ümumilikdə, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev zirvə görüşündə etdiyi çıxışda Ermənistanın əzəli
Azərbaycan ərazilərini işğal etməsi və həyata keçirdiyi etnik təmizləmə siyasəti, Xocalı soyqırımı haqqında
dünya ictimaiyyətini bir daha məlumatlandırdı. Həmçinin ölkəmizin son 15 ildə siyasi, iqtisadi, sosial,
humanitar, idman və digər sahələrdə qazandığı uğurlar barədə ətraflı məlumat verdi. Bu baxımdan, zirvə
görüşü Azərbaycanın münaqişə ilə bağlı ədalətli mövqeyini daha da gücləndirdi. Sonda qəbul edilmiş
sənədlərdə dövlət və hökumət başçıları münaqişənin BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə baxmayaraq
hələ də həll olunmamasından təəssüf hissi keçirdiklərini bildirir və onun Azərbaycanın suverenliyi, ərazi
bütövlüyü, beynəlxalq sərhədlərin toxunulmazlığı əsasında həll olunmasının vacibliyini vurğulayırlar.
Bununla yanaşı, Yekun sənədə ilk dəfə olaraq olduqca mühüm yeni bənd daxil edilmişdir. Bu bənddə
dövlət və hökumət başçıları güc yolu ilə ərazilərin zəbt edilməsinin yolverilməzliyini vurğulayır və təsdiq
edirlər ki, heç bir dövlət Azərbaycan Respublikasının ərazilərinin işğal edilməsi nəticəsində yaranmış
vəziyyətin qanuniliyini tanımayacaq, bu ərazilərdə iqtisadi fəaliyyətlər də daxil olmaqla, bu cür vəziyyətin
saxlanması üçün hər hansı kömək göstərməyəcək. Burada bilavasitə işğalçı ifadəsindən istifadə olunur. Bu,
Ermənistanın növbəti dəfə, 120 dünya dövləti tərəfindən işğalçı kimi tanınması deməkdir.
Zirvə görüşündə qəbul edlmiş sənədlər Azərbaycanın qlobal miqyasda mədəniyyətlərarası dialoqun
təşviq olunması sahəsində nümayiş etdirdiyi liderliyi yüksək qiymətləndirir. Bununla yanaşı, zirvə görüşü iki
gün ərzində beynəlxalq münasibətlər sistemində ən mühüm hadisə olmuş, müasir beynəlxalq münasibətlərə
dair ən vacib məsələlər müzakirə edilmiş, ölkəmiz dünyanın aparıcı KİV-inin diqqət mərkəzində olmuşdur.
Ümumilikdə, BMT Baş Assambleyasından sonra dünyada ən böyük siyasi təsisat olan QH-nın XVIII
Zirvə Görüşünün Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə Bakıda keçirilməsi və 2019-2022-ci illər üzrə sədrliyin
Azərbaycana həvalə edilməsi Azərbaycanın böyük diplomatik uğurudur. Bu, beynəlxalq birliyin Azərbaycana
olan inamının, etimadının təzahürü, ölkəmizin qlobal miqyasda olan nüfuzunun göstəricisidir.
Xalq qəzeti.-2019.-29 oktyabr.-№240.-S.1,10.
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Bakı sammiti: Azərbaycan diplomatiyasının Qoşulmama Hərəkatında
növbəti böyük uğuru
Ədalət və hüquq uğrunda: Qoşulmama Hərəkatının əsas məqsədi
Azərbaycan paytaxtında Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələrin sammiti böyük uğurla başa çatıb. BMTdən sonra ikinci ən böyük siyasi təsisat hesab edilən və fəaliyyətində beynəlxalq hüququn sülh, təhlükəsizlik
və əməkdaşlıq məsələlərinə dair əsas prinsiplərini rəhbər tutan Qoşulmama Hərəkatının növbəti sammitinin
mövzusu “Bandunq prinsiplərini rəhbər tutmaqla müasir dünyanın çağırışlarına birgə və adekvat cavab
verilməsini təmin etmək” olub. Bakı sammitində bütövlükdə, 160-a yaxın ölkənin dövlət və hökumət başçıları,
həmçinin beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri iştirak ediblər.
Tədbir iştirakçıları dünyada baş verən böhranları, regional münaqişələri və onların həlli yollarını
müzakirə edib, işğal hallarının və dini-irqi ayrı-seçkiliyin aradan qaldırılması yollarından bəhs edib, ölkələrin
ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin qorunmasını bir daha gündəmə gətiriblər. Bu problemlər Qoşulmama
Hərəkatının ənənəsinə və qarşısına qoyduğu məqsədlərə tam uyğundur. Bu baxımdan ekspertlər təşkilatın Bakı
sammitini çox uğurlu hesab edirlər.
Qoşulmama Hərəkatı 1961-ci ilin sentyabrında Belqradda yaradılıb. Bundan əvvəl 1955-ci ildə
Bandunqda (İndoneziya) üçüncü dünya ölkələrinin toplantısı keçirilmişdi və Yuqoslaviya Prezidenti İosif Broz
Tito, Hindistanın ilk Baş Naziri və Prezidenti Cəvahirləl Nehru, Misir Prezidenti Camal Əbdül Nasirin üçtərəfli
məsləhətləşmələri baş tutmuşdu. Onlar müstəqilliyini əldə etmiş ölkələrin dünyanın böyük güclərindən asılı
vəziyyətə düşməməsinin, ədalətsizliyin qurbanına çevrilməmənin yollarını müzakirə ediblər. Bunun üçün
hüquqi fəaliyyət göstərən təşkilata ehtiyac olduğu aydın görünürdü. Bandunq konfransı bu yolda mühüm
addım idi. Onun qəbul etdiyi prinsiplər hazırda Qoşulmama Hərəkatında geniş istifadə edilir.
Həmin prinsiplər sırasında insan haqlarına hörmət, ərazi bütövlüyünə hörmət, təcavüzdən imtina və
başqalarının daxili işlərinə qarışmama, hər bir ölkənin fərdi və kollektiv müdafiə hüququna hörmət, başqa
dövlətlərə təzyiqdən imtina, böyük dövlətlərin xeyrinə fəaliyyətdən imtina, ərazi bütövlüyünə təcavüzdən
imtina, beynəlxalq mübahisələrin sülh yolu ilə həlli, ədalətə və beynəlxalq öhdəliyə hörmət kimi prinsiplər
vardır.
Təsadüfi deyildir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tədbirdəki dərin məzmunlu nitqində
vurğulayıb: “Qoşulmama Hərəkatı bəşəri dəyərlərin təbliğinə xidmət edir və bütün ölkələrin suverenliyi,
müstəqilliyi və ərazi bütövlüyünə sadiqliyini nümayiş etdirir. Qoşulmama Hərəkatı özündə 120 ölkəni
birləşdirməklə, BMT Baş Assambleyasından sonra dünya dövlətlərinin təmsil olunduğu ən böyük siyasi
təsisatdır”.
Azərbaycan Prezidenti fikirlərini davam etdirərək ölkəmizin təşkilata sədrliyi müddətində hansı
istiqamətlərdə fəaliyyət göstəriləcəyini də konkret ifadə edib. Dövlət başçısı deyib: “Azərbaycan Qoşulmama
Hərəkatında sədrliyi zamanı öz prioritetlərini və fəaliyyətini tarixi Bandunq prinsipləri üzərində quracaq.
Bütün ölkələrin suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə hörmət, dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamaq, qarşılıqlı
maraqların qorunması və əməkdaşlığın təşviqi kimi prinsipləri ehtiva edən Bandunq prinsipləri Azərbaycanın
xarici siyasətinin təməl prinsipləri ilə üst-üstə düşür”.
Azərbaycanın təşəbbüsləri: 120 dövlətin açıq dəstəyi
Bunlardan başqa, Azərbaycan rəhbəri beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə hamılıqla əməl
olunması üçün səylərin artırılması zəruriliyini vurğulayıb. Prezident BMT-nin fəaliyyətində islahatlara böyük
ehtiyac meydana gəldiyini qeyd edib: “Sərhədlərin güc yolu ilə dəyişdirilməsi, gücdən istifadə olunmaqla
ölkələrin ərazi bütövlüyünün pozulması, daxili işlərə müdaxilə yolverilməzdir”.
Azərbaycan təşkilata sədrliyi zamanı digər təsisatlarla dialoqun qurulması və inkişaf etdirilməsinə ciddi
səy göstərəcək. Bu da prinsipial məsələdir, çünki qlobal problemlərin həlli ancaq müxtəlif nüfuzlu təşkilatların
dialoqunun baş tutması yolu ilə həll edilə bilər. Bu, həm ədalətlidir, həm də beynəlxalq hüquqa uyğundur.
Şübhə yoxdur ki, Azərbaycan Prezidentinin tədbirdə ifadə etdiyi tezislər Hərəkatın XVIII sammitinin
qəbul etdiyi sənədlərin məzmununa ciddi təsir edib. Tədbirdə Bakı Yekun Sənədi, Bakı Bəyannaməsi,
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Fələstinə dair Bəyannamə və Azərbaycan Respublikası hökumətinə və xalqına təşəkkür və həmrəylik Sənədi
qəbul olunub.
Yekun Sənəddə Azərbaycan üçün böyük əhəmiyyətli fikirlər yer alıb. Qəbul edilmiş sənədlərdə
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə
baxmayaraq, hələ də problemin həll olunmamasından təəssüf hissi ifadə olunub. Bu münaqişənin ancaq
Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyü, sərhədlərinin toxunulmazlığı əsasında həlli məsələsi xüsusi
vurğulanıb. Bu o deməkdir ki, Qoşulmama Hərəkatının Bakıda keçirilən sammiti Azərbaycanın ədalətli
mövqeyini daha da gücləndirib.
Yekun Sənədə ilk dəfə olaraq çox mühüm yeni bənd daxil edilib. Bu bənddə dövlət və hökumət başçıları
güc yolu ilə ərazilərin zəbt edilməsinin yolverilməzliyini vurğulayıblar. Onlar təsdiq ediblər ki, heç bir dövlət
Azərbaycan Respublikasının ərazilərinin işğal edilməsi nəticəsində yaranmış vəziyyətin qanuniliyini
tanımayacaq. Yəni, işğal faktı ortadadır və bunu inkar etməyə çalışan istənilən açıq və ya gizli fəaliyyət qəbul
edilməyəcək.
Bu bənd Ermənistan rəhbərliyinin son zamanlar canfəşanlıq etdiyi bir məsələni alt-üst edir. Rəsmi
İrəvan özünü elə aparır ki, guya, onun işğalçı ordusu əbədi olaraq Dağlıq Qarabağda olub, bu ərazidə ancaq
ermənilər yaşayıb və danışıqlar aksiom kimi bu yalanların qəbulu əsasında ermənilərin əsassız iddialarını
təmin etmək üçün aparılmalıdır. Qoşulmama Hərəkatının sənədində isə Azərbaycan hüquqi cəhətdən
Ermənistanın bu xülyalarının boş olduğunu sübut edib.
Görünür, məhz bu səbəbə görə Ermənistanda bir sıra müxalif dairələr hakimiyyət nümayəndələrini Bakı
sammitinə qatılmamaqda ittiham ediblər. Onlar hesab edirlər ki, Ermənistan qorxaqlıq nümayiş etdirib və
müzakirələrdən qaçıb. Əslində isə Ermənistan rəhbərliyi haqsız olduğunu və heç bir sanballı arqument gətirə
bilməyəcəyini bildiyindən meydana çıxmaqdan qorxur.
Tədbirdə qəbul edilmiş Bakı Bəyannaməsində də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası ilə bağlı
əhəmiyyət daşıyan müddəa yer alıb. Orada deyilir: “Biz, dövlət və hökumət başçıları Azərbaycanın
müstəqilliyi, suverenliyi və ərazi bütövlüyünə möhkəm dəstəyimizi ifadə edirik və Azərbaycanın öz ərazi
bütövlüyünü bərpa etməsi ilə bağlı səyləri ilə həmrəyliyimizi ifadə edirik”.
Yekun Sənədə Azərbaycanın təklifi ilə bir neçə bənd daxil edilib. Məsələn, dövlət və hökumət başçıları
silahlı münaqişə vəziyyətlərində məcburi köçkünlərlə bağlı meydana gələn problemlərin həllində üzv
dövlətlərin böyük məsuliyyəti olduğunu təsdiqləyiblər. Digər müddəa kimi dövlət və hökumət başçıları “Bakı
prosesi” kimi təşəbbüslərin səmərəli dialoqun qurulmasına töhfə verdiyini vurğulayıblar. Sənədlərə
neonasizmi təbliğ edən addımların qınanması zəruriliyi də daxil edilib.
Beləliklə, 120 tamhüquqlu üzvü olan, digər 17 dövlətin və 10 beynəlxalq təşkilatın isə müşahidəçi
statusunda çıxış etdiyi Qoşulmama Hərəkatının Bakıda keçirilən sammitində tarixi qərarlar qəbul edilib. Bu
tədbir Azərbaycan diplomatiyasının gücünü dünyaya bir daha nümayiş etdirib. Ölkə rəhbərliyi həyata keçirdiyi
uzaqgörən və səmərəli siyasəti ilə getdikcə daha geniş miqyasda təsirli fəaliyyət göstərə bilir. 2019–2022-ci
illərdə Qoşulmama Hərəkatına sədrlik edəcəyi müddətdə də Azərbaycan bu istiqamətdə uğurlu addımlarını
davam etdirəcək.
Newtimes.az
Xalq qəzeti.-2019.-1 noyabr.-№243.-S.9.
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Bizim tam müstəqil və milli maraqlara söykənən xarici siyasətimiz var
İttifaq Mirzəbəyli
Xarici siyasətlə bağlı addımlarımız beynəlxalq hüquqa və ədalətə söykənir. Bu iki anlayış bizim
üçün əsasdır. Bəzi hallarda beynəlxalq münasibətlərdə beynəlxalq hüquq və ədalət ziddiyyət təşkil edir.
Ancaq buna baxmayaraq, Azərbaycan bütün məsələlərdə öz prinsipial mövqeyini ifadə edir, bu
mövqeyə sadiqdir. Bundan sonra da Azərbaycan bütün məsələlərin beynəlxalq hüquq çərçivəsində
ədalətli şəkildə həll edilməsində öz sözünü deyəcəkdir. Bizim xarici siyasətimiz tam müstəqildir,
Azərbaycan xalqının milli maraqlarına söykənir.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Siyasət və diplomatiya tarixinə nəzər salarkən şahidi olduğumuz ilk maraqlı faktlardan biri dövlət
xadimlərinin xarici səfərləri olur. Bu, Şərqdə də belədir, Qərbdə də. Həmin tendensiya qədim dövrlərdə də
olub, orta əsrlərdə də. Bu gün də davam edir, gələcəkdə daha intensiv xarakter alacağı şəksizdir. Müasir dünya
siyasətində və diplomatiyasında özünəməxsus dəstxəti olan Prezident İlham Əliyev də həmin ənənəni məhz
siyasət tarixinə sədaqətlə, üstəlik, böyük yaradıcılıqla davam etdirir.
Dövlət başçımızın bu ilin əvvəlindən etibarən reallaşdırdığı xarici səfərlərin bir neçəsini yada salmaqla,
həmin arqumentimizi əsaslandıra bilərik. Məsələn, cənab Prezident ilin ilk ayında (21-23 yanvar) Dünya
İqtisadi Forumunun illik toplantısında iştirak etmək üçün İsveçrə Konfederasiyasında işgüzar səfərdə
olmuşdur. Dövlət başçımızın həmin səfər çərçivəsində dünya iqtisadiyyatının inkişafında söz sahibi olan
dövlət və şirkət rəhbərləri ilə keçirdiyi çoxsaylı görüşlərin əhəmiyyətindən danışmağa ehtiyac yoxdur. Elə
martın 28-30-dakı Avstriya Respublikasına işgüzar səfər də məhz həmin səviyyədə əhəmiyyətli idi.
Təbii ki, bu gün dünyanın əsas söz sahiblərindən biri də Çin Xalq Respublikasıdır. Dövlət başçımızın
aprelin 24-27-də Çin Xalq Respublikasına işgüzar səfəri bu gün dünyanın hər yerində maraqla qarşılanan,
Şərqlə Qərbin iqtisadiyyatını qovuşduracaq “Bir kəmər-bir yol” layihəsinə verdiyimiz önəmin göstəricisi idisə,
mayın 13-14-də Belçika Krallığına işgüzar səfər Azərbaycan– Avropa əməkdaşlığının genişləndirilməsində
xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi.
Ancaq dövlət başçımızın oktyabrın 2-3-də Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin dəvəti
ilə Rusiya Federasiyasında işgüzar səfərdə olması və həmin ayın 10-da MDB Dövlət Başçıları Şurasının
iclasında iştirak etmək üçün Türkmənistana işgüzar səfər etməsi daha böyük əks-sədalarla yadda qalmışdır.
Dövlət başçımız həm Soçidə, həm də Aşqabadda işğalçı Ermənistana ağır zərbələr vurmuşdur.
Bu, danılmaz faktdır ki, Azərbaycanın dövlət başçısı yeni regional əməkdaşlıq formatlarının da
təşəbbüskarıdır. Üçtərəfli və dördtərəfli əməkdaşlıq formullarının reallaşdırılması cənab Prezidentin adı ilə
bağlıdır. Bunun nəticəsidir ki, Azərbaycan–Türkiyə–Rusiya, Azərbaycan–Türkiyə–İran, Azərbaycan–
Gürcüstan–Türkiyə, Azərbaycan–Rusiya–İran, Azərbaycan–Türkiyə –Türkmənistan kimi üçtərəfli əməkdaşlıq
formatları real səmərəli nəticələr verməkdədir. Azərbaycan Prezidentinin dördtərəfli əməkdaşlıq formulu da –
Gürcüstan da daxil olmaqla –konkret bəhrələrini verir.
Ancaq ekspertlərin fikrincə, Azərbaycan xarici siyasətinin builki ən böyük nailiyyəti məhz oktyabrın
25-də Bakıda öz işinə başlayan Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının XVIII
Zirvə Görüşündə qeydə alınmışdır. Belə ki, həmin beynəlxalq tədbirdə iştirak edən 120 dövlətin rəsmilərinin
imza atdığı Yekun sənəddə Ermənistan dövlətinin işğalçı olduğu açıq şəkildə bəyan edilir.
Xatırladaq ki, “Bandunq prinsiplərini rəhbər tutmaqla müasir dünyanın çağırışlarına birgə və adekvat
cavab verilməsini təmin etmək” mövzusunda keçirilən XVIII Zirvə Görüşündə 60-a yaxın ölkənin dövlət və
hökumət başçıları, həmçinin beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri iştirak edirdilər. Ümumilikdə, zirvə görüşünə
160-a yaxın ölkənin və beynəlxalq təşkilatın nümayəndələri qatılmışdılar.
Zirvə görüşünün açılış mərasimində geniş nitq söyləyən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev qeyd
etmişdir ki, hərəkata üzv ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının 2016-cı ildə keçirilmiş XVII Zirvə
Görüşündə növbəti sammitin Bakı şəhərində keçirilməsi və 2019-2022-ci illər üzrə sədrliyin Azərbaycana
həvalə edilməsi barədə yekdil qərar qəbul olunmuşdur: “Bu, ölkəmizə göstərilən hörmətin, inamın və etimadın
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təzahürüdür. Bunu dünya ölkələrinin əksəriyyətini öz sıralarında birləşdirən Qoşulmama Hərəkatının bizim
siyasətimizə verdiyi dəstək kimi qiymətləndirir və bu qərara görə bir daha sizlərə təşəkkürümü bildirirəm”.
Dünya erməniliyini lərzəyə salan Bakı Sammitinin əsas faktı ondan ibarətdir ki, Azərbaycan qarşıdakı
üç ildə bu quruma sədrlik edəcək. Bu reallığı dilə gətirən dövlət başçımız öz həmkarlarını və dünya
ictimaiyyətini əmin etdi ki, Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatında sədrliyi zamanı öz prioritetlərini və
fəaliyyətini tarixi Bandunq prinsipləri üzərində quracaq: “Bütün ölkələrin suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə
hörmət, dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamaq və qarşılıqlı maraqların qorunması və əməkdaşlığın təşviqi kimi
prinsipləri ehtiva edən Bandunq prinsipləri Azərbaycanın xarici siyasətinin təməl prinsipləri ilə üst-üstə
düşür”.
Dövlət başçımızın nitqindən seçdiyimiz sitatdakı bir məqamı təkrar etmək istəyirik: “Bütün ölkələrin
suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə hörmət, dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamaq...” Yarandığı gündən terror,
təxribat, separatçılıq, işğal, ilhaq və digər çirkin faktları fəaliyyət istiqaməti kimi götürmüş Ermənistan
rəhbərliyi bu çağırışları sakitliklə qarşılaya bilərdimi? Əsla yox! Elə ona görə də Bakı Sammiti İrəvanda qorxu,
təlaş, həyəcan və ümidsizlik yaradıb. Odur ki, kütləvi informasiya vasitələri Prezident İlham Əliyevin hələ
2003-cü ilin oktyabrında dediyi : “Bizim xarici siyasətimizin əsasını Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası
təşkil edəcək!” – əminliyini dəfələrlə yada salırlar.
Yeri gəlmişkən, dövlət başçımız Bakı Sammitinin iştirakçıları qarşısında Ermənistan – Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin səbəb və nəticələrini növbəti dəfə dilə gətirdi ki, tədbirdə iştirak edən dünya
jurnalistləri də eşitsinlər: “Azərbaycanın tarixi torpağı olan Dağlıq Qarabağ və ətrafındakı yeddi rayon -ölkəmizin beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərinin təxminən 20 faizi iyirmi beş ildən artıqdır ki,
Ermənistanın işğalı altındadır. Ermənistan azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə siyasəti aparmış və nəticədə
bir milyondan artıq azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüşdür”.
Yaxşı yadımdadır, 2012-ci il mayın 4-də Nyu-Yorkda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin sədrliyi ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasının “Terror aktlarının beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə
yaratdığı təhdidlər” mövzusunda müzakirələr zamanı dövlət başçımız demişdi ki, BMT-nin Təhlükəsizlik
Şurası erməni qoşunlarının işğal edilmiş ərazilərdən çıxarılmasını tələb edən dörd qətnamə qəbul etmişdir.
Lakin əfsuslar olsun ki, Ermənistan təxminən iyirmi il ərzində bu qətnamələrə məhəl qoymur : “Azərbaycanın
işğal edilmiş əraziləri terrorçuluqla separatizm, ekstremizm və mütəşəkkil cinayətkarlıq, o cümlədən narkotik
maddələrin dövriyyəsi, çirkli pulların yuyulması və silah qaçaqmalçılığı arasında olan əlaqə baxımından böyük
narahatlıq mənbəyidir. Ermənistanın terror hədələrinə əlavə olaraq, Azərbaycan beynəlxalq terror qruplarından
irəli gələn risk və təhlükələrlə hələ də üzləşir”.
Cənab Prezident həmin qətiyyətini BMT-dən sonra ən böyük beynəlxalq təşkilat olan Qoşulmama
Hərəkatının Bakı Zirvə Görüşündə də davam edərək xatırlatdı ki, beynəlxalq aləmdəki ikili standartlar
siyasətinə son qoyulmalıdır: “İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası, Avropa
Parlamenti, Avropa Şurasının Parlament Assambleyası, ATƏT və digər nüfuzlu təşkilatlar Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün bərpa olunmasını tələb edən qətnamə və qərarlar qəbul etmişlər”.
Başqa bir fakt. Azərbaycan dövlətinin oktyabr ayında xarici siyasətdə qazandığı digər bir uğur isə
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının növbəti Zirvə Görüşünün Bakıda keçirilməsi idi. Doqquz il dörd
dövlətin – Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Azərbaycanın – iştirakı ilə keçirilən həmin tədbir bu il
Özbəkistanın da qatılması ilə daha da gücləndi. Üstəlik, gələn sammitədək Türkmənistanın da bu quruma
qatılacağı gözlənilir. Bundan başqa, TDƏŞ-in Bakı Sammitində Macarıstan dövləti də müşahidəçi qismində,
amma ən yüksək səviyyədə təmsil olundu.
Bütün bunlar sübut edir ki, Azərbaycanın xarici siyasət strategiyası, sözün həqiqi mənasında, həm
özümüzə, həm də beynəlxalq aləmə sərf edən prinsiplər üzərində qurulmuşdur.
Xalq qəzeti.-2019.-3 noyabr.-№245.-S.1-2.
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Uğurlu xarici siyasət kursu və dünya dövlətləri ilə
qurulan səmərəli əməkdaşlıq
Süleyman İsmayılbəyli
XX əsrin 90-cı illərində 70 illik bir imperiyanın dağılması təkcə keçmiş SSRİ məkanında deyil,
eləcə də ittifaqın yaxın qonşuları, habelə dünyanın siyasi mənzərəsində ciddi dəyişikliklərə səbəb oldu.
Sovetlərin dağılması nəticəsində keçmiş SSRİ məkanında müstəqil dövlətlərin yaranması prosesi
Azərbaycandan da yan keçmədi. Azadlıq, müstəqilik mübarizəsinin fəal iştirakçılarından birinə
çevrilən Azərbaycan 1991-ci ilin oktyabrında öz müstəqilliyini elan etdi və dünyaya müstəqil dövlət
olaraq tanınmağa başladı. Lakin həmin illərdə Azərbaycanın müstəqilliyi demək olar ki, kağız üzərində
idi. Azərbaycanın nə iqtisadiyyatı, nə xarici siyasəti, nə də digər istiqamətlərində bu müstəqillik hiss
edilmirdi. Mütəllibov hakimiyyətinin daha çox Rusiyameyilli olması, hakimiyyətin "bəlkə də
qaytardılar" ideyası ilə yaşayaraq keçmiş SSRİ-nin yenidən bərpa ediləcəyinə ümid bəsləməsi, bu üzdən
heç bir sahədə müstəqil siyasətin həyata keçirilməməsi, ondan sonra hakimiyyətə gələn AXC-Müsavat
cütlüyünün Türkiyə xaric olmaqla demək olar ki, bütün dünya ölkələrinə düşmən gözündə baxması,
reallaşması mümkün olmayan hədəflər müəyyən edib, absurd ideyalarla yaşaması, müstəqil dövlətin
əsas prinsiplərini bir kənara qoyub xəyallar, utopiyalara üstünlük verməsi nəinki Azərbaycanın
müstəqilliyinin kağız üzərində qalması, ümumiyyətlə onun bir müstəqil kimi varlığına son qoyulması
kimi təhlükəli tendensiyaların meydana çıxmasına səbəb olmuşdu. Və belə bir təhlükəli tendensiya
1993-cü ilin iyun ayına qədər davam etdi. Bir qədər də dəqiqləşdirsək ümummilli lider Heydər Əliyevin
yenidən siyasi hakimiyyətə qayıtmasına qədər.
Xarici siyasətdə qarşıda duran başlıca məqsəd
1993-cü ilin iyun ayında xalqın təkidli tələbi ilə ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə qayıdan ümummilli
lider Heydər Əliyev qısa müddətdə Azərbaycanı düşdüyü dərin böhran vəziyyətindən xilas etdi və ölkədə
siyasi sabitlik bərqərar oldu. Qarşıda isə digər hədəflər dayanırdı ki, bu hədəflər içərisində uğurlu xarici siyasət
kursu həyata keçirmək və iqtisadi inkişafa nail olmaq başlıca prioritet təşkil edirdi. Çox keçmədən ümummilli
lider daxili siyasətdə olduğu kimi, beynəlxalq münasibətlərin formalaşması və xarici siyasətin
müəyyənləşdirilməsində də incə, düşünülmüş və uzaqgörən tədbirlər həyata keçirməyə başladı. Artıq Çinə
bayraq sancmaq, İrana müharibə etmək, Rusiya ilə düşmən olmaq kimi cəfəng fikir və ideyaları xarici siyasətdə
düşünülmüş taktiki gedişlər, balanslaşdırılmış xarici siyasət kursu əvəz edirdi. Xarici siyasət sahəsində qarşıda
duran başlıca məqsəd, hədəf bu idi. Demokratik inkişaf yolu seçmiş Azərbaycanın Avroatlantik məkana
inteqrasiyasını həyata keçirmək, Qərb ölkələri, demokratik dünyanın formalaşdırdığı beynəlxalq təşkilatlarla
sıx əlaqələr yaratmaq.
Beləliklə, ümummilli lider Heydər Əliyevin ciddi səyləri nəticəsində bölgədə və dünyada Azərbaycana
olan münasibəti müsbətə doğru dəyişmək mümkün oldu. Ümummilli liderin qarşıya qoyduğu və dəqiq
diplomatik gedişlərlə reallaşdırdığı məqsədlərdən biri dünyanın nəhəng dövlətlərini və nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatlarını, xristian təssübkeşliyindən qaynaqlanan ermənipərəst mövqedən uzaqlaşdırmaq, iqtisadi
maraqlar müstəvisində həmin təşkilat və birlikləri qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq mövqeyinə dəvət etməkdən
ibarət idi.
Çoxşaxəli xarici siyasət kursu və onun dividentləri
1993-cü il, sentyabrın 24-də Azərbaycan Respublikası keçmiş SSRİ-nin varisi sayılan Müstəqil
Dövlətlər Birliyinə daxil oldu. Heç şübhəsiz ki, həmin dövrdə Azərbaycanın MDB-yə daxil olması məsələsinə
ölkə daxilində münasibət birmənalı deyildi. Bunun da başlıca səbəbi MDB-yə üzv ölkələrin bərabərhüquqlu
əməkdaşlığının təmin edilməməsi, subyektlər arasında münaqişələrin aradan qaldırılması üçün müvafiq
tədbirlərin görülməməsi idi. Lakin Heydər Əliyev atılan bu addımın regional və beynəlxalq təhlükəsizlik
baxımından düzgünlüyünə, ölkəyə ciddi siyasi və iqtisadi dividendlər gətirəcəyinə əmin idi.
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Heydər Əliyev xarici siyasətdə yalnız MDB çərçivəsində əməkdaşlığa üstünlük vermirdi. Ümummilli
lider Azərbaycanın xarici siyasətini çoxşaxəli şəkildə quraraq Rusiya və keçmiş müttəfiq respublikaları ilə
yanaşı, Avropa ilə də yaxından əməkdaşlığa üstünlük verirdi. Bu sırada dünyanın və Avropanın nüfuzlu
təşkilatları ilə yaxından əməkdaşlıq etmək, ölkəmizin haqq səsini həmin təşkilatlara çatdırmaq, eləcə də
Azərbaycanın bu təşkilatlarda üzvlüyünə nail olmaq qarşıda duran mühüm vəzifələrdən biri idi. Məhz həyata
keçirilən uğurlu xarici siyasət kursu nəticəsində 1996-cı il, aprelin 22-də Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan
arasında ticarət, sərmayə, iqtisadiyyat, qanunvericilik, mədəniyyət, immiqrasiya və qeyri-qanuni ticarətin
qarşısının alınması sahəsində əməkdaşlığı nəzərdə tutan "Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Saziş"i imzalandı.
Sözügedən müqavilənin imzalanması Azərbaycanın xarici siyasət kursunun ən uğurlu səhifələrindən biri kimi
qiymətləndirilirdi. Dövlətimiz və xalqımız üçün mühüm tarixi əhəmiyyət kəsb edən bu müqavilə Azərbaycanın
Avropa strukturları və institutları ilə əlaqələrin genişlənməsi, xüsusilə Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyası
istiqamətində hüquqi baza rolunu oynayırdı. 1999-cu il, iyunun 22-də qüvvəyə minən Avropa İttifaqının
hazırladığı və ümummilli lider Heydər Əliyevin imza atdığı bu saziş tərəflər arasında yüksək səviyyəli
əməkdaşlığın təşəkkül tapmasını təsdiqləyirdi. İmzalanan "Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Saziş"i müvafiq siyasi
dialoq çərçivəsində tərəflər arasında siyasi münasibətlərin inkişafının təmin edilməsi, Azərbaycanda
demokratiyanın möhkəmlənməsi, iqtisadi inkişaf, bazar iqtisadiyyatına keçid məqsədilə bəzi struktur
islahatların aparılması, ticarət və investisiyanın inkişafı, iqtisadi, sosial, maliyə, elmi-texniki və mədəni
əməkdaşlıq məsələlərini nəzərdə tuturdu. Bu məsələlərin təmin edilməsi üçün Azərbaycan qanunvericiliyinin
Avropa İttifaqı qanunvericiliyinə uyğunlaşdırılması sahəsində geniş iş prinsipləri müəyyənləşdirilmişdi.
Hazırda Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə münasibətlərində öz xarici siyasət prioritetlərinə uyğun olaraq daha
çox ikitərəfli əlaqələrə üstünlük verir. Sözügedən qurumun regional layihələrində iştirak etməklə yanaşı
Cənubi Qafqazdakı ümumi iqtisadi inkişafdakı payına görə regionda lider dövlət olan Azərbaycan təşkilatın
xarici əlaqələrində mühüm yer tutur.
Azərbaycanın xarici siyasət kursunda, eləcə də Avropaya inteqrasiyada diqqət yetirdiyi məsələlərdən
biri də Avropa Şurası ilə əməkdaşlığa nail olmaq idi. Ümummilli lider, mərhum prezident Heydər Əliyev qısa
zaman ərzində adı çəkilən qurumla ölkəmiz arasında əməkdaşlığın qurulmasına nail oldu. Məhz həyata
keçirilən uğurılu xarici siyasət və məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində Azərbaycan 2001-ci il, yanvarın 17-də
Avropa Şurasının tam hüquqlu üzvü oldu. Avropa Şurası ilə əməkdaşlığı yüksək səviyyədə inkişaf etdirən
Azərbaycan qurumun tamhüquqlu üzvü kimi təşkilat qarşısında götürdüyü öhdəlikləri layiqincə yerinə
yetirməklə yanaşı ölkəmizin haqq səsinin belə bir mötəbər kürsüdən Avropaya, dünyaya çatdırılması
istiqamətində mühüm işlər gördü. Həmin dövrdə Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı Azərbaycan
nümayəndə heyətinin rəhbəri olan İlham Əliyevin gərgin əməyi sayəsində qurum Ermənistanın işğalçılıq
siyasətini pisləyən qətnamə qəbul etdi, Avropa Şurasının mühüm sənədlərində Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün tanındığı öz əksini tapdı. Paralel olaraq Azərbaycan dünyanın digər nüfuzlu təşkilatları, İslam
Konfransı Təşkilatı, GUAM, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə də əlaqələri inkişaf etdirərək xarici
siyasət sahəsində bir sıra nailiyyətlərə müvəffəq oldu.
Heydər Əliyev Azərbaycanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatı müstəvisində həyata keçirdiyi siyasətin
strateji və taktiki tərəflərini dəqiq şəkildə müəyyən edərək bu təşkilatla münasibətləri həmişə diqqqət
mərkəzində saxlayırdı. Məhz yürüdülən bu xəttin nəticəsində Ermənistanın və erməni lobbisinin bütün
cəhdlərinə baxmayaraq Birləşmiş Millətlər Təşkilatında açılan müzakirələrdə Dağlıq Qarabağın Azərbaycana
mənsubluğu "BMT və ATƏT arasında əməkdaşlıq" qətnaməsində öz əksini tapdı.
Beynəlxalq təşkilatlarla qurulan səmərəli əməkdaşlıq
Ümummilli lider Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi xarici siyasət kursunun günümüzdə Cənab
Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsi diplomatiya sahəsində ölkəmizin aktivinə yeniyeni uğurlar, nailiyyətlər yazır. Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu balanslaşdırılmış xarici siyasət kursu ilə
paralel olaraq Azərbaycanın müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən BMT ilə münasibətlərinin inkişaf
etdirilməsi də əsas prioritet hesab edilir. Təşkilatla rəsmi Bakı arasında mövcud olan uğurlu əməkdaşlığın
nəticəsidir ki, Azərbaycan 2011-ci ildə BMT Baş Məclisinin Prosedur Qaydalarının 142-ci bəndinə əsasən
BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvlüyünə 2012-2013-cü illər üçün keçirilən seçkilərdə Şərqi
Avropa dövlətləri qrupundan namizədliyini irəli sürdü. Azərbaycan seçkilərdə əvvəl Macarıstan, sonra isə
Sloveniya üzərində şərtsiz üstünlük qazanaraq qələbə üçün tələb olunan 129 səsdən də çox - 155 səs əldə etdi.
Beləliklə, Azərbaycan Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionunda BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü
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seçilən ilk ölkə oldu. Ölkəmizin BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv qəbul olunması və artıq dövlət
başçısı İlham Əliyevin sədrliyi ilə 2012-ci ilin may ayında Təhlükəsizlik Şurasının iclasının keçirilməsi
Azərbaycanın diplomatiya tarixində əldə edilmiş ən böyük nailiyyətlərdən biri olmaqla Azərbaycanın
beynəlxalq aləmdə çəkisinin artması, Azərbaycanın dünya siyasətindəki müxtəlif qlobal problemlərin
müzakirəsinə cəlb olunması, ölkəmizin regional siyasətlə yanaşı, dünya siyasətinin də əsas aktorlarından birinə
çevrilməsi demək idi. Beləliklə, 2012-ci ilin may və 2013-cü ilin oktyabr ayında Azərbaycan Təhlükəsizlik
Şurasına sədrlik etdi.
Paralel olaraq Azərbaycan digər beynəlxalq təşkilatlar, ayrı-ayrı ölkələrlə, xüsusilə də Avropa İttifaqı,
qitə dövlətləri ilə də əməkdaşlığı inkişaf etdirərək xarici siyasət, diplomatiya sahəsində uğurlara imza atır. Son
illərdə rəsmi Bakının bir sıra beynəlxalq təşkilatların tamhüquqlu üzvünə çevrilməsi, həmin təşkilatlarla
qurulan səmərəli əməkdaşlıq ölkəmizə xarici siyasət sahəsində müsbət dividentlər gətirməklə yanaşı, həm də
haqq səsimizin həmin təşkilat və qurumlar vasitəsilə bir daha dünya ictimaiyyətinə çatdırılması baxımından
mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bu baxımdan təkcə son bir neçə ay ərzində Bakıda Türkdilli Dövlətlərin
Əməkdaşlıq Şurasının və Qoşulmama Hərəkatının zirvə görüşlərinin keçirilməsi, həmin toplantıların yekunu
olaraq qəbul edilən bəyanatlarda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsinin vacibliyinin
vurğulanması ölkəmizin xarici siyasətdə, beynəlxalq münasibətlər sistemində əldə etdiyi nailiyyətlərdən hesab
edilə bilər.
Olaylar. - 2019. - 5-6 dekabr. - № 156. - S. 11.
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Azərbaycanın xarici siyasəti Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə milli maraqlarımıza uyğun olaraq
uğurla həyata keçirilir
Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarov 2019-cu ilin yekunları ilə əlaqədar
kütləvi informasiya vasitələrinin suallarını cavablandırıb. AZƏRTAC müsahibəni təqdim edir.
-2019-cu ili Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üzrə aparılan danışıqlar
baxımından necə qiymətləndirirsiniz? Tərəflər arasında hansı konkret məsələlər müzakirə olunub? Bu
il ərzində tərəflər münaqişənin həlli çərçivəsində humanitar tədbirlərin həyata keçirilməsi təşəbbüsləri
ilə çıxış etdilər, bu xüsusda KİV nümayəndələrinin qarşılıqlı səfərləri baş tutdu. Bu təşəbbüslərin faydalı
olduğunu düşünürsünüzmü və gələcəkdə bu kimi səfərlərin davamı gözlənilirmi?
-Bu il ərzində Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üzrə aparılan danışıqlar
prosesi çərçivəsində ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti və Ermənistan Respublikasının baş naziri arasında 29 mart tarixində Vyanada bir görüş, Xarici İşlər
nazirləri səviyyəsində isə 16 yanvar Paris, 15 aprel Moskva, 20 iyun Vaşinqton, 23 sentyabr Nyu-York və 4
dekabr tarixində Bratislavada olmaqla 5 görüş keçirilmişdir. Görüşlərin keçirilmə intensivliyindən çıxış edərək
hər iki tərəfin danışıqlar prosesinin irəli aparılmasında maraqlı olduğu qənaətinə gəlmək olar. Lakin,
Ermənistan tərəfinin il ərzində səsləndirdiyi tamamilə əsassız və ziddiyyətli bəyanatları, eləcə də keçirilən
görüşlərdə hər hansı konkret nəticənin əldə olunmadığını nəzərə alsaq, təəssüflə qeyd etməliyik ki, 2019-cu il
münaqişənin həlli üzrə "itirilmiş imkanlar ili” kimi dəyərləndirilə bilər.
Bir tərəfdən münaqişənin sülh yolu ilə həllində maraqlı olduğunu bəyan edən Ermənistan rəhbərliyi,
digər tərəfdən qondarma "müstəqillik” və "miatsum” kimi ziddiyyətli fikirləri ilə danışıqlar prosesinə və
ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədr ölkələrinin səylərinə zərbə vurmuş oldu. Doğrudur, keçirilmiş görüşlər
nəticəsində humanitar müstəvidə tədbirlərin həyata keçirilməsi və iki ölkə əhalisinin sülhə hazırlanması
təşəbbüsləri irəli sürüldü, hətta bu xüsusda ilk addım olaraq Azərbaycan və Ermənistan mətbuat
nümayəndələrinin qarşılıqlı səfərləri reallaşdırıldı. Ancaq bu təşəbbüsün sonradan Ermənistan tərəfindən
siyasiləşdirilməsi və təbliğat vasitəsi kimi istifadəsi cəhdləri bu ölkənin əhalisini sülhə hazırlamağa nə
dərəcədə hazır olduğu sualını ortaya qoydu. Əslində təşəbbüsə cəlb olunmuş jurnalistlər, xüsusilə də onları bu
prosesdə dəstəkləyən tərəf məsuliyyəti hiss etməli və prosesə xələl gətirməməlidir. Əks təqdirdə bu kimi
təşəbbüslərin və iki xalq arasında körpülərin qurulması cəhdlərinin heç bir mənası olmaz. Beləliklə də
gələcəkdə bu təşəbbüslərin davam etdirilməsinə məhz bu prizmadan yanaşmaq və növbəti addımlar haqqında
danışmaq olar.
Hər zaman qeyd etdiyim fikri yenidən xatırlamaq istərdim, biz iki qonşu ölkəyik və tez ya da gec,
münaqişənin həllindən sonra iki icmanın nümayəndələri yenidən ölkəmizin Dağlıq Qarabağ bölgəsində birgə
yaşamalı olacaqlar. Bu baxımdan həyata keçirilən etimad təbirləri, humanitar təşəbbüslər məhz münaqişənin
həllini irəli aparmaq, Azərbaycan ərazilərinin işğalı amilini aradan qaldırmaq və məcburi köçkünlərin öz
evlərinə, mülklərinə geri dönməsini təmin etməyə xidmət etməlidir.
-Münaqişənin həlli üzrə aparılan danışıqlarda yeni təkliflərin irəli sürülmədiyini nəzərə alaraq,
qeyd etmək olarmı ki, danışıqlar dalana dirənib? Bu illər ərzində danışıqların aparılması bizə nə verib,
danışıqların səmərəsi nədən ibarətdir? Ermənistanla Azərbaycan arasında vasitəçilər olmadan
danışıqlar aparıla bilərmi və Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icması bu danışıqlara necə cəlb oluna
bilər?
-Doğrudur, münaqişənin həlli üzrə danışıqlar prosesində bu il ərzində konkret irəliləyiş olmayıb, lakin
bunu "danışıqlar dalana dirənib” kimi dəyərləndirmək düzgün olmazdı. İl ərzində irəli sürülən çoxsaylı
görüşlər və konkret təşəbbüslər danışıqlar prosesinin davam etdirilməsinə müəyyən ehtiyac olduğunu göstərir.
Biz hər zaman bəyan etmişik ki, nə qədər ki, münaqişənin danışıqlar, sülh yolu ilə həlli imkanı var, biz bu
imkandan istifadə edəcəyik. Əlbəttə, məqsəd mahiyyət üzrə, substantiv danışıqlar aparıb prosesi irəli
aparmaqdır.
Bunun üçün bütün prinsiplər, elementlər, mərhələlər işlənib hazırlanıb, müzakirə edilib və yenidən
nəzərdən keçirilib. Bu günədək hazırlanmış bütün sənədlərdə münaqişənin mərhələli həlli, işğal olunmuş
ərazilərimizin azad olunması, məcburi köçkünlərin geri qayıtması, növbəti mərhələdə status məsələsinin həlli
məsələlərinə aydınlıq gətirilir. Bu elementlərlə tanış olmaq üçün ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrlərinin
bu ilin 9 mart tarixli bəyanatı ilə tanış olmanız kifayətdir. Ermənistan tərəfindən davamlı şəkildə qaldırılan
təhlükəsizlik və status məsələsinə gəldikdə, bir daha vurğulamaq istərdim ki, hər iki məsələ həll prosesi
çərçivəsində, ATƏT-in müvafiq qərarlarına, habelə bildiyiniz kimi tətbiqi üçün zaman məhdudiyyəti olmayan
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BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə uyğun olaraq tənzimlənməlidir. Qarabağın Azərbaycanlı əhalisi
geri qayıtmadan, hansı statusdan danışa bilərik? Eləcə də təhlükəsizlik məsələsi bölgənin erməni icması ilə
yanaşı, azərbaycanlı icması üçün də kifayət qədər önəmlidir və burada beynəlxalq sülhü qoruma
mexanizmlərindən istifadə olunmasına ehtiyac duyulduğu hamıya bəllidir.
Soruşursunuz ki, danışıqların aparılması bizə nə verib. Münaqişəni həll etmək danışıqlar aparmaq deyil,
bəs nədir? Münaqişə yenidən alovlanarsa belə, yenidən danışıqlar başlayacaq, çünki nə əbədi davam edən
müharibə, nə də danışıqlar mövcud deyil. Danışıqları ona görə aparırıq ki, pozulmuş beynəlxalq hüquq
normalarını bərpa edək, Azərbaycanın beynəlxalq tanınmış sərhədləri çərçivəsində suverenliyini bərpa edək,
Azərbaycanın sözündə və əməlində bir olduğunu və sülh yolu ilə həlli potensialı bitməyənədək danışıqlara
sadiq qaldığını nümayiş etdirək. Danışıqları aparırıq ki, Azərbaycan ərazilərini işğaldan azad edək!
Bu gün Ermənistanın işğalçılıq siyasəti səbəbindən Azərbaycanla Ermənistan arasında diplomatik
münasibətlər mövcud deyil və tərəflər arasında danışıqlar, beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin qorunmasına
cavabdeh olan əsas beynəlxalq qurum - BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri, dünyanın üç aparıcı
ölkəsinin vasitəçilik səyləri ilə aparılır.
-Ermənistan əsir və girovların dəyişdirilməsinə dair "hamının hamıya” prinsipinə razılıq vermir,
bu ölkə qanunsuz şəkildə saxlanılan Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevi azad etmək istəmir. Qarşılıqlı
etimada zidd olan bu addım münaqişənin nizamlanması prosesinə necə təsir edir?
-Doğrudur, Azərbaycan beynəlxalq humanitar hüququn normalarını rəhbər tutaraq əsir və girov
götürülmüş mülki şəxslərin "hamının hamıya” prinsipi əsasında dəyişdirilməsi təklifi ilə çıxış edib. Ermənistan
tərəfi isə mülki şəxslərin girov götürülməsini qadağan edən və hərbi münaqişələr zamanı mülki şəxslərə
münasibətdə humanist davranış tələb edən 1949-cu il Cenevrə Konvensiyaları və onların Əlavə Protokollarının
müddəalarına zidd olaraq, beynəlxalq səviyyədə götürdüyü bu öhdəliklərini kobud şəkildə pozmaqda davam
edir. Artıq 5 ildir ki, soydaşlarımız Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyev Ermənistan tərəfindən girovluqda
saxlanılır, həm də işğal olunmuş ərazilərimizdəki qanunsuz rejimin qurama "məhkəmə qərarı” ilə. Ermənistan
tərəfinin "cinayətkar” kimi qələmə verdiyi bu şəxslər, Azərbaycanın hazırda hərbi işğal altında olan Kəlbəcər
rayonunda valideynlərinin məzarlarını ziyarət etmək üçün öz torpaqlarına gediblər; əgər öz doğma evlərinə
getmək cinayətdirsə, o zaman bu insanları yaşadıqları torpaqlardan qovub onları fundamental hüquqlarından
məhrum etmək nədir?!
Bilirsiniz, Ermənistan tərəfi artıq anlamalıdır ki, etnik təmizləməyə məruz qalmış yüz minlərlə
azərbaycanlının fundamental hüquqları bərpa olunmadan və bu insanlar öz evlərinə geri qayıtmadan
münaqişənin həlli istiqamətində irəliləyiş mümkün deyil. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi "Çıraqov və
digərləri Ermənistana qarşı” işi üzrə Ermənistanın işğalçı tərəf kimi məsuliyyətini müəyyən etməklə bərabər,
azərbaycanlı məcburi köçkünlərin öz evlərinə və ya daimi yaşayış yerlərinə qayıtmaq hüququnu bir daha təsdiq
edib. Qeyd etmək istərdim ki, Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevin vəkilləri Avropa İnsan Hüquqları
Məhkəməsinə şikayətlə müraciət ediblər və Azərbaycan Hökuməti də bu işdə iştirak edir. Ümid edirik ki,
Məhkəmə tezliklə bu işlə bağlı öz mövqeyini açıqlayacaq.
-Azərbaycanın cari il ərzində xarici siyasət sahəsində fəaliyyətini, 2019-cu ilin yekunlarını necə
qiymətləndirirsiniz?
-Bu il Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında ölkəmizin xarici
siyasət kursu uğurla davam etdirilmişdir. Ölkəmizin həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli platformalarda fəal
şəkildə iştirakı, xarici ölkə və təşkilatlarla əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq münasibətlərinin genişləndirilməsi,
Azərbaycan haqqında, xüsusilə də Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə dair həqiqətlərin dünya
ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılması, yüksək səviyyəli beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi edilməsi, eləcə də
mühüm beynəlxalq təşəbbüslərdə iştirakımız və töhfəmiz davam etdirilmişdir.
Təqdirəlayiq haldır ki, bu il ölkəmiz iki beynəlxalq təşkilatın zirvə görüşünə ev sahibliyi etmişdir.
Qoşulmama Hərəkatı və Türk Şurasına sədrlik qarşıdan gələn il ərzində ölkəmiz tərəfindən həyata
keçiriləcəkdir. Ölkəmiz, həmçinin növbəti il digər iki regional təşkilata GUAM və TRACECA-ya sədrliyi
həyata keçirəcəkdir. Bu əlbəttə ki, bu təşkilatların çoxsaylı üzv ölkələri tərəfindən Azərbaycana göstərilən
etimadın bariz nümunəsidir. Bu il Azərbaycan beynəlxalq və regional təşkilatlarda təmsilçiliyinin coğrafiyasını
daha da genişləndirərək dünyanın 135 dövlətini öz sıralarında birləşdirən Qrup 77-yə üzv olmuş, eləcə də Sakit
okean Alyansı təşkilatında müşahidəçi statusu almışdır.
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi iştirak etdiyimiz bütün beynəlxalq platformalarda
gündəlikdə saxlanılaraq, münaqişənin həlli ilə bağlı hüquqi bazanın daha da möhkəmləndirilməsinə xidmət
edən bəyanat, tövsiyə qətnamə və sənədlər qəbul olunmuşdur.
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Cari il ərzində Tanzaniya Birləşmiş Respublikası, Barbados və Namibiya Respublikası ilə diplomatik
münasibətlərin qurulmasına dair birgə kommünikelər imzalanmış və beləliklə də Azərbaycan Respublikasının
diplomatik münasibətlər qurduğu ölkələrin sayı 185-yə yüksəlmişdir. Cari il ərzində ölkəmizdə
Monteneqronun və Slovakiya Respublikasının səfirlikləri fəaliyyətə başlamışdır.
İlin yekunlarına dair yerli jurnalistlərə verdiyi müsahibəsində Prezident İlham Əliyev tərəfindən qeyd
olunduğu kimi, il ərzində həm ölkəmizdə keçirilən beynəlxalq tədbirlərdə iştirak etmək üçün, həm də ikitərəfli
formatda 40-dan çox dövlət və hökumət başçısı Azərbaycana səfər edib. Həmçinin eyni çərçivədə 61 ölkənin
Xarici İşlər naziri ölkəmizə səfər etmiş, eləcə də Azərbaycan Xarici İşlər naziri olaraq mənim 27 ölkəyə rəsmi
və işgüzar səfərlərim baş tutub. Həyata keçirilən hər bir səfərin ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlıq
münasibətlərimizin inkişafına verilən töhfə olduğunu diqqətə alsaq, o zaman 2019-cu ilin ölkəmizin
əməkdaşlıq çərçivəsini genişləndirməsi baxımından nə dərəcədə mühüm bir il olduğu nəticəsinə gəlmək olar.
-Azərbaycanla Avropa İttifaqı bu il ərzində ikitərəfli münasibətlərin hüquqi bazasını təşkil
edəcək, strateji tərəfdaşlıq haqqında Sazişi imzalaya bilmədilər. Danışıqlardakı vəziyyəti necə
qiymətləndirmək olar? Avropa Komissiyasının tərkibinin yeniləndiyini nəzərə alaraq, bu faktın
danışıqların uzadılmasına təsir edəcəyini söyləmək olarmı?
-Azərbaycanla Avropa İttifaqı (Aİ) bərabərhüquqlu, qarşılıqlı hörmət və etimada əsaslanan tərəfdaşlıq
münasibətlərini bölüşürlər. Aİ rəsmilərinin çoxsaylı bəyanatlarında, eləcə də Avropa Parlamentinin qəbul
etdiyi qətnamələrdə Azərbaycanın müstəqilliyi, suverenliyi və ərazi bütövlüyünə birmənalı dəstək ifadə olunur
və Azərbaycan İttifaqın etibarlı və mühüm tərəfdaşı kimi qiymətləndirilir.
Məlum olduğu kimi, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan Respublikası arasında tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq
haqqında Saziş 1999-cu ildə qüvvəyə minmiş və son 20 il ərzində Azərbaycanda bir çox dəyişikliklər baş
vermiş, Azərbaycan regionda və dünyada vacib geosiyasi oyunçulardan birinə çevrilmiş; ölkəmiz bir sıra
dünya və regional səviyyəli əhəmiyyətli nəqliyyat, enerji, mədəni və siyasi layihələrin təşəbbüskarı və icraçısı
olmuşdur. Vətəndaşların sosial rifahının yüksəldilməsi, ədliyyə, sosial və dövlət idarəçiliyi sahəsində uğurlu
islahatlar aparılır. Azərbaycan hazırda bölgədə iqtisadi layihələrin həyata keçirilməsi üçün ən iri investorlardan
birinə çevrilmiş və Şərq Tərəfdaşlığı ölkələri arasında Aİ-yə ən çox sərmayə qoymuş ölkəyə çevrilmişdir.
Ölkəmiz Avropanın iqtisadi böhran içində boğulduğu zaman "Cənubi Qaz Dəhlizi” layihəsi vasitəsilə yalnız
Yunanıstanda beş min yeni iş yerinin yaranmasına dəstək vermiş, 15 milyard avro miqdarında Avropaya
sərmayə qoymuşdur. 2020-ci ilin ilk yarısında Avropanın enerji təhlükəsizliyində vacib rol oynayan "TAP”
layihəsi vasitəsilə Avropaya ilk Azərbaycan qazının nəql edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Ölkəmiz 1990-cı
illərdə Aİ-nin yatırımına ehtiyac olan diyardan hazırda Avropanın inkişafına real dəstək verən dövlətə
cevrilmişdir. Bir sözlə, Azərbaycan Aİ ilə münasibətlərdə keyfiyyətcə yeni vəziyyət yaranmışdır.
Məhz bu səbəblərə görə Azərbaycan Aİ ilə münasibətlərin inkişaf etdirilməsi və genişləndirilməsi üçün
xüsusi, bərabərlik və qarşılıqlı hörmət prinsiplərinə əsaslanan yol seçmiş, "Strateji tərəfdaşlıq Saziş” layihəsi
üzrə danışıqların aparılmasını təklif etmiş və Brüssel bu təklifi qəbul etdi. Beləliklə, siyasi və iqtisadi
münasibətlərin Tərəflər arasında əməkdaşlıq çərçivəsinin genişlənməsi, enerji sahəsində strateji səviyyədə
tərəfdaşlığın həyata keçirilməsi, həmçinin artıq 9 Aİ üzv dövləti ilə strateji mahiyyətli sənədlərin imzalanması
yeni və hərtərəfli sazişin işlənib hazırlanması ehtiyacını labüd etdi. 2017 cı ilin fevral ayından Azərbaycan
tərəfi təqdim etdiyi layihəyə əsasən Aİ ilə yeni sənəd üzrə danışıqlara başlandı.
Üç ildən az müddət ərzində böyük həcmli layihə üzrə çoxsaylı danışıqlar raundu keçirilmiş, sənədin
əksər hissəsi razılaşdırılmışdır. Tərəflər danışıqların yekunlaşması və sənədin paraflanması və imzalanması ilə
bağlı heç vaxt hər hansı tarix məhdudiyyətlərini nəzərdə tutmamışlar. Bizim üçün danışıqlarda kəmiyyət və
vaxt məhdudiyyətləri deyil, keyfiyyət önəmlidir. Şablon yanaşmadan uzaq, reallıqlara söykənən və hər iki
tərəfi qane edən yanaşma müsbət nəticənin əldə olunmasında mühüm amillərdən biridir. Azərbaycan tərəfi
Avropa Komissiyasının yeni rəhbər heyəti ilə bu istiqamətdə işləməyə davam edəcəkdir. Azərbaycan
keyfiyyətli sazişin tərəfdarıdır və onun ölkəmizin milli mənafelərinə uyğun olması mütləqdir.
-2019-cu il Azərbaycan-Rusiya əlaqələri baxımından olduqca məhsuldar, səmərəli il olub. Növbəti
il iki ölkə əlaqələrində nə ilə yadda qalacaq? Burada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və
Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın Rusiyaya, həmçinin Rusiyadan olan rəsmi
şəxslərin Azərbaycana müntəzəm səfərləri qeyd olunmalıdır. Bununla yanaşı, XİN-lərin rəhbərləri
səviyyəsində illik əsasda qarşılıqlı səfərlər təcrübəsi mövcuddur və bu çərçivədə Sizin rusiyalı
həmkarınız bir qədər öncə Bakıya səfər edib. Bu baxımdan, Sizin 2020-ci ildə Moskvaya səfəriniz
gözlənilirmi? Ümumiyyətlə, sizin fikrinizcə, növbəti il iki ölkə əlaqələrində nə ilə yadda qalacaq?
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-Öncə, Azərbaycan ilə Rusiya arasında münasibətlərin inkişafı baxımından başa çatmaqda olan ilin
yekunlarına verdiyiniz yüksək qiymətlə razılaşmaq istərdim. Məmnuniyyətlə qeyd etməliyəm ki, bu
münasibətlər ildən-ilə sabitlik və dinamizm nümayiş etdirir. Bu il başa çatmaq üzrədir və bu müsbət dinamika
da inkişaf etmişdir. Sözsüz ki, sualınızda bəhs etdiyiniz yüksək siyasi rəhbərlik səviyyəsindəki sıx əlaqələr və
etibarlı dialoq həlledici rol oynamaqda davam edir. Bu, siyasi münasibətlərdən tutmuş ticarət, iqtisadi və
humanitar əməkdaşlığa qədər münasibətlərimizin bütün spektrini əhatə edən strateji tərəfdaşlığın gələcək
inkişafı üçün əlverişli zəmin yaradır.
Məlum olduğu kimi, əlaqələrimizin inkişafı məqsədyönlü və proqram xarakteri daşıyır. Konkret
istiqamətlər üzrə "yol xəritələri"ndə nəzərdə tutulan və həyata keçirilən tədbirlərdən altısı Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin Rusiya Federasiyasına ötənilki rəsmi səfəri zamanı, ikisi isə
bu ilin dekabrında Bakıda keçirilmiş İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın on səkkizinci
iclasının yekununda imzalanmışdır. İlkin hesablamalara görə, 2019-cu ildə ölkələrimiz arasında ticarət
dövriyyəsi təxminən 3 milyard ABŞ dolları səviyyəsinə çatacaq.
2019-cu ildə müsbət bir tendensiya, bir milyon insan sayına yaxınlaşmaqla Rusiyadan turist axınının
davam etməsi olub. Bu, çox mühüm bir göstəricidir və insanlar arasındakı təmasların intensivliyinin əyani
təsdiqi kimi bizi sevindirir. Əlbəttə, bu, onu göstərir ki, rusiyalılar Azərbaycanda özlərini rahat hiss edirlər,
burada səmimi qəbul ilə üzləşirlər və dil baryerinin olmamasının üstünlüklərindən istifadə edirlər.
Bütün bu müsbət tendensiyaların gələn il də davam edəcəyini gözləyirik. Ümid edirəm ki, çox faydalı
hesab etdiyim xarici işlər nazirliklərinin rəhbərləri səviyyəsində qarşılıqlı səfər mübadiləsi təcrübəsinin davam
etdirilməsi də bu prosesə öz töhfəsini verə biləcəkdir.
Əlbəttə, Rusiya Federasiyasının da həmsədr qismində çıxış etdiyi ATƏT-in Minsk Qrupu
həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üzrə danışıqlar
prosesinin intensivləşməsinə xüsusi ümid bəsləyirik. Hesab edirik ki, bölgədəki sülh və sabitlik maraqları tez
bir zamanda hiss oluna biləcək siyasi nəticələrə nail olmaq zərurətini diktə edir. İnanırıq ki, Rusiya, münaqişə
düyününün açılmasının başlanılmasında əsas rollardan birini oynamağa qadirdir.
Beləliklə, ümumiyyətlə gələcəyə nikbinliklə baxırıq və öz tərəfimizdən inkişafımızın strateji
hədəflərinin reallaşması istiqamətində fəaliyyət göstərməkdə qərarlıyıq.
-Ekspertlər arasında belə bir fikir var ki, postsovet ölkələri Avropa İttifaqı və Avrasiya İqtisadi
İttifaqı arasında seçim etməyə məcburdurlar. Bəs Azərbaycan barədə də eyni sözləri demək olarmı?
-Azərbaycan seçim baxımından "ya-ya da" prinsipi əsasında düşünmür. Bütün xarici siyasət
qərarlarımız, ilk növbədə, ölkəmizin inkişafı maraqlarına söykənir. Kənardan bu və ya digər seçimi tətbiq
etmək cəhdləri uğursuzluğa düçar olur və bunu, son onilliyin təcrübəsi də daxil olmaqla, bütün müasir tarix
nümayiş etdirir. Bu reallıqları bu cür cəhdləri edən xarici qüvvələr də artıq birmənalı şəkildə dərk edir.
Həm qonşu dövlətlərlə, həm də əsas qlobal tərəfdaşlarla qarşılıqlı faydalı bərabərhüquqlu əməkdaşlığın
inkişafı kursunu davam etdirərək, Azərbaycan artıq mühüm nəticələr əldə etmişdir. Əminik ki, bu qarşılıqlı
əlaqənin genişləndirilməsi və dərinləşdirilməsi xəttini düzgün qurmaqla daha da böyük uğurlara imza atacağıq.
Ancaq ümumilikdə, ATƏT Nazirlər Şurasının bu yaxınlarda Bratislavada keçirilən iclasında yenidən
səsləndirilən - fərqli vektorlarda çox şaxəli əməkdaşlığın inkişafına mane olmayan ümumi təhlükəsizlik
məkanının birliyi və bölünməzliyindən irəli gələn mövqedən çıxış edirik.
-Bu il diqqət mərkəzində olan əsas məsələlərdən biri də Azərbaycanla Gürcüstan arasında
sərhədlərin delimitasiyası məsələsi olub. Bu xüsusda fikirlərinizi öyrənmək istərdik. Sərhədin
delimitasiyası məsələsində tərəflər arasında mövcud olan fikir ayrılığını qarşıdan gələn il ərzində aradan
qaldırmaq mümkün görünürmü?
-Azərbaycanla Gürcüstan arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası beynəlxalq təcrübədə tətbiq edilən
qaydalara uyğun olaraq, aparılır. Bildiyiniz kimi, 1996-cı ildən iki ölkə arasında dövlət sərhədinin
delimitasiyası və demarkasiyası üzrə Dövlət Komissiyası fəaliyyət göstərir. Komissiyanın sonuncu iclası bu il
Bakıda keçirilib. İki ölkə arasındakı 480 kilometrlik sərhədin 314 kilometri razılaşdırılıb, razılaşdırılmamış166
kilometrlik xətti üzrə danışıqlar davam etdirilir. Cari il ərzində ekspertlərin iki görüşü keçirilib, növbəti
görüşünün isə gələn ilin əvvəli Tbilisidə keçirilməsi gözlənilir.
Fikir ayrılığı dediyiniz, əslində razılaşdırılmamış sahələrin mövcud olmasıdır və bunun üçün də
mütəxəssislər tərəfindən müvafiq araşdırma, o cümlədən arxiv və kartoqrafik materialların öyrənilməsi kimi
tədbirlər həyata keçirilməlidir. Önəmlisi ondan ibarətdir ki, həm Azərbaycan, həm də Gürcüstan delimitasiya
prosesinin tezliklə yekunlaşdırılmasının tərəfdarıdır. Ümidvaram ki, iki ölkə arasında dövlət sərhədinin
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delimitasiyası beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq hüquqi müstəvidə və strateji tərəfdaşlıq münasibətlərimizə
uyğun şəkildə həll olunacaq.
-Son iki il ərzində Xəzər dənizi bölgəsinin ölkələri arasında fəal qarşılıqlı fəaliyyət müşahidə
olunub və bölgə ölkələri arasında əməkdaşlığa maneə törədən amillər aradan qaldırılıb. Xəzər dənizi
bölgəsində gələcəkdə daha effektiv fəaliyyətin perspektivlərini necə qiymətləndirirsiniz?
-Ötən il Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında Konvensiyanın imzalanması regionumuz və ölkəmiz
üçün mühüm addım olmuşdur. Bu sənəd Xəzəryanı ölkələr arasında münasibətlərin daha da inkişaf
etdirilməsinə, eyni zamanda Xəzər dənizi bölgəsində sabitlik, tərəqqi və qarşılıqlı etimad mühitinin inkişaf
etməsinə xidmət edir. Xəzər dənizi regionundakı əməkdaşlıq tərəflərin qarşılıqlı maraqları, bir-birinin ərazi
bütövlükləri və suverenliklərinə hörmət əsasında aparılır. Konvensiya dənizdə həyata keçirilən təsərrüfatiqtisadi fəaliyyətin davamlılığını və təhlükəsizliyini təmin etməklə, bu cür fəaliyyətin gələcəkdə daha da
genişləndirilməsinə münbit zəmin yaradır. Hal-hazırda Konvensiyanın bütün iştirakçılar tərəfindən ratifikasiya
olunması qarşımızda duran əsas məsələlərdən biridir. Növbəti mərhələdə Konvensiyanın qüvvəyə minməsi və
ondan irəli gələn məsələlərin öz həllini tapması vacibdir. Xatırladım ki, Konvensiyanın səmərəli həyata
keçirilməsi məqsədilə Xəzər dənizi məsələləri üzrə Yüksək Səviyyəli İşçi Qrup fəaliyyət göstərir.
Xəzər dənizinin hüquqi statusunun müəyyən edilməsi regionumuz və dünya üçün böyük əhəmiyyət kəsb
edən Şimal-Cənub və Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizlərinin reallaşdırılmasına böyük töhfəsi olacaqdır. Belə ki,
artıq regionda fəaliyyət göstərən subyektlər üçün Xəzər dənizinin hüquqi statusu ilə qeyri-müəyyənlik dövrü
bitmişdir. Konvensiyada dənizin tranzit potensialının həyata keçirilməsinin vacibliyi nəzərə alınmış,
Xəzəryanı dövlətlər üçün ticarət gəmiçiliyinin azadlığı və təhlükəsizliyinin təmin olunması prinsipi təsbit
olunmuşdur. Azərbaycan hər bir Xəzəryanı ölkə ilə siyasi və iqtisadi sahədə sıx əməkdaşlıq edir. Bu, Xəzərdə
qarşılıqlı təhlükəsizliyin və etimadın təmin edilməsi üçün mühüm amildir.
-Azərbaycanın Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə münasibətlərinə aydınlıq gətirməyinizi istərdik.
Azərbaycan nə zaman təşkilatın dialoq üzrə tərəfdaşı statusunu alacaq?
-Məlum olduğu kimi, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı (ŞƏT) Asiya regionunda önəmli regional
təşkilatlardan biri hesab edilir və onun əsas məqsədlərindən biri regionda sülh, təhlükəsizlik və sabitliyin əldə
edilməsi üçün birgə səylərin göstərilməsidir. Ölkəmizin ŞƏT ilə münasibətlərinə gəldikdə isə qeyd edilməlidir
ki, artıq 9-10 iyul 2015-ci il tarixində ŞƏT-in Ufada keçirilən zirvə görüşündə Azərbaycana ŞƏT-də dialoq
tərəfdaşı statusunun verilməsinə dair qərar qəbul edilmişdir. Ölkəmiz ilə ŞƏT arasında mövcud əməkdaşlıq
sahələri isə 2016-cı ildə tərəflər arasında imzalanmış memorandumda öz əksini tapmışdır. Belə ki, Azərbaycan
Respublikası ilə ŞƏT arasında əməkdaşlıq istiqamətləri sırasında təşkilatın ənənəvi prioritet sahələri olan və
Azərbaycan üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən terrorizm, ekstremizm və separatizm ilə mübarizə və regional
təhlükəsizliyin və sabitliyin təminatı məsələləri yer alır. Həmçinin ölkəmizin beynəlxalq müstəvidə mühüm
rol oynadığı sivilizasiyalararası dialoq, multikulturalizm və tolerantlığın təbliğ edilməsi sahələri də diqqət
mərkəzində olan məsələlərdəndir. Bununla yanaşı, Azərbaycanın transregional multimodal nəqliyyat qovşağı
kimi təşviqi çərçivəsində ŞƏT daxilində mühüm yer tutan iqtisadiyyat, nəqliyyat və telekommunikasiya,
ticarət və investisiya sahələrində əməkdaşlıq həmin təşkilatla qarşılıqlı fəaliyyət istiqaməti kimi müəyyən
olunmuşdur.
ŞƏT çərçivəsində növbəti əməkdaşlıq pilləsi isə müşahidəçi statusudur və artıq ölkəmiz 2018-ci ildə bu
statusun əldə edilməsi məqsədilə rəsmi şəkildə təşkilata müraciət etmişdir. Hazırda bu məsələyə ŞƏT daxilində
baxılır və hesab edirik ki, ŞƏT ilə Azərbaycan Respublikası arasında mövcud fəal əməkdaşlıq sözügedən
müşahidəçi statusunun verilməsindən sonra daha da inkişaf edəcəkdir.
-Azərbaycan BMT TŞ-nin qeyri-daimi üzvlüyü dövründə quruma sədrliyi zamanı təşkilatın
tarixində ilk dəfə olaraq BMT və İƏT arasında tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsi mövzusunda yüksək
səviyyəli iclasın keçirilməsi təşəbbüsü ilə çıxış etdi. Bu dövrdə, həmçinin BMT TŞ üzvlərinin Afrikaya
səfəri təşkil olundu. Qoşulmama Hərəkatına sədrliyi dövründə Azərbaycan müxtəlif bölgələrdə
yerləşən, müxtəlif təşkilatların üzvləri olan ölkələr arasında təmasların qurulması səyləri göstərəcəkmi?
-Əvvəlcə, bir daha Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatında sədrliyin üzərinə götürməsinin vacibliyini
bir daha vurğulamaq istərdik. 25-26 oktyabr 2019-cu il tarixdə 159 nümayəndə heyətinin iştirakı ilə Bakıda
keçirilən üzvlərinin sayına görə BMT-dən sonra ikinci qlobal siyasi platformanın XVIII Zirvə Görüşü, habelə
onun nəticələrinə dair Azərbaycan Respublikasının suverenliyinə və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri
çərçivəsində ərazi bütövlüyünə dəstəyin ifadə edilməsi daxil olmaqla, qəbul edilmiş sənədlər ölkəmizin dünya
miqyasında nüfuzunun daha da artmasını əyani şəkildə nümayiş etdirdi. Bu baxımdan, 2011-ci ildə Hərəkata
qoşulan Azərbaycanın səkkiz il sonra hazırkı dinamik şəraitdə aktual olan bir sədrlik gündəliyi təklif etməsi
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ilə sədr seçilməsi faktı özü özündən bəhs edir. Belə ki, biz fundamental Bandunq prinsiplərinin inkişaf
etdirilməsi ruhuna uyğun, Hərəkatın beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin qorunması sahəsindəki fəaliyyətinə
yeni bir təkan vermək və əməkdaşlığın inkişafı üçün əlverişli şərait yaratmaq niyyətindəyik.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatına sədrliyi Hərəkatın beynəlxalq münasibətlər
sistemində mövqeyini və nüfuzunu gücləndirmək məqsədi daşıyacaq. Qoşulmama Hərəkatının gücləndirilmiş
mövqeyi onun üçün yeni əməkdaşlıq imkanları açacaq və beynəlxalq məsələlərə töhfə imkanlarını
genişləndirəcək. Bu yöndə prioritet istiqamətlərdən biri digər regional və beynəlxalq təşkilatlarla dialoq
mexanizmlərinin təsis edilməsi olacaq. Xüsusilə Afrika, Latın Amerikasi və Asiyada yerləşən ölkələrlə və
təşkilatlarla əməkdaşlıq çərçivələrinin genişləndirilməsi sahəsində səylər göstəriləcək.
-Növbəti il üzrə Azərbaycanın xarici siyasət prioritetləri nədən ibarətdir? 2020-ci il ərzində
diplomatik fəaliyyətimizin hansı istiqamətlərdə davam etdiriləcəyini və hansı sahələrə daha çox diqqət
ayrılacağını qeyd etmək olar?
-Azərbaycanın xarici siyasəti ölkəmizin milli maraqlarına uyğun olaraq dövlət başçısının birbaşa
rəhbərliyi altında həyata keçirilir və xarici siyasət prioritetlərimiz dəyişilməz olaraq qalır. Buraya ölkəmizin
beynəlxalq tanınmış sərhədləri çərçivəsində suverenliyinin bərpa edilməsi, xarici dövlətlərlə qarşılıqlı faydalı
əməkdaşlıq münasibətlərinin davam etdirilməsi və daha da genişləndirilməsi, beynəlxalq münasibətlərdə fəal
şəkildə iştirak etmək, beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə, inkişafa, tərəqqiyə töhfə verən təşəbbüslərdə iştirak
etmək, Azərbaycanın beynəlxalq müstəvidə layiqincə təşviq edilməsi və digər məsələlər daxildir.
Hər bir prioritet istiqamətə uyğun olaraq il ərzində həyata keçiriləcək konkret tədbirlərə gəldikdə isə,
burada ənənəvi şəkildə atılan addımlara əlavə olaraq, ölkəmizin dörd beynəlxalq/regional təşkilat çərçivəsində
(Qoşulmama Hərəkatı, TRACECA, Türk Şurası, GUAM) gələn il ərzində sədrliyi vəzifələrindən irəli gələn
məsələlərin həyata keçirilməsinə də diqqət ayrılacaq. Azərbaycanın maraqlarının diplomatik
nümayəndəliklərimizin birbaşa iştirakı ilə ikitərəfli və çoxtərəfli müstəvilərdə fəal şəkildə təşviq olunmasına
davam ediləcək.
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Xarici siyasət: Azərbaycan yeni mərhələdə
İndi ekspertlər müxtəlif fəaliyyət sahələrində ölkələrin əldə etdiyi nəticələri geniş təhlil edirlər. Onların
sırasında xarici siyasət xüsusi yer tutur. Çünki hazırda dünya miqyasında ziddiyyətli, mürəkkəb və risklərlə
dolu proseslər özünü göstərir. Mahiyyət etibarilə, yeni şərtlər daxilində istənilən müstəqil dövlətin suverenliyi
çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu prizmadan Azərbaycanın xarici siyasət kursunun 2019-cu ildə ümumi
dinamikası və əldə olunan konkret nəticələr maraq doğurur. Faktların təhlili göstərir ki, rəsmi Bakı bu
istiqamətdə kifayət qədər ciddi nailiyyətlər əldə edib. Xarici siyasət kursu səmərəliliyini daha da artırıb. Faktiki
olaraq, Azərbaycan bu istiqamətdə yeni səviyyəyə yüksəlib. Prezident İlham Əliyevin titanik səyləri sayəsində
xarici siyasətin dayanıqlığı, məqsədyönlülüyü və sistemliliyi növbəti mərhələyə qədəm qoyub. Bunun konkret
əlamətləri mövcuddur. Həmin bağlılıqda Azərbaycanın xarici siyasətinin bir sıra məqamları üzərində geniş
dayanmağa ehtiyac gördük.
Məzmun və forma: xarici siyasətdə yeni vəhdət
Ekspertlər Azərbaycanın xarici siyasətinin ötənilki ümumi mənzərəsini analiz edirlər. Cənubi Qafqazın
lider dövlətinin 2019-cu ildə daha fəal olduğu istiqamətlər və əldə etdiyi nəticələr bütövlükdə regionun
geosiyasi mənzərəsində ciddi yer tutur. Azərbaycan diplomatiyasının fəaliyyətinin müxtəlif aspektləri də
maraq doğurur. Çünki sürətlə dəyişən geosiyasi şəraitdə diplomatik çeviklik və səmərəli metodologiya
olmadan davamlı uğur əldə etmək imkansızdır. Azərbaycan isə 2019-cu ildə xarici siyasətdə böyük uğurlar
qazanıb və bunun regionun geosiyasi və təhlükəsizlik mənzərəsinə əhəmiyyətli təsiri olub. Bu səbəbdən
ölkənin xarici siyasət kursunun müxtəlif aspektlərdən təhlili aktuallıq kəsb etməkdədir.
Təbii ki, hər şeydən öncə, milli diplomatiya Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında yeni
nailiyyətlərə imza atıb. Bu, prinsipial məqamdır. Dövlət başçısının həyata keçirdiyi siyasət dünya tərəfindən
çox müsbət qarşılanır. Xarici siyasət sahəsində göstərilən fəaliyyətin arxitektoru da ölkə rəhbəridir. Təsadüfi
deyil ki, mütəxəssislər bu istiqamətdə qazanılan uğurları birbaşa Prezident İlham Əliyevin adı ilə bağlayırlar.
Bu kontekstdə maraq doğuran məqamlardan biri 2019-cu ildə Azərbaycan rəhbərinin əməkdaşlıq
formatları istiqamətində təşəbbüslərini davam etdirməsi olub.
Azərbaycan ikitərəfli əməkdaşlıq formatına 2019-cu ildə də ciddi əhəmiyyət verib. Müxtəlif dövlətlərlə
ikitərəfli əlaqələrin inkişaf etdirilməsi suverenliyin təmini baxımından prinsipial əhəmiyyət kəsb edir. Bu
proses, əlbəttə, daim diqqət mərkəzində olmalıdır. Bununla yanaşı, ölkə rəhbəri çoxtərəfli platformalarda
Azərbaycanın fəal şəkildə iştirak etməsi aspektində də böyük irəliləyişə nail olub. Məsələnin bu tərəfinin
özündə bir neçə özəllik ehtiva olunub. Burada, məsələn, xarici ölkə və beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq və
tərəfdaşlıq münasibətlərinin genişləndirilməsi ayrıca yer tutur. Eyni zamanda, Azərbaycan haqqında
həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılması əhəmiyyət kəsb edir. Bu kontekstdə yüksək səviyyəli
beynəlxalq tədbirlərin Azərbaycanda keçirilməsi və mühüm beynəlxalq təşəbbüslərdə ölkəmizin iştirakı vacib
məqamı təşkil edir. Rəsmi Bakının bu istiqamətlərdəki töhfələri dünya tərəfindən etiraf olunur.
Bunlar 2019-cu ildə Azərbaycanın xarici siyasət kursunda özünü göstərmiş mühüm bir məqamı
müəyyən etməyə imkan verir: konkret desək, Azərbaycan diplomatiyası ikitərəfli əməkdaşlıq formatları ilə
çoxtərəfli platforma fəaliyyətini üzvi surətdə əlaqələndirə bilib. Bu isə, faktiki surətdə, xarici siyasətdə yeni
keyfiyyət üstünlüyünün əldə edilməsi deməkdir. Onun izahı müasir mərhələnin özəllikləri ilə əlaqəlidir.
Məsələ onunla bağlıdır ki, indiki mərhələdə müstəqil dövlət suverenliyini təmin etmək üçün ayrı-ayrı
dövlətlərlə əlaqələrini dövlətlər qrupu və müxtəlif təşkilatlardakı fəaliyyətləri ilə əlaqələndirməyi
bacarmalıdır. Buna bir sıra hallarda "şəbəkə diplomatiyası" da deyirlər. "Şəbəkə diplomatiyası" ölkənin yalnız
müxtəlif təşkilatlar və ölkələrlə paralel şəkildə əlaqələrinin qurulmasını ifadə etmir. Daha geniş anlamda bu,
ümumən xarici siyasətin konkret ölkə, ölkələr qrupu, regional və qlobal təşkilatlar çoxluğu ilə koordinasiyalı,
sistemli fəaliyyətini təmin etməyi nəzərdə tutur. Bunun təsdiqi isə əldə edilən konkret nəticələrin olması ilə
bağlıdır.
Bu baxımdan Azərbaycanın 2019-cu ildə xarici siyasət sahəsində əldə etdiyi nəticələr maraqlı və
diqqətçəkən bir mənzərə yaradır. Öncə vurğulayaq ki, ölkəmiz ötən il iki nüfuzlu beynəlxalq təşkilatın zirvə
görüşünə evsahibliyi edib. Onlardan biri Türk Şurası, digəri isə Qoşulmama Hərəkatıdır. Hər iki tədbirdə
Azərbaycan üçün əhəmiyyəti olan qərarlar qəbul olunub. O cümlədən bu təşkilatlar Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü yekdilliklə dəstəkləyib və təcavüzkar Ermənistanın işğal etdiyi ərazilərdən hərbi qüvvələrini
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çıxarmasını tələb ediblər. Onu deyək ki, Qoşulmama Hərəkatında 120 dövlət təmsil olunur və onların siyasi
mövqeləri bir sıra hallarda bir-biri ilə ziddiyyət təşkil edir. Azərbaycan məsələsində isə bütün üzv ölkələr
həmrəylik nümayiş etdiriblər. Bu nümunə konkret olaraq milli diplomatiyanın uğurudur.
Regional və qlobal miqyas: daha sıx bağlılığa doğru
2020-ci ildə Azərbaycan hər iki təşkilatda sədrlik edəcək. Deməli, rəsmi Bakının 2019-cu ildə əldə
olunanları inkişaf etdirmək üçün geniş imkanları vardır. Lakin Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlarda
fəaliyyəti məsələsi bu iki qurumla məhdudlaşmır. 2020-ci ildə ölkəmiz GUAM və TRACECA-ya sədrliyi
həyata keçirəcəkdir. Bütün bunlara əlavə olaraq, mütləq 2019-cu ildə Azərbaycanın beynəlxalq və regional
təşkilatlarda təmsilçiliyinin coğrafiyasını daha da genişləndirdiyini vurğulamaq lazımdır. Konkret desək,
ölkəmiz ötən il dünyanın 135 dövlətini öz sıralarında birləşdirən Qrup 77-yə (G-77) üzv olub. Həm də Sakit
okean Alyansı təşkilatında müşahidəçi statusu alıb. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatında Azərbaycanın
müşahidəçi statusuna bu il baxılmalıdır.
Bütün bunlara Azərbaycanın BMT, AŞ və AŞPA-dakı fəaliyyətini əlavə etmək gərəkdir. Yekun olaraq
zəngin bir mənzərə alınır. Belə görünür ki, Azərbaycan çoxşaxəli xarici siyasəti ilə hazırda dünya siyasətində
ciddi rol oynayan bütün qurumlarla koordinasiyalı fəaliyyətə nail olub. Bu proses hər il daha da inkişaf edir və
2019-cu ildə yeni mərhələyə qədəm qoyub. Bu mərhələnin başlıca xüsusiyyəti Azərbaycanın bütün regional
və beynəlxalq təşkilatlarda fəaliyyətini daha sıx bağlılıq halına gətirə bilməsindən ibarətdir.
Onu reallaşdırmaq üçün rəsmi Bakı iqtisadiyyat, energetika, nəqliyyat-logistika, mədəni, humanitar,
təhlükəsizlik və digər sferalarda real nəticəsi olan proqramlarda iştirak edib və bir çoxunun təşəbbüskarı olub.
Məsələn, Bakı "Bir kəmər, bir yol" layihəsinin əsas iştirakçılarından biridir. Eyni zamanda, 2019-cu ildə açılışı
olan TANAP-ın təşəbbüskarı və bütövlükdə Cənub Qaz Dəhlizinin əsas iştirakçılarından biridir. Azərbaycan
nəqliyyat sferasında Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu xəttini reallaşdırmaqla özünün müxtəlif beynəlxalq
proyektlərdə aktiv iştirakına nail olub.
Ölkəmiz Şərq-Qərb, Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizlərinin reallaşmasında fəal iştirakını davam etdirir.
Hər iki istiqamətdə 2019-cu ildə konkret addımlar atılıb. Artıq "Bir kəmər, bir yol" təşəbbüsü çərçivəsində bu
istiqamətlərdə konkret nəticələr vardır. Şübhəsiz ki, Azərbaycan bu prosesi daha da inkişaf etdirəcək.
Bunlar təsdiq edir ki, yuxarıda xarici siyasətdə müşahidə edilən dəyişiklikdən bəhs edərkən, biz konkret
və ciddi faktlara əsaslanırıq. Azərbaycan diplomatiyasının real fəaliyyət sahəsində uğur qazanması üçün
vurğulanan layihələrin həyata keçməsi zəruri şərtdir. Cənubi Qafqazın digər iki ölkəsi məhz buna nail
olmadıqlarından, Azərbaycan səviyyəsində regional və qlobal geosiyasətdə oyunçu ola bilməyiblər. Bu
məqamın xarici siyasət kursunun səmərəliliyi kontekstində prinsipial əhəmiyyəti olduğunu düşünürük.
Beləliklə, 2019-cu ildə Azərbaycan milli maraqlara söykənən xarici siyasət kursunu inamla davam
etdirib. Prezident İlham Əliyev bu prinsipi lakonik şəkildə belə ifadə edib: "Biz xarici siyasətimizlə öz milli
maraqlarımızı qoruyuruq və mümkün olan riskləri azaldırıq. Bizim xarici siyasətimiz məhz milli maraqlar
üzərində qurulub. Milli maraqlar nəyi diktə edirsə, biz xarici siyasətdə onu da etməliyik və edirik".
Daha əhəmiyyətlisi odur ki, ölkə rəhbərliyi ötən il xarici siyasət kursunu inkişaf etdirərək, sürətlə
dəyişən mürəkkəb bir geosiyasi dinamikada onun səmərəliliyini və çevikliyini yüksəldə bilib. Bunun sayəsində
Azərbaycan regionda və dünyada cərəyan edən ziddiyyətli geosiyasi, iqtisadi, energetik, humanitar
proseslərdən zərər görməyib. Hətta inkişaf etmiş ölkələrin fonunda belə Azərbaycanın inkişafı təsirlidir.
Bununla Azərbaycan Cənubi Qafqazda xarici siyasət sahəsində digər ölkələrə nisbətən, faktiki olaraq,
keyfiyyətcə yeni mərhələyə yüksəlib. Bu, ölkənin qlobal geosiyasətdə rolunu daha da artırıb. Həmin aspektdə
2020-ci ilin mühüm bir mərhələ olduğu qənaətinə gəlmək olar. Şübhə yoxdur ki, bu il də rəsmi Bakı xarici
siyasətdə uğurlarını davam etdirəcək və dövrün tələbləri səviyyəsində fəaliyyətini dərinləşdirəcək. Azərbaycan
hər il xarici siyasət istiqamətində önəmli addımlar atır. Bu prosesin davamlı olmasının isə əhəmiyyəti
danılmazdır.
Newtimes.az
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40-dan artıq dövlət və hökumət başçısı, 15 parlament sədri...
2019-cu ildə Azərbaycanın beynəlxalq mövqeləri daha da möhkəmləndi
Rəşad CƏFƏRLİ
Prezident İlham Əliyevin və ölkə rəhbərliyində təmsil olunan digər şəxslərin xarici ölkələrə səfərləri ilə
yanaşı, ayrı-ayrı ölkələrin də rəhbərləri 2019-cu ildə Azərbaycana səfərlər ediblər. Bu səfərlərin hər biri
ikitərəfli əlaqələrin inkişafına təkan verməklə yanaşı, Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər sistemindəki
yüksək mövqeyinin əsas göstəricilərindən biridir.
Ötən il Azərbaycana gələn ilk dövlət başçısı Zimbabve Prezidenti Emmerson Mnanqaqva olub.
Yanvarın 19-da onunla görüşən Prezident İlham Əliyev ticarət münasibətlərimizin genişləndirilməsi üçün
imkanları, həmçinin siyası sahədə qarşılıqlı fəaliyyətə aid məsələlərin nəzərdən keçiriləcəyini bildirib. Dövlət
başçısı bu səfəri münasibətlərin inkişafı üçün məsələlərin müzakirəsi baxımından çox əla imkan kimi
dəyərləndirib.
Azərbaycanın yaxın qonşuluq və strateji əməkdaşlıq münasibətlərində olduğu ölkələrdən biri
Gürcüstandır. Azərbaycan dövləti bu siyasətdən irəli gələrək Gürcüstanın ən çətin zamanlarında ona dayaq
olub, yardımlarını əsirgəməyib. 2019-cu il fevralın 27-də Azərbaycana səfər edən Gürcüstanın yeni Prezidenti
Salome Zurabişvilinin Bakıda Prezident İlham Əliyevlə görüşü, apardığı danışıqlar, Azərbaycanla əlaqələrə
böyük önəm vermələrini bəyan etməsi iki ölkə arasında münasibətlərin bundan sonra da yüksələn xətlə inkişaf
edəcəyini göstərdi.
Martın 14-16-da Bakıda Prezident İlham Əliyevin himayəsi və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin
təşkilatçılığı ilə VII Qlobal Bakı Forumu keçirilib. "Dünyanın yeni xarici siyasəti” mövzusunda keçirilən
forumda hazırda fəaliyyətdə olan 5 prezident, 1 baş nazir, 2 baş nazirin müavini, 42 sabiq dövlət başçısı və baş
nazirlər, çoxsaylı analitiklər, jurnalistlər, gənc liderlər, ümumilikdə 55 ölkədən 500-dən çox nümayəndə iştirak
edib.
Həmin gün Prezident İlham Əliyev tədbirdə iştirak edən Əfqanıstan İslam Respublikasının Prezidenti
Məhəmməd Əşrəf Qani, Albaniya Prezidenti İlir Meta, Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin üzvü
Şefik Caferoviç, Moldova Prezidenti İqor Dodon, Monteneqro Prezidenti Milo Cukanoviç və Bolqarıstanın
Baş naziri Boyko Borisov ilə görüşüb. Görüşlərdə ölkələrimiz arasında ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlərin
inkişafından məmnunluq ifadə olunub, tərəfdaşlıq əlaqələrinin müxtəlif sahələrdə genişləndirilməsinin önəmi
vurğulanıb, əməkdaşlığın perspektivləri ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
Azərbaycanın yaxın siyasi və iqtisadi münasibətlərdə olduğu ölkələrdən biri də Polşadır. Ötən il mayın
31-də Polşa Prezidenti Andjey Dudanın Azərbaycana rəsmi səfəri əlaqələrin yüksək səviyyədə olduğunu
göstərdi. Səfər zamanı Prezident İlham Əliyevlə görüşdə ölkələrimiz arasında münasibətlərin müxtəlif
sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi qeyd olundu. Əlaqələrimizin daha da genişləndirilməsi üçün yaxşı imkanların
olduğu vurğulandı. Polşa Prezidenti Andjey Dudanın Azərbaycana rəsmi səfərinin ikitərəfli münasibətlərin
genişlənməsinə töhfə verəcəyinə əmin olduğunu bildirdi.
Səfər zamanı iki ölkə arasında "Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə Polşa
Respublikasının bitki mühafizəsi və toxumçuluq üzrə Dövlət Müfəttişliyi arasında fitosanitariya sahəsində
əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu”, "Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə
Polşa Respublikasının Kənd Təsərrüfatı və Kəndin İnkişafı Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında Anlaşma
Memorandumu” və "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Polşa Respublikası Hökuməti arasında məxfi
məlumatların mübadiləsi və qarşılıqlı mühafizəsi haqqında Saziş” imzalanıb. Həmçinin səfər zamanı biznes
forum və Polşa memarlarının xatirəsinə həsr edilən lövhələrin açılış mərasimi keçirilib.
Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlığın geniş bazası var. Bu əməkdaşlığın
genişləndirilməsi istiqamətində ötən il də irəliləyiş müşahidə olunub. İyulun 9-da Avropa İttifaqı Şurasının
Prezidenti Donald Tusk Azərbaycana səfər edib. Bu səfər ilk növbədə Azərbaycan-Avropa İttifaqı
münasibətlərinin qarşılıqlı maraqlar əsasında inkişaf etdiyini göstərdi. Bir daha təsdiq olundu ki, ölkəmiz Aİ
üçün etibarlı və məsuliyyətli tərəfdaşdır. Ona görə Aİ Şurasının prezidenti Donald Tusk Azərbaycan ilə
Avropa İttifaqının münasibətlərinin intensivləşdiyini bildirdi: "Azərbaycan çox nadirdir. Ölkəniz özündə
ənənə və müasirliyi birləşdirir. Bu günün mürəkkəb coğrafi landşaftındakı strateji mövqeyinizə görə Siz həm
Şərqə, həm də Qərbə doğru baxırsınız. Əvvəllər də qeyd etdiyim kimi, cənab Prezident, Avropa İttifaqı
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Azərbaycanın suverenliyini, müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Avropa İttifaqı və Azərbaycan
hər il bir-birinə yaxınlaşır. Münasibətlərimiz intensivləşib və mənim bugünkü səfərim buna aydın işarədir”.
Oktyabrın 14-15-də Bakıda Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının (TDƏŞ) VII Zirvə Görüşü
keçirildi. TDƏŞ-in yaradılması ilə bağlı, Naxçıvan sazişinin 10-cu ildönümünə təsadüf edən Zirvə görüşü türk
dövlətləri arasında əməkdaşlığın daha da dərinləşməsi istiqamətində yeni mərhələnin əsasını qoydu.
Zirvə görüşündəki çıxışı zamanı Prezident İlham Əliyev bəyan etdi ki, türkdilli dövlətlər arasında
əməkdaşlığın inkişafı Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir: "Qırğızıstandan Türk
Şurasına sədrliyi qəbul edən Azərbaycan bu müddət ərzində ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın və dostluğun
möhkəmləndirilməsi istiqamətində öz səylərini göstərəcəkdir. Bizi birləşdirən ortaq soy-kök, tarix, mədəniyyət
və milli dəyərlər qarşılıqlı səmərəli fəaliyyətimiz üçün mühüm əsasdır. Türkdilli dövlətlər arasında
əməkdaşlığın inkişafı Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir”.
Qeyd edək ki, TDƏŞ VII Zirvə Görüşündə iştirak etmək üçün Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev,
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Qırğız Respublikasının Prezidenti Sooronbay Jeenbekov,
Macarıstanın Baş Naziri Viktor Orban və Qazaxıstan Respublikasının birinci Prezidenti-elbası, Türkdilli
Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının fəxri sədri Nursultan Nazarbayev Bakıya səfər etmişdilər. Prezident İlham
Əliyevlə görüşlərdə ölkələrimiz arasında dostluq, qardaşlıq münasibətlərinin siyasi, iqtisadi və bütün digər
sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi vurğulandı, münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsi və qarşılıqlı maraq
doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı. Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının Bakıda
keçirilən VII Zirvə Görüşünün ölkələrarası əməkdaşlığın genişləndirilməsi işinə xidmət etdiyi bildirildi.
Oktyabr ayında Bakıda keçirilən növbəti beynəlxalq tədbir Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələrin dövlət
və hökumət başçılarının XVIII Zirvə Görüşü oldu. "Bandunq Prinsiplərini rəhbər tutmaqla müasir dünyanın
çağırışlarına birgə və adekvat cavab verilməsini təmin etmək” mövzusunda keçirilən bu Zirvə görüşü
Azərbaycanın olduqca mühüm beynəlxalq siyasi uğuru kimi tarixə düşdü. Çünki Zirvə görüşü ölkəmizdə
müstəqillik illərində keçirilən ən böyük siyasi tədbir olmaqla yanaşı, həm də Azərbaycanın milli maraqlarının
qlobal miqyasda dəstəklənməsi ilə yadda qaldı.
Oktyabrın 25-26-da keçirilən Zirvə görüşündə iştirak etmək üçün 60-a yaxın ölkənin dövlət və hökumət
başçıları, həmçinin beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri Bakıya gəlmişdilər. Ümumilikdə Zirvə görüşünə 160-a
yaxın ölkənin və beynəlxalq təşkilatın nümayəndələri qatılmışdı. Prezident İlham Əliyevin İran Prezidenti
Həsən Ruhani, Kuba Prezidenti Migel Diaz-Kanel, Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov,
Venesuela Bolivar Respublikasının Prezidenti Nikolas Maduro, Cibuti Respublikasının Prezidenti İsmail
Ömər Qelleh, Əfqanıstan Prezidenti Məhəmməd Əşrəf Qani, Əlcəzair Xalq Demokratik Respublikasının
Prezidenti Abdelkader Bensalah, Pakistan İslam Respublikasının Prezidenti Arif Alvi, Esvatininin Kralı III
Msvati, Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin Sədri Milorad Dodik, Malayziyanın Baş Naziri
Mahathir Bin Mohamadı, Liviyanın Baş Naziri Faiz Sarac, Banqladeş Xalq Respublikasının Baş Naziri Şeyx
Hasina, Vyetnam Sosialist Respublikasının vitse-prezidenti Danq Thi Nqok Thinh, Koreya Xalq Demokratik
Respublikası Ali Xalq Məclisinin Rəyasət Heyətinin sədri Çoe Ryonq Haen və Oman Sultanlığı Dövlət
Şurasının sədri Yahya bin Məhfuz Əl-Munziri ilə görüşlərində qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müzakirə
edilib.
Zirvə görüşündə iştirak etmək üçün həmçinin Belarus parlamenti Nümayəndələr Palatasının sədri
Vladimir Andreyçenko, Nepalın Baş Naziri Khadqa Prasad Şarma Olin, Hindistanın vitse-prezidenti
Muppavarapu Venkaiah Naidun, Ekvatorial Qvineya Prezidenti Obiang Nguema Mbasogon, Sudanın
Prezidenti Abdul-Fattah Al-Burhan, Qana Prezidenti Nana Akufo-Addon, Namibiya Prezidenti Haqe Qotfrid
Qeynqob da Bakıya gəlmişdilər.
Ötən ilin ən mühüm siyasi hadisələrindən biri də TDƏŞ və Qoşulmama Hərəkatına sədrliyin
Azərbaycana keçməsi oldu. Bununla da Azərbaycanın xarici siyasətində yeni missiya başladı və əminliklə
söyləmək olar ki, rəsmi Bakı hər iki təşkilata sədrliyi layiqincə başa vuracaq.
Dekabrın 10-da İordaniya Haşimilər Krallığının Kralı II Abdullah ibn Al Hüseyn rəsmi səfərlə
Azərbaycana gəlib. Təkbətək görüşdə Prezident İlham Əliyev bildirib ki, bu səfər ikitərəfli gündəliyimizdəki
vacib məsələlərlə bağlı bir daha müzakirələr aparmaq üçün çox yaxşı imkandır. "Əminəm ki, bu səfər ərzində
biz qardaşlıq münasibətlərimizin daha da inkişafına birgə töhfə verəcəyik. Bu münasibətlər müxtəlif sahələri
əhatə edir. Biz beynəlxalq arenada səylərimizi əlaqələndirməyə çox şadıq. Beynəlxalq təşkilatlarda bir-birimizi
çox vacib məsələlərlə bağlı dəstəkləyirik. Siyasi təmaslar əladır”.
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2019-cu ildə Azərbaycana gələn sonuncu dövlət başçısı Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski olub.
Təkbətək görüşdə cənab İlham Əliyev bu səfərin uğurlu olacağına və Azərbaycan-Ukrayna əlaqələrinin
inkişafına təkan verəcəyinə əminliyini ifadə edib.
"Ölkələrimiz arasında hazırda da olduqca möhkəm münasibətlər var. Əminəm ki, bu səfərin nəticəsi
olaraq biz onu yeni mərhələyə qaldıra biləcəyik”. Bunu isə Vladimir Zelenski bildirib. O, Ukraynanın
suverenliyini və ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyinə görə Azərbaycana minnətdarlığını bildirib və eyni zamanda
Ukraynanın da Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini diqqətə çatdırıb.
İl ərzində Azərbaycana Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa Şentop, Rusiya Federal Məclisi
Federasiya Şurasının sədri Valentina Matviyenko, Çex Respublikası Parlamentinin Deputatlar Palatasının
sədri Radek Vondraçek, Argentina Milli Konqresinin Deputatlar Palatasının sədri Emilio Monzo, Braziliya
Milli Konqresinin Deputatlar Palatasının sədri Rodriqo Maya, Almaniya Bundestaqının vitse-prezidenti
Tomas Oppermann, Ümumçin Xalq Nümayəndələri Yığıncağı Daimi Komitəsinin sədri Li Canşu, İsveçrə
Konfederasiyası Kantonlar Şurasının sədri Jan-Rene Furniye, Koreya Respublikası Milli Assambleyasının
sədri Mun Hi-sanq, Özbəkistan Ali Məclisi Senatının sədri Tanzila Narbayeva, Qazaxıstan Parlament
Məclisinin Sədri Nurlan Niqmatulin, Qırğız Respublikası parlamentinin - Joqorku Keneşin sədri Dastanbek
Cumabekov, Gürcüstanın Baş Naziri Giorgi Qaxariya, Belarus Respublikası Baş Nazirinin müavini İqor
Lyaşenko, Rumıniyanın Baş Nazirinin müavini Ana Birçal, ABŞ Dövlət Departamentinin Enerji Ehtiyatları
Bürosunda ABŞ-ın Dövlət katibi köməkçisinin birinci müavini Kent Loqsdon, ABŞ Dövlət katibinin Avropa
və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisinin müavini Corc Kent səfər ediblər.
Ötən il müxtəlif beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri də Azərbaycana səfər edərək Prezident İlham Əliyev
və digər rəsmi şəxslərlə görüşüblər. ATƏT PA prezidenti Georgi Tsereteli, AŞ PA prezidenti Lilian Mori
Paskien, BMT Baş Assambleyasının prezidenti Ticani Məhəmməd-Banden, BMT Baş katibinin siyasi və sülh
quruculuğu məsələləri üzrə müavini xanım Rozmari DiKarlo, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş katibi Yusif
bin Əhməd Əl-Osaymi, ATƏT sədri Miroslav Layçak, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının prezidenti
Suma Çakrabarti, UNESKO-nun Baş direktoru Odre Azule, ISESCO-nun Baş direktoru Əbdüləziz Osman əlTuveycri, OPEC Baş katibi Məhəmməd Barkindon, Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının Baş katibi
Bağdad Amreyev, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı üzrə ali nümayəndəsi Migel Anxel Moratinos, Avropa
Şurasının Baş katibinin müavini Qabriella Battaini-Draqoni, Ümumdünya Gömrük Təşkilatının Baş katibi
Kunio Mikuriya, UEFA prezidenti Aleksandr Çeferi, Avropa Olimpiya Komitələrinin prezidenti Yanes
Kosyançiç, Ümumrusiya Bədii Gimnastika Federasiyasının prezidenti İrina Viner-Usmanovanın səfəri zamanı
aparılan danışıqlarda əməkdaşlığın əhəmiyyəti qeyd olunub. Bütün bu səfərlərin hər biri Azərbaycanın
yüksələn beynəlxalq əlaqələrinin göstəricisidir. Prezident İlham Əliyevin Dünya Azərbaycanlılarının
Həmrəylik Günü və Yeni il münasibətilə təbrikində bu barədə deyilir: "Bizim beynəlxalq mövqelərimiz daha
da möhkəmləndi. İl ərzində 40-dan çox dövlət və hökumət başçısı Azərbaycana səfər etmişdir. Bizim ikitərəfli
əlaqələrimiz böyük dərəcədə genişlənmişdir, çoxtərəfli formatda uğurla əməkdaşlıq edirik, ölkəmizdə bir neçə
mötəbər beynəlxalq tədbir keçirilmişdir”.
Bütövlükdə müxtəlif dövlətlərin liderlərinin, hökumət başçılarının, parlament sədrlərinin, beynəlxalq
təşkilatların rəhbərlərinin ölkəmizə etdikləri səfərlər Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələrinin kifayət qədər
dolğun, çoxşaxəli və müstəqil olduğunu göstərir.
Azərbaycan. - 2020.- 12 yanvar. - № 5. - S. 1,3 .
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İlham Əliyev diplomatiyasının növbəti təntənəsi
Azərbaycan Prezidenti Davosda dünyanın diqqətini bir daha ölkəmizə yönəltdi
Rəşad Baxşəliyev
Yanvarın 21-dən İsveçrənin Davos şəhərində öz işinə başlayan Dünya İqtisadi Forumu başa çatdı. "Birgə
və davamlı dünyanın maraqlı tərəfləri” mövzusunda keçirilən 50-ci Forumda 117 ölkənin nümayəndələri, o
cümlədən 53 ölkənin dövlət və hökumət başçıları iştirak etdilər. Həmçinin dünyanın hər yerindən 119
milyarderi bir araya gətirən forumda 400-dən çox açıq və qapalı iclas keçirildi.
2007-ci ildən bütün iclaslara dəvət edilən Prezident İlham Əliyev sayca 14-cü dəfə Davos Forumunda
iştirak edərək bir daha Azərbaycan həqiqətlərini dünya liderlərinin diqqətinə çatdırdı. Dövlət və hökumət
başçıları, şirkət rəhbərləri ilə keçirilən görüşlərdə Azərbaycanın xeyrinə mühüm razılaşmalar əldə edildi.
Davos Dünya İqtisadi Forumu ilə Azərbaycan arasında niyyət protokolu imzalandı və bu sənədə əsasən
qurumun ölkəmizdə afilə edilmiş regional mərkəzi yaradılacaq.
Dünyanın nüfuzlu platformasında Azərbaycan həqiqətləri
Göründüyü kimi, Davos Forumu Azərbaycanın dünyanın inkişaf etmiş ölkələri və şirkətləri ilə daha
yaxından əməkdaşlığına real zəmin yaradır. Cənab İlham Əliyev ölkədə həyata keçirilən mütərəqqi islahatları,
Azərbaycanın Xəzər regionunda malik olduğu böyük tranzit imkanlarını, mövcud potensialını,
respublikamızın həyata keçirdiyi strateji layihələri dünyaya təqdim edir. Əlbəttə ki, Prezidentin Davos
Forumunda iştirakı, keçirdiyi görüşlərdə xarici şirkətlərin Azərbaycanla əməkdaşlığa dəvət edilməsi ölkəmizin
iqtisadi inkişafına təkan verəcək.
Budəfəki forum çərçivəsində olduqca aktual məsələlər müzakirə olundu. Onlardan biri dünyanın ekoloji
problemləri, dördüncü sənaye inqilabı ilə bağlı müzakirələr idi. Elə Davos Forumu ilə Azərbaycan arasında
imzalanan sənəd də dördüncü sənaye inqilabının inkişafı istiqamətində birgə əməkdaşlığı şərtləndirir.
Son illərdə Azərbaycanın Şimal-Cənub, Şərq-Qərb beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin reallaşmasındakı
rolunu görən bir çox dövlətlər əlbəttə ki, ölkəmizlə əməkdaşlıqda çox maraqlıdırlar. Yəni Azərbaycan regionun
əsas söz sahibi kimi bir çox Avropa dövlətinin maraq obyektinə çevrilib. Ölkəmizin beynəlxalq tranzit
imkanları genişləndikcə isə bu əlaqələr daha da genişlənir.
Prezident İlham Əliyev də iştirak etdiyi bütün beynəlxalq toplantılarda Azərbaycanın real imkanlarını
təqdim edir və bütün bunların son 16 ildə yaradıldığı hər kəsdə böyük maraq doğurur. Bu da Azərbaycan
iqtisadiyyatına yatırılan investisiyaların hər il artmasına səbəb olur.
Qəribə suala maraqlı cavab
Yanvarın 22-də isə Prezident İlham Əliyevin Dünya İqtisadi Forumu çərçivəsində "Strateji baxış:
Avrasiya” mövzusunda keçirilən panel iclasında iştirakı, Avrasiya məkanındakı mövcud durumla bağlı
səsləndirdiyi fikirlər və moderatorun sualına diplomatik cavabı çoxlarının diqqətini bir daha Azərbaycana,
Bakıya yönəltdi.
Panelin moderatorunun - "Avrasiyada indi böyük qüvvələr yerləşib, bir tərəfdən Rusiya, o biri tərəfdən
Çin. Azərbaycanın Prezidenti kimi Siz birinci növbədə kimə zəng edərsiniz - Moskvaya, yoxsa Pekinə?”
sualına cavabında cənab İlham Əliyev qısa və konkret cavab verdi - Bakıya.
Bunun ardınca Prezident vurğuladı ki, Azərbaycan qonşularına qarşı mehriban siyasət yürüdür. Lakin
milli maraqlar həmişə birinci yerdə olub.
Buna görə də müstəqillik illəri ərzində əldə edilən bütün nailiyyətlər xalqın müstəqilliyə sadiq olmasına
görə əldə edilib. Bu nailiyyətlər Davos Dünya İqtisadi Forumunun illik qiymətləndirmələrində də öz əksini
tapıb. Çünki Azərbaycanda infrastruktur sahəsi çox yüksək səviyyədə inkişaf edib, yolların inşası və
keyfiyyətinə gəldikdə, ölkəmiz dünyada 27-ci yerdə qərarlaşıb.
Moderatorun sualına Prezidentin məhz belə cavab verməsini şərtləndirən əsaslar mövcuddur.
- Bu cavab Azərbaycanın müstəqil, heç kimdən asılı olmayan, milli maraqların hər şeydən uca tutulduğu
siyasət yürütdüyünü əyani şəkildə təsdiq edir;
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- Azərbaycanın qonşu ölkələrlə münasibətləri dostluq, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq, mehriban qonşuluq
prinsiplərinə əsaslanır;
- Azərbaycan üçün onun milli maraqları birinci yerdədir və bütün məsələlərdən öndədir;
- müstəqillik illərində əldə olunmuş bütün nailiyyətlər Azərbaycan xalqının müstəqillik amalına sadiq
olmasına, siyasi və iqtisadi sahələrdə çox ciddi islahatlar həyata keçirilməsinə görə əldə olunub;
- Azərbaycanın əldə etdiyi nailiyyətlər Davos Dünya İqtisadi Forumunun illik hesabatlarında yüksək
qiymətləndirilib.
İyirmi birinci əsrdə iyirminci əsrin baxışı ilə uğur qazanmaq olmaz
Prezident İlham Əliyev moderatorun ölkəmizdə həyata keçirilən sosial-iqtisadi, eləcə də struktur və kadr
islahatları, gənclərə siyasi meydanın verilməsi ilə bağlı sualına da cavabında dəyərli fikirlər səsləndirdi.
"İyirmi birinci əsrdə iyirminci əsrin baxışı ilə uğur qazanmaq olmaz” - deyən cənab İlham Əliyev
vurğuladı ki, ölkədə hökumət dəyişib, yüksək vəzifələrə yaxşı təhsil almış, müasir baxışlı yeni insanlar dəvət
olunub: "Yeni insanlar nəinki təkcə hökumətə, eyni zamanda çox böyük dəyişikliklərə məruz qalmış Prezident
Administrasiyasına da gətirilmişdir. Gələn ay bizdə erkən parlament seçkiləri keçiriləcək. Bu seçkilərin
məqsədi insanlara etimad göstərdikləri namizədləri seçmək üçün imkan verməkdir. Əminəm ki, seçkilərdən
sonra parlament də islahatların davamının mühüm hissəsi olacaqdır”.
Azərbaycanın son 16 ildə əldə etdiyi sosial-iqtisadi uğurlar barədə geniş məlumat verən cənab İlham
Əliyev qeyd etdi ki, əvvəllər dövlət əsasən infrastruktur layihələrinə sərmayə yatırıb. Buna görə yenə də Davos
Forumuna əsasən Azərbaycan bu gün elektrik enerjisinə çıxış imkanına görə ikinci yerdədir. Ölkədə
qazlaşdırma səviyyəsi 96 faiz təşkil edir, son 16 ildə 16 min kilometr yol, 3 mindən çox məktəb və 700
xəstəxana inşa edilib.
Bütün bunlar verilən vədlərin vaxtında yerinə yetirilməsinin əyni təzahürüdür. Sözünə və əməlinə sadiq
olan lider kimi cənab İlham Əliyev dünyanın ən mötəbər forumunda da bəyan etdi ki, heç vaxt yerinə yetirə
bilməyəcəyi məsələləri dilə gətirmir və ölkəmizdə insanların həyat standartları ildən-ilə daha da yaxşılaşır:
"Prezident olaraq mənim hədəflərimdən biri Azərbaycanı özü-özünü təmin edən, heç kimdən asılı olmayan
ölkəyə çevirmək idi. Başqa sözlə, iqtisadi müstəqillik əsas prioritet idi, çünki bu, siyasi müstəqillik üçün
bünövrədir”.
Bu gün cənab İlham Əliyev Azərbaycana tarixinin ən qüdrətli dövrünü yaşadır. Heç vaxt Azərbaycan
indiki qədər güclü olmayıb. Həyata keçirilən məqsədyönlü siyasət, iqtisadi, siyasi islahatların uğurları isə onu
deməyə əsas verir ki, Azərbaycan 2020-ci ildə də Prezidentin söylədiyi kimi, uğurla inkişaf edəcək və daha
güclü dövlətə çevriləcək.
Azərbaycan.-2020.-25 yanvar.-№15.-S.1,4.
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Münxen Təhlükəsizlik Konfransı Ermənistan rəhbərliyi üçün heç zaman unudulmayacaq
bir dərs oldu
İttifaq Mirzəbəyli
Beynəlxalq ictimaiyyətin nə etməli olduğu məsələsinə gəlincə, düşünürəm ki, ən vacib olan odur ki,
beynəlxalq ictimaiyyət, – biz beynəlxalq ictimaiyyətdən danışan zaman əsasən ATƏT-in Minsk qrupu
həmsədrlərinin səylərini nəzərdə tuturuq, – onlar, nəhayət, Ermənistan tərəfinə çox aydın şəkildə izah
etməlidirlər ki, Dağlıq Qarabağ Ermənistan deyil, Dağlıq Qarabağ müstəqil ölkə deyil! Heç kim bu qeyriqanuni qurumu tanımır.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Münxen, 16 fevral 2020-ci il
2020-ci il də Ermənistan rəhbərliyi üçün ifşaedici məqamlar və rüsvayçılıqla başlandı. Üstəlik, bu
rüsvayçılığın auditoriyası daha geniş oldu. Çünki Nikol Paşinyan ötən il Soçidə və Aşqabadda – yəni postsovet
məkanında özünü gülünc vəziyyətə salmışdısa, bu dəfə o, dünya miqyaslı beynəlxalq forumun panel iclasında
savadsızlığı, məntiqsizliyi, siyasi naşılığı və heç olmazsa, təmsil etdiyi xalqın və rəhbərlik etməyə çalışdığı
dövlətin tarixini bilməməsi ilə acınacaqlı duruma düşdü.
Söhbət Münxen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində Ermənistan --Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ilə bağlı aparılan panel müzakirələrindən gedir. Xatırladaq ki, müzakirələrdə Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan iştirak edirdilər.
Moderator Selest Volenderin ilk sözü ərazisi işğala məruz qalmış ölkənin dövlət başçısına – Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevə verməsi bəzi avropalıların ikili standartlardan əl çəkə bilməməsinə baxmayaraq,
ədalətli mövqe nümayiş etdirilməsi idi. Amma xanım Volenderin bu jesti Ermənistan tərəfinə çox baha başa
gəldi. Çünki Prezident İlham Əliyev Nikol Paşinyanı və Ermənistan dövlətinin işğalçılıq siyasətini ifşa etməyə
başlamazdan əvvəl, düşmən ölkə rəhbərlərinin müzakirələrdən qorxaraq, görüşdən qaçmaq ənənəsini yada
saldı.
Dövlət başçımız elə çıxışının əvvəlindəcə dedi: “İlk növbədə, cənab İşingerə Münxen Təhlükəsizlik
Konfransının sədri Volfqanq İşinger nəzərdə tutulur- red.) bu tədbiri təşkil etdiyinə görə minnətdarlığımı
bildirmək istərdim. Mən elə indicə cənab İşingerə dedim ki, bir neçə il əvvəl Davosda Ermənistan və
Azərbaycan rəhbərliyi tərəfindən mesajlar ötürülməsi üçün imkan var idi. Cənab Paşinyanın sələfi də iştirak
etməli idi, lakin son anda o, iştirakını təxirə saldı. Beləliklə, mən şadam ki, nəhayət, həmin an gəldi və biz
mesajları çatdıra biləcəyik”. Diplomatiyanın və siyasətin ən ali səviyyəli mərtəbəsinə yüksəlmiş olan
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Serj Sarkisyanın Davosdakı müzakirəni təxirə saldığını desə də, onun
Parisdəki müzakirədən xəstələnmək bəhanəsi ilə yarımçıq qaçdığını yada salmadı.
Azərbaycan Prezidenti təkcə Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin deyil, eləcə də
bütövlükdə Qafqazın tarixi barədə əhatəli məlumata malik olduğuna, həmin məlumatları sübut edən mənbələri
göstərdiyinə görə tədbir iştirakçıları və milyonlarla televiziya tamaşaçısı tərəfindən alqışlarla qarşılandı. Hətta
ermənilər açıq şəkildə bildirdilər ki, İlham Əliyev növbəti dəfə Paşinyanı “gözüqıpıq etdi”.
Azərbaycan Prezidenti, Nikol Paşinyan başda olmaqla, bütün ermənilərə tarixi faktları növbəti dəfə
xatırlatdı: “Dağlıq Qarabağ bizim ölkənin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Tarixi nöqteyi-nəzərdən, 1805-ci ildə
Qarabağ xanı İbrahim xan Rusiya imperiyasının generalı Sisianovla saziş imzalayır. Bu sazişə əsasən,
Azərbaycanın Qarabağ xanlığı müstəqil ölkə kimi Rusiya imperiyasının tabeliyinə keçir. Kürəkçay
adlandırılan həmin sazişdə, -- sazişin mətni internetdədir. -- Qarabağın erməni əhalisi barədə heç nə deyilmir.
1813-cü və 1828-ci illərdə imzalanmış digər müqavilələr -- Gülüstan və Türkmənçay müqavilələrinə əsasən
Azərbaycanın qalan hissələri Rusiya imperiyasının tərkibinə keçir. Dağıstan, Gürcüstan və Ermənistan da
həmçinin. Beləliklə, bu, məsələnin tarixi tərəfidir... Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 1918-ci ildə verdiyi ilk
fərmanlardan biri Yerevanın Azərbaycandan Ermənistana verilməsi və onun Ermənistanın paytaxtı elan
edilməsi ilə bağlı idi. Bu da, həmçinin tarixi faktdır. Əgər siz kiməsə nəsə verirsinizsə, bu, o deməkdir ki,
həmin o nə isə sizə məxsus olub”.
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Azərbaycan rəhbərinin məntiq və arqumentləri qarşısında aciz qalan Nikol Paşinyan yenə də çəkici gah
nala, gah da mıxa vurmalı oldu: “Qafqaz Bürosu Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın ... yox üzr istəyirəm,
Ermənistanın (bu səhv dövlət başçısı üçün rüsvayçılıqdır -İ.M.) tərkib hissəsi olmasına qərar verdi. Bu,
tamamilə qanuni qərar idi və bundan sonra İosif Stalinin şəxsi təşəbbüsü əsasında bu qərar Moskvada
dəyişdirildi. Bu, bir növ Stalin, Lenin və Atatürkün gizli sövdələşməsi idi”.
Məhz savadsızlığın və anadangəlmə təfəkkürsüzlüyün nəticəsidir ki, Nikol Paşinyan Dağlıq Qarabağın
“Ermənistandan alınıb Azərbaycana verildiyini” israr etməsiylə kifayətlənməyərək, özünü Lenin, Stalin və
Atatürkdən üstün tutmağa cəhd etdi. Bu ayıbı ilə də onun çıxışı Rusiya, Türkiyə və Ermənistanda ikrahla,
Azərbaycanda isə gülüşlə qarşılandı.
Həmin “qarşılanmaya” qədər isə Prezident İlham Əliyev ona bəzi məqamları başa salmışdı: “Cənab baş
nazir indicə qeyd etdi ki, Dağlıq Qarabağı Azərbaycana vermək qərarını Stalin verib. Bu səhvdir. Bir daha
Qafqaz Bürosunun qərarına baxın, 1921-ci il iyul, orada deyilir ki, Dağlıq Qarabağı Azərbaycanda saxlamaq,
Azərbaycana vermək yox. Əgər o, Stalini belə çox bəyənmirsə, qəribədir ki, niyə Şaumyanı belə çox bəyənir?
Çünki Şaumyan bolşeviklərdən biri idi. O, günahsız azərbaycanlıları qətlə yetirmiş şəxs idi. Bugünkü Dağlıq
Qarabağın qondarma paytaxtı onun adı ilə adlandırılıb. Sual olunur: əgər Dağlıq Qarabağ qədim Ermənistan
ərazisidirsə, niyə paytaxtın adı qədim erməni adı ilə adlandırılmayıb. Çünki paytaxtın qədim adı Xankəndidir
-- Xanın kəndi”.
Amma Nikol Paşinyan öz savadsızlığı və məntiqsizliyi ilə adı çəkilən həmin üç tarixi şəxsə deyil, həm
də ən qatı daşnakçılardan və ən dəhşətli ermənilərdən olan Anastas Mikoyana da “meydan oxuyurdu”.
Xatırladaq ki, “Moderator.az” saytı ötən il sentyabrın 5-də ermənişünas alim, Türkiyənin Ərciyəz
Universitetinin professoru Qafar Çaxmaqlının erməni kommunist, hiyləgər siyasətçi Anastas Mikoyan
haqqında Türkiyə türkcəsində qələmə aldığı "Anastas Mikoyan: Bolşevik erməninin etirafları" kitabının
Azərbaycan dilinə tərcüməsinin növbəti hissəsini təqdim etmişdi. Orada yazılır ki, 1920-ci ildə Qarabağ və
Zəngəzur bolşeviklərin əlinə keçəndən sonra Mikoyan Rusiya Xarici İşlər naziri Çiçerinə belə bir məktub
göndərmişdi: "Ermənilər Azərbaycanla gerçək müharibə içindədirlər. Sovet Azərbaycanın tərkibində olan,
lakin mübahisəli hala gətirilməsi istənilən Zəngəzur və Qarabağa gəlincə, qəti olaraq bildiririk ki, bu ərazilərin
müddətsiz olaraq və bundan sonra da Azərbaycanın tərkibində yer alması lazımdır".
Prezident İlham Əliyev əlavə edir: “Beynəlxalq hüquq məsələsinə gəlincə, yenə deməliyəm ki, Dağlıq
Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsidir. BMT Təhlükəsizlik Şurası Ermənistan qoşunlarının işğal edilmiş
ərazilərdən çıxarılmasını tələb edən 4 qətnamə qəbul edib. Bu qətnamələrin tələbləri hələ də yerinə
yetirilməyib. Ona görə də sülh danışıqları nəticəsində əldə ediləcək istənilən həll yolu Azərbaycanın
beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazi bütövlüyünün saxlanılmasını təmin etməlidir”.
Həmin məsələyə münasibət bildirən Paşinyan isə artıq azərbaycanlılardan çox ermənilərin əsəbi ilə
oynayır: “BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə gəlincə, bu sənədlərin ümumi mənası nə olub? Bu
sənədlərin ümumi mənası hər cür zorakılığın qarşısını almaq və hərbi əməliyyatların dayandırılması məqsədilə
qeyd-şərtsiz və dərhal atəşkəs elan edilməsindən ibarət olub”. Yəni işğalçı ölkənin gerizəkalı “liderindən”
fərqli olaraq, bütün dünya erməniliyi yaxşı bilir ki, zorakılıq törədən tərəf məhz Ermənistandır və ona görə də
BMT TŞ tələb edirdi ki, Azərbaycan ərazilərinin işğalı dayandırılsın.
Başqa bir fakt. Nikol Paşinyan Ermənistanın və ya Azərbaycanın 7-8-ci sinif şagiirdi səviyyəsində
coğrafiya biliyinə malik olsaydı, bütün dünyanın gözü qarşısında “Dağlıq Qarabağda Şaumyan adlı rayon var
idi” ifadəsini işlətməkdən çəkinərdi.
Ermənistan rəhbəri Münxen Təhlükəsizlik Konfransına qarşı da riyakarlıq etməkdən, yalan
danışmaqdan çəkinməyərək dedi ki, mən münaqişənin həllinin Azərbaycan xalqı üçün də səmərəli olmasını
arzulayıram, amma Azərbaycan Prezidenti Dağlıq Qarabağın erməni əhalisi ilə danışmaq istəmir. Fikrimizcə,
Paşinyan Azərbaycan Prezidentindən eşidəcəyi cavabı az da olsa, təxmin etsəydi, məsələni bu istiqamətə
yönəltməzdi.
Prezident İlham Əliyev təxminən otuz il eşitdiyimiz həmin riyakarlığa çox konkret cavab verdi: “ Biz
təcavüzkarla danışıqlar aparırıq. Biz Dağlıq Qarabağla danışmağa o vaxt hazır olarıq ki, Ermənistan həmin
qeyri-qanuni rejimi maliyyələşdirməsini dayandırsın, bütün hərbi qoşunları Dağlıq Qarabağdan çıxarsın və
bizim əraziləri tamamilə tərk etsin. Sonra isə bizim həmin insanlarla danışıq aparmağa arqumentimiz olacaq.
Lakin nə qədər ki, onlar oradadır, bu, baş verməyəcək”.
Rusiyalı jurnalistin status məsələsinin sonraya saxlanması və Dağlıq Qarabağın ətrafında olan rayonların
boşaldılması, dəhlizin yaradılması və digər addımlar barədə sualını cavablandıran Azərbaycan Prezidentinin
mövqeyi yenə də aydın və konkret idi: “Bu təklif Azərbaycan tərəfindən ciddi şəkildə nəzərdən keçirilmişdir
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və bütövlükdə, biz buna razılıq vermişdik. Bu, atıla biləcək ən məntiqli addımdır. Aydındır ki, biz bu
münaqişəni mərhələlərlə həll etməliyik. Münaqişəni tam şəkildə bir gündə həll edə bilmərik. O, mərhələli
olmalıdır və birinci mərhələdə jurnalistin söylədiyi və Rusiyanın təklif etdiyi kimi, işğal olunmuş ərazilərin
bir qisminin azad edilməsi baş verməlidir, Azərbaycan məcburi köçkünləri həmin ərazilərə qayıtmalıdır, həmin
ərazilərdə yenidən köçürülmə olmalıdır və eyni zamanda, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin
normallaşdırılması prosesi getməlidir”.
Xalq qəzeti.-2020.-18 fevral.-№36.-S.1.
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Azərbaycan.-2020.-18 fevral.-№36.-S.1-2.
İlham Əliyevin Paşinyana növbəti ustad dərsi
Azərbaycan Prezidenti yüzillik erməni yalanını beynəlxalq miqyasda bir daha ifşa etdi, Ermənistan baş
nazirini isə yenə də "öz dilindən yandırıb” gülüş hədəfinə çevirdi
İxtiyar Hüseynli
"Mən bura həqiqətləri deməyə gəlmişəm” - Münxen debatında İlham Əliyevin səsləndirdiyi bu fikir
müzakirələrin həm əsas leytmotivini təşkil etdi, həm də nəticənin müəyyənləşməsində mühüm rol oynadı.
Müzakirələrin gedişində erməni baş nazir nə qədər mətləbdən yayınıb, ənənəvi erməni üslubunda yalanlar
söyləsə də, Azərbaycan Prezidenti öz həqiqətləri ilə onu ifşa etdi, hətta çaşdırdı və aciz duruma saldı.
Nəticə isə ən böyük həqiqəti ortaya qoydu: artıq erməni saxtakarlığı keçmir və Azərbaycan Prezidentinin
hücumçu diplomatiyası dünya erməniliyini darmadağın edir.
İlham Əliyev əzmi: Hyustondan Münxenədək...
İlham Əliyev erməni lobbisinin onilliklər boyu meydan suladığı, erməni rəhbərlərinin yalanlarını mütləq
həqiqət kimi qəbul edən, məmləkətimiz barədə bədnam niyyətlərin gerçəkləşdiyi digər məkanlarda olduğu
kimi, Münxen Konfransında da ardıcıl diplomatik qələbəsini əldə etdi.
Qeyd edək ki, beynəlxalq platformalarda indiyədək dəfələrlə Azərbaycan və Ermənistan rəhbərlərinin
debatlarının təşkili təşəbbüsü olub. Lakin erməni rəhbərləri daim bu müzakirələrdən qaçıblar.
Əslində, onları qınamaq da mümkün deyil! Çünki qarşılarında diplomatiyanın möhtəşəm
cahangirlərindən birinin - İlham Əliyevin olduğunu dərk edən kimsə yalnız yalan və saxtakarlığa güvənib
debata çıxarmı?!.
Hələ 1994-cü ildə adi məmur ranqında Hyustonda dünyanın ən azman neft maqnatlarının qarşısında
Azərbaycan xalqının maraqlarını əzmlə qoruyan və onları öz mənafelərini o qədər də təmin etməyən
müqaviləni imzalamağa razı salan bir insanın 26 il ərzində daha hansı üst səviyyəyə yüksəldiyini
müəyyənləşdirmək üçün qeyri-adi istedada lüzum varmı?!.
SOCAR-ın vitse-prezidenti İlham Əliyev XX əsrdə BP, AMOKO, SHELL rəhbərlərinin müqavimətini
qırırdı...
Prezident İlham Əliyev XXI əsrdə tam müstəqil siyasət yürüdərək coğrafi xəritədə nöqtə boyda olmayan
bir dövləti - Azərbaycanı fövqəlgüclərin və böyük dövlətlərin təsir-təzyiqlərindən inamla qoruyur, onları dəf
edir...
Avropanın enerji təhlükəsizliyini təmin edən, dünyanın enerji xəritəsinin müəyyənləşməsində əsas
aktorlardan olan, Azərbaycanı Qafqazın şəriksiz liderinə və qlobal logistika-nəqliyyat qovşağının mərkəzinə
çevirən bir liderin qarşısına Münxendə çıxan macəraçının siyasi iflası da elə əvvəldən qaçılmaz idi.
İlham Əliyevin böyük inqilabı, Paşinyanın "mikro” avantürası
Etiraf edək, Paşinyan mükəmməl erməni yalanı dəzgahının istehsalı kimi özünün "inqilabçı” obrazını
beynəlxalq miqyasda az-çox tanıda bilib. Amma Azərbaycanın 1988-1993-cü illərdəki "çayxana
inqilabçıları”nın siyasi əkizi olan baş nazirin siyasətdə və dövlət aparatında təsadüfi olduğunu elə onun öz
əməlləri, əsasən isə İlham Əliyevin ifşaları təsdiq edir. Artıq Paşinyanın "islahatçı kürkü” yırtılıb...
İki il öncə kriminal rejimdən narazı xalqın üsyanından və həmin dövrdə ciddi lidersizlik böhranından
sui-istifadə edərək hakimiyyəti qəsb edən Paşinyan sələflərinin yalnız cinayətkar və talançı idarəçilik üslubunu
davam etdirmir, həm də onların Qarabağ probleminin həlli istiqamətindəki yanlış yanaşmasını, ən çox elə
erməni xalqına ziyan vuran siyasətini yürüdür. Artıq Paşinyanın "inqilabının” əslində, Köçəryan-Sarkisyan
iqtidarlarının yarıtmazlığının daha geniş miqyasda davamı olduğunu Ermənistandan Qərbədək bilməyən
yoxdur...
İlham Əliyev Paşinyanın siyasətdə təsadüfi və uğursuz adam olduğunu, dövlət başçısı kimi
yetkinləşmədiyini dörd ay öncə Aşqabadda MDB liderlərinin qarşısında sübut etmişdi, açıq deyək, onu rəzil
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duruma salmışdı. İlham Əliyevin Paşinyana ironiyasına bütün prezidentlər gülmüşdü, yalanlarının ifşasını isə
məmnunluqla izləmişdilər...
Şübhəsiz, Paşinyan İlham Əliyevlə növbəti müzakirəyə sanki bir döyüş kimi hazırlaşmışdı. Amma artıq
26 ildir ki, İlham Əliyevlə döyüşün hansında qaliblə məğlubların yeri dəyişib?!.
Təsadüfi deyil ki, Paşinyan çıxışına guya həyata keçirdiyi "inqilabları” yada salmaqla başladı,
müzakirələrin gedişində isə bu mövzuya heç kimin toxunmamasına görə hətta auditoriyanı məzəmmət də etdi.
Baş nazir bu yalanla yenə də imitasiyaya çalışırdı. Amma indi bu ucuz gedişlər alınmır. Paşinyanın "böyük
inqilabçı” obrazı Qərbdə də sabun köpüyünə dönüb, onun "mikroinqilabları” nəinki maraq doğurmur, hətta
ironiya hədəfinə çevrilir.
Çünki artıq MDB də, Avropa da, ABŞ da tarixin ən qüdrətli Azərbaycanının timsalında İlham Əliyevi
ən böyük inqilabçı, bugünkü müflis, səfil, forpost Ermənistanın nümunəsində isə Paşinyanı böyük siyasi
avantürst kimi tanıyır, qəbul edir!..
İlham Əliyevin həqiqətləri və sarkazmları
Paşinyanın çıxışının tamamilə yalan və saxtakarlıq üzərində qurulmasını desək, yəqin ki, Amerika kəşf
etmiş olmarıq. Baxmayaraq ki, Paşinyan Amerikanın kəşfini də babalarının adına çıxır, "Böyük Tiqran dövrü”
nağıllarından həvəslə danışır...
Elə İlham Əliyev də erməni yalanlarını yalnız tarixi faktlarla deyil, həm də ironiya, sarkazmla ifşa etdi.
Azərbaycan Prezidenti əsrlər boyu bütün dünyada səslənən, qəbul edilən, rəsmi münasibətlərdə əksini
tapan erməni yalan mexanizmini süquta uğratmaqla yanaşı, həm də:
- Dağlıq Qarabağın əzəli Azərbaycan torpağı olduğunu;
- ermənilərin bu ərazilərə sonradan köçürüldüyünü;
- bütün hüquqi-inzibati sənəd və qərarlarda Dağlıq Qarabağın daim Azərbaycan torpağı kimi
tanındığını;
- müasir beynəlxalq hüququn Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün toxunulmazlığını birmənalı qəbul
etdiyini;
- münaqişənin nizamlanmasında hər iki tərəfin maraqlarını və sabahını təmin edəcək ən optimal seçimin
məhz mərhələli həll variantı olduğunu;
- Xocalı faciəsinin müasir dünyanın ən amansız soyqırımlarından biri kimi beynəlxalq miqyasda qəbul
edildiyini;
- Azərbaycanın unikal multikultural və tolerant mühitində erməni xalqının bütün etnik identifikliyini
qoruyacağını bəyan və isbat etdi!
Münxen debatının əsas nəticələri
Paşinyanın bəxti onda gətirdi ki, debata qısa vaxt ayrılmışdı. Uğradığı rəzalətin yaratdığı beynəlxalq
rezonans isə olduqca böyükdür. Xarici dövlətlərlə yanaşı, öz ölkəsində üzləşdiyi məzəmmət, kəskin etirazlar,
ermənilərin öz rəhbərlərinin Azərbaycan Prezidenti qarşısında gülünc və çıxılmaz duruma düşdüyünü açıq
bəyan etmələri baş nazirin siyasi iflasıdır.
Amma Münxen debatının daha mühüm nəticələri var.
İlham Əliyev Paşinyana siyasət, tarix, hüquq, diplomatiya və ədalət dərsi keçdi, sonra isə imtahandan
kəsdi...
İlham Əliyev faktlarla, məntiqlə Paşinyanın bütün iddialarını darmadağın etdi, onu çaşdırdı, çıxılmaz
vəziyyətə və aciz duruma saldı...
İlham Əliyev Paşinyanın simasında bütün dünyaya sübut etdi ki, Ermənistan işğalçı dövlətdir, Dağlıq
Qarabağın ermənilərə məxsus olduğunu təsdiq edən hər hansı bir fakt, sənəd yoxdur...
İlham Əliyev Paşinyanın timsalında nümayiş etdirdi ki, artıq dünya erməniliyinin mövqeyi çox zəifdir,
erməni pafosu, yalanı, demaqogiyası daha hədəfə çatmır...
İlham Əliyev Paşinyanın kəkələməsi, acizliyi kontekstində göstərdi ki, Azərbaycanın 20 illik hücumçu
diplomatiyası erməni lobbisinin 200 illik şər maşını üzərində tam qalibdir...
İlham Əliyev Paşinyanın üslubunu ifşa edərək göstərdi ki, dövlət başçılarının əsl lider, yaxud təsadüfi
rəhbər olması onların öz xalqlarının sabahını, müqəddəratını necə müəyyənləşdirəcəyini təmin edən əsas
amildir...
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İlham Əliyev Münxen debatında yalnız dünya erməniliyinə növbəti sarsıdıcı zərbə vurmadı, həm də
Paşinyanın siyasi maskasını cırıb atdı...
İlham Əliyevin Paşinyanı dəfələrlə məsxərəyə qoyması, gülüş obyektinə çevirməsi bu debatın ovqatını
da, psixoloji üstünlüyün kimdə olmasını da aydın nümayiş etdirdi...
Və beləliklə, İlham Əliyevin növbəti "master-klası” - ustad dərsi diplomatiya salnaməsinə həkk olundu...
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İlham Əliyevin Münxen qələbəsi: erməni baş nazirin növbəti iflası
Almaniyanın Münxen şəhərində təhlükəsizlik problemləri ilə bağlı ənənəvi olaraq keçirilən konfransda
dünya siyasətinin maraqlı və aktual məsələləri geniş müzakirə olunub. Qlobal geosiyasi proseslərlə regional
proseslərin uyğunlaşdırılması üzərində dayanılıb. Həmin sırada regional münaqişələrin həlli də aktual mövzu
kimi diqqət mərkəzində olub. O cümlədən Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə
əlaqədar ayrıca panel təşkil edilib. Orada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol
Paşinyan açıq debata çıxıblar. Debatın gedişi, müzakirə edilən məsələlərin məzmunu və tərəflərin ifadə etdiyi
fikirlərin geosiyasi kontekstdə təhlili üzərində geniş dayanmağa ehtiyac duyulur.
Dünyanın aktual geosiyasi problemləri: Münxen Konfransından baxış
1962-ci ildən keçirilən Münxen Təhlükəsizlik Konfransı dünyanın ən nüfuzlu dialoq platformalarından
biri sayılır. Orada planetin çox sayda ölkəsindən ölkə rəhbərləri, siyasətçilər, iş adamları və diplomatlar iştirak
edirlər. Bu il 56-cı dəfə keçirilən konfransda dünyanın 40-dan çox ölkəsindən 800-dən çox nümayəndə, 150
dövlət və hökumət başçısı, həmçinin hökumət üzvü iştirak edib. Təbii ki, konfrans çərçivəsində qlobal
təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunub. Dünya siyasəti üçün aktual hesab edilən məqamlar üzərində
dayanılıb. Bununla yanaşı, müxtəlif regionlarda özünü göstərən problemlərin də müzakirəsi aparılıb. Onların
sırasında Yaxın Şərq, İran, Çin, Suriya, Liviya xüsusi yer tutub. Ekspertlər həmin aktual məsələlərlə yanaşı,
Amerikanın xarici siyasətinin daha konkret səviyyədə izah edilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Ayrıca,
Avropa İttifaqının geosiyasi faktor olaraq daha geniş məkanda təsirinin artırılması yolları haqqında danışılıb.
Bütün bunlar qlobal miqyasda özünü göstərən ziddiyyətlər və fikir ayrılıqları fonunda müzakirə edilib. Hətta
Emmanuel Makronun “Avropa geosiyasi faktor kimi yox ola bilər” tezisi ilə bağlı müxtəlif mövqelər nümayiş
etdirilib. Aydın hiss olunub ki, avropalılar bu məsələdən narahatdırlar.
Ukrayna məsələsinə adəti üzrə diqqət xeyli çox olub. Ukraynada vəziyyətin sabitləşməsi yolları
ətrafında geniş müzakirələr aparılıb. Ancaq hansısa ortaq mövqe formalaşmayıb. Çin ilə əlaqəli də analoji
vəziyyət yaranıb. Ümumiyyətlə, Çinin qlobal geosiyasətdə fəaliyyətini məhdudlaşdırmağa meyli Vaşinqton
tərəfindən yenə də hiss etdirilib. O cümlədən yeni texnologiyaların tətbiqində Çin şirkətlərinin iştirakının
zəiflədilməsi və bir sıra hallarda aradan çıxarılması ilə bağlı fikirlər səsləndirilib.
Bunların fonunda bizim üçün maraqlı olan iki məqamı da vurğulamaq istərdik. Onlardan biri Suriya və
Liviya ilə bağlı Rusiya-Türkiyə danışıqlarıdır. Bu ölkələrin Xarici işlər nazirləri Münxen Konfransı
çərçivəsində görüşərək, yaranmış vəziyyəti müzakirə edib, lakin ortaq mövqeyə gələ bilməyiblər. Sergey
Lavrov açıq bəyan edib ki, İdlibdə Bəşər Əsədin nəzarəti tam olmalıdır. Bunun üçün bütün mümkün
vasitələrdən istifadə ediləcək. Ekspertlər bunu Rusiyanın İdlibdə hərbi əməliyyatları davam etdirməsi kimi
qiymətləndiriblər.
Doğrudan da, Münxendə müzakirələr gedən zamanı B.Əsəd rejiminə və İrana bağlı silahlı dəstələr
intensiv surətdə İdlibdə hücumları davam etdiriblər. Onlar xeyli ərazini zəbt ediblər. Suriya müxalifəti də
şiddətli cavablar verib. Nəticədə, hər iki tərəfdən böyük itkilər olub. Ancaq hərbi əməliyyatlar
dayandırılmayıb.
Türkiyənin Xarici İşlər naziri Münxendə bəyan edib ki, Suriyada B.Əsədin hərbi qələbəsinə imkan
verməyəcəklər. Ankara da bölgəyə əlavə qüvvələr yeridib. Bununla İdlib hazırda dünyanın ən qanlı
bölgələrindən birinə çevrilib. BMT-nin yaydığı informasiyaya görə, bu bölgədən 900 min dinc sakin didərgin
düşüb. Onlar hərbi əməliyyatların getdiyi ərazilərdən canlarını qaçmaqla qurtarmağa çalışırlar.
Münxen Konfransı kontekstində təsadüfən İdlib məsələsi üzərində dayanmadıq. Burada proseslərin
gedişatı faktiki olaraq Liviya məsələsində də əsas oyunçuların mövqelərini ortaya qoyur. Belə görünür ki,
Liviyada da savaş hələ irəlidədir. Böyük güclər məqsədlərinə çatmaq üçün başlıca olaraq gücdən istifadə
edirlər. Bu isə o deməkdir ki, Liviyada silah embarqosu da tam gücü ilə işləməyəcək.
Yekun olaraq Münxendə alınan qərara əsasən, Rusiya və Türkiyə heyətləri Moskvada İdlib probleminin
həll edilməsi məsələsini müzakirə edirlər. Liviya ilə əlaqəli isə hansısa razılıq əldə edilməyib.
Siyasi debat: Azərbaycan Prezidentinin üstünlükləri

1982

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Bizim üçün əhəmiyyətli olan əsas məsələ isə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Ermənistanın baş
naziri Nikol Paşinyanla açıq debata çıxması olub. Bütün dünyanın izlədiyi diskussiyada Azərbaycan rəhbəri
erməni liderə siyasət dərsi verib. Açıqca görünüb ki, İlham Əliyev siyasətçi və diplomat kimi N.Paşinyandan
dəfələrlə yüksəkdədir. Həm dil bilgisində, həm də problemlərin analizinə yanaşmada İlham Əliyev müasir
siyasətçiyə uyğun olan mövqe nümayiş etdirib. Azərbaycan Prezidenti təmkinli mövqeyi və arqumentləri ilə
erməni baş naziri çox pis vəziyyətə salıb. Faktiki olaraq bütün punktlar üzrə N.Paşinyanın yalan danışdığı ifşa
edilib.
Bu məqam o dərəcədə aydın görünüb ki, erməni ekspertlər N.Paşinyanı güclü tənqid atəşinə tutublar.
Onlar baş nazirin son dərəcə miskin, zəif və əlacsız durumda olduğunu vurğulayırlar. Məsələn, ekspert
Andranik Tevanyan özünün Facebook səhifəsində yazıb ki, İlham Əliyevin duruşu, davranışı və N.Paşinyanı
gülünc vəziyyətə salmasından belə təəssürat yaranırdı ki, müharibədə uduzan tərəf bizik. Hətta Azərbaycanın
Xarici İşlər naziri N.Paşinyanın çıxışına ironiya ilə reaksiya verdi. Bunun günahkarı isə N.Paşinyandır, çünki
o, özü belə münasibət yaradan hərəkətlərə yol verdi.
Sözlərinə davam edərək erməni ekspert qeyd edir ki, Münxen müzakirələri kimlərin pərdəarxası özünü
necə apardığı və kimlərin diqtə etdiyini aydın göstərdi. Deməli, ermənilər də anlamağa başlayıblar ki,
Azərbaycan rəhbərliyi çox güclüdür. Prezidentin siyasi, ideoloji, diplomatik, mənəvi-əxlaqi səviyyəsi
Ermənistan dövlət başçısından dəfələrlə üstündür. İlham Əliyevin qətiyyətli mövqeyi, möhkəm iradəsi
qarşısında N.Paşinyan deyil, istənilən erməni siyasətçisi duruş gətirə bilməz.
Bu səbəbdəndir ki, Prezident İlham Əliyevin Münxendə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ilə bağlı əsl həqiqətləri təmkinlə, yüksək məntiq və zəka ilə deməsi tamamilə gözlənilən bir hadisə
kimi qəbul edilməlidir.
İlham Əliyev münaqişənin həlli modelini növbəti dəfə ifadə edib: öncə Dağlıq Qarabağ ətrafındakı
rayonların işğaldan azad edilməsi və erməni silahlı qüvvələrinin oradan çıxması, sonra öz yurdlarından
didərgin düşən azərbaycanlıların evlərinə qaytarılması və kommunikasiyaların açılması, sabitlik yaranandan
sonra isə Azərbaycan qanunları çərçivəsində bölgənin statusunun Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin
edilməsi çərçivəsində həll edilməsi. Bütün bunlar beynəlxalq hüquq normaları əsasında, Madrid prinsipləri və
Helsinki Yekun Aktına uyğun həyata keçirilməlidir.
Əlbəttə, Azərbaycan Prezidentinin fikrini konkret və açıq ifadə etməsi üçün bütün əsasları vardır. İlham
Əliyev həm şəxsi keyfiyyətlərinə görə N.Paşinyandan yüksəkdədir, həm də tam haqlıdır. Ermənistan
Azərbaycan torpaqlarını işğal edib və bunu bütün beynəlxalq təşkilatlar etiraf ediblər. BMT həmin məsələ ilə
bağlı dörd qətnamə qəbul edib. Avropa İttifaqının, Avropa Şurasının, AŞPA-nın, İƏT-in, Qoşulmama
Hərəkatının, NATO-nun bununla bağlı sənədləri mövcuddur. Hüquqi baxımdan Ermənistanın xeyrinə heç bir
şey yoxdur. Bu məqamı da İlham Əliyev debatda ifadə edib.
Azərbaycan Prezidenti millətlərin öz müqəddəratını təyinetmə hüququndan Ermənistanın süni
yararlanmağa çalışdığını deyib. Çünki erməni xalqı öz müqəddəratını artıq bir dəfə müəyyən edib və
Azərbaycan öz ərazisində ikinci erməni dövlətinin yaradılmasına imkan verməyəcək. Bu bağlılıqda dövlət
başçısı konkret ifadə edib: əgər ermənilər ikinci dövlət yaratmaq istəyirlərsə, dünyanın başqa ərazilərində bu
imkanı axtarsınlar. Azərbaycanda yox!
Bununla da faktiki olaraq müzakirələrə yekun vurulub: Azərbaycan ərazi bütövlüyünü istənilən halda
bərpa edəcək. Buna onun kifayət qədər gücü vardır. Belə bir fikrin Münxendə qətiyyətlə səsləndirilməsi digər
məqamlarla yanaşı, son zamanlar bir sıra dairələrin münaqişənin həlli ilə bağlı yaymağa çalışdığı əsassız
informasiyaların üstündən xətt çəkmiş olur. İlham Əliyev bir gedişlə bütün dünyaya nümayiş etdirdi ki, rəsmi
Bakı ancaq ərazi bütövlüyünün bərpası şərti ilə münaqişənin həlli variantını qəbul edə bilər. Bundan kənar
yayılan söz-söhbətlər kimlərinsə özlərini aldatmasıdır. O cümlədən Azərbaycandakı “beşinci kolon”un yanlış
mövqeyinin ifadəsidir.
Beləliklə, Azərbaycan Prezidenti Münxendə tarixi uğur əldə edib. Şübhə yoxdur ki, bu fakt münaqişənin
həllinə müsbət təsirini göstərəcək. Ermənistan tərəfi isə artıq arqumentsiz qaldığını qəbul etməli olacaq!
Newtimes.az
Xalq qəzeti.-2020.-21 fevral.-№39.-S.7.
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Azərbaycan–İtaliya münasibətlərində yeni mərhələ başlanır
Prezident İlham Əliyevin Romaya uğurlu səfəri ikitərəfli əlaqələrə müsbət təsirini göstərəcək
Səbuhi Məmmədov
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin İtaliyaya gerçəkləşdirdiyi dövlət səfəri uğurla başa çatdı.
Səfər çərçivəsində bir sıra mühüm görüşlər keçirildi və ikitərəfli münasibətlərin daha da güclənməsinə
təkan verəcək çox sayda sənədlər imzalandı. Ölkə başçımızın dövlət səfərinin Avropa İttifaqının üzvü
olan İtaliya ilə münasibətlərə yeni dinamizm verəcəyi və daha böyük potensialları üzə çıxaracağı
gözlənilir.
İtaliya “Böyük yeddilər”in (G7) və NATO-nun üzvü, iqtisadiyyatın inkişafına görə Avropanın dördüncü
yerdə olan ölkəsi, Avropa Birliyinin təsisçi üzvlərindən biri kimi Azərbaycanla münasibətlərin hərtərəfli
inkişafında maraqlıdır. Rəsmi Roma ölkəmizlə yalnız enerji sahəsində deyil, həmçinin digər sahələrdə, həm
siyasi, həm mədəni sahələrdə olan əlaqələri inkişaf etdirmək istəyir. Prezident İlham Əliyevlə görüşdən sonra
mətbuata bəyanatında İtaliya Prezidenti Sercio Mattarella ölkəsinin Azərbaycanla dost və regionda əsas
tərəfdaşlar olduğunu vurğulayaraq bildirmişdir ki, Azərbaycan dialoqa çox açıq və bütün dünya tərəfindən
görünən müasir bir ölkədir. Bundan başqa, İtaliya Prezidenti ölkələrimizin intensiv iqtisadi-ticari əlaqələrə
malik olduğunu da xatırlatmış və çox böyük inkişafla irəli getdiyini diqqətə çatdırmışdır. Cənab Mattarella
bildirmişdir ki, İtaliya müəssisələri Azərbaycana cəlb olunur, bir çoxları işləyir və bundan sonra digərləri də
bu sahəyə cəlb olunacaqlar.
Məlumdur ki, İtaliya Trans – Adriatik boru kəməri layihəsinə (TAP) dəstək göstərir. Azərbaycan da öz
növbəsində italyan mallarına və texnologiyasına yüksək dəyər verir, neft-kimya, infrastruktur, tikinti, moda
kimi digər sektorlar üzrə əməkdaşlıqda da geniş imkanlar mövcuddur və tərəflər bütün bu imkanlardan
yararlanmağı düşünürlər. İtaliya Prezidenti mətbuata bəyanatında Azərbaycanın Avropanın enerji
təhlükəsizliyinin təmin edilməsində oynadığı böyük roldan da danışaraq, əlavə etmişdir ki, Azərbaycan enerji
sahəsində hər zaman hamı ilə əməkdaşlıq etməyə açıq bir ölkədir. Cənab Mattarella TAP layihəsi üzrə işlərin
yekunlaşmaq üzrə olduğunu və bunun İtaliya ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin daha da inkişafına, həmçinin
Xəzər dənizi və Aralıq dənizi regionlarında sabitliyin qorunmasına yardımçı olacağını nəzərə çatdırmışdır.
Qeyd etmək yerinə düşər ki, rəsmi Bakının regional, eyni zamanda, qlobal təhlükəsizliyin təmin
edilməsində oynadığı rolu yüksək qiymətləndirən İtaliya Azərbaycanla hərbi sahədə də fəal əməkdaşlıq etməyə
hazırlaşır. Bununla bağlı Romada Azərbaycan – İtaliya biznes forumunda çıxışı zamanı Prezident İlham Əliyev
bildirmişdir ki, İtaliya ilə Azərbaycan arasında hərbi sənaye sahəsində əməkdaşlığa start verilir. Xatırladaq ki,
Prezident İlham Əliyevin İtaliyaya dövlət səfəri çərçivəsində iki ölkə arasında “Azərbaycan Respublikasının
Müdafiə Nazirliyi ilə “Leonardo S.p.A” arasında “M-346” təyyarələri inteqrasiya sisteminin alınması ilə bağlı
sazişə dair Bəyannamə” imzalanmışdır. Bu saziş, əlbəttə ki, NATO üzvü olan İtaliya ilə Azərbaycan arasında
hərbi əməkdaşlığın inkişafına öz müsbət təsirini göstərəcək.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan ilə İtaliya arasında münasibətlərin tarixi çox qədimdir. İtaliya Azərbaycanın
Avropada ən qədim dövrlərdən diplomatik əlaqələr saxladığı ölkələrdən biridir. Hələ orta əsrlərdə Səfəvilər
sarayında Venesiya və Genuya respublikalarının daimi elçilərinin fəaliyyət göstərmələri barədə tarixi faktlar
məlumdur. Ancaq 1991-ci ildə Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra iki ölkə arasında
münasibətlərdə yeni səhifə ümummilli lider Heydər Əliyevin İtaliyaya gerçəkləşdirdiyi səfərdən sonra
açılmışdı. Məhz həmin səfərdən sonra Azərbaycan – İtaliya münasibətlərinin hüquqi müqavilə bazası
genişlənmiş və müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq inkişaf etməyə başlamışdı. Böyük siyasi xadim Heydər Əliyevin
İtaliyaya səfəri nəticəsində ölkələr arasında siyasi, iqtisadi, mədəni və texniki əməkdaşlıq üzrə yeddi saziş
imzalanmışdı.
Sonrakı dövrlərdə Prezident İlham Əliyevin siyasəti nəticəsində Azərbaycan – İtaliya münasibətləri
tamamilə yeni səviyyəyə yüksəldi. Bunun nəticəsidir ki, bu gün Azərbaycan və İtaliya arasında münasibətlər
yüksək səviyyədədir və strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıyır. Bunu Prezident İlham Əliyevin İtaliyaya çoxsaylı
səfərləri, 2018-ci ildə Prezident Sercio Mattarellanın ölkəmizə səfəri təsdiqləyir. Birinci vitse-prezident xanım
Mehriban Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondunun İtaliyada həyata keçirdiyi layihələr də
humanitar sahədə əməkdaşlığımızın bariz nümunəsidir.
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Bundan başqa, iki ölkə arasında sıx iqtisadi əlaqələrin olması Azərbaycan – İtaliya münasibətlərinə
müsbət təsir göstərir. Buna görə də, təsadüfi deyil ki, İtaliya bizim ən böyük ticarət tərəfdaşımız, Azərbaycan
isə İtaliyanın ən böyük xam neft təchizatçısı və Cənubi Qafqazda italyan mallarının ən böyük idxalçısıdır.
Azərbaycan bu gün Avropanın enerji xəritəsini dəyişmək iqtidarında olan azsaylı ölkələrdən biridir. Ölkəmizin
təşəbbüsü ilə reallaşan enerji layihələri belə deməyə əsas verir. Azərbaycan “Köhnə dünya”ya həm də dəmir
yolu vasitəsilə də yaxınlaşmağı hədəfləyir və Avropa ilə Asiyanı ən qısa yolla birləşdirən mühüm nəqliyyat
qovşağı olan Bakı – Tbilisi – Qars dəmir yolu artıq fəaliyyətdədir.
Azərbaycanın geniş nəqliyyat infrastrukturu və tranzit potensialın olması, təbii ki, rəsmi Romanı
maraqlandırır və ona görə də, İtaliya şirkətləri Bakı – Tbilisi – Qars dəmir yolu və Bakı Beynəlxalq Dəniz
Ticarət Limanının imkanlarından yararlana, eləcə də Ələtdəki Xüsusi İqtisadi Zonada səmərəli fəaliyyət
göstərə bilər. Statistikaya görə, ötən il ölkələr arasında ticarət dövriyyəsi 6 milyard dollara çatmışdır ki, bunun
da böyük hissəsi neft sektorunun payına düşür. Ancaq tərəflər ticarət dövriyyəsinin şaxələndirilməsini
planlaşdırırlar. Mütəxəssislərin sözlərinə görə, İtaliya şirkətlərinin Azərbaycanda həyata keçirilən investisiya
layihələrində, sənaye parklarında və məhəllələrində, aqroparklarda, logistik mərkəzlərin yaradılmasında birgə
iştirakı müsbət nəticələrə gətirib çıxara bilər.
Əlbəttə, Azərbaycan –İtaliya münasibətlərinin yüksək səviyyədə olması iki ölkə arasında iqtisadi-siyasi
əlaqələrə öz müsbət təsirini göstərir. Prezident İlham Əliyev italyan həmkarı ilə görüşdən sonra mətbuata
açıqlamasında İtaliya və Azərbaycanın bir-birinə çox yaxın dost ölkələr olduğunu vurğulayaraq, qarşılıqlı
səfərlər çərçivəsində əldə olunmuş bütün razılaşmaların həyatda öz əksini tapdığını bildirmişdir. Ölkə başçımız
xüsusilə strateji tərəfdaşlığın gücləndirilməsinə dair Birgə Bəyannaməni xatırlatmışdır. O, strateji
tərəfdaşlığımızın gələcək istiqamətlərini müəyyənləşdirən bəyannamənin çox dərin və müfəssəl sənəd
olduğunu diqqətə çatdırmış, sənədin həm siyasi, həm iqtisadi, mədəni, humanitar, bütün sahələri əhatə etdiyini
vurğulamışdır.
Prezident İlham Əliyev İtaliya və Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində bir-birinə dəstək
göstərməsi haqqında da müddəanın bəyannamədə əks olunduğunu bildirmiş və bunu da yaxın, dost ölkələr,
müttəfiqlər arasında olan bir məsələ kimi qiymətləndirmişdir. İqtisadi sahədə əməkdaşlığımızın gələcək
inkişafının çox müsbət olacağını vurğulayan Prezident İlham Əliyev əminliklə demişdir ki, bundan sonra
tərəflər İtaliya şirkətlərinin qeyri-neft sektorunda əməkdaşlıq etmələrini görəcəklər.
İtaliya Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır, hətta İtaliya Senatı münaqişəyə dair 2010-cu ildə
“Cənubi Qafqazda vəziyyətlə bağlı qətnamə” qəbul etmişdir. Həmin sənəddə ölkələrin ərazi bütövlüyü
prinsipinə əməl olunması müddəası aydın şəkildə öz əksini tapmışdır. İtaliya Prezidenti mətbuata bəyanatında
Dağlıq Qarabağla bağlı müəyyən bir sabit nəticənin əldə olunması haqqında danışıqlar apardığını bildirmiş və
bu məsələyə İtaliyanın hər zaman dəstək olduğunu vurğulamışdır: “Biz ümid edirik ki, bu məsələ üzrə siyasi
danışıqlar sayəsində qısa bir zamanda müəyyən nəticələr əldə olunacaq”.
İtaliya Senatının üzvü Cianluka Ferrara da “Report”a açıqlamasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə
toxunaraq bildirmişdir ki, ölkəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpasını, bu istiqamətdə ATƏT-in Minsk
qrupunun fəaliyyətini tam dəstəkləyir. Bununla yanaşı, italyan senator vurğulamışdır ki, Prezident İlham
Əliyevin İtaliyaya dövlət səfəri iki ölkə arasında münasibətlərin, o cümlədən nəzərdə tutulan layihələrin
reallaşdırılması perspektivlərinin dinamikliyi üçün ciddi əsasdır.
Təbii ki, tərəflər həm də humanitar-mədəniyyət sahəsində də sıx əməkdaşlıq etməyi düşünürlər.
Xüsusilə də Heydər Əliyev Fondu Azərbaycan və İtaliya arasında mədəniyyət əlaqələrinin daha da
güclənməsində böyük rol oynayır. Şübhəsiz, 2020-ci ilin İtaliyada “Azərbaycan mədəniyyəti ili” elan
olunmasından sonra ölkələr arasında humanitar-mədəni əlaqələr daha da güclənəcək. Cənab Mattarellanın
dediyi kimi, “Bu, bizim əlaqələrimizi, dostluğumuzu, əməkdaşlığımızı artırmağa kömək edəcək və iki ölkə
arasında münasibətləri daha da intensivləşdirəcək”.
Qeyd etmək lazımdır ki, Romada Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi fəaliyyət göstərəcək. Prezident
İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Romada Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi üçün nəzərdə
tutulan bina ilə tanış olmuşlar. Binada yüksək səviyyədə təmir-bərpa işlərinin aparılması planlaşdırılır.
Mərkəzin fəaliyyətə başlaması, əlbəttə ki, Azərbaycan mədəniyyətinin İtaliyada daha sistemli və əhatəli
təbliğinə imkan yaratmaqla yanaşı, Azərbaycan – İtaliya mədəniyyət münasibətlərində yeni səhifənin
açılmasına da öz müsbət təsirini göstərəcək.
Bir sözlə, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin İtaliyaya dövlət səfəri ölkələr arasında münasibətlərin
inkişafına və daha da möhkəmlənməsinə güclü təkan verəcək. Tərəflər arasında qarşılıqlı-faydalı əməkdaşlığın
mövcudluğu, eyni zamanda, bir çox sahələrdə intensiv əlaqələrin inkişafı Azərbaycan – İtaliya
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münasibətlərinin xarakterinə müsbət təsir göstərir. Ən əsası, səfər zamanı 25-dən çox sənədin imzalanması,
xüsusilə də “Azərbaycan Respublikası ilə İtaliya Respublikası arasında Çoxölçülü Strateji Tərəfdaşlığın
gücləndirilməsinə dair Birgə Bəyannamə”nin imzalanması iki ölkə arasındakı münasibətlərdə yeni mərhələnin
başlanmasına start verəcək.
Xalq qəzeti.-2020.-23 fevral.-№41.-S.3,5.
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Mürəkkəb geosiyasi şəraitdə Azərbaycanın müstəqil, çoxşaxəli və milli maraqlara
əsaslanan xarici siyasəti
Son vaxtlar qlobal və regional güclər arasında artan ixtilaflar, beynəlxalq münasibətlər sistemində
davam edən gərginlik, o cümlədən dövlətlərin suverenliyi və daxili işlərinə müdaxilələr, beynəlxalq hüququn
norma və prinsiplərinə ikili yanaşma, həmçinin beynəlxalq münaqişələr, birtərəfli iqtisadi sanksiyalar,
dözümsüzlük və humanitar böhran vəziyyəti daha da kəskinləşdirib. Bütün dünyada və bölgədə gedən müxtəlif
mənfi proseslərə baxmayaraq, Azərbaycanın hərtərəfli və dinamik şəkildə inkişafı, müstəqil, çoxşaxəli və milli
maraqlara söykənən xarici siyasət kursu onun Cənubi Qafqaz regionunun ən çox inkişaf etmiş ölkəsi olaraq
qalmasını təmin edib.
AZƏRTAC Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının
professoru, siyasi elmlər doktoru, “Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ Bölgəsinin Azərbaycanlı
İcması” İctimai Birliyinin sədr müavini Elçin Əhmədovun “Mürəkkəb geosiyasi şəraitdə Azərbaycanın
müstəqil, çoxşaxəli və milli maraqlara əsaslanan xarici siyasəti” sərlövhəli məqaləsini təqdim edir.
2003-cü ildən keçən müddət ərzində Azərbaycan xalqı və dövləti, sözün əsl mənasında, sürətli inkişaf
dövrünü yaşamış, problemlərin böyük hissəsi öz həllini tapmış, istənilən istiqamət üzrə konkret proqramlar
icra edilib. Ötən illərdə dünyada baş verən qlobal böhran fonunda Azərbaycan iqtisadiyyatının davamlı
inkişafı, bütün sosial proqramların vaxtında yerinə yetirilməsi əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən
qoyulmuş milli iqtisadi inkişaf modelinin möhkəm təməllər üzərində qurulmasının əyani göstəricisidir.
Son 16 il ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatı, ümumi daxili məhsulu üç dəfədən çox artmışdır.
Azərbaycanın xarici dövlət borcu çox aşağı səviyyədədir və ümumi daxili məhsulumuzun cəmi 17 faizini təşkil
edir. Xüsusilə, Azərbaycan zəngin neft resurslarından daxil olan valyuta ehtiyatlarını səmərəli şəkildə
xərcləməklə, iqtisadiyyatın bütün sektorlarının dinamik inkişafı üçün əlverişli baza yaratmağa nail olub və
hazırda qeyri-neft sektoru valyuta gətirə biləcək strateji bölməyə çevrilib. Azərbaycanın valyuta ehtiyatları 50
milyard dolları keçib, bununla da hazırda valyuta ehtiyatlarımız xarici dövlət borcumuzdan 5 dəfədən çox
artıqdır. Yəni, biz istənilən vaxtda bütün borcları rahatlıqla ödəyə bilərik. Ölkə iqtisadiyyatına son 16 il ərzində
250 milyard dollardan çox sərmayə qoyulmuşdur. Ölkəmizin qeyri-neft sektorunda müşahidə olunan
dinamizmi də iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi ilə bağlı həyata keçirilən siyasətin mühüm nəticəsi hesab etmək
olar. Bu, onu göstərir ki, “qara qızıl” və qaz insan kapitalına çevrilmişdir.
Bununla yanaşı, Davos Ümumdünya Forumu və Dünya Bankının hesabatlarında Azərbaycan 20 ən
islahatçı ölkə sırasındadır. Azərbaycan çox yüksək yerlərə layiq görülür, o cümlədən islahatların aparılması
istiqamətində və rəhbərliyə olan inam əmsalına görə biz dünyada birinci onluqda yer tuturuq. Ölkədə həyata
keçirilən struktur islahatları, siyasi islahatlar, iqtisadi islahatlar nəticəsində təkcə 2019-cu ilin on ayında
büdcəyə 850 milyon manatdan çox vəsait toplanmış və sosial sahəyə yönəldilmişdir. Nəticədə, bundan 4
milyon 200 mindən çox insan faydalanmışdır. Bununla yanaşı, son illərdə Azərbaycan yalnız beynəlxalq
regionda gedən proseslərdə deyil, eyni zamanda, beynəlxalq aləmdə cərəyan edən proseslərə də təsir
göstərmək imkanı qazanmışdır. Azərbaycan artıq Cənubi Qafqaz regionunda əsas söz sahibi olan dövlət kimi
çətin geosiyasi şəraitdə müstəqil xarici siyasət həyata keçirir və heç şübhəsiz ki, bu da bəzi xarici dairələri
narahat edir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev altıncı çağırış Milli Məclisin birinci iclasındakı dolğun və hər bir
azərbaycanlı üçün proqram xarakterli çıxışında informasiya təhlükəsizliyi ilə bağlı demişdir ki, biz informasiya
dövründə yaşayırıq və saxta xəbərlər, yəni, “feyk nyus” adlandırılan xəbərlər əfsuslar olsun ki, geniş vüsət alır
və istənilən yalan xəbər çox böyük fəsadlara gətirib çıxara bilər: “Biz Azərbaycan olaraq bu şər-böhtan
kampaniyaları ilə çoxdan üz-üzəyik. Bunun əsas səbəbi bizim müstəqil siyasətimizdir, heç kimin qarşısında
baş əyməməyimizdir. Amma bunun fəsadları odur ki, bizə qarşı informasiya kampaniyası aparılır - qara piar
kampaniyası, yalan, böhtan, uydurma, iftira üzərində qurulmuş kampaniya. Ona görə informasiya mühafizəsi
ilə, informasiya təhlükəsizliyi ilə əlaqədar mütləq qanunvericilikdə yeni yanaşmalar, yeni fikirlər olmalıdır”.
Bununla yanaşı, dövlət başçısı bildirmişdir ki, bizim bütün daxili problemlərimiz Azərbaycanın
daxilində həll olunmalıdır, eləcə də öz daxili problemlərimizi, siyasi çəkişmələri xaricə ixrac etməməliyik və
bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Çünki bu gün dünyada elə bir qüvvə yoxdur ki, hansısa qərarı bizə aşılasın,
yaxud da bizə nəyisə diktə edə bilsin: “Ona görə bu, tamamilə mənasızdır. Azərbaycanı hansısa təzyiq altına
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salmaq cəhdləri, yaxud da ki, sanksiyalarla hədələmək – bütün bunların heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bu, iqtidara
qarşı deyil, bu, dövlətə qarşı edilən cinayətdir və bunu heç kim unutmasın”.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bir daha diqqətə çatdırdı ki, son illər ərzində biz müxtəlif
təzyiqlərlə, müxtəlif kampaniyalarla üzləşmişik, ancaq öz yolumuzdan dönməmişik, çünki ölkəmizin,
xalqımızın əmin-amanlığı, təhlükəsizlik, sabitlik, xalqımızın rifahı, müstəqil siyasətimiz bizim üçün hər
şeydən üstündür: “Biz beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq edirik, bəzi təşkilatların üzvüyük, o təşkilatlara
könüllü şəkildə daxil olmuşuq, könüllü şəkildə də çıxa bilərik - əgər nə vaxtsa bu təşkilatlarda bizi nəsə qane
etməsə, yaxud da bizə qarşı olan qərəzli münasibət o həddə çatsın ki, artıq bizim hövsələmiz tükənsin. Ona
görə hesab edirəm ki, bütün siyasi qurumların nümayəndələri bu sahədə də çox diqqətli olmalıdırlar”.
Qeyd etmək vacibdir ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı
Ermənistan rəhbərliyi tərəfindən səsləndirilən əsassız fikirlər tarixi reallıqları, münaqişənin əsl mahiyyətini
əks etdirmir.
Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2019-cu il oktyabrın 3-də Rusiya Federasiyasının Soçi
şəhərində “Valday” Beynəlxalq Diskussiya Klubunun XVI illik toplantısında, eləcə də oktyabrın 11-də MDB
Dövlət Başçıları Şurasının məhdud tərkibdə iclasında çıxışları zamanı tutarlı faktlarla sübut etdi. 2020-ci il
fevralın 15-də Münxen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində isə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ilə bağlı panel müzakirələri zamanı Ermənistan baş nazirinə beynəlxalq hüquqdan və tarixdən əsl
dərs keçdi. Azərbaycan Prezidenti Ermənistanın baş nazirinin və dünya birliyinin diqqətinə çatdırdı ki,
Ermənistana özünü cəzasızlıq şəraitində hiss etməsinə imkan verməməli, Ermənistan rəsmilərinin
Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünü kobud surətdə pozan hüquqazidd addımlarını pisləməli, onun
qarşısını almalıdır.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan həqiqətlərinin, xüsusilə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ilə bağlı tarixi həqiqətləri dünyaya çatdırmalı olduğumuzu, vurğulayaraq bildirdi ki, tarixi ədalət
bizim tərəfimizdədir, beynəlxalq hüquq da bizim mövqeyimizi dəstəkləyir. Azərbaycanın arqumentlərə qarşı
Ermənistan tərəfinin heç bir ciddi arqument qoya bilmədiyini, ancaq yalan, böhtan, tarixi saxtakarlıq və
mifologiyaya əsaslandığını bildirən dövlət başçısı qeyd etdi ki, bu, əslində, onların xislətidir və onlar geniş
şəbəkə çərçivəsində bəzi siyasətçiləri satın alırlar, bu da heç kimə sirr deyil.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Kürəkçay sülh müqaviləsi haqqında Münxendəki çıxışını yada
salaraq, orada açıq-aydın göstərilir ki, bu müqaviləni kim bağlayıb, nə vaxt bağlayıb və erməni xalqı haqqında
orada ümumiyyətlə, söhbət belə getmir – deyə bir daha diqqətə çatdırdı: “Bir tərəfdən Rusiya generalı Sisianov,
bir tərəfdən İbrahim xan, özü də rusca yazılmışdır İbrahim xan “Karabaxski Şuşinski”. Bax, budur real tarix”
Dövlət başçısı bütün beynəlxalq təşkilatlarda tarixi həqiqətlərin ortaya qoyulmalı olduğunu
vurğulayaraq bildirdi ki, XX əsrin əvvəllərində Rus imperiyası tərəfindən dərc edilmiş xəritələrdə indiki
Ermənistan ərazisində toponimlərin mütləq əksəriyyəti Azərbaycan mənşəlidir: “Bunu demək lazımdır, o
xəritələri gətirmək lazımdır. İşğal edilmiş indiki torpaqlarımızın xəritələrini gətirmək lazımdır. Bütün
beynəlxalq təşkilatları, orada fəaliyyət göstərən nümayəndələri tanış etmək lazımdır. Eyni zamanda, müsəlman
ölkələrinin parlamentlərinin nümayəndələri ilə görüşlər əsnasında mütləq ermənilər tərəfindən dağıdılmış
məscidlərimizin şəkilləri göstərilməlidir. Mən bunu edirəm. Bir çox müsəlman ölkələrinin liderlərinə bu
şəkilləri göstərirəm”.
Eyni zamanda, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev vurğuladı ki, təkcə bizə qarşı yox, bütün müsəlman
aləminə qarşı bu faşist rejim müharibə elan edib, bizim məscidlərimiz, tarixi abidələrimiz dağıdılıb, amma biz
bu məlumatı kifayət qədər çatdıra bilmirik. Dövlət başçısı qeyd etdi ki, ona görə bu, xüsusi bir istiqamət
olmalıdır.
Bu baxımdan, Prezident İlham Əliyev Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı
olan bütün təşkilatlarda fəal olmağımızı, hücum diplomatiyası aparmağımızı bildirərək qeyd etdi ki, haqqədalət bizim tərəfimizdədir, Ermənistan tərəfinin çox yersiz, yalançı, cılız cəhdləri Münxen Təhlükəsizlik
Konfransında özünü göstərdi və bir daha onları ifşa etdi, çünki onların bütün tarixi saxtakarlıqdır, eləcə də
onlar tarixi Azərbaycan torpağında dövlət qurublar və indi bütün tarixi adlarımızı dəyişdirib bizim tariximizi,
abidələrimizi özününküləşdirmək istəyirlər.
Bundan əlavə, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev vurğuladı ki, demokratiyadan dərs vermək
istəyənlər hansı cinayətlər törədirlər, Avropanın dırnaqarası demokratiya beşiyi sayılan ölkələrdə xalqın gözü
qarşısında, dünyanın gözü qarşısında dinc nümayişçiləri vururlar, əzirlər, gözlərini çıxarırlar, öldürürlər, həbs
edirlər: “Jurnalistləri əsassız ittihamlarla həbs edirlər, çürüdürlər onları. Göz qabağındadır, dinc nümayişçiləri
itlərlə, atlarla dağıdırlar. Bir ölkədə yox, iki ölkədə yox, demək olar ki, bu, indi bizi tənqid etmək istəyən
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məkanda kütləvi hal alıbdır. Müsəlman miqrantlara qarşı baxın, necə münasibət göstərilir. Onları XXI əsrdə
itlərlə əzirlər, qəfəsə salırlar. Sonra isə qəfəsə yemək parçaları atırlar, heyvan kimi. Budurmu münasibət?!”
Hər zaman olduğu kimi qardaş Türkiyə dövlətinə qarşı əsassız iddialara cavab verən Prezident İlham
Əliyev bəyan etdi: “Bəs o miqrantlar haradan yarandı? Nə üçün onlar yarandı? Nəyə görə öz ölkələrini tərk
etdilər? Kim onların ölkələrinə basqın etdi? Kim o ölkələri məhv etdi? Kim sabitliyi pozdu? Kim milyonlarla
qaçqının yaranmasına səbəbkar oldu? Ona görə kim bunu edibsə, qoy, onun acısını da çəksin. Nə üçün Türkiyə,
bizim qardaş ölkəmiz 4 milyon qaçqını qəbul etməlidir, yedirməlidir, içirməlidir, milyardlarla pul
xərcləməlidir? Bunları Türkiyəmi didərgin salıb? Yox. Onları didərgin salanlar gəlib onlara sahib çıxsınlar”.
Müasir dövrdə Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunda əsas söz sahibi olan dövlət kimi çətin və
mürəkkəb geosiyasi şəraitdə müstəqil xarici siyasət həyata keçirir. Prezident İlham Əliyev qeyd etmişdir ki,
xarici siyasət daxili siyasətin məntiqi davamıdır. Bu baxımdan Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi enerji
layihələri, regional inteqrasiyaya xidmət edən əməkdaşlıq formatları regionda sabitliyin təmin edilməsində
mühüm rol oynayır. Bununla yanaşı, Azərbaycan dünyada sülhyaratma prosesində fəal iştirak edir, səmərəli
təklif və təşəbbüslərlə çıxış edir, öz praktik fəaliyyəti ilə sülhün və təhlükəsizliyin möhkəmlənməsinə dəyərli
töhfələr verir.
Bununla yanaşı, oktyabrın 15-də Bakıda Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının VII Zirvə Görüşü
keçirildi və ölkəmiz bu təşkilatda sədrliyə başladı. Bunun davamı olaraq, oktyabrın 25-26-da Qoşulmama
Hərəkatına üzv ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının Bakıda keçirilən XVIII Zirvə Görüşündə 60-a yaxın
ölkənin dövlət və hökumət başçısı, həmçinin beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri, ümumilikdə isə 160-a yaxın
ölkə və beynəlxalq təşkilatın nümayəndələri iştirak etdilər.
Ümumilikdə, özündə 120 ölkəni birləşdirən və BMT-dən sonra dünyada ən böyük siyasi təsisat olan
Qoşulmama Hərəkatının XVIII Zirvə Görüşünün Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə Bakıda keçirilməsi və
2019-2022-ci illər üzrə sədrliyin Azərbaycana həvalə edilməsi ölkəmizin böyük diplomatik uğurudur.
Regionun siyasi, iqtisadi və humanitar mərkəzinə çevrilmiş Azərbaycan, həm də beynəlxalq
münasibətlər sistemində öz layiqli yerini tutmuş, güclü dövlət və etibarlı tərəfdaş imici qazanıb. Bakı şəhəri
artıq qlobal məsələlərin müzakirə olunduğu, qitə və dünya miqyaslı tədbirlərə ev sahibliyi edən humanitar
məkan kimi tanınır. Azərbaycan artıq sivilizasiyalararası dialoqun, multikulturalizmin, siyasi, iqtisadi,
humanitar və digər sahələrdə qlobal məsələlərin müzakirə olunduğu mərkəzə çevrilib.
Bununla yanaşı, Azərbaycan regionda yeni əməkdaşlıq formatlarının əsas təşəbbüskarı kimi çıxış edir
və ölkə rəhbərliyinin bütün səyləri regionun inkişafına və xalqın rifahına yönəlib. Artıq reallaşan üçtərəfli,
həmçinin dördtərəfli əməkdaşlıq formatları buna əyani sübutdur. Eləcə də ölkəmiz Avropa təhlükəsizlik
arxitekturasının etibarlı tərəfdaşı kimi qitənin enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında əhəmiyyətli rol
oynayır. Azərbaycan xarici ölkələrin iqtisadiyyatına sərmayə yatıran, Avropanın enerji təhlükəsizliyində
mühüm rol oynayan dövlətə, sivilizasiyalararası dialoqun, qlobal siyasi, iqtisadi, mədəni problemlərin
müzakirə olunduğu məkana çevrilib.
Ümumiyyətlə, bütün yuxarıda göstərilənlər onu deməyə əsas verir ki, Ümummilli lider Heydər Əliyev
tərəfindən əsası qoyulmuş siyasi kursun son 16 ildə Prezident İlham Əliyev tərəfindən dinamik şəkildə və
novatorcasına inkişaf etdirilməsi nəticəsində Azərbaycanın çox böyük uğurlara imza atması ölkəmizin dünya
birliyində mövqelərinin yüksəlməsini təmin edib. Bununla yanaşı, son vaxtlar həyata keçirilən mühüm
tədbirlər beynəlxalq birliyin Azərbaycana inamının, etimadının təzahürü, ölkəmizin və dövlətimizin başçısının
qlobal miqyasda nüfuzunun göstəricisidir.
Səs. - 2020.- 18 mart. - № 52. - S. 8-9.
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Strateji təfəkkürlü lider: İlham Əliyev çoxqütblü dünya modeli haqqında
Hazırkı tarixi mərhələdə siyasi liderlərin dünyanın taleyində rolu daha da artıb. Siyasi nəzəriyyələrdə
şəxsiyyətlərin fəaliyyəti üzərində geniş dayanılır. Siyasətçi öz davranışı ilə bütövlükdə dünyanın təkamül
dinamikasını yeniləşdirə bilər. İlham Əliyev məhz bu səviyyədə qəbul edilən liderlərdəndir. Azərbaycan
Prezidentinin Rusiyanın "Rossiya-24" televiziya kanalına verdiyi müsahibədən də bu aydın görünür. Dövlət
başçısı lakonik, dərin məzmunlu və nəzəri-praktiki əhəmiyyətli fikirlər ifadə edib. İlham Əliyevin irəli sürdüyü
tezislər müasir geosiyasi şəraitdə cərəyan edən hadisələrə obyektiv, geniş aspektdə və dərindən yanaşmağa
imkan verir. Oxucu bir daha əmin olur ki, Azərbaycan sözün bütün mənalarında Cənubi Qafqazın lider dövləti
olmağa layiqdir. Çünki bu ölkənin rəhbəri uzaqgörən, müdrik siyasətçidir.
Risklərlə dolu dünya: geosiyasi nizamın yeniləşmə dinamikası
Müasir dünyanın risklərlə dolu olduğunu etiraf edənlər çoxdur. Müxtəlif sahələrdə özünü göstərən
böhranlar hətta siyasi liderlərin dünya nizamının yeniləşməsindən bəhs etməsinə əsas verməkdədir. Rusiya
Prezidenti Vladimir Putin isə tez-tez qlobal geosiyasi xaotik vəziyyətdən danışır. Bütövlükdə müasir
mərhələdə dünyanın geosiyasi turbulentliklə xarakterizə olunduğunu yazırlar. Analitik və ekspertlər isə
müxtəlif aspektlərdə yeni dünya nizamının formalaşması prosesini təhlil edir, müəyyən proqnozlar verirlər.
Henri Kissincer, Corc Fridman, Cozef Nay, Frensis Fukuyama, İqor İvanlov, Fyodor Lukyanov və başqa
tanınmış mütəxəssislər həmin mövzuda zaman-zaman fikirlərini bildirir, eyni zamanda, proqnozlar verirlər.
Lakin indi haqqında danışılan məsələlər barədə Ulu öndər Heydər Əliyev hələ keçən əsrin 90-cı illərində
BMT-nin yüksək tribunasından bir neçə dəfə dəqiqliyi və dolğunluğu ilə bəhs edib. Heydər Əliyev dünyanın
yeni bir nizama ehtiyacının yarandığını və bu məsələdə məsuliyyətin əsas olaraq böyük dövlətlərin üzərinə
düşdüyünü ifadə etmişdi. Bunlarla yanaşı, BMT-nin təşəbbüsü ələ alması zərurətini vurğulamış, həmin
kontekstdə Təhlükəsizlik Şurasında islahatların aparılması ehtiyacını önə çəkmişdi.
Artıq XXI əsrin ikinci onilliyinə qədəm qoymuşuq. Dünya siyasəti Ulu öndər Heydər Əliyevin
vurğuladığı həmin problemlərdən xilas olmayıb. Və tarixin xoş bir anıdır ki, bu barədə Prezident İlham Əliyevə
sual verilir. "Rossiya-24" televiziya kanalının əməkdaşının suallarından biri konkret olaraq aşağıdakı kimidir:
"Sizcə, bu gün dünyada çoxqütblülük əlamətləri varmı?".
Sual təsadüfi verilmir. Məsələ ondan ibarətdir ki, son zamanlar dünyanın supergücləri arasında geosiyasi
savaş yeni səviyyəyə yüksəlib və bir çox regionlarda risklər artıb. Bundan siyasi liderlər də narahat olmağa
başlayıblar. Konkret olaraq, Yaxın Şərq ətrafında cərəyan edən geosiyasi-hərbi proseslər fonunda böyük
dövlətlərin mübarizəsi getdikcə daha kəskin xarakter alır. Daha geniş miqyasda isə ABŞ-Çin qarşıdurması
meydana daha mürəkkəb problemlər çıxarır.
Eyni zamanda, bu kimi sualları adətən dünya siyasətində hiss edilən yeri və mövqeyi olan liderlərə
verirlər. Rusiyalı jurnalistin məhz İlham Əliyevə bu sualla müraciət etməsi həm Azərbaycan Prezidentinin
şəxsiyyəti, siyasi-diplomatik nüfuzu ilə, həm də Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi regional və qlobal
geosiyasətdə oynadığı rolla bağlıdır. Həmin səbəbdən Azərbaycan rəhbərinin cavabı ekspertlərin böyük
marağına səbəb olub.
İlham Əliyev suala cavab olaraq deyib: "Şübhəsiz, bu gün dünya məhz çoxqütblü dünya kimi inkişaf
edir. Bir neçə güc mərkəzi var. Əlbəttə, bizi narahat edən məsələlər var – regionumuzda gərginliyin artması.
Lakin biz müsbət dinamikanı da görürük, əvvəllər bu cür sıx qarşılıqlı fəaliyyəti olmayan ölkələr bu gün demək
olar ki, müttəfiqlər kimi hərəkət edir və regional sabitliyə böyük töhfə verirlər. Buna görə də çoxqütblü dünya
artıq reallıqdır. Düşünürəm ki, bu meyillər getdikcə daha da möhkəmlənəcək. Bu, müsbət haldır, çünki bu,
dünyada sabitliyə zəmanətdir".
Burada dövlət başçısı yığcam şəkildə bir neçə tezisi ifadə edib. Birincisi, dünyada artıq bir neçə güc
mərkəzi vardır və bu, birdəfəlik qəbul edilməlididr. Həm də bu faktor dünyanın çoxqütblü model üzrə inkişaf
etməsi zərurətini ortaya atıb. İkincisi, məsələ bununla bitmir. Vurğulanan zərurətin ortada olmasına
baxmayaraq, güc mərkəzləri kifayət qədər koordinasiyalı siyasət yeritmirlər ki, nəticədə də konkret regionlarda
gərginlik artmaqdadır. Onların sırasında Cənubi Qafqaz da vardır. Üçüncüsü, buna baxmayaraq, artıq müəyyən
müsbət tendensiyalar özünü göstərir. Məsələn, öncələr əməkdaşlıqda maraqlı olmayan böyük dövlətlər indi
demək olar ki, müttəfiq kimi davranırlar. Bunun nəticəsidir ki, regionda sabitlik təmin edilir. Arzu olunandır
ki, bu, belə davam etsin.
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Bu kontekstdə Azərbaycan Prezidenti regiona ciddi təsirləri olan Rusiya, İran və Türkiyənin əlaqələri
gücləndirməsini müsbət qiymətləndirir. Bu, müasir siyasi liderin praqmatik düşüncəyə malik olmasının
əhəmiyyətini göstərir. Müqayisə üçün deyək ki, Nikol Paşinyan dövrün nəbzini tuta bilməyərək TürkiyəRusiya əlaqələrinin inkişafını özünə təhlükə kimi qəbul edir. Rəsmi İrəvan Azərbaycan-Rusiya
münasibətlərinə də dövrün tələbləri səviyyəsində qiymət verə bilmir. Nəticə etibarilə Ermənistan rəhbərliyinin
yeritdiyi siyasətin XXI əsrin ruhuna uyğun olmadığı aydın olur.
Yeni model zərurəti: İlham Əliyevin əsaslı tezisləri fonunda
Bu fikirlərin fonunda Azərbaycan dövlət başçısına verilən başqa bir sual da əhəmiyyətli görünür.
Jurnalist növbəti sualı belə formalaşdırıb: "Hər halda, dünyada ölkələrdən birinin daha çox birqütblü dünyaya
meyil etməsi əlaməti yoxdurmu?". Təbii, burada müəyyən dərəcədə təhrikçilik hiss olunur. Cənubi Qafqazın
lider dövlətinin başçısının kiminsə tərəfində olması görüntüsü yaratmağa meyil duyulur. Ancaq İlham Əliyev
hər şeyi incəliyinə qədər bilən yüksək səviyyəli siyasi liderdir.
Azərbaycan Prezidenti regionun lider dövlətinin rəhbərinə uyğun gələn təmkin, dərinlik və obyektivliklə
sualı cavablandırır. Ölkə rəhbəri vurğulayır: "Bilirsiniz, iri ölkələrin həmişə öz hüdudlarından kənarda
maraqları olur və hər ölkə özü üçün daha yaxşı şəraitə nail olmaq, öz təsir dairəsini genişləndirmək istəyir.
Burada təzə heç nə yoxdur. Biz bunu əsrlər boyu müşahidə edirik, sadəcə, müxtəlif intensivlik dərəcəsi ilə.
Buna görə məsələ bunda deyil, bugünkü dünya nizamının konstruksiyası, o cümlədən beynəlxalq
münasibətlərin konstruksiyası çoxqütblülüyü nəzərdə tutur".
Yalnız siyasi-diplomatik fəaliyyətin nəzəri və praktiki aspektlərini mükəmməl mənimsəmiş və strateji
təfəkkürə sahib olan lider belə dolğun cavab verə bilər. Azərbaycan Prezidenti incə diplomatik üsulla anladır
ki, kimliyindən asılı olmayaraq, böyük dövlətlər həmişə öz maraqlarını öz sərhədlərindən kənarda da təmin
etməyə can atır. Burada ayrı-seçkilik edib, konkret hansısa dövləti ittiham etmək doğru deyil. Digər tərəfdən,
tarixən bu təsirlər də fərqli nisbətə malik olur: birinin təsiri artır, digəri azalır və s. Bu məqam da hər bir böyük
dövlətə xas olan xüsusiyyətdir. "Buna görə məsələ bunda deyil". Məsələ müasir dünyanın geosiyasi
konstruksiyanın özəlliyindədir ki, bu da çoxqütblülüyü tələb edir. Bu, olduqca əhəmiyyətli məqamdır.
Konkret olaraq, Azərbaycan Prezidenti çoxqütblülüyə qlobal mənzərənin dinamikasının dəyişməsi
prizmasından yanaşır. Məsələnin bütün dünyanın həll etməli olduğu və həmin çərçivədə hər bir dövlətin
məsuliyyət daşıdığı aspektdən diqqətə alınması lazımlığını vurğulayır. Yəni İlham Əliyev qlobal və strateji
düşünür. Məhz həmin bağlılıqda konkret bir nümunə gətirən dövlət başçısı vurğulayır: "BMT Təhlükəsizlik
Şurasının daimi üzvlərinin tərkibinə baxsaq, bu, artıq dünyanın çoxqütblülüyünün əksidir. Daimi üzvlərdən
birinin razılığı olmadan heç bir qərar qəbul edilə bilməz. Buna görə də düşünürəm ki, ölkələr özləri üçün
birqütblülüyü təmin etməyə çalışmamalı, əksinə, hamı üçün sərfəli olan əməkdaşlıq elementləri tapmalıdırlar".
Burada Ulu öndər Heydər Əliyevin ötən əsrin 90-cı illərində məsələ ilə bağlı ifadə etdiyi fikirləri bir daha
xatırlatmaq olar. Azərbaycanda siyasi varisliyin konkret məzmunu vardır ki, bu da müasir dövrün tələblərinə
tam cavab verir.
Beləliklə, növbəti dəfə Azərbaycan Prezidenti təsdiq etdi ki, çox güclü və strateji düşünən, proseslərə
geniş miqyasda obyektiv yanaşa bilən liderdir. Azərbaycan təsadüfən Cənubi Qafqazın lider ölkəsi deyil.
Dövlət başçısının həyata keçirdiyi sistemli, ardıcıl, dərin düşünülmüş və qlobal miqyasda səmərə verən
siyasətin bəhrələri göz qabağındadır. Buna görə siyasi liderlər doğru vurğulayırlar: "Azərbaycan Prezidenti
müdrik liderdir"!
Newtimes.az
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Azərbaycan BMT Baş Assambleyasının sessiyasının videokonfrans vasitəsilə keçirilməsini də
təklif etdi
Avropa rəsmisi pandemiya haqqında: Bu, oyanış üçün qlobal çağırışdır
İttifaq MİRZƏBƏYLİ
Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatında sədrliyinə dair əhatəli Tədbirlər Planı hazırlamış və praktiki
fəaliyyətə başlamışdır. Koronavirus pandemiyası dünyada vəziyyəti tamamilə dəyişmiş və nəticədə yeni
reallıqlar meydana çıxmışdır. Azərbaycan yeni vəziyyətə çevik və adekvat reaksiya vermişdir. Azərbaycanın
təşəbbüsü ilə keçirilən Qoşulmama Hərəkatının koronavirusa qarşı təmas qrupunun Zirvə görüşü bunu
göstərir.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İyirminci əsrin görkəmli siyasətçi və dövlət xadimlərindən olan Uilyam Çörçill haqqında yazan
müəlliflər qeyd edirlər ki, o, hər hansı fəaliyyətin təkliflərlə, yaranmış vəziyyətdən çıxışın isə
təşəbbüslərlə asanlaşdığını deyirmiş. Bəlkə də zaman həmin tezislərin həqiqət olduğunu min dəfələrlə
sübut edib və bizim üçün xüsusi bir əhəmiyyəti olmadığına görə maraqlanmamışıq. Ancaq son zamanlar
Azərbaycan dövlətinin irəli sürdüyü təkliflər, dövlət başçımızın ölkə, region və dünya üçün xüsusi
əhəmiyyət kəsb edən təşəbbüsləri bizim üçün maraqlı olduğuna görə Avropa siyasətçisinin həmin
tezislərini yada salmaq istədik.
Həqiqət Çörçillin dediyi yerdədir
Prezident İlham Əliyev dəfələrlə xatırladıb ki, biz öz fəaliyyətimizi kiməsə nümunə kimi göstərilmək
üçün və ya kiminsə bizdən öyrənməsi məqsədilə həyata keçirmirik. Biz, sadəcə olaraq, öz işimizi xalqımızın
mənafeyinə, milli dövlətçiliyimizin maraqlarına uyğun şəkildə qururuq. Kimsə bu təcrübəni bəyənir, ondan
öyrənmək istəyirsə, o da öz maraqlarının təmin edilməsi yolunu bu təcrübədə görür, kimsə bizim fəaliyyətimizi
nümunə kimi göstərirsə, o da onun öz fikirləridir.
Bəli, dövlət başçımız kiməsə nümunə göstərmək istəmir, biz – sadə vətəndaşlar isə dövlətimizin hansısa
addımlarının nümunə göstərilməsindən məmnunluq duyuruq. Söhbət Azərbaycan Prezidentinin son zamanlar
irəli sürdüyü təklif və təşəbbüslərin beynəlxalq aləmdəki əks-sədasından gedir.
Qoşulmama Hərəkatının sədri kimi Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə Qoşulmama Hərəkatının
təmas qrupu formatında videokonfrans vasitəsilə koronavirusla mübarizəyə həsr olunmuş “COVİD-19-a qarşı
birlikdəyik” mövzusunda keçirilən Zirvə görüşü dövlət başçımızın son aylarda reallaşdırılan mühüm
təşəbbüslərindən biri idi. Təqdirəlayiq haldır ki, Qoşulmama Hərəkatının bütün üzv dövlətləri bu təşəbbüsü
yekdilliklə dəstəkləmişlər. Təmas qrupunda coğrafi təmsilçilik və könüllü iştirak prinsipi əsasında bütün
regional qruplardan olan ölkələr təmsil olunmuşdur.
Bu təşəbbüsün beynəlxalq aləmdə dəstəklənməsini göstərən əsas məqamlardan biri də o idi ki, zirvə
görüşünə BMT Baş Assambleyasının sədri, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru və Afrika İttifaqı
Komissiyasının sədri də qatılmışdılar. Fikrimizcə, dünyanın siyasi xəritəsindəki mövcudluğunun cəmi 29-cu
ilini yaşayan, coğrafi baxımdan o qədər də böyük olmayan Azərbaycan dövlətinin təşəbbüslərinə bu sayda
dövlət başçılarının və aparıcı beynəlxaq təşkilatların rəhbərlərinin müsbət reaksiya verməsi həqiqətən
əhəmiyyətli olan təşəbbüslərin dünya miqyasında alqışlandığının göstəricisidir. Yəni, həqiqət Uilyam Çörçillin
dediyi kimidir – yaranmış vəziyyətdən çıxmağın yolu təşəbbüskarlıqdan keçir.
“Bakı prosesi”nin ikinci mərhələsi yaranacaq
Əslində, dünya ictimaiyyəti Azərbaycan Prezidentinin bəşəri əhəmiyyət kəsb edən təşəbbüsləri ilə
çoxdan tanışdır. Heç kəsin yadından çıxmayıb ki, 2008-ci ilin 2-3 dekabr tarixində təşkil olunan Avropa
Şurasına üzv dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin Bakıda keçirilən konfransına Azərbaycanın təşəbbüsü ilə ilk
dəfə olaraq 10 İslam ölkəsi dəvət edildi. İslam dövlətlərinin iştirakı ilə mədəniyyət nazirlərinin konfransı yeni
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bir formatda transformasiya olundu. Avropa və ona qonşu regionlardan 48 ölkənin, 8 beynəlxalq təşkilatın və
bir sıra beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarının yüksək səviyyəli nümayəndələrinin iştirak etdiyi həmin
konfransda mədəniyyətlərarası dialoqun təşviqinə dair Bakı Bəyannaməsi qəbul edilmişdir.
“Bakı prosesi”nin davamlılığına nail olmaq məqsədilə 2009-cu il oktyabrın 13-dən 15-dək Bakıda
keçirilmiş İslam ölkələrinin mədəniyyət nazirlərinin VI konfransında Azərbaycanın təşəbbüsü ilə 10-dan çox
Avropa dövləti də iştirak edirdi. Konfrans çərçivəsində iştirak edən Avropa Şurasına üzv dövlətlər ilə İslam
Konfransı Təşkilatına üzv dövlətlər arasında mədəniyyətlərarası dialoqa dair birgə kommunike qəbul
edilmişdi. 2010-cu ildən isə “Bakı prosesi” qlobal hərəkata çevrilməyə başladı. 2010-cu il sentyabrın 23-də
BMT Baş Assambleyasının 65-ci sessiyasında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən Bakıda
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun keçiriləcəyi elan edildi və “Bakı prosesi” beynəlxalq
tribunaya çevrildi.
Bu tarixi faktı – Prezident İlham Əliyevin bütün dünya tərəfindən dəstəklənən təşəbbüsünı
xatırlatmağımız təsadüfi deyil. Çünki dövlət başçımız mayın 4-də də Bakıdan dünya ictimaiyyətinə xitabən
daha möhtəşəm bir təşəbbüslə çıxış etdi: “Razılığınız olarsa, qlobal həmrəyliyin nümunəsi kimi Qoşulmama
Hərəkatının üzv ölkələri olaraq BMT Nizamnaməsində nəzərdə tutulan Baş Assambleyanın COVİD-19
pandemiyasına həsr olunmuş dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində videokonfrans vasitəsilə xüsusi
sessiyasının keçirilməsi təklifi ilə çıxış edə bilərik”. Əminik ki, cənab dövlət başçımızın bu təşəbbüsü də dünya
ictimaiyyəti tərəfindən məmnunluqla qarşılanacaq və bəşəri əhəmiyyətli tədbirlərin davam etdirilməsinə
stimul verəcəkdir. Elə Qoşulmama Hərəkatının beynəlxalq tədbirində Avropa İttifaqı rəsmisinin iştirakı da
“Bakı prosesi”nin yeni mərhələsinin başlandığından xəbər verirdi.
Dünya siyasətçiləri Bakıya xitabən danışdılar
Mayın 4-də keçirilən beynəlxalq tədbir ilk baxışdan adi bir konfrans, sessiya kimi qəbul edilə bilərdi.
Amma elə deyildi. Həmin gün dünyanın əksər, bəlkə də bütün mətbuat vasitələrinin diqqəti Bakıda idi. Bundan
başqa, beynəlxalq təşkilat rəhbərləri də, dövlət və hökumət başçıları da həmin gün məhz Bakıya xitabən
danışırdılar. Bu faktın yaratdığı məmnunluğun miqyasını, ölçü-biçisini ifadə etmək mümkün deyildi.
Məsələn, BMT Baş Assambleyasının 74-cü sessiyasının prezidenti Ticani Məhəmməd-Bande belə bir
mühüm tədbirə evsahibliyi etdiyinə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkürlərini çatdırdı. Cənab Ticani tədbirin
əhəmiyyətini bu şəkildə ifadə etdi: “Qlobal səhiyyə sistemi bu gün çox ağır təzyiq altındadır və təbii ki,
beynəlxalq səfərlər də dayandırılıbdır. Heç bir ölkə qarşıya çıxan bu çətinliyi, bu maneəni təkbaşına aradan
qaldıra bilməz. Biz BMT olaraq çox böyük məmnunluqla bu cür təşəbbüsləri dəstəkləyirik və istəyirik ki,
COVİD-19 virusunun yayılmasının qarşısını alaq... Biz bununla bağlı BMT-nin Baş katibi adından qlobal
miqyasda atəşkəsin təmin edilməsi üçün çağırış etmişik. Biz beynəlxalq əməkdaşlığı gücləndirməliyik”.
Yaxud, BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreşin videomüraciətində deyilirdi: “Bu görüşü təşkil etdiyinə
görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə təşəkkürümü bildirirəm... Cəmiyyətlərimiz ağır
sınaqdan keçməkdədir. COVİD-19 bütün dünyada milyardlarla insana ciddi iztirablar verərək və qlobal
iqtisadiyyatı pozaraq, onların həyatlarında təşviş yaradıb. Birləşmiş Millətlər Təşkilatına üzv dövlətlərin üçdə
ikisini əhatə edən Qoşulmama Hərəkatı qlobal həmrəyliyin formalaşdırılmasında əhəmiyyətli rol oynayır”.
Azərbaycanın sədrlik etdiyi beynəlxalq təşkilat haqqında BMT Baş katibinin bu qiymətləndirməsini eşitmək
çox xoş idi.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Adhanom Qebreyesus isə videomüraciətinə adi
təşəkkürlə deyil, birbaşa “Çox sağ olun!” – nidası ilə başladı: “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zatialiləri cənab İlham Əliyev, çox sağ olun!... Məni bu tədbirə dəvət etdiyinə və Qoşulmama Hərəkatının təmas
qrupu qarşısında çıxış etmək imkanı yaratdığına görə Zati-aliləri cənab İlham Əliyevə təşəkkürümü bildirirəm.
Biz Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına Sizin verdiyiniz dəstəyi yüksək dəyərləndiririk. Mən, həmçinin
fürsətdən istifadə edərək Azərbaycan xalqına, Azərbaycan hökumətinə bizə 5 milyon ABŞ dolları həcmində
maliyyə dəstəyinə görə təşəkkürümü bildirirəm. Fürsətdən istifadə edərək Zati-alinizə təşəkkürümü bildirirəm
ki, Siz təşkilatımıza əlavə olaraq 5 milyon ABŞ dolları həcmində yardım göstərmisiniz... Zati-aliləri, COVİD19 ilə mübarizədə nümayiş etdirdiyiniz liderlik və əzmkarlığınıza görə Sizə bir daha minnətdaram!.
Afrika İttifaqı Komissiyasının sədri Musa Faki Mahamatın çıxışında, sözün həqiqi mənasında, çətinlik
içərisində yaşayan milyonların adından danışmağın ağırlığı hiss edilirdi: “ Mən əvvəlcə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti Zati-aliləri cənab İlham Əliyevə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Demək
istəyirəm ki, dünyanın bütün ölkələri öz sərhədləri daxilində bu çağırışlarla üz-üzə qalıblar… Biz hamımız
1993

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

birlikdə olmasaq, səfərbər olmasaq qalib gələ bilmərik… Faktdır ki, Qoşulmama Hərəkatının oynadığı rol
danılmazdır, fundamentaldır, əhəmiyyətlidir. Həm ikitərəfli, həm çoxtərəfli qaydada tərəfdaşlıq, o cümlədən
BMT ilə olan işçi münasibətlərimiz bizdən onu tələb edir ki, əl-ələ verib birgə addımlayaq. Bu virusa qarşı
bütün dünya miqyasında aparılan mübarizəyə gəldikdə, istənilən hər hansı siyasi sərhədləri, hər hansı bir
ideologiyanı, məfkurəni kənara qoymalıyıq”.
Avropa rəsmisi Bakıdan dünyaya sülh çağırışı etdi
Avropa İttifaqının ali nümayəndəsi, Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti Cozef Borelin
videomüraciətində dünyanın bütün ölkələri üçün maraqlı olan məqamlar var idi: “Avropa İttifaqı adından
qarşınızda çıxış etmək üçün məni dəvət etdiyinizə görə minnətdaram. Əgər, nə zamansa, dünyanın müxtəlif
guşələrinin biri-birindən hansı şəkildə bağlı olduğunu bilmək istəyirdiksə, COVİD-19 bunu özü göstərdi. Bu,
oyanış üçün qlobal çağırışdır. Pandemiyanın dünyanın müxtəlif yerlərində tüğyan etdiyi bir zamanda heç kəs
heç bir ölkədə, heç bir regionda özünü təhlükəsiz hiss etməyəcək”.
Avropa rəsmisi əlavə etdi: “Mən əlaqələndirilmiş, çoxtərəfli yanaşmaya dəstək vermək üçün bu zirvə
görüşünü keçirdiyinə görə Qoşulmama Hərəkatının təşəbbüsünü alqışlayıram. Pandemiyanın məğlub edilməsi
qlobal yanaşmanı və əlaqələndirilmiş cavab tədbirlərini tələb edir. Lakin əgər biz davamlı qlobal bərpanı
görmək istəyiriksə, onda yeni və innovativ çoxtərəfli tərəfdaşlıq vacib olacaq. BMT səviyyəsində cavab
tədbirlərinin əlaqələndirilməsinə və qlobal miqyasda atəşkəs çağırışlarına gəldikdə, Avropa İttifaqı BMT-nin
Baş katibinin göstərdiyi səyləri tam dəstəkləyir. Bu, münaqişələrin qarşısının alınması, sülh quruculuğu və
onun möhkəmləndirilməsi baxımından sülh və təhlükəsizlik gündəliyinin yenidən canlandırılması üçün
fürsətdir. Aztəminatlı əhali üçün humanitar yardıma çıxış əlyetən olmalıdır”.
Yəqin ki, diqqətli oxucu cənab Cozef Borelin fikirlərindəki arqumenti sezdi. Avropa İttifaqının rəsmisi
israr etdi: “Avropa İttifaqı BMT-nin Baş katibinin göstərdiyi səyləri tam dəstəkləyir. Bu, münaqişələrin
qarşısının alınması, sülh quruculuğu və onun möhkəmləndirilməsi baxımından sülh və təhlükəsizlik
gündəliyinin yenidən canlandırılması üçün fürsətdir”.
Xalq qəzeti.-2020.- 7 may.- № 89.- S. 7.
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Azərbaycan beynəlxalq aləmdə mövqeyini möhkəmləndirmək
üçün bütün imkanlardan istifadə edir
Şəbnəm Həsənova,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının doktorantı,
politoloq
Bəşəriyyəti bəlaya salan koronavirus kabusunun acı fəsadlarının davam etdiyi bir vaxtda
ölkəmizdə sosial layihələri və islahatlar davam etdirilir, qeyri-neft sektorunun inkişafı diqqət
mərkəzində saxlanılır. Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə 2020-ci ilin birinci rübünün sosial-iqtisadi
yekunlarına həsr olunan videokonfrans şəklində keçirilən müşavirədə səsləndirilən fikirlər, möhtərəm
Prezidentimizin bugünlərdə Abşeron rayonu ərazisində Xızı rayonunun Ağdərə kəndindən Sumqayıt
şəhərinə çəkilən magistral qaz kəmərinin açılışında iştirakı, Sumqayıt şəhərindəki yataqxanalarda
müvəqqəti məskunlaşan 3 min 42 məcburi köçkün ailəsi üçün Abşeron rayonu ərazisində yaşayış
binalarından ibarət məhəllələrdə tikinti işlərinin gedişi ilə tanışlığı və digər tədbirlərdə iştirakı bir daha
təsdiqləyir ki, dünyanı koronavirus təhlükəsi bürüsə də ölkəmizdə iri layihələrin icrası davam etdirlir,
dövlət başçısı həmin layihələrin icrası ilə şəxsən tanış olur. Bu gün Azərbaycan həyəcanla və təşvişlə
“Sabah necə olacaq?” sualına yox, “Gələcəyimi necə daha parlaq edə bilərəm?” – sualına əminliklə
cavab axtarır.
Faktlar da təsdiqləyir ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən uğurlu daxili və xarici
siyasət Azərbaycanın beynəlxalq aləmdəki reytinqini getdikcə artırır. Koronavirus pandemiyasına qarşı
aparılan mübarizədə də Azərbaycan öz vətəndaşlarının sağlamlığının qorunması baxımından dünyada
nümunəvi dövlətlər sırasında yer aldı. Bütün bunlar ölkəmizin mövqeyini daha da möhkəmləndirir, reytinqini
yüksəldir. Buna nümunə kimi, ölkəmizin bir sıra beynəlxalq tədbirlərə evsahibliyi etməsini də göstərmək olar:
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının, Qoşulmama Hərəkatının, Dünya Dini liderlərinin Zirvə görüşləri
və s. Artıq Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasına Azərbaycan sədrlik edir. Həmçinin, BMT-dən sonra
dünyada ikinci ən böyük siyasi platforma sayılan Qoşulmama Hərəkatının Zirvə görüşündə 120 ölkənin yekdil
qərarı ilə Azərbaycanın bu böyük təsisata 3 il ərzində sədrlik edəcəyi qərara alındı. Bütün bunlar ölkəmizin
dünya dövlətləri arasında özünü etibarlı tərəfdaş kimi sübut etməsi, eyni zamanda, dünyada sabitlik məkanı
kimi tanıdıb. Bununla yanaşı, mövcud amil Azərbaycanın beynəlxalq müstəvidə artan rolundan və nüfuzundan
xəbər verir. Qoşulmama Hərəkatının Zirvə görüşü çərçivəsində qəbul olunmuş Bakı Bəyannaməsində
Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməsi səylərinə ciddi dəstək ifadə olunmuşdur. Belə ki, dövlət və
hökumət başçıları Azərbaycanın müstəqilliyi, suverenliyi və ərazi bütövlüyünə ciddi dəstəklərini ifadə etməklə
yanaşı, ölkəmizin öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməsi ilə bağlı həmrəylik nümayiş etdirmişlər.
Bütövlükdə, ötən il tarixə əsaslı islahatlar ili kimi daxil oldu. Siyasi , iqtisadi, kadr , struktur və sosial
sahələrdə aparılan islahatlar Azərbaycanın gücünü daha da artırıb. Regional və beynəlxaq layihələrin uğurlu
icrası bu il də davam etdirilmiş, bir sıra böyük nailiyyətlər əldə olunmuşdur.
Prezident İlham Əliyevin uğurla həyata keçirdiyi xarici siyasət kursu Azərbaycanı regionda və dünyada
etibarlı tərəfdaş kimi tanıdır. Bu uğurlu strategiya Ermənistan --Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə
bağlı həqiqətləri, eyni zamanda, terroru, faşist ideologiyasını dövlət siyasətinə çevirən Ermənistanın uğursuz
siyasətini ifşa etmək üçün beynəlxalq tribunalardan da məharətli şəkildə yararlanır. Bu geniş auditoriyalar
“Valday” Beynəlxalq Diskussiya Klubunun sessiyası, Aşqabadda keçirilən MDB Dövlət Başçıları Şurasının
iclası və heç şübhəsiz ki, Ermənistanın baş nazirinin ifşa olunduğu kuliminasiya nöqtəsi hesab olunan Münxen
Təhlükəsizlik Konfransı idi. Konfrans çərçivəsində ölkə başçımız düşmən tərəfin əsassız arqumentlərini tutarlı
faktlarla alt- üst edərək, tarixi ədalətə və beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq Dağlıq Qarabağın
Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olduğunu bir daha sübut edərək, sözün əsil mənasında, Paşinyanın
kürəyini yerə vurdu. Elə cənab Prezidentin öz nitqinə istinadən: “İdman dili ilə desək, Azərbaycan ali liqada,
Ermənistan isə üçüncü liqadadır.”
Davos İqtisadi Forumunun rəsmi saytında Prezident İlham Əliyevin “Azərbaycanın vahid və dayanıqlı
dünyada rolu” sərlövhəli məqaləsi də Azərbaycanın artan iqtisadi gücünü geniş şəkildə əks etdirir. Sözügedən
məqalə dünya iqtisadçıları tərəfindən rəğbətlə qarşılanmış və gələcək iqtisadi artıma zəmin yaratmışdır.
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Bunlarla yanaşı, iki güc qütbü -- Moskva və Vaşinqton Azərbaycanı etibarlı tərəfdaş kimi gördüyündən
önəmli görüşlər üçün məhz Bakını seçiblər. ABŞ, eləcə də NATO və Rusiya generallarının Bakıda
görüşmələrinin bir sıra mühüm səbəbləri var. Bu, ilk növbədə , Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin
beynəlxalq aləmdə artan nüfuzu, beynəlxalq hüququn prinsip və təhlükəsizlik mexanizmlərinin qorunması
istiqamətində tərəfdaş kimi çıxış etməsi və bu müstəvidə davamlı olaraq mühüm mesajlar verməsi, ölkəmizin
hərbi bloklara qoşulmaması, müxtəlif güc mərkəzlərinə bərabər məsafədə dayanması, etibarlı tərəfdaş olması
və şübhəsiz ki, ölkəmizdəki təhlükəsizlik və sabitlik amilləri ilə bağlıdır.
Bu gün dünya ölkələrinin bir çoxunda ictimai-siyasi həyatda hökm sürən gərginliyin, kütləvi etiraz aksiyalarının və münaqişələrin artdığının, hətta bəzi dairələrin dini amildən bir vasitə kimi istifadə edərək, sülhə
və təhlükəsizliyə təhdid törətdiyinin şahidi oluruqsa, belə bir çətin şəraitdə Azərbaycanın, sözün həqiqi
mənasında, əsl tolerantlıq nümunəsi olduğunu görürük. Məhz bu amilin əks-sədası ölkəmizin sərhədlərini
aşaraq, dünyanın bir çox dövlətlərində də geniş rezonans doğurur. Ölkəmiz bu istiqamətdə bir çox mühüm
beynəlxalq tədbirlərə də evsahibliyi edib.
Heç çəkinmədən deyə bilərik ki, bu gün Azərbaycan bütün dünyada dinlərin nümayəndələri arasında
qarşılıqlı anlaşmanın, qardaşlıq və həmrəylik hisslərinin bərqərar olmasına öz mühüm töhfəsini verir və elə bu
baxımdan da dünyaya nümunədir. Ölkəmizin dünyaya təqdim etdiyi tolerantlıq və birgəyaşayış nümunəsi
münaqişələrin və toqquşmaların aradan qaldırılmasına xidmət edən əsas meyarlardan biridir. Dinlərarası və
mədəniyyətlərarası dialoqun təşviqi istiqamətində respublikamız səylərini durmadan davam etdirir.
Azərbaycanda mədəniyyətlərarası dialoq, multikulturalizm, həmçinin müsəlmanlar, xristianlar və yəhudilər
arasında hökm sürən harmoniya bu gün daha da möhkəmlənmişdir.
Dünyanın başı üzərini koronavirus təhlükəsi alan gündən bəri həyata keçirilən qabaqlayıcı tədbirlər
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən də yüksək dəyərləndirilir . Bu təşkilatın COVİD-19 - la bağlı qlobal
pandemiya elan etdiyi bir vaxtda hər bir ölkə öz əhalisinin sağlamlığının qorunması və virusun daha geniş
yayılmaması üçün lazım olan bütün labüd addımları atır. Heç şübhəsiz ki, Azərbaycan dövləti və hökuməti də
bu məsələyə həssaslıqla yanaşan ilk ölkələrdən biri olmuşdur. Məsələ ilə əlaqədar dərhal Nazirlər Kabineti
yanında operativ qərargah yaradıldı. Təqdirəlayiq məqam isə ondan ibarətdir ki, COVİD-19 infeksiyası ilə
əlaqədar olaraq ölkədə pandemiya vəziyyəti yaranmadan xüsusi rejimin tətbiqinə başlanıldı. Digər tərəfdən,
Azərbaycanın Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına koronavirusla mübarizə aparmaq üçün 5 milyon dollar ianə
verməsi onu göstərir ki, ölkəmiz məsələnin həlli istiqamətində nəinki xalq olaraq daxilində özü həmrəydir,
həm də yüksək bəşəri missiya yerinə yetirərək, bəşəriyyətin təhlükəsizliyinə də töhfə verir. Hazırda ölkə
vətəndaşlarının normal həyat şəraitinin pozulmaması və insanların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
Azərbaycan dövləti üçün prioritet məsələdir. Bu istiqamətdə dövlətimiz lazım olan bütün zəruri addımları atır.
Prezident İlham Əliyevin bilavasitə şəxsi təşəbbüsü ilə keçirilən Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq
Şurasının videokonfrans formatında fövqəladə Zirvə görüşü Azərbaycanın türk dünyasında tutduğu mühüm
mövqeyin bir daha sübutudur. Həmin görüşdə koronavirus pandemiyası ilə mübarizə məsələləri müzakirə
olundu və bu istiqamətdə Azərbaycanın həyata keçirdiyi qabaqlayıcı tədbirlər planı təqdir olundu. Azərbaycan
Prezidenti cənab İlham Əliyev hazırda Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının fəaliyyətdə olan sədridir.
Naxçıvan müqaviləsinin müvafiq bəndlərinə uyğun olaraq ehtiyac olduğu təqdirdə fəaliyyətdə olan sədr
fövqəladə görüşlər çağırmaq səlahiyyətinə malikdir. COVİD-19 virusunun “diqtəsi” ilə yaranmış şəraiti nəzərə
alaraq budəfəki zirvə görüşü videokonfrans formatında baş tutdu ki, bunun ideya müəllifi məhz ölkə başçımız
idi.
Cənab Prezidentin bu təşəbbüsünün şuraya üzv ölkələr tərəfindən müsbət qarşılanması, həm də ölkə
başçımıza olan hörmətin və rəğbətin bariz nümunəsidir. Eyni zamanda, mövcud şəraitin diqtəsi ilə bir ilk də
yaşandı və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Baş direktoru, doktor Tedros Adhanom Qebreyesus da
videokonfransa qoşuldu. ÜST –ün Baş direktoru da Azərbaycanın pandemiyaya qarşı dövlət səviyyəsində
effektiv mübarizə aparmasını və görülən işləri təqdir etdi. Bu da bilavasitə, cənab Prezidentin fəaliyyətinə
verilən yüksək dəyərdir.
Bütün bu amillərin bariz nəticəsidir ki, dünyanın bir çox inkişaf etmiş ölkələri Azərbaycanla ikitərəfli
və çoxtərəfli zəmində münasibət qurmaqda maraqlıdırlar. Bu müsbət tendensiyalar onu deməyə əsas verir ki,
möhtərəm Prezidentimiz Azərbaycanda təhlükəsizliyin təminatçısı, əmin-amanlıq və inkişafın qarantıdır.
Aparılan islahatlara, uğurlu daxili və xarici siyasətə dəstək və yüksək qiymət yalnız ölkə daxilində xalq
tərəfindən verilmir. Bu çoxşaxəli fəaliyyət beynəlxalq arenada da böyük rezonans doğurur.
Aprelin 27-də Litva tərəfinin təşəbbüsü ilə Litva Respublikasının Prezidenti Qitanas Nauseda ilə
Prezident İlham Əliyevin videobağlantı formatında danışığı da əlaqələrin genişlənməsinin nümunəsidir.
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Ramazan ayı münasibətilə Azərbaycan Prezidentini təbrik edən Litva Prezidenti Şərq Tərəfdaşlığına üzv
ölkələrin bu ilin iyun ayında keçirilməsi nəzərdə tutulan Zirvə toplantısına hazırlıq dövründə Şərq Tərəfdaşlığı
Proqramı və ümumilikdə Azərbaycan--Avropa İttifaqı əlaqələrinin vəziyyəti ilə bağlı Prezident İlham
Əliyevdən fikirlərini bölüşməyi xahiş etdi. Dövlət başçıları ikitərəfli münasibətlərə toxunaraq, siyasi əlaqələrin
yaxşı səviyyədə olduğunu, iqtisadi-ticarət əlaqələrinin də bu səviyyəyə qaldırılmasının önəmini qeyd etdilər
və pandemiya başa çatdıqdan sonra Hökumətlərarası Komissiyanın iclasının keçirilməsinin vacibliyini
bildirdilər.
Dövlətimizin başçısı bildirdi ki, Azərbaycan Şərq Tərəfdaşlığı Proqramında iştirak etməklə bərabər,
Avropa İttifaqı ilə ikitərəfli əlaqələrin inkişafına önəm verir və bu təşkilatın doqquz ölkəsi ilə strateji
tərəfdaşlıq münasibətlərinə dair sənədlər imzalamışdır. 2018-ci ildə Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında
paraflanmış “Tərəfdaşlıq prioritetləri” sənədi siyasi, iqtisadi, ticarət, enerji, nəqliyyat və digər sahələri əhatə
edir.
Qürurverici haldır ki, ölkəmizin Prezidenti bəşər tarixinin ən uğurlu liderlərindən biridir.
Xalq qəzeti.-2020.-3 may.-№86.-S.5.
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Regional liderlikdən beynəlxalq liderliyə döğru
Rafiq Novruzov,
Bakı Slavyan Universitetinin elmi işləri üzrə prorektoru, professor
2020-ci ilin mart-aprel ayları müasir tarixə bəşəriyyətin COVID-19 virusuna qarşı mübarizəsi dövrü
kimi daxil olmuşdur. Bu dövr ərzində Azərbaycan dövləti və onun başçısı Prezident İlham Əliyev bu
ümumplanetar fəsada qarşı mübarizəyə öz töhfəsini vermiş, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına və bir sıra
dövlətlərə maddi yardım göstərmiş, habelə Türkdilli Dövlətlərin Şurasının və Qoşulmama Təşkilatının
onlayn sammitlərinin çağırılması təşəbbüsləri ilə çıxış etmişdir.
10 aprel 2020-ci il tarixində dövlət başçısının təşəbbüsü ilə Türk Şurasının onlayn formatında,
videokonfrans şəklində növbədənkənar sammiti keçirilmiş, dövlət başçıları COVID-19-a qarşı mübarizə üzrə
Bakı Bəyannaməsini qəbul etmişlər.
Qoşulmama Hərəkatının sədri kimi 2019-2022-ci illərdə sədrlik funksiyasını icra edən Prezident
İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə Qoşulmama Hərəkatının təmas qrupu formatında mayın 4-də
videokonfrans vasitəsilə koronavirusla mübarizəyə həsr olunmuş “COVID-19-a qarşı birlikdəyik”
mövzusunda Zirvə görüşü baş tutmuşdur.
Prezident İlham Əliyev zirvə görüşündə açılış nitqi söyləmişdir. Qeyd etmişdir ki, COVID-19 qlobal
pandemiyası bütün dünya dövlətlərinin iqtisadiyyatına mənfi təsir göstərir. Qarşılıqlı dəstək, özünə
qapanmama və yalnız birgə səylərlə COVID-19-a qalib gələ bilərik. Prezident bunun, Azərbaycanın təşəbbüsü
ilə keçirilən 2-ci zirvə görüşü olduğunu qeyd edərək, ölkənin sədri olduğu Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq
Şurasının onun təşəbbüsü ilə aprelin 10-da COVID-19-a qarşı təşkil edilən görüşü bir daha xatırlatmışdır.
Zirvə görüşündə cənab Prezident Azərbaycanda koronavirus pandemiyasının yayılmasının qarşısının
alınması üçün vaxtında həyata keçirilən çevik və zəruri qabaqlayıcı tədbirlər barədə məlumat verərək
vurğulamışdır ki, pandemiya dövründə bizim üçün prioritet məsələ insanların sağlamlığı və onların sosial
müdafiəsinin təmin edilməsidir. Ölkədə həyata keçirilən bütün bu tədbirlər nəticəsində kütləvi yoluxma
hallarının qarşısı alınmış, xəstəliyə yoluxanların sayı ilə sağalanların sayı arasında müsbət dinamika
yaranmışdır.
Prezident İlham Əliyev pandemiya şəraitində Azərbaycanda iqtisadi sabitliyi, məşğulluqla bağlı
problemləri və makroiqtisadi, maliyyə sabitliyini təmin etmək üçün görülən işlərdən də danışmış, bu məqsədlə
3,5 milyard manat məbləğində sosial-iqtisadi dəstək paketinin qəbul olunduğunu, ölkədə 6 modul hospitalın
böyük sürətlə tikintisinə start verildiyini bildirmişdir. Bu günlərdə onlardan biri istifadəyə verilmişdir. Ölkə
başçısı və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva açılış mərasimində iştirak etmişlər.
Sammitdə Azərbaycan lideri qlobal həmrəylik nümunəsi BMT Nizamnaməsində nəzərdə tutulan Baş
Assambleyanın dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində COVİD-19 pandemiyasına həsr olunmuş
videokonfrans vasitəsilə xüsusi sessiyasının keçirilməsi təklifini irəli sürmüşdür.
Sonra BMT Baş Assambleyasının prezidenti Ticani Məhəmməd-Bande çıxış edərək qeyd etmişdir ki,
heç bir ölkə qarşıya çıxan bu çətinliyi, bu maneəni təkbaşına aradan qaldıra bilməz. Biz BMT olaraq çox böyük
məmnunluqla bu kimi təşəbbüsləri dəstəkləyirik və istəyirik ki, COVID-19 virusunun yayılmasının qarşısını
alaq. Biz istərdik ki, həmçinin bütün dövlətlər, millətlər arasında olan bərabərsizlik aradan qaldırılsın!
Daha sonra BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreşin videomüraciəti təqdim olunmuşdur. Baş katib bu
təşəbbüsə görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə təşəkkür etmişdir. Müraciətdə
vurğulanır ki, bu böhranın miqyası və mürəkkəbliyi əlaqələndirilmiş qlobal cavab tədbirlərini tələb edir.
Burada yeganə cavab-cəsarətli, uzaqgörən və əməkdaşlığa əsaslanan rəhbərlik keyfiyyətləridir. Birləşmiş
Millətlər Təşkilatına üzv dövlətlərin üçdə-ikisini əhatə edən Qoşulmama Hərəkatı qlobal həmrəyliyin
formalaşdırılmasında əhəmiyyətli rol oynayır.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) baş direktoru Tedros Adhanom Qebreyesus çıxışında
Azərbaycanın təşkilata verdiyi dəstəyi yüksək dəyərləndirmişdir. O, Azərbaycan hökumətinə və xalqına ÜSTyə 5 milyon ABŞ dolları həcmində maliyyə dəstəyinə görə təşəkkür edib, həmçinin təşkilata əlavə olaraq 5
milyon dollar həcmində yardım göstərdiyi üçün Prezident İlham Əliyevə özünün dərin minnətdarlığını
bildirmişdir. Baş direktor pandemiya ilə mübarizədə qlobal həmrəyliyin və beynəlxalq əməkdaşlığın
əhəmiyyətini vurğulayaraq demişdir ki, səylərimizi bütün cəmiyyət səviyyəsində müxtəlif sahələri əhatə edən,
çoxtərəfli fəaliyyətə əsaslanan uzunmüddətli hazırlığa yönəltməliyik.
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Afrika İttifaqı Komissiyasının sədri Musa Faki Mahamat da Zirvə görüşünün təşkilinə görə Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevə təşəkkür edərək bildirmişdir ki, pandemiyaya qarşı mübarizədə Qoşulmama
Hərəkatının oynadığı rol danılmaz və əhəmiyyətlidir. BMT ilə olan işgüzar münasibətlərimiz bizdən tələb edir
ki, əl-ələ verib birgə addımlayaq. Bu virusa qarşı bütün dünya miqyasında aparılan mübarizəyə gəldikdə,
istənilən hər hansı siyasi sərhədləri, hər hansı bir ideologiyanı, məfkurəni kənara qoymalıyıq. Biz nümayiş
etdirməliyik ki, birgə işləməklə necə böyük və ali məqsədlərə xidmət edirik.
Avropa İttifaqının Ali nümayəndəsi, Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti Cozef Borel
videomüraciətində COVID-19-un dünyanın müxtəlif guşələrinin biri-birinə nə dərəcədə bağlı və bunun oyanış
üçün qlobal çağırış olduğunu qeyd etmişdir. O, Qoşulmama Hərəkatının Zirvə görüşünün çağırılması
təşəbbüsünü alqışlayaraq demişdir ki, ümumplanetar pandemiyanın məğlub edilməsi qlobal yanaşma və
əlaqələndirilmiş cavab tədbirləri tələb edir.
Sammitdə 40-dan çox üzv ölkənin dövlət və hökumət başçıları çıxış etmişlər.
Qeyd edək ki, Qoşulmama Hərəkatında 120 dövlətin təmsil olunduğunu nəzərə alaraq, zirvə görüşü
coğrafi təmsilçilik prinsipi əsasında Avropa, Asiya, Afrika və Latın Amerikasında yerləşən ölkələrin iştirakı
ilə Təmas Qrupu formatında keçirilmişdir.
Bu Zirvə görüşü bir daha təsdiqlədi ki, Azərbaycan nəinki milli səviyyədə COVID-19-la mübarizədə
səmərəli tədbirlər görür, eyni zamanda, regional, subregional və qlobal miqyasda da koronavirusa qarşı
həmrəyliyin və əməkdaşlığın gücləndirilməsinə özünün əhəmiyyətli töhfəsini verir.
Bütün bu sadalanan faktlar ümumbəşəri bəla olan COVID-19 pandemiyasına qarşı Azərbaycan
iqtidarının və dövlətimizin başçısı cənab Prezident İlham Əliyevin çevik və operativ qərarlar qəbul etmək
gücündə olduğunu və özündə ən dinamik liderlik keyfiyyətlərini əks etdirdiyini bir daha bütün dünya
ictimaiyyətinə nümayiş etdirmişdir.
Xalq qəzeti.-2020.-13 may.-№92.-S.13.
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ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafı: Trampın məktubunun geosiyasi məqamları
ABŞ Prezidenti Azərbaycanın dövlət başçısına Respublika Günü münasibətilə təbrik məktubu
ünvanlayıb. Donald Tramp məktubunda iki ölkə arasındakı münasibətlərin məzmunu və perspektivləri
ilə bağlı maraqlı məqamları vurğulayıb. Məktubda geosiyasi kontekstdə əhəmiyyətli fikirlər ifadə edilib.
Həmin fikirlər Azərbaycanla ABŞ arasında münasibətlərin müxtəlif istiqamətlərini, ondan hər iki ölkə
xalqlarının faydalanmasının zəruriliyini və bunun bütövlükdə dünya üçün əhəmiyyətini əks etdirir.
Vurğulanan məqamların üzərində geosiyasi kontekstdə geniş dayanmağa ciddi ehtiyac görürük.
Suveren və müstəqil Azərbaycan: Trampın etirafı
Dünya siyasi liderlərinin koronavirus pandemiyasından sonra qlobal nizam ilə əlaqəli müxtəlif fikirlər
söylədiyi bir dönəmdə böyük dövlətlərin xarici siyasətdə atdıqları addımlar diqqəti çəkir. Çünki bu addımları
ekspertlər postpandemiya mərhələsinin geosiyasi mənzərəsinin mühüm elementləri kimi qəbul edirlər. O
cümlədən ABŞ kimi böyük bir gücün xarici siyasət istiqamətindəki fəaliyyəti maraq doğurmaqdadır. Rəsmi
Vaşinqtonun Çin və Rusiya ilə bağı tutduğu mövqe məlumdur. Son bəyanatlar göstərir ki, bu istiqamətdə elə
bir dəyişiklik yoxdur. Bu kimi gedişatın fonunda Amerikanın Azərbaycanla bağlı siyasəti maraq doğurmaya
bilməz.
Məsələ son zamanlar Ermənistan tərəfindən bir sıra təxribatçı addımların atılması fonunda da
əhəmiyyətli görünür. Rəsmi İrəvan öz qeyri-konstruktiv və təcavüzkar addımları ilə Azərbaycanı şantaj
etməkdə davam edir. Belə bir şəraitdə Azərbaycanın sərt addımlar atması istisna olunmur. Mümkündür ki,
Bakı İrəvanı hərbi zərbə ilə susdursun. Hamı bilir ki, Azərbaycan Ordusu bu işin öhdəsindən yüksək səviyyədə
gələ bilər. Əsas məsələ beynəlxalq ictimaiyyətin Azərbaycanın təbii olaraq özünümüdafiə fəaliyyətini obyektiv qəbul etməsi ilə bağlıdır. Bu baxımdan Ağ ev administrasiyası Azərbaycanla bağlı nə düşünür?
Bu sual D.Trampın Azərbaycanın dövlət başçısına göndərdiyi məktubda ifadə edilən fikirlər
prizmasından da kifayət qədər maraqlıdır. Amerika Azərbaycana inanırmı? Məktubun məzmunundan belə bir
suala cavabla bağlı nəticə çıxarmaq olar. Məktubda D.Tramp yığcam şəkildə ABŞ-ın Azərbaycana
münasibətini, o cümlədən əməkdaşlıq əlaqələrinin perspektivini ifadə edib.
“28 May – Respublika Günü münasibətilə Sizə və Azərbaycan xalqına Amerika xalqı adından səmimi
salamlarımı və təbriklərimi çatdırıram” cümləsi ilə başlayan məktubunda D.Tramp dərhal ifadə edir ki,
“Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanın suverenliyini və müstəqilliyini güclü şəkildə dəstəkləyir”. Bu iki cümlə birbirini məzmun və məqsəd baxımından qarşılıqlı surətdə tamamlayır. Belə ki, birinci cümlədə Amerikanın
Azərbaycanın müstəqil dövlət olmasını tam qəbul etdiyi bildirilir ki, bu da məsələnin tarixinə Vaşinqtonun
hörmətlə yanaşmasını göstərir. ABŞ Cənubi Qafqazda müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurulmasını tamamilə
təbii, zəruri və geosiyasi aspektdə faydalı hadisə adlandırır. İkinci cümlədə bu tezisin konkret siyasi arqumenti
ifadə edilib. Yəni, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanı həm də ona görə ürəkdən təbrik edir ki, bu dövlət
suverenlik və müstəqilliyini təmin edə bilir!
Müasir dolaşıq geosiyasi mühitdə müstəqilliklə bərabər suverenliyi də təmin etmək hər ölkəyə müyəssər
olmur. Azərbaycan bu baxımdan Cənubi Qafqazda yeganə dövlətdir ki, 1993-cü ildən bu yana həm müstəqil,
həm də suveren addımlar atır. Bunu təsdiq edən çoxsaylı faktları Vaşinqtonda çox yaxşı bilirlər. O cümlədən
Azərbaycan enerji sferasında qlobal enerji təhlükəsizliyi üçün əhəmiyyəti olan layihələri heç bir təhdidə,
təhlükəyə, hədəyə, sui-qəsdlərə və risklərə baxmadan inamla həyata keçirməkdədir. Amerika rəsmi
dairələrində buna qiymət verirlər.
Bu tezisi D.Tramp məktubunda belə ifadə edib: “Birləşmiş Ştatlar və Azərbaycan beynəlxalq
təhlükəsizliyi gücləndirmək, Avropanın enerji marşrutlarını və mənbələrini şaxələndirmək və iki böyük xalqın
insanlarına parlaq gələcək qurmaq naminə təxminən 30 il əməkdaşlıq ediblər”. Burada qarşılıqlı
münasibətlərin üç vacib aspekti öz əksini tapıb. Birincisi, Amerika-Azərbaycan münasibətləri hətta qlobal
miqyasda təhlükəsizliyə müsbət təsir edən faktor-prosesdir. İkincisi, Azərbaycanın həyata keçirdiyi layihələrin
Avropanın enerji marşrutlarını və mənbələrini şaxələndirdiyini Vaşinqton yaxşı anlayır. Üçüncüsü, iki ölkə
arasındakı münasibətlər 30 ildir ki, yüksələn xətt üzrə davam edir və başlıca məqsəd iki böyük xalqın parlaq
gələcək qurmasına xidmətdən ibarətdir.
Perspektiv: rəsmi Vaşinqton Cənubi Qafqazın lider dövlətinə inanır
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Bunlar çox vacib məqamlardır. Şübhə yoxdur ki, Amerika rəhbərliyinin bu dərəcədə yüksək fikirdə
olmasının əsas səbəbi Azərbaycan Prezidentinin həyata keçirdiyi səmərəli daxili və xarici siyasətdir. Bakının
enerji siyasətinə diqqət hələ keçən əsrin 90-cı illərinin ortalarından vardır. Ulu öndər Heydər Əliyevin strateji
əhəmiyyətli siyasi xəttini Amerika kifayət qədər lazımi səviyyədə dərk edə bilmişdi. İndiki mərhələdə də
Prezident İlham Əliyev geosiyasi dinamikanın ziddiyyətləri və mürəkkəbliyi şəraitində Ulu öndərin müəyyən
etdiyi enerji siyasətini çox uğurla inkişaf etdirir və bunu konkret layihələrin reallaşması tam təsdiq edir. Bu
baxımdan deyə bilərik ki, D.Tramp sadəcə gerçəklikləri etiraf edir. Bu isə hər bir siyasətçi üçün müsbət
keyfiyyətdir.
ABŞ Prezidentinin məktubunda iki ölkə arasındakı münasibətlərin qlobal təhlükəsizliyə təsirinin ayrıca
vurğulanmasının kökündə məhz Azərbaycan dövlət başçısının təşəbbüsü ilə həyata keçirilən və müxtəlif
sferaları (iqtisadi, enerji, humanitar, ekoloji və s.) əhatə edən layihələrin əhəmiyyəti, verdiyi töhfələr dayanır.
Yəni, D.Tramp bu qənaətini faktları araşdıraraq ifadə edir. Bu, Azərbaycanın müstəqil və suveren dövlət kimi
dünya miqyasında davamlı şəkildə statusunu yüksəltməsindən xəbər verir.
Həmin bağlılıqda Amerika Prezidentinin iki ölkənin münasibətlərinin son 30 illik inkişaf təcrübəsini
xüsusi qeyd etməsi rəsmi Vaşinqtonun bu əlaqələrə yüksək siyasi qiymət verməsinin göstəricisidir. Həm də
ötən illərin təcrübəsi göstərir ki, Azərbaycan- Amerika əlaqələri iki böyük xalqın rifahına xidmət edir! Əlbəttə,
D.Trampın Azərbaycan xalqını böyük xalq adlandırması təsadüfi deyil. Amerika rəhbərliyi əmindir ki,
Azərbaycan xalqı Cənubi Qafqazda mədəniyyətin, sivilliyin, demokratiyanın, əməkdaşlığın və tərəqqinin
layiqli daşıyıcısıdır. Həmin səbəbdən də Azərbaycanla əlaqələrin inkişafı dünyanın istənilən mədəni və sivil
dövləti üçün faydalıdır.
Burada biz, D.Trampın dolayısı ilə bir sıra dairələrin Azərbaycan ətrafında yaratmağa çalışdıqları
yalançı mənzərəyə cavab verdiyini görürük. Amerika rəhbərliyi bu qəbildən olan qarayaxmaları qəbul etmir
və müstəqil Azərbaycanla əməkdaşlığı dərinləşdirməkdə maraqlıdır. Məktubunda D.Tramp davam edir: “Bu
sahələrdə Azərbaycanın mühüm töhfələrini dəyərləndirir, dəstəklənməsinə söz verdiyimiz demokratik
idarəetməni təşviq edən, habelə hüquq və azadlıqları qoruyan bütün addımların atılmasına həvəsləndiririk”.
Fikrimizcə, ABŞ rəhbərliyinin mövqeyi aydın ifadə olunub. Vaşinqton bundan sonra da Azərbaycanla
birgə çalışmağa davam edəcək və bu prosesə çox perspektivli yanaşır. ABŞ Azərbaycanın “parlaq gələcək
naminə” “mühüm töhfələrini” diqqətə almaqdadır!
Vurğulanan kontekstdə D.Tramp Azərbaycanın pandemiya ilə mübarizəsini də yüksək qiymətləndirir.
Bununla bağlı məktubda qeyd olunur: “Koronavirus pandemiyası ilə üzləşdiyimiz bir vaxtda Birləşmiş Ştatlar
Azərbaycan xalqının yanındadır”.
Nəhayət, Azərbaycan xalqı üçün çox əhəmiyyəti olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin danışıqlar yolu ilə və beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində ədalətli həlli məsələsində
Vaşinqtonun hansı mövqedə olması da aktualdır. Bununla bağlı D.Tramp məktubda vurğulayıb: “Biz Minsk
qrupunun həmsədrlərindən biri kimi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dayanıqlı və sülh yolu ilə həlli üçün
danışıqların dəstəklənməsində iştirakımızı davam etdirəcəyik”.
Buradan aydın görünür ki, ABŞ Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi şərti ilə münaqişənin
beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində həll olunmasında maraqlıdır. Onun formatı kimi isə ATƏT-in Minsk
qrupunu ABŞ qəbul edir. Deməli, Vaşinqton rəsmi İrəvanın münaqişə ilə bağlı atdığı təxribatçı addımları
dəstəkləmir. Bu isə müsbət hal kimi qəbul edilməlidir.
Beləliklə, Amerika Prezidenti son məktubunda Azərbaycanla əlaqələrə böyük əhəmiyyət verdiyini və
onun perspektivinə tam əmin olduğunu ifadə edib. Şübhəsiz, bu məqam Azərbaycan Prezidentinin uğurlu
siyasətinin növbəti təsdiqlərindən biridir.
NEWTIMES.AZ
Xalq qəzeti.-2020.-20 may.-№98.-S.5.
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Prezidentin növbəti Avropa zəfəri: "Şərq Tərəfdaşlığı"nda yeni mərhələ
(I yazı)
Kamal Adıgözəlov
Nəhayət, sükut pozuldu. Qlobal koronavirus pandemiyasının yaratdığı geosiyasi və informasiya
burulğanı fonunda Avropa İttifaqı (Aİ) da daxil olmaqla, böyük güclərin xarici siyasətdə atacaqları konkret
addımlar sanki "yaddan çıxmışdı". Dövlət başçıları əsasən pandemiyanın meydana gətirdiyi yeni dünya
mənzərəsini analiz etməyi və ondan çıxış yollarını axtarmağı önə sürürdülər. Reallıqda isə həmin güclər heç
biri praktiki təkliflə çıxış etmirlər. Nəticədə, dünya geosiyasi qarışıqlığın və risklərin getdikcə artdığı meydanı
xatırladır. Bunun fonunda Aİ-nin "Şərq Tərəfdaşlığı" proqramı ilə bağlı atdığı addımlar ekspertlərin marağına
səbəb olub. 2020-ci ildən sonra həmin istiqamətdə Brüsselin nəzərdə tutduğu əməkdaşlıq şərtləri üzərində
geniş dayanmağa ehtiyac gördük. Bu məsələni Azərbaycanın "Şərq Tərəfdaşlığı" proqramının üzvü kimi
yeritdiyi siyasət işığında silsilə yazılarda araşdırmağı vacib sayırıq.
2009-cu ildən başlanan yol: Azərbaycanın düzgün əməkdaşlıq kursunun bəhrələri kontekstində
Bunun fonunda mayın 11-də Brüsseldə Avropa İttifaqı Şurasının "Şərq Tərəfdaşlığı" siyasəti ilə bağlı
yeni sənəd təsdiq etməsi geosiyasi analiz həvəskarları üçün "göydəndüşmə" oldu. Dünya mediası dərhal bu
məsələni hərtərəfli araşdırmağa başladı. Təbii ki, Azərbaycan mətbuatı və ekspert dairələri də bu hadisəyə
aktiv reaksiya verməli idi. Çünki Azərbaycan Aİ ilə onun Şərq qonşuları arasında siyasi birlik və daha sıx
iqtisadi inteqrasiyanın təşviqinə yönəlmiş "Şərq Tərəfdaşlığı" proqramının 6 üzvündən biridir. Və hətta bu
proqram çərçivəsində Rusiya və Belarusla bərabər tam müstəqil mövqeyi olan dövlətdir!
Azərbaycan KİV-lərində haqlı olaraq Aİ Şurasının qəbul etdiyi və təsdiqlədiyi yeni sənədin ölkəmizin
maraqlarına daha çox cavab verdiyi vurğulanır. Məsələnin bu aspektini, Aİ-nin yeni sənədinin indiki
məzmununa gətirib çıxaran mərhələlərin təkamül dinamikasının qısa tarixçəsini araşdırdıqda, daha aydın
görmək mümkün olur. Beləliklə, Aİ Şurasının təsdiqlədiyi yeni sənəddə ifadə olunan müddəaların kökündə
hansı məqamlar dayanır və onlar hansı dəyişikliklərin diqtəsi ilə formalaşıb?
Məlumdur ki, "Şərq Tərəfdaşlığı" təşəbbüsü Aİ tərəfindən 2009-cu ildə dövriyyəyə daxil edilib. Öncə
bu proqram başlıca olaraq postsovet məkanının 6 ölkəsi – Azərbaycan, Ukrayna, Moldova, Ermənistan,
Gürcüstan və Belarusla assosiativ üzvlüyə qədər dərin və hərtərəfli əlaqələr qurmaq məqsədi daşıyırdı.
Əslində, keçən müddətdə bu məqsəddə elə bir ciddi dəyişiklik olmayıb. Sadəcə, "öncə" sözünü ona görə
vurğulayırıq ki, Brüssel bu məqsədə çatmaq üçün o zaman iki prinsipə üstünlük verirdi. Birincisi, proqrama
daxil olan ölkələri özünün xarici siyasi məqsədlərinin obyekti kimi qəbul edirdi. Üzv dövlətlərin hansısa ciddi
müstəqil marağını çox az düşünür, bəlkə də heç nəzərə almırdı.
2009-cu ildən sonra baş verən geosiyasi proseslər, xüsusilə Rusiyanın fəallığı bu prinsipin tam yanlış
olduğunu göstərdi. Lakin bundan əsas olaraq Azərbaycan düzgün və obyektiv nəticə çıxara bildi. Ukrayna,
Gürcüstan və Moldova tələsik assosiativ üzvlüyün "ağuşuna atılmaları"nın mənfi nəticələrini hələ də öz
üzərlərində hiss etməkdədirlər. Ermənistan isə özünü demək olar ki, beynəlxalq arenada tam biabır etdi. Bir
gecənin içində forpost ölkənin rəhbərliyi Aİ-nin ümidlərini puç edərək özünü Kremlin qucağına atdı.
İkincisi, Brüssel "Şərq Tərəfdaşlığı" proqramı çərçivəsində üzv dövlətlərə yardımları başlıca olaraq
özünün geosiyasi, siyasi və təhlükəsizlik maraqlarına uyğun reallaşdırmağa çalışırdı. Bu zaman həmin
təşəbbüsə daxil olan ölkələrin suverenliyi, sosial-iqtisadi və mədəni inkişafda müstəqil addımlar atması Aİ-ni
az maraqlandırırdı. Bu isə zaman-zaman bir tərəfdən digər qlobal geosiyasi güclərlə Brüssel arasında, digər
tərəfdən isə üzv ölkələrlə Aİ arasında ziddiyyətlərin meydana gəlməsinə səbəb olurdu. Təcrübə göstərdi ki,
hər iki səbəbin təsiri çoxdur.
Belə ki, "Şərq Tərəfdaşlığı" ilə bağlı keçirilən sammitlərdə Brüssel mövqeyinə düzəlişlər etdi.
Proqramdan üzv dövlətlərin Aİ-yə üzvlüyü məsələsi çıxarıldı. Geosiyasi vəziyyət nəzərə alınaraq daha yumşaq
əməkdaşlıq formulu təklif edildi. Bundan başqa, 2013-cü il Vilnüs sammitində Azərbaycan assosiativ üzvlüyü
özü üçün normal hesab etməyərək, xüsusi strateji əməkdaşlıq formulunu təklif etdi. Açıq demək lazımdır ki,
Bakının bu addımı aydın səmada şimşək effekti yaratdı. Brüssel ciddi surətdə anladı: elə suveren ölkələr var
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ki, onun hər dediyinə "baş üstə" deməyəcək! Hətta daha müasir, geniş, səmərəli və qarşılıqlı fayda verə bilən
model təklif edə bilər! Məhz Azərbaycanın tutduğu prinsipial, qətiyyətli, müasir tələblərə cavab verən suveren
mövqeyi Aİ-ni "Şərq Tərəfdaşlığı" proqramı üzərində yenidən düşünməyə vadar etdi. Şübhəsiz, bu,
Azərbaycan Prezidentinin əhəmiyyətli diplomatik qələbəsi idi.
Brüssel düzəliş edir: "Şərq Tərəfdaşlığı" və BMT-nin 2030-cu il hədəfləri
Bütün bunlar Aİ-nin "Şərq Tərəfdaşlığı" proqramı ilə özünün qonşuluq siyasəti arasında daha sıx
bağlantı qurmaq cəhdlərində maraqlı ifadəsini tapdı. Və 2015-ci ildə qonşuluq siyasətinə ciddi korrektələr etdi.
Brüsselin yeni siyasətində təhlükəsizlik və xarici siyasətin strateji məqsədləri xüsusi yer tutdu. Bununla yanaşı,
Aİ-nin davranışında strateji xarakterli bir düzəliş baş verdi. Məsələ ondan ibarətdir ki, Aİ təhlükəsizliyə və
xarici siyasətin strateji məqsədlərinə artıq geosiyasi, hərbi və xarici siyasətdə dominantlıq prizmasından deyil,
başqa sahələrdə inkişafa və sabitliyə nail olmaq vasitəsilə çatmaq yolunu seçdi. Bunun üçün təşkilat BMT-nin
2030-cu ilə qədər reallaşmalı olan 17 əsas inkişaf istiqamətlərini "çətir" olaraq istifadə etməyə başladı.
BMT-nin həmin inkişaf istiqamətləri sosial, mədəni, iqtisadi və ekoloji sferalarda irəliləyişə və
dövlətlərarası əməkdaşlığa nail olmağı nəzərdə tutub ki, bunda son məqsəd bütövlükdə dünyanın dayanıqlı
inkişafına çatmaqdan ibarətdir. Bunun üçün 17 istiqamət çərçivəsində BMT 169 vəzifə müəyyən edib. Belə
görünür ki, Aİ BMT-dən nümunə götürərək sabitliyi və dayanıqlı inkişaf perspektivini sosial, mədəni, iqtisadi
və ekoloji aspektlərdə həm təşkilat daxilində, həm də yaxın qonşularla münasibətlərdə yeni əməkdaşlıq
səviyyəsini təmin etməkdə görməyə başladı.
Bu mövqe Azərbaycanın təklif etdiyi əməkdaşlıq formuluna tam uyğun idi və təsadüfi deyil ki, həmin
zamandan sonra Brüssel Bakı ilə danışıqlarda daha fəal olmağa başladı. Aparılan danışıqlar hər iki tərəf üçün
səmərəli olan xətt üzrə getməkdədir. Onun ilk təsdiqi 2017-ci ilin fevralında Aİ və Azərbaycan arasında yeni
hərtərəfli saziş üzrə danışıqlara start verilməsi oldu. 2018-ci il iyulun 11-də isə Brüsseldə Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev və Aİ Şurasının sədri Donald Tuskun iştirakı ilə Azərbaycan və Aİ arasında
tərəfdaşlığın prioritetləri haqqında sənəd paraflandı.
Brüssel daha tez-tez Azərbaycanla əməkdaşlığın, xüsusilə enerji təhlükəsizliyi, nəqliyyat dəhlizləri,
sosial-iqtisadi sferada əlaqələrin inkişafının strateji əhəmiyyətindən bəhs etdi. Bakıya rəsmi səfərə gələn Aİnin yüksək vəzifəli rəsmiləri Azərbaycan Prezidenti ilə əməkdaşlıqda çox maraqlı olduqlarını ifadə etdilər.
Azərbaycanın həyata keçirdiyi çoxlu sayda iqtisadi, enerji, mədəni və ekoloji layihələr Aİ-ni Cənubi Qafqazda
bu ölkəni əsas tərəfdaş kimi görməyə məcbur etdi. "Şərq Tərəfdaşlığı" proqramının 10 illiyinə həsr edilmiş
yubiley sammitində bu, özünü qabarıq surətdə göstərdi. Həmin sammit həm də 2015-ci il Riqa sammitində
müəyyənləşdirilən yeni 4 baza əməkdaşlıq istiqamətinin bir daha təsdiqlənməsi zərurətini nümayiş etdirdi.
Onu mütləq vurğulamaq lazımdır ki, 2017-ci il beşinci "Şərq Tərəfdaşlığı" sammitində (Brüssel) bu
istiqamətlər üzrə 2020-ci ilədək 20 əsas hədəf müəyyən edilmişdi. Məhz onlara qısa nəzər saldıqda 2020-ci
ildə "Şərq Tərəfdaşlığı" proqramı çərçivəsində Aİ-nin siyasətinin məzmununun başlıca məqamları aydın olur.
Beləliklə, 4 əsas istiqamət və 20 hədəf nələrdən ibarətdir? Keçən müddətdə həmin hədəflərə nə dərəcədə
nail olundu? 4 prioritet istiqamət kimi aşağıdakılar müəyyənləşdirilib:
1) iqtisadiyyatın möhkəmləndirilməsi (iqtisadi inkişaf və bazar imkanlarının daha da yaxşılaşdırılması);
2) idarəetmə sisteminin möhkəmləndirilməsi (uyğun idarəetmə və idarəçilik institutlarının
gücləndirilməsi);
3) qarşılıqlı əlaqələrin möhkəmləndirilməsi (qarşılıqlı əlaqələrin nəqliyyat, enerji, ətraf mühit və iqlim
dəyişikliyi sferalarında artırılması);
4) cəmiyyətin möhkəmləndirilməsi (insanlar arasında mobillik və təmasların genişləndirilməsi).
(davamı var)
Səs. - 2020.- 22 may. - № 87. - S. 11-12.
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Diplomatiyamızın parlaq qələbəsi
Qabil Hüseynli,
professor
Nəhayət, dünyanın mizan-tərəzisi, deyəsən düzəlməyə başlayır. Ən azından dünənə qədər ağa qara
deməyə adət etmiş dairələr haqqın səsinə qulaq kəsilib hər şeyi öz adı ilə çağırmağa başlayıblar, desək
yanılmarıq. Hər halda Belçikanın paytaxtı Brüsseldə Avropa Parlamenti 10 iyun 2020-ci ildə Ermənistanın
işğalçı siyasətinə qarşı ədalətli və mühüm sənəd qəbul etməsini də bu qəbildən olan hadisələr sırasına aid
etmək olar. Parlamentin Azərbaycan üzrə məruzəçisi Jelena Zavko, Ermənistan üzrə məruzəçisi Traian
Basesku və Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan üzrə Parlament Əməkdaşlıq Komitəsi Nümayəndəliyinin
sədri Mariya Kalyurand, Ermənistanı Azərbaycanın işğal altındakı Dağlıq Qarabağ bölgəsi ilə birləşdirəcək
yeni magistral yolun tikintisi ilə bağlı birgə etiraz bəyanatı yayıblar.
BMT-nin məlum qətnamələrindən sonra ilk dəfədir ki, Dağlıq Qarabağla bağlı kifayət qədər açıq,
birmənalı, eyni zamanda Beynəlxalq normalara uyğun mövqeyə rast gəlirik. Həm də aydın görünür ki,
Ermənistanın bölgədə odla oynadığını, Cənubi Qafqazda çox təhlükəli ssenarilərin, xüsusən də isti
müharibənin baş verməsində maraqlı olduğunu başa düşürlər. Elə bu səbəbdən, Bəyanatda vəziyyətlə bağlı
açıq həyəcan ifadə edilərək qeyd edilir ki, “Yaxın vaxtlarda Ermənistan və Dağlıq Qarabağı birləşdirən üçüncü
avtomobil yolunun inşasının tezliklə başlayacağı elan edilib. Bu yeni yol infrastrukturu həmçinin işğal altında
olan Qubadlı və Cəbrayıl rayonlarını keçərək Ermənistanın Qafan rayonunu Dağlıq Qarabağın Hadrut rayonu
ilə birləşdirəcək”.
Parlamentarilər haqlı olaraq qeyd edirlər ki, “Lakin bu magistralın inşası qərarı, Azərbaycanın
səlahiyyətli orqanlarının razılığı olmadan qəbul edilib və beynəlxalq hüquq pozulub. Bundan əlavə, bu addım
Dağlıq Qarabağın və ətraf rayonların qanunsuz işğalının simvolu olaraq da qəbul edilə bilər”.
Bəli, işğalçı tərəfindən Beynəlxalq hüquq normalarının pozulması illərdir ki, davam edir və təəssüf ki,
bu anormal vəziyyətə qəyyumluq edən Beynəlxalq Təşkilatlar və dövlətlər də az deyil. Ölkəmiz bu qeyrisəmimi xəttə etiraz edib haqq səsini dəfələrlə qaldırsa da real nəticələr əldə etmək o qədər də asan olmurdu.
Avropa Şurasının işğal edilmiş ərazilərdəki qondarma prezident və parlament seçkilərində nümayiş etdirdiyi
səssizlik nümunəsində olduğu kimi.
Parlamentarilər haqlı olaraq qeyd edirlər ki, bu hərəkətlərdən çox təəssüflənirlər, çünki bu etimad, sülh
və barışıq mühiti yaratmağa kömək etmir”. Bir Azərbaycan vətəndaşı kimi demək istəyirəm ki, ermənilərin
həyasız və təhlükəli hərəkətləri bölgədə onsuz da kövrək olan qarşıdurma vəziyyətini hər an körükləyə və
müharibə vəziyyətini yenidən alovlandıra bilər. Kimlərsə sadəlövhcəsinə Azərbaycanın səbrinin tükənməz
olduğunu düşünürsə ciddi surətdə yanılır və özlərini bağışlana bilməyəcək kəhanətə qərq edirlər.
Bəyanat müəllifləri ATƏT-in Minsk Qrupu həmsədrlərinin səylərinə və onların 2009-cu ildə təsdiqlənən
fəaliyyətlərinin Əsas Prinsiplərini dəstəklərini bir daha təsdiq edərək, vasitəçiliyin uğur qazanması üçün
Ermənistan və Azərbaycan hakimiyyətlərini Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınan sərhədləri
çərçivəsində münaqişənin sülh yolu ilə həllinə dair danışıqlarla bağlı öz öhdəliklərini gücləndirməyə çağırış
ediblər. Biz hələ təcavüzkar Ermənistanın Azərbaycana vurduğu və dəyəri 350 mlrd. dollardan çox ziyanı və
buna görə ödənilməli olan təzminatdan danışmırıq. Bundan başqa, İrəvan və digər tarixi ərazilərimizə olan
iddialarımızı da hələ ki, gündəmə gətirmirik. Amma bu iddiaların gündəmdən çıxarıldığını da söyləmirik. Bir
sözlə, sayları 2,8 milyon olan ermənilər bu ərazilərdə yaşamaq istəyirlərsə, sayları 50 milyonu ötən
azərbaycanlılara qarşı əsassız iddialardan əl çəkməli, regionda sülhün, əmin-amanlığın bərqərar olmasına öz
töhfələrini verməlidirlər. Bunun alternativi qanlı müharibələr, bölgənin yenidən qarşıdurmalar, sabitsizlik
dövrünə qədəm qoyması demək olacaq.
Ədalət naminə deməliyik ki, Avropa Birliyi Dağlıq Qarabağ məsələsində prinsipial mövqeyini zamanzaman ortaya qoyub, ölkəmizin ərazi bütövlüyü və suverenliyinə birmənalı dəstək ifadə edib. Bu dəstək həm
təşkilatın, həm də onun parlament qurumu adından ifadə edilib. Eyni sərt mövqeyi NATO Parlament
Assambleyası da dəfələrlə bildirib. Avropa Parlamentinin Azərbaycan və Ermənistan üzrə məruzəçiləri,
həmçinin Gürcüstan və Ermənistan üzrə Parlament Əməkdaşlıq Komitəsinin həmsədri Ermənistana, onun
işğalçılıq siyasətinə qarşı ilk dəfədir ki, ortaq bəyanat qəbul etmələri onu göstərir ki, dünyanın aparıcı
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beynəlxalq təşkilatları bu münaqişənin siyasi anatomiyası və onun həll yolları barədə artıq aydın təsəvvürlərə
malikdirlər.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Bəyanatın mətni Ermənistana münasibətdə indiyə qədər adət
etmədiyimiz olduqca sərt ifadələrlə müşayiət olunur və bu mənada işğalçı Ermənistanın törətdiyi həyasız və
hüquqazidd addımlarını adekvat əks etdirir, desək yanılmarıq. Xüsusilə qeyd edilməlidir ki, Avropa Parlamenti
Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğal edildiyini açıq şəkildə bəyan edir, bəyanatda ikibaşlı
məna daşıyan və hiyləgər ifadələrə demək olar ki, təsadüf edilmir. Üstəlik, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
məsələsi problemin həlli yolunda yeganə həll variantı kimi vurğulanır. Kifayət qədər təcrübəli üç siyasətçi
tərəfindən belə bir bəyanatın verilməsi Avropa Parlamentinin bütün spektrlərində münaqişəyə dair vahid
yanaşmanın mövcud olduğunu göstərir.
Bəyanatda mühüm məqamlardan biri də açıq kontekstdə Ermənistanın beynəlxalq hüquq normalarını
pozduğunun vurğulanmasıdır. Onu da qeyd edək ki, genosid, etnik təmizləmə, yağmalama, sürünən ilhaq
siyasəti ilə Azərbaycan xalqına faşizmdən də betər müsibətlər yaşatmış erməni şovinistləri alman nasistləri
kimi damğalanmağa layiq olsalar da hələ ki nisbətən yüngül qınaqlarla aradan çıxa bilirlər. Amma Bəyanatdan
hasil olan mühüm qənaət budur ki, Beynəlxalq rəy problemlə bağlı həqiqətlərin dərk edilməsi istiqamətində
inamlı addımlar atır, Prezident İlham Əliyevin başçılıq etdiyi Azərbaycan diplomatiyası uğurlu strategiyasını
davam etdirir.
Avropa parlamentarlarının Bəyanatındakı müsbət məqamlardan biri də, ətraf rayonlarla bərabər Dağlıq
Qarabağın da qanunsuz olaraq işğal olunması faktını tanımalarıdır. İndiyə qədər bu məsələdə nala-mıxa
vuranlardan fərqli olaraq onların birmənalı qaydada Azərbaycanın ərazi bütölüyünün tanınmasına yönəlmiş
fikirləri hər cür hörmətə layiqdir. Bu həm də Azərbaycanın Beynəlxalq Qanunlarla təsbit edilmiş ərazi
bütövlüyünün tanınması deməkdir.
Yeni magistral yolun avantürası ilə bağlı Avropa Parlamentinin öz narahatlığını ifadə etməsi o deməkdir
ki, Avropa Parlamenti anlayır ki, Ermənistanın bu destruktiv siyasəti etimad, sülh və barışıq mühiti yaratmağa
kömək etmir, əksinə vəziyyətin gərginləşməsi məqsədlərinə xidmət edir. Elə o səbəbdən də Bəyanatda yolun
çəkilməsi haqda bəyan edilən niyyətlər qətiyyətlə pislənilir, təcavüzkar ölkə konstruktivliyə dəvət edilir. Bu
kontekstdə işğal altında olan Azərbaycan torpaqlarında qeyri-qanuni məskunlaşma, qanunsuz iqtisadi
fəaliyyətin hər cür formalarının Avropa Parlamentinin bu bəyanatında öz əksini tapması və buna qəti etiraz
edilməsi də diqqətçəkici amillərdəndir.
Ermənistanın münaqişənin Azərbaycanla qondarma rejim arasında olduğunu iddia edərək işğalçılıq
siyasətini gizlətməyə cəhd etməsi Avropa Parlamentinin bu bəyanatında açıqca ifşa olunur. Belə ki, Avropa
Parlamenti münaqişənin məhz Azərbaycan və Ermənistan arasında olduğunu bildirir və hər iki tərəfi
münaqişəni sülh yolu ilə həll etməyə çağırır. Axı, ağlı başında olan insanlar yaxşı başa düşürlər ki, sayları
güclə 65 minə çatan Dağlıq Qarabağ erməniləri uzağı 2500-3000 nəfərə çatacaq ordu birləşməsi yarada bilər
ki, onları da 10 milyonluq Azərbaycan əhalisi papaqla qovub bu ərazilərdən çıxara bilərdi. Ermənistan
demirəm, üçüncü bir dövlətin himayəsi olmasaydı ermənilər çətin ki bu işğalı reallaşdıra bilərdilər.
Bəyanatda 2009-cu ildə qəbul edilmiş Baza prinsiplərinə istinad edilməsi ilə münaqişənin həllində
Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqe nümayiş etdirməsinə eyham vurulması da danşıqların dalana dirəndiyi
indiki məqamda xüsusilə böyük əhəmiyyətə malikdir. Məlumdur ki, Ermənistanın yeni hakimiyyəti sözügedən
prinsipləri qəbul etmək istəmir, mümkün qədər özünü prosesdən kənarda saxlamağa çalışır. Paşinyanın
qondarma respublikanın danışıqlar prosesinə qatılmasının zəruriliyi və hər şeyin sıfırdan başlaması ilə bağlı
sərsəmləmələri, bu fonda danışıqlarda vasitəçilik missiyasını həyata keçirən ATƏT-in Minsk Qrupunun faktiki
fəaliyyətsizliyi ciddi əndişələr yaratmaqda davam edir. Ona görə də Avropa Parlamentinin qətiyyətli mövqeyi
ATƏT-in Minsk Qrupu həmsədrləri üçün nümunə olmalı və münaqişənin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
çərçivəsində həllinə dair aydın mövqe ortaya qoymalıdırlar.
Ümumiyyətlə son vaxtlar Avropa İttifaqı və bir sıra Beynəlxalq Təşkilatların Beynəlxalq hüququn və
Helsinki Yekun Aktının mühüm prinsiplərindən olan dövlətlərin ərazi bütövlüyü prinsipinə artan dəstəyi
diqqəti cəlb edir. Təqdirəlayiq haldır ki, may ayında Avropa İttifaqı Xarici İşlər Nazirləri Şurasının qəbul etdiyi
Şərq Tərəfdaşlığının gələcəyi üzrə Yekunlar sənədində Avropa İttifaqının ərazi bütövlüyü, müstəqillik və
suverenlik daxil olmaqla, qaydalara əsaslanan beynəlxalq nizama və beynəlxalq hüquqa sadiqliyi yer almışdır.
Artıq dünya yaxşı anlayır ki, ermənilərin tez-tez müraciət etdiyi öz müqəddəratını təyinetmə hüququ ötən əsrdə
kommunistlərin uydurduğu, əslində dünya nizamını pozan davakar separatçılıq hərəkətlərindən başqa bir şey
deyil. Ona qalsa, dünyada 5500-dən çox millət və xalq yaşayır və onlardan hər biri öz müqəddəratını təyinetmə
haqqı istəsə, bunlar bütün dünyada qanlı müharibələrə və idarə oluna bilməyəcək xaosa gətirib çıxarar. Üstəlik,
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bir millətin öz müqəddəratını bir dəfə təyin etmək hüququ var və ermənilər bu hüquqdan istifadə edərək qədim
Azərbaycan torpaqlarında artıq öz müqəddəratlarını təyin ediblər. Sayları güclə 65 min nəfərə çatan gəlmə
ermənilərin Azərbaycan ərazilərində ikinci erməni dövləti yaratmaq cəhdləri isə nə hüquqa, nə də tarixi
praktikaya sığmayan nonsensdir. Artıq dünya yaxşı başa düşür ki, dünya nizamının, sülh və əmin-amanlığın
qorunmasını nəzərdə tutaraq Avropa İttifaqının Xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi
Cozef Borrel bu günlərdə BMT Təhlükəsizlik Şurasının virtual iclasında bildirmişdir ki, suverenliyə və ərazi
bütövlüyünə hörmət Avropa İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığı ölkələri ilə münasibətlərində əsas elementlərdən biri
olacaq.
Avropa Parlamentinin son bəyanatı Avropa Şurası üçün örnək olmalıdır. Adi məişət məsələsinə dərhal
reaksiya verən Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmməruzəçiləri Ermənistan
tərəfindən işğal altında saxlanan ərazilərimizdə keçirilmiş və təlxək oyunlarına bənzəyən qondarma “seçki”
şousunu görməzdən gəlməsi ancaq təəssüf doğurur.
Bəyanat, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin uğurlu xarici siyasətinin
parlamentarizm əməkdaşlığı çərçivəsində həyata keçirilməsinin ən bariz nümunəsidir. Avropa Parlamenti ilə
uğurlu əməkdaşlıq çərçivəsində Azərbaycanın haqq səsinin yüksək tribunalardan səsləndirilməsi əlbəttə ki,
bundan sonra da davam edəcək. Bu bəyanat onu göstərir ki, Azərbaycanın uğurlu xarici siyasəti gözlənilən
nəticələri verir. Bəyanatda dilə gətirilən fikirlər Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təsdiq etdiyi kimi,
Ermənistanın işğalçılıq siyasətini də xüsusi olaraq pisləyir.
Ermənistan Avropa Parlamentinin yaydığı bu bəyanatın əhəmiyyətsiz bir sənəd olduğunu iddia etsə də,
Avropa dövlətlərinin parlamentlərinin birləşdiyi bu mötəbər qurumda münaqişənin həllinin əsas şərti kimi
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün önə çəkilməsi və Ermənistanın işğalçı siyasətindən narahatlığın ifadə
edilməsi, danışıqlar prosesindəki mövcud reallıqların Avropada necə qəbul edilməsini göstərir. Çünki, bu
Bəyanatla Avropa İttifaqı bütün Şərq tərəfdaşlığı ölkələrinin beynəlxalq norma və prinsiplər əsasında
beynəlxalq səviyyədə tanınan sərhədləri çərçivəsində suverenliyi, ərazi bütövlüyü və siyasi müstəqilliklərinin
dəstəklənməsi üzrə öhdəliklərini bir daha təsdiq etmiş olur.
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130 dövlətin Azərbaycan Prezidentinin təşəbbüsünü dəstəkləməsi diplomatiyamızın
növbəti böyük uğurudur
İttifaq Mirzəbəyli
Aqillər deyirlər ki, hansısa təşəbbüsün və ya təklifin qəbulu zamanı iki məqam xüsusi rol
oynayır: Birinci, irəli sürülən təşəbbüs hansı dairədə, nə qədər insanın mənafeyinə uyğundur? İkinci,
bu təşəbbüs kim tərəfindən irəli sürülür? Tarixi sənədlərdə göstərilir ki, 1789-cu ildə ABŞ
Konstitusiyasına insan hüquq və azadlıqları barədə müddəaların daxil edilməsi zamanı bu iki məsələ
daha kəskin şəkildə ortaya çıxmışdı. O zaman bildirilmişdi ki, əsas qanuna bu müddəaların daxil
edilməsi ölkənin bütün ştatlarının əhalisinin mənafeyinə uyğundur. Təklifin müəllifi isə, az qala hamının
tanıdığı, sonradan ABŞ-ın üçüncü Prezidenti olmuş Tomas Cefferson idi. Ona görə də təklif dərhal
qəbul edilmiş və ratifikasiyaya göndərilmişdi.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Türk Şurasının və Qoşulmama Hərəkatının sədri İlham
Əliyevin bu il mayın 4-də Qoşulmama Hərəkatının təmas qrupunun COVID-19 pandemiyasına həsr edilmiş
onlayn Zirvə görüşündəki giriş nitqində səsləndirdiyi təklifin qısa müddət ərzində 130 ölkənin dövlət və
hökumət başçıları tərəfindən dəstəklənməsi zamanı da, yəqin ki, yuxarıda qeyd etdiyimiz iki məqam xüsusi
olaraq nəzərə alınmışdır. Birinci, dövlət başçımızın bu təşəbbüsünün səmərə verəcəyi insanların əhatə dairəsi
barədə danışmağa ehtiyac duyulmur. Çünki bu təklif planetimizin bütün sakinlərinin maraq və mənafeyinə
uyğundur. İkinci, bu təşəbbüs dünyanın bloklara qoşulmayan 120 dövlətinin ali səviyyəli rəsmilərinin razılığı
ilə gündəmə gətirilmişdi və onu dilə gətirən şəxs dünya siyasətində özünəməxsus yeri olan Qoşulmama
hərəkatının və Türk Şurasının sədri Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev idi.
Xatırladaq ki, həmin təşəbbüsün səsləndirildiyi tədbirdə Qoşulmama Hərəkatına üzv dövlətlərlə
yanaşı, BMT-nin Baş katibi, BMT Baş Assambleyasının prezidenti, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş
direktoru, Afrika İttifaqı və Avropa İttifaqı kimi beynəlxalq təşkilatların yüksək çinli nümayəndələri də iştirak
etmişdilər. Üstəlik, tərkibində 120 ölkəni birləşdirən Qoşulmama Hərəkatı BMT-dən sonra dünya dövlətlərinin
təmsil olunduğu ikinci ən böyük siyasi təsisatdır. Yəni bu təklifin – təşəbbüsün bəyənilməsi, təqdir olunması
üçün çoxsaylı əsaslar var idi.
Bu məqamda bir faktı xüsusilə vurğulamaq zərurəti var. Belə ki, Azərbaycan Prezidentinin Bakıdan
səsləndirdiyi həmin təşəbbüsün dünya ictimaiyyəti üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğunu təkrar etməyə ehtiyac
yoxdur. Çünki hamı bilir ki, əsas məqsəd koronavirus pandemiyasına qarşı birgə mübarizə aparmaq üçün
səylərin birləşdirilməsindən ibarətdir. Rəsmi İrəvanın dünya əhəmiyyətli bu layihənin əleyhinə səs verməsi isə
bir daha onu göstərir ki, işğalçı ölkəyə xəstə təxəyyüllü, dünya xalqlarının taleyi ilə oynamaq dərəcəsində
gerizəkalı insanlar rəhbərlik edirlər.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri
Hikmət Hacıyev adı çəkilən təşəbbüsün beynəlxalq aləmdə dəstəklənməsinə və təqdir olunmasına münasibət
bildirərkən deyib ki, pandemiya insanların həyatını təhlükə altına qoyan ciddi sağlamlıq problemləri
yaratmaqla bərabər, mənfi fəsadları hələ uzun müddət hiss olunacaq sarsıdıcı qlobal sosial-iqtisadi və
humanitar təhlükələr yaradıb: “Dünya müharibəsi ilə müqayisə olunan COVID-19 pandemiyası şəraitində
özünütəcrid və franqmentar xarakterli tədbirlər əvəzinə qlobal həmrəyliyə və qlobal baxışa böyük ehtiyac var:
“Prezident İlham Əliyev Qoşulmama Hərəkatının onlayn Zirvə görüşündə çıxışı zamanı qlobal həmrəyliyin
nümunəsi kimi pandemiya ilə mübarizə məqsədilə BMT Baş Assambleyasının dövlət və hökumət başçıları
səviyyəsində videokonfrans vasitəsilə xüsusi sessiyasının keçirilməsi təklifini irəli sürdü. BMT
Nizamnaməsinə əsasən, Baş Assambleya ehtiyac duyulduğu təqdirdə xüsusi sessiyalar keçirə bilər. Xüsusi
sessiyalar BMT Təhlükəsizlik Şurasının və ya üzv ölkələrin çox hissəsinin müraciəti əsasında Baş katib
tərəfindən çağırılmalıdır. BMT-nin təsis olunmasından indiyə qədər Baş Assambleyanın xüsusi sessiyaları
məhdud sayda keçirilib”.
Xatırladaq ki, mayın 4-də keçirilən tədbirdən sonra Qoşulmama Hərəkatının sədri Prezident İlham
Əliyev Qoşulmama Hərəkatı ölkələri adından BMT Baş Assambleyasının dövlət və hökumət başçıları
səviyyəsində videokonfrans vasitəsilə xüsusi sessiyanın keçirilməsi təklifi ilə Baş katib Antonio Quterreşə
müraciət ünvanlamışdı. BMT Baş katibi mayın 28-də Baş Assambleyanın “Prosedur Qaydaları” adlı sənədinin
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9 (a) bəndinə uyğun olaraq bütün üzv ölkələrə müraciət edərək 30 gün müddətində, yəni iyunun 27-nə qədər
təşəbbüsə dair münasibət bildirilməsini xahiş edib.
Bəs Bakıdan Nyu-Yorka və oradan da dünyanın bütün ölkələrinə göndərilən bu müraciətlərin nəticəsi
nə oldu? Nəticə ondan ibarətdir ki, dövlət başçımızın təşəbbüsü lazım olandan da çox səs qazanaraq, qəbul
edildi. Rəsmi məlumatda bildirilir ki, qaydalara əsasən, BMT-yə üzv ölkələrin çox hissəsi (97 ölkə kifayətdir)
təşəbbüsü dəstəklədiyi təqdirdə, xüsusi sessiya təşkil olunmalıdır. Azərbaycan tərəfində olan rəsmi
məlumatlara görə, sözügedən müddətin bitməsinə qədər 130-dək ölkə təşəbbüsə dəstək verdikləri barədə Baş
katibin ofisini məlumatlandırıb. Yəni, nəticə göz qabağındadır. Üstəlik, bu təşəbbüsü dəstəkləyən ölkələrdən
BMT ofisinə gələn məlumatlarda bildirilir ki, Prezident İlham Əliyevin Baş Assambleyanın xüsusi
sessiyasının keçirilməsi ilə bağlı təşəbbüsü vaxtında irəli sürülmüş və çox ehtiyac duyulan təşəbbüsdür. Yəni
xüsusi sessiyanın keçirilməsi artıq təkcə həmin ölkələrin deyil, BMT-yə üzv olan bütün dövlətlərin ümumi
məsələsinə çevrilib.
Bu zaman bir məqamı da xüsusi vurğulamaq istərdik. Belə ki, “Mən dövlət başçısı seçilərəmsə, bütün
azərbaycanlıların prezidenti olacağam” vədini yüksək səviyyədə günün reallığına çevirən İlham Əliyev bu
lokal müstəvidən kənarda da öz sözünün üstündə durmağın nümunəsini yaratdı. Belə ki, ötən il oktyabrın 25də Bakıda Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının XVIII Zirvə görüşündə bu
beynəlxalq təşkilata sədrlik Venesuela Bolivar Respublikasından Azərbaycana keçmişdi. Hərəkatın yeni sədri
– Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev zirvə görüşündəki nitqində beynəlxalq ictimaiyyət
qarşısında çox böyük bir öhdəlik götürdüyünü dilə gətirmişdi: “Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatında sədrliyi
zamanı digər təsisatlarla dialoqun qurulması və inkişaf etdirilməsi, əməkdaşlığın coğrafiyasının
genişləndirilməsi üçün səylər göstərəcəkdir. Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələrin əksəriyyəti inkişaf etməkdə
olan ölkələr olduğundan hərəkat çərçivəsində iqtisadi sahədə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi çox mühümdür...
Üzv dövlətlərin maraqlarının BMT çərçivəsində birgə səylərlə müdafiə olunması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir”.
Sitatın son cümləsinə diqqət yetirin. Buyurun, bu, dövlət başçımızın ötən ilin oktyabrında üzv dövlətlərin
maraqlarının təmin edilməsi üçün verdiyi vəd, bu da iyunun son günlərində Nyu-Yorkdan gələn xəbər.
Siyasətçinin, liderin verdiyi vədə əməl etməsinin bariz nümunəsi, məhz delə olur.
Biz inanırıq ki, dövlət başçımızın oktyabrın 25-də səsləndirdiyi başqa bir ifadənin də real nəticələrini
tezliklə görəcəyik. Qoşulmama Hərəkatının yeni sədri həmin gün demişdi: “Azərbaycan Qoşulmama
Hərəkatında sədrliyi zamanı öz prioritetlərini və fəaliyyətini tarixi Bandunq prinsipləri üzərində quracaq.
Bütün ölkələrin suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə hörmət, dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamaq və qarşılıqlı
maraqların qorunması və əməkdaşlığın təşviqi kimi prinsipləri ehtiva edən Bandunq prinsipləri Azərbaycanın
xarici siyasətinin təməl prinsipləri ilə üst-üstə düşür... Sərhədlərin güc yolu ilə dəyişdirilməsi, gücdən istifadə
olunmaqla ölkələrin ərazi bütövlüyünün pozulması, daxili işlərə müdaxilə yolverilməzdir”.
Təbii ki, bu, təkcə Azərbaycanın istəyi və tələbi deyil, bu, beynəlxalq ictimaiyyəti daim narahat edən
problemlərdən biridir. Həmin problemi yaradan ölkələrdən biri isə pandemiyaya qarşı birgə mübarizə üçün
irəli sürülən təşəbbüsün əleyhinə səs vermiş Ermənistandır. İşğalçı, terrorçu, təxribatçı və vassal Ermənistan.
Xalq qəzeti. - 2020.- 1 iyul. - № 124. - S. 3.
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Azərbaycan diplomatiyasının növbəti uğuru
Mübariz Qurbanlı,
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri, Yeni Azərbaycan Partiyası İcra katibinin müavini
Koronavirus pandemiyası ilə bağlı dünyada gedən proseslər göstərir ki, yoluxucu xəstəliyin
qarşısının alınması və yaranmış vəziyyətdən çıxış yolunun tapılması üçün qlobal xarakterli birgə
tədbirlərin görülməsinə ehtiyac var.
Hələ CovId-19-un yayılmağa başladığı ilk dövrlərdə Prezident İlham Əliyev pandemiyaya qarşı
mübarizənin beynəlxalq təşkilatlar səviyyəsində aparılmasının vacibliyini nəzərə almış və onun təşəbbüsü ilə
2020-ci il aprelin 10-da Türk Şurasının videokonfrans formatında fövqəladə Zirvə görüşü keçirilmişdir. Bu
tədbirin tarixi-siyasi əhəmiyyəti ondadır ki, dünyada ilk dəfə olaraq beynəlxalq təşkilat çərçivəsində, dövlət
başçılarının iştirakı ilə bəşəriyyəti narahat edən CovId-19-un fəsadları, onun insanların sağlamlığına və
ölkələrin sosial-iqtisadi təhlükəsizliyinə yaratdığı təhdidlər müzakirə edilmişdir.
Qoşulmama Hərəkatının sədri Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə təşkilatın Təmas Qrupunun
2020-ci il mayın 4-də keçirilmiş Zirvə görüşündə Qoşulmama Hərəkatına üzv dövlətlərlə yanaşı, BMT-nin
Baş katibi, BMT Baş Assambleyasının prezidenti, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Baş direktoru, Avropa
İttifaqı və Afrika İttifaqı kimi beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri də iştirak etmiş, tədbirdə pandemiyaya
qarşı mübarizədə dünya ölkələri arasında əməkdaşlıq məsələsi müzakirə olunmuşdur. Prezident İlham Əliyev
bu mötəbər tədbirdə çıxış edərək, pandemiya ilə mübarizədə qlobal həmrəyliyin yaradılması üçün BMT Baş
Assambleyasının dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində videokonfrans vasitəsilə xüsusi sessiyanın
keçirilməsi təklifini irəli sürmüşdür.
Bu təklifi Qoşulmama Hərəkatının üzv dövlətləri yekdilliklə dəstəklədikdən sonra Prezident İlham
Əliyev Qoşulmama Hərəkatı ölkələri adından BMT Baş Assambleyasının dövlət və hökumət başçıları
səviyyəsində xüsusi sessiyasının keçirilməsi ilə bağlı təşkilatın Baş katibi Antonio Quterreşə müraciət
etmişdir. BMT-nin Baş katibi mayın 28-də Baş Assambleyanın "Prosedur Qaydaları”na uyğun olaraq, bütün
üzv ölkələrə müraciət edib 30 gün müddətində, yəni iyunun 27-nə qədər təşəbbüsə münasibət bildirmələrini
xahiş etmişdir. Qaydalara görə, BMT-yə üzv ölkələrin 97-si təşəbbüsü dəstəklədiyi halda xüsusi sessiya təşkil
olunmalıdır. Hələ göstərilən müddətin bitməsinə qədər 130-dək dövlətin Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsünü
dəstəkləməsi beynəlxalq birliyin Azərbaycana böyük etimad və inam göstərməsindən irəli gəlir.
Prezident İlham Əliyevin koronavirus pandemiyasına qarşı apardığı siyasət yalnız ölkəmizin deyil,
həm də qlobal səviyyədə beynəlxalq ictimaiyyətin maraqlarını ifadə edir. Fikrimizcə, BMT Baş
Assambleyasının xüsusi sessiyasının keçirilməsi CovId-19-la mübarizədə beynəlxalq həmrəylik yaradaraq,
pandemiyaya qarşı sistemli və mütəşəkkil tədbirlərin görülməsinə əhəmiyyətli təsir göstərəcək. Prezident
İlham Əliyevin pandemiyaya qarşı mübarizə sahəsində atdığı addımların əhəmiyyətini və dünya dövlətləri
arasında həmrəyliyin yaranması istiqamətindəki fəaliyyətinin müsbət nəticələrini beynəlxalq ictimaiyyət öz
həyatında hiss edəcəkdir.
Azərbaycan dövləti koronavirus pandemiyasına qarşı mübarizəyə qlobal təhlükəsizlik məsələsi kimi
yanaşır və bu məqsədlə praktiki tədbirlər görür. Hazırda CovId-19 insanların sağlamlığına və həyatına ciddi
təhlükə olmaqla yanaşı, dünya ölkələri üçün sosial-iqtisadi və humanitar problemlər yaratmışdır. Ölkəmiz
pandemiyaya qarşı mübarizədə qlobal həmrəylik nümayiş etdirərək, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına könüllü
ianə ayırmış, 30-dan çox dövlətə humanitar yardım göstərmişdir.
Dünyanın koronavirusla üzləşdiyi bir vaxtda Prezident İlham Əliyevin irəli sürdüyü təşəbbüslər sübut
edir ki, Azərbaycan yalnız özünün deyil, həm də dünya əhalisinin sağlamlığı ilə bağlı təhlükəsizliyin təmin
olunmasına çalışır. Ölkəmiz həmişə beynəlxalq əməkdaşlığın möhkəmlənməsində, mədəniyyətlərarası
dialoqun, qlobal xarakter daşıyan tədbirlərin keçirilməsində yaxından iştirak etmiş, pandemiya ilə mübarizədə
də beynəlxalq həmrəyliyin vacib olmasını nəzərə alıb bu istiqamətdə fəal siyasət aparır.
Azərbaycan. - 2020.- 1 iyul. - № 124. - S. 1,5.
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Azərbaycan diplomatiyasında yeni mərhələ
Əlimusa İbrahimov,
Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru
Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Ceyhun Bayramov Azərbaycanın Xarici işlər naziri təyin
olundu. Bu təyinat həm də bundan sonra Azərbaycanın öz hücum diplomatiyasını daha da fəallaşdıracağından
xəbər verir. Malik olduğumuz məlumatlar və apardığımız təhlillər Ceyhun Bayramovun Xarici İşlər naziri
postunda bu çağırışlara cavab verə biləcəyinə böyük ümidlər yaradır.
Ali diplomatiya idarəmizin yeni rəhbəri uzun illər ərzində rəhbərlik etdiyi hüquq şirkəti vasitəsilə
Azərbaycanın dövlət maraqlarının beynəlxalq səviyyədə təmsil edilməsində bilavasitə iştirak edib.
C.Bayramov şəxsən özü və komandası Azərbaycan Respublikasına qarşı bir sıra beynəlxalq arbitraj
məhkəmələrində qaldırılmış əsassız iddialara qarşı dövlətin qanuni maraqlarını yüksək səviyyədə müdafiə
edib. Onların apardığı proseslərin nəticəsi olaraq, müstəqil arbitraj məhkəmələrinin qərarları ilə dövlətimizə
qarşı qaldırılmış iddialar rədd olunub. O, həmçinin, 2005-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının tərəfdar
çıxdığı bir sıra beynəlxalq sazişlərin və beynəlxalq səviyyəli əqdlərin layihə sənədlərinin hazırlanması və
razılaşdırılması prosesində iştirak edib. 2004-2012-ci illərdə dünyanın aparıcı hüquq nəşrlərindən olan
"Chambers Global", "IFLR1000" və "Legal500" tərəfindən hər il Azərbaycanda vergiqoyma və mülki hüquq
sahəsində aparıcı hüquqşünaslar siyahısına daxil edilib.
Nazir postu yüksək idarəçilik qabiliyyəti tələb edir. Ceyhun Bayramovun bu sahədə də yetərincə
təcrübəsi var. O, 2013-cü il mayın 30-dan avqustun 12-dək Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
aparatının rəhbəri vəzifəsində çalışıb. Prezidentin 12 avqust 2013-cü il tarixli sərəncamı ilə təhsil nazirinin
müavini, 23 aprel 2018-ci il tarixli sərəncamı ilə Təhsil naziri vəzifəsinə təyin olunub. Təhsil naziri vəzifəsində
çalışarkən idarəçilik mexanizmini optimallaşdırmağa nail olub.
Ceyhun Bayramovun 2013-cü ildən başlayaraq təhsil nazirinin müavini vəzifəsində əsas fəaliyyət
istiqamətlərindən biri nazirliyin beynəlxalq əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi olub. O, nazirliyin bir sıra
beynəlxalq təşkilatlarda rəsmi nümayəndəsi, hökumətlərarası komissiyalarda təmsilçi olub. Bu müddət ərzində
bir sıra beynəlxalq təhsil layihələrinin Azərbaycana gətirilməsini təmin edib. Onlardan məktəb bazasında
yaradılmış və gələcəyin peşəkar İT mütəxəssislərinin hazırlanmasına yönəlik "Rəqəmsal bacarıqlar layihəsi",
bir neçə fənnin inteqrativ şəkildə tədrisini nəzərdə tutan və dünyanın aparıcı təhsil müəssisələrində geniş tədris
olunan STEAM layihəsini nümunə göstərə bilərik.
2019-cu il üçün Dünya İqtisadi Forumun Rəqabətlilik İndeksində Azərbaycan təhsil sisteminin 12
göstərici üzrə nəticələri əhəmiyyətli şəkildə yaxşılaşdığı əks olunub. Həmçinin, 2019-cu ildə PİSA - şagirdlərin
nailiyyətlərinin beynəlxalq reytinqində - Azərbaycan şagirdlərinin göstəriciləri yaxşılaşıb.
O, nazir olduğu dövrdə beynəlxalq münasibətlərin kurasiyasını şəxsən özü həyata keçirib. Bu müddət
ərzində bir sıra yüksək səviyyəli beynəlxalq tədbirlərdə Azərbaycanı təmsil edib.
Koronavirus pandemiyası dövründə nəinki Azərbaycanda, bütün dünya ölkələrində qurumlar həm də
fəaliyyət sınağından keçdi. Azərbaycanda pandemiya şəraitində uğurla fəaliyyət göstərən qurumlardan biri
məhz Təhsil Nazirliyi oldu. Mart ayından başlayaraq yaranmış çətin vəziyyətə baxmayaraq, çevik şəkildə
ardıcıl təhsil layihələrinin həyata keçirilməsi, "Microsoft" kimi beynəlxalq korporasiya ilə birgə layihənin
icrası təmin olundu. Virtual məktəb layihəsi uğurla icra edildi.
Müasir dövrün tələblərindən biri də dil bilgisidir. Ceyhun Bayramov Azərbaycan, rus və ingilis
dillərində sərbəst danışır. Azərbaycan dilini təsadüfən qeyd etmədik, çünki sabiq nazir Elmar
Məmmədyarovun timsalında bir sıra məmurların Azərbaycan dilində özünü ifadə edə bilməməsi ciddi tənqid
olunan məsələlərdəndir.
Elmar Məmmədyarovdan sonra Xarici İşlər Nazirliyinə rəhbərin kənardan gətirilməsi zəruri idi. XİNdə keçirilən antikorrupsiya əməliyyatlarından aydın olur ki, ötən müddət ərzində bu qurumda korrupsiyaya
meylli qruplar yuva salıb. Odur ki, bu sistemin içərisində olmayan bir şəxs XİN-də strukturları yeniləyə və
normal kadr siyasəti həyata keçirə bilərdi.
Qeyd edilən bütün bu məqamların təhlilinin sonunda baş diplomat vəzifəsinin reputasiyası təmiz,
sədaqətli, bacarıqlı, beynəlxalq əlaqələri, çevikliyi ilə seçilən Ceyhun Bayramova tapşırılması çox uğurlu
addımdır.
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Azərbaycanın yeni Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramovun ilk çıxışı bu qənaətimizi daha da
möhkəmləndirir. Yeni nazir ilk çıxışında ölkəmizin strateji maraqlarının təmin edilməsi yönündə əsas
istiqamətlər və vəzifələrlə bağlı olaraq sistemli və davamlı fəaliyyətin təmin edilməsi üçün bütün zəruri
tədbirlərin həyata keçiriləcəyini vurğulayıb. C.Bayramov yeni dönəmdə XİN-in fəaliyyətinin ölkəmizin
beynəlxalq imicinin və nüfuzunun daha da möhkəmləndirilməsi istiqamətində qurulacağını bəyan edib.
Xarici İşlər naziri postunda milli, vətənpərvər, eyni zamanda, yüksək diplomatik keyfiyyətlərə malik
şəxsin oturması vacib amil idi. XİN rəhbəri dövlətin qüdrətinə uyğun davranmağı və dövlətin beynəlxalq
müstəvidə hüquqlarını qorumaq üçün lazım gəldikdə siyasi-hüquqi müstəvidə döyüşməyi bacarmalıdır. Bu
baxımdan inanırıq ki, yeni Xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ümidləri doğruldacaq, XİN-də çox ciddi,
müsbətə doğru dəyişikliklər, Azərbaycanın xarici siyasət kursunda, diplomatik fəaliyyətində müsbət nəticələr
baş verəcək.
525-ci qəzet. - 2020.- 21 iyul. - № 72. - S. 6.
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XX əsrin əvvəllərində xarici ölkələrin Bakıdakı diplomatik nümayəndəlikləri
I hissə
Rövşən Ağayev
28 May 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin (AXC) yaranması ilə ölkəmiz müstəqil dövlət
kimi beynəlxalq münasibətlər sisteminə qoşuldu. 1919-cu ildə Azərbaycan diplomatiyası ilk addımlarını
atanda Bakıda artıq 16 dövlətin diplomatik nümayəndəliyi fəaliyyət göstərirdi.
Bu yazıda AXC hakimiyyəti illərində xarici ölkələrin Bakıda fəaliyyət göstərən diplomatik
nümayəndəlikləri haqqında bəzi məlumatları oxucuların nəzərinə çatdırmaq istəyirik. Həmin diplomatik
nümayəndəliklərin fəaliyyəti haqqında müfəssəl məlumat verməyə iddia etmədən ilk növbədə onların
rəhbərləri, bu nümayəndəliklərin yerləşdikləri ünvanlar haqqında qısa məlumat verməyə çalışacağıq. Eyni
zamanda, məqalədə Avropanın etnik icma üzvlərinin buraya gəlməsi və yaşaması, Azərbaycanın bu xarici
dövlətlərlə iqtisadi, beynəlxalq münasibətləri və mədəni əlaqələri haqqında bəzi məlumatlar veriləcək.
Arxiv sənədlərinin öyrənilməsi göstərir ki, XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan kapitalist
istehsalı prosesinə getdikcə daha çox cəlb olunurdu. Fransa, İsveç, Hollandiya, Almaniya, İsveçrə, İngiltərə və
Belçika kapitalı getdikcə Bakının neft sənayesinə daha çox daxil olurdu. Xarici və yerli kapitalistlərin neft
sənayesinə cəlb olunması burada Avropa xalqlarının nümayəndələrinin sayının tədricən artmasına və
Azərbaycanda Avropa icmalarının formalaşmasına gətirib çıxarırdı.
Avropa xalqlarının nümayəndələrinin Azərbaycanda həyat və fəaliyyətlərindəki ən vacib amillərdən biri
burada olan tolerantlıq və dözümlülük idi, bunun nəticəsində Avropa icmalarında din azadlığı, kilsələrin
qurulması və milli məktəblərin yaradılması, milli və mədəni dəyərlərin qorunub saxlanması imkanları
olmuşdur. Bütün bunlar xarici ölkələrin diplomatik nümayəndəliklərinin fəaliyyətində nəzərə alınırdı.Eyni
zamanda, arxiv məlumatlarının təhlili göstərir ki, bir çox diplomatik nümayəndəlik rəhbərləri bu və ya başqa
formada neft sənayesi ilə əlaqəli olan ərazilərdə işləyiblər.
AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARI
Azərbaycan və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında diplomatik münasibətlər qurmaq üçün ilk cəhd
1919-cu il mayın 28-də Parisdə edilmiş, Azərbaycan Parlamentinin sədri Ə.M.Topçubaşovun rəhbərlik etdiyi
nümayəndə heyəti ABŞ Prezidenti Vudro Vilson ilə görüşmüşdü. Bu görüşdə Vilsona müstəqil Azərbaycan
dövlətinin tanınması, Millətlər Liqasına qəbul edilməsi, ABŞ ilə diplomatik əlaqələrin qurulması və s. barədə
rəsmi Memorandum təqdim olundu.
ABŞ-ın diplomatik nümayəndəliyi Krasnovodskaya küçəsi, 8 - indiki Səməd Vurğun küçəsində
yerləşirdi. Nümayəndəliyə vitse-konsul Con Randolf rəhbərlik edirdi. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, 1914cü ildən bəri məşhur Amerika şirkəti "Ford-T"nin Bakıda nümayəndəliyi fəaliyyət göstərirdi.
1919-cu il yanvarın sonunda Azərbaycan hökuməti ilə Amerikanın Yaxın Şərqə Yardım Komitəsi
arasında iqtisadi müqavilə bağlandı və bu müqaviləyə əsasən, Azərbaycan komitəni neft məhsulları, ABŞ isə
Azərbaycanı ağ un ilə təmin etməyi öhdəsinə götürdü.
Burada vurğulamaq lazımdır ki, 1898-ci ildə Azərbaycan dünyada neft hasilatına görə ABŞ-ı
qabaqlamış və dünyada birinci yerə çıxmışdı. Azərbaycanlı sahibkarların uğurlu ticarət - kommersiya
fəaliyyətləri sayəsində 1913-cü ildə neft sənayesində mövqelərini xeyli möhkəmləndirmək tendensiyası
müşahidə olunurdu. Bakı neft sənayesi sahibkarı Murtuz Muxtarovun zavodunda istehsal olunan maşın və
avadanlıqlar xaricə ixrac edilirdi. Onun özü də tez-tez xaricdən, xüsusən də ABŞ-dan maşın və avadanlıqlar
satın alırdı. Hətta inqilabdan sonra da M.Muxtarovun adına avadanlıqlarla dolu konteynerlər gəlməkdə davam
edirdi. Arxiv sənədlərindən məlum olur ki, XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Balaxanı-Sabunçu neft
sənayesi ərazisindəki qazma qurğularında 10 amerikalı çalışmışdı.
Zadəgan mənşəli, dövlət müşaviri, "Şıxov" Neft Sənayesi və Ticarət Cəmiyyəti İdarə Heyətinin üzvü
F.Şumilovun Nyu-York Həyat Sığorta Şirkətinin Rusiya filialının baş inspektoru olduğu barədə məlumat da
yəqin ki, maraqlı olacaq. Bu cəmiyyət 1859-cu ildə Nyu-Yorkda yaradılmışdı.
BELÇİKA
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XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın neft hasilatı sənayesinin inkişafında Belçika
şirkətləri, eləcə də Belçika Cəmiyyəti iştirak edirdi.
Qeyd etmək lazımdır ki, şirkətin fəaliyyəti üzrə şərtlər 1889-cu ilin noyabrında təsdiq edilmişdi. Şirkətin
idarə heyəti Brüsseldə yerləşirdi. Cəmiyyətin idarə heyətinin üzvü Belçika vətəndaşı V.Mayer-Qaller eyni
zamanda, "Bakı Rusiya Neft Cəmiyyəti"nin idarə heyətinin üzvü idi.
Belçika Krallığının diplomatik nümayəndəliyi Qorçakovskaya küçəsi, 19 - indiki Hacı Zeynalabdin
Tağıyev küçəsində yerləşirdi.
BÖYÜK BRİTANİYA
Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı ilə Azərbaycan arasında ilk əməkdaşlıq əlaqələri
XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində - Azərbaycanın çar Rusiyasının tərkibində olduğu illərdə yaranmışdı.
Artıq XIX əsrin sonlarında İngiltərə kapitalı Bakı rayonunda özünə möhkəm yer tutmuşdu. Burada çoxlu sayda
Britaniya firmaları aktiv şəkildə fəaliyyət göstərirdilər. 1898-1903-cü illər ərzində İngiltərə şirkətləri Bakı
rayonunun müəssisələrinə 47 milyon rubl həcmində sərmayə qoymuşdular. 1903-cü ildə Bakı rayonunda
kapitalı 60 milyon rubl olan 12 ingilis cəmiyyəti fəaliyyətdə idi.
Azərbaycanın neft sənayesi getdikcə dünya neft inhisarçısının - dünya neft ticarətində lider mövqeləri
ələ keçirməyə və neft xammalı bazasını genişləndirməyə çalışan İngilis-Holland "Royal Dutç Şell"in ciddi
səyləri ilə qarşılaşırdı. Neft sənayesinin milliləşdirilməsindən əvvəl Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 109
səhmdar cəmiyyətindən 37-si Britaniya kapitalına (100 milyon funt-sterlinq) aid idi.
Böyük Britaniyanın diplomatik nümayəndəliyi Rusiya-Asiya Bankının Bakı filialının ofisinin binasında
- Kladbişenskaya 11, indiki Mehdi Hüseyn küçəsində yerləşirdi. Bakıdakı diplomatik missiyaya Rusiya-Asiya
Bankının Bakı filialının direktor müavini vitse-konsul rütbəsinə malik olan Hevelke Teodor Uilyam rəhbərlik
edirdi.
1919-cu ildə AXC hökuməti İngiltərədəki ən iri şirkətlərindən biri olan "Kosmos" şirkəti ilə müqavilə
bağlamışdı. Müqaviləyə əsasən, şirkət Azərbaycanda yığılmış xammalı Qara dəniz limanları vasitəsilə ixrac
etmək və onun satışını təşkil etmək öhdəliyi götürmüşdü.
DANİMARKA
Danimarkanın diplomatik nümayəndəliyi Birjevaya küçəsi 32 - indiki Üzeyir Hacıbəyov küçəsində
yerləşirdi. Nümayəndəliyə konsul Erin Bisring rəhbərlik edirdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
süqutundan sonra nümayəndəliyin fəaliyyəti də dayandırılmışdı. Maraqlıdır ki, bu dövrdə Bakıda olan
diplomatlar, o cümlədən, Erin Bisring də şəhərə gətirilmiş avtomobillərə birincilər sırasında oturanlardan
olmuşdur. Belə ki, Danimarka konsulu 31 at gücündə "Berne" (İsveçrə) markalı avtomobildən istifadə edirdi.
FİNLANDİYA
XIX əsrin sonlarında Azərbaycanda 738 fin və eston yaşayırdı, 1926-cı ildə isə onların sayı 168 nəfər
idi.
Finlandiyanın diplomatik nümayəndəliyi Nobelin Balaxanıdakı kontorunun binasında yerləşirdi.
Nümayəndəliyə konsul agenti Vegelius rəhbərlik edirdi.
FRANSA
1897-ci ildə aparılan siyahıyaalmadan məlum olur ki, o dövrdə Azərbaycanda iki yüz nəfərdən çox
fransız yaşamışdı. 1917-ci ildə keçirilmiş birgünlük siyahıyaalmaya əsasən, Bakıda 89 fransız olmuşdur, 1926cı ildə onların sayı yalnız 56 nəfər olmuşdu. Sovetləşmə, repressiyalar nəticəsində isə Azərbaycanda
fransızların sayı faktiki olaraq yoxa çıxdı.
XIX əsrin 80-ci illərindən başlayaraq "Rotşild Qardaşları" Paris Bank Evinin timsalında Fransa
kapitalının Bakıya axını başladı. 1885-ci ildə bu bank evi "Xəzər-Qara Dəniz Neft Sənayesi və Ticarət
Cəmiyyəti"ni yaratdı. 1890-cı ildə Bakı neftinin ixracının 42 fazi Paris bank evinin nəzarəti altında həyata
keçirilmişdi.
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Rotşildlərin Bakı şirkətinin fəaliyyəti həm də yaradıcılıq axtarışına yönəldilmiş, qabaqcıl yaradıcı
düşüncə hər cür dəstəklənmiş, neft və neft məhsullarının sənayedə və kənd təsərrüfatında istifadəsinin yeni
istiqamətlərini açmışdı. Fransanın diplomatik nümayəndəliyi Vodovoznaya küçəsində, indiki Almaz İldırım
küçəsində yerləşirdi. Nümayəndəliyə konsul agenti Yemelyanov rəhbərlik edirdi. Nümayəndəlik Bakıda
məşhur olan neft sənayesi sahibkarı Dmitri Mitrofanovun evində yerləşirdi. Saray zənginliyi ilə fərqlənən bu
ev 1898-ci ildən 1903-cü ilə qədər inşa edilmişdi. Bina şəhər mərkəzində, daha çox Axundov bağı kimi tanınan
M.F.Axundov adına Bağın yanında yerləşir.
1919-cu ilin oktyabrında Fransanın rəsmi nümayəndə heyəti Azərbaycana gəldi. Nümayəndə heyətinin
rəhbəri Azərbaycanın xarici işlər naziri ilə görüşdə Fransa cəmiyyətinin və ölkəsinin hökumətinin
Azərbaycandakı vəziyyət barədə kifayət qədər məlumatlı olmadığını vurğuladı və Fransaya qayıtdıqdan sonra
yerdəki birbaşa müşahidələrindən aldığı xoş təəssüratlarını Fransa hökuməti ilə bölüşməyi öz vəzifəsi hesab
etdiyini bildirdi.
GÜRCÜSTAN
Azərbaycan ərazisində uzun müddət yaşayan və bu ölkənin orta əsr və müasir tarixində görkəmli rol
oynayan bir sıra digər xalqlar arasında gürcülər də vardır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə (19181920) də gürcü icmasının nümayəndələri ölkənin ictimai-siyasi həyatında mühüm rol oynayırdılar.
Bununla yanaşı, Azərbaycan və Gürcüstan beynəlxalq aləmdə diplomatik tanınmanın əldə olunması ilə
xarici təhdidlərdən qorunmaq üçün tez-tez birlikdə hərəkət edirdilər. 16 iyun 1919-cu ildə Azərbaycan və
Gürcüstan ağqvardiyaçı general Anton Denikin ordusunun hərəkatına qarşı ilk müdafiə müqaviləsi
imzalamışdılar. Həmçinin, Texniki əməkdaşlıq müqaviləsi də bağlanmışdı.
Gürcüstanla Azərbaycan arasında diplomatik münasibətlər ilk dəfə 1918-ci ildə qurulmuşdu və artıq
oktyabr ayında N.Kartsivadzenin rəhbərliyi ilə Gürcüstanın Bakıdakı nümayəndəliyi fəaliyyətə başlamışdı.
Daha sonra Bakıdakı diplomatik missiyaya Qriqori Konstantinoviç Alsibaya rəhbərlik etmişdi.
Gürcüstanın diplomatik nümayəndəliyi Polis küçəsi 20 - indiki Yusif Məmmədəliyev ünvanındakı
ikimərtəbəli binada yerləşirdi.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin sərəncamına əsasən, bu ev - Qriffinlər evi (Qrifonlu ev)
Azərbaycanın yerli əhəmiyyətli tarix və mədəniyyət memarlıq abidələri sırasına daxil edilib.
İRAN
1918-ci ildə Azərbaycan dövlət müstəqilliyini elan etdikdən sonra, Sayed Zia əd-Din Tabatabainin
başçılığı ilə İran nümayəndə heyəti müxtəlif aspektlər üzrə danışıqlar aparmaq üçün Bakıya səfər etdi. Səfər
çərçivəsində keçirilmiş görüşlərdə Azərbaycan və İran arasında ümumi əlaqələrin olduğu vurğulandı. Novruz
Bayramı axşamı - 20 mart 1920-ci ildə iki ölkənin hökumətləri arasında dostluq müqaviləsi imzalandı ki,
həmin sənəd Azərbaycanın müstəqilliyinin İran tərəfindən tanınmasını, habelə tərəflər arasında ticarət,
gömrük, konsulluq, poçt, teleqraf sahəsində əməkdaşlıq və diplomatik nümayəndələrin mübadiləsi haqqında
sazişlərin və digər bəzi konvensiyaların bağlanmasını nəzərdə tuturdu. Martın 21-də Novruz bayramı
münasibətilə ziyafət təşkil edildi.
İranın diplomatik nümayəndəliyi Qubernator küçəsində Spasskayanın tinində - indiki Nizami küçəsində
Qasım İsmayılov (Zaqarpalan) küçəsinin tinində, vitse-konsulluq isə Gəncədə yerləşirdi. Bakıdakı diplomatik
missiyaya baş konsul Saad-ul-Vəzir rəhbərlik edirdi. İranın Azərbaycandakı fövqəladə diplomatik
nümayəndəliyi və konsulluğu 1922-ci ilin payızına qədər Bakıda fəaliyyət göstərmişdi.
İSVEÇ
İsveçin diplomatik nümayəndəliyi Fars və Qubernator küçələrinin kəsişməsində, indiki Nizami və
Murtuza Muxtarova küçələrinin tinində yerləşirdi. Nümayəndəliyə konsul R.K.van der Pluq rəhbərlik edirdi.
1873-cü ildə milliyyətcə isveçli olan Robert Nobel Bakıya gəlir və burada neftlə əlaqəli iqtisadi bumun
şahidi olur. 1876-cı ildə Nobel qardaşları Bakıda neftin hasilatı və emalı üçün bir neft şirkəti təsis edirlər. O
dövrdə bir sıra neft yataqları, neft emalı zavodları, Xəzərdə ilk dəfə neft nəql etmək üçün tikilmiş bir tanker,
çoxsaylı barjalar, dəmir yolları, otellər və digər obyektlər Nobel qardaşlarına məxsus idi. 1876-cı ildə yeni neft
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emalı zavodları tikilib istifadəyə verilmişdi. Nobel qardaşları tərəfindən Azərbaycanın neft sənayesinə qoyulan
kapitalın həcmi 30 milyon rubl təşkil etmişdi.
XIX əsrin sonlarında Bakı şəhərinin İsveç və alman mənşəli sakinləri üçün Bakı Evangelist Lüteran
kilsəsi tikilmişdi. Bir vaxtlar bu bina Bakının nadir memarlıq incilərindən biri hesab olunurdu. Bu binanın
inşasına Nobel qardaşları xüsusi diqqət yetirirdilər.
Sovet hakimiyyətinin ilk illərində, şəxsi mülkiyyətin milliləşdirilməsi və xüsusi mülkiyyətin ləğv
edilməsi nəticəsində isveçlilərin böyük əksəriyyəti Azərbaycanı tərk etməyə məcbur oldular. Buna
baxmayaraq, isveçlilərin cüzi bir hissəsi Bakıda qalaraq, Abşeronun neft yataqlarında işləməyə davam etdilər.
Onlardan biri, demək olar ki, artıq ruslaşmış isveçli ilə bu məqalənin müəllifi Bakının keçmiş Lenin rayonu indiki Sabunçu rayonu ərazisindəki neft mədənlərində 70-ci illərin əvvəllərində tələbə təcrübəsi keçərkən tanış
olmuşdu. Anderson soyadlı bu isveçli, o zaman yeraltı və təmir sexində mexanik-traktorçu vəzifəsində
işləyirdi.
İSVEÇRƏ
5 fevral 1919-cu ildə Qafqazdakı İsveçrə Milli Şurasının rəhbərliyi Bernə məktub göndərmiş və Bakıda
İsveçrə Respublikasının diplomatik nümayəndəsinin təyin edilməsini təklif etmişdi. Həmin vəzifəyə o dövrdə
artıq Azərbaycanın paytaxtında olan Robert de Rianın namizədliyi irəli sürüldü. Sonradan missiyaya konsul
Klott rəhbərlik etdi. Diplomatik nümayəndəlik Birjevaya küçəsi, 14, indiki Üzeyir Hacıbəyov küçəsində
yerləşirdi.
1919-cu ildə Azərbaycan İsveçrədə yerləşən Ümumdünya Poçt İttifaqının Beynəlxalq Bürosuna ərizə
ilə müraciət etmişdir. Bakıya gətirilən ilk avtomobillərdən birinin İsveçrənin "Metallujik" avtomobili olduğunu
qeyd etmək maraqlı olardı.
XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində bir sıra neft sənayesi sahiblərinin öz pullarını İsveçrə
banklarında saxladıqlarını da qeyd etməmək olmaz. Bunların arasında məşhur azərbaycanlı milyonçu,
xeyriyyəçi Musa Nağıyev (1849-1919) də var idi. Belə ki, onun nəvəsi Dilarə xanımın sözlərinə görə, Musa
Nağıyevin İsveçrə bankında 413 milyon qızıl sikkəsinin olması sənədləşdirilmişdir. Lakin bu gün bankın bəzi
tələblərinə uyğun olaraq onları almaq mümkün deyil.
İTALİYA
İtalyanların Bakıya gəlişi XIX əsrin sonlarına təsadüf edir. Onlar əsasən böyük şəhərlərdə yaşayırdılar
və inzibati, hərbi xidmət, elmi və pedaqoji fəaliyyət, sənaye və ticarət sahələrində fəaliyyət göstərirdilər.
XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Bakıda italyan memarları tərəfindən müxtəlif binalar, o
cümlədən, İsa bəy Hacınskinin Evi (1912) inşa edilmişdir. Naməlum italyan memar bu evin tikintisində qot,
barokko və modern üslublarına müraciət etmişdi. Bu, Bakıda klassik üslubda tikilmiş ilk hündürmərtəbəli
binalardan biridir.
İtaliya ilə Azərbaycan arasında diplomatik münasibətlər müstəqil Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
dövründə qurulmuşdu. O vaxt Bakıda İtaliyanın diplomatik nümayəndəliyi fəaliyyət göstərirdi. Diplomatik
nümayəndəlik Molokan küçəsi, 35 - indiki Xaqani küçəsində yerləşirdi. Nümayəndəliyə səkkizinci missiyanın
rəisi Enriko İnsom rəhbərlik edirdi. Azərbaycan paytaxtında İtaliyanın hərbi nümayəndəliyi də açılmışdı və
Krasnovodskaya küçəsi, 8 - indiki Səməd Vurğun küçəsində yerləşirdi.
Azərbaycan və İtaliya arasında müxtəlif səviyyəli siyasi və diplomatik əlaqələr 1922-ci ilə qədər
mövcud olmuşdur. Milli maraqlar nəzərə alınaraq, İtaliya şirkətləri ilə neft ixracı haqqında müqavilələr
bağlanmışdı. Azərbaycan nümayəndə heyətinin İtaliyaya və İtaliya nümayəndə heyətinin Azərbaycana rəsmi
səfərləri həyata keçirilirdi.
16 may 1919-cu ildə şahzadə Savoyun rəhbərlik etdiyi İtaliya nümayəndə heyəti Bakıya gəlmişdi. Altı
gün sonra polkovnik Melxior Qabbın rəhbərlik etdiyi mütəxəssislər qrupu da Bakıya səfərə gəldi. İtalyanlar
baş nazir, xarici işlər naziri və bəzi nazirlərlə iqtisadi məsələlər üzrə danışıqlar apardılar. 1919-cu ilin
oktyabrında N.Enrikonun başçılıq etdiyi italyan nümayəndə heyəti yenidən Bakıya səfər etdi.
1919-cu ilin sonlarında İtaliyanın Hərbi naziri ilə Azərbaycan ordusuna avtomobillər, tanklar,
aeroplanlar, projektorlar və s. göndərilməsi barədə danışıqlar aparıldı və müqavilə bağlandı. Müqavilə böyük
siyasi əhəmiyyət daşıyırdı və iki suveren dövlət arasında dostluq münasibətlərinin möhkəmlənməsinə kömək
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edirdi. Azərbaycan parlamentinin bütün fraksiyaları müqaviləni bəyəndilər, yalnız bolşeviklər bu müqaviləni
əhəmiyyətsiz "kağız parçası" adlandıraraq onun ratifikasiyasını dəstəkləmədilər.
1919-cu ilin sonu - 1920-ci ilin əvvəllərində 2-ci Piyada Diviziyasının rəisi general İbrahim ağa
Usubovun rəhbərliyi ilə Romaya nümayəndə heyəti göndərildi. 22 fevral 1920-ci ildə isə 33 maliyyəçi və
müxtəlif sənaye və ticarət sahələri üzrə mütəxəssislərdən ibarət İtaliya nümayəndə heyəti Azərbaycan
paytaxtına səfər etdi. Nümayəndə heyətinə senator S.Konti rəhbərlik edirdi. İtaliya hökumətinin
nümayəndələri neft və neft məhsullarının qarşılığında AXC-nin ordusu və donanmasını silah və avadanlıqla
təmin etmək öhdəliyi olan saziş bağladılar. Bir ay sonra İtaliya-Qafqaz bankının nümayəndəsi Taride Lanqosia
müvafiq danışıqların aparılması üçün Bakıya səfərə gəldi və səfər çərçivəsində hərbi quruma qızılla bəzədilmiş
bədii sənət süfrəsi hədiyyə edildi.
Maraqlıdır ki, 15 yanvar 1920-ci ildə Paris Sülh Konfransında Azərbaycanın de-fakto tanınması barədə
rəsmi qərarı AXC nümayəndə heyətinin üzvlərinə Fransa Xarici İşlər Nazirliyində nazirliyin birinci katibi Jül
Cambonun, İngiltərə nümayəndəsi Filip Kerrin və İtaliya nümayəndəsi Markiz de-la Torretin iştirakı ilə
oxumuşdular.
1926-cı il siyahıyaalınmasına görə, Azərbaycanda 77 nəfər italyan yaşayırdı.
525-ci qəzet. - 2020.- 22 iyul. - № 73. - S. 10-11.
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Xarici siyasətin prioritetləri və hücum diplomatiyası:
Azərbaycan Prezidentinin qarşıya qoyduğu yeni vəzifələr kontekstində
Kamal ADIGÖZƏLOV
Tovuz rayonunda sərhəd xətti istiqamətində Ermənistanın törətdiyi hərbi təxribat ancaq döyüş
əməliyyatları ilə məhdudlaşmadı. Azərbaycan Ordusunun güclü zərbələri altında diz çökən işğalçı və
havadarları çox məyus oldular. Erməni əsgəri Azərbaycan Ordusunun atəş gücünü öz üzərində aşkar
hiss etdi. İndi bir sıra ekspertlər baş verənləri analiz etməyə çalışırlar. Müxtəlif qiymətləndirmələr,
arqumentlər eşidirik. Lakin ermənilərin Tovuz istiqamətində hücum cəhdinin taleyini həll edən tək
faktor var: Azərbaycan Ordusunun şücaəti, hərbi sistemimizin qüdrəti, zərgər dəqiqliyi ilə işləməsi, Ali
Baş Komandan-ordu rəhbərliyi-müxtəlif qoşun növləri arasında yüksək koordinasiyalı fəaliyyət–
Azərbaycan əsgərinin vətənsevərliyi, qeyrəti, fədakarlığı və peşəkar hazırlığının bir-birini tamamlaması! Məhz bunların sayəsində ermənilərin hərbi və informasiya təxribat potensialı tükəndi. Və ondan
sonra Nikol Paşinyan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatına (KTMT) üz tutdu, kömək istəməyə
məcbur oldu.
Şanlı ordunun zəfəri və regional geosiyasi proseslər
Azərbaycanın döyüş meydanında verdiyi cavabı görəndə çoxları anladı ki, Azərbaycan çox güclü
orduya malikdir və istənilən an Ermənistan ordusunu qısa zamanda əzib keçə bilər. Bunu anlayıb, sözdə dost,
əməldə düşmən olanlar məyus oldular. Beynəlxalq təşkilatlardan fərqli fikirlər eşidildi. Hərçənd, Ermənistan
təxribata başlayanda susurdular və bilmək olmazdı, ermənilər nəyəsə nail olsa idi, nə deyəcəkdilər. Əslində,
bilirik nə deyəcəklərini. Yəni minbir bəhanə ilə erməni təcavüzünə haqq qazandırmağa çalışacaqdılar. İşğalçını
geri oturtmaq əvəzinə bizə barışla bağlı “məsləhətlərini” verəcəkdilər.
Fəqət Azərbaycan əsgəri qəhrəmanlığı və qanı bahasına bu təxribatın taleyini həll etdi: erməni siyasi,
informasiya və hərbi dairələri bir daha haqsız olduqlarını nümayiş etdirdilər və nüfuzdan düşdülər. Onları hətta
üzvü olduqları hərbi-siyasi blok – KTMT belə müdafiə etmədi. Əksinə, onun bir sıra üzvləri bəyan etdilər ki,
Azərbaycanla savaşa girməzlər. Rusiya Dövlət Dumasının MDB məsələləri, Avrasiya inteqrasiyası və
həmvətənlərlə iş üzrə komitəsinin sədri Leonid Kalaşnikov isə açıq bəyan edib: “KTMT-nin bu münaqişəyə
qoşulması cinayət olar. Çünki bu təşkilat bu və digər qonşularımızla müharibə etmək üçün yaradılmayıb. Ona
görə də bu söhbətlərə son qoyulmalıdır. Kimsə KTMT-ni Qarabağ münaqişəsinə cəlb etmək istəyirsə, bilsin
ki, buna heç kəs, heç vaxt nail olmayacaq. KTMT-yə daxil olan ölkələr də çox gözəl bilir ki, bu təşkilat nə
üçün yaradılıb. KTMT-nin Azərbaycanla müharibəyə qoşulacağını düşünmək belə axmaqlıqdır. Heç kəs buna
getməz. Bunu unudun”.
Deməli, N.Paşinyan hakimiyyətə gələndən daha bir yalvarışı rəsmi İrəvan üçün iflasla bitdi. Konkret
olaraq, Ermənistan rəhbərliyinə anlatdılar ki, KTMT Ermənistanın oyuncağı və ya şıltaqlıq meydanı deyil.
Birincisi, hətta KTMT belə hesab edir ki, Ermənistan haqsızdır, Azərbaycan torpaqlarını işğal edib.
L.Kalaşnikov bunu birmənalı belə ifadə edib: “Heç kəs demir ki, bu, Azərbaycan ərazisi deyil. Əlbəttə ki,
Azərbaycan ərazisidir. Lakin heç kəs bu ərazilərin geri qaytarılması üçün heç nə etmir, məsələ budur”.
Artıq Moskvada anlayırlar ki, Azərbaycanın haqlı mövqeyini müdafiə etmək ən ədalətli addımdır.
Ayrıca, Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Azərbaycan və Türkiyə siyasəti onu deməyə əsas verir ki, Rusiya
geosiyasi prioritetlərinə düzəlişlər edə bilər. Belə olarsa, əlbəttə, bütün region, o cümlədən Azərbaycan və
Rusiya da qazanar!
Bunlardan çıxarıla biləcək ikinci geosiyasi nəticə ondan ibarətdir ki, Azərbaycan rəhbərliyi və ordusu
qətiyyətini bütün dünyaya anlatdı: Cənubi Qafqazda həqiqi mənada sülh istəyən, əməkdaşlıqda maraqlı olan,
barış arzulayan və bunun üçün lazımi siyasi, hərbi, iqtisadi və mədəni qüdrətə malik olan dövlət
Azərbaycandır!
Azərbaycan istəsəydi, Ermənistanın ərazisinə daxil olub, şəhər və kəndlərini darmadağın edərdi, çox
sayda əsir götürüb illərdir Ermənistanda əziyyət verilən, təhqir edilən azərbaycanlı əsir və girovlarla dəyişərdi,
Xocalının qisasını bir gecədə alardı. Ancaq etmədi və çox doğru etdi, çünki Azərbaycan işğalçı deyil, kimsənin
torpağında gözü yoxdur və qonşu dövlətlərə də hörmətlə yanaşır. O cümlədən KTMT-dəki dostlarını Bakı heç
zaman çətin vəziyyətdə qoymaz. Bunlar adi hadisələr deyil, siyasətçilər, hərbçilər təhlil edir və başa düşürlər
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ki, Azərbaycanla danışmağa dəyər. Çünki Cənubi Qafqazda sülhün qarantı olmaq üçün lazımlı olan siyasi,
hərbi, iqtisadi, mədəni, geosiyasi və diplomatik imkanlara malik ölkədir!
Deməli, biz Tovuz istiqamətində Azərbaycan–Ermənistan dövlət sərhədində törədilən növbəti hərbiinformasiya təxribatından sonra regionla bağlı müşahidə olunan və hətta böyük dövlətləri belə mövqeyində
korrektələr etməyə məcbur edən proseslərə vurğulanan tezislər prizmasından baxmalıyıq. Və həmin kontekstdə
məqalənin başlıca məqsədi olan iki məqam üzərində geosiyasi aspektdə dayanmaq zəruridir. Onlardan biri
Prezident İlham Əliyevin Nazirlər Kabinetinin 2020-ci ilin birinci yarısının sosial-iqtisadi inkişafının
yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasında ifadə etdiyi mükəmməl fikirlərdir. Digəri isə
dövlət başçısının Ceyhun Bayramovu Xarici İşlər naziri təyin olunması ilə əlaqədar videoformatda qəbul
edərkən xarici siyasət strategiyası və diplomatlar qarşısındakı tələblərlə bağlı ifadə etdiyi tezislərlə bağlıdır.
Beynəlxalq reaksiya: Azərbaycanın nüfuzu daha da yüksəlib
Bu iki tədbir aydın surətdə rəsmi Bakının dərin, düşünülmüş, müstəqil və qətiyyətli siyasət yeritdiyini
bir daha təsdiqlədi. Göründü ki, Azərbaycan Prezidenti müasir siyasəti və geosiyasi prosesləri dərindən bilən,
diplomatiyanın incəliklərinə nüfuz edən və eyni zamanda, beynəlxalq hüquqa hörmətlə yanaşan, milli
dövlətçiliyi əzmlə qoruyan ədalətli mövqedədir və onu dəyişmək fikrində deyil! Onların ayrı-ayrı məqamları
üzərində geniş dayanaq.
Dövlət başçısı Nazirlər Kabinetinin yuxarıda vurğulanan iclasında çıxışı zamanı Azərbaycan
ictimaiyyətinin diqqətini Ermənistanın son hərbi təxribatına çəkərək mühüm bir məqamı vurğulayıb. Prezident
Ermənistan rəhbərliyinin KTMT-dən yardım istəməsinin geosiyasi mənasını belə izah edib: “KTMT-nin buna
nə dəxli var? Birincisi, Azərbaycan, bir daha demək istəyirəm ki, Ermənistanın dövlət sərhədini pozmayıb,
təxribat törətməyib, Ermənistan ərazisinə keçməyib. Belə olan halda KTMT-nin bu işə nə dəxli ola bilər? Bu
bir. İkincisi, bu addım onların acizliyini, qorxaqlığını göstərir. Onu göstərir ki, Azərbaycan qarşısında
təkbaşına duruş gətirə bilməyəcəklər və onu bilirlər. Biz də bunu bilirik. KTMT-yə müraciət etmək onların
qorxaqlığının növbəti təzahürüdür”.
Dəqiq və dolğun qiymətləndirmədir. Və ölkə rəhbərinin Ermənistan hakimiyyətinə üz tutaraq, “...qələt
eləmisən, təxribat törətmisən, cinayət törətmisən, – cavab ver buna. Cavab ver və veribdir artıqlaması ilə”.
Bununla yanaşı, Ermənistan itkilərini gizlətməyə çalışdı. Bu da siyasətdə acizliklə yanaşı, riyakarlıq deməkdir.
Ermənistanın siyasəti riyakarlıq və acizlik üzərində qurulub. Bunun bir daha dövlət sərhədində törədilən
təxribatda təsdiqlənməsi başqa əlamətlərlə yanaşı, geosiyasi aspektdə də ciddi hadisədir. Dövlət başçısı
məsələnin bu tərəfinə xüsusi vurğu etməklə bir daha erməni siyasətinin əsl simasını tanımağa çağırıb. KTMT
üzvlərinin bu hadisəyə reaksiyası da göstərir ki, Azərbaycanın dövlət başçısı tamamilə haqlıdır.
Bu tezislərin işığında dövlət başçısı üç vacib sahəyə xüsusi diqqət yetirib. Onlardan birincisi
beynəlxalq təşkilatların Ermənistanın təxribatçı davranışına münasibətinin qiymətləndirilməsidir. Digəri, ayrıayrı dövlətlərin münasibətidir. Üçüncüsü isə bunların fonunda Ermənistan- Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həllində rəsmi Bakının mövqeyi və bütövlükdə xarici siyasətin prioritet istiqamətləridir.
Prezident ilk növbədə Türkiyənin reaksiyasına toxundu. Qardaş ölkəyə dərin təşəkkürünü ifadə edən
ölkə rəhbəri “...bu günlərdə Türkiyədən yenidən qardaşlıq, dostluq münasibəti gördük. İlk saatlardan
Türkiyənin rəsmi qurumları bu məsələ ilə bağlı Azərbaycanın haqlı mövqeyini müdafiə etdilər, açıqlamalar
verdilər”,– deyərək Azərbaycana ən yaxın olan dövlətin ünvanını bir daha bütün dünyaya göstərdi. Bu
istiqamətdə fikirlərinə davam edən Prezident İlham Əliyev ifadə etdi: “Dünən Prezident tərəfindən çox önəmli
açıqlama verildi. Ondan əvvəl Müdafiə naziri, Xarici İşlər naziri, Prezident Administrasiyasının
nümayəndələri, deputatlar, ictimai fəallar. Bir daha bütün dünya, Türkiyə və Azərbaycan xalqları gördü ki, biz
əsl qardaşıq. Yaxşı günlərdə və ağır günlərdə bir-birimizin yanındayıq”.
Bu cür qiymətləndirmənin böyük və obyektiv geosiyasi əhəmiyyəti vardır. Hər şeydən öncə, bu, ulu
öndər Heydər Əliyevin “Bir millət, iki dövlət” tezisinin geosiyasi, siyasi, hərbi, diplomatik və mədəni zəfəridir.
Heydər Əliyev bu tezisi ilə Türkiyə–Azərbaycan münasibətlərini emosional – milli-etnik, dini və mədəni
müstəvidən geosiyasi aspektdə konkret əməkdaşlıq və məntiq modelinə dayanan müstəviyə çıxardı. Hazırkı
mərhələdə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın yürütdüyü siyasət imkan verir ki, Ankara açıq və
birmənalı bəyan etsin: “Bütün imkanlarımızla dost və qardaş Azərbaycanın yanındayıq”! Bu baxımdan
Azərbaycan rəhbərinin aşağıdakı fikirləri olduqca təsirlidir və həqiqəti tam əks etdirir: “Yəqin ki, həm Türkiyə
vətəndaşları, həm Azərbaycan vətəndaşları mənim dəfələrlə dediyim sözləri xatırlayırlar və görürlər ki, mən
nə qədər haqlı idim deyəndə ki, dünya miqyasında Türkiyə ilə Azərbaycan qədər bir-birinə yaxın olan ikinci
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ölkələr yoxdur”. Bu səbəbdəndir ki, İlham Əliyev tam səmimiyyət və sevgi ilə bir daha qardaş Türkiyə xalqına,
onun Prezidentinə Azərbaycan xalqı adından və öz adından dərin minnətdarlığını bildirdi.
Türkiyə ilə yanaşı, Pakistan və Ukrayna da ədalətli mövqeləri ilə seçildilər. Onlar Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünə tam dəstək ifadə etdilər. Bundan başqa, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Türk Şurası, Qoşulmama
Hərəkatı da Bakının haqlı mövqeyini dəstəklədiklərini bildirərək Ermənistanın təcavüzünə son qoyulmasını
tələb etdilər. Sonrakı günlərdə BMT, Aİ, NATO da hadisəyə reaksiya verdilər. Onlar ümumi formulalarla
münaqişənin dinc yolla və beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində həll edilməsinin vacibliyini vurğuladılar.
Azərbaycanın xarici siyasəti aspektində vurğulanan məqamların əhəmiyyəti böyükdür. Görünür ki,
Azərbaycan Prezidentinin birbaşa fəaliyyəti nəticəsində ölkə beynəlxalq aləmdə böyük nüfuz əldə edib. Artıq
Azərbaycanı demək olar ki, bütün beynəlxalq təşkilatlar dəstəkləyirlər. Onların sırasında daha fəal olanları da
vardır. Bunlar başlıca olaraq müsəlman və türk dövlətləridir. Lakin bu, böyük gücdür. Dünya indi tam əmindir
ki, Azərbaycan meydanda nəinki tək deyil, hətta sistemli və davamlı olaraq onu dəstəkləyən qüvvəyə malikdir.
Bundan başqa, dövlət başçısının vurğulanan kontekstdə Xarici İşlər Nazirliyinin artıq sabiq başçısını
kəskin tənqid etməsi kadr siyasətində də ciddi yeniliklərin olduğuna işarədir. İlham Əliyev kimliyindən asılı
olmayaraq Azərbaycanın xaricdə fəaliyyət göstərən bütün diplomatlarından təşəbbüskar, hücum xarakterli,
milli mövqeyə tam uyğun fəaliyyət tələb edir. Ölkənin xarici siyasət idarəsinin yeni rəhbərini qəbul edərkən
ifadə etdiyi fikirlər bu baxımdan çox önəmlidir. İlham Əliyev vurğulayıb: “...bizim diplomatiyamız hücum
diplomatiyası olmalıdır, milli maraqlar tam təmin edilməlidir. Ancaq bir çox hallarda bunun əksini görürük.
Görürük ki, razılaşma prinsipi əsas tutulur, milli maraqları kənara qoyub kiminsə xoşuna gəlmək üçün səylər
göstərilir. Bu haqda bir çox məlumatlarım var. Ona görə siz bu məsələləri nəzərdə saxlayın. Bizə elə diplomatik
kadrlar lazımdır ki, peşəkar, milli ruhda, milli dəyərlərə bağlı olsunlar, ölkəmizi müdafiə edə bilsinlər”.
Hücum diplomatiyası: qələbəyə aparan yol...
Bunlar çox önəmli fikirlərdir. Prezident konkret vəzifə qoyur: imitasiya, ona-buna xoş gəlmək,
passivlik mərhələsi artıq arxadadır. Azərbaycan siyasi-diplomatik sahədə hücumda olmalı, məsələlərin konkret
və ədalətli həllinə istiqamətlənməlidir. Dövlət başçısının bu mövqeyində diqqəti çəkən məqam ondan ibarətdir
ki, bu, həm də bir sıra xarici dairələrə mesajdır – Prezident İlham Əliyevin başqa sahələrdə olduğu kimi,
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində də mövqeyi dönməz və prinsipial xarakter
daşımaqla cəmiyyətin siyasi iradəsini əks etdirir! Bu, müstəqil bir dövlətin milli, qürurlu, qətiyyətli və ədalətli
başçısının olduqca əhəmiyyətli mesajıdır! Dünyanın hər bir böyük dövləti, ilk növbədə, həmsədr ölkələr
anlamalıdırlar: Azərbaycan Prezidenti ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpasında tam qətiyyətlidir və bu
istiqamətdə hər şeyi edəcəkdir! Bizcə, İlham Əliyevin məhz bu davranışı bir çoxlarının ağlını başına yığır.
Ermənistanı təxribata təhrik edənlər başa düşdülər: Azərbaycan heç bir təzyiqə boyun əyməyəcək və qələbəyə
qədər mübarizə aparacaq! Bu səbəbdən, nə qədər gec deyil, Ermənistana havadarlıq edənlər ədalətin yanında
dursunlar ki, sonra geosiyasi dalana düşməsinlər! Sözün həqiqi mənasında belə bir cəsur, müdrik və qətiyyətli
dövlət başçısı ilə Azərbaycan xalqı qürur duyur!
Bütün bunların fonunda dövlət başçısının Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritetlərini bir daha
vurğulaması çox əhəmiyyətlidir. İlham Əliyev ifadə edib: “O ki qaldı, bizim xarici siyasətlə əlaqədar əsas
prioritetlərimizə, qeyd etməliyəm ki, mən bu prioritetlər haqqında ictimaiyyətə kifayət qədər geniş açıqlama
vermişəm... Qonşu ölkələrlə münasibətlərimiz bizim üçün prioritetdir. Bu münasibətlər çox sağlam zəmində
qurulubdur. Artıq həyat və hadisələrin gedişatı onu göstərir ki, bu, çox düzgün siyasətdir... dövlətlərlə bizim
münasibətlərimiz strateji xarakter daşıyır. Biz bir bölgədə yaşayırıq, biz qonşuyuq və bu qonşuluq əbədi
olacaqdır. Eyni zamanda, qonşu ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar, əlbəttə, bu münasibətlərdə xüsusi yer tutur
və onların rahat yaşaması təbii ki, bizim üçün çox önəmlidir”.
Burada güclü Azərbaycan dövlətinin təcavüzkar ölkə istisna olmaqla bütün qonşu dövlətlərlə qarşılıqlı
faydalı əməkdaşlıq prinsipi əsasında münasibətlərini dərinləşdirməsi ilə yanaşı, soydaşlarımızın taleyi ilə də
ciddi maraqlandığı aydın görünür. Məsələnin bu tərəfi çox əhəmiyyətlidir və perspektiv də onu tam təsdiq
edəcək. Təsadüfi deyil ki, Prezident bir daha təşəbbüskarı olduğu ikitərəfli və üçtərəfli əməkdaşlıq
formatlarının verdiyi faydalardan bəhs edib.
Dövlət başçısı xarici siyasətin prioritetləri sırasında Türk dövlətləri və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı
üzvlərini də vurğulayıb. Azərbaycan müsəlman və türk dünyasında indi strateji tərəfdaş kimi mövqeyini
möhkəmlədib. Bu məqamın geosiyasi qiyməti Bakının Qərb istiqamətində yeritdiyi siyasətin fonunda çox
aydın görünür. Belə ki, ölkə rəhbəri vurğulayıb ki, Avropa və ABŞ-la da münasibətlər xarici siyasətin
prioritetləri sırasındadır. Bununla Azərbaycan xarici siyasətdə ciddi bir üstünlük əldə etmiş olur. Azərbaycan
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Qərb və müsəlman dünyası ilə olan yüksək əlaqələri əsasında sivilizasiyalar, mədəniyyətlər və dinlər arasında
dialoqun təşkili istiqamətində ciddi işlər görə bilir.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın xarici siyasətində Qoşulmama Hərəkatının böyük yer tutduğunu
ifadə edib. Ölkə rəhbəri bu aspektdə bir mühüm məqamı da vurğulayıb: “Qoşulmama Hərəkatı adından BMT
Baş Assambleyasının xüsusi sessiyasının keçirilməsinin təşəbbüskarı biz olmuşuq və bu təşəbbüsə bildiyiniz
kimi, 130-dan çox ölkə qoşuldu. Hesab edirəm ki, bu, bizim növbəti siyasi uğurumuzdur”.
Bu fakt həm də ona görə əhəmiyyətlidir ki, Ermənistanın təcavüzkarlığı Azərbaycanın bu kimi
uğurlarını həzm edə bilməməsi ilə bağlıdır. Öz daxilində pandemiya ilə mübarizə apara bilməyən Ermənistan,
Azərbaycanın həm qlobal pandemiya ilə ciddi mübarizə aparmasını, beynəlxalq səviyyədə əhəmiyyətli
təşəbbüslər irəli sürməsini və bunu bütün dünyanın dəstəkləməsini qəbul edə bilmir. Bundan başqa,
Azərbaycan uğurla daxildə islahatlar aparır, kadrları yeniləşdirir, sosial-iqtisadi istiqamətdə böyük irəliləyişlər
əldə edir. Bu səbəbdən də Ermənistan Azərbaycana mane olmağa çalışır. Açıq görür ki, bütün istiqamətlərdə
məğlubiyyət özünü göstərir.
Nəhayət, vurğulanan proseslər Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində
yeritdiyi siyasətin gücünü və məzmununu müəyyənləşdirir. Rəsmi Bakı torpağının bir qarışını belə kimsəyə
verməyəcək. İşğalçı erməni qüvvələri qeyd-şərtsiz Azərbaycan torpaqlarından çıxarılacaq. Azərbaycan
rəhbərliyi bu istiqamətdə mümkün olan hər bir imkandan istifadə edəcək. Bütün dünya Azərbaycan
Prezidentinin aşağıdakı fikirlərini unutmamalıdır. Dövlət başçısı deyib: “O ki qaldı, danışıqlara, mən bir daha
demək istəyirəm ki, biz imitasiya naminə danışıqlar aparmaq, mənasız videokonfranslar keçirmək fikrində
deyilik. Bunun mənası olmalıdır. Mən demişəm ki, Minsk qrupunun işi çox fəal olmalıdır və onların mandatı
çərçivəsində təkcə təmas xəttində, yaxud da ki, dövlət sərhədində atəşkəsin təmin edilməsi məsələsi yox,
mahiyyət üzrə danışıqlar aparılmalıdır və bunun üçün artıq uzun illər ərzində formalaşmış baza var”.
Beləliklə, Ermənistanın Tovuz istiqamətində növbəti hərbi avantürasından Azərbaycan qalib çıxıb.
Dövlətimiz hərbi, siyasi, ideoloji və informasiya aspektlərində olduğu kimi, geosiyasi olaraq da zəfər əldə
edib. Bu, bir tərəfdən, Azərbaycanın dövlət kimi kifayət qədər güclü potensiala malik olduğunu göstərir, digər
tərəfdən isə, onun beynəlxalq aləmdə nüfuzunun davamlı olaraq yüksəldiyini təsdiqləyir. Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə son illər ərzində Azərbaycan yüksələn xətlə hərbi qüdrətini artırıb, sosial-iqtisadi,
mədəni, geosiyasi sferalarda yeni zirvələr fəth edib!
Xalq qəzeti. - 2020.- 23 iyul. - № 143. - S. 4.
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"Ermənistanın təxribatı onun üçün tam məğlubiyyətlə başa çatdı"
Rusiyanın “Nasionalnaya oborona” jurnalının avqust buraxılışında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Xarici siyasət
məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevin bu il iyulun 12-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin
Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin Tovuz rayonu istiqamətində törətdiyi hərbi təxribat barədə
müsahibəsi dərc olunub.
- Azərbaycan-Ermənistan sərhədində döyüşlərə gətirib çıxarmış səbəblər hansılardır?
- Bu yaxınlarda Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz rayonu istiqamətində yaranmış
gərginlik erməni təxribatının nəticəsi idi. Rəsmi Yerevan bu hərbi avantüranı törətməkdə bir sıra məqsədlər
güdürdü. Onları şərti olaraq daxili və xarici məqsədlərə bölmək olar.
Daxili məqsədlər Ermənistanda ağır siyasi və sosial-iqtisadi durum, COVID-19-la bağlı acınacaqlı şərait
fonunda vəziyyətin gərginləşməsi ilə bağlıdır. Məlum olduğu kimi, 2018-ci ildə Paşinyan erməni xalqına
verdiyi populist vədlər dalğasında hakimiyyətə gəldi. Lakin zaman göstərdi ki, onun hökuməti həmin vədləri
reallaşdırmaq, ölkədə həyatı yaxşılığa doğru dəyişmək iqtidarında deyil. COVID-19-la bağlı vəziyyət
Ermənistan hökumətinin səmərəsizliyini əyani şəkildə nümayiş etdirdi. Buna görə də Paşinyan hökuməti
güclənən etirazlar fonunda əhalinin diqqətini daxili problemlərdən yayındırmağa çalışır.
Xarici səbəblər arasında Azərbaycanın beynəlxalq arenada çox böyük uğurlarını qeyd etmək lazımdır.
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
dəstəklənməsi baxımından bizim beynəlxalq mövqelərimizin güclənməsi Ermənistanda həsəd doğurur. Pozucu
siyasət yürüdən və Azərbaycan ərazilərini işğal altında saxlayan Ermənistan bu fonda Ermənistan ilə
Azərbaycan arasında yeni, lakin bu dəfə Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində gərginlik ocağı yaratmaq
yolu ilə beynəlxalq birliyin diqqətini Dağlıq Qarabağda və işğal edilmiş digər ərazilərdə vəziyyətdən
yayındırmağa çalışır. Rəsmi Yerevan bu cür təxribatlarla belə bir rəy yaratmağa çalışır ki, guya Azərbaycan
Ermənistanın ərazisinə hücumlar edir, beləliklə, Ermənistan özünün üzv olduğu hərbi-siyasi təşkilatları
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə cəlb etməyə çalışır. Bundan əlavə, Ermənistanın məqsədlərindən biri
də ixrac neft-qaz kəmərləri, Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizi kimi beynəlxalq əhəmiyyətli strateji layihələrə təhlükə
yaratmaq idi. İnamla deyə bilərik ki, Ermənistan qarşısına qoyduğu məqsədlərə çatmadı və onun təxribatı tam
məğlubiyyətə uğradı.
- Vəziyyət lap əvvəldən necə inkişaf edib, kim birinci atəş açıb? Azərbaycan tərəfi necə hərəkət edib?
- Döyüş əməliyyatlarını birinci olaraq Ermənistan silahlı qüvvələri başlayıb. Onlar iyulun 12-də
artilleriyanı cəlb etməklə Azərbaycan Ordusunun mövqelərinə zərbə endiriblər. Bu hücum cavab atəşi ilə dəf
edilib. Lakin əvvəllər olduğu kimi, Ermənistan bu təxribata görə də məsuliyyəti Azərbaycanın üzərinə atmağa
atıb, əsassız, hətta gülünc dəlillər gətirib. Ermənistan tərəfi iddia edir ki, guya Azərbaycanın iki hərbi
qulluqçusu UAZ avtomaşınında Ermənistan ilə sərhəddə hərbi təxribat törətməyə çalışıb. Əlbəttə ki, bu,
absurddur və heç bir məntiqə uyğun gəlmir. Hansı müasir ordu silahlı düşmənə zirehsiz nəqliyyat
vasitələrindən istifadə etməklə hücum edər?
Xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, Ermənistan ilə dövlət sərhədində Azərbaycanın heç bir hərbi planı və
ya məqsədi yoxdur. Delimitarizasiya məqsədilə Ermənistan ilə sərhədin bu hissəsinin qorunması Azərbaycan
Sərhəd Qoşunlarına həvalə edilib. Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində eskalasiya Azərbaycanın
maraqlarına uyğun deyil. Əksinə, artıq qeyd etdiyim kimi, sərhədin bu hissəsində gərginlik ocağının yaranması
Ermənistanın mənafeyinə uyğundur.
- Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan dəfələrlə bəyan edib ki, Bakı ilə Yerevan arasında xüsusi
“qaynar xətt” telefon rabitəsi yaradılıb, zəruri hallarda, yaranmış silahlı insidentlərin nizamlanması barədə
o, Azərbaycan Prezidentinə zəng vura bilər. Siz necə düşünürsünüz, iyulun 12-də Paşinyan həmin kanaldan
nə üçün istifadə etməyib?
- Əvvələn, bu məsələyə aydınlıq gətirmək lazımdır. Azərbaycan Prezidenti ilə Ermənistanın baş naziri
arasında bu cür rabitə kanalı yoxdur. İki ölkənin səlahiyyətli nümayəndələri arasında müəyyən rabitə kanalı
var. Təcrübə göstərib ki, Ermənistanla, xüsusən Yerevanda daimi kadr qarmaqarışıqlığı ilə bağlı amillər
nəticəsində bu rabitə kanalı praktiki olaraq səmərəsizdir. Faktiki olaraq orada əlaqə saxlanası adam yoxdur.
Bu, bir daha sübut edir ki, erməni tərəfi hərəkətlərində səmimi deyil.
- Məlum olduğu kimi, Bakıda Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə kütləvi dəstək yürüşü keçirilib. Bu
tədbir barədə danışardınız.
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- Erməni təcavüzünün cəzasızlığı ilə əlaqədar Azərbaycan cəmiyyətində hiddət, Ermənistan-Azərbaycan
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üzrə beynəlxalq səylərin səmərəsizliyindən məyusluq günbəgün
artır. Tamamilə aşkardır ki, cəzasızlığa son qoyulmasa, Ermənistan bundan sonra da təcavüzkar siyasətini və
Azərbaycan ərazilərinin işğalını davam etdirəcək.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə kütləvi dəstək yürüşü əzəli torpaqlarının erməni işğalından azad
edilməsi məsələsində tamamilə həmrəy və qətiyyətli olan Azərbaycan xalqının dönməz iradəsini əks etdirdi.
Bu mühüm hadisə xalq ilə iqtidar arasında tam birliyi növbəti dəfə nümayiş etdirdi. Azərbaycan xalqı Ali Baş
Komandan, Prezident İlham Əliyevin siyasətini fəal dəstəkləyir və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tezliklə
bərpa olunmasını arzu edir. Vurğulamaq istəyirəm ki, yürüşdən sonra Prezidentin çağırışına cavab olaraq 50
mindən çox Azərbaycan vətəndaşı könüllü olaraq orduya yazılmaq üçün qeydiyyata alınıb. Bu, ölkədə
vətənpərvərlik ruhunun yüksək səviyyədə olduğunu bir daha təsdiq etdi.
- Azərbaycan Silahlı Qüvvələri iyulun 12-dən başlayaraq sərhədin silahlı təxribat törədilmiş
hissəsində hansı döyüş vəzifələrini icra edirdilər?
- Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanın Ermənistan ilə sərhəd zonasında heç bir hərbi planı
və ya məqsədi yoxdur. Bu yaxınlarda törədilmiş təxribat dövründə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin döyüş
vəzifəsi dövlət sərhədini və dinc əhalinin təhlükəsizliyini qorumaq idi. Azərbaycan Ordusu düşməni layiqincə
dəf etdi, döyüş qabiliyyətini və yüksək mənəvi ruhunu bir daha təsdiq etdi. Döyüş əməliyyatları meydanında
vəziyyət barədə tam məlumatlandırılmış Azərbaycan Silahlı Qüvvələri operativ şəraitə səmərəli nəzarət
edirdilər. Onlar ölkənin müdafiəsi zamanı strateji və taktiki məsələlərin həllində geniş imkanlarını, o cümlədən
yüksək dəqiqlikli silahlardan səmərəli istifadə, pilotsuz uçuş aparatlarını uğurla tətbiq etmək qabiliyyətlərini
nümayiş etdirdilər.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri döyüş əməliyyatları zamanı erməni qüvvələrinin mövqelərimizə
soxulmaq cəhdlərinin qarşısını aldılar, ərazilərimizin artilleriya atəşinə tutulduğu nöqtələri qısa müddətdə
susdurdular. Qeyd etmək lazımdır ki, həmin atəş nöqtələrindən təkcə döyüş mövqelərimizə deyil, həm də
mülki şəxslərin olduğu yaşayış məntəqələrimizə atəş açılırdı. Bu, beynəlxalq humanitar hüququn kobud
şəkildə pozulmasıdır.
Azərbaycan Ordusu bu istiqamətdə ərazi bütövlüyümüzün müdafiəsini, dövlət sərhədinin
toxunulmazlığını və ölkə vətəndaşlarının təhlükəsizliyini təmin etdi. Biz inanırıq ki, bu, Yerevanda “yeni
ərazilər uğrunda yeni müharibə” xülyasına düşmüş bəzi davakarlar üçün yaxşı dərs olacaq.
- Azərbaycan və Ermənistan tərəfindən itkilər barədə məlumatlar necədir?
- Ermənistan tərəfindən növbəti silahlı təcavüz aktı nəticəsində təəssüf ki, Azərbaycanın 12 hərbi
qulluqçusu və bir dinc sakin həlak olub. Ermənistan tərəfinə gəldikdə, qeyd etmək istəyirəm ki, Ermənistan
silahlı qüvvələrində özlərinin həqiqi itkilərini ictimaiyyətdən gizlətmək məqsədilə mürəkkəb mexanizm
mövcuddur. Bu məsələdə Ermənistanın bütün rəhbərləri özlərini qeyri-səmimi aparıb və həmişə öz xalqını
aldadıblar.
Bizdə olan məlumata görə, döyüş əməliyyatlarının şiddətli xarakterini nəzərə alsaq, Ermənistan tərəfdən
onlarca həlak olan və yüzlərlə yaralanan var. Əvvəlki təcrübəni nəzərə alaraq inamla demək olar ki, tezliklə
bu itkilər döyüşlə bağlı olmayan, qəzalar və digər bədbəxt hadisələr nəticəsində yaranmış itkilər kimi təqdim
ediləcək. Bundan əlavə, sizin diqqətinizi bir fakta cəlb etmək istəyirəm ki, Ermənistan tərəfindən ön xəttə bir
qayda olaraq çoxsaylı muzdlular cəlb edilir, onların ölümünün statistikası isə ümumiyyətlə elan olunmur.
- Ermənistan iddia edir ki, Azərbaycan mülki obyektlərə zərbələr endirir. Siz bunu necə şərh
edərdiniz?
- Bu, erməni tərəfinin növbəti yalanı və dezinformasiyadır. Əksinə, mülki əhalinin atəşə tutulması
Ermənistan silahlı qüvvələrinin çoxdankı praktikasıdır. 2016-cı ilin aprelində olduğu kimi, bu dəfə də onlar
Azərbaycanda mülki obyektləri və dinc əhalini bilərəkdən iriçaplı silahlardan və ağır artilleriya qurğularından
atəşə tutdular. Dövlət sərhədində döyüş əməliyyatları nəticəsində Azərbaycanın bir dinc sakini həlak oldu,
Ermənistanın dinc əhalisi arasında isə itki yoxdur. Azərbaycanın mülki əhalisinə, dövlət mülkiyyətinə, o
cümlədən infrastruktur obyektlərinə də ciddi ziyan vurulub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti artıq
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Tovuz rayonunun atəşə tutulması nəticəsində dəymiş zərərin aradan
qaldırılması tədbirləri haqqında Sərəncam imzalayıb.
Artıq qeyd etdiyim kimi, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri yüksək dəqiqlikli müasir silahlara malikdir və
yalnız legitim hərbi hədəflərə zərbələr endirir. Ermənistan silahlı qüvvələri isə terror taktikasından istifadə
edərək öz atəş mövqelərini yaşayış məntəqələrinin yaxınlığında və ya daxilində yerləşdirir, bununla da həmin
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məntəqələri bilərəkdən təhlükəyə məruz qoyurlar. Odur ki, dinc əhalinin məqsədyönlü şəkildə atəşə
tutulmasına görə Azərbaycan yox, məhz Ermənistan cavab verməlidir.
- Azərbaycan-Ermənistan sərhədində budəfəki münaqişəni hansı prinsiplər əsasında nizamlamaq
mümkündür?
- Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz rayonu istiqamətində budəfəki eskalasiyaya
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi kontekstində baxmaq lazımdır. Azərbaycan ilə
Ermənistan arasında döyüş əməliyyatları bu münaqişənin, Ermənistan tərəfindən silahlı təcavüzün və
Azərbaycan ərazilərinin 20 faizinin işğal edilməsinin nəticəsidir. Ermənistanın pozucu siyasəti, o cümlədən
təmas xəttində və dövlət sərhədində daim təxribatlar törətməsi onun bu münaqişənin həllində maraqlı
olmadığını və status-kvonu uzatmaq cəhdini nümayiş etdirir.
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması prinsipləri çoxdan məlumdur.
Münaqişə BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul edilmiş dörd qətnaməsi (822, 853, 874, 884
nömrəli), Helsinki Yekun Aktı əsasında, Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyü, onun
beynəlxalq miqyasda tanınmış sərhədləri çərçivəsində həll edilməlidir. Başqa həll yolu yoxdur və ola da
bilməz. Yuxarıda göstərilən prinsiplər əsas götürülməklə mərhələli nizamlama prosesində Ermənistan işğalçı
qüvvələrini Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsindən və ona bitişik rayonlarından çıxarmalı, məcburi
köçkünlərin öz evlərinə təhlükəsiz qayıtması üçün hər cür şərait yaratmalıdır.
- Azərbaycan Dağlıq Qarabağ məsələsinin ədalətli həlli üçün necə hərəkət etmək niyyətindədir?
- Azərbaycan Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin siyasi-diplomatik yolla
nizamlanmasının tərəfdarı olaraq qalır. Lakin danışıqlar xatirinə danışıqlar aparılması yolverilməzdir.
Münaqişəni həll etmək üçün Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad edilməsinin imitasiyası deyil, bu məsələnin
müzakirəsi məqsədilə ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində mahiyyəti üzrə danışıqlar aparılmalıdır.
Azərbaycan Ermənistanın işğalçı qüvvələrinin Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsindən və ona bitişik
rayonlarından çıxarılmasını, məcburi köçkünlərin öz torpaqlarına təhlükəsiz qaytarılmasını israrla tələb edir.
Öz növbəsində, beynəlxalq birlik, təcavüzkar Ermənistana dəqiq siqnal verməlidir ki, beynəlxalq miqyasda
tanınmış sərhədlərin güc tətbiq etməklə dəyişdirilməsi qəbuledilməzdir. Sonda Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin “Valday” Beynəlxalq Diskussiya Klubunun iclasının plenar sessiyasında ifadə etdiyi
mövqeyi bir daha səsləndirmək istəyirəm: “Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi!”
Xalq qəzeti. - 2020.- 5 avqust. - № 150/2. - S. 4.
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Hücum diplomatiyasının böyük uğuru
İlham Əliyev: "Biz düşmənə növbəti dəfə sarsıdıcı zərbə vurandan sonra yenə də gördük ki,
onlar nə qədər acizdirlər və heç özləri-özlərinə hörmət etmirlər”
Rəşad Cəfərli
Ermənistanın dövlət sərhədinin Tovuz istiqamətində törətdiyi təxribatın qarşısının alınması zamanı
Azərbaycan Ordusunun uğurlu hərbi əməliyyatı yalnız işğalçıya vurulan növbəti hərbi zərbə olmadı. Bu hadisə
həm də bütün dünyada erməni yalanlarını, onilliklərdir ki, irəli sürülən saxta iddiaları alt-üst etdi. Belə ki, həm
hərbi qələbəmiz, həm də sonrakı günlərdə baş verənlər əsl həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında
mühüm rol oynadı.
Ermənistanın təmsil olunduğu təşkilatın üzvləri Azərbaycana dəstək verdilər
Tovuz döyüşlərindən sonra Azərbaycanın siyasət meydanında da Ermənistana vurduğu zərbə Prezident
İlham Əliyevin həyata keçirdiyi hücum diplomatiyasının böyük uğurudur. Bu siyasət sürətlə öz hədəflərinə
doğru irəliləyir, ayrı-ayrı dövlətlərin, təşkilatların, dövlət və siyasi xadimlərin Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq
Qarabağ probleminə olan baxışlarını dəyişir, onların baş verənlərə obyektiv münasibət bildirmələrinə səbəb
olur. Məsələn, hələ bir müddət əvvəl Avropa Parlamenti təmsilçilərinin işğal olunmuş Dağlıq Qarabağdan
Ermənistana magistral yolun çəkilməsini kəskin tənqid etmələri bunun bariz nümunələrindən biridir. Bu etiraz
göstərdi ki, hətta Avropa qurumları da artıq erməni yalanlarına inanmaq istəmirlər.
Ermənilərin sərhəddəki təxribatından sonra isə Azərbaycanın haqlı mövqeyi beynəlxalq səviyyədə
əhəmiyyətli dərəcədə dəstəkləndi. Hətta Ermənistanın təmsil olunduğu Kollektiv Təhlükəsizlik Müqavilə
Təşkilatının üzvləri də Qoşulmama Hərəkatı və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının qəbul etdikləri sənədlər
çərçivəsində Azərbaycana dəstək verdilər, Ermənistanın təcavüzkar siyasətinə etirazlarını bildirdilər. Bütün
bunlar işğalçı dövlətin və dünya erməniliyinin Azərbaycanla bağlı iddialarının yalan və saxta olduğunu
təsdiqləyən mühüm amillər oldu. Ermənistanın üzvü olduğu KTMT-nin onun müraciətinə qeyri-ciddi
münasibəti isə rəsmi Yerevanı növbəti dəfə diplomatik müstəvidə pərt vəziyyətinə saldı. "O ki qaldı KTMTyə, onu da bildirməliyəm ki, bu təşkilatın altı üzvündən dördü beynəlxalq təşkilatlarda müvafiq məsələ ilə
bağlı qəbul edilmiş bəyanatlar vasitəsilə Azərbaycanı dəstəklədilər.
Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının üzvüdür.
Qazaxıstan və Qırğızıstan eyni zamanda KTMT-nin üzvüdür. Deməli, KTMT-nin iki üzvü Azərbaycanı bu
təşkilat vasitəsilə dəstəkləyir. Belarus Qoşulmama Hərəkatının üzvüdür. Qoşulmama Hərəkatının bəyanatı o
cümlədən Belarusun mövqeyidir. Tacikistan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvüdür. İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatı bu sərhəd münaqişəsi ilə bağlı açıq mövqe ortaya qoyub. Yəni dörd ölkə artıq Azərbaycanın
yanındadır və Ermənistanı kim dəstəklədi? Mən görmədim, gözümə sataşmadı. Bir də ki KTMT-nin üzvləri
Ermənistanın indiki rəhbərliyini necə dəstəkləyə bilər?” - deyə bu barədə Prezident İlham Əliyev Balakəndə
ASAN könüllüləri ilə görüşdə bildirib.
Erməniliyin işğalçı, vandal və ter rorçu mahiyyətini bütün dünya gördü
Erməni yalanlarına vurulan daha bir zərbə bu günlərdə dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində yaşayan
azərbaycanlıların mütəşəkkil şəkildə keçirdikləri aksiyalar zamanı baş verənlər oldu. Belə ki, Azərbaycanın
Tovuz qələbəsindən, beynəlxalq ictimaiyyətin işğalçıya etirazından, ABŞ Konqresinin Ermənistan əleyhinə
qəbul etdiyi düzəlişlərdən sonra dərin şok keçirən ermənilər xarici ölkələrdə dinc aksiyalar keçirən
azərbaycanlılara qarşı etdikləri zorakı və qeyri-insani hərəkətlərlə özlərinin mahiyyətlərini açıb göstərdilər.
Bir daha sübut olundu ki, ermənilər keçmişdə olduğu kimi, bu gün də terrorçu xislətlərindən əl çəkə
bilməyiblər. Hətta dünyanın ən sivil ölkələrində yaşasalar belə onların genlərindən irəli gələn vandal
davranışları, şüurları dəyişməyib. Çünki Azərbaycanın diplomatik nümayəndəliklərinin binalarına, eləcə də
dinc azərbaycanlı nümayişçilərə qarşı törədilən təxribatlar özündə vandalizm və terror elementlərini ehtiva
edir. Azərbaycanlılara hücum edənlərin üzərində "Asala” sözü yazılmış köynəklər geymələri onların terror
siyasətini bu gün də davam etdirmələrinin bir daha göstəricisidir.
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Məsələnin təəssüf doğuran tərəfi isə ermənilərin məhz polislərin gözü qarşısında aksiya iştirakçılarına
fiziki güc tətbiq etmələri, hüquq-mühafizə orqanlarının baş verənlərə laqeydliyi nəticəsində özlərini cəzasızlıq
mühitində hiss etmələridir. Bu da öz növbəsində Qərb ölkələrinin siyasi dairələrindəki erməni
təəssübkeşliyindən xəbər verir. Eyni zamanda bu hadisələrin insan hüquqlarının etibarlı təmin olunmasına
önəm verən ölkələrdə baş verməsi haqlı olaraq suallar doğurur. Bununla bağlı Birinci vitse-prezident Mehriban
Əliyevanın həmvətənlərimizə müraciətində çox haqlı olaraq deyilir: "Nifrət və aqressiya dərəcəsi o qədər artıb
ki, bu diasporun bəzi nümayəndələri özlərini demokratiyanın beşiyi hesab edən Qərb ölkələrinin paytaxtlarında
qanunsuzluq və hərc-mərclik törədirlər. Avropa siyasətinin mərkəzi sayılan Brüsseldə Azərbaycan
Respublikası səfirliyinin daşa basılmasını, dinc nümayişçilərə xəsarət yetirilməsini başqa necə izah etmək
olar? Los-Ancelesdən, Brüsseldən və digər şəhərlərdən çəkilmiş, düşmənlərimizin həqiqi simasını göstərən
zorakılıq və vandalizm kadrları həm haqlı olaraq hiddət, həm də əsaslı suallar doğurur. Həmin ölkələrin hüquqmühafizə orqanları azğınlaşmış bandit qruplaşmalarının bu cür hərc-mərclik törətməsinə nə üçün imkan
verirlər? Bu cinayətlərə necə göz yummaq olar?”
Şərəfsizliyin və mənəviyyatsızlığın son həddi
Baş verən bu hadisələr, ermənilərin azərbaycanlılara qarşı məlum davranışları başqa bir həqiqətə də
yenidən aydınlıq gətirdi. Bu da sapı özümüzdən olan "beşinci kolon” təmsilçilərinin Azərbaycan dövlətinə və
xalqımıza xəyanət etmələri barədə uzun müddətdir səslənən fikirlərin reallıqda öz təsdiqini tapmasıdır. Bəli,
Tovuz qələbəsindən və ermənilərin azərbaycanlıların dinc aksiyalarına hücumlarından sonra ölkəmizdəki,
habelə ABŞ və Avropada yaşayan bəzi antimilli ünsürlərin Azərbaycanı və xalqımızı ittiham etmələri onların
xəyanət yolu tutduqlarını, ermənipərəst dairələrin maraqlarına xidmət etdiklərini tam aydınlığı ilə sübuta
yetirdi.
Bir daha aydın oldu ki, AXCP sədri Əli Kərimlinin fəaliyyəti müxalifətçilik deyil. Çünki hərbi təcavüzə,
ermənilərin hücumuna məruz qaldığımız, vəzifəsindən, statusundan, əqidəsindən asılı olmayaraq hər kəsin
milli həmrəylik nümayiş etdirməli olduğu bir vaxtda öz millətini və dövlətini ittiham etmək şərəfsizliyin ən
son həddidir.
Atası ermənilər tərəfindən qətlə yetirilən S.Osmanqızının ermənilərin ABŞ və Avropada
azərbaycanlılara qarşı təxribatlarını, bayrağımızı təhqir etmələrini görməzdən gələrək onların sivil toplum
olmasını sübut etməyə çalışması, öz millətini xuliqanlıqda, quldurluqda ittiham etməsi isə tək xəyanətin deyil,
sözün bütün mənalarında, mənəviyyatsızlığın, əxlaqsızlığın göstəricisidir. Damarlarında əsl azərbaycanlı qanı
axan bir insan heç vaxt millətini təhqir etməzdi ki, S.Osmanqızı bunu etdi. Bu hərəkəti ilə həm də atasının
ruhunu təhqir etdi.
Ə.Kərimli, S.Osmanqızı, A.Məmmədov, V.İsgəndərli kimilərinin xarici xüsusi xidmət orqanlarının
nəzarətində olduqları, öz maddi maraqları üçün Azərbaycana xəyanət yolu tutduqları çoxdan məlumdur. Tovuz
qələbəsindən və son günlərdə ermənilərin terrorçu, barbar və vandal imiclərinin bütün dünyaya daha yaxından
əyan olmasından sonra onlar eyni tezislər əsasında oxşar bəyanatlar verməklə, oxşar məzmunlu çıxışlarla
Azərbaycanı ittiham etməklə ermənipərəst dairələrin maraqlarına xidmət etdiklərini özləri sübuta yetirdilər.
Necə deyərlər, özləri özlərini ifşa etdilər. Azərbaycan xalqı əsasən xarici ölkələrə sığınıb dövlətimizə və
millətimizə qarşı mübarizə aparan bu ünsürlərin əsl riyakar, xain, murdar mahiyyətini bir daha anladı. Ən əsası
isə hər kəs əmin oldu ki, dövlətin maraqlarını satanlar, xalqa xəyanət edənlər kimlərdir.
Azərbaycan. - 2020.- 9 avqust. - № 155. - S. 1-2.
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Azərbaycanın çoxaspektli siyasi kursu dövrün tələblərinə cavab verir
Səbuhi Məmmədov
Müstəqil xarici siyasət suverenliyin qarantıdır. Həm qlobal, həm də regional miqyasda geosiyasi
mənzərənin dinamik dəyişiklikləri dövründə bu məsələ daha da aktuallaşır. Xüsusilə də dövlət
maraqlarının məharətlə qorunması üçün xarici siyasətin qarşısında dayanan vəzifələrin düzgün
müəyyən edilməsi strateji əhəmiyyət daşıyır. Eyni zamanda, məqsədə çatmaq üçün effektiv və müasir
diplomatik mexanizmlərdən istifadə edilməsi də günün tələbidir və bu prosesdə xarici siyasət
prioritetləri rəhbər rol oynayır. Beynəlxalq münasibətlərin fəal aktoru kimi Azərbaycanın xarici
siyasətinin prioritetləri də geosiyasi vəziyyətin xüsusiyyətləri ilə dövlət maraqlarını nəzərə almağa
əsaslanır. Ümummilli lider Heydər Əliyevin formalaşdırdığı, Prezident İlham Əliyevin uğurla davam
etdirdiyi və milli maraqların qorunmasına yönəlmiş çoxaspektli siyasi kurs da məhz zamanın tələblərinə
cavab verməsi ilə seçilir.
Hazırda Azərbaycanın daxili və xarici siyasi kursu region ölkələrinə nümunə göstərilə bilər. Belə ki,
hətta pandemiya şəraitində ölkə bütün istiqamətlərdə ardıcıl inkişaf edir, beynəlxalq aləmdəki imici artır.
Xarici siyasətin prioritet sahələrində qazanılan uğurlar da, ümumilikdə, daha dinamik fəaliyyətə imkan
yaradır. Bununla belə, dünyada gedən geosiyasi və geoiqtisadi proseslərin məntiqi çərçivəsində xarici
siyasətin prioritetlərini mütəmadi olaraq yenidən nəzərdən keçirmək lazım gəlir. Aydındır ki, sürətlə dəyişən
geosiyasi mühitə tez uyğunlaşa biləcək diplomatiya milli maraqların təmin olunmasında mühüm rol oynayır.
Əslində, Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritetləri məlumdur. İkitərəfli münasibətlərə çox diqqət yetirilir.
Bununla yanaşı, beynəlxalq münasibətlər çərçivəsində diplomatik fəaliyyətə böyük əhəmiyyət verilir.
Əlbəttə, indiki mərhələdə Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli xarici siyasət
qarşısında dayanan əsas vəzifədir. Azərbaycan ərazisinin 20 faizini işğal edən Ermənistan ölkənin
suverenliyinə ciddi təhlükə yaradır. Buna görə də bu problemin həll edilməsi həyati əhəmiyyət daşıyır.
Prezident İlham Əliyev bütün çıxışlarında dəfələrlə məsələnin bu tərəfini vurğulayır. Ölkə başçısı
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası üçün güclü diplomatik addımlar atır. Məhz bu fəaliyyətin nəticəsidir
ki, beynəlxalq təşkilatlar hazırda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. BMT, ATƏT, Avropa Şurası,
NATO, Avropa Birliyi, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı kimi təşkilatlar bu mövzuda qərar və qətnamələr qəbul
etdilər. Son illərdə ölkə bu istiqamətdə daha da böyük uğurlara imza atır.
Xarici siyasətin prioritetləri arasında beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq, enerji layihələrinin
hazırlanması və həyata keçirilməsi, iki qitə arasında nəqliyyat dəhlizinin də rolu böyükdür. Qürurverici haldır
ki, Azərbaycan Avrasiyada sistemli proqramlar həyata keçirən yeganə Qafqaz ölkəsidir. Beynəlxalq
mütəxəssislərin sözlərinə görə, Trans – Anadolu Qaz Boru Kəməri (TANAP) layihəsinin nümunəsində Bakı
müstəqil enerji siyasətini həyata keçirməyə tam hazır olduğunu nümayiş etdirdi. Ən əsası, yeni beynəlxalq
enerji layihələrini inkişaf etdirməklə Azərbaycan həm də Avropa ilə Asiya arasında sülh və əməkdaşlıq
körpüsü rolunu oynamaq qabiliyyətini dünyaya sərgilədi. Bu, ölkənin xarici siyasətinin regional inteqrasiyaya
böyük töhfə verdiyini təsdiqləyir və yeni enerji layihələrinin icrası Azərbaycanın fəal diplomatik fəaliyyəti
fonunda baş verir.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində ABŞ, Avropa dövlətləri, Rusiya, Türkiyə və İranla ikitərəfli
əlaqələrin inkişafı mühüm rol oynayır və bu ölkələrlə münasibətlərdə milli maraqlara tam uyğun bir siyasət
yürüdülür. Bu siyasətin əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, bütün hallarda ölkə rəhbərliyi ölkənin maraqlarına
cavab verən addımlar atır və Azərbaycan həmin dövlətlərlə bərabər əsasda əməkdaşlıq edir. Diqqəti çəkən
məqam həm də aparıcı dövlətlərin xarici siyasətdə Azərbaycanın ədalətli mövqeyi ilə hesablaşmasıdır və bu
da Azərbaycanın Cənubi Qafqazda balanslı xarici siyasət aparan yeganə ölkə olmasının nəticəsidir. Heç kimə
sirr deyil ki, rəsmi Bakı bölgədəki böyük dövlətlərin maraqlarını məharətlə balanslaşdırır və buna görə də,
milli maraqlara cavab verən geosiyasi dividentlər qazanır. Azərbaycanın bölgədə sistemli və çoxvektorlu xarici
siyasət yürüdən nümunəvi bir dövlətə çevrilməsi Prezident İlham Əliyevin uzaqgörənliyini təsdiqləyir.
Beynəlxalq münasibətlər sistemində iştirak edən bütün ölkələrə gəldikdə isə, ərazisinin böyüklüyündən,
hərbi gücündən və iqtisadi potensialından asılı olmayaraq Azərbaycan həmin dövlətlərin hüquq bərabərliyi
prinsipinə əsaslanan müstəqil xarici siyasət yürüdür. Bütün ölkələrlə dostluq, qarşılıqlı surətdə faydalı ikitərəfli
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və çoxtərəfli münasibətləri inkişaf etdirərək, Azərbaycan lokal və qlobal səviyyədə dinc yanaşı yaşamaq və
mehriban qonşuluq siyasətini təşviq etməkdə maraqlıdır. Ölkəmiz mövcud beynəlxalq təhlükəsizlik sisteminin
təməl daşı olan beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə əsaslanan xarici siyasət yürüdür. Bütün dövlətlərin
suverenliyi, ərazi bütövlüyü və daxili işlərə qarışmamaq Azərbaycanın xarici siyasətində əsas prinsipləridir.
Ancaq Azərbaycanın daha da inkişafına mane olan ən başlıca səbəb Ermənistanın ərazi iddiaları nəticəsində
yaranan və genişmiqyaslı hərbi təcavüzlə başa çatan Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir. Buna görə də dövlətin
yürütdüyü xarici siyasət, məhz, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpasına və Ermənistan hərbi təcavüzünün
ağır nəticələrinin aradan qaldırılmasına yönəlmişdir.
Sözsüz, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətlə həll olunması üçün Azərbaycan nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatlarda, eləcə də ikitərəfli münasibətlərdə daha fəal siyasət yürütməlidir. Bununla bağlı Prezident İlham
Əliyev münaqişə ilə bağlı olan bütün təşkilatlarda fəal olmağın vacibliyini bildirir. Bununla yanaşı, ölkə başçısı
diplomatiyamızın hücum diplomatiyası olmasının vacibliyini önə çəkir. Ceyhun Bayramovu Xarici İşlər naziri
təyin olunması ilə əlaqədar videoformatda qəbul edərkən ölkə başçısı xüsusilə diqqətə çatdırmışdı ki, xarici
siyasətin yürüdülməsində milli maraqlar tam təmin edilməlidir. Prezident İlham Əliyev qonşu ölkələrlə
münasibətlərimizin prioritet istiqamət olduğunu da yeni xarici işlər nazirinin diqqətinə çatdırmışdı: “Bu
münasibətlər çox sağlam zəmində qurulubdur. Artıq həyat və hadisələrin gedişatı onu göstərir ki, bu, çox
düzgün siyasətdir. Qonşu ölkələr tərəfindən də Azərbaycana qarşı olan siyasət çox müsbətdir. Biz bu siyasəti
dostluq, mehriban qonşuluq prinsipləri əsasında qurmuşuq. Beləliklə, heç bir qonşu dövlətlə, təbii ki,
Ermənistan istisna olmaqla, bizim heç bir problemimiz yoxdur”.
Əlbəttə, Azərbaycanın yaxın ölkələrlə münasibətlərinin daha da inkişaf etdirilməsi yeni Xarici İşlər
nazirinin diqqət mərkəzində olacaq və təsadüfi deyil ki, Ceyhun Bayramovun Xarici İşlər naziri vəzifəsində
ilk rəsmi səfərini də məhz Türkiyəyə reallaşdırdı. Bu strateji müttəfiqliyin ruhuna da uyğundur. Tərəflər
ikitərəfli gündəlikdə duran bir çox sahələrdə, o cümlədən siyasi, iqtisadi, ticarət, humanitar, mədəniyyət, təhsil
və digər sahələrdə əməkdaşlıq münasibətlərin inkişafından məmnunluq bildirmiş və bu əlaqələrin daha da
genişləndirilməsi perspektivlərini müzakirə etmişlər. İki ölkə arasında mövcud əməkdaşlığın həm ikitərəfli,
həm də çoxtərəfli formatlarda bundan sonra da davam etdiriləcəyindən əminlik ifadə olunmuşdur. Ceyhun
Bayramov Türkiyə səfəri zamanı qardaş ölkənin Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan tərəfindən də qəbul edildi.
Xüsusilə vurğulamaq lazımdır ki, Azərbaycan –Türkiyə birgə hərbi təlimlərinin keçirilməsi və bu təlimlərın
miqyasının daha da genişlənməsi iki ölkə arasındakı qardaşlıq əlaqələrinin bütün istiqamətlərdə
genişlənməsindən xəbər verir. Bu əlaqələrin daha da möhkəmlənməsində iki ölkə rəhbərinin də müstəsna rolu
olduqca böyükdür. Prezident İlham Əliyevin və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın birgə səyləri
nəticəsində bu gün iki ölkə arasındakı əməkdaşlıq nümunəvi xarakter almışdır. Bu əməkdaşlığın, birgə
fəaliyyətin beynəlxalq regional əlaqələrə öz töhfəsini verəcəyi şübhə doğurmur.
Azərbaycanın xarici siyasətində qonşu Rusiya Federasiyası ilə münasibətlərin günün tələbləri
səviyyəsində inkişaf etdirilməsi də diqqət mərkəzində saxlanılır. İki dövlət arasındakı münasibətlər, ilk
növbədə, bərabərhüquqlu, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa söykənir. Azərbaycan və Rusiya arasında siyasi
dialoq, ticari-iqtisadi inkişaf, investisiya qoyuluşu məsələləri, yeni nəqliyyat dəhlizlərinin yaradılması,
mədəni, humanitar sahələrdə əməkdaşlıq yüksək səviyyədədir. Ən əsası, bu əlaqələr regionda sabitlik,
təhlükəsizlik və davamlı inkişaf meyillərini və maraqlarını gücləndirir. Bütün bu deyilənləri nəzərə alaraq qeyd
etmək olar ki, Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramovun bu günlərdə Rusiyaya gözlənilən səfəri də iki ölkə
arasında münasibətlərin indiki vəziyyətini və perspektivlərini müzakirə etməsi baxımından yaxşı imkan
yaradacaq. Sirr deyil ki, strateji münasibətlərə malik iki ölkə arasında əlaqələrin səviyyəsi regional
təhlükəsizlik, eləcə də iqtisadi inkişafın təmini baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır.
Beləliklə, dünyada böhran və münaqişələr, "soyuq müharibə" dövrü üçün xarakterik olan geosiyasi
ziddiyyətlər, terrorizmin yeni formalarının təzahürləri, eləcə də son zamanlar müşahidə edilən asimmetrik
təhdidlər və koronavirus pandemiyası fonunda dövlətimizin başçısının xarici siyasəti nəticəsində formalaşmış
strateji məqsədlər zamanın tələblərini əhatə edir və uzunmüddətli perspektivdə ölkəmizin davamlı inkişafının
və təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədlərini daşıyır. Bu bir həqiqətdir ki, çoxsaylı uğurlarla və
nailiyyətlərlə yanaşı, bir sıra məsələlərin həlli, ən başlıcası isə, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası işinin
daha da gücləndirilməsi Xarici İşlər Nazirliyinin əsas vəzifəsi olaraq qalır. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə yürüdülən hücum diplomatiyası sayəsində Azərbaycanın qarşısında dayanan strateji hədəflərə çatacağımıza
inam böyükdür.
Xalq qəzeti. - 2020.- 23 avqust. - № 167. - S. 1-2.
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Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsləri Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunu artırır
Biz müstəqil siyasət aparırıq və bizim siyasətimizə heç bir kənar qüvvə təsir edə bilməz. Müxtəlif
məqamlarda bunu dəfələrlə nümayiş etdirmişik. Ona görə bu gün Azərbaycana olan rəğbət doğrudan
da ən yüksək səviyyədədir.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bu bir həqiqətdir ki, 2020-ci il gənc müstəqil Azərbaycan dövlətinin tarixində mürəkkəb və gözlənilməz
hadisələrlə dolu oldu. Çünki respublikamız bu il gərgin günlər yaşamış, fəqət böhranla üzləşmiş dünya ölkələri
arasında ən az itkilərə məruz qalmış dövlət kimi hamının diqqətini çəkmişdir. Eyni zamanda 2020-ci il
Azərbaycanın beynəlxalq aləmdəki nüfuzunun sürətlə artdığı il kimi də yaddaşlara yazılacaq. Dünyanın
müxtəlif ölkələrini təmsil edən politoloq və ekspertlərin fikrincə, Prezident İlham Əliyevin 2020-ci ildə
nümayiş etdirdiyi təşəbbüskarlıq dünya siyasətçiləri tərəfindən böyük maraqla izlənilir və yüksək
qiymətləndirilir.
Əsl siyasətçinin, həqiqi liderin, müdrik dövlət başçısının ən müsbət keyfiyyətləri məhz çətin
məqamlarda, öz xalqını və dövlətini yaranmış vəziyyətdən çıxararkən məlum olur. Tarix bizə özünün təyin
etdiyi vəzifəli şəxslərdən küsüb-inciyərək saktcə bir tərəfdə oturan prezidenti də göstərib, böhran vəziyyətində
öz kreslosunu qoyub qaçan dövlət başçılarını da. Həmin tarix bizə Heydər Əliyev və İlham Əliyev kimi ən
mürəkkəb vəziyyətlərdə belə xalqın önündə olmağı bacaran dövlət başçılarını da göstərib.
Dövlət başçımızın builki təşəbbüsləri barədə söz açan həmkarlarımız öncə Türk Şurasının və
Qoşulmama Hərəkatının Zirvə toplantılarını yada salırlar. Jurnalistlərin yekdil fikri belədir ki, həmin
təşəbbüslər Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun göstəricisi kimi dəyərləndirilməlidir. Xatırladaq ki, Türkdilli
Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının dövlət başçımızın təşəbbüsü ilə keçirilən Zirvə görüşü yeni formatda -onlayn formatda ilk Zirvə görüşü idi. Yadımdadır ki, Azərbaycan Prezidentindən sonra digər təşkilatlar da
buna oxşar addımlar atdılar. Həmin təşəbbüs nə qədər uğurlu olsa da, tədbirin keçirilməsi zamanı hansısa
texniki məsələ problem yarada bilərdi. Ancaq dövlət başçımızın da dediyi kimi, Qoşulmama Hərəkatına üzv
ölkələrin və Türk Şurasının Zirvə görüşləri çox uğurlu keçmişdir. Üstəlik, qəbul edilmiş sənədlərdə
Azərbaycanın bu təşəbbüsü və bu sahədə oynadığı rolu, həmrəyliyə hesablanmış addımları yüksək qiymət
almışdır.
Bu sammitlərdən sonra Azərbaycan Prezidenti Avropa İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığı Zirvə görüşündə
iştirak etmiş və Azərbaycanın mövqeyini ifadə etmişdir. Eyni zamanda, dövlət başçımızın təşəbbüsü ilə
Azərbaycan, Əfqanıstan, Türkmənistan dövlət başçılarının Zirvə görüşü də keçirilmişdir. Həmin tədbirdə də
prezidentlər konkret nəticələrə gəlmişdilər. Məlum olduğu kimi, sonuncu tədbir daha çox logistika, nəqliyyat
sektoruna aid idi. Ancaq dövlət başçımızın təşəbbüsü ilə tədbirin formatı bir qədər genişləndirilmişdi.
Azərbaycan Prezidenti yenə də təşəbbüs göstərərək hökumətlərarası işçi qruplarının yaradılmasına nail oldu.
Nəticədə, investisiyalar, ticarət, nəqliyyat-logistika, energetika, telekommunikasiya sahələrində mühüm
məsləhətləşmələr başlandı ki, bu da pandemiyadan sarsıdıcı zərbələr almış iqtidadiyyatlar üçün olduqca
önəmli məsələdir.
Qətiyyətlə deyə bilərik ki, Azərbaycan Prezidentinin növbəti təşəbbüsü daha böyük arenada yüksək
qiymətləndirildi. Belə ki, məhz İlham Əliyevin Bakıdan səsləndirdiyi təşəbbüs BMT Baş Assambleyasının
xüsusi sessiyasının keçirilməsi ilə əlaqədar idi. Həmin təşəbbüs də dünya miqyasında yüksək qiymət aldı və
130-dan çox ölkə bizim təşəbbüsümüzə dəstək verdi.
Bu zaman xüsusilə vurğulanmalı məqamlardan biri də o idi ki, Azərbaycan Prezidentinin BMT Baş
Assambleyasının xüsusi sessiyasının keçirilməsi təşəbbüsünün əleyhinə səs verən yeganə ölkə Ermənistan
olmuşdu . Fikrimizcə, bunun əsas səbəbi Ermənistanda hökm sürən və dövlət tərəfindən təbliğ edilən
Azərbaycanafobiyadır, Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına nifrətin təzahürüdür.
Bu məsələyə münasibət bildirən Prezident İlham Əliyev deyib ki, həmin addımla Ermənistan özü-özünü
çox pis vəziyyətə qoydu, daha dəqiq desək, özünü dünyadan təcrid etdi: “Çünki bu təşəbbüsün əleyhinə çıxmaq
ağılsızlıqdır və qeyri-rasional düşüncənin məhsuludur. Çünki biz bu təşəbbüsü irəli sürəndə bir məqsədi
güdürdük ki, artıq dünya miqyasında səylərimizi birləşdirək. Bu təşəbbüslə əlaqədar bizim konkret
təkliflərimiz də olacaqdır. Çünki türk dünyasında biz bunu keçirdik, 120 ölkəni əhatə edən Qoşulmama
2029

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Hərəkatı çərçivəsində keçirdik. İndi biz dünya miqyasında bunu keçirmək istəyirik ki, burada vahid bir
yanaşma tətbiq olunsun, ölkələr özlərinə qapanmasın, inkişaf etmiş ölkələr ağır vəziyyətdə olan ölkələrə
kömək göstərsinlər. Biz bunu görmürük. İndi biz görürük kim kimə kömək göstərir. Peyvənd icad olunandan
sonra bu peyvəndi pulla ala bilməyən ölkələrə bu, pulsuz verilsin. Burada donor təşkilatlar, iri biznes qurumları
öz sözünü desin. Yəni, biz bu təklifləri buna görə, həm də həmrəyliyi nümayiş etdirmək üçün veririk. Hələ
bilinmir ki, peyvənd icad olunandan sonra nələr baş verəcək?”
Diqqət yetirdinizsə, biz yazının əvvəlində bir neçə dəfə qeyd etmişdik ki, Prezident İlham Əliyev
istənilən məqamda Azərbaycan xalqının mənafeyini düşünür və bu istiqamətdə addımlar atır. Ancaq indicə
yekunlaşdırdığımız sitatdan görünür ki, Prezident İlham Əliyev təkcə azərbaycanlıların deyil, dünyanın bütün
insanlarının, xüsusən, köməyə ehtiyacı olan ölkələrin mənafeyini düşünərək addımlar atır: “Peyvənd icad
ediləndən sonra hansı vəziyyət olacaq? Bunu heç kim bilmir. Birincisi, bu peyvənd nə dərəcədə səmərəli
olacaq? İndi testdən keçir. Sonra kasıb ölkələrin ona əli çatacaq, yoxsa yox? O, pullamı satılacaq, yaxud da ki,
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı onu paylayacaq? Yoxsa ki, zəngin ölkələr bundan istifadə edib öz əhalisinin
canını qurtaracaq, amma kasıb ölkələrdəki insanlar öləcək? Bu, dözülməzdir. Bütün bu məsələlər vahid bir
yanaşma tələb edir. Hətta ölkələr BMT Baş Assambleyasında vahid bir fikrə gəlməsələr belə, biz bu məsələni
qaldırmalıyıq. Biz dünya birliyinin məsuliyyətli ölkəsi kimi bu məsələni qaldırırıq. Ona görə Ermənistanın bu
addımı qətiyyən başadüşülən deyil”.
Mən -- yaşı yetmişi haqlamış bir azərbaycanlı kimi dövlət başçımızın bu mövqeyini eşidəndə sözün
həqiqi mənasında fəxr etmişdim. Yəni mənim Prezidentim yaradılacaq peyvəndin kasıb ölkələrin imkansız
əhalisinə də çatdırılması məsələsini dünya ictimaiyyətinin qarşısına çıxarır. “Bu fakt Azərbaycanın
beynəlxalq aləmdəki nüfuzunun artmasına səbəb oldu” – deyənlər də haqlıdırlar, “Azərbaycan xalqı bu
təşəbbüslə fəxr edə bilər” – deyənlər də.
Məhz cənab İlham Əliyevin dövlətimizə qazandırdığı müsbət imicin və nüfuzun nəticəsidir ki,
ölkəmizin ərazi bütövlüyü ilə əlaqədar bütün aparıcı beynəlxalq təşkilatlar müxtəlif vaxtlarda, o cümlədən son
vaxtlarda açıq-aydın ifadələr işlədiblər, qərarlar, qətnamələr qəbul ediblər. BMT, onun Təhlükəsizlik Şurası,
onun Baş Assambleyası, Qoşulmama Hərəkatı, ATƏT, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avropa Parlamenti,
Avropa İttifaqı, Avropa Şurası Parlament Assambleyası, NATO və digər təşkilatlar qətnamələr qəbul ediblər.
Yəni, bu, hüquqi müstəvidir, bizim mövqeyimizi tam möhkəmləndirən mənzərədir.
Hazırladı: İttifaq Mirzəbəyli
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Azərbaycanın xarici siyasəti açıq və birmənalıdır
İttifaq Mirzəbəyli
Biz xarici siyasət prioritetlərimizi açıq şəkildə bəyan edirik və məqsədlərə çatmaq üçün ardıcıl
siyasət aparırıq. Bütün ölkələrlə bərabərhüquqlu qarşılıqlı hörmət və etimad əsasında münasibətlərin
qurulması bizim əsas prinsiplərimizdən biridir. Hesab edirəm ki, son illərdə Azərbaycan bu sahədə
böyük uğurlar əldə edib... Bunu müxtəlif vaxtlarda Azərbaycana beynəlxalq aləm tərəfindən göstərilən
dəstək əyani şəkildə sübut edir.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Prezident İlham Əliyevin Yunanıstanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri
Nikolaos Piperiqkosun etimadnaməsini qəbul edərkən səsləndirdiyi fikirlər respublikamızda və regionda
böyük maraqla dinlənildi və böyük əks-sədaya səbəb oldu. Əminik ki, Yunanıstan siyasətçiləri, ekspertləri və
mətbuatı da bu məsələyə öz münasibətlərini bildirəcəklər. Çünki İlham Əliyev xeyli müddət yüksək səviyyədə
olmuş Azərbaycan – Yunanıstan əməkdaşlığının yenə də əvvəlki məcraya yönəldilməsi üçün əlindən gələni
etdi. Dövlət başçımız münasibətlərdəki qaranlıq məqamların hamısının səbəblərini ortaya qoymaqla, yeni
perspektivlərə, müsbət tendensiyalara hazır olduğumuzu bildirdi.
Yeri gəlmişkən, mən bu görüş haqqında hazırlanmış televiziya materialına baxarkən dövlət başçımızın
iyulun 16-da Ceyhun Bayramovu Xarici İşlər naziri təyin olunması ilə əlaqədar videoformatda qəbulu zamanı
dediyi filkirləri xatırladım. Prezident həmin gün xarici siyasətimizin istiqamətləri haqqında danışarkən
demişdi: “Hesab edirəm ki, kompromis üçün yer var. Ancaq gərək xoş niyyət və qarşılıqlı iradə olsun”. Bəli,
Azərbaycan Prezidentinin Ermənistan istisna olmaqla, bütün dövlətlərlə əməkdaşlıq prosesində xoş niyyəti və
açıq, mərdanə iradəsi vardır.
Amma... Dövlət başçımız yeni Xarici İşlər nazirimizə xatırlatmışdı ki, biz bütün ölkələrlə normal
dostluq və tərəfdaşlıq münasibətlərinin formalaşmasında əməli addımlar atırıq. Lakin, bu, o demək deyil ki,
öz ölkəmizin və xalqımızın maraqları kənarda qalsın. Yunanıstan səfirinin mövcud həqiqətləri, məhz, dövlət
başçımızın dilindən eşitməsinin əsas səbəbi də elə ölkəmizin və xalqımızın maraqlarına xidmət edirdi.
Azərbaycan Prezidentinin Avropanın diplomatiya təhsili verən ən məşhur universitetlərindən birinin
məzunu olduğunu Yunanıstan siyasətçiləri də daxil olmaqla hamı bilir. Hətta, Avropa diplomatları İlham
Əliyevi qitənin ən dərin potensiala malik diplomatlarından biri kimi qiymətləndirirlər. Yəni Yunanıstan səfiri
ilə görüşdəki çıxışın həddən artıq açıq və kəskin olması təsadüfi deyildi. Prezident sadəcə bu qədim Avropa
ölkəsi ilə münasibətlərdə yaranmış düyünü açmaq istəyirdi. Çünki səfir Nikolaos Piperiqkos ilk məqamdaca
demişdi ki, Yunanıstan hökumətinin Azərbaycanla qarşılıqlı maraq kəsb edən bütün sahələrdə əməkdaşlığı
genişləndirməklə bağlı güclü istəkləri var. Prezident İlham Əliyev isə çalışdı ki, öncə həmin istəklərin
reallaşmasına mane ola biləcək səbəblər aradan qaldırılsın.
Prezident haqlı olaraq narahatlığını dilə gətirdi ki, son bir neçə ildə aramızda çox aşağı səviyyədə
əməkdaşlıq illəri olub. Əvvəlki vaxtlarda bizim daha fəal təmaslarımız olub: “Mən sizin ölkənizə rəsmi səfər
etmişəm, Yunanıstanın iki prezidenti Azərbaycanda rəsmi səfərdə olub, Baş nazir səfərdə olub. Lakin
Yunanıstanın əvvəlki hökuməti hakimiyyətə gələndən sonra bu təmaslar dayanıb və bu, Yunanıstan
hökumətinin təşəbbüsü olub. Beləliklə, hazırda bizim faktiki olaraq aktiv təmaslarımız, nümayəndə
heyətlərinin mübadiləsi yoxdur. Bizim gələcəkdə əməkdaşlığımızı necə planlaşdırmaq barədə düşünməyə
ehtiyacımız var”.
Diqqət yetirdinizsə, dövlət başçımız təkcə nöqsanları sadalamır, həm də əməkdaşlığın gələcək
perspektivləri barədə narahatlığını dilə gətirir. Yəni Azərbaycan lideri Yunanıstan dövlətindən,
cəmiyyətindən deyil, müəyyən müddət ölkəyə rəhbərlik etmiş iqtidarın düşünülməmiş siyasətindən narazıdır:
“ Əməkdaşlığımıza mənfi təsir göstərən bir neçə məsələ olub. Onlardan biri Yunanıstanın qaz şirkəti “DESFA”
ilə əlaqədardır. Deyə bilərəm ki, bizim enerji şirkətimiz SOCAR Yunanıstan hökumətinin müraciəti əsasında
“DESFA”nı almaq üçün tenderə qoşuldu. SOCAR-ın tender prosedurunda iştirak etməsini Yunanıstanın sabiq
Baş Naziri cənab Samaras şəxsən məndən xahiş etdi. Açıq tender proseduru nəticəsində SOCAR ən yaxşı
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təklifi etdi və “DESFA”ya sahib olmaq hüququnu qazandı. Bu, bizim Cənub Qaz Dəhlizinin tikintisi ilə bağlı
planlarımız baxımından da mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi”.
Təxminən, 6 il bundan əvvəl – biz Azərbaycanla Avropa arasında bağlantı inşa etməyi, sadəcə olaraq,
planlaşdırdığımız zaman rəsmi Bakı düşünürdü ki, əgər Azərbaycan Yunanıstanı qazla təchiz edəcəksə, bu
qazı paylaşdıran şirkətə sahib olmaq da yaxşı olar. Üstəlik, Azərbaycan razılaşdırılmış qiymətin 10 faizini
təşkil edən 40 milyon avro məbləğində avans ödənişi etmişdi və 4 il ərzində– 2014-cü ildən 2018-ci ilədək
həmin vəsait Yunanıstan hökumətinin ixtiyarında olub. Prezidentin dediyi kimi, əfsuslar olsun ki,
Yunanıstanın əvvəlki hökuməti SOCAR-ın bu hüququ itirməsi üçün hər şeyi etdi. Güman edirik ki, dövlət
başçımızın bu xatırlatmasından sonra Yunanıstanın indiki iqtidarı köhnə iqtidarın səhvlərini aradan qaldırmaq
üçün müvafiq addımlar atacaq.
Dövlət başçımızın Yunanıstan rəhbərliyinə çatdırmaq istədiyi ikinci məsələ isə daha yeni gündəliyi
əhatə edirdi. Belə ki, əvvəlki məsələdə söhbət 6 il əvvəl baş vermiş səhvlərin aradan qaldırılmasından
gedirdisə, növbəti məsələ həm də bu günü və gələcək illəri əhatə edirdi. Əvvəla, Azərbaycanın xarici
siyasətinin ən mühüm prioriteti Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş ərazilərin düşmən tapdağından
təmizlənməsi, ərazi bütövlüyümüzün bərpasıdır. Yunanıstan isə işğalçı Etmənistanla hərtərəfli əməkdaşlıq
edərək Azərbaycanın hüquqlarını tapdalayır. İkinci, hamının bildiyi kimi, qardaş Türkiyənin öz hüquqlarını
qorumaq üçün atacağı bütün addımlarda Azərbaycan onun yanında olacaq. O zaman Yunanıstanın
Azərbaycandan incik olmaması üçün bu gün bütün məsələlər tam açıqlığı ilə dilə gətirilməlidir və dövlət
başçımız bunu etdi.
Prezident xatırlatdı: “ Məndən eşitməyinizi istədiyim ikinci məsələ Ermənistan, Yunanıstan və Kipr
arasında hərbi əməkdaşlıqla bağlı narahatlığımızdır. Bildiyiniz kimi, Ermənistan bizim ərazilərimizi işğal
etmiş ölkədir. Xocalıda soyqırımı aktı törədib, bir milyon azərbaycanlını evlərindən didərgin salıb, tarixi,
mədəni, dini abidələrimizi dağıdıb, işğal edilmiş ərazilərdə etnik təmizləmə siyasəti həyata keçirib,
beynəlxalq hüququ pozur, BMT Təhlükəsizlik Şurasının və başqa təşkilatların qətnamələrinə əməl etmir…
Hesab edirəm ki, bunun bizi narahat edən məsələ olduğunu məndən eşitməyiniz yaxşıdır və bunun nəyə görə
baş verdiyini mən izah etdim. Ermənistanın torpaqlarını işğal edən Azərbaycan deyil, Ermənistan
Azərbaycanın ərazisini işğal edib. Bu da bütün beynəlxalq təşkilatların sənədlərində öz əksini tapıb”.
Təbii ki, dövlət başçımızın Türkiyə və Yunanıstan arasında Şərqi Aralıq dənizi regionunda bu
yaxınlarda baş verən gərginliklə bağlı söylədiyi fikirlər yunan diplomat üçün yeni məsələ deyildi. Yunanlar bu
məsələni tam aydınlığı ilə bilirlər. Ancaq buna baxmayaraq, Prezident Azərbaycan dövlətinin və xalqımızın
mövqeyini tam aydın şəkildə dilə gətirdi: “Türkiyə təkcə bizim dost və tərəfdaşımız yox, bizim üçün qardaş
ölkədir. Biz heç bir tərəddüd etmədən Türkiyəni dəstəkləyirik və bütün hallarda dəstəkləyəcəyik. Biz eyni
dəstəyi türk qardaşlarımızdan da görürük. Onlar Azərbaycanı bütün məsələlərdə dəstəkləyirlər və biz onları
bütün məsələlərdə dəstəkləyirik, o cümlədən, Şərqi Aralıq dənizində kəşfiyyat məsələsi ilə bağlı. Mən
istəyirəm ki, siz bizim mövqeyimizi biləsiniz. Bu mövqe mənim göstərişimlə artıq Azərbaycan hökuməti
tərəfindən rəsmi açıqlanmışdır… Beləliklə, bütün məsələlərdə biz onların yanında olacağıq”.
Dövlət başçımızın bu iradlarından sonra Yunanıstan diplomatının etiraf səsləndirməsi və nikbinlik ifadə
etməsi tamamilə gözlənilən idi. Səfir etiraf etdi ki, bir neçə il bundan əvvəl əməkdaşlığımız yaxşı inkişaf
etmişdir: “Lakin yeni hökumət sizinlə əlaqə yaratmaq üçün daha yaxşı yolları tapmaq məqsədilə zəruri olanı
edəcəkdir. Həmçinin, qeyd etmək istəyirəm ki, bizim fikrimizcə, sizin ölkəniz və bizim ölkəmiz üçtərəfli və
ikitərəfli əməkdaşlıq aparan çox maraqlı ölkələrdir. Sizdə bu təcrübə zəngindir, sizdə, hətta, üçtərəfli
diplomatiyanın nümunəsi var”.
Qoy olsun... Dövlət başçımız hesab edir ki, kompromis üçün yer var. Ancaq ölkəmizin və xalqımızın
maraqlarının kənarda qalmaması şərti ilə.
Xalq qəzeti. - 2020.- 4 sentyabr. - № 177. - S. 4.
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İlham Əliyevdən növbəti diplomatiya dərsi, qətiyyət və cəsarət örnəyi
Prezident Yunanıstanın Azərbaycana və Türkiyəyə qarşı mövqeyini sərt tənqid etdi,
münasibətlərin müsbət məcraya yönəlməsinin konturlarını göstərdi
Rəşad Baxşəliyev
Azərbaycanın son illər beynəlxalq imicinin yüksəlməsi, respublikamızın ən ali səviyyəli tədbirlərdə ön
cərgədə iştirakı, qlobal miqyasda ölkəmizin rəyi ilə hesablaşılması və digər belə qürurverici olaylar, əlbəttə ki,
hansısa təbii proseslərin nəticəsi deyil. Bu nailiyyətlər birbaşa olaraq ölkə liderinin - cənab İlham Əliyevin
fövqəladə fəaliyyətinin, nümayiş etdirdiyi qeyri-adi əzmkarlığının, rəhbərlik qabiliyyətinin, yüksək diplomatik
bacarığının, ən əsası isə, qətiyyət və cəsarətinin məntiqi yekunudur.
Bu gün dünyada olduqca gərgin, ziddiyyətli və qarışıq proseslərin getdiyi, qlobal trendlərdə qeyrimüəyyənliyin hökm sürdüyü mərhələdə tam müstəqil siyasət yürüdən cənab İlham Əliyev qətiyyətli, prinsipial
mövqeyi, diplomatik bacarığı ilə həm də XXI əsrin siyasi liderləri üçün zəruri olan strateji və kreativ təfəkkür
sahibi olduğunu təsdiqləyir. Sentyabrın 2-də həm ölkə ictimaiyyəti, həm də beynəlxalq birlik Azərbaycan
Prezidentinin diplomatik bacarığının, qətiyyətinin daha bir parlaq nümunəsinə şahidlik etdi.
İlham Əliyev Yunanıstanla təmasların kəsilməsinin əsl səbəblərini açıqladı
Yunanıstanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Nikolaos Piperiqkosun
etimadnaməsini qəbul edərkən cənab İlham Əliyev Azərbaycan-Yunanıstan münasibətlərinin dünəni, bu günü
və faktiki tam dayanmış hala qədər keçdiyi yola dair bütün məqamlara aydınlıq gətirdi. İlham Əliyev əsl
həqiqəti birbaşa yunan səfirin üzünə söylədi. Yunanıstanın əvvəlki hakimiyyətinə qarşı səsləndirdiyi sərt
ittihamlar, onların real faktlarla tam ifşası, əlbəttə ki, diplomatiya dərsi, növbəti qətiyyət və cəsarət örnəyi idi!..
Öncə Prezident iki ölkə arasındakı bugünkü duruma aydınlıq gətirdi: “Son bir neçə il aramızda çox aşağı
səviyyədə əməkdaşlıq illəri olub. Əvvəlki vaxtlarda bizim daha fəal təmaslarımız olub. Bildiyiniz kimi, mən
sizin ölkənizə rəsmi səfər etmişəm, Yunanıstanın iki prezidenti Azərbaycanda rəsmi səfərdə olub, Baş Nazir
səfərdə olub. Lakin Yunanıstanın əvvəlki hökuməti hakimiyyətə gələndən sonra bu təmaslar dayanıb və bu,
Yunanıstan hökumətinin təşəbbüsü olub. Beləliklə, hazırda bizim faktiki olaraq aktiv təmaslarımız,
nümayəndə heyətlərinin mübadiləsi yoxdur. Bizim gələcəkdə əməkdaşlığımızı necə planlaşdırmaq barədə
düşünməyə ehtiyacımız var”.
Bu fikirlərdən bir daha aydın oldu ki, münasibətlərin indiki vəziyyəti üçün məsuliyyət daşıyan tək tərəf
Yunanıstandır. Azərbaycan hər zaman mövqeyinə sadiqlik nümayiş etdirib və etibarlı tərəfdaşlığını daim
gücləndirməkdə maraqlı olub.
Ancaq Yunanıstanın əvvəlki hakimiyyətinin dəyişkən mövqeyi bu münasibətlərə xələl gətirdi. Prezident
də bu əməkdaşlığa mənfi təsir göstərən bir neçə məsələni səfirin diqqətinə çatdırdı.
Onlardan biri Yunanıstanın qaz şirkəti “DESFA” ilə əlaqədardır. Belə ki, 6 il öncə SOCAR Yunanıstan
hökumətinin müraciəti əsasında “DESFA”nı almaq üçün tenderə qoşulub. SOCAR-ın tender prosedurunda
iştirak etməsini Yunanıstanın sabiq Baş Naziri cənab Samaras şəxsən Azərbaycan Prezidentindən xahiş edib.
Açıq tender proseduru nəticəsində SOCAR ən yaxşı təklifi edib və “DESFA”ya sahib olmaq hüququnu
qazanıb. Azərbaycan qiymətin 10 faizini təşkil edən 40 milyon avro məbləğində avans ödənişi edib və 4 il
ərzində - 2014-cü ildən 2018-ci ilədək həmin vəsait Yunanıstan hökumətinin ixtiyarında olub. Lakin əfsuslar
olsun ki, Yunanıstanın əvvəlki hökuməti SOCAR-ın bu hüququ itirməsi üçün hər şeyi edib. Nəticədə
Azərbaycan bu legitim hüquqdan məhrum olub.
Əlbəttə ki, bu, onsuz da aşağı səviyyədə olan əlaqələrə ciddi təsirsiz ötüşmədi. Rəsmi Bakı Yunanıstan
hökumətinin belə davranışına adekvat cavab vermək məcburiyyətində qaldı. Beləliklə, bu, çox məyusedici
məsələ olsa da, əlaqələrə ciddi təsir etdi.
İlham Əliyev hər şeyi açıq deməklə dövlət maraqlarının mübahisəsiz üstün tutulduğunun istənilən şərait
üçün əsas olduğunu göstərdi. Yunanıstan hökumətinin rəsmən Azərbaycanı DESFA-nın alınması ilə bağlı
tenderə dəvət etməsi və Azərbaycanın qalib çıxdığı tenderi sırf siyasi mülahizələrlə ləğv etməsi dövlətlərarası
əməkdaşlıq müstəvisində arzuolunmaz vəziyyət yaradıb.
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Ermənistan, Yunanıstan və Kipr hərbi əməkdaşlığı Azərbaycanı narahat edir
Prezident həmçinin Ermənistan, Yunanıstan və Kipr arasında hərbi əməkdaşlıqla bağlı narahatlığını da
yunan diplomatın diqqətinə çatdırdı. Ermənistanın təcavüzkar və etnik təmizləmə siyasəti, həyata keçirdiyi
soyqırımı aktları, pozduğu beynəlxalq hüquq normaları, BMT Təhlükəsizlik Şurasının və başqa təşkilatların
qətnamələrinə əməl etməməsi ilə bağlı faktları misal çəkdi. Bildirdi ki, iki il əvvəl Avropa İttifaqı və
Azərbaycan “Tərəfdaşlıq prioritetləri” adlı sənədi paraflayıblar. Orada Avropa İttifaqı Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü, suverenliyini və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığını dəstəkləyir.
Ermənistan aqressiv davranır və bu ölkə Azərbaycanın düşmənidir. Bu səbəbdən də Ermənistanın
istənilən ölkə ilə sıx hərbi əməkdaşlığı narahatlıq doğurur: “Əməkdaşlığın bu üçtərəfli formatı bizi narahat
edir. Əlbəttə ki, hər bir ölkə nəyi doğru düşünürsə, onu da edir. Buna görə biz bunu bloklamaq və ya istənilən
şəkildə qarşısını almaq mövqeyində deyilik. Lakin hesab edirəm ki, bunun bizi narahat edən məsələ olduğunu
məndən eşitməyiniz yaxşıdır və bunun niyə görə baş verdiyini mən izah etdim. Ermənistanın torpaqlarını işğal
edən Azərbaycan deyil, Ermənistan Azərbaycanın ərazisini işğal edib. Bu da bütün beynəlxalq təşkilatların
sənədlərində öz əksini tapıb”.
İlham Əliyev Tovuz döyüşlərindən, sərhəddə Ermənistanın təxribatından dərhal sonra Rusiyadan bu
ölkəyə intensiv silah təchizatına görə sərgilədiyi sərt mövqeyi də səfirə xatırlatdı və açıq şəkildə dedi ki,
Azərbaycan təkcə Yunanıstana deyil, təcavüzkara hərbi dəstək verən istənilən ölkəyə öz ciddi etirazını bildirir:
“Bunu, sadəcə, sizə demirəm. Biz bu məsələni rusiyalı tərəfdaşlarımızla da qaldırmışıq ki, Ermənistanla hərbi
əməkdaşlıq bizi narahat edən məsələdir. Çünki bu, Azərbaycan üçün mühüm təhdid törədir, çünki bu
silahlardan istifadə edərək onlar bizim hərbçilərimizi, mülki şəxsləri öldürürlər”.
Azərbaycan bütün məsələlərdə tərəddüd etmədən Türkiyəni dəstəkləyir
Cənab İlham Əliyevin toxunduğu digər məqam isə son günlər Türkiyə və Yunanıstan arasında Şərqi
Aralıq dənizi regionunda baş verən məsələ oldu. Prezident bu gərginliyin Azərbaycanı ciddi narahat etdiyini
vurğulayaraq dedi ki, Türkiyə təkcə bizim dost və tərəfdaşımız yox, Azərbaycan üçün qardaş ölkədir.
Azərbaycan hər zaman heç bir tərəddüd etmədən Türkiyəni dəstəkləyir və bütün hallarda dəstəkləyəcək. Çünki
Azərbaycan tarixin bütün dövrlərində və bu gün də eyni dəstəyi qardaş ölkədən görür: “Onlar Azərbaycanı
bütün məsələlərdə dəstəkləyirlər və biz onları bütün məsələlərdə dəstəkləyirik, o cümlədən Şərqi Aralıq
dənizində kəşfiyyat məsələsi ilə bağlı. Mən istəyirəm ki, siz bizim mövqeyimizi biləsiniz. Bu mövqe mənim
göstərişimlə artıq Azərbaycan hökuməti tərəfindən rəsmi açıqlanmışdır. Sizə bir daha deyə bilərəm ki, Türkiyə
bizim üçün təkcə dost yox, qardaş ölkədir və türklər bizim qardaşlarımızdır. Beləliklə, bütün məsələlərdə biz
onların yanında olacağıq”.
Beləliklə, cənab İlham Əliyev bu görüşdə həm Azərbaycanı narahat edən bütün məsələlərə ayrıayrılıqda aydınlıq gətirdi, həm də sonda vəziyyəti düzəltmək üçün nə edilməsinin vacib olduğunu aydın
göstərdi. Prezident bildirdi ki, Yunanıstanın bu yaxınlarda iqtidara gəlmiş yeni hökuməti əvvəlki hökumətin
Azərbaycana qarşı siyasətini yenidən nəzərdən keçirsə, bundan sonra təmasların bərpa olunması, müsbət
dinamika yaradan məsələlərin müzakirəsi mümkün ola bilər. Yəni bu, Yunanıstan hökumətinin siyasəti və
mövqeyindən asılı olacaq.
Azərbaycan Prezidentinin söylədiyi həqiqətləri Yunanıstan hökumətinə çatdıracağını söyləyən səfir
Nikolaos Piperiqkos dedi ki, ötən il bu ölkədə hakimiyyətə yeni qüvvələr gəlib və hökumətin bütün sektorlarla
bağlı məşğul olası çoxlu məsələləri var: “Bu hökumətin əhəmiyyətli dərəcədə əhatəsi var. Hesab edirəm ki,
Yunanıstanla Azərbaycanı birləşdirən daha çox şeylər var. Məsələn, beynəlxalq hüquqa hörmət. Çünki yaxşı
məlumdur, Yunanıstan beynəlxalq hüququ uzun müddətdir ki, qətiyyətlə dəstəkləyir. Əlbəttə ki, bir neçə il
bundan əvvəl əməkdaşlığımız yaxşı inkişaf etmişdir. Lakin yeni hökumət sizinlə əlaqə yaratmaq üçün daha
yaxşı yolları tapmaq məqsədilə zəruri olanı edəcəkdir”.
Səfirin sözlərinə görə, Azərbaycan və Yunanıstan üçtərəfli və ikitərəfli əməkdaşlıq aparan çox maraqlı
ölkələrdir. Azərbaycanda bu təcrübə zəngindir, hətta ölkəmizdə üçtərəfli diplomatiyanın nümunəsi var.
Yunanıstan həmişə beynəlxalq hüquqa tamamilə riayət edərək Azərbaycanla münasibətlərinə zərər
vurmamağa diqqət yetirir: “Düşünürəm ki, yeni hökumətimizə Sizin hökumətinizlə münasibətlərimizi
yaxşılaşdırmağa imkan tapmaq üçün vaxt verildiyini nəzərə alaraq əməkdaşlığımızın gələcəyi daha yaxşı ola
bilər”.
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Bütün bunlar bir daha təsdiq etdi ki, Azərbaycanın qətiyyətli və prinsipial dövlət başçısı, düşünülmüş
və uzaqgörən siyasət yürüdən lideri var. Cənab İlham Əliyev hər zaman olduğu kimi, yunan diplomatla
görüşündə də qətiyyətlə, inamla danışdı, prinsipial mövqeyini ortaya qoydu. Bu məqamda cənab İlham
Əliyevin bu qətiyyətli fikirləri yada düşür: “Biz öz yolumuzla gedirik, heç kimin qarşısında baş əymirik,
özümüzü ləyaqətlə aparırıq, milli maraqlarımızı qoruyuruq, Azərbaycan xalqının maraqlarını hər şeydən üstün
tuturuq və bu siyasət davam etdirilməlidir. Bu gün bu siyasət var, bu siyasəti mən aparıram və heç bir qüvvə
məni bu yoldan döndərə bilməz”.
Yaponiya şirkətləri Azərbaycanın neft-qaz sektoruna böyük vəsait yatırıblar
Sentyabrın 2-də Prezident həmçinin Yaponiyanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və
səlahiyyətli səfiri Cuniçi Vadanın da etimadnaməsini qəbul etdi. Səmimi söhbət zamanı iki ölkə arasındakı
hərtərəfli əlaqələrin inkişaf perspektivləri müzakirə edildi.
Bu gün Yaponiya və Azərbaycan arasında münasibətlərin çox uğurla inkişaf etdiyini söyləyən cənab
İlham Əliyev bu əməkdaşlığın çox geniş gündəliyinin olduğunu dedi. Hər iki ölkə arasında fəal siyasi dialoq,
iqtisadi sahədə isə çox yaxşı nəticələr var. Yapon şirkətləri Azərbaycanda iş qurmaqda maraqlıdırlar. Əksər
şirkətlər ölkəmizin neft və qaz sektoruna çoxlu vəsait yatırıblar.
Dövlət başçısı dedi ki, biznes mühiti ilə bağlı vəziyyətin yaxşılaşdırılmasını nəzərə alaraq, Azərbaycan
əcnəbi şirkətlər üçün cəlbedici olmağa davam edir: “Biz, həmçinin müxtəlif layihələrə maliyyə dəstəyi
göstərdiyinizə görə sizə minnətdarıq. Yapon banklarının və maliyyə institutlarının maliyyə dəstəyi ilə biz
enerji infrastrukturumuzun iki mühüm layihəsini icra etdik - iki elektrik stansiyası, sınaq stansiyaları, “Şimal1” və “Şimal-2”. Ümumi gücü 800 meqavata yaxındır. Əlbəttə ki, bu, bizim enerji təhlükəsizliyimizə böyük
töhfədir. Biz yapon şirkətlərinin burada çalışdığına şadıq və həmçinin müxtəlif sosial layihələrə göstərdiyiniz
könüllü dəstəyinizə görə sizə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik”.
Qeyd edək ki, bu layihələr təhsil, infrastruktur, müxtəlif kəndlərdə su təchizatı ilə bağlıdır və
Azərbaycan bu dostluq jestini çox yüksək qiymətləndirir.
Səfir Cuniçi Vada isə bildirdi ki, 30 il ərzində hər iki ölkə arasında qarşılıqlı anlaşma və dostluq
münasibətləri daha da möhkəmlənib. Yaponiya şirkətləri bu gün təkcə neft-qaz sektoru deyil, informasiya
texnologiyaları, ekologiya, iqlim dəyişikliyinə aid müxtəlif məsələlər, kənd təsərrüfatı, turizm və bir çox digər
sahələr üzrə Azərbaycana öz dəstəklərini göstərə bilərlər. Bütün bunlar əlaqələrin daha da möhkəmlənməsini
şərtləndirə bilər.
Belə bir deyim var: “Ən böyük diplomatiya milli maraqları müdafiəetmə əzmi, ən doğru siyasət
dürüstlükdür”. Cənab İlham Əliyev Prezident kimi son 17 ildəki fəaliyyətində daim milli maraqları qorumaq
üçün tam müstəqil siyasət yürüdüb və hər zaman güclü diplomat keyfiyyətləri ilə beynəlxalq nüfuzunu
yüksəldib və bütün bunlar onu xalqın alternativsiz liderinə çevirib.
Azərbaycan.-2020.-4 sentyabr.-№177.-S.1,3.
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İlham Əliyev diplomatiyası Azərbaycanın geosiyasi çəkisini artırır
Prezidentin milli maraqlara əsaslanan xarici siyasəti ölkəmizi strateji önəmi birmənalı etiraf
olunan dövlətə çevirib
Rəşad Baxşəliyev
Cənubi Qafqaz regionunda əsas söz sahibi olan dövlət kimi çətin və mürəkkəb geosiyasi şəraitdə
müstəqil xarici siyasət həyata keçirən Azərbaycan daim ardıcıl və sistemli addımlar atır. Son 17 ildə xarici
siyasətin bütün istiqamətləri üzrə Azərbaycan diplomatiyası böyük uğurlar əldə edib.
Prezident İlham Əliyevin tam müstəqil, düşünülmüş siyasət yürütməsi, eləcə də elan etdiyi hücum
diplomatiyası ölkəmizə son illərdə böyük dividendlər qazandırıb. Təbii ki, bu durum Azərbaycanı istəməyən
qüvvələri hər zaman narahat edib və buna görə də ölkəmizə qarşı çirkin kampaniyalar, məkrli olaylar, ikili
standartlar prinsipləri davam etdirilməkdədir. Ancaq bütün hallarda Azərbaycan bu hücumlara layiqli cavab
verib və haqq səsini dünyaya çatdırıb.
Etibarlı və strateji tərəfdaş, milli maraqlara əsaslanan siyasət
Bu gün dünya xəritəsində olan heç də hər bir dövlət Azərbaycan kimi müstəqil xarici siyasət yürütmək
iqtidarında deyil. Cənab İlham Əliyevin yürütdüyü xarici siyasət Azərbaycanı dünyada, ilk növbədə, etibarlı
və strateji tərəfdaşa çevirib. Məhz bu siyasətin nəticəsidir ki, bu gün Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlarda söz
sahibi kimi qəbul edilir.
Diqqət etsək görərik ki, həqiqətən də Azərbaycanın xarici siyasətinin uğurları çoxdur. Bu sırada təkcə
ölkəmizin 120 daimi üzvü olan Qoşulmama Hərəkatı və Türkdilli Ölkələrin Əməkdaşlıq Şurasına sədrlik
etməsini göstərmək yetərlidir. Əlbəttə ki, bütün bu uğurlar cənab İlham Əliyevin xarici diplomatiyasının
təntənəsidir.
Azərbaycan Prezidentinin ən mötəbər tədbirlərə dəvət olunması, aparıcı dövlətlərin rəhbərləri, dünyada
nüfuzlu ictimai-siyasi xadimlər və digər şəxslərlə görüşləri bir daha həm cənab İlham Əliyevin, həm də
ölkəmizin yüksək nüfuzunun göstəricisidir.
Digər tərəfdən, cənab İlham Əliyevin müəyyənləşdirdiyi hücum diplomatiyası sayəsində ölkəmizin
ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsinə xidmət edən böyük işlər görülüb. Beynəlxalq təşkilatlarda bununla bağlı
2003-cü ildən bu yana əhəmiyyətli addımlar atılıb. İndi həmin təşkilatların qəbul etdikləri sənədlərdə
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmini məsələsi birmənalı olaraq əksini tapır. BMT, ATƏT, Avropa Şurası,
Avropa İttifaqı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Qoşulmama Hərəkatı və başqa beynəlxalq qurumlar Ermənistanın
işğalçı olduğunu təsdiqləyir və Azərbaycan ərazisindən çıxmağı tələb edirlər.
Azərbaycana qarşı ikili standartlar siyasətinin yeridildiyi zamanda belə yüksək uğurların əldə edilməsi
əlbəttə ki, cənab İlham Əliyevin böyük zəhmətinin bəhrəsidir.
Onu da vurğulamalıyıq ki, Azərbaycan müstəqil xarici siyasətini Ermənistanın ölkəmizə qarşı davam
edən hərbi təcavüzü, beynəlxalq münasibətlərdə ziddiyyətlərin kəskinləşməsi və gərginliyin artması,
beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin kobud pozulması ilə müşayiət olunan fəaliyyətlər, o cümlədən
yerləşdiyimiz regionun geosiyasi çətinlikləri şəraitində həyata keçirir.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası xarici siyasətin çox mühüm aspektini təşkil edir. Ordumuzun
Aprel və Günnüt zəfərləri, sonuncu Tovuz döyüşləri də göstərdi ki, təcavüzkar Ermənistanın manevr imkanları
minimuma enib. Azərbaycan həm diplomatiya, həm də hərbi sahədə düşməni diz çökdürməyə tam qadirdir.
Hücum diplomatiyası, bütün beynəlxalq tədbirlərdə Ermənistanın ifşası
Cənab İlham Əliyevin hücum diplomatiyası sayəsində işğalçı Ermənistanın bütün məkrli planları alt-üst
edilib.
Beynəlxalq konfranslarda, forumlarda həm dövlət başçısı, həm də ölkəmizi təmsil edən digər
siyasətçilər tərəfindən təcavüzkar tutarlı faktlarla ifşa edilib.
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Prezident İlham Əliyev Rusiyada "Valday” Belynəlxalq Diskussiya Klubunun XVI illik iclasının plenar
sessiyasında çıxışı zamanı N.Paşinyanın "Dağlıq Qarabağ Ermənistanındır. Nöqtə” ifadəsinin yalan,
həqiqətdən uzaq olduğunu söyləyərək "Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi” fikrini söyləməklə Paşinyanın
cəfəng bəyanatlarının, populist yanaşmasının üstündən xətt çəkdi. Ermənistanın baş naziri həmin sözü
Xankəndidə ermənilər qarşısındakı çıxışında demişdi. Ancaq İlham Əliyev Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin
və dünyanın onlarla tanınmış beyin mərkəzlərinin analitiklərinin qarşısında, "Valday” Beynəlxalq Diskussiya
Klubunun plenar sessiyasındakı çıxışı zamanı onun cavabını verdi.
Digər beynəlxalq təşkilatların iclaslarında da dəfələrlə Ermənistanın yalanları, uydurmaları ifşa olunub.
Pandemiya şəraitində olduğumuz üçün bu gün beynəlxalq qurumların konfransları videformat vasitəsilə
keçirilir. Sentyabrın 8-də AŞ PA-nın Siyasi işlər və demokratiya komitəsinin video-konfrans formatında
keçirilən iclasında Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı icmasının rəhbəri,
deputat Tural Gəncəliyev çıxış edərək Ermənistanın təcavüzkar siyasətini və cinayətkar fəaliyyətini bir daha
iştirakçıların diqqətinə çatdırıb. Tovuz döyüşləri və erməni təxribatı barədə geniş danışan deputat Ermənistanın
beynəlxalq humanitar hüququ kobud surətdə pozduğunu vurğulayıb. T.Gəncəliyev Ermənistanın öz işğal
siyasətindən əl çəkmədiyini, yeni ərazilərimizə iddialı olduğunu, dövlət səviyyəsində ilhaq siyasətinin
aparıldığını və bütün bunların Ermənistanın müdafiə naziri D.Tonoyanın "yeni ərazilər üçün yeni müharibə”
doktrinasıyla bir daha öz təsdiqini tapdığını qeyd edib.
Bütün bunlar Azərbaycanın hücum diplomatiyasının uğurlarıdır. Bu diplomatiya səyəsində dünya birliyi
artıq kimin kim olduğunu aydın şəkildə görür.
Ölkəmizin xarici siyasətinin əsas prioritetləri
Bu gün Azərbaycan, eyni zamanda, əməkdaşlıq formatlarının təşəbbüskarı kimi həm əməkdaşlıq, həm
də təhlükəsizliyin təmini üzrə dünya siyasətində mövqeyini daha da gücləndirməkdədir. Azərbaycanın
beynəlxalq təşkilatlarla, tərəfdaş ölkələrlə yaratdığı əməkdaşlıq formatları həqiqətən diplomatik uğurdur.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan dövləti öz xarici, iqtisadi siyasətində və digər dünya dövlətləri ilə
münasibətlərində açıq əməkdaşlıq siyasəti yürüdür. Bu münasibətlərdə yalnız milli dövlət maraqları əsas
götürülür.
Prezident İlham Əliyev sentyabrın 7-də İran İslam Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Seyid Abbas Musəvinin etimadnaməsini qəbul edərkən də bildirdi ki, coğrafi,
geosiyasi mövqeyinə görə bir çox ölkələr Azərbaycanla əməkdaşlığa maraq göstərir. Azərbaycan açıq ölkə
olduğu üçün bu əməkdaşlığa hər zaman hazırdır və bu əməkdaşlıqdan məmnunluğunu ifadə edir. Azərbaycan,
həmçinin bir-birinə antaqonist münasibətdə olan dövlətlərlə də əməkdaşlıq, dostluq edə bilir. Yəni Azərbaycan
bütün əməkdaşlığını qarşılıqlı, milli və dövlət mənafeyi maraqları çərçivəsində qurur.
Bu istiqamətdə ilk prioritet işğalçı Ermənistan istisna olmaqla, qonşu ölkələrlə münasibətlərdir və bu
əlaqələr çox sağlam zəmində qurulub. Eləcə də qonşu ölkələr tərəfindən də Azərbaycana qarşı olan siyasət çox
müsbətdir. Çünki Azərbaycan bu siyasəti dostluq, mehriban qonşuluq prinsipləri əsasında qurub.
Bir çox ölkələrlə strateji tərəfdaşlığı olan Azərbaycanın dünyanın nəhəng dövlətləri ilə münasibətləri
çox böyük əhəmiyyət daşıyır və bu münasibətlərin böyük tarixi var. Beynəlxalq təşkilatlara gəlincə, ölkəmizin
BMT, NATO, ATƏT, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası, Qoşulmama
Hərəkatı və Avropa İttifaqı ilə əlaqələri də çox möhkəm zəmində qurulub. Aİ-yə üzv olan doqquz dövlətlə
Azərbaycanın strateji tərəfdaşlıq haqqında sənədləri var. Hazırda Avropa İttifaqı ilə ölkəmiz arasında yeni
saziş üzərində iş aparılır. Sazişin böyük hissəsi razılaşdırılıb.
Digər mühüm addım enerji layihələrinin reallaşdırılması istiqamətində atılıb. Cənab İlham Əliyevin
təşəbbüsü ilə reallaşan layihələr, Azərbaycanın iştirakçısı olduğu digər beynəlxalq layihələr regional və qlobal
enerji təhlükəsizliyində ciddi rol oynayır. Bu gün Azərbaycan reallaşdırdığı layihələrlə Avropanın enerji
xəritəsini dəyişir.
Bununla yanaşı, Azərbaycan dünyada sülhyaratma prosesinin fəal iştirakçısıdır. Ölkəmiz bu məsələdə
səmərəli təklif və təşəbbüslərlə çıxış edir, praktik fəaliyyəti ilə sülhün və təhlükəsizliyin möhkəmlənməsinə
dəyərli töhfələr verir.
Əlbəttə ki, bütün bunlar Azərbaycanın geosiyasi və geoiqtisadi çəkisini artırır və ölkəmizin strateji
tərəfdaşlarının sayını çoxaldır. Çünki etibarlı tərəfdaşlığına görə bir çox ölkələr Azərbaycanla əməkdaşlığa
maraq göstərir. Azərbaycan isə öz xarici siyasətində və digər dünya dövlətləri ilə münasibətində açıq
əməkdaşlıq siyasəti yürüdür. Təbii ki, bu münasibətlərdə yalnız milli dövlət maraqları əsas götürülür.
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Uğurlu xarici siyasət ölkəmizin tərəfdaşlarının sayını getdikcə artırır
Əliqismət Bədəlov
Biz xarici siyasətimizlə öz milli maraqlarımızı qoruyuruq və mümkün olan riskləri azaldırıq.
Bizim xarici siyasətimiz, məhz, milli maraqlar üzərində qurulub. Milli maraqlar nəyi diktə edirsə, biz
xarici siyasətdə onu da etməliyik və edirik. Deyə bilərəm ki, buna müvəffəq olmuşuq.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Son 17 il ərzində həyata keçirilən məqsədyönlü xarici siyasət nəticəsində Azərbaycan regional və qlobal
əhəmiyyətli iqtisadi, siyasi və humanitar layihələrin mərkəzinə, dünyada mühüm söz sahibinə çevrilib, eyni
zamanda, bir sıra beynəlxalq əhəmiyyətli əməkdaşlıq formatlarının təşəbbüskarı olub. Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən bərabərhüquqlu qarşılıqlı əməkdaşlıq prinsipinə əsaslanan xarici siyasət
kursu tanınmış ekspertlər tərəfindən təqdir olunan model kimi qiymətləndirilib. Dövlətimizin başçısının
müəyyənləşdirdiyi xarici siyasət strategiyası bütünlüklə milli maraqlara söykənir.
Hazırda Azərbaycan dünyada sabitlik adası kimi tanınır. Bu, ölkəmizin ən böyük nailiyyətlərindən hesab
olunur. Respublikamızda yaradılmış sabitlik, əmin - amanlıq ölkəyə daha çox investorların cəlb olunmasına
şərait yaradır. İndiki dövrdə iri şirkətlər və inkişaf etmiş dövlətlər daha çox sabitliyin hökm sürdüyü ölkələrə
investisiya qoyurlar. Ölkədə yaradılmış sabitlik iqtisadi imkanlarımızdan istifadə edib, xalqımızın rifah halının
yaxşılaşdırılması istiqamətində daha qətiyyətli addımlar atılmasına, iri infrastruktur layihələrin
reallaşdırılmasına imkan yaradır. Dünyanın başı üzərini almış koronavirus pandemiyasının tüğyan etdiyi bir
zamanda da bunun şahidi olduq. Belə bir çətin məqamda Azərbaycanın iri infrastruktur layihələri
reallaşdırması beynəlxalq aləmdə də yüksək qiymətləndirilir.
Azərbaycan dinamik inkişaf yolunda inamlı addımlarla irəliləyir, ölkəmizin beynəlxalq mövqeyi
davamlı olaraq möhkəmlənir. Bununla yanaşı, zamanın çağırışlarına uyğun olaraq genişmiqyaslı islahatlar
həyata keçirilir, ölkəmizin qüdrətinin daha da artmasına xidmət edən mühüm addımlar atılır. Son zamanlar
Prezident İlham Əliyevin imzaladığı fərman və sərəncamlara uyğun olaraq həyata keçirilən tədbirlər sosial,
iqtisadi və digər sahələri əhatə edən islahatların davamlı xarakter daşıdığını göstərir. Yəni, bütün bu tədbirlər
uzunmüddətli islahatlar paketinin tərkib hissəsidir.
Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritetlərindən biri dünyada sülhün və təhlükəsizliyin təmin
olunmasıdır. Bu mənada, Prezident İlham Əliyevin düşünülmüş, uzaqgörən daxili və xarici siyasəti nəticəsində
ölkəmizlə əməkdaşlıq etmək istəyən dövlətlərin sayı getdikcə artır. Tərəfdaşlarımızın sayının artmasında
mühüm rol oynayan amillərdən biri də Azərbaycanın sülhyaratma prosesində fəal iştirakı, mütəmadi olaraq
səmərəli təklif və təşəbbüslərlə çıxış etməsi, öz praktiki fəaliyyəti ilə sülhün və təhlükəsizliyin
möhkəmləndirilməsinə dəyərli töhfələr verməsidir. Dövlət başçısının məqsədyönlü xarici siyasəti nəticəsində
ötən dövr ərzində Azərbaycan regional və qlobal əhəmiyyətli iqtisadi, siyasi və humanitar layihələrin
mərkəzinə çevrilmiş və bir sıra əhəmiyyətli əməkdaşlıq formatlarının təşəbbüskarı olmuşdur.
Dövlətimizin başçısı müsahibələrinin birində bildirib ki, bəzən bizim xarici siyasətimizi tarazlaşdırılmış
kurs kimi qələmə verirlər. Ancaq bizim xarici siyasətimiz milli maraqlar üzərində qurulub. Möhtərəm
Prezidentimiz bu açıqlamanın təsadüfən verilmədiyni qeyd edərək deyib ki, bəzi xarici mətbuat orqanlarında,
ekspert cəmiyyətlərində belə bir fikir söylənilir ki, Azərbaycan balanslaşdırılmış, tarazlaşdırılmış siyasət
aparır: “Bu, belə deyil. Biz balans axtarmırıq. Biz, sadəcə olaraq, xarici siyasətimizlə öz milli maraqlarımızı
qoruyuruq və mümkün olan riskləri azaldırıq. Bizim xarici siyasətimiz, məhz, milli maraqlar üzərində qurulub.
Milli maraqlar nəyi diktə edirsə, biz xarici siyasətdə onu da etməliyik və edirik. Deyə bilərəm ki, buna
müvəffəq olmuşuq. Biz bu coğrafiyada, bu regionda yaşayırıq. Əlbəttə ki, qonşularla əlaqələrimiz xüsusi
əhəmiyyət daşıyır, hər bir ölkə üçün. Mən hesab edirəm ki, hər bir ölkə istəyər ki, onun qonşuluğunda dost bir
ölkə olsun. Biz son illər ərzində bütün qonşularla - təbii ki, Ermənistan istisna olmaqla - dostluq
münasibətlərimizi daha da gücləndirmişik, yeni səviyyəyə qaldırmışıq. Həm ikitərəfli formatda, həm də bizim
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təşəbbüsümüzlə qonşularla artıq üçtərəfli, hətta, dördtərəfli əməkdaşlıq formatı mövcuddur. Onu da
bildirməliyəm ki, bunun təşəbbüskarı da Azərbaycandır”.
Beynəlxalq aləmə də bəllidir ki, bu gün Azərbaycan Avrasiyanın nəqliyyat mərkəzinə çevrilib. Bu, bir
daha təsdiqləyir ki, qonşularla yaxşı münasibətlər olmadan enerji, nəqliyyat layihələrini istənilən səviyyədə
icra etmək mümkün olmaz. Bütün bunların fonunda dövlət başçısı qeyd edib ki, nəinki yaxın qonşularımızla,
biz daha böyük coğrafiyanı əhatə edən əməkdaşlıq formatı yaradırıq. Məhz bu əməkdaşlıq formatı imkan verir
ki, biz öz nəhəng, transmilli layihələrimizi uğurla və vaxtında icra edək. Ona görə bu, bizim üçün strateji
əhəmiyyət daşıyan bir yanaşmadır. Mən şadam ki, bu gün qonşularımızla bizim əlaqələrimiz dostluq, mehriban
qonşuluq, əməkdaşlıq üzərində qurulub və bu əməkdaşlığın çox böyük gələcəyi var.
Ölkəmiz beynəlxalq və regional təşkilatlarla əməkdaşlığın uğurla davam etdirilməsini daim diqqət
mərkəzində saxlayıb. Söz yox ki, bəzi qərəzli təşkilatlar ikili standartlardan əl çəkməyərək respublikamıza
qarşı böhtan və iftira kampaniyasını davam etdirirlər. Ancaq öz məkrli niyyətlərinə nail ola bilmirlər. Çünki
ölkəmiz heç bir dövlətdən asılı olmayaraq müstəqil siyasət yeridir və beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığı
davam etdirir. Son illər Azərbaycan BMT, Qoşulmama Hərəkatı, ATƏT, Avropa Şurası, Avropa İttifaqı, İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatı, QİƏT, GUAM, Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı
və sair təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq edib.
Koronavirus pandemiyası bəşəriyyətin başı üzərini alana qədər ölkəmiz önəmli beynəlxalq tədbirlərə ev
sahibliyi edib. Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının, Qoşulmama Hərəkatının zirvə görüşlərinin
Azərbaycanda keçirilməsi ölkəmizə olan inam və etimadın göstəricisidir. BMT-dən sonra ikinci böyük
beynəlxalq təsisata - Qoşulmama Hərəkatına 120 ölkənin yekdil qərarı ilə 3 il ərzində sədrlik etməsi
Azərbaycanın xarici siyasət sahəsində qazandığı ən böyük uğurlardan biridir. Bu fakt bir daha təsdiqləyir ki,
ölkəmizin dünya birliyindəki reytinqi getdikcə yüksəlir. Təbii ki, respublikamızın bu nüfuzlu quruma 3 il
ərzində rəhbərliyi dövründə üzv ölkələrlə ikitərəfli əlaqələrin möhkəmləndirilməsi ilə yanaşı, əsas
problemimiz olan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində də bütün imkanlardan istifadə ediləcək.
Məlum olduğu kimi, artıq Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələr Dağlıq Qarabağ məsələsində Azərbaycanın
haqlı mövqeyini birmənalı şəkildə müdafiə edir, münaqişənin ancaq ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində,
beynəlxalq hüquq prinsiplərinə əsasən həllini dəstəkləyirlər. Hərəkat bu mövqeyini Bakıda keçirilən növbəti
sammitində bir daha bəyan edib.
Ermənistan - Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli Azərbaycanın xarici siyasətinin
prioritetini təşkil edir. Son illər bu istiqamətdə aparılan danışıqlar prosesinin nəticəsiz qalmasının əsas
günahkarı, məhz, işğalçı Ermənistan tərəfidir. Bunun əsas səbəbi işğalçı ölkənin qeyri-konstruktiv mövqeyi,
işğalçı siyasətdən əl çəkməməsidir. Artıq Azərbaycan tərəfinin səbir kasası daşmaq üzrədir. Dövlət başçımızın
dediyi kimi, Azərbaycan heç vaxt işğalla barışmayacaq. Bu, birmənalıdır və heç kim buna şübhə edə bilməz.
Azərbaycan Ordusunun gücünə, qüvvəsinə və döyüş qabiliyyətinə arxalanan Prezident İlham Əliyev ölkəmizin
döyüş meydanında öz sözünü deyəcəyinə əmindir. Həm Ermənistan, həm də dünya birliyi artıq bunun şahidi
olub.
Xatırladım ki, 2016-cı ilin Aprel döyüşlərində cəmi dörd gün ərzində Azərbaycan Ordusu Ermənistan
silahlı qüvvələrinə ağır zərbə vurdu və bununla da “güclü Ermənistan ordusu” mifi puç oldu. Bu döyüşdə uzun
illər düşmən əsarətində qalmış ərazilərimizin 2 min hektarı azad edildi və bir neçə strateji əhəmiyyətli
yüksəklik ordumuzun nəzarətinə keçdi. 1992-ci ildə erməni silahlı birləşmələri tərəfindən işğal edilən Şərur
rayonunun Günnüt kəndi 26 ildən sonra Azərbaycan Ordusunun nəzarəti altına keçdi. Həmin əməliyyatda 11
min hektardan artıq ərazi düşməndən azad edildi. Bu il iyulun 12-16-da Tovuz rayonunda sərhədboyu
ərazilərdə təxribat törətmək istəyən düşmənə layiqli cavab verildi. Ermənistan ordusu növbəti dəfə ağır
məğlubiyyətə düçar oldu. Arxasındakı qüvvələrə güvənən işğalçı ölkənin hazırkı məyusluğunu bir fakt da
təsdiqləyir.
Azərbaycanın ədalətli mövqeyi dünya birliyi tərəfindən də dəstəklənir. Məhz bu siyasətin nəticəsidir ki,
Ermənistanın beynəlxalq aləmdə nüfuzu getdikcə zəifləməyə başladı. Artıq nüfuzlu beynəlxalq qurumlar
tərəfindən yayılan bəyanatlar və qəbul edilən qərarlar da bunu təsdiqləyir. Bu ilin aprel ayında Rusiya xarici
siyasət idarəsinin rəhbəri Sergey Lavrov Dağlıq Qarabağın, eləcə də ətraf rayonların işğaldan azad olunmasının
qaçılmaz olduğunu bildirib. İyun ayının əvvəlində Avropa Parlamenti işğal altında olan Qarabağdan
Ermənistana yeni yol çəkilməsini pislədi. Elə həmin ayın sonunda Avropa İttifaqı xarici qoşunların
Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılmasını tələb edən qətnamə qəbul etdi.
Siyasət və müharibə meydanında məğlubiyyətlə qarşılaşan Paşinyan hakimiyyəti özünə dəstək
axtarışına başladı. Bir vaxtlar düşmən münasibəti bəslədiyi KTMT-dən imdad dilədi. Ermənistanın baş naziri
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hesab edirdi ki, onun bu təşkilata qarşı ögey münasibəti tezliklə unudulacaq. Halbuki, bir müddət əvvəl rəsmi
İrəvan heç bir ölkə ilə razılaşmadan bu təşkilatın baş katibini həbs etmiş və Belarus nümayəndəsinin KTMTyə baş katib təyin olunmasınun əleyhinə çıxmışdı. Bir qədər əvvəl baş verənlər unudulmadığından Paşinyana
layiq olduğu yer göstərildi.
Ermənistanın sonuncu təxribat törətmək cəhdi beynəlxalq aləmdə bu ölkəyə qarşı nifrət hissini daha da
artırdı, Azərbaycana isə dəstək ifadə olundu. İlk dəstək dost Türkiyədən gəldi. Qardaş ölkənin Prezidentinin
“Bütün imkanlarımızla dost və qardaş Azərbaycanın yanındayıq və buna davam edəcəyik” - deməsi dünyaya
mesaj oldu. Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası və 57 ölkəni özündə birləşdirən İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatı da ölkəmizə dəstək oldu. Ən böyük dəstək isə 120 ölkənin təmsil olunduğu Qoşulmama Hərəkatından
gəldi.
Əslində, bu dəstəklərin təməlində ölkəmizin digər dövlətlərin maraqlarına toxunmayan faydalı və
əməkdaşlığa töhfə verən, düzgün müəyyənləşdirlmiş xarici siyasəti dayanır. Həmişə başqa dövlətlərə və ikili
standartlardan hələ də əl çəkməyən bəzi beynəlxalq təşkilatlara güvənərək hədə-qorxu dili ilə danışan
Ermənistan bu dəfə həm hərbi, həm də siyasi məğlubiyyətdən qaça bilmədi. İndi həm beynəlxalq ictimaiyyəti,
həm də erməniləri düşündürən əsas məsələ Ermənistan rəhbərliyinin bundan sonra hansı addımı atacağıdır.
Çünki artıq onların özlərinə də məlumdur ki, bu ölkənin manevr etmək imkanları, demək olar ki, tükənib.
Xalq qəzeti.-2020.-12 sentyabr.-№184.-S.3.
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“Mən Azərbaycan adından çıxış edirəm!”
İlham Əliyev BMT-nin tribunasını Azərbaycanın tribunasına çevirdi
Bəxtiyar Sadıqov
Prezident İlham Əliyev sentyabrın 21-də BMT Baş Assambleyasının 75-ci Sessiyası çərçivəsində BMTnin 75 illiyinə həsr edilmiş Yüksək Səviyyəli, videoformatda keçirilən iclasındakı çıxışının ikinci hissəsinə bu
sözlərlə başladı: "İndi mən Azərbaycan adından çıxış edirəm!”
Son dərəcə qürurverici, iftixardoğurucu sözlərlə!
Əslində İlham Əliyevin nitqinin bu hissəsi adi çıxış yox, ali tribunadan Ermənistanın, həm də indiyədək
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə nail olmayanların, daha doğrusu, mane
olanların, artıq faşistləşmiş dövlətə havadarlıq edənlərin açıq, qətiyyətli və cəsarətli ifşası idi!
Ermənistanı ərköyünləşdirən, bütün şıltaqlıqlarına dözümlülük göstərən, başını sığallayan, cibinə pul
qoyan, əlinə silah verənlərin riyakar əməllərinin ifşası!
Bu, xalqının dəstəyinə, dövlətinin ədalətli və beynəlxalq hüquqa əsaslanan mövqeyinə, yaratdığı güclü
iqtisadiyyata və qüdrətli orduya güvənən böyük rəhbərin, Ali Baş Komandanın atacağı növbəti addımlar
qabağı ciddi xəbərdarlıqları da sayıla bilər!
Daha Azərbaycanın haqqın-ədalətin öz yerini tutacağına olan inamının, mənasız və məntiqsiz
danışıqlarda iştirak etmək üçün səbrinin, indiyədək Ermənistana bir dəfə işğalçı deməyərək "tarazlaşdırma”
siyasəti yolunu tutanlara göstərilən dözümünün tükəndiyinin, Ermənistanın qanunsuz məskunlaşdırma
siyasətinə göz yumanların ikibaşlı oyunlarına baxmaqdan yorulduğunun bəyanı idi!
Artıq bıçaq sümüyə dirənib!
İlham Əliyevin ifşa hədəfləri
Biz daim Prezidentimizin söylədiyi dərin məzmunlu, güclü məntiqə söykənən, səlis, rəvan, birbaşa
hədəfi vuran nitqlərini böyük diqqət və məhəbbətlə dinləmişik!
Bu nitqin sinədəftər söylənilməsi bizə xüsusi zövq, ləzzət verib!
İlham Əliyevin Ulu Öndərə xas kompüter yaddaşına, hətta nitqinin bir neçə saat davam etdiyi vaxtlarda
da belə kiçik bir yanlışlığa, redaktəyə ehtiyacı olan cümləyə yol vermədiyinə heyran qalmışıq!
Prezidentimizin son dövrlərdəki nitq və müsahibələri isə məzmun, dəqiqlik və dürüstlük, məntiqlilik
baxımından heyranedicidir!
Bu dəfə İlham Əliyev çıxışını yazdığı mətndən oxuyurdu.
Bu, zərurətdən yaranmışdı, ayrılan müddətdə demək istədiklərinin hamısını söyləyə bilmək
zərurətindən!
Hamımızın ürəyindən tikan çıxaran təkcə Prezidentimizin nitqindəki sərtlik, qətiyyət, ifşaedici mahiyyət
və hədəfi dəqiq vurma məharəti deyildi.
Əslində İlham Əliyev çıxışı müddətində BMT-nin ali tribunasını Azərbaycanın tribunasına, Azərbaycan
xalqının və dövlətinin maraqlarını əks etdirən kürsüyə çevirmişdi!
Bunu isə hər siyasətçi, hər diplomat, hər dövlət xadimi, hər rəhbər bacarmır!
Azərbaycan Prezidenti bu tribunadan forpost Ermənistanın hansı əməllərini ifşa etdi?
Bu məqamda diqqəti İlham Əliyevin nitqindən gətirdiyimiz sitatlara çəkmək istəyirik:
* "Bütün üzv dövlətlər BMT Nizamnaməsinə qoşulmaqla hər hansı bir ölkənin siyasi müstəqilliyinə və
ərazi bütövlüyünə qarşı güclə hədələməkdən və gücün tətbiqindən çəkinmək öhdəliyini götürmüşlər. Lakin
Ermənistan öz öhdəliklərini kobud şəkildə pozmuş və Azərbaycana qarşı hərbi güc tətbiq etmişdir”.
* "BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul edilmiş dörd qətnaməsi Ermənistan silahlı
qüvvələrinin işğal edilmiş Azərbaycan torpaqlarından tam, dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edir.
Təəssüflər olsun ki, Ermənistan hələ də bu qətnamələrə məhəl qoymamaqda davam edir”.
* "Ermənistan işğal olunmuş ərazilərdə azərbaycanlı əhaliyə qarşı etnik təmizləmə həyata keçirmişdir”.
* "Ermənistan Xocalı soyqırımını törətmişdir”.
* "Ermənistan işğal olunmuş ərazilərdə beynəlxalq hüquq normalarını kobud şəkildə pozaraq qanunsuz
məskunlaşdırma siyasəti həyata keçirir”.
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* "Ermənistan işğal olunmuş ərazilərdə Azərbaycan xalqına məxsus tarixi və dini abidələri məhv edib”.
* "Ermənistan qoşunların təmas xətti və Ermənistan-Azərbaycan sərhədi boyunca mülki əhalini qəsdən
hədəf alır və təxribatlar törədir”.
* "Ermənistan sonuncu təxribat aktını iyul ayında Ermənistan-Azərbaycan sərhədində törətdi.
Azərbaycanın Tovuz rayonunun artilleriya atəşinə məruz qalması nəticəsində hərbçilərimiz və bir mülki
şəxsimiz öldürüldü, mülki infrastruktura ciddi zərər vuruldu”.
* "Ermənistanın baş naziri ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə aparılan
danışıqların format və mahiyyətini məqsədyönlü şəkildə pozur”.
* "Onun "Qarabağ Ermənistandır” bəyanatı danışıqlar prosesinə ciddi zərbədir”.
* "O, (Ermənistanın baş naziri - B.S) danışıqlar prosesində əsassız şərtlər irəli sürür. Onun Azərbaycana
qarşı irəli sürülmüş qəbuledilməz "yeddi şərti” tərəfimizdən rədd edilmişdir”.
* "Ermənistanın baş naziri Azərbaycana qarşı hərbi əməliyyatlarda iştirak etməyə məcbur ediləcək on
minlərlə mülki vətəndaşdan ibarət silahlandırılmış mülki könüllülər dəstələrinin yaradılmasını elan etmişdir.
Bu, Ermənistan rəhbərliyinin yeni təcavüzkar niyyətini açıq şəkildə nümayiş etdirir”.
* "Ermənistanın müdafiə naziri Azərbaycanı "yeni ərazilər uğrunda yeni müharibə” bəyanatları ilə
hədələyir”.
* "Nasizmin şöhrətləndirilməsi Ermənistanın dövlət siyasətidir”.
* "Mənfur nasist general Qaregin Njde milli qəhrəmana çevrilib”.
* "Ermənistan bu yaxınlarda təcavüzkar və hücum xarakterli hərbi doktrina və milli təhlükəsizlik
strategiyası qəbul edib. Milli təhlükəsizlik strategiyasında irqçi, şovinist və Azərbaycanofob fikirlər əks
olunub”.
İlham Əliyevin dəyişməz prinsipləri
İlham Əliyev BMT-nin tribunasından dəyişməz prinsiplərini əks etdirən "Azərbaycan bir qarış torpağını
da düşmənə güzəştə getməyəcəkdir”, "Azərbaycan öz ərazisində ikinci erməni dövlətinin yaradılmasına yol
verməyəcəkdir” mövqeyini də bir daha qətiyyətlə səsləndirdi: "Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün çərçivəsində və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri əsasında həll
edilməlidir”.
Bunları söyləməklə İlham Əliyev əslində dünya ictimaiyyətinə iki mesajını da çatdırdı:
"Təcavüzkar ritorika və təxribatlar Ermənistanın Azərbaycana qarşı yeni təcavüzə hazırlaşdığını
nümayiş etdirir”. "Biz BMT-ni və beynəlxalq istimaiyyəti Ermənistanı növbəti hərbi təcavüzdən
çəkindirməsinə dəvət edirik”.
Bu xəbərdarlıqlar düşmənin başlayacağı yeni müharibə qorxusundan doğmurdu!
Əksinə, güclü dövlətə, orduya arxalanan Ali Baş Komandanın ultimatumu sayıla bilərdi!
Həm də sabah düşmən qoşunlarını torpağımızdan hərbi vasitələrlə qovub çıxaranda bizə "Münaqişənin
sülh yolu ilə həllindən başqa variant yoxdur” çağırışını etməyin” xəbərdarlığı idi!
Bu gün xalqına, ordusuna, Türkiyə kimi dostuna və qardaşına arxalanan İlham Əliyev ən qətiyyətli
addımlar atmaq niyyətindədir!
Və bunu heç kəsdən gizlətmir!
Bəli, Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunmasına xidmət edən müharibəyə tam hazırdır!
Bu istək əslində Azərbaycan xalqının müqəddəs arzusu və istəyidir!
Xalq bu yolda öz rəhbəri və Ali Baş Komandanı ətrafında yumruq kimi birləşib!
Hamı çox gözəl anlayır ki, bu niyyəti ancaq cənab İlham Əliyev gerçəyə çevirə bilər!
Yalnız İlham Əliyev!
Odur ki, xalq öz Prezidentini sevir, ona arxalanır, müdafiə edir, ümid və inamla baxır!
Son xəbərdarlıq
İLHAM ƏLİYEV ARTIQ MÜHARİBƏNİN QAÇILMAZ OLDUĞUNU BƏYAN ETMƏKLƏ:
* mənasız və Ermənistanın şıltaqlıqlarının əsiri olan danışıqlara...
* "Qarabağ Ermənistandır” sərsəmləməsinə...
* "yeni müharibə, yeni ərazilərin işğalı” hədəsinə;
* Dağlıq Qarabağı Ermənistana birləşdirmək cəhdinə...
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* Azərbaycana məxsus təbii sərvətlərin sistemli şəkildə talanına...
* Azərbaycan torpaqlarında xaricdən gətirilən erməni ailələrinin və terrorçuların yerləşdirilməsinə...
* Azərbaycan xalqına məxsus dini, mədəni və tarixi abidələrin məhvinə, yer adlarının dəyişdirilməsinə
və ərazilərin erməniləşdirilməsinə son qoyan...
* işğaldakı torpaqları faşistpərəst qüvvələrdən və terrorçulardan təmizləyən...
VƏTƏN MÜHARİBƏSİNƏ TAM HAZIR OLDUĞUMUZUN ANONSUNU VERDİ!
İndi hər şey aqressivləşən Ermənistandan, 28 ildir sülhyaratma missiyası adı ilə baş qatan ATƏT-in
Minsk qrupundan, qətnamələri kağız üzərində qalan BMT Təhlükəsizlik Şurasından asılıdır!
Bütün dünya bilir: İlham Əliyev sözünün sahibidir!
İlham Əliyev dediyini edəndir!
Budəfəki xəbərdarlığını isə BMT-nin tribunasından etdi!
Azərbaycan. - 2020.- 23 sentyabr. - № 193. - S. 1,4.
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Azərbaycanın xarici siyasəti: sürətlə dəyişən geosiyasi şərtlər daxilində
yeni məzmun çalarları
Müasir dünyada istər regional, istərsə də beynəlxalq proseslərdə qeyri-müəyyənlik və risklər
artdıqca müstəqil dövlətlərin xarici siyasət prioritetlərinin məzmunu daha da aktuallaşır. Hər bir dövlət
xarici siyasət məqsədlərinin uğurla həyata keçirilməsi üçün əlavə güc sərf etməli olur. Bu zaman mövcud
vəziyyətin düzgün qiymətləndirilməsi və səmərəli fəaliyyət yolunun seçilməsi vəzifəsi ön plana çıxır.
Cənubi Qafqaz ənənəvi olaraq qlobal geosiyasətin ən fəal istiqamətlərindən biri olub. Hazırda da bu
region uğrunda böyük dövlətlərin amansız mübarizəsi davam edir. Onun fonunda Ermənistanın
təcavüzkar və pozucu xarici siyasəti regionda risk və qeyri-müəyyənliyi artırır. Vurğulanan
məqamların fonunda Azərbaycanın xarici siyasətini necə xarakterizə etmək olar? Ölkə rəhbərliyinin bu
istiqamətdə atdığı addımların üzərində geosiyasi kontekstdə geniş dayanmağa ciddi ehtiyac duyuruq.
Cənubi Qafqazın ən güclüsü: yeni çağırışlara çevik reaksiya
Qlobal miqyasda müstəqil və uğurlu xarici siyasət yeritmək incə və geniş yanaşma tələb edir. Tarixi
təcrübə göstərir ki, bu prosesdə qarşıya çoxlu sayda problemlər çıxır və ya qəsdən çıxarılır. Onların həlli liderin
qətiyyətindən çox asılıdır. Azərbaycan Cənubi Qafqazda xarici siyasətində müstəqilliyi daim üstün tutan güclü
dövlətdir. Ulu öndər Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi xarici siyasət kursu həm zamanın sınaqlarından böyük
uğurla çıxmaqda, həm də Prezident İlham Əliyev tərəfindən böyük inamla davam etdirilməkdədir. Bu tezisin
işığında Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritet aspektlərinə geosiyasi-nəzəri olaraq baxmağa çalışacağıq.
Məlumdur ki, bütün dünya dövlətləri son illər baş verən qlobal proseslərin təsiri ilə xarici siyasətlərini
korrektə etməyə məcbur qalıblar. Hətta ABŞ, Çin və Rusiya kimi supergüclər belə müəyyən istiqamətlərdə
xarici siyasət kurslarına yenidən baxmağa başlayıblar. Bu sırada Vaşinqton və Moskvanın Cənubi Qafqaz
siyasətlərinə hansı aspektdə düzəlişlər etməyə başlamaları maraq kəsb edir. Çünki həmin faktorun yerli
dövlətlərin xarici siyasət kursuna da mümkün təsirindən danışmaq mümkündür.
Amerika Gürcüstanda geosiyasi üstünlük əldə etdikdən sonra Ermənistanda möhkəmlənməyə can atır.
Ayrıca Soros Fondu vasitəsilə Vaşinqton Ermənistanın siyasi və ictimai həyatına ciddi təsir etməyə başlayıb.
Ekspertlərin yekdil rəyinə görə, Nikol Paşinyan məhz onların "layihəsi"dir. Bununla Ermənistanın siyasi
mühitində parçalanma tendensiyasına yeni təkan verilib və eyni zamanda, geosiyasi aspektdə regionda qeyrimüəyyənlik artıb. Ermənistan daxilində və onun ətrafında müşahidə edilən proseslər bu tezisi təsdiqləyir.
Tovuz təxribatına da həmin prizmadan baxmaq olar.
Gürcüstanla bağlı Vaşinqtonun mövqeyində elə bir dəyişiklik yoxdur. Lakin Gürcüstan hakimiyyətinə
seçki islahatları ilə bağlı olan təzyiqlər göstərdi ki, Amerikanı bu ölkədə heç də hər şey qane etmir. Bu,
Gürcüstana bundan sonra da müxtəlif məsələlərlə bağlı təzyiqlərin ola biləcəyi anlamına gəlir.
Ermənistan və Gürcüstandan fərqli olaraq, ABŞ-ın Azərbaycan siyasətində elə bir ciddi dəyişiklik
gözə dəymir. Bunun səbəbi Azərbaycanın bütün istiqamətlərdə uğur qazanmasıdır. Bakı müstəqil siyasət
kursundan zərrə qədər də kənara çəkilmir və Vaşinqton anlayır ki, belə şəraitdə təzyiqin nəticəsi olmayacaq.
Digər tərəfdən, Azərbaycanın enerjidaşıyıcıları sahəsində həyata keçirdiyi siyasət bütün dünyanın enerji
təhlükəsizliyi üçün əhəmiyyət kəsb edir. Vaşinqton bu məqama son zamanlar daha çox üstünlük verir və
Azərbaycanla əlaqələri genişləndirməyə çalışır.
Nəticədə, geosiyasi kontekstdə çox maraqlı mənzərə alınır: Qərb Cənubi Qafqazda Azərbaycansız hər
hansı böyük layihənin reallaşmasının mümkün olmadığını siyasi səviyyədə qəbul edir! Bu da onların
Ermənistana himayədarlıq siyasətində müəyyən korreksiyalara səbəb olur. Deməli, faktiki olaraq,
Azərbaycanın tutduğu qətiyyətli və müstəqil xarici siyasət yolu böyük dövlətlərin belə regional siyasətinə
getdikcə daha çox təsir etməyə başlayıb.
Bu tezisin işığında Rusiya və Türkiyənin Cənubi Qafqaz kontekstində Azərbaycan siyasəti çox
maraqlıdır. Moskva Ermənistanı müəyyən səviyyəyə qədər müdafiə edə biləcəyini ermənilərin son Tovuz
təxribatı zamanı nümayiş etdirdi. Yəni Kreml Azərbaycana qarşı sərtlik nümayiş etdirmədi. Lakin hərbi
əməliyyatlardan sonra onu göstərdi ki, Ermənistana hələ də havadarlıq edir. Bunu iyulun 16-dan başlayaraq
Ermənistana yüz tonlarla silah verilməsi təsdiq edir. Bu hadisəyə Azərbaycan Prezidenti konkret, obyektiv və
qətiyyətli münasibətini bir neçə dəfə bildirib. Moskvaya çatdırılıb ki, Azərbaycan cəmiyyəti həmin faktdan
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narahatdır. Buna reaksiya verən Rusiya rəhbərliyi vurğulayıb ki, Azərbaycanla münasibətlərə böyük önəm
verir. Belə çıxır ki, Moskva Cənubi Qafqaz siyasətində ciddi səviyyədə prioritetləri dəyişmək fikrində deyil
və bundan sonra da təcavüzkar Ermənistana yardımlar edəcək. Azərbaycanın güclənməsi və haqlı olması
məsələsini də qulaqardı edə bilməz. O halda gözlənilir ki, Rusiya Azərbaycana münasibətdə müəyyən balansı
saxlamağa cəhd edəcək.
Bunun fonunda Türkiyənin Cənubi Qafqaz siyasətində bir sıra mühüm yeniliklərin olması diqqəti
çəkib. Hər şeydən öncə, Ankara Tovuz təxribatı zamanı açıq, birmənalı və qətiyyətlə bəyan etdi ki, Türkiyə
bütün imkanları ilə haqsızlığa uğramış Azərbaycanın yanındadır. Bundan sonra Azərbaycanla birgə hərbi
təlimlər keçirərək real gücünü nümayiş etdirdi. Bu, ciddi geosiyasi addımdır. Həm də Azərbaycanın regionda
geosiyasi mövqeyinin yeni səviyyəyə yüksəlməsi əlamətidir. Artıq heç kəs şübhə etmir ki, Cənubi Qafqazda
Azərbaycan-Türkiyə geosiyasi gücü var və Bakı ilə münasibətlərdə istənilən dövlət bunu nəzərə almağa
məhkumdur. O cümlədən böyük dövlətlərin Azərbaycan siyasətində həmin faktora görə düzəlişlərin olduğu
açıq gözlə görünür.
Beləliklə, Cənubi Qafqazın geosiyasi dinamikasında mühüm dəyişiklik baş verib. Bu regionda artıq
Azərbaycan-Türkiyə geosiyasi birliyini və hərbi gücünü nəzərə alaraq hərəkət etməyə məcburdurlar. Şübhəsiz
ki, belə bir keyfiyyət dəyişikliyi regionda geosiyasi balansın təminində ciddi rol oynayır. Bu prosesin uzun
müddət qalacağına ekspertlər əmindirlər. Deməli, Azərbaycanın xarici siyasət kursunun bundan sonrakı
inkişafına da həmin məqamı nəzər alaraq baxmaq lazım gəlir. Bu isə qarşımıza tamamilə fərqli bir siyasi
mənzərə çıxarır. Onun müxtəlif aspektləri üzərində dayanaq.
Öncə vurğulayaq ki, Cənubi Qafqazın geosiyasi mənzərəsi ciddi dəyişmədiyindən Azərbaycanın xarici
siyasət kursunda da ciddi dəyişiklik müşahidə edilmir. Tamamilə normal haldır. Həm də ona görə ki,
Azərbaycan davamlı olaraq müstəqil və milli maraqlara əsaslanan xarici siyasət həyata keçirir və regionda
situasiyanın dəyişməsi bu xəttin də dəyişməsi anlamına gəlməməlidir. Bununla yanaşı, Azərbaycan bir sıra
istiqamətlərdə daha açıq, qətiyyətli və sərt addımlar ata bilər. O cümlədən Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı rəsmi Bakı yeni səviyyədə qətiyyət nümayiş etdirməkdədir. Buna
Azərbaycan rəhbərliyinin ciddi əsasları vardır.
Məsələ ondan ibarətdir ki, rəsmi İrəvanın son dövrlərdə atdığı təxribatçı addımlar, ümumiyyətlə,
danışıqlar prosesini zərbə altında qoyur. Belə ki, münaqişə zonasından məsafəcə çox uzaqlarda olan
Azərbaycanın bir bölgəsində davamlı olaraq atəşkəsi pozub, müxtəlif hərbi təxribatlara əl atmaq, əslində,
beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini Dağlıq Qarabağdan yayındırmaq deməkdir. Erməni generalların "yeni
müharibə, yeni torpaq" kimi cəfəng tezislərinin reallaşma imkanının olmadığını hər kəs bilir. Bu səbəbdən
yaxşı anlaşılır ki, Tovuz istiqamətində törədilən təxribatlarda əsas məqsəd Dağlıq Qarabağdan diqqəti
yayındırmaqdır ki, bu da ilk növbədə danışıqlar formatına və prosesinə zərbə vurur. Nəzərə alsaq ki,
Azərbaycanın xarici siyasət kursunun ən prioritet istiqaməti Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin
beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri çərçivəsində və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə uyğun
olaraq ölkəmizin beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri daxilində ərazi bütövlüyü və suverenliyi əsasında
ədalətli həll edilməsindən ibarətdir, onda rəsmi İrəvanın danışıqlar prosesini pozmasının nə dərəcədə ciddi
geosiyasi risk meydana gətirdiyinə bir daha əmin olarıq.
Xarici siyasətdə liderin rolu: İlham Əliyev nümunəsi
Əlbəttə, Azərbaycan rəhbərliyi müəyyən etdiyi xarici siyasətin prioritet istiqamətləri üzrə uğur əldə
etməkdə qətiyyətli və israrlıdır. Deməli, Ermənistan hakimiyyətinin təxribatçı addımları Azərbaycanın xarici
siyasət kursunda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi şərti ilə həll edilməsi
məsələsini yeni səviyyədə aktuallaşdırıb. Bu məqam Prezident İlham Əliyevin fikirlərində və konkret əməli
addımlarda özünü qabarıq surətdə göstərməkdədir.
Buradan vacib bir nəticə çıxara bilərik: Cənubi Qafqazda müşahidə edilən geosiyasi proseslərin yeni
dinamikası Azərbaycanın xarici siyasətində Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli məsələsini daha da
aktuallaşdırıb və rəsmi Bakı üçün bu məqam xüsusi həssaslıq təşkil edir. Eyni zamanda, belə bir vəziyyət
Azərbaycanın xarici siyasətinin başqa bir prioritet istiqamətini yeni miqyas, genişlik və dərinlikdə gündəmə
gətirir. Regionun geosiyasi dinamikasının yeni "ritmləri" fonunda Azərbaycanda daxili risk mənbələrinin
mövcud olmadığını və əsas təhlükələrin ölkəmizin xaricində formalaşdığını nəzərə alaraq, düzgün siyasət və
zəruri tədbirlərlə ölkəmizin xaricdən olan risklərdən qorunması və təhlükəsizliyin təmin edilməsi ön plana
çıxır.
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Bu, təhlükəsizliyin təmini baxımından çox maraqlı məqamdır. Çünki xaricdən olan riskləri və
təhlükələri neytrallaşdırmaq üçün Azərbaycan artıq daha aktiv şəkildə Türkiyə ilə koordinasiyalı hərəkət etmək
seçimini edib. Deməli, xarici siyasətin prioritetləri sırasında daha bir özəllik özünü aydın şəkildə
göstərməkdədir. Cənubi Qafqazda, Yaxın Şərqdə, Aralıq dənizi hövzəsində, Avropa və Asiyada AzərbaycanTürkiyə tandemi bütöv və vahid geosiyasi güc kimi çıxış etməyə başlayıb. Bu, ümumiyyətlə, qlobal siyasətdə
yeni qüvvənin formalaşdığı anlamına gəlir. Azərbaycan və Türkiyənin beynəlxalq arenada vahid geosiyasi güc
kimi fəaliyyətinin bünövrəsində hər iki ölkənin xarici siyasət kursunda yer almış üç prinsip dayanır.
Onlar aşağıdakılardır: dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamaq və xarici müdaxiləni inkar edən
dövlətlərarası münasibətlərin dəstəklənməsi, Azərbaycan və Türkiyənin milli maraqlarına və xalqın
mənafeyinə cavab verməyən beynəlxalq hərəkətlərdən və təşəbbüslərdən kənar durulması və milli
maraqlarımıza əsaslanan siyasətin daha da gücləndirilməsi, iki qardaş dövlətin beynəlxalq təşkilatlarla uğurlu
əməkdaşlığının və çoxtərəfli diplomatiyanın genişləndirilməsi. Bu prinsiplər üçün ortaq olan əsas məqsəd isə
yuxarıda vurğuladığımız kimi, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində
bərpa edilməsidir.
Burada bir mühüm məqamı vurğulamaq gərəkdir. Yuxarıda ifadə edilən yeniliklər Azərbaycanın xarici
siyasət kursunun fərqli bir müstəviyə transformasiyası və ya məzmununun və strateji hədəflərin radikal
dəyişməsi demək deyil. Ölkənin xarici siyasətində özünü göstərən həmin yeniliklər mövcud xarici siyasət
kursunun dəyişən geosiyasi situasiyaya milli maraqlar çərçivəsində çevik reaksiyasını əks etdirir.
İndiki şəraitdə Azərbaycan xaricdən olan təhdidləri və riskləri neytrallaşdırmaq üçün həm özü
güclənməli, həm də müttəfiqləri ilə daha aktiv surədə koordinasiyalı davranmalıdır. Bu fəaliyyətdə, təbii ki,
Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlarla daha fəal işləməsi də zərurət kimi qarşıya çıxır. Deməli, faktiki olaraq,
söhbət Azərbaycanın xarici siyasət kursunun regional və qlobal miqyasda daha fəal və geniş təsir səviyyəsinə
çıxması ehtiyacından getməlidir. Əlbəttə, bu böyük vəzifəni təmin edən sistemli fəaliyyət, güclü siyasi lider
və konkret proqramlar olmalıdır. İlham Əliyevin atdığı addımlar bu vəzifənin öhdəsindən yüksək səviyyədə
gəlindiyini göstərir. Bu isə xarici siyasətdə çox mühüm bir məqamın özünü göstərməyə başladığı anlamına
gəlir. Həmin faktor siyasi liderin xarici siyasətdə yeri və rolunun daha da yüksəlməsi ilə bağlıdır.
Ümumiyyətlə götürdükdə, dünyanın bütün müstəqil dövlətlərində hazırda şəxsiyyətin, liderin rolu
daha da aktuallaşıb. ABŞ-da prezident seçkisinin gedişatı göstərir ki, iddiaçılar öz şəxsi qabiliyyətlərini daha
çox qabardır və problemləri həll etməyə qadir şəxsi keyfiyyətlərə malik olduqlarını sübut etməyə çalışırlar.
Çünki dünya üzrə geosiyasi dinamika o dərəcədə mürəkkəbləşib və mənzərə ziddiyyətlərlə doludur ki, hər bir
dövləti uğura ancaq güclü şəxsiyyətlər apara bilər.
Rusiya, Çin, Hindistan, Yaponiya, Türkiyə kimi dövlətlərin başçıları da eyni meyarlara görə
qiymətləndirilirlər. Məsələn, ekspertlər Rusiyada Vladimir Putinin şəxsi keyfiyyətlərinin, faktiki olaraq,
dövlətin uğurları əsasında dayandığını açıq deyirlər. Yaponiya, Çin və Hindistanda da eyni yanaşma və
qiymətləndirmədir.
Azərbaycan Prezidentinin güclü siyasi iradəyə, diplomatik peşəkarlığa, qətiyyətə malik olduğuna
bütün dünya növbəti dəfə əmin oldu. İlham Əliyev Rusiyada "Valday" klubundakı nitqində, Münxen
Təhlükəsizlik Konfransında, MDB-nin müxtəlif tədbirlərində, ikitərəfli görüşlərdə açıq, ədalətli, əmin
mövqeyi və əsl siyasi xadim qətiyyəti ilə bütün dünyanın hörmətini qazandı. Azərbaycan Prezidenti sübut etdi
ki, həm aktiv, həm də ədalətli və beynəlxalq hüquqa əsaslanan fəaliyyətindən zərrə qədər də geri addım
atmayacaq və həqiqəti istənilən siyasətçinin birbaşa üzünə deyəcək.
Nümunələr kifayət qədərdir. Məsələn, Aşqabadda MDB-nin dövlət başçılarının Zirvə toplantısında
faşist cəlladı Qaregin Njde ilə bağlı Ermənistanın siyasətini ifşa etdi. Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
çərçivəsində Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı panel müzakirələr zamanı, eləcə də Şərq
Tərəfdaşlığı ölkələrinin videokonfrans formatında keçirilən sammitində Ermənistana və Paşinyana növbəti
dəfə öldürücü və sarsıdıcı siyasi-diplomatik zərbə vurdu. Bakıda Yunanıstanın yeni səfirinin üzünə dedi ki,
Şərqi Aralıq dənizində Türkiyənin yanındadır, çünki Ankara haqlıdır və Türkiyə qardaş dövlətdir. İlham
Əliyev verdiyi müsahibələrdə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin fəaliyyətsizliyini, tərəfkeşliyini və faktiki
olaraq, heç bir problemi həll etmədiyini açıq ifadə etdi. Azərbaycanın dövlət başçısı Ermənistana meydan
oxudu və "vuruşmaq istəyirsinizsə, gəlin təkbətək vuruşaq" dedi.
Heç şübhəsiz, bütün bunlar dünya ictimaiyyətində çox güclü təəssürat yaratdı. Artıq hər kəs anlayır ki,
türk dünyasında bir deyil, ən azı iki yüksək səviyyəli, qətiyyətli, məqsədini açıq deyib onu həyata keçirən lider
vardır: Rəcəb Tayyib Ərdoğan və İlham Əliyev! Və bu da təsadüfi deyil, real proseslərə dayanan faktdır. Çünki
İlham Əliyevin qətiyyətli və ədalətli davranışı arxasında lider kimi əldə etdiyi saysız-hesabsız uğurlar dayanır.
2046

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Azərbaycan artıq bütün sahələrdə gücü olan, sözünü deyən dövlətdir! Xarici siyasət kursunda da bu güc mütləq
özünü göstərməli idi. Deməli, hazırda xarici siyasət kursumuzun çox əhəmiyyətli bir özəlliyi də vardır: xarici
siyasət iradəli, çox fəal, təşəbbüskar, yenilikçi və yenilməz siyasi lider tərəfindən hazırlanır və reallaşdırılması
yolları müəyyən edilir! Azərbaycanın xarici siyasət kursunda şəxsiyyətin yeri və rolu daha aktual bir səviyyəyə
yüksəlib. Bu isə həm daxildə, həm də xaricdə Azərbaycan iqtidarının mövqeyinin daha da möhkəmlənməsi
anlamına gəlir. Söz yox ki, xarici siyasətimiz üçün bu, çox əlamətdar haldır.
Onu da vurğulayaq ki, İlham Əliyev xarici siyasət kursunda daha böyük nailiyyətləri daxili siyasətdəki
fəallığı, şəffaflığı, milliliyi və ədalətliliyi əsasında əldə edib. Bu, xeyli dərəcədə xarici siyasətin konkret
prioritetlərindən biri əsasında müəyyən olunur. Konkret olaraq, milli-mənəvi və dini dəyərlərimizə sadiq
olaraq və əsrlərboyu formalaşan zəngin təcrübəmizdən çıxış edərək dinlər və mədəniyyətlərarası dialoq və
multikulturalizmin təşviq edilməsi xətti inkişaf etdirilir. Bunun üçün İlham Əliyev milli tərbiyəni, dövlət dilini,
adət-ənənələri, mədəniyyəti, iqtisadiyyatı, sosial ədaləti, insanların rifahını daha da inkişaf etdirmək
istiqamətində konkret proqramlar reallaşdırır. O cümlədən koronavirus pandemiyası dövründə Azərbaycan
insanının sağlamlığının hər şeydən üstün tutulması çox sevindiricidir.
Bütün bunlar Azərbaycanın xarici siyasətində Avropa və Amerika istiqamətinin prioritetini qətiyyən
arxa plana atmır. Əksinə, Azərbaycanın qətiyyəti və inkişafı ABŞ və Avropa İttifaqı ölkələrinin də Bakıya
daha diqqət və məsuliyyətlə yanaşmasını tələb edir. Hazırkı mərhələdə xarici siyasətin mühüm çalarlarından
birini bu məqam təşkil edir. Deməli, yaxın perspektivdə Qərb istiqamətindən də Azərbaycana faydalı olan
addımların atılmasının bünövrəsi qoyulub.
Beləliklə, Azərbaycanın xarici siyasəti, faktiki olaraq, sürətlə dəyişən geosiyasi şərtlər daxilində
Cənubi Qafqazda yeni fəallıq səviyyəsinə yüksəlib. Bu, xarici siyasətin bir sıra yeni faktorlarının meydana
gəlməsi ilə müşayiət olunur. Hazırda real olaraq Azərbaycan regionun ən fəal dövlətidir. Onun daxili və xarici
siyasəti harmoniya halında aktivləşməkdə və bütövlükdə Cənubi Qafqazın geosiyasi mənzərəsinə yeni çalarlar
qatmaqdadır. Gözlənilir ki, bu proses getdikcə güclənəcək!
Səs.-2020.-24 sentyabr.-№167.-S.8-9.

2047

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Diplomatiya məharətinin zirvəsi
Prezident İlham Əliyev Paşinyanın yalanlarını da, özünü də ifşa etdi
Rəşad Baxşəliyev
Ermənistan hakimiyyətinin təcavüzkar və faşist-diktatura mahiyyəti dünya üçün getdikcə daha aydın
şəkildə açılır, Azərbaycan diplomatiyasının ədalətli və beynəlxalq hüquqa söykənən mövqeyi işğalçını
təklənmiş vəziyyətə salır.
Ölkəmiz üçün önəmli və taleyüklü bir dövrdə Rusiyanın "Rossiya 1” telekanalına müsahibə verərək
təxribat nəticəsində başlanmış müharibə haqqında həqiqətləri böyük auditoriyaya çatdıran Prezident İlham
Əliyev bir daha Ermənistanın işğalçılıq və təcavüzkarlıq siyasəti haqqında Rusiya ictimaiyyətini geniş şəkildə
məlumatlandırdı.
Ermənistan dinc əhaliyə qarşı müharibəyə başlayıb
Rusiyalı jurnalistlərin suallarını ətraflı şəkildə, dəqiq detallara toxunmaqla cavablandıran cənab İlham
Əliyev cəbhədə vəziyyətin gərgin olaraq qaldığını söylədi və hər zaman olduğu kimi, bu dəfə də Ermənistanın
dinc əhaliyə qarşı müharibə apardığını, əsas hədəfinin yaşayış məntəqələri, mülki əhali olduğunu bildirdi.
Prezident bununla bağlı faktları söylədi: "Ermənilərin sentyabrın 27-də başladıqları hərbi təxribat
nəticəsində Azərbaycanın yaşayış məntəqələri və döyüş mövqeləri şiddətli artilleriya atəşinə məruz qalıb. Bu
təcavüz nəticəsində Azərbaycanın 11 dinc sakini, o cümlədən 2 uşaq həlak olub, hərbi qulluqçular arasında da
həlak olanlar var”.
Əlbəttə ki, bu vəziyyətdə heç bir dövlət seyrçi mövqe nümayiş etdirə bilməzdi. Odur ki, Azərbaycan da
təcavüzkara adekvat cavab vermək, xalqını və torpağını müdafiə etmək məcburiyyətində qaldığı üçün
işğalçının hücumlarını dəf edib, Azərbaycan Ordusunun əks-hücum əməliyyatlarına başlamasına qərar verdi.
Artıq bir sıra yaşayış məntəqələri işğaldan azad edilib, həmçinin müxtəlif istiqamətlərdə strateji yüksəkliklər
tutulub. Hazırda fəal döyüş əməliyyatları aparılır.
İlham Əliyev Türkiyənin maraqlarını qorudu və qardaş ölkəni müdafiə etdi
Maraqlıdır ki, bundan sonra rusiyalı jurnalistlərin suallarının əsas hissəsi Türkiyə ilə bağlı oldu:
Türkiyənin hərbi əməliyyatlarda rolu, Ermənistan hərbi təyyarəsinin Türkiyə tərəfindən vurulması və
Suriyadan gətirilən muzdluların Azərbaycan tərəfdən savaşması...
Yalnız bir sual danışıqların yenidən bərpa olunması ehtimalı barədə idi.
Prezident isə Türkiyə ilə bağlı suallara dəqiq və səlis cavab verərək jurnalistlərin diqqətinə çatdırdı ki,
Türkiyənin rolu regionda sabitləşdirici xarakter daşıyır və dost, qardaş ölkə olaraq Azərbaycanı hər zaman
dəstəkləyib.
Ermənistanın beynəlxalq hüququ kobud şəkildə pozaraq Azərbaycan ərazilərini hələ də işğalda
saxladığını xatırladan dövlətimizin başçısı Türkiyənin Azərbaycana mənəvi dəstək verdiyini, Türkiyənin
münaqişə tərəfi kimi iştirak etməsi barədə erməni tərəfin yaydığı bütün şayiələrin təxribat xarakteri daşıdığını,
"feyk-nyus” olduğunu vurğuladı. İlham Əliyev bildirdi ki, Türkiyənin münaqişədə iştirakı barədə heç bir sübut
mövcud deyil və buna zərurət də yoxdur. Azərbaycan Ordusu öz xalqının və öz ərazisinin müdafiəsini təmin
etmək üçün kifayət qədər hazırlıqlıdır.
Həmçinin Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinin F-16 təyyarələrinin döyüş əməliyyatlarında iştirakı ilə bağlı
erməni tərəfinin iddialarını puça çıxaran Prezident xatırlatdı ki, bugünkü müasir texnologiyalar dövründə, peyk
müşahidələri imkanları olduğu halda bu cür faktları gizlətmək mümkün deyil: "Türkiyə Hərbi Hava
Qüvvələrinin F-16 təyyarələri döyüş əməliyyatlarında heç bir şəkildə iştirak etmir. Erməni tərəfin bu cür yalan
xəbərlər yaratmaqda məqsədi bizə aydındır. Əvvəla, öz ərazi bütövlüyünün bərpası vəzifəsini hazırda şərəflə
yerinə yetirən Azərbaycan Ordusunun döyüş qabiliyyətini süni şəkildə azaltmaq, həmçinin belə təsəvvür
yaratmaq ki, münaqişə genişlənir, ona üçüncü ölkələr qoşulur və beləliklə, öz təxribatına haqq qazandırmaq
üçün mümkün qədər çox ölkə cəlb etməyə çalışmaq. Buna görə sizə məsuliyyətlə bəyan edirəm ki, Türkiyə
münaqişə tərəfi deyil, münaqişədə heç bir şəkildə iştirak etmir və buna zərurət yoxdur”.
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Erməni yalanını növbəti dəfə puç edən cənab İlham Əliyev Rusiyanın aparıcı mediasında Türkiyənin də
maraqlarını qorudu və qardaş ölkəni müdafiə etdi.
Eyni şəkildə suriyalı muzdlularla bağlı sualı cavablandıran dövlət başçısı Azərbaycanın əhali
potensialının yüksək olduğunu, 10 milyonluq ölkənin xaricdən muzdlu gətirməyə ehtiyacının olmadığını
vurğuladı.
Bu gün Azərbaycanın hazırlıqlı ordusu var, çox böyük səfərbərlik ehtiyatı var. 2 milyon əhalisi olan
Ermənistana qarşı 10 milyon əhalidən 10 minlərlə ehtiyatda olanlar orduya çağırılır: "Bizim insan ehtiyatlarına
ehtiyacımız yoxdur. Buna görə də biz özümüzü müdafiə etməyə və təcavüzkarı elə cəzalandırmağa qabilik ki,
o, bir daha bizim tərəfə baxmağa cəsarət etməsin”.
Prezident Ermənistanın növbəti təxribatını tutarlı faktlarla ifşa etdi
Jurnalistin "bu qədər genişmiqyaslı və qanlı qarşıdurmaya təhrik edən nə olub” sualını cavablandırarkən
cənab İlham Əliyev əsl həqiqəti söylədi: "Ermənistan artıq bir neçə ay idi ki, hazırlaşırdı. Əgər siz onların
hərəkətlərinin və bəyanatlarının xronologiyasını izləsəniz aşkar görərsiniz ki, onlar bu təxribata şüurlu şəkildə
gedirdilər. Bu yaxınlarda, BMT Baş Assambleyasının tribunasından çıxış edərkən mən açıq demişəm ki,
Ermənistan müharibəyə hazırlaşır və onu dayandırmaq lazımdır”.
Prezident bir daha Ermənistanın iyul ayında Tovuz istiqamətində həyata keçirdiyi hərbi təxribatlarını
xatırlatdı və bildirdi ki, bu gün baş verənlər eyni ssenarinin davamıdır.
Çünki bu təxribatdan sonra erməni tərəfi açıq-aşkar, nümayişkaranə şəkildə əslən Livandan olan
ermənilərin Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində və Şuşa şəhərində məskunlaşdırılmasını elan etdi. Sonra
isə Şuşada - Azərbaycan mədəniyyətinin qədim incisində cinayətkar Dağlıq Qarabağ rejiminin "başçısının”
qondarma inauqurasiyası keçirildi.
Təbii ki, bütün bunlar müharibə cinayətidir. Bu, açıq-aşkar Cenevrə Konvensiyasının pozulması
deməkdir. Bütün bunlar əlbəttə, Azərbaycana qarşı şüurlu təxribatlar, ölkəmizi münaqişəyə cəlb etmək və
cavab hərəkətlərinə təhrik etmək idi. Lakib buna baxmayaraq, Azərbaycan tərəfi yenə də təmkin,
konstruktivlik və sağlam düşüncə nümayiş etdirdi, lakin onların niyyətləri baş tutmayanda bu cür çirkin
oyunlara cəhd göstərdilər.
Cənab İlham Əliyev təxribatların digər səbəbinin isə Ermənistanda mövcud olan daxili siyasi böhrandan
qaynaqlandığını dedi: "Axı, bu gün Ermənistanda Soros rejimi mövcuddur. Belarusda baş tutmayan çevriliş
iki il bundan əvvəl Yerevanda baş tutub. Bu gün Paşinyanın şəxsində Ermənistanın rəhbəri Sorosun əlaltısıdır.
Bu adam çoxlu vədlər verib və bu vədləri yerinə yetirə bilmir, əslində, ölkə böhran içindədir”.
Yəni, Paşinyana bir xarici amil, necə deyərlər qarışıqlıq lazım idi ki, əhalinin diqqətini yayındırsın.
Köhnə xələflərinin yolunu gedən baş nazir də Azərbaycan xalqına qarşı təcavüz etməyə çalışır.
Paşinyanın uydurma fikirləri sülh danışıqlarına xitam verib
Prezident Paşinyanın bəzi uydurmalarına da toxunaraq bildirdi ki, Ermənistanın baş naziri Azərbaycanı
təxribata çəkmək üçün əl atmadığı yol qalmayıb. Onun "Qarabağ Ermənistandır və nöqtə” ifadəsi faktiki olaraq
sülh prosesinin dayandığını göstərən reallıqdır. Belə olan halda hansısa danışıqlar prosesindən söhbət gedə
bilməz. Axı, ATƏT-in Minsk qrupu tərəfindən işlənib hazırlanmış prinsiplərin mahiyyəti ondan ibarətdir ki,
keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti ətrafındakı ərazilər Azərbaycana verilməlidir. Lakin Ermənistanın
baş naziri deyir ki, "Qarabağ Ermənistandır” və üstəlik, Azərbaycanın danışıqları yalnız Dağlıq Qarabağın
oyuncaq rejimi ilə aparmalı olduğunu söyləyir. Beləliklə də danışıqların 20 ildən bəri mövcud olan formatını
dəyişməyə çalışır: "Demək, təcavüzkar bilərəkdən danışıqlar prosesini pozur, qəbuledilməz tələblər irəli sürür
və əgər Minsk qrupu son vaxtlar nizamlamaya kimin əngəl olması barədə daha fəal danışmağa başlayırsa,
sentyabrın 27-də, bundan əvvəl isə iyulun 12-də olduğu kimi, təxribatlar törədirlər. Bütün bunlar Azərbaycanı
təqsirləndirmək, sonra üçüncü tərəfləri cəlb etmək və beləliklə, danışıqlar prosesini pozmaq üçün edilir. Ona
görə ki, erməni tərəfi status-kvonu saxlamaq istəyir. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri isə Rusiya, Fransa
və ABŞ-ın dövlət başçılarının şəxsində dəfələrlə bəyanatlar veriblər ki, status-kvo qəbuledilməzdir. Bu isə o
deməkdir ki, işğal altında olan ərazilər Azərbaycana qaytarılmalıdır. Biz danışıqlara sadiqik, lakin Ermənistan
tərəfindən tamamilə əks hərəkətlər görürük”.
Dəfələrlə rəzil duruma düşən Paşinyan "ənənəsini” pozmadı
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Daha sonra çıxış edən Ermənistan baş naziri isə bir neçə dəqiqə əvvəl Azərbaycan Prezidentinin yalan
olduğunu isbat etdiyi "feyk-nyus”ları yenidən təkrarlamağa başladı. Paşinyan yenidən Azərbaycanın
Qarabağda dinc əhalini atəşə tutduğunu, Türkiyəli yüksək rütbəli hərbçilərin əməliyyatda iştirakı, eyni
zamanda, suriyalı muzdlularla bağlı ənənəvi yalanlarını təkrarladı. Baş nazir növbəti dəfə absurd iddialarını
bildirərək Ermənistan təyyarəsinin Türkiyə ordusu tərəfindən vurulduğunu, hətta Qarabağda "türk ordusunun”
birləşməsi olduğunu iddia etdi.
Beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında çıxış edərkən indiyədək dəfələrlə rəzil duruma düşən N.Paşinyan bu
dəfə də ənənəsini pozmadı. Verilişin aparıcılarının sualları qarşısında aciz qalan Ermənistanın baş naziri yenə
də çıxışında heç bir fakta əsaslanmayan yalan və uydurmalar söylədi.
Prezident İlham Əliyevin məntiqli, tutarlı, peşəkar, arqumentli və səlis cavabları ekspertlər tərəfindən
yüksək qiymətləndirildi və diplomatiya məharətinin zirvəsi kimi səciyyələndirildi. Bunun fonunda Nikol
Paşinyanın sönük, faktoloji bazadan məhrum olan, dolaşıq və təkrarlanan fikirləri onun həm siyasi cəhətdən
zəif olduğunu, həm də müdafiə etdiyi mövqeyin heç bir tənqidə dözmədiyini aydın göstərdi.
Müzakirələrdə iştirak edən "Natsionalnaya oborona” jurnalının baş redaktoru İqor Korotçenko da
reallığı söylədi. Jurnalist dedi ki, İlham Əliyev şərtsiz olaraq dəqiq, tamamilə məntiqli, düzgün, ardıcıl çıxış
etdi. Bu, MDBMİ məktəbidir. MDBMİ doğrudan da böyük kadrlar yetişdirir.
Deyilənlərin mahiyyətinə gəlincə isə Korotçenko vurğuladı ki, Azərbaycan Prezidenti haqlıdır və
tamamilə ədalətli mövqe nümayiş etdirir: "Cənab İlham Əliyev haqlı olaraq dedi ki, peyk, elektron, kəşfiyyat
texnologiyalarının müasir inkişaf səviyyəsini nəzərə alsaq, Azərbaycan ərazisinə doğrudan da türk qırıcıları
göndərilsəydi, bu faktı gizlətmək mümkün deyildi. Bunu peyk kəşfiyyatı olan istənilən ölkə aşkar edə bilər.
Bu gün isə Dağlıq Qarabağ bölgəsi dünyanın bütün aparıcı ölkələrinin sıx müşahidəsi altındadır.
Həmkarlarımın diqqətini bir məqama çəkmək istərdim. Biz hamımız beynəlxalq hüququn tərəfdarıyıq.
Beynəlxalq hüquq nöqteyi-nəzərindən, döyüş əməliyyatları Azərbaycanın ərazisində, Azərbaycan hərbi
qüvvələri və erməni hərbi birləşmələri arasında aparılır”.
Göründüyü kimi, Paşinyanın növbəti yalanları Rusiyanın aparıcı telekanalında da ifşa edildi.
Ermənistanın uydurmaları təsdiqini tapmadı. Paşinyan növbəti dəfə İlham Əliyev diplomatiyası qarşısında aciz
qaldı. Onun düşdüyü vəziyyət və ordusunun bu gün savaş meydanındakı acınacaqlı durumu Ermənistanın
biabırçı aqibətini göstərdi.
Azərbaycan. - 2020.- 1 oktyabr. - № 200. - S. 1,11.

2050

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Zaman göstərdi ki, Ermənistan diplomatik danışıqları pozaraq status-kvonu saxlamağa
çalışır
Günel Məlikli
AMEA-nın YAP İdarə Heyətinin üzvü,
Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun şöbə müdiri,
siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru
Müxtəlif dövrlərdə, müxtəlif qüvvələrin əli ilə Qafqaza köçürülmüş ermənilər məkrli planlar
hazırlayaraq, “Böyük Ermənistan” dövlətini yaratmağa çalışıblar. Bu məqsədlə əzəli Azərbaycan torpaqları
olan İrəvan və Naxçıvan xanlıqlarına məxsus ərazilərin bir hissəsini ələ keçirdikdən sonra xəyali dövlətlərinə
doğru zaman-zaman irəliləmiş, Qarabağın da “qədim erməni torpağı” olduğunu iddia edərək, bu torpaqları da
Ermənistana birləşdirmək üçün bütün vasitələrə, o cümlədən hərbi təcavüzə əl atmışlar. Halbuki, mövcud tarixi
mənbələr təsdiqləyir ki, Qarabağ, eləcə də onun dağlıq hissəsi Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsidir.
Əvvəlki əsrlərdə baş vermiş çoxsaylı fitnə-fəsadlardan kifayət qədər “təcrübə qazanmış” ermənilər
1905-ci ildə inqilabi hadisələrin baş verdiyi dövrdə Bakıda ilk dəfə erməniazərbaycanlı toqquşması
yaratmışdılar.
Bu qarşıdurma qısa bir müddət ərzində bütün Azərbaycanı, xüsusilə Qarabağı, həmçinin İrəvanı və
Tiflisi əhatə etdi. Həmin münaqişədən sonra ermənilərin fəallığı daha da artdı, azərbaycanlılara qarşı
törətdikləri dəhşətli hadisələr, soyqırımları daha geniş miqyas aldı.
Ermənilərin torpaq iddiaları bitmək-tükənmək bilmirdi. Nəhayət heç zaman dövləti olmayan ermənilər
Azərbaycan torpaqlarında dövlət yaratmağa nail oldular. Amma, bununla da kifayətlənmədilər.
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini olduqca çətin və ağrılı bir dövrdə bərpa edə
billmişdir. Bu çətinliyi şərtləndirən ən mühüm amillərdən biri 1988-ci ildən etibarən Ermənistanın
Azərbaycana qarşı başladığı hərbi təcavüz nəticəsində ölkəmizdə ictimai-siyasi vəziyyətin gərginləşməsidir.
Məhz bu təcavüz nəticəsində torpaqlarımızın bir qismi Ermənistanın və onun havadarlarının silahlı
qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş, sərhədlərimiz, ərazi bütövlüyümüz pozulmuşdur. Münaqişə
Ermənistandakı soydaşlarımızın öz ata-baba yurdlarından didərgin salınmasına və ərazilərimizin 20 faizinin
işğalına gətirib çıxartdı.
Konkret olaraq, münaqişənin nizamlanma tarixinə nəzər salmaq üçün xatırladaq ki, bu qarşıdurma 1992ci ildən tədricən beynəlxalq xarakterli münaqişəyə çevrilməyə başlayır.
1992-ci il yanvarın 30-da Azərbaycan Respublikası Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq
Müşavirəsinin (ATƏM) üzvü oldu və həmin il iyulun 8-10-da ATƏM-in Helsinkidə keçirilən zirvə
toplantısında onun sənədlərini imzaladı. Müstəqilliyini yenicə qazanan Azərbaycan Respublikası ATƏM-in
üzvü olduqdan sonra Dağlıq Qarabağ münaqişəsi də bu təşkilatın prinsiplərinə uyğun olaraq, üzv dövlətlərin
daha çox diqqət obyektinə çevrildi.
Ulu öndər Heydər Əliyevin səyləri nəticəsində bütün beynəlxalq təşkilatlarda həmin problem müzakirə
mövzusuna, obyektinə çevrildi, bu təşkilatların imkanlarından istifadə etmək imkanları artdı. Həm Qərbdə,
həm də Şərqdə dünyanın böyük dövlətləri, yəni dünya siyasətinə daha fəal təsir göstərə bilən dövlətlər, onların
başçıları bizim problemlərlə yaxından tanış ola bildilər.
Problemin həll olunması üçün göstərilən səylər nəzərəçarpacaq dərəcədə gücləndi. Onlar məsələlərin
sülh yolu ilə həll olunması istiqamətində müəyyən tövsiyələr verir, öz köməklərini təklif edirdilər.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatında, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatında, İslam Konfransı
Təşkilatında, EKO və digər beynəlxalq təşkilatlarda bu məsələlərin dəfələrlə müzakirə olunmasını xüsusilə
qeyd etməliyik. Dünyanın ən böyük dövlətləri -- ABŞ, Rusiya, Fransa, İngiltərə və digər Avropa dövlətləri,
həmçinin qonşu dövlətlər Türkiyə, İran problemin həlli istiqamətində Azərbaycanla müzakirələr aparır, onun
sülh yolu ilə həll olunması üçün bizə kömək göstərirlər.
Bu il sentyabrın 27- dək Azərbaycan tərəfi belə hesab edirdi ki, münaqişənin dinc yolla həlli imkanları
tükənməyibdir. Bu, Azərbaycan xalqının sülhsevərliyinə, humanizminə dəlalət edən mühüm cəhətdir.
Lakin əgər respublikamızın ərazi bütövlüyü dinc vasitələrlə təmin edilməsə, işğal olunmuş torpaqlarımız
azad olunmasa, dövlət sərhədlərimiz bərpa edilməsə, onda bildirilirdi ki, Azərbaycan Respublikası öz
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sərəncamında olan bütün imkanlardan istifadə edərək ölkənin ərazi bütövlüyünü tamamilə təmin edəcək,
yerindən-yurdundan didərgin düşmüş bir milyondan artıq vətəndaşımızın öz evlərinə qayıtmasına nail olacaq.
Bildirilirdi ki, bu vəzifənin reallaşması üçün hər cür çətinliklərə, məhrumiyyətlərə dözməliyik,
respublikamızın daha qüdrətli olması üçün əlimizdən gələni əsirgəməməliyik. 1993-cü ildə BMT-nin
Təhlükəsizlik Şurası münaqişəyə dair 4 qətnamə (822, 853, 874 və 884 nömrəli) qəbul etmiş, Azərbaycan
Respublikasının suverenliyini, ərazi bütövlüyünü, sərhədlərinin toxunulmazlığını birmənalı olaraq
təsdiqləmiş, Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal etdikləri Azərbaycan ərazisindən dərhal və qeyd-şərtsiz
çıxarılmasını tələb etmişdir. Əslində Ermənistan --Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün bu
qətnamələr ciddi, əsaslı hüquqi və təşkilati baza yaradırdı.
Elə Azərbaycan dövləti də sentyabrın 27- də həmin bazaya əsaslanaraq addım atmışdır. 1993-cü ilin
sonlarında – 1994-cü ilin əvvəllərində vasitəçilərin (ATƏT, MDB və s.) səyləri, Heydər Əliyevin hərtərəfli
fəaliyyəti sayəsində aparılan danışıqlar nəticəsində 1994-cü il mayın 12-də Ermənistanla Azərbaycan arasında
atəşkəsin əldə edilməsi əhəmiyyətli irəliləyiş hesab oluna bilər.
İrəliləyişin davamı kimi Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə münaqişənin siyasi həllinə nail olanadək atəşkəs
rejiminin davam etdirilməsi barədə 27 iyun 1994-cü ildə saziş imzalanmış, danışıqların Minsk qrupu
çərçivəsində davam etdirilməsinə dair razılıq əldə olunmuşdur. Deməli, 1994-cü ildə həmin qrupun
həmsədrləri simasında münaqişənin nizama salınması mexanizmi təsbit edilmişdir.
Həmsədrlər indiyədək münaqişənin tənzimlənməsinə dair üç təklif vermişlər.
– 1997-ci ilin iyununda – problemin paket həlli;
– 1997-ci ilin oktyabrında – problemin mərhələli həlli;
– 1998-ci ilin noyabrında – ümumi dövlət təklifi.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilk iki təkliflə tam razı olmasa da, onların danışıqlar prosesinin
konstruktiv istiqamətdə davam etdirilməsi üçün əsas kimi qəbul edilməsinə razılıq vermişdir. Buna
baxmayaraq, Ermənistan tərəfi bu təkliflərlə razılaşmamış, aşkar surətdə qeyri-konstruktiv mövqe tutmuşdur.
Həmsədrlərin üçüncü təklifini Azərbaycan tərəfi qəbul etməmişdir. Çünki “ümumi dövlət”in heç bir
beynəlxalq-hüquqi bazası yoxdur, Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinamikasından
bəhs edərkən Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlarla uğurlu diplomatik fəaliyyətinə də diqqət yetirilməlidir.
Belə ki, 1993-cü ildən İslam Konfransı Təşkilatı (İKT) özünün bütün toplantılarında bu münaqişənin
nizama salınması məsələsini diqqətdə saxlamış, ölkəmiz üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən qərarlar qəbul
etmişdir.
Belə ki, 1994-cü ildə Kasablankada, 1997-ci ildə Tehranda və 2000-ci ildə Dohada keçirilən İKT-nin
Zirvə toplantılarında Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü haqqında qətnamələr qəbul olunmuşdur.
İKT əslində Ermənistanı birmənalı olaraq təcavüzkar dövlət kimi tanıyan ilk beynəlxalq təşkilatdır.
1999-cu ilin aprelindən etibarən münaqişənin tənzimlənməsi istiqamətində yeni format yarandı: bu,
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin birbaşa dialoqudur.
Həmin vaxtdan iki respublikanın prezidentləri xeyli görüş keçirmişlər. Konkret əməli nəticələr əldə
olunmasa da, Prezidentlər münaqişənin dinc yolla aradan qaldırılması imkanlarının tükənmədiyini bildirmiş,
dialoqun davam etdirilməsini zəruri hesab etmişlər.
Danışıqlar zamanı Azərbaycan tərəfi öz haqlı mövqeyini müdafiə edərkən bir sıra çətinliklərlə qarşılaşır.
Belə ki, Ermənistan tərəfi bir qayda olaraq, qeyri-konstruktiv mövqedən çıxış edir, işğalçılıq siyasətindən əl
çəkmək istəmir.
Bundan əlavə dünya birliyi “ikili standartlar” prinsipindən çıxış edərək, öz təklif və qətnamələrini həyata
keçirmək üçün konkret addımlar atmır, bir çox hallarda fəal təsir imkanlarından istifadə etmirlər. Böyük
dövlətlər müasir beynəlxalq münasibətlər üçün təhlükəli olan təcavüzkarın qarşısını almaq istiqamətində daha
fəal olmalı, qəti və əməli addımlar atmalı, Ermənistanı beynəlxalq birliyin iradəsinə tabe etdirməlidirlər.
2001-ci il yanvarın 25-də Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasına bərabərhüquqlu üzv qəbul
olunması onun mühüm problemlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün yeni imkanlar açmışdır.
Həmin ilin aprelində respublikamızın AŞPA-dakı nümayəndə heyəti ilk dəfə olaraq bu qurumun
iclasında iştirak etmiş, plenar sessiyasında dövlətçilik maraqları baxımından mühüm məna kəsb edən,
Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü məsələsini özündə əks etdirən əhəmiyyətli sənədlər yaymışdır.
Belə sənədlər sırasında “Ermənilər tərəfindən Azərbaycanlı əhaliyə qarşı törədilmiş soyqırımının
tanınması” adlı yazılı bəyanatı, “Ermənistanda və Dağlıq Qarabağda saxlanılan hərbi əsirlər və girovlar”
haqqında məlumatı qeyd etmək olar. Bu sənədlərdə Xocalı faciəsi, Azərbaycanın ərazisinin 20 faizinin işğal
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edilməsi, Ermənistanda və Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində 783 girovun saxlanılması və s. faktlar öz
əksini tapmışdır.
001-ci il iyunun 25-29-da AŞPA-nın növbəti plenar sessiyası zamanı Azərbaycanla bağlı iki mühüm
sənəd həmin qurumun rəsmi sənədi kimi yayılmışdır: “Azərbaycan Respublikasında (Dağlıq Qarabağ, Laçın,
Qubadlı, Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan) ekoloji vəziyyət”, “Azərbaycanın mədəni irsinin qəsb
olunması və dağıdılması”.
Birinci sənəddə işğal edilmiş Azərbaycan ərazilərində ekoloji vəziyyətin qəsdən, düşünülmüş şəkildə
korlanması, ikinci sənəddə isə həmin ərazilərdə olan mədəni abidə və sərvətlərin dağıdılması Avropa
ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılmışdır.
Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycanın prinsipial mövqeyini
1993-2003-cü illərdə Prezident Heydər Əliyev, 2003-cü ildən etibarən isə Prezident İlham Əliyev dəfələrlə
BMT, ATƏT, NATO, AŞ, Aİ, İƏT, MDB və digər beynəlxalq və regional təşkilatların tribunalarından
səsləndirmiş, bu təşkilatların rəhbərləri ilə keçirilən görüşlərdə və s. tədbirlərdə mütəmadi olaraq qaldırmış və
məntiqi mülahizələrlə əsaslandırmışlar.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normaları əsasında ədalətli həlli, coğrafi baxımdan
yaxın uzaq dövlətlərlə, aparıcı beynəlxalq təşkilatlarla ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlıq münasibətlərinin
dərinləşdirilməsi, respublikamızda həyata keçirilən mütərəqqi ruhlu islahatlar barədə dünya ictimaiyyətində
obyektiv rəyin formalaşdırılması, sivil, ədalətli oyun qaydaları əsasında enerji resurslarının ixracı və
diversifikasiyası prosesinin gerçəkləşdirilməsi dövlət başçısı İlham Əliyevin xarici siyasətində xüsusən diqqəti
çəkən prioritetlər olmuşdur.
Məhz bu diplomatik reallıqlar fonunda respublikamızın Avropa üçün geosiyasi və iqtisadi əhəmiyyəti
daha da yüksəlmiş, avrostrukturlara inteqrasiya prosesi sürətlənmişdir.
İlham Əliyevin dəyərlər sistemində dövlət birinci yerdədir və bu, şəxsiyyət dəyərlərini istisna etmir.
Bizim şəraitimizdə bu, götürqoy edilmiş yoldur. Zəif cəmiyyətə malik güclü demokratik dövlət ola bilməz.
Dövlət maşınını ətalətdən, dövlət aparatını durğunluqdan, şəxsiyyəti isə hakimiyyətin qanunsuz
hərəkətlərindən ancaq cəmiyyətin mükəmməl həyatı qoruya bilər. İstər xarici ölkələrə rəsmi və işgüzar
səfərlərində, istərsə də müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində keçirilən görüşlərində Prezident diqqəti
Azərbaycanın ən ağrılı problemi olan Dağlıq Qarabağ, qaçqınlar və məcburi köçkünlər məsələsinə yönəldir.
Azərbaycan Prezidenti AŞPA-da, Avropa Birliyində, NATOda, BMT Baş Assambleyasının
sessiyasındakı çıxışlarında, nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi müsahibələrində Ermənistanın
işğalçılıq siyasətindən geniş danışır, Dağlıq Qarabağ, qaçqınlar və məcburi köçkünlər probleminin həllinə
yönələn çağırışlar edir. Bu istiqamətlər Azərbaycanın iqtisadi-siyasi-hərbi gücünü müəyyənləşdirən əsas
amillər, onun qələbəsinin labüdlüyünü şərtləndirən mühüm məqamlardır.
Ermənistanı, onun rəhbərliyini beynəlxalq miqyasda aciz duruma salan, bölgənin iqtisadi xəritəsindən
silən, bütün qlobal layihələrdən təcrid edən İlham Əliyev təcavüzkarı indi döyüş meydanında da məğlub
duruma saldı! Artıq döyüş cəbhəsindəki əsgərinə əmr verən Ali Baş Komandan İlham Əliyevdir! Ermənilər öz
fitnə-fəsadlarından əl çəkmirlər. Paşinyan Ermənistanı bu günlərdə növbəti dəfə təxribata əl atdı. Bu dəfə
erməni silahlı qüvvələri genişmiqyaslı təxribat törədərək cəbhəboyu zonada yerləşən Azərbaycan Ordusunun
mövqelərini və yaşayış məntəqələrimizi iriçaplı silahlar, minaatanlar və müxtəlif çaplı artilleriya qurğularından
intensiv atəşə tutdular.
Düşmən tərəfindən Tərtər rayonunun Qapanlı, Ağdam rayonunun Çıraqlı və Orta Qərvənd, Füzuli
rayonunun Alxanlı və Şükürbəyli və Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndlərinin intensiv atəşə tutulması
nəticəsində mülki əhali arasında həlak olan və yaralananlar var.
Mülki infrastruktur obyektlərinə ciddi ziyan dəydi. Tovuz rayonunda olduğu kimi, bu dəfə də ermənilər
mülki infrastuktur obyektlərini hədəfə aldılar. Ermənistan işğal etdiyi ərazilərdən davamlı olaraq Azərbaycanın
yaşayış məntəqələrini atəşə tutur. Ermənistanın həyata keçirdiyi təxribat nəticəsində onlarca mülki şəxs
həyatını itirdi, 150-yə yaxın insan yaralandı.
Cəbhə xəttindən xeyli aralıda yerləşən Naftalan rayonunun bir kəndində bir ailə və onun azyaşlı üzvləri
həlak oldu. Tərtər rayonu istiqamətində ağır artilleriya atəşi açıldı, Tərtərdə xalçaçılıq fabriki ciddi zərər gördü.
Düşmənin mülki obyektləri atəşə tutması nəticəsində Tərtər şəhəri, E.Səfərov küçəsində 54 mənzildən
ibarət 10 saylı bina, rayonun Şıxarx qəsəbəsində 16 saylı çoxmənzilli yaşayış binası yararsız vəziyyətə düşdü.
Təcavüzkar Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi Cenevrə Konvensiyası ilə üzərinə düşən öhdəliklərini yerinə
yetirməyərək beynəlxalq humanitar hüququn əsas norma və prinsiplərini kobud şəkildə pozaraq Gəncədə,
Şəmkirdə, Yevlaxda, Mingəçevirdə, Beyləqanda, Ağcabədidə və digər yerlərdə dinc əhalini, çoxsaylı evləri
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və mülki obyektləri, təsərrüfat təyinatlı məntəqələri ağır artilleriya qurğularından intensiv atəşə tutmaqda
davam edir.
Əlbəttə, həmişə olduğu kimi, bu dəfə də Azərbaycan Ordusunun ön xətt bölmələri düşmənin bu
təxribatının qarşısını almaq və qoşunların qarşıdurma xəttinə yaxın zonalarda yaşayan mülki əhalinin
təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə cavab tədbirləri görməyə başladı.
Cəbhənin ən gərgin Tərtər–Ağdam və Füzuli–Cəbrayıl istiqamətlərində yerləşən ön xətt hərbi hissələri,
raket və artilleriya bölmələri, cəbhə aviasiyası, zirehli texnika və digər qoşun növlərinin qarşılıqlı fəaliyyəti
ilə Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəş nöqtələri susdurulur və döyüş fəaliyyətinin qarşısı alınır. Artıq böyük
qələbələrimiz də var. Belə ki, Azərbaycan Ordusunun qoşun növləri və bölmələrinin həyata keçirdiyi uğurlu
əks-həmlə əməliyyatı nəticəsində işğal altında olan bir sıra kəndlərimiz, vacib yüksəkliklər və əlverişli ərazilər
azad olunub.
Cəbhənin Füzuli– Cəbrayıl istiqamətində aparılan hərbi əməliyyat nəticəsində uzun illər ərzində düşmən
işğalı altında olan Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli, Qərvənd, kənd Horadiz, Yuxarı Əbdürrəhmanlı, Cəbrayıl
rayonunun Böyük Mərcanlı və Nüzgar kəndləri Cəbrayıl şəhəri, Karxulu, Şükürbəyli, Yuxarı Maralyan,
Çərəkən, Daşkəsən, Horovlu, Decal, Mahmudlu, Cəfəabad kəndləri, xüsusi strateji əhəmiyyət kəsb edən
Suqovuşan kəndi düşməndən təmizlənib.
Bundan başqa, Goranboy istiqamətində qoşunlarımızın keçirdiyi hərbi əməliyyat nəticəsində Murov
dağı silsiləsindəki Murov zirvəsi azad edilib. Dövlət başçısımızın bu həssas və şərəfli günlərdə verdiyi müdrik
və qətiyyətli qərarlar xalqımız tərəfindən rəğbətlə, coşquyla qarşılanır.
Ali Baş Komandanımızın sərkərdəliyi ilə şanlı ordumuzun düşmənə vurduğu sarsıdıcı zərbələr, uğurlu
döyüş əməliyyatları, qazanılmış qələbələr bizi bütün tarixi torpaqlarımıza hər saat, hər an daha da yaxınlaşdırır.
Bu gün şanlı Azərbaycan Ordusu Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
möhtəşəm zəfər tarixi yazmaqdadır. Cənubi Qafqazın ən güclü ordusu ən müxtəlif növlərdə müasir döyüş
texnikası ilə təmin edilmiş, müdafiə sənayesini kifayət qədər zənginləşdirmişdir.
Hazırda hərbi qulluqçularımız arasında çox yüksək döyüş əhval-ruhiyyəsi, qələbə ruhu vardır. Hər
birimiz Azərbaycan ordusuna güvənirik və ordumuzun şanlı tarix yazacağına əminik. Çünki “Aprel döyüşləri”,
“Naxçıvan əməliyyatlar”ı və Tovuz döyüşləri kimi böyük uğurlarımız vardır.
Ordumuz Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə elə bir tarix yazacaq ki, o, Azərbaycan xalqının illərdir
səbirsizliklə gözlədiyi zəfər salnaməsinə çevriləcəkdir.
Azərbaycan xalqı, ordusu əzəli və əbədi torpaqlarımızı azad edəcək, ölkəmizin ərazi bütövlüyünü təmin
edəcək, şəhidlərimizin qanını yerdə qoymayacaq, şəhidlərimizin ruhunu şad edəcək.
Azərbaycan xalqı ordusuna güvənir, onun arxasındadır. İnanırıq ki, ordumuz tezliklə bizə qələbə
xəbərini verəcək, zəfər sevincini yaşadacaqdır.
Cənab Prezidentin dediyi kimi “Biz heç kimin torpağına göz dikməmişik, heç kimin torpağında,
Ermənistan ərazisində Azərbaycan hərbi birləşmələrinin heç bir hədəfi, heç bir məqsədi yoxdur. Ancaq biz öz
torpağımızda özümüzü müdafiə edəcəyik və torpaqlarımızı işğaldan azad edəcəyik”.
Xalq qəzeti. - 2020.- 9 oktyabr. - № 207. - S. 6.
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Diplomatiyamızın təntənəsi
Qənirə Paşayeva,
Milli Məclisin Mədəniyyət komitəsinin sədri
Hazırkı həssas dövrdə Azərbaycan həqiqətlərinin böyük auditoriyalarda tirajlanması ölkəmiz üçün çox
vacibdir. Prezident İlham Əliyevin sentyabrın 27-dən bəri “Rossiya 1”, “Əl-Ərəbiyyə” və “TRT Haber”ə
verdiyi müsahibələr bu baxımdan çox önəmlidir. Sonradan “Əl-Cəzirə”, Rusiyanın “Pervıy Kanal”,
“Euronews” televiziyalarının və “CNN Türk”ün – fərqli ölkələrin hər birinin geniş tamaşaçı auditoriyası olan
TV-lərinin fərqli suallarını cavablandırsa da, təbii ki, müsahibələrdə əsas diqqət Ermənistanla Azərbaycan
arasındakı mövcud müharibəyə yönəlmişdi və dövlət başçımız, haqlı davamızı, qətiyyətli mövqeyimizi bir
daha ifadə etdi.
Hər fərqli xarici TV vasitəsi ilə tirajlanan həqiqətlərimiz həm bizə yeni dostlar qazandırır, həm də, yanlış
informasiyaların təsirində olanları doğrularla tanış edir. Ermənilərin illər uzunu beynəlxalq səviyyədə
strukturlaşdırdığı ənənəvi anti-Azərbaycan təbliğat maşını qarşısında və indiki həssas dönəmdə belə
müsahibələrin önəmi böyükdür. Özü də, məhz Prezident sözü səviyyəsində, həqiqət, səmimiyyət və qətiyyət
örnəyi olan müsahibələrdən danışırıq.
Cənab Prezidentin bir dünya markası halına gəlmiş “Əl-Cəzirə”yə müsahibəsi, artıq vurğuladığımız
kimi, zaman və mövzu baxımından, habelə anti-Azərbaycan təbliğatına cavab kimi, xüsusi önəm daşıyır.
Prezident, Ermənistanın müharibə istəyi və hazırkı vəziyyətə görə məsuliyyət daşıdığı, BMT qətnamələrinin
kağız üzərində qaldığı, Ermənistan –Azərbaycan müharibəsinin ədalətli həlli üçün beynəlxalq praktikanın
mövcudluğu, ölkəmizin öz ərazisini azad etmək haqqına sahib olduğu və hazırda, məhz öz ərazisində hərəkət
etdiyi, Qarabağın tarixən, mədəni-mənəvi baxımdan və ən əsası, hüquqən birmənalı şəkildə Azərbaycana aid
olduğu, dövlətimizin müharibənin genişlənməsində, regional xarakter almasında qətiyyən maraqlı olmadığı,
sülh danışıqlarının bərpasında tam haqlı mövqedə dayandığı və s. barədə fikirlərini bildirdi. Bu səmimi,
məntiqli, haqqa-ədalətə söykənən və beynəlxalq hüquq normalarına uyğun çağırışları ehtiva edən müsahibənin
haqq işimizin tirajlanmasında öz töhfəsini verəcəyi şübhəsizdir.
Müzəffər ordumuzun ön cəbhədə irəliləməsi üçün hər birimizin üzərinə düşən vəzifələrin icrasında
Prezident öz fəaliyyəti ilə hər gün yeni örnəklər yaradır. Əlbəttə, işğalçı ölkənin baş naziri də hansısa xarici
kanala müsahibə verir və yaxud onun üçün belə müsahibə imkanları yaradılır. Lakin dəfələrlə şahidi olmuşuq
ki, o, bütün parametrlər üzrə Azərbaycan lideri ilə müqayisəyə gəlməz dərəcədə zəif görünür. Paşinyanın keçən
günlərdə “Rossiya 1”in “60 dəqiqə”sində özünü ələ ala bilmədiyini, bu ilin avqustunda BBC-nin “HARD
Talk” proqramında çətin duruma düşdüyünü, fevralda isə “Münhen Təhlükəsizlik Konfransı”ndakı debatda
kəkələdiyini və s. yaxşı xatırlayırıq. Bu nümunələr Paşinyanın intellektual hazırlığının olmamasını, siyasi
yetkinliyə çatmamasını, məhz şəri, haqsızlığı təmsil etdiyini aydın göstərir.
Azərbaycan Prezidenti istənilən debata, müsahibəyə hazırdır. Hər tribuna, hər efir Ermənistanın
işğalçılıq siyasətinin ifşa edilməsi üçün bir imkandır. “Əl-Cəzirə” efiri də bu mənada istisna olmadı. “ƏlCəzirə”nin çoxmilyonlu auditoriyası qarşısında çıxış edən Azərbaycan Prezidenti Ermənistan dövlətinin
hiyləsini, beynəlxalq ictimaiyyəti aldatma cəhdlərini növbəti dəfə ifşa edərək, ermənilərin işğal etdikləri
torpaqları həmişəlik işğal altında saxlamaq istədiklərini bildirdi. Elan olunmamış müharibənin indiyədək
uzanması və bu ğun yeni qanlı mərhələyə keçməsini Ermənistanın əsas beynəlxalq təşkilatların qətnamələrinə
uyğun şəkildə davranmaması, “status-kvo”nun dəyişməsini istəməməsi ilə izah etdi. “Həll yolunun tapılması
üçün vasitəçilik aparmaq məqsədilə Minsk qrupu artıq 28 ildir fəaliyyət göstərir və heç bir nəticə yoxdur.
Bunun əsas səbəbi Ermənistanın mövqeyidir; ikinci səbəb, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik
Şurasının qətnamələrinin icrasına başlamaq üçün vasitəçilər tərəfindən təkid göstərilməməsi və təzyiqin
olmamasıdır”.
Paşinyan ötən ilin avqustunda Xankəndində “Qarabağ Ermənistandır. Nöqtə” siyasi axmaqlığına yol
verəndə, qondarma rejimin “andiçmə” mərasimində rəqs edəndə, qondarma “parlament”in Şuşaya
köçürülməsinə “xeyir-dua” verəndə, iyulda Tovuza hücum edib, hərbçilərimizi, dinc sakinimizi həlak edib,
mülki tikililəri dağıdanda, bu ilin avqustunda Goranboya diversiya-təxribat qrupu göndərəndə... ədalətli sülh,
konstruktiv danışıq, beynəlxalq hüquqa uyğun anlaşma üçünmü çalışırdı?! Əsla, yox! Və nəhayət, 27 sentyabr
səhər saat 06.00-da növbəti namərdliyə, hərbi təxribata əl atan Ermənistan əvvəlki həmlələrinə aldığı
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cavabların onun üçün yetərli olmadığını nümayiş etdirdi. İndi budur: “Dənizdən-dənizə” havalanan
zehniyyətsiz başlar Qarabağda “qan hovuz”unda qalıb...
Azərbaycan Prezidentinin həssas dönəmdə ingilisdilli auditoriyaya həqiqətlərimizi yayan “Əl-Cəzirə”yə
müsahibəsi artıq diplomatiyamızın təntənəsi kimi səslənir: “Azərbaycanın konsrtruktiv mövqeyinə zidd olaraq,
Ermənistanın baş naziri məqsədyönlü şəkildə danışıqlar prosesinin format və mahiyyətini sarsıdır. Onun
qəbuledilməz “yeddi şərti” tərəfimizdən rədd edilmişdir. Bizim sülhə nail olmaq üçün yeganə şərtimiz var:
Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılmalıdır”.
Digər müsahibədə, “Pervıy kanal” əməkdaşının “Sizin fikrinizcə, Azərbaycan və Ermənistanın
danışıqlar masası arxasında əyləşməsi üçün nə baş verməlidir?” sualına cavabında Azərbaycan Prezidenti çox
düzgün və haqlı olaraq, diqqəti BMT Təhlükəsizlik Şurasının hələ 27 il bundan öncə – erməni işğalçı qüvvələri
Azərbaycan ərazilərini işğal etdiyi dövrdə qəbul edilmiş qətnamələrə yönəltdi və “nə baş verməlidir?” sualının
ən kəsə cavabının BMT qətanəmələrinin yerinə yetirilməsində olduğunu bildirdi. Bildirdi ki, həmin
qətnamələrdə təcavüzkara göndərilən ismarıc, tələb çox dəqiqdir: işğal olunmuş ərazilər dərhal, qeyd-şərtsiz,
tamamilə qaytarılmalıdır!”...Ermənistan öz qoşunlarının işğal edilmiş ərazilərdən çıxarılmasına razılıq verən
kimi hər iki tərəf qısa müddətdə razılığa gələ bilər”.
Dövlət başçımızın “Euronews” televiziyasına müsahibəsində verdiyi ismarıclar ingilisdilli
auditoriyaya dövlətimizin, xalqımızın haqlı mövqeyini inkaredilməz faktlarla çatdırdı. Jurnalistin, xüsusilə
Türkiyə ilə bağlı sualına tutarlı cavab lap yerinə düşdü. Ən azından ona görə ki, biz Türkiyə ilə qardaşlıq,
qonşuluq bağlarımızı, iki bərabərhüquqlu dövlət kimi münasibətlərimizi heç vaxt gizlətməmişik, gizlətmək
niyyətimiz də yoxdur! Biz bütün dövlətlərlə – qardaşla, dostla da, düşmənlə də məhz beynəlxalq hüquq
normaları prinsiplərinə uyğun davranırıq. Bizi özünə düşmən hesab edənlərlə mübarizə edə bilərik, özümüzə
düşmən axtarmırıq. Əgər Ermənistanın hələ də sağlam fikrə sahib olan siyasətçiləri, fikir adamları varsa, çox
gec olmadan öz qonşuları ilə düşmənçilikdən, hiyləli yanaşmalardan əl çəkməlidir! Ermənistanın qonuşuluğa,
birgəyaşayışa sığmayan davranışları, əlbəttə, bütün qonşulara təsir edib. Sonda isə ən çox ziyan çəkən tərəf
Ermənistan özü olacaq. Ermənistanda bunu başa düşmürlərsə, məsuliyyəti başqasının üzərinə yıxmaqla çıxış
yolu tapmaq mümkün deyil.
“Euronews” əməkdaşının “Ermənistan Türkiyənin burada ciddi təsir göstərdiyini, o cümlədən, hərbi
yardım kimi məsələlərdə sizi təchizatla təmin etdiyini deyəcək. Siz Türkiyənin bu münaqişədə ölkənizə nə
dərəcə təsir göstərdiyini və hərəkətlərinizi sürətləndirdiyini deyə bilərsiniz?” şəklində verdiyi diplomatik suala
cənab Prezidentin cavabı daha tutarlı oldu: “Bu, tamamilə yanlış informasiyadır. Türkiyə bizim üçün güclü
müttəfiq, tərəfdaş və qardaş ölkədir. Əlbəttə ki, onların verdiyi bəyanatlar onların mövqeyini ifadə edir və biz
bu dəstəyə görə Türkiyə hökumətinə, Türkiyə Prezidentinə və Türkiyə xalqına minnətdarıq. ...Ermənistan
mediaya belə feyk xəbərlər yaymaqla Azərbaycan Ordusunun bacarığını azaltmaq istəyir. Biz özümüz
savaşırıq. Bəli, biz Türkiyədən silahlar alırıq, lakin biz təkcə onlardan almırıq. Bizim əsas silah təchizatçımız
Türkiyə deyil. Yəqin bu barədə hər kəs bilir. Beləliklə, bizim müasir türk avadanlığını, o cümlədən, döyüş
dronlarını almağımız faktı heç kim üçün problem olmamalıdır. Çünki Ermənistan silahları pulsuz əldə edir.
Biz onlara görə pul ödəyirik. ...Türkiyə heç bir digər şəkildə münaqişəyə cəlb olunmayıb”. Doğrusu,
müsahibənin bütün məziyyətlərinə nəzər salmadan, yalnız bu cümlə efirə verilmiş olsaydı belə, yenə bu
müsahibənin parlaq nəticələndiyini deyə bilərdik.
Mən Prezidentin digər – oktyabrın 7-də “CNN-Türk” televiziyasına verdiyi müsahibəsi üzərində xüsusi
dayanmaq istəməzdim. Bunun çox sadə bir səbəbi var: qardaş ölkənin bütün aparıcı media orqanları, özəlliklə
TV-ləri gecə-gündüz bizim haqlı davamızın yanındadır. Onların Qarabağla bağlı hər sualın, tirajladıqları hər
informasiya, rəy və münasibətin birmənalı şəkildə haqq-ədalətə xidmət etdiyini görürük. Təsadüfi deyil ki,
dövlət başçımız özü də, türk TV-lərinin haqq-ədalətə arxa-dayaq durduğunu, belə bir mövqenin bizim üçün
önəmini vurğuladı: “Bir çox hallarda bizim səsimiz eşidilmir. Bizə beynəlxalq platforma verilmir. Beynəlxalq
media qurumları daha çox Ermənistanın tərəfini tuturlar və münaqişə ilə bağlı yalan məlumatlar yayırlar. Ona
görə, fürsətdən istifadə edərək qardaş Türkiyənin media mənsublarına təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki,
onlar bu günlərdə bütün dünyaya bu savaşla bağlı həqiqətləri çatdırır, canlı efirdə məlumatlar verirlər”.
Beləliklə, cənab Prezident İlham Əliyevin Ali Baş Komandan qüdrətini ön cəbhədə ordumuzun
müzəffər irəliləyişində bu günlərdə bir daha gördüyümüz kimi, siyasət və dövlət xadimi qüdrətini xarici görüş,
rəsmi danışıq və eləcə də, nüfuzlu xarici kanallara müsahibələrində bir daha görürük. İlham Əliyev öz hünəri,
vətənpərvərliyi ilə əsl rəhbər örnəyidir!
Ali Baş Komandanın şərti şərtimiz, sözü sözümüzdür! Yolunuz yolumuzdur, cənab Prezident!
Dövlətimiz var olsun!
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Aİ-Azərbaycan münasibətləri: Cənubi Qafqazın geosiyasi ziddiyyətləri fonunda
Kamal Adıgözəlov
Avropa ilə iki səviyyədə əlaqələr
Avropa İttifaqı (Aİ) ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin məzmununun bütövlükdə Cənubi Qafqazın
geosiyasi taleyinə ciddi təsir etdiyinin hər kəs fərqindədir. Bunun səbəbləri ilə bağlı ekspertlərin fikirləri də
məlumdur. Əvvəla, enerji ehtiyatları ilə zəngin olan Azərbaycan Cənubi Qafqazın ən qüdrətli ölkəsidir.
Azərbaycan regionda müstəqil və milli maraqlara söykənən balanslaşdırılmış siyasət yeridən yeganə dövlətdir.
İkincisi, Azərbaycan böyük bir sivilizasiyanın – türk sivilizasiyasının mühüm dövlətlərindən biridir. Onunla
dost olmaq faktiki olaraq türk dünyası ilə dost olmaq anlamına gəlir. Üçüncüsü, Azərbaycan müstəqillik
dövründə tam sübut edir ki, müxtəlif mədəniyyətlərin, sivilizasiyaların, dinlərin yanaşı yaşamasının səmərəli
modelinə malikdir. Beynəlxalq miqyasda atdığı addımlarla bu ruhu xarici siyasətinin əsas məqamlarından
birinə çevirə bilib. Nəhayət, Azərbaycan sübut edir ki, Avropanın enerji təhlükəsizliyinə ciddi töhfə verə bilər.
Aİ ilə bərabərhüquqlu əməkdaşlıq vasitəsilə dünyanın dayanıqlı inkişafına faydalı ola bilər.
Bütün bunların əsasında belə bir qənaət mövcuddur: Azərbaycan Aİ üçün mühüm tərəfdaşdır və eyni
zamanda, Avropa ilə əlaqələrin inkişafı Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir.
Dövlət başçısı İlham Əliyev həmin mövqeni konkret olaraq belə ifadə edib: "Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıq
Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas prioritetlərindəndir. Bizim Avropa İttifaqının bir çox üzv ölkəsi ilə sıx
əməkdaşlığımız mövcuddur. Azərbaycan Avropa İttifaqının 9 üzvü ilə strateji tərəfdaşlıq haqqında sənəd
imzalayıb. Biz Avropa İttifaqı ilə yeni tərəfdaşlıq sazişi ilə bağlı danışıqların yekun mərhələsindəyik. Mətnin
90 faizi artıq razılaşdırılıb".
Burada dövlət başçısı Aİ ilə münasibətlərin əsas istiqamətlərini, məzmununu və strateji özəlliklərini
yığcam şəkildə ifadə edib, yəni faktiki olaraq prioritetliyin daxili məzmununu açıb. Azərbaycan Avropa İttifaqı
ilə iki səviyyədə əməkdaşlıq qurmaqdadır. Birinci səviyyə təşkilata üzv olan ayrı-ayrı dövlətlərlə strateji
tərəfdaşlığı inkişaf etdirməklə bağlıdır. Artıq 9 Aİ ölkəsi ilə Azərbaycanın strateji tərəfdaşlıq haqqında sənədi
vardır. Bu o deməkdir ki, rəsmi Bakı başlıca olaraq müstəqil dövlət kimi Avropanın nüfuzlu dövlətləri ilə
əlaqələri inkişaf etdirməkdə maraqlıdır. Bu isə Aİ ilə təşkilat səviyyəsində qurulan əlaqələrin nüvəsini və ya
bazasını təşkil edir. Aydındır ki, bu cür yanaşma bəri başdan Aİ-nin təşkilat olaraq Azərbaycanı təsir altına
almaq imkanını heçə endirir. Və həmin keyfiyyətdə Azərbaycan-Aİ münasibətləri Şərq Tərəfdaşlığı
Proqramına daxil olan başqa ölkələrdən fərqlənir.
Buna rəğmən, Azərbaycan Aİ ilə təşkilat daxilində də sıx münasibətlər qurur. Bu, ikinci səviyyədir.
Demək lazımdır ki, bu səviyyə də çox aktual və maraqlıdır. Azərbaycan Prezidentinin təşəbbüsü ilə Brüsselə
Bakının əməkdaşlıq modeli təklif edilib. İlham Əliyev cari il sentyabrın 24-də İsveç Krallığının ölkəmizdə
yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Kristian Kamillin etimadnaməsini qəbul edən zaman həmin
bağlılıqda bəyan edib: "Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında indi çox yüksək səviyyəli tərəfdaşlıq
mövcuddur və bu tərəfdaşlıq bir çox sahələri əhatə edir. Ümidvaram ki, yeni sazişlə bağlı danışıqlar uğurla
davam edəcək... Azərbaycan Avropa İttifaqına üzv olan ölkələrin üçdəbiri ilə strateji tərəfdaşlıq üzrə sənədlər
imzalayıb. Bu da əməkdaşlığın səviyyəsini nümayiş etdirir. İki il öncə biz tərəfdaşlığın prioritetləri üzrə sənədi
də imzaladıq. Bu da bizim əməkdaşlığımızın gələcək inkişafı üçün çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Biz çox
məmnunuq ki, həmin sənəddə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi və sərhədlərimizin toxunulmazlığı
Avropa İttifaqı tərəfindən dəstəklənib".
Ədalət və sülh naminə
Bu kontekstdə Azərbaycan Prezidentinin Aİ-nin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toivo Klaarı
qəbul edərkən səsləndirdiyi fikirlər konseptual xarakter kəsb edir. Belə ki, T.Klaar ilə görüş zamanı ölkə
rəhbəri Cənubi Qafqazda geosiyasi vəziyyəti dərindən təhlil edərək, həm Aİ-Azərbaycan münasibətlərinin
inkişaf etdirilməsinin zəruriliyini, həm də Ermənistanın təcavüzkar siyasətinə "dur" deməyin vaxtının çatdığını
ifadə edib. İlham Əliyev Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təxribatları fonunda regionda gərginliyin
aradan qaldırılmasının vacibliyini bir daha vurğulayıb. Bu, Aİ-nin Cənubi Qafqazdakı proseslərə ümumi
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ifadələrlə deyil, konkret məsuliyyətlə yanaşması ehtiyacını növbəti dəfə ortaya çıxarmaq deməkdir. Aİ artıq
tərəfkeşlik etməməli, ədalətli olmalı və təcavüzkarın yerində oturdulmasına çalışmalıdır.
Bunlar Aİ-Azərbaycan münasibətlərinin gələcəyi baxımından olduqca əhəmiyyətli məqamlardır və
Prezidentin ədalətli və obyektiv mövqedə dayandığının növbəti təsdiqidir. Azərbaycan rəhbərliyi sabitlik,
əməkdaşlıq və barış naminə fəallığını daha da artırır. Bunu Aİ-nin xüsusi nümayəndəsi də tam olaraq gördü.
Ancaq Aİ-nin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi T.Klaarın Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ilə bağlı ifadə etdiyi fikirlər yenə də müəyyən suallar yaradır. Cənab T.Klaar Azərbaycanın Xarici
İşlər naziri ilə görüşündə deyib ki, hərbi əməliyyatlar qeyd-şərtsiz dayandırılmalıdır və münaqişə edən tərəflər
substantiv danışıqlara başlamalıdırlar.
Burada Avropanın mövqeyində yeni heç nə yoxdur. Aİ həmişə təxminən bu qəbildən fikir bildirib.
Brüssel hesab edir ki, Ermənistan və Azərbaycanı eyni qəlibə qoymaq olar. Yəni Aİ faktiki olaraq təcavüzkarla
təcavüzün qurbanı arasında fərq qoymayıb. Təəssüf ki, bu, reallıqdır. Lakin indi vəziyyət daha kəskindir və
Azərbaycan qətiyyətlə öz haqlı mövqeyini döyüş meydanında müdafiə edir. Konkret desək, Azərbaycan hərbi
əməliyyatlarla Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş torpaqlarını azad edir. Prezident İlham Əliyev də bu barədə,
yuxarıda vurğuladığımız kimi, dəfələrlə bildirib.
Bütün bunlara baxmayaraq, Brüsselin nümayəndəsinin yenə də ümumi frazalar və şüarlar səsləndirməsi
olduqca düşündürücüdür. Üstəlik, Aİ-nin aparıcı dövlətlərindən olan Fransanın açıq şəkildə təcavüzkar
Ermənistanı müdafiə mövqeyindən çıxış etməsi çox mənfi haldır. Belə çıxır ki, əslində, Brüssellə Parisin
mövqeyində elə də fərq yoxdur. Aİ əvvəlki kimi Ermənistandan işğal etdiyi torpaqlardan çıxmağı tələb etmək
əvəzinə, Azərbaycanı hərb meydanında dayandırıb, təcavüzkara vaxt qazandırmaq, onun yenidən güc
toplamasına imkan yaratmaq və Azərbaycan Prezidentinin çox dəqiq ifadə etdiyi kimi, işğalı əbədiləşdirmək
istəyir.
Dünyanın nüfuzlu geosiyasi mərkəzlərindən olan Aİ-nin bu cür mövqeyi faktiki baxımdan Cənubi
Qafqazda geosiyasi mənzərəni yeni risklərə atır. Birincisi, erməni terroruna yeni səviyyədə şans verilir.
İkincisi, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin ədalətli həllinin önü kəsilir. Üçüncüsü, Azərbaycana
münasibətdə ədalətsiz, haqsız və beynəlxalq hüququn normalarına uyğun olmayan mövqe ortaya qoyulur.
Bunların nəticəsi isə bütövlükdə çox arzuolunmaz ola bilər. Belə ki, Cənubi Qafqazda proseslər daha
mürəkkəb və ziddiyyətli geosiyasi dinamikaya keçər. Belə bir vəziyyət isə başqa fəsadlarla yanaşı Avropanın
özünün enerji təhlükəsizliyini risk altına alar. Çünki Bakı Avropa siyasətinə yenidən baxa bilər. Brüssel və
Vaşinqton dəfələrlə etiraf ediblər ki, Azərbaycan Avropa üçün yeganə yeni enerji mənbəyidir və Qərbin enerji
təhlükəsizliyində ciddi rol oynayır. Onu da deyək ki, Ermənistan məhz Azərbaycandan Avropaya gedən enerji
dəhlizinin üstündə yerləşən məntəqələri bombalayır. Avropa faktiki olaraq ermənilərin azğınlığına seyrçidir.
Beləliklə, Azərbaycan öz ədalətli və haqlı mövqeyində qalır, ona sadiqdir. Avropa isə dəyişməlidir, sülh,
barış naminə. Eyni zamanda, özünün təhlükəsizliyinin təmini naminə...
Xalq qəzeti. - 2020.- 17 oktyabr. - № 214. - S. 7.
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Azərbaycan Ermənistanı həm də diplomatik nokauta saldı
Tahir Tağıyev
Ciddi hərbi məğlubiyyətlə üzləşən Ermənistan rəhbərliyi yaxın tezlikdə Azərbaycanın güc yolu
ilə ərazi bütövlüyünü bərba edəcəyini yaxşı başa düşür. Eyni zamanda Ermənistan onu da yaxşı sezir
ki, onu məğlubiyyətdən yalnız üçüncü tərəfin münaiqşəyə müdaxiləsi xilas edı bilər. Amma bu
istiqamətdə İrəvanın bütün cəhdləri faktiki olaraq iflasa uğrayıb. Bununla belə, düşmən qeyd edilən
istiqamətdə hələ də sərsəm ideyalarından əl çəkmir.
Ermənistan Rusiyaya xəyanət edir - Moskva üçün tələ hazırlayır
Sirr deyil ki, Ermənistanın indiki halda əsas məqsədi Rusiyanı üçüncü tərəf kimi münaqişəyə cəlb
edərək Azərbaycan ordusunun əks həmləsini dayandırmaqdır. Bu məqsədlə Ermənistan ərazilərindən
Azərbaycanın yaşayış məntəqələrinə hələ də raket zərbələri endirilir. Gəncənin ardınca ermənilər artıq digər
istiqamətlərdə də çirkin niyyətlərini həyata keçirməyə can atırlar. Artıq məlum olduğu kimi, oktyabrın 22-də
səhər saatlarında Ermənistan ərazisindən Azərbaycan ərazisi əməliyyat-taktiki raket kompleksindən ballistik
raketlərlə atəşə tutulub. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin məlumatına əsasən, düşmən
tərəfindən Siyəzən rayonu istiqamətində 3 raket, Qəbələ rayonu istiqamətində 2 raket və Kürdəmir rayonu
istiqamətində 1 raket buraxılıb. Ermənistan silahlı qüvvələrinin hədəfi dinc əhali və mülki infrastruktur olub.
Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentlik bildirir ki, Qəbələ və
Kürdəmir rayonlarını Ermənistan “Skad” raketləri ilə hədəfə alıb. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi,
Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev də məsələ ilə bağlı
maraqlı açıqlama verib: “Azərbaycanın möhtəşəm turizm mərkəzi sayılan və hərbi əməliyyatlar bölgəsindən
çox uzaq olan Qəbələ şəhəri Ermənistanın raket zərbəsinin hədəfinə çevrilib”. Onun sözlərinə görə, “Skad”
tipli olduğu hesab edilən raketlər Ermənistanın Qafan və Cermuk rayonlarından atılıb: “Ermənistanın
dəliliyinin həddi-hüdudu yoxdur”.
İndi Ermənistanın əsas niyyəti Azərbaycanı da analoji cavab zərbəsinə təhrik etməkdir. Bununla
Ermənistan Rusiyanın müdaxiləsi üçün dərhal Moskva qarşısında məsələ qaldıracaq. Amma Azərbaycanın
hərbi taktikası Ermənistanın bu istiamətdə cəhdlərinin iflasla nəticələnməsinə səbəb olur. Digər tərəfdən
Rusiya görür ki, Ermənistan onu münaqişəyə cəlb etməyə can atır. Bu halda münaqişəyə cəlb edilmə Kreml
üçün Qafqaz bataqlığı deməkdir. Çünki belə vəziyyətdə Türkiyə və NATO da prosesə qoşulacaq. Bu da Rusiya
üçün müsbət heç nə vəd etmir. O səbəbdən Rusiya ermənilərin istəyini rədd edir.
Digər tərəfdən, Moskva İrəvanın xəyanətlərini də diqqətdən qaçırmır. Belə ki, cəbhədə savaş
başlayandan Rusiya prezidenti Vladimir Putinin ətəyindən yapışan, gecə-gündüz ona zəng edib Azərbaycanın
hərbi əməliyyatları dayandırması üçün dilə tutmağa çalışan Nikol Paşinyan yenidən qeyri-adi addımlar atır. O
artıq Rusiyaya arxa çevirib. Belə ki, Paşinyan Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyanı Belçikanın paytaxtı
Brüsselə NATO çərçivəsində keçirilən görüşlərə göndərib. Sarkisyan NATO-nun baş katibi Yens
Stoltenberqlə görüşdə Ermənistanın KTMT-dən gözlədiyi dəstəyi və yardımı ala bilməməsindən gileylənib.
Bu isə Ermənistan Rusiyaya növbəti xəyanət nümunəsidir. Əsgər çatışmazlığı üzündən özünün Kosovodakı
və Əfqanıstandakı sülhməramlı heyətini geri çəkən Ermənistan son vaxtlar Qərbə yaxınlıq etməsi ilə də
xəyanətkar olduğunu göstərir. Sorosun əlaltısı olan Nikol Paşinyanın bu gedişləri isə Rusiyadan ola biləcək
mümkün köməyin də üzərindən birdəfəlik xətt çəkir. Tanınmış rusiyalı hərbi ekspert Pavel Felqenhauer də
açıq şəkildə bildirir ki, Moskva Paşinyanı bəyənmir: “Ancaq qeyd etmək lazımdır ki, Rusiya bütün məsələlərə
strateji yanaşır. Buna görə də Rusiya, ümumi strateji hədəflərə zidd olduğu üçün, Qarabağ münaqişəsində
tərəflərindən birinin yanında olmaq istəmir. Bununla belə, hərbi əməliyyatlar davam edir, Azərbaycan işğal
olunmuş rayonlarını bir-bir azad edir. Nikol Paşinyan isə hələ də İrəvanda oturub müsahibələr verir. Rusiya
Ermənistan tərəfinin işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərində davamlı məğlubiyyətlərə düçar olmasına reaksiya
vermir. Bütün məsələ burasındadır ki, Qarabağ Rusiya üçün xüsusilə vacib deyil. Bu ərazilər Azərbaycanın
tərkibinə qayıtsa və bununla münaqişə bitsə, o zaman çox yaxşı olar. Lakin daha yaxşı olar ki, bununla bərabər
həm də Paşinyanın rejimi süquta uğrasın. İkinci Qarabağ müharibəsində belə dağıdıcı məğlubiyyətdən sonra
bu qaçılmaz olacaq. Qarabağın özü isə, təkrar edirəm, Rusiya üçün ümumiyyətlə heç bir strateji əhəmiyyət
kəsb etmir”.
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Paşinyanın devrilməsi qaçılmazdır
İndi proseslərə rasional yanaşma sərgiləyə bilməyən Nikol Paşinyan üzləşdiyi məğlubiyyətdən yaxa
qurtarmaq üçün Ermənsitan vətəndaşlarını “könüllü” adı altında cəbhəyə göndərir. Amma bu hal Ermənistanın
özündə belə ciddi etirazla qarşılanır. Bir çox ermənilər açıq şəkildə Paşinyanın əli silah tuta bilməyən insanları
ölümə göndərdiyini bildirir. Sosial şəbəkələrdə yayılan şərhlərin birində qeyd olunur: “Məsələni sülh yolu ilə
həll edin! Bəsdir bizləri öldürdüz! Əli silah tuta bilməyən insanları ölümə göndərirsiz! Özünüz gedin savaşın.
Biz hamımız vətənimizi sevirik, amma siz bizləri düşünmürsüz, ölümə göndərirsiz!”. Sadə ermənilərin
istəyinin əksinə olaraq, Paşinyan “Facebook” hesabında həm hazırkı mərhələdə, həm də uzun müddət Qarabağ
məsələsinin diplomatik yolla həllinin mümkün olmadığını qeyd edir. Bununla o, Ermənistanın işğalçı
siyasətini davam etdirdiyini və bu ölkənin hazırkı rəhbərliyinin münaqişənin danışıqlar yolu ilə həllində
maraqlı olmadığını açıq şəkildə etiraf edir. Lakin ermənilərin bu şəkildə məhvə göndərilməsini xalq qəbul
etmir.
Paşinyanln rəqibləri də vəziyyətdən faydalanmaq istəyir. Onlar nəzərə alır ki, cəbhə məğlubiyyətləri
Paşinyanın ölkə daxilində mövqelərini sarsıdıb. Erməni mediası yazır ki, bu fonda “Qarabağ klanı” xeyli
fəallaşıb. Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində yaradılan separatçı qurumun sabiq liderləri Bako Saakyan,
Arkadi Qukasyan və Ermənistanın üçüncü prezidenti Serj Sarkisyan artıq bir araya gəlib. Onlar Ermənistanın
ikinci prezident Robert Köçəryanla görüşüblər. “Qraparak” qəzetinin məlumatına görə, Köçəryan yaranmış
vəziyyətdən istifadə edib Paşinyanı devirməyi düşünür. Bu səbəbdən Ermənistan daxilində yaxın tezlikdə
vəziyyətin qarışması qaçılmaz sayılır. Burada nəzərə almaq lazımdır ki, Ermənistanda sosial-iqtisadi vəziyyət
də gərginləşir. Müharibə həm çox sayda canlı qüvvə, həm də iqtisadi resurslar tələb edir. Ermənistanın isə
buna imkanları yoxdur. Elə bu da Paşinyanın mövqelərini tam sarsıdır, rəqiblərinə onu devirmək üçün əla şans
verir. Rusiya Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun direktor müavini Darya Qrevtsova da məsələyə bu prizmadan
yanaşır: “İşğal altındakı bölgələrin tədricən azad edilməsi Ermənistan rəhbərliyini həddindən artıq gərgin
vəziyyətdə saxlayır. Ermənistanın baş nazirinin iqtisadi blokadanın qaldırılması və sərhədlərin
demilitarizasiyası müqabilində Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonların Azərbaycana qaytarılması və
azərbaycanlıların öz torpaqlarına qayıdıb orada yaşamağa başladıqda Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı qərar
verilməsi ilə əlaqədar “Kazan formulu” adlandırılan sənədi imzalaması üçün kifayət qədər vaxtı var idi.
Azərbaycan dəfələrlə xəbərdarlıq etdi ki, Ermənistan söz xatirinə danışıqları davam etdirərsə, status-kvonu
qoruyarsa, BMT-nin Qarabağla bağlı qətnamələrinə əhəmiyyət verməzsə, o zaman Azərbaycan torpaqlarını
hərbi yolla geri qaytara bilər. İndi məhz bu baş verir”. Rusiyalı mütəxəssis qeyd edib ki, bu hal Ermənistan
daxilində Paşinyanın mövqelərini sarsıdır. O, bu halda rəqiblərinin Paşinyanı hakimiyyətdən devirmək üçün
hərəkətə keçə biləcəyini istisna etmir. Məhz belə bir vaxtda bəlli olub ki, Robert Köçəryan Moskvaya gedir.
Erməni mediası qeyd edir ki, Saakyan və Qukasyan Paşinyanı ziyarət edib, onu Robert Köçəryanın Rusiyaya
getməsinin zərurət olduğuna inandırmağı və əmin etməyi bacarıblar. Amma məlumata görə, Köçəryanın
Moskvaya səfər etməsinin səbəbi yenidən hakimiyyəti ələ keçirmək üçün Rusiyadan razılıq almaqdır. Bu xəbər
bir müddətdir erməni mətbuatının yazdığı Köçəryanın çevriliş etmək istəyi ilə bağlı iddiaları sübut edir.
Dünya Ermənistana qarşı...
Baş verənlər fonunda Azərbaycanın daha bir mühüm uğuru onunla bağlıdır ki, indi dünya
Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyir, onun apardığı hərbi əməliyyatların beynəlxalq hüquqa tam uyğun
olduğunu bildirir. Hətta Ermənistan prezidentinin kömək üçün minnətçi düşdüyü NATO da bu xüsusda qəti
mövqe ifadə edib. ABŞ-ın NATO-dakı səfiri Key Beyli Hatçison bu xüsusda qeyd edir: “Dağıq Qarabağ
münaqişəsi 30 ildir ki, irinləyir. ABŞ, Rusiya və Fransadan ibarət ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrləri
münaqişənin ilkin mərhələsinə qayıtmasını arzu edirlər. Hansı ki, orada Azərbaycanın suveren sərhədləri var
və erməni əhali bu sərhədlər çərçivəsində yaşayır. Bu razılaşdırıla və o zaman münaqişə başa çata bilər. Bu
müddətdə biz hər iki tərəfi cəsarətləndiririk və mən inanıram ki, hər iki ölkənin xarici işlər nazirləri
Vaşinqtonda görüşəcəklər. Ən azından, onların bu həftə Vaşinqtonda qarşıdurmanın dayandırılmasını
müzakirə etmək üçün görüşməsi kimi bir plan var. Münaqişə Azərbaycanın sərhədləri və suverenlik məsələləri
çərçivəsində həll olunmalıdır. Bu bizim çalışdığımız məsələdir. Rusiya da, Fransa da bu istiqamətdə çalışır.
Biz ümid edirik ki, onlar bu qrupla və ya onların hər ikisinin razılaşa biləcəyi istənilən qrupla razılıq əldə
edəcəklər. Bu, bəhs etdiyimiz problemin həlli üçün etibarlı olardı. Beləliklə, bu ərazidə münaqişə həllini
tapardı”. NATO-nun bu mövqeyini beynəlxalq ictimaiyyətin də bölüşməsi Ermənistan üçün ciddi diplomatik
məğlubiyyət sayılır.
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İlham Əliyevin növbəti siyasi-diplomatik zəfəri
BMT Təhlükəsizlik Şurasında Azərbaycanın maraqlarına cavab verməyən bəyanatın layihəsi
geri götürülüb
Rəşad Cəfərli
Qədim yurd yerimiz olan Dağlıq Qarabağın azad edilməsi üçün başlanan Vətən müharibəsi davam edir.
Cəmi bir neçə həftə ərzində ordumuz cəbhənin bütün istiqamətlərində uğurlu əks-hücum əməliyyatları
keçirərək işğal olunmuş ərazilərimizin bir qismindən düşməni qovub, Azərbaycan-İran dövlət sərhədinin 132
kilometrlik hissəsinə nəzarətimizi təmin edib.
Danışıqlar Azərbaycanın şərtlərinin yerinə yetiriləcəyi təqdirdə mümkündür
Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçiliyi ilə 1994cü ildən bəri aparılan danışıqlar məhz işğalçıya təsir göstərilməməsi səbəbindən nəticəsiz idi. O cümlədən
BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü il ərzində qəbul etdiyi 822, 853, 874, 884 saylı qətnamələr yerinə
yetirilməmiş qalıb. Ötən dövrdə nə BMT, nə də digər təşkilatlar Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış
ərazilərinin işğaldan azad edilməsinə maraq göstəriblər.
Maraqlıdır ki, Ermənistanın işğalçı siyasətinə göz yuman və öz laqeydlikləri ilə bu işğala rəvac verən
ayrı-ayrı beynəlxalq təşkilatlar, bəzi dövlətlər Azərbaycanın uğurlu hərbi əməliyyatları başlayandan bəri atəşin
dayandırılması, problemin danışıqlar masası ətrafında həlli üçün canfəşanlıq edirlər.
Lakin Azərbaycanın şərtləri və tələbləri var və bunu Prezident İlham Əliyev xalqa müraciətlərində və
müsahibələrində bəyan edib. Bildirilib ki, danışıqlar Azərbaycanın şərtlərinin yerinə yetiriləcəyi təqdirdə
mümkündür. Bəli, bu gün döyüş meydanında olduğu kimi, danışıqların keçirilməsinə dair şərtləri də
Azərbaycan diktə edir.
Ermənistana daha bir zərbə BMT-də vuruldu
Bu günlərdə BMT Təhlükəsizlik Şurasının (TŞ) Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü ilə əlaqədar
keçirilmiş qapalı iclasından sonra ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələri olan Rusiya, ABŞ və Fransa
tərəfindən TŞ prezidentinin bəyanatının layihəsi hazırlanmış və razılaşdırılması üçün üzv ölkələr arasında
yayılmışdı. Lakin bəyanatın layihəsində TŞ-nin 1993-cü ildə qəbul etdiyi və Ermənistan qoşunlarının
Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərindən çıxarılmasını tələb edən 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələrə
istinad yer almamışdı.
Buna görə də TŞ-də təmsil olunan Qoşulmama Hərəkatına (QH) üzv olan 7 ölkə - İndoneziya, Niger,
Vyetnam, Tunis, Cənubi Afrika, Dominikan Respublikası, Sent Vinsent və Qrenadin - layihəyə TŞ
qətnamələrinə istinadın daxil edilməsini təklif edib. Lakin həmsədr ölkələr bunun qəbuledilməz olduğunu
bildiriblər. Həmsədr ölkələr tərəfindən bəyanatın iki dəfə sükut proseduru vasitəsilə qəbuluna cəhd
göstərilməsinə baxmayaraq, QH ölkələri prinsipial mövqe nümayiş etdirərək TŞ qətnamələrinə istinadın yer
almasında təkid ediblər. Bundan sonra həmsədr ölkələr rüsvayçılıqla bəyanat layihəsini geri çəkməyə məcbur
olublar.
Xatırladaq ki, son 25 ildə ilk dəfə idi ki, Qarabağ məsələsi TŞ-də müzakirə olunurdu. Həmsədrlər
tərəfindən hazırlanmış bəyanat layihəsi isə sırf onların üslubunda idi. Atəşkəsə nail olunması, danışıqların
aparılması kimi şablon, çeynənmiş fikirlər. Dişsiz, məzmunsuz, ünvansız, işğalçı və işğala məruz qalan ölkə
arasında fərqin qoyulmadığı bir mətn. Layihə ilə tanışlıq göstərir ki, həmsədr ölkələr öz xislətlərinə sadiq
qalaraq erməni təəssübkeşliyindən əl çəkə bilmirlər. TŞ qətnamələrinə bu münasibət ilə onlar bir daha özlərini
ifşa etdilər. Həmsədrlər ədalətli, bitərəf deyillər, onlar açıq-aşkar işğalçının tərəfini tuturlar.
TŞ mənasız bir quruma çevrilib
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Bəs nəyə görə həmsədr ölkələr TŞ-nin 1993-cü ildə qəbul olunmuş qətnamələrindən bu qədər qorxurlar?
TŞ qətnamələrinin adı çəkiləndə nəyə görə narahat olurlar? Çünki həmin qətnamələrdə Ermənistan
qoşunlarının işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarını dərhal və qeyd-şərtsiz tərk etmələrinə dair tələblər yer
alıb. TŞ-nin 884 saylı qətnaməsində "822, 853, 874 saylı qətnamələrin icra edilməsi üçün təcili addımlara dair
yenilənmiş vaxt cədvəli”nə uyğun olaraq işğalçı qoşunların Azərbaycanın işğal edilmiş digər ərazilərindən
çıxarılması tələb edilir.
Həmin vaxt bu qətnamələrin qəbuluna indi Minsk qrupunun həmsədri olan dövlətlər də müsbət
münasibət bildiriblər. Amma indi hazırlanan layihədə həmin qətnamələrə istinad edilməməsi özünün səsinə,
imzasına hörmət etməmək, öz-özünü təhqir etmək deməkdir. Münaqişənin indiyə qədər həll olunmamasının
günahkarı da Ermənistan və Minsk qrupunun həmsədr ölkələridir. Son baş verənlər də həmsədrlərin
Azərbaycan cəmiyyətində niyə qıçıq və qəzəb yaratdığını aydın surətdə izah edir.
Görünən başqa bir reallıq odur ki, TŞ-nin özü də tamamilə mənasız bir quruma çevrilib. Dünyada onun
kimi antidemokratik bir qurum yoxdur. Çünki TŞ daimi üzvlərinin girovuna çevrilib. Daimi üzvləri isə ancaq
çirkin siyasi konyuktura ilə məşğul olurlar. Nəyə görə Türkiyə, Pakistan, İndoneziya, Braziliya, Cənubi Afrika
kimi ölkələr TŞ-nin daimi üzvü olmamalıdır? Nəyə görə TŞ-nin daimi üzvləri arasında Afrikadan, Cənubi
Amerikadan bir dənə ölkə yoxdur? Dünyanın taleyini nə vaxta qədər müstəmləkə keçmişinə malik, neokolonist
düşüncəli ölkələr həll etməlidir?
Azərbaycan Prezidentinin uğurlu xarici siyasətinin nəticəsi
Qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycanın maraqlarına uyğun olmayan bəyanat layihəsinin qəbul
edilməməsində QH-yə üzv olan ölkələrin tarixi rolu olub. Onlar ədaləti, beynəlxalq hüququ dəstəkləməklə
QH-nin prinsiplərinə, dəyərlərinə sadiq qaldıqlarını nümayiş etdirdilər. Bu həm də QH-nin bir daha beynəlxalq
münasibətlər sistemində ciddi faktor olduğunu göstərdi.
Bəzən bir sıra müxalifət nümayəndələri "QH-yə qoşulmaq Azərbaycanın nəyinə lazımdır”, "Nəyə görə
başqa ölkələrə humanitar və maliyyə yardımları edilir” kimi yanlış mühakimələr yürüdürdülər. Amma bu gün
hər kəs gördü ki, Prezident İlham Əliyevin xarici siyasət xətti zərgər dəqiqliyi ilə ölçülüb-biçilib və
uzunmüddətli hədəflərə hesablanıb. Azərbaycan qısa müddət ərzində qazandığı nüfuz və inama görə QH-nin
sədri seçilib. Prezident İlham Əliyev QH ölkələri adından koronavirusa qarşı BMT Baş Assambleyasının
xüsusi sessiyasının çağırılması təşəbbüsü ilə çıxış edib ki, dünyanın 130-dan çox ölkəsi bu təşəbbüsü
dəstəkləyib. Azərbaycan yalnız COVID-19-la bağlı 30-dan çox ölkəyə maliyyə və humanitar yardımlar
göstərib. Buna görə BMT TŞ-də ədalətsiz bəyanatın qəbul edilməməsi və QH-yə üzv ölkələrin dəstəyi
Prezident İlham Əliyevin növbəti diplomatik qələbəsidir.
Azərbaycan. - 2020.- 25 oktyabr. - № 221. - S. 1-2.
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Azərbaycanın Xarici İşlər naziri “Nasionalnaya oborona” jurnalına müsahibə verib
Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov Rusiyada çıxan “Nasionalnaya
oborona” jurnalına müsahibə verib.
AZƏRTAC həmin müsahibəni təqdim edir.
XXX
-Ceyhun Əziz oğlu, Dağlıq Qarabağda Azərbaycanın Silahlı Qüvvələri ilə erməni hərbi dəstələri
arasında təmas xəttində genişmiqyaslı döyüş əməliyyatlarına gətirib çıxarmış səbəblər nədən ibarətdir?
-İlk növbədə, izah etməliyəm ki, erməni hərbi dəstələri Azərbaycan Respublikasının işğal edilmiş
ərazilərində dislokasiya olunmuş Ermənistan silahlı qüvvələrinin nizami bölmələridir. 1990-cı illərin
əvvəlində Ermənistan Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzə başladı. Onun qoşunları ölkəmizə soxuldu və
Azərbaycanın beynəlxalq miqyasda tanınmış ərazisinin 20 faizini, o cümlədən Dağlıq Qarabağı və onun
ətrafındakı rayonları işğal etdi.
Erməni qoşunları bu təcavüzün gedişində çoxsaylı hərbi cinayətlər törədib, o cümlədən yaşayış
məntəqələrini atəşə tutub, insanları girov götürüb, azərbaycanlı hərbi əsirləri və dinc sakinləri, o cümlədən
qadınları və uşaqları qətlə yetirib, onlara işgəncə veriblər. Etnik təmizləmə nəticəsində bu ərazilərdəki yerli
azərbaycanlı əhali oradan tamamilə qovulub.
1994-cü ilin may ayında atəşkəs elan ediləndən sonra döyüş əməliyyatlarının aktiv fazası başa çatıb.
Lakin Ermənistan BMT Təhlükəsizlik Şurasının hələ 1993-cü ildə qəbul etdiyi, Azərbaycan ərazilərinin
işğaldan tamamilə, dərhal və qeyd-şərtsiz azad edilməsi haqqında tələblərin təsbit olunduğu dörd qətnaməsini
yerinə yetirməkdən imtina etdi.
Ermənistan özünün hüquqazidd əməllərinin nəticələrini ört-basdır etmək üçün işğal olunmuş
Azərbaycan ərazilərində oyuncaq rejim yaratdı. Bu addım dünya birliyini çaşdırmadı. Dünyada heç bir təşkilat,
heç bir dövlət, yeri gəlmişkən, Ermənistan da daxil olmaqla Yerevanın nəzarəti altında olan oyuncaq qurumun
legitimliyini tanımayıb.
Ermənistan bütün bu illər ərzində beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə, əsas beynəlxalq
təşkilatların çoxsaylı qərarlarına rəğmən məqsədyönlü şəkildə işğalçılıq siyasəti yürüdüb. Ermənistandan və
digər ölkələrdən etnik ermənilərin Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərinə kütləvi şəkildə köçürülməsi təşkil
edilib. İşğalçılar Azərbaycanın mədəni-tarixi irsini vəhşicəsinə məhv edir, yaşayış məntəqələrinin adlarını
dəyişdirir, təbii ehtiyatları vəhşicəsinə istismar edirlər.
Ermənistanın danışıqlar masası arxasında mövqeyi qeyri-konstruktiv xarakter daşıyır, təcavüzün və
işğalın nəticələrini möhkəmlətmək üçün vaxt qazanmaq məqsədi güdürdü. Buna paralel olaraq, Ermənistan
atəşkəsi mütəmadi olaraq pozur, həm bizim silahlı qüvvələrin mövqelərini, həm də Azərbaycanın təmas xətti
boyunca yaşayan mülki əhalisini atəşə tuturdu. Beləliklə, Ermənistan faktiki olaraq bizim dinc sakinləri
girovlara çevirməklə terror taktikasını həyata keçirirdi.
Erməni tərəfin bu cür taktikası, məsələn, 2016-cı ilin aprelində münaqişə zonasında vəziyyətin
kəskinləşməsinə gətirib çıxarmışdı. Bu il sentyabrın 27-də baş vermiş hadisələr xalqımızın səbir kasasını
daşdıran son damla oldu. Bazar günü səhər tezdən erməni qoşunları faktiki olaraq, faşist işğalçıların 1941-ci il
iyunun 22-də tətbiq etdikləri plan üzrə hərəkət edərək Azərbaycanın hərbi mövqelərini və təmas xətti boyunca
yerləşən dinc yaşayış məntəqələrini şiddətli atəşə tutdular. Azərbaycanın Ağdam, Tərtər, Cəbrayıl və Füzuli
rayonlarındakı kəndlərinə və qəsəbələrinə güclü artilleriya zərbələri endirildi. Azərbaycan vətəndaşları
arasında ölənlər və yaralananlar oldu. Evlər, məktəblər, xəstəxanalar dağıdıldı.
Bu şəraitdə Azərbaycan tərəfi təcili cavab tədbirləri görməyə məcbur oldu. Bizim qoşunların əks-hücum
əməliyyatlarının əsas məqsədi mülki əhalini sonrakı atəşlərdən və hücumlardan qorumaq idi.
-Bütövlükdə, “Paşinyan amili” vəziyyətə necə təsir göstərir?
-Bəli, təsir göstərir, özü də çox güclü şəkildə. Yaranmış vəziyyət Ermənistanın yeni rəhbərliyinin
məsuliyyətsiz siyasətinin məntiqi nəticəsidir. 2018-ci ilin yazında “Soros çevrilişi” nəticəsində hakimiyyətə
gələndən sonra Paşinyan Azərbaycan Prezidentinə müraciətlə ona münaqişə ilə bağlı vəziyyəti daha ətraflı
öyrənmək üçün vaxt verilməsini xahiş etdi, sülh prosesinə konstruktiv yanaşma nümayiş etdirəcəyinə söz
verdi. Prezident Əliyev bu xahişə konstruktiv yanaşdı, hesab etdi ki, Ermənistan rəhbərliyində sağlam düşüncə
və xoş məram üstünlük təşkil edəcək. Təəssüf ki, Paşinyan və onun administrasiyası başqa yol seçdilər.
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N.Paşinyan və onun administrasiyası praktiki olaraq, hakimiyyətə gəldiyi ilk vaxtdan münaqişə
ətrafında vəziyyətin eskalasiyası prosesini işə saldılar. Onların ilk addımlarından biri Ermənistanın yeni baş
nazirinin doğma oğlunu Ermənistanda deyil, Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində hərbi xidmət keçməyə
göndərilməsi oldu. Bu, faktiki olaraq, ilk siyasi siqnal və piar kampaniyasının başlanğıcı oldu. Paşinyan işğal
edilmiş ərazilərə tez-tez səfər etməyə başladı və belə səfərlərin birində şəxsən “Qarabağ Ermənistandır və
nöqtə” şüarını irəli sürdü. Bu şüar münaqişənin nizamlanmasına Paşinyanın həqiqi yanaşmasını tam aydın
göstərdi, çünki əgər Qarabağın Ermənistan olduğunu fərz etsək, Azərbaycan kiminlə və nə barədə danışıqlar
aparmalıdır, belə danışıqların nə mənası var?
Ermənistanın digər rəhbərləri də Paşinyandan geri qalmırdılar. Məsələn, müdafiə naziri “ərazilər
müqabilində sülh” formulundan imtina etdiyini bildirdi və “yeni ərazilər uğrunda yeni müharibə” məzmunlu
yeni hərbi konsepsiya irəli sürdü. Beləliklə, Ermənistan Azərbaycana münasibətdə özünün təcavüzkar
siyasətinin yeni mərhələsini rəsmən bəyan etdi.
Bu il iyulun 12-16-da Ermənistan silahlı qüvvələri Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin Tovuz
hissəsində, - yeri gəlmişkən, bu hissə Qarabağ münaqişəsi zonasından xeyli uzaqda yerləşir, - irimiqyaslı hərbi
təxribat törətdilər. Bizim mövqelərimizin və kəndlərimizin artilleriya atəşinə tutulması nəticəsində Azərbaycan
hərbi qulluqçuları həlak oldular. Artilleriya atəşlərinin hər iki tərəfdən yeganə mülki qurbanı Azərbaycan
kəndinin 76 yaşlı bir sakini oldu. O, sərhəddən uzaqda yerləşən evinin həyətində Ermənistan ərazisindən
artilleriya zərbəsi nəticəsində baş vermiş partlayış səbəbindən həyatını itirib.
Təəssüf ki, N.Paşinyan Tovuz hadisələrindən sonra da məqsədyönlü şəkildə eskalasiyanı davam etdirdi.
Ermənistan silahlı qüvvələri atəşkəs rejimini mütəmadi olaraq pozur, Azərbaycanın dinc əhalisini atəşə məruz
qoyur, təxribatlar törədirdi. Avqustun 23-də təmas xəttinin Goranboy hissəsində erməni təxribat-kəşfiyyat
qrupu Azərbaycan qoşunlarının mövqelərini ələ keçirməyə cəhd göstərdi. Bu cəhd dəf edildi, təxribat
qrupunun komandiri əsir götürüldü və etiraf xarakterli ifadə verdi ki, həmin qrupun məqsədi arxa cəbhədə
Azərbaycanın dinc əhalisinə qarşı terror aktları törətmək idi.
Ermənistan xaricdən külli miqdarda silah və texnika almağı davam etdirir, həm Azərbaycan ilə dövlət
sərhədində, həm də ölkəmizin işğal olunmuş ərazilərində öz qoşunlarının sıxlığını artırırdı.
Ermənistan hətta başqa ölkələrdə baş verən faciəli hadisələrdən də həyasızcasına öz məqsədləri üçün
istifadə edir. Məsələn, bu il avqustun 4-də Beyrutda baş vermiş dağıdıcı partlayışdan sonra Azərbaycan Livana
1 milyon dollar həcmində yardım göstərib. Ermənistan isə Livandan olan etnik erməniləri ölkəmizin işğal
edilmiş ərazilərinə köçürmək kampaniyasına başlayıb.
Paşinyan danışıqlar prosesini tam pozmaq məqsədilə Azərbaycana danışıqlar prosesinin bərpa edilməsi
üçün açıq-aşkar absurd xarakterli yeddi ilkin şərt irəli sürüb.
Bütün bu addımlar bu gün Paşinyan administrasiyasının məqsədyönlü siyasətinin məntiqini daha yaxşı
anlamağa imkan verir, bu siyasət 2020-ci il 27 sentyabr hadisələrinə gətirib çıxarıb.
Bu avantürist siyasətin səbəblərindən biri Ermənistanda vəziyyətin pisləşməsidir. Paşinyanın tərəqqi və
inkişaf haqqında populist vədləri boşa çıxdı. Ermənistanda iqtisadi tənəzzül davam edir, işsizlik artır, həyat
səviyyəsi aşağı düşür. Daxili siyasi böhran güclənir, cəmiyyətdə parçalanma genişlənir. 2020-ci ildə
Ermənistan hökuməti koronavirus pandemiyasına qarşı mübarizədə faktiki olaraq, uduzub. Bütün bunlar
Ermənistan əhalisinin ən fəal və əməkqabiliyyətli hissəsinin mühacirətinin artmasına gətirib çıxarır.
Ermənistanın yeni rəhbərliyi bu cür problemlərlə üzləşəndən sonra əhalinin diqqətini yayındırmaq və
gündəliyi dəyişmək ümidi ilə Qarabağ cəbhəsində eskalasiya xətti yürütməyə başlayıb.
-Siz Dağlıq Qarabağda baş verən hadisələrə beynəlxalq birliyin reaksiyasını necə qiymətləndirirsiniz?
-Təəssüf ki, 27 sentyabr hadisələrinə gətirib çıxarmış amillər arasında beynəlxalq birliyin mövqeyinin
yetərincə fəal olmadığını da qeyd etmək lazımdır. Ermənistan Azərbaycana qarşı təcavüz törətməklə,
Azərbaycan ərazilərini hərbi işğal altında saxlamaqda davam etməklə beynəlxalq hüququ kobud şəkildə pozub.
Hətta BMT Təhlükəsizlik Şurasının məlum dörd qətnaməsinin qəbul edilməsi də erməni təcavüzünə son
qoyulması və onun nəticələrinin aradan qaldırılması üçün kifayət etməyib.
Bəzi beynəlxalq böhranlar və münaqişələr zamanı BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin çox
operativ şəkildə və tam həcmdə yerinə yetirilməsini yaxşı xatırlayırıq. Erməni təcavüzü ilə bağlı halda isə
qətnamələr, təəssüf ki, kağız üzərində qaldı. Ermənistan BMT-nin qətnamələrini yerinə yetirməkdən imtina
etdi, amma dünyada heç kəs bu təcavüzkar dövlətdən cavab tələb etmədi. İkili standartların tətbiq edilməsi
kimi ədalətsiz praktika göz qabağındadır.
Beynəlxalq birliyin lazımi praktik reaksiyasının olmaması erməni tərəfində qələbə eyforiyası və onun
nə istəsə edə biləcəyi barədə yalan illüziya yaratdı. Xatırlatmaq istəyirəm ki, Paşinyan administrasiyası 27
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sentyabr hadisələrinə iki ildən çox hazırlaşmışdı. Onları hər bir mərhələdə, növbəti təhrikçi bəyanatdan və ya
hərəkətdən sonra dayandırmaq olardı və lazım idi. Bunun üçün bütün siyasi, diplomatik imkanlar vardı.
Təəssüf ki, bu, baş vermədi. Əvəzində biz Ermənistana və Azərbaycana ünvanlanmış neytral xarakterli, sülhə
çağıran və iki tərəf arasında tarazlığı saxlamağa yönəlmiş şablon bəyanatlar eşidirdik. Bu cür yanaşma özünün
yararsız olduğunu sübut etdi. Təcavüzkar ilə təcavüzün qurbanını, işğalçı ilə işğalın qurbanını bərabər tutmaq
ədalətsizlikdir və düzgün deyil.
-Azərbaycan döyüş əməliyyatlarının gedişində öz qarşısına hansı məqsəd və vəzifələri qoyurdu?
Döyüş əməliyyatları hansı prinsiplər və şərtlər daxilində dayandırılmalıdır?
-Əsas məqsəd Azərbaycan ərazilərinin işğalına son qoymaq və ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa
etməkdir. Ermənistan bu əraziləri tutub və onları azad etməkdən boyun qaçırır. Biz bu münaqişənin dinc yolla
nizamlanmasına dair 1992-ci ildən, yəni 28 il ərzində ATƏT-in himayəsi altında danışıqlar aparmışıq və
həmişə bizim bu formata sadiq olduğumuzu vurğulamışıq.
Təəssüf ki, indiyə qədər Ermənistan tərəfindən konstruktiv yanaşma görməmişik. Ermənistan BMT
Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini, ATƏT-in və digər təşkilatların qərarlarını rədd edib. Ermənistan
rəhbərliyi danışıqlar masası arxasında artıq əldə edilmiş razılaşmalardan imtina edərək və münaqişə zonasında
mütəmadi silahlı təxribatlar törədərək danışıqlar prosesini hər vasitə ilə uzadırdı. Bu vəziyyət əbədi davam edə
bilməzdi.
Xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, Azərbaycanın Ermənistana ərazi iddiaları yoxdur. Biz sərhədləri
pozmuruq, ona qarşı hərbi əməliyyatlar aparmırıq. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri yalnız Azərbaycanın
ərazisində, ölkəmizin beynəlxalq miqyasda tanınmış sərhədləri çərçivəsində fəaliyyət göstərir. Bizim
hərəkətlərimiz BMT Nizamnaməsinin özünümüdafiə hüququ haqqında 51-ci maddəsinə, beynəlxalq hüququn
fundamental norma və prinsiplərinə əsaslanır.
Bir daha təkrar edirəm, Azərbaycan tərəfin başlıca prinsipi, başlıca məqsədi, BMT Təhlükəsizlik
Şurasının qətnamələrində və ATƏT-in qərarlarında nəzərdə tutulduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının
suveren ərazilərinin işğalına son qoymaqdır. Əgər Ermənistan rəhbərliyi həqiqətən sülh istəyirsə, qoy öz
qoşunlarını Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərindən çıxarmağa başlasın.
-Münaqişə zonasında mülki əhali arasında çoxsaylı qurbanlar olması və yaşayış məntəqələrinə
zərbələr endirilməsi barədə xəbərlər olub. Azərbaycan tərəfin bu barədə hansı məlumatları var? Azərbaycan
müharibə dövründə mülki əhalinin qorunması və hərbi əsirlərlə rəftar barədə Cenevrə konvensiyalarına
sadiqdirmi?
-Təəssüf ki, mülki əhali arasında qurbanlar haqqında xəbərlər doğrudur. Münaqişə zonasının
coğrafiyasının xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın kəndləri, qəsəbələri və rayon mərkəzləri
sentyabrın 27-də cəbhə xəttinə çevrilmiş təmas xəttindən çox yaxın məsafədə yerləşirlər. Bəzən bu məsafə
cəmi bir neçə yüz metrə bərabər olur, yəni erməni qoşunları tərəfindən dinc sakinlərə zərbələr endirilməsi üçün
uzaqvuran silahlara ehtiyac olmur. Erməni tərəfi bu amildən həmişə, hətta 1994-cü ildə əldə edilmiş atəşkəs
dövründə də fəal istifadə edib. Azərbaycanda dinc əməklə məşğul olan fermerlər və çobanlar, adi sakinlər öz
evlərində bu cür qəsdən törədilmiş atəşlərin qurbanları olurdular.
Dəhşətlisi budur ki, qurbanların çoxu uşaqlardır. Məsələn, 2011-ci ilin mart ayında erməni snayperinin
dəqiq atəşi ilə Ağdamın Orta Qərvənd kəndinin sakini, 9 yaşlı məktəbli Fariz Bədəlov öldürülüb. 2017-ci ilin
iyul ayında Füzuli rayonunun Alxanlı kəndinin minaatanlardan atəşə tutulması nəticəsində yaşyarımlıq Zəhra
Quliyeva və onun nənəsi həlak olub.
Kədərli haldır ki, bu hüznlü siyahı genişlənməkdə davam edir. Qeyd etdiyim kimi, münaqişənin yeni
fazası sentyabrın 27-də məhz Azərbaycanın yaşayış məntəqələrinə erməni artilleriyasının şiddətli
zərbələrindən sonra başlanıb. Erməni qoşunları mərd-mərdanə döyüşdə uğur qazana bilmirlər, buna görə
Azərbaycanın şəhərlərini və kəndlərini atəşə tutaraq qisas alırlar. Bəzən Ermənistan ərazisindən bilərəkdən,
artilleriya və raket silahlarından istifadə etməklə mülki hədəflərə atəş açılır.
Bu il oktyabrın 13-nə olan məlumata görə, erməni tərəfin atəşləri nəticəsində Azərbaycanın 42 dinc
sakini həlak olub, daha 206 nəfər yaralanıb. Beş nəfərdən ibarət Qurbanovlar ailəsinin aqibəti hiddətləndirici
hadisədir. Onlar Naftalan rayonunun Qaşaltı kəndində evlərinin artilleriya atəşinə tutulması nəticəsində həlak
olublar. Fidan Qurbanovanın 14, onun qardaşı Şəhriyarın 13 yaşı vardı.
Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərəkətləri beynəlxalq humanitar hüququn, o cümlədən 1949-cu il
Cenevrə konvensiyalarının və onlara əlavə protokolların kobud şəkildə pozulmasıdır. Bu cinayətkar taktika
Ermənistan rəhbərliyinin öz beynəlxalq öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinə yanaşmasının mahiyyətini ifşa edir.
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Öz növbəsində, Azərbaycan Cenevrə konvensiyalarının və onlara əlavə protokolların tələblərinin yerinə
yetirilməsi barədə öz öhdəliklərinə tam sadiqdir. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin əməliyyatlarının hədəfləri
yalnız hərbi təyinatlı obyektlərdir. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbi komandanlığı Ermənistanın mülki
əhalisinə müntəzəm olaraq müraciət edir, onlara bu cür obyektlərin yanında olmamağı tövsiyə edir.
Qeyd etməliyəm ki, əldə olan məlumata görə erməni tərəfi texnikanı və silahları qəsdən mülki
obyektlərin yanında yerləşdirir və ya yaşayış məntəqələrindən atəş açır. Onların əsas məqsədi cavab atəşindən
yaxa qurtarmaq və ya qəsdən Azərbaycan tərəfini onların mülki əhalisinə atəş açmağa təhrik etmək, daha sonra
bu hadisələrdən “qara piar” üçün istifadə etməkdir. Erməni tərəfi Ermənistan ərazisindən də bizim dinc əhalini
atəşə tutur ki, cavab reaksiyasına nail olsun, sonra bundan fəal istifadə etsin. Vurğulamalıyam ki, Azərbaycan
qoşunları bütün hallarda özlərini məsuliyyətli, intizamlı və korrekt aparırlar.
-Yerevan iddia edir ki, döyüş əməliyyatlarında Türkiyə Azərbaycanın tərəfində iştirak edir. Bu cür
bəyanatlar nə dərəcədə əsaslıdır? Ermənistanın Su-25 hücum təyyarəsinin qəzaya uğraması hadisəsinə də
aydınlıq gətirə bilərdinizmi?
-Türkiyə Azərbaycanın beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə əsaslanan mövqeyini dəstəklədiyini
bildirib. Türkiyə Azərbaycana mənəvi dəstək verir. Münaqişədə Türkiyənin iştirak etməsi barədə şayiələri
erməni tərəfi yayır. Yəqin ki, erməni təbliğatının bir məqsədi öz hərbi uğursuzluqlarına görə öz vətəndaşları
qarşısında özünə haqq qazandırmaq cəhdidir.
Ermənistanın təyyarəsi məsələsinə gəldikdə isə, bizdə olan məlumata görə, sentyabrın 29-da
Ermənistana məxsus iki Su-25 hücum təyyarəsi Ermənistan ərazisində dağa çırpılaraq qəzaya uğrayıb. Erməni
tərəfi hələlik yalnız bir təyyarənin qəzaya uğramasını və onun pilotunun həlak olmasını rəsmən etiraf edib.
-Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bəzi Yaxın Şərq ölkələrindən qanunsuz silahlı dəstələrin yaraqlılarının
münaqişə zonasına göndərilməsi ilə bağlı narahatlığını bildirib. Siz bu bəyanatı şərh edə bilərdinizmi?
-Vurğulamaq istəyirəm ki, erməni tərəfi 1990-cı illərin əvvəlində Azərbaycana qarşı təcavüz və bizim
ərazilərin işğalı zamanı öz əməliyyatlarında xarici dövlətlərdən, o cümlədən Yaxın Şərq ölkələrindən olan
yaraqlılardan, terrorçulardan və muzdlulardan fəal istifadə edirdi. Buna əyani nümunələrdən biri beynəlxalq
terrorçu Monte Melkonyandır. Onun müxtəlif ölkələrdə, o cümlədən Livanda vətəndaş müharibəsi zamanı
törədilmiş çoxsaylı qanlı aksiyalarda iştirak etməsi məlumdur. Melkonyan özü kimi cinayətkarlardan ibarət
dəstəyə başçılıq edərək Azərbaycanın dinc əhalisinə qarşı bir sıra terror aktları və hərbi cinayətlər törədib.
1993-cü ildə Qarabağ münaqişəsi zonasında öldürülmüş Melkonyan bu gün Ermənistanda milli qəhrəman kimi
hörmətlə yad edilir.
Ermənistan əcnəbi yaraqlılardan və muzdlulardan istifadə edilməsi kimi cinayətkar praktikanı heç vaxt
dayandırmayıb. Bu praktikanın vasitələrindən və onun informasiya “örtüklərindən” biri xarici ölkələrdən etnik
ermənilərin Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərinə köçürülməsi kampaniyasıdır. Bu baxımdan, yaxın vaxtlarda
Ermənistanda “könüllü xalq dəstələri” yaradılması barədə xəbərlər xüsusi diqqətə layiqdir. Bu dəstələr əcnəbi
yaraqlıların inteqrasiyası və sonradan onlardan fəal istifadə edilməsi üçün əlverişli format yaratmağa imkan
verir.
Onu da vurğulamaq istəyirəm ki, Ermənistanın Azərbaycanı guya əcnəbi yaraqlılardan istifadə etməkdə
təqsirləndirmək cəhdləri tamamilə əsassızdır. Onların ortaya atdığı bu yalanların məqsədi gündəliyi dəyişmək,
münaqişənin genişlənməsi və onun xarakterinin dəyişməsi barədə təsəvvür yaratmaq, dini və digər amilləri
şişirtmək, ölkəmizi özünə haqq qazandırmağa məcbur etməkdir. Bizim xaricdən hər hansı döyüşçüləri cəlb
etməyə obyektiv ehtiyacımız yoxdur. Azərbaycanın səfərbərlik potensialı kifayət qədərdir. Ölkəmizin nizami
silahlı qüvvələri zəruri hazırlıq keçib, müasir silahlar və texnika ilə təchiz olunub.
-Yerevandan səslənən bəyanatlarda Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinin tanınmasının mümkünlüyü
elan edilir. Əgər bu, baş verərsə sonrası necə olacaq?
-Belə bir qərar Ermənistan rəhbərliyinin məsuliyyətsiz və avantürist siyasətinin zirvəsi olar. Ermənistan
bu cür hərəkət etməklə beynəlxalq münasibətlərin ənənələrinin və əsaslarının bütün korpusuna etinasızlıq
göstərməklə beynəlxalq hüququ tamamilə tapdalamış olar. Ermənistan bu münaqişənin ilk günündən bizim
dediyimizi rəsmən təsdiqləmiş olar. Azərbaycan Ermənistanın ərazi iddialarının, erməni təcavüzünün və
işğalın qurbanıdır. Bu, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin, - buraya Rusiya Federasiyası da daxildir, vasitəçiliyi ilə münaqişənin nizamlanmasına dair danışıqların indiki formatını tamamilə məhv etməyə bərabər
olacaq.
Ermənistanın bu cür qərarı labüd olaraq münaqişənin eskalasiyasının yeni mərhələsinə, regionda
vəziyyətin pisləşməsinə gətirib çıxarar.
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-Siz Dağlıq Qarabağın və Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin gələcəyini necə təsəvvür
edirsiniz?
-Əsas amil Ermənistan rəhbərliyinin beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə riayət etmək
istəməməsidir. Əgər iki dövlətdən biri digərinə ərazi iddiaları irəli sürürsə, onun ərazilərinə soxulursa və onun
torpaqlarını işğal edirsə, bu iki dövlət arasında normal münasibətlər yaradılması barədə danışmaq qeyrimümkündür.
Ermənistan rəhbərliyinin bu barədə düşünməsinin vaxtı yetişib ki, onların pozucu siyasəti öz ölkələrini
hansı vəziyyətə gətirib çıxarıb, iqtisadi və sosial sahələrdə hansı nəticələrə nail olublar, regional inkişaf və
əməkdaşlıq layihələrindən necə təcrid olunmuş vəziyyətə düşüblər. Artıq yada salmaq vaxtıdır ki, həqiqi dövlət
xadimlərinin əsas xüsusiyyətləri məsuliyyət, uzaqgörənlik və düzlükdür.
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Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev “Al Jazeera” kanalına müsahibə verib
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət
məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev “Al Jazeera” kanalına müsahibə verib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, Ermənistanın hərbi təxribatları barədə danışan Prezidentin köməkçisi deyib
ki, sentyabrın 27-də baş vermiş hadisələrə geniş vaxt çərçivəsində baxılmalıdır. 27 sentyabr hadisələri
gözlənilmədən baş vermiş adi hadisələr deyil. Azərbaycan Ermənistanın belə hücum edəcəyini gözləyirdi. Belə
ki, iyul ayında Azərbaycan–Ermənistan dövlət sərhədində yerləşən Azərbaycanın Tovuz rayonunda bir hadisə
baş verdi. Bu, Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi adi hadisə deyildi. Bu, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə
qarşı qabaqcadan planlaşdırılmış hərbi əməliyyat idi. Məqsəd Azərbaycanın mühüm logistika yollarına
nəzarəti ələ keçirmək üçün strateji yüksəklikləri ələ keçirmək idi.
Bundan sonra erməni təxribatçı qruplarının aktivləşdiyini gördük. Ermənistan silahlı qruplaşmalarının
sayı təmas xətti boyu artırıldı. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bu şəkildə təmərküzləşməsi və aktivləşməsi onu
göstərirdi ki, Ermənistan bizə qarşı hücum planı hazırlayıb. Ermənistanın baş naziri Paşinyan demişdi ki,
“Qarabağ Ermənistandır”. Bu, o deməkdir ki, ATƏT-in vasitəçiliyi ilə aparılan danışıqlar və irəli sürülən
təşəbbüslər uğursuzluğa düçar olacaq. Ermənistanın müdafiə naziri isə yeni hərbi doktrina qəbul etdiklərini və
güc tətbiqi ilə yeni ərazilər əldə edəcəklərini bildirmişdi. Bu, o deməkdir ki, onlar Azərbaycanda yeni torpaqlar
ələ keçirməyi planlaşdırırlar. Onlar düşünürdülər ki, beləliklə, işğal etdikləri torpaqlarımızda özlərinin
təhlükəsizliyini təmin etmiş olacaqlar. Ermənistanın baş qərargah rəisinin müavini 2018-ci ildə verdiyi
bəyanatda bildirmişdi ki, ölkəsinin silahlı qüvvələri Azərbaycanda mülki obyektləri hədəf seçəcək, onların
vurulması strateji hədəf və tələbdir. Beləliklə, aydın görünür ki, Ermənistanın sentyabrın 27-də başladığı
hücum əvvəlcədən planlaşdırılıb. Azərbaycan da əks-hücum əməliyyatı həyata keçirməyə məcbur oldu.
ABŞ-ın problemin həllində iştirakı ilə bağlı suala cavabında Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki,
Birləşmiş Ştatlar ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərindən biridir. ABŞ bizə Azərbaycan və Ermənistan
xarici işlər nazirlərinin görüş təklifini verdi. Azərbaycan belə təklifləri heç vaxt rədd etmir. Azərbaycan 30 il
ərzində səbir və gözləmə siyasəti aparıb, danışıqlar aparmağı müharibədən üstün tutub, bu danışıqlara töhfə
verib. Lakin danışıqlar nəticəsiz qalıb. Çünki Ermənistan işğal siyasətindən əl çəkmək istəmir.
Türkiyənin bu məsələdə iştirakı ilə bağlı sualı cavablandıran Hikmət Hacıyev Ermənistanın bununla
əlaqədar qaralama kampaniyası apardığını diqqətə çatdırıb. O deyib ki, Azərbaycanla Türkiyə arasında
qardaşlıq münasibətləri, eyni zamanda, müştərək strateji dəyərlər var. Türkiyə bu müharibədə iştirak etməyib
və buna ehtiyac da yoxdur. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri hərbi əməliyyatları öz imkanları ilə uğurla yerinə
yetirir. Ermənistan qəbul etsə də, etməsə də Türkiyə danışıqlar masasında iştirak edir. 1992-ci ildə fəaliyyətə
başlamış ATƏT-in Minsk qrupuna 11 üzv dövlət daxildir. Üç dövlət – ABŞ, Rusiya və Fransa Minsk qrupuna
həmsədrlik edir. Türkiyə 1992-ci ildən bəri qrupa üzv dövlətlər arasındadır. Türkiyə Azərbaycanla sıx əlaqələri
olan dövlətdir. Həmçinin Türkiyə region ölkələrindəndir, Cənubi Qafqaz coğrafiyasına aid dövlətdir. Cənubi
Qafqazdakı problemlər, oradakı müharibələr Türkiyənin təhlükəsizliyinə də təsir edir. Buna görə də qardaş
Türkiyənin müharibədən sonrakı mərhələdə daha fəal iştirakında israr edirik. Ermənistan buna etiraz etsə də,
bu, vacibdir.
Münaqişənin həllində Rusiya–Türkiyə–İran vasitəçiliyi formatında danışıqlara dair təkliflə bağlı suala
cavabında Prezidentin köməkçisi deyib ki, Minsk formatı qalır, onu ləğv etmək və ya dayandırmaq niyyətimiz
yoxdur. Lakin biz bu prosesi daha da inkişaf etdirmək istəyirik. Bütün müharibələrdə görünüb ki, region
ölkələrinin prosesdə iştirakı faydalıdır. Başa düşürük ki, İran, Rusiya, Türkiyə baş verən hadisələrin ölkələrinə
təsirindən çəkinirlər. Ona görə də Minsk qrupu ilə paralel olaraq, bizimlə yaxşı əlaqələri olan İran, Rusiya və
Türkiyənin iştirakı ilə başqa qrupların fəaliyyəti faydalı ola və Cənubi Qafqazda möhkəm sülhün yaranmasına
gətirib çıxara bilər.
Hikmət Hacıyev qeyd edib ki, Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını hərbi yolla, beynəlxalq hüquqa və
qanunlara məhəl qoymadan ələ keçirib. Ermənistan işğal etdiyi ərazilərdə bəşəri cinayətlər və qırğınlar, eləcə
də etnik təmizləmə törədib. Bu azmış kimi, işğal etdikləri ərazilərdə Azərbaycan xalqının mədəni və dini
abidələrini dağıdıb. Onlar məscidlərimizi dağıdıblar. İslama aid dəyərli nə varsa, hamısını hədəfə alıblar.
Azərbaycan torpağı olan Dağlıq Qarabağla yanaşı, ətraf 7 rayon da Ermənistan tərəfindən işğal edilib.
Ermənilər 700 min azərbaycanlını bu rayonlardan didərgin salıblar. Həmçinin Dağlıq Qarabağdan da
azərbaycanlılar qovulublar. Bu köçkünlərin sayına Ermənistandan qovulan azərbaycanlı qaçqınların sayını da
əlavə etsək, 1 milyon nəfər edir. Bütün danışıqlarımızda ilk olaraq Dağlıq Qarabağın ətrafındakı
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rayonlarımızın işğaldan dərhal azad edilməsini tələb etmişik. Lakin Ermənistan bunu rədd edib. Otuz ildir ki,
Ermənistan Azərbaycanın bu rayonlarını qaytarmamaq üçün prosesi uzadıb. Razı idik ki, işğal addım-addım
bitsin, məcburi köçkünlər geri qayıtsın. Lakin Ermənistan qəti şəkildə bununla razı olmadı. Çünki o, bu
ərazilərin ilhaqına cəhd edir.
“Azərbaycanın bu problemin həlli üçün nəyi güzəştə gedə bilər?” sualını cavablandıran Prezidentin
köməkçisi qeyd edib ki, bizim qırmızı xətlərimiz var. Bu, bütün dünya dövlətlərinə də aiddir. Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü təmin olunmalıdır. Bu, bütün dünyada qəbul edilən məsələdir, hər bir xalq və dövlət üçün
müqəddəs məsələdir. Ərazimizin heç bir hissəsini güzəştə gedə bilmərik. Bütün dövlətlərin ərazi bütövlüyünə
hörmət etmək lazımdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bütün dünya tərəfindən tanınır. Lakin Qarabağ və ətraf
rayonların işğalı problemi var. Birinci hədəfimiz işğala son qoymaqdır. Ermənistan silahlı qüvvələri işğal
olunmuş bütün ərazilərimizdən çıxmalıdır və azərbaycanlı köçkünlər, həmçinin Dağlıq Qarabağa geri
qayıtmalıdır. Onların sayı 80 min nəfərdən çoxdur. Lakin bu, Dağlıq Qarabağın erməni əhalisinin hüquqlarının
pozulması da demək deyil. Onlar burada qalmalıdırlar. Onlar azərbaycanlılarla birlikdə yaşaya biləcəklər.
Onların yaşayışı təmin ediləcək. Elə yol tapa bilərik ki, onlar öz işlərini özləri də idarə edə bilərlər. Qarşılıqlı
razılıq əsasında özünüidarə formasına da nail olmaq mümkündür. Dünyada buna oxşar nümunələr vardır. Biz
bu nümunələrə baxa bilərik. Lakin Ermənistan bunu qəbul etməlidir. Ermənistan bunu qəbul etmir. Onun aydın
hədəfi budur ki, işğal etdiyi ərazilərə azərbaycanlıların qayıtmasını əngəlləsin və əraziləri ilhaq etsin.
Humanitar atəşkəsin pozulması ilə bağlı suala münasibət bildirən Hikmət Hacıyev, ilk növbədə, qeyd
edib ki, bu atəşkəsi digər atəşkəsdən fərqləndirən cəhət var. Humanitar atəşkəs zamanı humanitar fəaliyyətlər
həyata keçirilir, əsgərlərin cəsədlərinin dəyişdirilməsi prosesi baş verir. Buna Azərbaycan müsbət cavab verib.
Lakin Ermənistan vədlərinə sadiq qalmayıb. Oktyabrın 11-də Moskvada humanitar atəşkəslə bağlı bəyanat
verildi. Ertəsi gün Ermənistan Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhəri Gəncəni “Skad” raketi ilə vurdu. Burada
500 min insan yaşayır. Bu, o deməkdir ki, Ermənistan mülki əhalinin sıx yaşadığı yaşayış məskəninə atəş açıb.
Bu, o deməkdir ki, Ermənistan humanitar atəşkəsi pozub. Ondan sonra ikinci dəfə humanitar atəşkəs elan
edildi. Ermənistan bunu da pozdu. İkinci humanitar atəşkəs elan ediləndən 2 dəqiqə sonra Ermənistan ordusu
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin mövqelərini atəşə tutdu. Onlara necə etibar etmək olar?! Onlar ikinci dəfə də
Gəncə şəhərini “Skad” raketi ilə vurdular, nəticədə, 14 mülki şəxs öldü və 40-dan çox insan yaralandı.
İndiyədək 60-dan çox mülki azərbaycanlı öldürülüb. Döyüşlər başlayandan bəri 250 mülki şəxs yaralanıb. Bu,
o deməkdir ki, Ermənistan humanitar məqsədli atəşkəsdə maraqlı deyil. Əksinə, bundan istifadə edərək vaxt
qazanmaq, yenidən qruplaşmaq, yeni hücumlara hazırlaşmaq istəyir.
Jurnalistin Ermənistanın mülki şəxslərə hücumlar etdiyini inkar etməsinə dair sualına cavabında Hikmət
Hacıyev deyib ki, bu, şərəfsizlikdir. Bu qədər mülki insanı öldürəsən, sonra deyəsən ki, bunu mən etməmişəm.
Doğrudan da bu, şərəfsizlikdir. Erməni hərbçiləri həmişə döyüş meydanında məğlub olanda deyirdilər ki, onlar
mülkiləri hədəf alacaqlar. Onlar bunu etdilər. Əgər raketin haradan atıldığını xatırlaya bilmirlərsə, onlara
bunun Ermənistan ərazilərindən atıldığını göstərə bilərik – Ermənistanın Vardenis şəhərindən atılıb. Onun əsl
adı Basarkeçərdir. Vaxtilə oranın əhalisinin çoxu azərbaycanlılar olub. Əgər bunu Ermənistan atmayıbsa, bəs
kim edib? Azərbaycanda bu silahlar yoxdur. Bəs haradan gəldi bu raket?! Radarlar və müasir texnologiya ilə
onun haradan gəldiyini görmək və qeydə almaq mümkündür. Mən əminəm ki, təkcə Azərbaycan deyil, həm
də qonşu dövlətlərin radarları raketin atıldığı və düşdüyü yeri qeydə alıblar. Məqsəd də çoxlu sayda mülki
şəxsi öldürmək olub.
Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycan Ordusu heç vaxt mülki
şəxsləri hədəfə almır. Xankəndi və başqa şəhərlərə baxsaq görərik ki, Ermənistan ordusu atəş nöqtələrini, hərbi
obyektləri insanların yaşadıqları yerlərdə qoyurlar, oradan da Azərbaycanı hədəfə alırlar. Bu, terrorçuların
istifadə etdikləri üslubdur. Xankəndidə erməni ordusunun üç əsas nöqtəsi var idi. Azərbaycan şəhərlərinə
oradan raket atırdılar. Azərbaycan Ordusu həmin hərbi hədəfləri məhv etdi. Ola bilər ki, orada mülkilər
arasında itkilər olsun. Lakin bu, məqsədli şəkildə edilməyib. Ermənistandan fərqli olaraq, Azərbaycan
erməniləri məqsədli şəkildə bilərəkdən hədəfə almır.
Ermənistan tərəfinin Azərbaycanı Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinin tanınması ilə təhdid etməsinə
münasibət bildirən Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinin tanınması ilə bağlı
heç bir siyasi, hüquqi, tarixi əsas və sənəd yoxdur. Qarabağ tarixən Azərbaycan torpağıdır. Hüquqi baxımdan
beynəlxalq aləm Qarabağı Azərbaycan torpağı hesab edir. Siyasi baxımdan bu addım ədalətli ola bilməz. Hətta
Ermənistanın özü belə Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımayıb. Tanıya bilmir. Bu addımın atılması bütün
danışıqların sona çatması deməkdir.
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Azərbaycana xaricdən döyüşçülərin gətirilməsi ilə bağlı iddialara dair sualı cavablandıran Prezidentin
köməkçisi Azərbaycanın bunu qəti şəkildə rədd etdiyini bildirib. Xaricdən döyüşçüləri gətirib müharibədə
istifadə etmək – Azərbaycanın siyasətində belə bir şey yoxdur. Azərbaycanın nizamlı, peşəkar ordusu var.
Azərbaycan Ordusu qarşıya qoyulmuş vəzifələri uğurla yerinə yetirə bilir. Xaricdən döyüşçülərin Azərbaycana
gətirilməsi iddialarını irəli sürənlər konkret bir şey demirlər, ümumi şəkildə “Qarabağda xarici muzdlular var”
deməklə kifayətlənirlər. Əksinə, erməni tərəfindən, xüsusilə, Suriya və Livandan gətirilən muzdlular var.
Ermənistan onları Azərbaycan Ordusuna qarşı döyüşlərdə istifadə edir. Həmçinin Avropa ölkələrinin, Kanada,
ABŞ kimi ölkələrin erməni əsilli vətəndaşları da onlar tərəfindən vuruşurlar. Ermənistanın terrorçu PKK
silahlılarından da istifadə etdikləri barədə məlumatlarımız var. Azərbaycan kiçik dövlətdir. Əgər burada
muzdlular olsaydı, hamı bunu bilər və bu barədə eşidərdi. Heç kim muzdluları görməyib və bu barədə
eşitməyib. Hesab edirəm ki, bu iddialar Ermənistanın qara təbliğatının bir hissəsidir. Ermənilər qəbul edə
bilmirlər ki, onların qarşısında duran, onları məğlub edən Azərbaycan Ordusudur. Türkiyə Ordusunun da bu
müharibədə iştirak etməsi ilə bağlı iddialar tamamilə yalandır. Türkiyə bizə mənəvi, diplomatik və siyasi
dəstək verir. Bu müharibədə üçüncü tərəf yoxdur. Azərbaycan Ordusu ölkəmizin ərazisini azad etmək üçün
vuruşur.
Xalq qəzeti. – 2020.- 28 oktyabr. – № 223. – S. 6.
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Vətən müharibəsi: Azərbaycan regionun geosiyasi mənzərəsini dəyişmək əzmindədir
Sonun başlanğıcı: təcavüzkarın cəzalandırılması və havadarları
Kamal Adıgözəlov
Müzəffər Azərbaycan Ordusunun Qarabağda həyata keçirdiyi ərazi bütövlüyünü əks-hücum əməliyyatı
və əldə etdiyi zəfərlər dünya miqyasında əks-səda yaradıb. Ekspertlər bu hadisəni müxtəlif aspektlərdə analiz
etməyə çalışırlar. Onlar birmənalı olaraq Azərbaycan Ordusunun Ermənistan silahlı qüvvələrindən qat-qat
güclü olduğunu qəbul edirlər. Hətta Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi Artsrun Ovanisyan bildirib
ki, Azərbaycan yüksək texnologiyalara əsaslanan silahlara malikdir ki, bu cür hazırlıq supergüclərin ordusunda
ola bilər. O, ayrıca vurğulayıb ki, elə sahələr var ki, Azərbaycan Ordusu Ermənistan ordusundan 12 dəfə
güclüdür!
Əlbəttə, burada təəccüblü bir məqam yoxdur. Çünki Azərbaycan müstəqil dövlətdir və öz potensialı
hesabına illərdir ki, ordusunu gücləndirir. Azərbaycan Ordusu hazırda regionun ən güclüsüdür. Özü də yalnız
texniki təchizat aspektində deyil, ordunun təşkilində, çevikliyində və peşəkarlığında da Cənubi Qafqazda ona
tay yoxdur. Bütün bunlar dünya ekspertləri qarşısında maraqlı mənzərəni ortaya çıxarır.
Təcrübə göstərir ki, böyük dövlətlər regionda ikili standartlara uyğun davranaraq Azərbaycanın hərbisiyasi və diplomatik uğurlarına qısqanclıq edirlər.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin hələ də Ermənistandan "işğal etdiyin əraziləri tərk et" kimi
konkret tələbinin olmaması Dağlıq Qarabaq münaqişəsinin həllini indiyə qədər düyünə salmışdı. Bunun
əvəzində gah Azərbaycanı tənqid edirlər, gah da ümumi "barışın" deyirlər. Əlavə olaraq Ermənistanı aktiv
surətdə silahlandırırlar. Azərbaycanın təqdim etdiyi sənədlərdə müxtəlif ölkələrdən Ermənistana qaçaq yollarla
mülki təyyarələrdə daşınan silahların dəqiq siyahısı mövcuddur. Ancaq, qəribədir ki, sanki Azərbaycanın
təqdim etdiyi dəlillərə reaksiya yoxdur, onları görməzdən gəlib, yenə də rəsmi İrəvana təzyiq etmirlər. Başqa
vaxtı silah qaçaqçılığı ilə bağlı qulaq batıran dairələr indi lal qalıblar. Ermənistandan və silahı ona qanunsuz
satanlardan hesab tələb edən gözə dəymir.
Bunların fonunda geosiyasət meydanında baş verən hadisələrlə bağlı nələrin müşahidə edildiyi çox
maraqlıdır. Belə təəssürat yaranır ki, həmsədr ölkələr də daxil olmaqla Avropa və Amerika Ermənistanı
məğlubiyyətdən xilas etmək üçün dəridən-qabıqdan çıxırlar. Onlar sözdə bitərəflikdən danışırlar, əməldə isə
Ermənistana yardım göstərirlər. Bəzi hallarda isə çox zərərli təkliflər irəli sürürlər.
ABŞ-ın Dövlət katibi Mayk Pompeo deyib ki, Ermənistanın Dağlıq Qarabağda Azərbaycanın qarşısını
alacağına ümid edirlər. Avropanın bir neçə ölkəsinin deputatları Xankəndiyə qanunsuz səfər edərək separatçı
və terrorçuları dəstəkləyiblər. Rusiya Dövlət Dumasının üzvü Vitali Milonov da Xankəndiyə gedib təxribatçı
bəyanatlar verib. Fransa Prezidentinin isə münasibəti çoxdan məlumdur.
Geosiyasi kontekst: Cənubi Qafqazda yeni qüvvələr nisbətinə doğru
Bunlar onu göstərir ki, Qərb hələ də ədalətli mövqeyə gəlməyib. Rusiya Ermənistanla Azərbaycan
arasında humanitar atəşkəsə nail olmaq istədi, lakin ermənilər onu pozdular. Belə görünür ki, Ermənistan
rəhbərliyi ədalətli həlli deyil, təcavüzkarı qane edən həll yolunu arzulayır. Bunun üçün böyük dövlətlərin bu
haqsızlığı dəstəkləyəcəklərinə ümid edirlər.
Təsadüfi deyildir ki, rəsmi İrəvan ortaya elə cəfəng və gülünc iddialar atır ki, hətta havadarları belə
qəbul edə bilmirlər. Məsələn, Nikol Paşinyan deyir ki, Rusiya Dağlıq Qarabağda Azərbaycana qarşı antiterror
əməliyyatı aparmalıdır. İşğalçı ərazi sahibinə qarşı öz torpaqlarını azad etmək uğrunda savaşdığına görə
antiterror əməliyyatı tələb edirsə, bu, onun tam xəstə olmasının əlamətidir. Əlbəttə, Moskva bu absurd işə gedə
bilməz.
Yaxud Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyan NATO-dan Türkiyəyə təzyiq etməsini istəyib. Nəyə
görə? Ona görə ki, Türkiyə Azərbaycana mənəvi dəstək verir? NATO-da da ona "get, ağlını başına topla"
deyiblər. Bununla da Ermənistanın Rusiya ilə Qərb arasında "diplomatik manevrləri"nin tam iflasa uğradığını
ekspertlər vurğulayırlar.
Azərbaycan isə uğurlarını artırmaqda davam edir. Hərb meydanında erməni işğalçılarının tarixi
ərazilərimizdən qovulması prosesi sürətlə gedir. Hər gün düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirilir. Eyni zamanda,
siyasi-diplomatik aspektdə də Azərbaycanın və Türkiyənin fəallığı azalmır. Azərbaycan dünyaya real vəziyyəti
hər an çatdırır. Mülki yaşayış məntəqələrinə raket hücumlarının törətdiyi fəsadlarla yerində tanış olmaq üçün
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xarici ölkələrin diplomatik nümayəndələri və hərbi attaşeləri hadisə yerinə aparılır. Vəziyyəti öz gözləri ilə
görən xarici diplomatlar erməni vəhşiliyinin əyani şahidi olurlar.
Digər tərəfdən, Azərbaycan və Türkiyə beynəlxalq təşkilatlarda əsl vəziyyəti izah etməkdədirlər. Artıq
bütün beynəlxalq təşkilatlar Ermənistanı qınayan bəyanatlar veriblər. Ondan işğal etdiyi ərazilərdən çıxmasını
tələb edirlər.
Azərbaycanın siyasi-diplomatik fəallığı və uğurlu informasiya siyasəti nəticəsində bir sıra dövlətlər
Bakını dəstəkləyən qətiyyətli mövqe nümayiş etdiriblər. Bu sırada Pakistan, Ukrayna, Gürcüstan, Macarıstan,
Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan və Əfqanıstanı göstərmək olar. Onlar bu və ya digər dərəcədə
Azərbaycanın haqlı mövqeyini dəstəkləyiblər. Eyni zamanda, konkret və praktiki addımlar atan ölkələr də
vardır. Türkiyə-Ukrayna münasibətlərini həmin sıraya daxil etmək olar.
Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskinin Ankaraya səfəri geniş əks-səda doğurub. Çünki tərəflər
geosiyasi və strateji əhəmiyyəti olan sənədlər imzalayıblar. Türkiyə tərəfi Ukraynaya ərazi bütövlüyünü təmin
etməkdə yardımçı olacağını ifadə edib. Ankara bir daha vurğulayıb ki, Krımın işğalını qəbul etmir. Donbasda
münaqişənin həll edilməsini vacib sayır. Bunlardan başqa, Türkiyə və Ukrayna hərbi sahədə geniş əməkdaşlıq
haqqında razılığa gəliblər. Onlar bir neçə ortaq hərbi layihələr üzərində işləyirlər. Nəhayət, Türkiyə və Ukrayna
azad ticarət zonası yaratmaq üzərində işləri sürətləndirməyi qərara alıblar.
Bütün bunlardan ekspertlər çox maraqlı geosiyasi qənaət əldə edirlər. Onlar təsdiqləyirlər ki,
Azərbaycan Ordusunun Qarabağda apardığı döyüş əməliyyatları, bütövlükdə postsovet məkanında
separatizmə qarşı səmərəli mübarizənin fəlsəfəsini yaratdı. Azərbaycanın bu təcrübəsindən istifadə edərək,
digər münaqişələri də həll etmək mümkündür. Əlbəttə, bizim üçün çox əhəmiyyətli qənaətdir. Çünki söhbət
faktiki olaraq Azərbaycanın geosiyasi rolunun yüksəlməsindən gedir. Bu bağlılıqda Azərbaycan regional
təhlükəsizlik sisteminin formalaşdırılması üçün də faydalı arqumentləri ortaya qoymuş olur.
Daha geniş geosiyasi kontekstdə isə Türkiyə-Azərbaycan birliyinin Cənubi Qafqazda geosiyasi sabitliyi
təmin edən gücə çevrildiyi nəticəsini çıxara bilərik. Artıq bu barədə real fakt kimi danışmaq olar. İki qardaş
ölkə postsovet məkanında və bütövlükdə Avrasiya regionunda təsirli qüvvə olaraq özünü təsdiq etməkdədir.
Təbii ki, əsasını ulu öndər Heydər Əliyevin qoyduğu və Prezident İlham Əliyev tərəfindən yüksək peşəkarlıqla
inkişaf etdirilən xarici siyasət kursu burada başlıca məqamı təşkil edir. Həmin siyasi kursun bəhrələrini
dövlətimiz və cəmiyyətimiz yüksək qiymətləndirir. Azərbaycan bütün dünyaya öz ədalətini və gücünü
göstərdi. Özü də elə bir səviyyədə ki, geniş bir geosiyasi məkanda ümumi mənzərə dəyişməkdədir.
Səs.-2020.-4 noyabr.-№196.-S.5.
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BMT Baş Assambleyasının xüsusi sessiyasının keçirilməsi ölkəmizin koronavirus
pandemiyasına qarşı mübarizədə fəal rolunun təsdiqidir
V.Bayramov
Bu təşəbbüsün reallaşması üçün bizə 97 səs lazım idi. Biz isə 130-dan çox ölkənin səsini
qazandıq. Hesab edirəm ki, burada iki əsas amil öz rolunu göstərdi – bu mövzunun aktuallığı və
beynəlxalq müstəvidə Azərbaycana olan dəstək və rəğbət. Biz bu rəğbəti uzun illər ardıcıl fəaliyyət
hesabına, prinsipial, müstəqil siyasətimiz sayəsində qazanmışıq.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Azərbaycan Prezidenti və Qoşulmama Hərəkatının (QH) sədri İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə QH-na
üzv ölkələr adından pandemiyaya qarşı dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində videokonfrans formatında
BMT Baş Assambleyasının xüsusi sessiyasının keçirilməsi təklifinin razılıqla qarşılanması respublikamızın
beynəlxalq nüfuzunun əyani təsdiqidir. Bu təşəbbüsə 130-dan çox ölkə tərəfindən rəsmi dəstək ifadə
edilmişdir.
Yeri gəlmişkən, BMT-nin fəaliyyət göstərdiyi dövr ərzində 31 xüsusi sessiya keçirilmişdir. Bunlardan
yalnız üçü dövlətlər tərəfindən çağırılmışdır. Lakin Azərbaycanın təklifi ilə xüsusi sessiyanın ilk dəfə olaraq
dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində və videokonfrans formatında olacağı qərara alınmışdır. Beləliklə,
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev öz önəmli təşəbbüsü ilə BMT tarixində bir ilkə imza atmışdır.
Xatırladaq ki, bu il iyulun 10-da xüsusi sessiya rəsmi olaraq öz işinə başlamışdır. Çoxsaylı müzakirələr
zamanı bu sessiyanın sədrliyi, keçirilmə qaydaları və digər önəmli məsələlər haqda qərarlar verilmişdir.
Noyabrın 5-də isə BMT Baş Assambleyası plenar iclasında çağırılacaq xüsusi sessiya ilə bağlı qətnamə qəbul
etmişdir.
Qətnaməyə əsasən, Azərbaycan Prezidenti tərəfindən QH üzv ölkələri adından irəli sürülən təşəbbüs
əsasında BMT Baş Assambleyasının COVID-19-a qarşı mübarizəyə həsr olunacaq dövlət və hökumət başçıları
səviyyəsində xüsusi sessiyasının bu il dekabrın 3-də keçirilməsi qərara alınmışdır.
Burada onu da vurğulayaq ki, işğalçı Ermənistan isə, hətta qlobal təhdid ilə mübarizədə belə öz çirkin
niyyətindən əl çəkməmişdir. Bütün dünya birliyi COVİD-19 pandemiyasına qarşı vahid mövqe nümayiş
etdirdiyi halda, düşmən ölkə əvvəldən bu təşəbbüsə qarşı çıxmışdır. Sözügedən qətnamə ilə bağlı
müzakirələrdə də Ermənistan ona qarşı çıxmış və lehinə səs verməmişdir. Ümumiyyətlə, Ermənistan sona kimi
bu təşəbbüsə qarşı maneələr yaratmağa çalışmış, lakin beynəlxalq ictimaiyyətin qəti mövqeyi ilə üzləşmiş və
düşmən ölkənin cəhdləri rədd edilmişdir.
Prezident İlham Əliyev bununla bağlı müsahibələrinin birində deyib: “O ki qaldı, Ermənistana,
əslində, onlar özlərini çox gülünc vəziyyətə qoydular. Bizim təşəbbüsümüzü 130-dan çox ölkə rəsmən
dəstəklədi, özü də fərdi qaydada. Baxmayaraq ki, Qoşulmama Hərəkatı bütövlükdə buna dəstək vermişdi, yenə
də bütün ölkələr fərdi qaydada ya bizə, ya da ki, BMT-yə məktublarla bu haqda məlumat verdilər. Bir neçə
ölkə səssiz qaldı. Yəni, onlar, sadəcə olaraq, buna reaksiya vermədilər. Yeganə ölkə - Ermənistan bunun
əleyhinə çıxıb. Ermənistanın BMT-dəki səfiri çox qəribə bir məktub ünvanlamışdır ki, onlar bunun
əleyhinədirlər.
Birincisi, Ermənistanın özü regionda və bəlkə də dünyada pandemiyadan ən çox zərər çəkmiş
ölkələrdən biridir. İndi özləri etiraf edirlər ki, bu pandemiya ilə bacarmırlar. İndi özləri döymədikləri qapı
qalmayıb ki, onlara yardım etsinlər. Yenə də dilənə-dilənə, yalvara-yalvara, oradan-buradan hansısa yardım
hesabına yaşamağa çalışırlar. Belə olan halda onlar özləri maraqlı olmalıdır. İkincisi, bu, bir daha onların
ksenofob, irqçi və faşist mahiyyətini göstərir. Çünki artıq dünya bunların əsl simasını dəfələrlə görübdür. Bu
gün Ermənistanda faşizm ideologiyası üstünlük təşkil edir. Mən demişəm, rejim dəyişə bilər, amma bu ölkənin
faşist ideologiyası dəyişməz olaraq qalır. Bu ideologiyanın hədəfində bizik. Onların Azərbaycanafob siyasəti
bu gün də özünü büruzə verdi. Onlar özləri-özlərini dünyadan təcrid edirlər. Amma bu addım, əlbəttə ki, heç
bir məsələyə təsir edə bilməz. Sadəcə olaraq, dünya ictimaiyyəti bir daha Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinə öz diqqətini artıracaq, görəcək ki, məhz buna görə bu addım atıldı, buna görə
Ermənistan etiraz etdi və yenidən təcrid edilmiş vəziyyətdə qaldı”.
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BMT Baş Assambleyasının COVID-19-a qarşı mübarizəyə həsr olunacaq dövlət və hökumət başçıları
səviyyəsində xüsusi sessiyasının açılış hissəsində BMT Baş Assambleyasının prezidenti, Baş katibi, İqtisadi
və Sosial Şuranın və Təhlükəsizlik Şurasının prezidentləri ilə yanaşı, Qoşulmama Hərəkatının adından onun
sədri qismində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin də çıxışı nəzərdə tutulmuşdur.
Qeyd edək ki, Ermənistan açılış mərasimində Qoşulmama Hərəkatının sədrinin çıxışının olmaması
üçün cəhdlər etmiş, lakin öz məqsədini reallaşdıra bilməmişdir.
Burada bir məqamı da xatırlatmaq istərdik. Bu ilin iyul ayında Prezident İlham Əliyev BMT-nin Baş
katibi Antonio Quterreş ilə telefon danışığında Azərbaycanın COVID-19 pandemiyasına qarşı mübarizədə Baş
katibin və BMT-nin səylərini, o cümlədən çoxtərəfli əməkdaşlığı dəstəklədiyini bildirib.
Ölkə rəhbəri COVID-19 pandemiyasına qarşı mübarizə məqsədilə respublikamızın Ümumdünya
Səhiyyə Təşkilatına 10 milyon ABŞ dolları məbləğində ianə, 30-dan çox ölkəyə isə humanitar və maliyyə
yardımı ayırdığını vurğulayıb.
Dövlətimizin başçısı Qoşulmama Hərəkatının sədri statusunda üzv dövlətlər adından BMT Baş
Assambleyasının COVID-19-a həsr olunan xüsusi sessiyasının çağırılması barədə müraciətinə qısa müddətdə
cavab verdiyinə görə, Baş katib Antonio Quterreşə təşəkkürünü çatdırıb və BMT-nin 130-dan çox üzv
dövlətinin bu təşəbbüsü dəstəklədiyini qeyd edib.
BMT-nin Baş katibi bu nüfuzlu qurumun Baş Assambleyasının COVID-19-a həsr olunacaq xüsusi
sessiyasının keçirilməsi təşəbbüsünü dəstəklədiyini qeyd edərək, texniki-logistik məsələlərin həlli ilə əlaqədar
BMT-nin Azərbaycan tərəfi ilə birlikdə işləməyə hazır olduğunu deyib. Eyni zamanda, Baş katib Azərbaycanın
BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin həyata keçirilməsi üçün fəal surətdə çalışdığını da diqqətə çatdırıb.
BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş tərəfindən dövlətimizin başçısının
təşkilatın Baş
Assambleyasının COVID-19-a həsr olunacaq xüsusi sessiyasının keçirilməsi təşəbbüsünü dəstəkləməsi
təsadüfi deyil. Bununla bağlı bəzi məsələlərə diqqət yetirək. Belə ki, dünyada bu dəhşətli xəstəliyə qarşı
mübarizə aparılan ilk vaxtlardan etibarən Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan tərəfindən
regional və qlobal səviyyədə COVID-19-un aradan qaldırılması məqsədilə beynəlxalq həmrəyliyin
gücləndirilməsinin zəruriliyi vurğulandı. Bu məqsədin reallaşdırılması üçün dövlətimizin başçısı tərəfindən
müəyyən təşəbbüslər irəli sürüldü və əməli addımlar atılmağa başlandı. İlk belə addım Türkdilli Dövlətlərin
Əməkdaşlıq Şurasının dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində aprel ayında COVID-19-a qarşı mübarizə
mövzusunda fövqəladə Zirvə görüşü keçirilməsi ilə gerçəkləşdi. Bundan sonra isə Prezident İlham Əliyevin
rəhbərlik etdiyi Qoşulmama Hərəkatının Təmas Qrupu formatında videokonfransı keçirildi.
İstər Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının fövqəladə Zirvə görüşü, istərsə də Qoşulmama
Hərəkatının Təmas Qrupu formatında videokonfransı ölkəmizin və onun liderinin nüfuzunun nə qədər yüksək
olduğunu bir daha dünyaya nümayiş etdirdi. Eyni zamanda, belə beynəlxalq tədbirlərin həyata keçirilməsi
beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın koronavirus pandemiyasına qarşı mübarizədə fəal rol oynadığını təsdiqlədi,
ölkəmizdə bu məsələyə bilavasitə Prezident İlham Əliyevin şəxsən nəzarət etdiyini, Birinci vitse-prezident
Mehriban xanım Əliyevanın prosesə əvəzsiz dəstək verdiyini göstərdi.
Prezident İlham Əliyevin pandemiyaya qarşı mübarizə çərçivəsində tədbirlərin görülməsi məqsədilə
hazırda rəhbərlik etdiyi Qoşulmama Hərəkatı ölkələri adından BMT Baş Assambleyasının dövlət və hökumət
başçıları səviyyəsində videokonfrans vasitəsilə xüsusi sessiyasının keçirilməsi təklifi ilə BMT-nin Baş katibi
Antonio Quterreşə müraciət etməsi beynəlxalq aləmdə olduqca yüksək qiymətləndirilib və adı çəkilən
beynəlxalq nüfuzlu təşkilatın 130-dan çox üzv dövləti tərəfindən dəstəklənib.
BMT-nin 130-dan çox üzv dövləti tərəfindən Qoşulmama Hərəkatının sədri statusunda Prezident
İlham Əliyevin Baş Assambleyanın xüsusi sessiyasının keçirilməsi barədə təşəbbüsünün dəstəklənməsi
beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən ölkəmizə olan böyük etimadın və hörmətin növbəti göstəricisi kimi
dəyərləndirilir. Bunu təsdiqləyən digər bir tarixi hadisəyə də diqqət yetirməyi zəruri bilirəm. Belə ki, 2011-ci
il oktyabrın 24-də Azərbaycan 2012-2013-cü illər üzrə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvlüyünə
keçirilən seçkilərdə BMT-yə üzv olan 193 dövlətdən 155-nin dəstəyi ilə inamlı qələbə qazanaraq, bu nüfuzlu
beynəlxalq təşkilatın Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv qəbul olunub.
Əlbəttə, Azərbaycanın diplomatiya tarixində belə bir uğura imza atması son illər ərzində sabit inkişaf
edən, yüksək iqtisadi göstəricilərə nail olan və beynəlxalq siyasətdəki fəaliyyəti ilə dünya ictimaiyyətinin
rəğbətini qazanan dövlət kimi tanınmasının parlaq ifadəsidir.
Xalq qəzeti. - 2020.- 14 noyabr. - № 237. - S. 1.
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Fransanın “Le Point” jurnalı Azərbaycanın xarici işlər nazirinin müsahibəsini yayıb
Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Fransanın “Le Point”
jurnalına müsahibə verib.
Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, müsahibədə
nazir Ceyhun Bayramov üçtərəfli bəyanat, Rusiya sülhməramlılarının bölgədə yerləşdirilməsi,
Fransanın mövqeyi, bölgədəki xristian abidələrinin taleyi, müharibədə Türkiyənin rolu, Dağlıq
Qarabağda birgəyaşayışa zəmanət və digər sualları cavablandırıb.
AZƏRTAC müsahibəni təqdim edir:
-Atəşkəsdən sonra Ermənistan tərəfi ilə sülh müqaviləsini bağlayacaqsınız?
-BMT Təhlükəsizlik Şurasının qərarlarına əsaslanan 10 noyabr tarixli üçtərəfli bəyanatın icrası üçün
vaxt lazım olacaq. Bəyanatda yalnız atəşkəs deyil, sülhə aparan bir sıra mühüm addımların da təmin edilməsi
nəzərdə tutulur. Bəyanatın əsas elementi Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal etdikləri üç rayonu dekabrın 1dək təhvil verməsidir. Bu tələbin icrası Ermənistanın sülh prosesinə sadiqliyinin dəyərləndirilməsinə imkan
yaradacaq. Onilliklər boyu davam edən müharibə vəziyyəti nəticəsində yaranmış yaraların sağalması asan
olmayacaq və vaxt aparacaq. Əsas odur ki, bütün hərbi əməliyyatlar dayandırılsın və bölgədə sülhün bərqərar
olması üçün tədbirlər görülsün. Biz bu münaqişəni sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. Yalnız Təhlükəsizlik
Şurasının müvafiq qətnamələrinə uyğun olaraq Azərbaycan ərazilərinin işğalına son qoymaqla və azərbaycanlı
məcburi köçkünlərin öz evlərinə qayıtmasını təmin etməklə bölgədə davamlı sülh və təhlükəsizlik bərqərar ola
bilər.
Atəşkəsin ən yaxşı təminatçısı rus hərbçiləridir?
-Sentyabrın 27-də Azərbaycanın əks-hücum əməliyyatlarına başlamasından etibarən Ermənistanla
Azərbaycan arasında üç dəfə atəşkəs razılaşdırıldı və hər dəfə bu atəşkəs Ermənistan tərəfindən pozuldu. Buna
görə də atəşkəsə əməl edilməsi üçün hərbi qüvvələrə ehtiyac olduğu aydınlaşdı. Rusiyanın sülhməramlı
kontingenti suveren Azərbaycan ərazisinə Azərbaycanın dəvəti və üçtərəfli bəyanatın müddəalarına əsasən
gətirildi. Rusiya Minsk qrupunun Cənubi Qafqazla sərhədi olan yeganə həmsədr ölkəsidir, bu səbəbdən
bölgədə sülh və sabitlikdə birbaşa maraqlıdır. Həm Ermənistan, həm də Azərbaycan ilə münasibətləri
baxımından, şübhəsiz ki, bu ölkə həmçinin Rusiya Prezidenti tərəfindən imzalanan razılaşmanın həyata
keçirilməsində həlledici rol oynaya bilər.
-Qərb ölkəsi olan iki həmsədr - Fransa və ABŞ atəşkəs razılaşması ilə əlaqəli olmadığı halda Minsk
qrupu faydasız oldu?
-Minsk Qrupunun artıq faydalı olmadığını deməzdim. Fikrimizcə, effektiv olmayan məsələ tarazlı
kimi nəzərdə tutulan bir yanaşma adı altında Ermənistana və Azərbaycana eyni mesajlar verməkdir.
Təcavüzkar ilə təcavüzün qurbanı arasında, işğalçı dövlət ilə əraziləri işğal edilmiş ölkə arasında, qaçqın və
onu öz evindən qovan işğalçı arasında tarazlıq saxlamaq mümkün olmayan bir məsələdir. Beynəlxalq
vasitəçilərin münaqişəyə diplomatik həll yolu tapmaq səylərinə hörmətlə yanaşırıq. Ancaq təcrübə onu göstərir
ki, Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərindən silahlı qüvvələrini çıxarmaq üçün Ermənistana təzyiq olmadığı
təqdirdə, bu ölkə beynəlxalq ictimaiyyətin tələblərini yerinə yetirməyə hazır olmayacaqdır.
-Sizin fikrinizcə, münaqişə zamanı Fransa bitərəf qaldı?
- Vasitəçi olmaq üçün fundamental şərt neytrallıqdır. Təəssüf ki, Fransanın rəsmi qurumlarının son
açıqlamaları birtərəfli və qərəzli idi. Fransada erməni diasporunun mövcudluğunun nəzərə alınacaq vacib bir
amil olduğunu anlaya bilərik, amma bir dövlətin rəsmi mövqeyinin müəyyən edilməsi məsələsinə gəldikdə, bu
mövqe beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri, habelə dövlət məsuliyyətindən irəli gələn prinsiplərə
əsaslanmalıdır. Xüsusən də sözügedən dövlət vasitəçi mandatına sahibdirsə.
- Fransa sülh müqaviləsini təşviq etmək üçün nə edə bilər?
- Fransanın beynəlxalq hüquqa ciddi riayət etməsindən başqa bir şey gözləmirik. Bunun üçün 1993-cü
ildə Fransanın səs verdiyi BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrinin icrası, beynəlxalq səviyyədə
tanınmış dövlət sərhədlərinin toxunulmazlığının təminatı və məcburi köçkünlərin fundamental hüquqlarının
bərpası tələb olunur.
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- Bu müharibədə Türkiyənin Azərbaycana pilotsuz təyyarələr və suriyalı muzdlular daxil olmaqla,
köməyi böyük rol oynadı. Münaqişənin beynəlmiləlləşdirilməsi davamlı həllin axtarışını çətinləşdirmir?
Azərbaycan Ordusunu gücləndirən amillər Silahlı Qüvvələrimizin mobilliyi, dron texnologiyası və
tətbiq etdiyimiz müasir yanaşmadır. Ölkəmiz Türkiyə daxil olmaqla bir sıra ölkələrlə müdafiə sahəsində uğurlu
əməkdaşlıq edir. Türkiyə həmişə haqlı mövqeyimizi dəstəkləyib. Azərbaycan münaqişənin
beynəlmiləlləşdirilməsi və Ermənistanın üçüncü ölkələri cəlb etmək cəhdlərinə qarşı çıxış edib. Suriyalı
muzdlular barədə hekayəyə gəldikdə isə, biz bir neçə dəfə təkrarladıq və Prezident İlham Əliyev bunun
müəyyən ölkələr tərəfindən yayılan açıq-aşkar dezinformasiya olduğunu təsdiqlədi. Bu şayiələri yayanlar
tərəfindən heç bir dəlil verilməyib. Silahlı qüvvələrin komplektləşdirilməsini çətinləşdirən ciddi demoqrafik
böhranla illər boyu üzləşən Ermənistandan fərqli olaraq, Azərbaycan yaxşı təchiz olunmuş, peşəkar və güclü
orduya sahibdir. Ərazimizin bütövlüyünü qorumaq üçün kənar silahlı qüvvələrə və nizamsız qruplaşmalara
ehtiyacımız yoxdur.
-Hazırda sizin nəzarətinizdə olan xristian abidələri, xüsusən də Dədəvəng monastırı ilə bağlı
vəziyyət necə olacaq?
-Azad edilmiş ərazilərdəki bütün dini-tarixi abidələr dövlət tərəfindən qorunacaq. Azərbaycan
müxtəlif mədəniyyətlərə və dinlərə hörmət və tolerantlıq ənənəsinə sahib olan çoxmillətli ölkədir. Ölkəmizdəki
böyük xristian icması cəmiyyətimizin ayrılmaz hissəsidir. Həmin icma ölkə həyatında fəal rol oynayır. Onun
kilsələri, ibadət yerləri və abidələri Azərbaycan dövləti tərəfindən tam şəkildə qorunur. Təsadüfi deyil ki, Papa
Fransisk 2016-cı ildə Bakıya səfəri zamanı ölkəmizi dini tolerantlıq nümunəsi kimi göstərdi. Azərbaycan
xristian irsini yalnız öz sərhədləri çərçivəsində deyil, həm də xaricdə qoruyur. Məsələn, Heydər Əliyev Fondu
Fransanın Orn departamentində X-XII əsrlərə aid 7 kilsənin bərpasına yardım edib.
-Son bir neçə həftə ərzində aparılmış müharibədə xristianlarla müsəlmanlar arasında dini
qarşıdurma epizodu olubmu?
-Ermənistan ilə Azərbaycan arasındakı münaqişə dini münaqişə deyil və heç vaxt belə olmayıb. Bu,
ərazilərimizə qarşı erməni iddiaları ilə başlayan dövlətlərarası münaqişədir. Bunu dini münaqişə kimi qələmə
vermək cəhdləri uğursuzluğa məhkumdur, çünki Azərbaycan müxtəlif dinlərin davamçılarının əsrlər boyu sülh
şəraitində yaşadığı ölkədir.
- Nə üçün Azərbaycanın Silahlı Qüvvələri Şuşadakı kimi, kilsələr də daxil olmaqla, mülki binaları
və məktəbləri bombaladı?
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin əks-hücum əməliyyatları beynəlxalq humanitar hüquqa uyğun olaraq
həyata keçirilib. Əhali, məktəb və ya xəstəxana kimi mülki infrastruktur hədəfə alınmadı. Azərbaycan
Ordusunun əməliyyatları legitim hərbi hədəflərə cavab verməklə məhdudlaşdı. Problem ondadır ki, erməni
tərəfi mülki binalardan qalxan kimi istifadə edirdi. Xankəndidəki uşaq bağçasında məsləhətləşən erməni
zabitlərin fotosu sosial şəbəkələrdə çox müzakirə olundu. Bəhs etdiyiniz kilsə ilə bağlı demək istərdim ki,
Azərbaycan Prezidenti bunun səhv və ya qəsdən həyata keçirilmiş erməni təxribatı olduğunu söylədi. Faktla
bağlı araşdırma aparılır. Lakin vurğulamaq istərdim ki, məqsədimiz kilsələri dağıtmaq olsaydı, Bakının
mərkəzində minlərlə erməni kitabının saxlanıldığı erməni kilsəsini bərpa etməzdik.
-Azərbaycan gələcəkdə tarixən ermənilərin məskunlaşdığı bir bölgə olan Dağlıq Qarabağ üzərində
Ermənistan suverenliyini tanımağa hazırdırmı?
-Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tarixi bir hissəsidir. Ermənilər 1813-cü ildə Gülüstan və 1828-ci ildə
Türkmənçay müqavilələrindən sonra bu ərazilərdə yerləşdirilib. Sovet dövründə ermənilərin orada çoxluq
təşkil etdiyi faktdır. Amma xatırlayaq ki, orada yaşayan azərbaycanlılar və bölgəni əhatə edən 7 Azərbaycan
rayonunda yaşayanlar 1990-cı illərin əvvəllərində işğalı zamanı Ermənistanın həyata keçirdiyi etnik
təmizləmənin qurbanı olublar. On illərdir ki, bu insanların hüquqları kobud şəkildə pozulub. Ermənistanın
suverenliyi Azərbaycan torpağında deyil, Ermənistan Respublikasının ərazisində həyata keçirilə bilər. Dağlıq
Qarabağın statusu məsələsi 10 noyabr tarixli üçtərəfli bəyanatda qeyd olunmayıb. Azərbaycan dəfələrlə bəyan
edib ki, Dağlıq Qarabağın hər iki icması Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində sülh və təhlükəsizlik
şəraitində birgə yaşaya bilər.
-Azərbaycan hökuməti Dağlıq Qarabağ erməniləri üçün bu cür dinc birgəyaşayışa necə zəmanət
verə bilər?
- Azərbaycan Konstitusiyası etnik mənsubiyyətindən, dinindən və siyasi mənsubiyyətindən asılı
olmayaraq, hər bir vətəndaşı bərabər hüquqlarla təmin edir və onların azadlıqlarını qoruyur. Azərbaycan
beynəlxalq birliyin məsuliyyətli üzvüdür, bir çox beynəlxalq qurumların üzvüdür, əsas hüquqları, azadlıqları,
mədəni və dini irsi qoruyan müqavilə və konvensiyalara riayət edir. Dağlıq Qarabağın gələcəyi onun iqtisadi,
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mədəni və insan resurslarının inkişafı ilə müəyyənləşdiriləcək. Azərbaycan Prezidenti artıq işğaldan azad
edilən ərazilərin bərpası və yenidən qurulması üçün proqramın hazırlanacağını açıqladı. Azərbaycan sülh,
təhlükəsizlik və qarşılıqlı hörmət şəraitində Dağlıq Qarabağdakı azərbaycanlı və erməni icmalarının
birgəyaşayışını təmin etməyə hazırdır.
-Atəşkəs elan edildikdən sonra Prezident İlham Əliyev niyə ermənilərin “itlər kimi” qovulması ilə
bağlı şərhlər verdi?
Bu açıqlama erməni xalqına qarşı yönəlməyib. Prezident İlham Əliyev Ermənistanın siyasi-hərbi
rəhbərliyindən, ərazilərimizi qanunsuz olaraq işğal edib mülki şəxslərə qarşı hərbi cinayətlər törədənlərdən,
Gəncə, Bərdə və Azərbaycanın digər yaşayış yerlərindəki günahsız mülki şəxslərə qarşı hücum əmri
verənlərdən danışdığını açıq şəkildə bildirdi. Şübhəsiz ki, müharibə cinayətləri törətmiş şəxslər əməllərinə
görə cavab verməlidirlər.
Xalq qəzeti. - 2020.- 26 noyabr. - № 247. - S. 6.

2080

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Azərbaycan beynəlxalq münasibətlərdə etibarlı ölkədir
Prezident İlham Əliyev: “Bu səfərlər ikitərəfli əlaqələrimizin çox möhkəm zəmində olmasını
göstərir”
Rəfiqə Kamalqızı
Azərbaycan 27 sentyabrdan sonra da bir çox mötəbər qurumlarla əməkdaşlığını genişləndirib,
nüfuzunu artırıb. Bu gün torpaqlarını 30 illik əsarətdən qurtaran Azərbaycan Böyük Qələbəyə 8 noyabrda
nail oldu, "Qarabağ Azərbaycandır və NİDA" deyimini təsdiq etdi. Əlbəttə, bütün bunlar Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən xarici siyasətin nəticəsidir. Bu gün Azərbaycan beynəlxalq aləmdə
çox böyük hörmətə layiqdir, güclü orduya, iqtisadi gücə malik olan ölkə kimi tanınır, sözünə etibar olunur.
Və Azərbaycanın dünyadakı dostlarının sayı artmaqdadır, həmçinin, beynəlxalq təşkilatlarda fəaliyyəti
təqdir olunur. Azərbaycanın mühüm beynəlxalq tədbirlərə uğurla ev sahibliyi etməklə bu sahədə geniş
təcrübəyə malik bir dövlətdir.
Dekabrın 7-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev İtaliya Deputatlar Palatasının sədr
müavini Ettore Rosatonun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etməsi deyilənlərin göstəricisidir.
“Bu səfərlər ikitərəfli əlaqələrimizin çox möhkəm zəmində olmasını göstərir”
Prezidenti İlham Əliyev İtaliya Deputatlar Palatasının sədr müavini Ettore Rosatonun başçılıq etdiyi
nümayəndə heyətini qəbul edərkən bildirib ki, müharibədən sonra Azərbaycana səfər edən ilk Avropa
nümayəndə heyətisiniz və bu da İtaliya ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr çox sürətlə inkişaf etdiyini və siyasi
əlaqələr ən yüksək səviyyədə olduğunu göstərir: “Şadam ki, siz Azərbaycana səfər edirsiniz. Müharibədən
sonra Azərbaycana səfər edən ilk Avropa nümayəndə heyətisiniz. Yəqin ki, bu, təsadüfi deyil, çünki İtaliya ilə
Azərbaycan arasındakı əlaqələr çox sürətlə inkişaf edir və bu gün ən yüksək səviyyədədir. Hesab edirəm ki,
siyasi əlaqələr ən yüksək səviyyədədir. Mənim bu ilin əvvəlində İtaliyaya etdiyim dövlət səfəri bunun bariz
nümunəsidir. Səfər zamanı bir çox önəmli sənədlər imzalanmışdır. Onların arasında Çox ölçülü Strateji
Tərəfdaşlıq haqqında sənəd xüsusi yer tutur. Bu sənəd bizim strateji tərəfdaşlığımızı bir daha təsdiqlədi. Səfər
zamanı həm Prezident, həm Baş nazirlə görüşlərim əsnasında bir çox önəmli məsələlər müzakirə olundu. Eyni
zamanda, Senatın və Nümayəndələr Palatasının rəhbərləri ilə mənim görüşlərim də çox gözəl keçdi”.
Dövlət başçısı həmçinin İtaliya ölkəsi ilə bütün sahələr üzrə əlaqələrin daha geniş olacağının deyib:
“İki il bundan əvvəl İtaliya Prezidenti cənab Mattarella Azərbaycanda rəsmi səfərdə idi. Bu səfərlər ikitərəfli
əlaqələrimizin çox möhkəm zəmində olmasını göstərir”. Bu gün İtaliya-Azərbaycan əlaqələri həm siyasi, həm
iqtisadi, həm bütün başqa sahələrdə çox uğurla inkişaf edir”.
“İtaliya-Azərbaycan əlaqələrini daha da möhkəmləndirəcək”
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bildirib ki, bu gün İtaliya-Azərbaycan əlaqələri həm siyasi, həm
iqtisadi, həm bütün başqa sahələrdə çox uğurla inkişaf edir: “Bu gün İtaliya-Azərbaycan əlaqələri həm siyasi,
həm iqtisadi, həm bütün başqa sahələrdə çox uğurla inkişaf edir. Siz də bilirsiniz ki, İtaliya Azərbaycanın
birinci ticarət tərəfdaşıdır. Keçən il ticarət dövriyyəmiz 6 milyard dollara çatmışdır. Bunun böyük hissəsi enerji
resurslarına aiddir. Amma mən hesab edirəm ki, gələcək illərdə qeyri-neft sektoru da bizim aramızda xüsusi
çəkiyə malik olacaq. Energetika sektoruna gəldikdə, bildiyiniz kimi, yaxın gələcəkdə TAP layihəsi istismara
veriləcək və şübhəsiz ki, bu, İtaliya-Azərbaycan əlaqələrini daha da möhkəmləndirəcək. Bizim humanitar sahə
ilə bağlı da böyük planlarımız var və artıq bir çox reallaşan layihələrimiz var. İtaliyaya dövlət səfərim
çərçivəsində, eyni zamanda, təhsil sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olundu”.
“İtaliya-Azərbaycan Universitetinin yaradılması ilə bağlı razılığa gəlmişik”
“İtaliya-Azərbaycan Universitetinin yaradılması ilə bağlı razılığa gəlmişik. Bakıya qayıdandan sonra
mənim tərəfimdən bu məsələ ilə bağlı müvafiq göstərişlər verilmişdir. Hesab edirəm ki, yaxın gələcəkdə
universitet üçün bina da inşa ediləcək”,-deyən dövlət başçısı bildirib ki, bu məsələ diqqətdədir: “Onu da
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bildirməliyəm ki, mənə verilən məlumat əsasında orada bir neçə fakültə fəaliyyət göstərəcək. O siyahıya
baxanda gördüm ki, orada memarlıq fakültəsi yoxdur və təklif etdim ki, bu da əlavə olunsun. Çünki İtaliya
memarlığı ümumbəşəri dəyərdir və ölkəmizdə geniş vüsət almış tikinti sektorunun əlbəttə ki, müasir görkəmi
olmalıdır. Əlbəttə, İtaliya-Azərbaycan Universitetində təhsil alacaq gənclər iki ölkə arasındakı əlaqələrə xüsusi
töhfə verəcəklər”.
“Döyüş meydanında məğlubiyyətə uğrayarkən Ermənistan mülki vətəndaşları atəşə tutub”
Prezident İlham Əliyev görüş zamanı İtaliya Deputatlar Palatasının nümayəndə heyətinin Gəncədə,
Ağdamda səfərdə olduqları üçün və hər şeyin şahidi olduqları üçün təşəkkürünü bildirib və qeyd edib ki,
Ermənistan tərəfindən törədilmiş hərbi cinayətlər göz qabağındadır: “Mən, eyni zamanda, sizə təşəkkürümü
bildirmək istəyirəm ki, siz həm Gəncəyə, həm Ağdama səfər etmisiniz, Ermənistan dövlətinin törətdiyi hərbi
cinayətləri görmüsünüz. Ermənistan tərəfindən törədilmiş hərbi cinayətlər göz qabağındadır. Döyüş
meydanında məğlubiyyətə uğrayarkən Ermənistan mülki vətəndaşları atəşə tutub”. “Gəncəni Ermənistan
ərazisindən ballistik raketlərlə atəşə tutmuşdur. Bu, hərbi cinayətdir və bu cinayətə görə Ermənistan rəhbərliyi
cavab verəcək”,- deyən Prezident İlham Əliyev vurğulayıb ki, bu Ermənistan faşizminin eybəcər sifətini
göstərən cinayətdir: “Müharibə zamanı 94 mülki şəxs həlak olmuşdur, 400-dən çox yaralanmışdır. Ballistik
raketlərlə bu zərbə təsadüfi xarakter daşımırdı, məqsədyönlü şəkildə məhz mülki vətəndaşların yaşadığı
məkana gecə vaxtı istiqamətləndirilmişdir ki, daha çox qurbanlar olsun. Ağdam şəhərini də gördünüz. Daha
doğrusu, artıq şəhərdən bir şey qalmayıb, orada bütün binalar dağıdılıb. Bu, Ermənistan faşizminin eybəcər
sifətini göstərən cinayətdir”.
Prezident İlham Əliyev onu de deyib ki, işğalçı, faşist xislətli erməni elə zənn edirdi ki,
qayıtmayacağıq, ancaq biz döyüşə-döyüşə, onları diz çökdürərək torpaqlarımızdan qovduq: “Onlar hesab
edirdilər ki, azərbaycanlılar bu torpaqlara heç vaxt qayıtmayacaqlar. Amma biz qayıtmışıq, döyüşə-döyüşə
onları torpaqlarımızdan qovduq. Onlar bizim qabağımızda diz çökdülər”.
“İndi ölkəmizin yeni dövrü başlayır, biz bütün o bölgələri yenidən quracığıq”
“İndi ölkəmizin yeni dövrü başlayır, biz bütün o bölgələri yenidən quracağıq. Artıq ilkin addımlar
atılır, ilkin infrastruktur layihələrinə start verilib”,-deyən dövlət başçısı bildirib ki, işğal olunan torpaqları viran
qoyublar, qanunsuz məskunlaşma siyasəti aparıblar: “Amma demək olar ki, Ağdamda gördüyünüz mənzərə
azad edilmiş bütün torpaqlarda müşahidə olunur. Füzuli şəhərində də bir dənə salamat bina qalmayıb, Cəbrayıl
şəhərində də. Zəngilan, Qubadlı eyni vəziyyətdədir. Kəlbəcər və Laçın rayonlarında Ermənistan dövləti
qanunsuz məskunlaşma siyasəti aparmışdır. Bu da hərbi cinayət sayılır, Cenevrə Konvensiyalarına zidd olan
bir addımdır. Ona görə bu rayonlarda bəzi yaşayış məntəqələrində bəzi evlər qalıb. Orada ermənilər
yaşayırdılar. Ancaq noyabrın 10-dan dekabrın 1-nə qədər - o vaxt çərçivəsində onlar bu bölgələri tərk etməli
idilər - onlar orada da vəhşilik törətdilər, evləri yandırdılar, sökdülər. Halbuki o evləri onlar yox, o vaxta qədər
- 30 il bundan əvvəl orada yaşamış azərbaycanlılar tikmişdilər. Meşələri yandırdılar, ağacları kəsdilər, yəni,
dünyanın gözü qarşısında vəhşilik törətdilər. Beynəlxalq media qurumları da bu barədə reportajlar hazırlayıb
mətbuata vermişlər. Bütün dünya indi gördü ki, Azərbaycan hansı vandallarla üz-üzə qalmışdır və bu
vandallara qarşı təkbaşına müharibə apararaq öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmişdir. İndi bərpa dövrü başlayır,
genişmiqyaslı quruculuq işləri aparılacaq”.
“Əsl dostluq isə özünü çətin anlarda büruzə verir”
“Əlbəttə ki, Azərbaycan şirkətləri, ilk növbədə, bu işlərdə iştirak edəcək və bizim üçün dost olan
ölkələrin şirkətlərini də biz dəvət edəcəyik, daha doğrusu, artıq dəvət etmişik”,-deyənə Prezident bildirib ki,
artıq əsl dostlar görününməkdədir: “Mən çox istərdim ki, İtaliya şirkətləri bu işlərdə, yəni, bərpa,
yenidənqurma işlərində fəal iştirak etsinlər. İtaliya tərəfinə artıq bu təkliflər verildi. Yaxın günlərdə
videokonfrans vasitəsilə ilkin təmaslar olacaq. Əlbəttə, bir daha demək istəyirəm ki, dost ölkələrin şirkətləri
bu işlərdə iştirak edəcəklər. Əsl dostluq isə özünü çətin anlarda büruzə verir. Bizim üçün də bu müharibə, eyni
zamanda, onu göstərdi ki, Azərbaycanın əsl dostları kimlərdir, hansı ölkələrdir. Biz dostluğu qiymətləndirən
xalqıq. Sizin Azərbaycana səfəriniz bir daha onu göstərir ki, İtaliya doğrudan da Azərbaycanın əsl dostudur.
Bir daha xoş gəlmisiniz”.
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İlham Əliyevdən diplomatiya dərsi
Bahadur İMANQULİYEV
Prezident İlham Əliyevin bu il dekabrın 12-də ATƏT-in Minsk qrupunun Fransadan olan həmsədri
Stefan Viskontini, ABŞ-dan olan həmsədri Endrü Şoferi, Rusiyanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli
səfiri Mixail Boçarnikovu və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anji Kaspşikini qəbul
edərkən ibrətamiz çıxışı ilə Azərbaycan diplomatiyası tarixinə yeni bir şanlı səhifə yazdı.
Əlbəttə, Prezident 28 il Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə cəhdləri
imitasiya edən bu qurumun təmsilçilərini qəbul etməyə və çağırılmayan qonaqları müvafiq nazirliyin
rəhbərinin üstünə göndərə bilərdi. Amma əksinə, onları qəbul etdi, işğalçı Ermənistanın 30 ilə yaxın müddət
ərzində törətdyi bütün cinayətləri sadaladı, səbir və təmkinlə baş verənlərdə işğalçı Ermənistanın və ona dayaq
duran beynəlxalq qurumların günahkar olduğunu bildirdi.
İlham Əliyev görüşün sonunda ən vacib məqama toxundu: "Bununla, mən sözlərimi yekunlaşdırıram ki,
sizi dinləyim, çünki buraya gəlmək sizin ideyanız idi. Bunu bir daha kameralar qarşısında deyə bilərəm. Mən
Minsk qrupunu səfərə dəvət etməmişəm. Lakin mənə məlumat verəndə ki, Minsk qrupu gəlmək istəyir, dedim
gəlsinlər, etiraz etmirəm. Bəlkə onların mənə sözləri var. Əgər siz bunu kamera qarşısında söyləmək
istəyirsinizsə, buyurun. Əgər istəmirsinizsə, mən onlara deyim getsinlər. Necə istəsəniz. Buyurun, sizi
dinləyirəm”.
Belə qəbul diplomatik dildə Minsk üçlüyünın 28 illik fəaliyyətsizliyinə verilən konkret və lakonik
qiymətdir. Yəni 28 il gəldiniz, əlinizi əlinizin üstünə qoyub oturdunuz, indi nə edəcəksiniz ki?!
Prezident çıxışının əvvəlində qonaqlara xatırlatdı ki, Minsk qrupu ilə bir il əvvəl baş tutan son görüşdən
sonra ciddi dəyişikliklər baş vermiş, münaqişənin həlli yeni reallıqları gündəmə gətirmişdir: "Mən həmsədr
dövlətlərin başçılarından olan Prezident Putinin dedikləri ilə razılaşıram ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi artıq
tarixə qovuşub. Mən də həmin fikirdəyəm”.
Dövlət başcısı elə çıxışının əvvəlində təəssüf hissi ilə Minsk qrupunun münaqişənin həllində heç bir rol
oynamadığını, Azərbaycanın döyüş meydanında qalib gələrək Ermənistanı işğalçı dövlət kimi məğlubiyyətini
təsdiq edən kapitulyasiya sənədini - üçtərəfli razılaşmanı imzalamağa məcbur etdiyini dedi.
Minsk üçlüyünü təmsil edən dövlətlər demokrat qiyafəsində hakimiyyətə gələn Paşinyanın göz
qırpımında faşist ideologiyası ilə silahlanmasına, onun azğın və təxribatçı hərəkətlərinə, sərsəm bəyanatlarına,
Qarabağa nasist lideri kimi səfərlər etməsinə reaksiya verə, bunun beynəlxalq hüquqla uzlaşmadığını deyə
bilərdilər. Lakin təəssüf ki, bütün Ermənistan dövlətini vəba kimi cənginə alan erməni faşizmini görmək
istəyənlər tapılmadı. Əksinə, 44 günlük müharibə ərzində Paşinyanın zəng etdiyi liderlərin və digər beynəlxalq
qurumların təmsilçiləri işğalçı dövlətə yerini göstərmək əvəzinə Azərbaycana təsir göstərməyə çalışdılar.
Azərbaycan Prezidenti 44 günlük müharibədə dəfələrlə Ermənistanı sülhə çağırdı, başa saldı ki, işğalçı
dövlət müharibəni dayandırmalı, əraziləri tərk etməli, nahaq qırğınlara yol verməməlidir. Lakin faşizmin
əsarətinə düşən ermənilər özlərini hamıdan üstün mifik ali irq saydıqlarına, qələbəyə sahib çıxacaqlarına əmin
olduqlarına görə sülhə imza atmağı ağıllarına belə gətirmədilər. Ermənistan başqalarının aqibətinə yazmaq
istədiyi məğlubiyyətin uçurumlarına özü yıxıldı. Lakin Azərbaycan bu müharibədə sona qədər özünü ləyaqətlə
apardı, müharibənin bütün qaydalarına, beynəlxalq hüququn müddəalarına əməl etdi, dinc əhaliyə qarşı silah
çevirmədi, Kəlbəcərdə boşaldılmalı əraziləri tərk edənlərə əlavə vaxt da verdi. Baxmayaraq ki, erməni silahlı
quldur dəstələri birinci Qarabağ müharibəsində Kəlbəcərdə etnik təmizləmə apararkən azərbaycanlılara
amansız divan tutmuş, dinc əhalini qətlə yetirmiz, işğal etdiyi ərazilərdə uşaqlara, qadınlara və qocalara belə,
rəhm etməmişlər. Bu davranış yalnız Kəlbəcərdə yox, bütün işğal edilmiş ərazilərdə xüsusi qəddarlıqla
nümayiş etdirilmişdi. İndi isə işğal olunan yaşayış məskənlərində qeyri-qanuni məskunlaşan ermənilər
tikmədiyi evləri yandırdılar, hər şeyi dağıtdılar, meşələri qırıb od vurdular, su elektrik stansiyalarını sıradan
çıxardılar.
Dövlət başçısı qəbulda ermənilərin 28 il ərzində törətdikləri bütün vəhşilikləri detallarınadək
sadalamaqla yanaşı, buna siyasi qiymət də verdi. Prezident çıxışı ilə həm də Minsk üçlüyünün və digər
beynəlxalq qurumların fəaliyyətsiz mövqeyinin hansı faciələrə səbəb olmasını aydın izah etdi. Əgər beynəlxalq
qurumlar və böyük güclər 28 il əvvəl ədalətli mövqe sərgiləsəydi, işğalçı dövlətin maraqlarını müdafiə
etməsəydi bundan hamıdan çox Ermənistan fayda görə bilərdi. Belə ki, savaşa can atan işğalçı dövlətin 10
mindən yuxarı əsgəri məhv oldu. Hələ də 10 minlərlə yaralını müalicə etməyə imkanı çatmır. Nəhayət, ordusu
darmadağın edildi və işğal altında saxladıqları torpaqlardan it kimi qovuldu. Təəssüf ki, kimsə ona bu uzun
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illər ərzində faşizm ideyaları ilə yoluxmağın nə dərəcədə təhlükəli olduğunu demədi, heç bir dövlət erməni
nasistlərinə ucaldılan abidələrin sökülməsini tələb etmədi. Əksinə, ermənilər bəziləri tərəfindən dəstəkləndi.
Dövlət başçısı çıxışında işğal edilmiş ərazilərdə ağlasığmaz vəhşiliklərin törədildiyini, hər şeyin yerlə
yeksan edildiyini, hətta bircə salamat binanın qalmadığını qeyd etdi: "Mən Azərbaycan xalqı ilə açıq və səmimi
olduğum kimi, sizinlə də eyni dərəcədə açıq və səmimi danışmaq istəyirəm. Bütün bu 44 gün ərzində mən
xalqa yalnız həqiqəti söyləyirdim. Paşinyan isə həm xalqına, həm də gündə bir neçə dəfə zəng etdiyi
tərəfdaşlarına yalan danışırdı. O, bu gün də yalan danışmağa davam edir”.
Prezident İlham Əliyev müharibə zamanı beynəlxalq mediaya verdiyi çoxsaylı müsahibələrində olduğu
kimi bu görüşdə də qeyd etdi ki, Azərbaycan erməni xalqı ilə yox, ərazilərimizi işğal edən cinayətkarlarla
döyüşür. Bu gün Azərbaycanda minlərlə erməninin yaşadığı kimi Qarabağ erməniləri də öz evlərində
təhlükəsizlikdə və əmin-amanlıqla yaşaya bilərlər: "Biz müharibədən sonra ermənilərin əvvəl yaşadıqları
kəndlərin vəziyyətini görürük. Orada səfalət hökm sürüb. İnsanlar oralarda inanılmaz şəraitdə yaşayıblar. Bəs
bu işğalın məqsədi nə idi? Nə üçün ermənilər öz xalqının nümayəndələrini uzun illər ərzində orada qul kimi
saxlayırdılar? Bilmirəm, görmüsünüz, yoxsa yox, müharibənin ilk günlərində Azərbaycan Ordusu Ermənistan
ordusunun səngərlərinə daxil olanda, orada məhv edilmiş işğalçıların bəzilərinin bir-birinə zəncirləndiyinin
şahidi oldu. Bu, şokedici videolar idi. Yəni, onlar insanları səngərdə durmağa məcbur edirdilər. Qaçmaq,
mövqelərini tərk etmək istəyənlərin qarşısı belə alınırdı”.
Gəncənin ballistik raketlə atəşə tutulması, Bərdə və Tərtər şəhərlərinin kasetli və fosforlu sursatla
bombardman edilməsi, işğal edilmiş ərazilərdə qanunsuz məskunlaşdırılma ağır hərbi cinayətlər olsa da,
erməni vandalları bu barədə fəxrlə danışırdılar. Sarkisyan və Köçəryan, son zamanlar isə Paşinyan da bütün
beynəlxalq tədbirlərdə cinayətkar olduqlarını unudaraq, əlbəyaxa döyüşlərdən qalib çıxan antik Roma
sərkərdələri kimi poza verirdilər.
Azərbaycan Prezidenti çıxışında bir daha Sarkisyan və Köçəryan ordusunun məğlub edildiyini və 30 il
ərzində törədilən hərbi cinayətlərin araşdırıldığını, bu məqsədlə beynəlxalq tərəfdaşların da dəvət edildiyini
vurğulayaraq bir daha diplomatlara üzünü tutdu: "Eyni zamanda, Minsk qrupunun həmsədrləri işğal olunmuş
ərazilərə dəfələrlə səfər etmişlər və Ermənistan rejiminin hərbi cinayətlərinin şahidi olmuşlar. Şəhərlərimizin
tam dağıdılmasının şahidi olmuşlar. Söhbət yalnız Ağdam və Füzulidən getmir, Cəbrayıl da eyni vəziyyətdədir.
Kəlbəcər və Laçında onlar bəzi evlərdən yalnız məskunlaşmaq üçün istifadə edirdilər. Qubadlı ilə Zəngilanda
onlar suriyalı erməniləri yerləşdirməyi planlaşdırırdılar və onlardan muzdlular kimi istifadə edirdilər. Əlimizdə
ermənilərin istifadə etdiyi muzdlular barədə saysız-hesabsız faktlar var”.
Azərbaycan Prezidenti BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə, ATƏT-in qərarlarına, digər
beynəlxalq təşkilatların qərarlarına baxmayaraq, bu qədər illər ərzində münaqişənin niyə həll olunmadığını bir
sual kimi ortaya qoydu: "BMT Təhlükəsizlik Şurasının üç daimi üzvü öz imkanlarından, potensialından
istifadə edə bilmədi ki, ermənilər çıxmağa məcbur olsun. Hətta bəzi ərazilərdən çıxara bilmədi. Onlar
bacarmadı, yoxsa istəmədi? Bu, açıq sual olaraq qalır”.
İlham Əliyev münaqişənin hərbi həllinin olmasını israrla inkar edən nüfuzlu beynəlxalq qurumların,
yüksək rütbəli rəsmilərin də anlaşılmayan mövqeyinə toxunaraq bildirdi ki, onlar, sadəcə, mövcud vəziyyəti
olduğu kimi saxlamaq istəyirdilər.
Məsələnin hərbi həlli Ermənistanı kapitulyasiya aktına imza atmağa vadar etdi: "Biz onları məcbur
etdik, Minsk qrupu yox! Biz və Prezident Putin. Bu, reallıqdır. Prezident Putinin müdaxiləsi və səyləri
olmasaydı, bu gün, ehtimal ki, vəziyyət başqa cür olardı”.
Ermənistan dövlətini ağılsız və düşünülməmiş işğalçılıq ambisiyaları məğlubiyyətə apardı. Bu gün
Yerevanda və bütün dünyada erməni alimləri, politoloqları və hərbi ekspertləri biabırçı məğlubiyyətin
səbəblərini araşdırırlar. Lakin onlardan heç kimin ağlına gəlmir ki, məğlubiyyətin başlıca iki səbəbi
mövcuddur: ermənilərə heç bir dəxli və aidiyyəti olmayan böyük Ermənistan ideyası və bu ölkədə 100 ildən
artıqdır kök salan faşist ideologiyasının bütün ermənilərin beyninə yeridilməsi.
Xilas yolu sadədir. Ermənistan faşist ideologiyası ilə yoluxduğunu dərk etməlidir. Erməni diasporunun
aqressiv fəaliyyətinə son qoyulmalıdır.
Azərbaycan üçün isə müharibə arxada qalan mərhələdir. Dövlət başçısı regionun gələcəyini düşünür,
işğal edilmiş əraziləri canlandırmaq üçün konkret addımlar atır.
Azərbaycan.- 2020.- 20 dekabr.- № 268.- S. 1-2.
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Azərbaycan beynəlxalq aləmdə güclü dövlət, etibarlı tərəfdaş kimi tanınır
Prezident İlham Əliyev: "Əfqanıstan Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsində hər zaman açıq
mövqe nümayiş etdirib"
Rəfiqə Kamalqızı
Hər bir suveren dövlət beynəlxalq münasibətlərin subyekti kimi, özünün xarici siyasətini həyata
keçirir. Bu gün Azərbaycan dünyada müstəqil siyasət yürüdən, qlobal siyasi proseslərə və beynəlxalq
münasibətlər sisteminə öz baxışı olan bir dövlət kimi tanınır.
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın hərtərəfli inkişafı, iqtisadi potensialının
güclənməsi, həyata keçirilən müstəqil xarici siyasət ölkəmizin nüfuzunun yüksəlməsini, beynəlxalq aləmə
daha sıx inteqrasiyasını, ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələrin möhkəmləndirilməsini təmin edib. Xüsusilə də,
ölkəmizdə həyata keçirilən uğurlu xarici siyasət sayəsində Azərbaycan öz ətrafında əlverişli xarici mühit
formalaşdırıb, dünyanın aparıcı dövlətləri və üzvü olduğu beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı etimada əsaslanan
münasibətlərini inkişaf etdirib.
Dekabrın 18-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Müstəqil Dövlətlər Birliyinin
Dövlət Başçıları Şurasının videokonfrans formatında keçirilən iclasda çıxış edərək bildirib ki, biz Azərbaycana
münasibətdə illər boyu yaranmış müəyyən neqativ fonu aramsız səylərimiz sayəsində aradan qaldırmağa və
həqiqəti dünya birliyinə çatdırmağa nail olduq.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev çıxış zamanı bildirib ki, Azərbaycan həm ölkə daxilində, həm də
beynəlxalq arenada pandemiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı operativ tədbirlər görüb: "Qısa müddətdə
laboratoriyaların sayı praktiki olaraq 8 dəfə artırılıb. Qısa müddətdə 10-dan çox yeni müasir xəstəxana, o
cümlədən modul tipli xəstəxana tikilib. Beləliklə biz COVID xəstələri üçün 10 mindən çox çarpayı təqdim
etmişik. Həkimlərin çatışmaması da ümumi problem idi, çünki heç bir səhiyyə sistemində xəstələrin sayının
bu qədər olacağı nəzərdə tutulmamışdı. Biz həmkar ölkələrlə operativ danışıqlar apararaq 5 ölkədən – İtaliya,
Çin, Kuba, Rusiya və Türkiyədən həkimləri dəvət etdik. Bu, xəstələrin müalicə olunmasında bizə xeyli
dərəcədə kömək etdi. Pandemiyaya qarşı mübarizə, habelə zərərçəkmiş kateqoriyalardan olan vətəndaşlara
maliyyə dəstəyi göstərilməsi üçün dövlət büdcəsindən təqribən 2,5 milyard dollar məbləğində vəsait ayrılıb".
"Maliyyə dəstəyi tədbirləri Azərbaycanın beş milyona yaxın vətəndaşını əhatə edib, bu, bizim əhalinin
yarısını təşkil edir. İndi dünyada vaksinləmə prosesinin başlandığı vaxtda biz də bu prosesə qoşuluruq»,-deyən
dövlət başçısı bildirib ki, vaksinləmə könüllü olacaq və dövlət hesabına həyata keçiriləcək: "Ötən aylar ərzində
aparıcı vaksin istehsalçıları olan “Sputnik V”, “AstraZeneca”, “Sinofarm”, “Sinovac”, “Moderna”, “Pfizer
BioNTech” kimi firmalarla danışıqlar aparılıb. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, pandemiyaya qarşı
mübarizəyə gəldikdə, Yeri gəlmişkən, Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatının sədri olan ölkə kimi bu mövzunu
daim diqqət mərkəzində saxlayırdı. Biz həmişə bütün beynəlxalq forumlarda deyirdik ki, kifayət qədər maliyyə
resurslarına malik olmayan ölkələrin də vaksinlərdən istifadə etmək imkanı inkişaf etmiş ölkələr kimi olsun,
bu məsələdə ayrı-seçkilik olmasın. Biz də vaksinləmə strategiyasını hazırlamışıq, bu strategiya
çoxplatformalılığı nəzərdə tutur. Hansı texnologiyalardan istifadə ediləcəyindən asılı olmayaraq, bizim üçün
əsas meyar həmin vaksinlərin elmi cəhətdən əsaslandırılmış təhlükəsizliyi olacaq. Nəzərdə tutulur ki,
vaksinləmə proqramı gələn ilin əvvəlində başlanacaq, vaksinləmə könüllü olacaq və dövlət hesabına həyata
keçiriləcək".
"Azərbaycan 30-dan çox ölkəyə maliyyə yardımı və humanitar yardım göstərib"
"Azərbaycan pandemiyaya qarşı mübarizədə geniş beynəlxalq əməkdaşlığın fəal tərəfdarı kimi çıxış
edib və edir. Bizim təşəbbüsümüzlə bir neçə beynəlxalq tədbir keçirilib»,-deyən Prezident İlham Əliyev
bildirib ki, dövlət başçıları səviyyəsində BMT-nin Baş Assambleyasının xüsusi sessiyalarının çağırılması
təşəbbüsümüz 150-dən çox dövlət tərəfindən dəstəkləndi: "Onların sırasında bu ilin aprel ayında Türkdilli
Ölkələrin Əməkdaşlıq Şurasının pandemiyaya qarşı mübarizəyə həsr edilmiş Zirvə görüşünü göstərmək olar.
Azərbaycan Şuranın sədridir. May ayında bizim təşəbbüsümüzlə Qoşulmama Hərəkatının yenə həmin
mövzuya həsr edilmiş Zirvə görüşü keçirilib. Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatının sədridir. Mən Qoşulmama
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Hərəkatının sədri kimi bu mövzunun müzakirə edilməsi üçün hökumət və dövlət başçıları səviyyəsində BMTnin Baş Assambleyasının xüsusi sessiyalarının çağırılması təşəbbüsünü irəli sürdüm. Bu təklif 150-dən çox
dövlət tərəfindən dəstəkləndi. Beləliklə, dekabrın 3-də və 4-də Azərbaycanın təşəbbüsü ilə 70-dən çox dövlət
və hökumət başçısının iştirakı ilə BMT Baş Assambleyasının 31-ci xüsusi sessiyası keçirildi". Prezident İlham
Əliyev çıxışı zamanı bildirib ki, biz bir sıra ölkələrə və beynəlxalq təşkilatlara maliyyə yardımı və humanitar
yardım göstərilməsi proqramında da fəal iştirak etmişik: "Biz Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının büdcəsinə 10
milyon dollar məbləğində könüllü ianə etmişik. Pandemiyanın birinci günündən etibarən biz bu təşkilatla daim
əlaqədə olmuşuq, Azərbaycan 30-dan çox ölkəyə maliyyə yardımı və humanitar yardım göstərib. Beləliklə,
üzvlərinin sayına görə BMT-dən sonra ikinci beynəlxalq təsisata – Qoşulmama Hərəkatına başçılıq etməklə
Azərbaycan pandemiyaya qarşı qlobal miqyasda mübarizə işinə sanballı töhfə verir".
Azərbaycan üçün bu, Vətən müharibəsi, azadlıq müharibəsi, Ermənistan üçün isə işğalçılıq,
istilaçılıq müharibəsi idi
Prezident İlham Əliyev çıxışı zamanı Azərbaycan ilə Ermənistan arasında baş verən İkinci Vətən
Müharibəsi ilə bağlı məlumat verərək bildirib ki, Azərbaycana münasibətdə illər boyu yaranmış müəyyən
neqativ fonu aradan qaldırmağa və həqiqəti dünya birliyinə çatdırmağa nail olduq: "Bizim məlumatımıza görə,
müharibə nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin potensialının 80 faizindən çoxu məhv edilib. Azərbaycan
üçün bu, Vətən müharibəsi, azadlıq müharibəsi, Ermənistan üçün isə işğalçılıq, istilaçılıq müharibəsi idi. 1990cı illərin əvvəlində Ermənistan Azərbaycanda yaranmış xaos, hərc-mərclik və hakimiyyətsizlik şəraitindən
istifadə edərək təcavüz aktı törətdi, nəticədə Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə tanınmış ərazisinin təqribən 20
faizi, o cümlədən Dağlıq Qarabağ və Azərbaycanın digər yeddi rayonu işğal edildi, həm Dağlıq Qarabağda,
həm də Dağlıq Qarabağın hüdudlarından kənarda, həmçinin Ermənistanda azərbaycanlı əhaliyə qarşı etnik
təmizləmə aparıldı. Nəticədə 1993-cü ildə Azərbaycan əhalinin sayına görə ən yüksək qaçqın faizinə malik
idi: Azərbaycanın o vaxtkı 8 milyon əhalisindən 1 milyonu köçkün vəziyyətinə düşmüşdü. Azərbaycanın işğal
edilmiş əraziləri tamamilə dağıdılmış, orada azərbaycanlı əhaliyə qarşı etnik təmizləmə aparılmışdı".
"1992-ci ildən keçən 28 il ərzində Ermənistan status-kvonun dəyişməz qalması üçün əlindən
gələni edirdi"
Dövlət başçısı bu gün xarici diplomatlar və jurnalistlər Ağdama, Füzuliyə, Cəbrayıla və vaxtilə işğal
edilmiş digər ərazilərə səfər edərkən orada nələr edildiyini deyərək bildirib ki, ermənilər bizim torpaqlarda
necə vandalizm törədildiyini öz gözləri ilə görürlər: "Şəhərlər, kəndlər, xalqımızın tarixi, dini abidələri
dağıdılıb. Biz bu işğala özümüz silah gücünə, oğullarımızın rəşadəti və igidliyi sayəsində son qoyduq və
əslində, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 27 il bundan əvvəl qəbul edilmiş, erməni işğalçı qüvvələrinin işğal
edilmiş ərazilərdən çıxarılmasını tələb edən qətnamələrini həyata keçirdik. ATƏT-in Minsk qrupunun
yaradıldığı 1992-ci ildən keçən 28 il ərzində Ermənistan status-kvonun dəyişməz qalması üçün əlindən gələni
edirdi. Status-kvonun saxlanılmasına yönəlmiş bütün cəhdlər Ermənistan rəhbərliyinin danışıqlar trekində
imitasiya xarakterli hərəkətləri ilə maskalanırdı. Əslində, təkcə bizi deyil, həm də beynəlxalq vasitəçiləri
aldadırdılar. Üzə çıxmış yeni informasiya, xüsusən işğal edilmiş ərazilərdə aparılmış mühəndis-istehkam işləri
nəzərə alınmaqla məlum olur ki, Ermənistan işğal etdiyi ərazilərin bircə qarışını belə qaytarmağa hazırlaşmırdı.
Beləliklə, bütün bu 28 il ərzində Ermənistan rəhbərliyi onun ali vəzifəli şəxslərinin timsalında beynəlxalq
birliyi çaşdırırdı".
"Vasitəçilərin bu prosesi irəlilətmək barədə xüsusi yeni ideyaları yoxdur"
Prezident İlham Əliyev bildirib ki, 2019-cu ilə qədər danışıqlar prosesi imitasiya şəklində olsa da
davam etdiyi halda, 2019-cu ildən başlayaraq bu proses, əslində, dayanmışdı: "ATƏT-in Minsk qrupunun
nümayəndələri ilə mənim çoxsaylı görüşlərim, əslində onu göstərdi ki, vasitəçilərin bu prosesi irəlilətmək
barədə xüsusi yeni ideyaları yoxdur. Çünki Ermənistan rəhbərliyi danışıqlar prosesini pozmaq və mahiyyət
etibarilə hər şeyi olduğu kimi – status-kvonu saxlamaq üçün əllərindən gələni edirdilər, xüsusən ona görə ki,
onlar işğal edilmiş ərazilərin qeyri-qanuni məskunlaşdırılması ilə fəal məşğul olurdular. Bu, Cenevrə
konvensiyalarına görə hərbi cinayətdir".
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"Beləliklə, Ermənistan rəhbərliyi 2019-cu ildən etibarən yeni taktikaya əl atmağa başladı. Əslində, bu,
danışıqlar prosesini pozmağa yönəlmiş imitasiyasından imtina demək idi. Mənim bu sözlərimin təsdiqini həm
Ermənistanın ali hərbi-siyasi rəhbərliyinin rəsmi bəyanatlarında, həm də onların təxribatçı hərəkətlərində
tapmaq olar",- deyən dövlət baş8çısı bildirib ki, çıxışlarımda da bildirmişdim ki, Ermənistan yeni ərazilər
uğrunda yeni müharibəyə hazırlaşır: "Yalnız bir neçə misal gətirəcəyəm. Zənnimcə, bu misallar mənim
sözlərimin təsdiqi baxımından hamınız üçün çox əyani olacaq. Beləliklə, Ermənistanın müdafiə naziri, artıq
keçmiş nazir, Amerika Birləşmiş Ştatlarında səfərdə olarkən açıq bəyan etmişdi ki, Ermənistan yeni ərazilər
uğrunda yeni müharibəyə hazırlaşır. Əslində, Ermənistanın ali hərbi rəhbərinin bu bəyanatı Ermənistanın
təcavüzkar siyasətinin mahiyyətini tamamilə açıqlayır. Görünür, milyonlarla azərbaycanlıya əzab-əziyyət
vermələri onlar üçün kifayət deyilmiş, onlara hələ yeni ərazilər də lazım imiş. Bu, istər beynəlxalq hüquq
baxımından, istərsə də bəşəri əxlaq baxımından yolverilməzdir. Özü də bu bəyanat məhz ABŞ-da verilmişdi.
Bu, yeganə bəyanat olub, daha belə bəyanat olmayıb, amma hər halda, bu bəyanat olub".
"Paşinyanın "Qarabağ Ermənistandır və nöqtə"…cavabında mən dedim ki, "Qarabağ
Azərbaycandır və Nida işarəsi"
Prezident İlham Əliyev çıxışı zamanı Ermənistanın baş naziri Paşinyanın 2019-cu ildə işğal edilmiş
ərazilərdə olarkən "Qarabağ Ermənistandır və nöqtə" deməsinin cavabı "Qarabağ Azərbaycandır və nida
işarəsi" olmalıdır: «Nəticədə kimin haqlı olduğunu tarix göstərdi. Özlüyündə Azərbaycana qarşı, təkcə ona
qarşı yox ATƏT-in Minsk qrupuna qarşı bu nümayişkaranə təhdid, onların fəaliyyətinə hörmətsizlik onu
göstərir ki, Ermənistan danışıqlar prosesini bilərəkdən və nümayişkaranə şəkildə pozurdu və əslində,
pozmuşdu. Ona görə ki, bu məntiqi əsas götürsək onun dediyi kimi əgər "Qarabağ Ermənistandır"sa, onda
danışıqlar aparmağa mövzu yoxdur. Ona görə ki, masa üzərində Minsk qrupunun həmsədrləri tərəfindən
işlənib hazırlanmış, Ermənistanın əvvəlki rəhbərliyi tərəfindən danışıqlar üçün əsas kimi qəbul edilmiş Madrid
prinsipləri vardı. Həmin prinsiplərdə açıq-aydın göstərilmişdi ki, işğal edilmiş bütün ərazilər Azərbaycana
qaytarılmalıdır. Buna görə də həmin bəyanatlar və bir sıra başqa bəyanatlar, - mən sadəcə olaraq,
həmkarlarımın vaxtını çox almaq istəmirəm, - onu göstərirdi ki, Ermənistan danışıqları qəsdən pozur".
"Ermənistan rəhbərliyi uzun illər boyu işğal edilmiş ərazilərdə qanunsuz məskunlaşma
həyata keçirməyə çalışıb. Bu, hərbi cinayətdir"
Dövlət başçısı Ermənistan rəhbərliyinin uzun illər işğal altında olan ərazilərində qanunsuz
məskunlaşma aparmasını hərbi cinayət olduğunu deyib: "Daha sonra, bizə məlum idi ki, Ermənistan rəhbərliyi
uzun illər boyu işğal edilmiş ərazilərdə qanunsuz məskunlaşma həyata keçirməyə çalışıb. Bu, hərbi cinayətdir,
lakin insan və maliyyə resursları olmadığına görə onlar bu niyyətlərini tam həcmdə həyata keçirə bilmirdilər.
Ermənistanın indiki rəhbərliyinə gəldikdə isə onlar bütün istiqamətlər üzrə öz siyasətinin həyata
keçirilməsində daha çox Qərbdəki erməni diasporunun köməyinə ümid edərək işğal olunmuş ərazilərin, ilk
növbədə, Azərbaycanın qədim Şuşa şəhərinin zorla məskunlaşdırılması planını hazırlamışdılar. Bu, açıq-aşkar,
nümayişkaranə şəkildə həyata keçirilir, televiziyada göstərilirdi. Azərbaycan xalqının səbir kasasını daşdıran
başqa hərəkətlərdən biri qondarma "Dağlıq Qarabağ respublikası"nın parlamentinin Xankəndidən Şuşaya
köçürülməsi barədə qərarı idi. Buna azərbaycanlıların heysiyyətinin təhqir edilməsindən başqa ad vermək
olmaz".
"Azərbaycanın qədim Şuşa şəhəri işğal edildiyi vaxtdan sonra ilk dəfə Dağlıq Qarabağdakı cinayətkar
rejimin başçısının qondarma inauqurasiyası da bu qəbildəndir",-deyən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
bildirib ki, Ermənistan rəhbərliyinin hərəkətləri və addımları vəziyyəti kəskinləşdirməyə, Azərbaycan tərəfini
cavab tədbirləri görməyə təhrik etməyə və danışıqlar prosesini pozmağa yönəlmişdi: "Ermənistanın hərbisiyasi rəhbərliyinin belə bir bəyanatı da olmuşdu ki, bizi qorxutmağa çalışırdılar, əgər Azərbaycan, necə
deyərlər, münaqişənin nizamlanmasına dair öz mövqeyində bundan sonra da israr edərsə, tezliklə erməni
tankları Bakının küçələrində olacaq. Nəticədə belə də oldu, amma erməni tankları bizim küçələrdə dekabrın
10-da Azərbaycanın bu müharibədə Zəfərinə həsr edilmiş hərbi paradda hərbi qənimətlər kimi göründü".
"Ermənistan rəhbərliyinin yeni ərazilər ələ keçirilməsinə dair qondarma hərbi konsepsiyası
çərçivəsində bizim postları və yeni əraziləri tutmaq cəhdi idi"
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"Hərbi xarakterli provokasiyaya gəldikdə, bu il ərzində, ilk növbədə, iyul ayında Dağlıq Qarabağda
münaqişə zonasında deyil, dövlət sərhədində törədilmiş təxribatdır",-deyən Prezident İlham Əliyev bildirib ki,
Ermənistan qoşunları Tovuz rayonunda Azərbaycan Ordusunun mövqelərinə hücum etməsi işğalçı dövlət
rəhbərliyinin yeni əraziləri tutmaq cəhdi idi: "O vaxt Ermənistan qoşunları Tovuz rayonunda Azərbaycan
Ordusunun mövqelərinə hücum etmişdilər. Bu, tamamilə əsassız təxribat idi. Ermənistan rəhbərliyinin yeni
ərazilər ələ keçirilməsinə dair qondarma hərbi konsepsiyası çərçivəsində bizim postları və yeni əraziləri tutmaq
cəhdi idi. Biz dinc əhali və hərbi qulluqçular arasında itkiyə məruz qaldıq. Biz Ermənistan qoşunlarının layiqli
cavabını verdik, onları ilkin mövqelərinə qaytardıq. Erməni tərəfin bu insidenti əsaslandırması, sadəcə, gülünc
idi. Bəlkə çoxları unudub, sadəcə, xatırladıram ki, guya Azərbaycanın üç hərbi qulluqçusu “UAZ”
avtomobilində ermənilərin postlarına hücum edib. Ümumiyyətlə, hərbi quruculuqla bağlı məsələlərdən uzaq
olan insanlara da aydındır ki, müharibəni bu şəkildə - “UAZ” avtomobilində başlamırlar. Təəssüf ki, həmin
adamlar erməni təcavüzünün qurbanı oldular. Deməliyəm ki, hərbi toqquşma bir neçə gün davam etdi və mən
o vaxt bəyan etmişdim ki, bizim Ermənistan dövlətinin ərazisinə girmək barədə heç bir planımız olmayıb və
yoxdur. Əgər belə planlar olsaydı, onda Tovuz istiqamətində bunu etmək çox asan idi, çünki bunun üçün imkan
vardı. Beləliklə, biz cavab verməkdən uzağa getməyib dayandıq".
Prezident İlham Əliyev onu da bildirib ki, ardıcıl olaraq təxribatların - çoxsaylı erməni hərbi
qulluqçulardan ibarət təxribat qrupu qoşunların təmas xətti zonasında Goranboy rayonuna girməyə cəhdləri,
nəhayət, sentyabrın 27-də Ermənistan silahlı qüvvələri ağır artilleriyadan istifadə etməklə Tərtər, Ağdam,
Füzuli rayonlarının yaşayış məntəqələrinə hücum etmələri, dinc əhali və hərbi qulluqçulara qarşı atəşlərin
açılması bir daha Ermənistanın faşist xislətini təsdiqlədi: "Münaqişənin 44 günü ərzində Azərbaycanın 94 nəfər
dinc vətəndaşı, o cümlədən 11 uşaq öldürüldü, 400-dən çox dinc sakin yaralandı, 5 mindən çox ev tamamilə
dağıdıldı və ya ciddi zədə aldı. Erməni silahlı qüvvələri münaqişə zonasından uzaqda yerləşən şəhərlərə, o
cümlədən Gəncə şəhərinə hücum etdilər, Qəbələ, Bakıdan təqribən 100 kilometr məsafədə yerləşən Siyəzən,
Xızı şəhərlərinə ballistik raket zərbələri böyük tələfata səbəb oldu. Başqa sözlə desək, dinc əhalini məhv
etməyə və beləliklə, günahsız insanları öldürməklə təşviş yaratmağa yönəlmiş hərəkətlər və ermənilərin döyüş
meydanında məruz qaldığı itkiləri bir növ kompensasiya etmək cəhdləri göstərilirdi".
"Bizim əməliyyatlar nəticəsində 44 gündən sonra düşmən kapitulyasiya etdi"
"Sentyabrın 27-də, ermənilərin xaincəsinə hücumundan sonra mən Ali Baş Komandan kimi «İrəli!»
əmrini verdim. Biz öz xalqımızı, öz ölkəmizi müdafiə etməli idik",-deyən dövlət başçısı bildirib ki, bizim
əməliyyatlar nəticəsində 44 gündən sonra düşmən kapitulyasiya etdi: "Bu müddət ərzində biz 300-dən artıq
yaşayış məntəqəsini, strateji yüksəklikləri, Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı şəhərlərini, şəhər tipli
Suqovuşan, Hadrut qəsəbələrini, Xocavənd rayonunun bir hissəsini, Murovdağ dağ silsiləsini, həmçinin Laçın,
Kəlbəcər rayonlarının bir hissəsini azad etdik. Noyabrın 8-də isə haqlı olaraq, Qafqazın incisi və Azərbaycan
xalqının qəlbi hesab edilən Azərbaycanın qədim Şuşa şəhəri erməni işğalından azad olundu. Bununla da,
əslində, hərbi əməliyyatlara son qoyuldu, çünki Şuşa şəhərinin alınmasından və azad edilməsindən sonra
erməni ordusunun hər hansı müqaviməti tamamilə mənasız idi və hərbi əməliyyatların davam etdirilməsi
böyük insan itkisinə səbəb ola bilərdi. Çünki erməni ordusu darmadağın edilmiş və mənəvi cəhətdən
sarsıdılmışdı, onun bir hissəsi mühasirədə idi".
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev noyabrın 9-da Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir
Putinin fəal iştirakı ilə Rusiya Prezidenti, Azərbaycan Prezidenti və Ermənistan baş nazirinin üçtərəfli
bəyanatını ilə bağlı məlumat verərək deyib ki, dekabrın 1-dək Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonlarının bir
hissəsinin azad edilməsi nəzərdə tutulurdu, razılaşmanın bəndləri yerinə yetirilib: "Təəssüf ki, bu cür qüvvələr
var və bu, həmin bəyanatın yerinə yetirilməsinə mane olmağa çalışanların hamısı üçün çox ciddi siqnaldır.
Belə cəhdləri biz müharibə dövründə də görmüşük, bəyanat imzalanandan sonra da. Təfsilata varmaq
istəmirəm. Biz müəyyən xarici dairələrin cəhdlərini görmüşük. Onlar bu məsələdən bir növ kənarda
qaldıqlarına görə narazı idilər. Onlar narazıdırlar ki, atəşin dayandırılmasında aparıcı rolu Rusiya oynayıb. Hər
vasitə ilə çalışırdılar və təəssüf ki, indiyə qədər çalışırlar ki, Ermənistan cəmiyyətində müəyyən iğtişaşlar
törətmək və əslində, bu bəyanatı pozmaq üçün müəyyən qarışıqlıq yaratsınlar. Xüsusən Ermənistanda
vəziyyətlə bağlı müxtəlif vasitələrdən, Ermənistanda yaradılmış müxtəlif infrastrukturlardan, o cümlədən
Soros infrastrukturundan istifadə etsinlər".
Azərbaycan Prezidenti, həmçinin Rusiya Federasiyasının sülhməramlı missiyası barədə də danışaraq
bildirib ki, bu bəyanatın bir hissəsidir və missiya çox uğurla həyata keçirilir. Dövlət başçısı onu da deyib ki,
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Ağdam rayonunda Rusiya-Türkiyə Monitorinq Mərkəzinin yaradılması barədə birgə bəyanatda da deyilir ki,
bu mərkəz vəziyyətin monitorinqini həyata keçirəcək.
"Təkcə şəhərlər deyil, bütün kəndlər də yerlə-yeksan edilib. Bu, elə bir vəziyyətdir ki,
dünya bəlkə də son yüzilliklərdə belə vəziyyət görməyib"
Dövlət başçısı işğaldan azad olunun toraqlarımızın tamamilə dağıdıldığını, viran qoyulduğunu da
deyib: "Ağdam şəhəri yoxdur, o, dağıdılıb. Ağdam şəhərində qismən dağıdılmış bir məscid qalıb. Biz
maraqlananda ki, bütün başqa məscidlər kimi onu nə üçün dağıtmayıblar, bizə dedilər ki, bu, bir növ oriyentir
idi, ərazidə səmti müəyyənləşdirmək üçün idi ki, əgər Azərbaycan Ordusu bu istiqamətdə hücuma keçərsə,
artilleriyaya hücumun dəqiq oriyentirlərini verə bilsinlər. Keçmiş Ağdam şəhərində, ondan qalan ərazidə
səfərdə olmuş xarici jurnalistlər onu Qafqazın “Xirosima”sı adlandırırlar. Mən hesab edirəm ki, bu,
Xirosimadan da pisdir. Ona görə ki, Xirosima nüvə faciəsi, atom zərbəsi idi. Lakin oradan vandallar və
barbarlar dəstəsi keçməmişdi. Bizə gəldikdə isə Ağdam şəhəri işğal ediləndən sonra dağıdılıb. Füzuli şəhəri
də onun kimi məqsədyönlü şəkildə dağıdılıb. Biz onu azad edəndə mən şəhərdəki evlərin birinin üzərində
Azərbaycan bayrağı qaldırılmasını əmr edəndə dedilər ki, belə bina yoxdur, minlərlə, on minlərlə insanın
yaşadığı böyük şəhərdə bircə bina da qalmayıb. Hamısı yerlə-yeksan edilib. Bu, hərbi cinayətdir. Təkcə
şəhərlər deyil, bütün kəndlər də yerlə-yeksan edilib. Bu, elə bir vəziyyətdir ki, dünya bəlkə də son yüzilliklərdə
belə vəziyyət görməyib. Eyni sözlər Cəbrayıl şəhərinə də aiddir". "Ermənistanda gedən daxili siyasi proseslərə
əsla müdaxilə etmək niyyətində olmadan bircə onu demək istərdim ki, darmadağın edilmiş ordu Paşinyanın
ordusu deyil, bu, 20 il ərzində Koçaryanın və Sarkisyanın yaratdığı ordudur",- deyən Prezident İlham Əliyev
bildirib ki, bizim şəhərlərimizi – Ağdamı, Füzulini, Cəbrayılı, Zəngilanı, Qubadlını və başqalarını Paşinyanın
ordusu məhv etməyib, o, belə göstərişlər verməyib: "Paşinyana hücum etməyə çalışanlar başa düşməlidirlər
ki, bunu onun ordusu etməyib. O, ordu yaratmağa macal tapmazdı və praktiki olaraq bunu edə də bilməzdi,
bunun üçün vaxt lazım idi, lakin 20 il ərzində bu ordunu Koçaryan və Sarkisyan yaradıb, biz onların ordusunu
darmadağın etmişik. İndi, müharibə başa çatandan sonra biz vurulmuş ziyanın həcmini qiymətləndiririk".
"Qarabağı dirçəldəcəyik və onu dünyanın ən inkişaf etmiş regionlarından birinə
çevirəcəyik"
"Yaxın vaxtlarda bərpa işləri başlanacaq. Bu işlər praktiki olaraq artıq başlanıb. Lakin əvvəlcə
beynəlxalq ekspertlərin iştirakı ilə biz həm mənzil fonduna, həm tarixi, mədəni abidələrə, həm də ekologiyaya
vurulmuş ziyanı qiymətləndirəcəyik",-deyən dövlət başçısı bildirib ki, bununla paralel olaraq infrastruktur
layihələri üzrə proseslər artıq başlanıb: "Artıq yol tikintisinə dair ilk kontraktlar, digər infrastrukturla bağlı
kontraktlar bağlanıb. Mən öz bəyanatlarımın birində demişəm ki, dost ölkələri Azərbaycana cəlb edirik və cəlb
edəcəyik. Birinci kontrakt Türkiyə şirkəti ilə bağlanıb, ikinci kontraktı İtaliyadan olan bir şirkətlə bağlamaq
planlaşdırılır. Fürsətdən istifadə edib Azərbaycanın dostluq münasibətləri saxladığı dövlətlərin, ölkələrin
başçılarına müraciət etmək istərdim ki, onların şirkətləri də bu layihələrdə podratçılar kimi fəal iştirak etsinlər.
Bərpa işlərini biz özümüz, öz vəsaitlərimiz hesabına maliyyələşdirəcəyik. Lakin biz istəyirik ki, şəhərlərimizin
və kəndlərimizin bərpasına dost ölkələrdən olan şirkətlər cəlb edilsin. Qoy onlar da bu layihələri həyata keçirə
bilsinlər və həmrəylik nümayiş etdirsinlər, ona görə ki, biz, heç şübhəsiz, bütün şəhərləri bərpa edəcəyik,
Qarabağı dirçəldəcəyik və onu dünyanın ən inkişaf etmiş regionlarından birinə çevirəcəyik".
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Hikmət Hacıyev: Mədəni irsin qorunması ümumbəşəri öhdəlikdir və UNESCO tərəfindən
siyasi məqsədlər üçün istifadə olunmamalıdır
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət
məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev AZƏRTAC-a məxsusi müsahibə verib. Müsahibəni
təqdim edirik.
– Hikmət müəllim, 2020-ci il dekabrın 23-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
Zəngilan rayonuna səfəri zamanı qeyd etdi ki, Azərbaycan 30 il ərzində dəfələrlə UNESCO-ya müraciət
edərək işğal olunmuş ərazilərimizdə məscidlərimizin və tarixi abidələrimizin işğalçı Ermənistan tərəfindən
dağıdıldığını, erməniləşdirildiyini bildirib. Lakin UNESCO bir dəfə də olsun missiya göndərməyib. 30 il
Azərbaycanın missiya ilə bağlı çağırışlarına cavab vermədiyi halda, son dövrlər UNESCO-nun ölkəmizə
missiya göndərmək istəyini necə izah etmək olar?
– Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, Ermənistan işğal edilmiş ərazilərimizdə xalqımızın
mədəni, tarixi və dini abidələrinin qəsdən dağıdılması və ya erməniləşdirilməsi kimi qanunsuz əməllər həyata
keçirib.
Həmin ərazilərdə Ermənistan tərəfindən 927 kitabxana, 60-dan çox məscid, 44 məbəd, 473 tarixi abidə,
saray və muzeylər dağıdılıb, eləcə də 40 min muzey eksponatı qanunsuz olaraq daşınıb.
Ermənistanın qanunsuz əməllərini araşdırmaq və qarşısını almaq məqsədilə Azərbaycan dəfələrlə
UNESCO missiyasının işğal olunmuş ərazilərimizə göndərilməsi təklifi ilə çıxış edib. İşğalçı dövlət olan
Ermənistan isə qeyri-konstruktivlik nümayiş etdirərək Azərbaycanın UNESCO missiyası ilə bağlı bütün
çağırışlarının qarşısını alıb.
Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində Ermənistanın qanunsuz əməlləri barədə beynəlxalq
ictimaiyyət, o cümlədən, UNESCO bütün bu illər ərzində davamlı şəkildə məlumatlandırılıb. Bu məqsədlə bir
sıra nəşrlər hazırlanıb. Məsələn, 2007-ci ildə “Azərbaycana qarşı müharibə – mədəni irsə hücum” adlı kitab
hazırlanıb və UNESCO-ya təqdim edilib. Bu kitabda ölkəmizin işğal edilmiş ərazilərində Ermənistan
tərəfindən dağıdılmış mədəni və dini abidələrin siyahısı, onların qəsdən erməniləşdirilməsi, Alban kilsələrinin
erməni kilsələri kimi təqdim edilməsi barədə geniş məlumatlar yer alıb. Amma UNESCO tərəfindən adekvat
reaksiya verilmədi.
Hələ 2008-ci ildə UNESCO-nun o zamankı Baş direktoru Koişiro Matsuuranın ölkəmizə səfəri zamanı
Azərbaycan tərəfi belə bir missiyanın təşkil olunmasını təklif etmişdi. O zaman Baş direktor məsələni
izlədiklərini və missiyanın vaxtı haqqında dəqiq fikir söyləyə bilmədiyini qeyd etmişdi.
Yadımdadır, Xarici İşlər Nazirliyində mətbuat xidmətinin rəhbəri olduğum zaman bu mövzu ilə bağlı
bir sıra açıqlamalarla çıxış etmişdim. 2015-ci ildə müsahibələrin birində qeyd etmişdim ki, Azərbaycan
UNESCO-nu ölkəmizin işğal olunmuş ərazilərində maddi-mədəni irsin dağıdılması hallarını araşdırmaq və
monitorinq aparmaq üçün missiya göndərməyə dəvət edir. Amma Ermənistan bu missiyanın həyata
keçirilməsinə imkan vermir. Çünki missiya həyata keçiriləcəyi təqdirdə, işğal olunmuş ərazilərdə xalqımıza
aid maddi-mədəniyyət abidələrinə qarşı vandalizm halları sənədləşdiriləcək və beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim
olunacaq.
2016-cı ildə Ağdamın Cümə məscidinin Ermənistan tərəfindən hərbi məqsədlərlə istifadə edilməsi
barədə məlumatlar daxil olmuşdu. Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında bildirilmişdi ki, bu, beynəlxalq
hüququn, o cümlədən 1954-cü il Silahlı münaqişələr zamanı mədəni mülkiyyətin qorunması üzrə Haaqa
Konvensiyasının kobud şəkildə pozulmasıdır.
Odur ki, rəsmi Yerevan indi timsah göz yaşları tökmək və siyasi möhtəkirliklə məşğul olmaq əvəzinə,
UNESCO missiyasına nəyə görə imkan vermədiyinə aydınlıq gətirməlidir. Təəssüf ki, UNESCO da bu
məsələdə prinsipiallıq, qətiyyət nümayiş etdirmədi, hətta bəyanat belə vermədi.
2020-ci il tariximizə qızıl hərflərlə yazıldı. Müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə şanlı
Azərbaycan Ordusu torpaqlarımızı işğaldan azad etdi. Nəticədə, bütün dünya Ermənistanın mədəni irsimizə
qarşı törətdiyi vəhşiliklərin, barbarlığın bir daha şahidi oldu. Bu yaxınlarda Prezident İlham Əliyevin tapşırığı
ilə biz ölkəmizdə akkreditə olunmuş diplomatları işğaldan azad edilmiş Fizuli və Ağdam şəhərlərinə apardıq.
Orada bütün binalar, abidələr dağıdılıb, sökülüb. Ağdamda Qarabağ xanlarının dəfn edildiyi tarixi “İmarət”
qəbiristanlığının dağıdıldığını və təhqir olunduğunu gördük.
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İşğal edilmiş ərazilərimizdə muzey eksponatları, əlyazmalar, xalçalar, tarixi zinət əşyaları Ermənistan
tərəfindən qanunsuz olaraq daşınıb, mənimsənilib və xaricə satılıb. Məsələn, məşhur Azərbaycan şairəsi
Xurşidbanu Natəvanın Şuşadakı ev muzeyi dağıdılıb və muzeydə toplanmış yüzlərlə nadir sənət incisi, rəsm
əsərləri, xalçalar, miniatürlər, xatirə əşyaları, arxeologiya nümunələri işğalçılar tərəfindən dağıdılaraq talan
edilib. Ağdamdakı məşhur Çörək muzeyi dağıdılıb. Bir çox dəyərli Qarabağ xalçaları Ermənistana aparılıb
və xaricə satılıb. Dünya əhəmiyyətli arxeoloji abidə olan Azıx mağarasında və Ağdamda Ermənistan
tərəfindən qanunsuz arxeoloji qazıntılar aparılıb və dəyərli tapıntılar Ermənistana daşınıb. Faktiki olaraq,
Ermənistan dövlət səviyyəsində vandallıq, talançılıq, soyğunçuluq siyasəti həyata keçirib.
Ermənistanın bu kimi addımları beynəlxalq humanitar hüququn, xüsusilə “Silahlı münaqişə zamanı
mədəni mülkiyyətin qorunması haqqında” 1954-ci il Haaqa Konvensiyasının və UNESCO-nun “Mədəni
mülkiyyətin qanunsuz olaraq ölkəyə gətirilməsi, ölkədən çıxarılması və mülkiyyət hüququnun başqasına
verilməsinin qadağan olunması və qarşısının alınmasına yönəldilmiş tədbirlər haqqında” 1970-ci il
Konvensiyasının kobud şəkildə pozulmasıdır.
Ermənistan bu qanunsuz əməllərinə görə məsuliyyət daşıyır, bu əməllərinə görə cavab verməli və
oğurladığı daşına bilən mədəni irs nümunələrini öz qanuni sahibi olan Azərbaycana qaytarmalıdır.
Ermənistanın törətdiyi vəhşiliklər, vandallıq, talançılıq barədə son aylarda dünya mediasında çoxsaylı
məlumatlar getdi, reportajlar hazırlandı. UNESCO Ermənistanın bu qanunsuz əməllərinə adekvat reaksiya
verməli və bunları pisləməlidir. Lakin paradoksal odur ki, həm Vətən müharibəsinin gedişatı zamanı, həm də
ondan sonra UNESCO anlaşılmaz, reallıqdan uzaq və yanlış istiqamətdə olan bir sıra bəyanatlarla çıxış etdi.
Bu günlərdə isə UNESCO-nun Baş direktorunun müavini missiya ilə bağlı Azərbaycandan cavab gözlədikləri
barədə açıqlama verib.
İlk növbədə, bildirmək istərdim ki, bu açıqlamanın məzmunu və tərzi Azərbaycan tərəfi üçün
qəbuledilməzdir və açıq-aşkar qərəzli mahiyyət daşıyır. Azərbaycan multikultural və tolerant ölkə olaraq öz
ərazisində yerləşən bütün mədəni, dini abidələrin qorunmasını təmin edir. İstər müsəlman abidəsi olsun, istər
yəhudi, istərsə də xristian. Elə təkcə bir fakt – bu yaxınlarda Qəbələnin Nic qəsəbəsində yerləşən Müqəddəs
Məryəm Ana Alban kilsəsinin Heydər Əliyev Fondu tərəfindən əsaslı şəkildə bərpa edilməsi bunun bariz
nümunəsidir.
UNESCO və bəzi dövlətlərin Azərbaycanın qələbəsindən sonra missiya məsələsini qabartmaları bizdə
bir sıra suallar doğurur. Bəs əvvəllər niyə UNESCO missiya göndərmirdi? İşğal edilmiş Azərbaycan
ərazilərində məscidlər dağıdılanda, orada donuz, inək saxlanılanda UNESCO buna niyə reaksiya vermirdi?!
Cənab Prezidentin qeyd etdiyi kimi, elə çıxır ki, məscidi dağıtmaq olar?!
Amma ortada heç bir əsas olmadığı halda işğaldan azad edilmiş ərazilərdəki xristian abidələrinin taleyi
bəzilərini, o cümlədən, UNESCO rəhbərliyini “yaman narahat edir”. Bir daha vurğulamaq istərdim ki, biz
ölkəmizdə olan bütün dinlərə aid abidələrə böyük hörmətlə yanaşır və onları mühafizə edirik. Lakin UNESCOnun reaksiyasından belə təəssürat yaranır ki, sanki xristian abidələri müsəlman abidələrindən daha önəmlidir.
Bu, onu göstərir ki, mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün dini, mədəni abidələr qorunmalı olduğu bir halda,
UNESCO və bəzi siyasi dairələr tərəfindən açıq-aşkar dini zəmində ayrı-seçkilik edilir. Bütün bunlar siyasi
riyakarlığın və ikili standartların bariz nümunəsidir.
Burada bir faktı da vurğulamaq istərdim. 2018-ci ilin yanvarında Azərbaycanın xarici işlər naziri o
zaman yeni seçilmiş Baş direktor Odre Azuley ilə görüşdə işğal altında olan ərazilərimizə UNESCO
missiyasının göndərilməsi məsələsini bir daha qaldırmışdı.
– Bəs Odre Azuleyin bu məsələyə münasibəti necə olmuşdu?
– Çox maraqlıdır ki, O.Azuley bildirmişdi ki, UNESCO humanitar təşkilatdır və bu səbəbdən də siyasi
məsələlərə müdaxilə etmək istəmirik.
Amma indi üstündən cəmi iki il keçəndən sonra artıq deyəsən UNESCO-nun humanitar təşkilat olduğu
“yadından çıxıb”. Azərbaycanın şanlı Vətən müharibəsindən sonra UNESCO rəhbərliyi niyə belə tez
mövqeyini dəyişdi?! Nədən bir məsələ ilə bağlı təşkilatda davamlı mövqe yoxdur?! Əlbəttə, belə yanaşma
Azərbaycanı və ümumiyyətlə, beynəlxalq ictimaiyyətin digər məsuliyyətli üzvlərini qane edə bilməz.
Sözügedən görüşün yazısı bizim diplomatik arxivdə saxlanılır.
Aydın şəkildə sezilir ki, Azərbaycanın əldə etdiyi zəfər nəticəsində regionumuzda yaranmış yeni reallıq
bir çox siyasi dairələri narahat edir və onlar bununla barışa bilmirlər. Təəssüf doğuran bir haldır ki, UNESCO
da ya məqsədli şəkildə, ya da bilməyərəkdən bu proseslərə cəlb olunub. UNESCO rəhbərliyi bu siyasətdən əl
çəkməlidir. UNESCO hökumətlərarası bir təşkilatdır və öz fəaliyyətini mandatına uyğun olaraq obyektiv və
qərəzsiz surətdə həyata keçirməlidir. UNESCO rəsmiləri vətəndaşı olduqları dövlətlərin milli gündəliyini
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irəlilətməklə məşğul olmamalıdır. UNESCO hansısa dövlətin siyasi təsir alətinə çevrilməməlidir. Bu, onun
imicinə, müstəqilliyinə çox böyük bir zərbədir. Mədəni irsin qorunması ümumbəşəri öhdəlikdir və siyasi
məqsədlər üçün istifadə olunmamalıdır.
– Hazırda Azərbaycanın UNESCO-nun missiyası ilə bağlı mövqeyi necədir?
– Bilirsiniz, Azərbaycanın mövqeyi haqlıdır və davamlıdır. Yəni, dünən olduğu kimi, bu gün də
Azərbaycan UNESCO missiyasının təşkilinə qarşı çıxmır. Sadəcə, beynəlxalq hüquqa və müvafiq
prosedurlara uyğun davranılmalıdır. Təhlükəsizlik şəraiti imkan verdiyi zaman missiyanın aydın mandatı və
tərkibi Azərbaycan və UNESCO arasında razılaşdırılmalıdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə
hörmət olunmalıdır.
Hazırda Mədəniyyət Nazirliyi işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdəki mədəni abidələrimizin
vəziyyətini qiymətləndirir və bu məlumatlar UNESCO-ya təqdim ediləcək. Ermənistan digər sahələrdə
olduğu kimi, işğal zamanı Azərbaycan xalqının bu torpaqlardakı izini silmək məqsədilə həyata keçirdiyi
mədəniyyət soyqırımına və terroruna görə cavab verməlidir.
– Belə xəbərlər yayılır ki, UNESCO UNITAR ilə birgə Qarabağda müəyyən layihələr həyata keçirmək
istəyir. Azərbaycanın buna münasibəti necədir?
– Bəli, biz də bu barədə eşitmişik. Bu iki təşkilat peyklər vasitəsilə Qarabağda müşahidələr aparmaq və
mədəni irsin qorunması ilə bağlı oradakı vəziyyəti qiymətləndirmək istəyir. Birmənalı şəkildə bildirmək
istəyirəm ki, belə özfəaliyyət qəbuledilməzdir. Həm UNESCO, həm də UNITAR BMT təşkilatlarıdır. Onlar
beynəlxalq hüquqa və BMT-nin müvafiq qaydalarına uyğun hərəkət etməlidirlər. Qarabağ Azərbaycan
torpağıdır və orada həyata keçirilən istənilən fəaliyyət Azərbaycanla razılaşdırılmalıdır. Əks halda
tərəfimizdən bu, birbaşa olaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə qarşı hörmətsizlik kimi
qiymətləndiriləcək və adekvat reaksiya veriləcək.
– Hikmət müəllim, Azərbaycan silahlı münaqişələr zamanı mədəni irsin qorunması istiqamətində
UNESCO-da başqa hansı işlər aparmışdır? Ümumiyyətlə, UNESCO ilə münasibətlərimizin gələcəyi barədə
nə deyə bilərsiniz?
– UNESCO ilə əməkdaşlıq çərçivəsində Azərbaycan silahlı münaqişələr dövründə mədəni abidələrin
qorunması məsələsinə xüsusi diqqət ayırıb. Azərbaycan 2011-ci ildə UNESCO-nun silahlı münaqişələr
zamanı mədəni mülkiyyətin qorunması üzrə komitəsinə üzv seçilib və onun çərçivəsində fəal üzv kimi
təşəbbüslərlə çıxış edib. 2012-2013-cü illərdə komitə çərçivəsində “İşğal edilmiş ərazilərdə mədəni abidələrin
qorunması” adlı sənəd müzakirə edilib və qəbul olunub. Ölkəmizin təşəbbüsü və fəal iştirakı ilə hazırlanmış
bu sənəd dünyada olan münaqişələr zamanı, işğal altındakı ərazilərdə UNESCO Katibliyinin mədəni abidələrin
qorunması ilə bağlı atmalı olduğu addımları ehtiva edirdi.
Azərbaycanın özü işğaldan əziyyət çəkmiş bir ölkə kimi nəinki yalnız işğal olunmuş ərazilərimizdə,
eləcə də bütün dünyada mədəni abidələrin dağıdılması məsələsinə həssaslıqla yanaşıb və UNESCO ilə bu
sahədə əməkdaşlığa daim önəm verib. Bizim düşüncəmiz belə olub ki, mədəni irs yalnız ayrıca bir xalqa deyil,
bütün bəşəriyyətə məxsusdur.
2016-cı ildə UNESCO tərəfindən Mədəni abidələrin qorunması üzrə ilk “Hərbi bələdçi” hazırlanıb. Bu
bələdçi çox önəmli nəşrdir və fərqli dillərə tərcümə edilərək bir çox dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlar, o
cümlədən, NATO tərəfindən istifadə edilir. Bələdçinin hazırlanması üçün maliyyə töhfəsini məhz Azərbaycan
verib. Həmçinin onun müəllifləri arasında İtaliya, İngiltərə, Fransa mütəxəssisləri ilə yanaşı, azərbaycanlı
ekspert də yer alıb. Bu, ölkəmizin mədəni abidələrin qorunması sahəsinə verdiyi önəmin, eləcə də bu sahədə
olan nüfuzunun göstəricisidir. Həmçinin UNESCO-nun ən mötəbər qurumlarından olan Ümumdünya İrs
Komitəsində 2015-2019-cu illər ərzində üzvlüyü zamanı da Azərbaycan silahlı münaqişələr zamanı mədəni
irsin qorunması məsələsini daim gündəmdə saxlayıb.
Sualınızın ikinci hissəsinə gəldikdə isə deməliyəm ki, UNESCO ilə əməkdaşlıq Azərbaycan
Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın daim diqqət mərkəzində olub. Təsadüfi
deyil ki, Mehriban xanım Əliyeva 2004-cü ildə Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı və milli musiqi irsinin
qorunub saxlanılması və inkişaf etdirilməsində xidmətlərinə görə UNESCO-nun xoşməramlı səfiri adına layiq
görülüb. Məhz onun təşəbbüsü və dəstəyi ilə istər Azərbaycanda, istərsə də xarici ölkələrdə mədəni irsin
qorunması sahəsində önəmli layihələr həyata keçirilib, məktəblər inşa edilib, məscidlər, kilsələr, tarixi abidələr
bərpa olunub.
Beynəlxalq hüquqa, beynəlxalq humanitar fəaliyyətə, multikulturalizmə böyük əhəmiyyət verən
Azərbaycan UNESCO ilə bundan sonra da səmərəli, konstruktiv, qarşılıqlı hörmətə əsaslanan əməkdaşlığa
hazırdır. Azərbaycan UNESCO-dan da özünə münasibətdə eyni yanaşmanı gözləyir.
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Azərbaycan XİN 2020-ci ilin yekunlarına dair mətbuat buraxılışını təqdim edib
Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi 2019-cu ilin yekunlarına dair mətbuat buraxılışını
təqdim edib. Bu barədə AZƏRTAC-a Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən məlumat verilib.
Mətbuat buraxılışında deyilir ki, 2020-ci ildə bütün fəaliyyət istiqamətlərində olduğu kimi, beynəlxalq
münasibətlər sistemi də COVID-19 pandemiyasının ciddi təsirinə məruz qalıb. Pandemiya səbəbindən ölkələr
öz sərhədlərini bağlamağa və qapanmağa məcbur olub, beynəlxalq ticarət əlaqələri, həmçinin maliyyə bazarları
tənəzzüllə uğramış və dünya ən böyük sosial-iqtisadi böhranlardan biri ilə üzləşib. Bəşəriyyətin ən ağır
illərindən biri olduğuna baxmayaraq, cari ildə Azərbaycan Respublikası milli maraqlarına əsaslanan xarici
siyasət kursunu uğurla davam etdirib.
Vətən Müharibəsi
Sentyabrın 27-də Ermənistanın növbəti hərbi təxribatına cavab olaraq Azərbaycanın həyata keçirdiyi
əks-hücum əməliyyatı nəticəsində baş verən 44 günlük müharibə zamanı işğal altındakı ərazilərimizin böyük
bir hissəsi azad edilib. Hərbi əməliyyatlar zamanı qazanılmış Qələbə işğalçını təslim olmağa məcbur edib.
Noyabrın 10-da Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan tərəfindən birgə bəyanatın imzalanması ilə Azərbaycanın
işğal altında qalan digər əraziləri də azad edilib. Bölgədə yeni reallıq yaradan, çoxdan gözlənilən sülh və
sabitliyi təmin edəcək 10 noyabr razılaşmasının zamini qismində Rusiya Federasiyasının və Türkiyə
Respublikasının rolunu xüsusi qeyd etmək olar.
Sentyabr-noyabr aylarında davam etmiş döyüşlər zamanı Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı
muzdlulardan və əcnəbi terrorçu döyüşçülərdən istifadə ilə bağlı Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən müfəssəl
hesabat hazırlanaraq BMT üzv dövlətlərinə, eləcə də müvafiq profilli beynəlxalq təşkilatlara təqdim edilib.
Ermənistanın ölkəmizə qarşı son hərbi təcavüzü zamanı erməni diaspor təşkilatları tərəfindən təsis
edilmiş fondlar vasitəsilə işğal olunmuş ərazilərimizdə yaradılmış qondarma rejimə və silahlı birləşmələrə
maliyyə dəstəyinin göstərilməsinin qarşısının alınması istiqamətində "xeyriyyə təşkilatları” adı altında bu cür
dəstəyi həyata keçirən qurumlar, eləcə də onlara xidmət göstərən bank və maliyyə təşkilatları barədə hesabat
hazırlanaraq BMT üzv dövlətlərində maliyyə monitorinqini həyata keçirən strukturlara və müvafiq profilli
beynəlxalq təşkilatlara göndərilib, fəaliyyəti terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə yönəlmiş bu cür fondlara və
qurumlara qarşı sərt tədbirlərin görülməsi tələb edilib.
Həmçinin ötən dövrdə Azərbaycana qarşı yeni hərbi təcavüzü çərçivəsində Ermənistan tərəfindən
beynəlxalq humanitar hüququn pozulması, o cümlədən mülki şəxslərin məqsədyönlü hədəfə alınması,
öldürülməsi, ictimai və şəxsi mülkiyyətin, mülki infrastrukturların hədəf alınması və bu əməllərin hüquqi
qiymətləndirilməsi barədə mütəmadi hesabatlar hazırlanaraq BMT başda olmaqla, bütün aidiyyəti beynəlxalq
təşkilatlara, habelə dövlətlərin Xarici İşlər nazirliklərinə təqdim olunub.
Hərbi əməliyyatlar davam etdiyi müddətdə bir çox dünya ölkələri və beynəlxalq təşkilatlar
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinin təmin olunmasına dəstək göstərərək, Ermənistan silahlı
qüvvələrinin işğal altındakı ərazilərdən çıxarılmasını tələb edən və Azərbaycanla həmrəyliyini ifadə edən
mövqedən çıxış edib.
Qırx dörd günlük Vətən müharibəsində Azərbaycanın haqlı mövqeyini hər zaman dəstəkləyən və yüksək
mənəvi yardımını əsirgəməyən Türkiyənin töhfəsini ayrıca vurğulamaq lazımdır. Azərbaycan üçün tarixi
əhəmiyyət kəsb edən bu dövrdə Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığının və birliyinin sarsılmaz olduğu növbəti dəfə
özünü bariz şəkildə büruzə verib.
Azərbaycanın ağır günlərində onun haqlı mövqeyinə göstərilən birmənalı beynəlxalq dəstək Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə şəffaf, bərabərhüquqlu və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq prinsipləri
əsasında həyata keçirilən uğurlu xarici siyasətin nəticəsi olub.
COVID-19 pandemiyası ilə mübarizə
Beynəlxalq aləmdə məsuliyyətli və etibarlı tərəfdaş kimi özünü doğrultmuş Azərbaycan Respublikası
COVID-19 pandemiyası ilə mübarizə üzrə aparılan beynəlxalq səylərə öz töhfəsini əsirgəməyib. Azərbaycan
bu məqsədlə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına 10 milyon ABŞ dolları həcmində könüllü maliyyə töhfəsi verib,
həmçinin ICESCO və Fələstinli Qaçqınlara Yardım və İşlər üzrə BMT-nin Yaxın Şərq Agentliyinə (UNRWA),
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eləcə də 30-dan artıq ölkəyə humanitar və maddi yardım göstərib. Təsadüfi deyil ki, Ümumdünya Səhiyyə
Təşkilatı Azərbaycanı pandemiya ilə mübarizədə nümunəvi ölkə adlandırıb.
Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə mayın 4-də keçirilmiş Qoşulmama Hərəkatının
Təmas Qrupunun koronavirusla mübarizəyə dair Zirvə görüşündə Azərbaycan Prezidentinin BMT Baş
Assambleyasının koronavirusla mübarizəyə həsr edilmiş dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində xüsusi
sessiyasının keçirilməsi təklifi BMT-nin 150-dən artıq üzv dövləti tərəfindən dəstəklənib və dekabrın 3-4-də
bu mövzuda xüsusi sessiyanın yüksək səviyyəli seqmenti keçirilib. Prezident İlham Əliyev xüsusi sessiyanın
çağırılmasının təşəbbüskarı olaraq tədbirin açılış hissəsində Qoşulmama Hərəkatının sədri kimi, eləcə də
ümumi müzakirələr zamanı milli qisimdə çıxış edib. Xüsusi sessiyanın ümumi müzakirələrində 37 dövlət və
40 hökumət başçısı, 67 nazir çıxış edib. Natiqlər tərəfindən sessiyanın keçirilməsinin təşəbbüskarı olduğuna
görə Azərbaycana təşəkkür ifadə edilib.
Azərbaycanın bu xoşməramlı və humanist təklifini dəstəkləməyən yeganə ölkə Ermənistan Respublikası
olub ki, bu ölkə, həmçinin pandemiya dövründə qlobal atəşkəslə bağlı BMT Baş katibinin təşəbbüsünü də
məhəl qoymayıb. Belə ki, iyulda Ermənistan yeni ərazilər işğal etmək və Azərbaycanın strateji enerji
infrastrukturuna zərbə vurmaq məqsədilə Ermənistan-Azərbaycan beynəlxalq sərhədinin Tovuz istiqamətində
hərbi təxribatlara əl atıb. Daha sonra - avqustda bu ölkənin diversiya qrupu təmas xəttini keçməyə cəhd
göstərib.
Parlament seçkiləri
Fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə növbədənkənar seçkilərlə əlaqədar
beynəlxalq təşkilatlara, o cümlədən ATƏT/DTİHB, Avropa Şurası, MDB, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı,
TDƏŞ və QDİƏT-ə Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən seçkiləri müşahidə etmək üçün dəvətlər göndərilib və
beynəlxalq müşahidə missiyaları, habelə xarici ölkələrdən ikitərəfli əsasda gələn müşahidəçilər daxil olmaqla
900-ə yaxın beynəlxalq müşahidəçi seçkiləri müşahidə edib. ATƏT/DTİHB-in Seçki Müşahidə Missiyasının
bu seçkilər üzrə ilkin qənaətlər barədə bəyanatında və yekun hesabatında Azərbaycanlı məcburi köçkünlərin
səsvermə hüququnun təmin edilməsi istiqamətində görülən işlər, namizədlərin qeydiyyatı prosesinin
əhatəliliyi, qadın namizədlərin sayının artması, seçki prosesinin yaxşı idarə edilməsi və sair məqamlar əks
olunub.
Beynəlxalq təşkilatlarda sədrlik
2020-ci ildə Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatı, Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Naminə TəşkilatGUAM, həmçinin Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasında sədrliyi həyata keçirilib.
İl ərzində ölkəmizin Qoşulmama Hərəkatına (QH) sədrliyi uğurla davam etdirilib. Sentyabrın 21-də
Prezident İlham Əliyev Qoşulmama Hərəkatının sədri qismində BMT-nin 75-ci ildönümünə həsr olunan
yüksək səviyyəli tədbirdə çıxış edib.
İyulun 12-dən başlayaraq Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin Tovuz istiqamətində Ermənistan
tərəfindən törədilən hərbi təxribatla əlaqədar iyulun 16-da Qoşulmama Hərəkatının Əlaqələndirici Bürosunun
fövqəladə iclası keçirilib və tədbirin yekununda həmin təxribatı pisləyən kommünike qəbul edilib. Sentyabrın
27-də Ermənistanın yenidən başlamış hərbi təcavüz aktı ilə əlaqədar oktyabrın 9-da Qoşulmama Hərəkatının
videokonfrans formatında keçirilmiş iclasının gündəliyinə "Bütün cəbhə boyu Azərbaycan Respublikasının
silahlı qüvvələrinin mövqeləri və mülki yaşayış məntəqələrinə qarşı Ermənistan Respublikası tərəfindən silahlı
hücum” başlıqlı bənd daxil edilib və həmin bənd altında xüsusi bəyannamə qəbul olunub. Bəyannamədə
Qoşulmama Hərəkatına üzv dövlətlər Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində mülki şəxslər arasında itkilərlə
müşayiət olunan toqquşmaların bərpasından narahatlıq ifadə edib, münaqişənin BMT Təhlükəsizlik Şurasının
qətnamələri əsasında həllinə prinsipial dəstəklərini bir daha bildirib, Azərbaycanın müstəqilliyi, suverenliyi və
ərazi bütövlüyünə dəstəklərini vurğulayıb və Hərəkatın prinsipial mövqeyi əsasında ölkəmizlə həmrəy
olduqlarını qeyd ediblər.
Bundan əlavə, Qoşulmama Hərəkatının BMT Təhlükəsizlik Şurasının (TŞ) qeyri-daimi üzvü olan 7
ölkəsi oktyabrın 19-da Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində vəziyyətin müzakirə olunduğu BMT
Təhlükəsizlik Şurasının qapalı məsləhətləşmələri, eləcə də Təhlükəsizlik Şurası sədrinin məsələ ilə bağlı
bəyanatının layihəsinin müzakirələri zamanı Qoşulmama Hərəkatının münaqişə ilə bağlı prinsipial
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mövqeyindən çıxış edərək ölkəmizə dəstək göstərib və Təhlükəsizlik Şurası sədri adından qərəzli bəyanatın
qəbulunun qarşısını alıblar.
Azərbaycana qarşı həyata keçirilmiş hərbi təcavüzün qarşısının alınmasında Qoşulmama Hərəkatı ilə
yanaşı, Türkdilli Dövlətləri Əməkdaşlıq Şurası (TDƏŞ) da Azərbaycanla həmrəyliyini nümayiş etdirib.
Sentyabrın 28-də TDƏŞ-in Baş katibi bəyanatında münaqişənin Azərbaycanın suverenlik, ərazi bütövlüyü və
beynəlxalq tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığı prinsipləri əsasında həll edilməli olduğunu vurğulayıb.
Ümumilikdə, Azərbaycanın TDƏŞ-də sədrliyi yüksək fəallığı və səmərəliliyi ilə seçilib. Aprelin 10-da
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının cari sədri qismində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
təşəbbüsü ilə TDƏŞ-in COVID-19 pandemiyası ilə mübarizəyə həsr olunmuş videokonfrans formatında
fövqəladə Zirvə görüşü keçirilib. Bu Zirvə görüşü dünyada COVID-19 pandemiyasına həsr edilən dövlət
başçıları səviyyəsində ilk tədbir olub.
2020-ci ildə Azərbaycanın Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Naminə Təşkilat-GUAM-da sədrliyi
çərçivəsində geniş spektrli əməkdaşlıq sahələri üzrə bir sıra dövlət qurumlarının, o cümlədən Xarici İşlər
Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Dövlət Gömrük
Komitəsi və Dövlət Turizm Agentliyinin mütəxəssislərinin iştirakı ilə telekonfrans formatında çox saylı
görüşlər və işçi iclaslar keçirilib.
İqtisadi əməkdaşlıq
Cari ildə Azərbaycanın hərtərəfli inkişaf strategiyasına xidmət edən xarici siyasət fəaliyyətində xüsusi
diqqət iqtisadi münasibətlərin inkişafı, enerji təhlükəsizliyin təminatı və transregional infrastruktur layihələrin
irəliləməsinə ayrılıb. Beynəlxalq ticarət əlaqələrinin təşviqi, ixrac potensialının və yerli sənaye məsullarının
beynəlxalq rəqabətliyinin artırılması, yüksək texnologiyalar və innovasiyaların tətbiqi, həmçinin qlobal və
regional beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi xarici iqtisadi siyasətin
prioritet istiqamətlərini təşkil edib.
İl ərzində "2021-2025-ci illər üçün BMT və Azərbaycan arasında Dayanıqlı İnkişaf üzrə Əməkdaşlığa
dair Çərçivə Sənədi” və "BMT-nin İnkişaf Proqramının 2021-2025-ci illər üçün Azərbaycan üzrə ölkə
proqramı sənədi” layihələri razılaşdırılıb, həmçinin BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurasının himayəsi altında
Dayanıqlı İnkişaf üzrə 2021-ci ildə keçiriləcək Yüksək Səviyyəli Siyasi Forum zamanı ölkəmizin növbəti
Könüllü Milli İcmal təqdim etməsinə dair qərar qəbul edilib. Beləliklə, region və MDB ölkələri arasında
Azərbaycan Könüllü Milli İcmal təqdim edəcək ilk ölkə olacaqdır.
Bu il Xarici İşlər Nazirliyinin koordinatorluğu ilə bu il Litva, Ukrayna, İtaliya, Koreya və Macarıstanla
Hökumətlərarası komissiyaların iclasları keçirilib.
Beynəlxalq qurumlaradakı seçkilər
Beynəlxalq qurumların seçkili vəzifələrinə Azərbaycan Respublikası tərəfindən irəli sürülmüş
namizədliklərin təşviqi istiqamətində fəaliyyət cari ildə də davam etdirilib. Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən
aparılmış seçki kampaniyasının nəticəsi olaraq sentyabrın 14-də Nyu-Yorkda BMT-nin İqtisadi, Sosial və
Mədəni Hüquqlar Komitəsinin 2021-2024-cü illər üzrə üzvlüyünə keçirilmiş seçkilərdə Azərbaycan
Respublikasının nümayəndəsi Komitənin üzvü seçilib. Seçkilərdə əldə edilmiş uğurun əlamətdar tərəflərindən
biri ölkəmizin nümayəndəsinin ilk dəfə sözügedən quruma seçilməsidir.
Humanitar əməkdaşlıq
2020-ci ildə Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən insan hüquqları və qanunun aliliyi prinsiplərinin təşviqinə
cavabdeh olan beynəlxalq və regional təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq uğurla davam etdirilmişdir.
Ermənistanın ölkəmizə qarşı yürütdüyü təcavüzdən əziyyət çəkən soydaşlarımızın hüquqlarının
beynəlxalq səviyyədə müdafiəsi üçün müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində səmərəli fəaliyyət aparılıb
və bu sahədə Azərbaycan tərəfindən BMT Baş Assambleyasının 75-ci sessiyasında irəli sürülmüş
dövlətlərarası silahlı münaqişələr zamanı itkin düşmə problemlərini əhatə edən "İtkin düşmüş şəxslər” adlı
qətnamə konsensusla qəbul edilib. Bununla yanaşı, BMT-nin Qadınların vəziyyəti üzrə Komissiyasının 64-cü
sessiyasında ölkəmizin müəllifliyi ilə irəli sürülən "Hərbi münaqişələr zamanı, sonradan həbs edilənlər də daxil
olmaqla, girov götürülmüş qadın və uşaqların azad edilməsi” adlı qətnamə layihəsi də konsensusla qəbul edilib.
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Ermənistanın son təcavüzü nəticəsində həlak olmuş hərbçilərimizin nəşlərinin, eləcə də hərbi əsirlərin
və bütövlükdə münaqişə ilə əlaqədar saxlanılmış şəxslərin "hamının hamıya” prinsipi əsasında qaytarılması ilə
bağlı Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi daxil olmaqla müvafiq beynəlxalq təşkilatlarla aparılmış davamlı işlər
nəticəsində əsir və girovların qarşılıqlı qaytarılması başlanıb. 2014-cü ildən erməni girovluğunda saxlanılan
Şahbaz Quliyev və Dilqəm Əsgərov da azərbaycanlı əsir və girovlar arasında Vətənə qayıdıblar.
İnsan hüquqları və qanunun aliliyi sahələrində beynəlxalq təsisatlarla aparılan fəal əməkdaşlıqla yanaşı,
cari ildə mədəniyyətlərarası dialoqun təşviqinə də böyük önəm verilib. Sentyabrın 21-də ilk dəfə olaraq
Azərbaycanın üç şəhəri – Bakı, Gəncə və Qəbələ UNESCO-nun Öyrənən Şəhərlər üzrə Qlobal Şəbəkəsinə üzv
seçilib. Sözügedən şəbəkənin əsas məqsədi üzv şəhərlər arasında təhsil sahəsində təcrübə mübadiləsi aparmaq,
şəhərlərin öyrənmə üzrə inkişaf prosesinə dəstək olmaq, həmçinin rifah və dayanıqlı inkişafı təbliğ etməkdən
ibarətdir. Eyni zamanda, il ərzində Azərbaycanın irəli sürdüyü bir sıra milli və çoxmillətli nominasiyalar, o
cümlədən "Nar bayramı, ənənəvi nar festivalı və mədəniyyəti” və "Miniatür sənəti” nominasiyaları
Bəşəriyyətin Qeyri-maddi Mədəni İrsinin Reprezentativ Siyahısına daxil edilib.
İkitərəfli və çoxtərəfli əlaqələr
Cari ildə ikitərəfli və çoxtərəfli formatlarda xarici siyasət fəaliyyəti davam etdirilib.
Bu il Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası, Türkmənistan, Ukrayna, Macarıstan, Koreya
Respublikası, Serbiya Respublikası, Niderland Krallığı, İtaliya Respublikası və Çin Xalq Respublikası
arasında 28 beynəlxalq müqavilə imzalanıb.
Fevralın 25-də imzalanmış və avqust ayında qüvvəyə minmiş "Azərbaycan Respublikası Hökuməti və
Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında qarşılıqlı olaraq vizadan azad etmə haqqında Saziş”ə əsasən, hər iki
ölkə vətəndaşları üçün 90 gün vizasız qalma müddəti müəyyən edilib. Dekabrın 10-da "Azərbaycan
Respublikası Hökuməti və Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında qarşılıqlı olaraq vizadan azad etmə
haqqında 2020-ci il 25 fevral tarixində Bakı şəhərində imzalanmış Sazişə dəyişikliklər edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında 1 saylı Protokol” imzalanıb.
Sözügedən Protokol qüvvəyə mindikdən sonra iki ölkə vətəndaşları artıq biometrik şəxsiyyət vəsiqəsi və digər
sərhədkeçəmə sənədləri ilə vizasız səfər edə və 90 gün vizasız qala bilər. Beləliklə, Azərbaycan Respublikası
tarixində ilk dəfə şəxsiyyət vəsiqəsinin sərhədkeçmə sənədi kimi istifadə olunması üçün müqavilə imzalayıb.
Ümumilikdə, cari ildə Türkiyə Respublikası, Türkmənistan, Macarıstan, Bolqarıstan Respublikası,
Özbəkistan Respublikası, Rusiya Federasiyası, Ukrayna, Çin Xalq Respublikası, Serbiya Respublikası,
Meksika Birləşmiş Ştatları, Polşa Respublikası, Monteneqro, Koreya Respublikası, Niderland Krallığı, İtaliya
Respublikası, İordaniya Haşimilər Krallığı və Tacikistan Respublikası ilə 37 beynəlxalq müqavilənin qüvvəyə
minməsi təmin olunub.
Siyasi, iqtisadi və humanitar sahələrdə dövlətlərarası tərəfdaşlıq münasibətləri inkişaf etdirilib.
İl ərzində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İsveçrə, Almaniya, İtaliya və Müqəddəs Taxt-Taca
rəsmi və işgüzar səfərlər həyata keçirib, həmçinin Azərbaycanın xarici işlər naziri İsveçrə, Avstriya, Almaniya,
Belçika, Türkiyə, Rusiya, Gürcüstan, ABŞ və İranda rəsmi və işgüzar səfərlərdə olub.
Eyni zamanda, 2020-ci ildə Türkiyənin və Türkmənistanın prezidentləri, həmçinin Türkiyə, Qırğızıstan,
Qazaxıstan, Özbəkistan, Macarıstan və Rusiyanın xarici işlər nazirləri ölkəmizə rəsmi və işgüzar səfərlər
ediblər.
Sentyabrın 30-da Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının
Kuba Respublikasında səfirliyi təsis edilib.
Xaricdə yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşları ilə iş
İl ərzində xarici ölkələrdə yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının hüquqi vəziyyətinin
yaxşılaşdırılması, onlara mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi yardımın göstərilməsi, xarici ölkələrdə
üzləşdiyi çətinliklərin aradan qaldırılması üzrə aparılan fəaliyyət davam etdirilib.
2020-ci ildə İraq Respublikasından Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının repatriasiyası
istiqamətində aparılan təxliyə prosesi nəticəsində İraq həbsxanalarında və uşaq evlərində yaşayan 194 nəfər
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan uşaqlar Azərbaycana qayıdıb və müvafiq reabilitasiyadan sonra
yaxınlarının himayəsinə verilib.
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Bununla yanaşı, COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar İran, Türkiyə, Rusiya, Gürcüstan, Qazaxıstan,
Ukrayna, Belarus, ABŞ və digər ölkələrdən Vətənə qayıtmaq arzusunda olan 15 mindən çox Azərbaycan
Respublikası vətəndaşının təxliyəsi həyata keçirilib.
Cari ildə bir sıra ölkələrdə təxliyə üçün müraciət edənlərin sırasında ciddi maddi sıxıntı ilə üzləşən
azərbaycanlı tələbələrə Xarici İşlər Nazirliyinin tərkibində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikasının
Beynəlxalq İnkişafa Yardım Agentliyi (AİDA) vasitəsilə maliyyə dəstəyi göstərilib, həmçinin 20 ölkədə
yaşayan 600-dən çox son dərəcə çətin vəziyyətdə olan tələbənin hər birinə birdəfəlik maliyyə müavinəti təqdim
edilib.
ADA Universiteti
Oktyabrın 5-16-da AIDA və ADA Universitetinin birgə əməkdaşlığı çərçivəsində 14 ölkənin
diplomatları üçün videokonfrans formatında həyata keçirilmiş "Əcnəbi diplomatlar üçün Xarici Siyasət
Proqramı” adlı ixtisasartırma kursu çərçivəsində Azərbaycanın daxili və xarici siyasət gündəliyində duran bir
sıra aktual məsələlərə dair kurs iştirakçılarına ətraflı məlumat verilib.
Xarici İşlər Nazirliyi nəzdində fəaliyyət göstərən ADA Universiteti cari ildə üç ikili diplom proqramı
imzalayıb: Corc Vaşinqton Universiteti (ABŞ) ilə "Kompüter elmi” və "Data analitikası” sahəsində; MGIMO
(Rusiya) ilə MBA-Maliyyə sahəsində magistr proqramı; CEFAM Universiteti (Fransa) ilə "Biznesin
İdarəedilməsi” sahəsində bakalavr proqramı. Bundan əlavə, ADA Universiteti Berqamo Universiteti (İtaliya),
British Council (İngiltərə) və Kent Universiteti (İngiltərə) ilə akademik layihələr həyata keçirib. ADA
Universiteti akademik proqramlarında Maliyyə, Beynəlxalq İnkişaf, Kommunikasiya və Rəqəmsal Media
sahələrində yeni bakalvr proqramlarına başlayıb.
Növbəti ildə qarşıda duran vəzifə
2021-ci ildə Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının dövlət mənafeyi və milli maraqlarının
beynəlxalq aləmdə layiqincə təmin edilməsi məqsədilə apardığı çevik və praqmatik xarici siyasət fəaliyyətini
davam etdirəcək. Əsas səylər ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlərdə maraqlarımıza cavab verən qarışlıqlı
hörmət və bərabərhüquqluluq prinsipləri əsasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, Azərbaycanın işğaldan
azad olunmuş ərazilərinin bərpasına dost ölkələrin və tərəfdaş beynəlxalq təşkilatların cəlb edilməsi, bölgədə
yeni əməkdaşlıq və inkişaf təşəbbüslərinin təşviq edilməsi, habelə enerji və nəqliyyat sahələrində irimiqyaslı
regional infrastruktur layihələrin uğurla həyata keçirilməsinin təmin edilməsi ilə Azərbaycanın beynəlxalq
aləmdə mövqelərinin gücləndirilməsi və nüfuzunun daha da artırılmasına yönələcək. Xarici siyasət fəaliyyəti
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin vurğuladığı "bütün ölkələrlə bərabərhüquqlu, qarşılıqlı
hörmət və etimad əsasında münasibətlərin qurulması əsas prinsiplərimizdən biridir” fikri əsasında həyata
keçiriləcək.
Xalq qəzeti. - 2020. - 30 dekabr. - № 276. - S. 8.
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Azərbaycan diplomatiyası keçən il zirvədə oldu
Allahverdi Mehdiyev
Yola saldığımız 2020-ci il ölkəmizin həm qədim, həm də müasir tarixində möhtəşəm zəfər ili kimi yadda
qaldı. 44 gün davam etmiş Vətən müharibəsi 30 ilə yaxın erməni işğalı altında qalmış əzəli torpaqlarımızın
düşmən tapdağından qurtulması ilə yaddaşlara həkk olundu.
Yeni tip koronavirus pandemiyasının dünyanı çənginə aldığı ağır dövrdə səbir kasası çoxdan dolmuş
Azərbaycan xalqının sosial sifarişi ilə Silahlı Qüvvələrimiz təcavüzkar Ermənistanın ardı-arası kəsilməyən
təxribatlarına birdəfəlik son qoymaqdan başqa çıxış yolu görünmədiyindən Prezident, Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin əmri ilə hərəkətə keçib düşmənin daşını daş üstündə qoymadı.
Azərbaycan rəhbərliyinin belə bir qəti qərarı erməni təcavüzkarının başını sığallayan müəyyən
beynəlxalq dairələri çaş-baş saldı. Rəsmi İrəvan və Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin tənzimlənməsində
vasitəçilik edən böyük dövlətlər hesab edirdi ki, Bakı işğal altında qalan ərazisini hərbi güc tətbiq etməklə
işğalçılardan təmizləməyə cəsarət etməyəcək, yaranmış reallıqla əvvəl-axır barışmalı olacaq. Hərçənd
Prezident İlham Əliyev dəfələrlə xatırlatmışdı ki, münaqişənin hərbi həlli yolu da var. Bakının zaman-zaman
səsləndirdiyi belə bəyanatlara cavab verilirdi ki, Azərbaycan müharibə barədə düşünməməlidir, çünki silaha
əl atsa, nail olduğu inkişaf tempindən geri qalar.
Təcavüzkar Ermənistan da güclü havadarlarına bel bağlayıb ümid edirdi ki, Azərbaycanla yenidən
silahlı qarşıdurma yaransa, təcavüzkar dövlətin havadarları dərhal ayağa qalxıb İrəvanın yanında yer alacaqlar.
Lakin Ermənistan faşist rejimi anlamaq istəmirdi ki, hər dövlətin öz milli maraqları var və bu maraqları kiməsə
qurban vermək fikrində deyil. Azərbaycan Cənubi Qafqazda kilid dövlət kimi mövqe qazanmışdı və onunla
hesablaşmaq məcburiyyətində qalan ölkələrin sayı get-gedə artırdı. Üstəlik, Birinci Qarabağ müharibəsindəki
dövrdən fərqli olaraq Azərbaycan güclü ordu yaratmışdı və onun Silahlı Qüvvələri məqam gələn kimi işğal
altındakı ərazilərini erməni işğalçılarından təmizləmək iqtidarında idi. Eyni zamanda təcavüzkar tərəf belə bir
mif yaratmışdı ki, Azərbaycan əsgərinin erməni təcavüzkarı ilə döyüşmək hünəri yoxdur və ona görə də
müharibənin yenidən alovlanmasını gözləmək yersizdir.
Əslində düşmənin özü Azərbaycan Ordusunun hərəkətə keçməsinə fürsət verdi: təcavüzkarın növbəti
təxribatı onun darmadağın olması ilə nəticələndi. Təbii ki, Vətən müharibəsinin gedişində Ermənistanın
havadarları əl-ayağa düşüb “ərköyün uşağ”ını xilas etməyə cəhd göstərdilər. ATƏT-in Minsk qrupunun
həmsədri qiyafəsi geymiş Fransa xüsusi canfəşanlıq nümayiş etdirir, Azərbaycan Ordusunu hər vəchlə
dayandırmağa çalışırdı. Qərbin bir sıra digər dövlətləri də susmur, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi
cəbhəsində atəşkəsə nail olmaq üçün dəridən-qabıqdan çıxırdı.
Belə bir şəraitdə Azərbaycan Ordusu ilə yanaşı, Azərbaycan diplomatiyası da hərəkətə keçdi. Ayrı-ayrı
dövlətlər, bütövlükdə dünya ictimaiyyəti hadisələrin mahiyyəti barədə yetərincə məlumatlandırıldı, erməni
tərəfinin uydurmaları ifşa edildi. Prezident İlham Əliyev “Dəmir yumruq” əməliyyatı başlayandan bəri bəyan
edirdi ki, Azərbaycan hərbi əməliyyatı dayandırmağa hazırdır, bir şərtlə ki, Ermənistan tərəfi işğal etdiyi
torpaqlardan çıxmaq qrafikini təqdim etsin. Məlum olduğu kimi, Azərbaycan istəyinə nail oldu və ötən il
noyabrın 10-da imzalanmış Azərbaycan-Rusiya-Ermənistan müştərək Bəyanatına uyğun olaraq Dağlıq
Qarabağ bölgəsinin ətrafında işğal altında qalmaqda olan üç rayon - Ağdam, Laçın və Kəlbəcər döyüşsüz
Azərbaycana qaytarıldı.
Ümumiyyətlə, Vətən müharibəsinin gedişində Azərbaycan əsgəri ilə bərabər, Azərbaycan diplomatiyası
da vuruşurdu. Prezident İlham Əliyev diplomatik mübarizənin ön səngərində idi. Dövlət başçısı istər ayrı-ayrı
ölkələrin rəhbərləri ilə telefon danışıqlarında, istərsə də dünyanın çoxsaylı media orqanlarına müsahibələrində
həqiqəti dünya ictimaiyyətinə çatdırır, Ermənistan və onun havadarlarının irəli sürdükləri iddiaların əsassız
olduğunu sübut edir, onların kütləvi informasiya vasitələrini işə salıb Azərbaycana qarayaxma kampaniyasını
puç edirdi.
Azərbaycanın bədxahları ordumuzun ard-arda qazandığı qələbələrə kölgə salmaq üçün cürbəcür
uydurmaları dövriyyəyə buraxmaqdan çəkinmirdilər. Bu istiqamətdə Fransanın hərəkətləri xüsusilə qərəzli
görünürdü. Sözügedən dövlət beynəlxalq vasitəçi kimi neytrallığını tamamilə unudub Ermənistanın
ekspansionist planlarını birmənalı şəkildə dəstəkləyir, Azərbaycanın suverenliyini açıq-aşkar şübhə altına alır,
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Dağlıq Qarabağdakı separatçı-terrorçu rejimi az qala beynəlxalq hüququn subyekti kimi təqdim etməyə
çalışırdı.
Fransa prezidenti Emmanuel Makronun bu məzmunda bəyanatları Bakının sərt reaksiyası ilə qarşılaşdı.
Prezident İlham Əliyev fransız həmkarının nəzərinə çatdırdı ki, münaqişə zonasında döyüş əməliyyatlarının
yenidən başlamasına Ermənistan rejiminin qeyri-konstruktiv mövqeyi səbəb olmuşdur. Belə ki, rəsmi İrəvan
şüurlu şəkildə danışıqlar prosesini pozmuşdur. Ermənistan rəhbərliyinin “Dağlıq Qarabağ Ermənistandır”
bəyanatı danışıqlara ciddi zərbə vurmuşdur. Digər tərəfdən, “Azərbaycan Dağlıq Qarabağla danışıqlar
aparmalıdır” bəyanatı danışıqlar formatını dəyişdirmək cəhdidir ki, bu da qəbuledilməzdir. Belə bir yanaşmanı
ATƏT-in Minsk qrupu da rədd etmişdir.
Erməni “bacı”sını düşdüyü ağır vəziyyətdən çıxarmağa çalışan Fransa həddini aşanda Prezident İlham
Əliyevin kəskin bəyanatı illə qarşılaşdı: “Kiminsə tarixi, hüquqi Azərbaycan torpağında erməni dövləti
yaratmağı bizdən tələb etməsi heç bir məntiqə, heç bir ədalətə sığmır. Sizin bizim torpağımızda nə işiniz var?
Min kilometrlərlə məsafədə yerləşən ölkələr indi qanunlar qəbul edirlər, parlamentlər bu məsələni müzakirə
edirlər. Nə işi var Fransa parlamentinin bizim məsələ ilə əlaqədar? Neçə ildir Fransa Minsk qrupunun
həmsədridir? Daşı daş üstə qoyub? Bir məsələnin həlli üçün praktiki addım atıb? İndi məsələ həll olunandan
sonra görün nələr baş verir? Fransa Senatı qətnamə qəbul edir ki, Dağlıq Qarabağ tanınsın. Sizin onlardan
xoşunuz gəlirsə, verin Marsel şəhərini, onun adını dəyişdirin, onlara orada ikinci dövlət yaradın. Amma bizim
işimizə heç kim qarışa bilməz”.
Fransa və Ermənistanın digər havadarları Azərbaycanın haqq işini başqa istiqamətlərə yönəltməkdən də
çəkinmirdilər. Məsələn, guya Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində və ona bitişik rayonlarında xristian
irsinə təhlükə yarana bilər və ona görə də müvafiq tədbirlər görülməlidir. Bu iddiaya ifrat həyasızlıqdan başqa
ad vermək mümkün deyil. Axı, bütün dünyaya, o cümlədən Fransa və ona dəm tutan Rusiyaya yaxşı məlumdur
ki, Azərbaycan tolerant ölkədir, burada hansısa dini dözümsüzlükdən söhbət gedə bilməz. O da məlumdur ki,
Azərbaycan rəhbərliyi nəinki ölkə daxilində, eləcə də xaricdə, o cümlədən Fransada xristian məbədlərinə qayğı
ilə yanaşır, onların təmir və bərpasına vəsait ayırır. Görəsən, bu, nə tez Makronun yadından çıxdı? Azərbaycan
tarixinin hansı mərhələsində yerli əhali dini, yaxud etnik azlıqlara başqa gözlə baxıb? Hamı bilir ki, belə bir
faktı heç kim axtarıb tapa bilməz.
Bədxahlarımız Vətən müharibəsinin gedişində Azərbaycana qarşı başqa bir ittihamla da
“silahlanmışdılar”: guya ki, Azərbaycan Ordusunun sıralarında Yaxın Şərqdən, daha doğrusu, Suriyadan
gətirilmiş terrorçular vuruşurlar. Özü də heç bir dəlil-sübut gətirmədən. Buna deyirlər ki, adımı sənə qoyum,
səni də yana-yana. Amma bu cür cəfəng uydurmalar, ağ yalanlar qarşısında Azərbaycan yana-yana qalan
deyildi. Prezident İlham Əliyev dünyanın bir sıra aparıcı KİV-inə verdiyi müsahibələrdə bu sərsəm iddianı
qətiyyətlə rədd edirdi: “Fransa Prezidenti ilə telefon söhbətlərimdə mən bizim mövqeyimizi kifayət qədər
əsaslandırmışam. Əvvəla, sübutlar təqdim etməsini, əgər belə sübutlar yoxdursa, onda Azərbaycan xalqından
üzr istəməsini xahiş etmişəm. İkincisi, mən demişəm ki, bizim muzdlulara ehtiyacımız yoxdur. Bu gün
Azərbaycan Ordusu güclü ordudur. Bütün beynəlxalq reytinqlərə görə o, dünyanın ən güclü 50 ordusunun
siyahısına daxildir. Ehtiyatda olanları, döyüşə hazır olan digər hərbiləşdirilmiş dəstələri nəzərə almasaq, bizim
nizami orduda 100 min döyüşçümüz var”. Dövlət başçısı həmsöhbət olduğu xarici jurnalistlərə xatırladırdı ki,
Azərbaycan xaricdən başıpozuq silahlı birləşmələr gətirməyə ehtiyac duymur, çünki ehtiyac yarananda
ehtiyatda olan on minlərlə adamı cəlb etmək mümkündür.
Eyni zamanda Azərbaycana da, onun bədxahlarına da sirr deyildi ki, Dağlıq Qarabağda Silahlı
Qüvvələrimizə qarşı təkcə Ermənistan ordusu yox, həm də xaricdən gəlmiş muzdlu silahlılar vuruşurdular.
Prezident İlham Əliyev bu məqamı da beynəlxalq ictimaiyyətin nəzərinə çatdırmışdır. Dövlət başçısı bildirirdi
ki, Ermənistanın əcnəbi silahlı muzdlulara ehtiyacı var, çünki bu ölkənin əhalisinin sayı ildən-ilə azalır, indi 2
milyon nəfərdən çox deyil: “Ona görə də onlar özləri Yaxın Şərqdən insanları cəlb edirlər və bizim sübutumuz
var, təkcə erməni əsilliləri deyil. Yeri gəlmişkən, Yaxın Şərqdən gələnlərin erməni əsilli olması və ya qeyrierməni əsilli olmasının heç bir fərqi yoxdur. Əgər kimsə xaricdən muzdlu kimi döyüşməyə gəlirsə, bununla
beynəlxalq səviyyədə məşğul olunmalıdır”.
Bir məqamı da qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın müvafiq hakimiyyət orqanları Ermənistanın
ölkəmizə qarşı son hərbi təxribatı zamanı erməni diaspor təşkilatları tərəfindən təsis edilmiş fondlar vasitəsilə
işğal olunmuş ərazilərimizdə yaradılmış qondarma rejimə və silahlı birləşmələrə maliyyə dəstəyi
göstərilməsinin qarşısının almaq məqsədilə “xeyriyyə təşkilatları” adı altında bu cür dəstəyi həyata keçirən
qurumlar, eləcə də onlara xidmət göstərən bank və maliyyə təşkilatları barədə hesabat hazırlayaraq BMT-nin
üzvü olan ölkələrdə maliyyə monitorinqi həyata keçirən strukturlara və müvafiq profilli beynəlxalq təşkilatlara
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təqdim etmiş, fəaliyyəti terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə yönəlmiş bu cür fondlara və qurumlara qarşı sərt
tədbirlər görməyi tələb etmişdir. Amma Azərbaycana qara yaxmaqdan başqa heç bir iş-güc tapa bilməyən
məlum dairələr hələ də bu faktlardan yan keçib susur. ATƏT-in Minsk qrupundan da səs çıxmır. Azərbaycanın
belə bir vasitəçilik missiyasına bundan sonra, çox güman, ehtiyacı qalmayacaq.
Bütövlükdə ötən il Azərbaycan diplomatiyası zirvədə oldu. Dövlətimiz haqq işini ordusu ilə yanaşı,
diplomatiyası ilə müdafiə etdi. Bu, xarici siyasətimizin parlaq qələbəsi idi. Eyni zamanda Azərbaycan Vətən
müharibəsinin gedişində həm dostlarını, həm də düşmənlərini bir daha tanıdı. Dostlar çox idi, düşmənlər isə
iqtisadi-hərbi baxımdan güclü olsalar da, ədaləti üstələyə bilmədilər. Azərbaycanın haqq işinə qarşı çıxanlar
heç nə qazanmadılar, onlar ölkəmizin timsalında sadiq dost, etibarlı tərəfdaş itirdilər.
Azərbaycan. - 2021.- 9 yanvar. - № 4. - S. 3.
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Bütün istiqamətlərdə beynəlxalq hüquqa istinad edən xarici siyasət
İttifaq Mirzəbəyli
Lazım olan vaxtda 30-a yaxın müsahibə vermişəm və o müsahiblərdə demişəm ki, biz beynəlxalq
hüquqa hörmətlə yanaşırıq, biz beynəlxalq hüququ müdafiə edirik, biz ədaləti müdafiə edirik, biz BMT
Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini icra edirik. Demişdim ki, bizim bütün addımlarımız beynəlxalq
hüququn norma və prinsipləri əsasında, əxlaq əsasında görülüb və bütün addımlarımız bu istiqamətdə
atılıb. İntiqamımızı düşməndən aldıq, işğalçıdan aldıq.
Prezident İlham Əliyevin xalqa 10 noyabr 2020-ci il tarixli müraciətindən
Qətiyyətlə deyə bilərik ki, son illərdəki xarici siyasətimizin əsas məqsədinə 2020-ci ildə çatdıq. Ulu
öndər Heydər Əliyevin işləyib hazırladığı xarici siyasət strategiyamız, Ermənistan istisna olmaqla, bütün
ölkələrdə təqdir olunur, yüksək qiymətləndirilirdi. Ancaq, çox təəssüf ki, həmin strategiyanın nüvəsini təşkil
edən ərazi bütövlüyümüzün bərpası məsələsinə gələndə, işlər “düyünə” düşür, beynəlxalq aləmdə mövcud ikili
standartlar bu yolumuzda əngəl olaraq qalırdı. Təbii ki, belə davam edə bilməzdi və etmədi. Dövlət başçımız
Azərbaycanın haqq səsini eşitməyənlərə həmin səsi eşitdirməyə nail oldu.
Bu məqamda bir faktı xüsusilə yada salmaq istəyirəm. Belə ki, 44 günlük müharibədən üç gün əvvəl - sentyabrın 24-də BMT Baş Assambleyasının 75-ci sessiyasının ümumi debatlarında çıxış edən Prezident
İlham Əliyev təkcə 2020-ci ildə deyil, ümumiyyətlə, müstəqillik dövründə həyata keçirdiyimiz xarici siyasətin
bütün parametr və aspektlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmağa nail olmuşdu. O zaman Ermənistan
müxalifətçilərinin “ İlham Əliyev yenə də bizi üstələdi” – deyə dilə gətirdikləri narahatlığa İrəvan rəhbərliyi
belə cavab vermişdi: “Azərbaycan Prezidenti yaxşı danışır, biz isə yaxşı fəaliyyət göstərir, lazım olan işləri
görürük”. Cəmi ay yarımdan sonra isə kimin yaxşı, kimin pis işlər gördüyünü zaman sübut etdi.
Dövlət başçımız BMT Baş Assambleyasının 75-ci sessiyasının debatındakı çıxışında demişdi ki,
Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin 2030-cu il gündəliyinə əsasən, “sülh olmadan dayanıqlı inkişaf, dayanıqlı
inkişaf olmadan isə sülh mümkün deyil”. Dayanıqlı beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün
işğala son qoyulmalıdır. Beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə riayət olunması və BMT Təhlükəsizlik
Şurasının qətnamələrinin icrası təmin edilməlidir.Dövlət başçımız bu narahatlğının səbəblərini açıqlayaraq
davam etmişdi ki, Azərbaycan ərazisinin təqribən 20 faizi 30 ildən artıqdır ki, Ermənistanın işğalı altındadır.
Ermənistan BMT Nizamnaməsini kobud şəkildə pozaraq, Azərbaycana qarşı hərbi güc tətbiq etmiş,
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ və ətraf yeddi rayonunu işğal etmişdir. Bir milyondan artıq azərbaycanlı qaçqın
və məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüşdür: “Ermənistan işğal etdiyi ərazilərdə azərbaycanlı əhaliyə qarşı etnik
təmizləmə həyata keçirmişdir. Bütün azərbaycanlı əhali işğal edilmiş ərazilərdən qovulmuşdur. Ermənistan
azərbaycanlı mülki şəxslərə qarşı bir sıra müharibə və insanlıq əleyhinə cinayətlər törətmişdir.
Torpaqlarımızın işğalına görə məsuliyyətdən yayınmaq məqsədilə Ermənistan həmin ərazilərdə cinayətkar,
terrorçu, qondarma rejim yaratmışdır”.
Dünya ictimaiyyətinə növbəti dəfə çatdırılmışdı ki, bugünkü Ermənistan ərazisində Azərbaycan
xalqına məxsus mədəni miras dağıdılmış və talan edilmişdir. Ermənistan işğal edilmiş ərazilərimizdə də
Azərbaycanın tarixi və dini abidələrini dağıtmışdır. Məqsəd isə orada azərbaycanlıların bütün izlərini
silməkdir. Ermənistan eləcə də, işğal olunmuş ərazilərdə qanunsuz olaraq təbii ehtiyatları istismar edir və süni
ekoloji böhran yaratmaq məqsədilə su ehtiyatlarından istifadə edir. Azərbaycanın işğal altında olan
ərazilərində qızıl və digər qiymətli metal və minerallar hasil edən Ermənistan onları beynəlxalq bazarlara ixrac
edir. Bu, qanunsuz biznes fəaliyyəti və çirkli pulların yuyulması sxemidir.
Azərbaycan Prezidenti “dünya bu gün sülhə susayır” -- deyənlərə xatırlatmışdı ki, ölkəmizin işğal
edilmiş ərazilərində Ermənistan silahlı qüvvələrinin qanunsuz mövcudluğu regional sülhə və təhlükəsizliyə
böyük təhdiddir. Ermənistan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə həyata keçirilən sülh
prosesini pozmağa cəhd edir. Ermənistanın məqsədi işğalla bağlı hazırkı status-kvonu qorumaq və işğal
edilmiş ərazilərin ilhaqına nail olmaqdır. Azərbaycanın konstruktiv mövqeyinə zidd olaraq, Ermənistanın baş
naziri məqsədyönlü şəkildə danışıqlar prosesinin format və mahiyyətini sarsıdır. Onun “Qarabağ
Ermənistandır” bəyanatı danışıqlar prosesinə ciddi zərbədir. Dünya bu haqlı narahatlığı eşitsə də, ciddi bir əks2103
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səda yaranmadı. İlham Əliyev bir daha təkrar etmişdir ki, bizim real addımlara ehtiyacımız var. Ona görə də
həmin əks-sədanı Azərbaycan Prezidenti, şanlı ordumuz və qəhrəman Azərbaycan əsgəri tarix dərsliklərinə
düşəcək səviyyədə yaratdılar.
Xatırladaq ki, ölkəmizin 2020-ci ildəki xarici siyasətinin mühüm bir hissəsi də koronavirus
pandemiyasına qarşı aparılan mübarizənin dəstəklənməsinə və həmin siyasətə özünəməxsus töhfələr
verilməsinə həsr edilmişdir. Prezident İlham Əliyev tərəfindən irəli sürülmüş və BMT Baş Assambleyasının
COVID-19 ilə mübarizəyə həsr olunmuş xüsusi sessiyasının keçirilməsi təşəbbüsünə qarşı çıxış edən yeganə
dövlət Ermənistan olmuşdur . Dövlət başçımızın bu məsələyə münasibət bildirərkən demişdir ki, halbuki
Ermənistanda koronavirusla bağlı vəziyyət çox acınacaqlıdır: “Ermənistan bu təşəbbüsün əleyhinə yalnız
onun Azərbaycan tərəfindən irəli sürüldüyünə görə çıxış etmişdir. Belə bir təşəbbüsə etiraz irrasional
düşüncənin məhsuludur. Bu, Ermənistanda hökm sürən və hökumət tərəfindən təşviq edilən
Azərbaycanofobiyanın növbəti təzahürüdür. Ermənistanda gənc nəslə Azərbaycan xalqına nifrət aşılanır”.
Ölkəmizdə bərqərar edilmiş demokratik ab-hava və multikultural mühit xarici siyasətdəki
uğurlarımıza təkan verən amillərdəndir. Hamıya məlumdur ki, multikulturalizm Azərbaycan xalqının həyat
tərzidir. Ölkəmiz dünyaya dözümlülük və birgəyaşayış nümunəsini təqdim edir. 2008-ci ildə Azərbaycan
tərəfindən başladılmış “Bakı prosesi” müsəlman dünyası və Avropa arasında dialoq və əməkdaşlığın
möhkəmləndirilməsi məqsədini daşıyır, həmçinin BMT tərəfindən dəstəklənir. İki ildən bir Azərbaycanda
keçirilən Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu BMT Baş Assambleyasının qətnamələri ilə
“mədəniyyətlərarası dialoqun təşviqi üçün əsas qlobal platforma” kimi tanınmışdır.
Respublikamız 2016-cı ildə 120 ölkənin yekdil qərarı ilə Qoşulmama Hərəkatının sədri seçilmişdir.
2019-cu ilin oktyabrında Qoşulmama Hərəkatının dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində Bakıda keçirilmiş
XVIII Zirvə toplantısında Azərbaycan sədrliyi öz üzərinə götürmüşdür.
Dövlət başçımız xatırladır ki, təşəbbüsümüz əsasında 2020-ci ilin may ayında Qoşulmama Hərəkatının
koronavirusa qarşı videoformatda fövqəladə Zirvə görüşü keçirildi: “Mən zirvə görüşündə Qoşulmama
Hərəkatı adından BMT Baş Assambleyasının koronavirusa qarşı mübarizə üzrə dövlət və hökumət başçıları
səviyyəsində Xüsusi Sessiyasının keçirilməsi təşəbbüsü ilə çıxış etdim. Bu təşəbbüs BMT-nin üzvü olan 130dan çox ölkə tərəfindən dəstəklənmişdir”.
Təbii ki, xarici siyasət sahəsindəki fəaliyyətimizin bütün istiqamətləri uğurludur. Ancaq fikrimizcə, ən
uğurlu nəticə ilə Prezident İlham Əliyevin 2020-ci il noyabrın 20-də xalqa ünvanladığı müraciətdə tanış
olduq: “Bu gün ölkəmiz üçün tarixi bir gündür. Bu gün Ermənistan--Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə
son qoyulur. Hesab edirəm ki, indicə imzalanmış üçtərəfli bəyanat məsələnin həlli istiqamətində son nöqtə
olacaqdır. Bu bəyanatı Azərbaycan Prezidenti, Rusiya Prezidenti və Ermənistan baş naziri imzalamışlar”.
Dövlət başçımız imzalanan üçtərəfli bəyanatın detalları haqqında danışdıqdan sonra nəinki 2020-ci
ildə, hətta son 30 ildə həyata keçirdiyimiz xarici siyasətin ən ali nəticəsini dilə gətirdi: “Bu bəyanat bizim şanlı
qələbəmizdir. Şadam ki, bu gün bu müjdəni Azərbaycan xalqına verirəm. Hesab edirəm ki, bu bəyanatın
imzalanmasının səbəblərindən biri də dünən qeyd etdiyimiz parlaq qələbəmizdir, tarixi qələbəmizdir, Şuşanın
işğaldan azad edilməsidir, Şuşa Qarabağın tacıdır! Şuşanın azad edilməsi həm böyük siyasi, həm böyük
strateji, eyni zamanda, çox böyük mənəvi məna daşıyır. Biz Şuşaya qayıtdıq, biz Şuşanı qaytardıq, biz Şuşada
yaşayacağıq və işğaldan azad edilmiş digər bütün torpaqlarda həyat qaynayacaq. İnsanlar o torpaqlara
qayıdacaq, orada yaşayacaq, insanlarımızın 30 illik həsrətinə son qoyulur”.
Elə ulu öndər Heydər Əliyev də ötən əsrin doxsanıncı illərinin sonunda bu arqumentə söykənərək
demişdi ki, bizim xarici siyasətimizin əsas məqsədi ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası və qaçqınköçkünlərimizin öz ata-baba yurdlarına qaytarılmasıdır.
Budur, Prezident İlham Əliyev həmin nəticəni xalqa bəxş etdi. İndi dünyada hamı bilir ki, Qarabağ
Azərbaycandır!
Xalq qəzeti. - 2021.- 2 fevral. - № 23. - S. 8.
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Yeni geosiyasi vəziyyət Azərbaycanın maraqlarına cavab verir
Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Fərid Şəfiyev "Sputnik
Azərbaycan" Beynəlxalq İnformasiya Agentliyinə müsahibəsini oxucularımıza təqdim edirik
- Fərid müəllim, Azərbaycanın qələbəsi ilə başa çatan Vətən müharibəsindən sonra regionda
yaranmış yeni geosiyasi vəziyyəti necə dəyərləndirirsiniz? Mövcud vəziyyətə hansı təhdidlər ola bilər?
- Təbii yeri yaranmış geosiyasi vəziyyət Azərbaycanın maraqlarına cavab verir. Amma bu, o demək
deyil ki, problemlər tam həll olunub. 10 noyabr razılaşmasına əsasən, ermənilərin bütün qüvvələri Azərbaycan
ərazilərdən çıxarılmalıdır. Lakin hələ ki, Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin nəzarətində olan ərazilərdə erməni
birləşmələri, müəyyən hərbçilər qalıblar. İkinci, əsas vacib məsələ Laçın dəhlizinə nəzarətdir. Laçın
dəhlizindən yalnız humanitar məqsədlərlə istifadə olunmalıdır. Gündəmdə, həmçinin Rusiya sülhməramlı
qüvvələrinin mandatı ilə bağlı məsələ də var. Fikrimcə, bu məsələlər mərhələli şəkildə həll olunacaq. Yeni
geosiyasi vəziyyəti əsas iki amil xarakterizə edir: birincisi, biz öz torpaqlarımızı işğaldan azad etmişik və
Ermənistan məğlub olub, ikinci, əsas faktor burada yeni iqtisadi imkanlarla bağlıdır. İlk növbədə söhbət
nəqliyyat dəhlizlərindən gedir. Bu, regionda yeni əməkdaşlıq üçün geniş imkanlar yaradır. Əgər Ermənistan
doğrudan da köklü şəkildə öz işğalçı, ərazi iddialarına əsaslanan siyasətindən geri çəkilsə, onda təbii ki, onun
üçün də müəyyən imkanlar yaranacaq.
- Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin regionun bütün ölkələrini
əhatə edəcək "Altılıq Platforması" formatında əməkdaşlıq regiona və dünyaya nə verə bilər?
- "Pax Caucasia" adlı bir anlayış var. Bu anlayışa görə Qafqazın üç ölkəsi və regionun üç əsas qonşusu
- Rusiya, Türkiyə və İranın iştirakı ilə iqtisadi layihələr həyata keçirilə bilər. Bura enerji, nəqliyyat, ticarət,
turizm layihələri daxildir. Təbii ki, burada da müəyyən problemlər var. Xüsusilə Ermənistanla Azərbaycan
arasında bütün problemlər hələ də həll olunmayıb. Ermənistanda müəyyən revanşist qüvvələr var. Onların
hakimiyyətə gəlməsi ehtimalı qalmaqdadır. Düzü onların hakimiyyətə gələcəyinə inanmıram, lakin bu, ehtimal
olaraq qalmaqdadır. Onlar hakimiyyətə gəlsələr, bu sülh, atəşkəs razılığını pozmağa cəhd edə bilərlər. İkinci,
bir məsələ Gürcüstanla Rusiya arasında olan münasibətlərdir. Ona görə mən hesab edirəm ki, biz bu
platformaya mərhələli şəkildə gəlməliyik. Artıq Azərbaycan müəyyən formatlarda fəal iştirak edir. Məsələn,
Azərbaycan – Gürcüstan -Türkiyə, Azərbaycan- İran- Türkiyə, İran - Azərbaycan - Rusiya və belə üçlü, dördlü
formatlar vasitəsilə əlaqələri inkişaf etdirmək olar. İndi buna dair yeni format yaranır, Türkiyə - Ermənistan Azərbaycan – Rusiya. Söhbət nəqliyyat dəhlizindən gedir. Gələcəkdə, bütün bu siyasi məsələlər öz həllini
tapsa, təbii ki, altı ölkənin iştirakı ilə birgə platforma yarana bilər. Hazırda bunun reallaşması üçün müəyyən
problem var.
- Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev BMTM-nin təşkilatçılığı ilə baş tutan seminarda çıxış
edərkən qeyd etdi ki, Türkiyə Cənubi Qafqazda gedəcək proseslərdə və regionumuzda hələ də kövrək olan
sülhün davamlı sülhə köçürülməsi prosesində də aktiv şəkildə iştirak etməlidir. Siz bu prosesi necə
görürsünüz? İndiki şəraitdə rəsmi Ankara nə edə bilər?
- Türkiyə Azərbaycanın ən yaxın müttəfiqidir. Cənubi Qafqazda real gücdür və geosiyasi faktordur.
Bəzi ekspertlər bunu deyirlər ki, Türkiyənin regionda aktivliyi ikinci Qarabağ müharibəsindən sonra başladı.
Ancaq mən belə düşünmürəm, bu proses ondan əvvəl başlayıb. Təbii ki, Sovet İttifaqı dağılandan sonra
regionda Türkiyə üçün də yeni geosiyasi vəziyyət yaranmışdı. Bu gün də biz yeni geosiyasi vəziyyətdən
danışırıq. Belə ki, dünyada hər 15-20 ildən sonra geosiyasi vəziyyət dəyişir. Bizim regionda ən böyük geosiyasi
dəyişiklik 1990-cı illərdə baş verdi. Belə ki, Azərbaycan müstəqil oldu və müstəqil xarici siyasət aparmağa
başladı. 1990-cı illərdə olan təhdidlər bizi məcbur etdi ki, Azərbaycan özünə müttəfiq axtarsın. Türkiyə ilə
münasibətlərin tarixi ənənələri, dini, mədəni kökləri var. Təbii ki, bir çox qüvvələr Türkiyənin Cənubi Qafqaz
regionunda güclənməsindən narahatdır. Türkiyə və Azərbaycanın - iki türk dövlətinin öz əlaqələrini inkişaf
etdirməsi təbii haldır. Qafqazda işğalçılıq siyasətinin aparılması, ərazi iddiaları, müstəqilliyimizə olan
təhdidlər bizi məcbur etdi ki, Türkiyə ilə daha sıx əməkdaşlıq edək. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, 2010-cu
ildə Türkiyə ilə Azərbaycan arasında strateji əməkdaşlığa dair müqavilə imzalanıb. Ona görə hesab edirəm ki,
Türkiyənin Ağdamda Rusiya – Türkiyə Birgə Monitorinq Mərkəzində iştirakı, həmçinin regionda olması çox
pozitiv, müsbət faktordur. Türkiyə siyasi və hərbidən başqa çox güclü iqtisadiyyatdır. Son illər Türkiyədə elm,
təhsil, yeni texnologiyalar sahəsində inkişaf qeydə alınıb. Belə bir qüvvənin Cənubi Qafqaz ölkələri ilə ticarət
etməsi, onlarla iqtisadi layihələr həyata keçirməsi məhz bu ölkələrə iqtisadi fayda gətirir.
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- Bir çox ekspertlər Qarabağa dair vəziyyəti dəyərləndirərkən ATƏT-in Minsk qrupunun öz
fəaliyyətini bərpa edə biləcəyinə eyham vururlar. Dağlıq Qarabağın statusu məsələsinə gəldikdə isə
Azərbaycan bunun tarixə qovuşduğunu, Ermənistan müzakirə olunmalı olduğunu, Rusiya isə sonra
müzakirə oluna biləcəyini bildirir. Bu barədə nə düşürsünüz? Ümumiyyətlə, Minsk qrupunun fəaliyyəti
bərpa olunsa, o, praktiki baxımdan bundan sonra hansı işləri görməlidir?
- Otuz il ərzində Ermənistan deyib ki, Dağlıq Qarabağ ümumiyyətlə, "müstəqil bir ölkədir". Düzdür,
onu Ermənistan belə tanımayıb, amma həmişə, elə indi də "Artsax" adlandırır və indiyədək çalışırdı ki,
dünyada qondarma qurum tanınsın. Yəni biz Ermənistanın status məsələsinə təkid etməsinə
təəccüblənməməliyik. Bu Ermənistanın siyasətidir. Bizim siyasətimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü var və Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsidir. Vəssalam. Azərbaycan ordusu hazırda
Şuşadadır, Azərbaycan ordusu Hadrutu işğaldan azad edib. Yəni ki, Dağlıq Qarabağ paradiqması artıq yoxdur.
1991-ci ilin noyabrında biz bu anlayışı ləğv etmişik. Faktiki olaraq da keçmiş Dağlıq Qarabağ vilayəti
ərazisində Azərbaycan ordusu dayanıb.
Minsk qrupunun həmsədrlərinə gəldikdə, Fransa xüsusən bu məsələdə canfəşanlıq göstərir. Ona görə
o, ölkədə erməni lobbisi amili var. Amerika da müəyyən dərəcədə Cənubi Qafqaz regionuna qayıtmaq və bu
prosesdə müəyyən bir rol oynamaq istəyir. Belə ki, Obama administrasiyası zamanında ABŞ Cənubi Qafqaz
regionunu tərk etmişdi. Bu xətt Tramp dövründə də davam etmişdi. Birləşmiş Ştatlar bu və ya digər formada
regiona qayıtmaq istəyir. ATƏT-in Minsk qrupu bu istiqamətdə bir alətdir. Qarabağ məsələsi ilə bağlı hazırda
bizim mövqeyimiz güclüdür. Minsk Qrupunun gələcək fəaliyyətinə gəldikdə, təbii ki, statusun müzakirəsindən
söhbət belə gedə bilməz. Lakin iki ölkə - Ermənistan və Azərbaycan arasında həll olunmalı məsələlər var.
Məsələn, sərhədin demarkasiya məsələsi, yaxud erməni və Azərbaycan xalqları arasında dialoqun başlaması
və genişlənməsi. Vətəndaş cəmiyyətləri, jurnalistlər, tarixçilər arasında təmaslar və s. Bu kimi humanitar
layihələrin həyata keçirilməsində ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri kömək edə bilər.
- Co Bayden Administrasiyasının Cənubi Qafqaz regionu ilə bağlı siyasəti necə olacaq? ABŞ-ı
hazırkı dövlət katibi senatorların Qarabağla bağlı sualını cavablandırarkən qeyd edib ki, yeni
administrasiya təhlükəsizlik sahəsində Azərbaycana etdiyi yardımı yenidən nəzərdən keçirəcək. O,
həmçinin qeyd edib ki, ehtiyac yaranarsa, yeni administrasiya 907-ci düzəlişi də bərpa edə bilər. Bütün bu
sadalananlar fonunda Azərbaycan – ABŞ münasibətləri hansı məcrada inkişaf edə bilər?
- Hələ ki, ABŞ-ın yeni Administrasiyasının Azərbaycana dair münasibətlərinin növbəti dörd ildə necə
olacağına dair formalaşmış bir siyasət görməmişik. Amerika Cənubi Qafqazda 1990-cı illərdən bəri üç vacib
məsələni həyata keçirməyə çalışıb. Birincisi, siyasi baxımından Qafqaz ölkələrinin müstəqilliyinin
möhkəmlənməsidir. Bu amil Amerikanın geosiyasi məqsədlərinə cavab verirdi. İkincisi, iqtisadi maraqlardan
söhbət gedirdi, ilk növbədə enerji layihələri və bu məsələdə də Amerika yardım edirdi. Üçüncü, məsələ isə
humanitar məsələlərdir ki, bura da insan haqları və s. daxil idi. Mən deyərdim ki, bu üç məsələ - təhlükəsizlik,
enerji və insan hüquqları ABŞ-ın gündəliyində olub. Bunu da etiraf etmək lazımdır ki, ABŞ xüsusi ilə 90-cı
illərdə Azərbaycanla əlaqələri konstruktiv şəkildə inkişaf edirdi. Azərbaycan da ABŞ-ı İraq əməliyyatında
dəstəkləyən 30 ölkədən biri idi. Daha sonra ABŞ Əfqanıstana yüklərin daşınması üçün xüsusi hava dəhlizi
yaratmışdı və bu dəhliz indi də fəaliyyət göstərir. Bundan sonra əgər ABŞ 907-ci düzəlişi bərpa etsə, yalnız
özünə zərbə vuracaq. Ona görə ki, Azərbaycanın ABŞ-ın yardımına ehtiyacı yoxdur. Azərbaycan öz ordusunu
öz gücü, iqtisadi imkanları ilə qurub. Ola bilsin ki, hər hansı bir yardımın müəyyən bir sahələrə təsiri var.
Lakin bu faktdan daha çox ABŞ tərəfi özü üçün istifadə edib. Birləşmiş Ştatların ölkəmizdə dəhliz məsələsi
və digər məsələlərdə maraqları var. Konqresdə erməni lobbisi faktoru var və ola bilsin ki, Entoni Blinken məhz
bu səbəb görə belə fikirlər səsləndirib. Mən gözləmirəm ki, ABŞ Azərbaycana qarşı kəskin mənfi addım atsın.
Belə bir addım atılsa, daha çox ABŞ-ın maraqlarına ciddi zərbə vurulacaq. Cənubi Qafqaz regionunda
iqtisadiyyatının 75 faizi məhz Azərbaycanın payına düşür. Ümumiyyətlə, regionda ən güclü dövlətdir. Digər
faktor isə ABŞ-ın Türkiyə və Rusiya ilə olan əlaqələrin necə olması təbii ki, bizlə olan münasibətlərinə də təsir
göstərir. Çox güman ki, ABŞ-ın yeni administrasiyası ilə Rusiya arasında gərginlik müşahidə edəcəyik.
Türkiyə ilə bağlı ABŞ-ın münasibətlərinin necə olacağına dair hə hansı bir nəticəyə gəlmək hələ tezdir. Baxaq
görək necə olacaq.
-İran Xarici işlər naziri Məhəmməd Cavad Zərifin region ölkələri, həmçinin Ankaraya və Moskvaya
səfərləri baş tutdu. Fasiləsiz yeddi gün davam edən səfəri necə dəyərləndirisiniz? Sizcə rəsmi Tehran nəyə
nail olmağa çalışır?
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- İran onsuz da dərk edirdi ki, müharibə zamanı Qafqazdakı yaranmış yeni formulda vəziyyətə təsir
etmək mexanizminə malik deyil. İndi İran çalışır ki, yenidən bölgəyə daxil olsun. Bu o demək deyil, ki, rəsmi
Tehran regionu tərk etmişdi. Lakin onun vəziyyətə təsir imkanları çox məhdud idi. Düşünürəm ki, hazırkı
vəziyyətə də İran təsir edə bilməz. Amma region ölkələri arasında sıx əməkdaşlıq əlaqələri qurula bilər. Təbii
ki, İran qonşu dövlətdir, regionda müəyyən maraqları var, ümid edirəm ki, bu ölkə konstruktiv bir yanaşma ilə
region dövlətləri ilə həmçinin Azərbaycanla əlaqələri inkişaf etdirəcək.
- "Dostluq" yatağının (əvvəlki Kəpəz/Sərdar) Türkmənistanla birgə istismarı Azərbaycana nə
verəcək? Azərbaycan və Türkmənistanın əməkdaşlığı Avropa İttifaqının aktiv şəkildə təşviq etdiyi
Transxəzər boru kəmərinin çəkilməsi ilə nəticələnə bilərmi?
- Ümumiyyətlə, Azərbaycan nəyin ki, regionda, həmçinin dünyada orta güc – "middle power" hesab
oluna bilər. Azərbaycanın iqtisadi, hərbi potensialı, İkinci Qarabağ müharibəsində qələbəsi, Qoşulmama
hərəkatına sədrliyi bunu şərtləndirən amillərdəndir. İtaliyanın təşəbbüsü ilə Azərbaycanın "G-20" (Böyük
İyirmiliyin) qonaq qismində sammitinə dəvət edilməsi bu faktı təsdiqləyir. Azərbaycan da öz növbəsində
Türkmənistanla imzalanan bu razılaşma ilə göstərdi ki, Azərbaycan ona düşmən mövqeyindən çıxış edən
ölkələrlə lazım olanda məsələləri hərbi yolla həll etməklə yanaşı, dost dövlətlərlə diplomatik yollarla da
problemləri yoluna qoymaq iqtidarındadır. Bizim dost Türkmənistanla tarixi əlaqələrimiz var. Azərbaycan
daha əvvəllərdə bu məsələni sülh yolu ilə həll etməyə çalışıb. Azərbaycanın xarici siyasəti, ümumiyyətlə,
bütün problemlərlə həll etməkdir, hərbi yol ən son alətdir. Türkmənistanla əldə olunan razılaşma region üçün
böyük imkanlar açır. Enerji layihələrinin reallaşdırılmasına gəldikdə Türkmənistan tərəfi Azərbaycanın uğurla
öz enerji layihələrini həyata keçirdiyini, öz ixrac mənbələrini şaxələndirdiyini görür. Ola bilsin ki,
Türkmənistan da bu təcrübəyə əsaslanaraq öz layihələrini həyata keçirmək istəsin. Transxəzər boru kəmərinə
gəldikdə isə bu məsələdə həlledici söz sahibləri Türkmənistan və Avropa İttifaqıdır. Təbii ki, tərəflər razılığa
gəlsə Azərbaycan da bu layihəni dəstəkləyəcək.
Xalq Cəbhəsi. - 2021.- 9 fevral. - № 14. - S. 5.
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Avropa dövlətləri ilə əlaqələrin genişləndirilməsi xarici siyasətin prioritetlərindəndir
Səbuhi Məmmədov
2018-ci ildə Avropa İttifaqı (Aİ) ilə Azərbaycan tərəfdaşlığın birgə prioritetlərini təsdiqləmişlər. Bu,
Şərq Tərəfdaşlığının dörd prioritet istiqaməti ilə yanaşı, siyasi dialoqumuzu və əməkdaşlığımızı da
müəyyənləşdirmişdir. Xüsusilə qeyd etmək vacibdir ki, Aİ Azərbaycan üçün bir nömrəli ticarət tərəfdaşı olaraq
qalır. Bu, bir faktdır ki, Aİ Azərbaycanın iqtisadi modernləşdirilməsinə öz töhfəsini verir, bu əməkdaşlıq
xüsusilə də təhsil, sahibkarlıq və regional inkişaf kimi sahələri də əhatə edir. Aİ, həmçinin ölkəmizdə
investisiya və biznes mühitinin daha da təkmilləşməsi prosesinə öz dəstəyini göstərir.
Bundan başqa, Azərbaycana enerji siyasətinin həyata keçirilməsində və ölkənin enerji səmərəliliyinin
artırılmasında da kömək edir. Ətraf mühitin qorunması sahəsində də əməkdaşlıq gücləndirilmişdir. 2004- cü
ildə Azərbaycan Avropa Qonşuluq Siyasətinə, 2009-cu ildə isə onun Şərq istiqaməti üzrə çoxtərəfli əməkdaşlıq
formatı olan Şərq Tərəfdaşlığı proqramına daxil edilmişdir. Cənubi Qafqazda bir sıra xarici qüvvələrin və
ölkələrin maraqlarının toqquşmasına baxmayaraq, Azərbaycan müstəqil xarici siyasət kursunu saxlamağa
müvəffəq olmuşdur. Bu isə Azərbaycana Aİ ölkələri ilə münasibətləri ölkənin milli maraqları əsasında
qurmağa imkan yaradır.
Eyni zamanda, nəqliyyat sahəsində fəal dialoq və əməkdaşlıq Aİ ilə Azərbaycanın iqtisadi əlaqələrində
mühüm yer tutur. Azərbaycanın əlverişli coğrafi mövqeyi, strateji nəqliyyat yollarının qovşağında yerləşməsi
bu sahədə sıx əməkdaşlıq üçün geniş imkanlar yaradır. Hamıya məlumdur ki, Azərbaycan son illər ərzində
Bakı Limanı və Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu kimi mühüm infrastruktur layihələrinə böyük sərmayə
qoymuşdur. Buna görə də, təsadüfi deyil ki, ən əhəmiyyətli avtomobil və dəmir yolları, dəniz və hava limanları
Trans-Avropa nəqliyyat şəbəkəsinin (TEN-T) tikintisinin qabaqcıl indikativ planına daxil edilmişdir. Qeyd
etmək yerinə düşər ki, TEN-T-nin qəbul edilməsi qərar, Avropa Parlamenti tərəfindən 1996-cı ildə verilmişdir
və Aİ-də avtomobil və dəmir yollarının, hava limanlarının və su infrastrukturunun planlı şəbəkəsinin təşkilini
nəzərdə tutur. O, eyni zamanda, Trans-Avropa şəbəkələrinin daha geniş sisteminin bir hissəsidir. Bununla
yanaşı, Aİ Bakı limanına texniki dəstək də göstərir.
Azərbaycan Aİ-nin həm də strateji enerji tərəfdaşıdır. Bu strateji əməkdaşlığın yaranmasında və
inkişafında Böyük Britaniyanın BP şirkəti mühüm rol oynayır. Fevralın 9-da Böyük Britaniyanın Avropa
qonşuluğu və Amerika məsələləri üzrə dövlət naziri xanım Vendi Mortonla görüşündə Prezident İlham Əliyev
BP-nin Azərbaycanın strateji tərəfdaşı olduğunu vurğulamaqla yanaşı, həm də xatırlatmışdır ki, Cənub Qaz
Dəhlizini tamamlamağa çox şadıq və Azərbaycanda qaz hasilatı ilə bağlı yeni hadisələri və keçən ilin
dekabrında tamamlanmış infrastrukturu nəzərə alaraq, qarşımızda indi yeni imkanlar var. Xüsusi olaraq qeyd
etmək lazımdır ki, Böyük Britaniya Azərbaycanın müstəqilliyini 1991-ci il dekabrın 31-də tanımışdır.
Diplomatik münasibətlər isə 11 mart 1992-ci ildə Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının
Xarici işlər və birlik işləri üzrə dövlət naziri Duqlas Hoqq, bu ölkənin Rusiyadakı səfiri Rodrik Breytveyt və
digər rəsmilərdən ibarət Böyük Britaniya nümayəndə heyətinin Azərbaycana ilk səfəri zamanı müvafiq sazişin
imzalanması ilə yaradılmışdır. Böyük Britaniyanın ölkəmizdəki səfirliyi 1992-ci ilin sentyabrında ticarət
nümayəndəliyi kimi fəaliyyətə başlamışdır. 1994-cü ilin yanvar ayında isə İngiltərədə Azərbaycan səfirliyi
açılmışdır.
Ötən əsrin 90-cı illərində təməli uğurla atılmış ikitərəfli münasibətləri yeni yüzilliyin əvvəllərində
müxtəlif parametrlər üzrə müvəffəqiyyətlə inkişaf etmişdir. İki ölkə arasında imzalanmış razılaşmalar və
bağlanmış müqavilələr bu münasibətlərin daha da dərinləşməsinə möhkəm zəmin yaratmışdır. Təsadüfi deyil
ki, Avropanın və dünyanın aparıcı dövlətlərindən olan Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı
ilə iqtisadi münasibətlərin Azərbaycanın xarici iqtisadi siyasətinin əsas istiqamətlərindən biridir. Azərbaycanın
xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovun Böyük Britaniyanın Avropa Qonşuluğu və Amerika üzrə dövlət naziri
Vendi Morton ilə görüşündə tərəflər ikitərəfli əməkdaşlıq gündəliyinin bir sıra məsələləri üzrə, o cümlədən
strateji dialoq məsələlərini özündə ehtiva edən siyasi məsləhətləşmələrin bir çox aspektlərinə dair ətraflı fikir
mübadiləsi aparmışlar. Qarşılıqlı səfərlərin münasibətlərin inkişafına töhfə verməsi, müqavilə-hüquq bazasının
möhkəmləndirilməsi, enerji sahəsində əməkdaşlıq və digər məsələlər də müzakirə olunmuşdur.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan – Böyük Britaniya münasibətlərinin müasir tarixinin ötən əsrin 90-cı
illərinin əvvəllərinə təsadüf etməsinə baxmayaraq, qısa müddət ərzində iki ölkə arasında əlaqələrin inkişafında
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mühüm tarixi nailiyyətlər əldə edilmişdir. Ötən müddət ərzində münasibətlərimizin yüksələn xətlə inkişaf
etməsi siyasət, iqtisadiyyat, mədəniyyət, təhsil və idman sahələrində əməkdaşlıqda öz müsbət əksini tapmışdır.
Hazırda Azərbaycanda 600 Britaniya sərmayəli şirkət fəaliyyət göstərir. Xanım Vendi Mortonla görüşündə
Prezident İlham Əliyev bunu iki ölkə arasında iqtisadi tərəfdaşlığın şaxələndirilməsinin yaxşı göstəricisi
olduğunu diqqətə çatdırmışdır. Böyük Britaniya Azərbaycan iqtisadiyyatına ən çox investisiya yatıran ölkədir.
Belə ki, indiyədək Azərbaycan iqtisadiyyatına Böyük Britaniya tərəfindən 30 milyard ABŞ dolları məbləğində
sərmayə yatırılmışdır. Ölkə başçısı həmin görüşdə bildirmişdir ki, bu qədər vəsait Azərbaycana iqtisadiyyatı
şaxələndirmək üçün neft-qaz satışından əldə olunmuş gəlirlərdən müvafiq şəkildə istifadə etmək imkanını
vermişdir. Prezident İlham Əliyev əmin olduğunu bildirmişdir ki, qarşıdakı illərdə tərəflərin diqqətlərini
cəmləşdirəcəkləri əsas sahə Azərbaycanın qeyri-enerji sektorunun inkişafı olacaq.
Əlbəttə, qeyri-neft sektorunun artmasının ölkə iqtisadiyyatının inkişafı üçün mühüm əhəmiyyəti
vardır. Belə ki, qeyri-neft sektoru ölkə iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyətininin artmasında, daxili tələbatların
ödənilməsində idxal məhsullarından asılılığının azaldılmasında və nəticədə milli məhsullara üstünlüyün
çoxalmasında, o cümlədən, dövlət büdcəsinin gəlirlərinin mühüm mənbələrindən biri kimi çıxış etməsində,
habelə işsizliyin qarşısını alınmasında və beləliklə məşğul əhalinin çox hissəsinin qeyri-neft sektorunda
çalışmasında mühüm rol oynayır. Buna görə də, Azərbayanda qeyri-neft sektorunun inkişafına mühüm
əhəmiyyət verilir. Bir sıra sənaye parklarının salınması məhz bundan xəbər verir. Bu da bir faktdır ki,
Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun sürətli və rəqabətədavamlı inkişafının təmin olunması istiqamətində
həyata keçirilən iqtisadi islahatlar nəticəsində bu sektorun potensial imkanları genişlənmiş, yeni istehsal
sahələri yaradılmış, idxalı əvəz edən məhsulların yerli istehsalı hesabına qeyri-neft məhsulları ilə təminolunma
səviyyəsi yüksəlmiş, ixrac qabiliyyəti artmışdır. Qeyri-neft sektorunda rəqabətqabiliyyətli daxili istehsalın
dəstəklənməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2018-ci ildə sərəncam
imzalamışdır.
Britaniyanın dövlət naziri ilə görüşündə də ölkə başçısı xüsusilə vurğulamışdır ki, işğaldan azad
edilmiş ərazilərdə yenidənqurma üçün böyük potensialımız var. “Biz artıq Britaniya şirkətləri ilə təmaslara
başlamışıq. Onlardan biri işğaldan azad edilmiş ərazilərdə şəhərsalmaya, infrastrukturun inkişaf etdirilməsinə
cəlb olunub və mən ümid edirəm ki, onların sayı daha çox olacaq, çünki orada çox işlər görülməlidir. Hər şey
dağılıb. Bərpa olunan enerji sahəsində böyük potensial var”,-deyən dövlət başçısı həmçinin əlavə etmişdir ki,
Britaniya şirkətlərinin bu məsələlərdə işləməyə maraq göstərdiklərini bilir. Çox yaxşı Günəş, külək, su
potensialının olduğunu vurğulayan Prezident İlham Əliyev işğaldan azad edilmiş əraziləri “yaşıl zona” ərazisi
elan etdiyini də diqqətə çatdırmışdır.
Bir sözlə, ölkələrimiz arasındakı münasibətlər müxtəlif sahələri əhatə edir. Bu əlaqələrin qurulması
ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə əlaqəlidir. Bu gün bu əlaqələr Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla
davam və inkişaf etdirilir. Azərbaycan Böyük Britaniyanın Qafqazda və Xəzər regionunda etibarlı tərəfdaşıdır.
Eyni zamanda, Böyük Britaniya da Azərbaycanın Avropadakı ən etibarlı tərəfdaşlarından biridir. Təsadüfi
deyil ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 853-cü qətnaməsi məhz Böyük Britaniyanın təşəbbüsü ilə qəbul
edilmişdi. O vaxt Böyük Britaniya BMT Təhlükəsizlik Şurasının sədri idi və erməni işğalçı qüvvələrinin işğal
edilmiş Azərbaycan torpaqlarından qeyd-şərtsiz çıxarılması tələbi məhz 853-cü qətnamədə aydın şəkildə ifadə
olunmuşdu. Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə ədalətli mövqeyinin tanınmasında rəsmi London hər zaman
güclü dəstək nümayiş etdirmişdir. Bu baxımdan deyə bilərik ki, ölkəmiz və Böyük Britaniya həm ikitərəfli
formatda, həm də beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində beynəlxalq təhlükəsizliyin təmin olunmasına mühüm
töhfə verir. Sözsüz ki, Azərbaycan ilə “Köhnə dünya”nın mühüm hissəsi olan Böyük Britaniyanın iqtisadi,
siyasi, sosial və digər sahələrdə münasibətlər digər Avropa ölkələri üçün nümunə olar.
Xalq qəzeti. - 2021.- 14 fevral. - № 34. - S. 5.
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Münxen zəfərindən bir il ötdü
Ardıcıl diplomatik uğurlar Azərbaycanın möhtəşəm tarixi qələbəsini təmin edən strateji
amillərdən biridir
Nardar Bayramlı
Azərbaycan dövləti 30 ilə yaxın müddət ərzində Ermənistanın işğalçılıq siyasətindən əziyyət çəkib.
Ölkəmizin bu müddət ərzində həyata keçirdiyi siyasətdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli, işğalçı
Ermənistanın beynəlxalq miqyasda ifşa olunması mühüm yer tutub. Məhz bu siyasətin nəticəsidir ki, müxtəlif
beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınması, Ermənistanın işğalçı olması
barədə sənədlər qəbul edilib.
Xüsusilə müxtəlif beynəlxalq platformalar çərçivəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ölkəmizin
haqq işini dünya ictimaiyyətinə çatdırıb. Bu mühüm platformalardan biri də Münxen Təhlükəsizlik
Konfransıdır. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, bu il fevralın 15-də Münxen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol
Paşinyanın iştirakı ilə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı keçirilən panel
müzakirələrinin bir ili tamam oldu. Bu müzakirələr zamanı Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi haqqında həqiqətlər canlı yayımda dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırıldı.
Prezident İlham Əliyev Münxendə Paşinyana tarix və hüquq dərsi keçdi
Xüsusi olaraq vurğulamaq gərəkdir ki, Prezident İlham Əliyev Münxendə Nikol Paşinyana tarix və
hüquq dərsi keçdi. Dövlətimizin başçısı həmin müzakirələr zamanı Ermənistanın Azərbaycan ərazisinin 20
faizini işğal etdiyini, işğal olunmuş torpaqlarda mülki azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə apardığını, o
cümlədən Xocalı soyqırımını törətdiyini, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi olduğunu, ölkəmizin
ərazi bütövlüyünün bütün beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanındığını, ermənilərin işğal olunmuş
torpaqlarımızda mədəni irsimizi məhv etdiklərini, Dağlıq Qarabağda Ermənistanın heç bir tarixi irsi olmadığını
bir daha qətiyyətlə ifadə etdi. “Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsidir. Bu, tarixi həqiqətdir və
beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bütün dünya tərəfindən tanınır. Dağlıq
Qarabağ bizim ölkənin ayrılmaz tərkib hissəsidir”, - deyən dövlətimizin başçısı mühüm tarixi faktları diqqətə
çatdırdı. Münaqişənin tənzimlənməsinin beynəlxalq hüquqi aspektlərinə toxunan Prezident İlham Əliyev
vurğuladı: “Beynəlxalq hüquq məsələsinə gəlincə, yenə deməliyəm ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkib
hissəsidir. BMT Təhlükəsizlik Şurası Ermənistan qoşunlarının işğal edilmiş ərazilərdən çıxarılmasını tələb
edən 4 qətnamə qəbul edib. Bu qətnamələrin tələbləri hələ də yerinə yetirilməyib. Ona görə də sülh danışıqları
nəticəsində əldə ediləcək istənilən həll yolu Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazi bütövlüyünün
saxlanılmasını təmin etməlidir”.
Bu müzakirələrdən də aydın göründü ki, Dağlıq Qarabağın tarixi, müxtəlif dövrlərdə bu ərazilərin
mənsubluğu ilə bağlı həqiqətlər Ermənistan üçün çox ağır mövzudur. Prezident İlham Əliyevin Dağlıq
Qarabağın Azərbaycana məxsus olması ilə bağlı söylədiyi tarixi həqiqətlər qarşısında Paşinyanın eramızdan
əvvəlki dövrə mücərrəd və dolayı ekskursu isə auditoriyanı çaşdırmaq cəhdindən başqa bir şey deyildi. Əgər
Paşinyan, həqiqətən də, Dağlıq Qarabağın ermənilərə məxsus olduğunu təsbit edən hər hansı bir fakta, sənədə
malik olsaydı, mütləq şəkildə bunu açıqlayardı.
Nikol Paşinyan tarixi həqiqətlər və beynəlxalq hüququn
tələbləri qarşısında aciz duruma düşmüşdü
Beləliklə, Paşinyan Prezident İlham Əliyev tərəfindən səsləndirilən tarixi həqiqətlər və təqdim edilən
faktlar qarşısında aciz durumda qaldı. Bu kontekstdə bir sıra məqamlara toxunmaq məqsədəmüvafiq olar.
Əvvəla, Prezident İlham Əliyevin Dağlıq Qarabağın Azərbaycana məxsus olması və münaqişənin yalnız
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll oluna biləcəyinə dair təqdim etdiyi hüquqi bazanın qarşısında
Paşinyan tutarlı heç bir arqument nümayiş etdirə bilmədi, o, hüquqi cəhətdən əsaslandırılmış fakt ortaya
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qoymadı. Bununla da, Dağlıq Qarabağın hüquqi cəhətdən Azərbaycana məxsus olması reallığı bütün dünyaya
bir daha nümayiş etdirildi.
Debatda Ermənistanın baş nazirinin bir uğursuz cəhdi də BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsinin
mahiyyətini təhrif etməyə çalışmaq oldu. Amma bu cür səylər, şübhəsiz ki, iflasa məhkumdur və əsassız
iddialardan ibarət olduğu üçün heç bir nəticə verə bilməzdi. Digər tərəfdən, beynəlxalq birlik Azərbaycanın
ədalətli mövqeyini hər zaman dəstəkləyib. Qoşulmama Hərəkatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, ATƏT, Avropa
Parlamenti, Avropa Şurası Parlament Assambleyası və digər təşkilatlar Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli
məsələsi ilə əlaqədar Azərbaycanın haqlı və ədalətli mövqeyini dəstəkləyən qərar və qətnamələr qəbul ediblər.
Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında imzalanmış “Tərəfdaşlıq prioritetləri” sənədində Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünə, suverenliyinə, sərhədlərinin toxunulmazlığına dəstək ifadə edilib. Elə müzakirələr zamanı
Prezident İlham Əliyev BMT başda olmaqla dünyanın aparıcı beynəlxalq təşkilatlarının qəbul etdiyi qərar və
qətnamələrdən danışdı və faktlar əsasında göstərdi ki, beynəlxalq birlik işğal faktını pisləyir, Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünü və ədalətli mövqeyini dəstəkləyir.
Bunlarla yanaşı, həmin müzakirə zamanı Ermənistanın baş naziri reallıq hissini itirərək 1921-ci ildə
Bolşevik partiyasının Qafqaz Bürosunun Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkibində saxlanılması barədə
qərarını guya təkzib etməyə çalışmışdı. “Çünki Qafqaz Bürosu Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın... yox, üzr
istəyirəm, Ermənistanın tərkib hissəsi olmasına qərar verdi”, - deyən Paşinyan çaşması ilə təkcə yalan
danışdığını göstərmədi, həm də elə ilk dəqiqələrdən Prezident İlham Əliyevin təcrübəsi, təzyiqi qarşısında
çətin vəziyyətə düşdüyünü və buna görə də çaşdığını göstərdi.
Bunlarla yanaşı, Paşinyan dəfələrlə özü-özünü təkzib etdi, bir tərəfdən Dağlıq Qarabağın münaqişə
tərəfi olduğunu, özünün silahlı qüvvələrə malik olduğunu deyən Ermənistanın baş naziri digər tərəfdən də, öz
oğlu da daxil olmaqla Ermənistan vətəndaşlarının Dağlıq Qarabağda hərbi xidmət keçdiyini etiraf etmişdi.
Bütün bu və digər məqamlar N.Paşinyanın aciz durumunu - çıxılmaz vəziyyətdə olduğunu aşkar nümayiş
etdirmiş oldu. Hətta o zaman erməni mediası Paşinyanın uğursuz çıxışını lağ və tənqid obyektinə çevirmişdi.
Nəticə etibarilə, bəhs olunan müzakirələr göstərmişdi ki, Prezident İlham Əliyev Dağlıq Qarabağın
Azərbaycan ərazisi olduğunu həm tarixi, həm beynəlxalq hüquq, həm də beynəlxalq birliyin mövqeyi
kontekstində bir daha dünya ictimaiyyətinə çatdırdı, Ermənistanın baş naziri bu reallığa qarşı heç bir əksarqument ortaya qoya bilmədi. Bir sözlə, Prezident İlham Əliyev faktlarla, məntiqlə Paşinyanın bütün
iddialarını darmadağın etdi.
Milli Məclisin deputatı Məlahət İbrahimqızının “Münxendən başlayan zəfər” adlı kitabı
Prezident İlham Əliyevin diplomatik qələbələrinə istinad edir
Artıq Münxen Təhlükəsizlik Konfransındakı müzakirələr tarixə çevrilib. Bu debatlardan bir neçə ay
sonra Azərbaycan 44 günlük Vətən müharibəsində Ermənistanın işğalı altında olan torpaqlarını azad etdi. Təbii
ki, döyüş meydanında qazanılan qələbədə diplomatiya cəbhəsində əldə edilmiş uğurlar da mühüm rol oynadı.
Bu baxımdan, Münxen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində keçirilən panel müzakirələrində Prezident İlham
Əliyevin çıxışı böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Qeyd edək ki, Münxen Təhlükəsizlik Konfransındakı Qarabağ müzakirələri uzun müddət dünya
mediasının gündəmində oldu. O cümlədən ölkəmizdə də bu yöndə geniş analitik təhlillər aparılıb, məqalələr
hazırlanıb, kitablar çap olunub. Bu baxımdan, Milli Məclisin deputatı Məlahət İbrahimqızının “Münxendən
başlayan zəfər” adlı kitabı diqqəti cəlb edir. Məlahət İbrahimqızının “Münxendən başlayan zəfər” adlı kitabı
Münxen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə həsr
edilmiş panel çıxışları əsasında hazırlanıb. Kitabın yol xəritəsini Prezident İlham Əliyevin çıxışı və Onun
“məsələnin tarixinə baxmalıyıq” tövsiyəsi təşkil edir.
Saxtalaşdırılmış erməni tarixinin mifologiya üzərində qurulduğunu təkzibolunmaz faktlarla açıb
göstərən bu kitab son iki yüz ildə erməni millətçiləri və ideoloqlarının zaman-zaman yürütdükləri qəsbkar
siyasəti ifşa edir. Mötəbər mənbələrdən və arxivlərdən əldə edilmiş elmi araşdırmalar, orijinal stenoqramlar,
aktlar, xəritələr, eləcə də tarixi personajların hesabatları və məktubları Qarabağın və Qarabağ münaqişəsinin
gerçək tarixi və mahiyyəti haqqında obyektiv və dolğun təsəvvür yaradır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçmiş qəhrəman şəhidlərimizin əziz xatirəsinə ithaf
edilən kitab Prezident İlham Əliyevin bu fikirləri ilə açılır: “Mən deyəndə ki, biz tarixi ədaləti bərpa edirik,
tam haqlıyam. Mən Münxen Təhlükəsizlik Konfransında bütün dünyaya və bu canlı formatda aparılmış
diskussiya əsasında sübut edə bilmişəm ki, bu, bizim tarixi torpağımızdır”.
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Bu mövzuda kitab yazılması ideyasının necə yarandığından söz açan müəllif qeyd edir ki, panel
müzakirələri sosial şəbəkələrdən izləyən xarici istifadəçilər arasında işğalçı Ermənistanın Azərbaycana qarşı
əsassız iddiaları və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı onlayn sorğu keçirilib. Respondentlər Cənubi
Qafqazın taleyi ilə bağlı son iki yüz ildə qəbul edilmiş sənədlər haqqında məlumatların Azərbaycan Prezidenti
tərəfindən bir neçə dəqiqə ərzində panel izləyicilərinin diqqətinə çatdırılmasını yüksəkəmsallı amil kimi qeyd
ediblər. Sorğu iştirakçıları, həmçinin erməni millətçilərinin Cənubi Qafqaz haqqında uydurduqları saxta tarixi
ifşa edən faktların geniş təbliğinə ehtiyac olduğunu vurğulayıblar. Bu baxımdan XIX-XX əsrlər ərzində
azərbaycanlıların dədə-baba yurd yerləri olan indiki Ermənistan ərazisində məruz qaldıqları etnik təmizləmə
və deportasiyanı, müxtəlif ölkələrdən gətirilən ermənilərin bu ərazilərdə məskunlaşmasını əks etdirən sənədlər
də kitaba daxil edilib.
Müəllif qeyd edir ki, Münxen paneli Ermənistanın baş naziri Paşinyanın, işğalçı dövlətin rəsmilərinin,
eləcə də erməni millətçilərinin əsas məqsədini üzə çıxardı. Göstərdi ki, ermənilər uydurduqları saxta tarixlə
dünya ictimaiyyətini çaşdırmağa, Azərbaycan xalqına qarşı apardıqları etnik təmizləməni, əsassız ərazi
iddialarını, Qarabağın işğalını, Xocalı soyqırımını ört-basdır etməyə çalışaraq təcavüzkar siyasətlərini davam
etdirirlər.
Bu kitab oxucunu, həmçinin bölgənin coğrafiyasına, etnik tərkibinə, toponimlərinə yaxından bələd olan
və XIX-XX əsrlərdə Çar Rusiyasının, eləcə də Sovet Rusiyasının Cənubi Qafqaz siyasətinin həyata
keçirilməsində bilavasitə iştirak edən tarixi şəxslərlə tanış edir. Beləliklə, gizlədilmiş tarixi həqiqətlər üzə çıxır,
erməni millətçilərinin XIX-XX əsrlərdə uydurduqları saxta erməni tarixi faktlarla ifşa olunur. Kitabda “Erməni
xisləti”, “Erməni yalanının Münxendə ifşası”, “Ermənistanda Azərbaycan türklərinin silinməz izləri”, “Tarixi
ədalətsizlik: deportasiya, etnik təmizləmə və soyqırımı”, “Tarix və hüquq erməniləşdirmə siyasətini ifşa edir”,
“Azərbaycan XVIII-XX əsr xəritələrində” adlı hissələrdə istinad edilmiş mənbələr və sənədlər ötən iki yüz
ildə bölgədə baş verən tarixi proseslərdə erməni millətçilərinin və ideoloqlarının məqsədli və məkrli
planlarının aşkarlanması baxımından olduqca önəmlidir.
Məlumat üçün bildirək ki, müəllif müxtəlif dillərdə 160-dan çox mənbəyə istinad edib. Bu mənbələr
sırasında britaniyalı jurnalist, “The Sphere” hərbi qəzetinin müxbiri Robert Skotland Liddlin “Müsəlmanlarla
müharibə: ermənilər yenidən hücuma keçir” məqaləsini (1920), gürcü yazıçısı və ictimai xadim İlya
Çavçavadzenin Rusiya çarına məktublarını və “Erməni alimləri və fəryad edən daşlar” kitabını (1902), hərb
elmi üzrə məşhur alman alimi, general-feldmarşal baron V.L.Kolmer fon der Holsun “Anadolu eskizləri”
əsərini (1896), Eçmiədzin Sinodunun prokuroru A.Frenkelin Rusiya imperatoruna yazdığı arayışı (1907),
məşhur rus tədqiqatçısı Vasili Veliçkonun “Qafqaz: Rus işi və qəbilələrarası məsələlər” (1904), Tiflis
Vətənpərvərlər Cəmiyyətinin sədri Nikolay Şavrovun “Cənubi Qafqazda rus işinə yeni təhlükə” (1904), uzun
illər çar Rusiyasının Osmanlı dövlətindəki səfirliyində işləmiş rus diplomatı, general-leytenant
V.F.Mayevskinin “Ermənilər tərəfindən törədilən kütləvi qırğınlar” kitablarını (1913-1916) və digər
materialları qeyd etmək olar.
Kitaba Kürəkçay, Gülüstan, Türkmənçay müqavilələrindən başlayaraq BMT Təhlükəsizlik Şurasının
Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan torpaqlarından qeyd-şərtsiz çıxarılmasını nəzərdə tutan 822, 853,
874 və 884 saylı qətnamələri, Qoşulmama Hərəkatının bununla bağlı Yekun Sənədi və digər sənədlər daxil
edilib.
Nəfis tərtibatla çap olunmuş nəşrdə Azərbaycanın 1780-ci ildən 1924-cü ilədək olan dövrə aid 11
xəritəsi, habelə 1920-1933-cü illərdə Azərbaycan SSR-yə rəhbərlik etmiş şəxslərin siyahısı, ermənilərin 1828ci ildə İrandan Azərbaycan torpaqlarına köçürülmələrinin 150 illiyi münasibətilə 1978-ci ildə Ağdərədə
qoyulmuş “Marağa-150” abidəsinin fotosu da yer alıb.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə 44 gün davam edən Vətən müharibəsində qazanılmış qələbə Münxendən başlayan zəfərin məntiqi yekunu
oldu, torpaqlarımız Ermənistanın işğalından azad edildi. Azərbaycan Prezidentinin diplomatiya sahəsində
qazandığı misilsiz uğurlar bu Zəfərin əldə edilməsində mühüm rol oynadı.
Yeni Azərbaycan.-2021.-16 fevral.-№29.-S.5.
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Azərbaycanın xarici siyasəti ölkəmiz, region və hamı üçün geniş imkanlar yaradır
İttifaq Mirzəbəyli
Söhbət 2020-ci ildə yürütdüyümüz xarici siyasətdən getdiyinə görə, əvvəlcə bu xüsusda olan bir məqamı
yada salmaq istəyirik. Belə ki, Xarici İşlər Nazirliyimizin hələ 2019-cu ilin sonunda 2020-ci il üçün yaydığı
prioritet istiqamətlər barədə məlumatda qeyd edilirdi ki, Azərbaycanın xarici siyasəti ölkəmizin milli maraqlarına
uyğun olaraq, dövlət başçısının birbaşa rəhbərliyi altında həyata keçirilir və bu sahədə prioritetlərimiz dəyişilməz
qalır.
Əlavə olunurdu ki, buraya ölkəmizin beynəlxalq tanınmış sərhədləri çərçivəsində suverenliyinin bərpası,
xarici dövlətlərlə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq münasibətlərinin davam etdirilməsi və daha da genişləndirilməsi,
beynəlxalq münasibətlərdə fəal şəkildə iştirak etmək, beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə, inkişafa, tərəqqiyə töhfə
verən təşəbbüslərə qoşulmaq, Azərbaycanın beynəlxalq müstəvidə layiqincə təşviqi və digər məsələlər daxildir.
Həmin istiqamətlərə 2021-ci ilin fevralından nəzər salarkən görürük ki, Heydər Əliyev siyasi kursu və
müasir dünyanın ən düzgün çevik qərar verən liderlərindən olan İlham Əliyevin qətiyyəti, müdrikliyi və
uzaqgörənliyi nəticəsində onların hamısının reallaşdırılmasına nail olmuşuq. Allah bəd nəzərdən qorusun!
Adı çəkilən məlumatda o da bildirilirdi ki, hər bir prioritet istiqamətə uyğun olaraq, ölkəmizin 2020-ci ildə
bir neçə beynəlxalq və regional təşkilat çərçivəsində – Qoşulmama Hərəkatı, Türk Şurası sədrliyi vəzifələrindən
irəli gələn məsələlərin həyata keçirilməsinə də diqqət ayrılacaq. Nəticələr göz qabağındadır. Azərbaycan 2020-ci
ildə, sözün həqiqi mənasında öz qarşısına qoyduğu bütün vəzifələrin layiqincə yerinə yetirilməsini təmin etdi.
Üstəlik, onu da xatırladaq ki, bu istiqamətlərdə həyata keçirdiyimiz tədbirlərin hamısı lokallıqdan çıxaraq,
dünyanın əksər ölkələri və təşkilatları üçün səmərəli oldu.
2020-ci il bizim ünün Azərbaycanın BMT, Qoşulmama Hərəkatı, Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası,
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı kimi beynəlxalq təşkilatlarla, eləcə də, Rusiya Federasiyası, Türkiyə
Cümhuriyyəti, İran və Pakistan İslam respublikaları, İtaliya, Türkmənistan, Gürcüstan dövlətləri və digər ölkələrlə
əməkdaşlığının mühüm nəticələri və səmərəsi ilə yadda qaldı.
Həmin tendensiya bu gün də xalqımızın maraqlarına və dövlətimizin mənafelərinə uyğun olaraq davam
etdirilir. Prezident İlham Əliyev fevralın 16-da Belarus Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə
və səlahiyyətli səfiri Andrey Ravkovun etimadnaməsini qəbul edərkən də bu məzmunda fikirlər səsləndirdi.
Dövlət başçımız qeyd etdi ki, son illərdə biz həm siyasi, həm iqtisadi sahələrdə, həm də sənaye kooperasiyası
sahəsində fəal qarşılıqlı işlər görmüşük. Əlbəttə, bu cür fəal qarşılıqlı işləri davam etdirmək niyyətindəyik.
Dövlətimizin xarici siyasətinin təməl prinsiplərindən birini yada salan Prezident xatırlatdı ki, əsas məsələ
ölkələrimiz arasında dostluq münasibətləridir. Uzun illər boyu bu münasibətlər böyük potensiala, yaxşı
dinamikaya malik olduğunu göstərir: “Ali səviyyədə tez-tez əlaqə saxlamağımız, qarşılıqlı səfərlər, əlbəttə,
münasibətlərimizin inkişafına böyük təkan verir və biz əməkdaşlığın yaxşı nümunələrini görürük. Azərbaycanda
Belarus – Azərbaycan müştərək müəssisələrinin yaxşı nümunələri var. Biz hətta üçüncü ölkələrin bazarlarına
birlikdə çıxırıq. Fikrimcə, bu istiqamətdə əlavə addımlar atılacaq. Uzun illər boyu uğurla həyata keçirilən hərbitexniki əməkdaşlıq mühüm sahədir. Biz hərbi-texniki əməkdaşlığın potensialını artırmaqla, o cümlədən yüksək
texnologiyalar sahəsində də əməkdaşlıq edirik”.
Bu zaman xüsusilə xatırladılmalı məqamlardan biri də odur ki, Belarus Azərbaycanın suverenliyini və ərazi
bütövlüyünü həmişə bütün məsələlərdə və ardıcıl olaraq dəstəkləyən ölkələrdəndir. Səfir Andrey Ravkov da bu
məsələni xatırladaraq dedi ki, biz atəşkəs barədə bəyanat imzalanması və Azərbaycanın əzəli torpaqlarını öz
tərkibinə qaytarması xəbərini böyük ruh yüksəkliyi ilə qarşıladıq: “Siz tamamilə düzgün olaraq dediniz ki, dövlət
rəhbərləri arasında dostluq və yüksək səviyyədə əlaqələr bu inkişafın, qarşılıqlı münasibətlərin
möhkəmlənməsinin rəhnidir. Belarus da bunda maraqlıdır”.
Dövlət başçımız elə həmin gün İndoneziyanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfiri Hildi Hamidin
etimadnaməsini qəbul edərkən isə diplomatiyamızın Asiyanın Cənub –Şərqindən gələn uğurlu əks-sədası ilə
rastlaşdıq. 1992-ci ilin sentyabrından etibarən Azərbaycanın dostu və tərəfdaşı olan bu ölkə ilə əməkdaşlıqda
kifayət qədər uğurlara nail olmuşuq. Xüsusilə iqtisadi sahədə daha mühüm tərəfdaşlıq istiqamətlərini müəyyən
etmək üçün bizim çox böyük potensialımız var. Prezident xatırlatdı ki, müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığımızı
genişləndirmək üçün güclü siyasi əlaqələr çox faydalı olacaq: “Biz siyasi sahədə çox uğurla əməkdaşlıq edirik,
beynəlxalq təşkilatlarda, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında bir-birimizi dəstəkləyirik. Sözsüz ki, biz səylərimizi
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Qoşulmama Hərəkatı Təşkilatı çərçivəsində koordinasiya edirik. Biz Qoşulmama Hərəkatında təşəbbüslərimizə
dəstək nümayiş etdirdiyinə görə İndoneziyaya minnətdarıq”.
Daha bir mühüm məqam ondan ibarətdir ki, Azərbaycan əraziləri Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı
altında olarkən, İndoneziya ölkəmizə daim dəstək göstərmişdir. Bu addımlara görə dost ölkə rəhbərliyinə
minnətdarləq edən Prezident xatırlatdı ki, İndoneziya BMT Baş Assambleyası, həmçinin İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatı, Qoşulmama Hərəkatı tərəfindən qəbul edilmiş dəstək xarakterli qətnamələrə həmişə qoşulmuşdur və
Azərbaycanın haqq işini dəstəkləmişdir. Bu dəstək uzun illər ərzində nümayiş etdirilmişdir və münaqişənin həlli
üçün bizim mövqeyimizi, çox möhkəm hüquqi bazanın yaradılması prosesini gücləndirmişdir. Münaqişə zamanı
hökumətiniz Azərbaycana dəstəyini ifadə etmişdir, biz bunu yüksək qiymətləndiririk. Xarici İşlər Nazirliyi erməni
işğalçı qüvvələrin Azərbaycan ərazilərindən dərhal, qeyd-şərtsiz və tam çıxarılmasını tələb edən BMT
Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin icrasına dəstək olaraq bəyanat vermişdir. Biz buna görə sizə çox
minnətdarıq. Həmçinin ölkənizin parlamenti, parlamentinizin bir çox üzvləri Azərbaycanla həmrəy olduqlarını
ifadə etmiş və dəstəyini bildirmişdir.
Başqa və daha mühüm olan bir fakt da ondan ibarətdir ki, İndoneziya Birləşmiş Millətlər Təşkilatında
müzakirələr zamanı müharibə gedən vaxt bizim mövqeyimizə güclü dəstək verən Qoşulmama Hərəkatının digər
üzvləri arasında olmuşdur. Belə ki, Azərbaycan Ordusunun Ermənistanın daha çox ərazilər işğal etmək üçün yeni
hücumuna tutarlı cavablar verdiyi günlərdə BMT Təhlükəsizlik Şurasının bəzi üzvləri yeni qətnamələrin və
qərarların qəbul edilməsi prosesinə başlamaq istəyirdilər. Əsas məqsəd o idi ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı yeni qətnaməsi ərsəyə gəlsin. Bu isə həmin qurumun 1993-94-cü illərdə
qəbul etdiyi qətnamələrin öz qüvvəsini itirməsi demək idi.
Yəni, faktiki olaraq, bizim ərazilərin işğaldan azad olunması ilə bağlı haqq işimizi dayandırmaq üçün bir
cəhd edilirdi. Həmin cəhdlər və düşünülmüş bu mətnlər Təhlükəsizlik Şurasının üzv ölkələri tərəfindən qəbul
edilmiş qətnamələrə istinad etmirdi. Beləliklə, İndoneziya Qoşulmama Hərəkatının üzvü olan digər dost ölkələrlə
birlikdə ərazi bütövlüyümüzün bərpa edilməsinin dayandırılmasına yönəlmiş bu cəhdlərin qarşısını aldı və biz
bunu çox yüksək qiymətləndiririk. Biz buna görə minnətdarıq. Bu, həmrəyliyin, dəstəyin və dostluğun ifadəsidir.
Beləliklə, bu, bizim əməkdaşlığın siyasi əsasıdır.
Daha mühüm olan məqamlardan biri də odur ki, Prezident İlham Əliyev ölkəmizin planlaşdırdığı müxtəlif
layihələri icra etmək, həmçinin birliyimizi nümayiş etdirmək üçün İndoneziya şirkətlərini tərəfdaşlarımız,
podratçılarımız qismində görmək istədiyini dilə gətirdi: “Bu, bizim planımızdır… Çünki ölkələrimizi bir-birinə
daha da yaxınlaşdırmaq üçün iqtisadi sahədə çoxlu işlər görülməlidir. Əminəm ki, sizin Azərbaycandakı
fəaliyyətiniz zamanı biz yaxşı irəliləyiş görəcəyik”.
Bu isə o deməkdir ki, Azərbaycanın dostlarını, tərəfdaşlarını, müttəfiqlərini gündən-günə çoxaldan
Prezident İlham Əliyev xalqımızın rifahı və milli dövlətçiliyimizin əbədiləşdirilməsi istiqamətində atdığı bütün
addımlarda uğur qazanır, yeni nailiyyətlərə imza atır. İnanırıq ki, ən böyük uğurlarımız hələ qarşıdadır.
Xalq qəzeti. - 2021.- 18 fevral. - № 37. - S. 1,4.
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Qarabağın yenidən qurulması: regional və qlobal geosiyasi kontekst
Kamal Adıgözəlov
Azərbaycanın 44 günlük İkinci Qarabağ müharibəsində əldə etdiyi tarixi qələbə böyük geosiyasi məkanda
proseslərin geniş və bütöv mənzərəsini dəyişməkdədir. Müxtəlif səviyyələrdə həmin məqam aktiv surətdə təhlil
edilir. Siyasətçilər, diplomatlar və ekspertlər fikirlərini ifadə edirlər. Bu bağlılıqda Türkiyənin Xarici İqtisadi
Əlaqələr Qurumunun (DEİK) Azərbaycan–Türkiyə İşgüzar Şurasının rəhbəri Səlcuq Akatın irəli sürdüyü təkliflər
maraq doğurur. Burada həm konkret sosial-iqtisadi situasiyaya uyğun olan, həm də strateji aspektdə əhəmiyyət
kəsb edən məqamlara toxunulur. Bizim üçün həmin məqamların prizmasından Azərbaycan–Türkiyə,
Azərbaycan–Rusiya, Azərbaycan–İran və Rusiya–Türkiyə münasibətlərinin geosiyasi analizi aktuallıq kəsb edir.
Həmin bağlılıqda Azərbaycan Prezidentinin həyata keçirdiyi xarici siyasət kursunun çox səmərəli olması aydın
görünür. Bütün bunları nəzərə almaqla Cənubi Qafqazda regional geosiyasətin bir sıra aktual məsələləri üzərində
geniş dayanmaq istərdik.
İlham Əliyev yeni regional əməkdaşlıq formulunun təşəbbüskarıdır
Siyasətçilər və ekspertlər əmindirlər ki, İkinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanın Böyük Qələbəsi
yalnız hərbi-strateji sfera ilə məhdudlaşmır. Faktiki olaraq, regional və qlobal geosiyasi proseslərin dinamikası
dəyişdi. Dünyanın ən nüfuzlu dövlətləri üçün də məhz bu məqam önəm daşımaqdadır. Müharibənin aktiv hərbi
əməliyyatlar mərhələsinin başa çatmasından sonra Cənubi Qafqazın geosiyasi mənzərəsi ilə bağlı baş verən
proseslər bunu təsdiq edir.
Həmin kontekstdə diqqət yetirilməli bir sıra geosiyasi məqamlar mövcuddur. İlk növbədə, Azərbaycan
Prezidentinin həyata keçirdiyi dövlət quruculuğu siyasətinin başlıca cəhətləri nəzərə alınmalıdır. İlham Əliyev
siyasi varislik prinsipinə ciddi əməl edərək Azərbaycanda müstəqil demokratik dövlət quruculuğunu daim
yüksələn xətlə həyata keçirib və bu proses indi də davam edir. Bu kursun fərqli aspektlərdən təhlili aparılır. Biz
həmin kontekstdə iki məqamı vurğulayaq. Birincisi, dövlət quruculuğu kursunun müxtəlif sahələri arasında sıx
əlaqənin və harmoniyanın təmin edilməsi. Xüsusilə sosial-mədəni və siyasi-iqtisadi islahatların koordinasiyalı,
bir-birini tamamlama şərti ilə sistemli olaraq həyata keçirilməsi yüksək səviyyədə təmin edilir. Məhz bunun
nəticəsidir ki, Azərbaycan 2020-ci ildə həmin sahələr arasında əlaqələri tam təmin etməklə 44 günlük ağır Vətən
müharibəsini qalibiyyətlə başa çatdırdı. Dövlət quruculuğunda həmin məqam ciddi əhəmiyyət daşıyır.
İkincisi, İlham Əliyev xalq-hakimiyyət birliyini daha da inkişaf etdirən siyasət reallaşdırır. O cümlədən,
2003-cü ildən bu yana həyata keçirilən müxtəlif xarakterli proqramlar cəmiyyətlə iqtidar arasında sıx və dərin
bağların yeni səviyyəyə yüksəlməsinə imkan yaradıb. Ulu öndər Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu və konkret
məzmun verdiyi bu proses İkinci Qarabağ müharibəsində mühüm rol oynadı, tarixi zəfərə apardı.
Bu məqamların fonunda İlham Əliyevin şəxsiyyəti ilə bağlı vacib bir özəlliyi vurğulamaq lazımdır.
Azərbaycan Prezidenti 44 günlük müharibə dönəmində digər məsələlərlə yanaşı, iki siyasi-psixoloji məqamı
qabarıq surətdə dünyaya nümayiş etdirdi. Onlardan birincisi Prezidentin verdiyi müsahibələrdə və atdığı konkret
addımlarda Azərbaycanın müharibə paradiqmasının əsiri olmadığını sübut etməsi ilə bağlıdır. Bu mənada,
Azərbaycanın kiminləsə müharibə etmək həvəsində olmasından, kiminsə ordusunu dağıtmaq və ya ölkəsini viran
qoymaq kimi məqsədlər güdməsindən söhbət gedə bilməz.
Azərbaycan ancaq öz ərazi bütövlüyünü BMT-nin qəbul etdiyi məlum qətnamələrin şərtləri daxilində
bərpa etmək üçün əməliyyat apardı. Prezident İlham Əliyev hərbi əməliyyatlar dönəmində daim vurğulayırdı ki,
Ermənistan beynəlxalq hüquqa əməl etsə, hərbi əməliyyatlar dayanar və sonrakı mərhələdə onunla əməkdaşlıq
məsələsinə baxıla bilər. Hesab edirik ki, bu humanist, demokratik və xeyirxah münasibət müharibədən sonra
Cənubi Qafqazın geosiyasi dinamikasının yeni ritmə düşməsində ciddi rol oynamaqdadır.
İkinci məqam Azərbaycan Prezidentinin hərbi əməliyyatların getdiyi dövrdə tez-tez regional əməkdaşlıq
haqqında mesajlar verməsi ilə bağlıdır. İlham Əliyev yeni əməkdaşlıq formatının meydana gələ biləcəyi haqqında
konkret fikirlər söyləyirdi. Bu isə Azərbaycan rəhbərinin regional və qlobal səviyyədə əməkdaşlığa can atmasını
sübut edirdi. Hərbi əməliyyatların başa çatması ilə İlham Əliyevin indi ekspertlərin “3+3” formulu adlandırdığı
əməkdaşlıq formatını irəli sürməsi bu baxımdan ciddi dönüş nöqtəsi sayıla bilər. Təcrübə göstərir ki, hazırda
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siyasətçilər, ekspertlər və regionun sakit gələcəyi ilə bağlı səmimi düşünənlər, məhz bu formul əsasında fəaliyyətə
üstünlük verirlər. Bu prosesin bir sıra mühüm məqamları üzərində geniş dayanaq.
“3+3” formulu və Cənubi Qafqazın geosiyasi reallıqları
Bu formul Cənubi Qafqazın üç ölkəsi – Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanla bərabər regionun üç
böyük dövləti – Rusiya, Türkiyə və İranın sistemli və davamlı əməkdaşlığını nəzərdə tutur. Bu formulu “5+1” də
adlandırırlar (Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə, Rusiya, İran üstəgəl Ermənistan). Lakin əsas olan adda deyil,
əməkdaşlıq formatının məzmunundadır. Onun mahiyyəti isə ondan ibarətdir ki, Cənubi Qafqazda “yeni
regionalizm” konsepsiyasına uyğun əməkdaşlıq platforması yaradılır. Xatırladaq ki, “yeni regionalizm”
konsepsiya olaraq Avropada meydana gəlib və hazırda Avropa İttifaqının müxtəlif regionlara yönəlik siyasətində
(“Şərq Tərəfdaşlığı” proqramına üzv ölkələr də buraya daxildir) öz ifadəsini tapır.
Konkret olaraq, “yeni regionalizm” Avropada və ona qonşu olan yerlərdə regional əməkdaşlığın qlobal
əməkdaşlıqla bir-birini tamamlaması və təhlükəsizliyin təmin edilməsi kontekstində başa düşülür. Məsələn,
Avropa İttifaqı Baltikyanı siyasətində “yeni regionalizm” konsepsiyasının prinsiplərinə əsaslanıb. Eyni məntiqlə
Avropa İttifaqı Cənubi Qafqaza yanaşır. Lakin əhəmiyyətlisi odur ki, Avropa İttifaqı deyil, regionun lideri olan
Azərbaycan “yeni regionalizm” konsepsiyasına uyğun siyasət yeridir. Bunun konkret təzahürü isə yeni formatda
əməkdaşlıq platforması kimi “3+3” formuludur. Avropanın bu təşəbbüsə dəstək verməkdən başqa yolu yoxdur –
əks halda, özü öz prinsipinə zidd davranmış olar!
Bununla Cənubi Qafqazın geosiyasi, iqtisadi, təhlükəsizlik və mədəni reallıqlarına “3+3” formulu
prizmasından baxmaq zərurəti meydana çıxıb. Artıq bu aspektlərin hər biri üzrə regionun böyük dövlətləri fəal
addımlar atırlar. Türkiyə bu istiqamətdə çox fəaldır. Əvvəlcədən Azərbaycanın haqq işinə dəstək verməklə
bərabər rəsmi Ankara Ermənistanın konstruktiv davranacağı halda onunla əməkdaşlığın mümkünlüyünü
vurğulayıb. Hazırkı mərhələdə kommunikasiya xətlərinin açılmasına Ankara ciddi dəstək verir. Bu sahədə
Bakının hər bir təşəbbüsünü və addımını tam dəstəkləyir. Türkiyə bununla həm regional proseslərə təsirini artırır,
həm də əməkdaşlıq və təhlükəsizliyə qiymətli töhfə verir.
Rusiya da Türkiyə kimi regionda pozitiv rol oynamaqdadır. Kreml Azərbaycanın regional əməkdaşlıqla
bağlı irəli sürdüyü təklifləri dəstələyir və onların reallaşması üçün lazımi addımları atır. Bu bağlılıqda Moskvanın
vacib rollarından biri Ermənistanı konstruktiv yola cəlb etməsi ilə bağlıdır. Həmin bağlılıqda Rusiyanın həm
regional nəqliyyat-kommunikasiya sistemlərinin açılması, həm də Qarabağda təhlükəsizliyin təmin edilməsindəki
müsbət rolu danılmazdır.
İran Cənubi Qafqazda fəallığını artırır. Bu baxımdan, Xarici İşlər naziri Məhəmməd Cavad Zərifin
regiona səfəri önəmlidir. Rəsmi Tehran regional əməkdaşlıqda Azərbaycan, Rusiya və Türkiyə ilə eyni mövqedə
olduğunu nümayiş etdirdi. İndi faktiki olaraq Azərbaycan, Rusiya, Türkiyə və İranın “3+3” və ya “5+1” formulu
üzrə əməkdaşlığa tam hazır olduqlarını deyə bilərik.
Bütün bunların fonunda konkret regional layihələrin reallaşması zərurəti aydın hiss edilir. Həmin
bağlılıqda da Qarabağın yenidən qurulmasının yalnız Azərbaycan üçün deyil, bütövlükdə regional inkişaf üçün
son dərəcə əhəmiyyətli olması qəbul edilməlidir. Bu aspektdə bir sıra önəmli məqamları vurğulamağa ehtiyac
yaranıb.
Qarabağın yenidən qurulması: Türkiyə üçün önəmli missiya
Türkiyənin Xarici İqtisadi Əlaqələr Qurumunun (DEİK) Azərbaycan-Türkiyə İşgüzar Şurasının rəhbəri
Səlcuq Akatın irəli sürdüyü təkliflər yuxarıda vurğulanan məqamlar prizmasından çox maraqlı təsir bağışlayır.
S.Akat, faktiki olaraq, Türkiyənin postkonflikt mərhələsində fəaliyyətinin fəlsəfəsini və ümumi prinsiplərini “Bir
millət, iki dövlət” formulunun məntiqinə uyğun ifadə edib. Qısaca olaraq onun fikirlərinə nəzər salaq.
Öncə deyək ki, S.Akat Azərbaycan türküdür. O, “Şirvanşahlar yurdu” əsərinin müəllifi Cahangir
Zeynaloğlunun nəvəsidir. Bu əsər artıq Azərbaycan dilinə tərcümə edilib və “Ön söz”ü S.Akat yazıb. Lakin S.Akat
peşəkar qabiliyyətlərinə görə tanınır və onun fəaliyyəti genişdir. Türkiyə hakimiyyəti S.Akatın təkliflərinə
diqqətlə yanaşır.
S.Akat Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərinin yenidən qurulması prosesində Türkiyənin
iştirakı məsələsinə həmin işə lazım olan sərmayənin ümumi həcmi çərçivəsində baxır. Qısa müddətdə Qarabağın
bərpası üçün 27 milyard dollar, uzun dövrdə isə 80 milyard dolların lazım gələcəyini bildirir. Təbii ki, bu,
özlüyündə Qarabağda işlər üçün kənar dəstəyə ehtiyacın olması anlamına gəlir. Dünya təcrübəsi göstərir ki, belə
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vəziyyətlərdə beynəlxalq təşkilatlar və böyük dövlətlər fəallıq göstərməlidirlər. Lakin təcrübə sübut edir ki,
Avropanın bəzi inkişaf etmiş ölkələri səmimi olaraq bu prosesdə iştirak etmək istəmirlər. Onlar xristian
təəssübkeşlikləri ilə işğalçı, vandal və Qarabağı viran qoyan Ermənistana arxa durmaqda davam edirlər.
Belə olan halda Azərbaycana dost və qardaş olan ölkələrin fəallığı ehtiyaca çevrilir. Məhz bütün bunları
nəzərə alaraq Səlcuq Akat deyir ki, “Qarabağa iş olaraq deyil, vəzifə olaraq baxmalıyıq”! Bu, ciddi və əhəmiyyətli
tezisdir. S.Akat inanır ki, Türkiyə “Bir millət, iki dövlət” formulu çərçivəsində Qarabağda yenidənqurma
prosesində öz evində olduğu kimi iştirak etməlidir. Konkret desək, türk şirkətləri Qarabağa yeni qazanc
mənbəyindən çox, öz ölkəsinin bərpasına ehtiyacı olan Vətən torpağı kimi baxmalıdırlar. Bu, adi qazanc prinsipi
çərçivəsindən kənara çıxan və öz Vətəninə xidmət etməyin məsuliyyətini anlayan insanların fəaliyyəti deməkdir.
Həmin bağlılıqda S.Akatın Türkiyə ilə Azərbaycan arasında sərbəst ticarət anlaşmasının imzalanması
vacibliyi üzərində dayanması çox əhəmiyyətlidir. Lakin bu məsələdə də bir düşündürücü məqam mövcuddur.
S.Akat ifadə edir ki, Avropa ilə Türkiyə arasında imzalanmış gömrük birliyi sazişi həmin məsələyə əngəl yaradır.
Çünki həmin sənədə əsasən, Türkiyə Avropa İttifaqı ilə məsləhətləşmədən və onun razılığını almadan
Azərbaycanla sərbəst ticarət anlaşması imzalaya bilməz. Brüssel isə Ankara ilə məsləhətləşmədən istədiyi ölkə
ilə analoji sənədi imzalaya bilər.
Bu ziddiyyətin necə həll olunacağı məlum deyil. Lakin indidən aydındır ki, Avropa İttifaqı hər fürsətdə
ancaq öz xeyrinə olan sənədlərə imza atır. Görünür, artıq Türkiyənin bu barədə ciddi düşünməsi lazımdır. Çünki
Brüsselin Qarabağ məsələsinə görə Türkiyə və Azərbaycana nə qədər “qəzəbli” olduğu məlumdur.
Bütün bunlara rəğmən, Türkiyənin xüsusi əməkdaşlıq aspektində Avrasiya strategiyasını hazırlamalı
olduğunu S.Akat vacib hesab edir. Bu strategiyada bütövlükdə Avrasiya məkanında Türkiyənin fəaliyyəti nəzərdə
tutulmalıdır, lakin Azərbaycana özəl yer verilməlidir. Bir sıra ixracatçıların Londona malların Bakıya nisbətən
daha ucuz qiymətə göndərilməsi ilə bağlı arqumentlərinin isə sərbəst ticarət zonalarının yaradılması və başqa
addımların atılması ilə aradan qalxa biləcəyini S.Akat xüsusi qeyd edir.
Əlbəttə, bu cür yanaşma olduqca səmərəlidir və iki qardaş ölkənin qarşılıqlı fayda verən əməkdaşlığı üçün
geniş imkanlar açır. Eyni zamanda, S.Akatın təklifində əhəmiyyətli məqam Türkiyənin Qarabağın yenidən
qurulması üçün öncə 27 milyard dollar, sonra isə 80 milyard dollar həcmində sərmayəyə ehtiyacının böyük
qismini təmin etməsi fikrini irəli sürməsidir. Bunun üçün nəqliyyat, tikinti, enerji və kənd təsərrüfatı sferalarında
kifayət qədər geniş imkanların olduğunu türkiyəli iş adamı açıq ifadə edir.
Azərbaycan-Türkiyə İşgüzar Şurasının rəhbəri vurğulanan kontekstdə maraqlı bir geosiyasi reallığı da
önə çəkir. S.Akat Rusiyanın Türkiyə-Azərbaycan əməkdaşlığına mane olmayacağını ayrıca qeyd edir. Əlbəttə, bu
da olduqca vacib faktordur. Çünki Rusiya Avrasiyanın güclü dövlətlərindəndir və böyük hərbi potensiala malikdir.
İkinci Qarabağ müharibəsi göstərdi ki, Moskva Ankara və Bakı ilə konstruktiv münasibətlərə tam açıqdır. Kreml
regional və qlobal miqyasda cərəyan edən geosiyasi prosesləri adekvat qiymətləndirir və Türkiyə ilə əməkdaşlığa
ayrıca önəm verir. Təbii ki, Azərbaycan Cənubi Qafqazın lider dövləti kimi Rusiya üçün çox əhəmiyyətlidir. Bakı
həmişə şimal qonşusu ilə əməkdaşlığa açıq olub və bu, indi də davam edir. Deməli, Türkiyənin həm Qarabağın
bərpasında iştirakına, həm də bütövlükdə Avrasiyada geosiyasi-iqtisadi proseslərdə aktiv fəaliyyətinə Rusiyadan
dəstək gözləməyə tam əsas vardır. Eyni məntiqlə, Türkiyə Rusiyanın həmin məkandakı fəaliyyətinə dəstək verə
bilər.
Geosiyasi aspektdə S.Akatın fikirləri işığında böyük bir məkanda tamamilə yeni geosiyasi dinamikanın
yaranma ehtimalının yüksək olduğu görünür. Belə ki, son 200 ildə ilk dəfə olaraq regionun iki nəhəng dövləti –
Rusiya və Türkiyə bütün sahələrdə strateji əhəmiyyətli əməkdaşlıq mərhələsinə başlayırlar. Bizim üçün
əhəmiyyətli olanı ondan ibarətdir ki, hər iki dövlətin planlarında Azərbaycana xüsusi yer verilir. Etiraf edək ki,
buna nail olmaq heç də asan məsələ deyildi. Burada Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin dövlət
quruculuğu konsepsiyası həlledici rol oynayıb. Ulu öndərin “Bir millət, iki dövlət” formulu çox geniş və dərin
fəlsəfəsi olan yanaşmadır. Siyasi varis kimi Prezident İlham Əliyevin həmin tezisin məzmununa uyğun və
bütövlükdə xarici siyasətdə əməkdaşlıq prinsipini əsas tutaraq göstərdiyi fəaliyyət nəticəsində Azərbaycan yüksək
nailiyyətlər əldə edir və etməkdədir.
Azərbaycanın Avrasiya miqyasında Rusiya-Türkiyə əməkdaşlığında vacib birləşdirici mövqe tutması
İlham Əliyev siyasətinin uğurudur. Bu mühüm məqamın Səlcuq Akatın təkliflərində ifadə olunması sevindiricidir.
Belə görünür ki, Türkiyə-Azərbaycan tandemi tarixdə yeni bir qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq modelinin
formalaşmasına təkan verir və çox əhəmiyyətlidir ki, bu prosesdə Rusiya və İran da iştirak edir.
Bunlar onu göstərir ki, yaxın perspektivdə böyük bir regionda çox səmərəli əməkdaşlıq konfiqurasiyası
yarana bilər. Bu konfiqurasiyada Ermənistanın da iştirak edə bilməsi şansının yaranması tarixi dəyişiklikdir. Ona
görə yox ki, Ermənistan tarixi reallığa uyğun bir yerdə yaradılıb. Xeyr, bu vassal dövlət havadarları tərəfindən
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Azərbaycan torpaqlarında qondarılıb. Lakin hazırkı geosiyasi reallıq onu diktə edir ki, rəsmi İrəvanın
aqressivliyinə son qoyulsun və bölgədəki bütün xalqlar dinc yaşasınlar. Azərbaycanın bu prosesdə aparıcı
rollardan birini oynaması onu göstərir ki, bu millət tarixi torpaqlarında var olmaqda davam edəcək. Özü də böyük
qonşuları Rusiya, Türkiyə və İranın ortaq maraqlarının kəsişməsi əsasında Azərbaycanla əməkdaşlığa önəm
veriləcək. Ölkə rəhbərinin həyata keçirdiyi böyük siyasətin mühüm tərəflərindən birinin bundan ibarət olduğunu
düşünürük. S.Akatın mövqeyi həm də bu səbəbdən son dərəcə maraqlı, real və strateji əhəmiyyəti olan məqamdır.
Vurğulanan məqamların işığında İkinci Qarabağ müharibəsinin geosiyasi-tarixi əhəmiyyətini də dərk
etmək mümkündür. Belə ki, Azərbaycan yalnız hərb meydanında qələbə əldə etmədi. Bütövlükdə regional
geosiyasi-hərbi, iqtisadi, mədəni və ideoloji mənzərənin dəyişməsinə təkan verdi. Faktiki olaraq, bir neçə əsrdir
ki, Cənubi Qafqazı qeyri-konstruktiv münasibətlərə sürükləyən yanaşma sistemini dağıtdı. Əvəzində
uzunmüddətli əməkdaşlığa yol açan və region xalqlarının qarşılıqlı faydalı əlaqələrinə yeni nəfəs verən mənzərə
meydana gəldi.
Bunlarla yanaşı, Azərbaycan Türkiyə, İran və Rusiya ilə keyfiyyətcə yeni münasibətlər sistemi yaratmağa
nail oldu. Hər üç böyük dövlət Azərbaycanla əməkdaşlığa xüsusi əhəmiyyət verir. Təbii ki, onların hər biri ilə
əlaqələrin dərinliyi və genişliyi fərqli ola bilər. Bu təbii haldır. Lakin artıq Cənubi Qafqazın sabitliyi və sosialiqtisadi inkişafı Azərbaycansız təsəvvür edilmir. Bu isə tarixi rakursda Azərbaycan dövlətçiliyinin qlobal
səviyyədə öz təsdiqini tapması və geosiyasi sistemdə yerinin konkretləşməsi deməkdir. Şübhə yoxdur ki, müstəqil
dövlətçiliyin möhkəmlənməsi üçün bu məqamın ayrıca əhəmiyyəti vardır.
Səlcuq Akatın həm Qarabağın yenidən qurulması, həm də geniş anlamda Azərbaycan-Türkiyə
əməkdaşlığına aid mövqeyi yuxarıdakı məqamlar prizmasından da əhəmiyyətli görünür.
İki qardaş ölkənin əməkdaşlığı inkişaf etdirməsi üçün daha geniş imkanların mövcudluğuna əminik. Əsas
odur ki, diplomatların, siyasətçilərin və ekspertlərin bununla bağlı konkret təşəbbüsləri vardır. Belə görünür ki,
Azərbaycan və Türkiyədə belə insanlar az deyil. Deməli, iki qardaş ölkənin əməkdaşlıq perspektivi günü-gündən
artır və Səlcuq Akat kimi sağlam düşünən insanların təklifləri reallaşmaq şansına malikdir.
Xalq qəzeti. - 2021.- 20 fevral. - № 39. - S. 2.
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Prezident İlham ƏLİYEV: Azərbaycan İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərlə
münasibətlərinə böyük əhəmiyyət verir
Vaqif Binyatoğlu
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) XIV onlayn Zirvə toplantısı haqqında bəhs etməzdən əvvəl bu
qurumun fəaliyyəti ilə bağlı bəzi məqamlara toxunmaq istərdik. Əvvəlcə xatırladaq ki, İƏT-in əsası Türkiyə, İran
və Pakistanın təşəbbüsü ilə 1985-ci ildə qoyulub. Təşkilat 1964-1979-cu illərdə fəaliyyət göstərən Regional
Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının davamı kimi yaradılıb. Qurumun qarşısına region dövlətlərinin resurslardan
tam istifadəni təmin etməklə İƏT-in dünya iqtisadiyyatında payını artırmaq əsas vəzifə kimi qoyulub. Bu isə, öz
növbəsində, üzv dövlətlərin iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya olunmasına müsbət təsir göstərib.
İƏT fəaliyyəti dövründə, eyni zamanda, iqtisadiyyatın liberallaşdırılmasına, üzv dövlətlər və digər ölkələr
arasında ticarət problemlərinin aradan qaldırılmasına səy göstərib.
Yeri gəlmişkən, 1992- ci ildə Türkiyə, İran və Pakistandan başqa, daha 7 dövlət, o cümlədən Azərbaycan,
Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Tacikistan, Qırğızıstan və Əfqanıstan bu təşkilata qoşulub.
Adıçəkilən təşkilatın üzv dövlətlərin sayının artması və bununla da daha böyük regionu əhatə etməsi onun
vəzifələrini artırıb və daha böyük resursların idarəsi imkanını yaradıb.
Sovet hökuməti dağıldıqdan sonra bir çox postsovet dövləti kimi, Azərbaycanın da İƏT-ə marağı yarandı.
Çünki keçmiş SSRİ-nin tərkibində olan dövlətlər beynəlxalq ticarət əlaqələrindən və dəyər zəncirindən kənarda
qalmışdı. İƏT bu dövlətlər üçün iqtisadi əlaqələri genişləndirmək imkanını şərtləndirirdi. Bazar iqtisadiyyatına
keçidin ilk mərhələsində olan Azərbaycan üçün dünya ticarətinə qoşulmaq çətin idi, məhz buna görə də İƏT
Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası üçün imkan yaradırdı. Digər tərəfdən, coğrafi mövqe və mədəni
yaxınlıq baxımından da İƏT-ə üzv dövlətlərlə iqtisadi əlaqələrin qurulması əhəmiyyətli idi. Eyni zamanda, təbii
resurslarla zəngin olan bir ölkə kimi Azərbaycanın iqtisadi maraqları İƏT-in iqtisadi maraqları ilə üst-üstə
düşürdü.
Azərbaycan Respublikası ilə bu təşkilat arasında ilk münasibətlərin yaranması 1991-ci ilin fevralına
təsadüf edir. Azərbaycan İƏT-ə bu qurumun təsis edilməsi haqqında 1987-ci il tarixli İzmir müqaviləsinin və bu
müqavilənin 1990-cı il 18 iyun və 1992-ci il 28 noyabr tarixli protokollarının Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin 3 sentyabr 1993-cü il tarixli qərarı ilə ratifikasiya etməsi nəticəsində qoşulub.
İƏT-in IX Zirvə görüşü 2006-cı ildə Bakıda keçirilib. Bu toplantı təşkilat tarixində vacib görüşlərdən biri
kimi mühüm önəm daşıyıb. Belə ki, həmin Zirvə görüşündən sonra qurumda sədrlik Azərbaycana keçib. Prezident
İlham Əliyev görüşdə çıxış edərək deyib: “Biz bir neçə beynəlxalq, regional layihələrin iştirakçısı, təşkilatçısıyıq
və çox istəyirik ki, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində də konkret layihələr daha çox olsun. Biz konkret
məsələlər ətrafında diskussiya apararaq və praktik addımların atılması üçün lazım olan bütün tədbirləri
görməliyik”.
Təşkilat regionun əsas nəqliyyat xətləri olan Şimal - Cənub və Şərq - Qərb dəhlizlərinin inkişaf etdirilməsi
ilə bağlı layihələr həyata keçirir. Bu layihələr çərçivəsində Azərbaycan Qəzvin–Rəşt–Astara dəmir yolu
layihəsinin iştirakçısıdır.
Azərbaycan üçün İƏT daim etibarlı tərəfdaş olub. Buna görə də ölkəmiz bu əməkdaşlığa hər zaman istər
ticarət əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi, istər daxili tələbatın ödənilməsi, istərsə də dünya iqtisadiyyatına
inteqrasiyanın artırılması baxımından xüsusi əhəmiyyət verib və yüksək qiymətləndirib.
Sözügedən təşkilatla əməkdaşlıq ölkəmizin inkişafına müsbət təsir göstərib. Belə ki, müstəqilliyinin ilk
illərində dünya ilə iqtisadi əlaqələrdən geri qalan Azərbaycan üçün İƏT geniş və perspektivli imkanlar yaradıb və
respublikamızın dünya bazarına qoşulmasına yardımçı olub. Ümummilli lider Heydər Əliyev də o dövrdə
Azərbaycan iqtisadiyyatını böhrandan çıxarmaq üçün beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin inkişaf etdirilməsinə
böyük əhəmiyyət verib və respublikamızla İƏT arasında münasibətlərin inkişafını diqqət mərkəzində saxlayıb.
Prezident İlham Əliyev martın 4-də İƏT-in XIV onlayn Zirvə toplantısındakı çıxışında isə təşkilatın
əvvəlki Zirvə görüşündən ötən müddətdə baş verən mühüm hadisələrdən, görülən əhəmiyyətli tədbirlərdən bəhs
edib. Dövlətimizin başçısı nitqinin əvvəlində tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğanın yalnız müharibə vaxtı deyil, ümumiyyətlə, bu ölkənin lideri olduğu müddətdə Azərbaycana
davamlı dəstəyi torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsində mühüm rol oynayıb. Prezident İlham Əliyev daha
sonra deyib: “Türkiyə bizim qardaşımızdır. Türkiyə bizim böyük müttəfiqimizdir. Azərbaycan xalqı Türkiyə kimi
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müttəfiqi olmasından çox məmnundur. Azərbaycan və Türkiyə xalqları və əminəm ki, dünyada bir çoxları
Prezident Ərdoğanın Türkiyənin yalnız dünyada ən önəmli güc mərkəzlərindən birinə çevrilməsində deyil, eləcə
də regionda təhlükəsizliyin təmin edilməsindəki tarixi rolundan açıq şəkildə xəbərdardırlar. Türkiyə geniş
regionda təhlükəsizlik və sabitliyin təmin olunmasında çox önəmli rol oynayır. Əvvəllər də çox demişəm, indi də
bir daha bildirmək istərdim ki, Türkiyənin güclü olması Azərbaycan və bütün digər müttəfiqlərin də güclü olması
deməkdir”.
Azərbaycan Prezidenti çıxışında daha sonra ölkəmizin İƏT-ə üzv dövlətlərlə münasibətlərinə böyük
əhəmiyyət verdiyini, indiki tədbirdə təşkilatın Tədqiqat Mərkəzinin nizamnaməsinin imzalanacağının bunun bariz
nümunəsi olduğunu vurğulayıb. Eyni zamanda, ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsünü dəstəklədiklərinə görə
üzv dövlətlərə minnətdarığını bildirərək, Azərbaycanda yerləşəcək Mərkəzin səmərəli fəaliyyəti üçün bütün
səylərin göstəriləcəyini diqqətə çatdırıb.
Prezident İlham Əliyev, həmçinin ötən il Azərbaycanın öz torpaqlarının Ermənistan tərəfindən 30 ilə
yaxın davam edən işğalına hərbi-siyasi yollarla son qoyduğunu, düşmən ölkə üzərində döyüş meydanında əldə
edilən hərbi Zəfərin siyasi yollarla tam təmin edildiyini bildirib: “BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul
edilmiş və Ermənistan qoşunlarının Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən dərhal, tam və qeyd-şərtsiz
çıxarılmasını tələb edən qətnamələri 27 il kağız üzərində qalmışdı. Azərbaycan özü həmin qətnamələrin icrasını
təmin edərək ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. İşğalçılar qədim Azərbaycan torpağı olan Qarabağdan qovuldu. 44
gün ərzində Ermənistan ordusu tam darmadağın edildi. 2020-ci il noyabrın 10-da Azərbaycan Ermənistanı
kapitulyasiya aktı imzalamağa məcbur etdi”.
Dövlətimizin başçısı çıxışında Vətən müharibəsi başlayan kimi Azərbaycanı dəstəkləyən ilk ölkə qardaş
Türkiyə olduğunu qeyd edərək, Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın açıqlamalarını, onun siyasi və mənəvi
dəstəyini yüksək qiymətləndirdiyini xüsusi vurğulayıb. Eyni zamanda, ötən il sentyabrın 27-də və 28-də –
müharibənin birinci və ikinci günləri qardaş Pakistan və Əfqanıstanın Ermənistanı işğala son qoymağa, BMT
Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrini icra etməyə çağırdıqlarına, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə öz
dəstəklərini ifadə etdiklərinə görə onlara dərin təşəkkürümü bildirib.
Prezident İlham Əliyev Ermənistanın işğal etdiyi ərazilərdə Azərbaycanın kənd və şəhərlərini, bütün
mədəni və dini abidələrini qəsdən dağıtdığını, məscidlərimizi donuz və inək saxlanılan yerlərə çevirdiyini,
bununla da bütün İslam dünyasına qarşı düşmənçilik etdiyini diqqətə çatdırıb.
Ölkə rəhbəri çıxışında, həmçinin İƏT-in islamofobiyaya qarşı mübarizə aparmasının və İslamın həqiqi
dəyərlərini – sülh, tolerantlıq və ədaləti təşviq etməsinin zəruriliyini xatırladaraq, qardaş Pakistanın təşəbbüsü ilə
İƏT-in martın 15-nin Beynəlxalq İslamofobiya ilə Mübarizə Günü elan olunması qərarının önəmini vurğulayıb.
Azərbaycan Prezidenti nitqində hazırda qarşıda azad olunmuş ərazilərimizin yenidən qurulması kimi
nəhəng vəzifə dayandığını, respublikamızın COVID-19 pandemiyası ilə mübarizədə qlobal səyləri səfərbər edən
ilk ölkələrdən olduğunu da faktlar əsasında diqqətə çatdırıb.
Dövlətimizin başçısı daha sonra deyib: “Azərbaycan Avrasiyada enerji təhlükəsizliyini təmin edən
mühüm tərəfdaş ölkədir. Cənub Qaz Dəhlizi 2020-ci il dekabrın 31-də istismara verildi. Yeddi ölkəni birləşdirən
3500 kilometr uzunluğunda Cənub Qaz Dəhlizi dünyanın ən böyük enerji infrastrukturu layihələrindən biridir.
Azərbaycan Şərq-Qərb, Şimal-Cənub və Şimal-Qərb nəqliyyat dəhlizləri kimi regional bağlantı
layihələrində fəal iştirak edir və ölkəmiz Avrasiyanın əsas və etibarlı nəqliyyat və logistika mərkəzlərindən birinə
çevrilib. Biz öz tərəfdaşlarımızla birgə Azərbaycanın nəqliyyat infrastrukturunu Lapis Lazuli nəqliyyat dəhlizi ilə
birləşdirdik və nəqliyyat sahəsində çoxtərəfli əməkdaşlıq üçün geniş imkanlar yaratdıq”.
Azərbaycanın Ermənistan üzərində şanlı Qələbəsindən sonra Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə son
qoyulduğunu və Dağlıq Qarabağ probleminin tarixdə qaldığını deyən Prezident İlham Əliyev hazırda bölgədə
sülh və sabitliyi təmin etmək üçün bir çox ölkələri birləşdirən nəqliyyat layihələrinin müzakirəsinə başlandığını,
Azərbaycan, Türkiyə və İranın bölgədə nəqliyyat layihələrinin icrası ilə bağlı vahid mövqe sərgilədiyini,
Ermənistanın isə özünü normal aparacağı təqdirdə bu prosesdən faydalana biləcəyini diqqətə çatdırıb.
Xalq qəzeti. - 2021.- 6 mart. - № 51. - S. 8.
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Avropa İttifaqının Azərbaycana baxışı dəyişir
Bakının da Brüsselə öz diktəsi və tələbləri var
Rövşən Nurəddinoğlu
Bəlli olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 10-da Avropa
İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toivo Klaarı qəbul edib. Görüş əsnasında
Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlığın perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılmaqla
yanaşı, bölgədə yaranmış yeni geosiyasi vəziyyət, postmüharibə şəraiti, Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş
ərazilərində bərpa və yenidənqurma işlərinin aparılması, regional nəqliyyat layihələrinin həyata
keçirilməsi məsələləri də müzakirə olunub. Daha dəqiq desək, artıq Cənubi Qafqaz regionunun aparıcı
dövləti olaraq Azərbaycan dünyanın diqqəti mərkəzindədir, xüsusilə ölkəmizin Avropa məkasnındakı yeri
və rolu sürətlə artır.
Bu xüsusda nəzərə alarsaq ki, Azərbaycan dövləti öz potensialı və gücü ilə 44 gün ərzində dünyanı heyran
qoyan qələbəyə imza atıb və 30 illik işğal faktına son qoyub, bu zaman ölkəmizin artan nüfuzuna bu faktorun da
özəl imza atmasını vurğulamaq mümkündür. Artıq Avropa İttifaqı kimi nüfuzlu qurum da Azərbaycanla sıx
əməkdaşlıq və birgə tərəfdaşlıq reallıqlarından çıxış edir. Bu baxımdan, sözügedən görüşün tərəflər arasında nə
qədər əhəmiyyətə malik olması gerçəkliyi də kifayət qədər nəzərə alınmaqdadır.
Hansı məsələlər daim diqqət mərkəzində olub?
Daha bir məqam isə budur ki, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında yeni əməkdaşlıq sənədinin
hazırlanması ilə əlaqədar bir sıra məsələlər daim aparıcı mövzulardan olub. Hətta bir sıra hallarda fərqli mövqelər
ifadə edilib, hətta zaman-zaman bir-birinə zidd tezislər də səsləndirilib. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq daim
üstünlük balansını əlində saxlayan rəsmi Bakının təmkinliyi və fəallığı ortaya çıxan maneələrin aradan qalxmasına
münbit şəraitlər yaradıb. Çünki Azərbaycan apardığı uğurlu xarici siyasəti və diplomatik yanaşmaları ilə ayrı-ayrı
dövlətlərlə, təşkilatlarla bərabərhüquqlu və qarşılıqlı hörmətə əsaslanan əlaqələrə üstünlük verir – artıq bu da bir
danılmaz aksiomadır.
Digər tərəfdən, Azərbaycanın marağı kontekstində suverenlik, milli maraqların qorunması, dəyərlərin
mühafizəsi kimi amillər də başlıca yer tutur. Bu baxımdan, daha bir reallıq budur ki, Aİ-nin "Şərq tərəfdaşlığı"
proqramı çərçivəsində əməkdaşlıq təkliflərində yer alan müəyyən məqamlar Azərbaycanı qane etmədiyindən
ölkəmiz məhz özünün əməkdaşlıq modelini irəli sürüb. Söz yox ki, bu istiqamətdə də mərhələli qaydada səmərəli
müzakirələr aparılır.
Əməkdaşlığın tarixi və yaranan reallıq
Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra Avropa İttifaqı ilə münasibətlərin qurulması bütün aktuallığını
əyani şəkildə nümayiş etdirməyə başladı. Təsadüfi deyil ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev ölkənin xarici siyasət
kursunu müəyyən edərkən bu nüfuzlu Avropa qurumu ilə əlaqələri prioritet istiqamətlərdən biri kimi müəyyən
edib. 1999-cu ildə isə Aİ ilə tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq sazişi imzalanıb. Bu, tərəflər arasında qarşılıqlı əlaqələrin
hüquqi əsasını təşkil edirdi. XXI əsrin başlanğıcından Aİ-nin özünün daxilində, qlobal geosiyasətdə və regional
məsələlərdə dəyişikliklər meydana gəldi. 2004-cü ildə təşkilatın 10 ölkə ilə genişlənməsi Aİ-nin daxili və xarici
siyasətinə öz möhürünü vurdu. Bunun ardınca Avropa Qonşuluq Siyasəti (AQS) adlanan proqram qəbul edildi.
Bu proqramda təşkilatın öz qonşuları ilə münasibətlərini tənzimləməsi qaydaları və hüquqi şərtləri ifadə olundu.
Bu, iki istiqamətdə – Aralıq dənizi bölgəsi və Şərq istiqamətində reallaşmalı idi.
Onu da xatırladaq ki, Balkanlar ayrıca xətti təşkil edirdi, çünki həmin istiqamətdə ölkələrin Aİ-yə üzv qəbul
edilməsi nəzərdə tutulurdu. Beləliklə, Aİ-nin Şərq istiqamətindəki qonşuluq siyasətində Cənubi Qafqaz, xüsusilə
Azərbaycan daim ayrıca və önəmli yer tutdu.
Azərbaycanın iki əhəmiyyətli şərti daim qüvvədə olub: müstəqillik və suverenlik!
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Aİ ilə əlaqələr baxımından mütləq surətdə bu iki məqam daim Azərbaycan tərəfindən vurğulanır. Məhz
həmin səbəbdəndir ki, rəsmi Bakı assosiativ üzvlük modelini qəbul etmədi, əvəzində, hər iki tərəf üçün faydalı
olan strateji tərəfdaşlıq üzrə yeni hərtərəfli saziş təklifini irəli sürdü. Belə ki, 2015-ci ildə Riqa sammitində
Azərbaycan rəhbərliyi bu barədə açıq və konkret mövqe bildirdi. Bir qədər çaşqın vəziyyətə düşən rəsmi Brüssel,
nəhayət, bunu qəbul etdi və 2017-ci ildə Azərbaycanın təklif etdiyi əməkdaşlıq modeli üzrə danışıqlar başladı.
2018-ci ildə "Tərəfdaşlığın prioritetləri" adlı sənəd paraflandı. Nəticədə aydın oldu ki, Azərbaycan iqtisadi, siyasi,
geosiyasi, energetik müstəqilliyini qoruyub saxlayaraq Aİ ilə strateji tərəfdaş olmağa hazırdır. Bunun əsasında Aİ
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, suverenliyini, sərhədlərinin toxunulmazlığını əks etdirən yeni bir sənədi də
qəbul etdi.
Prezident İlham Əliyev: “Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıq Azərbaycanın
xarici siyasətinin əsas prioritetlərindəndir”
Söz yox ki, hazırda da strateji tərəfdaşlıq sənədi üzərində işlər aparılır və təbii ki, bu heç də asan proses
hesab oluna bilməz. Çünki ilk dəfədir ki, Aİ "Şərq tərəfdaşlığı" proqramı çərçivəsində tərəfdaş olan ölkənin
özünün təklif etdiyi əməkdaşlıq sənədi üzərində işləyir.
Bir çox hallarda "Şərq tərəfdaşlığı"nın digər üzvləri Brüsselin şərtlərindən kənara çıxa bilmirlər. Bu da
onları Aİ-nin xarici siyasətinin birbaşa obyektinə çevirir. Yəni söhbət Brüsselin irəli sürdüyü şərtlər daxilində
əlaqələrdən gedə bilər. Azərbaycan isə bərabərhüquqlu tərəfdaş kimi Aİ ilə əməkdaşlıq modeli təklif edib və onu
qətiyyətlə reallaşdırır.
Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyev ötən il iyunun 18-də Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin videokonfrans
formatında keçirilən Sammitində vurğulayıb ki, Azərbaycan Şərq Tərəfdaşlığının fəal tərəfdaş ölkəsidir. “Avropa
İttifaqı ilə əməkdaşlıq Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas prioritetlərindəndir. Bizim Avropa İttifaqının bir çox
üzv ölkəsi ilə sıx əməkdaşlığımız mövcuddur”, deyə dövlətimizin başçısı qeyd edib.
Aİ Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanısa da, işğalçı Ermənistanla da sıx
əlaqələrə can atırdı: 44 günlük müharibə isə hər şeyi dəyişdi!
Düzdür, Brüssel çox istərdi ki, əlavə şərtlərlə Bakını özündən asılı vəziyyətə salsın, ancaq belə məqamlarda
istək hər şeyi həll etmir. Çünki Azərbaycan qətiyyət prizmasından çıxış etməsi ilə yanaşı, eyni zamanda
bərabərhüquqluluğu tam qorumağa çalışır. Ona görə də bu məqamda Brüssellə Bakının müəyyən fikir ayrılığı ola
bilər, amma zaman-zaman ortaq məxrəcin əldə ediləcəyini də istisna etmək olmaz. Daha doğrusu, Bakının da
Brüsselə öz diktəsi və tələbləri var.
Yeri gəlmişkən, hələ Ermənistanın işğalçılıq faktoru davam etdiyi müddətdə Aİ Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü tanısa da, işğalçı Ermənistanla da sıx əlaqələrə can atırdı. Hətta Azərbaycandan fərqli olaraq
Ermənistan Aİ-nin Ümumdünya Ticarət Təşkilatının (ÜTT) üzvü kimi də qalmaqdadır. Aİ Azərbaycanın da
qarşısına ÜTT-na üzv olmağı tövsiyə etsə də, həmin vaxt işğal faktını ortaya qoyan ölkəmiz bu tövsiyəni rədd
etdi, vurğulandı ki, işğalçı bir ölkə ilə eyni qurumda hər hansı bir əməkdaşlığa getmək doğru seçim deyil və
dövlətimizin maraqlarına qarşıdır.
Azərbaycan müstəqil dövlət kimi öz maraqlarını heç nəyə güzəştə gedə bilməz
Ancaq buna baxmayaraq, Aİ işğalçı Ermənistana daha böyük vədlər də verirdi. Avropa İtitfaqı özünü elə
aparırdı ki, sanki Dağlıq Qarabağ işğal olunmayıb. Ermənistan qonşu dövlətin ərazilərini tutmayıb. Bu baxımdan
Aİ-nin "Şərq tərəfdaşlığı" təşəbbüsü çərçivəsində də İrəvana qarşı hər hansı ciddi tələb irəli sürdüyü görünmürdü.
Təbii ki, bütün bu məqamlar bilavasitə Azərbaycan dövlətinin diqqət mərkəzində idi və bu gün də həmin məsələlər
unudulmayıb!
Əlbəttə, bütün bunlar Azərbaycan-Aİ münasibətlərinə təsirsiz ötüşmədi. Lakin hazırlanan sənədin başa
çatdırılması da öz qüvvəsində qalmaqda davam edir - Azərbaycan müstəqil dövlət kimi öz maraqlarını heç nəyə
güzəştə gedə bilməz və nəticə etibarı ilə bu gerçəklik özünü 44 günlük müharibədə özünü birmənalı olaraq təsdiq
etmiş oldu.
Daha bir amil budur ki, müasir mərhələdə müstəqil dövlət olmaq asan deyil. Bütün məsələlərdə milli
mənafeləri qorumaq gərəkdir. Artıq uzun illərin təcrübəsi də göstərir ki, bir sıra ölkələr bu məsələdə kifayət qədər
qətiyyətli ola bilməsələr də, Azərbaycan bu tipli hallarda yüksək iradə və qətiyyətlilik göstərir. Avropa İttifaqı ilə
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Azərbaycan arasındakı münbit əməkdaşlıq vasitəsinin yaranması da yalnız və yalnız ölkəmizin sərgilədiyi
mövqeyinin bariz nəticəsidir.
Səs.-2021.-11 mart.-№45.-S.7.
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Cənubi Qafqaz: yeni geosiyasi konfiqurasiya və Azərbaycanın liderliyi
Kamal Adıgözəlov
Ermənistanla Azərbaycan arasında Dağlıq Qarabağ regionu və ona bitişik ərazilər uğrunda təxminən 44
gün davam etmiş müharibə Cənubi Qafqazda hərbi və siyasi sahələrdə qüvvələr nisbətinə ciddi dəyişikliklər
gətirdi. Azərbaycan 44 gün ərzində yalnız hərb meydanında deyil, siyasətdə, diplomatiyada və informasiya
savaşında da qələbə qazandı. Prezident İlham Əliyev çoxşaxəli intensiv fəaliyyəti ilə böyük tarixi dəyişikliyə imza
atdı. Azərbaycana məğlub olan işğalçı ölkə kapitulyasiya aktı imzalamağa məcbur edildi. Ermənistanın 30 illik
işğal siyasətinə son qoyuldu. Regionda yeni layihələrin, o cümlədən Naxçıvan üzərindən Aralıq dənizi və Xəzər
dənizi hövzələrini birləşdirən “həyat yolu”nun reallaşdırılması yeni inkişaf perspektivləri vəd edir. Bu bağlılıqda
məsələyə geniş geosiyasi aspektdə təhlili yanaşdıqda çox maraqlı və aktual məqamlar üzə çıxır. Xüsusən
Azərbaycan Prezidentinin liderlik modeli və Ali Baş Komandan kimi fəaliyyəti nəzəri cəlb edir. Həmin kontekstdə
regional miqyasda formalaşan yeni geosiyasi reallığı təhlil etmək ciddi aktuallıq kəsb edir. Azərbaycan faktiki
olaraq konfrontasiya geosiyasi xəttini sındırıb, regionu əməkdaşlıq və təhlükəsizlik geosiyasi müstəvisinə çıxardı.
Bunun tarixi, siyasi, sosial, mədəni, iqtisadi və hərbi-strateji nəticələri özünü göstərməkdədir.
Regional dinamikanı dəyişən səbəblər: balans yenilənir
Hazırkı mərhələdə qlobal geosiyasi dinamikanın sürətlə dəyişdiyini ekspertlər daim vurğulayırlar. O
cümlədən qlobal və regional geosiyasətin daha sıx əlaqədə olduğu inkar edilmir. Belə bir şəraitdə aktual
məsələlərdən biri də regional geosiyasətə ciddi təsir edə bilən dövlətlərin müəyyən olunmasıdır. Dünyanın bütün
regionlarında bu istiqamətdə proseslər gedir. Cənubi Qafqaz bu baxımdan diqqəti daha çox çəkir. Mütəxəssislər
bunun səbəbləri haqqında da fikir bildirirlər.
Vurğulanan səbəblər sırasında Cənubi Qafqazın son 300 ildə dünya siyasəti üçün daha əhəmiyyətli
region kimi özünü təsdiqləməsini göstərirlər. Region öncə Rusiya imperiyasının, sonra Sovet İttifaqının, XX ərin
90-cı illərindən isə Rusiya Federasiyasının nüfuzu daxilində olub. Bu üç mərhələdə Rusiya faktoru aparıcı və
həlledici rol oynayıb. Lakin sovetlərin çökməsindən sonra regionda xeyli xaotik mənzərə meydana gəldi. Xüsusilə
burada qlobal geosiyasi güclərin mübarizəsi daha amansız və güzəştsiz olmağa başladı.
Qərb dövlətləri xristian Ermənistanı daim haqlı, müsəlman Azərbaycanı isə daim haqsız təqdim etməyə
çalışıblar. Rusiya bu məsələdə daha tarazlı mövqe sərgiləyib və son illər bu tendensiya daha da güclənib.
Qərbin bizi aparıcı ölkələri ikili yanaşma siyasətini Cənubi Qafqazda əsas fəaliyyət prinsipi kimi
nümayiş etdirməkdədirlər. Məsələn, onlar Ermənistanın təcavüzkarlığına müxtəlif bəhanələrlə haqq qazandırmaq
işindən hələ də əl çəkməyiblər. Bundan başqa, insan haqları, söz azadlığı, demokratiya kimi təmtəraqlı ibarələri
yalnız təcavüzkar Ermənistana aid etməyə çalışıblar. Rəsmi İrəvana Qərbdən böyük həcmdə yardımlar da faktdır.
Deməli, əslində, Cənubi Qafqazda geosiyasi gərginliyi və qeyri-müəyyənliyi həm də Qərbin müəyyən dairələrinin
ədalətsiz siyasəti yaradırdı.
Dağlıq Qarabağ məsələsi Cənubi Qafqazda əməkdaşlıq və təhlükəsizlik qarşısında əngələ çevrilmişdi.
ATƏT-in Minsk qrupu problemi həll etmək əvəzinə erməni işğalının ömrünün uzadılmasına çalışırdı. Bununla da
problemin həlli üçün BMT tərəfindən qəbul edilmiş məlum qətnamələrin tələbləri yerinə yetirilmirdi. Bu isə ciddi
səviyyədə hüquqi presedent yaradırdı. Belə şəraitdə Cənubi Qafqazda risklər çoxalır, əməkdaşlıq və sabitlik üçün
müxtəlif maneələr yaradılırdı.
Kompleks halda vurğulanan məqamlar Cənubi Qafqazı qlobal geosiyasətin ən həssas məkanlarından
birinə çevirmişdi. Burada hər an sabitliyin pozulması, terrorun tüğyan etməsi və bölgə xalqlarının fəlakətlərə
düçar olması baş verə bilərdi. 2020-ci il sentyabrın 27-dən noyabrın 10-dək regionda baş verən geosiyasi-hərbi
proseslər vəziyyəti kökündən dəyişdi. Bu proseslərin mənbəyində Azərbaycanın siyasi rəhbərliyinin başladığı
qətiyyətli hərbi, siyasi, diplomatik və informasiya hərəkatı dayanırdı. Hazırda Cənubi Qafqazın geosiyasi
mənzərəsinin formalaşmasında 44 günlük həmin hərəkat – Vətən müharibəsi həlledici rol oynadı. Ekspertlər hesab
edirlər ki, Azərbaycan bununla faktiki olaraq Cənubi Qafqazda yeni geosiyasi reallıq yaratdı. Doğrudan da
məsələnin bu tərəfinin dərin və geniş mənası vardır. Onun müxtəlif incəlikləri üzərində geniş dayanmaq lazım
gəlir.
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Konflikt mərhələsinin ziddiyyətləri: geosiyasi risklər və qeyri-müəyyənliklər
Yuxarıda qısa olaraq vurğuladıq ki, böyük geosiyasi güclərin regiona olan münasibəti risk və qeyrimüəyyənliklə xarakterizə olunan xaos yaradırdı. Bir geosiyasi xətt formalaşmışdı ki, inkişaf etdikcə region daha
çox təhlükəyə düçar olurdu. Aydındır ki, yaxşı mənada bu xəttin "sındırılması" lazım idi. Ancaq kim tərəfindən
və necə?
1990-2020-ci illərdə Cənubi Qafqazda geosiyasi baxımdan mürəkkəb bir mənzərə yaranmışdı.
Supergüclər ikili standartlar əsasında fəaliyyət göstərərək regionda gərginliyi hərbi toqquşmalar səviyyəsinə qədər
yüksəldirdilər, lakin "qırmızı xətti" keçməməklə müharibə ehtimalını əngəlləyirdilər. Bu, onlara həm vəziyyəti
nəzarətdə saxlamağa, həm də bölgə dövlətlərinin təhlükəsizlik məsələsində özlərindən asılı durumda qalmasına
şərait yaradırdı. Paralel olaraq həmin yolla Azərbaycana diplomatik təzyiq göstərilməsinə imkan yaradılırdı. Hər
kəs xatırlaya bilər: istər Qərbin, istərsə də Rusiyanın bəzi yüksək vəzifəli rəsmi şəxsləri deyirdilər – "münaqişənin
hərbi yolla həlli yoxdur"! Reallıq isə göstərdi ki, bu müddət ərzində onlar Ermənistanı silahlandırıblar.
Beləliklə, böyük güclər Cənubi Qafqazda geosiyasi tarazlığı –konfrontasiyanı müəyyən həddə qədər
yüksəldib, lakin hərbi toqquşmalara imkan verməmək taktikası ilə saxlayırdılar. Bu cür təhlükəli və riskli gedişat
kifayət qədər təhlükəli geosiyasi dinamika formalaşdırmışdı. Belə təəssürat yaranırdı ki, Ermənistan bölgədə
istədiyi təxribatı törədib, "süddən ağ qaşıq" kimi çıxa bilərdi. Gürcüstan isə Qərbin dediklərinə tam əməl etməklə
səbirlə gözləməli idi. Azərbaycana gəldikdə, sanki hamısı bir mövqeyə gəlirdilər – regionun bu müsəlman ölkəsi
müstəqil siyasətlə ərazi bütövlüyünü təmin etməməli idi. Onun cəhdinin qarşısı müxtəlif üsullarla alınmalı idi.
Regional təhlükəsizlik baxımından burada çox təhdidedici geosiyasi məqam meydana gəlmişdi.
Ermənistan faktiki olaraq regionun yeni terror qaynağına çevrilmişdi. İrəvan nüvə tullantıları ilə də bölgəyə
fəlakət gətirirdi. Ekoloji mühitin çirkləndirilməsi üçün əlindən gələni edirdi. İşğal etdiyi Azərbaycan ərazilərində
mədəni və dini abidələri dağıdırdı, müsəlman qəbirlərini təhqir etməkdən çəkinmirdi. Xüsusilə məscidlərə qarşı
heç bir ölçüyə sığmayan vəhşiliklər edirdi. Aydın görünürdü ki, rəsmi İrəvan öz havadarlarından dağıdıcılıq üçün
icazə alıb. Onun danışıqlarda qeyri-konstruktiv mövqe tutması və əsassız olaraq yeni şərtlər irəli sürməyə
çalışması bunu təsdiq edir.
Beləliklə, Cənubi Qafqazda maraqları olan xarici qüvvələr regionda konfliktləri sona çatdırmaq əvəzinə
öz maraqlarına uyğun fəaliyyət göstərirdilər. Bu oyunun son məqsədi Azərbaycana ədaləti bərpa etməyə imkan
verməməklə Ermənistanın işğalının nəticələrini əbədiləşdirməkdən ibarət idi. Həmin xətti regionun köhnə
geosiyasi xəttinin əsas qayəsi hesab edə bilərik. Təbii ki, vəziyyətin köklü dəyişməsi üçün geosiyasi xətt qırılmalı
idi. Bunun baş verməməsi üçün həmin supergüclər demək olar ki, əllərindən gələn hər şeyi edirdilər. Lakin bir
məqamı nəzərə ala bilməyiblər. Azərbaycan siyasi rəhbərliyinin qətiyyəti, iradəsi və çox uğurlu dövlət quruculuğu
siyasətini davamlı olaraq həyata keçirməsini!
Yeni hədəflərə doğru
Keçən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində Azərbaycan ciddi siyasi, sosial, iqtisadi və hərbi böhrana düçar
olmuşdu. O dövrdəki ölkə rəhbərliyinin yarıtmaz siyasəti Azərbaycan dövlətini olduqca çətin vəziyyətə salmışdı.
1993-cü ildə xalqın təkidi ilə hakimiyyətə qayıdan Heydər Əliyev Azərbaycanı tənəzzüldən xilas etməyə başladı.
"Əsrin müqaviləsi" imzalanandan sonra qarşıda yeni imkanlar açıldı. Nəticədə sabitləşmə və struktur islahatları
proqramının həyata keçirilməsinə start verildi. Proqramda ümumi daxili məhsulun (ÜDM) artımı, inflyasiyanın
nəzarətdə saxlanılması və maliyyə çatışmazlıqlarının aradan qaldırılması nəzərdə tutulmuşdu ki, bu da
makroiqtisadi və maliyyə sabitliyi ilə nəticələnməli idi. Bu baş verdi. Üstəlik, neft investisiyalarının kəskin
artması sayəsində 1996-cı ildə iqtisadiyyat öz inkişafını bərpa etdi. 1996-2005-ci illər arasında iqtisadi inkişaf
orta hesabla 10 faiz oldu. Bu isə yoxsulluq həddini 1995-ci ildə olan 68 faizdən 2005-ci ildə 29 faizədək azaltmağa
imkan verdi.
Bütövlükdə 2003-cü ildən başlayaraq islahatlar, yeniləşmələr, sosial-iqtisadi inkişaf, daxili və xarici
siyasətin daha inamla həyata keçirilməsi prosesi sürətləndi. 2006 və 2007-ci illərdə ÜDM-in artımı 29,8 faiz oldu.
2000-ci ilin ortalarından etibarən ÜDM-də qeyri-neft sektorunun payı artıb. Nəticədə 2010-2013-cü illər ərzində
ÜDM-də qeyri-neft sektorunun payına düşən artım neftin payına düşən artımdan yüksək olub.
Ümumiyyətlə, son 15 il ərzində ölkədə ümumi daxili məhsul istehsalı 3,3 dəfə, o cümlədən qeyri-neft
sektoru üzrə ÜDM istehsalı 2,8 dəfə artıb. Həmin dövrdə sənaye məhsulu istehsalı 2,6 dəfə, o cümlədən qeyrineft-qaz sənayesi üzrə 2,4 dəfə çoxalıb. Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin həcmi 3 dəfə, o cümlədən tikintiquraşdırma işlərinə yönəldilmiş vəsaitlər 4,6 dəfə artıb. Yük daşınması 2,1 dəfə, sərnişin daşınması isə 2,2 dəfə
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çoxalıb. Eyni zamanda, informasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 12,3 dəfə, pərakəndə ticarət dövriyyəsinin
həcmi 12,2 dəfə, əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin həcmi 6,6 dəfə artıb. Dövlət büdcəsinin gəlirlər və xərcləri
18,4 dəfə, əhalinin nominal gəlirləri 9,4 dəfə, vətəndaşların banklardakı əmanətləri 33,2 dəfə, iqtisadiyyatın
kreditləşdirilməsi 19,4 dəfə, orta aylıq nominal əməkhaqqı 7 dəfə, pensiyaların orta aylıq məbləği 9,3 dəfə artıb.
İqtisadiyyata qoyulan sərmayə 2004-2019-cu illər arasında 259,6 milyard ABŞ dolları həcmində olub. Bu
müddətdə strateji valyuta ehtiyatları 1,8 milyard dollardan 51,1 milyard dollara qədər yüksəlib.
Dünya Bankının "Doing Business" hesabatında 190 ölkə arasında Azərbaycan 28-ci yerdədir və
Azərbaycan 10 ən islahatçı ölkə sırasına daxil edilib. Eyni zamanda, inkişaf etməkdə olan 74 ölkə arasında
aparılmış araşdırmaya əsasən, Azərbaycan dünya miqyasında inklüziv inkişaf indeksi üzrə üçüncü, əhalinin
elektrik təchizatı səviyyəsinə görə ikinci, islahatçı obrazı əmsalına görə beşinci, hökumətin uzunmüddətli
strategiyasına görə 10-cu, siyasi sabitliyi təmin etməsinə və dəmir yolu xidmətlərinin səmərəliliyinə görə 11-ci,
hava yolları xidmətlərinin səmərəliliyinə görə 12-ci, avtomobil yollarının keyfiyyətinə görə 24-27-ci yerlərdədir.
COVID-19 pandemiyası ötən bir il ərzində dünya iqtisadiyyatına zərbələr vurub və 2020-ci il bütün
ölkələr üçün iqtisadi sahədə ağır il olub. Əlbəttə ki, dünyanın ayrılmaz hissəsi olan Azərbaycanın iqtisadiyyatı da
zərər görüb. Lakin dövlətimiz digər ölkələrə nisbətən bu vəziyyətdən daha az itkilərlə çıxıb, iqtisadiyyatımız
təqribən 4 faizdən bir qədər çox azalıb. Amma bunun əvəzində qeyri-neft sənayesi 11 faizdən çox artıb. Bu isə
real iqtisadiyyatın, qeyri-neft iqtisadiyyatının inkişafı deməkdir.
Biz sosial-iqtisadi sahənin digər sferaları üçün də rəqəmləri nümunə kimi gətirə bilərik. Onların hər biri
yalnız müsbət dinamikanı göstərir. Həm də bu proses davamlı və dayanıqlı olub. Bu cür dinamika birbaşa ölkə
rəhbərliyinin davamlı və sistemli olaraq həyata keçirdiyi islahatlar sayəsində özünü göstərib.
Dövlət başçısı İlham Əliyev son 15 ildə səmərəli, sistemli, düşünülmüş və milli dövlətçiliyin
möhkəmlənməsinə xidmət edən proqramları cəmiyyətin bütün sferalarında inamla həyata keçirib. İqtisadi
proqramlar siyasi, sosial, mədəni, hərbi proqramları tamamlayıb. Nəticədə bütövlükdə sistemli və davamlı inkişaf
dinamikası meydana gəlib. Neft siyasəti büdcə gəlirlərini artırmaqla yanaşı, qeyri-neft sektorunda inkişafı
stimullaşdırıb, əhalinin həyat səviyyəsini yüksəltmək şansını artırıb, ordu quruculuğuna daha çox vəsait ayırmağa
imkan yaradıb, əhəmiyyətli enerji layihələrini həyata keçirməyə əsas verib və valyuta ehtiyalarının artım
dinamikasını saxlamağa şərait yaradıb. Bunun fonunda Azərbaycanın dövlət başçısı əhalinin sosial təminatı, əmək
haqqı və pensiya təminatında əhəmiyyətli proqramlar reallaşdırıb. Azərbaycan vətəndaşı daha yüksək gəlirlər əldə
etməyə nail olub.
Bu cür proseslərin fonunda Prezidentin daxili və xarici siyasəti uyğunlaşdırması və həmin kontekstdə
ordu quruculuğu, təhlükəsizliyin təmini və ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi istiqamətində atdığı addımlar çox
səmərəli olub. Daxili siyasətdə dövlət başçısı güclü dövlətlə yanaşı güclü cəmiyyət yaratmağın da çox əhəmiyyətli
olduğunu sübut edib. Bunun üçün cəmiyyəti açmaq, ona özünü inkişaf etdirmək imkanı vermək lazım idi. İlham
Əliyev həmin məqsədə çatmaq üçün multikulturalizmi dövlət siyasəti səviyyəsinə yüksəldən yeganə liderdir.
Multikulturalizm həm də Ermənistanın apardığı antiazərbaycan təbliğatını heçə endirdi. Belə ki, dünya
Azərbaycan cəmiyyətinin demokratik, tolerant və humanist olduğunu gördü. Bu istiqamətdə dövlət başçısının
multikultural dəyərlər əsasında dinlər, sivilizasiyalar və mədəniyyətlər arasında dialoqun təmininə həsr edilmiş
xüsusi tədbirlər həyata keçirməsi ayrıca rol oynadı.
Bu bağlılıqda Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu, Bakı Humanitar Forumu, BMT-nin Sivilizasiyalar
Alyansının Qlobal Forumu, "Bakı prosesi", İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Türk Şurası və Qoşulmama Hərəkatı
çərçivəsində aparılan siyasət öz müsbət bəhrəsini verdi və indi də verməkdədir. Dünyanın böyük əksəriyyəti
Azərbaycanın haqlı mövqedə olduğuna, daim inkişaf etməyə qətiyyətli olduğuna və əməkdaşlıq paradiqmasına
üstünlük verdiyinə bir daha əmin oldu.
Bunlar Azərbaycanın xarici siyasətdə çox dinamik fəaliyyəti fonunda baş verirdi. Azərbaycan postsovet
məkanında yeganə dövlət oldu ki, səsvermə yolu ilə 2012-2013-cü illər üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının
müvəqqəti üzvü seçildi. Özü də bu prosesdə Ermənistan üzərində qələbə çaldı. Rəsmi Bakı bütün beynəlxalq
təşkilatlarda Ermənistanın təcavüzkarlığını sübut etdi və uyğun sənədlər qəbul edilməsinə nail oldu.
Azərbaycan Avropa, Rusiya, İran, Çin, Türkiyə, ABŞ kimi böyük güclərlə münasibətlərini tam olaraq
əməkdaşlıq müstəvisinə çıxara bildi. Bu baxımdan Azərbaycan Prezidentinin təşəbbüsü ilə yaranan yeni
əməkdaşlıq formatları öz müsbət rolunu oynadı. Azərbaycan Ermənistan istisna olmaqla bütün qonşuları ilə
işgüzar münasibətlər qurmaqla həm də regionun lideri kimi özünü təsdiq etdi. Nəticədə regiona ciddi təsirləri olan
Rusiya, Türkiyə və İran Azərbaycan məsələsində ortaq mövqeyə gəldilər.
Rusiya Azərbaycanın xarici siyasətində həmişə xüsusi yer tutub. Rəsmi Bakı bu istiqamətdə çox uğurlu
və davamlı siyasət apararaq Moskva ilə əlaqələri daha da gücləndirdi. Təcrübə göstərdi ki, bu məqamın
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Azərbaycan dövlətçiliyi üçün böyük əhəmiyyəti vardır. Belə ki, Rusiya Cənubi Qafqazda Azərbaycanla
bərabərhüquqlu tərəfdaş kimi davranır və onun maraqlarına qarşı çıxmır.
Bakının Amerika və Avropa siyasəti də son dərəcə uğurlu oldu. Bu istiqamətdə enerji sferası ilə yanaşı,
strateji əməkdaşlıq, təhlükəsizik və digər istiqamətlərdə ciddi irəliləyişlər əldə edildi. Azərbaycan Avropa
İttifaqının 9 ölkəsi ilə strateji tərəfdaşlıq sazişi imzaladı. "Şərq Tərəfdaşlığı" proqramına daxil olan başqa heç bir
dövlət buna nail ola bilməyib.
İran istiqamətində çox səmərəli addımlar ataraq Azərbaycan faktiki olaraq Tehranla dostluq əlaqələrini
möhkəmləndirdi. Hazırda iki ölkə arasında əməkdaşlıq özünün yeni səviyyəsinə yüksəlir.
Türkiyə ilə münasibətlər isə "Bir millət, iki dövlət" formulu üzrə yüksələn xətlə bütün sahələri əhatə
etməklə daha da inkişaf etdirildi. Ankara Azərbaycanla qardaşlıq münasibətlərinə real məzmun verdi. Xüsusilə
ordu quruculuğunda yaxın əməkdaşlıq öz bəhrəsini verdi.
ABŞ-la münasibətlər də müsbət istiqamətdə inkişaf etdi. Amerikanın dövlət başçıları dəfələrlə
Azərbaycanla əməkdaşlıqda maraqlı olduqlarını bəyan ediblər.
Bütün bunlar Azərbaycanı bir dövlət olaraq həm regionun lideri statusuna yüksəltdi, həm də qarşıda
duran əsas problemi həll etmək imkanı yaratdı. Ermənistanın havadarlarının gözləmədiyi bir sürətlə Azərbaycan
BMT-nin dörd qətnaməsini təkbaşına reallaşdırdı. Bu, faktiki olaraq Cənubi Qafqazda yeni geosiyasi reallığın
yaranmasına gətirib çıxardı.
Postmüharibə geosiyasi
reallığının memarı
Yuxarıda qısa vurğulanan inkişaf dinamikası və sistemli, ardıcıl siyasət nəticəsində Azərbaycan
Avropada tək dövlət olaraq hərbi yolla və qısa müddətdə ərazi bütövlüyünü bərpa edə bildi. "Ermənistan–
Azərbaycan münaqişəsinin hərbi yolla həlli variantı yoxdur" deyən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr dövlətləri
və supergüclər prosesləri heyranlıq içində izləməli oldular. Xüsusilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin siyasidiplomatik, informasiya və hərbi sferalardakı qətiyyətli addımları təcavüzkarı çıxılmaz vəziyyətə saldığı kimi,
dünyanın böyük güclərini də geri çəkilməyə məcbur etdi. Azərbaycan yeni geosiyasi reallığı siyasət, informasiya,
hərbi-təhlükəsizlik istiqamətlərində yaratdı.
Bu bağlılıqda Prezident İlham Əliyevin Yeni Azərbaycan Partiyasının VII qurultayındakı çıxışında ifadə
etdiyi aşağıdakı fikirlər həmin məqamı dolğun əks etdirir. Prezident deyib: "Bu gün yeni bir vəziyyət yaranıb, bu
vəziyyəti biz yaratmışıq. Biz reallıqlar yaradan ölkəyik və bundan əvvəlki dövrlərdə də bizim təşəbbüsümüzlə
reallaşan bir çox layihələr bölgəyə yenilik gətirib, əməkdaşlığın yeni formatlarını şərtləndirib".
Fikirlərinə davam edərək dövlət başçısı konkret tezis irəli sürür: "...bizim uğurlu enerji siyasətimiz,
nəqliyyat siyasətimiz nəinki enerji və nəqliyyat dəhlizlərinin yaranmasına gətirib çıxarmışdır, eyni zamanda,
bölgədə və geniş mənada Avrasiya bölgəsində yeni əməkdaşlıq formatlarını yaratdı. Bu gün bu layihələr ətrafında
birləşən və bu layihələri bizimlə bərabər icra edən ölkələrin sayı artmaqdadır və bu, istər-istəməz bu ölkələr
arasında, hətta əvvəlki dövrlərdə bir-biri ilə o qədər isti münasibətləri olmayan ölkələr arasında da əməkdaşlığı
labüd edir".
Bu fikirlərdə regiondakı yeni geosiyasi reallığın mahiyyəti və konkret məzmunu ifadə edilib. Görünür
ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa etmək üçün sistemli və ardıcıl olaraq regionda geosiyasi mühiti ona
hazırlayıb. Burada başlıca yeri iki məqam tutub: birincisi, regionun böyük dövlətləri ilə dostluq əlaqələrini
möhkəmlədərək onların ədalətli və tərəfsiz mövqe tutmalarını təmin etmək; ikincisi, Azərbaycanda "güclü dövlət
üstəgəl güclü cəmiyyət" formulunda güclü ordu faktorunu geniş olaraq bərqərar etmək.
Hər iki istiqamətdə uğur qazanmaq üçün isə yuxarıda vurğuladığımnız nailiyyətləri qazanmaq lazım idi.
Azərbaycan ərazi bütövlüyünün təmini hərəkatına başlayanda buna tam hazır olduğunu nümayiş etdirdi. Həmin
kontekstdə geosiyasi reallığı dəyişən başqa vacib məqamı mütləq vurğulamaq gərəkdir. Biz Prezident İlham
Əliyevin Vətən müharibəsi dönəmində siyasi-diplomatik, hərbi və informasiya fəaliyyətini yüksək səviyyədə
uyğunlaşdıra bilməsini nəzərdə tuturuq. Çox intensiv olaraq İlham Əliyev dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn
jurnalistlərə verdiyi müsahibələrdə Azərbaycan dövlətinin mövqeyini ustalıqla ifadə etdi. Hətta onların bəzilərinin
həqiqəti qəbul etməsi üçün böyük səbir göstərdi və çoxlu arqumentləri soyuqqanlılıqla jurnalistlərə çatdırdı.
Paralel olaraq ölkənin rəsmi və informasiya dairələrinin Ermənistanın həyata keçirdiyi vəhşilikləri geniş surətdə
dünyaya çatdırması təmin edildi.
Şübhə yoxdur ki, Prezidentin məhz bu istiqamətdəki fəaliyyəti köhnə, konfrontasiyaya köklənmiş
geosiyasi xəttin sınmasında ciddi rol oynadı. Təbii ki, burada Azərbaycan Ordusunun hərbi uğurlarını qətiyyən
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unutmaq olmaz. Ali Baş Komandan kimi İlham Əliyev Ordu qarşısında real vəzifələr qoydu və inamla prosesi
irəliyə doğru apardı.
Vurğulanan aspektdə Prezident haqlı olaraq ifadə edib: "...bizim siyasətimizlə bağlı son vaxtlar dünyada
aparılan düzgün təhlillər və fəaliyyətimizə verilən yüksək qiymət həqiqəti tam əks etdirir və İkinci Qarabağ
müharibəsinin nəticələri də bölgə üçün yeni reallıqlar yaradıb. Bölgədə yeni əməkdaşlıq imkanları yaranıb.
Uzunmüddətli sülhün təmin edilməsi üçün çox önəmli şərtlər, eyni zamanda, ölkəmizdə də yeni dövrə qədəm
qoymaq üçün yeni imkanlar yaranıb".
Həqiqətən, Azərbaycan faktiki olaraq geosiyasi aspektdə konfrontasiya xəttini sındıraraq, yeni
əməkdaşlıq yolu açıb. Bununla yeni geosiyasi reallığın mərkəzi punktunu əməkdaşlıq və təhlükəsizlik təşkil edir.
Bu iki faktoru birləşdirən mexanizm isə dialoqdur. Dialoq İlham Əliyevin mövqeyinə görə yeni regional
əməkdaşlıq formatını reallaşdırmağa imkan yaradacaq. Azərbaycan Prezidenti həmin formulu artıq təklif edib, o,
ekspert dairələrində "3+3" və ya "5+1" əməkdaşlıq formulu kimi məşhurdur.
Deməli, yeni geosiyasi reallığın siyasi-diplomatik rəmzi "3+3" ("5+1") formuludur ki, bunun da
təşəbbüskarı İlham Əliyevdir. Bu formulun reallaşması üçün konkret təkliflər də artıq hazırdır. Onların bir qismi
haqqında İlham Əliyev fikirlərini bildirib. Dövlət başçısı deyib: "İndi bölgədə nəqliyyat-kommunikasiya
sahəsində böyük layihələr müzakirə edilir. Burada əlbəttə ki, Horadiz-Zəngilan dəmir yolu, ondan sonra ZəngilanNaxçıvan dəmir yolu, Naxçıvan-Türkiyə dəmir yolu layihələri prioritet təşkil edir və digər layihələr də, həmçinin.
Çünki hesab edirəm ki, müharibədən sonra yaranmış vəziyyət bölgə ölkələri üçün yeni imkanlar açır. Azərbaycan
bu sahədə əməkdaşlığa hazırdır və bu işə öz töhfəsini verməkdədir. Mənim tərəfimdən göstəriş verildi ki, HoradizAğbənd dəmir yolunun layihələndirilməsi başlasın. Artıq start verildi və digər layihələr də, həmçinin. Burada ən
müasir texnologiyalar tətbiq edilməlidir ki, Azərbaycan bu sahədə də daim liderliyi öz əlində saxlaya bilsin".
Buradan görünür ki, Prezident üçün kommunikasiya xətlərinin açılması ilə yanaşı, Azərbaycanın
liderliyini saxlaması da ciddi əhəmiyyət kəsb edir. Və ya tərsinə: kommunikasiyaların açılması Azərbaycanın
regional liderliyini təmin etməkdə böyük rol oynaya bilər. Görünür, məhz bu səbəbdəndir ki, İlham Əliyev
Ermənistanın Zəngəzur dəhlizinin işə düşməsinə əngəl törətdiyini, lakin bunun aradan qaldırılacağını ayrıca
vurğulayıb. Ekspertlər də Zəngəzur dəhlizinin yalnız regional deyil, beynəlxalq əməkdaşlıq üçün prinsipial rol
oynadığını vurğulayırlar. Məsələn, Çin üçün bu dəhlizin "Bir qurşaq, bir yol" layihəsi çərçivəsində əhəmiyyəti
böyükdür.
Beləliklə, yuxarıda vurğulanan məqamlar bir daha təsdiq edir ki, Azərbaycan Cənubi Qafqazda yeni
geosiyasi reallıq yaradıb. Bu yeni mənzərənin iki özəlliyi vardır: birincisi, regional əməkdaşlıqla beynəlxalq
miqyasda əməkdaşlıq arasında daha uyğun şərait meydana gəlib; ikincisi, Azərbaycan bundan sonra da regionun
lideri olaraq qalacaq!
Xalq qəzeti. - 2021.- 14 mart. - № 57. - S. 3.
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Azərbaycanla ABŞ-ın çox güclü tərəfdaşlıq münasibətləri var
İttifaq Mirzəbəyli
Azərbaycan həmişə Amerika Birləşmiş Ştatlarının həqiqi tərəfdaşı olub. Biz beynəlxalq
terrorçuluqla mübarizədə bir yerdəyik, biz Əfqanıstanda bir yerdəyik, biz hərbi qulluqçularımızı
Əfqanıstanda saxlayırıq və bununla sülhməramlı əməliyyatlara öz töhfəmizi veririk. Bizim gündəliyimizdə
enerji təhlükəsizliyi kimi mühüm məsələ var. Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanın enerji təchizatı
marşrutlarını şaxələndirmək səylərini həmişə dəstəkləmişdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının güclü dəstəyi
ilə biz önəmli layihələri tamamlaya bilmişik. Azərbaycan və Amerika Birləşmiş Ştatlarının çox güclü
tərəfdaşlıq münasibətləri var.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarının “Fox News”
televiziya kanalına verdiyi müsahibədən
25 oktyabr 2020-ci il
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti Co Baydenin Novruz bayramı münasibətilə Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevə göndərdiyi məktub regionda yaranmış yeni reallıqların okeanın o tayında da
dəstəkləndiyinin sübutu kimi qəbul edilir. “Sizə və Azərbaycan xalqına sevincli və firavan Novruz bayramı arzu
edirəm. Bu yenilənmə çağı bizim əməkdaşlığımızın və sülhə sadiqliyimizin bir daha vurğulanması üçün
fürsətdir”,– deyən ABŞ Prezidenti xatırladır ki, mənim administrasiyam təhlükəsizliklə bağlı ümumi narahatlıqlar
və regional barışıq məsələlərinin həlli istiqamətində Azərbaycanla birgə çalışacaqdır.
Artıq hamıya məlumdur ki, Azərbaycan Prezidentinin yürütdüyü xarici siyasət dünyanın hər yerində
yüksək qiymətləndirilir. Çünki Azərbaycan ən islahatçı ölkələrdən biri kimi tanınır, cəmiyyətin daha da
demokratikləşdirilməsi istiqamətində lazım olan bütün addımlar atılmışdır. Terrorçuluğa və separatçılığa qarşı
mübarizədə özünəməxsus nəticələrə imza atmışıq, heç bir ölkənin daxili işlərinə qarışmırıq. Heç kəsə torpaq
iddialarımız yoxdur, 44 günlük ədalətli müharibəmizdə düşmənin mülki əhalisinə və ya sosial obyektlərinə heç
bir ziyan vurmamışıq. Tolerantlıq və multikulturalizm sahəsindəki təcrübələrimiz beynəlxalq aləmdə nümunə
kimi qəbul edilir, dünya iqtisadiyyatının müxtəlif qütblərini bir-birinə qovuşduran möhtəşəm nəqliyyatkommunikasiya layihələrinin müəllifi və ya tərəfdaşı kimi fəalliyyt göstəririk və sair. Fikrimcə, cənab Co
Baydenin məktubundakı səmimi dostluq münasibətləri, məhz bu mənbələrdən qaynaqlanır.
Hamı kimi ABŞ da Azərbaycanı güclü, dinamik inkişaf edən, sabitliyə və təhlükəsizliyə mühüm töhfə
verən, qlobal müstəvidə önəmli təşəbbüslərlə çıxış edən və yaranan problemlərin həllinə əməli dəstək verən ölkə
kimi qiymətləndirir. COVID-19 pandemiyasına qarşı mübarizədə Azərbaycanın beynəlxalq miqyasda fəaliyyəti,
Avrasiyanın enerji təhlükəsizliyinə, regionda və daha geniş coğrafiyada təhlükəsizliyin təmin olunmasına verdiyi
mühüm töhfələr bunu bir daha təsdiq edir.
Prezident İlham Əliyev hələ İkinci Qarabağ müharibəsinin davam etdiyi günlərdə – oktyabrın 25-də ABŞın “Fox News” televiziya kanalına verdiyi müsahibədə xatırlatmışdı ki, Azərbaycan və Amerika Birləşmiş
Ştatlarının çox güclü tərəfdaşlıq münasibətləri var. Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanı dost hesab edir və biz
həqiqətən də dostuq: “Ona görə burada sülhün olması Amerika Birləşmiş Ştatlarının marağındadır. Azərbaycan
müstəqilliyini gücləndirərək müstəqillik yolunda irəliləməyə davam edir. Biz Avropa ilə Asiya arasında nəqliyyat,
enerji qovşağında yerləşirik. Bizim siyasi önəmimiz artır. Buna görə Azərbaycan Birləşmiş Ştatlar üçün, Birləşmiş
Ştatlar isə Azərbaycan üçün mühüm tərəfdaşdır”.
Əlavə edək ki, cənab Baydenin dövlət başçımıza göndərdiyi məktubda ifadə edilən ATƏT-in Minsk
qrupunun həmsədr ölkəsi kimi ABŞ-ın firavan və dinc gələcək naminə Ermənistan və Azərbaycan arasında
barışığın təşviq olunmasına çalışağı barədə fikirlər regiondakı yeni reallıqlar çərçivəsində, yəni Azətrbaycanın
2020-ci il 10 noyabr bəyanatında əksini tapmış məsələlərin reallaşması və davamlı barışıq və sülhün bərqərar
olunması istiqamətində həyata keçirdiyi siyasi kursa münasibət bildirməkdir.
ABŞ Prezidentinin məktubunun sonunda qeyd edilir ki, biz, həmçinin iqtisadiyyatınızın şaxələndirilməsi
və Xəzər dənizində enerji imkanlarının inkişafı ilə bağlı səylərinizi dəstəkləyirik: “Amerika Birləşmiş Ştatları
iqtisadi əməkdaşlıq üçün yeni imkanları nəzərdən keçirmək arzusundadır”. Bu isə o deməkdir ki, ABŞ Prezidenti
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Xəzər dənizində enerji imkanlarının inkişafı ilə bağlı Azərbaycanın səylərini, həyata keçirdiyi nəhəng enerji
layihələrini dəstəklədiyini bəyan edir və öz ölkəsinin maraqları naminə iqtisadi əməkdaşlıq üçün yaranmış yeni
imkanları nəzərdən keçirmək arzusunu dilə gətirir. Elə Azərbaycan Prezidentinin də 18 illik fəaliyyəti ölkəmizin
tərəfdaşlarının və xalqımızın dostlarının çoxaldılmasına xidmət edir.
Bizi daha çox məmnun edən məqam ondan ibarətdir ki, Ağ ev rəhbərliyi İkinci Qarabağ müharibəsi və
Azərbaycanın tarixi qələbəsi nəticəsində regionda yaranmış yeni reallığı görür və bu reallıqlar çərçivəsində
Ermənistan və Azərbaycan arasında barışığın təşviq olunmasına çalışacağını bəyan edir. Dünyanın ən böyük
iqtisadiyyatına və siyasi gücünə malik olan ABŞ Administrasiyası etiraf edir ki, güclü və inkişaf edən Azərbaycan
həm də Cənubi Qafqaz – Xəzər dənizi regionunda sabitliyin və təhlükəsizliyin təminatçılarından biridir. Bundan
başqa, rəsmi Bakı Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında önəmli rol oynayan layihələrin reallaşdırılması
və dayanıqlılığının təmin edilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ağ evdə yaxşı bilirlər ki, Azərbaycan
rəhbərliyi ilə həyata keçirilmiş “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsi enerji təhlükəsizliyinə, enerji mənbələrinin
şaxələndirilməsinə və bütün iştirakçı tərəflərə fayda gətirir.
Bundan başqa, hələ ulu öndər Heydər Əliyevin ölkəmizə rəhbərlik etdiyi dövrdən Azərbaycanla ABŞ
regional təhlükəsizlik məsələləri üzrə tərəfdaşdırlar. Azərbaycan Əfqanıstandakı əməliyyatlara öz logistika
dəstəyini təmin edir, hərbçilərimiz NATO mütəxəssisləri ilə birlikdə bu ölkədə davamlı sülhün və təhlükəsizliyin
təmin edilməsinə öz töhfələrini verirlər.
Fikrimizi Prezident İlham Əliyevin yuxarıda adını çəkdiyimiz müsahibəsindən seçdiyimiz sətirlərlə
tamamlayırıq: “Bəli, Amerika super gücdür. Məsafənin heç bir fərqi yoxdur. Hesab edirəm ki, müasir, dünyəvi,
dost müsəlman ölkəsi bizim dostlarımız üçün də böyük bir aktivdir. Müstəqilliyin lap ilk illərindən bəri Amerika
Birləşmiş Ştatları həmişə Azərbaycanı dəstəkləmişdir. Sizə deyə bilərəm ki, bu gün bizim ikitərəfli
əməkdaşlığımız bəlkə də, ən yüksək səviyyədədir”.
Xalq qəzeti. - 2021.- 19 mart. - № 61. - S. 1.
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Postmüharibə mərhələsi:Azərbaycanın xarici siyasət kursunun əsas məqamları
Kamal Adıgözəlov
İkinci Qarabağ müharibəsinin sona çatması və Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad edilməsilə Cənubi
Qafqazda geosiyasi və geoiqtisadi vəziyyət kökündən dəyişib. Prinsipial olaraq bölgədə yeni situasiya yaranıb.
Bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının VII qurultayındakı nitqində geniş
bəhs edib. Dövlət başçısı dərin təhlil əsasında Azərbaycanın son 17 ildə həyata keçirdiyi xarici siyasətin taktiki
və strateji özəlliklərini ifadə edib. Prezidentin irəli sürdüyü tezislər göstərir ki, Azərbaycan regionda ən
mükəmməl xarici siyasət kursuna malik müstəqil dövlətdir. Azərbaycanın xarici siyasət təşəbbüsləri regional və
qlobal reallıqları zərgər dəqiqliyi ilə nəzərə alır. Bu fikrin doğruluğunu Ermənistanla Azərbaycan arasında son
müharibənin nəticələri də təsdiq edir. Bu məqamı nəzərə alaraq postmüharibə mərhələsində Azərbaycanın xarici
siyasətinin bir sıra mühüm aspektləri üzərində geniş dayanmağa ehtiyac görürük.
Qurultay tezisləri: yeni dünya nizamı kontekstində
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin YAP-ın VII qurultayındakı nitqi konseptual məzmun kəsb edir.
Dövlət başçısı əsaslı, geniş və kifayət qədər elmi meyarlar çərçivəsində dövlətin və cəmiyyətin XX əsrin
sonlarından 2020-ci ilə qədər olan təkamülünün mükəmməl nəzəri-metodoloji və konkret siyasi analizini verib.
İlham Əliyevin ifadə etdiyi tezislər Azərbaycanda dövlət quruculuğunun milli, regional və qlobal
kontekstdə başlıca istiqamətlərini göstərir. Bu nöqteyi-nəzərdən Prezidentin nitqinin regional və beynəlxalq
səviyyədə özünü göstərən trendlərlə sıx bağlılığı böyük maraq doğurur. Xüsusilə postmüharibə dövründə
Azərbaycanın xarici siyasətinin istiqamətləri ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlərin qurulması formatları
aspektində olduqca aktualdır. Başqa faktorlarla yanaşı, həm də ona görə ki, İlham Əliyevin regionda sülhün
bərqərar olmasına dair təklif etdiyi “3+3” formatı Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun daha da yüksəlməsi üçün
ciddi rol oynayacaq. Bundan başqa, Vətən müharibəsində qazanılan Qələbə və Zəngəzur dəhlizi kimi vacib
məsələlərin geosiyasi əhəmiyyətini anlamaq üçün lazımi nəzəri təsəvvür olmalıdır. Bunların əsasında Azərbaycan
Prezidentinin irəli sürdüyü və region dövlətləri arasında sıx inteqrasiyanın təmin olunmasını nəzərdə tutan
çoxtərəfli platformanın regionda davamlı sülhə gətirib çıxaracağını dərk etmək çətin olmayacaq. Həmin məqsədlə
bəzi nəzəri-siyasi məqamlara diqqət yetirmək lazımdır.
Henri Kissincer 2012-ci il aprelin 26-da “The New Criterion” jurnalının 30 illiyinə həsr edilmiş və ona
Edmund Börk adına mükafatın təqdimatı mərasimində çıxışı zamanı vurğulamışdı: Dəyərlər universaldır, ancaq,
bir qayda olaraq, proses kimi həyata keçirilməlidir, yəni tədrici olaraq reallaşmalıdır. “Əgər dəyərlər tarixə və
şəraitə baxmadan tətbiq edilirsə, bütün ənənəvi tabuları qanuni əsasından məhrum edir”.
Bunları nəzərə alaraq H.Kissincer yazırdı ki, sırf realizm tənəzzülə, idealizm isə “səlib yürüşləri”nə aparıb
çıxarır. Ona görə də Amerika fərqli konseptual yanaşmaları birləşdirməlidir. Buradan H.Kissincerin bütövlükdə
dünyanın gələcək geosiyasi nizamı ilə bağlı fikirlərinə çıxış əldə etmək olar. Onun fikrincə, dünya nizamının və
müxtəlif sivilizasiyaların dinc yanaşı yaşamasının başlıca şərti qüvvələr balansının təmin edilməsindən ibarət ola
bilər. Burada hər hansı tərəfin üstünlüyü ancaq zərər gətirər.
H.Kissincer hesab edir ki, beynəlxalq münasibətlər sisteminin işləməsi üçün iki şərtin ödənilməsi
mütləqdir. Birincisi, tam tarazlıq. İkincisi, sistemi yaradanlar onun legitimliyini həqiqi olaraq qəbul etməlidirlər.
Həmin prizmadan ABŞ-ın xarici siyasətində missionerliklə təcridçiliyin nisbətinə baxdıqda Vaşinqton
üçün mürəkkəb vəziyyətin yarandığı qənaəti alınır. Belə ki, ABŞ nə tam təcrid ola bilər, nə də təkbaşına
dominantlıq etmək imkanı vardır. Bundan başqa, Amerika nəzərə almalıdır: dünyada güclərin yenidən
qruplaşması göstərir ki, ABŞ uduza bilər.
Bu, bir tərəfdən, XXI əsr boyu yeni nizamın formalaşmasına işarədirsə, digər tərəfdən, regional
qruplaşmaların və onlara konkret dövlətlərin liderlik etmələrinin zamanının çatdığı deməkdir. Bu isə dünyanın
bütövlükdə regional blokların yaranması istiqamətində dəyişdiyini göstərir.
Deməli, H.Kissincerə görə, XXI əsrdə dünya nizamında təkbaşına lider olmayacaq, bir neçə aparıcı
dövlətin liderliyi ilə regional bloklar formalaşacaq və məhdud sayda əsas geosiyasi oyunçu qalacaq. Yeni sistemin
qurucularının hər biri maraqlarının bir qismini qurban verməli olacaqlar. Müxtəlif mədəniyyət daşıyıcıları olan
dövlətlərin dinc yanaşı yaşamaqdan başqa yolu qalmayacaq.
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H.Kissincerin XXI əsr dünya nizamı haqqında ifadə etdiyi və yuxarıda vurğuladığımız tezisləri
kontekstində postmüharibə mərhələsində Azərbaycanın xarici siyasətinin mühüm məqamları olduqca maraqlı
görünür.
İkitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlıq: postmüharibə mərhələsində
Dövlət başçısı YAP-ın VII qurultayındakı nitqində Azərbaycanın 2003-cü ildən başlayaraq apardığı
böyük qələbəyə hazırlıq kursunu ayrıca vurğulayıb. Azərbaycan xalqının və dövlətinin erməni işğalı ilə
barışmayacağı faktından çıxış edərək, ölkə rəhbəri ardıcıl və sistemli olaraq dövlətin və cəmiyyətin gücünü
artırmaq istiqamətində fəaliyyət göstərib.
Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı son 17 il ərzində çıxışlarında bu barədə İlham Əliyev açıq
danışıb. Bütün yüksək səviyyəli görüşlərində, ali toplantılarda, beynəlxalq təşkilatların tədbirlərində, BMT-nin
yüksək tribunasından çıxış edəndə Prezident işğal altındakı əraziləri hərbi yolla azad etmək variantını istisna
etməyib.
Əsas məqsədi də dəqiq ifadə edib. Qurultayda həmin məqamı cənab İlham Əliyev bir daha ifadə etdi.
Prezident bəyan etdi: “Biz ərazi bütövlüyümüzü tam bərpa etməliyik. Biz tarixi ədaləti tam bərpa etməliyik. Çünki
yarımçıq razılaşma bizim xalqımızın maraqlarına cavab vermirdi, tarixi ədalətə cavab vermirdi. Yarımçıq
razılaşma istər-istəməz gələcəkdə müharibə risklərini artıra bilərdi. Bizə isə tam, mütləq qələbə lazım idi. Biz bu
mütləq qələbəni qazandıq, düşməni darmadağın etdik, düşmən ordusunu məhv etdik və istədiyimizə nail olduq”.
Bu müstəvidə “ərazi bütövlüyünü bərpa etmək tarixi ədaləti bərpa etməkdir” fundamental tezisinin əsaslı
siyasi, geosiyasi, tarixi və mədəni aspektləri vardır. Siyasi aspekt Azərbaycan dövlətçilik ənənəsinin ümumi
fəlsəfəsi ilə bağlıdır – dövlətin mövcudluğunda ədalət prinsipi mərkəzi yer tutur!
Məsələnin geosiyasi əhəmiyyəti H.Kissincerin də nəzəri olaraq vurğuladığı mühüm bir faktorla –
qüvvələr balansını təmin etmək şərti ilə sıx bağlıdır. Ermənistanın təcavüzü regionda geosiyasi balansı pozmuşdu,
Azərbaycan onu bərpa etməli idi.
Tarixi aspekt əsrlərlə Cənubi Qafqaz bölgəsində yaşamış azərbaycanlıların (türklərin) öz tarixi torpağına
qayıtması zərurəti ilə bağlıdır. Çünki işğal demoqrafik dinamikanı və tarazlığı pozmuşdu.
Mədəni aspektdə isə erməni vəhşiliyinin türk-müsəlman mədəniyyətinə, ekoloji mühitə, insanların şəxsi
mülkiyyətinə vurduğu ziyanın qarşısının alınması olduqca vacib idi.
Daha əhəmiyyətli məqam ondan ibarətdir ki, Azərbaycan Prezidenti bu məqsədi, ümumiyyətlə, dövlət
quruculuğu kontekstində xarici siyasətin dinamikası çərçivəsində və daxili-xarici siyasi kursun vəhdəti məntiqi
üzərində həyata keçirə bildi. Onun rəsmi başlanğıcı isə prezident seçkisindən dərhal sonra idi.
İlham Əliyev bu barədə qurultayda ifadə edib: “Prezident seçkilərindən sonra mən ərazi bütövlüyümüzün
bərpasını qarşıya birinci dərəcəli vəzifə kimi qoymuşdum və biz buna nail olduq. Eyni zamanda, siyasi, iqtisadi,
sosial və başqa sahələrdə, o cümlədən xoşagəlməz hallara qarşı mübarizədə də qarşımıza açıq-aydın hədəflər
qoyuldu. Biz ardıcıllıqla və məqsədyönlü şəkildə bu hədəflərə çatırıq”.
Beləliklə, böyük mənada postmüharibə mərhələsində xarici siyasətin əsas proyeksiyasında son 17 ildə
Prezidentin həyata keçirdiyi məqsədyönlü, ədalətli, sistemli və ardıcıl kurs mərkəzi yer tutur. Bu, artıq
Azərbaycan rəhbərliyinin Frensis Fukuyama və Henri Kissincerin XXI əsrdə güclü dövlətin mövcudluğunu
beynəlxalq münasibətlər sistemində əsas faktorlardan biri kimi təqdim etməsinə tam uyğundur.
Ölkə rəhbərliyinin siyasəti Cənubi Qafqazda məhz Azərbaycanın XXI əsrdə formalaşmaqda olan
geosiyasi nizamın əsas faktoru olmasını təmin etməkdən ibarətdir. Bu baxımdan dövlət başçısının qurultayda ifadə
etdiyi digər tezislərin həm geosiyasi, həm siyasi, həm də tarixi mənasını adekvat dərk edə bilərik.
Burada ilk olaraq Prezidentin “beləliklə, həm siyasi, həm iqtisadi sahədə dayanıqlı inkişafı təmin etdik,
beynəlxalq aləmdə Azərbaycanı çox böyük nüfuza və hörmətə malik olan ölkəyə çevirdik...” tezisini vurğulamaq
gərəkdir. Çünki həmin fikirdə əldə edilən nəticənin ümumi və dolğun təqdimatı vardır.
Əlavə olaraq Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun daha da yüksəlməsi fonunda İlham Əliyevin regionda
sülhün bərqərar olmasına dair təklif etdiyi “3+3” formatının əsaslılığı və həyata keçməsi imkanının yüksək olduğu
görünür. Məsələ ondan ibarətdir ki, hələ hərbi əməliyyatların getdiyi müddətdə Azərbaycan Prezidenti verdiyi
müsahibələrdə dəfələrlə regional əməkdaşlığın əhəmiyyətini qeyd edirdi. Bunun üçün tarixi ədalətin bərpa
olunması və Ermənistanın əsassız iddialarından əl çəkməsi kifayət idi.
Vətən müharibəsi bitəndən dərhal sonra Prezident “3+3” formatını təklif etdi və bu regionun böyük
dövlətləri tərəfindən tərəddüdsüz qəbul edildi. Bu prosesin Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artması fonunda
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getməsinin səbəbi isə ölkə rəhbərliyinin apardığı xarici və daxili siyasət kursunun mükəmməl şəkildə bir-birini
tamamlaması və həmin kursun XXI əsrin tələblərinə tam uyğun olması ilə bağlıdır.
Biz yuxarıda H.Kissincerin gələcək dünya nizamının prinsipləri ilə bağlı vurğuladığımız fikirləri fonunda
bu tezisin təsdiqini görürük. Realpolitik nəzəriyyəsinin “atası” yeni dünya nizamında regional əməkdaşlığın
önəmini ayrıca ifadə edir.
H.Kissincerə görə, “Regional bloklar” ifadəsi iki sütun üzərində qurulmalıdır: birincisi, qüvvələrin
balansının təmini; ikincisi, elə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq ki, regional dayanıqlı təhlükəsizlik sistemi qurmaq
mümkün olsun. Azərbaycan Prezidentinin təklif etdiyi “3+3” formulu məhz bu şərtlər daxilində bütün
istiqamətlərdə əməkdaşlığı və təhlükəsizliyin təminini nəzərdə tutur.
Zəngəzur dəhlizinin geosiyasi əhəmiyyətinin iki aspekti
Regionda nəqliyyat-kommunikasiya xətlərinin bərpası əsas yerlərdən birini tutur. Zəngəzur dəhlizinin
işləməsi prinsipial əhəmiyyət daşıyır. Zəngəzur dəhlizinin geosiyasi əhəmiyyəti kontekstində iki tezis üzərində
dayanmaq faydalı olardı.
Onlardan birincisi Zəngəzur dəhlizinin açılmasının 10 noyabr Bəyanatından irəli gəlməsi ilə əlaqəlidir.
İkincisi – regionda nəqliyyat-kommunikasiya imkanlarının inkişafının davamlı sülhün və tərəqqinin təmin
edilməsinə imkanlar açılmasına yeni təkan verəcəyi ilə bağlıdır. Deməli, Zəngəzur dəhlizi yalnız əhəmiyyətli
iqtisadi-kommunikasiya faktoru ilə bağlı deyil. O, daha çox geosiyasi və geoiqtisadi kontekstdə əməkdaşlıq,
davamlı sülh və tərəqqi məsələsi ilə əlaqəlidir. Eyni zamanda, Zəngəzur dəhlizi əhəmiyyətinə görə regional
miqyası aşaraq qlobal səviyyədə faydalı layihələrin reallaşmasında vacib rol oynamalıdır. Prezident İlham
Əliyevin qurultayda ifadə etdiyi aşağıdakı fikirlərin işığında bu, aydın görünür.
Dövlət başçısı nitqində vurğulayıb: “Mən isə deyirdim ki, əməkdaşlıq ancaq o təqdirdə ola bilər ki,
düşmən torpaqlarımızdan çıxsın. Bax, yenə də sözümə sadiqəm. İndi düşmən özü çıxmayıb, biz onu rədd eləmişik,
qovmuşuq, eyni zamanda, əməkdaşlığa hazırıq. Azərbaycan-Ermənistan-Rusiya Baş nazirlərinin müavinləri artıq
neçə dəfə görüşüblər. Nə barədə danışırlar? Əməkdaşlıq barəsində. Biz əməkdaşlığın əleyhinəyikmi? Yox! İndi
Ermənistan əməkdaşlıqdan boyun qaçırır. İndi Ermənistan Zəngəzur dəhlizinin icrasına əngəl törətmək istəyir.
Amma nail ola bilməyəcək. Məcbur edəcəyik onları, məcbur edəcəyik”.
Prezidentin bu cür inamlı və qətiyyətli fikirləri tam əsaslıdır. Əslində, bu vəziyyətə uzun illər səbirlə
sistemli və ardıcıl surətdə beynəlxalq vəziyyəti Azərbaycanın xeyrinə dəyişməyə yönəlmiş siyasətin aparılması
sayəsində gəlinib. Dövlət başçısı həmin prosesin detalları haqqında da qurultaydakı nitqində fikir bildirib.
Dövlət başçısı vurğulayıb: “Biz hazırlıq dövründə əlbəttə ki, beynəlxalq vəziyyəti də öz xeyrimizə
çevirməli idik. Çünki 1990-cı illərdə bilmirəm nədənsə, yəqin ki, bu da 1990-cı illərin əvvəlindən Xalq CəbhəsiMüsavat dövründən gələn bir fəsaddır, çünki onlar bir il ərzində demək olar ki, bütün ölkələrlə münasibətləri yerə
vurdular. Bəzi ölkələrə qarşı iddialar irəli sürdülər, bizi bəzi qonşularımızla düşmən etdilər”. Ona görə də
“yaranmış bu stereotiplər dağıdılmalı idi”.
Prezident İlham Əliyev həmin bağlılıqda haqlı olaraq sual edir: “Nə üçün hesab olunmalıdır ki, hansısa
ölkə Ermənistanla yaxın münasibətlərdədir, Azərbaycanla yox. Nə üçün?”.
Ölkə rəhbəri fikirlərinə davam edərək bu cür vəziyyətin heç bir fundamental məsələdən yaranmadığını,
sadəcə olaraq, 1991-1993-cü ilin iyununa qədər hakimiyyətdə olanların “ambisiyalar, səriştəsizlik, ağılsızlıq və
xaricdən idarə olunma”larının belə pis durum yaratdığını vurğulayır.
Ümummilli lider Heydər Əliyev məhz belə bir ağır şəraitdə hakimiyyətə dəvət edildi və proseslər sürətlə
Azərbaycanın xeyrinə dəyişməyə başladı. O dövrdə Azərbaycan təcrid vəziyyətində idisə, “indi Ermənistan təcrid
edilmiş vəziyyətdədir, biz isə bütün qonşularla çox səmərəli dostluq, mehriban qonşuluq əsasında münasibətlər
qurduq və bu da bir hazırlıq idi”.
Prezidentin də vurğuladığı kimi, əgər hazırlıq işləri aparılmasaydı, İkinci Qarabağ müharibəsində
çətinliklər qarşıya çıxa bilərdi. Lakin İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan diplomatiyası böyük fəallıq
göstərdi. Bu özünü dövlətin beynəlxalq təşkilatlardakı aktiv işində də göstərdi. Bu istiqamətdə aparılan işlər
Azərbaycanın beynəlxalq mövqeyinin möhkəmlənməsində və bütövlükdə vəziyyəti ölkəmizin xeyrinə
dəyişməkdə ciddi rol oynadı.
Bu barədə Prezidentin qurultayda söylədiyi fikirlər çox maraqlıdır. Cənab İlham Əliyev nitqində ayrıca
vurğulayıb: “Beynəlxalq təşkilatlarda nə qədər fəal iş apardıq. Bəziləri hesab edirdi ki, bu işlər əbəsdir. Yox, elə
deyil. Biz İkinci Qarabağ müharibəsi üçün hüquqi bazanı daha da möhkəmləndirməli idik. 2005-ci ilə qədər bizim
üçün əsas hüquqi baza ancaq BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri idi”.
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Dövlət başçısı bu qətnamələrin əhəmiyyətini vurğulamaqla yanaşı, 2005-ci ildə Avropa Şurası Parlament
Assambleyasının Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı qəbul etdiyi sənədin möhkəm hüquqi baza
yaratdığını xüsusi qeyd edir. Bu proses başqa təşkilatların da uyğun sənədlər qəbul etməsinə təkan verdi.
Vurğulanan aspektdə başqa bir vacib istiqamət Azərbaycanın köklü surətdə regionda vəziyyəti dəyişməsi
ilə əlaqəlidir. Bu tezis olduqca əhəmiyyətlidir. Çünki bu məqam Azərbaycanın regional geosiyasi statusunu
müəyyənləşdirməkdə əsaslı rol oynayıb. Prezident həmin məqamı belə xarakterizə edir: “Mən xarici siyasətlə
bağlı çıxışlarımda demişdim ki, prioritetlər arasında qonşu ölkələrlə bizim əməkdaşlığımız xüsusi yerə malikdir”.
Doğrudan da Prezident İlham Əliyev 17 il müddətində mükəmməl regional siyasi kurs sayəsində
Ermənistan istisna olmaqla bütün qonşularla geniş əməkdaşlığa nail ola bildi. Rusiya, İran, Türkiyə və Gürcüstan
indi Azərbaycanın ən yaxın tərəfdaşlarındandır. Məhz bu cür böyük diplomatik uğur nəticəsində Azərbaycan
regional təhlükəsizliyin açar dövlətinə çevrilib. Şübhəsiz, bu prosesdə Prezident İlham Əliyevin təklif etdiyi
ikitərəfli, üçtərəfli və dördtərəfli regional əməkdaşlıq formatları ciddi rol oynayıb.
Bunlarla yanaşı, Azərbaycan Avropa İttifaqı, ABŞ, Çin kimi böyük geosiyasi güclərlə qarşılıqlı fayda
verən əlaqələr qura bilib.
Beləliklə, Azərbaycan postmüharibə mərhələsinə böyük uğurlar qazanmağa imkan verən mükəmməl
xarici siyasət kursuna malik Cənubi Qafqaz lideri kimi qədəm qoyub.
Sual yaranır: bəs yeni mərhələdə xarici siyasət kursu necə olacaq? Qurultaydakı nitqində İlham Əliyev
bu suala da konkret cavab verib. Dövlət başçısı vurğulayıb: “Xarici siyasətlə bağlı kursumuz dəyişməz olaraq
qalır. Müharibə dövrü və müharibədən sonrakı dövr bir də onu göstərdi ki, bu çox düzgün kurs idi”.
Yəni Azərbaycan yeni mərhələdə Cənubi Qafqazın lideri kimi regionda davamlı sülhün və tərəqqinin
təmin edilməsi, nəqliyyat-kommunikasiya imkanlarının inkişafı, dialoq təşəbbüslərinin həyata keçirilməsi və
digər proseslərdə daha fəal iştirak edəcək.
Bu, son dərəcə vacib bir tezisdir. Prezident İlham Əliyev faktiki olaraq Azərbaycan dövlətinin xarici
siyasətinin yeni şəraitdə strateji özəlliyini ifadə edib. Və buradan başqa maraqlı məqamlar meydana çıxır.
Xalq qəzeti. - 2021.- 20 mart. - № 62. - S. 3.
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Postmüharibə mərhələsi: Azərbaycanın xarici siyasət kursunun əsas məqamları
(II yazı)
Kamal ADIGÖZƏLOV
Azərbaycan müstəqil dövlət kimi ardıcıllıqla həyata keçirdiyi siyasət nəticəsində Cənubi Qafqazda
geosiyasi və geoiqtisadi reallığı dəyişməklə əhatəli bir prosesə təkan verdi. Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP)
VII qurultayındakı nitqində bu məqam üzərində geniş dayanan İlham Əliyev Azərbaycan dövlətinin gələcək
hədəfləri haqqında konkret fikir bildirdi. Prezident bəyan etdi ki, bütövlükdə region və o cümlədən Azərbaycan
yeni dövrə qədəm qoyur. Bu mərhələnin öz tələbləri, problemləri və vəzifələri vardır. Dövlət başçısı onların
öhdəsindən gəlmək üçün ölkə rəhbərliyinin tam hazır olduğunu da ifadə etdi. Həmin fikirlərin fonunda
əhəmiyyətli tezislər irəli sürdü. Biz həmin tezislərin üzərində geniş dayanmağa ciddi ehtiyac görürük. Onlar
faktiki olaraq bu mövzuya həsr edilmiş və birinci yazımızda ifadə olunan tezislərlə sıx bağlıdır.
Pandemiya dönəmi: Azərbaycan nümunəsi
Prezident İlham Əliyev qurultaydakı nitqində təsadüfən müharibə dövründə Azərbaycanın apardığı siyasət
üzərində dayanmayıb. Əksinə, burada çox düzgün və səmərəli yanaşma özünü göstərir.
Birincisi, əsl müstəqil dövlətin siyasəti situasiyadan asılı olaraq xarakterini, prioritetlərini, strateji hədəfini
və məqsədini dəyişməməlidir. Siyasi kurs ardıcıl, aydın məntiqli, sistemli və davamlı aparılmalıdır.
İkincisi, Azərbaycanın müharibə dövründə tutduğu mövqenin postmüharibə dövründəki kursu ilə ziddiyyət
təşkil etməməsi geosiyasi aspektdə vacib bir faktordur. Çünki bu o deməkdir ki, Azərbaycan müstəqil dövlət kimi
tam formalaşıb və eyni zamanda, regionun lideri olmağa hazırdır.
Üçüncüsü, Azərbaycan müharibə və postmüharibə mərhələlərində siyasi kursunda davamlı, qərarlı və
strateji hədəflərə yönəlmiş dövlət kimi özünü təsdiq etməklə bütövlükdə bölgədə yeni geosiyasi, geoiqtisadi və
humanitar mühitin yaradılmasında aparıcı rola iddiasını ortaya qoymuş olur.
Vurğulanan faktorlar səbəbindən Prezident İlham Əliyevin müharibə dövründə Azərbaycanın yeritdiyi
siyasəti xatırlamasının qlobal miqyasda başqa bir əhəmiyyəti vardır. Bu, dördüncü məqamdır. Biz pandemiya
şəraitində müstəqil dövlətin hansı mövqe tutması məsələsini vurğulayırıq.
Öncə Henri Kissincerin bu məsələyə münasibətini xatırlamaq yerinə düşərdi. H.Kissincer əmindir ki,
pandemiyalar uzunmüddətli olacaq. Bu isə o deməkdir ki, indiki pandemiya ümumi prosesin sadə bir fraqmentidir.
Odur ki, dünya dövlətləri pandemiya fenomeninə qarşı birgə fəaliyyət göstərməlidirlər. Bu, dövlətin fərdi məsələsi
statusunu aşaraq, beynəlxalq münasibətlər müstəvisində aktual problemlərdən birinə çevrilir. Və həmin məsələnin
praktiki ilə yanaşı nəzəri aspekti də mövcuddur. Yəni praktikada uğur əldə etmək üçün səmərəli nəzəri kurs
hazırlamaq lazımdır. Bu məqamda H.Kissincer pandemiya anlayışını genişləndirir və ona daha çox geosiyasi
anlam verir. O yazır ki, kimyəvi və bioloji silahların hazırlanması imkanı həmişə dünya nizamı üçün ehtiyatlılıq
məqamı olaraq qalacaq. Yəni burada güclü dövlətlərin davamlı olaraq silahlanmaq istəyi ilə yanaşı, radikal
dairələrin həmin silahlara malik olması ehtimalını da nəzərə almağın lazımlığı vurğulanır.
Nəticədə dünyada xaos yarana bilər. Daha konkret desək, zəif dövlətlər dünya nizamına qeyri-müəyyənlik
və risklər gətirərlər. Bunun qarşısını almaq üçün güclü dövlətlər inkişaf etməkdə olanlara yardım etməlidirlər.
H.Kissincerin mövqeyinin özəlliyi ondan ibarətdir ki, o, xarici dəstəyin olmadığı halda inkişaf etməkdə
olan ölkələrin öz daxili imkanları ilə xaosu dəf etmək imkanına malik olmadığını iddia edir (bax: Kissinger H.A.
The Coronavirus Pandemic Will Forever Alter the World Order / "The Wall Street Journal", 3 aprel, 2020, s. 5).
Buradan H.Kissincer iki nəticə çıxarır. Birincisi, yalnız Çini günahlandırmaqla məsələ həll edilə bilməz –
bütün beynəlxalq ictimaiyyət pandemiyaya qarşı birləşməlidir; ikincisi, yalnız bu halda dayanıqlı beynəlxalq
təhlükəsizlik sistemi yaratmaq mümkündür.
Bu tezislərin işığında Azərbaycan Prezidentinin müharibə dövründə və pandemiya şəraitində həyata
keçirdiyi siyasəti ayrıca vurğulaması olduqca maraqlıdır. Azərbaycan üçün bu məsələnin daha da
mürəkkəbləşməsi dövlətin həm hərb meydanında, həm də pandemiyaya qarşı mübarizədə uğur qazanmaq kimi iki
mühüm vəzifənin öhdəsindən eyni zamanda gəlməyə məcbur olması ilə bağlıdır.
Təbii ki, gənc müstəqil dövlət üçün bu, kifayət qədər çətin vəzifədir. Ancaq Azərbaycan Prezidentinin
siyasi kursu və liderlik keyfiyyətləri hər iki istiqamətdə Azərbaycanı uğura apardı. Xatırladaq ki, Azərbaycan
COVID-19 pandemiyası ilə mübarizədə qlobal səyləri səfərbər edən ilk ölkələrdən olub. Pandemiya başlayan
andan rəsmi Bakı bu bəşəri bəla ilə mübarizədə səyləri birləşdirməyi təklif edib. Bunu Türk Şurası, Qoşulmama
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Hərəkatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, MDB və BMT çərçivəsində fəaliyyəti ilə nümayiş etdirib. Bu təşkilatların
hər birindəki fəaliyyəti zamanı Azərbaycanın dövlət başçısı konkret əməkdaşlıq təklifləri ilə çıxış edib. Hətta
BMT-nin, Türk Şurasının, MDB-nin və Qoşulmama Hərəkatının xüsusi toplantıları təşkil edilib. Əgər məsələyə
H.Kissincerin yuxarıda vurğulanan tezisləri prizmasından baxsaq, onda Azərbaycan qlobal miqyasda ekstremal
situasiyalarda məntiqli, ardıcıl, əməkdaşlığa və dayanıqlı təhlükəsizlik sisteminin yaradılmasına yönəlmiş siyasət
aparan dövlət kimi qəbul edilməlidir. İlham Əliyev məhz bu məqama vurğu edir.
Dövlət başçısı H.Kissincerin böyük önəm verdiyi "pandemiya qarşısında hamı birləşməlidir" məntiqinə
tam uyğun olaraq konkret və səmərəli fəaliyyət modeli təklif edib. Bizim üçün ən əhəmiyyətli məqam ondan
ibarətdir ki, İlham Əliyev pandemiya mərhələsində və müharibə dövründə həm də kütləvi qırğın silahlarının
bəşəriyyətə zərər verməməsi prinsipinə tam sadiq mövqe tutdu.
Beynəlxalq hüquq və humanizm: Azərbaycan tam əməl etdi
Faktlara nəzər salaq. Dövlət başçısı müharibə dövründə Azərbaycanın məqsədinin kiminləsə savaşmaq
olmadığını, ancaq BMT-nin dörd qətnaməsində qəbul edilən şərtlər çərçivəsində ərazi bütövlüyünü təmin etməyi
vəzifə bildiyini dəfələrlə ifadə edib. Bu zaman İlham Əliyev Ermənistanın qadağan olunmuş silahlardan (məsələn,
tərkibində ağ fosfor olan mərmilərdən) istifadə etməsini qətiyyətlə pisləyib. Azərbaycanın bu məsələdə
beynəlxalq səviyyədə mövcud olan və beynəlxalq təşkilatların sənədlərində təsbit edilən şərtlər daxilində hərəkət
etdiyini bəyan edib. Konkret olaraq Azərbaycan Ermənistanın təxribatlarına uyub nə böyük dağıdıcı gücü olan
silahlardan istifadə etdi, nə də dinc əhaliyə qarşı qətliam törətdi. Ermənistan isə məhz dinc əhaliyə qarşı kütləvi
qətliamlara əl atmaqdan çəkinmədi. Əgər onun əlində kimyəvi və ya bakterioloji silah olsaydı, indi region
humanitar fəlakət içində çapalayardı.
Deməli, İlham Əliyev iki məqamı önə çəkib. Birincisi, Azərbaycan kütləvi qırğın silahlarına malik olsa
belə, onlardan istifadə etməz. Hazırda Azərbaycan üzərinə götürdüyü öhdəliklərə uyğun olaraq bu tip silahlara
malik deyil və onları əldə etmək fikrində də deyil. Hətta Ermənistan Azərbaycanın müharibə bölgəsindən uzaq
şəhərlərində kütləvi qətliamlar törətdikdə belə, analoji addım atmadı.
İkincisi, Azərbaycan rəhbəri beynəlxalq ictimaiyyəti daim xəbərdar edir ki, Ermənistanı həmin növ
silahlarla kimsə silahlandırmağa cəsarət etməsin. Çünki bu terrorçu kvazidövlət istənilən təxribata əl ata bilər.
Digər tərəfdən, Azərbaycan Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərində terror təşkilatlarının üzvlərinə
təlim keçdiyi haqqında konkret faktlara malikdir. Həmin təşkilatların kütləvi qırğın silahı əldə etməyin izində
olduğu bütün dünyaya məlumdur. Deməli, həmin aspektdə də Ermənistan təhlükə mənbəyidir.
Müharibə dövründə Ermənistan tərəfdən çoxlu sayda terrorçuların savaşdığını təsdiq edən faktları
Azərbaycan dünyaya nümayiş etdirdi. Hətta terrorçuların özləri bunu etiraf etdilər. Onlar Ermənistan hərbi
rəhbərliyi ilə görüş keçirdiklərini açıq dedilər. Bu isə o deməkdir ki Ermənistan dövlət regionda kütləvi qırğın
silahlarından istifadə edə biləcək risk mənbəyi olaraq qalır.
Beləliklə, Azərbaycan Ermənistan tərəfdən olan davamlı təxribatlara baxmayaraq, müharibə dövründə də
siyasi kursuna və strateji hədəflərinə sadiqlik nümayiş etdirdi. Onun başlıca məzmunu Azərbaycanın daim
əməkdaşlıq və inkişaf paradiqmasına əməl etməsindən ibarətdir. Hətta müharibə dövründə belə Azərbaycan
müharibə paradiqmasına uymadı. Prezident İlham Əliyev ərazi bütövlüyünün BMT qətnamələri əsasında bərpası
zəruriliyi ilə yanaşı, həmişə regional əməkdaşlıq zərurətini də önə çəkdi. Bu baxımdan Azərbaycanın müharibə
dövründəki siyasəti ilə postmüharibə dövründəki siyasəti tam uyğunluq təşkil edir və məhz bu kontekstdə
Prezidentin ifadə etdiyi kimi, "Azərbaycanın xarici siyasəti dəyişməz olaraq qalır".
Qarabağın azadlığı və iqtisadiyyat: üfüqdə yeni imkanlar görünür
Bu siyasət əməkdaşlığa, sülhə, barışa, regional və qlobal miqyasda dayanıqlı təhlükəsizlik sisteminin
yaradılmasına istiqamətlənib. Buna nail olmaq üçün İlham Əliyev YAP-ın VII qurultayındakı nitqində də
vurğuladığı kimi, dialoq xəttinə üstünlük verməkdədir. Azərbaycan istənilən məsələni hər bir tərəfdaşla dialoq
yolu ilə həll etməyə hazırdır. Məhz həmin faktora görə başqa bir tezis çox önəmlidir – "Qarabağın azadlığı yeni
iqtisadi imkanlar yaradıb".
Postmüharibə dövründə bu tezis nəyi ifadə edir? Həmin tezisin iki aspekti mövcuddur. Onlardan biri ondan
ibarətdir ki, sovetlərin dağılmasından sonra Qarabağ bölgə olaraq Azərbaycanın sosial-iqtisadi, mədəni və
təhlükəsizlik sistemindən kənarda qaldı. Keçən müddətdə Azərbaycan sürətlə inkişaf etdi, lakin Qarabağ bu
prosesdə iştirak edə bilmədi və bu mənada Azərbaycanın iqtisadi və sosial sisteminə inteqrasiya oluna bilmədi.
Üstəlik, erməni faşistləri Qarabağdakı sovetlərdən qalma infrastrukturu tamamilə dağıtdılar. Özlərinin yaşadıqları
ərazilərin bəzi yerlərində cüzi işlər görməkdən başqa bir şey etmədilər. Bunlar Azərbaycanın iqtisadi
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infrastrukturunun bütövlüyünü pozur və həmin səbəbdən ölkənin iqtisadi potensialının tam açılmasına əngəllər
törədirdi. Qələbədən sonra Qarabağın həm inzibati bölgə, həm də iqtisadi struktur kimi Azərbaycana inteqrasiyası
təbii ki, yeni imkanlar meydana gətirir. Azərbaycan bütöv bir sistem kimi daha dinamik inkişaf mərhələsinə keçə
bilər.
Digər aspekt regional və qlobal miqyasda əməkdaşlıq üçün yeni imkanların meydana gəlməsi ilə bağlıdır.
İkinci Qarabağ müharibəsinin Azərbaycanın tam qələbəsi ilə nəticələnməsi Azərbaycan Prezidentinin yeritdiyi
siyasət nəticəsində həm region dövlətləri, həm də uzaq Çindən tutmuş, Avropa və hətta uzaq Amerikaya qədər
geniş məkanda qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa yaşıl işıq yandırdı.
Eyni zamanda, bu iki aspektin bir-biri ilə uzlaşması Azərbaycanın uzun illər həyata keçirdiyi iqtisadi siyasət
kursunun yaratdığı real mənzərəyə əsaslanır. Bu kontekstdə Prezidentin YAP-ın qurultayında ifadə etdiyi fikirlər
böyük maraq doğurur. Dövlət başçısı vurğulayıb: "Ondan sonra hansı hazırlıq işləri aparılmalı idi? Əlbəttə,
iqtisadi hazırlıq. İqtisadi hazırlıq olmadan heç nəyi etmək mümkün deyil. Ermənistandan fərqli olaraq,
Azərbaycana heç kim kömək etmirdi. Biz hər şeyi öz hesabımıza əldə etmişik. Ermənistan kimi heç vaxt gedib
qapı-qapı gəzməmişik, özümüzü alçaltmamışıq, yalvarmamışıq, heç kimdən yardım istəməmişik. Ona görə
iqtisadi müstəqillik həm hazırlıq baxımından, həm siyasi müstəqilliyin möhkəmləndirilməsi baxımından əsas şərt
idi. Buna da nail olduq".
Nəticədə Azərbaycan postmüharibə mərhələsinə kimsədən asılı olmayan və iqtisadiyyatı dinamik inkişaf
edən müstəqil dövlət kimi qədəm qoyub. Ölkə istənilən meyar və istənilən parametr üzrə heç kimdən asılı deyil.
Azərbaycan xarici borcun azlığı, iqtisadi artım və adambaşına düşən valyuta ehtiyatları baxımından ən qabaqcıl
yerlərdədir. Azərbaycanın Dövlət Neft Fondu bütün parametrlər, bütün meyarlar üzrə dünyanın 60-dan artıq
suveren fondları sırasında beşinci yerdədir.
Prezident İlham Əliyev vurğulanan aspektdə nitqində ifadə edib: "Davos İqtisadi Forumunun hesabatına
baxın, biz iqtisadi inkişaf baxımından, infrastruktur layihələri baxımından inkişaf etmiş ölkələri qabaqlamışıq.
Kimsə bizə kömək edib? Yox. Bunu borca girib etmişik? Yox. Bizim xarici borcumuz ümumi daxili məhsulun
cəmi 18-19 faizini təşkil edir. Bir də ki, bizim valyuta ehtiyatlarımız xarici borcumuzdan 5-6 dəfə çoxdur. Biz
istəsək sabah, birisi gün, bir aydan sonra bütün xarici borcumuzu ödəyə bilərik".
Onu da ayrıca vurğulamaq lazımdır ki, Azərbaycan bütün bunlara əraziləri işğal altında olan və bütövlükdə
çox çətin geosiyasi vəziyyətdə olan ölkə kimi nail olub. "Bu, Vətən müharibəsi üçün iqtisadi sahədə, siyasi sahədə,
daxili sabitlik sahəsində hazırlıq idi" (İlham Əliyev).
Bütün bunların nəticəsində Azərbaycan Cənubi Qafqazda iqtisadi, sosial və siyasi sabitliyə nail olmuş
yeganə dövlətdir və hazırda bölgənin sərmayə qoyula bilən ən əlverişli məkanıdır. Azərbaycanda daxili sabitlik
tam təmin edilib. Bu, başlıca olaraq xalq-iqtidar birliyi hesabına olub. "Eyni zamanda, bu sahədə sosial təminat,
sosial ədalət məsələləri önəmli rol oynamışdır" (İlham Əliyev). Məhz bu uğurlarına görə də yuxarıda
vurğuladığımız iki aspekt üzrə yeni iqtisadi imkanlar yaradan ölkədir. Artıq "bir çox ölkələr indi Qarabağda bərpa
işlərində maraq göstərirlər. Onları da biz dəvət etmişik".
Beynəlxalq təşkilatlarla iş: Qələbəyə aparan yolda dialoq
Vurğulanan məqamların fonunda Azərbaycanı 44 günlük İkinci Qarabağ müharibəsində qələbəyə aparan
yolda beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində görülən işlərin əvəzsiz rolu vardır. Onların sırasında Qoşulmama
Hərəkatı və Türk Şurası ayrıca yer tutur. Qoşulmama Hərəkatına üzvlük kontekstində İlham Əliyev qurultayda
maraqlı bir müqayisə aparıb. Dövlət başçısı deyib: "...Qoşulmama Hərəkatına üzv olduq. Bəzi dırnaqarası
siyasətçilər ağızlarını büzdülər ki, nahaq. Qoşulmama Hərəkatı üzvlərinin sayına görə ikinci təsisatdır. Bizə qarşı
müharibə dövründə BMT Təhlükəsizlik Şurasında çirkin kampaniya aparılan zaman qətnamə hazırlanırdı. Kim
onu pozdu? Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələr, onlar bizi müdafiə etdilər".
Bu, siyasi uzaqgörənlik nümunəsidir. İndi Azərbaycan 2019-2022-ci illərdə Qoşulmama Hərəkatına
sədrliyi çərçivəsində bu təşkilatın məqsəd və məramlarının təşviqinə, beynəlxalq sülhə, təhlükəsizliyə və
əməkdaşlığın gücləndirilməsinə töhfə verir. Yəni Azərbaycanın bu təşkilata rəhbərlik etməsi formal xarakter
daşımır. "Biz bu təşkilat üzvlərini müdafiə edirik, biz onlara kömək göstəririk, biz COVID-lə bağlı onlara yardım
etmişik, biz heç kimdən çəkinmədən onların haqq səsini müdafiə edirik. Onlar da bizi müdafiə etdilər. Beləliklə,
bu qətnamə qəbul edilmədi. O, qəbul edilsəydi də bizi dayandırmazdı. Heç nə və heç kim bizi dayandıra bilməzdi".
Azərbaycanın Türk Şurasındakı fəaliyyəti də ciddi uğur nümunəsidir. Rəsmi Bakı bu təşkilat çərçivəsində
həm türk dövlətlərinin həmrəyliyi, həm də Ermənistanın işğalçı siyasətinin qəbuledilməzliyi fikrinin formalaşması
istiqamətində ciddi işlər gördü. Nəticədə İkinci Qarabağ müharibəsində və pandemiyaya qarşı birgə mübarizə
məsələsində Türk Şurası fəallıq göstərdi. Onun üzvləri, Türkiyə başda olmaqla Azərbaycanın haqq işini aktiv
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surətdə dəstəklədilər. Nəhayət, postmüharibə mərhələsində xarici siyasətin məzmununa ciddi təsir edən üç
məqamı da vurğulamaq gərəkdir. Onlardan birincisi ordu quruculuğudur.
Ordu quruculuğu Azərbaycanın hərbi sahədə şanlı səhifəni yazmasına imkan yaratdı. Ali Baş Komandanın
rəhbərliyi ilə Qələbə əldə edildi. Ölkə başçısının bu Qələbəyə verdiyi tarixi qiymət çox maraqlıdır: "Bir daha
demək istəyirəm ki, bütün bu hazırlıq istiqamətləri nəticədə bir nöqtədə birləşdi – 44 günlük müharibədə bizim
tarixi Qələbəmiz bizim qürur mənbəyimizdir. Bundan sonra əsrlər boyu Azərbaycan xalqı bu Qələbəni öz
ürəyində, qəlbində yaşadacaq. Çoxəsrlik Azərbaycan tarixində buna oxşar parlaq qələbə və mütləq qələbə
olmamışdır".
Bütövlükdə götürdükdə, Prezidentin nitqində vurğuladığı kimi, "hərbi ekspertlər, beynəlxalq hərbi
ekspertlər deyirlər ki, Azərbaycan XXI əsrin müharibəsini aparıbdır".
Burada Prussiya generalı və hərbi nəzəriyyəçisi, məşhur "Müharibə haqqında" traktatının müəllifi Karl fon
Klauzevitsin (1780-1831) bir fikrini xatırlamağa dəyər. O yazırdı: "Qələbə yalnız döyüş sahəsini zəbt etməkdən
ibarət deyil, düşmənin silahlı qüvvələrinin fiziki və mənəvi darmadağın edilməsidir". Azərbaycan hərb
meydanında məhz buna nail oldu! Qəhrəman Azərbaycan Ordusu düşməni darmadağın etdi. Bu tarixi Qələbənin
əsas tərəfi uzun illər Azərbaycanda aparılan ordu quruculuğu prosesi ilə bağlıdır. Lakin Prezident bununla
kifayətlənməyərək gələcək üçün də bu istiqamətdə qarşıda duran vəzifələri müəyyənləşdirib. Konkret olaraq
dövlət başçısının postmüharibə mərhələsində ordu quruculuğu ilə bağlı söylədiyi fikirlər çox maraqlıdır. İlham
Əliyev qurultayda bəyan edib: "Biz yəqin ki, elə planlaşdırmalıyıq ki, bəlkə də əlli ildən sonra biz XXII əsrin
müharibəsinə də hazır olmalıyıq. Çünki güc hər şeyi həll edir. Əfsuslar olsun ki, bu belədir. Beynəlxalq hüquq
işləmədiyi yerdə ancaq güc amili həlledici ola bilər".
İkincisi, Azərbaycanın sivilizasiyalar və mədəniyyətlər arasında sülhü möhkəmləndirən, humanitar
əməkdaşlığa çağıran dialoq təşəbbüslərinin bütün dünyada böyük marağa səbəb olmasıdır. Bu proses daimi,
ardıcıl olaraq aparılan sistemli işləri ehtiva edir. Azərbaycan rəhbərliyi daxildə multikultural mühit
formalaşdırmaqla yanaşı, başqa ölkələrlə münasibətləri dialoq və əməkdaşlıq müstəvisində qurmağı fəal surətdə
təmin etdi. Bakı sivilizasiyalar, mədəniyyətlər və dinlər arasında barışa, sülhə və humanitar əməkdaşlığa aparan
addımlar atdı.
Üçüncüsü, Mehriban xanım Əliyevanın aktiv fəaliyyətinin verdiyi töhfələrdir. Mehriban xanım Əliyeva
həm Azərbaycan mədəniyyətinin təbliğində, həm də fərqli mədəniyyətlərə və dinlərə məxsus olan dəyərlərin
qorunmasında, onların inkişafında və bərpasında çox dəyərli layihələr həyata keçirdi. Azərbaycan xalqının mənəvi
dünyasının beynəlxalq aləmdə anlaşılmasında əvəzsiz xidmət göstərdi. Azərbaycan xalqının tolerantlığını, dialoqa
hazır olmasını, sülh və barış tərəfdarı olduğunu fəaliyyəti ilə hər kəsə anlatdı. Vətən müharibəsi dönəmində də
Ali Baş Komandanın ən yaxınında oldu, dövlətin birinci vitse-prezidenti kimi layiqli fəaliyyət göstərdi.
Beləliklə, postmüharibə dövrünün ən dolğun xarakteristikasını Prezident Yeni Azərbaycan Partiyasının VII
qurultaydakı nitqində verib. İlham Əliyev bəyan edib: "...biz yeni dövrə qədəm qoyduq. Bölgədə və ölkəmizdə
tamamilə yeni geosiyasi vəziyyətdir. Ona görə biz bütün addımlarımızı düzgün atmalıyıq ki, daim qələbə qazanaq,
Azərbaycan bayrağı daim yüksəklərdə olsun".
Xalq qəzeti. - 2021.- 9 aprel. - № 72. - S. 3.
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Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı İlham Əliyevin liderliyini alqışlayır
Bu, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev diplomatiyasının düşünülmüş
və proqmatik xarici siyasətinin reallığıdır
Rəfiqə Kamalqızı
Bu, bir həqiqətdir ki, koronavirus pandemiyası başlanandan etibarən Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə Azərbaycan dövləti tərəfindən çox ciddi tədbirlər görülməklə yanaşı, regional və qlobal səviyyədə mübarizədə
beynəlxalq həmrəyliyin gücləndirilməsi məqsədilə zəruri təşəbbüslər irəli sürülür və əməli addımlar atılır.
Ümumiyyətlə, pandemiyanın yayılmağa başladığı dövrdən Azərbaycan rəhbərliyi çevik qərarlarla, bu bəlanın
törədə biləcəyi faciənin miqyası dəqiq təhlil edilməklə mübarizə tədbirlərinə başlayıb. Ölkənin səhiyyə sistemi
qısa zamanda virusla mübarizəyə istiqamətləndirilib, xüsusi karantin rejimi tətbiq olunub, modul tipli xəstəxanalar
inşa edilib, maska istehsalı fabriki açılıb, 20-dən çox müasir laboratoriya quraşdırılıb. Ölkəmizdə həm də
yoluxmanın erkən aşkarlanması üçün xeyli sayda testlərin aparılması, koronavirusa yoluxmuş bütün xəstələrin
xəstəxana şəraitində yüksək səviyyədə müalicə edilməsi də bu prosesin tərkib hissəsidir.
Bundan başqa, xüsusi karantin rejiminin tətbiq olunduğu zaman dövlət hər bir vətəndaşının yanında olub,
onların problemlərinin həllinə dəstək göstərib, maddi yardım edib. İqtisadi sabitliyi, məşğulluqla bağlı
problemləri həll etmək üçün sosial-iqtisadi dəstək paketi qəbul olunub. Ən nəhayət, vaksinasiya prosesinə
başlanılıb. Bütün bu proseslər isə vətəndaş sağlamlığının qorunması faktorunun dövlət üçün prioritet olduğunu
göstərdi və Prezident İlham Əliyevin birbaşa nəzarəti, təşəbbüskarlığı ilə pandemiyaya qarşı mübarizə tədbirləri,
atılan ümumi addımlar həm də növbəti Azərbaycan təcrübəsini yaratdı.
Azərbaycan Prezidenti çıxışlarında, nitqlərində vurğulayır ki, pandemiyadan çıxış yolu yalnız qlobal
həmrəylikdən, dünya dövlətlərinin ümumi səylərini birləşdirməsindən asılıdır. Təsadüfi deyil ki, pandemiyaya
qarşı mübarizədə ölkələrin birgə fəaliyyəti, çoxtərəfli əməkdaşlıq təklifini də məhz İlham Əliyev irəli sürmüşdü.
Prezidentin BMT Baş Assambleyasının xüsusi sessiyasının çağırılması təşəbbüsünün dünyanın 130-dan çox
ölkəsi tərəfindən dəstəklənməsi də bunun bariz nümunəsidir.
Ötən ilin dekabrında BMT Baş Assambleyasının COVID-19 pandemiyasına həsr olunan xüsusi
sessiyasında İlham Əliyev Qoşulmama Hərəkatının sədri kimi çıxış edərək bütün ölkələri bu mübarizədə
həmrəyliyə çağırdı, birtərəfli addımlar atılmamasının, peyvəndin bütün ölkələrin xalqları üçün əlçatan olmasının
vacibliyini önə çəkdi. Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə bu problemin aradan qaldırılması istiqamətində daha
bir uğurlu addım bu ilin mart ayında atıldı. BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının 46-cı sessiyası çərçivəsində
Qoşulmama Hərəkatının sədri qismində Azərbaycanın təşəbbüsü ilə “COVID-19 əleyhinə peyvəndlərə bərabər,
məqbul qiymətə, vaxtında və universal əlçatanlığın təmin edilməsi” adlı qətnamə qəbul edildi. Bununla da
Azərbaycan növbəti dəfə qlobal həmrəyliyə öz töhfəsini verdi. Ölkə rəhbəri İlham Əliyevin digər dövlətlər
tərəfindən qəbul edilərək yüksək qiymətləndirilən daha bir təşəbbüsü vaksinlərin ədalətsiz və qeyri-bərabər
paylanmasının aradan qaldırılması ilə bağlı oldu.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda əhalinin sağlamlığının qorunması və koronavirus infeksiyasına qarşı
mübarizənin gücləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında fərman imzalayıb. Sərəncamda qeyd olunur ki,
ölkəmizdə koronavirus infeksiyasına qarşı preventiv addımlar atılması və mübarizə tədbirlərinin gücləndirilməsi
məqsədilə Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fondu yaradılır. “Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fondunun
vəsaitinin formalaşdırılması, idarə olunması və ondan istifadə Qaydası” təsdiq edilir.
Müəyyən edilir ki, Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fondunun məqsədi koronavirus infeksiyasının
Azərbaycanda yayılmasının qarşısını almaqdan və onunla mübarizə istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərə
maliyyə dəstəyini təmin etməkdən ibarətdir.
Dövlət başçısının müvafiq sərəncamı ilə koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması və
onunla mübarizə istiqamətində səhiyyə tədbirlərinin həyata keçirilməsi məqsədilə 2020-ci il dövlət büdcəsində
nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Prezidentinin ehtiyat fondundan Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fonduna ilkin
olaraq 20 milyon manat ayrılır.
Ölkəmizin ÜST-ə siyasi və mənəvi dəstəyi çox dəyərlidir
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Bu gün də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı İlham Əliyevin bu prosesdəki fəaliyyətini alqışlayır və
koronavirusa qarşı mübarizədə Azərbaycan təcrübəsi dünya miqyasında ən mükəmməl modellərdən biri kimi
qəbul olunur.
Aprelin 1-də ÜST-ün baş direktorunun təşəbbüsü ilə İlham Əliyevlə Tedros Adhanom Gebreyesusun
videokonfrans formatında görüşü və aprelin 6-da bu təşkilatın İsveçrənin Cenevrə şəhərində yerləşən mənzilqərargahında Ümumdünya Sağlamlıq Gününə həsr olunmuş tədbirində səslənən fikirlər də deyilənləri bir daha
təsdiqlədi. Baş direktor Azərbaycanın təşkilata bütün sahələrdə, o cümlədən maliyyə sahəsində 10 milyon dollar
dəyərində etdiyi yardımı yüksək qiymətləndirərək ölkəmizin ÜST-ə siyasi və mənəvi dəstəyinin çox dəyərli
olduğunu qeyd etdi.
Azərbaycanın göstərdiyi siyasi və mənəvi dəstək- reallıqlar
Prezident İlham Əliyev Ümumdünya Sağlamlıq Gününə həsr olunmuş tədbirdə videomüraciətdə
pandemiya ilə mübarizə tədbirləri çərçivəsində görülən ümumi işlərlə bağlı reallıqları qiymətləndirdi. Öncə
Azərbaycan səhiyyə sisteminin mövcud durumunu dəyərləndirən Prezident vurğuladı ki, hazırda ölkəmizin
səhiyyə sistemində əhəmiyyətli dəyişikliklər baş verir. Azərbaycan icbari tibbi sığorta tətbiq etməklə ilkin tibbi
yardımı gücləndirir, təcili tibbi yardım xidmətlərini yeniləyir, ölkədə elektron səhiyyə platforması və dövlət
səhiyyə hesablarını istifadəyə verməklə rəqəmsallaşmanı təmin edir.
Azərbaycanın pandemiyaya qarşı qlobal səyləri səfərbər edən ilk dövlətlərdən biri olduğunu deyən
Prezident ölkəmizin təşəbbüsü ilə reallaşan tədbirlərin əhəmiyyətini və respublikamızın beynəlxalq məsuliyyətinə
sadiq olaraq ÜST-ə, eləcə də 30-dan çox ölkəyə könüllü humanitar və maliyyə yardımı göstərdiyini diqqətə
çatdırdı.
Bir sözlə, səhiyyə sahəsində qazanılmış uğurlar və qarşıya yeni hədəflərin qoyulması imkanı son 17 il
ərzində Azərbaycanın bütün bölgələrində 750-dən çox xəstəxananın yenidən tikilməsi, yaxud əsaslı təmir edilməsi
ilə sıx bağlıdır.
“Azərbaycanda səhiyyə sistemində əhəmiyyətli dəyişikliklər baş verir”
Bu barədə aprelin 6-da Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının İsveçrənin Cenevrə şəhərində yerləşən mənzil
qərargahında təşkilatın Baş direktoru Tedros Adhanom Qebreyesusun təşəbbüsü ilə Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin videomüraciətində deyilir.
Prezident İlham Əliyev bildirib: “Biz 1950-ci ildən etibarən hər il aprelin 7-də Ümumdünya Sağlamlıq
Gününü qeyd edirik. Lakin 2021-ci ildə sağlamlığın əhəmiyyəti daha da artmışdır. Müasir, davamlı,
yüksəkkeyfiyyətli səhiyyə sisteminə sahib olmaq hər bir ölkə üçün prioritetdir. Hazırda Azərbaycanda səhiyyə
sistemində əhəmiyyətli dəyişikliklər baş verir. Azərbaycan icbari tibbi sığorta tətbiq etməklə ilkin tibbi yardımı
gücləndirir, təcili tibbi yardım xidmətlərini yeniləyir, ölkədə elektron səhiyyə platforması və dövlət səhiyyə
hesablarını istifadəyə verməklə rəqəmsallaşmanı təmin edir”.
Prezidentin dediyi kimi, 17 il əvvəl səhiyyə sisteminin maddi-texniki bazasının yaradılması,
müasirləşdirilməsi başlıca vəzifə idi. Dövlət başçısının hələ 2004-cü ildə dediyi «biz qara qızılı insan kapitalına
çevirməliyik»məşhur kəlamının təsdiq sahələrindən biri də səhiyyə sistemidir. Səhiyyə sahəsində dövlət
siyasətinin növbəti hədəfi səhiyyə sisteminin təkmilləşdirilməsi, müasirləşdirilməsi və tibbi xidmətin
keyfiyyətinin artırılmasıdır.
Azərbaycanın məsuliyyət modeli
Bu gün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə koronavirus pademiyasının geniş
şəkildə insanlar arasında yayılmasının qarşısının alınması üçün vaxtında həyata keçirilən zəruri qabaqlayıcı
tədbirlər bu sahədə də Azərbaycan modelini nümunə olaraq bir daha ortaya qoymuş oldu. Zamanında ölkədə
xüsusi karantin rejiminin yaradılması, eləcə də qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi dünya ölkələrində olan faciəvi
sonluqların ölkəmizdə yaşanmasının qarşısını aldı, pandemiyaya qədər dünyada qabaqcıl səhiyyə sisteminə malik
olan ölkələr çətin durumda qaldı, tibbi ləvazimat, xəstəxanalarda yer çatışmazlığı, xəstələr arasında çoxsaylı ölüm
halları fəlakət həddinə çatdı. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə ölkəmizdə koronavirusla mübarizə məqsədilə
bir çox modul tipli xəstəxanalar inşa edildi ki, onların da istifadəyə verilməsi ölkə üzrə ümumilikdə xəstəxanalarda
çarpayı ehtiyatını artırmağa əhəmiyyətli kömək oldu.
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Təsadüfi deyil ki, dünyanın aparıcı dövlətləri və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Azərbaycanın
pandemiyaya qarşı apardığı mübarizəni təqdir edib. Bununla yanaşı Azərbaycan pandemiya ilə mübarizədə digər
dünya ölkələrinə də öz köməyini əsirgəmədi. Pandemiya ilə mübarizə çərçivəsində məhz Azərbaycanın təşəbbüsü
ilə müxtəlif səviyyəli beynəlxalq tədbirlər keçirilib. Ötən ilin dekabrında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
təşəbbüsü ilə BMT Baş Assambleyasının pandemiya ilə mübarizə mövzusunda dövlət və hökumət başçıları
səviyyəsində Xüsusi Sessiyası keçirilib. Sessiyanın təşkili bir daha təsdiqlədi ki, Azərbaycan koronavirusla
mübarizədə nəinki regionda, eləcə də dünyada öncül ölkələrdəndir.
Bir sözlə, bütün bunlar Prezident İlham Əliyevin dünya səviyyəli uzaqgörən, müdrik liderlik qabiliyyətinə
malik olmasının bariz göstəricisidir.
Göründüyü kimi, Azərbaycan Prezidentinin qlobal liderlik missiyası beynəlxalq müstəvidə pandemiya ilə
mübarizəyə birbaşa təkan verməyə istiqamətlənib. Bu missiya qlobal bəladan bütün ölkələrin minimum itkilərlə
çıxması üçün dəqiq strategiya müəyyən edir. Ona görə də İlham Əliyevin bu istiqamətdə atdığı bütün addımlar,
gördüyü işlər beynəlxalq səviyyədə təqdir olunur və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən də nümunə kimi
göstərilir.
Səs.-2021.-9 aprel.-№61.-S.8-9.
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Hikmət Hacıyev: İsrail-Azərbaycan münasibətləri xalqlarımızın dostluğuna əsaslanır
Türkiyə Azərbaycana qardaş ölkə, İsrail isə bizim strateji tərəfdaşımızdır. Biz istəyirik ki, dostlarımız birbiri ilə də dostluq etsinlər.
AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici
siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevin bu fikirləri Şmuel din Elmasın İsraildə çıxan nüfuzlu “Israel
HaYom” qəzetində dərc olunmuş məqaləsində yer alıb.
Müəllif qeyd edir ki, son bir ildə İsrail ilə Azərbaycan arasında əlaqələr əhəmiyyətli dərəcədə genişlənib.
Məqalədə deyilir: “1991-ci ildə Azərbaycan öz müstəqilliyini elan etdiyi vaxtdan ölkələrimiz arasında
təhlükəsizlik, iqtisadiyyat və humanitar sahədə əməkdaşlıq daim yaxşılaşıb. 2020-ci ildə Dağlıq Qarabağda
müharibə dövründə bu əməkdaşlıq apogeyə çatıb. Azərbaycan həmin müharibədə inandırıcı və parlaq Qələbə
qazanıb”.
Müəllif yazır: “Hikmət Hacıyev Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan, müharibə dövründə düşmən
tərəfindən atəşə tutulmuş Gəncədə doğulub. Müharibə başlananda Hikmət Hacıyev Gəncənin ermənilər tərəfindən
bombalanmasından zərər çəkmiş dinc sakinlərə baş çəkmək, onların döyüş ruhunu yüksəltmək üçün oraya gedib”.
Hikmət Hacıyev “Israel HaYom” qəzetinin müxbiri ilə söhbətində İsrailə və bu ölkənin vətəndaşlarına
hədsiz hörmət bəslədiyini, rəsmi Bakının İsrail-Türkiyə yaxınlaşmasını çox mühüm fakt hesab etdiyini bildirərək
deyib: “Türkiyə Azərbaycana qardaş ölkə, İsrail isə bizim strateji tərəfdaşımızdır. Biz istəyirik ki, dostlarımız birbiri ilə də dostluq etsinlər. Əgər tərəflər bu təşəbbüsü qəbul etsələr, Azərbaycan onları həmişə alqışlayacaq”.
Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi qəzetə eksklüziv müsahibəsində aşağıdakı bir neçə sualı da
cavablandırıb.
-İsrail ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin unikallığı nədən ibarətdir?
-Bizim münasibətlərimiz təkcə sözdə deyil, əməli işdə də strateji münasibətlərdir. Biz bir-birimizi anlayırıq.
Mənim fikrimcə, bu münasibətlərin əsasını xalqlarımız arasında əlaqə təşkil edir. İsrail-Azərbaycan münasibətləri
tarixən səmimi anlaşmaya əsaslanır. Azərbaycan ilə sabit yaxşı münasibətlər bütün dünyada yəhudi xalqının
mənafeyinə uyğundur, lakin bəzi ölkələr bizim tərəfdaşlığmıza və əməkdaşlığımıza ziyan vurmağa çalışır.
Bayden administrasiyasının qondarma erməni soyqırımını tanımaq barədə qərarı hazırda azərbaycanlılar
üçün çox aktual məsələdir. Bu barədə Hikmət Hacıyevin mövqeyi birmənalıdır. O deyir: “Bu, tarixi səhvdir, heç
nəyi Holokosta bərabər tutmaq olmaz”.
-Siz Vaşinqtondakı yəhudi lobbisi ilə əlaqə saxlayırsınızmı?
-İsrail ilə bütün sahələrdə çox yaxşı münasibətlərimiz var. Bu münasibətlər yəhudi və Azərbaycan xalqları
arasında dostluğa və harmoniyaya əsaslanır. Bizim üçün lobbi termini yoxdur; dünyanın bütün başqa yerlərində
olan yəhudilər kimi, ABŞ-da yaşayan yəhudilər də Azərbaycanın dostlarıdır.
ABŞ-da fəaliyyət göstərən yəhudi təşkilatları Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında bizə çox
kömək edirlər. Bu həqiqət ondan ibarətdir ki, biz regionda əməkdaşlığın, Cənubi Qafqazda sülhün və sabitliyin
yeni parametrlərini qurmağa çalışırıq.
Azərbaycanda müxtəlif mədəniyyətlərin və müxtəlif dinlərin nümayəndələri əsrlərboyu dinc yanaşı
yaşayıblar. Biz fəxr edirik ki, bütün dünyadakı yəhudilər kimi Azərbaycanda yaşayan yəhudilər də bizə real
kömək edirlər.
İsraillilər Azərbaycana gələndə onlar bizim İsrailə münasibətimizi görürlər və siz özünüz də görə bilərsiniz
ki, Azərbaycanın hər yerində İsrail bayraqları asılıb. Bu, Azərbaycan xalqının səmimi arzusundan irəli gəlir və
ölkələrimiz, xalqlarımız arasında münasibətlərə görə minnətdarlıq ifadəsidir. Bizim qarşılıqlı anlaşmamız,
dövlətlərarası diplomatik münasibətlərimiz çox yüksək səviyyədədir. Azərbaycan öz müstəqilliyini elan edəndə
İsrail onu müstəqil dövlət kimi tanımış ilk ölkələrindən biri oldu.
Vətən müharibəsində zərər çəkmiş azərbaycanlı əsgər və zabitlərin müalicəsi üçün israilli oftalmoloqlardan
ibarət nümayəndə heyətinin ölkəmizə gəlməsi Azərbaycan xalqını çox mütəəssir etdi. Onlar Azərbaycana gəldilər
və gündə 10-15 əməliyyat apardılar. Bu, yəhudi xalqına hörmət və ehtiramın əbədi əlaməti kimi qalacaq, başqa
insanın həyatına görə bu narahatlıq hissi yəhudilərin DNT-sindən irəli gəlir. Bu, İsrailin bizə kömək etmək arzusu
ilə bağlıdır. Biz yaralı döyüşçülərimizə kömək məqsədilə İsrailin təcrübəsindən istifadə etməklə başqa oxşar
təşəbbüsləri də reallaşdırmaq niyyətindəyik.
-Siz İsrail şirkətlərini Qarabağın bərpası prosesinə cəlb etməyə hazırlaşırsınızmı?
-Biz İsrail şirkətləri ilə də əlaqə saxlayırıq və hökumətlərarası əlaqələrdən istifadə edirik. İsrail şirkətlərinin
bizə kömək etmək üçün sanballı texnoloji potensialı var. Biz “ağıllı şəhərlər” salınmasında və su ehtiyatlarının
idarə edilməsi sektorunda İsrail şirkətlərinin köməyinə maraq göstəririk.
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-Son olaraq İsrailə nə ismarıcınız var?
-Mən İsrailə sülh arzulamaq və belə bir inamımı bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan və İsrail xalqları
tarixən real dostlardır. İsrail xalqı sülhün olmamasına görə həmişə əziyyət çəkib. Biz İsrail xalqına sülh, İsrail
dövlətinə həmişə uğur diləyirik.
Xalq qəzeti. - 2021.- 27 aprel. - № 87. - S. 2 .
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Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıq Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritetlərindəndir
Məsaim Abdullayev
Azərbaycan Respublikası 1991-ci ildə dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra ölkəmizin Avropa
İttifaqı (Aİ) ilə iqtisadi, siyasi və mədəni əlaqələri yüksələn xətt üzrə inkişaf etmişdir. Hazırda bu əlaqələr
qarşılıqlı inam və etimad əsasında genişlənir.
Qeyd edək ki, 2004-cü ildə Azərbaycan Avropa qonşuluq siyasətinə, 2009-cu ildə isə onun Şərq
istiqaməti üzrə çoxtərəfli əməkdaşlıq formatı olan Şərq Tərəfdaşlığı Proqramına daxil edilmişdir. Azərbaycan hər
iki proqramın fəal iştirakçılarındandır. Hazırda Azərbaycan Respublikası ilə Aİ arasında yeni saziş layihəsi üzrə
danışıqlar başa çatmaq üzrədir.
Prezident İlham Əliyev ötən il iyunun 18-də Aİ-nin Şərq Tərəfdaşlığı Proqramı ölkələrinin
videokonfrans formatında keçirilən sammitində çıxış edərək demişdir: “Azərbaycan Şərq Tərəfdaşlığının fəal
tərəfdaş ölkəsidir. Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıq Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas prioritetlərindəndir. Bizim
Avropa İttifaqının bir çox üzv ölkəsi ilə sıx əməkdaşlığımız mövcuddur. Azərbaycan Avropa İttifaqının 9 üzvü
ilə strateji tərəfdaşlıq haqqında sənəd imzalayıb. Biz Avropa İttifaqı ilə yeni tərəfdaşlıq sazişi ilə bağlı danışıqların
yekun mərhələsindəyik. Mətnin 90 faizi artıq razılaşdırılıb”.
Dövlətimizin başçısı sonra bildirmişdir ki, iki il bundan əvvəl Brüsseldə Azərbaycan və Avropa İttifaqı
arasında “Tərəfdaşlıq prioritetləri” sənədi paraflanıb ki, burada hər iki tərəfin müstəqillik, suverenlik, ərazi
bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərin toxunulmazlığı prinsiplərinə sadiqliyi vurğulanır.
Prezident İlham Əliyevin həmin sammitdə çıxışı bir neçə məqamla diqqəti çəkib. Birincisi, ona görə ki,
sammit qlobal pandemiya dönəmində keçirilib və məlum olduğu kimi, respublikamız bu bəşəri problemlə bağlı
qabaqcıl mövqeyə malikdir. Təqdirəlayiq haldır ki, Azərbaycan Prezidentinin sədri olduğu Qoşulmama
Hərəkatının ötən il mayın 4-də COVID–19-a həsr edilmiş onlayn Zirvə görüşündə Avropa İttifaqı və Afrika
İttifaqının rəsmiləri də iştirak ediblər.
Azərbaycan dövləti Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına (ÜST) maliyyə yardımı göstərib və beynəlxalq
qurum koronavirusla mübarizədə Azərbaycanı nümunəvi ölkə adlandırıb. Təsadüfi deyil ki, bu məqamı öz
çıxışında vurğulayan Prezident İlham Əliyev Avropa İttifaqının ali nümayəndəsi Jozef Borelə videomüraciətinə
görə bir daha təşəkkürünü bildirərək, bunun Aİ ilə Qoşulmama Hərəkatı arasında fəal əməkdaşlığın başlanğıcı
olacağına əminliyini ifadə edib.
Əlbəttə, burada söhbət yalnız pandemiyadan getmir, Şərq Tərəfdaşlığının özünəməxsus ənənəvi
müzakirə mövzuları, xüsusilə adından da göründüyü kimi, tərəfdaşlıq üçün tələb olunan sülh və təhlükəsizlik,
birgəyaşayış kimi mandat-missiyası vardır. Məhz bu mövzular Azərbaycanın sülhpərvər, multikultural mövqeyinə
tam uyğundur.
Azərbaycan dövləti həm Aİ tərəfindən, həm də Aİ-nin digər təşkilatlarla birgə əməkdaşlığı çərçivəsində
müxtəlif sektorlar (enerji, nəqliyyat, təhsil, mədəniyyət, kənd təsərrüfatı, regional inkişaf, iqtisadi, siyasi və
institusional islahatlar və s.) üzrə çoxsaylı layihələr həyata keçirmişdir. Aİ ilə əlaqələr indiyədək iqtisadi və siyasi
islahatlara dəstək, Şərq–Qərb nəqliyyat-kommunikasiya dəhlizinin yaradılması, infrastrukturun inkişafı və s.
çərçivələrdə inkişaf etdirilmişdir.
Xatırladaq ki, müstəqilliyin ilk illərində Aİ ilə münasibətlər “MDB ölkələrinə texniki yardım” (TACIS),
“Avropa – Qafqaz – Asiya Nəqliyyat Dəhlizi” (TRACECA), “Avropaya neft və qazın nəql edilməsi üzrə
dövlətlərarası proqram” (INOGATE), “Humanitar yardım” (ECHO) və digər proqramlar çərçivəsində inkişaf
etdirilmişdir.
Aİ üçün Azərbaycan regionda, eləcə də, Avropa qonşuluq siyasəti və Şərq tərəfdaşlığı proqramları
çərçivəsində strateji cəhətdən mühüm əhəmiyyətə malikdir. Birincisi, Azərbaycan Aİ və üzv ölkələrin enerji
şirkətləri ilə genişmiqyaslı enerji və nəqliyyat layihələri həyata keçirir. İkincisi, Azərbaycan tranzit mövqeyinə
görə Aİ-nin Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizi konsepsiyasının əsas ölkələrindən biridir. Üçüncüsü, Azərbaycan İslam
ölkəsi olmasına baxmayaraq, dünyəviliyini qoruyub saxlayır və əhalisi tolerantdır. Azərbaycanın regiondakı
tranzit mövqeyi, Avropa və Asiyanın quru və hava nəqliyyatı yollarının kəsişməsində yerləşməsi, eləcə də
Avrasiyanın nəqliyyat qovşağı rolunu oynaması ölkəni Aİ üçün cəlbedici edən faktorlardır.
Azərbaycanın İkinci Qarabağ müharibəsindəki parlaq qələbəsindən sonra regionda yeni reallıqlar
yaranmışdır. Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov 2020-ci il dekabrın 18-də Brüsseldə keçirilən
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Azərbaycan-Avropa İttifaqı Əməkdaşlıq Şurasının 17-ci iclasında regiondakı son vəziyyət barədə ətraflı məlumat
verib. Nazir bildirib ki, Ermənistan tərəfindən ötən ilin 27 sentyabr tarixində başladılan növbəti təxribata, cavab
olaraq, Azərbaycan əks-hücuma keçib öz ərazi bütövlüyünü təmin etmişdir.
İclasda tərəflər Əməkdaşlıq Şurasının son iclasından etibarən Aİ və Azərbaycan arasındakı əməkdaşlıq
münasibətləri və bu xüsusda əldə olunmuş nailiyyətlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Cari ildə pandemiyaya
rəğmən ticarət əlaqələrinin inkişaf etdiyi və Aİ-nin Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşı olduğu qeyd olunub.
Tərəflərin enerji sahəsində strateji tərəfdaşlığı, Cənubi Qaz Dəhlizinin fəaliyyətə başlaması, eləcə də, nəqliyyat
və bağlılıq layihələri, Azərbaycanın bu xüsusda böyük potensialı, sərmayə yatırımı və digər mövzular üzrə
müzakirələr aparılıb.
Azərbaycan ilə Aİ arasında insan hüquqları və demokratiya sahəsində əlaqələr genişlənir. Bu il aprelin
26-27-də Bakıda Aİ – Azərbaycan Ədliyyə, azadlıq və təhlükəsizlik, insan hüquqları və demokratiya məsələləri
üzrə Alt Komitəsinin 9-cu iclası keçirilib. Tərəflər arasında insan hüquqları və demokratiya sahəsində mülki,
iqtisadi, siyasi və sosial hüquqlar, insan hüquqlarının müdafiəsi üzrə milli çərçivə, eləcə də, insan hüquqlarının
müdafiəsi üzrə beynəlxalq forumlarda əməkdaşlıq məsələləri ətrafında müzakirələr aparılıb. Bundan başqa,
ədliyyə, azadlıq və təhlükəsizlik sahələrində bir sıra qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər, o cümlədən, qanunun
aliliyi, məhkəmə hakimiyyəti və ədliyyə sahəsində əməkdaşlıq, miqrasiya, sığınacaq və sərhəd idarəçiliyi, habelə
mütəşəkkil cinayətkarlıq və digər qanunsuz fəaliyyət növləri ilə mübarizə, məcburi köçkünlərin işğaldan azad
edilmiş ərazilərə qayıtması kimi mövzular ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılıb.
Qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan və Aİ arasında qarşılıqlı hörmət və bərabər tərəfdaşlığa əsaslanan
yeni saziş hazırlanır. Sənəd ölkəmiz ilə Aİ arasında münasibətlərin hüquqi əsasını təşkil edəcək. Prezident İlham
Əliyev bu il aprelin 30-da Litvanın Xarici İşlər naziri Qabrielius Landsbergisin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini
qəbul edərkən vurğulayıb ki, Azərbaycan ilə Aİ arasında yeni saziş layihəsi üzrə danışıqlar tezliklə uğurla
yekunlaşacaq. Bu sənədin imzalanması hər iki tərəfin maraqlarına uyğundur.
Xalq qəzeti. - 2021.- 4 may. - № 93. - S. 4.
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Azərbaycan-NATO əməkdaşlığında yeni mərhələ
Prezident köməkçisi Hikmət Hacıyevin Brüssel səfərinin əhəmiyyəti və NATO ilə bundan
sonrakı əməkdaşlığın perspektivləri haqda şərhlər; “Mövcud şəraitdə ölkəmizin
NATO ilə əlaqələrini genişləndirmək üçün hər hansı bir maneə yoxdur”
Elşad Paşasoy
Azərbaycan dövləti Qoşulmayanlar Hərəkatının aktiv üzvü və hazırda sədri olaraq müxtəlif
beynəlxalq təşkilatlar və aparıcı dövlətlərlə ikitərəfli əməkdaşlığı uğurla davam etdirməkdədir.
Beynəlxalq təşkilatların və dünyada önəmli yeri olan dövlətlərin Azərbaycanla əməkdaşlığa maraq
göstərməsi də öz növbəsində ölkəmizin bölgədə və ümumilikdə dünya arenasında mühüm rola malik olmasının
bariz nümunəsidir. Xəbər verildiyi kimi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident
Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev NATO Baş katibinin müavini
Mirça Geoana ilə görüşüb. Alyansın saytının yaydığı məlumata görə, Brüsseldə, NATO-nun mənzil-qərargahında
baş tutan görüşdə tərəflər Azərbaycan-NATO əməkdaşlığının cari məsələlərini müzakirə edib.
Qeyd edək ki, Azərbaycanın NATO ilə əlaqələri 1992-ci ildən başlayıb. Azərbaycan 1992-ci ilin martında
əməkdaşlıq və məsləhətləşmələr üçün forum rolunu oynayan Şimali Atlantika Əməkdaşlıq Şurasına qoşulub.
1994-cü il 3-4 mayda Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev NATO-nun Brüsseldəki mənzil qərargahında NATO
Sülh Naminə Tərəfdaşlıq Proqramının Çərçivə sənədini imzalayıb. 1997-ci ilin 14 noyabrda prezident Heydər
Əliyev Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlığını daha da gücləndirmək tədbirləri haqqında sərəncam imzalayıb.
Azərbaycan 2004-cü ildə NATO-nun Fərdi Tərəfdaşlıq Əməliyyat Planına (FTƏP) qoşulub. Azərbaycan
Respublikası və Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı (NATO) arasında hərbi əməkdaşlıq da davam etdirilir.
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi NATO ilə əməkdaşlıq çərçivəsində Sülh Naminə Tərəfdaşlıq Proqramı,
Fərdi Tərəfdaşlıq üzrə Əməliyyat Planı, Planlaşdırma və Analiz Prosesi, Əməliyyat İmkanları Konsepsiyası,
Tərəfdaşlığın Qərargah Vəzifələri, Müdafiə Təhsilinin Genişləndirilməsi Proqramı, Sülh Naminə Elm Proqramı
və NATO-nun digər əhəmiyyətli tərəfdaşlıq mexanizmlərindən istifadə edir. Hazırda Azərbaycan sülhməramlıları
NATO qüvvələri tərkibində Əfqanıstanda sülh yaratmada iştirak edir. Əməkdaşlıq dövründə Azərbaycan NATOnun çoxsaylı təlimlərində, treyninqlərində, təhsil və digər proqramlarında iştirak edib, NATO-nun Azərbaycanda
onlarla tədbirləri keçirilib. Çoxsaylı qarşılıqlı səfərlər həyata keçirilib. NATO Azərbaycan ərazilərinin minalardan
təmizlənməsinin maliyyələşdirilməsində iştirak edib. Azərbaycanda dəfələrlə NATO həftəsi keçirilib, NATO yay
məktəbləri təşkil edilib. Bugünlərdə isə Əfqanıstandakı Azərbaycan sülhməramlı kontingentinin çıxarılması
haqda danışılır və bu proses gözləniləndir. Digər tərəfdən, ABŞ da özünün hərbi qüvvələrini Əfqanıstandan
çıxaracağını və prosesin 11 sentyabradək başa çatacağını açıqlayıb. Bu işdə də Azərbaycanın önəmli rol
oynayacağı istisna deyil. Çünki ABŞ-ın Əfqanıstan planlarında Azərbaycanın mühüm əhəmiyyətə malik olduğu
faktdır. Belə görünür ki, Azərbaycanın yüksək dövlət rəsmisinin Brüssel səfərində də əməkdaşlığın bundan
sonrakı mərhələsi hərtərəfli müzakirə olunub. NATO-nun da bu əməkdaşlıqda maraqlı olduğu aydın görünür.
Prezident köməkçisi Hikmət Hacıyevin səfərinin əhəmiyyəti və NATO ilə bundan sonrakı əməkdaşlığın
perspektivləri haqda ekspertlərimiz “Yeni Müsavat”a maraqlı açıqlamalar verib.
Politoloq Elçin Mirzəbəyli bildirdi ki, Azərbaycan-NATO münasibətləri qarşılıqlı faydalılıq
prinsipinə söykənir və hər iki tərəfin maraqlarına xidmət edir: “Azərbaycan 1994-cü ildən – NATO-nun Sülh
Naminə Tərəfdaşlıq Proqramının Çərçivə sənədini imzaladığı gündən Avratlantik Alyansla genişmiqyaslı
əməkdaşlıq edir və üçüncü tərəflərin əleyhinə yönəlməyən bu münasibətlər Sülh Naminə Tərəfdaşlıq Proqramı
çərçivəsində həyata keçirilən ən perspektivli və effektiv əməkdaşlıq kimi dəyərləndirilə bilər. Qeyd edim ki,
NATO üzv dövlətlərin dövlət və hökumət başçılarının zirvə toplantılarında, həm də xarici işlər nazirlərinin
iclaslarında ölkəmizin ərazi bütövlüyü və sərhədlərinin toxunulmazlığı ilə bağlı hər zaman birmənalı və
beynəlxalq hüquqa söykənən mövqe nümayiş etdirib. 2006-cı ildən başlayaraq NATO üzv dövlətləri Zirvə
toplantılarının yekununda qəbul olunan bəyanatlarda Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi
və suverenliyinə davamlı olaraq dəstəklərini ifadə ediblər. Eyni yanaşma NATO-ya üzv dövlətlərin 2018-ci ilin
iyulunda keçirilən Zirvə toplantısının yekun komminikesində də bir daha vurğulanıb, Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi və suverenliyi dəstəklənib, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllinin yalnız
bu prinsiplər əsasında həllinin vacibliyi qeyd olunub. Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azd edilməsi nəinki
regionda, daha geniş miqyasda, bəlkə də bütün Avrasiyada reallıqları dəyişib, əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar
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yaradıb. Mövcud şəraitdə ölkəmizin NATO ilə əlaqələrini genişləndirmək üçün hər hansı bir maneə yoxdur. Digər
tərəfdən, Azərbaycanın ən yaxın müttəfiqi Türkiyə NATO-nun aparıcı dövlətlərindən biridir”. E.Mirzəbəyli
xatırlatdı ki, “Global Power” hesabatlarına görə Türkiyə ordusu NATO-da ikincidir: “Döyüş qabiliyyətinə görə
isə Türk ordusu dünyanın ən güclü bir neçə ordusu ilə eyni sırada dayanır. Türkiyə bizim hərbi-siyasi
müttəfiqimizdir və bu baxımdan NATO ilə əlaqələrimizin genişləndirilməsi qardaş ölkə ilə hərbi-siyasi müstəvidə
əməkdaşlığımızın inkişafına yalnız müsbət təsir göstərə bilər. Nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan Ordusunun
44 günlük Vətən müharibəsində göstərdiyi hərbi bilik, tətbiq etdiyi strategiya dünya hərb sisteminə yeniliklər
gətirib, müdafiə sənayesinin prioritetlərini dəyişib. Şübhəsiz ki, belə bir ordusu olan Azərbaycanla əməkdaşlığın
inkişafı NATO üçün də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
köməkçisi, Prezident Administrasiyası Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevin Brüsselə
səfəri çərçivəsində NATO baş katibinin müavini Mirça Geoana ilə görüşü ölkəmizin regiondakı proseslərlə bağlı
mövqeyinin alyans rəhbərliyinin diqqətinə çatdırılması ilə bərabər, həm də NATO-Azərbaycan ikitərəfli
əlaqələrinin inkişafı baxımından önəm daşıyır”.
Ədalət Partiyasının sədr müavini, politoloq Elxan Şükürlü isə “Yeni Müsavat”a bildirdi ki,
dünyanın ən güclü hərbi bloku - NATO ilə əməkdaşlıq müstəqilliyini əldə etdikdən sonra Azərbaycanın
xarici siyasətində ana xətlərdən birini təşkil edib: “Bu, ölkəmizin Həri Doktirinasında və Milli Təhlükəsizlik
Konsepsiyasında da öz əksini tapıb. Ancaq Azərbaycanla birbaşa sərhədə malik iki ən böyük qonşusu - Rusiya və
İran bizim NATO ilə əlaqələrimizin çox da yaxınlaşmasını istəmirlər və hətta qeyri-rəsmi şəkildə Azərbaycan
hakimiyyətinin qarşısına tələb də qoyurlar ki, Azərbaycan NATO-nu onların sərhədlərinə gətirməsin. Bu
səbəbdən Azərbayan uzun müddət NATO ilə ”nə çox yaxınlaşma, nə çox uzaqlaşma" siyasətinə üstünlük verib,
həmişə balansı gözləyib: bir tərəfdən NATO-nun Sülh Naminə Tərəfdaşlıq Proqramında yer alıb, NATO-nun
tərkibində öz hərbçilərinin Əfqanıstan, Balkanlar və İraqdakı sülhməramlı missiyalarda iştirakını təmin edib, o
biri tərəfdən də NATO-nun hərbi bazalarının ölkəmizdə yerləşməsinə razılıq verməyib. Məsələn, NATO-nun ən
çox can atdığı, hərbi baxımdan möhkəmlənməyə çalışdığı məkanlardan biri Xəzər dənizi idi və bu istiqamətdə
Qazaxıstan və Azərbaycanla da uzun illər ərzində xeyli iş aparmışdı. Ancaq 2018-ci ilin 12 avqustunda Aktauda
Rusiyanın təzyiqi ilə 5 Xəzəryanı ölkə - Azərbaycan, Rusiya, İran, Qazaxıstan və Türkmənistan prezidentləri
Konvensiya imzalayaraq, NATO-nun hövzəyə girişini əngəllədilər". E.Şükürlü qeyd etdi ki, NATO rus
hərbçilərinin sülhməramlı adıyla Qarabağda yerləşməsindən də çox narazı və narahatdır: “Çünki ruslar bura
yerləşməklə, faktiki olaraq, Avroatlantik məkana inteqrasya kursu seçmiş Ermənistan və Azərbaycanı daim
”qarmaq"da - təzyiq və öz çətiri altında saxlamaq imkanı əldə edir. Hətta NATO ehtiyatlanır ki, Rusiya
Azərbaycanı yenidən KTMT-yə qoşulmağa məcbur edə bilər. NATO Azərbaycan və Ermənistan arasında tezliklə
qalıcı sülhün əldə edilməsində və rusların da hərbçilərini bölgədən çıxarmasında maraqlıdır. Bu baxımdan, hesab
edirəm ki, 44 günlük Qarabağ savaşından sonra bölgədə yaranmış durumu daha aydın dəyərləndirmək və
Azərbaycanın mövqeyini izah etmək, gələcək addımların nələrdən ibarət olacağını bilmək üçün prezident
köməkçisi Hikmət Hacıyevin Brüsselə - NATO-nun mənzil-qərargahına səfəri çox gərəklidir". E.Şükürlü mühüm
bir məqama da diqqət çəkməyi vacib sayır: “Xüsusən də nəzərə alsaq ki, iyunun 14-də NATO-ya üzv dövlətlərin
rəhbərlərinin iştirakı ilə sammit keçiriləcək və bu sammitdə də Rusiyanın təcavüzkar siyasəti müzakirəyə
çıxarılacaq, o halda Hikmət Hacıyevin səfərinin əhəmiyyəti daha da artır. Hətta ola bilsin, NATO-ya tərəfdaş,
eləcə də rus qoşunlarının yenidən yerləşdiyi ölkə kimi, Azərbaycanın Prezidenti İlham Əliyev də sammitə dəvət
alsın. Doğrudur, Azərbaycan Prezidentinin sammitə qatılıb-qatılmayacağı haqqında hələlik hər hansı rəsmi
açıqlama verilməyib, ancaq mümkündür ki, buna da Hikmət Hacıyevin səfərindən sonra aydınlıq gətirilsin.
Xatırladım ki, həmin sammitdə Baydenin Ərdoğanla görüşü də planlaşdırılır və əsas müzakirə mövzularından
birinin Qarabağ məsələsi olacağı şübhəsizdir. Çünki ilk dəfə olaraq NATO üzvü Türkiyə NATO düşməni Rusiya
ilə birgə Qarabağda atəşkəsə nəzarət edir. Azərbaycan üzərində qurulmuş Rusiya-Türkiyə əməkdaşlığının gələcək
taleyi həm də NATO-nun bu sammitində veriləcək qərarlardan asılıdır”.
Yeri gəlmişkən, Azərbaycana dünyanın güc mərkəzlərinin xüsusi önəm verməsi son ayların telefon
zənglərindən də aydın görünür. Məlumata görə, Prezident İlham Əliyev bazar ertəsi günü ABŞ prezidentinin Milli
Təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri Jake Sullivanla Azərbaycan-Ermənistan sərhədində baş verənləri müzakirə
edib. Bundan əvvəl Bakıya ABŞ dövlət katibi telefon açmışdı. Azərbaycanın “5-ci nəsil silahlar”la cəmi 44 günə
torpaqlarını Ermənistanın işğalından azad etməsindən sonra ölkəmizə olan maraq daha da artıb. Eyni zamanda
hərbi yolla ərazi bütövlüyünü bərpa etməyin mümkünlüyünü isbat edən Azərbaycanla hesablaşanların sıraları
genişlənir ki, bu da hər birimizi qürurlandırır. Həm KTMT-yə üzv dövlətlərlə - Ermənistan xaric - həm də NATO
ilə yüksək səviyyədə əməkdaşlığı davam etdirmək isə Azərbaycanın uğurlu xarici siyasətinin məntiqi nəticəsidir.
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Beləliklə, artıq heç bir qüvvə Azərbaycanla diktə dili ilə danışıb, onun qarşısında seçim etmək şərtini qoymağa
cürət etmir...
Yeni Müsavat. - 2021. - 19 may. - № 85. - S. 9.
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Azərbaycanın diplomatik uğurları qürur doğurur
Əli Nəcəfxanlı
Dünya praktikası diplomatiyanı dövlət başçılarının, hökumətlərin və xarici əlaqələr üzrə xüsusi
orqanların prinsipial fəaliyyəti, xarici siyasətin məqsəd və vəzifələrinin həyata keçirilməsi, dövlətin hüquq və
maraqlarının xaricdə müdafiə olunması kimi səciyyələndirir. Napoleon hesab edirdi ki, diplomatiya təmtəraqlı
libas geyinmiş siyasətdir. İngilis diplomatı E.Satou diplomatiyanı “müstəqil dövlətlər arasında rəsmi əlaqələrin
həyata keçirilməsində ədəb və ağılın tətbiq edilməsi” kimi təqdim edir. Diplomatiyanın əsas predmeti, subyekti
və obyekti dünyanın siyasi xəritəsində öz yerini tutmuş dövlətlərdir. Fərəhli haldır ki, bu gün Azərbaycan belə bir
dövlət kimi tanınır.
Azərbaycan tarixinin ən şərəfli səhifələrindən biri də məhz 44 günlük zəfər yürüşü nəticəsində doğma
Qarabağımızın 30 illik işğalına son qoyulması oldu. Xalqımızın ən ağrılı problemi olan Qarabağ münaqişəsi
müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi, Milli Ordumuzun gücü ilə başa çatdı. Şuşanın, Laçının,
Kəlbəcərin ən uca zirvələrinə Azərbaycan bayrağı sancıldı. Beləcə, Prezident İlham Əliyevin özünün də dediyi
kimi, o, ata vəsiyyətini, ulu öndər Heydər Əliyevin arzusunu – Qarabağın mənfur düşmənlərdən, işğalçı
ermənilərdən azad olunmasını gerçəkləşdirdi. Bir qərinə idi ki, bu problem böyük dövlətlərin, qlobal güclərin
geosiyasi maraqlarının toqquşduğu bir məsələyə çevrilmişdi. Mövcud geosiyasi prosesləri təhlil edib düzgün
nəticə çıxaran Prezident İlham Əliyevin təmkinli və müdrik qərarları, yaratdığı diplomatik zəmin nəticəsində,
nail olduğu dövlət-ordu-xalq birliyi sayəsində Azərbaycan Ordusu ay yarıma 30 illik problemi həll etdi. “Dəmir
yumruq”la düşməni əzib məhv edən Ali Baş Komandan İlham Əliyev regional düzəndə yeni reallıq yaratdı. Bu
reallıq ermənilərin 100 illik planlarını, erməniçilik idealogiyasını darmadağın etdi. Dahi lider, görkəmli dövlət
xadimi Prezident İlham Əliyev tarixdə öz adını və izini qoydu.
Hazırda işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə genişmiqyaslı bərpa-quruculuq tədbirləri gerçəkləşdirilir.
Dövlət başçısının vaxtaşırı Qarabağa səfərlər etməsi, görülən işləri şəxsi nəzarətində saxlaması və bu zaman
mətbuata verdiyi açıqlamalarla dünyanın diqqətini erməni vandalizminin nəticələrinə, eyni zamanda,
Azərbaycanın bərpaedici qüdrətinə yönəltməsi, həm də uğurlu siyasi-diplomatik gedişlər kimi əhəmiyyətlidir.
Uzun fasilədən sonra Şuşada “Xarıbülbül” festivalının keçirilməsi mahiyyətcə Azərbaycanın əsl mədəni
dəyərlər ölkəsi olduğunu göstərən bir faktdır. Festivalda azsaylı xalqların nümayəndələrinə də səhnə verildi ki,
bu da bir daha Azərbaycanın tolerant, multikultural ölkə olduğunu dünyaya göstərdi.
Ötən ay möhtərəm Prezidentimizin iştirakı ilə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkil etdiyi
“Cənubi Qafqaz: Regional inkişaf və əməkdaşlıq perspektivləri” adlı videoformatda müzakirələr bütün dünyanın
diqqətini özünə çəkib. Bir vaxtlar öz ölkələrində ali vəzifələrdə çalışmış dialoq iştirakçılarının, eləcə də hazırda
mötəbər beynəlxalq təsisatları təmsil edən siyasətçilərin suallarının dövlət başçımız tərəfindən tam səmimiyyətlə
cavablandırılması gözəl əks-səda doğurub və zamanın çağırışları ilə bağlı Azərbaycanın mövqelərini öyrənərək,
obyektiv dəyərləndirmək imkanı yaradıb.
Ölkəmizin regionda lokomotiv rol oynadığına hərtərəfli aydınlıq gətirən cənab İlham Əliyevin
perspektiv planların dünya gündəliyinə uyğunlaşması ilə əlaqədar diplomatik məharətlə açıqladığı fikirlər aşkar
şəkildə böyük rəğbət doğurub. Cənab İlham Əliyev mövzunun qlobal gündəlikdə duran məsələlərdən olduğunu
vurğulayaraq, bunu aylar öncə Cənubi Qafqaz regionunda baş vermiş dəyişikliklərlə əlaqələndirib, yeni vəziyyətin
yeni yanaşmalar tələb etdiyini elə əsaslandırıb ki, dialoq iştirakçıları heyranlıqlarını gizlədə bilməyiblər.
Azərbaycan Prezidenti BMT-nin, Avropa İttifaqının, Qoşulmama Hərəkatının və digər beynəlxalq təşkilatların
regionda dinc inkişafa güclü dəstək verə biləcəklərini, səmərəli beynəlxalq layihələr təqdim edərək icrasını
reallaşdırmaq imkanında olduqlarını da nəzərə çatdırıb.
Dövlətimizin başçısının geniş erudisiyası, dünya tarixini və siyasətini dərindən bilməsi, müəyyən bir
məsələ barədə fikirlərini yerinə düşən tarixi-coğrafi müqayisələrlə çatdırması onun diplomatik uğurlarını
şərtləndirən amillərdir. Adi bir fakt: Prezident İlham Əliyev işğaldan azad olunmuş Azərbaycan ərazilərində bərpa
və quruculuq işlərindən danışarkən qeyd edib ki, həmin ərazilər 4 Lüksemburq və 1 Livan boydadır və orada
planlaşdırılan layihələr dünyada nadir hal olacaq. Hələ heç kim buna bənzər bir iş görməyib. Bu, “ağıllı şəhər”,
“ağıllı kənd”, infrastrukturun düzgün qurulması üçün yaxşı model olacaq. Belə bir analitika dərhal beyinləri
məşğul edir, ürəkləri duyğulandırır.
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Həmin tədbirdə Azərbaycan Prezidentinin parlaq fikirləri, aydın və qətiyyətli mülahizələri Qarabağın
tezliklə öz həqiqi sahiblərinin əli ilə cənnətməkan bir diyara çevriləcəyi və həm də ölkəmizin hər cür yaradıcı
əməkdaşlığa hazır olduğu məramını bir daha sərgiləyib. Təsadüfi deyil ki, dövlət başçımızın həmin çıxışından
sonra tədbirin aparıcısı, Latviya Respublikasının sabiq Prezidenti, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin
həmsədri Vayra Vilke-Freyberqa bu dialoqu heyrətamiz və tarixi bir dialoq adlandırıb. Xüsusilə də cənab İlham
Əliyevin cavablarının açıq-aydınlığı, hamı üçün faydalı ola biləcək informasiya zənginliyi ilə seçildiyini dilə
gətirib.
Azərbaycan Prezidentinin həsəd aparılacaq dərəcədə kreativ düşüncə tərzi, hər zaman vaxtında atdığı
uğurlu diplomatik addımları gözəl nəticələrə gətirib çıxarır və real siyasətdə əməli fayda verir. Diskussiyalarda
inamla söylədikləri isə dünyanın ən mühüm problemlərinin həllinə özəl yanaşma kimi yadda qalır, onun
mövqeyini daha yaxşı anlamağa kömək edir. Xatırlayırıq ki, rus siyasətçilər dəfələrlə cənab İlham Əliyevin
diplomatik uğurlarını həm də onun Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun məzunu olması ilə
əlaqələndiriblər. Bəli, Azərbaycan Prezidenti həmin institutda nəyinki əla qiymətlərlə oxuyub, həm də
aspiranturanı bitirərək elmi dərəcə alıb və beş il müəllimlik edib. Bunlar öz yerində. Amma İlham Əliyevin
uğurlarının özəyində daha çox onun məhz ulu öndər Heydər Əliyev siyasi-diplomatiya məktəbinin yetirməsi
olması durur.
Danılmaz faktdır ki, zamanın fırtınalarında Azərbaycan adlı gəmini qətiyyətlə irəli aparan kapitanın –
Prezident İlham Əliyevin sayəsində ölkəmiz regionda əsas söz sahibi olan bir ölkəyə çevrilib, şəriksiz avanqard
mövqe qazanıb. Ümummilli lider Heydər Əliyev yolunun layiqli davamçısının gərgin zəhməti, yorulmaz səyləri,
uzaqgörən xarici və daxili siyasəti Azərbaycan gəmisini azman dalğalardan, sualtı qaya təhlükələrindən
məharətlə keçirərək layiqli istiqbalına qovuşdurur. Bu gün biz qalib dövlətin vətəndaşlarıyıq. Rəhbərimizin
uğurlu siyasi-diplomatik fəaliyyəti, ordumuzun qəhrəmanlığı, xalqımızın birliyi ən ağlagəlməz nailiyyətləri
bizim üçün əlçatan edib. Dövlət idarəetməsinin ən üstün modelləri Azərbaycanda tətbiq olunmaqdadır. Siyasi,
sosial, iqtisadi, mədəni, hərbi sahələrdə radikal islahatlar yolu ilə böyük inkişafı təmin edən Prezident İlham
Əliyev ölkəmizi beynəlxalq reytinq cədvəllərində ön sıralara çıxarıb. Dövlət rəhbəri sevimli xalqına güvənərək,
ən çətin problemləri qətiyyətlə, səbrlə, müdrik qərarları ilə həll edə bilir.
Diplomatiyanın mühüm şərti vətəndaşların öz rəhbərinə inanması, taleyini düşünmədən ona etibar
etməsidir. Əgər bir ölkənin rəhbəri mötəbər bir arenada cəsarətlə çıxış edib konseptual fikirlər irəli sürə, siyasi
opponentlərinin qarşısında şərtlər qoya bilirsə, xalq bununla qürur duyur, öyünür. Bu gün biz həmin duyğuları
yaşayan bir xalqıq. Gözəl bilirik ki, harada və hansı mövzuda çıxış etməsindən asılı olmayaraq, cənab İlham
Əliyev yalnız öz xalqının, öz dövlətinin mənafeyini əsas götürür və ümumbəşəri dəyərlərə söykənir.
İlham Əliyevin başlıca üstünlüyü bundadır ki, həm Azərbaycana rəhbərlikdə, həm də beynəlxalq
aləmdə fəal, nümunəvi siyasət aparır, dövlətlərarası münasibətlərin, beynəlxalq təşkilatın daha aktiv fəaliyyətinin
təşəbbüskarı kimi çıxış edir. Beynəlxalq aləmdə ikinci ən böyük təşkilat olan Qoşulmama Hərəkatının sədri kimi
narahat dünyanın ağrılı müşküllərinin həllində, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı vasitəsilə müsəlman ölkələrinin
inteqrasiyasında, Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının çalışmalarında, MDB çərçivəsində ünsiyyətin
artmasında Prezident İlham Əliyevin əməli fəallığı çox zaman həlledici rol oynayır. Dövlətimizin başçısının
uzaqgörən siyasəti sayəsində Azərbaycan beynəlxalq konfransların, simpoziumların, yarışların, qlobal
fəaliyyətlərin mərkəzinə çevrilmişdir. Ölkəmizin tolerantlığı, multikulturalizmi, buradakı aktiv dialoq mühiti,
sülhpərvərlik və birgəyaşayışın nümunəvi formaları ölkəmizin üstün keyfiyyətləri kimi səciyyələndirilir.
Artıq dünya miqyasında da rəsmi qaydada etiraf olunur ki, indi Azərbaycan borc alan ölkədən borc
verən ölkəyə, qonşulardan dəstək uman dövlətdən köməyə ehtiyacı olanlara yardım edən dövlətə çevrilib. Elə
ötən həftə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının əsas qərarverici orqanı olan Ümumdünya Səhiyyə Assambleyasının
“Pandemiyaya son qoyaraq növbəti pandemiya təhlükəsinin qarşısının alınması: birlikdə daha sağlam, təhlükəsiz
və ədalətli dünyanın qurulması” mövzusunda virtual şəkildə keçirilmiş 74-cü sessiyasına videoformatda qoşulan
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda COVID-19 pandemiyasına qarşı mübarizənin aspektlərindən bəhs etmiş və
dünyanın az inkişaf edən ölkələrinə beynəlxalq yardım zərurətini bir daha önə çəkmişdir. Qeyd etmişdir ki, biz
kasıb ölkələrin öz əhalisini qorumaq imkanından məhrum olunmasını ictimai şəkildə qınayırıq: “Bu problemin
həlli məqsədilə Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatı adından BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasında bütün ölkələrin
peyvəndlərə bərabər və universal çıxışının təmin edilməsi ilə bağlı qətnamə irəli sürmüş və həmin qətnamə cari
ilin mart ayında yekdilliklə qəbul olunmuşdur. Bu xüsusda, biz inkişaf etmiş ölkələri və donor təşkilatlarını inkişaf
etməkdə olan, xüsusilə ən az inkişaf etmiş ölkələrə dəstək verməyə çağırırıq”.
...Biz bu yazını çapa hazırlayarkən Fransa Prezidenti Emmanuel Makronun Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevə ünvanladığı təbrik məktubu mətbuatda dərc edildi. Əsasən ermənipərəst mövqe nümayiş etdirən,
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münaqişəni törədənlə ona cəlb olunanı fərqləndirməyən Fransa Prezidenti məktubunda yumşaq şəkildə də olsa,
yenə eyni mövqeyi sərgiləyib. Amma onun təbrikində müəyyən obyektiv yanaşmalar da yox deyil. Bu
kontekstdən çıxış edərək deyə bilərik ki, Fransa Prezidentinin “Cari il yanvarın 14-də son telefon danışığımız
zamanı ikitərəfli münasibətlərimizə yeni bir nəfəs vermək istədik. Məhz eyni açıqlıq və səmimi ruhda cari il
yanvarın 25-də Bakıya səfər etmiş Dövlət katibi Jan-Batist Lömuanı qəbul etdiniz” – deyə xatırlatdığı məqamlar
pozitiv ruhludur. O, məktubunda davamlı sülhə şərait yaratmaq üçün dərin işləri davam etdirmək zərurətini
vurğulayır, cənab İlham Əliyevin Fransa ilə ikitərəfli münasibətlərin keyfiyyətinə şəxsi bağlılığını bildiyini etiraf
edərək, bunu bölüşdüyünü söyləyir. Arzu edir ki, ölkələrimiz bir çox sahələrdə inkişaf potensialından istifadə
edə bilsin. Makron öz məktubunu “Cənab Prezident, Sizə olan yüksək ehtiramımı qəbul etməyinizi xahiş edirəm"
sözləri ilə tamamlayıb. Göründüyü kimi, hətta ermənilərin qatı himayədarı kimi tanınan Fransa Prezidenti belə
cənab İlham Əliyevin şəxsiyyətinə ehtiram bəslədiyini etiraf edir. Bu isə əslində, Azərbaycanın dünyada
durmadan artan nüfuzunun, dövlət başçımızın diplomatik uğurlarının obyektiv təsdiqidir.
Doğru fikirdir ki, diplomatiya daim inkişaf edir, daha incə və transparent (aydın, şəffaf) olur. Onun
metodları dəyişir, yeni, bəzən çox gözlənilməz formaları yaranır. Tam əminik ki, Azərbaycan Prezidenti cənab
İlham Əliyev öz fəaliyyətində, uğur qazandığı diplomatiya sahəsində zamanın “nəbz”ini düzgün tutmaqla
ölkəmizi və xalqımızı yeni və daha böyük nailiyyətlərə çatdıracaq.
Xalq qəzeti. - 2021.- 6 iyun. - № 116. - S. 3.
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Avropa İttifaqı – Azərbaycan münasibətləri: Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsləri yeni
perspektivlər açır
Kamal Adıgözəlov
Azərbaycanla Avropa İttifaqı (Aİ) arasında mövcud olan tərəfdaşlıq münasibətləri bütövlükdə Cənubi
Qafqazın geosiyasi gələcəyi üçün çox əhəmiyyətlidir. Keçən əsrin 90-cı illərindən başlayan bu münasibətlərin
dinamikası zaman-zaman fərqli olub. Aİ-nin qonşuluq siyasətinə etdiyi düzəlişlər fonunda 2015-ci ildən bu yana
müşahidə edilən sürətli geosiyasi dəyişikliklər Brüssel–Bakı xəttində də maraqlı yeniliklərə səbəb olmaqdadır.
Ekspertlər, xüsusən qırx dörd günlük İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra Aİ ilə Azərbaycan arasında
münasibətlərin hansı xətt üzrə inkişaf edəcəyi ilə ciddi maraqlanırlar. Müxtəlif təhlillər aparılır, proqnozlar verilir.
Bütün bunların fonunda Aİ – Azərbaycan münasibətlərinin hazırkı mərhələdə ziddiyyətləri və perspektivləri
üzərində geniş dayanmağa ciddi ehtiyac vardır.
Əlbəttə, bu problem hər iki tərəf üçün ciddi surətdə aktuallığını saxlayır. Onu iki aspektdə nəzərə almaq
olar. Birinci aspekt Avropa İttifaqının hələ də dünyanın böyük geosiyasi güclərindən biri olması ilə bağlıdır.
Faktiki olaraq, Aİ hazırda böyük bir məkanda geosiyasi balans yaratmaq funksiyasını yerinə yetirir. Eyni
zamanda, Avropa İttifaqı Cənubi Qafqaz dövlətləri ilə (həm "Şərq Tərəfdaşlığı" proqramı çərçivəsində, həm də
ikitərəfli əlaqələr müstəvisində) münasibətlərin qurulmasında müəyyən təcrübəyə malikdir. Belə ki, 1992-ci
ildən başlayaraq Aİ müxtəlif proqramlar vasitəsilə region ölkələri ilə əlaqələrini inkişaf etdirməyə çalışır.
İkinci aspekt Azərbaycanın son illər ərzində sürətli iqtisadi inkişaf yolu keçməsi, müstəqil siyasətini
daha da təkmilləşdirməsi ilə İkinci Qarabağ müharibəsində əldə etdiyi parlaq qələbə sayəsində regionda geosiyasi
balansı yeniləməsilə bağlıdır. Nəticədə, bir tərəfdən, dünyanın böyük geosiyasi gücləri regiondakı siyasətlərinə
düzəlişlər etməli oldular, digər tərəfdən, Azərbaycanı bu regionun əsas geosiyasi faktoru kimi nəzərə almağa
başladılar. Bu iki məqam Aİ–Azərbaycan münasibətlərinin məzmununa ciddi təsir etməkdədir.
2020-ci ilin sentyabrına qədər: Brüssel–Bakı münasibətlərinin dinamikası
Avropa İttifaqı – Azərbaycan münasibətlərinin dinamikasına iki aspektdə baxmaq daha doğru olardı.
Onlardan biri tərəflər arasında "Şərq Tərəfdaşlığı" proqramına uyğun olaraq əlaqələrin qurulmasını nəzərdə tutur.
Digəri isə Brüsselin Cənubi Qafqazın lider dövləti kimi Azərbaycanla ikitərəfli əlaqələrinin inkişafı ilə bağlıdır.
Ancaq hər iki aspekt Aİ-nin yeni qonşuluq siyasəti konsepsiyasının çətiri altında bir-biri ilə üzvi surətdə
bağlıdır və daimi qarşılıqlı əlaqədədir. Qonşuluq siyasəti Aİ-nin 2004-cü ildə baş verən genişlənməsinə reaksiya
olaraq işə salınmışdı. Bu məqam Azərbaycan da daxil olmaqla təşkilatın qonşu olduğu dövlətlərə istiqamətlənmiş
siyasi kursunda prinsipial dəyişikliklə sıx bağlıdır. Belə ki, genişlənmə Aİ-nin şərq və cənub istiqamətlərində
sərhədlərini yeniləşdirdi ki, uyğun olaraq, "qonşu ölkələr" və "Aİ-nin xarici sərhədləri" anlayışlarına da geosiyasi
kontekstdə yeni məzmun çalarları verdi.
"Köhnə qonşular"ın təşkilatla bilavasitə sərhədləri vardı və qısa zaman kəsiyində Aİ-yə üzv olmaq
perspektivləri mövcud idi. "Yeni qonşular"ın isə Aİ ilə bilavasitə sərhədləri yoxdur və ona üzv olmaq imkanından
məhrum idilər. Bundan başqa, "yeni qonşular" dövlət olaraq çox fərqlidirlər və müxtəlif maraqlar güdürlər.
Yəni "Avropa Qonşuluq Siyasəti"ndə (AQS) coğrafi faktor mühüm rol oynayır. Lakin, nədənsə, Aİnin qonşuluq siyasətində məhz bu məqam ekspertlər tərəfindən unudulur. Bu o deməkdir ki, Aİ birbaşa sərhədi
yaxınlığında olan ölkələrə (məsələn, Polşa və ya Rumıniyaya) münasibətdə siyasətini ondan coğrafi olaraq uzaq
olan Gürcüstan və ya Azərbaycanla eyni məzmunda qura bilməzdi. Deməli, AQS, faktiki olaraq, Aİ üçün,
birincisi, "qonşu ölkələr" anlayışını yeni şəraitə uyğun müəyyən etməli idi, ikincisi, buna uyğun olaraq qarşılıqlı
münasibətlər siyasətinə konkret məzmun verməli idi.
Təcrübə göstərdi ki, Aİ yeni vəziyyətə uyğun siyasətində bir sıra ziddiyyətli məqamlardan xilas ola
bilməyib. Təbii ki, bu prosesləri uzaqgörən Azərbaycan rəhbərliyi diqqətlə izləyir və milli maraqlara uyğun
mövqe işləyib hazırlayırdı. Doğrudan da, 2008-ci il Rusiya – Gürcüstan müharibəsi və 2013–2014-cü illərin
Rusiya – Ukrayna münaqişəsi Bakının ehtiyatlı davranmasına tam haqq qazandırdı. Digər prosesləri də müşahidə
edən Azərbaycan bərabərhüquqlu tərəfdaş kimi əlaqələrin dinamik inkişafını təmin edə biləcək və strateji xarakter
daşıyacaq əməkdaşlıq paketini Brüsselə təklif etdi.
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Bu, Aİ – Azərbaycan münasibətlərində dönüş nöqtəsi olmaqla iki cəhətdən mühüm əhəmiyyət kəsb
edirdi. Birincisi, faktiki olaraq, Azərbaycan Rusiya ilə yanaşı yeganə postsovet məkanı ölkəsi idi ki, Avropa ilə
müstəqil və bərabərhüquqlu tərəfdaş kimi əlaqələr qurmağı sistemli şəkildə təşkilata təklif etdi. İkincisi,
Azərbaycan Aİ-yə üzv olmaq üçün hansısa tabeçiliyi qətiyyən qəbul etmədiyini, əsas məqsədinin müstəqil dövlət
kimi onunla strateji xarakterli əməkdaşlıq olduğunu ifadə etdi.
Burada ekspertlərin vurğuladığı əhəmiyyətli bir məqamı da qeyd etmək istərdik. 2015-ci ildə Avropa
İttifaqı özünün qonşuluq siyasətinin fəlsəfəsində dəyişiklik etdiyini bəyanladı. Səbəb kimi 2004-cü ildən
başlayaraq Avrasiyada ciddi geosiyasi dəyişikliklərin baş verməsi göstərilirdi. Səbəblər sırasında təhlükəsizlik,
enerji ilə təminat, terror, qonşu ölkələrin maraqları arasında yaranmış ciddi fərqlər, bir sıra münaqişələrin
kəskinləşməsi qeyd edilirdi. Bunları nəzərə alaraq Brüssel qonşuluq siyasətində assosiativ üzvlük şərtindən imtina
etdi. Bununla yanaşı, Avropa İttifaqı inklüziv inkişaf, enerji təhlükəsizliyi, geosiyasi təhlükəsizlik, sosial sferada
islahatlar, demokratiya, insan haqları və s. bu kimi aspektlərdə qonşularla əlaqələrdə BMT-nin 2030-cu ilə qədər
strateji hədəflər hesab etdiyi punktlara uyğun fəaliyyət göstərəcəyini bəyan etdi.
2015-ci il noyabrın 18-də Aİ-nin xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ali nümayəndəsi Federika
Moqerini təşkilatın yeni qonşuluq siyasətinin beş təməl prioritetini belə ifadə etmişdi: birincisi – iqtisadi
əməkdaşlıq, ikincisi – enerji əməkdaşlığı, üçüncüsü – təhlükəsizlik, dördüncüsü – miqrasiya, beşincisi –
qonşularla əlaqələr. Bu prioritetlər əsasında Aİ-nin qonşu ölkələrlə, o cümlədən Azərbaycanla əlaqələrində dörd
əsas istiqamət üzrə 2020-ci ilə qədər fəaliyyət üstünlük təşkil etməli idi. Həmin istiqamətlər aşağıdakılardır: daha
güclü iqtisadiyyat, daha möhkəm idarəetmə, daha güclü rabitə və daha güclü cəmiyyət. Xatırladaq ki, sonuncu
istiqamət insanlar arasında əlaqələri və münasibətlərdə çevikliyi ifadə edir. Bütövlükdə sadalanan istiqamətlər
üzrə 2020-ci ilə qədər Cənubi Qafqaz ölkələri də daxil olmaqla "iyirmi açar vəzifə" yerinə yetirilməli idi.
Beləliklə, Aİ qonşuları ilə əlaqələri mərhələlərə böldü. İlk olaraq, 2020-ci ilə qədərki müddətdə bu
istiqamətdə həyata keçirilməli olan konkret istiqamətlər (dörd istiqamət) və iyirmi vəzifə müəyyən edildi. Aİ
2020-ci ilə qədərki müddətdə bu məqsədlə Avropa Qonşuluq Aləti (ENİ) çərçivəsində layihələrə təqribən 15,4
milyard avro xərcləməli idi. Xatırladaq ki, ENİ strateji xarakterli "Avropa Qonşuluq Siyasəti"nin konkret
reallaşdırılması mexanizmidir.
Deməli, Aİ 2015-ci ildə Azərbaycanın təklif etdiyi strateji tərəfdaşlıq kursunun şərtlərinə uyğun
mövqeyə gəlmiş oldu. Bu, Azərbaycan rəhbərliyinin Aİ ilə münasibətlərdə həyata keçirdiyi strateji baxışın birbaşa
qələbəsi idi. Sonrakı proseslər də həmin tezisi təsdiqlədi.
Bəs bütün bunlara Aİ nə dərəcədə nail oldu? Azərbaycanın mövqeyi nə dərəcədə bu prosesdə nəzərə
alındı? Bu suallara cavab vermək üçün 2018-ci ildə Avropa Komissiyasının və təşkilatın xarici işlər üzrə şurasının
birgə apardığı daxili monitorinqin bir sıra nəticələrinə nəzər salaq. Bununla məqaləmizin əsas tezisinə bir addım
da yaxınlaşmış olarıq.
Öncə onu vurğulayaq ki, monitorinq sənədində ayrıca qeyd olunur ki, "tərəflərin konkret nəticələr əldə
etməsi üçün qarşılıqlı surətdə təşəbbüskar olması ön plana çıxır". Bu o deməkdir ki, Aİ-Azərbaycan
münasibətlərinin 2020-ci ildə əldə edilməsi nəzərdə tutulan nəticələrinin reallaşması üçün mühüm şərt "Aİ tələb
etdi, Azərbaycan yerinə yetirməlidir" təfəkkürü ilə deyil, bir-birinə qarşılıqlı hörmət, aktivlik göstərmək şüuru
ilə davranmaq lazım gəldiyini Brüsselin anlaması oldu.
Azərbaycanla münasibətlərin inkişafına üç əsas məsələ kontekstində baxılır – vətəndaş cəmiyyəti
təsisatları ilə qarşılıqlı əlaqələr, qadınların hüquq və imkanlarının genişlənməsi, həmçinin strateji kommunikasiya.
Daha sonra vurğulanır ki, hələlik tərəqqi strateji kommunikasiyada müşahidə edilir, vətəndaş cəmiyyəti və
müstəqil KİV məsələləri diqqət tələb edir.
Bunların fonunda Azərbaycanda kiçik və orta biznes üçün nəzərdə tutulan kreditin 50 faizinin reallaşdığı
qeyd olunur. Ticarəti 17 faiz artıb. Aİ-nin 2020-ci ilin martında keçirilən tədbirində "Şərq Tərəfdaşlığı"
proqramına üzv ölkələr üçün 962 milyon avro yardım ayrılıb. Onun 14 milyonu Azərbaycanda ailələrə kömək,
peşə təhsilini inkişaf etdirmək üçün ayrılıb. Ancaq Gürcüstana pandemiya ilə mübarizə üçün 183 milyon,
Ukraynaya isə 190 milyon avro ayrılıb. Həm də Gürcüstanla ticarətin cəmi 6 faiz artdığı vurğulanır. Ermənistan
üçün ayrılan yardım da Azərbaycana nəzərdə tutulandan xeyli çoxdur – 92 milyon.
Bu proseslərin fonunda Aİ vurğulayır ki, Azərbaycanla strateji kommunikasiya sahəsində əlaqələrdə
inkişaf vardır. Tamamilə doğrudur, ancaq bu, əsas olaraq Azərbaycanın atdığı addımlar hesabına olub və indi də
bu yöndə davam edir. Bəs strateji kommunikasiya nədir? Bu, hər şeydən öncə, müasir informasiyakommunikasiya texnologiyaları sahəsində əməkdaşlıq, kibertəhlükəsizliyin təmini, enerji təhlükəsizliyi, regionda
kommunikasiya xətlərinin qlobal və regional layihələr kontekstində açıq saxlanması və yenilərinin yaradılması,
münaqişələri ədalətli həll etməklə insanlar arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsi və s. məqamları nəzərdə tutur.
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Biz, Aİ tərəfindən bu istiqamətlər üzrə praktiki səmərəsi olan və Azərbaycana istiqamətlənmiş konkret
addımların atıldığını xatırlamırıq. Lakin Brüssel həmişə Azərbaycanın sadalanan sferalar üzrə təşəbbüslərini
dəstəkləyib. Nəticədə, Avropanın enerji təhlükəsizliyi üçün çox vacib olan "Cənub Qaz Dəhlizi" layihəsi işə
başlayıb. Hazırda bu layihədən Aİ-nin üzvləri (məsələn, Yunanıstan, İtaliya) və digər Avropa ölkələri
bəhrələnirlər. Təbii ki, "Cənub Qaz Dəhlizi" bu kontekstdə Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminində və
deməli, strateji kommunikasiyanın inkişafında mühüm rol oynayır.
Aİ-nin monitorinqi təşkilatın Azərbaycanla əlaqələrinin inkişafında elə bir dəyişikliyin baş
vermədiyinimi təsdiqləyir? Təbii ki, yox. Əksinə, yuxarıda bir qədər geniş təqdim etməyə çalışdığımız proseslər
2020-ci ilin sentyabr-noyabr aylarında (qırx dörd gün) baş verən ciddi geosiyasi-hərbi proseslərin real mahiyyətini
anlamağa yardımçı olur. Və bu prizmadan da Aİ – Azərbaycan münasibətlərinin real dinamikasını dərk etməyə
imkan yaranır.
Beləliklə, bizim 2015-ci ildən bu yana şərti olaraq Aİ – Azərbaycan münasibətlərinin dinamikasının
birinci mərhələsi adlandırdığımız mərhələdə çox mühüm hadisələr, dəyişikliklər baş verib.
Əvvəla, Brüssel Azərbaycan rəhbərliyinin təklif etdiyi əməkdaşlıq modelinin həm müasir tələblərə, həm
tərəflər arasında real olaraq əlaqələrin inkişafına, həm də böyük bir məkanda enerji-kommunikasiya
təhlükəsizliyinin təmininə xidmət etdiyini anladı.
İkincisi, Brüssel qarşılıqlı əlaqələrdə təşəbbüsün Azərbaycanda olduğunu qəbul etdi. Bu,
bərabərhüquqlu tərəfdaşlığa alternativin olmadığının dərki ilə yanaşı, Azərbaycanın Cənubi Qafqazın lider dövləti
olduğunun etirafıdır.
Üçüncüsü, Aİ Azərbaycanla "Avropa Qonşuluq Siyasəti" çətiri altında və "Şərq Tərəfdaşlığı"
proqramı çərçivəsində münasibətlərin qurulması istiqamətinin müəyyən məhdudiyyətlər yaratdığını başa düşdü.
Azərbaycanla kritik bir regionda lider olan, geosiyasi-hərbi, təhlükəsizlik, iqtisadi və energetik sferalarda səmərəli
təşəbbüslər irəli sürən müstəqil dövlət olaraq münasibət qurmaq daha faydalıdır.
Dördüncüsü, bunun fonunda Brüssel Azərbaycana regional əməkdaşlığın əsas faktoru kimi yanaşmağa,
təhlükəsizlik sahəsində Bakının ciddi rolunu qəbul etməyə və onunla münasibətləri məhz bu kimi məqamları
nəzərə alaraq qurmağa başladı.
Bununla da artıq 2020-ci ilin payızından Aİ – Azərbaycan münasibətlərində bir dönüşün yarandığı
tezisini irəli sürə bilərik. Bu, qarşılıqlı münasibətlərdə ikinci mərhələnin başlaması anlamına gəlir. Bu fikri təsdiq
etmək üçün 2020-ci ilin payızında nələrin baş verdiyi üzərində bir qədər geniş dayanaq.
Dönüş nöqtəsi: qırx dörd günlük İkinci Qarabağ müharibəsi
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev qətiyyətli bir addımı ilə sözün əsl mənasında dünyanı
heyrətləndirdi. BMT, Aİ, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələri və başqa güclər Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
ətrafında özlərinə sərf edən oyunlar qurmaqda davam etdikləri bir zamanda Azərbaycan BMT-nin məlum
qətnamələrini və Aİ-nin qəbul etdiyi sənədlərdə vurğulanan müddəaları təkbaşına həyata keçirməyə başladı.
Əvvəlcə Bakının uğur əldə edəcəyinə şübhə etdilər, qısa müddətdə isə tamam başqa mənzərənin şahidi oldular.
Çünki Ali Baş Komandanın çox uğurlu fəaliyyəti, ordunun yüksək peşəkarlığı, cəmiyyətin sıx birliyi sayəsində
cəmi qırx dörd gün müddətində Ermənistan ordusu darmadağın oldu.
Proseslərin geosiyasi və informasiya tərəfləri Aİ – Azərbaycan münasibətlərinin yeni səviyyəyə
keçməsində daha böyük rol oynadı. Belə ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev siyasət, diplomatiya, hərb
meydanı və informasiya istiqamətlərinin hər biri üzrə dünya səviyyəsində yetkinlik, ədalətlilik, çeviklik, strateji
düşüncə, qətiyyət və praqmatik addımlar nümayiş etdirdi. Bu, Brüsselə iki aspektdə ciddi təsir göstərdi.
Birincisi, hazırda Avropa İttifaqının özündə lider çatışmazlığı ("qıtlığı") vardır. Angela Merkel
siyasətdən gedir, Böyük Britaniya təşkilatı tərk edib, Emmanuel Makron ziddiyyətli addımlar atır. İlham Əliyev
qırx dörd gün ərzində Avropa miqyasında belə fəal, çevik, müasir düşüncəli, qətiyyətli və sülhpərvər lider
olduğunu sübut etdi.
İkincisi, ərazi bütövlüyünün təmininə xidmət edən aktiv hərbi əməliyyatlar dövründə İlham Əliyev
təkbaşına bütün informasiya sahəsinə yeni məzmun verdi. Xaricdən gəlmiş qərəzli jurnalistlərə belə sübut etdi
ki, Azərbaycan müharibə istəmir, Bakı ədalətlə və beynəlxalq hüququ gözləməklə ərazi bütövlüyünü təmin edir
və bu anlamda, faktiki olaraq, BMT və Aİ-yə yardım göstərir. Əgər Ermənistan işğal etdiyi torpaqları tərk edərsə,
Azərbaycan dərhal əməliyyatları dayandıracaq və İrəvanla əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edə bilər. Bir
şərtlə ki, Ermənistan kapitulyasiyanı qəbul etsin və uyğun sənədi imzalasın.
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Bu iki məqam Aİ-nin Cənubi Qafqaz, o cümlədən Azərbaycan siyasətinə nəinki mane olurdu, hətta ona
yeni sivil məzmun vermək imkanı yaratmışdı. Avropa İttifaqı Azərbaycanın timsalında postsovet məkanında real
demokratik düşüncəyə və davranışa malik müstəqil dövlətlə rastlaşırdı. Bu, şübhə yoxdur ki, Brüsselin ikili
standart və islamofobiya kimi hallara reverans etməsi şansını heçə endirir. Çünki artıq mənzərəni Bakı yaradır və
onun kimin hansı rolu oynadığı haqqında dəqiq təsəvvürü mövcuddur.
Aİ-ni öz mövqeyinə yenidən baxmağa vadar edən iki mühüm faktoru mütləq vurğulamaq gərəkdir.
Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan rəhbərləri arasında imzalanan 2020-ci il 10 noyabr sənədi və 2021-ci il
yanvarın 11-də Moskvada imzalanan sənəd sübut etdi ki, Rusiya və Türkiyə Qərbin iştirakı olmadan Cənubi
Qafqazda istənilən xarakterli problemi təminatla həll edə bilərlər. Sözdə deyilməsə də, aydın görünürdü ki,
beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən Aİ proseslərdən kənarda qalır. Bu da onun nüfuzuna ciddi zərbədir. Deməli,
Brüssel hansısa yolla bu prosesə müdaxilə etməli idi.
Digər məqam ondan ibarətdir ki, əldə edilən razılıqların şərtləri göstərirdi ki, Azərbaycan Cənubi
Qafqazla yanaşı, daha geniş miqyasda regional əməkdaşlıq, enerji və nəqliyyat təhlükəsizliyi və strateji
kommunikasiya sahələrində aparıcı rol oynamaq statusuna yüksəlib. Aİ-nin yuxarıda vurğulanan proqramları
aspektində bu, faktiki olaraq, Azərbaycanın təşkilat üçün yeni perspektivlər açması anlamına gəlir.
Belə ki, əldə edilən razılaşmalara görə, regionda kommunikasiya xətlərinin açılması və müxtəlif
beynəlxalq layihələr çərçivəsində region dövlətlərinin (Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Rusiya, İran və
Türkiyə) iştirakına ciddi əhəmiyyət verilir. Həmin bağlılıqda Zəngəzur dəhlizinin yaradılması mühüm strateji
əhəmiyyət kəsb edən məsələ kimi qəbul edilir. Bununla aydın oldu ki, Azərbaycan qırx dörd gün ərzində Cənubi
Qafqazda geosiyasi dinamikanı, qüvvələr nisbətini və ümumi mənzərəni elə dəyişdi ki, artıq qlobal güclərin heç
biri əvvəlki məntiqlə regionda fəaliyyət göstərə bilməzdi. Brüsselin bunu dərk etməsi onun mövqeyinə yenidən
baxmasını şərtləndirdi.
Brüssel bu məsələdə hər hansı Avropa liderinə də etibar edə bilməzdi. Çünki qırx dörd günlük savaş
müddətində Almaniya laqeyd, Fransa isə tamamilə tərəfkeş, ermənipərəst mövqe tutdu. Hətta savaşın gedişində
erməni tərəfdən iştirak etmək cəhdi və onun fonunda separatçı rejimi tanımaq kimi sərsəm addımların
atılmasından bəhs edildi.
Bu, bir tərəfdən, Aİ üçün kritik bir dönəm idi. Brüssel 2015-ci ildə xarici siyasətinə etdiyi düzəlişlərə
bir daha düzəliş etməli idi. Digər tərəfdən isə, onun üçün yeni şans yaranmışdı. Öncə Azərbaycan, Rusiya və
Ermənistan liderləri tərəfindən imzalanmış üçtərəfli sazişi inkar etməyə çalışan Qərb, sonradan onu qəbul etmək
məcburiyyətində qaldı. Bununla da, İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra Brüssel Aİ – Azərbaycan
münasibətlərinə yeni dinamika vermək və yeni mənzərə yaratmaq zərurətini dərindən hiss etdi. Lakin bunu hansı
yolla etmək olar?
Müharibədən sonra: ziddiyyətlər və perspektivlər
Artıq qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycanın Cənubi Qafqazda geosiyasi mənzərəni kökündən dəyişməsi
bütün qlobal güclərin regiona istiqamətlənmiş siyasətinə düzəlişlər edilməsi zərurətini ortaya qoydu. Avropa
İttifaqı isə buna daha çox ehtiyac duyur. Həmin səbəbdən, müharibə bitdikdən bir qədər sonra Brüssel bu və ya
digər üsullarla regiondakı vəziyyətə müdaxilə etməyə çalışdı. Hətta öncə müəyyən inkarçılıq mövqeyi hiss
olunurdu. Sonra ATƏT-in Minsk qrupu vasitəsilə Dağlıq Qarabağda varlığını təmin etməyə cəhd göstərdi. Ancaq
aydın oldu ki, bu da asan məsələ deyil və Rusiya ilə yanaşı, regionun lideri Azərbaycanla da hesablaşmaq lazım
gəlir.
Bu məqam Aİ–Azərbaycan münasibətlərinin hazırkı mərhələsi üçün əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycanla
hesablaşmağın iki aspekti vardır. Birincisi, Brüssel nəzərə almalı idi ki, Azərbaycan təkbaşına BMT və ATƏTin Minsk qrupunun həyata keçirməyə məsul olduğu, lakin yerinə yetirə bilmədiyi çətin vəzifənin öhdəsindən gəlib.
Bu, qarşılıqlı münasibətlərdə Azərbaycan faktoruna daha böyük diqqət göstərilməsini tələb edir. İkincisi,
Azərbaycan Prezidenti İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra da vurğulayırdı ki, rəsmi Bakı Aİ ilə yeni sazişin
imzalanmasına önəm verir. Yəni qalib Azərbaycan Avropa İttifaqını mühüm tərəfdaş sayır və onunla əlaqələri
inkişaf etdirmək niyyətindədir.
Xüsusilə Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya rəhbərlərinin imzaladıqları razılaşma sənədində
əməkdaşlıqla bağlı ifadə olunan mövqe Aİ-nin yeni qonşuluq siyasəti və "Şərq Tərəfdaşlığı" proqramı
çərçivəsində müəyyən etdiyi əməkdaşlıq şərtləri ilə ziddiyyət təşkil etmir. Hətta inklüziv iqtisadi inkişaf, insanlar
arasında əlaqələrdə mobilliyin və kütləviliyin artırılması və strateji kommunikasiyanın inkişafı aspektlərində
tamamilə üst-üstə düşür. Qalır tərəflərin bu istiqamətlərdə münasibətləri inkişaf etdirmək üçün səmimiyyətlə
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konkret addımlar atması. Bu məqamda da təəssüf ki, Avropa təsisatlarının ikili standarta meyilliliyini müşahidə
etdik. Nümunələrə baxaq.
Aİ birtərəfli qaydada Ermənistanla əlaqələrə cəhd etdi. Hətta bəzi avropalı deputatlar Azərbaycandan
icazə almadan Dağlıq Qarabağa (artıq münaqişə bölgəsi deyil) səfər etdilər. Onlara Rusiya sülhməramlıları şərait
yaratdı. Fransız deputatlar bu işdə xüsusi canfəşanlıq göstərirdilər. Azərbaycanın ciddi etirazlarından sonra
Rusiya sülhməramlıları anladılar ki, qaydaları pozurlar və bu proses dayandırıldı.
Ancaq təəssüf ki, Aİ bununla kifayətlənmədi. Təşkilatın Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toivo
Klaar bu il aprelin 14-də Ermənistana səfəri çərçivəsində özünü "xarici işlər naziri" kimi qələmə verən, qanunsuz
rejimin nümayəndəsi David Babayan ilə görüşdü. Buna rəsmi Bakı sərt reaksiya verdi və Avropa İttifaqının
Azərbaycandakı nümayəndəsi Xarici İşlər Nazirliyinə dəvət edilərək T.Klaarın münaqişə sonrası bölgədə
yaranmış yeni reallıqları nəzərə almayan, kövrək sülhə təhdid doğuran və qarşı tərəfə əsassız gözləntilər verən
addımlar atmasının yolverilməz olduğu vurğulandı. Yalnız bundan sonra T.Klaar separatçılarla görüşdə
humanitar məsələləri müzakirə etdiklərini və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı hər hansı niyyətlərinin
olmadığını bildirdi.
Lakin, əlbəttə, Aİ-nin xüsusi nümayəndəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hörmət edirsə,
separatçılıqla məşğul olan Azərbaycan vətəndaşları ilə Bakının razılığı olmadan görüşməməlidir. Bu aspektdə
hər bir addım beynəlxalq hüquqa, Azərbaycanın suveren haqlarına və qanunlarına uyğun aparılmalıdır.
Bunların fonunda Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzə Komissarı Dunya Miyatoviçin Azərbaycan
Prezidentinə ünvanladığı məktub da yuxarıda vurğulanan məqamların təsadüf və ya şəxsi təşəbbüs olmadığını,
əksinə, Brüsselin ikili standart və selektiv yanaşma ənənələrinə sadiqliyini qoruyub saxladığını nümayiş etdirir.
Belə ki, D.Miyatoviç 30 ilə yaxın davam edən münaqişənin azərbaycanlıların nəhəng humanitar əziyyətlərə səbəb
olmasını və yüz minlərlə azərbaycanlının insan haqlarının kütləvi pozulması reallığını "unudub" və yaxud onların
"Komissarın mandatına aid olmaması" barədə absurd fikir bildirib.
Avropa Şurasının rəsmisi Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərində tarixi-mədəniyyət
abidələrini məhv etməsini, məscidlərdə heyvanlar saxlamasını, böyük talançılıq törətməsini, şəhərlərdə daşı-daş
üstündə qoymamasını ya "unudub", ya da bütün bu sadalananları "Komissarın mandatına uyğun görməyib". Qırx
dörd günlük müharibə dövründə Gəncə, Bərdə, Ağcabədi və Tərtər şəhərlərində dinc əhalinin böyük dağıdıcı gücü
olan bombalarla atəşə tutulması "unutqanlıq" ləkəsi kimi tarixə düşüb.
Komissar hansısa "humanizmə uyğun olmayan səhnələrdən", Dağlıq Qarabağda və ətrafındakı
"icmalar"dan, "narahatedici və alçaldıcı görüntülər"dən, Bakıdakı Hərbi Qənimətlər Parkının açılışından
narahatlığını ifadə edib. Əsl ikili standart nümunəsidir.
Maraqlıdır ki, bunu Avropada bir sıra ekspertlər də vurğulayırlar. Onlar burada günahı Aİ-nin Cənubi
Qafqaz strategiyasındakı natamamlıqda görürlər. Məsələn, Borut Qrqiç yazır ki, Brüssel üçün insan haqları,
qanunun aliliyi kimi məsələlər əhəmiyyət kəsb edir, lakin onlar strateji vizyonu təşkil etmirlər. Həm də söhbət
böyük infrastruktur layihələrinin keçdiyi regiondan gedirsə, problem daha konkret həll edilməlidir. Çünki
"...söhbət Xəzər dənizindən hasil olunan nefti və qazı Avropaya nəql edən layihələrdən gedir. Bundan başqa, AİÇin fiber-optik magistralı da bu regiondan keçir. Cənubi Qafqazdan keçən mürəkkəb nəqliyyat sistemi isə Asiya
ilə Avropa arasında quru yolu ilə birbaşa ticarətin inkişafına və təşviqinə istiqamətlənib.
Bunların fonunda "Aİ postmüharibə dövrünün idarə olunmasında taktiki nöqteyi-nəzərdən rolunu
genişləndirməlidir... O, "Qarabağ İnkişaf Bankı"nın yaradılmasında iştirak etməlidir. Bu, Avropa Yenidənqurma
və İnkişaf Bankı modelində yaradıla, Aİ, Azərbaycan və Ermənistanın birgə layihəsi ola bilər. Bölgədə
infrastruktur, elektrik enerjisi, bələdiyyə institutunun bərpası, tikinti, kənd təsərrüfatı, kiçik və orta bizneslə bağlı
layihələrin bu bank vasitəsilə maliyyələşdirilməsi mümkündür... Bununla yanaşı, Avropa Komissiyası "Şərq
Tərəfdaşlığı" çərçivəsində texnoloji innovasiyalarla bağlı layihələrin həyata keçirilməsinə çağırış edə bilər".
Belə çıxır ki, artıq Avropanın ekspert dairələrində təşkilatın Cənubi Qafqazda postmüharibə dövründə
strateji təşəbbüsü ələ almasını və həmin bağlılıqda Azərbaycanın regiondakı aparıcı rolunu praktiki olaraq qəbul
etməsini vacib sayırlar.
Bəs ötən müddət ərzində rəsmi Bakı Aİ istiqamətində hansı addımları atıb? Nümunələrə nəzər salaq. Bu
il martın 5-də Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının VII qurultayındakı çıxışı zamanı bəyan edib:
"Biz Avropa İttifaqı ilə sıx əlaqələr qurmuşuq. Avropa İttifaqına üzv olan doqquz ölkə ilə strateji tərəfdaşlıq
haqqında sənədlər imzalanıb". Prezident "Şərq Tərəfdaşlığı" ölkələrindən heç birinin Aİ-yə üzv olan doqquz ölkə
ilə strateji tərəfdaşlıq haqqında sənəd imzalamadığını vurğulayıb. Dövlət başçısı fikirlərinə davam edərək ifadə
edib: "Onlar Assosiasiya sazişi imzalayıblar, o sazişə də mən baxmışam. O, faktiki olaraq saziş deyil, o, təlimat
kitabçasıdır. O ölkələrə təlimat verilir, bunu belə etməlisən, bunu elə etməlisən. Mən isə ondan imtina etdim.
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Dedim ki, bizə belə təlimat lazım deyil. Biz özümüz bilirik nə etmək lazımdır". Nəhayət, ölkə rəhbəri vurğulayıb
ki, yaxın gələcəkdə danışıqlar bərpa ediləcək. (Aİ ilə yeni saziş paketi ilə bağlı aparılan danışıqlar nəzərdə tutulur
– müəllif).
Azərbaycan "Cənub Qaz Dəhlizi" layihəsi çərçivəsində Aİ üzvləri olan bir sıra ölkələrlə əməkdaşlığı
inkişaf etdirib. Nəqliyyat dəhlizlərinin fasiləsiz işləməsini təmin edən addımlar atılıb. Nəhayət, strateji
kommunikasiya üçün böyük əhəmiyyəti olan Zəngəzur dəhlizinin açılması üçün siyasi qətiyyət, iqtisadi iradə və
tam hazırlıq nümayiş etdirilib. Prezident İlham Əliyev bu məsələnin əhəmiyyətini belə ifadə edib: "Azərbaycan
Şərq–Qərb, Şimal–Cənub, Şimal–Qərb nəqliyyat dəhlizləri kimi regional bağlantı layihələrinin icrasına mühüm
töhfə vermişdir. Hazırda biz Azərbaycan ərazisindən Asiyanı Avropa ilə birləşdirən Şərq–Qərb dəhlizinin tərkib
hissəsi olacaq "Zəngəzur nəqliyyat dəhlizi" üzərində çalışırıq. Bu dəhliz Azərbaycana Avrasiyanın nəqliyyat və
logistika mərkəzi kimi mövqeyini gücləndirməyə imkan verəcək".
Yeri gəlmişkən, rəsmi Bakının Aİ ilə əlaqələri səmimi olaraq inkişaf etdirmək niyyəti haqqında rusiyalı
ekspertlər də yazırlar. Məsələn, Vladimir Avatkov Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritetlərinə həsr edilmiş
təhlili məqaləsində vurğulayır ki, Bakı Aİ ilə əlaqələri fraqmentar deyil, kurs olaraq davamlı surətdə inkişaf
etdirməkdədir. Bu baxımdan Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında keçirilən görüşlərdə rəsmi Bakının konkret
layihələr üzrə təkliflər verməsi maraqlıdır. Bu onu göstərir ki, Azərbaycan rəhbərliyi üçün Aİ ilə əlaqələr xarici
siyasətin prioritetləri sırasına daxildir.
Beləliklə, Azərbaycan yenə də Avropa İttifaqı ilə münasibətlərin real zəmində səmərəli olması üçün
üzərinə düşən bütün vəzifələri yüksək səviyyədə yerinə yetirir. Bununla rəsmi Bakı həm Avropa İttifaqı ilə
əlaqələri gücləndirir, həm də bir daha regionun aparıcı dövləti, lider ölkəsi kimi fəallığını ortaya qoyur. Əminliklə
demək olar ki, Aİ – Azərbaycan münasibətləri yalnız ziddiyyətlərlə deyil, həm də perspektivlə xarakterizə olunur.
Azərbaycan Prezidentinin qətiyyəti və ədalətli siyasəti ilə tərəflər arasında əlaqələrin güclənəcəyinə yeni ümidlər
yaranmaqdadır.
Aİ-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafı tərəflərin bərabərhüquqlu tərəfdaş statusunda bir-birini qəbul
etməsinə bağlıdır. Əvvəlki dövrlərdə Avropa İttifaqı "Şərq Tərəfdaşlığı" proqramına daxil olan ölkələrin
maraqlarını nəzərə almağa həvəsli deyildi. Azərbaycanın müstəqil davranışları və xüsusən İkinci Qarabağ
müharibəsindəki qələbəsi Brüsseli mövqeyinə yenidən baxması ilə nəticələndi.
Avropa İttifaqı 2015-ci ildə qonşuluq siyasətinə düzəlişlər etməklə, faktiki olaraq, Azərbaycanın təklif
etdiyi istiqamətlər üzrə əməkdaşlıq xəttinə keçdi. Bununla Azərbaycan Rusiya ilə yanaşı, postsovet məkanında
Aİ ilə bərabərhüquqlu tərəfdaş statusuna yüksəlmiş dövlət oldu. Bu vəziyyət "Şərq Tərəfdaşlığı"na daxil olan
digər ölkələrin yürütdüyü siyasətə də təsir etdi.
Azərbaycanın İkinci Qarabağ müharibəsindəki parlaq qələbəsi Aİ-ni regiona münasibətini dəyişməyə
sövq etdi. Brüssel yeni yaranmış geosiyasi mənzərəyə nüfuz etmək üçün daha fəal olmaq xəttini seçdi. Lakin bu
zaman regionda artıq Rusiya və Türkiyənin aparıcı rol oynaması ilə barışmalı oldu. Aİ Cənubi Qafqaz
istiqamətində siyasətini vurğulanan şərtlər çərçivəsində daha səmərəli etmək istiqamətində çalışır.
Hazırda Aİ Azərbaycanla münasibətlərə daha çox önəm verir. Ekspertlərin qənaətinə görə, Brüssel
strateji xarakterli və konkret məzmuna malik layihələrin həyata keçirilməsinə üstünlük verməlidir. O cümlədən,
Aİ strateji kommunikasiyaların işə salınmasında yaxından iştirak etməlidir. Azərbaycan bu istiqamətdə konkret
addımlar atdığından söhbət, faktiki olaraq, Aİ-nin Azərbaycanı dəstəkləməsindən gedir. Bu baxımdan Aİ-nin
Zəngəzur dəhlizinin reallaşmasına münasibəti Brüssel üçün mühüm bir sınaq təsiri bağışlayır.
Xalq qəzeti. - 2021.- 9 iyun. - № 118. - S. 3-4.
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Beynəlxalq və regional təşkilatlarla fəal əməkdaşlıq Azərbaycanın mövqeyini daha da
möhkəmləndirir
Əliqismət Bədəlov
Azərbaycan müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində öz mövqeyini getdikcə möhkəmləndirir,
əməkdaşlığı genişləndirir, bugünkü inkişafı ilə, siyasi, iqtisadi, hərbi, mədəni və s. istiqamətlər üzrə əldə etdiyi
nəticələrə görə bölgədə və dünyada söz sahibi olan bir ölkəyə çevrilir. Ötən il sentyabrın 27-də işğalçı Ermənistan
tərəfindən başlanılan və noyabrın 10-da Azərbaycanın parlaq qələbəsi ilə başa çatan Vətən müharibəsindən sonra
ölkəmizin beynəlxalq aləmdəki reytinqi daha da yüksəldi. 44 günlük müharibə Azərbaycanın həm iqtisadi, həm
də hərbi gücünü dünyaya nümayiş etdirdi. Artıq ölkəmizlə əməkdaşlıq etmək istəyən dövlətlərin, eləcə də,
beynəlxalq təşklatların sayı getdikcə artır. Azərbaycanın ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətləri inkişaf edir,
müstəqil dövlətimiz beynəlxalq təşkilatlarda uğurla təmsil olunur. Ümumiyyətlə, ölkəmiz beynəlxalq müstəvidə
özünü etibarlı tərəfdaş kimi təsdiq edib. Eyni zamanda, respublikamızda həyata keçirilən uğurlu siyasət
dövlətimizin əsaslarını əhəmiyyətli dərəcədə möhkəmləndirib, indiki dinamik inkişafı şərtləndirib.
Azərbaycan regional və qlobal səviyyədə fəaliyyətini, o cümlədən, beynəlxalq miqyasda əməkdaşlığı
genişləndirərək və dərinləşdirərək müstəqil dövlət kimi bir sıra beynəlxalq təşkilatların fəal üzvünə çevrildi. Ulu
öndər Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərliyə qayıdışından sonra qarşıya qoyulan prioritet vəzifələrdən biri
beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələri möhkəmləndirmək və həmin qurumların fəal üzvünə çevrilmək idi. Azərbaycan
müstəqillik dövründə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avropa
Şurası, İslam Konfransı Təşkilatı, Müstəqil Dövlətlər Birliyi, Qoşulmama Hərəkatı kimi bir çox təşkilata üzv
olmuşdur. Azərbaycan Respublikası həmçinin GUAM regional qurumunun təsisçilərindən biridir.
Təbii ki, Azərbaycanın sürətli inkişafı, iqtisadi gücünün artması, əhalinin rifahının yüksəlməsi bir sıra
digər məsələlərdə də təsiredici rol oynayır. Sözsüz ki, qazanılan uğurlar Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə
mövqeyini də əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirdi. Xüsusilə, uğurlu enerji siyasəti getdikcə beynəlxalq aləmin
diqqət mərkəzinə çevrildi. Ölkəmiz tərəfindən reallaşdırılan müstəqil enerji siyasəti regionun və regionətrafı
coğrafiyanın enerji təhlükəsizliyini təmin etməklə yanaşı, Azərbaycanı dünyanın enerji bazarında aparıcı
ixracatçılardan birinə çevrildi. Bir çox dövlətlər, o cümlədən, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar artıq Azərbaycanı
etibarlı strateji tərəfdaş kimi qəbul edir.
Azərbaycan 2011-ci ildə Qoşulmama Hərəkatına üzv qəbul olunmuşdur. Bu təşkilat bəşəri dəyərlərin
təbliğinə xidmət edir və bütün ölkələrin suverenliyi, müstəqilliyi və ərazi bütövlüyünə sadiqliyini nümayiş etdirir.
Qoşulmama Hərəkatı özündə 120 ölkəni birləşdirməklə BMT Baş Assambleyasından sonra dünya dövlətlərinin
təmsil olunduğu ən böyük siyasi təsisatdır. Qoşulmama Hərəkatında olduğu qısa müddət ərzində ölkəmiz
beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini qətiyyətlə müdafiə etməklə böyük nüfuz qazanıb.
Hərəkata üzv ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının 2016-cı ildə keçirilmiş XVII Zirvə Görüşündə
növbəti sammitin Bakı şəhərində keçirilməsi və 2019-2022-ci illər üzrə sədrliyin Azərbaycana həvalə edilməsi
barədə yekdil qərar qəbul olunmuşdur. Bu, ölkəmizə göstərilən hörmətin, inamın və etimadın təzahürüdür. Eyni
zamanda, bunu dünya ölkələrinin əksəriyyətini öz sıralarında birləşdirən Qoşulmama Hərəkatının bizim
siyasətimizə verdiyi dəstək kimi qiymətləndirilir. Qoşulmama Hərəkatına ölkəmizin sədrlik etməsi üzv dövlətlərin
Azərbaycana olan etimadının və ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunun artmasının göstəricisidir.
Əminliklə demək olar ki, bu gün ölkəmiz dünya birliyinin tam bərabərhüquqlu üzvüdür, söz sahibi
olan dövlətdir. Son bir neçə ildə Azərbaycanın əldə etdiyi ugurlar, hərtərəfli iqtisadi nailiyyətlər, Ermənistan
üzərindəki parlaq qələbə respublikamızı regionda güc mərkəzlərindən birinə çevirib. Dövlətimizin başçısı İlham
Əliyevin bildirdiyi kimi, artıq bütün beynəlxalq təşkilatlar, böyük dövlətlər bizə maraq göstərir, bizimlə yaxın
olmaq, tərəfdaşlıq etmək istəyirlər. Son illər dövlət başçımıza ünvanlanmış təbrik məktublarında da bu məqamlar
öz əksini tapır. Həmin məktublarda Azərbaycanın Ermənistan üzərindəki parlaq qələbəsinin xüsusi vurğulanması
ölkəmizin haqq işi uğurunda mübarizə aparmasına verilən yüksək dəyərin nümunəsidir. Bu baxımdan, Amerika
Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti Co Baydenin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə ünvanladığı
təbrik məktubundakı bəzi məqamları diqqətə çatdırmaq yerinə düşərdi.
Dünyanın supergüc dövlətinin başçısının təbrik məktubunda qeyd edilib ki, ABŞ Administrasiyası
təhlükəsizliklə bağlı ümumi narahatlıqlar və regional barışıq məsələlərinin həlli istiqamətində Azərbaycanla
birgə çalışacaqdır. Qeyd edilir ki, ABŞ, həmçinin ölkəmizin iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi və Xəzər dənizində
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enerji imkanlarının inkişafı ilə bağlı səylərimizi dəstəkləyir. Amerika Birləşmiş Ştatları iqtisadi əməkdaşlıq üçün
yeni imkanları nəzərdən keçirmək arzusundadır. ABŞ Prezidenti, həmçinin Ermənistan və Azərbaycan arasında
barışığın təşviq olunmasına sadiq qaldığını bildirib. Bununla ayanşı, ABŞ-ın Azərbaycanla iqtisadi əməkdaşlıq
üçün yeni imkanları nəzərdən keçirmək arzusunda olduğu da qeyd edilib.
Dünyanın başı üzərini koronavirus kabusu aldığı bir vaxtda da Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlara
əlaqələri zəifləməmiş, əksinə, dövlətimizin başçısının təşəbbbüsü ilə bir sıra beynəlxalq təşkiatların videoformat
şəklində konfransı keçirilmişdir. Bu da Azərbaycanın beynəlxalq müstəvidə yeri və rolunu daha da
gücləndirməkdədir.
Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev liderlik nümayiş etdirərək pandemiyaya qarşı mübarizədə
bəşəriyyət üçün çox önəmli ideyalarla çıxış edib və həmin siyasəti bu gün də davam etdirir. “Gözəgörünməz
düşmənlə mübarizə”də beynəlxalq təşkilatlarla birlikdə müzakirələr aparmaq dövlət başçımızın təşəbbüsü ilə
reallaşmışdır. Bəri başdan qeyd edək ki, ölkəmiz COVID-19-a qarşı mübarizədə qlobal həmrəyliyin nümunəsi
kimi Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına 10 milyon dollar könüllü ianə ayırıb, 30-dan artıq dövlətə humanitar
yardım göstərib. Digər tərəfdən, Prezident İlham Əliyev çox əhəmiyyətli təşəbbüslər və ideyalarla çıxış edib.
Dövlətimizin başçısının təşəbbüsü ilə Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının sədri statusunda bu təşkilatın
dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində fövqəladə zirvə görüşü keçirilib. Yeri gəlmişkən, Türk Şurası COVID19-a qarşı mübarizə mövzusunda Zirvə görüşü keçirən ilk beynəlxalq təşkilat olub. Bununla yanaşı, Qoşulmama
Hərəkatının sədri olan Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə hərəkatın təmas qrupunun COVID-19
pandemiyasına həsr edilmiş onlayn zirvə görüşü də təşkil edilib. Bu tədbirdə Qoşulmama Hərəkatına üzv
dövlətlərlə yanaşı, BMT-nin Baş katibi, BMT Baş Assambleyasının prezidenti, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının
Baş direktoru, Afrika İttifaqı və Avropa İttifaqı kimi beynəlxalq təşkilatların yüksək çinli nümayəndələri də
iştirak ediblər.
Prezident İlham Əliyev Qoşulmama Hərəkatının videoformatda keçirilən zirvə görüşündə çıxışı
zamanı qlobal həmrəyliyin nümunəsi kimi, pandemiya ilə mübarizə məqsədilə BMT Baş Assambleyasının dövlət
və hökumət başçıları səviyyəsində videokonfrans formatında xüsusi sessiyasının keçirilməsi təklifini irəli
sürmüşdü. Dövlət başçımızın bu təşəbbüsünün qısa müddət ərzində BMT-nin 130-dək üzv dövləti tərəfindən
dəstəklənməsi beynəlxalq ictimaiyyətin ölkəmizə olan böyük inam və etimadının növbəti göstəricisidir. Bu təklif
Nyu-Yorkda Qoşulmama Hərəkatına 120 üzv ölkə arasında yekdilliklə razılaşdırılıb. Təşəbbüsü dəstəkləyən
ölkələr dünyanın bütün regionlarını əhatə edilib. BMT-dən sonra dünya dövlətlərinin təmsil olunduğu ikinci ən
böyük siyasi təsisat olan Qoşulmama Hərəkatına sədrlik edən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu təşkilatın
üzvləri adından BMT Baş Assambleyasının dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində xüsusi sessiyasının
keçirilməsi təklifi ilə Baş katib Antonio Quterreşə müraciət ünvanlayıb. Dövlət başçımızın həmin təşəbbüsü ilə
BMT-nin COVID–19-la mübarizəyə həsr olunmuş xüsusi sessiyası keçirilib.
Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasi strategiya ölkəmizlə əməkdaşlıqda maraqlı olan
dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların diqqət mərkəzindədir. Son 10 il ərzində xarici ölkələrin Azərbaycanda
açılmış diplomatik nümayəndəliklərin xronikası da təsdiqləyir: Ölkəmizdə 2010-cu ildə Fələstin Dövləti və
İndoneziya Respublikasının səfirlikləri, 2011-ci ildə Serbiya Respublikasının və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin
səfirlikləri, 2012-ci ildə Argentina Respublikası, Qırğız Respublikası və Əfqanıstan İslam Respublikasının
səfirlikləri, 2013-cü ildə Sudan Respublikasının Səfirliyi, 2014-cü ildə Kolumbiya Respublikasının,
Malayziyanın, İsveç Krallığının, Meksika Birləşmiş Ştatlarının səfirlikləri, Xorvatiya Respublikası , İspaniya
Krallığı və Estoniya Respublikası səfirliklərinin ofisləri, 2015-ci ildə Əlcəzair Xalq Demokratik Respublikasının
və Portuqaliya Respublikasının diplomatik ofisləri, 2018-ci ildə Venesuela Bolivar Respublikası və Çili
Respublikasının səfirlikləri açılmış, Xorvatiya Respublikasının diplomatik ofisinin statusu səfirlik səviyyəsinə
qaldırılmışdır. 2019-cu ildə Bakıda Slovakiya Respublikasının Səfirliyi, Monteneqronun Səfirliyinin ofisi
fəaliyyətə başlamış, Əlcəzair Xalq Demokratik Respublikasının diplomatik ofisinin statusu səfirlik səviyyəsinə
qaldırılmışdır.
Bununla yanaşı, Türkiyə Respublikasının Gəncə və Lənkəran şəhərlərində baş və fəxri konsulluqları,
Portuqaliya və Makedoniya respublikalarının, həmçinin Efiopiya Federativ Demokratik Respublikasının, San
Marino Respublikasının, Monqolustanın, Monteneqronun Bakı şəhərində fəxri konsulluqları açılmışdır.
Göründüyü kimi, faktlar da təsdiqləyir ki, Azərbaycanın beynəlxalq aləmdəki rolu getdikcə artır. Bu da dünya
dövlətləri və nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb
edir.
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Bu gün Prezident İlham Əliyevin dövlətimizin dünya birliyində mövqeyinin daha da güclənməsinə
xidmət edən və xalqımızın siyasi iradəsinə əsaslanan siyasi kursu beynəlxalq aləmdə məmnunluqla qəbul olunur.
Ölkə başçısı bu siyasəti müasir dövrün çağırışlarına və gələcəyin tələblərinə uyğun olaraq həyata keçirir.
Xalq qəzeti. - 2021.- 11 iyun. - № 120. - S. 4.

2160

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra yeni xarici siyasət kursu formalaşdırıldı
Elçin Əhmədov,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının professoru,
siyasi elmlər doktoru
Bu gün biz Heydər Əliyev siyasətinə sadiq qalaraq bu siyasəti davam etdiririk. Bu illərdə biz Heydər
Əliyev siyasətinin təntənəsini görürük, onun fiziki yoxluğu şəraitində bu siyasət yaşayır və yaşayacaqdır.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Azərbaycanın bir qərinəlik dövrü dahi şəxsiyyət, müdrik dövlət xadimi, ulu öndər Heydər Əliyevlə bağlı
olub. Ümummilli lider Heydər Əliyevin zəngin irsi indiki və gələcək nəsillər üçün əvəzsiz sərvət, böyük qürur və
iftixar mənbəyidir. Bu irsi öyrənmək və təbliğ etmək bizim hər birimizin məsul və şərəfli borcudur.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin müdrik rəhbərliyi, həyata keçirdiyi düşünülmüş, məqsədyönlü tədbirlər
hesabına 1969-1982-ci illər Azərbaycanın intibah dövrü kimi tarixə çevrilib. XX əsrin 70-80-ci illəri
Azərbaycanın ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni inkişafında özünəməxsus və spesifik xüsusiyyətləri ilə
səciyyələnən mühüm tarixi zaman kəsiyidir. Bu dövrdə həyata keçirilən tədbirlər məhz ümummilli lider Heydər
Əliyevin adı və onun fəaliyyəti ilə bağlıdır. Ümummilli lider çox bacarıqlı, son dərəcə təcrübəli dövlət başçısı və
müdrik siyasi xadim kimi bir sıra çətin və mürəkkəb vəzifələrin öhdəsindən müvəffəqiyyətlə gəlmək bacarığı
nümayiş etdirib. Həmin dövrdə Azərbaycanda bütün sahələrdə ölkəmizin milli mənafeyinin qorunmasına
yönəlmiş mühüm addımlar atılıb və bu nailiyyətlər o vaxt hakimiyyətdə olan ümummilli lider Heydər Əliyevin
rəhbərliyi və prinsipiallığı sayəsində mümkün olub.
Yeni xarici siyasət strategiyası
XX əsrin 80-ci illərinin ortalarından etibarən keçmiş Ermənistan SSR ərazisində anti-Azərbaycan, antitürk
təbliğatı daha da güclənməyə başladı. Bu proses M.Qorbaçovun SSRİ rəhbəri seçilməsindən sonra daha geniş
miqyas aldı. 1987-ci il oktyabrın 21-də Sov.İKP MK Siyasi Bürosunun üzvü, SSRİ Nazirlər Soveti Sədrinin
birinci müavini Heydər Əliyev Sov.İKP MK-nin plenumunda vəzifəsindən istefa verdikdən bir neçə gün sonra
Sov.İKP MK-nın Baş katibi Mixail Qorbaçovun iqtisadi məsələlər üzrə müşaviri A.Aqanbekyan Parisdə
“İnterkontinental” otelində müsahibəsində DQMV-nin Ermənistana birləşdirilməsi zərurətini açıqladı.
Azərbaycan Respublikası 1991-ci il oktyabrın 18-də dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra
dövlətçiliyini inkişaf etdirərək möhkəmləndirmək üçün tarixi fürsət əldə etmiş oldu. Belə bir şəraitdə milli
dövlətçilik prinsiplərinə uyğun olaraq yeni xarici siyasət kursunun formalaşdırılması və həyata keçirilməsi ən
vacib məsələ kimi qarşıda dururdu. Ermənistanın Azərbaycana qarşı əsassız ərazi iddiaları ilə Dağlıq Qarabağda
başlayan erməni separatizmi, eləcə də hərbi təcavüzün genişlənməsi ölkəmizi ciddi siyasi və iqtisadi problemlərlə
üz-üzə qoydu.
Azərbaycan müstəqillik əldə etdiyi ərəfədə və ondan sonra Ermənistanın hərbi təcavüzü ilə qarşılaşdı və
torpaqlarımız işğal altına düşdü. Həmin dövrdə ölkə çətin vəziyyətdə idi, ordu formalaşmamışdı, hansı
istiqamətdə addımlar atılacağı bilinmirdi. Eyni zamanda, ölkədə sabitlik yox idi, xaos, hakimiyyətsizlik hökm
sürürdü. Nəticədə, idarəçilik təcrübəsi olmayan insanların hakimiyyətdə olması Azərbaycanı parçalanmaq
təhlükəsi qarşısında qoymuş, vətəndaş müharibəsi həddinə gətirib çıxarmışdı. Bu baxımdan, Ermənistanın
ölkəmizə qarşı hərbi təcavüzünün qarşısını almaq, onun ağır nəticələrini aradan qaldırmaq, dövlətimizin ərazi
bütövlüyünü və təhlükəsizliyini təmin etmək, dünyaya siyasi və iqtisadi inteqrasiya olunmaq zərurəti
düşünülmüş, ardıcıl və fəal xarici siyasət tələb edirdi.
Belə bir şəraitdə yalnız 1993-cü ilin ikinci yarısında ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə
qayıdışı Azərbaycanda müstəqil dövlətçilik ideyalarının bərqərar olmasına şərait yaratdı. Bundan sonra
Azərbaycanın xarici siyasət kursunda mövcud reallıqları nəzərə alan və ölkəmizin milli mənafelərinin
qorunmasına yönəlmiş əməli dəyişikliklər edildi. Bu dövrdən başlayaraq həyata keçirilən xarici siyasətimiz məhz
ümummilli liderin adı və onun fəaliyyəti ilə bağlıdır. Özünün zəngin dövlətçilik təcrübəsinə əsaslanaraq
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dövlətimizin yeni xarici siyasət kursunun vacib istiqamətlərini müəyyənləşdirən Prezident Heydər Əliyevin bu
yenilənmiş xarici siyasət xəttində, ilk növbədə, bir sıra ən mühüm və təxirəsalınmaz vəzifələrin yerinə yetirilməsi
qarşıya qoyulmuşdu.
Həmin vəzifələrdən biri və ən əsası Azərbaycanı beynəlxalq aləmdəki təcrid vəziyyətindən çıxarmaq,
ölkəmiz haqqında yaradılmış mənfi ictimai rəyi dağıtmaq və xalqımızın haqq işini dünya ictimaiyyətinə olduğu
kimi çatdıraraq respublikamız ətrafındakı informasiya blokadasını yarmaqdan ibarət idi. Ona görə də yeni xarici
siyasət xətti üçün hər şeydən əvvəl müharibə dayandırılmalı və dinc şərait təmin edilməli idi. Bu məqsədlə 1994cü ilin mayından Ermənistanla atəşkəsə nail olunması, qanunsuz hərbi birləşmələrin buraxılması və ölkə daxilində
sabitlik yaratmaq yolunda atılan addımlar sayəsində yeni xarici siyasət xəttinin ardıcıllıqla həyata keçirilməsi
üçün lazım olan əlverişli dinc şərait yarandı.
Müstəqilliyi bərpa etdikdən sonra demokratik dövlət quruculuğu yoluna qədəm qoymuş Azərbaycan
Respublikasının xarici siyasətində dünya birliyinə inteqrasiya, ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlər, o cümlədən
beynəlxalq və regional təşkilatlarla əlaqələrin yaradılması və inkişaf etdirilməsi ümummilli lider Heydər Əliyevin
fəaliyyətinin başlıca istiqamətlərindən birini təşkil etmişdir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin xarici siyasət xəttində beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığın
genişləndirilməsi məsələlərinə çox böyük diqqət yetirilmişdir. Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlara üzv olmaqla
yanaşı, onların işlərində müntəzəm, eləcə də fəal surətdə iştirak etməsi və səmərəli əməkdaşlıq ölkəmizin
problemlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan, 1994-cü il mayın
4-də ümummilli lider Heydər Əliyevin “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramının çərçivə sənədini imzalaması
Azərbaycanın beynəlxalq mövqelərinin möhkəmlənməsi istiqamətində atılan mühüm addımlardan biri oldu. Bu
proqramın ölkəmiz üçün əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, NATO-nun hərbi strukturları ilə Azərbaycan Ordusunun
sülh naminə əməkdaşlıq etmək, birgə təlim və manevrlər keçirmək, onların ordu quruculuğu təcrübəsindən
bəhrələnmək, kadr hazırlığı və s. sahədə birgə hərəkət etmək imkanı verməklə yanaşı, ölkəmizin bu proqramda
iştirakı qarşıya qoyulan məqsədlərin həyata keçirilməsi üçün də əlverişli şərait yaratmışdır. Azərbaycan çoxtərəfli
Trans-Atlantik təhlükəsizlik əməkdaşlığı proqramlarını inkişaf etdirərək Avropa qitəsində, eləcə də onun
sərhədlərindən kənarda təhlükəsizlik və sabitliyə töhfə verir.
Azərbaycanın Avropa institutlarına inteqrasiyası istiqamətində Avropa Şurasının bərabərhüquqlu üzvü
olması respublikamızın mühüm problemlərinin dünya ictimaiyyətinin diqqətinə obyektiv çatdırılması üçün yeni
və çox mötəbər tribuna vermiş oldu. Belə ki, Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin 2001-ci il yanvarın 17-də
nümayəndələr səviyyəsində keçirilmiş iclasında Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv
qəbuluna dair qərar qəbul edildi. Bu qərar ümummilli liderin uzaqgörən xarici siyasətinin və bu istiqamətdə
görülmüş məqsədyönlü fəaliyyətinin nəticəsi idi. Az sonra, yəni, yanvarın 25-də Azərbaycan Prezidenti Heydər
Əliyevin iştirakı ilə Strasburqda ölkəmizin bu təşkilata üzv qəbul edilməsi münasibətilə rəsmi mərasim keçirilmiş
və dövlətimizin üçrəngli bayrağı ucaldılmışdır. Bu hadisəni ümummilli lider Heydər Əliyev yüksək
qiymətləndirərək demişdi: “Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul edilməsi onun nəinki müstəqil, suveren,
demokratik, dünyəvi dövlət kimi tanınmasıdır, həm də Avropa ailəsinin bərabərhüquqlu üzvü kimi Azərbaycan
dövlətinin inkişafında yeni mərhələnin başlanğıcıdır”.
Dövlət başçısı Heydər Əliyev Avropa Şurasının tribunasından Azərbaycanın mənafeyinə uyğun şəkildə
istifadə edilməsi üçün uğurlu bir addım atdı. Belə ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı Azərbaycan
nümayəndə heyətinə Milli Məclisin deputatı İlham Əliyevin rəhbərlik etməsi və onun AŞPA-dakı fəaliyyəti
ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin qarşıya qoyduğu bütün vəzifələri reallaşdırdı. Bütün bunların məntiqi
davamı kimi, siyasi qabiliyyəti, diplomatik məharəti və prinsipiallığı ilə xüsusi seçilən Azərbaycan nümayəndə
heyətinin rəhbəri İlham Əliyevin 2003-cü il yanvarın 27-də AŞPA-nın vitse-prezidenti və qurumun büro üzvü
seçilməsi ilə müstəqil ölkəmizin tarixinə yeni səhifə yazıldı.
Qazanılan bu uğurlarla yanaşı, Azərbaycanın ən ağrılı problemi olan Ermənistan – Azərbaycan
münaqişəsinin nizama salınması ümummilli lider Heydər Əliyevin xarici siyasət fəaliyyətində başlıca yer
tutmuşdur. Bu məqsədlə 1993-cü ilin ikinci yarısından başlayaraq Prezident Heydər Əliyev respublikamızın
təhlükəsizlik problemlərini, xüsusilə Ermənistanın ölkəmizə qarşı əsassız ərazi iddiaları və hərbi təcavüzü
məsələlərini beynəlxalq aləmə çıxararaq, regionda sülhün bərqərar olması üçün beynəlxalq təşkilatların təsirini
artırmağa çalışmışdır. Bu məqsədlə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev ən yüksək səviyyədə dövlət başçıları
və nümayəndə heyətləri ilə ikitərəfli, eləcə də çoxtərəfli görüşlərində, ATƏT-in zirvə toplantılarında, Minsk
qrupunun həmsədrləri ilə aparılan müzakirələrdə, eyni zamanda, Ermənistan prezidenti ilə danışıqlarda
göstərdiyi səylər ümummilli liderin apardığı məqsədyönlü siyasətin mühüm tərkib hissəsini təşkil etmişdir.
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Ümumiyyətlə, artıq tarixdə qalmış Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinc vasitələrlə
nizama salınması ümummilli lider Heydər Əliyevin xarici siyasət fəaliyyətində mühüm yer tutmuşdur. Yalnız onu
qeyd etmək kifayətdir ki, 1993-2003-cü illər ərzində Azərbaycanın dövlət başçısı Heydər Əliyev Ermənistan
prezidenti ilə 23, ATƏT-in rəhbərliyi və Minsk qrupunun nümayəndələri ilə 150-yə qədər görüş keçirmişdir.
Azərbaycan Prezidenti bu dövrdə 80-dək ölkənin dövlət başçıları ilə keçirdiyi 500-dən çox görüşdə, eləcə də
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların ən yüksək səviyyəli nümayəndələri ilə, ATƏT-in, NATO-nun, Avropa Şurasının,
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının, MDB-nin, GUAM-ın, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının, Türkdilli ölkələrin dövlət
başçılarının zirvə görüşlərində Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi müzakirə olunmuşdur.
Hazırda regionda və dünyada baş verən əsas iqtisadi, siyasi və mədəni proseslərdə Azərbaycan dövləti
layiqincə təmsil olunur, öz mövqeyini bildirir və mənafelərini qoruyur. Ölkə daxilində gedən demokratik proseslər
və iqtisadi yüksəlişlə yanaşı, uğurlu xarici siyasət bu gün dünyanın aparıcı dövlətlərinin, nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatların diqqətini Azərbaycana yönəltmiş və bu da beynəlxalq hüquq normalarına uyğun qarşılıqlı faydalı
əməkdaşlığın yaranmasına və inkişafına əlverişli zəmin yaratmışdır. Bu gün dövlət başçısı İlham Əliyevin
yürütdüyü siyasət Azərbaycanın regionda və dünyada müttəfiqlərinin sayını xeyli artırmışdır.
Heydər Əliyevin xarici siyasət kursunu novatorcasına və dinamik şəkildə inkişaf etdirən Prezident İlham
Əliyev yüksək diplomatik istedadı sayəsində ölkəmizin dünyanın siyasi-iqtisadi mənzərəsini müəyyən edən
aparıcı dövlətlərlə və beynəlxalq təşkilatlarla münasibətləri keyfiyyətcə yeni müstəvidə daha da inkişaf
etdirmişdir. Nəticədə, Azərbaycan yalnız regionda gedən proseslərə deyil, eyni zamanda, beynəlxalq aləmdə
cərəyan edən proseslərə də təsir göstərmək imkanı qazanmışdır. Ona görə də bu gün dünyanı narahat edən və
həyati əhəmiyyətli bir sıra problemlərdə aparıcı dövlətlərin başçıları Azərbaycan rəhbərinin mövqeyi ilə
hesablaşırlar. Azərbaycan artıq Cənubi Qafqaz regionunda əsas söz sahibi olan dövlət kimi çətin geosiyasi şəraitdə
müstəqil xarici siyasət həyata keçirir. Artıq ölkəmiz bütün regional məsələlərdə əsas iştirakçıdır və dövlət başçısı
İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, regiondakı strateji əhəmiyyətli heç bir layihə Azərbaycanın razılığı olmadan
reallaşa bilməz. Göründüyü kimi, artıq bu il 30 illiyini qeyd edəcəyimiz müstəqil dövlətimiz bütün sahələr üzrə
inkişafını davam etdirir, beynəlxalq aləmdə mövqelərini daha da möhkəmləndirir, xarici siyasət sahəsindəki
uğurlarını intensivləşdirir.
Milli maraqlara söykənən xarici siyasət
Bu gün Azərbaycan regionun yeganə ölkəsidir ki, düşünülmüş və milli maraqlara söykənən xarici siyasəti
ilə regional təhlükəsizliyin təmin olunması istiqamətində ardıcıl və sistemli addımlar atır. Hazırda Azərbaycan
dövlətinin həyata keçirdiyi enerji layihələri, regional inteqrasiyaya xidmət edən əməkdaşlıq formatları Cənubi
Qafqazda sabitliyin təmin edilməsində mühüm rol oynayır. Bununla yanaşı, Azərbaycan dünyada sülhyaratma
prosesində fəal iştirak edir, səmərəli təklif və təşəbbüslərlə çıxış edir, öz praktik fəaliyyəti ilə sülhün və
təhlükəsizliyin möhkəmlənməsinə dəyərli töhfələr verir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi kursunu uğurla inkişaf etdirən Prezident İlham Əliyevin yüksək
diplomatik istedadı sayəsində son 18 il ərzində ölkəmizin dünyanın siyasi-iqtisadi mənzərəsini müəyyən edən
aparıcı dövlətlərlə və beynəlxalq təşkilatlarla münasibətləri keyfiyyətcə yeni müstəvidə daha da inkişaf etdirilib.
Nəticədə, Azərbaycan yalnız regionda deyil, eyni zamanda, beynəlxalq aləmdə cərəyan edən proseslərə də təsir
göstərmək imkanı qazanmışdır. Ona görə də bu gün dünyanı narahat edən və həyati əhəmiyyətli bir sıra
problemlərdə aparıcı dövlətlərin başçıları Azərbaycan rəhbərinin mövqeyi ilə hesablaşırlar.
2003-cü ildən keçən müddət ərzində Azərbaycan xalqı və dövləti, sözün əsl mənasında, sürətli inkişaf
dövrünü yaşayıb, problemlərin böyük hissəsi öz həllini tapıb, istənilən istiqamət üzrə konkret proqramlar icra
edilib. Ötən illərdə dünyada baş verən qlobal böhran fonunda Azərbaycan iqtisadiyyatının davamlı inkişafı, bütün
sosial proqramların vaxtında yerinə yetirilməsi əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş milli
iqtisadi inkişaf modelinin möhkəm təməllər üzərində qurulmasının əyani göstəricisidir.
Qeyd etmək lazımdır ki, 2020-ci ilin yanvar ayında 14-cü dəfə Dünya İqtisadi Forumu çərçivəsində
“Strateji baxış: Avrasiya” mövzusunda keçirilən panel iclasında iştirak edən Prezident İlham Əliyev moderatorun
“Avrasiyada indi böyük qüvvələr yerləşib, bir tərəfdən Rusiya, o biri tərəfdən Çin. Azərbaycanın Prezidenti kimi
Siz birinci növbədə kimə zəng edərsiniz – Moskvaya, yoxsa Pekinə?” sualına cavab olaraq Prezident İlham
Əliyevin “Bakıya” cavabı böyük önəm kəsb edir. Dövlət başçısının bu cavabı Azərbaycanın müstəqil, heç kimdən
asılı olmayan, milli maraqların hər zaman uca tutulduğu siyasət yürütdüyünün bariz nümunəsidir. Prezident
İlham Əliyev bildirdi ki, Azərbaycanın qonşu ölkələrlə münasibətləri dostluq, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq,
mehriban qonşuluq prinsiplərinə əsaslanır. Eyni zamanda, dövlət başçısı vurğuladı ki, Azərbaycan üçün onun
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milli maraqları həmişə birinci yerdədir və buna görə də müstəqillik illəri ərzində qazandığımız bütün nailiyyətlər
xalqımızın müstəqilliyimizə sadiq olmasına, siyasi və iqtisadi sahələrdə çox ciddi islahatlar həyata keçirdiyimizə
görə əldə olunub.
Vətən müharibəsindəki hərbi-diplomatik uğurlar
Prezident, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusu
sentyabrın 27-dən Ermənistanın hərbi təcavüzünə cavab olaraq 30 ilə yaxın müddətdə işğal altında olan
torpaqlarımızı azad etmək üçün genişmiqyaslı əks-hücum əməliyyatları həyata keçirməklə yanaşı, xalqımız
bütünlüklə dövlətimizin başçısının ətrafında səfərbər oldu. Azərbaycan torpaqlarının hər qarışının azad edilməsi
uğrunda gedən döyüşlər, qüdrətli ordumuzun şanlı tarix yazaraq düşmən üzərindəki sarsıdıcı zərbələri, eləcə də
işğalı altında olan şəhərlərimizin, yaşayış məntəqələrimizin, həmçinin müxtəlif istiqamətlərdə strateji
yüksəkliklərin işğalçılardan azad edilməsi xalqımızda böyük inam və ruh yüksəkliyi yaratdı.
Prezident, müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusunun sentyabrın
27-də Qarabağda başladığı genişmiqyaslı və uğurlu əks-hücum əməliyyatları nəticəsində noyabrın 9-dək 5 şəhər,
4 qəsəbə və 286 kənd işğaldan azad edildi. 44 gün ərzində Cəbrayıl şəhəri və rayonun 90 kəndi, Füzuli şəhəri və
rayonun 53 kəndi, Zəngilan şəhəri, rayonun Mincivan, Ağbənd, Bartaz qəsəbələri və 52 kəndi, Xocavənd
rayonunun Hadrut qəsəbəsi və 35 kəndi, Tərtər rayonunun 3 kəndi, Qubadlı şəhəri və 41 kəndi, Xocalı rayonunun
9 kəndi, Şuşa şəhəri, Laçın rayonunun 3 kəndi, həmçinin Ağdərə və Murovdağ istiqamətlərində bir neçə strateji
yüksəklik, Zəngilanda isə Bartaz, Sığırt, Şükürataz yüksəklikləri və daha 5 adsız yüksəklik azad olundu.
2020-ci il noyabrın 8-i tariximizə ən şanlı bir gün kimi yazıldı. Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə rəşadətli ordumuz Azərbaycanın tarixi, mədəni və strateji əhəmiyyətli, Qarabağın tacı olan Şuşa şəhərini
işğalçılardan azad etdi. Bu, 44 gün içərisində aparılan uğurlu əks-hücum əməliyyatlarının sırasında ən mühüm
tarixi hadisə və böyük hərbi qələbə oldu. Azərbaycanın hərbi-diplomatik uğurları, xüsusilə strateji əhəmiyyətli
Şuşa şəhərinin azad edilməsi müharibənin sonrakı gedişinə və taleyinə ciddi təsir göstərdi.
Prezident İlham Əliyevin qətiyyətli və prinsipial mövqeyi hərb meydanında olduğu kimi, diplomatiya
nəticəsində də uğurlarımızı şərtləndirirdi. Vətən müharibəsinin 44 günü ərzində dövlətimiz, beynəlxalq hüquq
prinsiplərini, xüsusilə BMT Nizamnaməsinin 51-ci maddəsini rəhbər tutub öz ərazilərini azad etmək hüququndan
istifadə edərək uğurlu və genişmiqyaslı əks-hücum əməliyyatları həyata keçirdi.
Azərbaycanın hərbi-diplomatik qələbəsi ilə nəticələnən 44 günlük Vətən müharibəsinin nəticəsində
noyabrın 20-də Ağdamın və 25-də isə Kəlbəcərin işğaldan azad edilməsi noyabrın 10-da imzalanmış üçtərəfli
bəyanatın müvafiq maddəsinin yerinə yetirilməsini, eləcə də münaqişənin hərbi-siyasi həllini müəyyənləşdirdi.
Bununla yanaşı, Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin qətiyyətli və prinsipial mövqeyi nəticəsində BMT
Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul etdiyi və 27 il yerinə yetirilməmiş qalan, eləcə də işğalçı qüvvələrin
Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər və Ağdam rayonlarından çıxmasını nəzərdə tutan 822 və 853 saylı
qətnamələr də məhz Azərbaycanın şərtləri ilə icra edildi. Bunun davamı olaraq, üçtərəfli Bəyanatın müvafiq
maddəsinə əsasən, Ermənistan silahlı qüvvələrinin 2020-ci il dekabrın 1-dən Laçın rayonundan çıxması
Azərbaycanın hərbi-diplomatik uğurlarının nəticəsi kimi qiymətləndirilməlidir.
Bu baxımdan, qeyd etmək lazımdır ki, dahi şəxsiyyət, müdrik dövlət xadimi Heydər Əliyevin siyasi
kursunu dinamik şəkildə inkişaf etdirərək Azərbaycanın milli maraqlarını uca tutan Prezident İlham Əliyevin
prinsipial mövqeyi hərb, diplomatiya meydanında olduğu kimi, informasiya savaşında da uğurlarımızı
şərtləndirirdi və tarixi qələbəmizin əsası qoyuldu. Azərbaycan Prezidentinin qeyd etdiyi kimi, biz döyüş
meydanında da, informasiya məkanında da, siyasi müstəvidə də qələbə qazandıq. Dövlətimizin başçısı birmənalı
olaraq bildirib ki, Azərbaycanın mübarizəsi haqq işidir və Qarabağ Azərbaycandır!
Xalq qəzeti. - 2021.- 1 iyul. - № 134. - S. 5.
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Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev Amerikanın nüfuzlu nəşri vasitəsilə
Ermənistanı sülhə çağırıb
Amerikada çıxan “The Washington Times” nəşrində Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident
Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevin “Ermənistan ilə
Azərbaycan arasında əməkdaşlıq və sülh haqqında” sərlövhəli məqaləsi dərc olunub.
AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezidentin köməkçisi 1970-ci illərdə SSRİ və ABŞ arasında soyuq müharibənin
qızğın dövründə gərginliyin azaldılması ilə paralel apararaq, Ermənistanla Azərbaycan arasında qarşılıqlı xoş
məramlı aktlar barədə söhbət açıb. Bu aktlar həbs edilən 15 erməni diversant ilə minalanmış sahələrin xəritəsinin
dəyişdirilməsində ifadə olunub. Hikmət Hacıyev qeyd edib ki, Ermənistanda parlament seçkilərindən sonra iki
dövlət arasında etimada əsaslanan münasibətlərin qurulmasına doğru növbəti addımın atılması vaxtı çatıb. Bu
addım nəticəsində diplomatik irəliləyiş əldə edilə və qarşıdurma əməkdaşlığa çevrilə bilər.
Ermənistan tərəfinin verdiyi xəritədə 97 min minanın yeri göstərilir. Lakin bu, minalanmış yeddi rayondan
yalnız biridir. Bununla yanaşı, müəllif diqqətə çatdırır ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan özü bunun
ölkənin əlində olan xəritələr paketinin yalnız bir hissəsi olduğunu etiraf edib. Hər halda hətta bir xəritənin
verilməsi belə Bakının bununla bağlı müraciətinin Yerevan tərəfindən “gündəliyin feyk xəbəri” adlandırıldığı
vaxtlarla müqayisədə irəliləyişdir.
Məqalədə qeyd edilir ki, minaların sayının ümumilikdə nə qədər olması məlum deyil. Qarabağ dünyanın
ən çox minalanmış regionlarından biri hesab edilir. 1,5 milyard kvadratmetrdən çox minalanmış ərazi Cənubi
Koreya ilə Koreya Xalq Demokratik Respublikası arasındakı hərbsizləşdirilmiş zonada yerləşən təmas xəttindən
çoxdur. Minalar böyük təhlükə mənbəyidir. Müəllif xatırladır ki, müharibə başa çatandan sonra təxminən 140
nəfər minaya düşüb, o cümlədən iki jurnalist mina qurbanı olub. İndi sülhə maneəni məhz bu minalar törədir. Karl
fon Klauzovitsin məşhur kəlamını yada salsaq, minalar müharibənin başqa vasitələrlə davamıdır.
Eyni zamanda, Yerevan üçün sülhə başlıca maneə saxlanılmış şəxslər - Ermənistan vətəndaşlarıdır. Müəllif
vurğulayır ki, onlar bəzi KİV-lərin düzgün olmayaraq adlandırdığı kimi hərbi əsir deyillər, bütün hərbi əsirlər
artıq dəyişdirilib. Minalanmış sahələrin xəritələrinin verilməsi iki dövlət arasında gərginliyin azaldılmasına və
etimada əsaslanan münasibətlərin qurulmasına daha bir təkan ola bilər.
Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, həmçinin Zəngəzur dəhlizi məsələsinə də toxunub. O əmindir ki, bu,
hər iki tərəfə sərfəlidir. Dəhliz Naxçıvan eksklavının təcrid olunmuş vəziyyətinə son qoyacaq, Ermənistan isə
Rusiya ilə yerüstü dəmir yolu xətti əldə edəcək.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri olan ölkələrin – Fransa, ABŞ və Rusiyanın yeni roluna diqqəti cəlb
edən müəllif yazır ki, bu qrup iki dövlət arasında etimada əsaslanan münasibətlərin qurulması üçün səylərini
davam etdirə bilər.
Sonda Hikmət Hacıyev qeyd edir ki, bu gün xalqlarımızın sülhü və sabitliyi bərqərar etmək şansı var. Bizim
üçün bir-birimizi daha yaxşı tanımağa və bundan yararlanmağa fürsət yaranıb. Bir-birini qarşılıqlı tanımanın son
nəticəsi sülh müqaviləsi ola bilər. Lakin sülh əvəzinə revanşizmə meyl edənlər regionu yeni fəlakətə gətirib çıxara
bilərlər.
Hikmət Hacıyev məqaləsini bu sözlərlə yekunlaşdırır: “Azərbaycanda həmişə belə anlayış mövcud olub ki,
əgər Ermənistan həqiqətən sülhün bərqərar olunmasında maraqlıdırsa, o halda regional layihələrdən bəhrələnə
bilər. Buna görə də gəlin, Cənubi Qafqazı sülh regionuna çevirək”.
AZƏRTAC-ın Vaşinqton bürosu
AZƏRTAC
2021, 2 iyul
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Ölkəmizin uğurlarının təməlində mükəmməl xarici siyasət kursu dayanır
İttifaq Mirzəbəyli
Biz balans axtarmırıq. Biz, sadəcə olaraq, xarici siyasətimizlə öz milli maraqlarımızı qoruyuruq və
mümkün olan riskləri azaldırıq. Bizim xarici siyasətimiz məhz milli maraqlar üzərində qurulub. Milli
maraqlar nəyi diktə edirsə, biz xarici siyasətdə onu da etməliyik və edirik. Deyə bilərəm ki, buna müvəffəq
olmuşuq.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Azərbaycan xalqına üz ağlığı, işğalda olan torpaqlarımıza azadlıq, Silahlı Qüvvələrimizə şöhrət gətirən
44 günlük müharibə dövlət başçımızın mükəmməl xarici siyasəti və möhtəşəm diplomatiyası ilə də yadda qaldı.
İndi hamı Azərbaycanın qələbəsi ilə yanaşı, Prezident İlham Əliyevin çoxları üçün əlçatmaz olan diplomatik
məharəti barədə də danışır. O diplomatik məharət ki, 44 günlük müharibə günlərində dünyanın bir çox güc
mərkəzlərinin düşündüyü anti-Azərbaycan məzmunlu təşəbbüsün tamamilə heçə endirilməsi ilə nəticələndi.
Bu sətirləri qələmə alarkən təkcə Böyük Britaniyanın deyil, həm də bütövlükdə Avropanın ən məşhur
dövlət xadimlərindən olan Uinston Çörçillin dönə-dönə təkrar edilən bir ifadəsini yada salmaq istərdim: “Dövlət
xadiminin siyasi xadimdən fərqi odur ki, siyasətçi gələcək seçkiləri, dövlət xadimi isə gələcək nəsilləri düşünərək
fəaliyyət göstərir”. Dövlət başçımızdan seçdiyimiz sitatla necə də üst-üstə düşür. İlham Əliyev dəfələrlə təkrar
edib ki, biz ölkəmizin xarici siyasətini hansısa konkret bir məsələdə uğur qazanmaq üçün deyil, xalqımızın,
millətimizin maraqlarını təmin etmək üçün qururuq.
Xalqın maraqları nə idi? İşğalda olan torpaqlarımızın düşmən əsarətindən azad edilməsi. Millət öz
liderindən nə gözləyirdi? Gənc müstəqil Azərbaycan dövlətinin ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsini. Sadə
vətəndaş səs verib seçdiyi ölkə Prezidentindən nə gözləyirdi? Qaçaq-quldurlardan, terrorçulardan ibarət olan
Ermənistan ordusuna layiq olduğu yerin göstərilməsini. Prezident İlham Əliyev peşəkar siyasətçi, təcrübəli
diplomat və qətiyyətli sərkərdə kimi həmin gözləntilərin hamısının yüksək səviyyədə reallaşdırılmasına nail oldu.
Xatırladaq ki, dövlət başçımız bu nailiyyətləri hansısa normal bir zamanda deyil, bilavasitə beynəlxalq
münasibətlər sisteminin daha çox güc amilinə əsaslandığı, ayrı-ayrı dövlətlərin konyunktur və istilaçı maraqlarına
xidmət etdiyi, bir çox hallarda bəzi ölkələrin və xalqların haqq səsinin elə yerindəcə boğulduğu bir zamanda
qazana bildi.
Ötən ilin noyabrında tarixin arxivinə göndərilmiş Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
kimi bir çox problemlər var ki, onların da həlli yolları otuz-qırx ildir tapılmır. Ancaq İlham Əliyev bizim ərazi
bütövlüyümüzün bərpasına siyasi, diplomatik və hərbi prinsipləri birləşdirərək nail oldu. Hamı görürdü ki,
beynəlxalq hüquq Azərbaycanın tərəfindədir və ayrı-ayrı təşkilatların ölkəmizin mövqeyini müdafiə edən müvafiq
sənədləri, o cümlədən BMT-nin müvafiq qətnamələri var idi. Ancaq münaqişə həll edilmirdi. Çünki Ermənistan
himayə olunur və işğal siyasətinə göz yumanların ikili siyasəti davam edirdi.
Bütün haqsızlıqlara və həyasızlıqlara baxmayaraq, Azərbaycan dövlətinin qətiyyətini əlindən ala
bilmədilər. Çünki Prezident İlham Əliyev dəfələrlə demişdi: “Heç vaxt biz bu vəziyyətlə barışmaq fikrində
deyildik. Mən Prezident kimi bu illər ərzində əlimdən gələni edirdim ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi daim
gündəlikdə olsun, özü də daim gündəliyin mərkəzində olsun”.
Ölkə rəhbərliyinin bu qətiyyətinin nəticəsi olaraq bütün beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul edilən
sənədlər, əslində, Azərbaycanın Ermənistana qarşı hərbi əməliyyatları daha inamla və daha dərindən
əsaslandırılmış formada həyata keçirməsi və işğalçı ölkəni təslimçi sülhə məcbur etməsi üçün böyük hüquqi baza
formalaşdırmışdı. Azərbaycanın tərəfdar çıxdığı mühüm ikitərəfli və çoxtərəfli sənədlərə respublikamızın
suverenliyi, ərazi bütövlüyü və sərhədlərinin toxunulmazlığının dəstəklənməsi ilə müddəalar daxil edilməsi
mühüm diplomatik uğurlarımız sırasında yer alırdı.
Üstəlik, İlham Əliyevin uzun müddət apardığı danışıqlar nəticəsində Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan
arasında “Tərəfdaşlıq prioritetləri” adlı sənəd paraflanıb. Həmin sənəddə Azərbaycanın suverenliyi, ərazi
bütövlüyü və sərhədlərinin toxunulmazlığı Avropa İttifaqı tərəfindən birmənalı şəkildə dəstəkləndi. Beləliklə,
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İlham Əliyevin milli maraqlarımızı təmin edən siyasi-diplomatik fəaliyyətinin nəticəsi olan bu sənəd Avropa
İttifaqı çərçivəsində Azərbaycanın mənafelərinə zidd olan bütün təşəbbüslərin qarşısında qalxan kimi dayanırdı.
Ancaq bir məsələni də qeyd etmək zərurəti var. Belə ki, ölkəmizin ərazi bütövlüyünü tanıyan,
Ermənistanın bizim torpaqlarımızı işğal etdiyini etiraf edən beynəlxalq təşkilatların hamısı qətiyyətlə deyirdilər
ki, bu münaqişə mütləq sülh yolu ilə həll edilməlidir. Onun hərbi yolla həlli mümkün deyil. Prezident İlham
Əliyev isə bu fikirdə deyildi. Məhz səbr kasası dolmuş Ali Baş Komandanımızın 2020-ci il sentyabrın 27-də
Silahlı Qüvvələrimizə verdiyi “İrəli!” - əmrindən sonrakı proseslər sübut etdi ki, bu münaqişənin hərbi yolla da
həlli var imiş. Prezident Ermənistanın kapitulyasiya aktını imzalamasından bir müddət sonra xatırladırdı:
“Deyirdim ki, lazım olsa, torpaqlarımızı hərbi yolla azad edəcəyik. Deyirdim ki, müharibə heç zaman istisna
olunmur. Danışıqlar dövründə müxtəlif mərhələlərdə dəfələrlə təklif irəli sürülürdü ki, Azərbaycan tərəfi
müharibə yolundan imtina etsin. Mən heç vaxt buna razılıq vermirdim”.
Bu zaman bir məsələ də xüsusilə qabardılmalıdır. Belə ki, işğalçı qüvvələr torpaqlarımızdan qovulduqca,
düşmən əsarətindən azad edilən ərazilərimiz çoxaldıqca, Ermənistanın havadarları hətta BMT Təhlükəsizlik
Şurası səviyyəsində anti-Azərbaycan təşəbbüsün reallaşdırılmasına cəhd etdilər. Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev iyunun 26-da Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə
“Gülüstan” sarayında Azərbaycan Ordusunun rəhbər və şəxsi heyətinin bir qrupu ilə görüşündə həmin məsələyə
də toxunaraq dedi ki, müharibə dövründə bəzi ölkələr, BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri BMT Təhlükəsizlik
Şurasında bizim əleyhimizə bəzi təşəbbüslər irəli sürmüşdülər və o təşəbbüslərin çox mənfi fəsadları ola bilərdi.
Dövlət başçımız əlavə etdi: “Bu, bir daha Azərbaycana qarşı ədalətsizliyin növbəti təzahürü idi. Çünki
biz öz torpağımızda vuruşurduq, öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edirdik. Bizim işimiz haqq işi idi. Buna
baxmayaraq, ermənipərəst dairələr və ölkələr bizə qarşı tamamilə reallığı əks etdirməyən qətnamə qəbul
etdirməyə çalışırdılar. Kim bizi müdafiə etdi? BMT Təhlükəsizlik Şurasında təmsil olunan Qoşulmama
Hərəkatına üzv ölkələr. Onlar bizi müdafiə etdi və biz onlara minnətdarıq. Məhz onların səyi nəticəsində antiAzərbaycan bəyanat qəbul edilmədi. Biz buna nəyin hesabına nail olmuşuq?! Əlbəttə ki, diplomatiya, siyasi
əlaqələr və iqtisadi imkanlar hesabına”.
Sonda əlavə edək ki, Prezident İlham Əliyevin bədxahlarımıza, xüsusən, işğalçı Ermənistana qarşı istifadə
etdiyi silahlar təkcə iqtisadi qüdrət, güclü ordu, mükəmməl xarici siyasət və çevik diplomatiya deyil. 44 günlük
müharibə sübut etdi ki, Azərbaycan Prezidentinin arsenalındakı ən mühüm silahlardan biri də məhz informasiya
silahıdır.
Ona görə də Ermənistan Azərbaycana təkcə hərbi baxımdan deyil, siyasət, diplomatiya və informasiya
baxımından da məğlub oldu və olmaqdadır. Heç kəsin yadından çıxmayıb, sentyabr-oktyabr aylarında hərbi və
diplomatik müstəvidə Azərbaycana uduzan Ermənistan və dünya erməniliyi ölkəmizə qarşı güclü informasiya
savaşına start vermişdi. Lakin Azərbaycan informasiya müharibəsindən də qələbə ilə çıxdı. 44 günlük müharibə
dövründə Prezident İlham Əliyevin dünyanın 30-a yaxın aparıcı media orqanına verdiyi müsahibələr beynəlxalq
informasiya məkanında ölkəmizin mövqeyini gücləndirdi, erməni yalanlarının ifşa edilməsində önəmli rol oynadı,
münaqişə ilə bağlı həqiqəti əks etdirən mənzərə dünya ictimaiyyətinə çatdırıldı.
Bir sözlə, amalı xalqa xidmət olan liderlərin şər üzərindəki qələbəsi barədə deyilən tarixi həqiqətlər
Prezident İlham Əliyevin dəst-xətti ilə növbəti dəfə öz təsdiqini tapdı.
Xalq qəzeti. - 2021.- 4 iyul. - № 137. - S. 1-2.
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Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh və əməkdaşlığın
xeyrinə arqumentlər
Hikmət Hacıyev,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi,
Prezident Administrasiyası xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri
Leonid Brejnev Vaşinqtona 1973-cü ildə etdiyi səfəri zamanı Uilyam Kolbi Sovet İttifaqının liderinə bu
sözləri demişdi: “Biz bir-birimizi nə qədər çox tanıyırıqsa, o qədər təhlükəsizlikdəyik”. Uilyam Kolbi bu görüşdən
bir müddət sonra ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinə rəhbər vəzifəsinə təyin olunacaqdı...
Brejnevin iştirak etdiyi sammit “soyuq müharibə” dönəmində gərginliyin azalmasına töhfə vermişdi.
Nəticədə növbəti illərdə Qərb ilə SSRİ arasında münasibətlərin normallaşdırılması və nüvə silahı istehsalının
məhdudlaşdırılması ilə bağlı razılaşmalar imzalanmışdı.
Ötən ay Ermənistanla Azərbaycan qarşılıqlı addımlar atmağa başlayıblar. İndi bir çox insan bunu iki ölkə
arasında gərginliyi azaldacaq ilk addımlar sayır. Söhbət Azərbaycanın 15 ermənini Ermənistana təhvil
verməsindən gedir. Qeyd edək ki, Azərbaycan onları öz ərazisində hərbi əməliyyatların başa çatmasından sonra,
ötən ilin noyabrda saxlamışdı. Əvəzində Yerevan Bakıya Azərbaycan ərazilərində basdırılmış minaların
xəritələrini təhvil verib. Bu, azad edilmiş ərazilərin minalardan təmizlənməsinə yardım göstərməlidir. Demək,
həmin ərazilər mülki əhali üçün yenidən təhlükəsiz bölgəyə çevriləcək. Bir sözlə, həm Ermənistan, həm də
Azərbaycan artıq bir-birini daha yaxşı tanıyır. Demək, onlar indi daha təhlükəsiz vəziyyətdədirlər.
Azərbaycan Ermənistanda iyunun 20-də keçirilmiş parlament seçkisinin ardından iki dövlət arasında
etimad yaradacaq növbəti addımları da atmağa hazırdır. Biz iki ölkə arasında diplomatik əlaqələri inkişaf
etdirməli, zidiyyəti əməkdaşlığa çevirməliyik. Çünki qarşıda bizi çox işlər gözləyir.
Minaların basdırıldığı ərazilərin təmizlənməsi üçün xəritələrin əldə olunması çox vacibdir. Ermənistanın
Azərbaycana təhvil verdiyi xəritələrdə 97 min minanın yerləşdirildiyi nöqtələr detallı şəkildə əks olunub. Amma
bu, yalnız Qarabağın azad edilmiş rayonlarından birinə aiddir. Nə qədər ki, digər rayonlarla bağlı da anoloji
xəritələr Bakıya təqdim olunmayıb, orada minatəmizləmə işləri kortəbii aparılacaq.
Yerevan Bakıya mina xəritələrinin cüzi hissəsini verdiyini Ermənistanın baş naziri vəzifəsini icra edən
Nikol Paşinyan özü də etiraf edir. Amma bunun özü belə, irəliləyişdir. Çünki son zamanlaradək Yerevan bu
addımı atmaqdan boyun qaçırır, bunu “saxta gündəm mövzusu” adlandırırdı.
Bu gün Qarabağda nə qədər minanın basdırıldığı məlum deyil. Yalnız onu deyə bilərik ki, Qarabağ
dünyada ən çox minanın basdırıldığı bölgədir. Ermənistanla Azərbaycan arasında 1990-cı illərdə baş vermiş
Birinci Qarabağ müharibəsi nəticəsində yaranmış təmas xəttinin bir zamanlar Ermənistanın işğalı altında olmuş
hissəsində 1,5 milyard kvadratmetr əraziyə partlayıcı maddələr basdırılıb. Odur ki, Qarabağ Şimali və Cənubi
Koreya arasındakı demilitarizasiya zonasından daha “çirkli” bölgədir.
Azərbaycanlıların öz torpaqlarını ziyarət etmək imkanı qazanmalarından bu yana yerli mediada mütəmadi
olaraq insan faciələri haqda xəbərlər yayılır. Tərəflər arasında üçtərəfli bəyannamənin imzalanmasından keçən
dövrdə bölgədə 144 mülki şəxs həyatını itirib. Onların əksəriyyəti doğma ev-eşiklərinin vəziyyətini görmək
arzusu ilə alışıb-yanan azərbaycanlı məcburi köçkünlərdir. Söhbət 30 ildir doğma torpaqlarından didərgin
salınmış insanlardan gedir.
Bu yaxınlarda iki azərbaycanlı jurnalist də yük maşınının minaya düşməsi nəticəsində həyatını itirib.
Ermənistan ordusu həmin minaları oraya bölgəni tərk edən zaman basdırıbmış...
Belə insidentlər sülhə ən ciddi əngəldir. Tərəflər arasında ötən ilin noyabrında imzalanmış üçtərəfli
bəyannamə hərbi əməliyyatlara son qoyulub. Buna baxmayaraq, azərbaycanlı mülki vətəndaşlar hələ də həlak
olur. Ermənistanla Azərbaycan arasında müharibə başa çatdıqdan sonra həyatını itirmiş mülki insanların yaxınları
baş verənləri müharibənin müxtəlif vasitələrlə davam etməsi qiymətləndirir. Sülh dövründə itkilərin qarşısını ala
biləcək yeganə məlumatın gizli saxlanılması nə deməkdir? Bu, tətiyi çəkmək deyilsə də, növbəti qurbanların nə
vaxt olacağını gözləməkdir.
Yerevan hesab edir ki, iki ölkə arasında sülhə əsas maneə Azərbaycanda saxlanılan ermənilərdir. Amma
bəzi media orqanlarının da yanlış təqdimatının əksinə olaraq, onlar hərbi əsir deyillər. Tərəflər arasında
imzalanmış üçtərəfli bəyanata əsasən, bütün hərbi əsirlər dəyişdirilib. Bu gün Azərbaycanda saxlanılan ermənilər
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noyabr bəyanatından sonra Azərbaycan ərazisinə girdikləri üçün saxlanılıblar. Odur ki, onları xarici agent saymaq
daha doğrudur.
Biz Ermənistan hökumətini neçə mina xəritəsinə malik olduqlarını da açıqlamağa çağırırıq. Əgər onlar
qalan xəritələri də bizə təqdim edərlərsə, bu, əlbəttə ki, iki ölkə arasındakı inamsızlığa son qoyulmasına yardım
göstərəcək. Bu halda Azərbaycanla Ermənistan bir-birinin başqa istəklərini də yerinə yetirməyə başlaya bilərlər.
Doğrudur, Bakı ilə Yerevan qarşılıqlı etimadı gücləndirməyə yeni başlayıb. Odur ki, bizi qarşıda daha
mübahisəli məsələlər gözləyir. Məsələn, iki ölkə arasında dövlət sərhədlərinin delimitasiyası və demarkasiyası,
əlaqələrin normallaşdırılması kimi. Tərəflər tədricən etimadın gücləndirilməsi üçün addımlar atarsa, bu,
əməkdaşlıq üçün zəmin yaradacaq. Bu halda bizim hədəflərimiz daha aydın görünəcək.
Azərbaycanla Ermənistanı birləşdirən dəmir və avtomobil yolunun – Zəngəzur dəhlizinin açılması bu iki
ölkə, həm də region dövlətləri üçün yeni iqtisadi imkanlar yaradacaq. Ermənistandan keçən yolun açılması ilə
Azərbaycanın eksklavı olan Naxçıvan Muxtar Respublikasının tədrici başa çatacaq. Bu halda Ermənistan
Azərbaycan vasitəsi ilə quru yolla Moskva və digər paytaxtarla əlaqə yaradacaq. Əslində, sərhədlərin 30 il ərzində
bağlı qalması bu regionun coğrafiyasına qarşı cinayətdir.
Ümid edirik ki, 1992-ci ildə təsis edilmiş, ATƏT-in ABŞ, Rusiya və Fransanın həmsədrlik etdiyi Minsk
qrupu regional dəyişikliklər fonunda keçmişdə qalmayacaq, əksinə, gələcəyin bir hissəsinə çevriləcək. Hesab
edirik ki, bu qurum təcrübəsi və institusional yaddaşı sayəsində gələcək illərdə Ermənistanla Azərbaycan arasında
etimadın möhkəmləndirilməsində mühüm rol oynaya bilər.
Beləliklə, bu gün bizim qarşımıza sabitlik və nəticə etibarı ilə qarşılıqlı çiçəklənmə şansı çıxıb. Bizim birbirimizi tanımaq, daha təhlükəsiz şəraitdə inkişaf etmək və çiçəklənmək imkanımız var. Tərəflər arasında etimadı
gücləndirməyə hesablanmış bütün addımlar nəticə etibarı ilə Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh sazişinin
imzalanmasına yol açacaq. Yox, əgər bunun əvəzinə revanşist düşüncələrə üstünlük veriləcəksə, yeni faciələr
qaçılmaz ola bilər.
Azərbaycan hər zaman hesab edib ki, Ermənistan qonşuları ilə sülh siyasəti yürüdərsə, o, regional
əməkdaşlıqdan faydalana bilər. Faydalanmalıdır da. Beləliklə, biz deyirik ki, gəlin, Cənubi Qafqazı daha gözəl
məkana, sülh regionuna çevirək.
Səs. - 2021. - 6 iyul. - № 117. - S. 9.
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Xarici diplomatlar erməni vəhşiliyinin hər üzünü gördülər
Paşa Əmircanov
Hazırda biz münaqişədən sonrakı inkişaf vəziyyətindəyik. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunub.
Bununla bağlı danışıqlar aparası heç nə yoxdur. Noyabrın 10-da imzalanmış üçtərəfli Bəyanat bəzi
beynəlxalq siyasətçilərin təqdim etməyə çalışdığı kimi, təkcə atəşkəs razılaşması deyil. Bu sənədə baxan
hər kəs görəcək ki, o, təkcə atəşkəslə bağlı deyil, bir çox başqa məsələlərlə bağlıdır. Biz postmünaqişə
vəziyyəti barədə düşünməliyik.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasinin Prezidenti
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına əsasən ölkəmizdəki diplomatik korpusun və beynəlxalq
təşkilatların nümayəndələrinin Şuşaya növbəti səfəri baş tutub və səfər iyulun 10-da başa çatıb. Bu dəfəki səfərdə
50-dək ölkənin, o cümlədən, Türkiyə, Pakistan, İtaliya, Avstriya, İsveç, Polşa, İsrail, Çin, Yaponiya, Malayziya,
Cənubi Koreya, Belarus, Ukrayna, Braziliya, Meksika, Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Əlcəzair və digər ölkələrin
səfirləri, həmçinin BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının
nümayəndələri iştirak ediblər.
Artıq məlumat verdiyimiz kimi, səfər çərçivəsində diplomatlar və beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri
iyulun 9-da Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının tikintisi və “Füzuli” yarımstansiyası ilə tanış olublar. Sonra
Şuşaya yol alan qonaqlar Saatlı, Aşağı Gövhərağa və Yuxarı Gövhərağa məscidlərində, tarixi Şuşa
Bəyannaməsinin imzalandığı ərazidə və qədim Mərdinli məhəlləsində olublar. Şəhərin mərkəzi meydanında
Azərbaycan mədəniyyətinin tanınmış simaları Natəvan, Bülbül və Üzeyir Hacıbəylinin güllələnmiş heykəllərini
ziyarət edib, Pənahəli xanın sarayının qalıqları olan əraziyə, Mehmandarovların malikanə kompleksinə, Qazançı
kilsəsinə baxıblar. Səfər iştirakçılarının Şuşada son dayanacağı Cıdır düzü olub. Onlar Cıdır düzündən açılan
gözəl mənzərəni seyr ediblər. Burada qonaqlar üçün çay dəsgahı təşkil olunub.
Xarici ölkələrin diplomatları işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə ermənilər tərəfindən törədilmiş
dağıntıları, vandalizm aktlarını öz gözləri ilə görüb, Azərbaycan dövləti tərəfindən aparılan abadlıq-quruculuq və
təmir-bərpa işləri barədə ətraflı məlumatlandırılıblar.
Qeyd etməliyik ki, Azərbaycanda akkreditə olunmuş diplomatik korpus rəhbərlərinin və beynəlxalq
təşkilatların nümayəndələrinin Şuşaya səfər etməsi həm həmin ərazilərdə vəziyyətin öyrənilməsi, həm də əsl
həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır. Xarici diplomatlar bundan
əvvəlki səfərləri zamanı Füzuli, Zəngilan, Cəbrayıl, Laçın, Qubadlı və Ağdamda olmuşdular. Bu dəfə isə onlar
Şuşanı ziyarət ediblər və növbəti dəfə əyani şəkildə görüblər ki, erməni qəsbkarları 30 illik işğal dövründə hansı
vandallıq aktları, necə vəhşiliklər törədiblər, Azərbaycan xalqının maddi və mənəvi irsinə qarşı hansı talan və
terror siyasətini həyata keçiriblər.
Açıq deməliyik ki, diplomatlar hər dəfə bu cür səfərlər zamanı, sözün həqiqi mənasında, heyrətə
gəldiklərini, ermənilərin əsl simasını daha aydın gördüklərini etiraf ediblər. Onlar da bildiriblər ki, bu torpaqlar
ermənilər üçün yaddır, əgər doğma olsaydı, bu ərazilərdə bu qədər vandallıq törədilə bilməzdi. Ermənilər 30 ildə
burada daşı daş üstə qoymayıblar, hər şeyi dağıdıblar, talan ediblər, oğurlayıblar. Bu vəhşi qəbilə hətta cansız
heykəlləri belə gülləbaran etməkdən çəkinməyib. Diplomatları ən çox heyrətləndirən, şübhəsiz ki, Azərbaycan
xalqına aid məzarların dağıdılması, məscidlərin təhqir, muzeylərin, kitabxanaların talan edilməsidir.
Səfər zamanı Azərbaycan mediasının diqqətini cəlb edən məqamlardan biri Şuşaya səfər edən xarici
diplomatlar arasında bəzi ölkələrin, xüsusilə uzun müddət ATƏT-in Minsk qrupunda həmsədrlik missiyasını
həyata keçirmiş dövlətlərin nümayəndələrinin olmaması idi. Amma onlar hamıdan öndə olmalı, çox zaman
müdafiə etdikləri ermənilərin məhfur əməllərini öz gözləri ilə görməli, fikirlərində haqqa, ədalətə doğru dönüş
yaratmalı idilər. Amma onlar bu səfərdə iştirak etməyərək, ilk növbədə, öz nüfuzlarına zərbə vurmuş oldular.
Təbii ki, Azərbaycan Prezidenti, müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ordumuzun
qazandığı tarixi qələbə haqqında dünya ictimaiyyətində kifayət qədər məlumat var. Bəzi ölkələrin, xüsusən
Fransanın Azərbaycandakı diplomatları bu səfərə qoşulmasalar da, təmsil etdikləri ölkələrdə insanlar Azərbaycan
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Ordusunun rəşadətindən xəbərdardırlar. Erməni diasporunun, onlara havadarlıq edən ölkələrin və siyasətçilərin
təsiri altında bəzi ölkələrdə Azərbaycana qarşı qərəzli və təhrif olunmuş informasiyalar yayılsa da, artıq dünyada
bunların dezinformasiya xarakteri daşıdığını bilməyən yoxdur. Bununla belə, Azərbaycan əsl həqiqəti göstərmək,
beynəlxalq ictimaiyyəti erməni vəhşiliyi barədə yerindəcə məlumatlandırmaq məqsədilə ölkəmizdəki diplomatik
korpusun və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfərlərini təşkil edir.
Diplomatlar görürlər ki, bu torpaqların əsl sahibi olan Azərbaycan Vətən müharibəsindən keçən qısa müddət
ərzində bərpa işlərinə başlayıb. “Ağıllı şəhər” və “ağıllı kənd” layihələri reallaşdırılır, ekoloji təmiz enerjinin əldə
edilməsi istiqamətində geniş fəaliyyət göstərilir. Erməni vandalizminə qarşı Azərbaycanın bərpa işlərini uğurla
həyata keçirdiyini görən xarici diplomatlar əmin olurlar ki, Qarabağın əsl sahibi həqiqətən də bizik, Azərbaycan
xalqıdır.
Azərbaycan Ermənistana regionda yeni inteqrasiya imkanları təqdim edir, erməni xalqının gələcəyi üçün
daha yaxşı perspektivlər vəd edir. 3+3 formatında əməkdaşlıq Ermənistan da daxil olmaqla bütün ölkələr üçün
sosial-iqtisadi inkişaf vəd edir.
Xarici diplomatlar Qarabağdakı, Şuşadakı dağıntıları görməkdən, həqiqətən, mütəəssir olduqlarını
bildiriblər. Fələstinin Azərbaycandakı səfiri Nasir Əbdül Kərim deyib ki, bu dağıntılar böyük təəssüf doğurur.
Onun sözlərinə görə, on illiklər ərzində Qarabağ torpağında törədilən dağıntıları görmək məyusedicidir: “Arzu
edirəm ki, musiqi beşiyi olan Şuşada hər zaman sülh hökm sürsün. Azərbaycanlılar, o cümlədən şuşalılar daha
müharibə, dağıntı görməsinlər. Şuşa daim çiçəklənsin, inkişaf etsin. Əminəm ki, qısa zaman ərzində Şuşanın
infrastrukturu, tarixi və mədəni abidələri bərpa ediləcək, şəhərdə həyat öz axarına qayıdacaq”.
Mərakeş Krallığının ölkəmizdəki səfiri Adil Embarş isə Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində
bərpa-quruculuq işlərini sürətlə apardığına diqqət çəkib: “Azərbaycan xalqına Qarabağda təhlükəsiz şəraitdə
yaşamağı arzulayıram. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə törədilən dağıntıların miqyasını gördük. Bu ərazilərin
bərpası üçün işlərə artıq başlanılıb. Məscidlər, kilsələr təmir olunur. Bu, həmçinin Azərbaycan
multikulturalizminin ən bariz nümunəsidir”.
Bölgədə tərəqqi üçün sülhə ehtiyac olduğunu vurğulayan diplomat Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa
etməsinin onda məmnunluq doğurduğunu qeyd edib.
İsrail Dövlətinin Azərbaycandakı səfiri Corc Dik ölkəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü hər zaman
dəstəklədiyini və bunun öz gücümüzlə bərpasından çox şad olduğunu bəyan edib. Səfir deyib ki, Şuşada olmaq
onun üçün böyük şərəfdir: “2019-cu ilin sonunda Azərbaycana gələndə düşünməzdim ki, belə tezliklə Şuşada ola
bilərəm. Bu gün biz buradayıq. Şuşada olmağıma, bu tarixi şəhərə səfər etməyimə görə çox şadam”.
Tacikistanın fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Rustam Soliyev isə söyləyib ki, Şuşa Azərbaycan
mədəniyyətinin beşiyidir. Bu şəhərdə hər şey gözəldir. Şuşanın təbiəti, relyefi, qədim memarlıq abidələri insanı
valeh edir. Azərbaycan hökumətinin apardığı quruculuq işləri sayəsində Qarabağda yeni həyat başlayıb. Bu
canlanma Şuşada daha çox hiss olunur.
Qətərin ölkəmizdəki səfiri Feysal ibn Abdullah Hamad əl Hinzab da Azərbaycanın tarixi və mədəniyyət
paytaxtı Şuşada olmaqdan məmnunluğunu, yol boyu şahidi olduğu tikinti-quruculuq işlərinin gedişindən
sevindiyini bildirib. Səfir əmindir ki, Azərbaycan dövlətinin sürətlə apardığı tikinti-quruculuq işləri nəticəsində
Qarabağ tezliklə cənnətə çevriləcək.
Xalq qəzeti. - 2021.- 13 iyul. - № 144. - S. 4.
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Qoşulmama Hərəkatına uğurlu sədrlik Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunu artırır
İmran Əliyev
Qoşulmama Hərəkatı bəşəri dəyərlərin təbliğinə xidmət edir və bütün ölkələrin suverenliyi,
müstəqilliyi və ərazi bütövlüyünə sadiqliyini nümayiş etdirir. Qoşulmama Hərəkatı özündə 120 ölkəni
birləşdirməklə BMT Baş Assambleyasından sonra dünya dövlətlərinin təmsil olunduğu ən böyük siyasi
təsisatdır.
Azərbaycan 2011-ci ildə Qoşulmama Hərəkatına üzv qəbul olunmuşdur. Qoşulmama Hərəkatında
olduğu qısa müddət ərzində ölkəmiz beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini qətiyyətlə müdafiə
etməkdə böyük nüfuz qazanmışdır.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bu gün müstəqil Azərbaycan Respublikası demokratiya, insan hüquqları və azadlıqları kimi dəyərlərə
sadiqdir. Ölkəmizdə bu dəyərlərin dərin tarixi kökləri var. Bir əsr bundan öncə müsəlman Şərqində ilk dəfə olaraq
Azərbaycanda demokratik respublika qurulmuş, qadınlara səsvermə hüququ verilmişdir. Qeyd etmək lazımdır
ki, bu mənada Azərbaycan hətta bir çox Qərb ölkələrini də qabaqlamış, demokratik inkişafı dövlət və millət
prioritetlərinin ən birinci sırasına yüksəltmişdir. Ölkəmizin və xalqımızın zəngin tarixinə nəzər salsaq görərik ki,
multikultural dəyərlər, bərabərlik, müxtəlif dinlərə və millətlərə mənsub əhalinin əmin-amanlıq şəraitində
yaşaması Azərbaycanın qədim dövlətçilik ənənələrinin bir parçası olmuşdur. Bu gün Azərbaycanda bütün
fundamental insani dəyərlər, qanunun aliliyi, eləcə də mətbuat azadlığı təmin olunur.
Hazırda respublikamız dünyanın davamlı olaraq inkişaf edən nadir ölkələrindəndir. Azərbaycan bu
mənada Cənubi Qafqazın lider dövlətinə çevrilmişdir. Peşəkar səviyyədə həyata keçirilən uğurlu islahatlar
nəticəsində ölkəmizin iqtisadiyyatı qısa zaman ərzində keçid dövrünü tamamlamışdır. Son illərdə Azərbaycan
iqtisadiyyatı sürətlə inkişaf etmiş, ümumi daxili məhsul üç dəfədən çox artmışdır. Bu illər ərzində ölkəmizə 270
milyard dollardan artıq kapital qoyulmuşdur ki, bunun da yarısından çoxu xarici sərmayədir. Azərbaycanın xarici
borcu ümumi daxili məhsulun 17 faizini təşkil edir. Bu göstəriciyə görə respublikamız dünyada yalnız 8 ölkədən
geri qalır. Həyata keçirilən və davam edən islahatlar sayəsində ölkəmizdə yoxsulluq 5 faiz səviyyəsinə
endirilmişdir. 68 min ailə ünvanlı sosial yardımdan faydalanır ki, bu ailələr 280 mindən çox insanı əhatə edir.
2004-cü ildən 2019-cu ilədək Azərbaycanda 3 min 200-dən çox məktəb tikilmiş, yaxud təmir edilmişdir.
Ən önəmli göstəricilərdən biri də respublikamızın savadlılıq səviyyəsidir ki, bu göstərici 100 faizə yaxındır. Bütün
sahələr üzrə dinamik inkişaf yolu götürən respublikamız beynəlxalq səviyyədə böyük nüfuz qazanmışdır. Uğurlu
dövlət siyasəti Azərbaycanı regionun lider dövləti etməklə yanaşı, həm də dünya arenasında diqqət mərkəzində
olan ölkələrdən birinə çevirmişdir. Bu diqqətin nəticəsidir ki, ölkəmiz son illər ərzində bir çox ölkə ilə ikitərəfli
münasibətlərini, ticarət əlaqələrini gücləndirmişdir. Ölkəmizin beynəlxalq nüfuzu qlobal təşkilatların da
diqqətindən yanınmamışdır. Azərbaycanla əməkdaşlıq, qarşılıqlı əlaqələrin gücləndirilməsi belə təşkilatların
strategiyasına çevrilmişdir.
Təsadüfi deyil ki, bu gün Azərbaycan dünyanın ən böyük beynəlxalq təşkilatlarından biri olan
Qoşulmama Hərəkatına (QH) sədrlik edir. Bu işin mahiyyətini anlamaq üçün əvvəlcə Qoşulmama Hərəkatının
dünyadakı roluna, fəaliyyətinə diqqət yetirək. Yeri gəlmişkən, bu təşkilatın yaradılması fikri 1955-ci ildə Bandunq
konfransında (İndoneziya) irəli sürülmüşdür. Qoşulmama Hərəkatı 1961-ci ildə ilkin olaraq “soyuq müharibəni”
sakitləşdirmək, gərginliyi azaltmaq məqsədilə yaradılıb. 2012-ci ildən etibarən hərəkata üzv dövlətlərin sayı 120yə çatmışdır. QH-yə üzv dövlətlər üzün tələblər BMT ilə oxşarlıq təşkil edir. Bunlar təməl insan hüquqlarına,
bütün xalqların suverenliyə və ərazi bütövlüyünə hörmət, bütün irqlərin və xalqların milli müstəqillik hərəkatının
tanınması, başqa ölkələrin daxili məsələlərinə müdaxilə etməkdən çəkinmək və sairdir.
Azərbaycan bu hərəkata 2011-ci ildən qoşulmuşdur. QH-yə üzv olmasından cəmi 8 il sonra – 2019 cu
ildən etibarən (2019-2022) ölkəmiz təşkilatın sədri seçilmişdir. Qeyd edək ki, bu proses, hərəkata üzv dövlət və
hökumət başçılarının 2016-cı ildə keçirilmiş Zirvə görüşündə növbəti sammitin Bakı şəhərində təşkil edilməsi və
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səsvermə nəticəsində sədrliyin Azərbaycana etibar olunması ilə başlamış, 2019-cu ildə isə rəsmiyyət
qazanmışdır.
Azərbaycan təşkilatın sədri qismində pandemiyaya qarşı qlobal səylərin səfərbər edilməsi üçün bir sıra
beynəlxalq təşəbbüslərlə çıxış etdi. Dövlət başçımızın iyulun 13-də dediyi kimi, biz Qoşulmama Hərəkatının
təmas qrupu ölkələrinin Zirvə görüşünün keçirilməsi təşəbbüsünü irəli sürdük və 2020-ci il mayın 4-də həmin
tədbiri təşkil etdik: “Təmas qrupunun dünyanın müxtəlif regionlarını təmsil edən üzvləri ilə yanaşı, onlayn zirvə
görüşündə BMT-nin Baş katibi, BMT Baş Assambleyasının sədri, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş
direktoru, Afrika İttifaqı Komissiyasının sədri, Avropa İttifaqının Ali nümayəndəsi və Avropa Komissiyasının
vitse-prezidenti də iştirak etdilər”.
Qeyd edək ki, zirvə görüşünün nəticəsi olaraq, həm də Azərbaycanın təşəbbüsü ilə Qoşulmama
Hərəkatına üzv ölkələrin əsas humanitar və tibbi ehtiyaclarını əhatə edən məlumat bazası yaradıldı. Fəxr edə
bilərik ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı pandemiya ilə mübarizədə QH ölkələrinin mövcud ehtiyaclarının
müəyyənləşdirilməsi üçün həmin məlumat bazasını istinad mənbəyi kimi istifadə edir. Həmin görüş zamanı ölkə
başçısı QH adından BMT Baş Assambleyasının dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində koronavirusla
mübarizəyə həsr edilmiş xüsusi sessiyasının keçirilməsi təşəbbüsünü irəli sürmüşdü. Daha sonra bu təşəbbüs
BMT-yə üzv olan 130-dan çox dövlət tərəfindən dəstəkləndi və 2020-ci il dekabrın 3-4-də xüsusi sessiya baş
tutdu. Beləliklə, QH-yə sədr seçilməsi ölkəmizə göstərilən hörmətin, inamın və etimadın təzahürüdür.
Azərbaycan hərəkata sədrliyi zamanı öz fəaliyyət istiqamətini tarixi Bandunq prinsiplərinə əsasən
qurmuşdur. Təsadüfi deyil ki, ölkələrin daxili işlərinə qarışmamaq, ərazi bütövlüklərinin qorunması, qarşılıqlı
əlaqələrin gücləndirilməsi və əməkdaşlığın təşviqi kimi müddəaları özündə cəm edən Bandunq prinsipləri
Azərbaycanın xarici siyasət prioritetləri ilə üst-üstə düşür.
Ölkəmizin bu istiqamətdə qarşıya qoyduğu birinci məqsəd, beynəlxalq hüququn normalarına tam şəkildə
əməl olunmasını təmin etməkdir. Prezident İlham Əliyevin də dediyi kimi, bu mənada görüləcək çox iş var.
Əlbəttə, bu baxımdan BMT-nin fəaliyyətində də islahatlara böyük ehtiyac duyulur. Ərazi bütövlüyü məsələsinə
gəldikdə isə bildirmək lazımdır ki, sərhədlərin güc yolu ilə dəyişdirilməsi, bu yolla ölkələrin suverenliyinin
pozulması, eləcə də daxili işlərə müdaxilə yolverilməz hallardır.
Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatına sədrliyi müddətində millətlər və təşkilatlararası dialoqun qurulması
və inkişaf etdirilməsi, eləcə də əməkdaşlıq coğrafiyasının genişləndirilməsi üçün səylər göstərmişdir. Bu təşkilata
üzv dövlətlərin böyük əksəriyyəti inkişaf etməkdə olan ölkələrdir. Buna görə də hərəkat çərçivəsində sadəcə bu
baxımdan deyil, iqtisadi sahədə də əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi çox önəmlidir. Əlbəttə, bu mənada da xeyli
işlər görülüb və görülməkdədir. Xüsusi vurğulanmalı məsələlərdən biri də, Azərbaycanın “77-lər qrupu”na
qoşulması hadisəsidir. Bu, sosial-iqtisadi sahədə maraqların beynəlxalq miqyasda birləşdirilməsinə və səylərin
artırılmasına xüsusi töhfələr verir.
Eyni zamanda, Azərbaycanın sədrliyi zamanı az inkişaf etmiş, dənizə çıxışı olmayan kiçik ölkələrin
üzləşdiyi təhdidlərə, problemlərə diqqət artırılmışdır. Qeyd edək ki, 2005-ci ildən başlayaraq, Azərbaycan 90dan çox ölkəyə humanitar və texniki yardımlar göstərmişdir. Ölkəmizin Beynəlxalq İnkişafa Yardım Agentliyi
müxtəlif dövlətlərdə yoxsulluğun azaldılması, elm, mədəniyyət, səhiyyə, informasiya texnologiyalarının inkişafı,
su resurslarından səmərəli istifadə olunması və digər sahələr üzrə layihələr həyata keçirir. Bundan əlavə, 2018ci ildən etibarən Qoşulmama Hərəkatına üzv olan dövlətlərin vətəndaşlarının ölkəmizdə təhsil alması üçün təqaüd
ayrılmışdır. Bütün bunlar Azərbaycanın QH-də, ümumilikdə, beynəlxalq arenada nüfuzunu artıran amillərdən
bəziləridir.
Yeri gəlmişkən, iyul ayının 13-də Qoşulmama Hərəkatının Xarici İşlər nazirlərinin onlayn formatda aralıq
konfransı keçirilib. Hərəkatın sədri kimi Prezident İlham Əliyevin videoformatda çıxışı konfransda təqdim
olunub. Videomüraciətdə ölkə başçısı əvvəlcə sədrliyi müddətində Azərbaycanın həyata keçirdiyi uğurlu
islahatlardan, o cümlədədən beynəlxalq səviyyəli təşəbbüslərdən bəhs edib. Daha sonra Prezident İlham Əliyev
44 günlük Vətən müharibəsi nəticəsində torpaqlarımızın işğaldan azad edildiyi barədə konfrans iştirakçılarına
məlumat verib. Dövlətimizin başçısı xüsusi vurğulayıb ki, bu, təkcə Azərbaycanın deyil, eləcə də beynəlxalq
hüququn və Qoşulmama Hərəkatının fundamental dəyərlərinin qələbəsidir: “Azərbaycanın şanlı Qələbəsi
beynəlxalq hüququn, ədalətin və Qoşulmama Hərəkatı dəyərlərinin təntənəsidir. Biz Qoşulmama Hərəkatı
ölkələrinin beynəlxalq hüquqa və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə uyğun olaraq, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünə və suverenliyinə müntəzəm dəstəyini yüksək qiymətləndiririk.”
Prezident İlham Əliyevin videomüraciətindən sonra nazirlər konfransının siyasi bəyannaməsi müzkirəyə
çıxarılaraq qəbul edilib. Qeyd etmək yerinə düşər ki, təşkilatın tarixində ilk dəfə olaraq, ölkəmizin sədrliyi
dövründə Azərbaycanın təşəbbüsü ilə təşkil olunmuş QH Modeli Beynəlxalq Simulyasiya Təlimi bəyannamədə
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yüksək qiymətləndirilib. Bundan əlavə təşkilata üzv dövlətlər adıçəkilən bəyannamədə COVID-19 pandemiyasına
qarşı mübarizə üzrə BMT Baş Assambleyasının xüsusi sessiyasının çağırılması təşəbbüsünə, Qoşulmama
Hərəkatının uğurlu sədrliyinə və nəzərdə tutulandan 1 il artıq sədrlik etməyə hazır olduğuna görə Prezident İlham
Əliyevə və Azərbaycan xalqına təşəkkür ediblər.
Qeyd edək ki, Azərbaycanın bu təklifi qəbul edilib. Beləliklə, 2022-ci ildə 3 illik sədrliyi yekunlaşmalı
olan Azərbaycan növbəti sədr Uqandanın hazırda sədrliyi təhvil ala bilməyəcəyini açıqlamasından sonra daha bir
il – 2023-cü ilin sonunadək Qoşulmama Hərəkatının sədri olacaq.
Xalq qəzeti. - 2021.- 16 iyul. - № 147. - S. 5.
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Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında tərəfdaşlıq strateji xarakter alır
Əliqismət Bədəlov
Azərbaycanın Avropa İttifaqına üzv dövlətlərlə ixracının həcmi 6,8 milyard ABŞ dolları təşkil edir.
Üzv dövlətlərdən 1700-dən çox şirkət Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Bu, həmçinin bizim iqtisadi
fəaliyyətimizin miqyasını nümayiş etdirir. Biz üzv dövlətlərlə ikitərəfli əlaqələrdə çox fəalıq. Azərbaycan
Avropa İttifaqının 9 üzv dövləti ilə strateji tərəfdaşlıq haqqında sənədlər imzalayıb və ya qəbul edib.
Beləliklə, Avropa İttifaqına üzv dövlətlərin üçdəbiri Azərbaycanı strateji tərəfdaş hesab edir.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
1991-ci ildə dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra qarşıya qoyulan əsas vəzifə Azərbaycanın
beynəlxalq aləmə inteqrasiyasını təmin etmək, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələri möhkəmləndirmək və
həmin qurumların fəal üzvünə çevrilmək idi. Ancaq, o dövrdə respublikaya rəhbərlik edənlərin dövlət
idarəçiliyindəki səriştəsizliyi qonşularla münasibətləri getdikcə gərginləşdirir, ölkəni beynəlxalq aləmdən təcrid
edirdi. Lakin, ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra ölkədə həyata keçirilən siyasi
kurs Azərbaycan dövlətçiliyini möhkəmləndirməyə, inkişaf etdirməyə, milli mənafeləri qorumağa yönəltdi. O
vaxtdan başlayaraq, ölkəmizin xarici siyasəti beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri dövlətlərin suverenliyinə
və ərazi bütövlüyünə hörmət, daxili işlərə müdaxilə edilməməsi prinsipləri əsasında qurulub.
Dünyada baş verən qloballaşma, demokratikləşmə və beynəlxalq aləmə inteqrasiya fonunda öz
müstəqilliyini yenicə bərpa etmiş Azərbaycan kimi gənc bir dövlətin müstəqil xarici siyasət kursunun müəyyən
edilməsində beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq və həmin qurumların üzvü olmaq zəruri məsələlərdən idi. Buna
görə də, ilk növbədə, respublikamızın müstəqil bir dövlət kimi gələcək dünya nizamında yeri, daxili və xarici
siyasətinin xarakteri və prioritetləri müəyyən edilməli idi. Bütün bunlar ulu öndərin siyasi uzaqgörənliyi sayəsində
öz həllini yüksək səviyyədə tapdı.
Ulu öndərin Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi beynəlxalq münasibətlər
sisteminə qoşulması ölkəmizin sosial-iqtisadi, siyasi və təhlükəsizlik məsələlərinin tənzimlənməsində həlledici
əhəmiyyət kəsb etmişdir. Müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycan da daxil olmaqla postsovet məkanında
yerləşən bütün dövlətlər özlərinin gələcək inkişaf strategiyasını müəyyənləşdirərkən iqtisadi-siyasi və sosial
sahədə yüksək tərəqqiyə nail olmuş ölkələrin, həmçinin nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların təcrübəsini əsas götürərək
bundan yararlanmağı qarşılarına məqsəd qoydular. Bu illər ərzində qazanılan uğurlara nəzər yetirdikdə ,
postsovet ölkələri ilə müqayisədə Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə daha böyük nüfuz sahibi olması diqqəti cəlb
edir. Həmin dövrdə ölkəmiz bir çox nüfuzlu təşkilatların üzvü olmaqla, həmin qurumlara sədrlik də etmişdir.
Beynəlxalq təşkilatların rəhbərlərinin ölkəmizə səfərləri, həmçinin Prezident İlham Əliyevin nüfuzlu
qurumların tədbirlərində iştirakı və çıxışı böyük maraqla izlənilir. Bu günlərdə Avropa İttifaqı Aİ Şurasının
Prezidenti Şarl Mişelin ölkəmizə işgüzar səfəri, dövlətimizin başçısı ilə geniş tərkibdə görüşündən sonra birgə
mətbuat konfransı keçirməsi beynəlxalq aləmin diqqət mərkəzində olmuşdur. Çünki Azərbaycan Avropa İttifaqı
Şurasının Prezidentini qalib ölkə kimi qarşılayırdı. Bu baxımdan səfər böyük əhəmiyyət kəsb edirdi.
Yeri gəlmişkən, Azərbaycan– Aİ münasibətləri 1991-ci ildə yaranmışdır. Lakin, qeyd etdiyim kimi,
müstəqilliyimizin ilk illərində ölkəyə rəhbərlik edənlərin dövlət idarəçiliyindəki naşılığı digər sahələr kimi,
beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq etmək də tamamilə unudulmuşdu. Ulu öndərin rəhbərliyi ilə 1996-cı ildə
imzalanmış və 1999-cu ildə qüvvəyə minmiş Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi siyasi dialoq, ticarət, sərmayə,
qanunvericilik, elm və mədəniyyət sahəsində ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafında mühüm rol oynadı. Həmin
dövrdən etibarən Aİ-nin Azərbaycana yardımlarının miqyası və həcmi tədricən artmağa başladı. 1998- ci ildə Aİ
Azərbaycana xüsusi elçisini təyin etdi. 2000-ci ildə isə Azərbaycanın Aİ yanında nümayəndəliyi təsis edildi.
Ulu öndərin siyasi kursunu layiqincə davam etdirən Prezident İlham Əliyev nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatlarla, o cümlədən Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığın yeni müstəviyə qədəm qoyması istiqamətində bütün
imkanlardan istifadə etdi. 2004-cü ildə Azərbaycan Avropa Qonşuluq Siyasətinə, 2009-cu ildə isə onun Şərq
istiqaməti üzrə çoxtərəfli əməkdaşlıq formatı olan Şərq Tərəfdaşlığı proqramına daxil edildi.
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2014-cü ildə tərəflər arasında Azərbaycanın Aİ proqramlarında və agentliklərində iştirakına dair Protokol
imzalandı. Həmin sənəd Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 30 sentyabr 2014-cü il tarixli fərmanı ilə təsdiq
edilmişdir. Protokol 6 iyul 2016-cı il tarixində Avropa Parlamenti tərəfindən ratifikasiya olunaraq qüvvəyə
minmişdir.
Avropa Parlamenti tərəfindən Azərbaycan əleyhinə əsassız və qərəzli qətnamələrin qəbul edilməsi
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Avronest Parlament Assambleyasından çıxması, həmçinin Avropa
Parlamenti ilə ikitərəfli dialoqun dayandırılması barədə qərar qəbul etməsi ilə bir müddət Azərbaycanla Aİ
arasında əlaqələrdə soyuqluq yaranmışdı. Lakin, Avropa Parlamentinin müraciətinə əsasən, Azərbaycan Aİ ilə
əməkdaşlığının parlamentlərarası ölçüsünün tam bərpasına razılıq vermişdir.
Avropa İttifaqı Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliliyi və müstəqilliyini dəstəkləyir. Eyni zamanda,
təşkilata üzv ölkələr Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini və bölgədə keçirilən qondarma seçkilərin heç birinin
nəticələrini tanımayıb.
Sonrakı illərdə Azərbaycanın Aİ ölkələri ilə enerji , təhsil, ticarət, sərmayə və iqtisadi əlaqələri getdikcə
möhkəmləndirilmişdir. Təsadüfi deyil ki, bu gün Azərbaycan Avropanın etibarlı enerji təchizatçılarından birinə
çevrilmişdir. Dövlətimizin başçısı ötən günlərdə ölkəmizdə işgüzar səfərdə olmuş Avropa İttifaqı Şurasının
Prezidenti Şarl Mişel ilə birlikdə keçirdiyi mətbuat konfransında da bunu yüksək dəyərləndirdi.
Aİ Prezidenti ilə görüşün nəticəsindən məmnunluğunu bildirən Prezident İlham Əliyev əməkdaşlıq, gələcək
planlar, nailiyyətlər barədə çox səmərəli müzakirələr aparıldığını bildirdi. Şarl Mişelin Azərbaycana səfəri
ikitərəfli tərəfdaşlığımızın yaxşı göstərcisi olduğunu vurğulayan dövlətimizn başçısı Avropa İttifaqının bizim
üçün yaxın tərəfdaş olduğunu diqqətə çatdırdı. Dedi ki, biz uzun illərdir müxtəlif sahələrdə işləyirik. Ölkə
Prezidenti qeyd etdi ki, Avropa İttifaqı bizim əsas ticarət tərəfdaşımızdır. Ticarətimizin, demək olar ki, 40 faizi
Avropa İttifaqı ilə aparılır və bu quruma üzv dövlətlərin üçdəbiri Azərbaycanı strateji tərəfdaş hesab edir. Bu,
bizim hökumətimizin çox böyük nailiyyətidir, həmçinin əməkdaşlıq üçün əlavə imkanlar yaradır.
Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında iştirak edən əsas ölkələrdəndir.
Mətbuat konfransında bu məsələyə toxunan Prezident İlham Əliyev gündəliyin mühüm hissəsinin enerji
təhlükəsizliyi ilə bağlı olduğunu vurğuladı. Bu mövzuda müzakirələr aparılarkən , təbii ki, tarixi nailiyyətlərdən,
xüsusilə Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin tamamlanmasından söhbət açılıb. Dövlətimizin başçısı ötən ilin sonuncu
günündə Cənub Qaz Dəhlizinin axırıncı – dördüncü seqmenti olan Trans-Adriatik kəmərinin istismara verilməsini
tarixi əhəmiyyət kəsb edən hadisə adlandırdı. Qeyd etdi ki, yanvarın 1-dən bugünədək Azərbaycandan Avropa
İttifaqına üzv dövlətlərə, xüsusilə, İtaliya, Yunanıstan və Bolqarıstana 3 milyard kubmetrdən çox təbii qaz ixrac
olunub. Təbii ki, bu, son hədd olmayacaq və Avropa bazarına ixrac ediləcək təbii qazın həcmi artacaq.
Cənub Qaz Dəhlizi enerji təhlükəsizliyi layihəsidir. Respublikamız Avropa İttifaqı ilə birlikdə uzun illərdir
Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurasına sədrlik edir. Avropa İttifaqı və Azərbaycanın rəhbərliyi altında Məşvərət
Şurası, həmçinin bu layihənin uğurla həyata keçirilməsinin mühüm amili olub. 3500 kilometr uzunluğunda inteqrə
olunmuş kəmər sistemi və nəhəng “Şahdəniz-2” qaz yataqlarının işlənməsi ölkələr, şirkətlər və beynəlxalq
maliyyə institutları arasında əməkdaşlığın nadir təcrübəsidir. Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinə yatırılmış ümumi
investisiyaların həcmi 33 milyard ABŞ dollarından çoxdur.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın ərazilərinin uzun müddət Ermənistan tərəfindən işğalına son
qoyulduğunu da diqqətə çatdırdı . Azərbaycanın Ermənistan qoşunlarının ərazilərimizdən tam və qeyd-şərtsiz
çıxarılmasını tələb edən BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini özü yerinə yetirdiyini və müharibəyə son
qoyduğunu bildirdi: “Ona görə də indi sülh barədə düşünmək və səhifəni çevirmək vaxtıdır. Biz buna hazırıq.
Bu gün biz cənab Prezidentlə planlarımızı, təşəbbüslərimizi və yeni yaranmış vəziyyətə yanaşmalarımızı geniş
şəkildə müzakirə etdik. Düşünürəm ki, nisbətən, qısa zamanda xoş məram və çox praqmatik yanaşma nümayiş
etdirməklə, biz hələ də masa üzərində qalan məsələlərin əksəriyyətini həll edə və bölgədə geniş regional
əməkdaşlığın təməlini qoya bilərik. Avropa İttifaqı bu baxımdan çox mühüm rol oynayır və əminəm ki,
oynayacaq”.
Qonaqpərvərliyə və dövlətimizin başçısı ilə görüşmək fürsətinə görə təşəkkürünü bildirən Avropa İttifaqı
Şurasının Prezidenti Azərbaycanda innovasiya, peyk, həmçinin infrastruktur sahələrində gələcəyə yönələn
layihələrlə tanış olduğunu bildirdi. Bakı limanında, həmçinin regional miqyasda yeni imkanlar yaratmaq işləri ilə
tanış olduğunu deyən Aİ Prezidenti Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında tərəfdaşlığın, əsasən, maliyyə
dəstəyinə əsaslanan işbirliyindən ibarət olmadığını bildirdi: “Əksinə, bu, birgə iş aparmaq istəyinə,
innovasiyalara, texnoloji mübadilələrə və iqtisadi əməkdaşlığa əsaslanan tərəfdaşlıqdır. Məhz bu ruhda iqtisadi
inkişaf baxımından Avropa İttifaqının hesab etdiyi iki prioritet – iqlim dəyişməsi və rəqəmsal inqilab birgə
başladığımız layihələrin əsasında olmalıdır”.
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Digər müzakirələrin bu ilin dekabrında keçiriləcək Avropa İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığına həsr olunacaq
zirvə görüşünə hazırlıqla bağlı olduğunu bildirən Aİ Prezidenti “Bizim üçün gözləntiləri müəyyən etmək
məqsədilə fikir mübadiləsini aparmaq vacibdir” – deyə qeyd etdi. Hər iki tərəfdən həmin görüşə hazırlıq getdiyi
vurğulandı.
Aİ Prezidenti Azərbaycan və Ermənistanla bağlı vəziyyətə də toxundu. Bu səfərdən bir neçə həftə əvvəl
regional vəziyyətin təhlili ilə bağlı fikir mübadiləsi aparmaq üçün Prezident İlham Əliyevlə dəfələrlə telefon
söhbəti olduğunu bildirdi. Azərbaycanın götürdüyü öhdəliklərə görə təşəkkürünü bildirən Şarl Mişel bunların
atılan ilk addımlar olduğunu söylədi. Həm mina xəritələrinin olmasını və digər tərəfdən, mühüm məsələ hesab
edilən məhbuslar məsələsinin öz həllini tapmasından məmnunluğunu bildirən avropalı diplomat qeyd edilən
məsələ ilə bağlı digər işlərin də yaxın vaxtlarda görüləcəyinə ümidvar olduğunu bildirdi.
Ş. Mişel Avropa İttifaqının müxtəlif məsələlər üzrə irəliləyişə nail olmaq üçün səyləri dəstəkləməyə hazır
olduğunu bildirdi. Məsələn, sərhədlərin delimitasiyası məsələsi arzu edilərsə, bunun üçün Avropanın ekspert
yardımını göstərməyə, lazım olarsa, Avropa monitorinqini etməyə hazır olduğunu diqqətə çatdırdı. Aİ Prezidenti
daha geniş geosiyasi vəziyyətlə bağlı bir sıra məsələlərin də nəzərdən keçirildiyini bildirdi: “Biz bir sıra sahədə,
xüsusən də ölkənin dünyəvilik sahəsində Azərbaycanın göstərdiyi bəzi səyləri qeyd etdik. Bu mövzuda dünyada
bir çox debatlar getməkdədir”.
Xalq qəzeti. - 2021.- 24 iyul. - № 151. - S. 5.
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Azərbaycan daha bir beynəlxalq reytinqdə liderdir
Bahadur İmanquliyev
Məlum həqiqətdir ki, müharibələr ölkələri fəlakətə sürükləyir, onları ən ağır mənəvi və iqtisadi itkilərin
məngənəsində boğur. Azərbaycanın ərazilərinin 30 il işğal altında qalması xalqımız üçün hər cəhətdən böyük
itkilərə səbəb olmuşdur. Həmin müddət ərzində dağıdılan şəhər və kəndlərin, talan edilən iqtisadiyyatın, məhv
edilən infrastrukturun, yerlə yeksan edilən abidələrin dəyəri milyardlarla ölçülür.
Ərazisi o qədər də böyük olmayan Azərbaycan üçün bu itkilər əslində ən ağır fəlakətlərlə nəticələnə
bilərdi və ölkəmiz birdəfəlik dibi görünməyən uçurumlara yuvarlanardı, əgər 44 günlük Vətən savaşında biz bu
işğala son qoymasaydıq. Bəli, Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə Ordumuz cəmi 44 günlük Vətən müharibəsində
düşməni darmadağın edərək Qarabağdan işğalçıları iti qovan kimi qovdu. 30 ilə yaxın mifik qələbəsi ilə
lovğalanmaqdan köynəyinə sığmayan işğalçı Ermənistan isə acınacaqlı vəziyyətə düşdü. Və həmin vəziyyət günü
bu gün də onu qarabaqara izləyir.
Halbuki 1992-ci ildən üzübəri erməni liderləri dünyaya qalib duruşlarının striptizlərini yapmaqdan
sonsuz zövq alırdılar. Hamımız Petrosyanın, Köçəryanın, Sarkisyanın idbar “qalib” makiyajını yaxşı xatırlayırıq.
44 günlük müharibə isə erməni siyasi elitasının bu qondarma “qürur”unun bəzəyini atdı, onun bütün çalarlarını
və əsl cizgilərini göstərdi. Ermənistan məğlub edildikdən sonra bu ölkədə həşərat kimi qaynayan siyasi partiyalar
indiyəcən bir-birini qırır, ittiham edir, bütün dünyaya iqtisadi kollabsa düşdüklərini, nə qədər gülünc görünsə də,
guya işğala məruz qaldıqlarını car çəkir, arsızcasına əl açaraq humanitar və hərbi yardım dilənirlər.
Ən qəribəsi odur ki, erməni faşizminə hələ də sığal verib züy tutanlar tapılır. Belələri erməni faşizmini
qınamır, onun erməni xalqını hansı fəlakətlərə mübtəla etdiyini dilə gətirmir, əksinə, “zavallı tifil”lərə əmzik verib
dizlərini yerdən qaldırmaq üçün milyardlar ayırırlar. Lakin faşist ideologiyasının əsarətinə düşən, özlərini
hamıdan ali, müdrik və qədim saymaqla yolunu azan bu dövlətə və ən başlıcası, erməni xalqına belə yardımlardan
daha çox həqiqəti dərk etmələri, faşist idelogiyasından birdəfəlik üz döndərmələri lazımdır. Yalnız bu yolla
“erməni xəstəliyi”ndən xilas olmaq mümkündür.
Ermənistanın tənəzzülü ilə Azərbaycanın intibahı arasından möhtəşəm mənəvi bir sədd keçir. Bu sədd
iqtidar-xalq birliyi ilə hörülərək bizim vətən, torpaq və bayraq sevgimizlə ucalıb. 44 günlük savaşda ən böyük
tarixi qələbəmiz düşməni məğlub etməyimizlə yanaşı, bir-birimizə bağlanmağımız, yumruq kimi birləşməyimiz,
iqtidarın və xalqın vəhdətindən yaranan möhtəşəm gücə nail olmağımızdır. Bu birlik bizə inamla irəli, yeni iqtisadi
uğurlara sarı addımlamağa imkan verir.
Müharibə başa çatdıqdan sonra ölkəmiz iqtisadi islahatların yeni mərhələsinə adlayıb. Bu gün də,
savaşdan öncə də olduğu kimi, sosial-iqtisadi, xüsusən islahatlar sahəsində uğurlarımız davam edir. İqtisadi
İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin sonuncu “İslahat icmalı” bu baxımdan xüsusi maraq doğurur.
Qeyd edək ki, bu icmal Azərbaycanın kağızsız ticarət sahəsində regional liderliyinə həsr olunmuşdur.
BMT-nin Asiya və Sakit Okean Komissiyasının (UNESCAP) “Transsərhəd kağızsız ticarətə hazırlığın
qiymətləndirilməsi” layihəsinin cari il üzrə sorğusunun nəticəsinə görə, Azərbaycan 2019-cu illə müqayisədə 5
faiz artım nümayiş etdirərək ümumilikdə 86,02 faizlə həm qonşu (Rusiya 84,95, Gürcüstan 82,8, İran 77,42,
Ermənistan 62,37, Türkiyə 86,02 faiz), həm də MDB-yə üzv ölkələrlə müqayisədə ilk yerdə qərarlaşmışdır. Onu
da diqqətə çatdırmaq lazımdır ki, bütün dünya üzrə ortalama göstərici 64,95, inkişaf etmiş ölkələr üzrə isə 81,86
faizdir.
“İslahat icmalı”nda qeyd olunur ki, Prezident İlham Əliyev tərəfindən bu sahədə aparılan geniş islahatlar
nəticəsini verir. Belə ki, “Rəqəmsal Ticarət Qovşağı” portalının yaradılması və “Rəqəmsal Ticarət Qovşağı kimi
Azərbaycan Respublikasının mövqeyinin gücləndirilməsi və xarici ticarət əməliyyatlarının genişləndirilməsi ilə
bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Prezidentin fərmanından irəli gələn tapşırıqların yerinə yetirilməsi transsərhəd
ticarət prosedurlarının sadələşdirilməsinə gətirib çıxarmış, elektron və kağızsız ticarətin, xüsusilə də transsərhəd
kağızsız ticarətin inkişafını stimullaşdırmışdır. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan reytinqin transsərhəd kağızsız
ticarət alt indikatoru üzrə 2 il müddətinə 33 faiz artım əldə etmiş və bu sahənin inkişaf sürətinə görə qlobal
səviyyədə öncül müvqeyə sahib olmuşdur.
Gömrük sahəsində aparılmış islahatlar - “Yaşıl Dəhliz”, “Avtomatlaşdırılmış Gömrük Sistemi” və “Bir
pəncərə” elektron sisteminin yaradılması, gömrük bəyannamələrinin elektron qaydada doldurulması və
sertifikatların elektron formada təqdim edilməsi, eləcə də gömrük rüsumları və vergilərinin elektron formada
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ödənilməsi Azərbaycanda ticarət prosedurlarının sadələşdirilməsinə xidmət etməklə, reytinqdə də “tam icra” kimi
qiymətləndirilərək mövqeyimizin yaxşılaşdırılmasına səbəb olmuşdur. Eyni zamanda Azərbaycanın 20 fevral
2021-ci il tarixdən qüvvəyə minən “Asiya-Sakit Okeanında Sərhədlərarası Kağızsız Ticarətin Asanlaşdırılması
Çərçivə Sazişi”ni imzalayan ilk dövlətlərdən olması da qlobal müstəvidə ölkənin bu sahədə mövqeyinin
yaxşılaşdırılmasına faydasını vermişdir.
Qısası, aydın görünəni budur: Azərbaycanın 30 illik mübarizəsinin nəticəsi olan 44 günlük
müharibədəki ildırım sürətli qələbəsi ölkəmizi və onun iqtisadiyyatını elə yeni mərhələyə qaldırıb ki, onu etiraf
etməmək mümkün deyil.
Azərbaycan. - 2021.- 6 avqust. - № 162. - S. 1,6.
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Mədəniyyət diplomatiyası
İlham Əliyevin bu sahədə yürütdüyü siyasət xalqımızın bəşəri miqyasda tanınmasında mühüm rol
oynayır
İradə Əliyeva
Mədəniyyət siyasəti hər bir xalqın bəşəri miqyasda layiqli yerini tutmasında və tanınmasında mühüm
rol oynayır. Bu reallığı düzgün dəyərləndirən ölkə rəhbərliyi xalqımızın zəngin mədəni irsinin dünyada təbliği
istiqamətində ardıcıl dövlət siyasətinin həyata keçirilməsinə daha çox üstünlük verir.
Elə çağdaş dünyamızın ən güclü dövlətləri də ilk növbədə mədəniyyətə xitab edir, dünyanın gələcəyini
qanlı savaşlarda deyil, mədəniyyətlərin dialoqunda görür və bu hədəf uğrunda çalışırlar. Hər birimiz razılaşarıq
ki, dünyada sülhün, mədəniyyətlər arasında dialoqun, insanı qorumağın və onun rifahı üçün çalışmağın alternativi
yoxdur. Beləliklə, Yer üzündə sağlam düşüncənin əhatəsi genişlənir. Xoş niyyətlər ətrafında birləşən insanların
sayı artır. Bu, sağlamlaşan düşüncənin dəyişdiyi dünyadır!
Bəşəriyyət üçün bu nailiyyətləri yaradan faktlardan biri də çoxumuzun əsl mahiyyətini, bəlkə də heç
dərindən anlamadığımız, sadəcə, ölkəmizdə keçirilən silsilə beynəlxalq tədbirlər kimi yanaşdığımız festivallar,
mahnı müsabiqələri, qlobal mədəniyyətlərarası dialoq forumlarıdır. Bu forumlarda aparılan müzakirələrdir.
Dünyanın nüfuzlu söz sahibləri arasında gedən fikir və ideya mübadilələridir. Əldə edilən razılaşmalardır.
Bakıdan bütün bəşəriyyətə ünvanlanan çağırışlardır. Bu gün həyata keçirilən çoxşaxəli layihələri birləşdirən
ümumi ortaq xətt məhz milli irsin təbliği, mədəniyyət abidələrinin, genofondun qorunmasıdır.
Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi və təşkilatçılığı, Azərbaycan Respublikasının Təhsil və Mədəniyyət
nazirliklərinin, eləcə də Bakı Musiqi Akademiyasının fəal iştirakı ilə iyulun 31-dən avqustun 4-dək XII Qəbələ
Musiqi Festivalı keçirildi. İndiyə qədər Qəbələdə keçirilmiş musiqi festivallarının hər biri ölkə həyatında
möhtəşəm mədəniyyət bayramı kimi yadda qalıb. Builki festivalın isə bir əlamətdar mənası da vardı. Tədbir ölməz
bəstəkarımız Üzeyir bəy Hacıbəylinin adını daşıyan Bakı Musiqi Akademiyasının 100 illik yubileyinə həsr
olunmuşdu.
Mədəniyyətə daim yüksək qayğı göstərən, belə əlamətdar günləri heç zaman diqqətdən kənar qoymayan
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 26 may 2021-ci il tarixdə Bakı Musiqi Akademiyasının 100
illik yubileyi ilə bağlı sərəncam imzalamışdı. Sərəncama əsasən, bu hadisə ilə əlaqədar respublikamızın bir çox
bölgələrində, musiqi-tədris ocaqlarında müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur. XII Qəbələ Musiqi
Festivalı isə bu yubileyə töhfə oldu. Sənətsevərlər beş gün davam edən festivalda musiqi kollektivlərinin və
tanınmış ifaçıların maraqlı konsert proqramlarından zövq aldılar.
“Bakı prosesi” dünyada nüfuzlu platformaya çevrilib
İndiyə qədər Azərbaycanda çox əhəmiyyətli mədəniyyət hadisələri yaşanıb. Ölkəmiz bir çox regional
və beynəlxalq əhəmiyyətli mədəni tədbirlərə evsahibliyi edib. Humanitar sahədə bütün dünyada böyük maraqla
qarşılanan və təqdir edilən xeyli təşəbbüslər reallaşdırılıb. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycanın təşəbbüsü ilə 2008-ci
ildən başlanmış “Bakı prosesi” artıq bütün dünyada yüksək nüfuzlu beynəlxalq platformaya çevrilib.
Vətən müharibəsindəki möhtəşəm qələbəmizə qədər bunlar Azərbaycanın dünya mədəniyyətinə fayda
vermək arzusu, ölkəmizi, xalqımızı beynəlxalq ictimaiyyətə zəngin mədəniyyətimizlə birgə tanıtmağı, sağlam
düşüncəli insanları müxtəlif qlobal məsələlər ətrafında bir araya gətirmək istəyi kimi görünürdü. Qələbəmizdən,
işğal altındakı torpaqlarımızın azadlığından sonra isə artıq bu cür tədbirlər əlavə məzmun kəsb etməyə başlayır.
Azərbaycanın öz müstəqilliyini daha da möhkəmləndirməsi, sosial-iqtisadi inkişaf, ordu quruculuğu, xarici siyasət
sahəsində görülən işlər, cəmiyyət həyatının müxtəlif sahələrində aparılan köklü islahatlar qədər mədəniyyət
diplomatiyasını da uğurla həyata keçirir. Azərbaycan Prezidentinin bu sahədə də reallaşdırdığı siyasət zərgər
dəqiqliyi ilə ölçüb-biçdiyini, həyata keçirilən bütün tədbirlərin nəticələrinin düzgün proqnozlaşdırıldığını əks
etdirir.
Vətənin igid oğullarının qayalardan dırmaşaraq, yüngül silahlarla düşmənin tankının, topunun üzərinə
atılıb azad etdikləri Şuşaya dövlətimiz mədəniyyət işığında daxil oldu. Düşmənin 30 ilə yaxın müddətdə bir daşıdaş üstündə qoymadığı, inkişafdan saxlayıb zülmətə qərq etdiyi, dini məbədlərinə qədər dağıdıb tökdüyü, satıbsovduğu Şuşada yenidən mədəniyyət günəşi doğdu. Düşməndən təmizlənmiş başqa şəhər və kəndlərimiz kimi
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Şuşanı da quruculuq ab-havası öz ağuşuna aldı. Azərbaycan Şuşadan dünyaya mədəniyyət ismarıcı göndərdi. Şuşa
Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan olundu. Bütün xalqları, ölkələri, insanları kini-küdurəti, mənasız iddiaları,
saxta mifləri kənara qoyub mədəniyyət dəyərləri ətrafında birləşməyə çağırdı. Mədəniyyətin gücü, quruculuq eşqi
ilə dünyaya, insanlara, bugünə və gələcəyə fayda verməyə səslədi.
“Xarıbülbül” festivalının dünyaya anlatdığı həqiqətlər
Şuşada təşkil edilmiş “Xarıbülbül” festivalı hər kəsi heyran etdi. Festivalda Şuşadan, Cıdır düzündən
yenidən dünyaya xoş musiqi səsi yayıldı. Milli mənsubiyyətindən, dilindən, dinindən asılı olmayaraq Azərbaycanı
özünə vətən bilən hər bir kəsin ürəyi o festivalın keçirildiyi günlərdə Şuşada, Cıdır düzündə döyündü.
Azərbaycanda yaşayan və ümumi bir zəngin milli mədəniyyət içində özünəməxsusluqlarını da qoruyan, bu
özünəməxsusluqlarla ortaq mədəniyyətimizi daha da zənginləşdirən müxtəlif xalqların nümayəndələrinin ifaları
ilə Azərbaycan tolerantlığın, fərqli mədəniyyətlərə hörmət ruhunun mənzərəsini yaratdı. Bunun müasir
dünyamızda nə qədər böyük dəyər olduğunu bəşəriyyətə göstərdi. İnsanların sülh və qarşılıqlı hörmət ruhunda
yaşamasının, bir-birindən görüb-götürməsinin, birlikdə sevinib, birlikdə kədərlənməyi bacarmasının, Vətənə
ümumi faydalar verməsinin necə gözəl könül xoşluğu yaratdığını dünyaya anlatdı. Hər kəs gördü ki, xalqlar birbiri ilə münaqişə yaratmadan, saxta tarix hekayələrinin əsirinə çevrilmədən, fərqli mədəniyyətlərə hörmətlə
yanaşaraq, ümumi bir məkanı özünə Vətən bilib doğma yurdun gələcəyinə görə məsuliyyətini dərk edərək birgə
yaşayıb, ümumi inkişaf hədəfləri üçün çalışa bilərlər. Bu, mədəniyyətin qüdrətidir. Mədəni dəyərlərin insanlar
arasında yaratdığı qırılmaz bağlardır.
Tutduğumuz yol ölkəmizə yeni nailiyyətlər qazandırır
Mədəniyyət tarixboyu dövlətlərin iqtisadi, siyasi, hərbi gücü ilə yanaşı addımlayıb. Ordunun hərb
meydanında qazandığı zəfəri mədəniyyət öz misilsiz təsiri ilə daha da möhkəmləndirib. Daimi inkişaf üçün yeni
imkanlar açıb. Dövlətin ardıcıl uğurları üçün zəmin hazırlayıb. Xalqı, ölkəni mədəniyyət işığında dünyaya tanıdıb
və böyük hörmət qazandırıb. Tarixdə ucsuz-bucaqsız ərazilər fəth etmiş elə imperiyalar olub ki, hazırda onların
heç izi də qalmayıb. Amma mədəniyyətə dəstək olan, bəşər mədəniyyətinə incilər qazandıran, özünü
mədəniyyətdə ifadə edən hər kəs bu gün də həmin mədəni sərvətlərlə birgə yüksəlir, inkişaf edir. Mədəniyyət ona
dəstək verən hər bir topluma əbədiyyət qazandırır. Tarix boyunca onun yeni nailiyyətlərinə yol açır.
Mədəniyyətin ən böyük təsir gücü həm də milli birliyə xidmət etməsindədir. Ortaq mədəniyyət insanları
öz doğmalığında bir araya gətirir. Xalqın milli birliyini sarsılmaz edir. Mədəniyyət ortaq keçmişə və gələcəklə
bağlı məqsədlərə malik ayrı-ayrı ölkələrin birliyi üçün də möhkəm bağlantıdır. Vətən müharibəsindəki
qələbəmizdən sonra regionda yeni geosiyasi reallıqlar yaradan, türk dünyasının tərəqqipərvər toplumlarla bir
arada inkişafı, sülh, sabitlik, rifah içində bəşəriyyətin xoşbəxt gələcəyinə yönələn, ardıcıl işlər aparan Azərbaycan
üçün bu amil də çox vacibdir.
Ölkəmiz son onilliklərdə mədəniyyət sahəsində bir sıra tarixi nailiyyətlərə imza atmaqdadır. Azərbaycan
Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə uzun illərdən bəri həyata
keçirilən yerli və qlobal layihələr, humanitar təşəbbüslər ölkəmizin mədəniyyət diplomatiyasının uğurlarına
xidmət edir. Mehriban xanımın təşəbbüsü ilə indiyə qədər doğma yurdumuzun paytaxtında, bölgələrdə və
Azərbaycan hüdudlarından kənarda çox əhəmiyyətli mədəniyyət layihələri həyata keçirilib. Mühüm geostrateji
mövqeyə, zəngin təbii sərvətlərə, böyük inkişaf potensialına görə tanınan Azərbaycanı dünyanın böyük bir hissəsi
indi həm də zəngin mədəniyyətimizlə kəşf etməyə başlayıb. Bu layihələrin hər biri ölkəmizin imicini daha da
yüksəldir. Biz azərbaycanlıları sivil, qədim mədəniyyətə malik xalq kimi dünyaya təqdim edir. Min illərboyu bu
torpaqlarda yaradılan və nəsillərdən-nəsillərə mənəvi miras kimi keçən misilsiz mədəniyyət incilərimizi
bəşəriyyətə sərgiləyir. Mədəniyyətlər arasında dialoq, tolerantlıq, multikulturalizm çağırışları ilə Azərbaycanın
tutduğu yolu, ümumbəşəri dəyərlərə bağlılığını, yüksək amallarını göstərir.
Heydər Əliyev Fondunun silsilə tədbirləri, xarici ölkələrdə keçirilən Azərbaycan mədəniyyəti günləri,
Üzeyir bəy Hacıbəyli, Rostropoviç, Qəbələ Beynəlxalq Musiqi festivalları, “Muğam aləmi” Beynəlxalq Muğam
Festivalı, Bakı Caz Festivalı, görkəmli mədəniyyət xadimlərinin yubileyləri ölkəmizin getdikcə artan nüfuzu və
potensialının mədəniyyət sahəsindəki təzahürüdür. Bütün bunlar hazırda Azərbaycanı dünyanın əsas musiqi
mərkəzlərindən birinə çevirmişdir.
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Son illər Naxçıvan, Qəbələ, Şəki, İsmayıllı, Lənkəran və digər şəhər-rayonlarında keçirilən tədbirlər
həm bölgələrin mədəni irsinin, həm də turizm potensialının yerli və beynəlxalq ictimaiyyətə tanıdılması
baxımından əhəmiyyətlidir.
İnsanları doğmalaşdıran mədəniyyət platforması
Qəbələ Musiqi Festivalı da mədəniyyət sahəsində artıq kifayət qədər mötəbərlik qazanmış maraqlı
platformadır. Azərbaycanın dilbər guşələrindən olan Qəbələ şəhəri hər il öz qapılarını dünyanın müxtəlif
məkanlarından olan sənətsevərlərin, musiqi festivalı iştirakçılarının üzünə açır.
Musiqi ictimaiyyətinin böyük rəğbətlə izlədiyi Qəbələ Musiqi Festivalının proqramı hər zaman olduğu
kimi bu il də zəngin idi. Festival boyu ayrı-ayrı musiqi kollektivlərinin yaddaqalan konsert proqramları oldu.
Festivalın maraqlı cəhətlərindən biri də o idi ki, burada klassik musiqi ilə yanaşı, muğam, vokal, kamera musiqisi
axşamları da təşkil edilmişdi. Ölkəmizin aparıcı musiqi təhsili ocaqlarının müəllim və tələbələrinin, eləcə də
müxtəlif ifaçı kollektivlərinin geniş səpkidə iştirakı da bu-ilki Qəbələ Musiqi Festivalının başlıca
məziyyətlərindən sayıla bilərdi. Bu da dinləyicilərə yeni səslər eşitmək, fərqli ifa üslublarından zövq almaq imkanı
yaratdı.
İyulun 31-də XII Qəbələ Musiqi Festivalının təntənəli açılış mərasimi oldu. Birinci vitse-prezident
Mehriban xanım Əliyevanın festival iştirakçılarına təbrik məktubu tədbirin təşkilinə olan yüksək diqqətdən xəbər
verirdi. Açılış mərasimindən sonra Müdafiə Nazirliyinin Əlahiddə Nümunəvi Hərbi Orkestrinin ifasında geniş
konsert proqramının təqdim olunması festivalı daha da rövnəqləndirdi.
Avqustun 1-də Konqres Mərkəzində BMA-nın müəllim və tələbələrinin iştirakı ilə kamera-instrumental
musiqi gecəsi keçirildi. Respublika və beynəlxalq müsabiqələr laureatları olan tələbələrdən bir qrupunun ifaları
dinləyicilərə böyük zövq yaşatdı. Həmin gün baş tutan kamera musiqi axşamında respublikanın tanınmış sənət
adamları da öz ifaları ilə festivala gözəllik gətirdilər. Gənc bəstəkar, Vətən müharibəsi qazisi Vüqar
Məmmədzadənin “Şəhidlərə ithaf” adlı əsəri isə konsertin məxsusi zəfər ovqatının ifadəsi idi. Festivalın növbəti
günlərində də dinləyicilərə bir-birindən maraqlı konsert proqramları, yeni ifalar, musiqi inciləri təqdim edildi və
XII Qəbələ Musiqi Festivalı gözəl bir mədəniyyət bayramı kimi başa çatdı.
Bu cür mədəniyyət tədbirləri insanları bir-birinə doğmalaşdırır. Dünyamızı saflaşdırır, insanları pis
niyyətlərdən, mənfi emosiyalardan təmizləyir. Bu, Azərbaycanın nəcib missiyasıdır.
Azərbaycan. - 2021.- 12 avqust. - № 167. - S. 1,6.
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Avropa İttifaqının “Şərq Tərəfdaşlığı”na yeni yanaşması: İlham Əliyev diplomatiyasının
strateji uğuru
Kamal Adıgözəlov
Qərbdə yeni dünya nizamının mərkəzinə çevrilmək hüququ uğrunda daxili rəqabətin geniş vüsət aldığı
hazırkı tarixi şəraitdə Avropa İttifaqı özünün siyasi kursunda dəyişikliklər etməyə çalışır. Ekspertlər bunu qlobal
miqyasda geosiyasi mənzərədə son illər özünü göstərən ciddi transformasiyalarla da əlaqələndirirlər. Bu çərçivədə
Brüsselin “Şərq Tərəfdaşlığı” Proqramı ilə bağlı atdığı addımlar böyük maraq doğurur. Avropa İttifaqı Şurasının
Prezidenti Şarl Mişelin Cənubi Qafqaz turnesi bu baxımdan ekspertlərin diqqət mərkəzində qalmaqdadır. Bu
səfərin coğrafi olaraq Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanı əhatə etməsindən əlavə, Batumidə keçirilən
beynəlxalq konfransa Ukrayna və Moldova prezidentlərinin də dəvət edilməsi ilə fərqlənməsi avropalı
siyasətçinin əsas olaraq “Şərq Tərəfdaşlığı” Proqramı kontekstində hərəkət etdiyini göstərir. Üstəlik, Ş.Mişel
həmin proqramın üzvlərinin hər biri ilə bağlı konkret əməkdaşlıq tezisləri irəli sürdü. Üzv dövlətlərin başçıları da
öz növbəsində mövqelərini aydın ifadə etdilər. Bütün bu məqamlar üzərində regional və qlobal geosiyasi
transformasiyanın prizmasından təhlili dayanmağa ehtiyac vardır.
İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra Cənubi Qafqazda geosiyasi proseslər: Brüsselin mövqeyi
Hələ keçən əsrin 90-cı illərindən ekspertlər Avropa İttifaqını postsovet məkanı ölkələrinə “eyni qəlib”də
baxmaqda ittiham edirdilər. Xüsusilə, Cənubi Qafqazda təcavüzə məruz qalmış Azərbaycanla təcavüzkar
Ermənistana münasibətdə fərq qoyulmaması Brüsselə regiona münasibətdə ədalətli, balanslı və obyektiv mövqe
tutmağa ciddi mane olurdu. İndi bu aspektdə hər hansı real dəyişiklik hiss edilirmi?
Bu suala Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Ş.Mişelin Cənubi Qafqaz ölkələrinə səfəri fonunda cavab
tapmaq olar. Lakin əvvəlcə Aİ rəsmisinin səfəri öncəsi regionun geosiyasi mənzərəsinin bir sıra özəllikləri
üzərində dayanaq. Əslində, burada regional miqyasla yanaşı, qlobal səviyyəli geosiyasi proseslər də nəzərə
alınmalıdır.
Şübhəsiz ki, hər şeydən əvvəl, İkinci Qarabağ müharibəsi diqqətə alınmalıdır. Azərbaycan 44 günlük Vətən
müharibəsinin gedişində ərazi bütövlüyünü təmin etmək məqsədi daşıyan hərbi əməliyyatlarla Cənubi Qafqazın
geosiyasi mənzərəsinin dinamikasını və təkamül tendensiyasını yenilədi. Əldə edilən qələbə regionda sabitlik,
əməkdaşlıq və davamlı təhlükəsizliyi təmin edə biləcək gücün (Azərbaycan–Rusiya–Türkiyə “strateji
üçbucağı”nın) formalaşdığını göstərdi. 10 noyabr tarixli üçtərəfli razılaşma bunun real təsdiqi oldu.
Aydın idi ki, artıq regionda proseslər 44 günlük müharibəyə qədərki dövr ərzində mövcud olan məntiq
çərçivəsində getməyəcək. Aİ uzun illər idi ki, region ölkələri istiqamətində məhz həmin məntiq üzərində siyasətini
qururdu. Brüssel bunu həm ikitərəfli əlaqələr çərçivəsində, həm də “Şərq Tərəfdaşlığı” daxilində edirdi.
Deməli, 44 günlük müharibə hər bir geosiyasi güc kimi, Avropa İttifaqı qarşısında da yeni reallığa
hesablanmış siyasət yeritmək zərurətini qoydu. Ş.Mişelin regiona səfərinə, hər şeydən öncə, məhz bu fakt
prizmasından qiymət vermək gərəkdir. Lakin həmin kontekstdə başqa bir əhəmiyyətli məqamı da vurğulamaq
lazımdır. Biz, XXI əsrin gəlişi ilə Cənubi Qafqaz ölkələrinin hər birinin ayrılıqda Brüssellə münasibətləri qurma
məntiqini nəzərdə tuturuq. Burada əvvəlcə iki xətt özünü göstərirdi. Bunlardan birincisi, Ermənistan və
Gürcüstanın yeritdikləri və Aİ ilə assosiativ üzvlüyü hədəfləyən xətt idi. Sonradan Ermənistan qəfil öz mövqeyini
dəyişdi və Rusiyanın təklif etdiyi geosiyasi əməkdaşlıq modelini seçdi. Bununla Cənubi Qafqazda həm geosiyasi
qeyri-müəyyənlik artdı, həm də Tbilisi təkləndi. Buna rəğmən, Gürcüstan “assosiativlik strategiyası”ndan kənara
çıxmadı.
İkinci xətti Azərbaycan həyata keçirirdi. Rəsmi Bakı Aİ ilə assosiativ üzvlük çərçivəsində deyil,
bərabərhüquqlu, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq məntiqi üzrə əlaqələr qurmağa üstünlük verdi. Azərbaycan
Prezidenti Avropa İttifaqı ilə bir təşkilat kimi əlaqələri rasional müstəvidə inkişaf etdirdi. Bununla yanaşı,
təşkilatın ayrı-ayrı üzvləri ilə strateji xarakterli əlaqələr quruldu. Avropa İttifaqının 9 üzv dövləti ilə strateji
tərəfdaşlıq haqqında sənədlərin imzalanması bunun təsdiqidir. Bu məqamı Prezident İlham Əliyevlə yanaşı,
Avropa İttifaqının yüksək səviyyəli rəsmiləri də çox müsbət qiymətləndirirlər. Və Azərbaycan rəhbəri bu siyasəti
davamlı olaraq, qətiyyətlə və beynəlxalq hüquq normalarına tam uyğun reallaşdırmaqdadır.
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Nəticədə, artıq 2013-cü ildə Brüssel seçim qarşısında qaldı. Əvvəla, anladı ki, Cənubi Qafqazın hər bir
ölkəsi ilə “assosiativlik dili”ndə danışa bilməyəcək. İkincisi, region ölkələrini “eyni qəlib”də görməyin
perspektivsizlyini dərk etdi. Həmin məqam təşkilatın 2015-ci ildə qonşuluq siyasətində etdiyi düzəlişlərdə öz
əksini tapdı.
Bununla 2020-ci ilə Avropa İttifaqı Cənubi Qafqaz siyasətində qeyri-müəyyənlikləri aradan qaldırmaq
üçün qəbul etdiyi bir sıra yeni konkret punktlarla qədəm qoydu. Üstəlik, Azərbaycanla bağlı siyasi, iqtisadi, enerji
və nəqliyyat sferalarında tamamilə yeni situasiya yaranmışdı. Faktlar bunu sübut edir. Belə ki, 2020-ci ilə kimi
tərəflər arasında imzalanan Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq, Viza Sadələşdirilməsi və Readmissiya sazişləri, Cənub
Qaz Dəhlizi üzrə Birgə Bəyannamə, Avropa Qonşuluq Siyasəti çərçivəsində Fəaliyyət Planı, Enerji sahəsində
strateji tərəfdaşlıq üzrə Anlaşma Memorandumu və digər vacib sənədlər mövcuddur. Bunlar əhatəli əməkdaşlığın
əsaslarını müəyyənləşdirən konkret faktlardır. Bu sırada mütləq qeyd etməliyik ki, Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı
arasında 2018-ci il iyulun 11-də “Tərəfdaşlıq prioritetləri” sənədinin paraflanması xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
Bu, faktiki olaraq, bərabər səviyyəli əməkdaşlığa əsaslanan əlaqələrin inkişafının hüquqi təsbitidir. Bizim üçün
ayrıca əhəmiyyət daşıyır ki, həmin sənəddə tərəflərin ölkələrin ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi və suverenliyinin
təmininə və dövlətlərin beynəlxalq sərhədlərinin toxunulmazlığının dəstəklənməsinə sadiqliyi yer alıb.
Bunlardan başqa, Avropa İttifaqı Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşıdır. Hazırda Azərbaycan ticarətinin
demək olar ki, 40 faizi Avropa İttifaqı ilə aparılır. 2020-ci ildə Avropa İttifaqı ilə ticarət dövriyyəsi 9,5 milyard
ABŞ dolları olub. Azərbaycanın Avropa İttifaqına üzv dövlətlərlə ixracının həcmi 6,8 milyard dollar təşkil edir.
Təşkilata üzv olan dövlətlərin 1700-dən çox şirkəti Azərbaycanda iş qurub.
Tərəflər arasında strateji əhəmiyyətli enerji və nəqliyyat əlaqələri yüksək səviyyədədir. Aİ rəsmiləri açıq
etiraf edirlər ki, Avropanın enerji təhlükəsizliyində Azərbaycanın rolu danılmazdır. Azərbaycan Avropa İttifaqı
ilə birlikdə Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurasına sədrlik edir. Bu perspektivli və səmərəli layihəyə ümumilikdə
33 milyard ABŞ dollarından çox sərmayə yatırılıb.
Bunlar tərəflərin 2020-ci ilin payızına perspektivli əməkdaşlığı davam etdirmək üçün kifayət qədər real
əlaqələr bazasına malik olduğunu nümayiş etdirir. Məhz bu tezisdən çıxış edərək deyə bilərik ki, Brüsseli daha
böyük sürprizlər məhz 2020-ci ildə gözləyirmiş. Həmin ildə Azərbaycan ortaya yeni geosiyasi reallıqlar qoydu və
bu faktla hər kəsin barışması tələbi qətiyyətlə irəli sürüldü. Şübhəsiz, həmin reallıq təcrübəli siyasətçi Ş.Mişelin
nə dərəcədə mürəkkəb və yeni situasiyada Brüsseli qane edə bilən addım atmalı olduğu zərurətini də meydana
gətirirdi.
Üstəlik, Avropa İttifaqı iki yeni məqamı nəzərə almalı idi. Birincisi, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini
Azərbaycan rəhbərliyi hərbi-siyasi yolla təkbaşına tarixi ədaləti bərpa etməklə həll etmişdi. İkincisi, regionda
güclü Rusiya–Türkiyə–Azərbaycan əməkdaşlıq modeli meydana gəlmişdi. Hər iki məqam Aİ-dən iddialı
geosiyasi mərkəz kimi region istiqamətindəki kursuna yenidən baxmağı, daha realist olmağı tələb edirdi. Eyni
zamanda, Avropa İttifaqı Rusiya–Türkiyə–Azərbaycan əməkdaşlıq modeli ilə yanaşı, ABŞ-ı da yeni reallığa
uyğun şəkildə diqqətə almalı idi. Proseslər göstərir ki, Brüssel məhz bu iki şərti ciddi surətdə nəzərə alaraq Cənubi
Qafqazda fəallaşmağa çalışır.
Vurğulanan aspektdə görünən odur ki, Brüssel Vaşinqtonun geosiyasi, diplomatik və siyasi dəstəyindən
istifadə edərək regionda daha da fəallaşmağa can atmaqla bərabər, Rusiyanın təsirinin azalmasına da çalışır.
Bunun nə dərəcədə perspektivli olduğu üzərində dayanmırıq. Onu vurğulamaq istərdik ki, Ş.Mişelin regiona
səfəri yuxarıda qeyd edilən məqamları təsdiq edən konkret faktlarla zəngindir. Onların üzərində bir qədər geniş
dayanaq.
Avropa İttifaqı mövqeyinə düzəlişlər edir
Ekspertlər Ş.Mişelin Cənubi Qafqaza səfərini iki aspektdə analiz edirlər. Onlardan birincisi təşkilatın bu
regiona yanaşma səviyyəsini ifadə edir. İkinci aspekt isə postmünaqişə mərhələsində Avropa İttifaqının Cənubi
Qafqaz siyasətinin başlıca prinsiplərinin təsbiti ilə əlaqəlidir. Həmin aspektdə bir sıra ekspertlər Aİ-nin təkliflərini
qarşılıqlı əlaqələrin “Mişel modeli” kimi ifadə edirlər. Təbii ki, bu, şərti ifadədir. Lakin burada bir incə məqam
vardır.
Məsələ ondan ibarətdir ki, Ş.Mişelin timsalında Aİ-nin etdiyi təkliflər məzmun və mahiyyət etibarı ilə
Azərbaycan Prezidentinin bir neçə ildir ki, Aİ–Azərbaycan münasibətlərinin inkişafı ilə əlaqədar irəli sürdüyü
tezislərə Brüsselin bir qədər də yaxınlaşdığını göstərir. Bu məqam iyulun 18-də Bakıda keçirilən birgə mətbuat
konfransında Prezident İlham Əliyevin ifadə etdiyi tezislərdə və onlara Ş.Mişelin münasibətində özünü göstərdi.
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Konkret olaraq, İlham Əliyev Ş.Mişellə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında təşkilatla Azərbaycanın
əməkdaşlığının əsas istiqamətlərini bir daha açıqladı.
Ümumi səviyyədə Aİ–Azərbaycan münasibətləri geniş və əhatəlidir. Azərbaycan Prezidenti bu
münasibətləri geosiyasi aspektdə yaxın tərəfdaş münasibətləri kimi qiymətləndirir. Əlaqələr müxtəlif sahələri
əhatə edir. Tərəflər arasında güclü siyasi təmaslar mövcuddur. Bütün bunlar əlaqələrin şaxələndirilməsi üçün
yaxşı təməl yaradır.
Bu proseslərin başlıca istiqamətlərini isə dövlət başçısı aşağıdakı kimi təsnifatlaşdırır. Birincisi, “Avropa
İttifaqı Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşıdır”. İkincisi, Aİ və Azərbaycan enerji təhlükəsizliyi məsələsi ilə
bağlıdırlar. Üçüncüsü, Azərbaycan-Aİ münasibətlərində nəhəng enerji layihələri xüsusi yer tutur. Dördüncüsü,
Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməyə yönəlmiş 44 günlük Vətən müharibəsində əldə etdiyi qələbənin
yaratdığı yeni reallıqlar tərəflər arasında münasibətlərdə ciddi surətdə nəzərə alınmalıdır və daim gündəlikdə
olmalıdır.
Azərbaycanın dövlət başçısı vurğulanan aspektdə onu da ifadə edib ki, ölkəmiz Aİ ilə münasibətlərdə
etibarlı tərəfdaş olduğunu həyata keçirdiyi konkret layihələrlə sübut edib. Belə ki, ötən ilin son günlərində
istismara verilən Cənub Qaz Dəhlizinin sonuncu seqmenti – Trans-Adriatik kəməri vasitəsilə Avropa İttifaqına
üzv dövlətlərə artıq 3 milyard kubmetrdən çox təbii qaz ixrac olunub. Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolu Azərbaycanın
Şərq–Qərb nəqliyyat dəhlizində tutduğu yerin müstəsnalığına dəlalət edir. Ələt Beynəlxalq Ticarət Limanının
açılışı ölkəmizin logistik və nəqliyyat imkanlarını genişləndirib. Azərbaycan Şimal–Cənub nəqliyyat dəhlizinə
irimiqyaslı investisiyalar yatırıb.
Nəhayət, bütün bunları ümumiləşdirərək İlham Əliyev qarşılıqlı əlaqələrin inkişafı ilə bağlı olduqca dəqiq,
dolğun və lakonik fikir irəli sürüb. Azərbaycan Prezidenti deyib: “Cənab Prezidentin Cənubi Qafqazın 3 ölkəsinə
səfəri Avropanın iştirakını, Avropa gündəliyini nümayiş etdirir və bu, bizim gündəliyimizə tam uyğundur. Bu
məsələdə də bizim fikirlərimiz üst-üstə düşür və əlbəttə ki, bağlılıq və işğaldan azad edilmiş ərazilərin yenidən
qurulması məsələləri baxımından münaqişədən sonrakı inkişaf hər zaman aramızdakı gündəlikdə olacaq”.
Bu fikirlərdə rəsmi Bakının Brüssellə münasibətləri inkişaf etdirmək niyyətinin başlıca məqamları aydın
ifadə olunub. İndi məsələyə Ş.Mişelin söylədiklərinin prizmasından baxaq. Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti
Azərbaycanın dövlət başçısını dinlədikdən sonra təmsil etdiyi təşkilatın mövqeyini belə ifadə edib: “...biz arzu
edirik ki, əlaqələrimizə əlavə, növbəti təkan verək. Hətta, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında tərəfdaşlığa
strateji xarakter vermək istəyirik”. Burada avropalı diplomatın “yeni təkan” dedikdə, nələri nəzərdə tutduğunu
vurğulamaq lazımdır.
Hər şeydən öncə, bu tezis onu göstərir ki, Brüssel Azərbaycan rəhbərliyinin əlaqələri “yaxın tərəfdaşlıq”
kimi qiymətləndirməsi ilə razıdır. Bununla yanaşı, rəsmi Bakı kimi, Brüssel də meydana gələn yeni reallıqların
məntiqinə uyğun olaraq münasibətləri yeni səviyyəyə qaldırmaqda maraqlıdır. Bunun üçün Brüssel iki istiqaməti
vacib hesab edir. Onları Ş.Mişel belə ifadə edib:
Birincisi, “Biz anlayırıq ki, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında tərəfdaşlıq, əsasən, maliyyə dəstəyinə
əsaslanan işbirliyi deyil. Əksinə, bu, birgə iş aparmaq istəyinə, innovasiyalara, texnoloji mübadilələrə və iqtisadi
əməkdaşlığa əsaslanan tərəfdaşlıqdır. Məhz bu ruhda iqtisadi inkişaf baxımından Avropa İttifaqının hesab etdiyi
iki prioritet – iqlim dəyişməsi və rəqəmsal inqilab birgə başladığımız layihələrin əsasında olmalıdır”.
İkincisi, “digər mövzu dekabr ayında keçiriləcək Avropa İttifaqının “Şərq Tərəfdaşlığı”na həsr olunacaq
Zirvə görüşünə hazırlıqla bağlıdır. Bizim üçün gözləntiləri müəyyən etmək məqsədilə fikir mübadiləsi aparmaq
vacibdir. Hər iki tərəfdən həmin Zirvə görüşünə hazırlıq gedir”.
Şərti olaraq “Mişel modeli” dediyimiz konseptual müddəada onun (Ş.Mişelin) yanaşmasının iki istiqaməti
ifadə olunub. Onlardan birincisi Aİ-nin Azərbaycanı bərabərhüquqlu tərəfdaş kimi nəzərdən keçirməsindən
ibarətdir. Bu çərçivədə Brüssel Azərbaycanı müstəqil inkişaf edən, yeni texnologiyalara həssas yanaşan və
müasir tələblər çərçivəsində bu istiqamətdə əməkdaşlıq edən dövlət olaraq qəbul edir. Həmin səbəbdən də Ş.Mişel
qarşılıqlı əlaqələrdə konkret olaraq “innovasiyalara, texnoloji mübadilələrə və iqtisadi əməkdaşlığa əsaslanan
tərəfdaşlığı” vurğulayır. Bu cür əməkdaşlıqda isə münasibətlərin təməl daşını “iqlim dəyişmələri və rəqəmsal
inqilab” təşkil etməlidir.
Sonuncu fikir Aİ-nin Azərbaycana münasibətinin strateji aspektinin vacib bir cəhətini ifadə edir. Daha
doğrusu, Brüssel iqlim dəyişməsi kimi qlobal xarakterli mürəkkəb bir problemin həllində Azərbaycanla birgə
fəaliyyətdə maraqlıdır. Bu, təşkilatın Azərbaycanın bu istiqamətdə nəzəri və praktiki potensialına inamını ifadə
edir. Ayrılıqda rəqəmsal inqilabdan bəhs etmək isə, Avropanın Azərbaycanı dünyanın qabaqcıl elm, texnologiya
və innovasiya məkanlarından biri kimi gördüyünə işarədir. Məsələnin bu cəhəti üzərində bir qədər geniş dayanaq.
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Bir neçə il bundan öncə (2016-cı ildə) dünyada tanınmış alimlərdən olan Klaus Şvabın dördüncü sənaye
inqilabı ilə bağlı fundamental əsəri işıq üzü gördü. Bu əsər 2020-ci ildə Azərbaycan dilinə tərcümə edilib.
“Dördüncü sənaye inqilabı” adlı məşhur əsərə mütəxəssislərin böyük marağının əsas səbəbi isveçrəli alimin
müasir dünyanın inkişafında yeni mərhələnin başladığını əsaslandırması və onu “dördüncü sənaye inqilabı” kimi
ifadə etməsidir. Həmin hadisənin başqa ifadəsi “rəqəmsal inqilab”dır. K.Şvab hesab edir ki, rəqəmsal inqilabı
dərk edib, ona uyğun davranmayan dövlətlərin perspektivi yoxdur. Azərbaycan Prezidenti isə bir neçə il bundan
əvvəl Azərbaycanın inkişafını rəqəmsal inqilabla birbaşa əlaqələndirib. Və Azərbaycanda artıq məhz bu faktor
nəzərə alınaraq inkişaf proqramları hazırlanıb. Deməli, Avropa İttifaqı da həmin məqamı görür, qəbul edir və bu
əsasda Azərbaycanla münasibətlərin perspektivini rəqəmsal inqilab sahəsində sıx əməkdaşlıqda görür.
“Şərq Tərəfdaşlığı” Proqramının üç “seqmenti”: müstəqil tərəfdaş, “inteqrasiya trio”su və qeyrimüəyyənlik sahəsi
Təbii ki, bu cəhət tərəflər arasında münasibətlərin strateji aspektinin ana xəttini təşkil edir. Bundan başqa,
Ş.Mişelin həmin bağlılıqda “Şərq Tərəfdaşlığı” Proqramından bəhs etməsi geosiyasi kontekstdə diqqəti cəlb edən
özəllikdir. Ş.Mişel məsələnin bu aspektini aşağıdakı kimi izah edib: “Siz haqlı qeyd etdiniz ki, çox sayda “Şərq
Tərəfdaşlığı” ölkələrinə səfərim bir işarədir. Bu, Avropa İttifaqının bu regionda apardığı işinin işarəsidir,
mesajıdır. Bu, tərəfdaşlarla dialoq nəticəsində Avropa İttifaqının imkanlarını, resurslarını səfərbər edərək və
“Şərq Tərəfdaşlığı”na aid tərəfdaşların fərqli gözləntilərini bilərək, bizim regiondakı təhlükəsizliyə, sabitliyə,
çiçəklənməyə sadiqliyimizdən irəli gəlir”.
Brüsselin “Şərq Tərəfdaşlığı” Proqramı çərçivəsində atdığı bu addım geosiyasi kontekstdə bir sıra prinsipial
məqamları gündəmə gətirir. Onların bir qrupu təşkilatın həmin Proqrama daxil olan ölkələr istiqamətində yeritdiyi
siyasətin məzmununa aiddir. Digər qrupu isə “Şərq Tərəfdaşlığı” Proqramının öz daxilində lokallaşmanın
meydana çıxdığını göstərir. Birinci qrup məqamlar onu göstərir ki, Aİ postsovet məkanında, o cümlədən Cənubi
Qafqazda formalaşan yeni geosiyasi reallıqları nəzərə alaraq “Şərq Tərəfdaşlığı” ölkələrinə yönəlik siyasətində
düzəlişlər edir. İkinci qrup geosiyasi məqamlar isə ondan xəbər verir ki, bu Proqrama daxil olanların üçü
(Ukrayna, Moldova və Gürcüstan) özlərini digər üzvlərdən “fərqləndirməyə” başlayıblar. Onlar hesab edirlər ki,
Aİ-yə inteqrasiya üçün onların daha çox əsasları var. Onun konkret ifadəsi bu il mayın 17-də Kiyevdə Gürcüstan,
Moldova və Ukrayna xarici işlər nazirlərinin görüşərək “assosiasiya edilmiş üçlük” adlı qrup yaratmaları oldu.
Bu hadisəyə həsr edilmiş mətbuat konfransında Ukraynanın xarici işlər naziri Dmitri Kuleba bəyan etmişdi
ki, bu format bütövlükdə Avropa inteqrasiyası istiqamətində gücləndirilmiş əməkdaşlığı ifadə edir. Bu, üç
dövlətin Avropa inteqrasiyasını qarant altına almalarını göstərir. Nəhayət, həmin dövlətlərin Aİ-yə üzv olmaq
iddiasını ortaya qoyur. İyunun 24-də isə “üçlüy”ün Brüsselə səfəri zamanı rəqəmsal keçiddə əməkdaşlıqla bağlı
razılıq əldə edilib. Bu proseslərin əsl geosiyasi mahiyyətini D.Kuleba belə izah edib: başlıca məqsədləri “rus
dünyası”ndan təcrid olaraq, Avropaya inteqrasiya etməkdir.
Beləliklə, “Şərq Tərəfdaşlığı”na üzv dövlətlərin Aİ siyasətində konkret fərqlərin meydana gəldiyi nəticəsini
görə bilərik. İndi Ukrayna, Gürcüstan və Moldova “daha güclü inteqrasiya” müstəvisinə keçdiklərini düşünür və
bu aspektdə digər üzvlərdən “fərqləndiklərini” hesab edirlər. Belarus, ümumiyyətlə, bu proqramdan çıxıb.
Ermənistan hələ də ikili oyun aparır – nə Rusiyanın irəli sürdüyü Avrasiya inteqrasiya modelindən imtina edir,
nə də Aİ-dən imtina etdiyini konkret söyləmir. Bununla Ermənistan Cənubi Qafqaz regionunda qeyri-müəyyən
geosiyasi mənzərənin qalmasına çalışır.
Bunlardan fərqli olaraq, Azərbaycan müstəqil dövlət olaraq Aİ ilə sıx əməkdaşlıq xəttini davam etdirir və
hətta “assosiasiya edilmiş üçlüy”ün də iştirak etdiyi rəqəmsal keçiddə aktiv iştirakçıdır. Yəni Brüssel
Azərbaycanla bərabərhüquqlu tərəfdaş kimi müasir inkişaf istiqamətləri üzrə əməkdaşlıqda maraqlıdır.
Vurğulanan yeni məqamları nəzərə alsaq, “Şərq Tərəfdaşlığı” Proqramının üç seqmentə bölündüyünü
görərik. Birinci seqment üç üzvün “daha sürətli inteqrasiya” yolunu seçməsi ilə əlaqəlidir. İkinci seqmenti bir
üzvün – Ermənistanın Proqramın taleyinə qeyri-müəyyənlik gətirməkdə davam etməsi ilə bağlıdır. Üçüncü
seqment isə Azərbaycanın timsalında qarşılıqlı faydalı və bərabərhüquqlu tərəfdaşlığa əsaslanan perspektivli
əməkdaşlıq sahəsindən ibarətdir.
Bunların fonunda Ş.Mişelin Cənubi Qafqaz turnesi zamanı Azərbaycanda səsləndirdiyi fikirlər maraq
doğurmaya bilməz. Yuxarıda vurğuladığımız kimi, avropalı siyasətçi, faktiki olaraq, Azərbaycan Prezidentinin
mövqeyinə yaxın olan tezislər söyləyib. Bu o deməkdir ki, Azərbaycanla Aİ arasında ziddiyyətlərdən deyil,
qarşılıqlı fayda verən əməkdaşlığın yeni səviyyəyə yüksəlməsindən danışmaq daha doğru olardı. İqlim dəyişməsi
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və rəqəmsal inqilab sahələri ilə yanaşı, Ş.Mişel Azərbaycan və Ermənistanla bağlı vəziyyəti və regional
əməkdaşlığın vacibliyini də vurğulayıb.
Azərbaycan və Ermənistanla bağlı vəziyyət kontekstində Ş.Mişel deyib: “Üçüncü məsələ, Siz onu qeyd
etdiniz, Azərbaycan və Ermənistanla bağlı vəziyyətdir. Sizə, əslində, təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, hətta,
bu səfərdən öncə, bir neçə həftə əvvəl, bizim regional vəziyyətin təhlili ilə bağlı fikir mübadiləsi aparmaq üçün
dəfələrlə telefon söhbətimiz oldu. Mən götürülmüş öhdəliklərə görə Sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Onlar
atılan ilk addımlar oldu”.
Regional vəziyyətlə əlaqədar Azərbaycan Prezidentinin tutduğu mövqeni Aİ qəbul edir. Bu, mühüm
məqamdır. Əgər Brüssel bu mövqeyində qətiyyətli olsa, Azərbaycanın təşəbbüsü ilə irəli sürülən təhlükəsizlik
modeli uğurlu olar. Ermənistanın konstruktiv mövqeyə gəlməsinə Brüssel yardım göstərə bilər. Bunun üçün
Avropa İttifaqının Ermənistana təsir rıçaqları var. Onların əhəmiyyətli hissəsini Ş.Mişel İrəvanda erməni
hakimiyyətinə ifadə edib. Aİ Ermənistana 2,6 milyard avro həcmində yardım göstərməyi öhdəsinə götürüb. Bu o
deməkdir ki, Ermənistan kimi kiçik bir ölkə Avropa İttifaqının böyük ölçüdə mərhəmətinə sığınmaq istəyir. Hətta
Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov bu gedişata həssas yanaşıb. O deyib ki, Avropa Ermənistan və
Gürcüstana böyük məbləğdə yardım etməklə, onları öz tərəfinə çəkir və təsiri altına alır. Bu fikirlərin
kontekstində regional təhlükəsizliyin təminində Brüsselin İrəvana təzyiq etməsi ehtimalını istisna etmək olmaz.
Nəhayət, sonuncu məsələ regional əməkdaşlıqla əlaqəlidir. Ş.Mişel region ölkələrinin iqtisadi
əməkdaşlığına, kommunikasiyaların açılmasına və bölgə dövlətlərinin Avropa İttifaqı ilə “Şərq Tərəfdaşlığı”
çərçivəsində əməkdaşlığına böyük əhəmiyyət verdiyini bildirib. O, Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhədlərin
delimitasiya məsələlərində ekspertlər səviyyəsində yardım göstərilməsinə razı olduğunu da vurğulayıb. Ş.Mişel
nitqində Dağlıq Qarabağ, status və s. bu kimi ifadələri işlətməyib, hətta Ermənistanla Azərbaycan arasında hazırda
olan bəzi məsələləri “mübahisə” adlandırıb. Bununla bərabər, artıq qeyd etdiyimiz kimi, Avropa İttifaqının
Prezidenti Azərbaycan dövlətinin başçısına regional vəziyyətlə bağlı məsələlərdə tutduğu konstruktiv mövqeyə
görə təşəkkürünü bildirib: “...Enerji sektorunun bütün regionda və hətta onun sərhədlərindən kənarda
əhəmiyyətini qeyd etdiniz. İnfrastrukturun əhəmiyyəti var. Bu, xüsusən də daşımalara, onların müxtəlif
marşrutlarına aiddir. Bu mövzunu da müzakirə etdik. Bu halda, həmçinin Avropa İttifaqı regional əməkdaşlıq
səylərində iştirak etmək, həvəsləndirmək arzusundadır”.
Deməli, Avropa İttifaqı 44 günlük müharibədən sonra yaranmış yeni reallığı başa düşür və regionla bağlı
siyasətində bu reallığı nəzərə alır. Cənubi Qafqazda başlıca olaraq müstəqil tərəfdaş kimi Azərbaycanla
əməkdaşlığa can atır. Ermənistana isə yardımlar etməyə üstünlük verir. Gürcüstanla “daha güclü inteqrasiya”
modeli axtarışı çərçivəsində əlaqələri inkişaf etdirməyə cəhd göstərir.
Aİ-nin “Şərq Tərəfdaşlığı” çərçivəsində həyata keçirməyi hədəflədiyi yeni siyasi kursun əsas cəhətlərini
ümumiləşdirmək olar. Hər şeydən öncə, aydın olur ki, Ş.Mişelin səfərinin trayektoriyası yuxarıda vurğuladığımız
hər bir “seqmenti” ardıcıl qaydada ziyarətlə üst-üstə düşür: Ermənistana milyardlar vəd edildikdən sonra
Azərbaycanda bərabərhüquqlu tərəfdaşlıq haqqında və bundan sonra da “assosiasiya edilmiş üçlük”lə aparılan
danışıqlar. İyul ayında Batumidə keçirilən beynəlxalq konfransın “Avropa İttifaqının cəlbetmə gücü və regionun
transformasiyası” adı altında keçməsi təsadüfi deyil. Təşkilatçılar bununla dünyaya iki məqamı bəyan edirdilər.
Birincisi, Aİ-nin yeni iradə ilə cəlbetmə dərəcəsini artırmaq niyyəti ifadə olunur. İkincisi, bunun əsas
nəticələrindən biri regionun transformasiyası, yəni yeni geosiyasi dinamikaya keçməsidir.
Bu faktın fonunda Batumi beynəlxalq konfransında Ukrayna, Gürcüstan və Moldova prezidentlərinin
iştirakı və onların ortaq bəyannamə imzalaması “Şərq Tərəfdaşlığı” Proqramı çərçivəsində də maraq doğurur.
“Üçlük”, faktiki olaraq, bu Proqrama fərqli yanaşma zərurətini ortaya qoyur. Konkret olaraq, bir sıra ekspertlər
artıq “Şərq Tərəfdaşlığı”na alternativin yaradıldığını, digərləri hətta onun parçalandığını, üçüncülər isə sadəcə
yeni formata keçdiyini iddia edirlər.
Hər bir halda, Aİ “trio”nu alqışlayır və münasibətlərin dərinləşməsi istiqamətində birgə fəaliyyət
göstərməkdə maraqlı olduğunu deyir. Avropa İttifaqının xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti məsələləri üzrə ali
nümayəndəsi Jozep Borrel bu hadisəni təşkilatla tərəfdaş ölkələr arasında əlaqələrin inkişafı çərçivəsində deyil,
həm də tərəfdaş ölkələrin öz aralarında münasibətlərin inkişafı baxımından qiymətləndirir.
Bu cür yanaşmanın geosiyasi mənasının olduğunu düşünürük. Belə ki, Brüssel “Şərq Tərəfdaşlığı”na daxil
olan üç ölkənin seçimini daha çox geosiyasi aspektdə qiymətləndirir. Yəni postsovet məkanının üç dövləti
koordinasiyalı hərəkət edirlər və bu zaman üzlərini Avropaya tuturlarsa, arxalarını Rusiyaya çevirirlər. Bu isə
təbii ki, Brüsselə “onlar özləri istəyirlər” tezisini irəli sürməyə imkan verir.
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Lakin burada siyasi və geosiyasi olaraq bir incə məqam mövcuddur. Əgər yuxarıda aparılan təhlilə ümumi
mövqedən baxsaq, “Şərq Tərəfdaşlığı”nın şərti olaraq “üç seqmenti” adlandırdığımız prosesdə üzv dövlətlərin
yeritdikləri xətdə nə dərəcədə ardıcıl olduqlarını görərik.
Ermənistan bütövlükdə qeyri-müəyyənlik yaratmaq, ikili oynamaq müstəvisində dəyişməz olaraq qalır.
Rəsmi İrəvan bu aspektdə zərrə qədər də dəyişməyib.
Ukrayna, Gürcüstan və Moldova isə münasibətlərdəki transformasiyaları meydana gələn situasiyalara
uyğunlaşdırmağa çalışırlar. Onların bu istiqamətdə uğurları çox azdır. Ən azından bu üç dövlətin Rusiya ilə
problemləri azalmayıb. Və hətta yumşalmayıb. Moskva Ukrayna, Gürcüstan və Moldovada münaqişə
bölgələrində əsgəri gücünü saxlamaqdadır. “Trio”ya bu prizmadan baxdıqda, onların hansı potensial və güclə
Aİ-yə inteqrasiya edəcəkləri elə də aydın görünmür. Həmin səbəbdən, onların bəyanatları deklarativ xarakter
daşıyır və reallıqda hansı nəticələr verəcəyi məlum deyil.
Azərbaycana gəldikdə isə, ölkəmiz “Şərq Tərəfdaşlığı”nın yeganə üzvüdür ki, uzun illərdir ardıcıl mövqe
nümayiş etdirir. Bu mövqenin bazasını müstəqil dövlət statusunda bərabərhüquqlu tərəfdaş olaraq qarşılıqlı
faydalı əməkdaşlıq xətti təşkil edir. Azərbaycan həm də bu prosesə strateji xarakter verir. Təcrübə göstərir ki,
Azərbaycan rəhbərliyinin tutduğu mövqe perspektivli, reallığa uyğun və səmərəlidir.
Beləliklə, Şarl Mişelin regiona səfəri göstərdi ki, Brüssel “Şərq Tərəfdaşlığı”na daxil olan ölkələrlə
münasibətlərə yeni təkan verməyə can atır. Bu zaman onlara, öncəki mərhələdə olduğu kimi, “eyni qəlib”də
baxmır. Qlobal və regional miqyasda meydana gələn yeni geosiyasi reallıqlar prizmasından qarşılıqlı əlaqələri
inkişaf etdirməyə çalışır. Eyni zamanda, Aİ dünyanın digər güc mərkəzlərinin, transmilli korporasiyaların və
çoxqütblü beynəlxalq münasibətlər sistemi çərçivəsində təmsil olunan yeni dünya nizamının iqtisadi
seqmentlərinin regiondakı maraqlarını da nəzərə alır. Belə bir yanaşmanın Aİ üçün nə dərəcədə faydalı olacağını
zaman göstərəcək!
Xalq qəzeti. - 2021.- 20 avqust. - № 174. - S. 3.
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Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində güclü və nüfuzlu dövlət kimi tanınan Azərbaycan
BMT-nin fəal üzvüdür
Mübariz Abdullayev
Cənubi Qafqaz regionunun lider dövləti olan Azərbaycanın sıx əməkdaşlıq etdiyi qurmlardan biri də Birləşmiş
Millətlər Təşkilatıdır. Respublikamız BMT-nin üzvlüyünə 1992-ci il 2 mart tarixində qəbul olunub. Ümummilli
liderimiz Heydər Əliyevin 1994-cü ilin sentyabr ayında BMT Baş Assambleyasının 49-cu sessiyasında iştirakı ilə
ölkəmizlə qurum arasında səmərəli tərəfdaşlığın əsası qoyulub. Dünyanın ən nüfuzlu beynəlxalq təşkilatı olan
BMT-nin məqsədlərinə beynəlxalq miqyasda sülhün, təhlükəsizliyin qorunması, ölkələr arasında dostluq
münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi, iqtisadi, sosial, mədəni, humanitar xarakterli beynəlxalq problemlərin həlli
istiqamətində əməkdaşlığın həyata keçirilməsi, insan hüquqları və əsas azadlıqlara hörmətin təşviq edilməsi
daxildir. Azərbaycanın milli maraqlar üzərində qurulan xarici siyasət kursunun əsas prinsipləri də qurumun qeyd
olunan məqsədləri ilə üst-üstə düşür. Buna görə də ölkəmizin BMT-də təmsilçiliyi uğurlu olub.
“Azərbaycan həmişə BMT-nin fəal üzvü olmuşdur”. Bu fikri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev BMT-nin ölkəmizdə yeni təyin olunmuş rezident əlaqələndiricisi xanım Vladanka Andreyevanı qəbul
edərkən səsləndirib. Xatırladaq ki, respublikamız beynəlxalq birliyin böyük dəstəyi ilə BMT Təhlükəsizlik
Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilib. Səsvermə prosesində 155 ölkə Azərbaycanın namizədliyini dəstəkləyib ki, bu
da respublikamızın beynəlxalq nüfuzunu və fəal xarici siyasətini nümayiş etdirir. Azərbaycan BMT TŞ-də
təmsilçiliyi dövründə səmərəli fəaliyyət göstərərək beynəlxalq gündəliyin bir sıra aktual məsələləri ilə bağlı
mühüm təşəbbüslər irəli sürüb və onların həyata keçirilməsinə nail olub. Bəhs olunan qəbulda da bildirildiyi kimi,
hazırda ölkəmiz Qoşulmama Hərəkatının sədri statusunda beynəlxalq münasibətlər sistemində mühüm rol oynayır
və BMT Baş katibinin təşəbbüslərinə dəstək olur. Qeyd edək ki, ötən ilin sonunda Qoşulmama Hərəkatının sədri
kimi Azərbaycanın təşəbbüsü əsasında BMT Baş Assambleyasının yeni növ koronavirus pandemiyasına qarşı
mübarizə mövzusunda Xüsusi sessiyası keçirildi ki, bu da təhlükəli xəstəliyə qarşı qlobal həmrəyliyin
möhkəmləndirilməsinə ölkəmizin növbəti töhfəsi oldu. Vurğulamaq yerinə düşər ki, Azərbaycan Prezidentinin
BMT Baş Assambleyasının yeni növ koronavirus pandemiyası ilə mübarizə mövzusunda Xüsusi sessiyasının
keçirilməsi təşəbbüsünə dünyanın bütün qitələrindən 150-dən çox dövlət tərəfindən dəstək ifadə olunmuşdu.
Respublikamızın xoş niyyətə əsaslanan təşəbbüsünə yalnız işğalçı Ermənistan öz etirazını bildirmişdi.
Xatırladaq ki, BMT ötən əsrin doxsanıncı illərinin əvvəllərində artıq tarixdə qalan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə
bağlı dörd qətnamə qəbul edib. Həmin qətnamələrdə Ermənistanın hərbi birləşmələrinin zor gücünə öz nəzarəti
altına keçirdikləri Azərbaycan ərazilərindən qeyd-şərtsiz çıxmaları tələb edilirdi. BMT TŞ-nin 1993-cü ildə bu
məşhur qətnamələri qəbul etməsi zamanında atılan çox müsbət bir addım idi. Həmin qətnamələri dəyərləndirən
Prezident İlham Əliyev “Bizim beynəlxalq səviyyədə tanınan ərazilərimizdən erməni qoşunlarının dərhal, tam və
qeyd-şərtsiz çıxarılması tələbi Təhlükəsizlik Şurasının çox mühüm siyasi bir jesti idi”, - deyə bildirib.
Lakin əfsuslar olsun ki, həmin qətnamələr kağız üzərində qaldı. Bu, olduqca təzadlı bir mənzərə idi. Axı bəzi
hallarda TŞ-nin qətnamələri qısa müddət ərzində icra olunur, Azərbaycana gəldikdə isə onların beynəlxalq
iştirakçılar tərəfindən, ümumiyyətlə, icrası təmin olunmadı. Yeri gəlmişkən, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin icra mexanizminin olmaması məsələsini dəfələrlə gündəmə gətirib. Bəhs
olunan qətnamələri qəbul edənlər, Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olan beş ölkədən üçü ATƏT-in Minsk
qrupuna həmsədr olan və hələ də həmsədrlik edən ölkələrdir. Bu qətnamələrin həyata keçirilməsinə imkan
yaratmaq üçün onların mandatı var idi. Lakin, əfsuslar olsun ki, 28 il ərzində Minsk qrupu çox imkanları əldən
verib.
Azərbaycan ötən il sentyabrın 27-dən noyabrın 10-dək davam edən Vətən müharibəsində şanlı Qələbə qazanaraq
işğalçı Ermənistanı kapitulyasiyaya məruz qoydu və tarixi ədalətin, özünün ərazi bütövlüyünün bərpasına nail
oldu. Beləliklə, qalib Azərbaycan BMT-nin üç onillik ərzində yerinə yetirilməyən qətnamələrinin icrasını
təkbaşına təmin etdi.
Postmüharibə dövründə Azərbaycanın gündəliyində duran əsas məsələ işğal dövründə ermənilər tərəfindən
dağıdılmış, tamamilə viran qoyulmuş ərazilərin bərpası ilə bağlıdır. Azərbaycan bərpa işlərində BMT ilə
əməkdaşlığa böyük önəm verir. İndiyədək respublikamız işğaldan azad olunmuş ərazilərdə bərpa işlərinin
görülməsi, məcburi köçkünlərin geri qaytarılması və digər məsələlərlə bağlı BMT-nin müvafiq təsisatları ilə
müəyyən təmaslar qurub. O cümlədən BMT işğaldan azad edilmiş ərazilərin minalardan təmizlənməsində
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ölkəmizə öz dəstəyini göstərir. Bəhs olunan qəbulda da bildirildiyi kimi, BMT qısa müddətdə əvvəlki təmas xətti
boyunca 6 rayonda minaların təmizlənməsi üçün ANAMA-ya yardım məqsədilə dərhal 1 milyon dollar toplayıb.
Qurum məsələnin prioritetliyini nəzərə alaraq gələcəkdə də minaların təmizlənməsi işində milli mütəxəssislərə
dəstəyi davam etdirəcək. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpasında BMT
ilə əməkdaşlığı yüksək dəyərləndirdiyini diqqətə çatdıraraq vurğulayıb ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və
qurumları ilə əsas məqsədimiz bir-birimizə etimad göstərərək və tərəfdaş olaraq azad edilmiş torpaqlarımızın
bərpa edilməsinə nail olmaqdır.
Yeni Azərbaycan.-2021.-28 avqust.-№154.-S.4.
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Azərbaycan-Koreya əməkdaşlığı möhkəm zəminə əsaslanır
Atamoğlan Məmmədli,
BDU-nun dosenti
Müasir dünyamızda elə ölkələr və xalqlar var ki, onları bir-birilə siyasi, iqtisadi, mədəni əlaqələrlə yanaşı,
həm də tarixin dərinliklərinə gedən mənəvi tellər də birləşdirir. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi qazandığı ilk
günlərdən sıx münasibətlər qurduğu qardaş ölkələrdən biri də Koreya Respublikasıdır. Digər tərəfdən müasir
dünya iqtisadiyyatından, elm tutumlu sahələrdən söhbət düşəndə də ilk olaraq gözlərimiz önündə həm də dünya
bazarında mühüm yer tutan Koreya canlanır.
Müstəqilliyinin yeni ildönümünü yeni uğurlarla qeyd edən Koreya Respublikası bu gün nəinki Şərqi Asiya
regionunda, eyni zamanda bütün dünyada qabaqcıl ölkələrdən birinə çevrilmişdir. Modern iqtisadiyyat yaratmış
bu ölkə elektron texnologiyalar, bilgisayarlar sahəsində üstünlüyünü neçə illərdir ki, qoruyub saxlayır. Koreya
Respublikasının ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri, xalqımızın yaxın dostu, təcrübəli diplomat Kim
Tonq Op müsahibələrinin birində qeyd etmişdi ki, Koreyaya səyahət edən hər bir şəxs dünya irsinin 13 obyektinin,
dünya mirasının 19 qeyri-maddi mədəni irsinin, UNESCO-nun Yaddaş İrsinə daxil olan 16 sənədli irsin şahidi
ola bilər. Bəşər mədəniyyəti xəzinəsinə məgər bundan gözəl töhfə ola bilərmi?
Bu gün Koreya Respublikası dünyanın inkişaf etmiş ən qabaqcıl ölkələri arasında yer tutur. Vaxtilə digər
ölkələrdən yardım alan bu ölkə hazırda iqtisadi baxımdan zəif ölkələrə qrantlar ayırır, kreditlər verir, maliyyə
yardımları göstərir.
Koreyanın iqtisadi inkişafının təməlində təhsilə olan ali münasibət durur. Təsadüfi deyil ki, dövlət
siyasətinin mühüm tərkib hissəsi kimi bu sahəyə ciddi fikir verilir. Bunun məntiqi nəticəsi olaraq bu gün Koreya
Respublikası, iqtisadiyyatı ən iti sürətlə inkişaf edən ölkələrdən biridir. “Samsung Electronics” və dövlətin dəstəyi
ilə fəaliyyət göstərən digər nəhəng şirkətlər texnologiya sahəsində bir çox yeniliyə və kəşflərə imza atmışlar.
Azərbaycan Respublikasını Koreya ilə həm tarixi, həm də müasir və qarşılıqlı maraqlara əsaslanan faydalı
əməkdaşlıq telləri bağlayır. Digər tərəfdən mənəvi telləri də qeyd etmək lazımdır. Belə ki, hər iki xalq Altay
qrupuna aid olan dillərdə danışır. Qonaqpərvərlik, böyüklərə sayğı, ailə dəyərləri də bir-birimizə çox doğmadır.
Azərbaycan ilə Koreya arasında diplomatik əlaqələr 1992-ci ilin martında qurulub. Hər iki ölkə Asiyada
Qarşılıqlı Fəaliyyət və İnam Tədbirləri üzrə Müşavirə çərçivəsində münasibətləri inkişaf etdirirlər. Ötən dövr
göstərdi ki, Koreya Cənubi Qafqaz bölgəsində Azərbaycana, onun yeritdiyi daxili və xarici siyasətə böyük
əhəmiyyət verir. Təsadüfi deyil ki, bu ölkənin Cənubi Qafqaz regionunda ilk səfirliyi məhz Azərbaycanda
açılmışdır.
Azərbaycan və Koreya arasında əlaqələri daha da möhkəmləndirmək üçün hər iki ölkə prezidentlərinin
qarşılıqlı səfərləri mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. Hələ 2006-cı ilin mayında Koreya Respublikasının Prezidenti
Roh Mu Hyunun Azərbaycana rəsmi səfəri və Prezident İlham Əliyev ilə iki ölkə arasında əməkdaşlıq və qarşılıqlı
əlaqələrin prinsipləri haqqında bəyannamə imzalaması münasibətlərin inkişafında yeni səhifə açdı. Bunun ardınca
Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev 2007-ci ilin aprelində ilk rəsmi səfərlə Koreyada oldu. Səfər çərçivəsində həmçinin Prezident
İlham Əliyevə xoş məram nümayiş etdirilərək Kyunq He Universitetinin fəxri doktoru adı verildi. Prezident İlham
Əliyevin 2012-ci ildə Koreyaya növbəti səfəri də qarşılıqlı əməkdaşlığın güclənməsinə müsbət təsir göstərdi.
Koreya həmişə Azərbaycanın haqq işini beynəlxalq forumlarda birmənalı şəkildə dəstəkləmişdir. O,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü beynəlxalq forumlarda daim müdafiə etmişdir.
İki ölkə parlamentləri arasında əlaqələr də getdikcə yeni məzmun kəsb edir. Bu, özünü beynəlxalq tədbirlər
zamanı da büruzə verir. 2021-ci ilin yayında Koreya Respublikasının Milli Assambleyasının sədri Pak Byon
Sokun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Bakıda səfərdə olmuş və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən
qəbul edilmişdir.
İki ölkə arasında iqtisadi-ticarət münasibətləri durmadan inkişaf edir. Azərbaycan tərəfi yüksək keyfiyyətli,
rəqabətə davamlı məhsullara böyük maraq göstərdiyinə görə Koreya ilə bu sahədə əməkdaşlığa xüsusi diqqət
yetirir. Təsadüfi deyil ki, 2020-ci ildə iki ölkə arasında qarşılıqlı ticarət dövriyyəsinin həcmi 179 milyon dollar
olmuşdur. 2020-ci ildə pandemiya şəraitinə baxmayaraq, Azərbaycan ilə Koreya Respublikası arasında ticarət
dövriyyəsi 2019-cu illə müqayisədə 10 faiz artıb.
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Son illər Azərbaycanın idxal etdiyi Koreya məhsullarının çeşidi çoxalmışdır. Onların sırasına əsasən
dərman preparatları, ölçü, nəzarət, tibbi və cərrahiyə alətləri və aparatları, rentgen avadanlıqları, polietilen,
propilen, neft-qaz kəmərləri üçün borular, boyanmış, laklanmış və ya plastiklə örtülmüş, eni 600 mm-dən çox
olan yastı polad prokatı, məişət cihazları, optik və fotoqrafika, elektrik və elektronika avadanlıqları,
radioelektronika, nəqliyyat vasitələri və digər məhsullar daxildir.
Öz növbəsində Azərbaycan tərəfi Koreyaya xam neft, neft emalı məhsulları, kimya məhsulları, əlvan
metallar, qara metallar və məhsulları, kənd təsərrüfatı emalı məhsulları, elektrik mühərrikləri ilə təchiz edilmiş
digər məişət maşınları, yataq ləvazimatları və sairə ixrac edir.
Hazırda Azərbaycan kənd təsərrüfatı məhsullarını Koraya bazarına çıxarmaq üçün ciddi hazırlıqlar görür.
Bununla əlaqədar artıq Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondu (AZPROMO) ilə birgə iş
başlanıb.
Bu gün Koreya innovasiyaları Bakı şəhərinin idarəetmə sferasında, ali təhsil müəssisələri sistemlərində və
əqli mülkiyyətin idarə olunmasında, eləcə də yüksək texnologiyaların tətbiq olunduğu bir sıra digər sahələrdə
tətbiq olunur.
Ölkəmizdə yaradılmış əlverişli şərait Koreya şirkətlərinin fəaliyyəti üçün də geniş imkanlar açır. Bunun
nəticəsidir ki, hazırda Azərbaycanda 74 Koreya şirkəti fəaliyyət göstərir. Son vaxtlar Azərbaycan ilə Koreya
arasında qarşılıqlı maraq doğuran layihələr işlənib həyata keçirilməkdədir. Bakı şəhərində Koreya Ticarətin və
İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyi (KOTRA) və Koreya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyinin (KOICA)
nümayəndəliklərindən əlavə, “SK C&C”, “Heerim”, “Ultra Construction”, “Pyunghwa”, “Samsung Electronics”
“Samsung Engineering”, “Daewoo” “Kolon”, “Koreya Torpaq Korporasiyası”, “Ecovise” “Kukdong” və “Halla
Construction” kimi Koreya şirkətləri fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda daimi nümayəndəliyi olan KOICA əsasən
təhsil, insan resurslarının inkişafı, həmçinin infrastruktur layihələrinə böyük əhəmiyyət verir. Bu günədək
Azərbaycanda Koreya şirkətləri iki milyard dollara yaxın məbləğdə layihəni reallaşdırıb və maliyyələşdirib.
Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərində infrastrukturun bərpasına dair layihələrdə, xüsusilə də “Yaşıl enerji
zolağı” layihəsində iştirak etmək istəyən bir sıra Koreya şirkətləri ölkəmizin Energetika Nazirliyinə müraciət
ediblər. Bu məsələyə ciddi əhəmiyyət verən səfir Kim Tonq Op 2021-ci ilin iyul ayının əvvəlində Şuşaya səfər
etmişdir. Nəticədə Azərbaycan ilə Koreya arasında azad edilmiş ərazilərdə şirkətlərin iştirakı ilə bağlı bir sıra
razılaşmalar əldə olunmuşdur.
İki ölkə arasında kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlıq genişləndirilir. Ölkəmizin tədarük və təchizat
sisteminin daha da təkmilləşdirilməsi sahəsində Koreya təcrübəsinin öyrənilməsi və tətbiqi mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Çünki Koreyanın aqrar sahədə zəngin təcrübəsindən bəhrələnmək müsbət nəticələr verə bilər.
Koreyanın “Farmconnect” şirkəti Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin nəzdindəki Tərəvəzçilik Elmi
Tədqiqat İnstutu ilə “Smart Farming” (“ağıllı əkinçilik”) texnologiyasının tətbiqi sahəsində əməkdaşlığa dair
2021-ci ilin iyulunda anlaşma imzalayıb. Anlaşmaya əsasən, Koreya tərəfi suni intellekt (Aİ) vasitəsi ilə
məlumatların təhlili və məhsuldarlığın artırılması sahəsində Koreya texnologiyaları və təcrübələrinin ötürülməsini
həyata keçirəcəkdir.
Son illər hər iki ölkədə biznes forumlarının keçirilməsi səmərəli xarakter almışdır. Adətən forumların işində
hər iki ölkədən qida sənayesi, kimya, toxuculuq, kosmetik məhsullar və digər sahələrdə fəaliyyət göstərən onlarca
sahibkar iştirak edir. Bütün bunlar Koreya tərəfinin Azərbaycan ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlı
olduğunu göstərir.
Mədəniyyətin müxtəlif sahələrində əlaqələr getdikcə inkişaf edir. Pandemiya turizmə ciddi zərbə vursa da,
bu sahə perspektivli hesab olunur. İki ölkə arasında mədəniyyət və incəsənət sahəsində əlaqələr də inkişaf edir.
Koreya mədəniyyəti, dili və musiqisinin Azərbaycanda tanıdılıması məqsədilə Koreya Respublikasının
Azərbaycandakı səfirliyinin dəstəyi və səyləri ilə hər il milli və müasir musiqi konsertləri, K-pop yarışları, kino
festivallar, nitq və bilik müsabiqələri, taekvondo yarışları təşkil edilir. Mütəmadi olaraq Azərbaycan
telekanallarında Koreya filmləri, animasiyaları və musiqiləri yayımlanır.
Təhsil sahəsində əlaqələr durmadan güclənir. Dünyada ən çox mütaliə edənlərin koreyalı gənclər olduğunu
düşünəndə bu ölkədə elmə, təhsilə marağın həm əhali arasında, həm də dövlət siyasətində böyük olduğunu görmək
olar. 1994-cü ildən bəri Azərbaycan Dillər Universitetində Koreya dili tədris edilir, 2011-ci ildən isə Naxçıvan
Dövlət Universitetində Koreya Mərkəzi fəaliyyət göstərir.
Bakı Dövlət Universitetinin bu sahədə fəaliyyətini xüsusi qeyd etmək lazımdır. Belə ki, Şərqşünaslıq
fakültəsində koreyaşünaslıq ixtisası hələ 2007-ci ildən fəaliyyət göstərir və artıq bu ixtisas üzrə 70-dən çox məzun
var. Burada tədris yerli müəllimlərlə yanaşı, koreyalı mütəxəssislər tərəfindən də aparılır. Əlavə edək ki, BDU
Koreyanın bir neçə ali təhsil müəssisəsi ilə anlaşma memorandumu imzalayıb, Koreyanın Azərbaycandakı
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səfirliyinin dəstəyi ilə universitetdə Koreya dili, natiqlik, yaradıcılıq müsabiqəsi, pop musiqi festivalı keçirilib,
Koreya dili və mədəniyyətini təbliğ edən, Qafqaz regionunda ilk dəfə olaraq 2018-ci ildə əsası qoyulan Koreya
Fondu, Bakı Dövlət Universitetində Sejong Hagdang məktəbi fəaliyyət göstərir. Müntəzəm olaraq azərbaycanlı
tələbələrə Koreya səfirliyi tərəfindən sertifikatlar təqdim edilir.
Azərbaycanda 2 universitetdə (BDU və ADU) ixtisas olaraq, 3 universitetdə isə xarici dil olaraq Koreya
dili tədris olunur. Koreyanın Seconq İnstitutu da iki universitetdə (BDU və BMU) dil kursu olaraq fəaliyyət
göstərməkdədir. Həmçinin Azərbaycan universitetlərinin Koreya universitetləri ilə tələbə mübadilə proqramları,
BMU-nun isə İnha Universiteti ilə ikili diplom proqramı mövcuddur. Sənaye və İnnovasiyalar üzrə Bakı Dövlət
Peşə Təhsil Mərkəzi Koreya hökumətinin texniki dəstəyi ilə Koreya tədris planına əsasən qurulmuşdur.
Xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, Azərbaycan və Koreya dövlətlərini həyatın bütün sahələrində bir-birinə
bağlayan dostluq tellərinin kökündə hər iki xalqın mənəvi tellərlə sıx bağlı olması ilə yanaşı, indiki dövrdə iqtisadi
tərəqqi səyləri də durur. Hər iki qardaş ölkənin və xalqın malik olduğu maddi və mənəvi potensiallardan
maksimum istifadə edilməsi isə yaxın gələcəkdə qarşılıqlı münasibətlərin daha da yüksəlməsinə möhkəm zəmin
yaradacaq.
Gələn il Azərbaycan ilə Koreya arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 ili tamam olur.
Möhkəm əminliklə qeyd etmək olar ki, bu otuz illik münasibətlər tarixi digər ölkələrlə qarşılıqlı əlaqələr üçün də
nümunə olacaqdır.
Azərbaycan. - 2021.- 3 oktyabr. - № 212. - S. 6.
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Qlobal enerji təhlükəsizliyində Azərbaycanın rolu getdikcə möhkəmlənir
Vüqar Bayramov,
Milli Məclisin deputatı
“Əsrin müqaviləsi”nin hazırlanmasında, imzalanmasında iştirak etdiyimə görə özümü çox xoşbəxt
hesab edirəm. Üzərimə götürdüyüm məsuliyyəti dərk edirəm və ümidvaram ki, gələcək nəsillər bu gün
burada baş verən tarixi hadisəni layiqincə qiymətləndirəcəklər.
Heydər Əliyev
Ümummilli lider
Bizim bugünkü inkişafımız, bugünkü nailiyyətlərimiz, Azərbaycanın, həqiqətən, müstəqil ölkə kimi
dünya birliyinə qədəm qoyması böyük dərəcədə “Əsrin kontraktı”nın imzalanması ilə bağlıdır. Bu, çox
cəsarətli və müdrik addım idi. Əgər 1994-cü ildə Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə “Əsrin kontraktı”
imzalanmasaydı, bu gün təsəvvür etmək mümkün deyil ki, Azərbaycan hansı vəziyyətdə ola bilərdi.
Ölkəmizdə görülən quruculuq-abadlıq işlərinin, dayanıqlı iqtisadiyyatmızın, böyük valyuta
ehtiyatlarımızın əsas mənbəyi “Əsrin kontraktı”dır.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Təməli ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən formalaşdırılan enerji siyasəti “Əsrin müqaviləsi” ilə
dünyanın ilk neft hasilatçılarından olan Azərbaycanı beynəlxalq enerji bazarlarında birbaşa iştirakçıya çevirdi.
Beləliklə, 27 il əvvəl dünyanın müxtəlif ölkələrini təmsil edən şirkət nümayəndələri Bakıda bir araya gələndə çox
az insan düşünürdü ki, qısa müddətdən sonra Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində Azərbaycan
aparıcı ölkələrdən birinə çevriləcək.
Müqavilənin operatoru kimi çıxış edən BP şirkəti ən çox paya malik idi: ingilislər 34,1 faiz paya sahib ola
bilmişdilər. Qalan paylar digər iştirakçı şirkətlər arasında bölüşdürülmüşdür: “Chevron-Texaco” (10,2 faiz),
“Lukoil” (10 faiz), ARDNŞ (10 faiz), “Statoil” (8,6 faiz), “ExxonMobil” (8 faiz), TPAO (6,8 faiz), “Devon
Energy” (5,6 faiz), “Itochu” (3,9 faiz), “Amerada Hess” (2,7 faiz).
Dünyanın 7 ölkəsinə mənsub olan 11 neft şirkəti sonradan bir araya gəlib konsorsium yaradaraq,
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti (ARDNŞ) ilə birlikdə Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda olan
“Azəri”, “Çıraq” və “Günəşli” yataqlarının dərinlikdə yerləşən hissəsinin müştərək işlənməsi haqqında müqavilə
imzaladılar. Saziş çərçivəsində 20 milyard dollar investisiya neft sektoruna yönəldilməsi və 6,5 milyard bareldən
artıq neft hasil edilməsi proqnozlaşdırılırdı.
Müqavilə çərçivəsində “Çıraq” neft yatağından hasil edilən neftin ixracına 1999-ci ildə başlanılıb. Əvvəlcə
4 platformadan ümumi olaraq gündə 674 min barel neft ixrac edilməyə başlanılıb ki, bunun da 131 min bareli
“Çıraq”, qalanı isə “Azəri” yatağında hasil edilib. Yeni əsrdən isə Azərbaycan “Bakı-Tbilisi-Ceyhan” neft kəməri
ilə neft ixracını gündəlik olaraq 1 milyon bareldən çox artırmağa nail olunub. “Əsrin müqaviləsi” sonradan
dünyanın 19 ölkəsinin 41 neft şirkəti ilə 30-dək sazişin imzalanması ilə davam etdirilib.
“Əsrin müqaviləsi” həm karbohidrogen ehtiyatlarının miqdarına, həm də qoyulan sərmayələrin həcminə
görə dünyada bağlanan ən iri sazişlərdən biridir. İmzalanmış neft sazişləri üzrə Azərbaycanın neft sənayesinin
inkişafı üçün nəzərdə tutulmuş 64 milyard ABŞ dolları investisiya qoyuluşunun 57,6 milyard dolları dəniz
yataqlarının mənimsənilməsinə və perspektivli strukturlarda axtarış-kəşfiyyat işlərinin aparılmasına yönəldilib.
Nəhayət, 1999-cu ilin dekabrında Azərbaycanın “mənfəət nefti” ilə doldurulmuş ilk tanker dünya bazarlarına
çıxarılıb.
Nəticədə enerji resursları ölkəmiz üçün yalnız dövlət gəlirlərinin artması mənbəyi deyil, həmçinin ciddi
geosiyasi alətə çevrilib. Azərbaycan artıq dünya enerji təhlükəsizliyinə töhfə vermiş ölkələrdən sayılır. Digər
maraqlı nüans olaraq qeyd etmək istərdik ki, qlobal arenada enerji təchizatçısı kimi Azərbaycanın müstəqil
beynəlxalq siyasət həyata keçirmə imkanları möhkəmlənib. Geosiyasi mövqelərimizin güclənməsi ilə yanaşı, bu
müqavilə, eyni zamanda, Azərbaycan iqtisadiyyatına, əhalinin sosial rifahına ciddi pozitiv təsirlər göstərib. “Əsrin
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müqaviləsi” ilk olaraq ölkənin beynəlxalq etibarını ciddi şəkildə artırmaqla xarici investisiya axınlarını
sürətləndirib. Bu investisiyaların böyük bir qismi enerji sektoruna yönəlsə də, sözügedən sərmayələr ölkə
iqtisadiyyatının digər sferalarına və işsizlik kimi sosial problemlərin həllinə müsbət təsir göstərib.
Onu da bildirim ki, 1994-cü ildən başlayaraq Azərbaycan qlobal enerji bazarının ən böyük aktorları ilə
rəsmi şəkildə əməkdaşlığa başladı. 1995-ci ildən etibarən tərəqqi meyilləri müşahidə edildi. Əgər ölkə
iqtisadiyyatı 1994-cü ildə 11,8 faiz kiçilmişdisə, 1995-ci ildə 1,3 faiz artım dərin depressiyanın sonu oldu. Təbii
ki, hələ sürətli inkişaf dövrü qarşıda idi və Azərbaycan nefti ilk dəfə 2005-ci ildə Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC)
neft kəməri ilə dünya bazarlarına çıxacaq və külli miqdarda neft gəlirləri ölkənin inkişafında, infrastrukturun
bərpasında və sosial imkanların genişlənməsində-büdcə gəlirlərinin artmasında ciddi rol oynayacaqdı.
“Əsrin müqaviləsi”nin davamı və onun yaratdığı imkanlar kontekstində 2017-ci ildə Azərbaycan daha bir
strateji layihəyə imza atdı. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən enerji
strategiyası 2050-ci ilədək ölkəmizin neft hasilatının sabit şəkildə davam etdirilməsini, dövlət gəlirlərinin
artırılmasını və eləcə də qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün maliyyə təminatını formalaşdırmaqdadır.
“Azəri-Çıraq-Günəşli” neft-qaz yataqları blokunun işlənməsi üzrə sazişin uzadılmasında diqqətçəkən bir
məqam da odur ki, qlobal investorlar artıq tam əmindirlər ki, Azərbaycan Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
investisiyalar üçün etibarlı və təhlükəsiz ölkə hesab olunur.
“Əsrin müqaviləsi”nin Azərbaycanın milli maraqlarına tam cavab verməsi ilə yanaşı, “Yeni Əsrin
müqaviləsi” ölkəmizin müasir iqtisadi gücünə uyğun olaraq şərtlərin daha yaxşılaşdırılmasına imkan yaratdı.
“Əsrin müqaviləsi” ilə “Yeni Əsrin müqaviləsi”nin müqayisəsi və eyni zamanda, bu sazişin Azərbaycan
iqtisadiyyatına, eləcə də regionda dövlətimizin mövqeyinə təsirlərini qiymətləndirən zaman bir məqama diqqət
ayırmaq lazımdır. Belə ki, 1994-cü ildə ölkəmizin iqtisadiyyatı və eləcə də iqtisadi gücü tamamilə fərqli idi. Bu
gün isə Azərbaycan artıq regionun ən inkişaf etmiş ölkəsidir. Azərbaycan regional proseslərə təsir imkanlarına
malik olan dövlətdir. 1994-cü ildə Azərbaycan iqtisadiyyatının kiçik olmasına baxmayaraq, bağlanan “Əsrin
müqaviləsi”ndə ölkəmizin maraqlarını qorumaq mümkün oldu. O zaman Azərbaycanın ümumi daxili məhsulunun
həcmi 374 milyon manat idi. Ötən müddətdə ümumi daxili məhsulun həcmi 161 dəfə artıb. Buna baxmayaraq,
“Əsrin müqaviləsi”ndə öz dövlət və milli maraqlarımıza uyğun olaraq şərtlər xarici şirkətlərlə razılaşdırıldı. Bu
da birbaşa ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi iradəsi nəticəsində mümkün oldu ki, Azərbaycan o zaman zəif
ölkə olmasına baxmayaraq, “Əsrin müqaviləsi”ni öz maraqları çərçivəsində hazırlayıb imzalaya bildi.
İndi artıq Azərbaycan tamamilə fərqli mövqedədir, iqtisadiyyatı inkişaf edir. Ölkəmizin iqtisadiyyatı 1994cü illə müqayisədə xeyli inkişaf edib. Bu kontekstdə “Yeni Əsrin müqaviləsi” Azərbaycana 3,6 milyard dollar
bonusu əldə etmək imkanı verəcək.
Qeyd etdiyim kimi, 1994-cü ildə Azərbaycanın dövlət gəlirləri çox az idi. O zaman imzalanan “Əsrin
müqaviləsi”nə əsasən, Azərbaycana xarici şirkətlər tərəfindən 300 milyon dollar bonus ödənilmişdi. Ötən müddət
iqtisadiyyatımızın inkişaf etməsi və Azərbaycanın mövqeyinin daha da güclənməsi əldə edilən bonusun həcminin
12 dəfə artmasına gətirib çıxartdı ki, bu da nəticə etibarilə ölkəmizə xarici valyutanın daxil olması baxımından
vacibdir.
“Yeni Əsrin müqaviləsi” çərçivəsində Azərbaycan iqtisadiyyatına 40 milyard dollar investisiya qoyulacaq.
Bu, həm neft sektorunun inkişafı baxımından vacibdir, eyni zamanda, neft sektoruna yardımçı sahələrin, hətta
qeyri-neft sektorunun inkişafını stimullaşdıran bir amildir. Çünki bütün hallarda neft sektoruna yönəldilən
investisiya, həm də qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün bir maliyyə təminatı formalaşdırır.
Yeni anlaşmada xüsusi vurğulanmalı məqamlardan biri də Azərbaycan dövlətinin əldə edəcəyi bonusdur.
1994-cü ildə “Əsrin müqaviləsi” imzalanan zaman da bonusun ödənilməsi nəzərdə tutulmuşdu və daha sonra
Azərbaycan hökumətinə 300 milyon dollar ödənildi. Amma təbii ki, bonus birdəfəlik ödənilmir. Razılaşmaya
əsasən, müqavilə imzalandıqdan sonra, bonusun müəyyən hissəsinin, daha sonra isə işlər görüldükcə mərhələli
şəkildə qalan hissəsinin dövlət büdcəsinə ödənilməsi həyata keçirilir.
İndiki bonusun məbləği isə 23 il əvvəlkindən 12 dəfə çoxdur - 3,6 milyard dollar. Adətən müqavilə
bağlandıqdan sonra bonusdan ilkin tranş verilir, daha sonra isə müqavilədə nəzərdə tutulan fəaliyyətlərə uyğun
olaraq tranşlar formasında ödənilir. Bu əvəzsizdir, onun nə mənfəət neftinə və ya neftin satışına hər hansı aidiyyəti
yoxdur. Mövcud faiz bölgüsü, həm hökumətə, həm də şirkətlərə sərf edir.
Sazişdə Azərbaycanın mənfəət neftinin səviyyəsinin 75 faiz nəzərdə tutulması isə imkan verəcək ki,
hasilatın pay bölgüsündə mövcud səviyyəni qoruyub saxlaya bilsin. Bu, əldə edilən mənfəətin hər 100 dollarından
75-nin Azərbaycan dövlətinə çatması anlamına gəlir. Faizlər elə olmalıdır ki, o, həm hasilatda iştirak edən
şirkətlər, həm də Azərbaycan dövləti üçün məqbul olsun. Hasilatın əvvəlki pay bölgüləri matriks formasında
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həyata keçirildiyi üçün, fərqli faizlər vardı və ən yüksəyi isə 75 faiz idi. Azərbaycan hökuməti də yeni sazişdə
həmin payı qoruyub saxlaya bilib.
Təhlillər göstərir ki, 75/25 faiz nisbəti hamı üçün məqbul variantdır. Çünki hazırda dünya bazarında neftin
qiyməti nisbətən aşağıdır. Neft sektoru 3-4 il əvvəl olduğu kimi rentabelli deyil, rentabellik xeyli azalıb. Buna
rəğmən, 75/25 faiz nisbəti həm şirkətlərdə fəaliyyət üçün stimul verir, həm də Azərbaycan hökumətinə satılmış
neftdən əldə edilən gəlirin 75 faizinə sahib olmaq imkanı yaradır ki, bu da çox məqbuldur. Bundan əlavə, SOCAR
da pay sahibi kimi yerdə qalan mənfəətin 25 faizini əldə edəcək. Enerji resurslarının çıxarılması qısa müddət
ərzində ölkə iqtisadiyyatının sürətlə böyüməsinə və maliyyə imkanlarının genişlənməsinə səbəb olub. Xüsusilə
də 2004-2006-cı illərdə Azərbaycan iqtisadi artım sürəti ilə bütün dünya ölkələrini geridə qoydu. Postsovet
dövrünün ilk illərini xarakterizə edən ciddi maliyyə qıtlığı aradan qaldırıldı, ölkə iqtisadiyyatının digər
sektorlarına da kütləvi investisiya axını başlandı. Təbii ki, məhz neft hasilatının artımı və onun dünya bazarlarına
birbaşa çıxışı çökmüş iqtisadiyyatın sürətli inkişafı üçün əsas amillərdən biri oldu. Əgər başlanğıcda neft ÜDMin artımı iqtisadi tərəqqinin əsas dəstəkləyicisi idisə, sonrakı dövrlərdə aparılan iqtisadi islahatlar qeyri-neft
ÜDM-in də inkişafını stimullaşdırdı.
Beləliklə, Azərbaycan bu gün azsaylı ölkələrdən biridir ki, enerji resurslarını ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı
məqsədilə ciddi avantaja çevirə bilib. Əlbəttə ki, bu strategiyanın əsası 1994-cü il sentyabrın 20-də “Əsrin
müqaviləsi”nin imzalanması ilə qoyulub. Bu müddət ərzində hökumətin həyata keçirdiyi müstəqil enerji siyasəti
ölkənin qlobal enerji təhlükəsizliyində oynadığı rolu daha da möhkəmləndirməklə yanaşı, xalqın maraqlarını,
dövlətin təhlükəsizliyini və regionun inkişafını da göz ardı etməyib. Hazırda isə qeyri-neft sektorunun inkişafı
istiqamətində atılan addımlar və iqtisadiyyatın diversifikasiya etdirilməsi proqramlarını postneft dövrünə hazırlıq
kimi qiymətləndirmək olar. Baxmayaraq ki, ölkənin enerji resursları kifayət qədər böyükdür və bu, uzunmüddətli
inkişaf proqramlarının reallaşdırılmasına imkan verir, Azərbaycanın erkən hazırlıqları sadəcə prosesin daha
kompleks şəkildə idarə edilməsini şərtləndirir.
Xalq qəzeti. - 2021- 18 sentyabr. - № 199. - S. 3.
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Xarici siyasətin möhtəşəm təntənəsi
Azərbaycan on il bundan əvvəl BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilmişdir
Əli NƏCƏFXANLI
Bildiyimiz kimi, 1992-ci ildə BMT Baş Məclisinin 46-cı sessiyasında Azərbaycanın bu mötəbər quruma
üzv qəbul olunması haqqında qətnamə qəbul edilmiş və Nyu-Yorkda – BMT-nin iqamətgahı qarşısında
təşkilatın üzvünün – Azərbaycanın Dövlət bayrağı qaldırılmışdır. Ötən dövrdə qurumla əməkdaşlıq
Azərbaycanın dünya birliyinə sıx inteqrasiyasını və ölkəmizin beynəlxalq mövqeyini möhkəmləndirməklə
yanaşı, həm də Ermənistanın təcavüzkar siyasətini ifşa etməyə geniş imkan yaratmışdır. On il əvvəl – 2011-ci
il oktyabrın 24-də, müstəqilliyinin 20-ci ilində Azərbaycan Respublikası ilk dəfə BMT Təhlükəsizlik Şurasına
qeyri-daimi üzv seçilmişdir.
Siyasətlə az-çox maraqlananlar yaxşı xatırlayırlar ki, həmin səsvermə gərgin keçmiş və 17 raunddan ibarət
olmuşdur. Nəhayət, rəqibləri Macarıstan və Sloveniyanı üstələyən ölkəmiz 155 səs toplayaraq, növbəti iki il
ərzində Təhlükəsizlik Şurasında qeyri-daimi üzvlük hüququ qazanmışdır. Özü də digər namizədlərdən fərqli
olaraq, Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvlüyünə öz namizədliyini ilk dəfə irəli sürmüşdü.
Azərbaycanın bu mötəbər quruma üzvlüyü 2012-ci ilin yanvar ayından başlanmışdır.
Yenicə dövlət müstəqilliyini bərpa etmiş ölkəmizin dünyada get-gedə artan nüfuzu sayəsində Azərbaycanın
səsinin ən mötəbər beynəlxalq tribunalardan gəlməsi, dövlət bayrağımızın ən ali qurumların ünvanı olan
möhtəşəm sarayların qarşısında dalğalanması xarici siyasətimizin böyük uğuru sayılır. Təməli ulu öndər Heydər
Əliyev tərəfindən qoyulmuş dövlət idarəetmə sistemi yeni əsrin əvvəllərindən Prezident İlham Əliyevin doğrudürüst diplomatiyası sayəsində özünün ən təkmil səviyyəsinə çatmış, Azərbaycan regionda reallıqları diktə edən
dövlət olmuşdur. Elə bu uğurların nəticəsidir ki, ölkəmiz 30 ilə qədər müddətdə ədalətli həllini tapa bilməyən
Qarabağ münaqişəsini öz gücünə həll edə bilmiş və bununla da BMT Təhlükəsizlik Şurasının havadan asılı qalmış
dörd qətnaməsinin icrasına nail olmuşdur. Döyüş meydanlarında göstərdiyi qəhrəmanlıqla əzəli torpaqlarımızı
işğaldan azad edən rəşadətli Silahlı Qüvvələrimiz “DQR” adlı qondarma qurum yaratmış erməni separatizmini
məhv edə, “böyük Ermənistan” xülyasını biryolluq heçə çıxara bilmişdir. Özü də dövlət başçımız bu zaman elə
məharətli siyasi-diplomatik gedişlər etmiş, dünya ictimaiyyətinin ermənilərin guya haqlı olmasına dair yanlış
təsəvvürlərini əsaslı şəkildə elə dəyişdirmişdir ki, Azərbaycanın haqq savaşına qarşı heç bir hegemon dövlət, heç
bir beynəlxalq təşkilat etiraz edə bilməmişdir.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası daimi fəaliyyət göstərən ali orqandır. BMT-nin
Nizamnaməsinə görə, beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin qorunmasında əsas məsuliyyət daşıyır. Şuranın 15
üzvü var: bunlar 5 daimi (Çin, Fransa, Rusiya, Böyük Britaniya və ABŞ) və 2 il müddətinə seçilən 10 qeyri-daimi
üzvdür. Şuranın hər bir üzvü bir səsə malikdir. Prosedur məsələlərinə dair qərarlar Şuranın 9 üzvü səs verdikdə
qəbul olunmuş sayılır. Azərbaycanın orada təmsil olunması həm dünya düzənində söz sahibi olmağımız,
beynəlxalq idarəetmədə yaxından iştirakımız, həm də özümüzün ən önəmli problemimiz olan Qarabağ münaqişəsi
barədə əsl həqiqətlərin dünyaya çatdırılması baxımından çox faydalı olmuşdur. Azərbaycan bu təşkilatda sadiq
olduğu ideallara, sülhə, təhlükəsizliyə, demokratiyaya, ədalətə xidmət nümunəsi göstərmişdir.
Prezident İlham Əliyev müstəqil Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv seçilməsi münasibətilə
yaydığı bəyanatda bütün bu amilləri hərtərəfli nəzərə çatdırmışdır: “Dünyada dostlarımız kifayət qədər çoxdur.
Əgər əvvəlki dövrlərdə belə bəyanatlar konkret nəticələrlə təsdiqlənmirdisə, bu səsvermə verilən bütün bu
bəyanatların əyani sübutudur. Dünya miqyasında 155 ölkə Azərbaycana inanır, Azərbaycana hörmət edir,
Azərbaycana rəğbətlə yanaşır və Azərbaycanı dəstəkləyir. Bu qələbə Azərbaycan xalqının qələbəsidir. Bu qələbə
Azərbaycan dövlətinin qələbəsidir, siyasətimizin təntənəsidir. Bu böyük qələbə münasibətilə mən öz sevincimi
Azərbaycan vətəndaşları ilə bölüşmək istəyirəm. Bir daha bütün Azərbaycan xalqını əmin etmək istəyirəm ki,
bundan sonra da ölkəmiz uğurla inkişaf edəcək, bundan sonra da qələbələrimizin sayı çox olacaqdır”.
Azərbaycan bu mötəbər beynəlxalq qurumda layiqli iştirakı ilə bir daha özünü etibarlı tərəfdaş, dost ölkə
kimi təsdiq etmişdir ki, bu da dövlətimizin siyasətinin təntənəsi sayılmalıdır. 2012-ci il mayın 4-də Nyu-Yorkda
Azərbaycanın BMT-yə üzv qəbul olunmasının 20-ci ildönümü münasibətilə cənab İlham Əliyevin adından rəsmi
qəbul təşkil edilmişdir. Ölkəmizin BMT TŞ-yə sədrliyə başlamasının ardınca baş tutan bu mərasim bir daha
Azərbaycanın dünya birliyində tutduğu mövqeyin möhkəm təməllər üzərində qurulduğunu göstərmiş, həmçinin
bütün beynəlxalq təşkilatlarla, o cümlədən BMT ilə səmərəli əməkdaşlıq edən ölkəmizin beynəlxalq aləmdə
qazandığı etimadın və dəstəyin nümayişinə çevrilmişdir. Cənab İlham Əliyev mərasimdə parlaq çıxış etmiş və
2197

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

çoxmillətli, çoxkonfessiyalı ölkə olan Azərbaycanda köklü islahatlar keçirildiyini, burada bütün dinlərin və
xalqların uğurla qovuşduğunu, bütün ölkələrlə tərəfdaşlıq ruhunun güclənməsi əzminin konkret addımlarda ifadə
olunduğunu vurğulamışdır. Azərbaycan Prezidenti, eyni zamanda, Ermənistanın ölkəmizə təcavüzünü diqqətə
çatdırmış, işğalçıların ərazilərimizdən qeyd-şərtsiz və dərhal çıxarılması barədə BMT TŞ-in 4 qətnaməsinin kağız
üzərində qaldığına təəssüf etdiyini bildirmişdir.
Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasında qeyri-daimi üzv kimi ilk dəfə 4 yanvar 2012-ci ildən
iştirak etmiş, mayın 1-dən etibarən isə BMT TŞ-yə sədrlik etmişdir. Azərbaycan sədrlik estafetini ABŞ-dan almış
və bir ay sonra — iyunun 1-də isə sədrliyi Çinə ötürmüşdür. Azərbaycanın sədrliyi dövründə BMT Təhlükəsizlik
Şurası 13 açıq, 16 qapalı iclas keçirmişdir. Bu müddət ərzində BMT TŞ-nin 2-si Sudandakı vəziyyətə, 1-i isə
Qvineya-Bisaudakı hərbi çevrilişə dair olmaqla 3 qətnaməsi, habelə mətbuat üçün 7 bəyanatı qəbul edilmişdir.
Xatırladaq ki, ölkələr BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvlüyünə müəyyən iri regional qruplar
arasında kvota ilə seçilir. Bu statusu əldə etmək istəyən ölkənin beynəlxalq münasibətlər sistemində həmin qrupun
daxilində kifayət qədər böyük nüfuza malik olması mühüm amildir. Bu mənada Azərbaycanın Təhlükəsizlik
Şurasında təmsil olunması ölkəmizin beynəlxalq statusunu artırmaqla yanaşı, diplomatik sahədə də ona yeni
imkanlar yaratmışdır. Bu ali şuranın üzvü kimi, Azərbaycan müstəqillik tarixində ilk dəfə beynəlxalq gündəlikdə
duran ən aktual məsələlər üzrə müxtəlif səviyyələrdə müzakirələrin və qərarların qəbul edilməsinin bilavasitə
iştirakçısı olmuş və şurada üzvlüyün yaratdığı imkanlardan tam istifadə edərək, bir sıra vacib mövzularda öz
prinsipial mövqeyini ortaya qoymuşdur.
Azərbaycan Təhlükəsizlik Şurasında iki dəfə – 2012-ci ilin may ayında və 2013-cü ilin oktyabr ayında
sədrlik vəzifəsini həyata keçirmiş və bir sıra əhəmiyyətli mövzular üzrə müzakirələr və yüksək səviyyəli tədbirlər
təşkil etmişdir. Prezident İlham Əliyevin ilk sədrlik iclasında BMT-nin keçmiş Baş katibi Pan Ki-Munun iştirakı
ilə "Terror aktlarının beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə törətdiyi təhdidlər: Terrorçuluqla mübarizə üzrə
öhdəliklərin yerinə yetirilməsində beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsi" mövzusunda Təhlükəsizlik
Şurasının yüksək səviyyəli iclası keçirilmiş və yekun sənəd kimi Təhlükəsizlik Şurası sədrinin bəyanatı qəbul
olunmuşdu. Bəyanatda terrorçuluğun bütün forma və təzahürləri pislənilmiş və terrorçuluğa qarşı bütün vasitələrlə
mübarizənin vacibliyi bildirilmişdi.
Bundan əlavə, dövlətlərin ərazi bütövlüyü və ya siyasi müstəqilliyinə qarşı güc tətbiq etməmək prinsipi
vurğulanmış, habelə terrorçuluğun qarşısının alınması və onunla mübarizədə dinlər və mədəniyyətlər arasında
hörmət və dialoqun təşviq olunması, beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsinin əhəmiyyəti qeyd edilmişdir.
Hesabatda daha sonra vurğulanırdı ki, iki il ərzində Azərbaycan BMT üzvü olan dövlətləri, BMT Katibliyi və
qeyri-hökumət təşkilatları və araşdırma mərkəzləri ilə sıx əməkdaşlıq münasibətlərini daha da inkişaf etdirmiş,
üzvlüyü müddətində ölkəmizin yüksək fəaliyyəti, eləcə də, hər zaman ədalət və beynəlxalq hüquqa əsaslanan
prinsipial mövqedən çıxış etməsi onlar tərəfindən dəfələrlə təqdir edilmişdi.
Siyasi şərhçilərin sözlərinə görə, Təhlükəsizlik Şurasında fəaliyyəti və qazanılmış təcrübə Azərbaycanın
beynəlxalq mövqelərinin gücləndirilməsi və milli maraqlarının təmin olunmasına xidmət etmişdir. Belə ki,
Təhlükəsizlik Şurasında üzvlüyü dövründə dövlətimiz milli maraqlarının qlobal səviyyədə irəli aparılması
istiqamətində fəal səylər göstərmiş, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün müxtəlif aspektləri TŞ-nin
müvafiq iclaslarında ardıcıl şəkildə diqqətə çatdırılmışdır. Bununla yanaşı, dövlətlərin suverenliyi, ərazi
bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığı prinsiplərinə hörmət, həmçinin
münaqişələr zamanı müharibə və insanlığa qarşı cinayətlər törətmiş şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsinin
vacibliyi ardıcıl olaraq qaldırılmış və müvafiq müddəalar Şuranın qəbul etdiyi sənədlərdə əksini tapmışdır.
Azərbaycanın uğurlarının miqyasını göstərən daha bir vacib amil isə budur ki, SSRİ-nin süqutundan sonra
müstəqillik qazanmış 15 respublikadan yalnız Ukrayna 2000-ci ildə BMT TŞ-yə qeyri-daimi üzv ola bilmişdi.
TŞ-də SSRİ-nin varisi qismində daimi üzv olan Rusiya istisnadır. Hətta Türkiyə də BMT TŞ-nin qeyri-daimi üzvü
olmaq üçün 50 il gözləmiş və buna yalnız 2009-cu ildə nail olmuşdu. O dövrdə Türkiyənin Baş naziri olmuş
Rəcəb Tayyib Ərdoğan Prezident İlham Əliyev ilə görüşdə demişdi ki, Azərbaycanın bu uğuru ilə əlaqədar sevinci
hədsizdir: “Azərbaycanla Türkiyə ayrılmaz qardaş və dost ölkələrdir. Biz Azərbaycanla əl-ələ, çiyin-çiynə regionumuzda sülh və çiçəklənmə uğrunda çalışacağıq". Rusiya XİN rəsmiləri, ABŞ Dövlət Departamentinin
nümayəndələri və digər dövlətlərin təmsilçiləri də Azərbaycanın TŞ-ə üzvlüyünü müsbət qiymətləndirmişlər.
... Bu yaxınlarda Prezident İlham Əliyev Qoşulmama Hərəkatının 60 illiyinə həsr edilmiş yüksək səviyyəli
toplantının rəsmi açılış hissəsinə sədrlik edərək videoformatda proqram xarakterli çıxış etmişdir. Bildiyimiz kimi,
Azərbaycan 2019-2022-ci illər üçün BMT Baş Assambleyasından sonra üzvlərinin sayına görə dünyada ikinci
yerdə dayanan bu nəhəng beynəlxalq təşkilatın sədri seçilmişdir. 2019-cu il 25-26 oktyabr tarixində QH dövlət və
hökumət başçılarının Bakı şəhərində keçirilən Zirvə toplantısında Azərbaycan quruma sədrliyi öz üzərinə
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götürmüş və fəaliyyətini tarixi Banduq prinsipləri əsasında həyata keçirəcəyini bir daha bəyan etmişdir. Ölkəmizin
missiyasını layiqincə yerinə yetirdiyinin nəticəsidir ki, qurumda sədrliyimiz daha bir il müddətinə – 2023-cü ilin
sonunadək uzadılmışdır.
Bəli, Azərbaycan diplomatiyasının beynəlxalq arenada möhtəşəm uğuru olan TŞ üzvlüyü dünyada
mövqelərimizin daha da möhkəmlənməsində müstəsna rol oynayır. Xarici siyasətimiz hazırda daha böyük uğurla
davam etdirilir və Azərbaycanın regional, qlobal müstəvilərdə maraqlarının yüksək səviyyədə qorunmasını təmin
edir.
Bir danılmaz həqiqət də budur ki, bu gün Prezident, müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev ölkəmizin
ərazi bütövlüyünü və tarixi ədaləti bərpa etməlkə, beynəlxalq aləmdə haqq və ədalətin çarçısı olaraq qlobal lider
statusuna yüksəlmişdir. Azərbaycan rəhbərinin ən qatı əleyhdarları belə bu həqiqəti etiraf edirlər.
Xalq qəzeti. - 2021- 24 oktyabr. - № 230. - S. 7.
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Azərbaycan beynəlxalq əməkdaşlıq üçün açıq ölkədir
Paşa Əmircanov
Azərbaycan müstəqillik illərində həm dünyanın əksər ölkələri ilə, həm də beynəlxaq təşkilatlarla sıx
əlaqələr qurub. Bu əlaqələr, bu və ya digər ölkələrlə iqtisadi-ticari, eləcə də, siyasi münasibətlər, qarşılıqlı faydalı
əməkdaşlıq bu gün də uğurla davam etməkdədir. Şübhəsiz ki, Azərbaycanın dünyaya inteqrasiyası, beynəlxalq
təşkilatlarla əməkdaşlığı ilə bağlı çoxşaxəli siyasətin əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən
qoyulmuşdur. Cənab İlham Əliyevin prezidentliyi dövründə isə istər ayrı-ayrı ölkələrlə, istərsə də nüfuzlu
beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələr nəinki davam etdirilib, hətta daha da genişləndirilib.
Bu gün Azərbaycanın Qərb ölkələri ilə əməkdaşlığı xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Ölkəmiz Avropaya
inteqrasiya istiqamətində çox uğurlu addımlar atıb, demokratik dəyərlərin tətbiqi sahəsində nailiyyətlər qazanıb.
Azərbaycan Avropa Şurasının, ATƏT-in fəal üzvlərindən biridir. Ölkə parlamenti tərəfindən müstəqillik illərində
qəbul olunmuş qanunlar mütəmadi olaraq Venesiya Komissiyası və ATƏT DTİHB-in müsbət rəylərini alıb.
Azərbaycan parlamentinin nümayəndə heyəti Avropa Şurası Parlament Assambleyasının işində fəal iştirak edir.
Bundan əlavə, Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyində oynadığı rol ayrıca bir söhbətin
mövzusudur. Bununla bağlı Avropa İttifaqının ayrı-ayrı rəsmi şəxsləri, eləcə də ABŞ diplomatları həmişə yüksək
fikirlər söyləmiş, Azərbaycanın bu sahədə oynadığı rolu dəyərləndirmişlər. Aİ rəsmisi Şarl Mişel Azərbaycana
sonuncu səfəri zamanı Ələt Azad İqtisadi Zonası ilə yaxından maraqlanıb.
Azərbaycan müstəqil siyasət yürüdən ölkə kimi BMT çərçivəsində əməkdaşlıq məsələlərinə də xüsusi
diqqət yetirir. Ölkəmiz təşkilatın üzvü olan 155 ölkənin dəstəyi ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü
seçilərək təşkilatla münasibətlərini daha da möhkəmləndirmişdir. Pandemiya dövründə bu münasibətlər daha da
dərinləşib. Azərbaycan pandemiya ilə mübarizə ilə bağlı BMT-də xüsusi iclas keçirilməsi təşəbbüsü ilə çıxış edib
və təşəbbüs təşkilat üzvləri tərəfindən dəstəklənib.
Ölkəmiz Avropanın enerji təhlükəsizliyinə mühüm töhfələr verməkdədir. Prezident İlham Əliyev bu il
oktyabrın 2-də İspaniyanın EFE informasiya agentliyinə müsahibəsində də bu barədə, eləcə də, Azərbaycan
qazının Avropaya ixracı haqqında danışıb. Dövlətimizin başçısı deyib ki, biz təbii qazımızı Avropaya ixrac
etməyə ötən ilin son günü – dekabrın 31-də başladıq. Həmin vaxtdan etibarən ixracımızın profili artmaqdadır:
“Biz uzun illər, 15 il ərzində Avropa bazarında etibarlı neft təchizatçısıyıq və hər hansı fasilə olmayıb. İndi isə
təbii qazın etibarlı təchizatçısı kimi biz öz rolumuzu oynayırıq. Bizim təbii qazın qiyməti digər mənbələrdən daxil
olan qazdan ucuzdur. Bu qaz yeni mənbədən gəlir. Cənub Qaz Dəhlizinin vacibliyi nəinki əlavə qaz həcmləri, o
cümlədən, alternativ mənbə olması ilə izah edilir. Bu, enerji təhlükəsizliyi məsələsidir. Biz Avropa
istehlakçılarına göndərdiyimiz qazı artıq müqavilə əsasında satmışıq. Buna görə, əgər Avropa istehlakçılarından
əlavə tələbat olarsa, biz danışıqlara başlamalıyıq”.
Prezident bildirib ki, Azərbaycanda təbii qazın təsdiq edilmiş ehtiyatları 2,6 trilyon kubmetrdir. Belə həcm
öz istehlakımız və ixrac üçün, ən azı, 100 ilə kifayət edər. Hazırda ölkəmiz yeni yataqların kəşf edilməsi
mərhələsindədir. Azərbaycanın neft və qaz sektoruna böyük enerji şirkətləri arasında maraq artır: “Biz həcmi və
hasilatı artıra bilərik, lakin bunun üçün hazırda danışıqlara başlamalıyıq və yeni müqavilələri imzalamalıyıq.
Sonra isə, daha çox hasilata sərmayə yatıracağıq”.
Azərbaycan son iki ildə koronavirus pandemiyası ilə mübarizə məqsədilə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı
ilə sıx əməkdaşlıq edib. Təşkilata 10 milyon ABŞ dolları həcmində könüllü maliyyə töhfəsi, 30-dan artıq ölkəyə
humanitar və maliyyə yardımı edib. Bundan əlavə, dörd ölkəyə təmənnasız olaraq 150 min doza vaksin
göndərmişik.
Azərbaycan pandemiyanın öhdəsindən gəlmək üçün daha güclü qlobal həmrəyliyin tərəfdarıdır.
Qoşulmama Hərəkatının sədri qismində rəsmi Bakı bir sıra qlobal təşəbbüslər irəli sürüb. 2020-ci ilin may ayında
ölkəmizdə Qoşulmama Hərəkatının Təmas Qrupu ölkələrinin COVID-19-la mübarizəyə həsr edilmiş Zirvə
toplantısı təşkil edilib. Prezident İlham Əliyev Zirvə toplantısı zamanı Qoşulmama Hərəkatı adından BMT Baş
Assambleyasının dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində koronavirusla mübarizəyə həsr edilmiş xüsusi
sessiyasının keçirilməsini təklif edib. Həmin təşəbbüs BMT-yə üzv olan 150-dən artıq dövlət tərəfindən
dəstəklənib və 2020-ci il 3-4 dekabr tarixlərində xüsusi sessiya baş tutub. Azərbaycan dəfələrlə açıq şəkildə
peyvəndlərin zəngin ölkələr tərəfindən öz ehtiyaclarından daha artıq miqdarda alınması ilə bağlı öz narazılığını
ifadə edib: “Biz davam edən “peyvənd millətçiliyi” və peyvəndlərə çıxışla əlaqədar inkişaf etmiş və inkişaf
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etməkdə olan dövlətlər arasında dərinləşən qeyri-bərabərliklə bağlı narahatlığımızı bir daha vurğulayırıq. Belə
hərəkətlər inkişaf etməkdə olan ölkələrin öz əhalisini qorumasını əngəlləyir. Beynəlxalq hesabatlara əsasən, bu
günə qədər dünyada mövcud olan peyvənd dozalarının 75 faizindən çoxu 10 zəngin ölkə tərəfindən alınıb, aşağı
gəlirli ölkələrdə isə peyvəndlənmə 2 faizdən azdır”.
Bu məsələyə beynəlxalq diqqətin cəlb edilməsi məqsədilə Azərbaycan BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasında
Qoşulmama Hərəkatı adından bütün ölkələrin peyvəndlərə bərabər və universal çıxışının təmin edilməsinə dair
qətnamə irəli sürüb və həmin qətnamə cari ilin mart ayında yekdilliklə qəbul edilib. Azərbaycan liderinin
sözlərinə görə, COVID-19-dan sonra daha yaxşı bərpa üçün güclü, əlaqələndirilmiş və məqsədyönlü qlobal
addımlara ehtiyac var, ona görə də pandemiyadan sonrakı dövr üçün qlobal tədbirlərə dair tövsiyələr hazırlayacaq
BMT-nin Yüksək Səviyyəli Paneli yaradılmalıdır.
Prezident deyib ki, bu il Qoşulmama Hərəkatının yaradılmasının 60 illiyidir. Qoşulmama Hərəkatının 120
üzvünün yekdil qərarı ilə Azərbaycan 2019-cu ilin oktyabrında Bakıda keçirilmiş dövlət və hökumət başçılarının
18-ci Zirvə toplantısında üç il ərzində hərəkata sədrliyi öz üzərinə götürüb. Azərbaycan beynəlxalq ədalətin və
beynəlxalq hüquq normalarının təmin edilməsini, habelə hərəkata üzv dövlətlərin legitim maraqlarını güclü
şəkildə müdafiə edir. Bu il hərəkata üzv dövlətlər Azərbaycanın sədrliyinin daha bir il – 2023-cü ilin sonuna qədər
uzadılmasına dair yekdil qərar qəbul ediblər. Bu, bütün dünya üçün çətin bir dövrdə Azərbaycanın hərəkata uğurlu
və səmərəli şəkildə sədrlik etməsinin təsdiqi və yüksək qiymətləndirilməsinin əlamətidir.
BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin həyata keçirilməsi Azərbaycan üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Azərbaycan dünyada 2030-cu il Gündəliyinin icrası ilə bağlı 3-cü Könüllü Milli Hesabatını təqdim edən 12
ölkədən biri, öz regionunda isə ilk dövlətdir. Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin nailiyyət indeksi üzrə mümkün 100
xaldan 72,4 xal toplayan Azərbaycan regionda ən yaxşı nəticə göstərərək 2021-ci il üzrə Dayanıqlı İnkişaf
Hesabatında 165 ölkə arasında 55-ci yeri tutmuşdur. Hesabatda Azərbaycanın yoxsulluğun azaldılması, səhiyyə,
qidalanma, qadınların əmək bazarında iştirakı, təmiz su və sanitariya, enerjiyə əlçatanlıq, internet istifadəsi, nəsli
kəsilmək təhlükəsi olan canlıların mühafizəsi, əhalinin rifahının yaxşılaşdırılması, şəhər və yaşayış
məntəqələrinin dayanıqlı inkişafı sahələrində əldə etdiyi tərəqqi vurğulanır.
Azərbaycan Şərq–Qərb, Şimal–Cənub və Şimal–Qərb nəqliyyat dəhlizləri kimi regional əlaqələndirmə
layihələrinin icrasında fəal iştirak edir və bununla da Avrasiyanın əsas və etibarlı nəqliyyat və logistika
mərkəzlərindən birinə çevrilib. Artıq Bakı Beynəlxalq Ticarət Limanı istifadəyə verilib ki, onun yükaşırma
qabiliyyəti 15 milyon tona bərabərdir və ehtiyacdan asılı olaraq bu həcm 25 milyon tona qədər artırıla bilər.
Azərbaycan Paris İqlim Sazişini ratifikasiya edib, 1990-cı illə müqayisədə 2030-cu ilə qədər istilik effekti
yaradan qazların emissiyalarının səviyyəsində 35 faiz azalma ilə bağlı öz üzərinə könüllü öhdəlik götürüb.
Bununla yanaşı, ölkə Paris Sazişi çərçivəsində 2050-ci il üçün şərti hədəflərin müəyyən edilməsi imkanlarını
araşdırır. Prezident vurğulayıb: “Hazırda ölkənin ümumi enerji istehsalında bərpa olunan enerjinin payı 17 faiz
təşkil edir. Hədəfimiz 2030-cu ilə qədər bu rəqəmi 30 faizə çatdırmaqdır. Növbəti 3-4 il ərzində ümumi gücü 700
meqavat təşkil edəcək 3 külək və günəş elektrik stansiyalarının inşasına sərmayə qoyuluşuna dair üç böyük
beynəlxalq enerji şirkəti ilə müqavilələr imzalanıb. Layihələrdən biri 44 günlük Vətən müharibəsi zamanı
Ermənistanın işğalından azad edilmiş Şərqi Zəngəzur bölgəsində həyata keçiriləcək. 240 meqavat gücündə bu
günəş elektrik stansiyası Azərbaycanın azad olunmuş ərazilərində ən böyük birbaşa xarici sərmayə qoyuluşu
layihəsi olacaqdır. Mən digər beynəlxalq enerji şirkətlərini də Azərbaycanın azad olunmuş ərazilərində yaşıl enerji
layihələrinə sərmayə qoymağa dəvət edirəm”.
Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələri, təbii ki, bununla məhdudlaşmır. Biz bu yazıda yalnız bəzi vacib detallar
üzərində dayandıq. Şübhəsiz ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizin beynəlxalq əlaqələri, bununla
yanaşı, nüfuzu da artacaq, bizimlə əməkdaşlıq etməyə can atan ölkələrin sayı çoxalacaq.
Xalq qəzeti. - 2021.- 2 noyabr. - № 237. - S. 10.
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Böyük qələbənin mükəmməl diplomatiyası
Ceyhun Bayramov,
Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri
İkinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin müzəffər Ali Baş
Komandanı Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli Ordumuzun qələbəsi və işğal olunmuş torpaqları
azad etməsi tariximizə qızıl hərflərlə yazılmışdır. Bu qələbənin əldə edilməsində Azərbaycan Ordusunun şücaəti
və qəhrəmanlığı ilə yanaşı, Prezident İlham Əliyevin misilsiz diplomatiyası əhəmiyyətli rol oynamışdır.
Bu qələbənin istər hərbi, istərsə də diplomatik aspektləri hazırda dünya ekspertləri tərəfindən ciddi şəkildə
araşdırılmaqdadır. İlham Əliyevin “Qarabağ Azərbaycandır” çağırışı ilə böyük Zəfərə aparan diplomatiyası
Azərbaycanın dünya birliyi tərəfindən qüdrətli bir ölkə kimi yenidən kəşf olunmasına gətirib çıxardı. Ölkəmiz
nəinki regionda, eləcə də beynəlxalq aləmdə tamamilə yeni bir reallıq yaratdı. Bu diplomatiya Ümummilli Lider
Heydər Əliyevin müdrik və uzaqgörən siyasətinin və diplomatik uğurlarının davamı və bir daha təsdiqi idi.
Ərazilərimizin işğalının aradan qaldırılması istiqamətində aparılan danışıqlar
Azərbaycan Respublikası müstəqilliyinin ilk günlərindən Ermənistanın hərbi təcavüzü ilə üzləşmiş və
nəticədə beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərimizin 20 faizi (keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti və ətraf
7 rayon) işğal olunmuş, həmin ərazilərdə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən etnik təmizləmə həyata
keçirilərək bütün azərbaycanlı əhali öz evlərindən zor gücünə qovulmuşdur. Ermənistan tərəfindən dünyanın
müasir tarixinin ən dəhşətli soyqırımı olan Xocalı faciəsi törədilmişdir. Bir milyona yaxın azərbaycanlının
fundamental insan hüquqları pozulmuş, onlar qaçqın və məcburi köçkünə çevrilmişlər.
Keçmiş Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətin mövqeyi həm
dövlətlər tərəfindən ikitərəfli əsasda qəbul edilmiş sənədlərdə, həm də beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul
olunmuş qərar və qətnamələrdə öz əksini tapmışdır.
Azərbaycanın diplomatik səyləri nəticəsində beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi sənədlərdə (BMT-nin
Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü il tarixli 822, 853, 874 və 884 nömrəli qətnamələrində, Baş Assambleya, ATƏT,
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avropa Şurası, Qoşulmama Hərəkatı və digər təşkilatlar tərəfindən qəbul edilən qərar
və qətnamələrdə) münaqişənin həlli ilə bağlı mövqe özündə bir neçə vacib elementi ehtiva etmişdir. İlk növbədə,
ölkəmizin ərazi bütövlüyü tanınır və Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi olduğu təsdiqlənir. İkincisi, işğalın
aradan qaldırılması və işğalçı qüvvələrin Azərbaycan ərazilərini tərk etməsi tələb olunur. Üçüncüsü, qaçqın və
məcburi köçkünlərin öz evlərinə geri qayıtmaq hüququ təsbit edilir.
Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərində işğalçı Ermənistan tərəfindən həyata keçirilən qanunsuz
fəaliyyət, o cümlədən işğal olunmuş ərazilərdə qanunsuz məskunlaşdırma siyasətinin aparılması, bu torpaqlardakı
Azərbaycan xalqının zəngin tarixi, mədəni, dini irsinin məhv və talan edilməsi, təbii sərvətlərin qanunsuz
istismarı, bu ərazilərdəki şəxsi və ictimai mülkiyyətin qanunsuz mənimsənilməsi və digər qeyri-qanuni addımlar
da beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul olunan sənədlərdə geniş yer almışdır. Bütün bunlar Azərbaycanın
beynəlxalq təşkilatlara çoxsaylı müraciətlərinin və aparılan uğurlu xarici siyasətin nəticəsində mümkün olmuşdur.
Beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə, həmçinin beynəlxalq təşkilatların qətnamə və qərarlarına
uyğun olaraq, Ermənistanın Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərini işğaldan azad edəcəyi ümidi
ilə Azərbaycan 30 ilə yaxın danışıqlar prosesinə sadiq qalmışdır. Keçmiş münaqişənin həlli üzrə aparılan
danışıqlar prosesində Azərbaycanın sərgilədiyi mövqe prinsipial xarakter daşımaqla beynəlxalq hüququn norma
və prinsiplərinə əsaslanmış və uzun illər ərzində davam edən proses çərçivəsində dəyişilməz qalmışdır. Bu mövqe
beynəlxalq hüququn dövlətlərin suverenliyi, sərhədlərin toxunulmazlığı və ərazi bütövlüyü prinsiplərinə hörmət
edilməsi, qanunsuz işğal faktorunun aradan qaldırılması və öz evlərindən didərgin düşmüş insanların hüquqlarının
bərpasından, onların evlərinə təhlükəsiz şəraitdə geri dönüşünün təmin edilməsindən ibarət olmuşdur. Təcavüzkar
siyasətini davam etdirən Ermənistan isə danışıqlar prosesini ləngidərək, Azərbaycan torpaqlarının işğalının
nəticələrini möhkəmləndirmək və onların ilhaqını həyata keçirmək məqsədini güdmüş və bu istiqamətdə ardıcıl
addımlar atmışdır.
Beləliklə də, Azərbaycanın münaqişənin siyasi həll yoluna sadiq olmasına baxmayaraq, Ermənistan
tərəfindən açıq şəkildə təxribatçı və təcavüzkar hərəkətlərin, habelə destruktiv mövqeyin nümayiş etdirilməsi
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Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri daxilində ərazi bütövlüyünün hərbi-siyasi yolla bərpasını
qaçılmaz etmişdir.
Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyi ilə hərbi-siyasi təxribatların artması
Onilliklər ərzində Ermənistan tərəfindən həyata keçirilən təcavüz siyasəti bu ölkəni ciddi sosial-iqtisadi
problemlər, dərin böhran ilə üz-üzə qoymuşdur. Belə bir şəraitdə Ermənistanda 2018-ci ildə hakimiyyət
dəyişikliyi münaqişənin danışıqlar yolu ilə həllinə müəyyən inam yaratsa da, bu gözlənti özünü doğrultmamışdır.
Yeni hakimiyyət tərəfindən təxribatçı addımların atılması, danışıqlar formatını dəyişdirməyə cəhdlərin edilməsi,
işğal altında olan Azərbaycan ərazilərinə səfərlər edilərək işğala haqq qazandırılması danışıqlar prosesinə ciddi
zərbə vurmuşdu. Ermənistanın yeni rəhbərliyinin “yeni ərazilər üçün yeni müharibə”, “Qarabağ Ermənistandır
və nöqtə” bəyanatları isə əslində Ermənistan hökumətinin açıq şəkildə təcavüz siyasətini genişləndirmək
niyyətinin göstəricisi idi.
12-16 iyul 2020-ci il tarixlərində Ermənistan silahlı qüvvələrinin Ermənistan-Azərbaycan sərhədi boyunca
Tovuz rayonu istiqamətində Azərbaycanın mövqelərinə hücumu, 12 azərbaycanlı hərbçi və 1 mülki şəxsi qətlə
yetirməsi, daha sonra avqust ayında Ermənistanın diversiya qrupunun keçmiş təmas xəttini keçmək və
Azərbaycan hərbçilərinə və mülki şəxslərə qarşı terror aktları törətmək cəhdi sülh danışıqlarına ciddi zərbə vurdu.
23 iyul 2020-ci il tarixində Tovuz təxribatından sonra Ermənistanın danışıqlar prosesində iştirakla bağlı 7 şərt
irəli sürməsi, o cümlədən “qanunsuz rejimin danışıqlar prosesinin tam hüquqlu iştirakçısına çevrilməli olduğunu”
iddia etməsi və Ermənistan hökumətinin çoxsaylı siyasi və hərbi təxribatları iki ölkə arasında beynəlxalq
vasitəçilərin iştirakı ilə keçirilən danışıqlar formatını mənasız bir prosesə çevirməklə onu kökündən sarsıtdı.
Ermənistanın məqsədyönlü və sistematik xarakter daşıyan təxribatları bölgədə vəziyyəti gərginləşdirməyə
və danışıqlar prosesinə xələl gətirməyə hesablanmışdı. Azərbaycan, öz növbəsində, bütün bu təxribatları lazımi
şəkildə cavablandırmış, hər bir təxribatla bağlı bir çox hallarda, hətta dövlət rəhbəri səviyyəsində reaksiya özünü
çox gözlətməmişdi. Bir məqamı xüsusilə vurğulamaq lazımdır ki, Azərbaycan Respublikasının dövlət başçısı
keçmiş münaqişə kontekstində səsləndirdiyi hər bir fikrin, mövqeyin, verdiyi ismarışın zamanını, məkanını xüsusi
dəqiqliklə seçərək onun doğru hədəflərə və geniş beynəlxalq auditoriyaya çatmasına böyük önəm vermişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 2019-cu ilin 3 oktyabr tarixində Rusiya Prezidenti və dörd
ölkə liderinin iştirakı ilə baş tutan “Valday” Beynəlxalq Diskussiya Klubunun 16-cı illik iclasının plenar
sessiyasında çıxışı zamanı Ermənistan baş nazirinin “Qarabağ Ermənistandır və nöqtə” bəyanatına layiqli cavab
vermiş, “Qarabağ tarixi əzəli Azərbaycan torpağıdır. Beləliklə, Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi” bəyanatını
vermişdir. 2020-ci il fevralın 15-də Münxen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində münaqişə ilə bağlı təşkil olunan
panel müzakirəsində iştirak edən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti münaqişənin həm tarixi, həm də hüquqi
aspektləri, eləcə də münaqişənin həlli prosesində Azərbaycanın sərgilədiyi beynəlxalq hüquqa əsaslanan mövqeyi
barədə verdiyi dəqiq və dolğun məlumatla Ermənistanın baş nazirini çıxılmaz vəziyyətə salmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 24 sentyabr 2021-ci il tarixində BMT Baş Assambleyasının 75-ci
sessiyasında çıxışı zamanı Ermənistanın yeni təxribatları ilə bağlı dünya ictimaiyyətinə müraciət etmişdir:
“Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində Ermənistan silahlı qüvvələrinin qanunsuz mövcudluğu regional sülhə və
təhlükəsizliyə böyük təhdiddir. Ermənistan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə həyata
keçirilən sülh prosesini pozmağa cəhd edir. Ermənistanın məqsədi işğalla bağlı hazırkı status-kvonu qorumaq və
işğal edilmiş ərazilərin ilhaqına nail olmaqdır. Azərbaycanın konstruktiv mövqeyinə zidd olaraq, Ermənistan
məqsədyönlü şəkildə danışıqlar prosesinin format və mahiyyətini sarsıdır. Bizim sülhə nail olmaq üçün yeganə
şərtimiz var. Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılmalıdır. Bütün dünya
Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın tərkib hissəsi olaraq tanıyır”.
Azərbaycanın dövlət başçısı tərəfindən istər yerli səviyyədə keçirilən görüş və verilən müsahibələrdə,
istərsə də beynəlxalq tribunalardan edilən çıxışlarda Ermənistanın hərbi-siyasi təxribatlarına geniş yer ayrılaraq,
bu ölkənin təcavüzkar siyasətinin nəticələri, habelə təxribatçı fəaliyyətinin məqsədləri barədə ətraflı məlumat
verilmişdir. Lakin nə beynəlxalq hüquqi çərçivə, nə qəbul olunmuş qərar və qətnamələr, nə də Azərbaycanın
xəbərdarlıqları Ermənistanı təcavüzkar siyasətindən çəkindirməmiş, əksinə, bu siyasətin nəticələrinin
möhkəmləndirilməsi və daha da genişləndirilməsi təşəbbüsləri olmuşdur. Eyni zamanda Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinin Ermənistanın baş naziri ilə beynəlxalq tədbirlər çərçivəsində qeyri-rəsmi təmasları,
habelə keçirdiyi rəsmi görüşlər Ermənistanın təcavüzkar mövqeyini dəyişməmişdir. Belə bir şəraitdə Azərbaycana
qarşı təxribatların adekvat şəkildə cavablandırılması, beynəlxalq hüquq çərçivəsində cavab tədbirlərinin
görülməsi qaçılmaz olmuşdur.
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44 günlük Vətən müharibəsi dövründə Azərbaycanın xarici siyasəti
27 sentyabr 2020-ci il tarixində Ermənistanın növbəti təxribatına cavab olaraq Azərbaycan Respublikasının
Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı, Prezident İlham Əliyevin əmri ilə “Dəmir yumruq” adlanan əks-hücum
əməliyyatları başlandı.
Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin 27 sentyabr 2020-ci il tarixli bəyanatında Ermənistanın
növbəti hərbi təcavüzünün qarşısını almaq və təmas xətti boyunca sıx şəkildə yaşayan mülki əhalinin
təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə özünü müdafiə hüququ çərçivəsində və beynəlxalq humanitar hüquqa tam
riayət etməklə Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri tərəfindən əks-hücum və cavab tədbirlərinin həyata
keçirildiyi və yaranmış vəziyyətə görə tam məsuliyyətin Ermənistanın siyasi-hərbi rəhbərliyinin üzərinə düşdüyü
bəyan edildi.
Müzəffər Azərbaycan Ordusunun 44 günlük Vətən müharibəsində zəfəri nəticəsində Azərbaycan BMT
Təhlükəsizlik Şurası, BMT Baş Assambleyası, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, ATƏT, Qoşulmama Hərəkatı, Türk
Şurası, NATO, GUAM, Avropa Parlamenti və digər beynəlxalq təşkilatların erməni işğalçı qüvvələrinin
Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən tam, dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən və münaqişənin
beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin əsasında həllinə çağıran qərar və qətnamələrini həyata keçirdi, 30
illik işğala son qoyuldu.
Vətən müharibəsi müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 8 dəfə xalqa müraciətlə çıxış edərək
cəbhə bölgəsindəki son vəziyyətlə bağlı ən son məlumatları əhalinin diqqətinə çatdırmış, eyni zamanda həm
beynəlxalq ictimaiyyəti dəqiq və dürüst şəkildə məlumatlandırmış, həm də Ermənistan da daxil olmaqla, dünya
ictimaiyyətinə konkret ismarışlar göndərmişdir. Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş hər bir rayonu, kəndi,
qəsəbəsi barədə məlumatı Azərbaycan xalqı ilə bölüşən dövlət başçısı çıxışlarında azad edilmiş ərazilər,
düşməndən əldə edilən hərbi qənimətlər barədə geniş məlumat verməklə yanaşı, bu torpaqlardakı vəziyyət,
Ermənistan tərəfindən illər ərzində aparılmış qanunsuz fəaliyyət və onun nəticələri, genişmiqyaslı dağıntılar,
habelə Ermənistanın müharibə cinayətləri barədə konkret məlumatları təqdim etmişdir.
Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın Gəncə və Mingəçevir şəhərlərini raket atəşinə məruz qoyaraq
günahsız mülki insanları hədəfə aldığını 17 oktyabr 2020-ci il tarixli müraciətində səsləndirən Prezident İlham
Əliyev qarşı tərəfin bütün qeyri-insani və hüquqa zidd davranışına rəğmən Azərbaycanın sadiq qaldığı dəyərlərin
dəyişməyəcəyini bildirmişdir. Prezident 44 günlük müharibə dövründə ilk gündən etibarən səsləndirdiyi
çıxışlarında cavab əməliyyatlarının dayandırılmasının mümkün olduğunu, lakin bunun üçün Ermənistan silahlı
qüvvələrinin Azərbaycan torpaqlarından çıxarılmasının zəruri olduğunu bəyan etmişdir.
Lakin Ermənistan tərəfi nəinki bu çağırışlara qarşılıq verməmiş, əksinə, əməliyyatlar zamanı humanitar
atəşkəsə dair əldə olunmuş razılıqları hər dəfə kobud şəkildə pozmuşdur. Belə ki, Azərbaycan və Ermənistan
xarici işlər nazirlərinin 9 oktyabr 2020-ci il tarixində Moskvada keçirilən görüşü nəticəsində 10 oktyabr tarixində
tərəflər arasında humanitar atəşkəs razılaşdırılmışdır. Bu razılaşdırma humanitar xarakter daşımaqla, həlak
olanların cəsədlərinin, girovların, əsirlərin dəyişdirilməsini nəzərdə tuturdu. Lakin razılaşma əldə olunandan sonra
Ermənistan atəşkəsi pozaraq, Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhəri olan Gəncəyə gecə saatlarında raket atəşi
açmışdır. 10 günahsız mülki şəxsin öldürülməsi və 35 insanın yaralanması ilə nəticələnən bu cinayət Ermənistan
tərəfinin təcavüzkar mahiyyətini bir daha nümayiş etdirmişdir. Tərəflər arasında növbəti humanitar atəşkəs 17
oktyabr tarixində elan olunmasına baxmayaraq, dəqiqələr sonra bu atəşkəsi pozan Ermənistan Gəncə şəhərinə
növbəti namərd hücumunu etmişdir. 24 oktyabrda ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Vaşinqtonda
Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri ilə görüşlərinin ardınca 26 oktyabr tarixindən yeni humanitar
atəşkəs elan olunmuş, bu dəfə də atəşkəsi pozan Ermənistan olmuşdur.
Beləliklə də, Azərbaycanın dövlət başçısının 44 günlük müharibə dövründə beynəlxalq ictimaiyyətə verdiyi
əsas ismarışları, o cümlədən Azərbaycanın mövqeyinin beynəlxalq hüquqa əsaslanması əks-hücum əməliyyatının
Azərbaycan ərazisində, özünü müdafiə hüququ çərçivəsində və beynəlxalq humanitar hüquqa tam riayət etməklə
həyata keçirilməsi, habelə Ermənistanın təcavüzkar siyasətinin nəticələrinin, törətdiyi müharibə cinayətlərinin
ifşa edilməsi, bir tərəfdən həqiqətlərin geniş ictimaiyyətə çatdırılması, digər tərəfdən isə Azərbaycanın haqlı
mövqeyinin siyasi-hüquqi əsaslarının daha da möhkəmləndirilməsi məqsədlərinə xidmət edirdi.
Müharibə müddətində dünya liderləri ilə təmaslar, keçirilən görüşlər
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44 gün davam edən Vətən müharibəsi qüdrətli Azərbaycan Ordusunun döyüş meydanında apardığı şanlı
mübarizə ilə yanaşı, diplomatiya meydanında mübarizəsi, müdrik xarici siyasəti ilə müşaiyət olunurdu. Bu dövr
ərzində bir sıra dünya liderləri ilə aparılan telefon danışıqları, ölkəmizə edilən səfərlər çərçivəsində xarici
nümayəndə heyətləri ilə keçirilən görüşlər, beynəlxalq tədbirlərdə iştirak, xarici ölkələrin aparıcı mətbuat
nümayəndələrinə verilən çoxsaylı müsahibələr dövlətimizin başçısının Zəfər diplomatiyasının önəmli tərkib
hissələrini təşkil edir.
Onilliklər ərzində münaqişənin həlli ilə bağlı danışıqlar prosesində iştirak etməklə Azərbaycan
münaqişənin həllinin hüquqi bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində ardıcıl və qətiyyətli iş aparmış,
beynəlxalq təşkilatların bu xüsusda qəbul etdiyi çoxsaylı qərar və qətnamələr böyük diplomatik uğur olmuşdur.
Vətən müharibəsi ərzində Türkiyə, Rusiya, İran, Fransa, Almaniya, Qətər, Belarus liderləri, BMT Baş
katibi, Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə telefon zəngləri
edilmiş, xarici dövlət və təşkilatların rəhbərləri silahlı qarşıdurma ilə bağlı narahatlıqlarını bildirərək bölgədəki
son vəziyyətlə maraqlanmışlar. Telefon söhbətləri zamanı dövlət başçısı sentyabrın 27-də Ermənistan tərəfindən
Azərbaycana qarşı törədilən və davam edən hərbi təxribatla bağlı, Ermənistanın Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
mövqelərini və cəbhə xətti boyu yerləşən yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya silahlarından atəşə tutması
nəticəsində mülki şəxslərimiz və hərbi qulluqçularımızın həlak olduğu və buna cavab olaraq Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinin uğurlu əks-hücum əməliyyatlarını həyata keçirdiyi barədə qarşı tərəfə məlumat vermişdir.
Vurğulanmışdır ki, Ermənistanın hərbi təxribatı ilə bağlı hadisələrin gələcək inkişafına görə məsuliyyət məhz bu
ölkənin siyasi-hərbi rəhbərliyinin üzərinə düşür.
Diqqətçəkən məqamlardan biri də odur ki, Azərbaycan heç zaman sülh danışıqları, dialoq təkliflərindən
yayınmamış, ərazilərimizi işğaldan azad etmək üçün aparılan uğurlu əməliyyatlar zamanı belə humanitar atəşkəs
çağırışlarına qarşılıq vermişdir. Prezident İlham Əliyevin milli maraqlara söykənməklə beynəlxalq hüquq
çərçivəsində apardığı xarici siyasəti hər zaman özündə ədalət və humanizm prinsiplərini ehtiva etmişdir. İstər
xarici dövlət rəhbərləri ilə aparılan danışıqlar, istərsə də keçirilən görüşlərdə qarşı tərəfin “dinc yolla həll”
çağırışlarına dövlət başçısının cavabı kifayət qədər tutarlı və əsaslı olmuşdur. Azərbaycan səbir nümayiş etdirərək
onilliklər ərzində ərazilərinin işğalına son verilməsi, beynəlxalq təşkilatların qərarlarının yerinə yetirilməsi,
beynəlxalq hüququn təmin edilməsi üçün danışıqlar aparmışdır. Lakin bu danışıqların heç bir nəticə verməməsi,
düşmənin öz təxribatlarını davam etdirməsi və üstəlik, mövcud danışıqları pozmaq cəhdləri Azərbaycanı ədaləti
təmin etmək üçün əks-həmlə əməliyyatlarına məcbur etmişdir.
Vətən müharibəsi zamanı Türkiyənin siyasi və mənəvi dəstəyinin əvəzsiz rolu olmuşdur. Həmin dövrdə
Prezident İlham Əliyev qardaş Türkiyənin nümayəndə heyətlərini, o cümlədən Böyük Millət Məclisinin Sədrini,
xarici işlər nazirini, milli müdafiə nazirini, milli kəşfiyyat idarəsinin rəisini, Baş Ombudsmanın rəhbərlik etdiyi
nümayəndə heyətini, Türkiyənin keçmiş baş naziri Binəli Yıldırımı qəbul etmişdir. Ulu Öndər Heydər Əliyevin
“Bir millət, iki dövlət” kəlamının özünü parlaq şəkildə nümayiş etdirdiyi bu dönəmdə qardaş ölkənin mənəvi
dəstəyi ən yüksək səviyyədə olmuşdur. Dövlət başçısının Türkiyə televiziya kanalına verdiyi müsahibədə qardaş
ölkənin müharibə dövründə oynadığı rol yüksək qiymətləndirilmişdir: “İlk günlərdən, ilk saatlardan qardaş
Türkiyədən göstərilən dəstək, mənim qardaşım hörmətli Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın açıqlamaları, eyni
zamanda digər yüksəksəviyyəli şəxslərin bəyanatları həm Azərbaycana mənəvi dəstək verdi, eyni zamanda bütün
dünyaya göstərdi ki, Türkiyə Azərbaycanın yanındadır”.
30 ilə yaxın davam edən işğalçı siyasətə son qoyan Azərbaycan Ordusu ərazilərimizi azad edərək qətiyyətlə
irəlilədikcə, diplomatiya cəbhəsində də gərgin informasiya müharibəsi gedirdi və bu proseslərin mərkəzində
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin həyata keçirdiyi Zəfərə aparan siyasət dayanırdı.
Prezidentin dünyanın aparıcı media agentliklərinə müsahibələri: informasiya müharibəsində
qələbə
Vətən müharibəsi dövründə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin cəbhədə düşmənə qarşı apardığı mübarizəyə
paralel olaraq, informasiya məkanında da gedən müharibədə ölkəmiz layiqincə, həm də bu müharibənin
qaydalarına uyğun olaraq iştirak etmiş, Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyev döyüş meydanında olduğu
kimi, informasiya cəbhəsində də parlaq qələbəyə imza atmışdır.
Hərbi əməliyyatların ilk günlərindən başlayaraq müharibənin sonunadək dövlət başçısı dünyanın aparıcı
media agentliklərinin nümayəndələri ilə görüşmüş, onlara müsahibələr vermişdir. Bu müddət ərzində Prezident
İlham Əliyev Türkiyə, Rusiya, ABŞ, İtaliya, Fransa, Almaniya, İngiltərə, Qətər, Yaponiyadan və digər ölkələrdən
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olan, dünyaca məşhur 30-a yaxın media agentliklərinə müsahibələr verərək, ən yüksək səviyyədə və etibarlı
məlumat mənbəyi olmaqla Azərbaycanla bağlı həqiqətləri dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmışdır.
Müsahibələrində dövlət başçısı bölgədəki son vəziyyətlə bağlı ətraflı məlumatı, Azərbaycanın beynəlxalq
hüquqa əsaslanan mövqeyini, Ermənistanın təcavüzkar siyasətinin nəticələrini, törətdiyi müharibə cinayətlərini
qarşı tərəfin diqqətinə çatdırmış, Azərbaycanın haqlı olduğunu bütün dünyaya sübut etmişdir. Azərbaycan
Prezidentinin müsahibələrində bir qayda olaraq, konkret arqumentlərə, beynəlxalq təşkilatların qərarlarına,
beynəlxalq hüquq prinsiplərinə, tarixi faktlara dəqiq istinadlar edilmiş, qarşı tərəfin iddiaları elə onun təmsil etdiyi
ölkənin timsalında tutarlı şəkildə cavablandırılmışdır. Müsahibələrdə təhrikçi suallara dövlət başçısı təmkinlə
cavab verərək, Qarabağın Azərbaycan torpağı olduğunu, Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınan ərazisinin
tərkib hissəsini təşkil etdiyini vurğulamışdı: “Bu, ədalət məsələsidir, bu, milli qürur məsələsidir və bu, beynəlxalq
hüquq məsələsidir. Beynəlxalq hüquq və bütün beynəlxalq ictimaiyyət Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın ayrılmaz
hissəsi kimi tanıyır. Biz ədaləti bərpa edirik və biz BMT Təhlükəsizlik Şurasının 27 il ərzində kağız üzərində
qalan qətnamələrini icra edirik”.
Dövlət başçısı müsahibələrdə eyni zamanda bəzi ölkələrin nümayiş etdirdiyi qərəzli mövqeyi açıq şəkildə
dilə gətirərək, bu xüsusda ismarışını sərt bir şəkildə çatdırmışdır. Hər hansı dövlət ermənilər üçün öz
müqəddəratını təyinetmə hüququnu vermək istəyirsə, bunu öz ərazilərində yaşayan ermənilərə şamil edə
biləcəyini vurğulayan Prezident, Azərbaycana qarşı ittihamların dayandırılmasını tələb etmişdir.
Vətən müharibəsi dövründə Azərbaycan tərəfindən müvafiq qurumların çevik və dəqiq reaksiyası, xüsusilə
Müdafiə Nazirliyinin yaydığı videogörüntülər, sosial şəbəkələrdən geniş istifadə olunması, çoxsaylı xarici
jurnalistlərin ölkəmizə səfərlərinin təşkili və yerindəcə hadisələri işıqlandırması, ən əsas isə dövlət rəhbəri
səviyyəsində birbaşa məlumatların xarici auditoriyanın diqqətinə çatdırılması Ermənistanın yalan və
dezinformasiya kampaniyasının qarşısını effektiv şəkildə almışdır.
10 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli Bəyanat və onun əhəmiyyəti
10 noyabr 2020-ci ildə Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin imzaladığı üçtərəfli bəyanatla
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə son qoyuldu, 27 sentyabr tarixində başlamış Vətən
müharibəsi Müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında böyük Zəfərlə yekunlaşdı. Üçtərəfli bəyanat tərəflər
arasında hərbi əməliyyatlara son qoymaqla yanaşı, özündə bir sıra vacib müddəaları əks etdirən hərtərəfli
sənəddir.
Üçtərəfli bəyanat Azərbaycanın döyüş meydanında əldə etdiyi şanlı qələbənin masa arxasında təsdiqi idi.
Bəyanatda münaqişənin həllinə nöqtə qoyularaq, hərbi əməliyyatların dayandırılması, bölgədə təhlükəsizliyin
təmin edilməsi üçün Rusiya sülhməramlı kontingentinin yerləşdirilməsi, buna paralel olaraq Ermənistan silahlı
qüvvələrinin Azərbaycan ərazilərindən çıxması, məcburi köçkünlərin evlərinə geri qayıtması, hərbi əsir və
girovların, habelə cəsədlərin mübadiləsi, habelə bölgədəki bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin bərpası ilə bağlı
müddəalar əks olunmuşdur.
Birgə bəyanatda Prezident İlham Əliyevin hərbi əməliyyatların başladığı ilk gündən etibarən söylədiyi,
konkret vaxt çərçivəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan torpaqlarından çıxması ilə bağlı öhdəlik öz
əksini tapdı. Bəyanata əsasən Ermənistan Azərbaycanın Ağdam, Kəlbəcər və Laçın bölgələrindən işğalçı
qüvvələrini çıxarmağa məcbur olmuşdur. Azərbaycan insan itkilərinin qarşısını alaraq, əlavə qan tökmədən
diplomatik qələbə ilə sözügedən ərazilərini geri almışdır.
Bəyanatda Rusiya sülhməramlılarının bölgədə yerləşdirilməsi, kontingentin sayı, hərbi texnika və yerləşmə
məntəqəsi dəqiqliklə göstərilmiş və bu yerləşmənin konkret zaman çərçivəsində həyata keçirildiyi ifadə
olunmuşdur. Atəşkəsə nəzarətlə bağlı mərkəzin yaradılması müddəası əsasında 11 noyabr 2020-ci il tarixində
müvafiq memorandum imzalanmış və 2021-ci ilin 30 yanvar tarixində işğaldan azad olunan Ağdam rayonunun
ərazisində Türkiyə-Rusiya Birgə Monitorinq Mərkəzinin açılışı olmuşdur. Bu isə Türkiyənin rəsmi qaydada
atəşkəsə nəzarət prosesində iştirakını təmin etmişdir.
Üçtərəfli bəyanat Ermənistanın etnik təmizləmə siyasətinin qurbanı olan və öz doğma evlərində yaşamaq
hüququ kobud şəkildə pozulan bir milyona yaxın məcburi köçkünün fundamental hüquqlarının bərpasını təmin
etmişdir. Bəyanatda BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Ofisinin nəzarəti altında məcburi köçkünlər və
qaçqınların Qarabağa geri qayıtması məsələsi də öz əksini tapmışdır.
Bəyanatın digər önəmli müddəalarından biri məhz Prezident İlham Əliyevin təkidi ilə daxil edilən,
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Azərbaycanın əsas hissəsi ilə əlaqəsini təsbit edən bənddir. Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Azərbaycanın əsas hissəsi ilə quru yolla birləşdirilməsi istiqamətində atılan bu tarixi addım eyni
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zamanda bölgənin gələcək iqtisadi inkişafı baxımından önəmlidir. Bəyanatın imzalanmasından sonra Ermənistan
tərəfinin həyata keçirilməsinə əngəllər yaratmağa çalışdığı bu müddəa əslində iqtisadi baxımdan bölgə
dövlətlərinin maraqlarına cavab verir.
Bəyanatda diqqət çəkən ən önəmli məsələlərdən biri də odur ki, burada Qarabağın statusu ilə bağlı heç bir
müddəa öz əksini tapmamışdır. Məlum olduğu kimi, uzun illər ərzində Azərbaycan tərəfi Qarabağa Azərbaycanın
tərkibində muxtariyyət statusunun verilməsinin mümkünlüyünü bəyan etmiş və aparılan danışıqlar prosesi
çərçivəsində bu mövqe ifadə edilmişdir. Lakin Ermənistan tərəfi əsassız şəkildə “müstəqillik” iddialarından əl
çəkməmişdir. Vətən müharibəsi nəticəsində ərazi bütövlüyümüz bərpa edildikdən sonra dövlət başçısı status
məsələsinin artıq tarixdə qaldığını elan etmişdir. Prezidentin 2021-ci il 7 iyul tarixli sərəncamı ilə Şərqi Zəngəzur
və Qarabağ iqtisadi bölgələri yaradılmışdır. Bu bölgədə yaşayan ermənilər, əlbəttə, digər vətəndaşlarımız kimi,
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə təsbit olunmuş bütün hüquq və azadlıqlardan bərabər şəkildə
istifadə edəcəklər. Odur ki, üçtərəfli bəyanatda bu məsələ ilə bağlı hər hansı bir müddəanın olmaması düşünülmüş
siyasətin növbəti təzahürü idi.
Hərbi əməliyyatlara son verən, bir çox mühüm məsələləri özündə ehtiva edən və bölgədə sülh və
təhlükəsizliyin təmin olunması üçün zəruri çərçivəni müəyyən edən tarixi əhəmiyyətli birgə bəyanat Prezident
İlham Əliyevin parlaq diplomatik qələbəsidir.
Postmüharibə dövründə Azərbaycanın xarici siyasəti
Azərbaycan Respublikasının Müzəffər Ali Baş Komandanı, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında
rəşadətli Azərbaycan Ordusunun əldə etdiyi böyük Qələbə Azərbaycan tarixinin şanlı səhifəsini təşkil etməklə
yanaşı, bölgədə yeni reallıqlar yaratmış, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin edilmiş, bir milyona yaxın
azərbaycanlının pozulmuş fundamental hüquqları bərpa edilmiş, tarixi ədalət bərqərar olmuşdur. Azərbaycan
Prezidentinin 24 sentyabr 2021-ci il tarixində BMT Baş Assambleyasının 76-cı sessiyasında qeyd etdiyi kimi,
“Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunda yeni reallıqlar yaradıb və hər kəs bunu nəzərə almalıdır. Ermənistan
regional əməkdaşlıq və qonşularına qarşı qanunsuz və əsassız ərazi iddiaları arasında seçim etməlidir”.
Prezident İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası kürsüsündən birmənalı şəkildə bəyan etmişdir:
“Azərbaycan beynəlxalq hüquqa əsaslanan ədalətli mövqeyini bundan sonra da dünya müstəvisində qətiyyətli
şəkildə müdafiə edəcək və beynəlxalq sərhədlərimiz çərçivəsində ölkəmizin, xalqımızın inkişafına yönəlmiş
səyləri davam etdirəcəkdir. Ümid edirik ki, çoxdan gözlənilən sülh, təhlükəsizlik və sabitlik, nəhayət, Cənubi
Qafqazda bərqərar olacaq. Əks təqdirdə yenidən Azərbaycanın suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə və xalqımızın
təhlükəsizliyinə hər hansı bir təhdid olarsa, legitim özünümüdafiə hüququmuzdan heç bir tərəddüd etmədən
istifadə edəcəyik”.
Hər bir dövlətin daxili və xarici siyasətinin uğurunun təməlində, ilk növbədə, xalqın birliyi və xalqın dəstəyi
dayanır. 44 günlük Vətən müharibəsi Azərbaycan xalqının birliyinin və inamının ən bariz göstəricisi olmuşdur.
Prezident İlham Əliyev böyük Zəfərin əldə edilməsi ilə bağlı xalqa ünvanladığı müraciətində bunu çox aydın
şəkildə ifadə etmişdir: “Mən xalqın dəstəyini hiss edirdim, xalqın inamını görürdüm. Məni heç nə dayandıra
bilməzdi. Çünki mən bilirdim ki, biz haqlıyıq. Biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edirik, öz torpaqlarımızı
qaytarırıq. Bu müharibə bütün dünyaya Azərbaycan xalqının nə qədər böyük xalq olduğunu göstərdi - yenilməz
xalq, dəmir iradəli xalq, müzəffər xalq, müzəffər ordumuz! Fəxr edirik xalqımızla, ordumuzla!”
Əminik ki, təməlində milli maraqların dayandığı Azərbaycan xarici siyasəti bundan sonra da bölgədə və
dünyada sülh və təhlükəsizliyin, beynəlxalq hüququn təmin edilməsinə töhfəsini verəcək, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Azərbaycan xalqının birliyinə əsaslanan uğurlu xarici siyasəti
ölkəmizə yeni-yeni zəfərlər bəxş edəcəkdir.
Azərbaycan. - 2021.- 7 noyabr. - № 242. - S. 1,4.
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Vətən müharibəsinin beynəlxalq hüquq müstəvisində səbəb və nəticələri
Ramiz Sevdimalıyev,
BDU-nun beynəlxalq münasibətlər kafedrasının professoru,
siyasi elmlər doktoru
Ermənistan silahlı qüvvələrinin ölkəmizin yaşayış məntəqələrini və döyüş mövqelərini şiddətli atəşə
tutmasına cavab olaraq Azərbaycan ötən ilin 27 sentyabrında özünümüdafiə hüququ çərçivəsində hərbi
əməliyyatlara başlamaq məcburiyyətində qaldı. Əks-hücum əməliyyatının əsas məqsədi işğala son qoyulması,
mütəmadi olaraq Ermənistan tərəfindən intensiv artilleriya atəşinə məruz qalan mülki əhalinin təhlükəsizliyinin
təmin edilməsi idi. İki dövlət arasında silahlı qarşıdurmanın səbəbləri, Azərbaycanın Qarabağ uğrunda Vətən
müharibəsində baş verənlərin mahiyyəti və savaşın nəticələri ilə bağlı aşağıdakıları qeyd etməyi zəruri hesab
edirik.
Ermənistanın işğalçı dövlət olması danılmazdır, bu fakt beynəlxalq sənədlərdə təsbit edilib. Azərbaycanın
ərazisinin 20 faizi 30 il Ermənistanın işğalı altında olub. BMT Təhlükəsizlik Şurası 1993-cü ildə qəbul etdiyi
qətnamələrdə (822, 853, 874, 884) Azərbaycan ərazilərinin işğalı faktını təsdiqləmiş və bütün işğalçı erməni
qüvvələrinin həmin ərazilərdən çıxarılmasını tələb etmişdir. BMT TŞ həmin 4 qətnamədə dəfələrlə Dağlıq
Qarabağın Azərbaycan Respublikasının ərazisi olduğunu təsbit etmişdir. Həmin qətnamələrdə, eyni zamanda, TŞ
“Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunda məskunlaşmış ermənilər” ifadəsini istifadə etməklə erməni tərəfinin
uydurduğu hər hansı “Dağlıq Qarabağ xalqı” anlayışının əsassız olduğunu vurğulamışdır.
Keçən dövr ərzində həmçinin BMT Baş Assambleyası, AŞPA, Avropa Parlamenti, ATƏT PA, İƏT və
digər beynəlxalq qurumlar tərəfindən qəbul edilmiş çoxsaylı qətnamələrdə də Azərbaycan ərazilərinin işğalı faktı
təsbit edilmiş və işğalçı silahlı qüvvələrin qeyd-şərtsiz həmin əraziləri tərk etməsi tələb edilmişdir.
Xatırladaq ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi 2015-ci ildə “Çıraqovlar və digərləri Ermənistana qarşı”
işinə, 2016-cı ildə isə “Muradyan Ermənistana qarşı” işinə dair qəbul etdiyi qərarlarda vurğulanır ki, silahlı
toqquşmalar başlanan andan Ermənistan bu prosesdə iştirakçı olduğunu və Azərbaycan ərazilərinin məhz
Ermənistan tərəfindən işğal edilməsi faktını təsbit etmişdir.
ATƏT-in Minsk Qrupu münaqişənin həllində irəliləyişə nail ola bilmədi. 1992-ci ilin mart ayında
Ermənistan–Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinc yolla tənzimlənməsinə dair Minsk prosesinə start
verilmişdir. Martın 24-də ATƏT-in (o vaxt ATƏM adlandırılırdı) Xarici İşlər Nazirləri Şurası vəziyyəti
müzakirə edərək münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanmasını təmin etmək üçün Minsk şəhərində sülh konfransının
çağırılması barədə qərar qəbul etdi və ATƏT-in Minsk qrupu yaradıldı. Konfransda Minsk qrupunun üzvləri kimi
ABŞ, Rusiya, Fransa, Almaniya, İtaliya, Türkiyə, Belarus, İsveç və Finlandiya,o cümlədən münaqişə tərəfləri
kimi Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələrinin iştirakı nəzərdə tutulurdu. Sonradan Minsk qrupunun
həmsədrlik institutu təsis edildi. Rusiya, ABŞ və Fransa 1997-ci ildən ATƏT-in Minsk qrupunun (ATƏT MQ)
həmsədrləri kimi fəaliyyətə başladılar.
Həmin vaxtdan başlayaraq həmsədrlər dövri olaraq Azərbaycana və Ermənistana səfərlər etməyə,
bəyanatlarla çıxış etməyə başladılar. İlk illərdə Azərbaycan cəmiyyətində həmsədrlərdən müəyyən gözləntilər var
idi. Hər dəfə onların bölgəyə səfəri zamanı cəmiyyətin bütün təbəqələri həmsədrlərin hansı təkliflər paketi ilə
gəldikləri ilə maraqlanırdı. Lakin zaman keçdikcə cəmiyyətdə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin fəaliyyətilə
bağlı məyusluq və inamsızlıq formalaşmağa bağladı. Azərbaycan cəmiyyəti başa düşdü ki, həmsədrlər psevdo,
yəni yalançı vasitəçilik missiyası ilə məşğuldurlar.
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri öz fəaliyyəti dövründə bir dəfə də olsun Azərbaycan ərazilərinin
Ermənistan tərəfindən işğal altında olmasını dilə gətirmədilər, vasitəçilər kimi bitərəfli davranmaq imitasiyası ilə
məşğul olaraq işğalçı Ermənistanla işğala məruz qalmış Azərbaycan arasında fərq qoymadılar, bir dəfə də olsun
Ermənistandan silahlı qüvvələrini Azərbaycan ərazisindən çıxarmağı tələb etmədilər, əksinə, Azərbaycanın
beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazisi olan Dağlıq Qarabağı iki ölkə arasında mübahisəli ərazi kimi təqdim
etməyə çalışdılar, bununla da de-fakto işğalçı dövlətə dəstək vermiş oldular.
Ermənistan mütəmadi olaraq ATƏT MQ çərçivəsində danışıqlar prosesini pozaraq status-kvonu saxlamağa
çalışmışdır.
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Psevdovasitəçiliklə məşğul olmasına baxmayaraq, ATƏT MQ həmsədrləri təşkilatçılığı ilə münaqişə
tərfləri olan Azərbaycan və Ermənistan arasında danışıqlar aparılmışdır. Bu danışıqlar ölkə prezidentləri və xarici
işlər nazirləri səviyyəsində baş tutmuşdur.
Danışıqlar zamanı masada müxtəlif dövrlərdə, sonradan prinsiplər kimi formalaşdırılımış müəyyən təkliflər
olub. Azərbaycan həmişə ATƏT Minsk qrupu çərçivəsində aparılan danışıqlarda konstruktivlik nümayiş
etdirərək real nəticələrin əldə edilməsinə çalışıb. Lakin hər dəfə müəyyən irəliləyişlərə nail olmaq ehtimalı
yaranan kimi Ermənistan tərəfi bütün danışıqlar prosesini pozub, daim status-kvonu saxlamağa çalışıb.
Ermənistan prezidenti Levon Ter-Petrosyan Azərbaycanla razılaşmağa nail olunmasının qaçılmaz olduğunu
anlayan kimi o, istefaya məcbur edildi və bütün razılaşmalar pozuldu.
Qarabağın səhra komandirlərindən Robert Koçaryan hakimiyyətə gələndən sonra Ermənistan
parlamentində terror aktı həyata keçirildi, Azərbaycanla razılaşmanın əldə olunmasına meylli siyasətçilər qətlə
yetirildi və danışıqlara sıfırdan başlanıldı. Qarabağ klanının digər lideri Serj Sarkisyan Parisdə danışıqlarda
müəyyən ümidlər yarandıqda müxtəlif bəhanələrlə danışıqları tərk etdi. Küçə demokratiyası ilə hakimiyyətə gələn
Nikol Paşinyan isə baş nazir seçilərkən münaqişənin dinc yolla həllinə az da olsa, ümid yarandı. Lakin Paşinyan
yenidən müxtəlif bəhanələr və təxribatlarla uzun illər ərzində yenilənmiş Madrid prinsipləri əsasında aparılan
danışıqlar prosesini tamamilə pozdu.
Ermənistanın baş naziri Paşinyanın “Qarabağ Ermənistandır – nöqtə”, müdafiə naziri Tonoyanın “Yeni
müharibə – yeni ərazilər” bəyanatları, qondarma “DQR prezidentinin” Azərbaycan xalqının tarixi-mədəniyyət
irsində xüsusi yeri olan Şuşa şəhərində inauqurasiya mərasimi keçirməsi və bu qondarma qurumun
“parlamentinin” Şuşaya köçürüləcəyinə dair bəyanatlar verərək Azərbaycan xalqının hissiyyatına toxunması
danışıqlar prosesinin pozulmasına yönəlmiş məqsədyönlü təxribatlar idi. Eyni zamanda, son illər ərzində
Ermənistan tərəfi silahlı qüvvələrin təmas xəttində və işğal edilmiş ərazilərdən xeyli uzaqlarda ErmənistanAzərbaycan sərhəddi boyunca yaşayış məntəqələrini mütəmadi olaraq atəşə tutmaqda davam etmişdir.
Ermənistan 2020-ci ilin iyul ayında işğal altında olan Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlardan xeyli aralı olan
Tovuz rayonu istiqamətində Azərbaycanın dövlət sərhədini pozmağa cəhd göstərmiş, sərhədyanı yaşayış
məntəqələrini atəşə tutmuş, bu silahlı təxribat nəticəsində Azərbaycanın 1 nəfər general olmaqla 12 hərbçisi və 1
mülki vətəndaşı həlak olmuşdur. Bunun ardınca Ermənistan yeni cinayətlərə əl atmaqda davam etmiş, Azərbaycan
ərazisinə təxribatçı-kəşfiyyat qrupu göndərmişdir. Daha sonra Ermənistan rəhbərliyi Beyrut dəniz limanında 4
avqustda baş vermiş partlayışdan sonra Livan ermənilərinin Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərinə
köçürülməsinə başlamış və bununla da, beynəlxalq humanitar hüquq normalarını kobud şəklidə pozmaqda davam
etmişdir.
Azərbaycanın xəbərdarlığına baxmayaraq, Ermənistan tərəfi təxribatlarını zəncirvari olaraq davam
etdirmiş və gərginliyi ən yüksək həddə çatdırmışdır. Nəhayət, Ermənistan silahlı qüvvələrinin ötən ilin 27
sentyabrında səhər tezdən Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini və döyüş mövqelərini şiddətli atəşə tutmasına
cavab olaraq Azərbaycan özünümüdafiə hüququ çərçivəsində hərbi əməliyyatlara başlamaq məcburiyyətində
qaldı.
Azərbaycanın əks-hücum əməliyyatları beynəlxalq hüquqa uyğun şəkildə aparılmışdır. Azərbaycan
əraziləri Ermənistanın silahlı hücumu nəticəsində işğal edilmişdi və 30 ilə yaxın idi ki, Ermənistan bu əraziləri
işğal altında saxlayırdı. Odur ki, BMT Nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə əsasən Azərbaycan individual və ya
kollektiv özünümüdafiə hüququna malikdir. Azərbaycan tərəfi əks-hücum əməliyyatlarını məhz özünümüdafiə
hüququna istinad edərək başlamışdır və bu əməliyyatların əsas məqsədi işğala son qoyulması, mütəmadi olaraq
Ermənistan tərəfindən intensiv artilleriya atəşinə məruz qalan mülki əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
olmuşdur.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri əməliyyatlar zamanı düşmənin işğal edilmiş ərazilərdə yerləşdirdiyi hərbi
obyektlərini və silahlı qüvvələrini hədəf kimi seçmişdir. Hücumlar zamanı Azərbaycan beynəlxalq humanitar
hüquq normalarına riayət etmiş və insanları hədəf kimi seçməmiş, mülki əhali ilə müharibə aparmamışdır.
Əks-hücum əməliyyatı birmənalı şəkildə Azərbaycan silahlı qüvvələrinin müasir hərbi texnika, silah və
sursatla təmin olunduğunu göstərdi, biz Azərbaycan ordusunun canlı heyətinin yüksək peşəkarlığa malik
hərbçilərdən formalaşdırıldığının şahidi olduq. Qısa müddət ərzində Azərbaycan Ordusu işğal altında olan şəhər,
kənd və qəsəbələrimizi, müxtəlif strateji yüksəklikləri azad edib, düşmənin yüzlərlə tank və zirehli qurğularını və
digər texnikasını, komanda məntəqələrini, raketdən müdafiə sistemlərini məhv edib, onlarla tank və digər
texnikasını, silah və sursatını hərbi qənimət kimi ələ keçirib, minlərlə düşmən əsgərini məhv edib və əsir
götürmüşdür. Ermənistan ordusu sıralarında ruh düşgünlüyü hökm sürmüş, kütləvi fərarilik halları artmışdır.
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Bunun əksinə olaraq, Azərbaycan Ordusu sıralarında yüksək mənəvi-psixoloji durum və ruh yüksəkliyi
hökm sürmüşdür. Bu ruh yüksəkliyini şərtləndirən əsas amillərdən biri ondan ibarət idi ki, onlar Azərbaycan
torpaqlarının düşmən işğalından azad edilməsi kimi tarixi missiyanı reallaşdırırdılar. Azərbaycan əsgərləri öz
torpaqlarımızın azad edilməsi uğrunda vuruşurdular. Azərbaycan Ordusunun əks-hücum əməliyyatları cəmi bir
neçə gün ərzində Ermənistanın güclü ordusu olması barədə mifi alt-üst etdi və bu ölkənin, ümumiyyətlə, qısa
müddət ərzində belə müharibə aparmaq iqtidarında olmadığını açıqlığı ilə göstərdi.
Ermənistan humanitar atəşkəs barədə razılaşmanı pozmuşdur.
44 gün davam edən döyüşlər göstərdi ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı, təbii resursları, əhalinin sayı ilə yanaşı
hərbi sferada da gücü Ermənistandan qat-qat çoxdur. Cəbhədə əldə edilmiş uğurları siyasi və diplomatik
müstəvidə də davam etdirmək məqsədilə Azərbaycan xarici işlər naziri 8 oktyabrda Cenevrədə ATƏT MQ
həmsədrlərini vəziyyətlə bağlı məlumatlandırdı, 9 oktyabrda isə Moskvada Rusiya–Azərbaycan–Ermənistan
xarici işlər nazirləri arasında keçirilən görüşə qoşuldu.
Moskva görüşü 11 saat davam etdi və müzakirələrin nəticəsi olaraq tərəflər arasında razılaşma əldə edildi.
Bu razılaşma faktiki olaraq iki prosesi əhatə edirdi: birinci proses humanitar məqsədlərlə atəşkəsi nəzərdə
tuturdu, ikinci proses isə Azərbaycan və Ermənistan arasında ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin vasitəçiliyi
ilə münaqişənin tezliklə sülh yolu ilə həlli məqsədilə substantiv danışıqlara başlanılmasını nəzərdə tuturdu.
Bundan əlavə, razılaşmada danışıqların formatının dəyişməzliyi, yəni Ermənistanın iddialarının əksinə olaraq
danışıqların Azərbaycan və Ermənistan arasında aparılması təsdiq olunurdu.
Əlbəttə, hələ əvvəlcədən Ermənistanın əldə ediləcək danışıqları pozacağı barədə ehtimallar var idi. Belə ki,
cəbhədəki uğursuzluq Ermənistan cəmiyyətində ciddi çaşqınlığa və pik həddə çatmış gərginliyə səbəb oldu. Əsgər
anaları hakimiyyətdən övladları barədə məlumatlar tələb etdi, ölkədə iqtisadi-sosial durum isə acınacaqlı
vəziyyətdə idi. İşğalçı dövlətin siyasi elitası bir neçə qruplaşmaya parçalanmış, hətta “Qarabağ klanı” deyilən
qruplaşma özü də bölünmüşdü. Hər qrup gələcək hakimiyyət uğrunda mübarizə haqqında düşünürdü.
Baş nazir Paşinyan isə başını itirib və çıxılmaz bir vəziyyətə düşmüşdü. Bu azmış kimi, humanitar atəşkəs
baş tutacağı halda cəbhə bölgəsindən Ermənistana minlərlə əsgər cəsədinin gətirilməsi gözlənilirdi və ölkədə hərcmərcliyin yaranması qaçılmaz idi. Digər tərəfdən, atəşkəsə əməl edildiyi, danışıqlara başlanıldığı halda
Ermənistan hakimiyyəti işğal edilmiş Azərbaycan ərazilərindən çıxmaq barədə qrafik təqdim etməli olacaqdı. Bu
isə Ermənistanda xaosun yaranması və Paşinyanın sonu demək idi.
Doğrudan da, Moskva razılaşması əldə ediləndən bir saat belə keçməmiş Ermənistan XİN rəhbəri Zöhrab
Mnatsakanyan elan etdi ki, bizim əsas məqsədimiz “Dağlıq Qarabağın öz müqəddəratını təyin etməsi hüququnun
tanınması və reallaşdırılması, Dağlıq Qarabağda müstəqil dövlətin yaradılmasından” ibarətdir. Paşinyan və
Mnatsakanyan 10 oktyabrda bu sərsəm iddialarla yenidən çıxış etdilər. Bu bəyanatlar birmənalı şəkildə
Ermənistan rəhbərliyinin heç müvəqqəti humanitar atəşkəsinə də razılaşmayacağından xəbər verirdi.
Həqiqətən, danışıqlardan dərhal sonra Ermənistan silahlı qüvvələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərindən
əks-hücuma keçərək itirilmiş mövqeləri geri qaytarmağa calışdlar. Bu məqsədlə Ermənistan tərəfi azad edilmiş
Cəbrayıl şəhərini və Hadrut qəsəbəsini yenidən ələ keçirmək üçün xüsusi təyinatlıları göndərmişdi. Lakin
Azərbaycan Ordusu Erməstan qüvvələrinin bu həmlələrini müvvəffəqiyyətlə dəf etdi, xüsusi təyinatlıları isə
pusquya salıb məhv etdi, düşmən ciddi itki verərək geri çəkilməyə məcbur edildi.
Beləliklə, Ermənistan tərəfinin cinayətləri və təxribatları nəticəsində humanitar məqsədli müvəqqəti atəşkəs
başlamamış pozuldu. Lakin cəbhədə üzləşdiyi uğursuzluq düşmən tərəfi daha da quduzlaşdırdı.
Ermənistan müharibə cinayətləri törətmişdir. Azərbaycan özünümüdafiə hüququ çərçivəsində əks-hücüm
əməliyyatlarına başladıqdan sonra cəbhədə sürətlə mövqelərini itirən Ermənistan yenidən ölkəmizin yaşayış
məntəqələrini, mülki əhalini, sosial obyektləri mütəmadi olaraq intensiv artileriya atəşinə tutmağa başladı.
Xüsusi olaraq əhalinin sıx yaşadığı şəhərlər və rayon mərkəzləri hədəf kimi seçildi. Azərbaycanın Gəncə, Tərtər,
Naftalan, Goranboy, Ağcabədi, Bərdə, Mingəçevir və digər şəhərlərinə ciddi ziyan vuruldu, mülki əhali arasında
xeyli ölən və yaralanan oldu.
Ermənistan hakimiyyəti hətta çəkinmədən Azərbaycanın mülki əhalisini məqsədyönlü şəkildə hədəf
seçdiklərini və ölkədə xaos yaratma istədiklərini açıq şəkildə bildirdilər. Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri və
baş nazir Paşinyanın müşaviri Vaqarşak Arutunyan Rusiya televiziyasında açıq şəkildə bildirmişdi ki, biz əhali
arasında panika yaratmaq məqsədilə yaşayış məntəqələrinə atəş açırıq. Paşinyan da ingilisdilli “Hard Talk”
verilişində aparıcının sualını cavablandırarkən eyni sözləri demişdi.
Ermənistan tərəfi Moskva görüşü zamanı və həmin görüşdən sonra Azərbaycanın mülki əhalisinə
hücumları daha da intensivləşdirdi, Gəncə və Mingəçevirə hücumları artırdı. Ən dəhşətli hücumlardan biri
oktyabrın 11-də Gəncə şəhərinin əhalinin söx məskunlaşdığı hissəsinə gecə saatlarında ballistik raketin atılması
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oldu. Bu hücum nəticəsində mülki əhali arasında 4-ü qadın olmaqla 10 nəfər həlak oldu, 40-a yaxın insan ağır
yaralandı, 3 uşaq hər iki valideynini itirdi.
Oktyabrın 17-si gecə saatlarında düşmənin silahlı qüvvələri öz çirkin əməlinə əl ataraq Gəncə şəhərinin
yaşayış massivinə yenidən ballistik raketlə hücum etdi. Bu müdhiş cinayət nəticəsində 3-ü azyaşlı uşaq, 4-ü isə
qadın olmaqla 14 mülki şəxs həlak oldu, 5 nəfəri azyaşlı uşaq, 20-si qadın olmaqla 50-dən artıq mülki şəxs ağır
yaralandı. Raketlərin düşdüyü ərazilərdə yaşayış binaları darmadağın edildi, ətrafdakı yaşayış binalarına və sosial
obyektlərə ciddi zərər vuruldu.
Gəncə əhalisinə qarşı olan bu hücumlar birbaşa Ermənistan hakimiyyətinin törətdiyi müharibə
cinayətləridir və onların məsuliyyəti baş nazir Paşinyanın üzərinə düşür. Mütəxəssislərin fikrinə görə, ballistik
raket atılmamışdan əvvəl ona elektron tabloda hücum tapşırığı, hədəf seçilən məkanın koordinatları verilir və bu
raketlər seçilmiş hədəfi dəqiqliklə vurur. Bundan əlavə belə raketlərin atılması barədə qərarı hər hansı bir
komandir verə bilməz, belə qərarı yalnız ya müdafiə naziri, ya da siyasi rəhbərlik verə bilər.
Beləliklə, aydındır ki, Gəncə əhalisinə raket hücumları məqsədyönlü şəkildə gecə saatlarında (əhali yatdığı
vaxtlarda) həyata keçirilib və bu barədə göstərişi Ermənistanın ali rəhbərliyi verib. Bu birmənalı şəkildə müharibə
cinayətləridir və Ermənistanın dövlət terrorizm siyasətinin təcəssümüdür.
Ermənistan tərəfi 15 oktyabr tarixdə ən müdhiş cinayətlərdən birinə də imza atdı – bu ölkənin silahlı
qüvvələri Tərtər şəhərinin qəbirstanlığını artilleriya atəşinə tutdu və nəticədə dəfn mərasimində iştirak edən 4
nəfər mülki şəxs həlak oldu, 4 nəfəri isə yaralandı. Ermənistanın mülki əhaliyə hücumları sonrakı günlərdə Bərdə
şəhərində, cəbhə bölgəsinin digər məntəqələrində qanlı faciələrlə nəticələndi.
Nə üçün Azərbaycan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə danışıqların bərpa
edilməsinə razılaşdı? Biz yuxarıda ATƏT-in MQ həmsədrlərinin öz fəaliyyəti dövründə psevdovasitəçilik
missiyası ilə məşğul olduğunu və de-fakto işğalçı Ermənistanı dəstəklədiklərini qeyd etdik. Həmin dövrdə
həmsədr ölkələr öz maraqları kontekstindən yanaşırdılar. Həmsədr ölkələr olan ABŞ, Fransa və Rusiya dünyanın
böyük dövlətləri olmaqla yanaşı, həm də erməni diasporunun daha güclü olduğu ölkələrdir. Bundan əlavə,
həmsədr ölkələr hesab edirdilər ki, müəyyən müddət keçdikdən sonra Azərbaycan cəmiyyəti işğal altında olan
əraziləri yaddan çıxaracaq və Azərbaycanın heç elə bir ordusu da yoxdur ki, həmin əraziləri azad etsin. Digər
tərəfdən, həmsədr ölkələr vasitəçi kimi münaqişənin həlli ilə bağlı özlərini, sanki, monopolist hesab edirdilər.
İşğaldan sonra yaranmış status-kvo ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin fəaliyyəti dövründə qorunub
saxlanıldı. Status-kvonun saxlanılması isə birbaşa Ermənistanın maraqlarına uyğun idi. Düzdür, Azərbaycan
rəhbərliyinin səyləri nəticəsində ölkəmizdə bütün sahələrdə olduğu kimi ordu quruculuğu sahəsində də ciddi
irəliləyişlər əldə edildi. Artq müəyyən müddətdən sonra Azərbaycan Cənubi Qafqazın ən güclü dövlətinə çevrildi.
Azərbaycan Ordusu dünyanın 50 ən güclü ordusu sıralarında yer aldı. Həmin vaxtdan həmsədr ölkələr Azərbaycan
dövlətinin tələbi ilə bəyan etməyə başladılar ki, münaqişə bölgəsində status-kvo dəyişdirilməlidir. Lakin
praktikada heç nə dəyişmədi, əksinə, Paşinyan hakimiyyəti sistemli təxribatlar nəticəsində danışıqlar prosesini
tamamilə pozdu.
Azərbaycan 27 sentyabrda əks-hücum əməliyyatlarına başladıqdan sonra isə həmsədr ölkələrdən biri olan
Fransanın prezidenti Emmanuel Makron bildirdi ki, “Azərbaycan güc yolu ilə Dağlıq Qarabağı fəth etmək istəyir,
biz buna yol verməyəcəyik”. O daha sonra Ermənistanın yanında olduğunu bəyan etdi, Avropa liderlərinə, Rusiya
prezidentinə zəng edərək onları açıq-aşkar Azərbaycana qarşı birləşməyə çağırdı. Makron hətta ölkəmizə qarşı
iftiradan belə çəkinməyərək, beynəlxalq ictimaiyyəti aldatmağa çalışdı və iddia etdi ki, guya, “Azərbaycan
tərəfindən Suriyadan gəlmiş cihadçılar vuruşur”.
Əlbəttə, Makron açıq şəkildə beynəlxalq hüquq normalarına hörmətsizlik nümayiş etdirdi, işğaçı dövləti
dəstəklədi və birmənalı şəkildə münaqişə tərəfləri ilə bağlı neytrallığı pozdu. Odur ki, Fransanın ATƏT-in Minsk
Qrupunun həmsədr ölkələrindən biri kimi fəaliyyətini davam etdirməsi mümkünsüz göründü. Hətta Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev açıqlamalarında bu məsələyə öz fikrini bildirdi və Makrondan
Azərbaycan xalqından üzr istəməsini tələb etdi.
Ölkəmizin XİN rəhbərinin Cenevrədə ATƏT MQ həmsədrləri ilə görüşü, əsasən də Moskvada üçtərəfli
görüşə qatılması Azərbaycan cəmiyyətində narahatlıqla qarşılandı. Moskva görüşü ərəfəsində Prezident İlham
Əliyev çıxış edərək bildirdi ki, artıq heç bir status-kvo yoxdur, artıq ordunun təmas xətti yoxdur, yalnız sərhəd
xətti var. Dövlətimizin başçısı, eyni zamanda, heç kəsin ona təzyiq edə bilməyəcəyini bildirdi.
Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyev bu çıxışı ilə bir tərəfdən əhalini narahat olmamağa çağırdı,
digər tərəfdən isə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinə mesaj vermiş oldu ki, artıq münaqişənin həlli ilə bağlı
sizin monopoliyanıza son qoyulub, sizin fəaliyyətinizə alternativ var – bu, Azərbaycan Ordusunun güçü və
torpaqlarımızı işğaldan azad etmək əzmidir. Bu isə o anlama gəlirdi ki, danışıqlar prosesi baş tutsa, artıq güclü
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tərəf və cəbhədə konkret uğurlar əldə etmiş tərəf kimi şərti Azərbaycan irəli sürəcək və həmsədrlər texniki
funksiyaları yerinə yetirən vasitəçilərə çevriləcəklər. Azərbaycanın isə bir şərti var idi: işğalçı qüvvələr
Azərbaycan torpaqlarından dərhal çıxmalıdırlar.
Türkiyə Azərbaycanın yanındadır. Hələ XX əsrin sonlarında Ermənistanın Dağlıq Qarabağ və digər
ərazilərimizə silahlı təcavüzü başlanandan Türkiyə Azərbaycana hərtərəfli dəstək vermişdi. Hazırda Türkiyə
dünyanın güclü dövlətləri sırasında yer alır, qlobal məsələləri həll etməyi bacaran güc mərkəzinə çevrilməkdədir.
Cəbhədə Azərbaycan əks-hücum əməliyyatlarına başlayandan dərhal sonra Türkiyə birmənalı şəkildə beynəlxalq
hüquq normalarını dəstəklədiyini, Azərbaycana öz ərzilərini işğaldan azad etməsi üçün istənilən dəstəyi
göstərməyə hazır olduğunu bildirdi. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Xarici işlər naziri Mövlud
Çavuşoğlu, Müdafiə naziri Hulusi Akar müxtəlif beynəlxalq tribunadan Azərbaycana dəstəklərini ifadə etdilər.
Bundan əlavə, Türkiyə ATƏT-in Minsk qrupunun üzvüdür, Cənubi Qafqaz dövlətləri olan Azərbaycanla
müttəfiqlik və Gürcüstanla strateji tərəfdaşlıq əlaqələri var, regionla həmsərhəd olan ölkədir. Türkiyə istənilən
fürsətdən istifadə edərək Ermənistanın işğala son qoymasını tələb edirdi və baş verən hadisələri daim diqqət
mərkəzində saxlayırdı. Müdafiə naziri Hulusu Akar hətta, hər hansı üçüncü tərəfin münaqişəyə qatılacağı halda
Türkiyənin də birbaşa Azərbaycan tərəfdən münaqişəyə müdaxilə edəcəyini bildirmişdi.
Azərbaycanın döyüş taktikası və müharibədə şəksiz qələbəsi dünyada maraq doğurub. Prezident İlham
Əliyev dəfələrlə bəyan etmişdi ki, Azərbaycan mülki əhali ilə müharibə aparmır, onu hədəf seçmir, Azərbaycanın
Ermənistan ərazisində hədəfləri yoxdur. Doğrudan da, diqqət verdikdə görürük ki, 44 günlük Vətən
müharibəsində Azərbaycan kontaktsız hərbi əməliyyatlara üstünlük vermiş, hədəf olaraq düşmənin hərbi
sistemləri, artilleriya qurğuları, raketdən müdafiə sistemləri seçildi və müasir PUA-larla vurmuşdur. PUA-lardan
istifadə etməklə Azərbaycan minimal itkilər verməklə düşmənin işğal altında saxladığı ərazilərdə yerləşdirdiyi
hərbi sistemlərinin, artilleriya qurğularının və zirehli texnikasının, raketdən müdafiə sistemlərinin böyük
əksəriyyətini, 30 il ərzində nəzarətdə saxladığı ərazilərdə qurduğu eşelonlaşmış hərbi istehkamları məhv etmiş,
qısa bir müddət ərzində strateji yüksəklikləri azad etmiş, döyüş cəbhəsində üstünlüyü ələ keçirmişdir.
Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, Azərbaycanın məqsədi maksimum nəticə, minimum itki vermək
idi ki, müharibə bu taktikanın qələbəsi ilə də başa çatdı. Azərbaycan PUA-lar vasitəsilə hücumlara üstünlük
verməklə faktiki olaraq süni intellektdən istifadə taktikasını seçmiş oldu. Azərbaycan təcrübəsi gələcək
müharibələrin hansı vasitələrlə aparılacağı barədə mülahizələrə yol açdı. Beynəlxalq mətbuat ölkəmizin müasir
PUA-lardan istifadə etməklə döyüş taktikasına diqqət yetirir və aparıcı dövlətlərə Azərbaycanın bu təcrübəsini
diqqətlə nəzərdən keçirməyi tövsiyə edirlər.
Nəhayət, bildirək ki, xalqımızın Qarabağ uğrunda Vətən müharibəsinin başlıca yekunu Azərbaycanın
mütləq qələbəsidir. Bu zəfər 30 il ərzində təcavüzkar Ermənistanın işğalına məruz qalmış, ərazisinin 20 faizini
itirmiş, 1 milyon əhalisi öz torpağında məcburu köçkünə çevrilmiş Azərbaycan Vətən müharibəsi yolu ilə,
beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq ərazi bütövlüyünü təmin etmişdir. Beləliklə, müstəqil Azərbaycan dövləti BMT
Təhlükəsizlik Şurasının münaqişənin davam etdiyi müddətdə həyata keçirilməmiş 4 qətnaməsinin tələblərini də
öz gücü ilə gerçəkləşdirmişdir.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri II Qarbağ savaşında Ermənistan ordusunun quldur, talançı birləşmələrini
darmadağın etməklə bu ölkənin siyasi-hərbi rəhbərliyini 2020-ci il noyabrın 10-da təslim aktı sayılan məlum
Üçtərəfli bəyanatı imzalamağa məcbur etdi. Bununla, Prezident İlham Əliyevin bəyan etdiyi kimi, 30 illik işğal
epoxasına son qoyuldu, Qarabağ münaqişəsi arxada qaldı və Cənubi Qafqazda Azərbaycanın xeyrinə yeni
gerçəklik qərarlaşdı.
Xalq qəzeti. - 2021.- 14 noyabr. - № 246. - S. 5.
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Zamanın çağırışlarına cavab verən xarici siyasət
İttifaq Mirzəbəyli
Ümid edirik ki, çoxdan gözlənilən sülh, təhlükəsizlik və sabitlik, nəhayət, Cənubi Qafqazda bərqərar
olunacaq. Azərbaycan regional sülhə və inkişafa töhfə verən, onun gücləndirilməsinə xidmət edən ardıcıl
səylərini davam etdirəcəkdir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin BMT Baş Assambleyasının 76-cı sessiyasının
dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində keçirilən illik ümumi müzakirələrindəki çıxışından
23 sentyabr 2021-ci il
“Zaman ən böyük hakimdir”, “zaman ən yaxşı həkimdir”, “zaman hər şeyi öyrədə bilən müəllimdir”
kəlamları son zamanlar tez-tez yada düşür. Çünki elə proseslərlə üzləşirik ki, onların sıralanmasını ancaq zaman
reallaşdıra bilərdi və sıralayır. Elə ölkəmizin xarici siyasətindəki yeniliklər də məhz zamanın çağırışlarına
verdiyimiz cavabdır. Burada dərhal vurğulayaq ki, Azərbaycan dövlətinin ənənəvi xarici siyasəti ulu öndər
Heydər Əliyevin işləyib hazırladığı konsepsiya üzrə davam etdirilir. Yəni ənənəvilik qorunsa da, yeni çalarlar,
istiqamətlər müəyyənləşdirilir.
Fakt ondan ibarətdir ki, Azərbaycan dövlətinin son zamanlar imza atdığı yeni reallıqlar – qeyd edək ki,
buraya təkcə 44 günlük Vətən müharibəsində qazandığımız Qələbənin yaratdığı reallıqlar deyil, eləcə də,
müharibədən əvvəlki dövrdə əldə etdiyimiz siyasi-diplomatik, sosial-iqtisadi, hərbi-texniki, elmi-mədəni
sahələrdəki nailiyyətlərimiz də daxildır – xarici siyasətimizdə də yeni istiqamətlərin və hədəflərin ortaya çıxması
ilə nəticələnir.
Bu arqumentlərimizi əsaslandırmaq üçün dövlət başçımızın iki çıxışındakı məqamları müqayisə etmək
kifayətdir. Belə ki, ötən il sentyabrın 24-də BMT Baş Assambleyasının 75-ci sessiyasının ümumi debatlarında
çıxış edən Prezident İlham Əliyev dünya ictimaiyyətini məlumatlandırırdı ki, Azərbaycanın işğal edilmiş
ərazilərində Ermənistan silahlı qüvvələrinin qanunsuz mövcudluğu regional sülhə və təhlükəsizliyə böyük
təhdiddir:
“Ermənistanın məqsədi işğalla bağlı hazırkı status-kvonu qorumaq və işğal edilmiş ərazilərin ilhaqına nail
olmaqdır. Azərbaycanın konstruktiv mövqeyinə zidd olaraq, Ermənistanın baş naziri məqsədyönlü şəkildə
danışıqlar prosesinin format və mahiyyətini sarsıdır. Onun “Qarabağ Ermənistandır” bəyanatı danışıqlar
prosesinə ciddi zərbədir. Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılmalıdır.
Bütün dünya Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın tərkib hissəsi olaraq tanıyır”.
Dövlət başçımızın bu il sentyabrın 23-də BMT Baş Assambleyasının 76-cı sessiyasının dövlət və hökumət
başçıları səviyyəsində keçirilən illik ümumi müzakirələrindəki çıxışında isə Azərbaycanın xarici siyasəti
tamamilə yeni ampluada, başqa bir istiqamətdə təqdim olunur: “Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunda yeni
reallıqlar yaradıb və hər kəs bunu nəzərə almalıdır. Ermənistan regional əməkdaşlıq və qonşularına qarşı qanunsuz
və əsassız ərazi iddiaları arasında seçim etməlidir. Beynəlxalq ictimaiyyət bu mənada, müsbət rol oynamalı və
sülhün alternativinin olmamasını dərk etmək üçün Ermənistana çağırış etməlidir. Ermənistanda revanşizmin və
onun silahlandırılmasının birbaşa və ya dolayı şəkildə dəstəklənməsi cəhdlərinə son qoyulmalıdır”.
Yəni biz ötən sentyabrda dünya ictimaiyyətindən ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası məsələsində
kömək gözləyirdik. İndi isə regiona sülh gətirilməsi, ölkələrarası əməkdaşığın yaradılması, iqtisadi inkişafa və
insanların rifahına xidmət edəcək layihələrin icra olunması üçün Ermənistana təsir göstərilməsini istəyirik.
Daha bir məqamı yada salaq. Bu il noyabrın 26-da Soçidə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev, Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin və Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol
Paşinyan arasında keçirilmiş üçtərəfli görüş Azərbaycan rəhbərliyinin siyasi-diplomatik uğuru kimi
qiymətləndirilir. Bu həqiqətdir. Ancaq geridə qalan illərdə Soçidə bu tərkibdə görüş keçiriləcəyini, bu məzmunda
razılaşmalar əldə ediləcəyini heç kəs proqnozlaşdıra bilməzdi.
atırladaq ki, həmin gün Soçidə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Ermənistanın baş
naziri Nikol Paşinyan və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bəyanat imzalayıblar. Dövlət başçılarının imzaladığı
sənəddə deyilir: “Cənubi Qafqazda sabitliyin, təhlükəsizliyin və iqtisadi inkişafın təmin edilməsi naminə 20202213
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ci il 9 noyabr və 2021-ci il 11 yanvar tarixli bəyanatların bütün müddəalarının bundan sonra ardıcıl surətdə yerinə
yetirilməsinə və dönmədən riayət olunmasına tərəfdar olduğumuzu təsdiq etdik. 2020-ci il 9 noyabr və 2021-ci
il 11 yanvar tarixli bəyanatlardan irəli gələn, həllini gözləyən məsələlərin tezliklə həllinə yönəlmiş birgə səyləri
fəallaşdırmaq barədə razılığa gəldik”.
Halbuki, həmin görüşdən iki-üç ay əvvəl Ermənistan hakimiyyəti tamamilə fərqli “bayatılar” oxuyurdu.
Guya Zəngəzur dəhlizinin açılmasına imkan verməyəcəklər, indiki halda sərhədlərin delimitasiya və
demarkasiyası mümkün deyil və sairə. Ancaq Azərbaycan dövlətinin yeritdiyi uğurlu xarici siyasət hər şeyi
mümkün etdi.
Son günlər Prezident İlham Əliyevin daha bir diplomatik məharətinin də şahidi olduq. Belə ki, ekspertlərin
fikrincə, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 15-ci Zirvə görüşü və toplantıda qəbul edilən Aşqabad Bəyannaməsi
Azərbaycan üçün mühüm tarixi-siyasi qələbədir. Çünki bu təşkilatın Aşqabadda formalaşan yekun qənaətinin
Azərbaycanın davamlı olaraq müdafiə etdiyi tezislərlə tam üst-üstə düşməsinin şahidi olduq. Sənəddə
Azərbaycanın zəfəri və hərbi-siyasi yolla 30 illik işğala son qoyması Cənubi Qafqazda sülh, sabitlik və tərəqqi
üçün yeni başlanğıc kimi qiymətləndirilir.
Bundan başqa, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının 6 üzvündən 3-nün sənədə imza atmaqla
Azərbaycana açıq dəstək verməsi Ermənistanın Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi təşkilatının köməyinə etdiyi
gümanları puç etdi. Aşqabaddan gələn ən mühüm xəbərlərdən biri isə heç şübhəsiz ki, İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatının üzvlərinə Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində başlanan quruculuq prosesində iştirak
etməyə, həmin ərazilərə investisiya qoymağa çağırışın əksini tapmasıdır. Bu, sözsüz ki, İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatı çərçivəsində Azərbaycanın yaratdığı reallığa və haqq işimizə verilən ən ali siyasi dəstək kimi qəbul
olunmalıdır.
Yəni Azərbaycan dövləti öz xarici siyasətini dünyada və regionda yaranmış yeni reallıqlara, zamanın
çağırışlarına cavab olaraq müvafiq istiqamətlərlə zənginləşdirir və daha böyük uğurlara imza atır.
Xalq qəzeti. - 2021.- 2 dekabr. - № 261. - S. 3.
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Hərbi zəfərin diplomatik təntənəsi
Azərbaycanın milli maraqları beynəlxalq birlik tərəfindən etibarlı təmin edilir
İradə Əliyeva
Azərbaycan onillər boyu sülh danışıqları aparanda da, 44 günlük müharibə ilə yüz illərin problemlərini həll
edəndə də düzgün yerdə, haqlı mövqedə olduğunu bilirdi. Bu müharibə bizə torpaqlarımızı düşməndən
təmizləmək, dondurulmuş münaqişənin buzunu əritmək, status-kvonu ortadan götürmək, yeni reallıqlar yaratmaq,
ədaləti bərpa etmək üçün lazım idi.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev həyata keçirdiyi siyasətlə, imzası qədər mötəbər olan hər sözünə
sadiqliyi ilə ölkəmizə bütün dünyada böyük inam, etimad qazandıra bildi. Siyasətdə təmizlik, alicənablıq,
sözübütövlük, prinsiplərə sadiqlik mühüm amillərdəndir. Axı indi dünya dəyişir, şərtlər başqalaşır. Yeni maraqlar
formalaşır. Gələcəklə bağlı strateji baxışlar müəyyənləşir. Bəşəriyyət, qlobal beyin mərkəzləri mövcud
problemlərin həlli üçün yeni yollar axtarır. Yaradıcı güc həyatımıza təptəzə çalarlar gətirir.
Müxtəlif inkişaf modellərinin uğurla tətbiqi və hədəflənən nəticələrin əldə olunması, sosial-siyasi
islahatların davamlı həyata keçirilməsi, qanunvericilik bazasının zənginləşdirilməsi, ölkəmizin beynəlxalq
münasibətlər sistemində artan nüfuzu müasir Azərbaycanın gerçəkliklərini təşkil edir. Heç şübhəsiz, bütün bu
nailiyyətlərin əsasında güclü lider fenomeni dayanır. İndi hər kəs onun da fərqindədir ki, Azərbaycan Prezidenti
ən ali dəyərlərə sadiqliyi ilə yanaşı, eyni zamanda milli maraqlar məsələsində güzəştsizliyini dəfələrlə sübuta
yetirib. Yarımçıq qalan işlərin, verilən vədlərin sonadək yerinə yetirilməsində qətiyyətli mövqeyini hər zaman
ortaya qoyub.
Noyabrın 26-da Soçidə Azərbaycan, Rusiya və Ermənistanın dövlət rəhbərləri arasında keçirilən üçtərəfli
görüş Vətən müharibəsindəki qələbəmizdən sonra açıq qalan bir sıra məsələlərin həlli baxımından mühüm
əhəmiyyət kəsb etdi. Azərbaycan tərəfi hər zamankı kimi, Soçi görüşündə də yüksək konstruktivlik nümayiş
etdirdi. Sülh, əmin-amanlıq, regional əməkdaşlıq, davamlı inkişaf istəyini bir daha diqqətə çatdırdı. “Bizim
sözümüz imzamız qədər keçərlidir” kəlmələri ilə müasir dünya siyasətində mərdlik, sözlə əməlin vəhdəti
dəyərlərini qoruyaraq Azərbaycan Prezidenti ötən ilin 9 noyabr Bəyanatındakı imzasına da sadiqliyini, regionun
gələcək mənzərəsinə aydın baxışını göstərdi. Soçidə aparılan müzakirələr nəticəsində qəbul edilmiş üçtərəfli
Bəyanatla Azərbaycan bu görüşü də üstün tərəf kimi başa vurdu.
Azərbaycan konstruktiv mövqe nümayiş etdirir
Bu görüşlə bağlı əsas gözləntilər Azərbaycan və Ermənistan arasındakı sərhədlərin delimitasiya və
demarkasiyası prosesinin başlanması, eləcə də avtomobil və dəmir yollarının açılmasını nəzərdə tutan layihələrlə
bağlı idi.
Qeyd edək ki, postmünaqişə dövründə regional əməkdaşlıqlar üçün əsaslı zəmin yaranması, əlverişli
kommunikasiya imkanlarından bütün maraqlı tərəflərin istifadə edə bilməsi, bölgənin gələcəyinin aydın
proqnozlaşdırılan vəziyyətə gətirilməsi və sülhün, sabitliyin təmin olunması Azərbaycanın ən böyük istəyidir.
Vətən müharibəsindəki qələbəmizdən ötən bir il ərzində ölkəmiz müharibənin fəsadlarının aradan
qaldırılması və kommunikasiyaların açılması məsələlərində maksimum konstruktivlik nümayiş etdirib.
Azərbaycan bu gün də öz mövqeyinə sadiqdir. Onu da qeyd edək ki, bu məqamlar 2020-ci il 9 noyabr
bəyanatından irəli gələn və hələ yerinə yetirilməmiş qalan bəzi müddəalar arasında vacibliyi ilə seçilir. Həmin
bəyanatda əksini tapmış digər məsələlər isə artıq icra olunub.
Prezident İlham Əliyev torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsindən sonra regionda yeni dövrün
başlandığını və bu dövrü müsbət istiqamətə yönləndirmək zərurətini bir çox çıxışlarında xüsusi vurğulayıb: “Hər
halda Ermənistanla Azərbaycan arasındakı bu ədavət əbədi olmamalıdır. Bütün bu dağıntılara, barbarlığa,
vəhşiliyə baxmayaraq, biz gələcəyə baxmalıyıq” - oktyabrın əvvəlində Cəbrayılda rayon ictimaiyyətinin
nümayəndələri ilə görüşü zamanı dövlət rəhbərimiz belə demişdi və onu da xüsusi diqqətə çəkmişdi ki,
Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhədlərin delimitasiyası, sülh müqaviləsi, bir-birinin ərazi bütövlüyünün
tanınması istiqamətində, ondan sonra iqtisadi əlaqələrin bərpası, nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması, bütün
bunlar gündəlikdə olan məsələlərdir. “Azərbaycan tərəfində siyasi iradə var. Ermənistan tərəfində də olarsa, hesab
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edirəm ki, iki ölkə özləri heç bir vasitəçisiz bu məsələləri həll edə bilər və bölgədə uzunmüddətli sülh ola bilər”,
- deyə Prezident İlham Əliyev bəyan etmişdi.
Mühüm nəticə
Ölkəmiz dəfələrlə rəsmi səviyyədə Azərbaycan və Ermənistan arasında sərhədlərin təxirəsalınmaz
delimitasiyasının vacibliyini bildirib. Qarşıdurmalara son qoymaq, bir-birinin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini
tanımaq, gələcəkdə qonşu kimi yaşamağa təşviq etmək üçün Ermənistana sülh razılaşması üzərində işə başlamağı
təklif edib.
Soçi görüşü nəticəsində qəbul edilmiş üçtərəfli bəyanatda Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan
Respublikası arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası, sonradan tərəflərin sorğusu əsasında Rusiya
Federasiyasının məsləhət yardımı ilə sərhədin demarkasiyası üzrə ikitərəfli komissiya yaradılması məsələsi qeyd
olunur. Bu, tərəflər arasında sərhədlərin müəyyənləşməsi ilə bağlı ümumi razılaşmanın əldə olunmasına dəlalət
edir. Eyni zamanda bəyanatda iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin bərpasını nəzərdə tutan layihələrin başlanması
barədə müsbət məqamlar da öz əksini tapıb.
2021-ci il 26 noyabr bəyanatında Qarabağ adının keçməməsi artıq bu münaqişənin tarixə qovuşduğunu bir
daha sübuta yetirir. Bəyanatda Ermənistan tərəfinin iddia etdiyi əsir və ya girovlar məsələsinə toxunulmaması da
mühüm məqamdır. Bütün bunlar müzakirələr zamanı Azərbaycanın istəklərinin qəbul edildiyini, qarşı tərəfin
konstruktiv dialoqa, vəziyyətin nizamlanmasına xələl gətirə biləcək heç bir qeyd-şərtinə, iddialarına yol
verilmədiyini göstərir.
Görüşdən sonra mətbuata açıqlamalar zamanı Rusiya Prezidenti Vladimir Putin də ilin sonuna kimi
sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası mexanizmlərinin yaradılacağını bildirdi. Azərbaycanın əsas
istəklərindən olan bu məsələ ilə Ermənistanın da razılaşması və bunu imzası ilə təsdiqləməsi özlüyündə
əhəmiyyətli nəticə deməkdir. Tərəflər kommunikasiyaların bərpası üzrə konkret layihələrin tezliklə həyata
keçirilməsinin zəruriliyini vurğulayırlar.
Zəngəzur dəhlizinin açılması perspektivi çox yaxındır
Bəyanatda 9 noyabr 2020-ci il və 11 yanvar 2021-ci il üçtərəfli bəyanatlarının icrasına istinad olunması,
Rusiya Prezidentinin öz çıxışında bir neçə dəfə dəhliz ifadəsindən istifadə etməsi Zəngəzur dəhlizi məsələsinin
qüvvədə olduğunu və rəsmi Moskvanın bu məsələdə Azərbaycanın regionun gələcəyinə xidmət edən konstruktiv
mövqeyini dəstəklədiyini göstərir. Bu da təbiidir. Çünki ölkəmizin öz qələbəsi ilə yaratdığı tarixi reallıqlar
münaqişəyə son qoymaqla yanaşı, bütün region dövlətləri üçün böyük perspektivlər açır. Ermənistanın qeyrikonstruktiv mövqeyi, işğal siyasəti üzündən illərlə həll edilməmiş qalan bu münaqişə Cənubi Qafqazın
təhlükəsizliyini təhdid altında saxlayan əsas amillərdən olub. Münaqişə kommunikasiya imkanlarını illərdir
maraqlı tərəflərin üzünə qapadıb. Bir çox iqtisadi layihələrin icrasına mane olub. Yaxud onların xərclərini artırıb,
səmərəliliyinə mənfi təsir göstərib. Ümumilikdə münaqişə regionun sürətli inkişafına ciddi əngəl törədib. Bu gün
Azərbaycanın yaratdığı yeni reallıqlar gələcəklə bağlı strateji inkişaf hədəflərinə malik bütün region dövlətlərinin
maraqlarına uyğundur. Ona görə də Azərbaycanın mövqeyinə, tutduğu yola böyük həssaslıq göstərilir, Prezident
İlham Əliyevin mütərəqqi çağırışları dəstəklənir.
Böyük iqtisadi və siyasi imkanlar yaradacaq Zəngəzur dəhlizinin açılması region dövlətlərinin hər birinin
marağındadır. Azərbaycan Prezidenti hansı yolla olursa-olsun, Zəngəzur dəhlizinin açılacağını bəyan edib.
Ermənistan tərəfinin müəyyən iddialarla yaratdığı süni maneələrə baxmayaraq, Azərbaycan ölkə rəhbərimizin
düşünülmüş siyasəti ilə bu hədəfinə də addım-addım yaxınlaşır.
Noyabrın 16-da Ermənistanın törətdiyi hərbi təxribata layiqli cavabdan sonra qonşu dövlətin rəsmilərinin
bu məsələdə müxtəlif manipulyasiyalar etmək, təxribatlar törətməklə razılaşmalardan yayınmaq imkanları
getdikcə məhdudlaşır. 26 noyabr üçtərəfli görüşündə Azərbaycanın qazandığı diplomatik üstünlük bir daha
göstərir ki, Zəngəzur dəhlizinin açılması perspektivi artıq çox yaxındır.
Müzakirələr zəruridir
Soçi razılaşması Azərbaycanın regiondakı mövqeyini daha da gücləndirdi. Rəsmi Bakı ilə Moskvanın bir
çox məsələlər üzrə baxışlarının, maraqlarının üst-üstə düşdüyünü göstərdi. Eyni zamanda bu, Azərbaycanla
Rusiya arasındakı strateji tərəfdaşlıq münasibətlərini, qarşılıqlı faydalı əlaqələri bir daha nümayiş etdirdi.
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Azərbaycan Ermənistanla münasibətlərin tənzimlənməsində Rusiyanın səylərini hər zaman yüksək
qiymətləndirib. Soçi görüşündən sonra media nümayəndələri qarşısında çıxışı zamanı dövlət rəhbərimiz bu
məsələyə bir daha toxunub. 2020-ci il 9 noyabr bəyanatından sonra Rusiya sülhməramlılarının yerləşdiyi
ərazilərdə ciddi insidentin olmadığını, baş verən kiçik insidentlərin isə sistemlı xarakter daşımadığını qeyd edib.
Prezident İlham Əliyev belə bir mövqeyi bir daha diqqətə çatdırıb ki, Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində
baş vermiş son toqquşmalar risklərə nəzarət etmək, onları minimallaşdırmaq və yekun sülh razılaşması üzərində
işləməklə bağlı məsələlərin müzakirəsini, o cümlədən üçtərəfli formatda müzakirələrin aparılmasını zəruri edir.
Soçi görüşü Azərbaycan və Rusiya prezidentləri arasında ikitərəfli formatda danışıqları və müzakirələri,
ölkələrimiz arasında qarşılıqlı əlaqələrin mövcud vəziyyətinin dəyərləndirilməsi və inkişaf perspektivlərinə nəzər
salınması baxımından da kifayət qədər faydalı oldu. Prezident İlham Əliyevin də qeyd etdiyi kimi, AzərbaycanRusiya münasibətləri strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıyır. İkitərəfli əlqələrin inkişaf dinamikası olduqca
müsbətdir. Ölkələrimiz tərəflər arasında əməkdaşlığın bütün istiqamətlər üzrə inkişaf səviyyəsinin
yüksəldilməsində maraqlıdırlar.
Azərbaycan-Rusiya münasibətləri yüksək səviyyədədir
Azərbaycan və Rusiya rəhbərlərinin strateji tərəfdaşlığa, iki dövlətin qarşılıqlı faydalarına xidmət edən
məqsədyönlü siyasəti sayəsində bu gün ölkələrimiz arasında münasibətlər müstəqillik tariximizin ən yüksək
dövründədir. Hökumətlərarası komissiyaların fəaliyyəti ölkələrimiz arasında iqtisadi potensialın düzgün
dəyərləndirilməsinə və əməkdaşlıq əlaqələrinin daha da gücləndirilməsinə imkan yaradır.
Rusiya Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşlarındandır. Pandemiyadan irəli gələn müəyyən məhdudiyyətlərə
baxmayaraq, cari ilin ilk doqquz ayı ərzində Azərbaycanla Rusiya arasında ticarət dövriyyəsi 11 faiz artıb.
Ölkəmizdə Rusiyanın 900 müəssisəsi fəaliyyətdədir.
Hazırda Azərbaycanla Rusiya arasında 7 yol xəritəsi uğurla icra olunmaqdadır. Bu yol xəritələri iqtisadiyyat
və humanitar sahələrin əksər istiqamətlərini əks etdirir. Təhsil sahəsində əməkdaşlıq məsələləri burada xüsusi yer
tutur. Qeyd edək ki, hazırda Azərbaycanda 340-dan çox məktəbdə rus dilində tədrisin aparılmasına şərait
yaradılıb. Azərbaycan məktəblilərinin 34 faizi rus dilini mükəmməl öyrənir. Rusiyada da azərbaycanlı tələbələrin
təhsil almasına əlverişli şərait yaradılıb. 15 minə yaxın azərbaycanlı gənc hazırda Rusiyanın müxtəlif ali
məktəblərində peşəkar bilik və bacarıqlara yiyələnir.
Bakıda Rusiyanın bir sıra aparıcı universitetlərinin filialları fəaliyyət göstərir və yüksəkixtisaslı
mütəxəssislər hazırlanır. Rusiyada Azərbaycanın ticarət evləri açılır. Qeyri-neft məhsullarımızın, bu məhsulların
ənənəvi bazarda geniş təşviqi məqsədilə ardıcıl işlər görülür. Rusiyanın ayrı-ayrı müəssisələrinin Azərbaycanda
filialları açılır. İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə “KamAZ” zavodunun filialının yaradılması ilə bağlı
razılığın əldə olunması da mühüm məqamdır. Rusiyanın xeyli müəssisəsi Azərbaycana investisiya qoyub.
Diplomatik nailiyyətlər
Son bir həftədə Rusiya Prezidentinin humanitar əməkdaşlıq üzrə xüsusi nümayəndəsinin, Baş nazirin
müavininin Elmlər Akademiyasının prezidentinin Azərbaycana gəlişi, dövlətimizin başçısı ilə keçirilən görüşlər
iki ölkənin rəsmi şəxsləri arasında qarşılıqlı səfərlərin dinamikasının yüksək olduğunu göstərir. Rusiya ekspert
mərkəzinin, Rosekzimbankın, ümumilikdə Rusiyanın 30-dan çox şirkətinin iştirak etdiyi biznes-konfransın təşkili
də ölkələrimiz arasındakı münasibətlərin, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın daim artan inkişaf səviyyəsindən xəbər
verir.
Bütün bunlar, eləcə də Rusiya Prezidentinin təşəbbüsü ilə keçirilmiş Soçi görüşündə əldə olunan nəticələr
Vətən müharibəsindəki qələbəmizdən sonra Azərbaycanın diplomatik müstəvidə də nailiyyətlərinin ardıcıl olaraq
davam etdiyini göstərir. Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev xalqımızın dəstəyinə, zəngin siyasi
təcrübəsinə əsaslanaraq milli maraqlarımızı bütün müzakirələrdə qətiyyətlə təmsil edir. Soçi görüşünün nəticələri
də qalib ölkə olan Azərbaycanın mənafelərinə uyğundur və yeni uğurlarının təcəssümüdür.
Azərbaycan. - 2021.- 3 dekabr. - № 262. - S. 1,6.
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Azərbaycan Avropa üçün strateji əhəmiyyət daşıyan ölkədir
Prezident İlham Əliyevin Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə
xüsusi nümayəndəsi Toivo Klaarı qəbulunda Şərq Tərəfdaşlığı Sammitinin gündəliyinin
əsas müzakirə mövzusu olması ölkəmizin söz sahibliyinin təsdiqidir
Yeganə Əliyeva
«Azərbaycan ərazilərinin uzun müddət Ermənistan tərəfindən işğalına son qoydu. Azərbaycan
Ermənistan qoşunlarının bizim ərazilərimizdən tam və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən BMT
Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini özü yerinə yetirdi və Azərbaycan müharibəyə son qoydu. Ona görə
də indi sülh barədə düşünmək və səhifəni çevirmək vaxtıdır. Biz buna hazırıq.
Bu gün biz cənab Prezidentlə planlarımızı, təşəbbüslərimizi və yeni yaranmış vəziyyətə yanaşmalarımızı
geniş şəkildə müzakirə etdik. Düşünürəm ki, nisbətən qısa zamanda xoş məram və çox praqmatik yanaşma
nümayiş etdirməklə, biz hələ də masa üzərində qalan məsələlərin əksəriyyətini həll edə və bölgədə geniş regional
əməkdaşlığın təməlini qoya bilərik. Avropa İttifaqı bu baxımdan çox mühüm rol oynayır və əminəm ki,
oynayacaq.» Bu ilin iyulunda Prezident İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişelin ölkəmizə
səfəri zamanı keçirdikləri birgə mətbuat konfrasında səsləndirdiyi bu fikirlər Azərbaycanla qurum arasında
münasibətlərə, eyni zamanda, günümüzün əsas məsələsi olan sülh müqaviləsinin imzalanmasına Avropa
İttifaqının dəstəyi ilə bağlı ölkəmizin gözləntilərinə işıq saldı. Dövlət başçısı İlham Əliyev, həmçinin qeyd
etmişdir ki, cənab Prezidentin Cənubi Qafqazın 3 ölkəsinə səfəri Avropanın iştirakını, Avropa gündəliyini
nümayiş etdirir və bu, bizim gündəliyimizə tam uyğundur. Bu məsələdə də bizim fikirlərimiz üst-üstə düşür və
əlbəttə ki, bağlılıq və işğaldan azad edilmiş ərazilərin yenidən qurulması məsələləri baxımından münaqişədən
sonrakı inkişaf hər zaman aramızdakı gündəlikdə olacaq.
Azərbaycanın xarici siyasət uğurları, diplomatik qələbəsi göstərir ki, Azərbaycan bütün ölkələrlə, güc
mərkəzləri ilə çox səmərəli, işgüzar, bərabərhüquqlu münasibətlər qurub. Bu münasibətlər qarşılıqlı inam, hörmət,
bir-birinin işinə qarışmamaq prinsipləri əsasında qurulur. Cənab İlham Əliyev çıxışlarında xarici siyasətimizin
əsas prioritet istiqaməti kimi Avropa İttifaqı və quruma üzv olan ölkələrlə əməkdaşlığa xüsusi diqqət yönəldərək
bildirir ki, Avropa İttifaqına üzv ölkələrin üçdəbir hissəsi ilə Azərbaycanın strateji tərəfdaşlığı haqqında sənədlər
vardır. Bu, əlbəttə, onu göstərir ki, Azərbaycan Avropa üçün strateji əhəmiyyət daşıyan ölkədir.
Dünyanı cənginə alan koronavirus infeksiyası ilə mübarizə tədbirlərinə uyğun olaraq ötən il qarşılıqlı
səfərlərdə durğunluq yaransa da, videoformatda təşkil olunan görüşlər, beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlər
münasibətlərin inkişafına, yeni prioritetlərin müəyyənləşdirilməsinə əlavə imkanlar yaratdı. Artıq son dövrdə bu
səfərlər intensiv xarakter alıb. Dekabrın 1-də Prezident İlham Əliyevin Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə
xüsusi nümayəndəsi Toivo Klaarı qəbul edərkən Şərq Tərəfdaşlığı Sammitinin gündəliyinin müzakirə mövzusu
olması bir daha Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər sistemində artan rolunun və yerinin təqdimatı oldu. 44
günlük İkinci Qarabağ müharibəsində tarixi Zəfərimizin yaratdığı reallıqlar Azərbaycanın regionda və dünyada
mövqeyinə yeni əlavələr etdi. Dünyanın siyasətində dəyişikliklər diqqətdən kənarda qalmır. Azərbaycan tarixi
Zəfəri ilə dünya güclərinə, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlara bu həqiqəti çatdırdı ki, ədalət və beynəlxalq hüquq
deyilən məfhum var, onların tətbiqi vahid mexanizmin müəyyənləşdirilməsini tələb edir. Azərbaycan dövləti 30
illik işğal dövründə ən yüksək tribunalardan bəyan edirdi ki, ikili standartlara əsaslanan siyasət qəbuledilməzdir.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri bəzi dövlətlər üçün bir neçə saat ərzində icra edilir, Azərbaycana
gəldikdə isə 30 il gözləyir. Eyni bəyanatları cənab İlham Əliyev bir ildir tarixə qovuşan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsindən bəhs edərkən bu gün də səsləndirir və bildirir ki, problemin həllində vasitəçilik missiyasını yerinə
yetirən ATƏT-in Minsk qrupu zamanında Ermənistana qarşı sərt addımlar atıb BMT Təhlükəsizlik Şurasının
qətnamələrini icra etməyə məcbur etsəydi, 44 günlük İkinci Qarabağ müharibəsi baş verməzdi.
Qeyd edək ki, Azərbaycan bu gün istər sülh müqaviləsinin imzalanmasında bütün beynəlxalq təşkilatların
potensialından yararlanmağa səy göstərirsə, eyni istəklə 30 illik işğal dövründə də çıxış edirdi. Amma təəssüflər
olsun ki, işğalçı Ermənistan və ona havadarlıq edən dövlətlər beynəlxalq fikri çaşdırmaq üçün Azərbaycanın bu
addımını ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçiliyindən imtina kimi dəyərləndirirdilər.
Azərbaycan hər zaman Avropa ittifaqı, Avropa İttifaqı isə Azərbaycan üçün önəmli tərəfdaşdir. Ölkə
Prezidenti İlham Əliyevin bu və ya digər Avropa ölkələrinə, eyni zamanda, Avropa ölkələri rəsmilərinin
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Azərbaycana bu günə qədər reallaşdırdıqları səfərlərinə, müzakirə olunan məsələlərə diqqət yetirsək, bu önəmi
daha aydın şəkildə görə bilərik. Azərbaycanın bu gün dünyanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında artan rolunu
nəzərə alsaq, bu səfərlərin hər birində ölkəmizin enerji sektorunda qazandığı uğurlar, gündəmə gətirilən
layihələrin coğrafiyasının genişləndirilməsi kimi məsələlər, eyni zamanda, bu gün artıq tarixə qovuşan Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin əsas müzakirə mövzusu olduğunu görərik.
Ölkə Prezidenti İlham Əliyev Cənub Qaz Dəhlizinin rəsmi açılış mərasimində «Avropa İttifaqı bu layihənin
icrasında çox önəmli rol oynamışdır. Hələ 2011-ci ildə Bakıda Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında «Cənub
Qaz Dəhlizi» haqqında Birgə Bəyannamə imzalanmışdır. Bu illər ərzində Azərbaycan daim Avropa İttifaqının
dəstəyini hiss edib» söyləyərək bu məqamı da xüsusi vurğulamışdır ki, 2015-ci ildən bu günə qədər Avropa İttifaqı
keçirilən toplantılarda ən yüksək səviyyədə təmsil olunur. Avropa İttifaqı ilə Azərbaycanın əməkdaşlıq
formatında energetika sektoru təbii ki, çox böyük yer tutur. Cənub Qaz Dəhlizinin icrasında yeddi ölkə iştirak
edirdi - Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə, Bolqarıstan, Yunanıstan, Albaniya, İtaliya. Göründüyü kimi, geniş
beynəlxalq əməkdaşlıq yaradılmışdır. Artıq Cənub Qaz Dəhlizinin 2018-ci ildə rəsmi açılışı oldu. Eyni zamanda,
əsas seqmenti olan TANAP, ötən ilin dekabrın 31-də TAP istifadəyə verildi. Azərbaycan reallaşdırdığı enerji
layihələri ilə dünyanın enerji xəritəsini yenidən tərtib edir.
Azərbaycanın enerji və nəqliyyat layihələrinin mərkəzi kimi tutduğu mövqe yüksək dəyərləndirilərək, bu
günün reallıqlarının qarşıdakı dövr üçün əlaqələrin inkişafına böyük stimul olduğu bildirilir. Azərbaycanın
davamlı inkişafı, təkmil sosial-iqtisadi islahatları, yerləşdiyi coğrafi məkan və malik olduğu enerji resurslarından
səmərəli istifadə beynəlxalq münasibətlər sistemində yeri və rolunu günbəgün artırır və möhkəmləndirir. Regional
iqtisadi inkişafın aparıcı qüvvəsi kimi beynəlxalq aləmdə etibarlı tərəfdaş imicini daha da möhkəmləndirir.
Ölkəmizlə Avropa İttifaqı əlaqələrinin sürətlənməsi, Azərbaycanın enerji layihələrinə siyasi dəstək ifadə edilməsi,
hazırkı dövrdə sülh müqaviləsinin imzalanmasında Avropa İttifaqının fəallığının artırılması, Azərbaycanın
sülhsevər və dünyəvi dövlət kimi regional əməkdaşlıq və təhlükəsizlik məsələlərində oynadığı rolun etirafı bir
daha təsdiqləyir ki, tarixi Zəfərimiz ölkəmizin qarşısında bütün sahələrdə geniş imkanlar açmaqla yanaşı, rolunu
artırır. Prezident İlham Əliyev Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsiToivo Klaarı qəbul
edərkən Avropa İttifaqı-Azərbaycan əlaqələrinin müxtəlif aspektləri, Cənubi Qafqazda əməkdaşlıq perspektivləri,
postmünaqişə vəziyyəti və Ermənistan-Azərbaycan sərhədində noyabr ayında baş vermiş gərginliklə bağlı
məsələlər müzakirə edilərək əsas diqqət bu ay Brüsseldə keçiriləcək Şərq Tərəfdaşlığı Sammitinə yönəldilmişdir.
Sammitin gündəliyinə dair fikir mübadiləsinin aparılması Azərbaycanın söz sahibliyinə bir daha işıq salır.
Əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycanın xarici siyasətinin dəyişməz prinsipləri ona daim uğurlar
qazandırır. Böyüklüyündən, kiçikliyindən asılı olmayaraq bütün dövlətlərlə bərabərhüquqlu, qarşılıqlı hörmət və
maraqlar prinsipi əsasında əlaqələr quran Azərbaycan yeni dostlar, tərəfdaşlar qazanır. Bu gün ölkəmiz etibarlı
tərəfdaş kimi mövqeyini möhkəmləndirir. Azərbaycanın iştirakçısı və təşəbbüsçüsü olduğu enerji layihələri
dövlətlər, xalqlar arasında körpü roluna yeni əlavələr edir. Bu mühüm məqamı da xüsusi qeyd etməliyik ki, enerj
sektorunda əməkdaşlığın coğrafiyasının genişləndirilməsi, regional çərçivədən beynəlxalq müstəviyə keçməsi
Azərbaycanın bu gününə və gələcəyinə olan inamdan irəli gəlir. Soçi görüşü, onun ardınca İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatının XV Zirvə Toplantısı və dekabrın 15-də keçiriləcək Şərq Tərəfdaşlığı Sammiti qalib Azərbaycanın
tarixi Zəfərini şərtləndirən amillərin və postmünaqişə dövrü üçün müəyyənləşdirilən prioritetlərin reallığa
çevrilməsi mexanizmlərinin təqdimatında əhəmiyyətli rol oynayır. Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl
Mişelin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Prezidentinin və Ermənistanın baş nazirinin Şərq Tərəfdaşlığı Sammiti
çərçivəsində görüşünün təşkil olunması Azərbaycanın növbəti diplomatik uğuru olacaq. Reallaşacaq bu görüş,
eyni zamanda, əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, Şarl Mişelin iyul ayında ölkəmizə səfəri zamanı qurumun sülh
müqaviləsinə dəstəyi ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlərin reallıqda təsdiqi olacaq. Həmin səfərdə də əsas müzakirə
olunan məsələlərdən biri məhz Şərq Tərəfdaşlığı Sammitinə hazırlıq idi. İyul ayında Avropa Şurasının Prezidenti
Şarl Mişel ölkəmizə səfər edərkən keçirilən mətbuat konfransında «İkinci Qarabağ müharibəsində Qələbədən
sonra Azərbaycan hökuməti açıq şəkildə Ermənistanla sülh razılaşması və iki ölkənin sərhədlərinin delimitasiyası
ilə bağlı danışıqlara başlamağa hazır olduğunu bəyan etdi. Əfsuslar olsun ki, Ermənistan bu təklifi rədd etdi. Bu,
o deməkdir ki, Ermənistan sülh istəmir. Mənim sualım isə ondan ibarətdir ki, siz bu məsələni Ermənistan hökuməti
ilə müzakirə etdinizmi və sülh razılaşması üzərində danışıqlara başlamağa Ermənistanı inandırmaq üçün Avropa
İttifaqı nə edə bilər» sualını cavablandırarkən bildirmişdir ki, mən həqiqətən də vəziyyətlə əlaqədar və mümkün
sülh sazişi çərçivəsində irəliləyişə nail olmaq üçün işin aparılmasının əhəmiyyəti ilə bağlı Ermənistan hökuməti,
Ermənistanın baş naziri ilə müfəssəl müzakirələr aparmışam. Həm Azərbaycan Prezidentinə, həm də Ermənistan
baş nazirinə Avropa İttifaqının mümkün qədər müsbət və konstruktiv rol oynamağa hazır olduğunu bildirdim.
Əlbəttə ki, biz Minsk qrupunun oynadığı rola hörmət bəsləyirik. Lakin bu, Avropa İttifaqı tərəfindən müəyyən
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mütəxəssis biliyi, dəstək və ideyaların təmin edilməsinin və daha çox sabitliyin, təhlükəsizliyin təmin olunması,
regionda dayanıqlı sülhün bərqərar olmasından əmin olmaq üçün müəyyən mümkün irəliləyişlərə dəstək
verilməsinin mümkün olmaması anlamına gəlməməlidir.
Bugünün reallıqlarından göründüyü kimi, dünya gücləri, həmçinin nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar
Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin tənzimlənməsində, sülh müqaviləsinin imzalanmasında
maraqlıdırlar və dəstək göstərməyə hazırdırlar. Yeni əməkdaşlıq formatlarının yaradılması üçün bölgədə dayanıqlı
sülhün, təhlükəsizliyin təmin olunması vacibdir. İndiki məqamda, yəni Vətən müharibəsindən sonra iqtisadi
böhran içərisində çabalayan Ermənistan üçün sülh müqaviləsi yeganə çıxış yoludur.
Səs.-2021.-7 dekabr.-№223.-S.10.
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Avropa İttifaqı Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması üçün
zəmin yaradılmasına ciddi töhfə verir
Vaqif Bayramov
Prezident İlham Əliyev Avropa İttifaqının (Aİ) Şərq Tərəfdaşlığı Proqramının VI Sammitində
iştirak etmək üçün Belçika Krallığının paytaxtı Brüsselə işgüzar səfəri çərçivəsində keçirilən görüşlərdə
Azərbaycanın haqlı mövqeyini qəti və konkret şəkildə diqqətə çatdırıb. Dövlətimizin başçısı ilə Aİ
Şurasının Prezidenti Şarl Mişel arasında reallaşan görüşdə ölkəmizin bu təşkilatla əlaqələrinin uğurla
inkişaf etdiyi, Aİ-nin Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində
önəmli dəstək göstərdiyi vurğulanıb. Prezident İlham Əliyev bu məsələlərə verdiyi töhfəyə görə Şarl Mişelə
təşəkkürünü bildirib. Söhbət zamanı, həmçinin Ermənistan – Azərbaycan sərhədinin delimitasiyası və
demarkasiyası ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub. Eyni zamanda, kommunikasiyaların açılması,
humanitar xarakterli məsələlər və digər mövzular ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılıb.
NATO-nun Baş katibinin dəvəti əsasında Prezident İlham Əliyevlə Alyansın Baş katibi Yens Stoltenberq
arasında görüşdə təşkilatın rəhbəri Azərbaycanın Alyansın dəyərli tərəfdaşı olduğunu vurğulayıb və silahlı
qüvvələrimizin Əfqanıstanda “Qətiyyətli dəstək” əməliyyatlarındakı xidmətini yüksək qiymətləndirib. Eyni
zamanda, Azərbaycan sülhməramlılarının Əfqanıstanı sonuncu tərk edən hərbi qulluqçular olduqlarını, onların
120 mindən çox insanın Əfqanıstan hava limanı vasitəsilə təxliyəsinə töhfə verdiklərini diqqətə çatdıraraq, buna
görə dövlətimizin başçısına təşəkkürünü bildirib.
Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycanın NATO-nun etibarlı tərəfdaşı olduğunu və bu münasibətlərin davamlı
şəkildə möhkəmləndiyini qeyd edib.
Söhbət zamanı postmünaqişə dövründə regional məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb və
Azərbaycanın Ermənistanla sülh sazişi üzrə danışıqlara hazır olduğu diqqətə çatdırılıb. Həmçinin regiondakı
təhlükəsizliklə bağlı bəzi məqamlara da toxunulub. Prezident İlham Əliyev respublikamızın NATO-nun üzv
ölkələri ilə sıx dostluq və strateji tərəfdaşlıq əlaqələri qurduğu, alyansın aparıcı üzv dövlətlərindən olan qardaş
Türkiyə ilə strateji müttəfiqlik münasibətlərinin mövcud olduğu barədə də məlumat verib.
Görüşdə Azərbaycanın 1994-cü ildən NATO-nun “Sülh naminə tərəfdaşlıq” Proqramı ilə tərəfdaşlığının
vacibliyi vurğulanıb. Bu çərçivədə ölkəmizin NATO-nun Fərdi Tərəfdaşlıq üzrə Əməliyyat Planına və digər
proqramlarına fəal qoşulduğu, ordumuz ilə NATO Silahlı Qüvvələri arasında operativ hərbi uyğunlaşmanın
inkişaf etdiyi, Azərbaycanın NATO-nun təlimlərində, habelə ikitərəfli əsasda Türkiyə ilə ölkəmiz arasında
reallaşan təlimlərdə iştirakı məsələləri ətraflı müzakirə olunub.
Söhbət zamanı Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyində oynadığı mühüm rola da toxunulub. Eyni
zamanda, ölkəmizin NATO-nun “Qətiyyətli dəstək” missiyasının həyata keçirilməsində regional nəqliyyat və
logistika mərkəzi kimi verdiyi töhfələr təqdir edilib.
Prezident İlham Əliyevin səfər çərçivəsində NATO-nun Şimali Atlantika Şurasının iclasında iştirakı da bir
sıra əhəmiyyətli məqamlarla yadda qalıb. Bu toplantıda Azərbaycan-NATO əməkdaşlığının dinamik inkişafına
toxunulub, Azərbaycan və NATO silahlı qüvvələri arasında operativ hərbi uzlaşma məsələsinin daha da
gücləndirilməsinin zəruriliyi və Azərbaycanın Avropanın enerji təchizatında fəaliyyəti, regional proseslərdə
önəmli rolu qeyd edilib.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın regionda oynadığı rol, xüsusilə Vətən müharibəsinin başa
çatmasından sonra bölgədə yaranmış yeni geosiyasi vəziyyət, ölkəmizin Ermənistanla sülh müqaviləsi üzrə
danışıqlara başlamağa hazır olması, həmçinin sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası prosesinə hazırlıq kimi
məsələlər haqqında ətraflı məlumat verib. Dövlətimizin başçısı, həmçinin NATO-nun 20-yə yaxın ölkəsinin
Azərbaycandan neft idxal etdiyini bildirib. Eyni zamanda, Alyansın 4 ölkəsinin, o cümlədən, Türkiyənin
Azərbaycandan qaz idxal etdiyini və gələcəkdə bu coğrafiyanın genişləndirilməsi imkanlarının mövcudluğunu da
diqqətə çatdırıb. Beləliklə, dövlətimizin başçısı toplantıda Azərbaycanın enerji təchizatı sahəsində etibarlı tərəfdaş
olduğunu, alternativ mənbə və alternativ xətt üzrə Avropanın enerji təhlükəsizliyinə böyük töhfə verdiyini qeyd
edib.
Brüsseldə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə NATO-nun Baş katibi Yens Stoltenberqin birgə mətbuat
konfransı da bir sıra məqamlarla diqqət çəkib. Alyansın Baş katibi Yens Stoltenberq konfransda rəhbərlik etdiyi
2221

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

təşkilatın Azərbaycanla tərəfdaşlığında dialoqun və qarşılıqlı anlaşmanın önəmini xatırladaraq deyib: “Uzun illər
ərzində aramızda güclü əməkdaşlıq olub. Bu gün əməkdaşlıq bir çox sahələri, bacarıqların inkişafından tutmuş
enerji təhlükəsizliyinə qədər olan sahələri əhatə edir. NATO müttəfiqləri həmçinin sizə köhnə sovet ordusundan
qalmış artıq minaların və silah-sursatın zərərsizləşdirilməsi ilə bağlı kömək göstərmişdir. Bu gün biz birlikdə daha
nələri edə biləcəyimizi müzakirə etdik.
Azərbaycan bizim Əfqanıstandakı sabiq missiyamıza mühüm töhfələr vermişdir və Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri Kabil hava limanında bu yay aparılan təxliyə işləri zamanı təhlükəsizliyin təmin edilməsində mühüm
rol oynamışdır. NATO müttəfiqləri bir neçə gün ərzində 120 mindən çox insanın təyyarə ilə çıxarılaraq
təhlükəsizliyinə nail olmuşdur. Bütün səyləriniz və dəstəyiniz üçün çox sağ olun. Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik
və sabitlik bizim hamımız üçün vacibdir. Bütün insanların sülh şəraitində gələcəyini təmin etmək üçün biz hər
ikisi NATO-nun dəyərli tərəfdaşı olan Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılmasını
dəstəkləyirik”.
Prezident İlham Əliyev isə ölkəmizin NATO-nun etibarlı tərəfdaşı olduğunu, Azərbaycanın Əfqanıstanda
sülhməramlı missiyaya 2002-ci ildə başladığını və bu il avqustun sonunda bitirdiyini qeyd edərək bildirib:
“Azərbaycan hərbçiləri Əfqanıstanı sonuncu tərk edən koalisiya qüvvələrinin hərbçiləri arasında idi. Əlbəttə ki,
bu, birlikdə işləməyin böyük bir təcrübəsidir. Bu gün biz, həmçinin əməkdaşlıqla bağlı gələcək planlarımızı
müzakirə etdik. Azərbaycan NATO-nun hərbi təlimlərində iştirak edir. Eyni zamanda, biz NATO-nun hazırkı və
aparıcı üzvlərindən biri olan Türkiyə ilə yalnız bu il yeddi birgə hərbi təlim keçirmişik. Bu da regionda sülh və
sabitlik işinə xidmət edir”.
Dövlətimizin başçısı çıxışında Cənubi Qafqazda postmüharibə vəziyyətinə toxunaraq, Azərbaycanın sülhə,
sabitliyə və proqnozlaşdırılmaya sadiq olduğunu, ölkəmizin bütün səylərinin regionda hər hansı yeni müharibə
risklərinin minimuma endirilməsi məqsədi daşıdığını da deyib: “Bunun üçün ən yaxşı yol kommunikasiyaların
açılması, aktiv dialoqun qurulması və yenidən qonşu olmağı öyrənməkdir. Bizim siyasətimiz çox açıq və aydındır.
Ümidvaram ki, əgər Ermənistan tərəfindən xoş məram olsa, biz təklif etdiyimiz kimi iki ölkə arasında sülh
razılaşması üzərində işləyə və düşmənçiliyə son qoya bilərik”.
Prezident İlham Əliyev birgə mətbuat konfransında Zəngəzur dəhlizinin hüquqi rejimi barədə də mövqeyini
açıqlayıb. Dövlətimizin başçısı sözügedən nəqliyyat kommunikasiyasının Laçın dəhlizi ilə eyni rejimdə olmasının
zəruriliyini xüsusi vurğulayıb: “Çünki üçtərəfli Bəyanatda açıq-aydın deyilir ki, Azərbaycan Qarabağla
Ermənistan arasında əlaqə üçün təhlükəsizliyi və maneəsiz çıxışı təmin edir və Ermənistan Azərbaycanla
Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında əlaqələr üçün eyni maneəsiz çıxış və təhlükəsizliyi təmin etməlidir.
Beləliklə, bu gün Laçın dəhlizində gömrük yoxdur. Ona görə də, Zəngəzur dəhlizində də gömrük olmamalıdır.
Əgər Ermənistan yük və insanlara nəzarət etmək üçün öz gömrük qurumlarından istifadədə israr etsə, onda biz
Laçın dəhlizində eynisində israr edəcəyik. Bu, məntiqidir və qərar Ermənistan tərəfindən qəbul edilməlidir. Biz
hər iki varianta hazırıq, ya hər ikisində heç bir gömrüyün olmaması, ya da hər ikisində hər iki gömrüyün olması...”.
Bəli, bu, Azərbaycan Prezidentinin Zəngəzur dəhlizi məsələsinə ədalətli və obyektiv, eyni zamanda,
birmənalı yanaşmasıdır. Qarşı tərəf – Ermənistan da belə bir mövqe nümayiş etdirərsə, şübhəsiz ki, regional
nəqliyyat əlaqələrinin inteqrasiyası, həqiqətən, region üçün böyük imkanların açılması ilə nəticələnə bilər. Burada,
əlbəttə, söhbət sözügedən dəhlizin təkcə Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasına
çıxışının reallaşmasından getmir, həm də Ermənistanın muxtar respublika vasitəsilə İranla dəmiryolu əlaqəsinin
gerçəkləşməsi nəzərdə tutulur. Başqa sözlə, bununla Ermənistan da Naxçıvandan keçməklə İranla dəmiryolu
əlaqəsi əldə edir. Eyni zamanda, bu ölkə Azərbaycan ərazisi üzərindən Rusiya ilə dəmir yolu əlaqəsini də
reallaşdırır. Belə bir nəqliyyat kommunikasiyasına nail olmaq isə regionun simasının yenilənməsinə, inkişafına
gətirib çıxarar və bu müstəvidə region ölkələrinin hər biri yüksək səviyyədə faydalanar.
Azərbaycan tərəfinin bəyan etdiyi bütün bu planlaşdırılan məsələlər barədə mövqeyi isə dövlətimizin
başçısı cənab İlham Əliyevin mətbuat konfransında vurğuladığı kimi, ölkəmizin düşmənçilik səhifəsini çevirərək
sülh sazişi üzərində çalışmaq istəyinin bariz ifadəsidir.
Sonda Brüsseldə Prezident İlham Əliyevin Aİ Şurasının Prezidenti Şarl Mişel və Ermənistanın baş naziri
Nikol Paşinyan ilə birgə görüşünün bəzi məqmlarına diqqət yetirək. Konstruktiv mühitdə keçən bu görüşdə bir
sıra önəmli məsələlər – Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinin minalardan təmizlənməsi, Aİ-nin bu
istiqamətdə respublikamıza texniki yardım göstərməyə hazır olması, Ermənistan – Azərbaycan dövlət sərhədinin
delimitasiyası məqsədilə hər iki tərəfin iştirakı ilə müvəqqəti işçi qrupun yaradılması barədə razılığa gəlinməsi,
eyni zamanda, kommunikasiya və nəqliyyat xətlərinin açılması ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılıb.
Ermənistan tərəfi öz ərazisindən dəmiryolu xəttinin çəkilməsi ilə bağlı üzərinə düşən öhdəliyi təsdiq edərək,
bu layihənin icrasına tezliklə start verəcəyini bildirib və burada gömrük və sərhəd nəzarət prosedurunun qarşılıqlı
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prinsip əsasında reallaşacağı barədə razılığa gəlib. Avtomobil yolu marşrutunun müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı
müzakirələrin isə davam etdiriləcəyi nəzərdə tutulub.
Qeyd edək ki, bütün bunlar Avropa İttifaqının təşəbbüsü ilə keçirilmiş görüşdə Azərbaycanın haqlı
mövqeyini təsdiqlədiyini nümayiş etdirir.
Xalq qəzeti. - 2021. – 16 dekabr. - № 273. - S. 5.
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BMT İlham Əliyevin daha bir qlobal təşəbbüsünü dəstəklədi
Beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycan Prezidentinin “peyvənd millətçiliyi”nə qarşı mübarizəsini
təqdir edir
Rəşad Baxşəliyev
Dünya hələ də qlobal pandemiya bəlasından qurtulmayıb. Hətta bəzi mütəxəssislərin proqnozları deməyə
əsas verir ki, bununla bağlı qarşıdakı dövrdə bəşəriyyət daha ciddi problemlə üzləşə bilər. Belə ki, dünya əhalisi
vaksinasiya ilə COVID-ə qarşı kütləvi immunitet qazanmayana qədər epidemioloji vəziyyət gərgin olaraq
qalacaq. Epidemioloji vəziyyətin belə olması isə dünya əhalisinin normal həyata dönməsinin hələ də mümkün
olmadığını göstərir.
İlk töhfə
Ötən müddət ərzində koronavirus pandemiyası daha da artaraq yoluxma sayını və arealını ağlasığmaz
miqyasda böyüdüb. Tibb elmi də sübut edir ki, koronavirusun daha geniş yayılmasının qarşısının alınması, eləcə
də təsirinin azaldılması istiqamətində aparılan mübarizədə vaksinasiyanın mühüm rolu var. Yalnız peyvənd
sayəsində dünya əhalisi koronavirusa qarşı kütləvi immunitet qazana və COVID-19 bəlasından qurtula bilər.
Amma peyvəndlənmənin bərabər şəkildə həyata keçirilməməsi, “peyvənd millətçiliyi” buna imkan
yaratmır. Bu da reallıqdır ki, dünyada bütün ölkələrin koronavirusa qarşı peyvəndə əlçatanlığı bərabər səviyyədə
deyil. Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatına sədrlik edən ölkə kimi hər zaman bu hala qarşı çıxıb və bu məsələdə
ədalətin bərqərar olunmasını tələb edib. Hətta bu məqsədlə 80-ə yaxın ölkəyə yardımlar da edib.
Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatının sədri kimi pandemiyaya qarşı mübarizədə beynəlxalq ictimaiyyətin
səfərbər edilməsi istiqamətində qlobal liderliyini davam etdirir. 2021-ci il sentyabrın 24-də BMT Baş
Assambleyasının 76-cı sessiyasında çıxış edən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev “peyvənd millətçiliyi”ni, varlı
və kasıb ölkələr arasında peyvəndlərə əlçatanlıqla bağlı qeyri-bərabərliyi bir daha tənqid etmişdi. Dövlətimizin
başçısı bütün ölkələr üçün peyvəndlərdən istifadə məqsədilə bərabər imkanların təmin olunması ilə bağlı
Azərbaycan tərəfindən Qoşulmama Hərəkatı adından BMT Baş Assambleyasında qətnamənin irəli sürüləcəyini
elan etmişdi.
Noyabrın 4-də Prezident İlham Əliyevin himayəsi altında və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin
təşkilatçılığı ilə “COVID-19-dan sonrakı dünya” mövzusunda növbəti Qlobal Bakı Forumunda da dövlətimizin
başçısı bir daha bu məsələyə toxundu və peyvəndlənmə ilə bağlı real həqiqətləri açıqladı.
Prezident qeyd etdi ki, Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının və Qoşulmama Hərəkatının hazırkı sədri
olaraq ötən il Azərbaycanın təşəbbüsü ilə aprel və may aylarında hər iki təşkilatın COVID-ə həsr olunmuş xüsusi
Zirvə görüşü keçirilib: “Qoşulmama Hərəkatının Sammitində biz BMT-nin Baş Assambleyasının COVID-ə həsr
olunmuş xüsusi sessiyasının keçirilməsi təşəbbüsü ilə çıxış etdik və bu təşəbbüs beynəlxalq birliyin mütləq
əksəriyyəti tərəfindən dəstəklənmişdir və bu xüsusi sessiya keçən ilin 3 və 4 dekabr tarixlərində baş tutdu. Bu,
bizim qlobal məsələlərin müzakirəsinə olan töhfəmiz idi. Eyni zamanda, biz BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasında
peyvəndlərlə bərabər və universal çıxış və peyvəndlərin ədalətli bölgüsünə dair təşəbbüs irəli sürdük.
Biz qlobal səviyyədə “peyvənd millətçiliyi” və vaksinlərin ədalətsiz bölgüsü haqqında danışan
ölkələrdənik. Bəzi ölkələr artıq peyvəndin üçüncü dozasının tətbiqini planlaşdırır. Digər ölkələrdə isə
vaksinasiyanın səviyyəsi aşağıdır. Beləliklə, biz bərabər imkanların yaradılması üçün bu məsələni müzakirə
etməliyik”.
Azərbaycanın təşəbbüsü ilə məlumat bazası yaradılıb
Azərbaycanın təşəbbüsü ilə COVID-19-un müalicəsi ilə bağlı məlumat bazası yaradılıb və Ümumdünya
Səhiyyə Təşkilatı Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələrdə həmin məlumat bazasından istifadə edir. Bu isə öz
növbəsində ÜST-ə öz dəstəyini düzgün planlaşdırmağa və proqnozlaşdırmağa kömək edir.
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Qoşulmama Hərəkatının sədri qismində Azərbaycan 80-dən artıq ölkəyə yardım edib. Yəni təmənnasız
olaraq bir neçə ölkə peyvənd dozaları ilə təmin olunub. Eyni zamanda Azərbaycan yoxsul ölkələrin dəstəklənməsi
üçün Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına könüllü olaraq 10 milyon dollar həcmində maliyyə yardımı edib.
Noyabrın 28-də isə Aşqabadda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının XV Zirvə Toplantısı zamanı Prezident
İlham Əliyev bir daha bu məsələyə toxunaraq vurğulayıb ki, Azərbaycan pandemiya ilə mübarizə sahəsində qlobal
səylərin səfərbər edilməsi üçün mühüm addımlar atır: “Biz “peyvənd millətçiliyi”nin qəti şəkildə əleyhinə
olduğumuzu daim vurğulayırıq”.
Həmçinin Qoşulmama Hərəkatının sədri qismində Azərbaycanın təşəbbüsü ilə BMT-nin İnsan Hüquqları
Şurası və BMT Baş Assambleyasında bütün ölkələr üçün peyvəndlərdən istifadə məqsədilə bərabər imkanların
təmin olunmasına dair qətnamələr qəbul edilmişdi.
Dekabrın 16-da isə Azərbaycan tərəfindən Qoşulmama Hərəkatı adından irəli sürülmüş COVID-19
əleyhinə peyvəndlərə bütün ölkələrin bərabər, münasib, vaxtında və universal əlçatanlığının təmin edilməsi ilə
bağlı qətnamə BMT Baş Assambleyasında 179 ölkənin dəstəyi ilə qəbul olunub.
Bu qətnamənin qəbul edilməsi ilə beynəlxalq ictimaiyyət Prezident İlham Əliyevin COVID-19
pandemiyasına, “peyvənd millətçiliyi”nə qarşı təşəbbüslərini bir daha dəstəklədiyini nümayiş etdirdi.
Göründüyü kimi, Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatının sədri qismində COVID-19 pandemiyasına qarşı
mübarizə naminə beynəlxalq səylərin səfərbər edilməsi sahəsində qlobal liderliyini davam etdirir. Pandemiya
qarşısında dünya ölkələrinin əksəriyyətinin özünə qapandığı dövrdə Azərbaycan qlobal liderlik rolunu üzərinə
götürərək bu bəlanın öhdəsindən gəlmək üçün beynəlxalq həmrəyliyi və əməkdaşlığı təbliğ edən ilk ölkələrdəndir.
Qoşulmama Hərəkatına sədrlik etdiyi dövrdə Azərbaycan Prezidentinin “peyvənd millətçiliyi”nə, varlı və
kasıb ölkələr arasında vaksinasiyaya əlçatanlıqla bağlı getdikcə dərinləşən qeyri-bərabərliyə qarşı mübarizəni
daim gündəlikdə saxlaması, Azərbaycanın indiyədək 80-ə yaxın ölkəyə birbaşa və ÜST xəttilə maliyyə və
humanitar yardım etməsi, bir sıra ölkələrə təmənnasız olaraq COVID-19 əleyhinə vaksinlər göndərməsi
beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən təqdir edilir.
Azərbaycan. - 2021.- 19 dekabr. - № 276. - S. 1,3.
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Azərbaycan Avropa İttifaqı və NATO-nun etibarlı tərəfdaşıdır
Vaqif Bayramov
Prezident İlham Əliyevin Brüsseldə keçirilən görüşlərdə Azərbaycanın regionda oynadığı rol, xüsusilə
Vətən müharibəsinin başa çatmasından sonra bölgədə yaranmış yeni geosiyasi vəziyyət, ölkəmizin Ermənistanla
sülh müqaviləsi üzrə danışıqlara başlamağa hazır olması, həmçinin sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası
prosesinə hazırlıq kimi məsələlərlə bərabər, respublikamızın Avropanın enerji təhlükəsizliyində oynadığı rol,
ölkəmizin NATO-nun “Qətiyyətli dəstək” missiyasının həyata keçirilməsində regional nəqliyyat və logistika
mərkəzi kimi verdiyi töhfələr barədə də ətraflı danışıb.
Dövlətimizin başçısı Brüsseldə NATO-nun Şimali Atlantika Şurasının iclasında bu təşkilatın 20-yə yaxın
ölkəsinin Azərbaycandan neft, həmçinin Alyansın 4 dövlətinin, o cümlədən, Türkiyənin respublikamızdan qaz
idxal etdiyi və gələcəkdə bu coğrafiyanın genişləndirilməsi imkanlarının olduğunu diqqətə çatdırıb. Prezident
İlham Əliyev Azərbaycanın enerji təchizatı sahəsində etibarlı tərəfdaş olduğunu, alternativ mənbə və alternativ
xətt üzrə Avropanın enerji təhlükəsizliyinə mühüm töhfə verdiyini də qeyd edib.
Dövlətimizin başçısı ilə NATO-nun Baş katibi Yens Stoltenberqin Brüsseldə Alyansın mənzilqərargahında keçirilən birgə mətbuat konfransında Prezident İlham Əliyev Azərbaycandan neft və qaz idxal edən
NATO ölkələrinin qarşıdakı illərdə sayının daha artacağı əminliyini diqqətə çatdıraraq, deyib: “Bu, həmçinin
regional sabitlik, təhlükəsizlik üçün mühümdür. Çünki enerji təhlükəsizliyi artıq ölkələrin milli təhlükəsizliyinin
bir hissəsidir. Ümumilikdə biz NATO ilə yüksəksəviyyəli qarşılıqlı fəaliyyətdə olmaqdan çox şadıq. Biz çox şadıq
ki, NATO bizim səylərimizi qiymətləndirir və bu gün biz regionun xeyrinə və dünyada təhlükəsizlik üçün birgə
səyləri davam etdirməklə bağlı razılığa gəldik. Bir daha dəvətə görə təşəkkür edirəm”.
Prezident İlham Əliyev dekabrın 14-də Brüsseldə İspaniyanın “El Pais” qəzetinə müsahibəsində də
Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyində oynadığı rol barədə ətraflı fikir bildirib. Dövlətimizin başçısı
“Avrpa İttifaqı (Aİ) və ümumilikdə, region hazırkı böhranın öhdəsindən necə gələ bilər?” sualına cavabında
Azərbaycanın ölkə iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi, neft və qaz asılılığının azaldılması ilə bağlı mühüm
layihələr reallaşdırdığını bildirib. Eyni zamanda, respublikamızın ümumi daxili məhsulunun strukturunda neft və
qaz amilinin 50 faizdən aşağı olduğunu diqqətə çatdırıb. Azərbaycan Prezidenti daha sonra deyib: “İxraca
gəldikdə isə, əlbəttə, bu, bizim əsas ixracımızdır və təbii qaza gəldikdə, bu ixrac artmaqdadır. Hazırda qazın
qiyməti ilə bağlı, necə deyərlər, böhranın səbəbi mənə məlum deyil və səmimi desəm, bu, məni maraqlandırmır.
Biz isə öz növbəmizdə ev tapşırığımızı yerinə yetirirdik, neft və qaz sektoruna milyardlarla ölçülən sərmayə cəlb
edirdik və XXI əsrin ən mühüm infrastruktur layihələrindən olan Cənub Qaz Dəhlizi üzərində çalışırdıq. Həmin
layihə ötən ilin son günündə başa çatdırılmışdır. Layihənin dördüncü seqmenti – Transadriatik qaz kəməri 2020ci il dekabrın 31-də istismara verildi və həmin vaxtdan bizim Avropaya ixracımız başladı. Bundan əvvəl bizim
ixrac bazarımız əsasən Türkiyə və Gürcüstan idi. Beləliklə, bizim qazımızı yeni alan ən böyük istehlakçı İtaliyadır,
sonra isə Yunanıstan və Bolqarıstandır. Burada coğrafiyanı genişləndirmək üçün potensial mövcuddur”.
Dövlətimizin başçısı müsahibəsində, yuxarıda qeyd edilənlərlə bərabər, həmçinin bu il Azərbaycanın
Avropa İttifaqına 7 milyard kubmetrdən çox təbii qaz ixrac etdiyini, gələn il 9 milyard kubmetr, 2023-cü ildə isə
11 milyard kubmetr qaz ixracını planlaşdırdığını vurğulayıb.
Prezident İlham Əliyev gələcəkdə həmin rəqəmlərin artması ehtimalı barədə də fikirlərini bölüşüb: “Bu
rəqəm arta da bilər, ancaq bilirsiniz ki, qaz bazarı neft bazarından fərqlidir. Burada müqavilələr əvvəlcədən
bağlanmalıdır. Hazırda ixrac etdiyimiz qaz həcmlərinə dair müqavilələr boru kəmərinin istifadəyə verilməsindən
öncə bağlanıb. Qaz sahəsində biznes bu şəkildə aparılır. Beləliklə, hasilatı artırmaq və ya Avropa İttifaqının yeni
üzvləri ilə əməkdaşlığı planlaşdırmaq üçün praktiki səviyyədə danışıqlar aparılmalı, həmin bazarın potensialı və
Avropada qaz infrastrukturu sistemlərinin bağlılığı qiymətləndirilməlidir. Bilirəm ki, hazırda Avropada yeni
bağlantılar üzərində iş gedir. Yəni, bunu planlaşdırmaq lazımdır, çünki bizim qazımız uzunmüddətli müqavilələr
əsasında satılır və biz müqavilələri 100 faiz yerinə yetiririk. Azərbaycan Avropa İttifaqı üçün etibarlı tərəfdaşdır
və əlbəttə, bu mövzu daim bizim gündəlikdədir”.
Burada Aİ ilə Azərbaycan arasında birgə iqtisadi layihələrin, Azərbaycanın Avropanın enerji
təhlükəsizliyinə verdiyi töhfənin, o cümlədən, TAP layihəsinin mühüm önəm daşıdığını da qeyd etmək yerinə
düşər. Belə ki, Azərbaycanı Aİ bazarlarına bağlayacaq 3500 kilometrlik inteqrasiya edilmiş boru kəməri sistemi
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olan Cənub Qaz Dəhlizinin tikintisinin təşəbbüskarı da məhz bu beynəlxalq qurumdur. Xatırladaq ki, hazırda Aİyə üzv ölkələr tərəfindən Cənub Qaz Dəhlizi enerji əməkdaşlığı, enerji təhlükəsizliyi və enerjinin şaxələndirilməsi
layihəsi kimi dəyərləndirilir.
Cənub Qaz Dəhlizi layihəsindən söz düşmüşkən, xatırladaq ki, 2011-ci ilin yanvar ayında Avropa
Komissiyasının sabiq prezidenti Xose Manuel Barrozu və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
tərəfindən Bakıda Cənub Qaz Dəhlizi üzrə Birgə Bəyannamə imzalanıb. Cənub Qaz Dəhlizi Xəzər dənizi,
Mərkəzi Asiya və Orta Şərq qaz resurslarını Avropa bazarına gətirə biləcək və Aİ-nin enerji təhlükəsizliyinin
şaxələndirilməsində rol oynaya biləcək strateji təşəbbüsdür. Xəzər hövzəsindən, xüsusən “Şahdəniz-2”
yatağından təbii qazın nəqlini nəzərdə tutan Cənub Qaz Dəhlizinin infrastrukturu Cənubi Qafqaz boru kəmərinin
genişləndirilməsi, Trans– Anadolu və Trans – Adriatik boru xəttinin inşasını əhatə edir.
Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinə 33 milyard ABŞ dolları həcmində ümumi investisiya qoyuluşu iqtisadi-siyasi
əlaqələrimizin qarşılıqlı əhəmiyyətindən və faydalılıq səviyyəsindən xəbər verir.
Yeri gəlmişkən, Azərbaycanda makroiqtisadi sabitliyin qorunması, iqtisadiyyatın diversifikasiyasının
davam etdirilməsi, biznes və investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, dünya iqtisadi sisteminə
inteqrasiyanın sürətləndirilməsi, xarici iqtisadi əlaqələrin və beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığın
genişləndirilməsi, xarici dövlətlərlə ikitərəfli əlaqələrin inkişafı müstəqil Azərbaycanın daha da
qüdrətlənməsində mühüm önəm daşıyır, ölkəmizin dünyada nüfuzunu daha da artırır.
Azərbaycanın bir sıra beynəlxalq təşkilatlarla, o cümlədən, Avropa İttifaqı (Aİ) ilə sıx əməkdaşlığında da
bu məsələlər diqqətdə saxlanılır. Bununla bağlı bəzi məqamlara nəzər salaq. Əvvəlcə onu xatırladaq ki, Aİ ölkələri
Azərbaycanın əsas xarici ticarət tərəfdaşlarıdır. Son 10 ildə Azərbaycanda əsas kapitala yönələn xarici
investisiyaların yarıdan çoxu, qeyri-neft sektoruna birbaşa xarici investisiyaların isə 35,3 faizi bu təşkilatın üzv
dövlətlərinin payına düşüb.
Azərbaycan bu gün Aİ ilə Tvinninq, TAİEX, SİGMA, Texniki Dəstək, Büdcəyə Dəstək alətləri
çərçivəsində də əməkdaşlıq edir və bu istiqamətlərdə 1992-ci ildən etibarən Azərbaycana 582 milyon avro
məbləğində yardım göstərilib.
Bütün bunlar Azərbaycan ilə Aİ arasında əməkdaşlığın inkişafının ölkəmizin xarici siyasətinin əsas
prioritetlərindən biri olduğundan xəbər verir. Məhz bunun nəticəsidir ki, respublikamızla Aİ arasında əlaqələr
enerji ilə bərabər, investisiya, ticarət və s. sahələrdə də yüksək səviyyədə inkişaf edir, bu beynəlxalq təşkilat
Azərbaycanın yuxarıda vurğuladığımız kimi, əsas ticarət tərəfdaşlarından biri kimi tanınır.
Xatırladaq ki, qlobal güc mərkəzi olan Aİ-yə üzv dövlətlərin üçdəbir hissəsi ilə Azərbaycan Strateji
Tərəfdaşlıq adlanan sənədləri və bəyannamələri imzalayıb. Məhz bunun nəticəsidir ki, ölkəmizin ticarət
dövriyyəsinin yarıdan çoxu məhz bu nüfuzlu təşkilatın payına düşür.
Ölkəmizlə Aİ arasında ticarət əlaqələri Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi ilə tənzimlənib. Təsadüfi deyil ki,
Aİ ticarət tərəfdaşlarımız arasında birinci sıradadır. Aİ Azərbaycanın ixracda 45,8 faiz, idxalda isə 27,89 faiz
payla ən böyük ticarət tərəfdaşıdır. Aİ-nin Azərbaycana ixracı əsasən maşınqayırma və nəqliyyat avadanlıqarı,
Azərbaycanın Aİ-yə ixracı əsasən neft və qaz məhsullarıdır.
Azərbaycanın Aİ ölkələri arasında ən böyük ticarət tərəfdaşları İtaliya (1,445 milyard ABŞ dolları, 30,5
faiz), Almaniya (768,70 milyon ABŞ dolları, 16,25 faiz) və Böyük Britaniyadır (449,71 milyon ABŞ dolları, 9,5
faiz).
Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev çıxışlarının birində bütün bunları nəzərə alaraq deyib: “Avropa İttifaqı
bizim üçün yaxın tərəfdaşdır. Biz uzun illərdir müxtəlif sahələrdə işləyirik. Gündəlik çox genişdir və bizim güclü
siyasi təmaslarımız əlbəttə ki, əməkdaşlığımızın şaxələndirilməsi üçün çox yaxşı təməl yaradır. Avropa İttifaqı
bizim əsas ticarət tərəfdaşımızdır. Ticarətimizin demək olar ki, 40 faizi Avropa İttifaqı ilə aparılır. Ötənilki ticarət
dövriyyəsi 9,5 milyard ABŞ dolları idi. Azərbaycanın Avropa İttifaqına üzv dövlətlərlə ixracının həcmi 6,8
milyard ABŞ dolları təşkil edir. Üzv dövlətlərdən 1700-dən çox şirkət Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Bu,
həmçinin bizim iqtisadi fəaliyyətimizin miqyasını nümayiş etdirir”.
Xalq qəzeti. - 2021.- 18 dekabr. - № 275. - S. 1,3.
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Azərbaycanın uğurlu xarici siyasət kursu
Süleyman İsmayılbəyli
Azərbaycanın xarici siyasətində daim dost və qonşu ölkələrlə əməkdaşlığı inkişaf etdirmək, ikitərəfli
və çoxtərəfli formatda əlaqələr qurmaq əsas prioritet təşkil edib. Bu gün həyata keçirilən uğurlu xarici
siyasət kursu nəticəsində Azərbaycan dünyada xüsusi çəkisi və nüfuzu olan ölkə kimi tanınır desək
yanılmarıq. Artıq dünyanın nüfuzlu beynəlxalq təşkilatları belə Azərbaycanla hesablaşır, onun mövqeyi,
təşəbbüsünə hörmətlə yanaşır və həmin təşəbbüsləri dəstəkləyirlər. Ancaq onu da vurğulamaq lazımdır ki,
Azərbaycan bu uğurlara asanlıqla nail olmayıb.
Sovetlərin dağılmasından sonra bütün istiqamətlərdə olduğu kimi, xarici siyasət sahəsində də ciddi
problemlər mövcud idi. Yenicə müstəqillik əldə etmiş ölkənin beynəlxalq aləmə tanıdılması üçün xarici siyasət
konsepsiyası ümumiyyətlə yox idi. Ayaz Mütəllibov hakimiyyətinin daha çox Rusiyaya meyilli siyasət həyata
keçirməsi, ondan sonra ölkəyə rəhbərlik edən AXC-Müsavat hakimiyyətinin şimal və cənub qonşularımızı özünə
düşmən görməsi, eyni zamanda Çinə bayraq sancmaq kimi cəfəng fikirləri müstəqil Azərbaycanı demək olar ki,
yaxın və uzaq qonşularla düşmən etmiş, bir növ Azərbaycan beynəlxalq aləmdən təcrid olunmuş vəziyyətə
düşmüşdü. Xarici siyasət sahəsində bu mənfi tendensiya ümummilli lider Heydər Əliyev hakimiyyətə gələnə
qədər davam etdi.
Ümummili lider yaxşı bilirdi ki, müstəqil Azərbaycanın dünyada tanıdılması, ona etibarlı tərəfdaş
qazanmaq üçün elə müstəqil xarici siyasət konsepsiyası həyata keçirmək lazımdır. Bu xarici siyasət konsepsiyası
isə balanslaşdırılmış xarici siyasəti özündə ehtiva edirdi. Məhz sözügedən siyasətin uğurla həyata keçirilməsi
nəticəsində Azərbaycan tezliklə yaxın və uzaq ölkələrlə əlaqələr qurdu, ayrı-ayrı ölkələrlə normal əməkdaşlıq
mühiti yaradıldı.
Heydər Əliyevin xarici siyasət konsepsiyasında Islam dünyası, müsəlman ölkələri ilə əlaqələri inkişaf
etdirmək xüsusi yer tuturdu ki, bu da bir neçə vacib məqamla bağlı idi. Birincisi, Ermənistan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin dini zəmində baş verdiyini iddia edir və dünyanı öz yalanına inandırmağa çalışırdı ki, guya
ermənilərin məskunlaşdığı Azərbaycan ərazilərində, Dağlıq Qarabağda dini dözümlülük yoxdur, ermənilərə öz
dini inanclarını həyata keçirmək üçün heç bir şərait yoxdur. Halbuki tarixən Azərbaycanda yaşayan müxtəlif
dinlərin nümayəndələrinə öz dini inanclarını müstəqil şəkildə icra etmək üçün hər cür şərait yaradılıb və
Azərbaycanda mövcud olan qeyri - islam dininə aid dini abidələr dövlət hesabına təmir olunub. Bu baxımdan
mövcud reallığın ərəb ölkələrinin imkanlarından istifadə edərək dünyaya çatdırılması xarici siyasətdə əsas
prioritetlərdən biri sayılırdı və Heydər Əliyev də bu istiqamətdə uğurlu fəaliyyət həyata keçirirdi. Bu istiqamətdə
ümummilli liderin Səudiyyə Ərəbistanı, Misir, Qətər, İordaniyaya səfərləri, bu gün Islam Əməkdaşlıq Təşkilatı
kimi tanınan, o zaman isə Islam Konfransı Təşkilatına üzv olan ölkələrin birliyi kimi tanınan qurumla əməkdaşlığı
xüsusi önəm daşıyırdı.
Azərbaycanın xarici siyasət konsepsiyasında islam dünyası ilə əlaqələri inkişaf etdirməyin ikinci bir vacib
məqamı ermənilərin işğal etdikləri Azərbaycan ərazilərində törətdikləri vəhşiliklər, dağıntılarla bağlıdır. Belə ki,
Ermənistan işğal etdikləri Azərbaycanın şəhər və rayonlarında yerləşən məscidləri xaraba qoyur, orada donuz
saxlayırdılar ki, bu qeyri insani davranışın dünyaya çatdırılmasında Islam Əməkdaşlıq Təşkilatı Azərbaycan üçün
vacib tribuna sayıla bilərdi.
Paralel olaraq Avropa, postsovet ölkələri ilə də əlaqələrin qurulması Azərbaycanın haqq səsinin dünyaya
çatdırılması baxımından əhəmiyyətli idi. MDB, Avropa Şurası, ATƏT, NATO ilə əməkdaşlığı bu mənada xüsusi
qeyd etmək lazımdır.
Azərbaycanın uğurlu xarici siyasət kursu ümummilli lider Heydər Əliyevdən sonra da uğurla davam
etdirildi. Ümummilli liderin siyasi varisi Ilham Əliyevin respublikaya rəhbərlik etdiyi 18 il ərzində Azərbaycan
xarici siyasət sahəsində önəmli addımlar atdı, dünyadakı yeri və rolunu möhkəmləndirdi. Uğurla həyata keçirilən
xarici siyasət kursu nəticəsində Azərbaycan BMT Baş Assambleyasında önəmli sözə və xüsusi çəkiyə malik olan
ölkəyə çevrildi, dünyanın ikinci böyük siyasi təsisatı sayılan Qoşulmama Hərəkatına üzvlük və qısa müddətdə
ona sədrlik etməyə nail oldu. Məhz bu uğurlu siyasi gedişlərin nəticəsi idi ki, 44 günlük Vətən müharibəsində
əksər beynəlxalq təşkilatlar və dövlətlər Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməsini alqışladı, rəsmi
Bakıya qarşı hər hansı maneçilik yarada biləcək addımlar atılmadı.
Olaylar. - 2021.- 24 dekabr-6 yanvar. - № 128. - S. 11.
2228

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

2229

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Xarici İşlər Nazirliyi 2021-ci ilin yekunlarına dair mətbuat buraxılışını təqdim edib
Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi 2021-ci ilin yekunlarına dair mətbuat
buraxılışını təqdim edib. AZƏRTAC XİN-in Mətbuat xidmətinə istinadla buraxılışı təqdim edir:
2021-ci il ərzində Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti ölkənin milli təhlükəsizliyi və sosialiqtisadi inkişafına töhfə vermək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
müəyyən etdiyi istiqamətlərə uyğun olaraq həyata keçirilmişdir. Ölkənin müstəqil, açıq, praqmatik və milli
maraqlara söykənən xarici siyasət kursu il ərzində uğurla davam etdirilmişdir.
Dövlət başçımızın vurğuladığı kimi, bütün ölkələrlə bərabərhüquqlu, qarşılıqlı hörmət və etimad əsasında
münasibətlərin qurulması xarici siyasətimizin başlıca prinsiplərindən olmuşdur. Azərbaycan diplomatiyasının bu
prinsip əsasında fəaliyyəti onun həm qonşu, həm də regiondan kənarda yerləşən dövlətlərlə münasibətlərinin sabit
əsasda inkişafına zəmin yaratmışdır. Bu kontekstdə, beynəlxalq münasibətlər sistemində gərginliyin artdığı bir
dövrdə, Azərbaycan dövlətinin dünyada bölücü deyil, birləşdirici xətləri təşviq etməsi yanaşması xüsusi
əhəmiyyət kəsb etmişdir.
2021-ci il ərzində xarici siyasət fəaliyyətimiz dövlətimizin suverenliyi və ərazi bütövlüyünün
möhkəmləndirilməsi, Vətən müharibəsində əldə edilmiş Qələbənin beynəlxalq diplomatik müstəvidə
irəlilədilməsi, işğaldan azad olunmuş ərazilərimizin minalardan təmizlənməsi, bərpası və yenidən qurulması
vəzifələrinin həyata keçirilməsi işinə dəstəyin göstərilməsinə yönəlmişdir. Bu xüsusda, dövlətimizin üzv olduğu
bir sıra təşkilatlar, eləcə də tərəfdaş dövlətlər tərəfindən Vətən müharibəsinin nəticələrini alqışlayan bəyanatlar
verilmiş və işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızın minalardan təmizlənməsi, bərpası və yenidən qurulması
prosesinə dəstək göstərməyə başlanmışdır.
Eyni zamanda, Vətən müharibəsindən sonra regionda yaranmış yeni vəziyyətin dayanıqlı sülh və inkişaf
üçün açdığı imkanların reallaşdırılması, o cümlədən nəqliyyat kommunikasiyalarının açılmasını təmin etmək
istiqamətində ardıcıl və məqsədyönlü səylər göstərilmişdir.
İl ərzində Azərbaycan Respublikası bəşəriyyət qarşısında duran ümumi təhdid və çağırışlara, o cümlədən
COVID-19 pandemiyasına effektiv cavabların axtarışı və verilməsi məqsədilə dünya birliyinin digər üzvləri ilə
birgə çalışmışdır. Xüsusilə qeyd olunmalıdır ki, dövlətimiz ilk günlərindən pandemiya ilə mübarizədə aparıcı
dövlətlərdən biri olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Qoşulmama Hərəkatında Sədrliyini uğurla davam edərək üzv dövlətlərin
potensialının Hərəkatın qarşısında duran məqsədlərin reallaşdırılmasına yönəlməsində aktiv rol oynamışdır.
Azərbaycan tərəfinin yuxarıda təsvir olunan bu siyasəti dünyada ölkəmizə olan rəğbəti və regionda
sabitləşdirici rolunu daha da möhkəmləndirmişdir. 2021-ci il, pandemiya şəraitini də nəzərə alaraq, Azərbaycanın
dünya dövlətləri ilə təmaslarının intensivləşməsi, xarici dövlət və beynəlxalq təşkilatların, akademik dairələrin və
media nümayəndələrinin ölkəmizə çoxsaylı səfərləri, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində artan dəstəyi və regional
siyasət gündəliyinin uğurla irəlilədilməsi ilə yadda qalmışdır.
Xaricdə yaşayan vətəndaşlarımızın üzləşdiyi çətinliklərin həlli diplomatiyamızın təbii prioritetlərindən
olmuşdur.
İl ərzində xarici siyasətimizin informasiya təminatı və diplomatiyamız barədə agahlığın artırılması
məsələləri diqqət mərkəzində olmuşdur.
Postmünaqişə mərhələsində diplomatik fəaliyyət
2020-ci il noyabrın 10-da Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin bitməsindən sonra Azərbaycan tərəfi
2021-ci il ərzində Azərbaycan və Ermənistan arasında bir-birinin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq
sərhədlərin toxunulmazlığının qarşılıqlı tanınması və hörmət edilməsi əsasında dövlətlərarası münasibətlərin təsis
edilməsi, Ermənistan-Azərbaycan sərhəd xəttinin delimitasiya və demarkasiya prosesinin başlanması, regional
əməkdaşlıq, dayanaqlı inkişaf və tərəqqi üçün intensiv şəkildə fəaliyyət aparmışdır.
İkitərəfli, regional və çoxtərəfli formatlar, o cümlədən BMT, Qoşulmama Hərəkatı, ATƏT, Avropa
Şurası, Avropa İttifaqı, NATO, GUAM, İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı, Türk Dövlətləri Təşkilatı və İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində keçirilmiş görüşlər, səsləndirilmiş bəyanatlar və qəbul edilmiş sənədlər
vasitəsilə Vətən müharibəsindən sonra yaranmış reallıqlar barədə məlumatlandırılma işləri gücləndirilmiş,
regionda sülhün bərpa edilməsi, münaqişədən sonrakı bərpa və yenidənqurma fəaliyyətləri və məcburi
köçkünlərin geri qayıtması üçün zəruri şərtlərin formalaşdırılması istiqamətində addımlar atılmışdır.
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Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinin mina və digər partlayıcılarla kütləvi çirkləndirilməsinin
və minalanmış sahələrin tam və dəqiq xəritələrinin Azərbaycan tərəfinə təhvil verməsi, ərazilərimizin minalardan
təmizlənməsinə beynəlxalq diqqətin cəlb edilməsi və ölkəmizə müvafiq dəstəyin göstərilməsi məqsədilə ikitərəfli
və çoxtərəfli əməkdaşlıq mexanizmlərinin imkanları səfərbər edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası xarici işlər naziri cari il ərzində iştirak etdiyi beynəlxalq tədbirlərdə və
iclaslarda, o cümlədən mayın 25-də ATƏT-in Daimi Şurasının xüsusi iclası, sentyabrın 20-27-də BMT Baş
Assambleyasının 76-cı sessiyası, oktyabrın 14-də MDB Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclası, noyabrın 9-10-da
UNESCO-nun Baş Konfransının 41-ci sessiyası, noyabrın 14-18-də Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin xarici işlər
nazirlərinin görüşü, dekabrın 2-3-də ATƏT-in Nazirlər Şurasının 28-ci iclası, habelə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı
Xarici İşlər Nazirləri Şurasının növbədənkənar iclasında və çoxtərəfli müstəvilərdə keçirdiyi çoxsaylı ikitərəfli
görüşlərdə postmünaqişə mərhələsində bölgədə mövcud olan reallıqlar, ölkəmizin üzləşdiyi çağırışlar barədə
ətraflı məlumat təqdim edib.
Ermənistanın işğal altında saxladığı ərazilərimizdə törətdiyi cinayətlərin - mülki infrastrukturun
məqsədyönlü şəkildə kütləvi miqyasda dağıdılması (urbisid), mədəni irsin talan edilməsi, dağıdılması,
saxtalaşdırılması, qanunsuz daşınması (kultursid), ətraf mühitə və biomüxtəlifliyə vurulan zərər (ekosid),
ərazilərin kütləvi şəkildə minalar və digər partlayıcılarla çirkləndirilməsi, Ermənistanın ölkəmizə qarşı hərbi
təcavüzü nəticəsində itkin düşmüş şəxslərin taleyinə aydınlıq gətirilməməsi, girov və ya əsir götürülmüş
vətəndaşlarımıza münasibətdə törədilmiş müharibə cinayətlərinin araşdırılmaması, günahkarların
cəzalandırılmamasının ifşa edilməsi və bu pozuntulara görə Ermənistanın beynəlxalq hüquqi məsuliyyətinin təsbit
edilməsi ilə bağlı işlər davam etdirilmişdir.
Belə ki, 2021-ci ilin yanvar ayında Azərbaycan Respublikası Ermənistana qarşı İnsan Hüquqları üzrə
Avropa Məhkəməsinə dövlətlərarası şikayət verib. Bu şikayətdə Azərbaycan vətəndaşlarının İnsan hüquqlarının
və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında 1950-ci il Konvensiyasında nəzərdə tutulmuş hüquqlarının Ermənistan
tərəfindən davamlı şəkildə pozulduğunu sübut edən faktlar təsbit olunub. Sentyabr ayında isə Azərbaycan
Respublikası BMT-nin 1965-ci il tarixli “İrqi ayrı-seçkiliyin bütün formaların ləğv edilməsi haqqında” beynəlxalq
konvensiya əsasında Ermənistan tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı uzun müddət ərzində etnik təmizləmə
siyasətinin aparılması faktları ilə bağlı Haaqa şəhərində yerləşən BMT-nin Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə
müraciət edib.
Dekabrın 7-də Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Ermənistanın, o cümlədən Ermənistan ərazisində fəaliyyət
göstərən və Azərbaycanlıları hədəf alan fərdlər və təşkilatlar tərəfindən irqi nifrətin təşviq etməsini qadağan edən
müvəqqəti tədbirlərə dair Azərbaycanın vəsatətini təmin edib. Məhkəmə əsaslı olaraq Ermənistan tərəfinə
azərbaycanlıların insan hüquqlarının pozulmasının qarşısını almaq üçün təcili tədbirlər görməyi tapşırıb. Bu qərar
oktyabrın 14-dən 19-dək olan məhkəmə dinləmələrindən sonra verilib.
Qonşu dövlətlər ilə münasibətlər və üçtərəfli əməkdaşlıq formatları
Azərbaycan Respublikası üçün qonşularının hər biri ilə dostluq münasibətlərinin saxlanılması və qarşılıqlı
maraqlar əsasında inkişaf etdirilməsi xarici siyasətimizin prioriteti olaraq qalmışdır. İl ərzində Türkiyə, Rusiya,
İran, Gürcüstan, Qazaxıstan və Türkmənistan ilə ali və yüksək səviyyədə təmaslar davam etmiş və münasibətlərin
məzmunu bir çox hallarda konkret əməkdaşlıq layihələri ilə daha da zənginləşdirilmişdir.
Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın ölkəmizə səfərləri (15-16 iyun və 26
oktyabr 2021-ci il), işğaldan azad olunmuş ərazilərimizi ziyarət etməsi, Azərbaycan və Türkiyə Prezidentlərinin
iki ölkə arasında müttəfiqlik münasibətləri barədə Şuşa Bəyannaməsi imzalaması əlamətdar hadisə olmuşdur.
Bundan əlavə, il ərzində hər iki dövlətin Baş nazirləri, parlament sədrləri, xarici işlər nazirləri, müdafiə nazirləri
və digər hökumət rəsmiləri səviyyəsində görüşlər təşkil olunmuş və qarşılıqlı maraq doğuran sahələr üzrə
əməkdaşlıq həyata keçirilmişdir.
2021-ci ildə də Rusiya Federasiyası ilə əməkdaşlığımızın məzmunu kifayət qədər zəngin olmuşdur.
Rusiya Prezidentinin vasitəçiliyi ilə Azərbaycan Prezidenti və Ermənistan baş nazirinin yanvarın 11-də Moskvada
və noyabrın 26-da Soçidə üçtərəfli görüşləri keçirilmişdir. İl ərzində Rusiya Federasiyasının Baş nazirinin
müavini və xarici işlər naziri ölkəmizə səfər etmişdir. Azərbaycan-Rusiya Birgə Demarkasiya Komissiyasının
iclasları və iqtisadi əməkdaşlıq məsələləri üzrə Hökumətlərarası Dövlət Komissiyasının 19-cu iclası baş
tutmuşdur.
İran İslam Respublikası ilə dostluq və mehriban qonşuluq əlaqələrinin yüksək səviyyədə saxlanması üçün
səylər göstərilmişdir. Noyabrın 27-28-də Aşqabad şəhərində İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının XV Zirvə Görüşü
çərçivəsində Azərbaycan və İran Prezidentləri arasında baş tutmuş görüş ikitərəfli münasibətlərin inkişafına təkan
2231

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

vermişdir. Görüş çərçivəsində iki ölkə prezidentlərinin iştirakı ilə "İran İslam Respublikasının ərazisindən təbii
qazın tranzit şərtlərini müəyyənləşdirən Saziş" imzalanmışdır. İl ərzində Azərbaycan və İran xarici işlər nazirləri
arasında görüşlər təşkil olunmuşdur. Dekabrın 22-də İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri Hüseyn Əmir
Abdullahian Azərbaycana ilk rəsmi səfərini etmişdir.
Gürcüstan ilə dostluq və əməkdaşlıq gündəliyi kifayət qədər geniş olmaqla sabit əsasda inkişaf etmiş, hər
iki dövlət rəsmilərinin, o cümlədən Gürcüstan Baş naziri İrakli Qaribaşvilinin ölkəmizə, Azərbaycan
Respublikasının müdafiə və mədəniyyət nazirlərinin Gürcüstana səfərləri baş tutmuşdur. Gürcüstan Baş naziri
iştirakı ilə sentyabrın 29-da Bakıda Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın 8-ci iclası keçirilmişdir.
Qazaxıstan ilə münasibətlərimiz qarşılıqlı hörmət və dostluq ruhunda davam etmiş, iyunun 21-də
Qazaxıstan Respublikasının Baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri Muxtar Tleuberdi ölkəmizə səfər etmişdir.
Eyni zamanda, Qazaxıstanın ticarət və inteqrasiya naziri Bakıt Soltanov sentyabrın 9-da Bakıda keçirilmiş Birgə
Hökumətlərarası Komissiyanın 17-ci iclasında iştirak etmişdir.
2021-ci ildə Türkmənistan ilə qarşılıqlı hörmət və dostluq ruhunda münasibətlərimiz davam etmişdir.
Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Türkmənistana səfər etmiş və səfər çərçivəsində
yanvarın 21-də “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkmənistan Hökuməti arasında Xəzər dənizində
“Dostluq” yatağının hidrogen resurslarının birgə kəşfiyyatı və işlənməsi və mənimsənilməsi üzrə Anlaşma
Memorandumu” imzalanmışdır. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının XV Zirvə Görüşü çərçivəsində Azərbaycan və
Türkmənistan dövlət başçıları arasında Aşqabad şəhərində baş tutmuş görüş ikitərəfli münasibətlərin inkişafına
təkan vermişdir.
2021-ci ildə üçtərəfli əməkdaşlıq formatları çərçivəsində əməkdaşlıq davam etdirilmişdir. Belə ki,
yanvarın 13-də İslamabad şəhərində Azərbaycan, Türkiyə və Pakistanın xarici işlər nazirlərinin 2-ci, fevralın 23də isə Ankara şəhərində Azərbaycan, Türkiyə və Türkmənistanın xarici işlər nazirlərinin 5-ci üçtərəfli görüşləri
keçirilmişdir.
Digər dövlətlərlə ikitərəfli münasibətlər
2021-ci ildə strateji tərəfdaşlarımız olan Belarus, Ukrayna, Özbəkistan, habelə yüksək səviyyəli
əməkdaşlıq münasibətlərini bölüşdüyümüz Moldova, Tacikistan və Qırğızıstan ilə əlaqələr genişlənmiş, ali və
yüksək səviyyədə ikitərəfli əsasda ölkəmizə səfərlər və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində görüşlər bu
əməkdaşlığa töhfə vermişdir.
ABŞ, Çin və Avropa dövlətləri ilə münasibətlər diqqət mərkəzində saxlanılmışdır.
Bu xüsusda, qeyd edilməlidir ki, 2021-ci il ərzində ABŞ-la Azərbaycan arasında ali səviyyədə məktub
mübadilələri və ABŞ dövlət katibi Entoni Blinken ilə Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun
Bayramov arasında təmaslar baş tutmuşdur. Bununla yanaşı, Oklahoma ştatının qubernatoru Kevin Stitti və
Oklahoma Milli Qvardiya Komandanı general-leytenant Maykl Thompsonun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti
və ABŞ Dövlət Departamentinin digər rəsmilərinin ölkəmizə səfərləri olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası ilə Çin Xalq Respublikası arasında siyasi, iqtisadi və nəqliyyat-logistika
sahələrində əməkdaşlıq ilə bağlı təmaslar davam etdirilmişdir. 2021-ci ildə Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev ilə Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpin arasında telefon danışığı və müvafiq fikir
mübadiləsi ikitərəfli münasibətlərin inkişafına təkan vermişdir. İl ərzində Azərbaycan-Çin Hökumətlərarası
ticarət-iqtisadi əməkdaşlıq Komissiyasının 8-ci iclası keçirilmiş, Azərbaycan və Çin şəhərləri arasında əməkdaşlıq
əlaqələrinin qurulmasına dair sazişlər imzalanmışdır.
2021-ci ildə Avropa dövlətlərindən Macarıstan, Xorvatiya, Serbiya, Bosniya və Herseqovina, Avstriya,
Rumıniya, Litva, Slovakiya, Çex Respublikası və ATƏT-in Fəaliyyətdə olan Sədri qismində İsveç xarici işlər
nazirləri Azərbaycana səfər etmişlər. Beynəlxalq tədbirlər çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının xarici işlər
naziri Macarıstan, Polşa, Bolqarıstan, Portuqaliya, Rumıniya, İsveç, Finlandiya, İslandiya, Estoniya, Niderland
Krallığı və Fransa xarici işlər nazirləri ilə görüşmüşdür. Azərbaycan Respublikası ilə Portuqaliya, Almaniya,
Böyük Britaniya, Slovakiya, Sloveniya, Rumıniya və Xorvatiya xarici işlər nazirlikləri arasında siyasi
məsləhətləşmələr keçirilmişdir.
Yaxın Şərq və Afrika dövlətləri ilə Xarici İşlər Nazirlikləri xətti ilə təmaslar davam etmişdir. Beynəlxalq
tədbirlər çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri İraq Respublikasının, Suriya Ərəb
Respublikası, Bəhreyn Krallığı, Livan Respublikası, Fələstin Dövlətinin xarici işlər naziri ilə görüşmüş, Qətər
Dövlətinin Baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri ölkəmizə səfər etmişdir. 2021-ci il ərzində Azərbaycan
Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi ilə Misir Ərəb Respublikası, Qətər Dövləti və Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının
Xarici İşlər Nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilmişdir. 23-24 iyun tarixlərində Azərbaycan
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Respublikası xarici işlər nazirinin Səudiyyə Ərəbistanı Krallığına rəsmi səfəri baş tutmuşdur. İl ərzində, həmçinin
İsrail Dövləti, İraq, Qətər Dövləti və BƏƏ ilə iqtisadi əməkdaşlıq üzrə birgə komissiyaların iclasları keçirilmişdir.
Afrika regionu ölkələrinə gəldikdə, beynəlxalq tədbirlər çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının xarici işlər
naziri Somali Federativ Respublikası, Qvineya-Bisau Respublikası, Çad, Lesoto Krallığı, Kamerun, Burundi,
Uqanda və Kapo-Verde xarici işlər nazirləri ilə görüşlər keçirmişdir.
Asiya regionu dövlətləri, o cümlədən İndoneziya, Malayziya, Koreya Respublikası və Vyetnam ilə
münasibətlərimizdə ümumilikdə müsbət tendensiya üstünlük təşkil etmişdir.
Xüsusilə qeyd olunmalıdır ki, Pakistan ilə strateji tərəfdaşlıq münasibətlərimiz 2021-ci ildə uğurla inkişaf
etmişdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 28-də Aşqabadda Pakistanın İslam
Respublikasının Prezidenti Arif Alvi ilə görüşmüş, yanvarın 13-14-də Azərbaycan Respublikasının xarici işlər
naziri Ceyhun Bayramov Pakistan İslam Respublikasına rəsmi səfər etmiş, dekabrın 1-2-də Bakıda Azərbaycan –
Pakistan Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın 7-ci iclası keçirilmişdir.
Azərbaycan ilə Cənubi Amerika və Karib hövzəsi regionunun ölkələri, xüsusilə Sent-Kits və Nevis,
Nikaraqua, Qvatemala, Qrenada, Venesuela, Çili, Peru və Boliviya Çoxmillətli Dövləti arasında təmaslar davam
etmiş, o cümlədən beynəlxalq tədbirlər çərçivəsində xarici işlər nazirləri (bəzi hallarda Xarici İşlər nazirliklərinin
yüksək vəzifəli şəxsləri) səviyyəsində görüşlər keçirilmiş və diplomatik münasibətlərimizin qurulmasının yubiley
(Peru və Boliviya Çoxmillətli Dövləti) ilə bağlı təbrik məktubları mübadiləsi baş tutmuşdur.
Ümumilikdə, Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri öz həmkarları ilə Azərbaycanda və onun
hüdudlarından kənarda 80-dan çox görüş keçirmiş, 16 ölkənin xarici işlər naziri ölkəmizə səfər etmişdir.
İl ərzində qonşu dövlətlərlə yanaşı Ukrayna, Belarus Respublikası, Estoniya Respublikası, Bolqarıstan
Respublikası, Serbiya Respublikası, Çex Respublikası, Slovakiya Respublikası, Xorvatiya Respublikası,
Macarıstan, Pakistan İslam Respublikası, Monqolustan, Qətər Dövləti, Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı, İndoneziya
Respublikası və İspaniya Krallığı ilə -ümumilikdə 27 beynəlxalq müqavilə imzalanmışdır.
2021-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bosniya və Herseqovinada və Müqəddəs Taxt-Tacda
Səfirlikləri təsis edilmişdir.
İl ərzində dünya dövlətləri ilə parlamentlərarası əməkdaşlıq davam etmişdir. Bu xüsusda, qeyd edilməlidir
ki, Bosniya və Herseqovina Parlament Assambleyasının Xalqlar Palatasının Sədri, Türkiyə Böyük Millət
Məclisinin Sədri, Pakistan İslam Respublikası Milli Assambleyasının Sədri və Koreya Respublikası Milli
Assambleyasının Sədri ölkəmizə, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin Sədri isə ikitərəfli əsaslarda
İtaliya, Slovakiya, Macarıstan və İrana, eləcə də beynəlxalq parlamentlərarası təşkilatların iclaslarında iştirak
məqsədilə Avstriya, İspaniya, Yunanıstan, Rusiya, Qazaxıstan və Pakistana səfərlər etmişdir.
İqtisadi və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq
Azərbaycan Respublikasının dünya ölkələri ilə ikitərəfli iqtisadi əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişafı,
birbaşa xarici sərmayələrin ölkə iqtisadiyyatına cəlb edilməsi, işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə gedən bərpa
proseslərində xarici şirkətlərin iştirak imkanlarının araşdırılması və qeyri-neft sektorunda yeni əməkdaşlıq
sahələrinin qurulmasının təşviqi istiqamətində iş aparılmışdır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq tapşırığına əsasən ölkəmizdə qurulmaqda olan Ələt Azad
İqtisadi Zonaya (AFEZ) birbaşa xarici sərmayələrin cəlb edilməsi məqsədilə XİN və xaricdə akkreditə olunmuş
səfirliklərimiz fəaliyyət göstərmişdir.
Ölkəmizin tranzit-nəqliyyat potensialının gücləndirilməsi istiqamətində Şərq-Qərb, Şimal-Cənub və
Cənub-Qərb beynəlxalq nəqliyyat dəhlizləri və marşrutlarının, o cümlədən Zəngəzur dəhlizinin, regional
nəqliyyat və infrastruktur layihələrinin əhəmiyyəti müxtəlif platformalardan təbliğ edilmişdir.
Cənub Qaz Dəhlizinin tam istismara verilməsi nəticəsində Azərbaycan 2021-ci il ərzində İtaliya,
Yunanıstan və Bolqarıstana qaz təchiz etməklə bu ölkələrin və bütövlükdə Avropa İttifaqının enerji
təhlükəsizliyinə öz töhfəsini verməyə davam etmişdir.
2021-ci il iyulun 6-15-də keçirilmiş BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf üzrə 2021-ci il Yüksək Səviyyəli Siyasi
Forumu zamanı Azərbaycan Respublikası növbəti Könüllü Milli İcmalını (KMİ) təqdim etmişdir. Bununla, region
ölkələri arasında Azərbaycan Respublikası BMT-nin “2030-cu ilədək Dayanıqlı İnkişaf Gündəliyi”nin icrası ilə
bağlı sayca üçüncü KMİ təqdim etmiş ilk ölkə və dünyanın 12 ölkəsindən biri olmuşdur.
Mədəniyyətlər və dinlər arasında dialoqun təşviqi Azərbaycanın xarici siyasətində ənənəvi olaraq önəmli
yer tutur. Xalqlar və mədəniyyətlər arasında dialoq və əməkdaşlığın inkişafı üçün Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin təşəbbüsü ilə 2008-ci ildə başlamış “Bakı Prosesi” çərçivəsində UNESCO, ICESCO, BMT-nin
Sivilizasiyalar Alyansı, Avropa Şurası və Ümumdünya Turizm Təşkilatı ilə tərəfdaşlıqda iki ildən bir keçirilən
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Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun mədəniyyətlərarası dialoqun təşviqi üçün vacib qlobal
platforma olması bu il də BMT Baş Assambleyasının “Sülh naminə sülh mədəniyyətinin, dinlərarası və
mədəniyyətlərarası dialoqun, qarşılıqlı anlaşmanın və əməkdaşlığın təşviqi” adlı qətnaməsində (A/RES/76/69) öz
əksini tapmışdır.
İl ərzində Azərbaycan Respublikası, həmçinin beynəlxalq səviyyədə humanitar yardım və inkişafa dəstək
fəaliyyətini davam etdirmişdir. Bununla bağlı, qeyd edilməlidir ki, yalnız Azərbaycan Respublikasının
Beynəlxalq İnkişafa Yardım Agentliyi – AİDA-nın (Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi tərkibində
fəaliyyət göstərilir) əlaqələndirməsi ilə 2021-ci ildə İndoneziya, Xorvatiya, Sent-Vinsent və Qrenadinə humanitar
yardım, eləcə də Türk Dövlətləri Təşkilatı xətti ilə isə Burkina-Fasoya COVID-19 əleyhinə peyvənd
göndərilmişdir. Ümumilikdə isə ölkəmiz indiyədək dünyanın 80-a yaxın ölkəsinə və üç beynəlxalq təşkilata
yardım göstərmişdir. Bundan əlavə, AİDA-nın qoşulduğu İslam İnkişaf Bankının Afrika ölkələrində “Qarşısı
alınabilən görmə qabiliyyətinin itirilməsi ilə mübarizə” (AFAB) layihəsi çərçivəsində 2021-ci ildə Qvineya, Kotd'İvuar və Nigerdə humanitar aksiyalar keçirilmişdir.
Eyni zamanda, Qoşulmama Hərəkatı və İslam Əməkdaşlığı Təşkilatına üzv dövlətlərinin vətəndaşları
üçün təsis edilmiş qrant proqramları sayəsində 2021-ci ildə 37 ölkədən 40 tələbə Azərbaycan universitetlərində
ali təhsil almaq şansı əldə etmişdir. AİDA-nın ADA Universiteti ilə birgə təşkil etdiyi “Əcnəbi diplomatlar üçün
xarici siyasət proqramı” çərçivəsində 15 xarici diplomat üçün təlim təşkil olunmuşdur.
Beynəlxalq qurumlarda sədrlik: Qoşulmama Hərəkatı
2021-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Qoşulmama Hərəkatına sədrliyi uğurla davam etdirilmişdir.
Beynəlxalq təşkilat və qurumlar çərçivəsində, xüsusilə BMT-nin 6 qərargahında (Nyu-York, Cenevrə, Vyana,
Nayrobi, Paris, Haaqa) Hərəkatın fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi həyata keçirilmiş, Hərəkat adından müvafiq
bəyanatlar səsləndirilmiş və irəli sürülmüş qətnamələr qəbul olunmuşdur.
Koronavirus (COVID-19) pandemiyasının ilk günlərindən Azərbaycan dünya ölkələrini bu hədəyə qarşı
həmrəy olmağa və qarşılıqlı şəkildə əməkdaşlıq etməyə çağıran təşəbbüslərlə çıxış edən ölkələrdən biri olmuşdur.
Bu xüsusda, 23 mart 2021-ci il tarixində BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının 46-cı sessiyası çərçivəsində
Qoşulmama Hərəkatının sədri qismində Azərbaycanın təşəbbüsü ilə “COVID-19 əleyhinə peyvəndlərə bərabər,
məqbul qiymətə, vaxtında və universal əlçatanlığın təmin edilməsi” adlı qətnamə qəbul edilmişdir. Qətnaməyə
ümumilikdə 137 dövlət həmmüəlliflik etmişdir ki, bu da BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasında qəbul edilən
qətnamələr üçün olduqca yüksək göstəricidir.
2021-ci il dekabrın 16-da BMT Baş Assambleyasının 76-cı sessiyası çərçivəsində Assambleyanın plenar
iclasında Hərəkatın sədri qismində Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə Hərəkat
üzvləri adından irəli sürülmüş “COVID-19 əleyhinə peyvəndlərə bərabər, məqbul qiymətə, vaxtında və universal
əlçatanlığın təmin edilməsi” adlı qətnamə BMT üzv dövlətlərinin mütləq əksəriyyətinin dəstəyi ilə qəbul
edilmişdir.
2021-ci il oktyabrın 4-5-də Qoşulmama Hərəkatında Azərbaycan sədrliyinin təşəbbüsü əsasında
Hərəkatın üzv dövlətlərini təmsil edən 100-dən çox gəncin iştirakı ilə Qoşulmama Hərəkatı Gənclər Şəbəkəsinin
virtual təsis iclası, 26 noyabr 2021-ci il tarixində isə Hərəkatın Parlamentarilər Şəbəkəsinin təsis iclası
keçirilmişdir.
2021-ci il oktyabrın 11-12-də Belqradda Qoşulmama Hərəkatının təsis edilməsinin 60-cı ildönümü
münasibətilə yüksək səviyyəli yubiley tədbiri keçirilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin
açılış nitqində təsis edilməsindən bəri Hərəkatın beynəlxalq münasibətlər sistemində oynadığı mühüm rolu
vurğulanmış, QH-nin əsasını təşkil edən Bandunq prinsiplərinin əhəmiyyətinə diqqət çəkilmiş, xüsusilə
suverenlik və ərazi bütövlüyünə hörmət, təcavüz aktlarından çəkinmə, digər dövlətlərin daxili işlərinə qarışmama
kimi prinsiplərin müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində aktuallığı və əhəmiyyəti vurğulanmışdır.
Həmçinin Qoşulmama Hərəkatının prinsip, ideya və məqsədlərinin həyata keçirilməsində
parlamentarilərin konstruktiv rolu nəzərə alınaraq, üzv dövlətlərin parlamentləri arasında əlaqələrin
dərinləşdirilməsi məqsədilə 26 noyabr 2021-ci il tarixində QH Azərbaycan sədrliyinin təşəbbüsü əsasında
Hərəkatın Parlamentarilər Şəbəkəsinin təsis iclası keçirilmişdir. QH-nin Parlamentarilər Şəbəkəsinin təsis
edilməsi QH sədrliyimizin Hərəkata tarixi töhfəsi olmaqla yanaşı, ölkəmizin digər dövlətlərlə parlamentlərarası
əməkdaşlığının inkişafına töhfə verən təşəbbüs olması baxımından əhəmiyyətlidir.
Türk Dövlətləri Təşkilatı
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Türk Dövlətləri Təşkilatında ölkəmizin 15 oktyabr 2019-cu ildən etibarən başlayan sədrliyi uğurla davam
etmişdir. Bu müddətdə təşkilatın fəaliyyəti daha da güclənmiş və nüfuzu artmışdır. Azərbaycanın il ərzində
sədrliyi dövründə videokonfrans vasitəsilə Türk Dövlətləri Təşkilatının qeyri-rəsmi Zirvə Görüşü (31 mart 2021ci il), Təşkilata üzv dövlətlərin mediaya məsul nazir və rəsmilərinin Bakıda iclası (10 aprel 2021-ci il), Xarici
İşlər Nazirləri Şurasının “Əfqanıstandakı vəziyyət və son inkişaflar işığında onun Türkdilli Dövlətlərin
Əməkdaşlıq Şurasının üzv dövlətlərinə təsiri” mövzusunda İstanbulda fövqəladə iclası (27 sentyabr 2021-ci il) və
sahəvi əməkdaşlıq ilə bağlı digər önəmli tədbirlər keçirilmişdir.
12 noyabr 2021-ci ildə İstanbulda Türk Dövlətləri Təşkilatının Səkkizinci Zirvə Görüşü keçirilmişdir.
Zirvə Görüşündə, o cümlədən təşkilatın adının dəyişdirilməsi və Türkmənistanın təşkilatda müşahidəçi statusu
alması barədə qərar, “Türk Dünyasına Baxış - 2040” sənədi və Səkkizinci Zirvə Görüşünün Bəyannaməsi qəbul
edilmiş, Sədrlik Azərbaycandan Türkiyəyə ötürülmüşdür. Səkkizinci Zirvə Görüşünün Bəyannaməsində üzv
dövlətlər Azərbaycan Respublikasını 44 günlük Vətən müharibəsində Qələbə münasibətilə təbrik etmiş,
torpaqlarımızın hərbi işğaldan azad edilməsi ilə bağlı haqq işinə dəstəyini ifadə etmiş, Ermənistan ilə Azərbaycan
arasında münaqişənin bitməsini alqışlamış və bir-birinin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və sərhədlərinin
toxunulmazlığının qarşılıqlı tanınması və hörmət əsasında münasibətlərin normallaşmasını dəstəkləmiş və
Azərbaycanın münaqişədən sonra bərpa, yenidənqurma və reinteqrasiya səylərinə dəstəkləməyə hazır olduqlarını
ifadə etmişlər. Zirvə Görüşündə dövlətimizin başçısı Azərbaycan Respublikasının torpaqlarının azad edilməsini
və ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasını təmin edən, Türk birliyinə önəmli töhfə verən, regionda davamlı sülh və
sabitliyə nail olunmasına yol açan tarixi Qələbə münasibətilə Türk Dünyasının Ali Ordeni ilə təltif olunmuşdur.
ATƏT-in Təhlükəsizlik üzrə Əməkdaşlıq Forumu
2021-ci il dekabrın 15-də ATƏT-in Təhlükəsizlik üzrə Əməkdaşlıq Forumunun (TƏF) Avstriya Sədrliyi
altında son iclası keçirilib. İclasın yekununda Avstriya tərəfi Sədrlik funksiyasını Azərbaycana ötürüb.
Avstriya TƏF-in Sədri funksiyasını 2021-ci ilin sentyabr-dekabr ayları üzrə icra edib. TƏF-də Sədrlik il
ərzində əlifba sırası ilə ATƏT-in üç iştirakçı dövləti tərəfindən həyata keçirilir. Beləliklə, Azərbaycan tərəfi rəsmi
olaraq TƏF-in Sədri funksiyasını 2022-ci ilin yanvar-aprel aylarında yerinə yetirəcək. Azərbaycanın TƏF-də
Sədrliyi dövründə Avstriya və Belarus TƏF Troykasının üzvləri qismində fəaliyyət göstərəcəklər.
ATƏT-in hərbi-siyasi ölçüsünü əhatə edən və təşkilatın bu sahədə əsas strukturu olan Təhlükəsizlik üzrə
Əməkdaşlıq Forumu ATƏT məkanında hərbi təhlükəsizlik və stabilliyin gücləndirilməsi istiqamətində fəaliyyət
göstərir. Forum ATƏT-ə üzv dövlətlərin hərbi-siyasi öhdəliklərinin və bu sahədə mövcud olan müvafiq sənədlərin
həyata keçirilməsinə töhfə verir. İştirakçı dövlətlər arasında hərbi-siyasi sahədə müxtəlif təhlükəsizlik və etimad
quruculuğu tədbirləri vasitəsi ilə onlar arasında etimadın möhkəmləndirilməsi və bununla ümumi təhlükəsizlik və
stabilliyə töhfənin verilməsinə xidmət edir.
BMT və digər beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq
Azərbaycan Respublikası əvvəlki illərdə olduğu kimi, 2021-ci il ərzində də beynəlxalq sülh, təhlükəsizlik
və inkişafın bərqərar edilməsi istiqamətində BMT Nizamnaməsinin məqsədlərinin yerinə yetirilməsinə öz
töhfəsini vermişdir.
Ölkəmiz terrorçuluğa, mütəşəkkil cinayətkarlığa, narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə,
kibercinayətkarlığa və çirkli pulların yuyulmasına, eləcə də digər yeni təhdid və çağırışlara qarşı mübarizə
sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıqda fəal iştirak etmişdir.
BMT Baş Assambleyasının 76-cı sessiyasının yüksək səviyyəli həftəsi (21-27 sentyabr 2021-ci il)
çərçivəsində “Ümid sayəsində dayanıqlılıq yaratmaq – COVID-19-dan sonra bərpa olunmaq, dayanıqlı
yenidənqurma, planetin ehtiyaclarını qarşılamaq, insanların hüquqlarına hörmət etmək və Birləşmiş Millətlər
Təşkilatını canlandırmaq” mövzusunda ümumi müzakirələrdə Azərbaycan Respublikası adından Prezident İlham
Əliyevin videobəyanatı səsləndirilmişdir.
Aprelin 8-9-da BMT Baş Assambleyasının 75-ci sessiyasının sədri Volkan Bozkırın ölkəmizə səfəri təşkil
edilmişdir.
BMT-nin Korrupsiya əleyhinə Konvensiyasına tərəf dövlətlərin Konfransının 13-17 dekabr 2021-ci il
tarixlərində Misir Ərəb Respublikasının Şarm Əl-Şeyx şəhərində keçirilmiş 9-cu sessiyası çərçivəsində “Maliyyə
toplanması üzrə fəaliyyətin korrupsiya və əlaqəli cinayətkarlıq məqsədləri üçün sui-istifadə edilməsi” (Misuse of
fundraising activities for corruption and related criminal offences) mövzusunda paralel tədbir (side-event)
keçirilmiş, xüsusilə Vətən müharibəsi dövründə xaricdə fəaliyyət göstərən erməni diaspor təşkilatları və xeyriyyə
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fondları tərəfindən ianə toplanaraq qanunsuz əsasda Azərbaycan ərazilərinə göndərilməsi və burada terrorçuluğun
maliyyələşdirilməsi məqsədilə istifadə edilməsinə beynəlxalq ictimaiyyətin diqqəti yönəldilmişdir.
2021-ci il ərzində beynəlxalq qurumların seçkili vəzifələrinə Azərbaycan Respublikası tərəfindən irəli
sürülmüş namizədliklərin təşviq edilməsi istiqamətində fəaliyyət davam etdirilmişdir. Aparılmış uğurlu seçki
kampaniyasının nəticəsi olaraq Paris şəhərində 17 noyabr 2021-ci il tarixində keçirilmiş seçkilərdə ölkəmiz 143
səs toplayaraq UNESCO İcraiyyə Şurasının 2021-2025-ci illər üçün üzvü, 30 noyabr 2021-ci il tarixində
keçirilmiş seçkilərdə UNESCO-nun Silahlı Münaqişələr zamanı mədəni mülkiyyətin qorunması üzrə
Hökumətlərarası Komitəsinin 2021-2025-ci illər üzrə üzvü seçilmişdir. Bundan əlavə Azərbaycan
Respublikasının əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin müşaviri Azad Tağızadə növbəti dəfə BMT-nin
Əməkçi Miqrantlar üzrə Komitəsinin (CMW) 2022-2025-ci illər üzrə üzvlüyünə seçilmişdir.
Ölkəmizin xarici siyasətində önəmli yer tutan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında üzvlüyümüzün 30 illiyi
2021-ci ilə təsadüf etmişdir. Bu təşkilat Ermənistanın təcavüzünə məruz qaldığımız illərdə Azərbaycana
münasibətdə öz ədalətli, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə əsaslanan mövqeyi ilə seçilmiş və
dövlətimizin haqq işini dəstəkləmişdir. İl ərzində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Ermənistan Respublikasının
Azərbaycan Respublikasına təcavüzünə dair Təmas Qrupuna üzv ölkələrin təşkilatda akkreditə olunmuş daimi
nümayəndələri, İƏT Baş katibi və ICESCO-nun Baş direktoru ölkəmizə səfərləri baş tutmuş, Azərbaycan
Respublikasının xarici işlər naziri İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin Azərbaycan Respublikasında
akkreditə olunmuş səfirləri ilə görüşü keçirilmişdir.
2021-ci il noyabrın 28-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Aşqabadda keçirilən
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 15-ci Zirvə Toplantısında iştirak etmişdir. Görüş zamanı qəbul edilmiş yekun
sənəddə (Ashgabat Consensus for Action) üzv dövlətlər Azərbaycan Respublikası Hökuməti və xalqını
torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi və ərazi bütövlüyümüzün bərpası münasibətilə təbrik etmiş, bunun Cənubi
Qafqaz regionunda xoş qonşuluq münasibətlərinin qurulması vasitəsilə davamlı sülh və iqtisadi rifah üçün yol
açdığına inamını ifadə etmiş, Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yenidənqurma və bərpa layihələrinə
sərmayə yönəltmək üçün imkanları araşdırmağa çağırış etmişlər.
İl ərzində ölkəmizin Aİ və NATO ilə, eləcə də üzvü olduğumuz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, GUAM,
Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə və Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı
kimi təşkilatlar çərçivəsində milli maraqlarımız əsasında əməkdaşlıq davam etdirilmişdir.
Aİ ilə Azərbaycan arasında mövcud olan dialoq 2021-ci ildə intensivliyi ilə səciyyələnmişdir. Aİ
Şurasının Prezidenti Şarl Mişel və Aİ-nin Qonşuluq və Genişlənmə üzrə Komissarı Oliver Varhelyinin ölkəmizə
səfərləri baş tutmuşdur. Bu təmaslar zamanı, o cümlədən 15 dekabr tarixində Brüssel şəhərində Aİ-nin Şərq
Tərəfdaşlığının VI Zirvə Görüşündə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Aİ ilə münasibətlərin
inkişafında ölkəmizin mövqeyi və gözləntilərini qarşı tərəfə çatdırmışdır. Son 4 ildə fiziki əsasda ilk dəfə
keçirilmiş Şərq Tərəfdaşlığı Zirvə Toplantısının yekununda qəbul edilmiş Birgə Bəyannamədə Aİ tərəfindən
bütün tərəfdaş ölkələrin müstəqilliyi, suverenliyi və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri çərçivəsində ərazi
bütövlüyünə dəstək bir daha ifadə olunmuşdur.
İl ərzində NATO ilə yüksək səviyyəli siyasi dialoq davam etdirilmişdir. Belə ki, 15 dekabr 2021-ci il
tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev Brüsseldə keçirilmiş Avropa İttifaqının Şərq
Tərəfdaşlığı ölkələrinin Zirvə Görüşü çərçivəsində NATO-nun Baş katibi Yens Stoltenberqin dəvəti əsasında
NATO-nun mənzil-qərargahına səfər etmişdir. Səfər çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin NATOnun Baş katibi ilə görüşü baş tutmuş və birgə mətbuat konfransı keçirilmişdir. Həmçinin Azərbaycan Respublikası
Prezidenti Şimali Atlantika Şurasının Azərbaycan Respublikası ilə birlikdə “30+1” formatında keçirilmiş
iclasında iştirak etmişdir. İl ərzində NATO rəsmiləri ilə digər səviyyələrdə də təmaslar davam etmişdir. NATO
rəsmiləri və müttəfiq dövlətlər Türkiyənin Komandanlığı altında Həmid Kərzai adına Kabil Beynəlxalq Hava
Limanında (HKİA) qüvvə mühafizəsinə və müxtəlif qərargah vəzifələrinə cəlb olunmuş hərbi kontingentimizin
“Qətiyyətli dəstək” missiyasının son günlərində HKİA-nın təhlükəsizliyin təmin olunması və təhlükəsiz təxliyə
prosesinə şərait yaradılması ilə bağlı müstəsna xidmətlərini yüksək qiymətləndirmişlər.
Çoxtərəfli əməkdaşlıq sahəsində digər bir tədbir 13 dekabr tarixində Sakit Okean Alyansı təşkilatının
Bakıdakı ofisinin açılışını olmuşdur.
Hesabat ili ərzində Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmiləri ATƏT, Avropa Şurası, UNESCO, BMT-nin
Cenevrədəki Ofisi və Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə səfərlər etmişlər.
Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xaricdə üzləşdikləri çətinliklərin həlli istiqamətində
2021-ci il ərzində görülən işlərə dair
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2021-ci ildə də qanunvericiliyimizə və ölkəmizin tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq
xaricdəki vətəndaşlarımızın hüquq və azadlıqlarının qorunması istiqamətində zəruri tədbirlər davam etmişdir. Bu
sahədə aparılan çoxşahəli fəaliyyətdən bəziləri aşağıdakı kimi olmuşdur:
İraq Respublikası və Suriya Ərəb Respublikasının qaçqın düşərgələri və həbsxanalarında saxlanılan 81
nəfər (69-u uşaq və 12-si qadın olmaqla) Azərbaycan Respublikası vətəndaşı repatriasiyası edilmişdir.
Həmçinin koronavirus (COVID-19) pandemiyası ilə əlaqədar, ölkə rəhbərliyinin müvafiq tapşırıq və
qərarlarından irəli gələrək, 2021-ci il ərzində xarici ölkələrdən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının təxliyəsi
prosesinin təşkili, ölkəmizə giriş-çıxışla bağlı vətəndaşlarımızın qarşılaşdıqları çətinliklərin müəyyən edilməsi və
bu sahədə daxil olmuş müraciətlərə baxılması üzrə Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin nəzdində
yaradılmış Operativ Qərargah Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahla sıx
əməkdaşlıq şəraitində öz fəaliyyətini uğurla davam etdirmişdir.
İl ərzində Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyində həyata keçirilən vətəndaş qəbulu zamanı
yuxarıda sözügedən məqsədlərlə 80 mindən çox müraciəti qəbul edilmiş, sözügedən sahəni tənzimləyən
qanunvericiliyə müvafiq olaraq həmin şəxslərin müraciətlərinə baxılmış, gündəlik əsasda xüsusi yaradılmış
qaynar xətlərə daxil olan çoxsaylı zənglər cavablandırılmış, mümkün konsulluq və hüquqi yardım edilmiş, ölkəyə
giriş-çıxışla bağlı zəruri informasiya verilmiş və müvafiq sənədlər sonrakı baxılma üçün aidiyyəti üzrə
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargaha göndərilmişdir. Həmçinin Rusiya
Federasiyasının Dağıstan Respublikasından vətəndaşlarımızın yerüstü sərhəd-keçid buraxılış məntəqəsi
üzərindən (Yaraq Qazmalar-Samur) 2020-ci il aprel ayından başlayaraq mütəmadi əsasda Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında fəaliyyət göstərən Operativ Qərargah tərəfindən müəyyən olunmuş
prosedura uyğun ölkəmizə təxliyəsi cari ildə də həyata keçirilmişdir. (2021-ci il ərzində 4217 nəfərin sərhəd keçidi
təmin edilmişdir).
Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən təşkil olunan konfranslar, xarici siyasətin informasiya təminatı və
analitik iş
İl ərzində Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən təhlil işi davam etdirilmiş, aidiyyəti dövlət qurumlarımıza
müvafiq məlumatlar təqdim olunmuşdur.
Xarici İşlər Nazirliyi ilə ADA Universiteti tərəfindən Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümünə həsr
olunmuş konfrans, “44 günlük Zəfər yolu” adlı konfrans və sərgi, Xarici İşlər Nazirliyi və Əsir və itkin düşmüş,
girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası tərəfindən Ermənistanın ölkəmizə qarşı hərbi
təcavüzü nəticəsində itkin düşmüş şəxslərlə bağlı ADA Universitetində 30 Avqust Beynəlxalq Zorakı İtkindüşmə
Qurbanları Günü ilə əlaqədar konfrans və sərgi və digər bu kimi tədbirlər təşkil edilmişdir. XİN tərəfindən
ölkəmizdəki diplomatik korpusun mətbuat ilə iş üzrə məsul diplomatlarının və ölkəmizdə uzunmüddətli
akkreditasiya olunmuş xarici media agentliklərinin nümayəndələrinin Şuşa şəhərində səfəri təşkil edilib.
İl ərzində Xarici İşlər Nazirliyi “Diplomatiya Aləmi” jurnalının xüsusi buraxılışları və “Əhmədiyyə
Cəbrayılov-100” adlı sənədlər toplusu nəşr edilmiş, ADA Universitetində Ə.Cəbrayılovun döyüş və həyat yolunu
əks etdirən fotosərgi təşkil olunmuşdur.
Vətən müharibəsində sonra 2021-ci il ərzində işğaldan azad olunmuş ərazilərə jurnalistlərin çoxsaylı
səfərləri (press turlar) təşkil olunmuşdur. Eyni zamanda, Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə
çatdırılması məqsədilə Xarici İşlər Nazirliyi feysbuk, tviter, instaqram və yutub platformalarında aktiv fəaliyyət
davam etdirilmişdir. İl ərzində XİN-in saytında 500-dən çox xəbər yerləşdirilmişdir.
Xalq qəzeti. - 2021. – 30 dekabr. - № 285. - S. 12-13.
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Diplomatiyamızın uğurlar ili
Əli Nəcəfxanlı
Artıq tarixə çevrilən 2021-ci ildə Azərbaycan bütün sahələrdə olduğu kimi, xarici siyasətdə də böyük
uğurlara imza atmış və ölkənin milli təhlükəsizliyi daha da möhkəmlənmişdir. Ölkənin müstəqil, açıq, praqmatik
və milli maraqlara söykənən xarici siyasət kursu ilboyu uğurla davam etdirilmişdir. Beynəlxalq münasibətlərimiz
bərabərhüquqlu, qarşılıqlı hörmət və etimad əsasında qurulmuşdur. Azərbaycan dövlətinin dünyada bölücü deyil,
məhz birləşdirici xətləri təşviq etməsi xüsusi önəm daşımışdır.
2020-ci ildə Vətən müharibəsində qazandığımız möhtəşəm Qələbə siyasi-diplomatik müstəvidə daha da
möhkəmləndirilmiş, əsas səylər işğaldan azad olunmuş ərazilərin minalardan təmizlənməsi, bərpası və yenidən
qurulması vəzifələrinin həyata keçirilməsinə beynəlxalq dəstəyin göstərilməsinə yönəlmişdir. Ötən ildə
dövlətimizin üzv olduğu bir sıra təşkilatlar, eləcə də tərəfdaş ölkələr Qarabağ savaşının nəticələrini təqdir edən
bəyanatlar vermiş, Azərbaycanın səsi dünyada daha gur eşidilmişdir ki, bu da siyasi uğurlarımızın dayanıqlılıq
göstəricisi sayılır.
Yanvar ayında üçtərəfli görüşdə iştirak etmək üçün Moskvaya işgüzar səfərlə başlanan ilin rəsmi xronikası
deməyə əsas verir ki, Azərbaycanın xarici siyasət kursu məhsuldar və sayalı olub. Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev, Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin üçtərəfli görüşdən sonra
Bəyanat imzalayıblar. 2020-ci il 9 noyabr tarixli Bəyanatın 9-cu bəndinin regionda bütün iqtisadi və nəqliyyat
əlaqələrinin bərpası ilə bağlı hissəsinin reallaşdırılması məqsədilə baş nazirlərin müavinlərinin birgə həmsədrliyi
ilə üçtərəfli işçi qrupu yaradılması barədə təklifi dəstəklədiklərini bildiriblər. Mətbuata verilən açıqlamalarda da
problemin həlli üçün konkret əməli addımların atılması əzmi ifadə olunub. Cənab İlham Əliyev deyib ki, artıq
Qarabağ münaqişəsi keçmişdə qalıb və biz gələcək barədə, qonşu olaraq necə yaşamaq, nəqliyyat arteriyalarının
açılması məsələlərini həll etməyə necə çalışmaq və gələcəkdə regional sabitliyi və təhlükəsizliyi necə
möhkəmlətmək haqqında düşünməliyik.
Yanvarın 14-də Prezidentin mədəniyyət paytaxtı elan etdiyi azad Şuşaya ilk səfəri, orada üçrəngli
bayrağımızı ucaltması, hərbçilərlə görüşü və çıxışı, eyni zamanda, dünyaya vacib mesaj idi ki, haqqı, ədaləti bərpa
etmiş qəhrəman Azərbaycan xalqı artıq dinc quruculuq mərhələsinə qədəm qoyur. Xurşidbanu Natəvanın, Üzeyir
Hacıbəylinin və Bülbülün büstlərinin Şuşaya gətirilməsi və əvvəlki yerlərinə qoyulması tarixi köklərə sıx bağlı
olan və mədəni irsini bərpa edən Azərbaycanı işğalçı Ermənistandan nə qədər üstün keyfiyyətlərə malik ölkə kimi
bir daha tanıdıb.
İlin siyasi yekunlarının prioritetlərindən biri də dünyanı sarmış COVID-19 pandemiyasına qarşı effektiv
mübarizə məqsədilə dünya birliyinin digər üzvləri ilə birgə çalışmalarda Azərbaycanın aparıcı mövqe tutması
olub. Dövlətimizin Qoşulmama Hərəkatında sədrliyi uğurla davam edib və üzv dövlətlərin potensialının qarşıda
duran məqsədlərin reallaşdırılmasına yönəlməsi təmin edilib. Bütün bunlar regionda sabitləşdirici rol oynayan
ölkəmizə olan rəğbəti daha da artırıb.
Tarixi səfərlər, görüşlər, təşəbbüslər, mötəbər nümayəndə heyətlərinin Bakıda qəbul edilməsi Azərbaycanın
xarici siyasət kursunun inamla davam etdirildiyinin göstəriciləri olub. Postmünaqişə mərhələsində diplomatik
fəaliyyət, ikitərəfli və üçtərəfli əməkdaşlıq formatları, iqtisadi və humanitar ünsiyyətlər, türk birliyinin
möhkəmləndirilməsi naminə addımların atılması, media təmsilçilərinə verilən müsahibələr ilin aydın siyasi
mənzərəsini canlandırır.
...Fevralın 26-da Prezident İlham Əliyev yerli və xarici media nümayəndələri üçün mətbuat konfransı
keçirərək, 29 il əvvəl törədilmiş Xocalı faciəsini Ermənistan tərəfindən Azərbaycan əhalisinə qarşı törədilmiş
qanlı cinayət, soyqırımı aktı kimi təqdim edib və vurğulayıb ki, bir çox beynəlxalq təşkilatlar bu hadisəyə
Azərbaycanın təşəbbüsü ilə öz münasibətini bildirmişlər.
...Martın 4-də İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının XIV onlayn Zirvə toplantısında Azərbaycan rəhbəri İlham
Əliyev videoformatda çıxış edib. Qarabağda erməni vəhşiliyinin nəticələri, COVID-19 pandemiyası ilə
mübarizədə qlobal səylər, inteqrasiya zərurəti barədə fikirlərini söyləyən dövlətimizin başçısı, həmçinin
Pakistanın təşəbbüsü ilə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının martın 15-nin Beynəlxalq İslamofobiya ilə Mübarizə
Günü elan olunması qərarını alqışladığını diqqətə çatdırıb.
...Apreldə Prezident İlham Əliyev İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş katibini və BMT Baş
Assambleyasının 75-ci sessiyasının prezidentini qəbul edib və dünya birliyinin sınağa çəkildiyi çağırışlara qarşı
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birgə səylərin artırılması zərurətini vurğulayıb. Dövlətimizin başçısı ADA Universitetində keçirilən “Cənubi
Qafqaza yeni baxış: münaqişədən sonra inkişaf və əməkdaşlıq” adlı beynəlxalq konfransda iştirakçıların
suallarını cavablandıraraq, Qarabağdakı bərpa prosesləri, Avropanın münaqişənin həllinə birtərəfli
yanaşmalarının aradan qaldırılması, ermənilərin isterik azərbaycanofobiya və türkofobiya xəstəliyi, vətəndaş
cəmiyyətlərinin sülhün möhkəmləndirilməsi və regionda yeni baxışla bağlı oynadığı rol, bölgənin gələcəyi ilə
əlaqədar nikbin gözləntilər barədə açıqlamalar verib. Həmin ay ölkəmizə işgüzar səfərə gələn Belarus Prezidenti
Aleksandr Lukaşenko ilə qeyri-rəsmi görüşdə ikitərəfli münasibətlərin aspektləri müzakirə olunub.
...İyunun 15-də İlham Əliyev və Rəcəb Tayyib Ərdoğan Qarabağda müttəfiqlik münasibətləri haqqında
Şuşa Bəyannaməsini imzalayıblar ki, bu da möhtəşəm sənəd olmaqla, həm Azərbaycan və Türkiyə, həm də
region üçün çox önəmli tarixi hadisədir.
...İyulun 18-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişellə
Bakıda, həmin ayın 20-də Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə Moskvada görüşlərinin münasibətlərin faydalılıq
əmsalının artırılmasında müsbət rolu olub.
...Sentyabr ayında BMT Baş Assambleyasının 76-cı sessiyasında videoformatda çıxış edən cənab İlham
Əliyev Azərbaycanın öz xarici siyasət kursuna sadiqliyini bir daha bəyan edib: “Ümid edirik ki, çoxdan
gözlənilən sülh, təhlükəsizlik və sabitlik, nəhayət, Cənubi Qafqazda bərqərar olunacaq. Azərbaycan regional
sülhə və inkişafa töhfə verən, onun gücləndirilməsinə xidmət edən ardıcıl səylərini davam edəcəkdir”.
Dövlətimizin başçısı Rusiyanın nüfuzlu “Nasionalnaya oborona” jurnalının baş redaktoru, tanınmış hərbi
ekspert İqor Korotçenkoya müsahibə verib və Vətən müharibəsində Qələbənin tarixi əhəmiyyəti, Ermənistanın
postmüharibə dövründə yanlış davranışları, Rusiya ilə dostluq münasibətləri, Qarabağda mədəni irsin, memarlıq
şedevrlərinin bərpası barədə ətraflı məlumat verib.
...Oktyabrın 26-da Azərbaycana rəsmi səfərə gələn Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğanın şərəfinə Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında ilk rəsmi qarşılanma olub və fəxri qarovul dəstəsi
düzülüb. Bu beynəlxalq aeroportun açılışı ölkəmizin yüksəlişinin necə möhkəm “qanad”larla həyata
keçirildiyinin əyani təzahürü olub.
...Noyabrın 4-də Prezident İlham Əliyevin himayəsi altında və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin
təşkilatçılığı ilə “COVID-19-dan sonrakı dünya” mövzusunda növbəti Qlobal Bakı Forumunda çıxışı zamanı
dövlətimizin başçısı qeyd edib ki, qlobal siyasətə aid təxirəsalınmaz və vacib məsələlərin müzakirəsi baxımından
bu təsisat aparıcı platformalardan birinə çevrilir.
...Noyabrın 28-də Prezident İlham Əliyev İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 15-ci Zirvə toplantısında
iştirak etmək üçün Türkmənistana səfərə gedərək orada mühüm görüşlər keçirib. Zirvə toplantısında çıxış edən
dövlətimizin başçısı İƏT çərçivəsində əlaqələrin daha da genişləndirilməsinin vacibliyini konkret misallarla
açıqlayıb. Reallığa çevrilən yeni nəqliyyat infrastrukturunun – Zəngəzur dəhlizinin Şərq-Qərb və Şimal-Cənub
dəhlizlərinin önəmli hissəsinə çevriləcəyinə və İƏT-ə üzv ölkələrin bu dəhlizdən istifadə edəcəklərinə əminliyini
bildirib.
Sona yetən ilin möhtəşəm tədbirləri sırasında Soçi və Brüssel görüşləri xüsusi qeyd edilməlidir. Noyabrın
26-da cənab İlham Əliyevin Soçidə Vladimir Putinlə ikitərəfli və Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol
Paşinyanın iştirakı ilə üçtərəfli görüşləri Azərbaycanın postmünaqişə mərhələsindəki qətiyyətli mövqeyini bir
daha ortaya qoyub. Dekabrın ortalarında Brüsseldə keçirilən VI “Şərq tərəfdaşlığı” da dövlətimizin xarici
siyasətdə qazandığı uğurlar baxımından həlledici əhəmiyyət daşıyıb.
Onu da qeyd edək ki, sammitin qəbul etdiyi birgə yekun bəyannaməsindən Belorus Prezidenti Aleksandr
Lukaşenkonun və ölkə hökumətinin daxili siyasətini qınayan maddənin məhz Azərbaycan Prezidentinin
qətiyyətli mövqeyi sayəsində çıxarılmasını və cənab İlham ƏIiyevin Belorusun sammitdə iştirak etməyən
prezidentinin maraqlarını müdafiə edə bilməsini siyasi ekspertlər yüksək dəyərləndiriblər. Məsələn, politoloq,
Rusiya Müasir Dövlət İnkişaf İnstitutunun direktoru Dmitri Solonnikovun fikrincə, İlham Əliyevin həmin
mövqeyi, Belorusa və Lukaşenkoya xoş məram jesti kimi tamamilə məntiqi və anlaşılandır. “Prezident İlham
Əliyev ardıcıl, konstruktiv, dövləti xətt yeridir. O, ölkəsinin inkişafına, iqtisadi-siyasi imkanlarının artmasına
çalışır, amma kiminləsə münasibətlərinin pisləşməsi hesabına yox. Deməli, alternativ fikir də var və üstün gələ
bilər. Onun bütün Avropaya yayılan mühüm addımı Rusiya və Belorusda yalnız alqışlanacaq”.
Azərbaycanın xarici siyasətindəki uğurlarda, o cümlədən 44 günlük Vətən müharibəsində əldə etdiyi
parlaq Qələbədə informasiya mübarizəsinin də rolu böyük olub. Prezident İlham Əliyev aparıcı informasiya
agentliklərinə, TV-lərə verdiyi müsahibələrində Qarabağ münaqişəsi haqqında əsl həqiqətləri dünya
ictimaiyyətinə lazımınca çatdırıb. Bununla da düşmənin və havadarlarının ölkəmiz haqqında yaydığı qərəzli
məlumatları təkzib edib, işğalçının bütün avantüra, qarayaxma kampaniyalarının qarşısını qətiyyətlə alıb,
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xalqımızın beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri, BMT Təhlükəsizlik Şurasının məlum qətnamələri əsasında
ədalətli müharibə apardığını bildirib. Müsahibələrdə daim xüsusi vurğulanıb ki, ölkəmizdə bütün millətlərin,
dinlərin nümayəndələrinin sülh, əmin-amanlıq şəraitində yaşamaları üçün zəruri şərait yaradılıb. Cənab İlham
Əliyevin bu il mətbuata verdiyi müsahibələr də xarici siyasətimizin prioritetlərinin beynəlxalq ictimaiyyətə ilkin
mənbədən çatdırılması baxımından önəmli olub. İlin əvvəlində Bakıda xarici media nümayəndələri üçün mətbuat
konfransı, sonra Türkiyənin Anadolu agentliyinə, France 24-ə, İtaliyanın “La Repubblica” qəzetinə, “Rossiya-1”
telekanalına, Brüsseldə İspaniyanın “El Pais” və İtaliyanın “İl Sole Ore” qəzetlərinə müsahibələri dünyada böyük
əks-səda doğurub.
Azərbaycanın xarici siyasəti, eyni zamanda, ölkəmizdə akkreditə olunan diplomatik korpus nümayəndələri
ilə əməkdaşlıq çərçivəsində uğurla həyata keçirilir. 2021-ci ildə cənab İlham Əliyev İndoneziya, Belorus, Serbiya,
Türkiyə, İtaliya, Qırğız Respublikası və Rumıniyanın səfirlərinin etimadnamələrini qəbul edib və onlarla
söhbətlərində ikitərəfli əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsi zərurətini nəzərə çatdırıb. Səfirlərin Qarabağa
təşkil olunan səfərləri, Bakıda keçirilən tədbirlərdə fəal iştirakı Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya obyektiv
şəkildə çatdırılmasını təmin edib. Əlbəttə, bütün bunlar bizim xarici siyasətimizin uğuru olmaqla yanaşı,
Ermənistan üçün diplomatik cəbhədə ölümcül zərbələr rolunu oynayıb.
Yekunda tanınmış siyasi ekspertlərin bəzi fikirlərini misal çəkək:
Avropa Şurasının eksperti, Xorvatiyanın sabiq Prezidenti, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi İdarə
Heyətinin üzvü İvo Yosipoviç: “Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın beynəlxalq hüququ necə
tətbiq etməsi və Qarabağ torpaqlarının yenidən inteqrasiyası heyranedicidir. Builki Bakı Qlobal Forumunda
Prezident Əliyevi dinləyərkən əmin oldum ki, Azərbaycan müharibədə qələbə qazandıqdan sonra sülh quruculuğu
prosesində də qalib gəlmək, etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün vətəndaşlar üçün bərabər hüquqları və
firavanlığı təmin etmək üçün kifayət qədər cəsarətə malikdir. Bu gün Azərbaycan mühüm, inkişaf edən, demək
olar, hər gün dəyişən, sürətlə irəliləyən və böyük nailiyyətlər qazanan ölkədir. Prezident İlham Əliyev qlobal
siyasi arenanın mühüm şəxsiyyəti və güclü milli liderdir”.
Misir-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin sədr müavini, Həlvan Universitetinin professoru Adil Dərviş:
“Vaxtilə Bakıda təhsil almışam. Prezident İlham Əliyev İslam abidələrini və dini məbədləri düşmən tapdağından,
dağılmaqdan və təhqir olunmaqdan qurtarmaqla öz adını tarixə xilaskar sərkərdə və dövlət xadimi kimi yazdırıb.
O, eyni zamanda, Azərbaycanda və bütün regionda tərəqqinin flaqmanı, sülhün təminatçısı, mədəniyyətlər və
dinlərarası dialoqun təşəbbüskarıdır. XXI əsrin yeni lideri keyfiyyətlərinə malik olan dövlət başçısı 44 günlük
müharibədə şanlı Qələbəyə imza atdıqdan sonra Cənubi Qafqazda sülhün və təhlükəsizliyin bərqərar olması
istiqamətində mühüm səylər göstərir. Hakimiyyətə gəldiyi gündən etibarən öz ölkəsinin iqtisadi gücünün
artırılması, ordu quruculuğu, beynəlxalq aləmdə dəstəyə nail olunması istiqamətində ardıcıl siyasət yürüdən
Prezident İlham Əliyev məhz lazım olan məqamda taleyüklü qərar qəbul etdi və qısa müddətdə işğalçı
Ermənistanın ordusunu Azərbaycanın əzəli torpaqlarından qovmağa nail oldu”.
Prezident İlham Əliyevin görkəmli dövlət xadimi, güclü sərkərdə və böyük diplomatik keyfiyyətləri
danılmazdır. Dünyada işğala məruz qalmış bəzi ölkələrdən fərqli olaraq, sonu bilinməyən danışıqlar prosesinin
nəticə vermədiyini görən Azərbaycanın dövlət başçısı lazımi məqamda, geosiyasi və regional dəyişikliklər
fonunda bütün məsuliyyəti öz üzərinə götürüb və xalqına böyük zəfər yaşadıb.
Budur, uğurlu siyasətin və diplomatiyanın təntənəsi!
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Ötən il xarici siyasətdə böyük uğurlar qazanmışıq
İmran Əliyev
Xarici siyasətimiz daxili siyasətimizin davamıdır. Bu gün Azərbaycanın xarici siyasəti prinsipiallığı
və müstəqilliyi ilə seçilir.
Bunun əsas səbəbi, əlbəttə ki, güclü siyasi iradənin mövcudluğudur. Çünki güclü siyasi iradə olmasa,
heç bir ölkə müstəqil siyasət apara bilməz. Bu siyasi iradə vardır. Bu siyasi iradə özünü həm daxili, həm
xarici siyasət məsələlərində göstərmişdir.
Eyni zamanda, ölkəmizin uğurlu inkişafı və son illərdə iqtisadi müstəqilliyimizin tam şəkildə təmin
olunması bizə imkan verir ki, xarici arenada da öz sözümüzü deyək, öz maraqlarımızı müdafiə edək.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Daha bir ili geridə qoyduq. Dünyanın bütün ölkələrində olduğu kimi, Azərbaycanda da istər rəsmi dövlət
qurumlarında, istərsə də mediada ilin yekunları ilə bağlı müxtəlif xarakterli məqalələr, vidoçarxlar hazırlanır. Biz
də bu materiallar əsasında yola saldığımız ilə ötəri nəzər yetiririk. Xatırladaq ki, 2021-ci il respublikamız üçün
bir sıra yaddaqalan hadisələrlə əlamətdar oldu. İlin sonuncu günü olan 31 dekabr miladi təqviminin tətbiq edildiyi
ölkələrdə yeni ilin gəlişi, köhnə ilin yola salınması kimi qeyd edilsə də, azərbaycanlılar üçün həm də həmrəylik
günüdür.
Ulu öndər Heydər Əliyevin təşıbbüsü ilə təsis edilən Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü
torpaqlarımızın mənfur düşmən tərəfindən işğalından sonra bizim üçün daha fərqli xarakter almış, mahiyyəti
dəyişmişdir. Dünyanın 75-dən çox ölkəsində qeyd edilən həmrəylik günü, xalqımızın birliyi, bərabərliyi, eləcə
də, bir yumruq kimi birləşməsini ifadə edir. Bizim otuz ilə yaxın müddət ərzində, bəlkə də ən çox ehtiyac
duyduğumuz məfhum, məhz elə bu birlik, həmrəylik idi.
Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi, xalq bir yumruq kimi birləşirsə, onun qarşısında heç bir qüvvə
dayana bilməz. 2021-ci il bizə bir daha göstərdi ki, Vətən müharibəsində liderinin ətrafında “dəmir yumruq” kimi
birləşən, vahid bir güc kimi hərəkət edən xalqımızın birliyi, bərabərliyi davam edir. Necə deyərlər, “dəmir
yumruq” yerindədir. Biz dövlət başçısının istər yerli, istərsə də xarici mediaya etdiyi açıqlamalarda, verdiyi
müsahibələrdə bu ifadəni tez-tez eşidir, bir olmağın bizə qazandırdığı gücü yenidən hiss edirik. Belə bir deyim
var: “El bir olsa dağ oynadar yerindən”. Bu gün bütün dünya birliyin, həmrəyliyin nələrə qadir olduğunu yaxşı
dərk edir.
Yeri gəlmişkən, ötən il dekabrın 30-da Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov ölkə üzrə 2021-ci ilin
yekunlarına dair mətbuat buraxılışını təqdim edib. Hesabatda qeyd edilir ki, 2021-ci il ərzində xarici dövlətlərlə
strateji tərəfdaşlıq istiqamətində mühüm addımlar atılıb. Belarus, Ukrayna, Özbəkistan, eləcə də, yüksək
səviyyəli əməkdaşlıq əlaqələrimiz olan Moldova, Tacikistan və Qırğızıstanla qarşılıqlı əlaqələrimiz
genişləndirilib. Həmin ölkələrlə beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində görüşlər əməkdaşlığa töhfə verib.
Bununla yanaşı, ABŞ, Çin və Avropa dövlətləri ilə münasibətlərimiz də diqqət mərkəzində saxlanılmış, bu
xüsusda önəmli irəliləyişlər əldə edilmişdir.
İlin yekunları ilə bağlı danışarkən rəsmi rəqəmlərdən, əlçatan məlumatlardan nə qədər qaçmağa çalışsaq
da, zənnimizcə, oxucuların bir hissəsi üçün cari il ərzində əldə olunan nəticələri bir daha xatırlamaq, iqtisadi və
siyasi tərəqqini konkret faktlarla nəzərdən keçirmək də kifayət qədər maraqlı və məqsədəuyğundur
Məlum olduğu kimi, 2020-ci il sentyabrın 27-də başlanan, 44 gün davam edən və Azərbaycanın parlaq
qələbəsi ilə nəticələnən Vətən müharibəsindən sonra torpaqlarımız işğaldan azad edildi. Bu, Azərbaycan
xalqının, az qala, bir qərinəlik həsrətinə son qoymaqla yanaşı, həm də ölkəmiz və region üçün yeni reallıqların
yaranması mənasına gəlirdi. Beləliklə, 2020-ci ilin sonlarında qazanılmış zəfər növbəti il üçün yeni öhdəliklər
demək idi. Bu öhdəliklərin ən önəmlisi işğaldan azad etdiyimiz torpaqlarda görülməli olan bərpa-quruculuq işləri
idi. Bu səbəblə, 2021-ci ili ölkəmiz üçün “quruculuq ili” adlandırsaq, yanılmış olmarıq. Əlbəttə, ərazilərin
təhlükəsizliyi təmin edildikdən sonra başlanan layihələndirmə və planlama işləri ötən ildə icra mərhələsinə
qədəm qoydu. İşğaldan azad edilən ərazilərdə əvvəlcə həyat üçün zəruri olan əsas şəraitin, o cümlədən,
təhlükəsizliyin təmin edilməsindən sonra uzun müddət Vətən həsrəti ilə yaşayan, müxtəlif çətinliklərə məruz
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qalan vətəndaşlarımızın həyat şəraitinin yüksək səviyyədə təmin edilməsi üçün bir sıra addımlar atıldı. Gedişgəlişi təmin etmək üçün yüksək standartlara uyğun yeni yollar çəkildi, köhnə və istifadəyə yararsız yollar əsaslı
təmir edildi. “Böyük qayıdış” mərhələsi, məhz Qarabağa aparan yollardan başlandı. Daha sonra, ermənilər
tərəfindən dağıdılan, yerlə-yeksan edilən yaşayış məntəqələri, kəndlər, qəsəbələr həm Qarabağın əvvəlki
görkəmini pozmamaq şərtilə, həm də müasir dövrün tələblərinə uyğun şəkildə yenidən layihələndirildi. Bu
mənada, xalqımız, xüsusən də uzun illər məcburi köçkün statusu ilə yaşayan vətəndaşlarımız üçün ən önəmli
məsələlərdən biri də Prezident İlham Əliyevin obyektlərin açılış və təməlqoyma mərasimlərində şəxsən iştirak
etməsi oldu. Bu, onu göstərir ki, dövlətin və xalqın missiyası, sadəcə, Vətən müharibəsi ilə məhdudlaşmır, daha
sonrakı mərhələdə də şəxsən Prezidentimizin rəhbərliyi ilə əvvəlki ciddiyəti ilə davam edir.
Cari il ərzində ölkəmizdə bütün dünyanı çənginə alan COVID–19 pandemiyası ilə bağlı görülən tədbirlər
də öz müsbət nəticəsini verib. Həm 2020-ci, həm də 2021-ci ildə Azərabaycanda bu istiqamətdə görülən işlər ölkə
iqtisadiyyatının geriləməsinin qarşısını alıb, vətəndaşların təhlükəsizliyinin və sağlamlığının təminatçısı olub.
Fərəhlə qeyd etmək olar ki, bütün dünyada problemin həll edilməsi, dəyən zərərin minimuma endirilməsi üçün
ümumi həll yollarının axtarıldığı bir dövrdə Azərbaycanın izlədiyi strategiya digər dövlətlər üçün də nümunə
təşkil edib. Prezident İlham Əliyev yüksək tribunalardan peyvəndin dünya üzrə ədalətli paylanması, kasıb
dövlətlərin əhalisinin peyvəndə çıxışının təmin edilməsi və varlı ölkələrin ümumi peyvənd rezervlərinin böyük
hissəsini alaraq digər dövlətləri çətin vəziyyətdə qoyması mövzularında çıxışlar edərək insanlıq üçün ən ülvi
məramlardan biri olan bərabərliyi dünyaya təbliğ etmişdir. Ümumiləşdirsək, 2021-ci ildə Azərbaycan pandemiya
ilə mübarizədə aparıcı dövlətlərdən biri olmuşdur.
Ötən il pandemiyanın verdiyi zərərə baxmayaraq, ölkə iqtisadiyyatı üçün də uğurlu keçmişdir. Prezident
İlham Əliyevin xüsusi tapşırığına əsasən ölkəmizdə qurulmaqda olan Ələt Azad İqtisadi Zonasına xarici
sərmayənin cəlb edilməsi üçün XİN və xaricdə akkreditə olunmuş səfirliklərimiz səfərbər olunmuş, birgə fəaliyyət
göstərilmişdir. Torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi ilə əldə edilən yeni tranzit imkanları ölkəmizin daim
inkişaf etməkdə olan nəqliyyat infrastrukturunun gücləndirilməsinə, potensialın artmasına gətirib çıxardı.
Nəticədə Şərq–Qərb, Şimal–Cənub və Cənub–Qərb beynəlxalq nəqliyyat marşrutlarının, eləcə də, bütün türk
dünyası üçün böyük əhəmiyyətə malik olan Zəngəzur dəhlizinin, regional nəqliyyat layihələrinin icrası daha
geniş vüsət aldı.
Bununla yanaşı, Cənub Qaz Dəhlizinin istismara verilməsi ilə Azərbaycan 2021-ci ildə İtaliya, Yunanıstan
və Bolqarıstana qaz təchiz edərək, ümumilikdə, Avropa İttifaqının enerji təhlükəsizliyinə xüsusi töhfəsini verdi.
Ötən il iyulun 6-15-də keçirilən BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf üzrə 2021-ci il Yüksək Səviyyəli Siyasi Forumunda
Azərbaycan növbəti könüllü milli icmalını təqdim etdi.
Azərbaycan həm də dünyanın multikulturalizm mərkəzlərindən biridir. 2021-ci ildə də bu istiqamətdə
həyata keçirilən tədbirlər davam etdirilmiş, bu sahə respublikamızın daxili və xarici siyasətində öz xüsusi yerini
tutmuşdur. Xalqlar və mədəniyyətlər arasında dialoqu inkişaf etdirmək, dünya üzrə davamlı sülhü təmin etmək
üçün Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə 2008-ci ildə başlanan “Bakı prosesi” çərçivəsində 2021-ci ildə
Azərbaycan beynəlxalq səviyyədə humanitar yardım və inkişafa dəstəyini davam etdirmişdir. Bu mənada, qeyd
edilməlidir ki, Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq İnkişafa Yardım Agentliyi – AİDA-nın əlaqələndirilməsi
ilə İndoneziya, Xorvatiya, Sent-Vinsent və Qrenadinı humanitar yardım, eləcə də, Türk Dövlətləri Təşkilatı xətti
ilə Burkina-Fasoya COVID–19 əleyhinə peyvənd göndərilmişdir.
Ümumiyyətlə, xarici siyasət istiqamətində görülən işlər nəticəsində bir çox ölkə ilə ikitərəfli və çoxşaxəli
əlaqələrimiz möhkəmləndirilmiş, yeni əlaqələr yaradılmışdır. İkitərəfli münasibətlərin inkişafından danışarkən
Türkiyə ilə olan əməkdaşlığın yeni mərhələsindən bəhs etmək yerinə düşərdi. Bu baxımdan, Türkiyə Prezidenti
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın il ərzində iki dəfə ölkəmizə, xüsusən də işğaldan azad eidlmiş ərazilərə səfərə gəlməsi,
imzalanan Şuşa Bəyannaməsini xüsusi qeyd etmək lazımdır.
2021-ci ildə Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatına uğurlu sədrliyi davam etmişdir. Qoşulmama
Hərəkatına sədrlik Azərbaycanın dünya miqyasında qazandığı nüfuzun təzahürüdür. Koronavirus pandemiyasının
ilk günlərindən bütün dünyanı bu bəlaya qarşı bir olmağa çağıran Azərbaycan problemin həllinə dair təşəbbüskar
ölkələrdən biri oldu. Bu mənada, ötən ilin mart ayında BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının 46-cı sessiyası
çərçivəsində Qoşulmama Hərəkatının sədri qismində Azərbaycanın təşəbbüsü ilə “COVID–19 əleyhinə
peyvəndlərə bərabər, məqbul qiymətə, vaxtında və universal əlçatanlığın təmin edilməsi” adlı yeni qətnamə qəbul
edilmişdir.
Bütün bunlara istinadən 2021-ci ilin ölkəmiz üçün davamlı inkişaf istiqamətində yekunlaşdığını söyləyə
bilərik. Ümid edirik ki, bundan sonrakı illər geridə qoyduğumuz illərdən də uğurlu, bərəkətli olacaq.
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Hərbi zəfərin diplomatik təntənəsi
Prezident İlham Əliyev ötən il Moskva, Soçi və Brüsseldə keçirilən üçtərəfli görüşlərdə
Azərbaycanın maraqlarını layiqincə təmin etdi
Rəşad Cəfərli
Vətən müharibəsini Zəfərlə başa vuran Azərbaycan bölgədə yeni reallıqlar yaradıb. Ən böyük reallıq,
əlbəttə ki, torpaqlarımızın azad edilməsi, Ermənistanın işğalçı siyasətinə son qoyulmasıdır. Yeni reallıqlar
zəminində qarşıda duran digər məsələlər bölgədə kommunikasiyaların açılması, sərhədlərin delimitasiya və
demarkasiyasıdır. Ermənistanın dirənişlərinə baxmayaraq, Azərbaycan bu istiqamətlərdə öz hədəflərinə çatmaq,
milli maraq və mənafelərini təmin etmək üçün 2021-ci il ərzində ardıcıl şəkildə mühüm diplomatik uğurlar əldə
etdi. Ötən ilin yanvarında Moskvada, noyabrında Soçidə və dekabrda Brüsseldə keçirilən üçtərəfli görüşlər bunu
təsdiqləyir. Bu görüşlər göstərdi ki, Prezident İlham Əliyev Vətən müharibəsindəki hərbi zəfəri diplomatik
müstəvidə də davam etdirir.
İlham Əliyev məğrur, N.Paşinyan isə gərgin və çaşqın idi
2020-ci il noyabrın 10-da imzalanan üçtərəfli Bəyanat Azərbaycanın parlaq hərbi qələbəsinin, Ermənistanın
isə məğlubiyyətinin hüquqi-siyasi təsdiqi oldu. Ermənistanın müxalifəti hələ də bununla razılaşmaq istəməsə də,
bu ölkənin vəziyyətdən çıxmaq üçün başqa yolu yoxdur. İqtidarda Nikol Paşinyanın və ya qeyrisinin olmasından
asılı olmayaraq, hakimiyyət üçtərəfli razılaşmaya əməl etməyə məcburdur. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin də
2020-ci ilin noyabrında müsahibəsində bildirdi ki, Ermənistanın Qarabağla bağlı razılaşmadan imtina etməsi ölkə
üçün intihar olar. Ona görə də Ermənistanın reallıqlarla barışmaqdan, region dövlətləri ilə sivil əməkdaşlıq
etməkdən başqa yolu yoxdur. 10 noyabr Bəyanatı da Ermənistana bu deyilənlərdən savayı başqa bir imkan vermir.
Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin təklifi ilə ötən il yanvarın 11-də Moskvada Azərbaycan və Rusiya
prezidentlərinin və Ermənistanın baş nazirinin iştirakı ilə keçirilən üçtərəfli görüşün də məqsədi noyabrın 10-da
imzalanan üçtərəfli Bəyanatda göstərilmiş əsas nizamlama istiqamətləri üzrə növbəti addımların razılaşdırılması
idi. Bütün bunlar isə regionda sülhün, təhlükəsizliyin və inkişafın təmin olunmasına xidmət edəcək tədbirlərin
həyata keçirilməsini özündə ehtiva etdi ki, bu da Azərbaycanın maraqlarına, Dağlıq Qarabağ və regional
əməkdaşlığa dair siyasətinin məzmununa uyğundur.
Moskvada aparılan üçtərəfli danışıqlardan sonra Azərbaycan və Rusiya prezidentləri və Ermənistanın baş
naziri üçtərəfli Bəyanat imzaladılar. İqtisadi və regional əməkdaşlıq məsələlərini nəzərdə tutan bu bəyanatın qəbul
olunması ilə bir daha təsdiq edildi ki, regionun gələcəyi hazırkı nəticələrin təftişi deyil, perspektivə
istiqamətlənmiş məsələlərin həyata keçirilməsi ilə bağlıdır. Eyni zamanda bu sənəd bir daha ona dəlalət etdi ki,
Ermənistanın işğal siyasətindən əl çəkməkdən, regional əməkdaşlıqdan başqa yolu yoxdur. Çünki bu bəyanat
2020-ci il 10 noyabr tarixli Bəyanatın 9-cu bəndinin regionda iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin bərpası ilə bağlı
hissəsinin reallaşdırılması ilə bağlı idi. Həmin bənd bölgədəki bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin bərpa
olunmasını Azərbaycanın qərb rayonları və Naxçıvan arasında nəqliyyat əlaqəsinin yaradılması məqsədilə yeni
kommunikasiyaların inşasını nəzərdə tutur.
Bu bəyanat Ermənistanı reallıqlarla barışmağa məcbur edən mühüm siyasi-hüquqi öhdəlik oldu.
Ermənistanda müxalifət bu bəyanata qarşı çıxış etsə də, baş nazir Nikol Paşinyanın başqa yolu yox idi. Çünki
Ermənistan müxalifətinin variantı, əvvəldə qeyd edildiyi kimi, intihardan başqa bir şey deyil.
Moskva görüşündə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin məğrur duruşu, alicənablığı, yüksəksəviyyəli
çıxışları diqqəti cəlb etdi. Prezident İlham Əliyev qalib dövlət rəhbəri satusundan, şəxsi üstünlüyündən istifadə
edərək Paşinyanı aşağılamadı, onu çıxılmaz duruma salmadı. Prezident İlham Əliyevin nitqləri, davranışı göstərdi
ki, Azərbaycan uzunmüddətli sülhün, əməkdaşlığın, iqtisadi inkişafa aparan layihələrin gerçəkləşməsinin
tərəfdarıdır və fəaliyyətini məhz bu istiqamətdə qurur.
Ermənistanın baş naziri N.Paşinyan isə Moskvada həddən artıq gərgin idi. Bu baxımdan görüş onun çaşqın,
məyus durumu ilə yadda qaldı. Təsadüfi deyil ki, Rusiya mediası Ermənistanın baş nazirinin durumunu, jestlərini,
qeyri-adekvat davranışını geniş müzakirə etdi. Paşinyanın dövlət başçılarının mətbuat üçün bəyanatları zamanı
çıxışında qaldırdığı məsələlər də müzakirə mövzusu olmadı. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin heç bir çıxışında
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status və digər bu kimi məsələlərə ümumiyyətlə toxunmadı. Həmin məsələlər birgə bəyanatda da əksini tapmadı.
Çünki Qarabağ Azərbaycandır və Ermənistanın status xülyasına birdəfəlik son qoyulub.
Paşinyanın toxunduğu hərbi əsirlər məsələsinə gəldikdə isə Vladimir Putin üçtərəfli görüşdə “Əsirlər və
həlak olanların cəsədləri Rusiyanın vasitəçiliyi ilə dəyişdirilib” deməklə bu mövzunun qapandığını bildirdi. 2020ci il noyabrın 10-dan sonra işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərində ələ keçirilən erməni silahlıları hərbi əsir sayıla
bilməz, onlar terrorçu və diversantdır.
Ötən ilin yanvarında Moskvada imzalanan üçtərəfli bəyanat, ilk növbədə, Ermənistanın işğal siyasətinə
qarşı hüquqi sədd çəkdi. Eyni zamanda sənədə əsasən regionda yeni nəqliyyat dəhlizinin yaradılması
istiqamətində prioritetlər də dəqiqləşdirildi. Moskvada imzalanan bəyanat Prezident İlham Əliyevin siyasidiplomatik uğurudur.
İlham Əliyevin qətiyyətli mövqeyi Soçi Bəyanatında da əksini tapdı
Azərbaycan, Rusiya prezidentlərinin və Ermənistanın baş nazirinin 2021-ci il noyabrın 26-da Soçidə
keçirilən növbəti üçtərəfli görüşü vacib razılaşmaların əldə olunması ilə nəticələndi. Bizim üçün mühüm olan həm
də odur ki, bu ilin yanvarında Moskvada keçirilən ilk görüşdə olduğu kimi, Prezident İlham Əliyev Soçidə də
müzakirə olunan bütün məsələlərlə bağlı Azərbaycanın maraqlarını qətiyyətlə təmin etdi.
Ermənistan hakimiyyəti Moskva görüşündən sonra ara-sıra pozitiv fikirlər səsləndirsə də, konkret
fəaliyyətdən uzaq olub. 2021-ci il ərzində sərhəddə baş verən insidentlər də məhz Ermənistanın qeyri-adekvat
hərəkətləri səbəbindən meydana çıxıb. Düzdür, insidentlər sistemli xarakter daşımayıb. Bununla belə,
Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində baş vermiş toqquşmalar risklərə nəzarət etmək, onları
minimallaşdırmaq və yekun sülh razılaşması üzərində işləməklə bağlı məsələlərin müzakirəsini, o cümlədən
üçtərəfli formatda müzakirəsini zəruri edirdi. Soçi görüşü bu baxımdan xüsusi əhəmiyyət daşıyırdı.
Soçi görüşünün əsas müzakirə mövzusu 2020-ci il noyabr bəyanatının, həmçinin regionda bütün iqtisadi və
nəqliyyat əlaqələrinin bərpası haqqında 2021-ci il 11 yanvar tarixli bəyanatın yerinə yetirilməsinin gedişi barədə
oldu. Prezident İlham Əliyev üçtərəfli görüşdə Azərbaycanın mövqeyini bir daha diqqətə çatdıraraq dedi:
“Ermənistan ilə Azərbaycan arasında sərhəd delimitasiya edilməyib. Buna görə biz dəfələrlə açıq bildirmişik ki,
delimitasiya prosesinə təxirə salınmadan başlamağa hazırıq. Üstəlik, biz Ermənistan tərəfinə açıq təklif etmişik
ki, qarşıdurmaya son qoymaq, bir-birinin ərazi bütövlüyünü, suverenliyini tanımaq və gələcəkdə qonşular kimi
yaşamağı, yenidən qonşular kimi yaşamağı təşviq etmək üçün sülh müqaviləsi üzərində işə başlayaq”.
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin də mətbuata bəyanatında Prezident İlham Əliyevin toxunduğu məsələlər
ətrafında danışdı. Rusiya Prezidenti də iki dövlət arasında sərhədin demarkasiya və delimitasiya işlərinin
başlanılmasını vacib hesab etdi. Eyni zamanda Vladimir Putin nəqliyyat dəhlizlərinin açılmasından bəhs etdi və
bunun həm dəmir yoluna, həm də avtomobil yollarına aid olduğunu xüsusi vurğuladı. Rusiya Prezidentinin
fikirləri bir daha göstərdi ki, Zəngəzur dəhlizi layihəsi rəsmi Moskva tərəfindən ən ali səviyyədə dəstəklənir.
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan isə Moskva görüşündə olduğu kimi, Soçidə də gündəlikdə olmayan
məsələyə toxunmaqla Azərbaycanı ittiham etməyə cəhdlər göstərdi. Girovlar və hərbi əsirlər probleminin hələ
olduğunu iddia edən N.Paşinyan Vladimir Putinlə bu məsələni dəfələrlə həm əyani şəkildə, həm də telefonla
müzakirə etdiyini bildirdi. Lakin Rusiya Prezidenti Ermənistanın baş nazirinin bu sözlərinə mətbuata bəyanatında
fikir bildirmədi, “girov”, “hərbi əsir” kimi ifadələr işlətmədi. Yekun bəyanatda da erməni tərəfin həmişə iddia
etdiyi əsir və ya girovlar məsələsinə, ümumiyyətlə, toxunulmadı.
Bütövlükdə, Soçidki üçtərəfli görüşün nəticələri Azərbaycan üçün müsbət və əhəmiyyətli oldu. Yeni
bəyanatda da məhz Prezident İlham Əliyevin mövqeyi və irəli sürdüyü, Rusiya Prezidentinin də dəstəklədiyi
məsələlər öz əksini tapdı. Məsələn, bəyanata əsasən tərəflər Azərbaycan-Ermənistan sərhədində sabitlik və
təhlükəsizlik səviyyəsinin artırılması üzrə addımlar atmaq və dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə ikitərəfli
komissiyanın yaradılması barədə şərtləşdilər. Eyni zamanda tərəflər regionda bütün iqtisadi və nəqliyyat
əlaqələrinin bərpası üzrə təsis edilmiş Üçtərəfli İşçi Qrupunun fəaliyyətini yüksək qiymətləndirdilər və regionun
iqtisadi potensialının üzə çıxarılması məqsədilə konkret layihələrin tezliklə həyata keçirilməsinin zəruriliyini
vurğuladılar.
Torpaqlarını işğaldan azad etdikdən sonra Azərbaycan ötən ilin noyabrında və bu ilin yanvar ayında
imzalanmış üçtərəfli bəyanatların tam şəkildə həyata keçirilməsi, bölgədə bütün kommunikasiyaların açılması,
iki ölkə arasında sərhədlərin delimitasiya prosesinin başlanması mövqeyindən çıxış edib. Bununla respublikamız
həm də regionda sülhün yaranması ilə bağlı təşəbbüslərini ortaya qoyub. Soçidə imzalanan bəyanatda yer alan
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məsələlər də Azərbaycanın mövqeyinin tam şəkildə ifadə olunmasıdır. Rusiya dövləti də respublikamızın
mövqeyini tam şəkildə bölüşür.
Prezident İlham Əliyevin regiondakı reallıqlara dair mövqeyi bəyanatda tam şəkildə öz əksini tapdı.
Bəyanatda Qarabağ ifadəsinin olmaması da, erməni tərəfinin iddia etdiyi əsir və ya girovlar məsələsinə
toxunulmaması da Azərbaycanın haqlı və qətiyyətli mövqeyinin təntənəsidir. Bütün bunlar göstərdi ki, rəsmi Bakı
Soçi görüşündə də qarşısına qoyduğu bütün məqsədlərə tam nail olub.
Avropa İttifaqı Azərbaycanın yaratdığı yeni reallıqları bölüşür
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişel və Ermənistanın baş
naziri Nikol Paşinyanla dekabrın 14-də Brüsseldə keçirilən birgə görüşü bir daha respublikamızın milli maraq və
mənafelərinin qətiyyətlə təmin edildiyini göstərdi. Bu görüşün gündəliyinə çıxarılan və müzakirə olunan
məsələlər, əldə olunan razılaşmalar İkinci Qarabağ müharibəsindəki qələbəni postmüharibə dövründə siyasi
sferada uğurla davam etdirən Azərbaycanın növbəti diplomatik nailiyyəti oldu.
Konstruktiv şəkildə keçən Brüssel görüşündə münasibətlərin normallaşdırılması və kommunikasiyaların
açılmasına dair önəmli məsələlər müzakirə olundu. Xüsusilə qeyd edilməlidir ki, Azərbaycanın işğaldan azad
edilmiş ərazilərinin minalardan təmizlənməsi məsələsi gündəliyə gətirildi, Avropa İttifaqının bu istiqamətdə
Azərbaycana texniki yardım göstərməyə hazır olduğu bildirildi.
Dövlət sərhədinin delimitasiyasına gəldikdə, bununla bağlı hər iki tərəf müvəqqəti işçi qrupun yaradılması
ilə bağlı razılığa gəldilər. Eyni zamanda kommunikasiya və nəqliyyat xətlərinin açılması məsələsi geniş müzakirə
olundu və Ermənistan tərəfi öz ərazisindən dəmir yolu xəttinin çəkilməsi ilə bağlı üzərinə düşən öhdəliyi təsdiq
etdi. Bildirildi ki, Ermənistan tərəfi dəmir yolunun çəkilişinə tezliklə start verəcək. Eyni zamanda gömrük və
sərhəd nəzarət məsələlərinin qarşılıqlı prinsip əsasında təmin olunması barədə razılığa gəlindi.
Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişelin üçtərəfli görüşün nəticəsinə dair bəyanatı da Azərbaycanın
maraqlarını ehtiva etdi. Bəyanatda Aİ Şurasının prezidenti tərəfindən Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olunması
üçün Azərbaycanla Ermənistan arasında hərtərəfli sülh müqaviləsinin imzalanmasına çağırış edilib. Şarl Mişel
bildirib ki, 2020-ci il 10 noyabr, 2021-ci il 11 yanvar və 26 noyabr görüşləri və görüşlərin nəticəsi olan
bəyanatlardan irəli gələn öhdəliklər yerinə yetirilməlidir.
Bəyanatda ilk dəfə olaraq Aİ-nin gündəliyinə itkin düşmüş şəxslər mövzusu daxil edilib, onların taleyinə
aydınlıq gətirilməsinin zəruriliyi qeyd olunub.
Şarl Mişelin bəyanatında həmçinin minatəmizləmə səylərinə, münaqişədən əziyyət çəkmiş insanlara,
xüsusilə yenidənqurma fəaliyyətlərinə dəstək ifadə edilib. Habelə sərhədlərin demarkasiyası və delimitasiyası
məsələsində Aİ tərəfindən məşvərətçi statusda dəstək verilə biləcəyi vurğulanıb.
Diqqətə çatdırılıb ki, Aİ Cənubi Qafqaz regionunda iqtisadi əməkdaşlığın inkişafını dəstəkləyir. Eyni
zamanda birgə iqtisadi əməkdaşlıq platformasının yaradılması təklifi irəli sürülür.
Şarl Mişel regionda kommunikasiya infrastrukturunun yaradılmasına, ölkələr arasında əlaqəni təmin edən
xətlərin açılmasına və inkişaf etdirilməsinə Aİ-nin dəstəyini ifadə edib. Qurumun hətta iqtisadi və investisiya
resursları vasitəsilə bu layihələri dəstəkləyəcəyi də vurğulanıb.
Bəyanatda dəmir yolu xəttinin çəkilməsi məsələsinə xüsusi toxunulub. Həmçinin dəmir yollarında gömrük
və sərhəd nəzarətinin qarşılıqlılıq prinsipi əsasında təşkil olunacağı diqqətə çatdırılıb.
Bəyanatda səslənən bütün fikirlər Aİ-nın təşəbbüsü ilə keçirilmiş Brüssel görüşündə Azərbaycanın haqlı
mövqeyinin bir daha təsdiqləndiyini nümayiş etdirir. Bu bəyanat Ermənistan tərəfini bir daha kapitulyasiya aktının
şərtlərinə əməl etməyə vadar edir və bu ölkədə revanşist meyillərin baş qaldırma ehtimalının heç bir perspektivi
olmadığını təsdiqləyir.
Aİ Şurasının prezidenti bəyanatda “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi”, “status” kimi ifadədələrdən istifadə
etməyib. O cümlədən Minsk qrupunun da adı çəkilməyib. Bu da bir daha təsdiq etdi ki, status məsələsi tarixin
arxivinə gömülüb və Avropa İttifaqı da Azərbaycanın yaratdığı yeni reallıqları bölüşür.
Beləliklə, Soçidəki qələbə Brüsseldə də təmin olundu. Bir daha təsdiq edildi ki, Prezident İlham Əliyevin
bütün danışıqlarda diplomatik küncə sıxışdırdığı Ermənistanın öhdəlklərini yerinə yetirməkdən başqa yolu
qalmayıb.
İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasət Vətən müharibəsində əldə edilmiş qələbəni qlobal diplomatik
müstəvidə uğurla tanıdıb. Bunun nəticəsidir ki, beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycanın zəfərinə, ərazi bütövlüyünü
təmin etməsinə ehtiramla yanaşır. Moskva, Soçi və Brüssel görüşləri bunu təsdiq etdi. Eyni zamanda bu görüşlər
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onu göstərdi ki, Vətən müharibəsinin yaratdığı reallıqlar fonunda bütün proseslər Azərbaycanın milli maraqları
və siyasi iradəsi çərçivəsində cərəyan edir.
Azərbaycan. - 2022.- 9 yanvar. - № 4. - S. 1,3.
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Xarici siyasətimizin prioritet istiqaməti
Şəbnəm Həsənova,
politoloq
Prezident İlham Əliyevin illər ərzində yürütdüyü çoxşaxəli, konstruktiv, məqəsdyönlü diplomatiya və
2021-ci ildə əldə olunan nəticələr Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritet istiqamətlərinin düzgün
müəyyənləşdirdiyindən xəbər verir. Heç şübhəsiz, bu uğurlu diplomatiya piramidasının sonuncu və zirvə
mərhələsində Qarabağ Zəfəri dayanırsa, digər pillələrdə Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər sisteminin başqa
aktorları kimi, dövlətlərlə və beynəlxalq təşkilatlarla münasibətlərini daha da dərinləşdirməsi durur.
Müasir dövrdə beynəlxalq təşkilatlar yeni beynəlxalq sistemin və qlobal iqtisadiyyatın mühüm aktoru kimi
qəbul olunur. Heç şübhəsiz ki, beynəlxalq institutların yayılması, adətən, qloballaşma, transmilli mübadilə və
kommunikasiya səviyyələrinin artması ilə əlaqələndirilir. Qloballaşan dünyada yaranmış kollektiv fəaliyyətin
getdikcə daha mürəkkəb dilemması ilə məşğul olmaq üçün bu qurumlara ehtiyac var. Bu baxımdan da beynəlxalq
təşkilatlarla aktiv şəkildə çalışmaq Azərbaycanın xarici siyasətində də əsas prioritetlərdən birinə çevrilmişdir.
Müasir siyasi reallıqlar sübut edir ki, suverenlik getdikcə daha çox öz dövlətini xarici təsirlərdən təcrid etmək
yolu ilə deyil, bütün növ beynəlxalq təsisatlarda səmərəli iştirak etməklə müəyyən edilə bilər. Bütün bu reallıqları
çevik dəyərləndirməyi bacaran, müasir çağırışlara adekvat cavab verə bilən görkəmli diplomat İlham Əliyev
Azərbaycanın sıx əməkdaşlıq etdiyi təşkilatlarla bir prinsip üzərində elə işləyib ki, dövlətimiz həmin təşkilatların
imkanlarından yararlandığı qədər, biz də o təşkilatların dünyadakı nüfuzunun artırılmasına xidmət etməyi
qarşımıza məqsəd qoymuşuq. Bu baxımdan da təşkilatlarda sədrlik etdiyimiz dövrdə irəli sürülən yeni
təşəbbüslər təşkilatların dünyada cərəyan edən proseslərin idarə edilməsində və dizaynındakı rolunu əhəmiyyətli
dərəcədə artırmışdır.
Azərbaycan müxtəlif beynəlxalq platformalarda yalnız qarşılaşdığımız məsələlərin deyil, habelə, bütün
dünyanı yaxından maraqlandıran qlobal miqyaslı problemlərin həllinə töhfə verməyə çalışır. Bunun məntiqi
nəticəsi olaraq, Azərbaycanın səyləri dünya ictimaiyyəti tərəfindən də yüksək dəyərləndirilir. Dövlət başçımızın
“vaksin millətçiliyini” sərt tənqid etməsi, varlı və kasıb ölkələr arasında vaksinləşmə məsələsinin ədalətsiz
bölgüsünü pisləməsi, Azərbaycanın 2020-ci ildə Dünya Səhiyyə Təşkilatına 10 milyon dollar yardım etməsi,
pandemiya ilə mübarizədə ayrı-ayrı dövlətlərə maliyyə və humanitar yardımlar göstərməsi Azərbaycan dövlətinin
ümumbəşəri məsələlərdə beynəlxalq münasibətlər sisteminin etibarlı tərəfdaş obrazını gözümüzdə canlandırır.
Ölkəmizin ötən ildə diplomatik masada mövqelərini möhkəmləndirməsinin nəticəsidir ki, bu gün
respublikamız regionun yeni geosiyasi mənzərəsini formalaşdırmaqla yanaşı, region tarixində yeni səhifələrin
açılmasını təmin edir. Belə ki, Azərbaycan –Rusiya –İran, Azərbaycan – Gürcüstan –Türkiyə, Azərbaycan – İran
–Türkiyə, Azərbaycan–Türkiyə – Pakistan, Azərbaycan –Türkiyə –Türkmənistan kimi üçtərəfli dialoq
platformaları ölkəmizin beynəlxalq statusunun artırılması ilə yanaşı, region ölkələri üçün yeni iqtisadi
perspektivlər vəd edir. Dövlət başçımızın qəbul etdiyi müdrik qərarların nəticəsidir ki, region ölkələri arasında
daha etibarlı münasibətlər bərqərar olur və investisiya cəlbediciliyi artır.
2021-ci ildə Azərbaycanın xarici siyasətində yadda qalan daha bir hadisə yeni adı ilə Türk Dövlətlər Birliyi
olan Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasına uğurla sədrlik etməsidir. 2021-ci il noyabrın 12-də Prezident
İlham Əliyevin Qarabağın azad edilməsi işində göstərilən səylərə və türk birliyinin daha da gücləndirilməsinə
töhfələrinə görə, Türk Dünyasının Ali Ordeni ilə təltif edilməsini xüsusi qeyd etməliyik. Bundan əlavə,
Azərbaycan BMT, ATƏT, Avropa İttifaqı, Avropa Şurası, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Qoşulmama Hərəkatı və
digər beynəlxalq platformalarda öz mövqeyini daha da gücləndirməklə, həm də bu təşkilatların beynəlxalq
münasibətlər sistemində nüfuzunun artırılmasına əvəzsiz töhfələr verdi.
2021-ci ilin başlanğıcında Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin Moskva, ilin sonuna doğru Soçi,
Aşqabad, ardınca Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişelin vasitəçiliyi ilə Brüsseldə keçirilən görüşlər
Azərbaycanın mövqeyini gücləndirməklə yanaşı, əldə etdiyimiz Zəfərin leqallaşdırılması işində əhəmiyyətli rol
oynadı. Aydın oldu ki, ölkəmizin mövqeyi beynəlxalq aktorlar tərəfindən də qəbul olunur.
Azərbaycan ötən ildə beynəlxalq hüquqi müstəvidə də böyük bir uğura imza atdı. Belə ki, Azərbaycan
Ermənistanı hüquqi müstəvidə, BMT-nin Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində də məğlub etdi. Daha sadə dillə
desək, Ermənistan dövlətinin yalan üzərində qurulduğu rəsmi şəkildə sübuta yetirildi. Beynəlxalq Ədalət
Məhkəməsi Ermənistanın əsas iddiası və məqsədi olan “müharibə məhbuslarının dərhal geri qaytarılmasına dair
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iddiası”, Ermənistanın Hərbi Qənimətlər Parkının bağlanmasına, İrəvanın Azərbaycan tərəfindən müharibə
cinayətlərinin araşdırılmasına dair iddiasını təmin etmədi. Beynəlxalq məhkəmə bildirdi ki, Ermənistanın
Azərbaycan tərəfindən müharibə cinayətlərinin araşdırılmasına dair iddiası ilə əlaqədar əsaslandırılmış sübutlar
təqdim edilməyib. Əslində, məhkəmə sadə formada Ermənistanın yalan danışdığını ifşa etdi.
Ölkə daxilində rəsmi qəbullar, işğaldan azad edilmiş ərazilərə, regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə
əlaqədar digər regionlara, habelə xaricə – Belçikaya, Türkmənistana, Türkiyəyə, Rusiyaya səfərləri, Füzuli
Beynəlxalq Hava Limanının açılışı və s. kimi əhəmiyyətli hadisələri nəzərə alıb, cənab Prezidentin 2021-ci il üçün
iş qrafikinə nəzər yetirdiyimiz zaman onun nə qədər dolğun olduğunun şahidinə çevrilirik.
Əldə etdiyimiz konkret nəticələr onu deməyə əsas verir ki, 2022-ci ildə Azərbaycanın xarici siyasətinin
əsas prioriteti beynəlxalq münasibətlər sistemində mövqeyimizin daha da gücləndirilməsi ili kimi tarixə düşəcək.
2022-ci ilin “Şuşa ili” elan edilməsi həm daxili, həm də xarici siyasətimizin bundan sonra da uğurla
reallaşdırılacağından, dövlət başçımızın bütün qərar və addımlarında hər zaman olduğu kimi, Azərbaycan
xalqının maraqlarının təmin ediləcəyindən xəbər verir. Bu, həm də bütün dünyaya sübut edəcək ki, torpaq əsl
sahiblərinin əllərində olanda çiçəklənir, inkişaf edir. İnsanların rifah halında yaşaması, sadəcə, Azərbaycan
vətəndaşına deyil, bütün bəşəriyyətə fayda gətirir. İndi bütün dünya görəcək ki, dağıtmaq yox, qurub-yaratmaq,
torpaq dirçəltmək, tarixi saxtalaşdırmamaq, tarixi hadisələrin gedişini yanlış istiqamətə sürükləməmək, düzgün
siyasət yürütmək və insanlığa töhfə vermək nə deməkdir. Regionda və dünyada artan iqtisadi tənəzzülün və siyasi
kataklizmlərin hökm sürdüyü bir zamanda, xalqımızın monolit birliyi nəticəsində Azərbaycan tarixdə sülh
göyərçini missiyasını uğurla icra edir.
Xalq qəzeti. - 2022.- 12 yanvar. - № 6. - S. 4.
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Qlobal siyasi uğur
İlham Əliyev 2021-ci ildə Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının və Qoşulmama Hərəkatının
səmərəli fəaliyyətini təmin etdi
Rəşad Cəfərli
Azərbaycan 2021-ci ili qlobal siyasi-diplomatik nailiyyətlərlə başa vurdu. Rəsmi Bakının bu istiqamətdəki
uğurlarını xarakterizə edən əsas məsələlərdən biri Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasına və Qoşulmama
Hərəkatına rəhbərliyi oldu. Məhz Prezident İlham Əliyevin siyasi müdrikliyi ilə 2021-ci ildə hər iki beynəlxalq
təşkilatın səmərəli fəaliyyəti, xüsusən onların qlobal proseslərdə fəal iştirakı təmin edildi.
Azərbaycanın rəhbərliyi dövründə Türk Şurasının sıraları genişləndi
Türk Şurasının VII Zirvə görüşündə quruma sədrlik Qırğızıstandan Azərbaycana keçmişdi. Həmin Zirvə
görüşündə Prezident İlham Əliyev bəyan etmişdi ki, türkdilli dövlətlər arasında əməkdaşlığın inkişafı
respublikamızın xarici siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir və sədrliyi qəbul edən Azərbaycan türkdilli
dövlətlər arasında əməkdaşlığın və dostluğun möhkəmləndirilməsi istiqamətində öz səylərini göstərəcək:
“Qırğızıstandan Türk Şurasına sədrliyi qəbul edən Azərbaycan bu müddət ərzində ölkələrimiz arasında
əməkdaşlığın və dostluğun möhkəmləndirilməsi istiqamətində öz səylərini göstərəcəkdir. Bizi birləşdirən ortaq
soy-kök, tarix, mədəniyyət və milli dəyərlər qarşılıqlı səmərəli fəaliyyətimiz üçün mühüm əsasdır. Türkdilli
dövlətlər arasında əməkdaşlığın inkişafı Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir”.
Təşkilata sədrliyi dövründə Azərbaycan türk dövlətləri arasında əlaqələrin daha da genişlənməsi
istiqamətində təşəbbüslərlə çıxış etdi. Azərbaycanın sədrliyinin dünyanı çənginə alan COVID-19 pandemiyası
dövrünə təsadüf etməsinə baxmayaraq, ölkəmiz türkdilli dövlətlər arasında həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli
səviyyələrdə dostluq və əməkdaşlıq əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsi, habelə Türk Şurasının dünyada
nüfuzunun daha da artırılması istiqamətində səylər göstərdi.
2020-ci il aprelin 10-da Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə Türk Şurasının COVID-19 pandemiyasına
həsr olunmuş fövqəladə Zirvə görüşü keçirildi. Bu görüş dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində pandemiyaya
həsr olunmuş və videokonfrans vasitəsilə təşkil edilmiş ilk beynəlxalq tədbir oldu. Zirvə görüşünün nəticəsi olaraq
üzv ölkələr arasında pandemiya və sonrakı dövr ərzində əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi ilə bağlı
prezidentlərin təlimatlarına uyğun olaraq, iqtisadiyyat, nəqliyyat, səhiyyə, energetika, gömrük və miqrasiya
sahələrindən məsul nazirlərin görüşləri keçirilib, qarşıya qoyulan hədəflər müzakirə olunub. Təqdirəlayiq haldır
ki, Azərbaycanın şuraya sədrliyi dövründə türk dövlətlərinin səhiyyə, miqrasiya, kənd təsərrüfatı, energetika,
prokurorluq, ədliyyə və humanitar sahələrdə nazirləri və qurum rəhbərləri səviyyəsində yeni əməkdaşlıq
mexanizmləri qurulub.
Azərbaycanın quruma rəhbərliyi dövründə - 2021-ci il martın 31-də Türk Şurasının qeyri-rəsmi Zirvə
görüşü keçirilib. Ötən il sentyabrın 27-də isə İstanbulda “Əfqanıstandakı vəziyyət və son inkişaflar işığında onun
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının üzv dövlətlərinə təsiri” mövzusunda Türk Şurasının Xarici İşlər
Nazirləri Şurasının fövqəladə iclası keçirilib.
Onu da qeyd edək ki, Azərbaycanın rəhbərliyi dövründə şuranın sıraları da genişlənib: Özbəkistan
Respublikası Türk Şurasının tamhüquqlu üzvü olub. Türkmənistan isə müşahidəçi statusunu alıb.
Türk dünyasına Zəfər bəxş edən lider
Türk Şurasının 2021-ci il noyabrın 12-də İstanbulda keçirilən VIII Zirvə görüşündə sədrlik Azərbaycandan
Türkiyəyə keçdi. Həmin Zirvə görüşünün əsas hadisələrindən biri Prezident İlham Əliyevə Türk Dünyasının Ali
Ordeninin təqdim edilməsi oldu.
2020-ci il sentyabrın 27-də başlayan və noyabrın 10-da işğalçı Ermənistanın kapitulyasiya aktı imzalaması
ilə başa çatan 44 günlük Vətən müharibəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü yenidən təmin etməsi, eyni zamanda
türk dünyasının birliyini və bərabərliyini genişləndirməsi baxımından müstəsna əhəmiyyətə malik oldu. İlham
Əliyevin səyləri nəticəsində bu gün ən yüksək əməkdaşlıq zirvəsinə qalxan türk dövlətlərinin birliyinin vacibliyi
və əhəmiyyəti Vətən müharibəsi dövründə bir daha özünü təsdiq etdi. Türk dünyasının birlik arzusunu siyasi
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qətiyyəti ilə gerçəkləşdirən Prezident İlham Əliyevin əzmi sayəsində qazanılan Zəfər türk dövlətləri arasında
həmrəyliyin daha da gücləndirilməsində mühüm rol oynadı. Bu parlaq Zəfər həm də tarixən var olan türk
birliyinin etnosiyasi coğrafiyasını bərpa etdi. “Hörmətli Prezident, Əziz qardaşım, Müzəffər Ali Baş Komandan
cənab
İlham Əliyev. Qarabağda təxminən otuz il davam edən işğala qətiyyətli rəhbərliyinizlə 44 gün kimi qısa
müddətdə son qoyulub. Bu, təkcə azərbaycanlı qardaşlarımız üçün deyil, bütün türk dünyası üçün böyük
əhəmiyyət daşımaqdadır. Vətən müharibəsi nəticəsində illərdir tətbiq olunmayan BMT Təhlükəsizlik Şurasının
qətnamələri həyata keçirilmişdir. Azərbaycan bu yolla beynəlxalq ictimaiyyətin yaddaşına ədalət mesajını həkk
etmişdir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü yenidən təmin etməsi türk dünyasının birliyini və bərabərliyini
genişləndirmişdir. Qarabağın azadlığının rəmzi olan “Xarıbülbül” türk dünyası üçün Zəfərin müjdəçisi
olmuşdur”. - deyə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Prezident
İlham Əliyevə Türk Dünyasının Ali Ordenini təqdim edərkən bildirdi.
Zirvə görüşündə Qazaxıstanın birinci Prezidenti - Elbası Nursultan Nazarbayev, Özbəkistan Prezidenti
Şavkat Mirziyoyev, Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev, Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban
Azərbaycanın Vətən müharibəsində qazandığı Qələbə, son illərdə əldə etdiyi nailiyyətlər, həmçinin Türkdilli
Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasına ikiillik uğurlu sədrliyi münasibətilə Prezident İlham Əliyevi təbrik etmişdilər.
Bu Zirvə görüşündə Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının adının Türk Dövlətləri Təşkilatına
dəyişdirilməsi, “Türk dünyasına baxış - 2040” sənədinin qəbulu və digər məsələlərlə bağlı qərarlar qəbul olundu.
Beynəlxalq nüfuzun təcəssümü
Qoşulmama Hərəkatı dünyadakı mövcud təşkilatlar arasında istər tarixi, istər üzvlərinin sayı baxımından
kifayət qədər sanballı qurumdur. BMT-dən sonra dünyanın ikinci böyük təşkilatı olması bu hərəkatın
mötəbərliyindən xəbər verir.
Digər təşkilatlarla müqayisədə Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatındakı üzvlüyü nisbətən yenidir.
Respublikamız bu təşkilata 2011-ci ildə tamhüquqlu üzv olmaq qərarını vermişdir. Ölkəmiz həmin il Bali
adasında keçirilmiş XVI Nazirlər Konfransında hərəkata qoşulub və ilk gündən onun ruhuna və prinsiplərinə
hörmətlə yanaşıb. Bu da ondan irəli gəlir ki, rəsmi Bakı bütün dövlətlərlə bərabər əməkdaşlıq münasibətlərini
inkişaf etdirməyə yönəlmiş xarici siyasət kursu həyata keçirir. Ona görə hərəkata üzv olduğu nisbətən qısa müddət
ərzində Azərbaycan özünün uğurlu xarici siyasəti sayəsində bu təsisat daxilində böyük nüfuz və etimad qazanıb.
Özündə 120 ölkəni birləşdirən Qoşulmama Hərəkatının XVIII Zirvə görüşünün 2019-cu ildə Prezident
İlham Əliyevin sədrliyi ilə Bakıda keçirilməsi və 2019-2022-ci illər üzrə sədrliyin Azərbaycana həvalə edilməsi
ölkəmizin böyük diplomatik uğuru oldu. Bu Zirvə görüşünə evsahibliyi üçün Azərbaycanın paytaxtının seçilməsi
Prezident İlham Əliyevin müdrik və uzaqgörən siyasətinin məntiqi nəticəsidir. Bu məqsədyönlü siyasət
Azərbaycan xalqının milli mənafeləri, müxtəlif dinlər və mədəniyyətlər arasında dialoqun, dünyada sülh və
sabitliyin bərqərar olunmasına töhfə verməklə dövlətlərarası qarşılıqlı hörmət və anlaşmanın, habelə əməkdaşlığın
təşviq edilməsi üzərində qurulub.
Qoşulmama Hərəkatına Azərbaycanın sədrliyinin əsas prioriteti müasir dünyanın çağırışlarına birgə və
adekvat cavab verməklə çoxtərəflilik dəyərlərini təşviq etməkdir. QH sədrliyi kimi bu mühüm və məsuliyyətli
vəzifəni qəbul edərkən, Azərbaycan çoxtərəfliliyin və Bandunq prinsiplərinin təşviqinə dair qətiyyətli sadiqliyini
bəyan edib. Respublikamız təsis prinsiplərinin ruhunu və onlara bağlılığın əhəmiyyətini təşviq etmək üçün
səylərini sədrliyi dövründə əsirgəməyib.
2021-ci il ərzində Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatında sədrliyini uğurla davam edərək üzv dövlətlərin
potensialının hərəkatın qarşısında duran məqsədlərin reallaşdırılmasına yönəlməsində aktiv rol oynayıb.
Beynəlxalq təşkilat və qurumlar çərçivəsində, xüsusilə BMT-nin 6 qərargahında (Nyu York, Cenevrə, Vyana,
Nayrobi, Paris, Haaqa) hərəkatın fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi həyata keçirilib, Hərəkat adından müvafiq
bəyanatlar səsləndirilib və irəli sürülmüş qətnamələr qəbul olunub.
Koronavirus (COVID-19) pandemiyasının ilk günlərindən Azərbaycan dünya ölkələrini bu bəlaya qarşı
həmrəy olmağa və qarşılıqlı şəkildə əməkdaşlıq etməyə çağıran təşəbbüslərlə çıxış edən ölkələrdən biri olub.
Qoşulmama Hərəkatının sədri kimi Azərbaycan 2020-ci ildə başlatdığı fəaliyyəti ötən il də uğurla davam etdirib.
Bu xüsusda 23 mart 2021-ci il tarixində BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının 46-cı sessiyası çərçivəsində
Qoşulmama Hərəkatının sədri qismində Azərbaycanın təşəbbüsü ilə “COVID-19 əleyhinə peyvəndlərə bərabər,
məqbul qiymətə, vaxtında və universal əlçatanlığın təmin edilməsi” adlı qətnamə qəbul edilib. Qətnaməyə
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ümumilikdə 137 dövlət həmmüəlliflik edib ki, bu da BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasında qəbul edilən qətnamələr
üçün olduqca yüksək göstəricidir.
Azərbaycana göstərilən böyük etimad
2021-ci il dekabrın 16-da BMT Baş Assambleyasının 76-cı sessiyası çərçivəsində assambleyanın plenar
iclasında hərəkatın sədri qismində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə hərəkat üzvləri adından
irəli sürülmüş “COVID-19 əleyhinə peyvəndlərə bərabər, məqbul qiymətə, vaxtında və universal əlçatanlığın
təmin edilməsi” adlı qətnamə BMT üzv dövlətlərinin mütləq əksəriyyətinin dəstəyi ilə qəbul edilib.
Bunlarla yanaşı, 2021-ci il oktyabrın 4-5-də Qoşulmama Hərəkatında Azərbaycan sədrliyinin təşəbbüsü
əsasında hərəkatın üzv dövlətlərini təmsil edən 100-dən çox gəncin iştirakı ilə Qoşulmama Hərəkatı Gənclər
Şəbəkəsinin virtual təsis iclası, 26 noyabr 2021-ci il tarixində isə hərəkatın Parlamentarilər Şəbəkəsinin təsis iclası
keçirilib.
2021-ci il oktyabrın 11-12-də isə Belqradda Qoşulmama Hərəkatının təsis edilməsinin 60-cı ildönümü
münasibətilə yüksəksəviyyəli yubiley tədbiri keçirilib. Prezident İlham Əliyevin açılış nitqində hərəkatın təsis
edilməsindən bəri beynəlxalq münasibətlər sistemində oynadığı mühüm rolu vurğulanıb, QH-nin əsasını təşkil
edən Bandunq prinsiplərinin əhəmiyyətinə diqqət çəkilib, xüsusilə suverenlik və ərazi bütövlüyünə hörmət,
təcavüz aktlarından çəkinmə, digər dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamaq kimi prinsiplərin müasir beynəlxalq
münasibətlər sistemində aktuallığı və əhəmiyyəti vurğulanıb.
Qoşulmama Hərəkatının prinsip, ideya və məqsədlərinin həyata keçirilməsində parlamentarilərin
konstruktiv rolu nəzərə alınaraq, üzv dövlətlərin parlamentləri arasında əlaqələrin dərinləşdirilməsi məqsədilə 26
noyabr 2021-ci il tarixində QH Azərbaycan sədrliyinin təşəbbüsü əsasında hərəkatın Parlamentarilər Şəbəkəsinin
təsis iclası keçirilib. QH-nin Parlamentarilər Şəbəkəsinin təsis edilməsi QH-yə sədrliyimizin hərəkata tarixi
töhfəsi olmaqla yanaşı, ölkəmizin digər dövlətlərlə parlamentlərarası əməkdaşlığının inkişafına töhfə verən
təşəbbüs olması baxımından əhəmiyyətlidir.
Göründüyü kimi, Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatına sədrliyi olduqca səmərəli olmaqla, təşkilatın qlobal
proseslərdə iştirakına böyük töhfələr verir. Respublikamızın hərəkata sədrliyinin bir il uzadılması da bundan irəli
gəlir. Prezident İlham Əliyevin Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə xalqa
müraciətində bununla bağlı deyilir: “Biz beynəlxalq arenada öz mövqelərimizi möhkəmləndirdik. Bizim
beynəlxalq nüfuzumuz artdı, bir neçə beynəlxalq təşkilat çərçivəsində uğurla fəaliyyət aparmışıq. Bildiyiniz kimi,
Qoşulmama Hərəkatının sədri kimi bütün üzv ölkələrin maraqlarını müdafiə etmişik, beynəlxalq hüququn norma
və prinsiplərini müdafiə etmişik və təsadüfi deyil ki, Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələrin hamısı yekdilliklə
Azərbaycanın sədrliyini daha bir il uzadaraq bizə böyük etimad göstərdi. BMT-dən sonra ikinci ən böyük təsisat,
120 üzvü olan təsisat Azərbaycana yekdilliklə bir daha öz dəstəyini ifadə etmişdir”.
Yanvarın 12-də yerli televiziya kanallarına müsahibəsində Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, Azərbaycan
beynəlxalq aləmin məsuliyyətli üzvü kimi və Qoşulmama Hərəkatının sədri kimi, əlbəttə, bundan sonra da
beynəlxalq hüququn aliliyini müdafiə edəcək. Beləliklə, 2021-ci ilin Azərbaycan üçün daha bir uğuru Türk
Şurasına və Qoşulmama Hərəkatına edilən sədrlikdir. Bütün bunlar Prezident İlham Əliyevin yüksək siyasi
nüfuzunun və respublikamızın beynəlxalq miqyasda güclü mövqelərə malik olmasının təsdiqidir.
Azərbaycan. - 2022.- 14 yanvar. - № 8. - S. 6.
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Çoxvektorlu müstəqil xarici siyasət
Ekspert deyir ki, Azərbaycanın hər hansı bir ölkə ilə xoş münasibətləri digərlərində qıcıq doğurmur.
Çünki Azərbaycan dövləti və Prezidenti haqqında oturuşmuş qəti fikir ondan ibarətdir ki, bir ölkə ilə
müxtəlif xarakterli konstruktiv münasibətlər heç bir halda digərinə qarşı yönəlməyib.
Bəxtiyar Məmmədli
Dünyada geosiyasi və geoiqtisadi vəziyyət gərginləşdikcə, bəzi ölkələr tərəf axtarışına çıxdı, bəziləri də
müstəqil siyasət yürütməkdə davam etdi. Təbii ki, qlobal məkanın bir hissəsi olan Cənubi Qafqaz regionu da
diqqətdən kənarda deyil. Bölgədəki dövlətlərdən fərqli olaraq, Azərbaycan özünün çoxvektorlu xarici siyasətinə
sadiqliyini nümayiş etdirir və dünya ölkələri ilə münasibətləri bərabərhüquqlu tərəfdaş kimi tənzimləyir.
Azərbaycan, istər keçmiş sovet respublikaları, istər NATO ölkələri, istərsə də Qoşulmama Hərəkatına üzv
dövlətlərlə əlaqələri sabit şəkildə qorumağı bacarıb. Məhz belə müstəqil xarici siyasətin nəticəsi olaraq
Azərbaycan böyük etimad qazanıb və dünya dövlətləri ölkəmizlə əlaqələrin genişləndirilməsinə maraq göstərir.
Təbii ki, etimad mühitinin olduğu yerdə isə müxtəlif sahələr üzrə perspektiv imkanlar yaranır.
Azərbaycan heç vaxt tərəf kimi çıxış etməyib, sadəcə...
Yanvarın 14-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Ukraynaya rəsmi səfəri də iki ölkə arasında yeni
imkanların qiymətləndirilməsi baxımından mühüm önəm kəsb edir. Azərbaycan-Ukrayna əlaqələrinin daha da
inkişaf etdirilməsi üçün belə bir səfərin reallaşması diqqətdən kənarda qalmadı. Azərbaycanın yaratdığı yeni
reallıqlar və onun getdikcə böyüyən iqtisadiyyatı, idxal-ixrac imkanları ilə yanaşı, həm də dünyada baş verən
qlobal çağırışlar iki ölkə arasında əlaqələrin genişləndirilməsini şərtləndirir. O cümlədən Prezident İlham Əliyev
hər zaman Ukraynanın ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşıb. Çünki 30 ilə yaxın bir müddətdə Azərbaycan
ərazilərinin bir hissəsi Ermənistanın işğalı altında olub. Lakin 44 günlük Vətən müharibəsindən sonra Azərbaycan
öz torpaqlarını işğaldan azad edərək bölgədə yeni reallıq yaratmış oldu. Eləcə də, bu gün Ukrayna separatizmlə
üz-üzə qalıb və Azərbaycan haqlı olaraq bu ölkənin ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Bu məsələdə digər dövlətlərdən
fərqli olaraq Azərbaycan heç vaxt tərəf kimi çıxış etməyib, sadəcə haqqın, ədalətin carçısı olub.
"Münasibətlər strateji xarakter daşıyır”
Mövzu ilə bağlı "Kaspi” qəzetinə açıqlamasında Milli Məclisin deputatı, siyasi elmlər doktoru Elşad
Mirbəşir bildirdi ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin yanvarın 14-də Ukraynaya işgüzar səfəri iki ölkə
arasındakı münasibətlərə ciddi təsir göstərəcək: "Çünki Azərbaycan - Ukrayna münasibətləri daim dinamik inkişaf
edib və iki ölkə arasında ən müxtəlif istiqamətlərdə əməkdaşlıq mövcuddur. Nəzərə almaq lazımdır ki, liderlər
səviyyəsində isti münasibətlərin olması dövlətlərarası münasibətlərin xarakterinə təsir göstərir. Azərbaycan və
Ukrayna prezidentləri davamlı olaraq qarşılıqlı səfərlər həyata keçirib. İki ölkə arasındakı münasibətlər strateji
xarakter daşıyır. Belə ki, 2008-ci ildə Azərbaycanla Ukrayna arasında əməkdaşlıq və strateji tərəfdaşlıq haqqında
sənəd imzalanıb”.
"Azərbaycan digər ölkələrlə koalisiya qurmur”
Siyasi elmlər doktoru vurğuladı ki, Azərbaycanın xarici siyasətinin başlıca prinsipindən biri ondan ibarətdir
ki, dünya dövlətləri ilə xoş münasibətlər qursun: "Eləcə də, müxtəlif istiqamətlərdə sıx əməkdaşlıq etsin.
Təcavüzkar Ermənistan istisna olmaqla, Azərbaycan, demək olar ki, dünyanın bütün ölkələri ilə konstruktiv
əməkdaşlıq münasibətləri qurmağı bacarıb. Azərbaycanla əməkdaşlığı, o cümlədən siyasi, diplomatik
münasibətləri inkişaf etdirmək istəyən dövlətlərin arealı hər gün genişlənməkdədir. Ölkəmizin xarici siyasətdə
dəstəklədiyi vacib xətt həm də ondan ibarətdir ki, heç vaxt heç bir halda hansısa dövlətə qarşı qurulan koalisiyaya
qoşulmur. Azərbaycan xarici siyasətində tam müstəqilliyini dəfələrlə nümayiş etdirib. Milli maraqlarımıza uyğun
olan bütün addımlar dövlət başçımız tərəfindən hər zaman atılıb və bu gün də atılır. Azərbaycanın hər hansı bir
ölkə ilə xoş münasibətləri digərlərində qıcıq doğurmur. Çünki Azərbaycana, Prezident cənab İlham Əliyevə çox
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böyük etimad mövcuddur. Azərbaycan dövləti və Prezidenti haqqında oturuşmuş qəti fikir ondan ibarətdir ki, hər
hansı bir ölkə ilə müxtəlif xarakterli konstruktiv münasibətlər heç bir halda digər bir ölkəyə qarşı yönəlməyib”.
"Ukrayna ilə münasibətlər inkişaf etməkdədir”
E.Mirbəşir qeyd etdi ki, Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər və əməkdaşlıq sistemində öz milli
maraqlarına söykənərək addımlar atmaqdadır: "O cümlədən, Azərbaycan hər zaman tərəfdaş olduğu ölkələrin
maraqlarının da qorunması üçün şərait yaratmağa hazır olduğunu nümayiş etdirir. Bu baxımdan düşünürəm ki,
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Ukraynaya səfəri iki ölkə arasında münasibətlərin inkişafına yeni
dinamiklik qatacaq”.
Kaspi.-2022.-22 yanvar.-№3.-S.4.
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Azərbaycanın xarici siyasət sahəsində uğurları ilbəil genişlənir
Əli Nəcəfxanlı
Bu gün Azərbaycan beynəlxalq aləmin məsuliyyətli üzvü kimi və Qoşulmama Hərəkatının sədri
kimi, əlbəttə, bundan sonra da beynəlxalq hüququn aliliyini müdafiə edəcək. Biz dünya təsisatlarının –
BMT və İkinci Dünya müharibəsindən sonra yaradılmış digər təsisatların fəaliyyətində fəal iştirak
edəcəyik, bu imkanlardan bu gün daha rahat istifadə edəcəyik. Çünki artıq biz Qarabağ problemi kimi
ağır yükü çiynimizdən atdıq və hesab edirəm ki, yeni dünya düzənində də təşəbbüs göstərən ölkələrdən biri
olacağıq.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Unudulmaz xalq şairimiz Məmməd Arazın təbirincə desək, mayası və qayəsi nur olan Azərbaycan hər
daşından alov dilli ox ola bilən bir ölkədir. Azərbaycan deyiləndə ayağa durub onu alqışlayanların sayı son
dönəmlərdə xeyli artıb. Çünki Qarabağ münaqişəsindən sonrakı dövrdə ölkəmiz regionda əsas söz sahibinə
çevrilib, beynəlxalq arenada artan rolumuz bütün platformalarda birmənalı etiraf olunur. Dövlətlərarası və
çoxtərəfli münasibətlərimiz yüksək səviyyədədir, milli təhlükəsizliyimiz bir çox cəhətdən təmin edilib.
Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi, Azərbaycan regionda gedən prosesləri, sadəcə, müşahidə etmir, məhz
bölgənin gündəliyini diktə edir. Bunun təməlində bir çox amillər dayanır. Dövlətimizin başçısı yanvarın 12-də
yerli televiziya kanallarına müsahibəsində bu barədə ətraflı danışıb: “Bu gün regional gündəlikdə duran məsələlər
çox cəhətdən bizim fəaliyyətimizlə bağlıdır və bizim təşəbbüslərimizin çoxu, tərəfdaşlarımızın təşəbbüslərinin
çoxu bizim iştirakımız və müsbət münasibətimiz olduğu halda reallaşır. Bununla paralel olaraq deməliyəm ki, bu,
qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa yönəlib. Energetika, nəqliyyat, humanitar məsələlərlə, multikulturalizmlə bağlı
bütün təşəbbüslər regionda daha çox proqnozlaşdırılan vəziyyətə, həm siyasi, həm iqtisadi fayda əldə edilməsinə
hədəflənib. Ona görə də bu halda artıq uzun illər ərzində Azərbaycanın təşəbbüsləri ilə bağlı olan hər şey apriori,
düşünülmüş və həyata keçirilmək üçün zəmin olan təşəbbüs kimi qəbul edilir”.
Dövlətimizin uğurlarının təməlində məhz milli maraqlara söykənən müstəqil xarici siyasət kursu dayanır.
Vətən müharibəsində qazandığımız böyük zəfər siyasi-diplomatik müstəvidə daha da möhkəmləndirilib.
Dövlətimizin üzv olduğu bir sıra təşkilatların, eləcə də tərəfdaş ölkələrin Qarabağ savaşının nəticələrini təqdir
edən bəyanatlar vermələri də əsas uğur göstəricisidir.
Prezident İlham Əliyev 31 Dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə
müraciətində bildirib ki, 2021-ci il ərzində hədəfə aldığımız bütün məqsədlərə çatmış, beynəlxalq təşkilatlar
çərçivəsində uğurlu fəaliyyət aparmışıq. İl ərzində Azərbaycan Respublikası bəşəriyyət qarşısında duran ümumi
təhdid və çağırışlara, o cümlədən dünyanı sarmış COVID-19 pandemiyasına effektiv cavabların axtarışı və
verilməsi məqsədilə dünya birliyinin digər üzvləri ilə birgə çalışmışdır. Dövlətimiz ilk günlərdən bu mübarizədə
aparıcı dövlətlər sırasında olmuşdur. Bütün bunlar ölkəmizə olan rəğbəti daha da artırmışdır. Təsadüfi deyil ki,
Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələrin hamısı yekdilliklə Azərbaycanın sədrliyinin daha bir il uzadılmasına səs
vermişdir. Cənab İlham Əliyevin yerli televiziyalara müsahibəsində bu barədə dedikləri əsl reallığı əks etdirir:
“Qoşulmama Hərəkatına gəlincə, əlbəttə bu, Azərbaycan üçün yeni roldur. Xüsusən ona görə ki, bizim ölkəmiz
bu təşkilata daxil olan son ölkələrdən biridir. Biz yeni üzvük. Lakin biz dərhal bütün ölkələrin etimadını və
hörmətini qazana bildik. Buna görə də ölkələr iki dəfə bizim lehimizə səs verdilər. Yəni bir dəfə bizim rəhbərlik
etməyimizə etimad göstərdilər, sonra isə yekdilliklə təklif etdilər ki, biz sədrliyimizi daha bir il uzadaq. Biz buna
formal baxımdan deyil, hansısa fayda və ya hansısa güzəşt naminə deyil, bizim nə edə biləcəyimiz və bu təşkilatı
necə möhkəmlədə biləcəyimiz baxımından yanaşırıq”.
Prezidentin himayəsi altında və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə “COVID-19-dan
sonrakı dünya” mövzusunda növbəti Qlobal Bakı Forumundakı çıxışında da dövlətimizin başçısı qeyd edib ki,
qlobal siyasətə aid təxirəsalınmaz və vacib məsələlərin müzakirəsi davamlı səciyyə daşımalı və konkret qərarlar
qəbul olunmalıdır.
Prezident orada vurğulayıb ki, biz konyukturanı deyil, prinsipləri rəhbər tuturuq. Bu, ölkəmizə daha çox
hörmət qazandırır. Hərəkata üzv ölkələrin çoxu indi Azərbaycanı onların maraqlarını açıq şəkildə müdafiə edə
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bilən ölkə kimi görürlər. Yeri gəlmişkən, hələ Bakıda keçirilən sammitdə, QH-yə sədrlik funksiyasını öz üzərinə
götürən zaman cənab İlham Əliyev deyib ki, biz üzv ölkələrin maraqlarını, beynəlxalq hüququ və ədaləti
qoruyacağıq. Bunu uğurla edirik və hərəkatın nüfuzunu yüksəltmək, struktur dəyişiklikliyi yolu ilə getmək səyləri
davam edir. Bu amala sadiqlik ardıcıl olaraq özünü konkret əməllərdə təsdiqləyib.
Postmüharibə mərhələsində diplomatik fəaliyyət Vətən müharibəsindən sonra Azərbaycan və Ermənistan
arasında bir-birinin suverenliyinin, ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı tanınması əsasında dövlətlərarası
münasibətlərin təsis edilməsini, bu ölkə ilə sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyasına başlanmasını, regional
əməkdaşlıq, dayanaqlı inkişaf və tərəqqi üçün intensiv çalışmaları əhatə edib. Qoşulmama Hərəkatı ilə yanaşı,
digər ikitərəfli, regional və çoxtərəfli formatlar, o cümlədən BMT, ATƏT, Avropa Şurası, Avropa İttifaqı, NATO,
GUAM, İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı, Türk Dövlətləri Təşkilatı və İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində cari
reallıqlar barədə məlumatlandırma işləri gücləndirilmiş, regionda sülhün bərpa edilməsi, münaqişədən sonrakı
yenidənqurma fəaliyyətləri və məcburi köçkünlərin geri qayıtması üçün zəruri şərtlərin formalaşdırılması
istiqamətində addımlar atılmışdır.
Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə əlaqələri də yüksələn xətlə inkişaf edir. Ötən ilin iyul ayında Avropa
İttifaqının prezidenti Şarl Mişel Azərbaycana gəlib. Cənab İlham Əliyev isə dekabr ayında Brüsselə gedib.
Brüsseldə keçirilən VI “Şərq tərəfdaşlığı” Sammiti dövlətimizin xarici siyasətində həlledici əhəmiyyət daşıyıb.
Orada nə qondarma DQR-in adı çəkilib, nə də hər hansı bir status məsələsi qabardılıb. Onu da xatırladaq ki,
sammitin qəbul etdiyi birgə yekun qətnaməsindən Belarus hökumətinin fəaliyyətini tənqid edən maddə məhz
Azərbaycan Prezidentinin qətiyyətli mövqeyi sayəsində çıxarılıb. Cənab İlham Əliyev həmin maddəni ölkələrin
daxili işlərinə qarışmağın interpretasiyası sayıb.
Ölkəmizlə Aİ arasında əlaqələrə müştərək yanaşma imkan verəcək ki, artıq təqribən 90-92 faizi
razılaşdırılmış yeni saziş tezliklə tamamilə hazır olsun. Onda əməkdaşlıq üfüqləri daha da genişlənəcək.
İqtisadiyyata sərmayə qoyulması, hazırda qaz böhranı yaşayan Avropaya Azərbaycan mavi yanacağının ixracı
imkanları artacaq. Siyasi baxımdan isə görünən budur ki, Avropa İttifaqı əvvəlki dövrlərdən fərqli olaraq,
Azərbaycan–Ermənistan münasibətlərinin tənzimlənməsində vasitəçi kimi müəyyən rol oynamağa çalışır.
Dövlət başçımızın üçtərəfli görüşdə iştirak etmək üçün Moskvaya və Soçiyə işgüzar səfərləri konstruktiv
keçib və 2020-ci il 9 noyabr tarixli Bəyanatın 9-cu bəndinin regionda bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin
bərpası ilə bağlı hissəsinin reallaşdırılması məqsədilə baş nazirlərin müavinlərinin birgə həmsədrliyi ilə üçtərəfli
işçi qrupu yaradılması təklifi dəstəklənib. Noyabrın 26-da cənab İlham Əliyevin Vladimir Putinlə ikitərəfli və
Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol Paşinyanın iştirakı ilə üçtərəfli görüşləri Azərbaycanın postböhran
mərhələsindəki qətiyyətli mövqeyini bir daha ortaya qoyub.
Azərbaycan rəhbəri İlham Əliyevin mart ayında İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) 14-cü onlayn Zirvə
toplantısında videoformatda çıxışı, apreldə ADA Universitetində keçirilən “Cənubi Qafqaza yeni baxış:
münaqişədən sonra inkişaf və əməkdaşlıq” adlı beynəlxalq konfransda iştirakı böyük maraq doğurub. Çağdaş
reallıqlar və regionda sülhün möhkəmləndirilməsi səyləri ilə əlaqədar Prezidentin qənaətləri yüksək
dəyərləndirilib.
Türkiyə, Rusiya, İran, Gürcüstan, Qazaxıstan və Türkmənistanla ali və yüksək səviyyədə təmaslar davam
edib və münasibətlərin məzmunu bir çox hallarda konkret əməkdaşlıq layihələri ilə zənginləşdirilib. Türkiyə
Cümhuriyyətinin Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın ölkəmizə səfərləri (15-16 iyun və 26 oktyabr 2021-ci il),
işğaldan azad olunmuş ərazilərimizi ziyarət etməsi, iki ölkə arasında müttəfiqlik münasibətləri barədə Şuşa
Bəyannaməsinin imzalanması əlamətdar hadisələr olub.
Eyni zamanda, Rusiya Federasiyası, İran və digər dövlətlərlə münasibətlər də konkret əməli fəaliyyətlə
daha da yaxşılaşıb. Xüsusilə Rusiya ilə əlaqələr xeyli işgüzar xarakter daşıyıb, görüşlər əməkdaşlığın faydalılıq
əmsalının artırılmasına müsbət təsir edib. 2021-ci ildə ABŞ, Çin və Avropa dövlətləri ilə münasibətlər də
diqqətdə saxlanılıb. Strateji tərəfdaşlarımız olan Belarus, Ukrayna, Özbəkistan, habelə yüksək səviyyəli
əməkdaşlıq münasibətlərini bölüşdüyümüz Moldova, Tacikistan və Qırğızıstan ilə əlaqələr genişlənib, ali və
yüksək səviyyədə ikitərəfli əsasda ölkəmizə səfərlər və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində görüşlər bu
əməkdaşlığa töhfələr verib.
Sentyabrda BMT Baş Assambleyasının 76-cı sessiyasında videoformatda çıxış edən cənab İlham Əliyev
Azərbaycanın öz xarici siyasət kursuna sadiqliyini bir daha bəyan edib. “Ümid edirik ki, çoxdan gözlənilən sülh,
təhlükəsizlik və sabitlik, nəhayət, Cənubi Qafqazda bərqərar olunacaq. Azərbaycan regional sülhə və inkişafa
töhfə verən, onun gücləndirilməsinə xidmət edən ardıcıl səylərini davam edəcəkdir”.
Dünya səviyyəsində iqtisadi və humanitar sahələrdə əməkdaşlığımızın intensivlik şkalası yüksək olub.
Xarici ölkələrlə ikitərəfli iqtisadi münasibətlərin inkişafı, birbaşa sərmayələrin ölkəmizə cəlb edilməsi, işğaldan
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azad olunmuş ərazilərimizdə gedən bərpa proseslərində xarici şirkətlərin iştirak imkanlarının araşdırılması və
qeyri-neft sektorunda yeni əməkdaşlıq sahələrinin qurulmasının təşviqi üzrə fəal iş aparılıb.
Dövlət başçımızın ötən il Türkiyənin Anadolu agentliyinə, “France 24-ə”, İtaliyanın “La Republica”
qəzetinə, “Rossiya-1” telekanalına, Rusiyanın “Nasionalnaya oborona” jurnalına, İspaniyanın “El Pais” və
İtaliyanın “İl Sole Ore” qəzetlərinə verdiyi müsahibələr də dünyada böyük əks-səda doğurub.
Noyabrın sonunda Türkmənistanda İƏT-in 15-ci Zirvə toplantısında çıxış edən cənab İlham Əliyev bu
çərçivədə əlaqələrin daha da genişləndirilməsinin vacibliyini konkret misallarla açıqlayıb. Reallığa çevrilən yeni
nəqliyyat infrastrukturunun – Zəngəzur dəhlizinin Şərq –Qərb və Şimal – Cənub dəhlizlərinin önəmli hissəsinə
çevriləcəyinə və İƏT-ə üzv ölkələrin ondan istifadə edəcəklərinə əminliyini bildirib. Ölkəmizin rəhbəri eyni
zamanda, Aşqabadda bir sıra mühüm görüşlər keçirib.
Yeri gəlmişkən, Azərbaycan Prezidenti yerli televiziyalara müsahibəsində Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı
fikirlərini bildirərkən deyib: “Onu da bildirməliyəm ki, bizim səylərimiz nəticəsində artıq bu termin beynəlxalq
leksikona da daxil edilib. Hətta qeyd etdiyiniz kimi, xarici jurnalistlər mənə sual verdikdə də Zəngəzur dəhlizi
deyirlər. Bunu hər dəfə eşitdikcə, necə deyərlər, mənə çox xoş olur. Hər dəfə təxmin edirəm ki, Ermənistan tərəfi
yəqin, yenə də başını divara vurur. Ona görə ki, bu, artıq beynəlxalq leksikona daxil edildi və əlbəttə, həyata
keçiriləcək”.
Dünyada türk birliyinin daha da möhkəmləndirilməsi sahəsində qazanılan uğurlar də fərəhlidir. TDƏŞ-in
VIII Zirvə görüşündə Türk Dövlətləri Təşkilatı yaradılıb və həmin toplantıda İlham Əliyev “Türk Dünyasının Ali
Ordeni” ilə təltif olunub. Bu, qalib liderliyin, beynəlxalq nüfuzun dünyaya təqdimatı idi.
İnanırıq ki, dövlətimizin xarici siyasəti cari ildə daha məhsuldar və səmərəli olacaq.
Xalq qəzeti. - 2022.- 22 yanvar. - № 14. - S. 4.
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ATƏT-in Təhlükəsizlik üzrə Əməkdaşlıq Forumunun 1000-ci sessiyası Azərbaycanın
sədrliyi ilə keçiriləcək
İttifaq Mirzəbəyli
Təxminən, 30 illik işğalın əziyyətlərinə, azad edilmiş ərazilərdə vandalizm və barbarlığa
baxmayaraq, Azərbaycan maksimal konstruktivlik nümayiş etdirir. Biz gələcəyə nəzər salmalıyıq. Biz
regionun təhlükəsiz, proqnozlaşdırılan və genişmiqyaslı əməkdaşlığa hazır olmasını təmin etməliyik.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Ölkəmizin beynəlxalq aləmdəki nüfuzu gündən-günə artır. Son zamanlar elə bir il olmur ki, hansısa
beynəlxalq təşkilata, hərəkata və ya foruma sədrlik etməyək. Hətta həmin sədrlik bizə rotasiya formasında və ya
əlifba sırasına görə keçsə belə, apardığımız siyasət, gündəliyə çıxartdığımız məsələlər ölkəmizin reytinqinə öz
müsbət təsirini mütləq göstərir. ATƏT-in Təhlükəsizlik üzrə Əməkdaşlıq Forumuna sədrliyimizin ilk iclasındakı
gündəliyimiz də bu arqumentin təsdiqi kimi qəbul edilir.
Xatırladaq ki, 2021-ci il dekabrın 15-də ATƏT-in Təhlükəsizlik üzrə Əməkdaşlıq Forumunun (TƏF)
Avstriyanın sədrliyi ilə keçirilən son iclasının yekununda Avstriya tərəfi sədrlik funksiyasını Azərbaycana
ötürmüşdür. Vyana bu funksiyanı 2021-ci ilin sentyabr –dekabr ayları üzrə icra edib. TƏF-də sədrlik il ərzində
əlifba sırası ilə ATƏT-in üç iştirakçı dövləti tərəfindən həyata keçirilir. Beləliklə, Azərbaycan tərəfi rəsmi olaraq
TƏF-in sədri funksiyasını 2022-ci ilin yanvar-aprel aylarında yerinə yetirəcək. Xarici İşlər Nazirliyinin ötən ilin
yekunlarına aid yayılan hesabatında qeyd edilirdi ki, ölkəmizin TƏF-də sədrliyi dövründə Avstriya və Belarus
TƏF “troykası”nın üzvləri qismində olacaqlar.
Əlavə edək ki, ATƏT-in bu sahədə əsas strukturu olan Təhlükəsizlik üzrə Əməkdaşlıq Forumu ATƏT
məkanında hərbi təhlükəsizlik və stabilliyin gücləndirilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərir. Forum ATƏT-ə üzv
dövlətlərin hərbi-siyasi öhdəliklərinin və bu sahədə mövcud olan müvafiq sənədlərin həyata keçirilməsinə töhfə
verir. İştirakçı dövlətlər arasında hərbi-siyasi sahədə müxtəlif təhlükəsizlik və etimad quruculuğu tədbirləri
vasitəsilə onlar arasında etimadın möhkəmləndirilməsinə, təhlükəsizlik və stabilliyə töhfə verilməsinə xidmət
edir.
Yeri gəlmişkən, ABŞ-ın ATƏT-dəki Nümayəndəliyinin rəhbəri, səfir Mişel Karpenter ATƏT-in
Təhlükəsizlik üzrə Əməkdaşlıq Forumunun Azərbaycanın sədrliyi ilə keçən ilk iclasında çıxışı zamanı qeyd edib
ki, “Təhlükəsizlik üzrə Əməkdaşlıq Forumu ATƏT regionunda hərtərəfli təhlükəsizliyə töhfələr verib”. O
bildirib ki, bu ilin fevralında forum 1000-ci sessiyasını keçirməyə hazırlaşdığı bir zamanda “soyuq müharibə”dən
sonrakı dövrdə Avropa təhlükəsizliyinin ən kəskin böhranlarından biri yaşanır.
Məlum olduğu kimi, yanvarın 19-da Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov
ATƏT-in Təhlükəsizlik üzrə Əməkdaşlıq Forumunun Azərbaycanın sədrliyi ilə keçirilən açılış iclasında bu
foruma ölkəmizin sədrliyinin prioritet məsələlərindən və müəyyən edilmiş təhlükəsizlik dialoqlarından danışıb.
O, ölkəmizin bu foruma 17 il əvvəl də rəhbərlik etdiyini xatırladıb və əlavə edib ki, biz bu gün də siyasi
fəaliyyətimizi əməkdaşlığımızın təməl prinsiplərinə sədaqətlə davam etdiririk. Buraya Helsinki Yekun Aktından
başlayaraq, ATƏT-in əsas sənədlərində təsbit olunmuş fundamental normalara, prinsiplərə və öhdəliklərə qeydşərtsiz hörmət, xüsusilə dövlətlərin suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə və beynəlxalq səviyyədə tanınmış
sərhədlərinin toxunulmazlığına hörmət edilməsi daxildir.
Fikrimizcə, bu məqam İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra yaranmış reallıqların, xüsusən, ölkəmizin
postmüharibə dövründəki təşəbbüslərinin Avropa miqyasında qəbul etdirilməsinə zəmin yaradacaq. Sədrliyimizlə
keçirilən ilk iclasda bu məsələyə toxunan nazir xatırladıb ki, dövlətlərarası davranışın əsas prinsiplərinin kobud
şəkildə pozulması nəticəsində Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış
sərhədləri təhlükə altına düşmüşdü. Lakin 2020-ci ilin payızında silahlı qüvvələrimiz tərəfindən həyata keçirilən
əks-hücum əməliyyatı bu vəziyyətə son qoydu.
Əlavə edək ki, Azərbaycanın sədrlik gündəliyinə TƏF üçün yüksək əhəmiyyət kəsb edən və aktual
məsələlər üzrə təhlükəsizlik dialoqlarının həyata keçirilməsi daxil edilib. Belə ki, ilk təhlükəsizlik dialoqu gələn
həftə beynəlxalq humanitar hüquqa riayət olunması və mülki şəxslərin müdafiəsi mövzusu üzrə keçiriləcək. Bu
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təhlükəsizlik dialoqu vasitəsilə dövlətlərin beynəlxalq humanitar hüquq və ATƏT-in müvafiq öhdəliklərinə əməl
etməsini təşviq etmək və gücləndirməyi, habelə onların pozuntularına görə cavabdehliyin vacibliyi məsələsinin
müzakirəsini təşkil etmək hədəflənir.
Təbii ki, beynəlxalq hüququn prinsiplərinə əməl edilməsi bütün ölkələr üçün vacibdir. Ancaq bu məsələnin
müzakirəsi Azərbaycan tərəfi içün daha zəruridir. Çünki BMT tərəfindən tanınmış ərazilərimizin 20 faizi
Ermənistan tərəfindən vəhşicəsinə viranəliyə çevrilmişdir. Əgər beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri
bərqərar olunarsa, Ermənistan rəhbərliyi həmin əməllərinə görə cavab verməli olacaq.
Foruma Azərbaycanın sədrliyi dövründə minalarla mübarizə məsələsinin də müzakirəyə çıxarılması
nəzərdə tutulur ki, bu da üzdəniraq qonşularımızın əsgərimizə və mülki şəxslərimizə “miras qoyduğu” yüz
minlərlə mina və partlamamış sursatlar məsələsindən bütün dünyanın xəbər tutmasına səbəb olacaq.
Ceyhun Bayramov vurğulayıb ki, foruma bizim sədrliyimiz dövründə növbəti təhlükəsizlik dialoqu
terrorizmin bütün forma və təzahürləri ilə mübarizəyə həsr olunacaq. Yəni terrorizmin maliyyələşdirilməsi, xarici
terrorçu döyüşçülər fenomeni və terrorizm, o cümlədən çirkli pullarla muzdluların və terrorçuların
maliyyələşdirilməsi, habelə separatizm və zorakı ekstremizm, mütəşəkkil cinayətkarlıq və digər qeyri-qanuni
fəaliyyətlər arasında əlaqələr daxil olmaqla, vahid yanaşma vasitəsilə terrorizmə qarşı mübarizə və onun qarşısının
alınması üçün səylərin və güclərin birləşdirilməsinə çalışacağıq.
Nəhayət, yekun təhlükəsizlik dialoqumuz zamanı münaqişədən sonrakı yenidənqurma məsələlərinə
diqqət yetiriləcək və ATƏT regionunda əldə edilmiş təcrübəyə əsaslanacağıq. Bu zaman ATƏT-in münaqişə
dövrü ilə bağlı alətləri təşkilatın münaqişədən sonrakı yenidənqurmada geniş və əhatəli şəkildə iştirakı üçün əsas
olacaq.
Sonda vurğulayaq ki, Azərbaycan bütün beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığa açıqdır və biz istənilən
çağırışa cavab verən mütərəqqi qurumlarla işbirliyinə hazırıq. Təbii ki, qarşılıqlı, bərabərhüquqlu, eyni zamanda,
xalqımızın maraqlarına, dövlətimizin mənafeyinə və beynəlxalq hüququn təməl prinsiplərinə əməl etmək şərti
ilə. İnanırıq ki, Azərbaycanın ATƏT-in Təhlükəsizlik üzrə Əməkdaşlıq Forumuna sədrliyi məhz bu tezislər
əsasında keçəcək.
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Cənubi Qafqazın güc və beyin mərkəzi
İlham Əliyev diplomatiyası Azərbaycanı qlobal müzakirələrin aparıldığı beynəlxalq platforma və
unikal məkana çevirib
Rəşad Baxşəliyev
Müstəqilliyinin bərpasından ötən 30 ildə əldə etdiyi nailiyyətlərlə Cənubi Qafqazın lider dövləti statusuna
sahiblənən Azərbaycan bu gün həm də sivilizasiyalar arasında mənəvi körpü rolunu oynayır. Demokratik inkişaf
yolunu seçmiş Azərbaycanın səsi dünyanın ən mötəbər kürsülərindən eşidilir.
Prezident İlham Əliyevin hadisə və proseslərə prinsipial və qətiyyətli yanaşma tərzinə, ardıcıl və sistemli
qərar qəbuletmə məharətinə, sarsılmaz iradəsinə heç bir kənar qüvvə təsir edə bilmir. İlham Əliyevin həyata
keçirdiyi uğurlu diplomatik gedişlər nəticəsində Azərbaycan tam müstəqil xarici siyasət yürüdən dövlət kimi
tanınır. Ölkəmiz öz milli maraqlarına xidmət edən bərabərhüquqlu və qarşılıqlı əməkdaşlıq əsasında xoşniyyətli
tərəfdaşlar üçün unikal məkana çevrilib. Bu siyasətin təntənəsi Azərbaycanın ictimai-siyasi sabitliyində, iqtisadi
gücündə, sosial rifahında, güclü ordusunda və uğurlu xarici siyasətində də öz təsdiqini tapıb. Bu həqiqət hər il
Azərbaycanda keçirilən beynəlxalq konfranslarda, forumlarda da özünü bir daha büruzə verir.
“Cənubi Qafqaza yeni baxış: münaqişədən sonra inkişaf və əməkdaşlıq”
Hər il olduğu kimi, 2021-ci ildə də ölkəmiz bir sıra beynəlxalq tədbirlərə evsahibliyi etdi və bu tədbirlər
Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması işinə əhəmiyyətli töhfələr verdi.
Ancaq öncə qeyd etməliyik ki, dünyanı çənginə alan koronavirus bəlası hələ də davam etdiyi üçün bir çox
toplantılar təxirə düşüb və ya videoformatda keçirilib. Ancaq qlobal böhrana qarşı qabaqlayıcı tədbirlər görən
əksər ölkələrdə müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi təxirə düşməyib. Azərbaycanda da əvvəlcədən planlaşdırılan bir
neçə beynəlxalq toplantı baş tutub.
Ötən il aprelin 13-də Bakıda “Cənubi Qafqaza yeni baxış: münaqişədən sonra inkişaf və əməkdaşlıq” adlı
beynəlxalq konfrans keçirildi. Konfransdan bir gün öncə iştirakçılar erməni vandalizminin əyani təzahürü olan
Ağdam şəhərinə səfər etdilər və Ermənistanın 30 illik işğalının dəhşətli nəticələrinin şahidi oldular.
Bir gün sonra isə ADA Universitetində keçirilən konfransda Prezident İlham Əliyev həm erməni
vandalizmi, həm də regionun gələcəyi ilə bağlı fikirlərini iştirakçılarla bölüşüb, bu məsələyə baxışlarını paylaşıb.
Vətən müharibəsindəki şanlı Zəfərdən sonra yaranan yeri reallıqlardan danışan Prezident öncə bəyan edib
ki, bu savaşla Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış torpaqları işğaldan azad edilib və ölkəmizin ərazi
bütövlüyü bərpa olunub.
Bu gün artıq müharibə başa çatıb və gələcəyə baxmaq, yeni reallıqlara uyğun addımlar atmaq lazımdır. İndi
Cənubi Qafqaz üçün inkişaf və əməkdaşlığa hesablanmış yeni baxış formalaşmalıdır ki, Qarabağ dünyanın ən
gözəl bölgələrindən birinə çevrilsin.
Ancaq eyni zamanda Azərbaycan dövləti ailə üzvlərini itirmiş, özlərinin doğma yurdlarında yaşamaqla
bağlı fundamental hüquqlardan məhrum edilmiş insanların taleyini, Ermənistan ordusu tərəfindən törədilmiş
vəhşilikləri unuda bilməz. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdəki dağıntıların miqyası bizim ən pis gözləntimizdən
də böyükdür. Amma Azərbaycan dövləti heç kimdən yardım almadan öz torpaqlarında tikinti-quruculuq,
yenidənqurma işlərinə başlayıb. Qarabağın bərpası üçün inkişaf proqramı qəbul edilib ki, hazırda bu, başlanğıc
mərhələsindədir.
Konfransda çıxış edən ATƏT-in Minsk qrupunun sabiq həmsədri, beynəlxalq ekspert Metyu Brayzə isə
dedi ki, Azərbaycan bu savaşda innovasiya, texnologiya və taktika ilə yanaşı, misilsiz cəsarət nəticəsində həlledici
Qələbə qazanıb. Bəziləri bəlkə də bunu dərk etmir, ancaq Azərbaycan təmkinli şəkildə müharibə aparıb. Qarşı
tərəfin mülki infrastrukturuna zərər və mülki vətəndaşlar arasında itki minimal səviyyədə olub. Ermənistan
münaqişənin dinc yolla həllini qəbul etmədi və nəticədə müharibədə məğlub oldu.
Konfransda Prezidentə ünvanlanan bütün suallara təmkinlə və ətraflı cavab verən İlham Əliyev
Ermənistana xəbərdarlıqlarını da çatdırdı. Prezidentin bu görüşü beynəlxalq hüquqa, sülhə, təhlükəsizliyə və
Cənubi Qafqazda regional sabitliyə münasibətdə Azərbaycan rəhbərliyinin baxışını və ədalətli, dəyişməz
siyasətini növbəti dəfə nümayiş etdirdi.
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VIII Qlobal Bakı Forumu - “COVID-19-dan sonrakı dünya”
Noyabrın əvvəlində isə Prezident İlham Əliyevin himayəsi altında və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycanda “COVID-19-dan sonrakı dünya” mövzusunda növbəti VIII Qlobal
Bakı Forumu işə başladı.
Qlobal Bakı Forumu günün ən aktual çağırışlarını müzakirə etməyə imkan verən çox mühüm hadisədir.
Forum Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşəbbüslərindən biri kimi keçirilir. Qeyd edək ki, Nizami
Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi Prezidentin 23 dekabr 2011-ci il sərəncamına əsasən, dahi Azərbaycan şairi Nizami
Gəncəvinin 870 illik yubiley tədbirləri çərçivəsində 30 sentyabr 2012-ci il tarixində şairin vətəni Gəncə şəhərində
keçirilmiş xüsusi toplantıda təsis edilib.
Prezident İlham Əliyevin dəstəyi ilə fəaliyyətini davam etdirən mərkəz qeyri-hökumət təşkilatı olaraq
ətrafında müxtəlif xarici ölkələrin keçmiş dövlət və hökumət başçıları və nüfuzlu beynəlxalq ekspertləri
birləşdirir. Mərkəz artıq səkkizinci dəfədir ki, Qlobal Bakı Forumunu təşkil edir. Forum qlobal gündəlikdə duran
məsələlərin müzakirəsi məqsədilə kifayət qədər qısa müddət ərzində dünya platformalarından birinə çevrilib.
2013-cü ildən bu günədək sayca 8 qlobal forum və 42 yüksəksəviyyəli toplantı keçirilib.
Ötən il - “Nizami Gəncəvi ili”ndə İlham Əliyevin himayəsi altında və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə noyabrın 4-də keçirilən “COVID-19-dan sonrakı dünya” mövzusunda növbəti Qlobal
Bakı Forumu 3 gün davam etdi.
Xatırladaq ki, 2020-ci ildə keçirilməsi nəzərdə tutulan VIII Qlobal Bakı Forumu COVID-19 pandemiyası
ilə əlaqədar təxirə salınmışdı. Forumun gündəliyi çox geniş idi.
Prezident İlham Əliyev forumda çıxışı zamanı Qoşulmama Hərəkatının sədri qismində Azərbaycanın 30dan artıq ölkəyə maliyyə və humanitar yardım göstərdiyini, təmənnasız olaraq bir neçə ölkəni peyvənd dozaları
ilə təmin etdiyini xüsusi vurğuladı. Eyni zamanda dövlətimizin yoxsul ölkələrin dəstəklənməsi üçün Ümumdünya
Səhiyyə Təşkilatına könüllü şəkildə 10 milyon dollar həcmində maliyyə töhfəsi etdiyi vurğulandı. Çıxışında Vətən
müharibəsinə də toxunan dövlətimizin başçısı bildirdi ki, artıq müharibə bitib və bundan sonra gələcəyə baxılmalı,
regionun təhlükəsiz, proqnozlaşdırılan və genişmiqyaslı əməkdaşlığa hazır olması təmin edilməlidir. Bunun üçün
hər şey Ermənistandan asılı olacaq, çünki Azərbaycanın mövqeyi tam aydındır: “Biz sülh danışıqlarına başlamağa,
sülh razılaşması üzərində çalışmağa, səhifəni çevirməyə və sərhədin delimitasiyasına hazırıq”.
Sayca 8-ci olan və noyabrın 6-dək davam edən Bakı Forumunda qlobal əhəmiyyət kəsb edən məsələlərin
müzakirəsi məqsədilə dünyanın 40-dan çox ölkəsindən ali və yüksəksəviyyəli nümayəndələr, sabiq dövlət və
hökumət başçıları, beynəlxalq və qeyri-hökumət təşkilatlarının təmsilçiləri, eləcə də digər nüfuzlu qonaqlar iştirak
etmişdilər. Hibrid formatda təşkil edilən tədbirə 300-ə yaxın qonaq canlı, onlayn qaydada qoşulmuşdu.
Ötən il noyabrın 7-də isə Bakı Forumunun iştirakçılarının Şuşaya səfəri təşkil olundu. Prezident İlham
Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva qala şəhərimizdə qonaqlarla birgə maraqlı görüş keçirdilər. Zəfər günü
münasibətilə İlham Əliyevi təbrik edən qonaqlar qısa vaxtda burada belə genişmiqyaslı işlərin görülməsinin böyük
təəssürat yaratdığını vurğuladılar. Bu işlərin Azərbaycan Prezidentinin qətiyyətli və səriştəli rəhbərliyi, cəsarətli
mövqeyi sayəsində reallaşdığını bildirdilər, böyük nailiyyət münasibətilə dövlət başçısını bir daha təbrik etdilər.
İlham Əliyev işğaldan azad edilən ərazilərdə, həmçinin Şuşada bir ildən az vaxt ərzində sosial və
infrastruktur obyektlərinin tikildiyini, yenidən qurulduğunu və bu işlərin hazırda da davam etdirildiyini dedi.
Dövlət başçısı bildirdi ki, əsas hədəf işğaldan azad olunan ərazilərdə keçmiş məcburi köçkünlər üçün yüksək
yaşayış şəraitinin yaradılmasıdır. Prezident bərpa və yenidənqurma işlərinin tarixi və dini abidələri də əhatə
etdiyini diqqətə çatdırdı. Qonaqlar ermənilərin dağıtdıqları tarixi abidələri və törətdikləri vandalizm aktlarını öz
gözləri ilə görüb dəhşətə gəldiklərini bildirdilər.
İlham Əliyev mürəkkəb relyefə malik olan Şuşa şəhərinin Azərbaycan Ordusunun misilsiz qəhrəmanlığı və
şücaəti hesabına azad olunduğunu dedi, Vətən müharibəsindəki Qələbədən sonra Cıdır düzündə bir çox tədbirlərin
təşkil olunduğunu, musiqi festivallarının keçirildiyini qeyd etdi.
Ümumiyyətlə, Qlobal Bakı Forumunun əsas məqsədi dünyada sülh, dinc birgəyaşayış, ədalətin bərqərar
olunması naminə həyata keçirilən fəaliyyətlərə töhfə verməkdir. Qlobal Bakı Forumu Azərbaycan üçün çox böyük
əhəmiyyətə malikdir. Bakının belə forumlara evsahibliyi etməsi Azərbaycanın həm mədəni, həm iqtisadi, həm də
siyasi baxımdan dünyada tanınmasına gətirib çıxarır. Həmçinin bu cür qlobal əhəmiyyətli tədbirlər Azərbaycanın
beynəlxalq münasibətlərdə oynadığı rola dinamika gətirir. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı
ilə həyata keçirilən tədbirlərə dünyanın görkəmli siyasətçiləri dəvət edilir. Bütün bunlar Azərbaycanın beynəlxalq
əməkdaşlıqda rolunu xeyli dərəcədə gücləndirir. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi ənənəvi olaraq Bakıda
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təşkil olunan Qlobal Bakı Forumuna və dünyanın üzləşdiyi problemlərin müzakirə olunduğu müxtəlif görüşlərə
evsahibliyi edərək ən yüksəksəviyyəli əməkdaşlıq platformasına çevrilib.
İlham Əliyevin qlobal təşəbbüsləri hər zaman təqdir edilir
Adından da göründüyü kimi, forumun əsas müzakirə mövzusu qlobal gündəlikdə duran bir nömrəli məsələ
- pandemiya ilə mübarizəyə həsr olunmuşdu. Bundan əvvəl də Azərbaycan qlobal müstəvidə pandemiya ilə
əlaqədar görüşlərin təşəbbüskarı olmuşdu.
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının (Türk Dövlətləri Təşkilatı) və Qoşulmama Hərəkatının hazırkı
Sədri olaraq ötən il Azərbaycanın təşəbbüsü ilə aprel və may aylarında hər iki təşkilatın COVID-ə həsr olunmuş
xüsusi Zirvə görüşü keçirildi. Qoşulmama Hərəkatının Sammitində Azərbaycan Prezidenti BMT-nin Baş
Assambleyasının COVID-ə həsr olunmuş xüsusi sessiyasının keçirilməsi təşəbbüsü ilə çıxış etdi və bu təşəbbüs
beynəlxalq birliyin mütləq əksəriyyəti tərəfindən dəstəkləndi. Bu xüsusi sessiya keçən ilin 3-4 dekabr tarixlərində
baş tutdu.
Xüsusi olaraq vurğulanmalıdır ki, bütün toplantılarda, forumlarda Azərbaycan Prezidentinin COVID-19-la
mübarizədə irəli sürdüyü qlobal təşəbbüslər beynəlxalq birlik tərəfindən təqdir edilib və nümunə kimi göstərilib.
Dövlətimizin başçısının müvafiq sərəncamı ilə 2021-ci ilin dahi şair və mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin
anadan olmasının 880 illiyi şərəfinə “Nizami Gəncəvi ili” elan edilməsi Azərbaycanın mədəniyyət və
ədəbiyyatının bayramı oldu. Bu əlamətdar il çərçivəsində respublikamızda və ölkənin xaricində, müxtəlif
beynəlxalq təşkilatlarda tədbirlər, təqdimatlar keçirildi.
Bir sözlə, dünyanın pandemiya tərəfindən hədəfə alındığı çətin günlərdə ölkəmiz və onun başçısı İlham
Əliyev sözün həqiqi mənasında bütün dövlətlər və onların liderləri üçün bir nümunə oldu. Azərbaycan dövləti
özünün mövcudluq tarixində heç zaman indiki kimi qüdrətli, güvənli, istiqrarlı olmamışdır.
Bütün bunlar bir daha təsdiq edir ki, bu gün Azərbaycan müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində
əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafına, transmilli layihələrin reallaşdırılmasına və qlobal təhlükəsizlik məsələlərinə
öz töhfəsini verən fəal aktor və regional güc kimi qəbul edilməkdədir.
Azərbaycan. - 2022.- 25 yanvar. - № 16. - S. 1,4.
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Azərbaycanın haqq işi beynəlxalq aləmdə təqdir edilir
Diplomatik uğurlarımız ölkəmizin mövqeyini daha da möhkəmləndirir
Əliqismət Bədəlov
Əfsanəvi qəhrəmanlıq dastanına çevrilmiş İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı işğal altındakı ərazilərimizin
ordumuzun gücü ilə azad edilməsi ölkəmizin dünya birliyindəki əlaqələrini daha da genişləndirib. Keçmiş
postsovet dövlətləri ilə müqayisədə indi Azərbaycan daha yüksək reytinqli müstəqil dövlət kimi qəbul edilir.
Ermənistan üzərində qazandığımız tarixi Qələbədən sonra Azərbaycanın haqq işi beynəlxalq aləmdə də
dəstəklənir. Bu şanlı Qələbə Azərbaycan tarixinə yeni bir səhifə yazdı, ölkəmizi bütövləşdirdi, Ermənistanın
işğalçılq siyasətinə birdəfəlik son qoydu, ölkəmizin dünya birliyindəki reytinqini yüksəltdi. Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinin hər bir üzvü yüksək peşəkarlığa, qibtə olunacaq Vətən sevgisinə malik olduğunu döyüş meydanında
dünyaya nümayiş etdirdi. 30 il düşmən əsarətində olan həmin ərazilərdə indi əzəmətli Azərbaycan bayrağı
dalğalanır. Bütün bunlar son 18 ildə həyata keçirilən düşünülmüş daxili və xarici siyasətin məntiqi nəticəsidir.
Dövlət başçımızın həyata keçirdiyi strategiyanın prioritetini ölkənin milli təhlükəsizliyi və sosial-iqtisadi
inkişafı təşkil edir. Bu məqsədlə ölkə rəhbərinin müəyyənləşdirdiyi istiqamətlərə uyğun olaraq, respublikamızın
müstəqil, açıq, praqmatik və milli maraqlara söykənən xarici siyasət kursu uğurla davam etdirilmiş və
Azərbaycanı dünyanın inkişaf etmiş dövlətləri sırasına qoşmuşdur.
Prezident İlham Əlyevin həm beynəlxalq tədbirlərdəki çıxışlarında, həm də xarici ölkələrin dövlət və
hökumət başçıları ilə keçirdikləri görüşlərdə vurğuladığı kimi, Azərbaycan bütün ölkələrlə bərabərhüquqlu,
qarşılıqlı hörmət və etimad əsasında münasibətlərin qurulmasını xarici siyasətimizin başlıca prioritetlərindən
hesab edir. Diplomatiyamızın bu prinsip əsasında fəaliyyəti respublikamızın həm qonşu, həm də regiondan
kənarda yerləşən dövlətlərlə münasibətlərinin sabit əsasda inkişafına zəmin yaratmış, möveyini daha da
möhkəmləndirmiş və strateji əməkdaşlığını genişləndirmişdir. Təsadüfi deyil ki, bu kontekstdə, beynəlxalq
münasibətlər sistemində gərginliyin artdığı bir dövrdə, Azərbaycan dövlətinin dünyada birləşdirici xətləri təşviq
etməsi, sülh tərəfdarı olması xüsusi əhəmiyyət kəsb etmişdir. Dövlətimizin başçısı deyib: “Nə vaxt, nəyi, necə
etmək lazımdır, bunu biz bilirik. Hesab edirəm ki, yaxın tarix dəfələrlə bunu göstərib, həm siyasi müstəvidə,
diplomatik müstəvidə, eyni zamanda, döyüş meydanında”.
Həmişə olduğu kimi, yenə də diplomatik fəaliyyətimizin əsasını dövlətimizin suverenliyi və ərazi
bütövlüyünün möhkəmləndirilməsi təşkil edir. Vətən müharibəsində əldə edilmiş şanlı Qələbəmiz ölkəmizin
reytinqinin beynəlxalq müstəvidə daha da yüksəldilməsinə, işğaldan azad olunmuş ərazilərimizin bərpası və
yenidən qurulması vəzifələrinin həyata keçirilməsi işinin sürətləndirilməsinə, bu işdə bir sıra dövlətlərin, o
cümlədən iri infrastruktur şirkətlərinin dəstəyinin göstərilməsinə təkan verib. Dövlətimizin üzv olduğu bir sıra
təşkilatların, eləcə də , tərəfdaş dövlətlər tərəfindən Vətən müharibəsinin nəticələrini alqışlayan bəyanatlar
verməsi, möhtərəm Przidentimizə təbriklər ünvanlamaları diplomatik nailiyyət kimi dəyərləndirilməlidir.
2020-ci il noyabrın 10-da Ermənistanın kapitulyasiya aktını imzalamasından və təslim olduğunu rəsmən
təsdiqləməsindən sonra sanki beynəlxalq aləm qəflət yuxusundan oyandı və qarşılarında müstəqil, güclü
Azərbaycan dövlətini daha yaxından gördülər. Sanki inanmaq istəmirdilər ki, 30 il ərzində qüdrətli dövlətlərin,
ATƏT-in Minsk qrupunun, həmçinin nüfuzlu beynəlxalq təşkilaların nizamlamaqa aciz olduqları, bəlkə də
nizamlamaq istəmədikləri Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini ölkəmiz Prezident, Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 44 gün ərzində həll etdi. Erməni faşistlərinin 30 il ərzində yerlə-yeksan
etdiyi torpaqlarımızda müharibədən dərhal sonra genişmiqyaslı yenidənqurma-bərpa işlərinə başlanılması daxili
və xarici siyasətdə düzgün müəyyənləşdirilmiş strategiyanın uğurlu nəticəsi idi.
Dünya təcrübəsi də göstərir ki, müharibədən çıxmış dövlətlər, hətta qalib gələn tərəf də hələ bir müddət
özünə gələ bilmir. Ancaq Azərbaycan müharibənin başa çatmasından bir həftə sonra abadlıq işlərinə başladı. Bu,
həm də iqtisadi qüdrətimizdən xəbər verirdi. Bununla yanaşı, xarici siyasətimizdə prioritet məsələlərdən biri də
Azərbaycan və Ermənistan arasında bir-birinin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq sərhədlərin
toxunulmazlığının qarşılıqlı tanınması və hörmət edilməsi əsasında dövlətlərarası münasibətlərin təsis edilməsi
olmuşdur. Eyni zamanda, Ermənistan–Azərbaycan sərhəd xəttinin delimitasiya və demarkasiya prosesinin
başlanması, regional əməkdaşlıq, dayanaqlı inkişaf və tərəqqi üçün intensiv şəkildə fəaliyyət davam etdirilmişdir.
Vətən müharibəsindən sonra regionda yaranmış reallıqlar artıq beynəlxalq aləmdə də qəbul edilir. Söz yox
ki, ölkəmizin bütün sahələrdəki uğurlarını hələ də həzm etmək istəməyən anti–Azərbaycan qüvvələr tarixi
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Qələbəmizdən sonra özlərinə gələ bilməyiblər. Ancaq bu, bir reallıqdır. Hətta Ermənistanın siyasi və hərbi
rəhbərliyi bu reallıqları qəbul etmək məcburiyyətindədir. Çünki müharibədən sonra respublikamızın əlaqələrinin
daha da möhkəmləndirilməsi reallıqları göz önündədir. İkitərəfli, regional və çoxtərəfli formatlar, o cümlədən
BMT, Qoşulmama Hərəkatı, ATƏT, Avropa Şurası, Avropa İttifaqı, NATO, GUAM, İslam Əməkdaşlığı
Təşkilatı, Türk Dövlətləri Təşkilatı və İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində keçirilmiş görüşlər,
səsləndirilmiş bəyanatlar və qəbul edilmiş sənədlər Azərbaycanın reytinqinin daha da yüksəlməsindən xəbər verir.
Artıq regionda sülhün bərpa edilməsi, münaqişədən sonrakı bərpa və yenidənqurma fəaliyyətləri və “Böyük
qayıdış”ın bir addımlığında olmamız da bundan xəbər verir. Artıq bu işlərin həyata keçirilməsi, zəruri şərtlərin
formalaşdırılması istiqamətində qətiyyətli addımlar atılır. Eyni zamanda, Vətən müharibəsindən sonra regionda
yaranmış yeni vəziyyətin dayanıqlı sülh və inkişaf üçün açdığı imkanların reallaşdırılması, o cümlədən nəqliyyat
kommunikasiyalarının açılmasını təmin etmək istiqamətində ardıcıl və məqsədyönlü səylər göstərilmişdir.
Həmişə olduğu kimi, yenə də xarici siyasətimizin əsas istiqamətlərini qonşu dövlətlərlə münasibətlər və
üçtərəfli əməkdaşlıq formatları, digər dövlətlərlə ikitərəfli münasibətlər, iqtisadi və humanitar sahələrdə
əməkdaşlıq, Türk Dövlətləri Təşkilatı ilə münasibətlərin yüksək səviyyədə qurulması, BMT və digər nüfuzlu
beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələrin möhkəmləndirilməsini davam etdirmək, soydaşlarımızın xarici ölkələrdə
üzləşdikləri çətinliklərin həlli istiqamətində atılan addımlar, o cümlədən beynəlxalq qurumlarda sədrlik təşkil
edir. Azərbaycanın BMT-dən sonra ən böyük təşkilat olan Qoşulmama Hərəkatına uğurlu sədrliyi üzv dövlətlər
tərfindən də yüksək dəyərləndirilir. Bunun nəticəsidir ki, quruma üzv dövlətlər Azərbaycanın QH-yə daha bir il
müddətinə sədrlik etmək barədə qurumun hazırkı sədri Prezident İlham Əliyevə müraciət ünvanlayıb. Qoşulmama
Hərəkatına 3 illik sədrliyi 2022-ci ildə bitməli olan Azərbaycan daha bir il hərəkatın sədri olacaq. Onu da qeyd
edək ki, Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatına sədrliyi uğurla davam etdirilmişdir. Beynəlxalq təşkilat və
qurumlar çərçivəsində, xüsusilə BMT-nin 6 qərargahında (Nyu-York, Cenevrə, Vyana, Nayrobi, Paris, Haaqa)
hərəkatın fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi həyata keçirilmiş, təşkilat adından müvafiq bəyanatlar səsləndirilmiş və
irəli sürülmüş qətnamələr qəbul olunmuşdur.
Ölkəmiz QH-yə sədrliyi çərçivəsində bu qurumun beynəlxalq nüfuzunun və təsirinin gücləndirilməsi
istiqamətində səylərini davam etdirmişdir. Təşkilatın üzv dövlətləri Azərbaycan Prezidenti, Qoşulmama
Hərəkatının sədri İlham Əliyevin COVID-19 pandemiyasına qarşı mübarizə üzrə BMT Baş Assambleyasının
xüsusi sessiyasının çağırılması təşəbbüsünü yüksək qiymətləndirmiş, qlobal miqyasda belə bir mürəkkəb dövrdə
Qoşulmama Hərəkatına uğurlu sədrliyinə, eləcə də, hərəkata nəzərdə tutulandan 1 il artıq – 2023-cü ilin sonuna
qədər sədrlik etməyə hazır olduğuna görə, Azərbaycana minnətdarlığını bildiriblər.
Azərbaycanın qarşıya qoyduğu mühüm vəzifələrdən biri də Avropa İttifaqı və NATO, eləcə də, üzvü
olduğumuz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, GUAM, Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə
Müşavirə və Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı kimi nüfuzlu qurumlar çərçivəsində milli maraqlarımız
əsasında əməkdaşlığı davam etdirməkdir. Xüsusilə qeyd edilməlidir ki, Avropa İttiaqı ilə Azərbaycan arasında
mövcud olan dialoq qarşılıqlı münasibətlər və intensivliyi ilə diqqəti cəlb edir. Aİ Şurasının Prezidenti Şarl
Mişel və Aİ-nin Qonşuluq və Genişlənmə üzrə komissarı Oliver Varhelyinin ölkəmizə səfərləri zamanı, o
cümlədən ötən ilin sonunda Brüssel şəhərində Aİ-nin Şərq Tərəfdaşlığının VI Zirvə görüşündə Prezident İlham
Əliyev həmin qurumla münasibətlərin inkişafında ölkəmizin mövqeyi və gözləntilərini qarşı tərəfə çatdırmışdır.
Son 4 ildə ilk dəfə keçirilmiş Şərq Tərəfdaşlığı Zirvə toplantısının yekununda qəbul edilmiş Birgə Bəyannamədə
Aİ tərəfindən bütün tərəfdaş ölkələrin müstəqilliyi, suverenliyi və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri
çərçivəsində ərazi bütövlüyünə dəstək bir daha ifadə olunmuşdur.
Dövlət başçımızın uğurlu diplomatik fəaliyyəti nəticəsində NATO ilə ikitərəfli münasibətlər, yüksək
səviyyəli siyasi dialoq qorunub saxlanılmış və daha da inkişaf etdirilimişdir. Ötən ilin dekabrında Prezident
İlham Əliyev Brüsseldə keçirilmiş Avropa İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin Zirvə görüşü çərçivəsində
NATO-nun baş katibi Yens Stoltenberqin dəvəti əsasında NATO-nun Mənzil-Qərargahına səfər etmişdir. Səfər
çərçivəsində dövlət başçımızın qurumun baş katibi ilə görüşü baş tutmuş və birgə mətbuat konfransı keçirilmişdir.
Bu görüş beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən böyük maraqla izlənilmişdir. Həmçinin, Prezident İlham Əliyev
Şimali Atlantika Şurasının Azərbaycan Respublikası ilə birlikdə “30+1” formatında keçirilmiş iclasında da
iştirak etmişdir. Ümumiyyətlə, NATO rəsmiləri ilə digər səviyyələrdə də təmaslar davam etdirilimişdir.
Azərbaycanın diplomatik uğurlarından söhbət açanda ötən ilin sonlarında Beynəlxalq Ədalət
Məhkəməsinin Ermənistanın, o cümlədən Ermənistan ərazisində fəaliyyət göstərən və azərbaycanlıları hədəfə
alan fərdlər və təşkilatlar tərəfindən irqi ayrı-seçkililiyin təşviq etməsini qadağan edən müvəqqəti tədbirlərə dair
Azərbaycanın vəsatətini təmin edilməsi də qeyd olunmalıdır. Məhkəmə əsaslı olaraq, Ermənistan tərəfinə
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azərbaycanlıların insan hüquqlarının pozulmasının qarşısını almaq üçün təcili tədbirlər görmək tapşırılıb. Bu qərar
oktyabrın 14-dən 19-dək olan məhkəmə dinləmələrindən sonra verilib.
Belə ki, 2021-ci ilin yanvar ayında ölkəmiz tərfindən Ermənistana qarşı İnsan Hüquqları üzrə Avropa
Məhkəməsinə dövlətlərarası şikayət verilmişdi. Bu şikayətdə Azərbaycan vətəndaşlarının İnsan hüquqlarının və
əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında 1950-ci il Konvensiyasında nəzərdə tutulmuş hüquqlarının Ermənistan
tərəfindən davamlı şəkildə pozulduğunu sübut edən faktlar təsbit olunmuşdu. Sentyabr ayında isə Azərbaycan
Respublikası BMT-nin 1965-ci il tarixli “İrqi ayrı-seçkiliyin bütün formaların ləğv edilməsi haqqında”
beynəlxalq Konvensiya əsasında, Ermənistan tərəfindən xalqımıza qarşı uzun müddət ərzində etnik təmizləmə
siyasətinin aparılması faktları ilə bağlı Haaqa şəhərində yerləşən BMT-nin Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə
müraciət edilmişdir.
Diplomatiyamızın uğurlarını əks etdirəən belə faktlar istənilən qədərdir. Bu uğurlar Azərbaycanı dünyanın
inkişaf etmiş dövlətləri sırasına qoşub. İndi Azərbaycanın haqq işi beynəlxalq aləmdə dəstəklənir və qəbul edilir.
Xalq qəzeti. - 2022.- 1 fevral. - № 22. - S. 11.
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NATO-Azərbaycan əlaqələri: Ölkəmizə yüksək etimad diplomatiyamızın uğurudur
NATO-nun Baş katibi Yens Stoltenberqin Prezident İlham Əliyevə zəng edərək, ötən ilin
dekabrında Brüsselə səfəri çərçivəsində NATO-nun ali orqanı olan Şimali Atlantika Şurasında çıxışına
görə dövlət başçımıza təşəkkürünü bildirməsi Azərbaycana artan marağın ifadəsidir
Xuraman İsmayılqızı
Əsası 1992-ci ildə qoyulan NATO-Azərbaycan əlaqələri qarşılıqlı əməkdaşlıq prinsipləri əsasında inkişaf
edir. 1994-cü ildən etibarən «Sülh Naminə Tərəfdaşlıq» proqramına qoşularaq NATO ilə
əlaqələri möhkəmləndirən Azərbaycan Şimali Atlantika dünyada sabitliyin qorunması naminə həyata keçirdiyi
bütün tədbirlərdə layiqincə təmsil olunur. Demokratik dəyərlərə və prinsiplərə sadiqlik əsasında inkişaf edən bu
münasibətlərin nəticəsidir ki, ölkəmizdə ordu quruculuğu ilə bağlı islahatlar NATO standartlarına uyğun
təkmilləşir, müdafiə qüdrətimiz möhkəmlənir. Dünyanın ən güclü siyasi-hərbi təşkilatı, ABŞ və Avropanın bir
neçə dövlətini birləşdirən NATO-nun Lissabon, Brüssel, Çikaqo, Uels Vaşinqton Zirvə görüşlərində, nüvə
təhlükəsizliyi məsələsinə həsr olunmuş Koreya, Çikaqo sammitlərində, Münxen Təhlükəsizlik Konfransında
məntiqli çıxışları ilə diqqət çəkən Prezident İlham Əliyevin dünyada sülhün, əmin-amanlığın qorunması
naminə irəli sürdüyü təkliflər maraqla qarşılanıb. NATO PA-nın «Cənubi Qafqaz: Çağırışlar və imkanlar»
mövzusunda 86-cı Rouz-Rout seminarının Bakıda keçirilməsi, Əfqanıstanda, İraqda , Kosovada sülhyaratma
missiyasını həyata keçirən Alyansın qüvvələri tərkibində əməliyyatlarda iştirak edən Azərbaycanın əsgər və
zabitlərinin döyüş hazırlığının, nizam–intizamının yüksək dəyərləndirilməsi, ölkəmizə minnətdarlıq
məktublarının göndərilməsi sübut edir ki, bölgənin ən güclü ordusuna malik Azərbaycan Şimali Atlantikanın ən
etibarlı müttəfiqidir. NATO-nun əməliyyatlarında (KFOR, İSAF) iştirak edən Azərbaycan Qətiyyətli Dəstək
Missiyasına, Milli Etimad Fonduna töhfə verib. Qlobal beynəlxalq layihələrin təşəbbüskarı olan
Azərbaycan NATO ilə əməkdaşlığı çərçivəsində vədinə sadiqliyini Əfqanıstanda sülhün təminatına göstərdiyi
hərtərəfli yardımları ilə sübut edib. Hava məkanından istifadə və tranzit marşrutları vasitəsilə göstərdiyi siyasi
dəstəyə görə ölkəmizə minnətdarlığını bildirən NATO təmsilçiləri dəfələrlə bildirmişlər ki, XXI
əsrdə qloballaşan dünyada təhlükəsizlik çağırışlarına dəstək göstərən, müxətlif illərdə beynəlxalq müdafiə
sərgilərinə ev sahibliyi edən rəsmi Bakı ilə əməkdaşlıqda israrlıyıq, dialoqumuzun və əlaqələrimizin güclü
potensialı vardır. İllərin təcrübəsi göstərir ki, NATO-Azərbaycan dialoqunun möhkəm təmələ əsaslanan
əməkdaşlıq formatı təkmilləşir, beynəlxalq layihələrin təşəbbüskarı olan Azərbaycanın NATO ilə münasibətləri
Avrasiya məkanında əməkdaşlıq imkanlarını genişləndirir.
Bu günlərdə NATO-nun Baş katibi Yens Stoltenberqin Prezident İlham Əliyevə zəng edərək ötən ilin
dekabrında Brüsselə səfəri çərçivəsində və NATO-nun ali orqanı olan Şimali Atlantika Şurasında çıxışına görə
dövlət başçımıza təşəkkürünü bildirməsi adı dünyanın ən güclü orduları sırasında çəkilən Azərbaycana göstərilən
etimad, qarşılıqlı əməkdaşlığa verilən töhfədir,
Telefon söhbəti zamanı Azərbaycan-NATO əlaqələrinin inkişafından məmnunluq ifadə olunub, Cənubi
Qafqaz regionunda postmünaqişə vəziyyəti, Ukrayna ətrafında cərəyan edən proseslərə və dünya enerji
bazarındakı mövcud duruma dair fikir mübadiləsi aparılıb. Alyansın Baş katibi Avropanın etibarlı qaz təchizatçısı
olmasına və qaz ixracını artırmasına görə Azərbaycana təşəkkürünü ifadə edib. Prezident İlham Əliyev
Azərbaycanın enerji məhsulu növlərinin önəmli ixracatçısı kimi etibarlı tərəfdaş olaraq qalmaqda davam
edəcəyini diqqətə çatdırıb.
Göründüyü kimi 30 il Ermənistanın işğalı altında qalan torpaqlarımızı 44 gün davam edən İkinci Qarabağ
müharibəsində qazandığı Qələbə ilə azad edən Azərbaycanın bu tarixi Zəfəri beynəlxalq səviyyədə dəstəklənir.
Xatırladaq ki, ötən ilin dekabrında Belçika Krallığının paytaxtı Brüsseldə keçirilən Şərq Tərəfdaşlığı
Proqramının VI Sammitində iştirak edən, keçirdiyi görüşləri, verdiyi bəyanatları ilə diqqəti cəlb edən Prezident
İlham Əliyevin NATO-nun Baş katibi Yens Stoltenberqlə Alyansın mənzil-qərargahında təşkil olunan birgə
mətbuat konfransı da böyük maraqla qarşılanmışdır. Mətbuat konfransında NATO-nun Baş katibi rəsmi Bakının
Alyansın dəyərli tərəfdaşı olduğunu qeyd etməklə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Əfqanıstanda «Qətiyyətli
dəstək» əməliyyatlarındakı xidmətlərini də yüksək qiymətləndirmişdi. Alyansın Baş katibi bildirmişdi
ki, Azərbaycan sülhməramlıları Əfqanıstanı sonuncu tərk edən hərbi qulluqçular sırasında olmaqla, 120 mindən
çox insanın Kabil hava limanı vasitəsilə təxliyəsində iştirak etmişlər.
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Beynəlxalq səviyyədə belə Cənubi Qafqazın lider dövləti kimi tanınan, qlobal enerji, kommunikasiyanəqliyyat layihələri, faydalı təşəbbüsləri, hədəfə ünvanlanmış çağırışları dəstəklənən Azərbaycanın daxili və
xarici siyasəti, bölgədə yaratdığı yeni reallıqlar, irəli sürdüyü təkliflər dünyanın ən güclü hərbi təşkilatı olan
NATO tərəfindən də yüksək dəyərləndirilir. Dünya siyasətində aktuallığı ilə diqqəti cəlb edən, Mərkəzi Asiya,
Xəzər regionu, Aralıq dənizi ölkələrinə çıxış istiqaməti olan, geniş sosial-iqtisadi, geosiyasi və geostrateji
xüsusiyyətlərə sahib olacaq Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı Azərbaycanın göstərdiyi qətiyyət NATO
səviyyəsində də dəstəklənir. Prezident İlham Əliyev ilə NATO-nun Baş katibi Yens Stoltenberqin Brüsseldə
Alyansın mənzil-qərargahında birgə mətbuat konfransının təşkili də dünyada sabitliyin təminatına böyük
töhfələr verən Azərbaycanla dialoqun və qarşılıqlı anlaşmanın önəmini göstərir. «Uzun illər ərzində aramızda
güclü əməkdaşlıq olub. Bu gün əməkdaşlıq bir çox sahələri, bacarıqların inkişafından tutmuş enerji
təhlükəsizliyinə qədər olan sahələri əhatə edir. NATO müttəfiqləri, həmçinin sizə köhnə sovet ordusundan qalmış
artıq minaların və silah-sursatın zərərsizləşdirilməsi ilə bağlı kömək göstərmişdir. Bu gün biz birlikdə daha nələri
edə biləcəyimizi müzakirə etdik» söyləyən Baş katib ötən illərdə Alyansın Əfqanıstandakı sabiq missiyasına
mühüm töhfələr verən Azərbaycanın xidmətlərini xüsusilə qeyd etmişdir: «Mən NATO və Azərbaycan arasında
əməkdaşlığın daha da dərinləşdirilməsi üçün işimizin davam etdirilməsini səbirsizliklə gözləyirəm.»
Mətbuat konfransında Azərbaycan- NATO əlaqələrinin səmərəsindən, işgüzar əlaqələrin tərəflərə
qazandırdığı təcrübələrin əhəmiyyətindən bəhs edən Prezident İlham Əliyev bildirmişdi ki, keçirilən birgə təlimməşqlər regionda sülhə, sabitliyə, demokratiyanın inkişafına xidmət edir. Cənubi Qafqazda postmüharibə
vəziyyəti ilə bağlı açıqlama verən dövlət başçımız bildirmişdii ki, bütün dünyada , bölgədə sülhə, sabitliyə və
faydalı çağırışlara sadiq olan Azərbaycanın bütün səyləri yeni müharibə risklərinin minimuma endirilməsinə
hesablanıb. Qarşılıqlı əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsinin ən etibarlı yolu isə kommunikasiyaların
bərpası, dünya siyasətinə və tərəflərin maraqlarına uyğun dialoqun davam etdirilməsi, tərəfsiz, sağlam düşüncəyə
xidmət edən qonşuluq siyasətinə sadiqlikdir.
Avropa ölkələrinin enerji təhlükəsizliyinin təminatında əsas mənbə olan ölkəmizin artan rolundan bəhs
edən Prezident İlham Əliyev bildirmişdir ki, Azərbaycan NATO-ya üzv 4 ölkənin etibarlı təbii qaz təchizatçısıdır:
«Əminəm ki, qarşıdakı illərdə onların sayı arta bilər. Bu, həmçinin regional sabitlik, təhlükəsizlik üçün
mühümdür. Çünki, enerji təhlükəsizliyi artıq ölkələrin milli təhlükəsizliyinin bir hissəsidir. Ümumilikdə biz
NATO ilə yüksəksəviyyəli qarşılıqlı fəaliyyətdə olmaqdan çox şadıq. Biz çox şadıq ki, NATO bizim səylərimizi
qiymətləndirir və bu gün biz regionun xeyrinə və dünyada təhlükəsizlik üçün birgə səyləri davam etdirməklə bağlı
razılığa gəldik.»
Dövlətlərarası münasibətlərin möhkəmlənməsində əsas amil olan nəqliyyat -kommunikasiyalardan birgə
istifadə ilə bağlı fikirlərini Zəngəzur dəhlizinin bölgə üçün əhəmiyyəti baxımından ifadə edən Prezident İlham
Əliyev bu sahədə Ermənistanla danışıqların aparıldığını diqqətə çatdıraraq bildirmişdir ki, Azərbaycandan
Ermənistan vasitəsilə Naxçıvan Muxtar Respublikasına dəmir yolunun tikintisi , həmçinin magistral yolun
inşasına dair razılıq əldə olunub: «Zəngəzur dəhlizinin hüquqi rejiminə gəlincə, o, Laçın dəhlizinin eynisi
olmalıdır. Çünki üçtərəfli Bəyanatda açıq-aydın deyilir ki, Azərbaycan Qarabağla Ermənistan arasında əlaqə üçün
təhlükəsizliyi və maneəsiz çıxışı təmin edir və Ermənistan Azərbaycanla Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında
əlaqələr üçün eyni maneəsiz çıxış və təhlükəsizliyi təmin etməlidir.»
Zəngəzur dəhlizinin əhəmiyyəti təkcə Azərbaycanın digər rayonları ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasına
çıxışının təmin olunması ilə məhdudlaşmır. Ermənistan da bu yol vasitəsilə İranla, Rusiya ilə dəmir yolu əlaqəsi
əldə edəcək. Belə ki, Azərbaycanın bölgə dövlətləri arasında qarşılıqlı əməkdaşlığı gücləndirəcək 3+3 formatına
uyğun Zəngəzur dəhlizinin bərpası dünyada sülhün, təhlükəsizliyin təminatı missiyasını yerinə yetirən NATOnun da maraq göstərdiyi qlobal kommunikasiyadır.
Bunun üçün isə ilk növbədə Ermənistan ilə Azərbaycan arasında etibarlı sülh sazişi
imzalanmalı, sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası aparılmalıdır. Tərəflər arasındakı gərginlik
normallaşdırılmalı, hərbi əməliyyatlar dayandırılmalı, Ermənistanın Azərbaycan sərhədlərində törətdiyi
təxribatlara son qoyulmalı, zorakılığın yenidən alovlanmasına rəvac verə biləcək addımların qarşısı alınmalı,
tərəfləri maraqlandıran məsələlər diplomatik yollarla həll olunmalıdır. Cənubi Qafqazda sülhün təminatı
üçün Azərbaycan üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirir.
NATO-nun Baş katibinin Prezident İlham Əliyevlə telefon danışığı, dövlət başçımıza edilən minnətdarlıq
İkinci Qarabağ müharibəsindəki tarixi Qələbəsi ilə regionda yeni reallıqlar yaradan Azərbaycana artan marağın
ifadəsidir. Dünya siyasətində həlledici rola malik qlobal güc mərkəzləri ilə münasibətlərini milli maraq və
tərəflərin mənafelərinə uyğun formalaşdırmaqla bölgədə təhlükəsizliyə və əməkdaşlığa böyük töhfələr verən
Azərbaycana göstərilən belə yüksək etimad qarşıdakı illərdə NATO-Azərbaycan əməkdaşlığının yeni
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istiqamətlərinin ifadəsidir. Yaranan geniş imkanlar, dünya siyasətinin tələblərinə, müasir dövrün çağırışlarına
uyğun mövqeyi ilə fərqlənən ölkəmizə göstərilən dəyərlər diplomatiyamızın növbəti uğurudur.
İki sahil.-2022.-17 fevral.-№30.-S.3.
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Milli təhlükəsizliyimiz xarici siyasətimizin prioritetini təşkil edir
Əliqismət Bədəlov
Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi, Azərbaycan Ordusunun gücü, xalqımızın
həmrəyliyi sayəsində Vətən müharibəsi şanlı zəfərlə başa çatdı. Dünyada baş alıb gedən ikili standartlar,
islamofobiya və siyasi riyakarlıq da ermənilərin köməyinə çata bimədi. Bir sıra qüdrətli dövlətlərin və ölkəmizə
qarşı daim qərəzli olan bəzi beynəlxalq təşkilatların bizə qarşı ədalətsiz mövqeyinə, təhdid və təzyiqlərinə, işğalçı
Ermənistana havadarlıq etmələrinə baxmayaraq, Azərbaycan Ordusu işğalçıları diz çökdürdü. Bu qələbə
ölkəmizin dünya birliyindəki reytinqini xeyli yüksəltdi və beynəlxalq ictimaiyyətdə Azərbaycanın güclü ordusu
haqqında fikir formalaşdırdı. Ərazi bütövlüyümüzün bərpası uğrunda apardığımız müharibədə qazandığımız
şanlı qələbə Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı.
Dövlət başçımız hər dəfə beynəlxalq tədbirlərdə iştirak edəndə və xarici ölkələrin rəsmiləri ilə keçirdiyi
görüşlərdə bu işğalın əbədi olmayacağını, Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəyini qəti şəkildə
bildirirdi. Həyata keçirilən xarici siyasətin əsasını məhz işğal altında olan ərazilərimizin azad edilməsi təşkil
edirdi. Prezident İlham Əliyev ölkəyə rəhbərlik etdiyi müddətdə bu mesaji Ermənistana və havadarlarına dəfələrlə
göndərmişdi. Lakin beynəlxalq hüquq normalarına açıq şəkildə hörmətsizlik edən işğalçı ölkə bundan nəticə
çıxarmaq əvəzinə, havadarlarına güvənərək daha da quduzlaşırdı.
Prezident İlham Əliyev dünyada nüfuz sahibi olan beynəlxalq təşkilatların – BMT, Avropa İttifaqı, ATƏT,
Avropa Parlamenti, NATO, eləcə də, üzvü olduğumuz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, GUAM, Asiyada Qarşılıqlı
Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə və Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının tribunalarından
“Azərbaycan bu işğalla barışmayacaq” – deyərək, qəti mövqeyini bəyan edəndə Ermənistan və havadarları ibrət
götürmədilər. Ölkəmiz adı çəkilən nüfuzlu qurumlarla əməkdaşlıq çərçivəsində, habelə həyata keçirdiyi xarici
siyasətdə milli maraqlarımızı, ərazi bütövlüyümüzün təmin olunmasını daim prioritet vəzifə kimi qarşıya qoydu.
Ermənistan 30 il ərzində müxtəlif bəhanələrlə danışıqlardan yayınırdı. Xarici havadarlarına güvənən
işğalçı ölkənin siyasi və hərbi rəhbərliyi özgə torpaqları hesabına “böyük Ermənistan” ideyasını həyata keçirməyə
əmin idi. Ancaq unudurlar ki, Azərbaycanın uğurlu xarici siyasəti işğalçı ölkəni tədricən küncə sıxışdırır.
Dünyanın ən güclü hərbi təşkilatlarından olan NATO kimi bir qurumun ölkəmizlə əməkdaşlığa önəm verməsi də
işğalçı ölkəni və havadarlarını qəflət yuxusundan oyatmadı. Alyansa üzv dövlətlər tərəfindən ölkəmizin ərazi
bütövlüyünə, suverenliyinə, beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığına həmişə dəstək ifadə
olunub. Bu mövqe NATO-nun sammit sənədlərində də dəfələrlə təsbit olunub. NATO-ya üzv dövlətlər tərəfindən
Azərbaycanın “Qətiyyətli dəstək” missiyasındakı rolu xüsusi vurğulanıb. Azərbaycan NATO üçün və NATO
Azərbaycan üçün dəyərli tərəfdaşlardır. Bunu alyans təmsilçiləri də dəfələrlə bildiriblər. Təşkilatın zirvə
görüşlərində respublikamızın beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizəsinin dəstəklənməsi Azərbaycanın beynəlxalq
aləmdə söz sahibi olmasını təsdiqləyir. Alyansın bütün zirvə görüşlərində Ermənistan–Azərbaycan, keçmiş
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı qəbul olunan bəyanatlarda respublikamızın ərazi bütövlüyünün tanınması
terrora qarşı beynəlxalq mübarizə koalisiyasının üzvü olan ölkəmizə isti münasibətin bariz nümunəsidir.
Yeri gəlmişkən, bu günlərdə NATO-nun Baş katibi Yens Stoltenberq Prezident İlham Əliyevə zəng edib.
Bu, dövlət başçımızın dünya şöhrətli siyasi xadim olduğunun bariz nümunəsidir. Telefon danışığı əsnasında,
alyansın baş katibi ötən ilin dekabrında dövlət başçımızın Brüsselə səfəri və qurumun ali orqanı olan Şimali
Atlantika Şurasında çıxışına görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirib. Eyni zamanda, Azərbaycan –
NATO əlaqələrinin inkişafından məmnunluq ifadə olunub, Cənubi Qafqaz regionunda postmünaqişə vəziyyəti,
Ukrayna ətrafında cərəyan edən proseslərə və dünya enerji bazarındakı mövcud duruma dair fikir mübadiləsi
aparılıb. Y. Stoltenberq Avropanın etibarlı qaz təchizatçısı olmasına və qaz ixracını artırmasına görə
Azərbaycana təşəkkürünü bildirib.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın enerji vasitələrinin önəmli ixracatçısı kimi etibarlı tərəfdaş olaraq
qalmaqda davam edəcəyini diqqətə çatdırıb. Dünyanı narahat edən məsələlər barəsində NATO kimi nüfuzlu bir
qurumun baş katibinin Azərbaycan Prezidenti ilə məsləhətləşməsi ölkəmizin dünya miqyasında nüfuzunun
artmasının göstəricisidir.
Bütövlükdə, dövlət başçımızın xarici siyasət kursu bütün illər ərzində ölkəmizin milli təhlükəsizliyi və
sosial-iqtisadi inkişafına töhfə vermək məqsədi daşıyırdı. Bu siyasi kurs dövlət başçımızın müəyyənləşdirdiyi
istiqamətlərə uyğun olaraq həyata keçirilib. Müstəqil, açıq, praqmatik və milli maraqlara söykənən xarici siyasət
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kursu uğurla davam etdirilib. Dövlət başçımızın dediyi kimi, bütün ölkələrlə bərabərhüquqlu, qarşılıqlı hörmət və
etimad əsasında münasibətlərin qurulması xarici siyasətimizin başlıca prioritetlərini təşkil edib.
Diplomatiyamızın bu prinsiplər əsasında fəaliyyəti həm qonşu ölkələrlə, həm də regiondan kənardakı dövlətlərlə
münasibətlərin yaxşılaşdırılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edib. Məhz bu uğurlu siyasət respublikamızı
beynəlxalq aləmdə sabitlik adası kimi tanıdıb.
Son illər beynəlxalq münasibətlər sistemində gərginliyin artdığı hər kəsə bəllidir. Bir tərəfdən COVID-19
bəlasının dünyanın başı üzərindən getməməsi, münaqişələrin daha da alovlanması, miqrant axınının güclənməsi,
toqquşmaların geniş vüsət alması, digər tərəfdən bir sıra ölkələr arasında münasibətlərin pozulması və müharibə
həddinə çatması fonunda Azərbaycanın dünyada bölücü deyil, birləşdirici xətləri təşviq etməsi xüsusi qeyd
edilməlidir. Bu fakt dünya ictimaiyyətinin də diqqətindən yayınmadı. Ona görə də 2020-ci il sentyabrın 27-də
Ermənistanın sərhədboyu ərazilərimizdə geniş şəkildə təxribatlar törətməsi və bunu müharibəyə çevirməsi zamanı
heç kəs ona dəstək vermədi.
Əslində, Ermənistan rəhbərliyi çox yaxşı bilirdi ki, köhnə sınıq-salxaq silahlarla Azərbaycana heç nə edə
bilməyəcək. Çünki Azərbaycan Ordusunun dünyanın ən güclülərindən biri olduğu beynəlxalq ekspertlər
tərəfindən də etiraf edilirdi. Buna baxmayaraq, Ermənistan işğalçılıq hikkəsindən əl çəkmirdi.Tam əmin idi ki, ən
azı KTMT bu müharibədə ona dəstək verəcək. Ancaq bu qurumun nizamnaməsində yalnız təşkilata üzv olan
ölkələrin ərazilərinin təhlükəsizliyinin təmin olunmasında bir-birilərinə dəstək verəcəyi qeyd edilmişdi. Müharibə
zamanı KTMT-ə üzv dövlətlər açıq şəkildə bildirdilər ki, Azərbaycan öz ərazi btövlüyü uğrunda mübarizə aparır.
Bundan sonra bütün ümidlər puç oldu və necə deyərlər, Ermənistanın “sındı qol-qanadı, yanına düşdü”.
Azərbaycanın Ermənistan üzərində qazandığı tarixi qələbədən sonra dövlətimizin başçısına xarici ölkə
rəhbərlərindən ünvanlanmış çoxsaylı təbriklər ölkəmizin ərazi bütövlüyünün beynəlxalq aləmdə də
dəstəklənməsindən xəbər verirdi. Postmüharibə dövründə Qarabağda start götürmüş yenidənqurma, bərpaquruculuq işlərinə xarici ölkələrin iri şirkətlərinin qoşulması respublikamızın haqlı olmasının nəticəsidir. Ötən
ilin sonunda Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin qərarı da Prezident İlham Əliyevin uğurlu xarici siyasətinin
Azərbaycanın mövqeyinin getdikcə möhkəmləndirilməsindən, reytinqinin yüksəlməsindən xəbər verir. Artıq
dünya ictimaiyyəti Azərbaycanı qalib ölkə kimi qəbul edir.
Xatırladaq ki, dekabrın 7-də Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Ermənistanın, o cümlədən, Ermənistan
ərazisində fəaliyyət göstərən və azərbaycanlıları hədəfə alan fərdlər və təşkilatlar tərəfindən irqi ayrı-seçkiliyin
təşviqini qadağan edən müvəqqəti tədbirlərə dair Azərbaycanın vəsatətini təmin edib. Bildirilib ki, məhkəmə,
əsaslı olaraq, Ermənistan tərəfinə azərbaycanlıların insan hüquqlarının pozulmasının qarşısını almaq üçün təcili
tədbirlər görməyi tapşırıb. Bu, onu göstərir ki, Qarabağda baş verən hadisələr, Ermənistanın işğalçılıq siyasəti,
eyni zamanda, bu ölkənin işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərində törətdiyi vandalizm bütün beynəlxalq təşkilatlar
tərəfindən, bəzən, hətta dilə gətirməsələr də, diqqət mərkəzindədir. Onlar bu cinayətlərin, vəhşiliyin nədən ibarət
olduğunu artıq dərk edirlər. Dünya ictimaiyyəti də artıq reallıqla razılaşıb – Qarabağın Azərbaycan ərazisi
olduğunu qəbul edir, Ermənistanın yalanlarına inanmır. Məhz bu baxımdan da hazırda beynəlxalq ictimaiyyət
Ermənistanın 30 il ərzində apardığı işğalçılıq siyasətini pisləyir. Bu, diplomatik fəaliyyətimizin uğurlarının
növbəti təzahürüdür.
Ötən il dövlət başçımızın xarici ölkələrə səfərləri, həmçinin beynəlxalq tədbirlərdə iştirakı və çıxışları da
bunu təsdiqləyir. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyev ötən il 7 dəfə xaricə səfər edib, 12 prezident və 3
beynəlxalq təşkilat rəhbəri ilə görüşüb. Belə bir zamanda, yəni işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yenidənqurma və
bərpa işlərinin geniş şəkildə start götürdüyü, eyni zamanda, dünyanı koronavirus pandemiyasının bürüdüyü bir
vaxtda Azərbaycan Prezidenti Rusiyaya dörd, Türkiyə, Türkmənistan və Belçikaya bir dəfə səfər edib. O
cümlədən, dövlətimizin başçısı bu səfərlər zamanı 12 ölkənin prezidenti, 3 beynəlxalq təşkilatın rəhbəri, 2 ölkənin
baş naziri ilə görüşüb və ikitərəfli əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsi ilə əlaqədar müzakirələr aparıb.
Təbii ki, bütün bunlar ölkəmizin xarici siyasətinin kifayət qədər dolğun, düşünülmüş və çoxşaxəli olmasından
xəbər verir.
2022-ci il də Prezidentimizin gərgin iş qrafiki ilə başlayıb. Fevralın 11-ə qədər dövlət başçımızın
beynəlxalq miqyaslı görüşlərinin, qəbulların, səfərlərinin, tədbirlərdəki çıxışlarının sayı artıq 13-ə çatıb. Bu
tədbirlərin hamısında məqsəd birdir: milli təhlükəsizliyimizin təmin olunması, sosial-iqtisadi inkişafın
möhkəmləndirilməsi.
Azərbaycanın nüfuzlu beynəlxalq qurumlarla, xüsusilə, Avropa İttifaqı ilə münasibətləri bərabərhüquqlu
tərəfdaşlıq əsasında inkişaf etdirilir. Yeri gəlmişkən, Avropa İttifaqı komissarlarının iştirak etdiyi Cənub Qaz
Dəhlizi Məşvərət Şurası VIII toplantısında da bu məsələ öz əksini tapdı. Enerji sahəsində Avropa İttifaqı ilə
strateji tərəfdaşlığın inkişafı yüksək səviyyədədir. Qarabağda mövcud olan cari vəziyyət, Ermənistan ilə
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münasibətlərin normallaşması, eləcə də sərhədlərin delimitasiya və demarkasiya prosesi, mina təhlükəsizliyi kimi
məsələlər barədə əməkdaşlıq davam etdirilir.
Avropa İttifaqının komissarı Oliver Varhelyinin Aİ üçün Azərbaycan ilə tərəfdaşlıq münasibətlərinin
böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini və bu münasibətlərin daha da gücləndirilməsinin vacib olduğunu qeyd etməsi
ölkəmizin getdikcə artan nüfuzunun təsdiqdir. Avropalı diplomatın Azərbaycanın Aİ-nin etibarlı tərəfdaşı
olduğunu vurğulaması, iqtisadi sərmayə planı çərçivəsində Azərbaycana 2 milyard avroluq maliyyə paketinin
ayrıldığını bildirməsi ölkəmizin etibarlı tərəfdaş olmasından xəbər verir. Aİ rəsmisinin bu qurumun Azərbaycanda
həyata keçirilən bərpa və yenidənqurma prosesində iştirak etməyə hazır olduğunu bəyan etməsi də qürurverici
haldır.
Fevralın 4-də Prezident İlham Əliyevin, Fransanın Avropa İttifaqına sədrliyi qismində Prezident Emmanuel
Makronun, Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişelin və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın iştirakı
ilə videoformatda keçirilən görüşdə müzakirə olunan məsələlər, o cümlədən, Şarl Mişel və Emmanuel Makronun
birgə bəyanatı üzrə qəbul edilən sənəd mahiyyət və məzmun etibarilə ötən ilin sonunda Brüsseldə keçirilən
görüşlərdəki uğurlu sülh gündəliyinin davamı kimi dəyərləndirilməlidir.
Azərbaycan bu gün dünyada qalib ölkə kimi qəbul edilir. Bu reallıqdan yayınmaq mümkün deyil. Paşinyan
və onun komandası bölgədə sülhün bərpa olunması üçün 10 noyabr 2020-ci il Üçtərəfli bəyanatın müddəalarını
icra etməyə məhkumdur. Zəngəzur dəhlizinin açılması, sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası böyük sülh
sazişinə hazırlıqdır. Həyata keçirilən uğurlu diplomatik fəaliyyət bu məsələlərin də tezliklə reallaşdırılacağına
inam yaradır.
Xalq qəzeti. - 2022.- 20 fevral. - № 39. - S. 1,4.
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Azərbaycan–BMT: 30 illik əməkdaşlığın bəhrələri
İttifaq Mirzəbəyli
Biz tarixdə ilk dəfə müstəqil Azərbaycan Respublikasının dünya birliyində bərabərhüquqlu yer
tutduğuna görə fəxr edirik. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bir sıra münaqişələrin və böhran
vəziyyətlərinin aradan qaldırılmasında təcrübəyə malik olan Təhlükəsizlik Şurası yeni dünya qaydasının
qurulmasında aparıcı rol oynamalıdır. Azərbaycan xalqının iradəsini ifadə edərək bəyan edirəm ki, biz
bütün dünyada sülh istəyirik, bizim regionda sülh istəyirik, bütün qonşu dövlətlərlə sülh və mehriban
münasibətlər istəyirik.
Ulu öndər Heydər Əliyevin BMT-nin 50 illiyinə həsr edilmiş təntənəli tədbirdəki çıxışından
Nyu-York, 24 oktyabr 1995-ci il
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi keçmişdə qaldı, Azərbaycanda artıq Dağlıq Qarabağ adında inzibati ərazi
vahidi yoxdur. 2021-ci il 7 iyul tarixli fərmanla biz Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi zonalarını yaratmışıq.
Fürsətdən istifadə edərək, mən BMT-yə üzv dövlətləri və BMT Katibliyini ərazilərimizə istinad edərkən hüquqi
cəhətdən mövcud olmayan, siyasi baxımdan qərəzli və manipulyasiya xarakterli adların istifadəsinə yol
verməməyə çağırıram.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2021-ci il sentyabrın 23-də BMT Baş Assambleyasının 76-cı
sessiyasının dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində keçirilən illik ümumi müzakirələrində videomüraciət
formatında səsləndirilən çıxışından
Azərbaycan dövləti BMT-də öz maraqlarını layiqincə təmin edir. Həm ulu öndər Heydər Əliyev, həm də
Prezident İlham Əliyev həmin beynəlxalq təşkilatın tribunasından çıxış edərkən, Azərbaycan həqiqətlərini
dünyaya çatdırmaqla yanaşı, həm də bu qurumun fəaliyyətində müasir dövrün tələblərinə cavab verən
dəyişikliklər edilməsi, islahatlar aparılması barədə öz təkliflərini vermişlər. Bu isə o deməkdir ki, bizim indiki
müstəqil dövlətimizin yaşı az olsa da, xalqımızın qədim dövlətçilik tarixinə malik olması siyasətçilərimizin ən
böyük beynəlxalq təşkilatların tribunasından da cəsarətli təklif və təşəbbüslə çıxış etməsinə zəmin yaradır.
Martın 2-də Azərbaycanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatına qəbul edilməsinin 30 ili tamam oldu. Rəsmi
məlumatlarda oxuyuruq ki, respublikamız BMT ilə əməkdaşlığa başladıqdan sonra bu mötəbər qurumun
platformasından beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini indi artıq tarixin arxivinə atılmış Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinə cəlb etmiş, BMT-nin potensial imkanlarından istifadə etməklə problemin ədalətli həllinə
çalışmışdır. 1993-cü il ərzində BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası bu münaqişəyə dair dörd qətnamə qəbul etmişdir.
Həmin qətnamələr Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, Dağlıq Qarabağ və digər ərazilərin Ermənistan tərəfindən
işğalı faktını təsdiq edərək, işğalçı qüvvələrin Azərbaycan Respublikası ərazisindən dərhal çıxarılması tələblərini
irəli sürmüşdür. Bundan başqa, Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində Azərbaycan əhalisinin doğma
torpaqlarından qaçqın və məcburi köçkün düşməsindən narahatlıq hissi keçirərək BMT-nin Baş Assambleyası
1993-cü ildə keçirdiyi 85-ci plenar iclasında “Azərbaycanda olan qaçqın və məcburi köçkünlərə fövqəladə
beynəlxalq yardımın göstərilməsi haqqında” qətnamə qəbul etmişdir.
Prezident İlham Əliyev işğalçı Ermənistan üzərindəki şanlı Qələbəmizdən sonra dönə-dönə xatırlatmışdır
ki, bizim bu haqq mübarizəmizə qalxmağımızı bütün beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi müvafiq sənədlər təmin
edirdi. Təbii ki, həmin sənədlərin önündə ilk olaraq BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri xatırladılırdı.
Xatırladaq ki, 1995-ci ilin oktyabrında BMT-nin 50 illik yubileyi ilə bağlı keçirilən BMT Baş Məclisinin
xüsusi təntənəli iclasında iştirak edən ulu öndər Heydər Əliyev bu qurumun yüksək kürsüsündən dünya
dövlətlərinə müraciət edərək, mövcud qlobal problemlərə dair Azərbaycan Respublikasının prinsipial mövqeyini
açıqlamış, xüsusilə Ermənistanın təcavüzünün aradan qaldırılması ilə bağlı beynəlxalq səylərin artırılmasına
çağırmışdır. Ümummilli lider Heydər Əliyev 2000-ci ilin sentyabrında BMT-nin Minillik Zirvə toplantısında da
iştirak etmiş, çıxışında qloballaşdırma mövzusuna toxunmuş, Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik məsələlərinə
Azərbaycanın verdiyi töhfələri xüsusi qeyd etmişdir.
İndi isə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2021-ci il sentyabrın 23-də BMT Baş Assambleyasının
76-cı sessiyasının dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində keçirilən illik ümumi müzakirələrində videomüraciət
formatında səsləndirilən çıxışını yada salaq. Dövlət başçımızın həmin çıxışı Azərbaycanın Vətən müharibəsində
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şanlı qələbəsindən sonra onun dünya ictimaiyyətinə müzəffər Ali Baş Komandan kimi BMT-də ilk dəfə müraciəti
idi. İlham Əliyev çıxışında Ermənistanın 30 il ərzində apardığı işğalçılıq siyasəti, etnik dözümsüzlük, müharibə
vaxtı ermənilərin insanlığa qarşı cinayətləri, postmüharibə dövründə Cənubi Qafqazda təzahür edən yeni
reallıqlar, Ermənistanın davam etdirdiyi destruktiv siyasət haqqında danışaraq, həqiqətləri bir daha dünya
ictimaiyyətinə çatdırdı. Eyni zamanda, dövlət başçısı beynəlxalq çağırış olmaqda, davam edən COVID-19
pandemiyası ilə əlaqədar ölkəmizin apardığı qlobal fəaliyyət haqqında iclas iştirakçılarını məlumatlandırdı.
Dövlət başçımız həmin gün erməni faşizmini ifşa etdi, azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilmiş soyqırımı,
etnik təmizləmə siyasətini, faşizm ideologiyası əsasında dövlət siyasəti qurduqlarını faktlarla beynəlxalq
ictimaiyyətin diqqətinə çatdırdı. Qeyd etdi ki,“təqribən 30 il ərzində Ermənistan ölkəmizin ərazisinin 20 faizini
işğal altında saxlayırdı. İşğal müharibə cinayətləri və insanlıq əleyhinə cinayətlərlə müşayiət olunub. Ermənistan
1992-ci ildə Xocalı soyqırımını törədərək, yüzlərlə dinc insanı, o cümlədən 106 qadını və 63 uşağı qətlə
yetirmişdir. 1275 azərbaycanlı əsir götürülmüşdür, onların 150-si hələ də itkin hesab olunur. Xocalı soyqırımı 13
ölkə tərəfindən tanınıb. Ermənistan tərəfindən həyata keçirilən etnik təmizləmə nəticəsində bir milyondan çox
azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüşdür”.
İlham Əliyev xatırlatdı ki, mən 2020-ci ilin sentyabrında BMT Baş Assambleyasının sessiyasında çıxış
edərək, Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan tərəfindən işğalı və Ermənistan hökumətinin təcavüzkar bəyanatları
və hərəkətləri ilə bağlı məsələni qaldırdım: “Bu gün, bir il sonra, Ermənistanın döyüş bölgəsində məğlub olduğunu
və Azərbaycanın işğala son qoymasını söyləməkdən qürur duyuram!”
Dünya ictimaiyyətinə xatırladılırdı ki, 1 il əvvəl BMT-nin 75-ci sessiyasında Azərbaycan dövlət başçısı
müharibənin başlama ehtimalını diqqətə çatdırmış, bölgədə eskalasiyanın artmaması üçün dünyanı xəbərdar
etmişdi. Ancaq kimsə Ermənistanın həyasızlıqlarına son qoymaq üçün hansısa kəsərli addımı atmaq istəməmişdi.
Həmin kəsərli addımı məhz Azərbaycanın özü atdı və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini icra edərək,
dünyanın ən böyük beynəlxalq təşkilatının reallaşdıra bilmədiyi sənədləri həyata keçirdi. Tarixçilər Azərbaycan
– BMT əməkdaşlığı barədə danışarkən ölkəmizin bu beynəlxalq təşkilatın qurum və orqanları ilə birgə fəaliyyətdə
qazandığı uğurlardan, xüsusən, Təhlükəsizlik Şurasına sədrlik etdiyi dövrdə ortaya qoyduğu prinsipiallıq, ədalət,
obyektivlik və peşəkarlıqdan daha çox söz açmağa üstünlük verirlər.
Xatırladaq ki, ölkəmiz BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasında qeyri-daimi üzvü kimi ilk dəfə 4 yanvar
2012-ci ildə iştirak etmişdir. Həmin il mayın 1-dən etibarən isə BMT TŞ-yə sədrlik etmişdir. Azərbaycan sədrlik
estafetini ABŞ-dan almış, bir ay sonra – iyunun 1-də isə sədrliyi Çinə ötürmüşdür. Azərbaycanın sədrliyi dövründə
BMT TŞ 13 açıq, 16 qapalı iclas keçirmişdir. Bu müddət ərzində BMT TŞ-nin 2-si Sudandakı vəziyyətə, 1-i isə
Qvineya-Bisaudakı hərbi çevrilişə dair olmaqla 3 qətnaməsi, habelə mətbuat üçün 7 bəyanatı qəbul edilmişdir.
2000-2002-ci illərdə BMT-nin Qadınların statusu haqqında Komissiyanın üzvü olmuş ölkəmiz, həmin qurumun
“Hərbi münaqişələr nəticəsində girov götürülmüş qadın və uşaqların azad edilməsi haqqında” illik qəbul etdiyi
qətnaməsinin əsas sponsorudur.
Ölkəmiz BMT-nin İnkişaf Proqramı nə Sənaye İnkişaf Təşkilatı ilə xüsusi əlaqələrə malikdir. Müxtəlif
layihə və proqramlar yaşayış standartlarının yüksəldilməsinə, iqtisadiyyatın struktur tənzimlənməsinin həyata
keçirilməsinə xidmət edir. Xüsusilə də, BMT-nin İnkişaf Proqramı Azərbaycanın Bərpa və Yenidənqurma
Agentliyinin və Ərazilərin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin imkanlarının inkişaf etdirilməsi və
onların maliyyələşdirilməsi yolu ilə münaqişədən sonrakı bərpa prosesinə böyük yardım göstərmişdir.
Təhsil, elm və mədəniyyət məsələlərinin vacibliyini nəzərə alaraq, Azərbaycan BMT-nin Təhsil, Elm və
Mədəniyyət Təşkilatı (UNESCO) ilə geniş əməkdaşlıq edir. Bu məqsədlə 1994-cü ildə Prezident İlham Əliyevin
sərəncamına əsasən Azərbaycanın UNESCO nəzdində Milli Komissiyası təsis edilmişdir.
Azərbaycanın BMT çərçivəsində görülən işlərə verdiyi töhfələr sırasında, onun qlobal səviyyədə terrorizmə
qarşı aparılan mübarizədə fəal şəkildə iştirakı xüsusilə qeyd edilməlidir. Bu baxımdan respublikamız BMT TŞnın Terrorizmə Qarşı Mübarizə Komitəsi ilə yaxından əməkdaşlıq edərək, həmin komitəyə Azərbaycanda
terrorizmə qarşı mübarizə sahəsində görülən tədbirlər haqqında müvafiq hesabatlar təqdim etmişdir.
Ölkəmiz beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi və qorunmasında, davamlı inkişaf və
demokratikləşdirmə prosesində BMT-nin vacib rol oynadığını qəbul edir. Azərbaycan XXI əsrdə olacaq təhdid
və problemlərə qarşı səmərəli mübarizə tədbirləri üçün BMT çərçivəsində islahatların aparılması ideyasını
dəstəkləyir.
Xalq qəzeti. - 2022.- 3 mart. - № 48. - S. 3.
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BMT-nin nüfuzlu üzvü
30 il əvvəl bu təşkilatın sıralarına qoşulan Azərbaycan artıq qlobal proseslərdə söz sahibi olan
dövlətlərdəndir
Rəşad Cəfərli
1992-ci ilin mart ayında dünyanın ən mötəbər təşkilatına tamhüquqlu üzv qəbul olunmaqla Azərbaycan, ilk
növbədə beynəlxalq səviyyədə özünün maraq və mənafelərini təmin etmək üçün əlverişli tribuna qazandı. Eyni
zamanda BMT üzvlüyü Azərbaycana bərabərhüquqlu beynəlxalq ictimaiyyətə qovuşmaq və qlobal sülh və
inkişafa töhfə vermək imkanları açdı.
Heydər Əliyev BMT vasitəsilə Azərbaycanın haqq səsini dünyaya bəyan etdi
Respublikamızla BMT arasında əlaqələrin inkişafı, xüsusən təşkilatın tribunasından daha səmərəli
yararlanması Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişindən sonrakı dövrə təsadüf edir. Məhz Heydər
Əliyevin sayəsində Azərbaycan BMT platformasından Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə beynəlxalq
ictimaiyyətin diqqətini daha çox cəlb etməyə başladı. Ulu Öndərin 1994-cü ilin sentyabr ayında BMT Baş
Assambleyasının 49-cu sessiyasında iştirakı ilə Azərbaycanla BMT arasında tərəfdaşlığın əsası qoyuldu. Həmin
vaxt Heydər Əliyev bu tribunadan Azərbaycanın haqq səsini dünyaya çatdırdı, Ermənistanın ölkəmizə qarşı
təcavüzünü və onun ağır nəticələrini beynəlxalq aləmə bəyan etdi.
1995-ci ilin oktyabrında BMT-nin 50 illik yubileyi ilə bağlı keçirilən BMT Baş Assambleyasının xüsusi
təntənəli iclasında iştirak edən Ulu Öndər bu qurumun yüksək kürsüsündən mövcud qlobal problemlərə dair
Azərbaycanın prinsipial mövqeyini açıqlamış, xüsusilə Ermənistanın təcavüzünün aradan qaldırılması ilə bağlı
beynəlxalq səylərin artırılmasına çağırdı. Heydər Əliyev 2000-ci ilin sentyabr ayında BMT-nin Minillik Zirvə
Toplantısında da çıxış edərək qlobalizasiya mövzusuna toxunmuş, Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik məsələlərinə
Azərbaycanın verdiyi töhfələri xüsusilə qeyd etmişdi.
Müstəqil və qətiyyətli siyasətin təntənəsi
Prezident İlham Əliyev xarici siyasətdə BMT ilə əlaqələrə hər zaman xüsusi önəm verib. Azərbaycan-BMT
əməkdaşlığının ən mühüm nümunələrindən biri respublikamızın 2011-ci ildə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyridaimi üzvü seçilməsi idi. Bu hadisə Prezident İlham Əliyevin müstəqil və qətiyyətli siyasətinin təntənəsi oldu və
respublikamızın beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin bərqərar edilməsi üzrə siyasi proseslərdə çəkisini daha da
artırdı. Prezident İlham Əliyev bu əlamətdar hadisə münasibətilə bəyanatında deyib: “Bu qələbə Azərbaycan
xalqının qələbəsidir. Bu qələbə Azərbaycan dövlətinin qələbəsidir, siyasətimizin təntənəsidir”.
BMT TŞ-yə üzvlüyü zamanı Azərbaycan həmişə beynəlxalq hüququ və ədaləti müdafiə edib. 2012-2013cü illərdə rotasiya qaydasına əsasən, Azərbaycan TŞ-yə iki dəfə sədrlik edib. Birinci sədrlik dövründə 2012-ci ilin
4 may tarixində Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə TŞ-yə Beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə terrorizmin açdığı
hədələr mövzusu çərçivəsində “Terrorizmlə mübarizə sahəsində öhdəliklərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı
beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsi” adlı yüksəksəviyyəli görüş keçirilib. İkinci sədrlik dövründə isə
Azərbaycan ənənəvi olaraq sədr ölkə tərəfindən təşkil edilən yüksəksəviyyəli iclası “Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) arasında tərəfdaşlıq əlaqələrinin gücləndirilməsi” mövzusuna həsr edib. 28
oktyabr 2013-cü il tarixində təşkil edilən bu iclas ilk dəfə idi ki, belə bir mövzunu müzakirəyə çıxarmışdır.
Azərbaycan BMT TŞ-yə üzvlüyü və sədrliyi dövründə üzərinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirmiş,
iki il ərzində dünyada sülh və təhlükəsizliyin təmin olunması istiqamətində səylərini davam etdirmişdi.
Azərbaycan BMT TŞ qətnamələrinin icrasını güc yolu ilə özü təmin etdi
Prezident İlham Əliyevin BMT tribunasından diqqət yetirdiyi əsas məsələ torpaqlarımızın işğaldan azad
olunması idi. Hələ 2003-cü ilin sentyabrında cənab İlham Əliyev Baş nazir statusunda BMT Baş Assambleyasının
sessiyasında iştirak etmiş, milli sosial-iqtisadi inkişaf, regional və beynəlxalq təhlükəsizliyə qarşı təhdidlərlə bağlı
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fikirlərini açıqlamışdı. BMT Baş Assambleyasının 2004-cü ilin sentyabrında keçirilən 59-cu sessiyasında çıxış
edən Prezident İlham Əliyev Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik
Şurasının qəbul etdiyi 4 qətnamənin hələ də yerinə yetirilmədiyini bəyan etmiş və onların həyata keçirilməsinin
işlək mexanizminin yaradılmasını ümdə məsələ kimi irəli sürmüşdü.
2017-ci ildə Prezident İlham Əliyevin sentyabrın 20-də Nyu-Yorkda BMT-nin Baş Assambleyasının 72-ci
sessiyasının açılışında etdiyi çıxış Azərbaycanın Ermənistana növbəti siyasi-diplomatik zərbəsi kimi tarixə düşdü.
Bununla Ermənistanın beynəlxalq səviyyədə ifşası istiqamətində növbəti uğurlu addım atıldı.
2020-ci il sentyabrın 21-də BMT Baş Assambleyasının 75-ci sessiyası çərçivəsində BMT-nin 75 illiyinə
həsr edilmiş yüksəksəviyyəli iclasda Prezident İlham Əliyev Ermənistanın Azərbaycana qarşı yeni təcavüzə
hazırlaşdığını və buna görə məsuliyyətin Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşdüyünü bildirmişdi:
“Təcavüzkar ritorika və təxribatlar Ermənistanın Azərbaycana qarşı yeni təcavüzə hazırlaşdığını nümayiş etdirir.
Biz BMT-ni və beynəlxalq ictimaiyyəti Ermənistanın növbəti hərbi təcavüzdən çəkindirilməsinə dəvət edirik.
Təxribatların baş verməsinə və gərginliyin artırılmasına görə məsuliyyət Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinin
üzərinə düşür”.
Xatırladaq ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası 1993-cü ildə Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunmasını
nəzərdə tutan, Ermənistan qoşunlarının ərazilərimizdən çıxmasını tələb edən 4 qətnamə qəbul etmişdi. 1992-1995ci illər ərzində BMT TŞ-nin sədrləri Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, suverenliyini təsdiqləyən və münaqişənin
sülh yolu ilə həll olunmasına yönəlmiş ATƏT-in Minsk qrupunun səylərini dəstəkləyən bəyanatlarla çıxış
etmişlər.
Təəssüf ki, 27 il müddətində həmin qətnamələrin tələbləri yerinə yetirilmədi. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
başda BMT olmaqla, üzvü olduğumuz bütün mötəbər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən tanınsa da, bu illər ərzində
onların böyük əksəriyyəti həqiqətləri deməkdən çəkindilər, Ermənistanın işğalçı siyasətinə son qoyulması üçün
qətiyyət, dirəniş göstərmədilər. Baxmayaraq ki, beynəlxalq praktikada qətnamələrin tələblərini güc və təzyiq yolu
ilə yerinə yetirməyə məcbur etməklə bağlı nümunələr mövcuddur.
İşğal siyasətindən əl çəkmək istəməyən, BMT qətnamələrinin tələblərinə əməl etməyən Ermənistan,
nəhayət, 2020-ci ilin Vətən müharibəsində Azərbaycan tərəfindən layiqli şəkildə cəzalandırıldı. Bu müharibədə
Azərbaycan güc yolu ilə qətnamələrin icrasını təmin etdi. 44 günlük müharibədə respublikamız həm də BMT
Nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə uyğun davrandı.
Azərbaycan qlobal mübarizəyə layiqli töhfələr verir
Pandemiya ilə mübarizədə beynəlxalq həmrəyliyə böyük töhfələr verən respublikamız bu istiqamətdə
BMT-nin də imkanlarının səfərbər edilməsinə nail olub. COVID-19 pandemiyasına qarşı mübarizədə beynəlxalq
əməkdaşlığın gücləndirilməsinin vacibliyi nəzərə alınaraq, Qoşulmama Hərəkatının Sədri qismində Prezident
İlham Əliyevin təklifi əsasında BMT üzv dövlətlərinin mütləq əksəriyyətinin dəstəyi ilə 3-4 dekabr 2020-ci ildə
BMT Baş Assambleyasının dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində COVID-19-a qarşı mübarizə mövzusuna
həsr olunan 31-ci xüsusi sessiyası çağırılıb. Sessiyanın yüksəksəviyyəli seqmentində 70-dən çoxu dövlət və
hökumət başçısı, 48-i isə nazir səviyyəsində olmaqla, ümumilikdə, 147 üzv dövlət çıxış edib.
2021-ci ilin mart ayında BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının 46-cı sessiyası çərçivəsində Qoşulmama
Hərəkatının Sədri qismində Azərbaycanın təşəbbüsü ilə “COVID-19 əleyhinə peyvəndlərə bərabər, məqbul
qiymətə, vaxtında və universal əlçatanlığın təmin edilməsi” adlı qətnamə qəbul edilib. Qətnamə inkişaf etmiş və
inkişaf etməkdə olan dövlətlər arasında COVID-19 əleyhinə peyvəndlərin ədalətsiz və qeyri-bərabər
bölüşdürülməsinin insan hüquqlarından istifadəyə mənfi təsir göstərdiyinə diqqət çəkir və bunun pandemiyanın
tamamilə aradan qaldırılmasında, eləcə də BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf Gündəliyində nəzərdə tutulan məqsədlərə
nail olunmasında başlıca əngəllərdən biri olduğunu vurğulayır. Qətnaməyə ümumilikdə 137 dövlət həmmüəlliflik
edib ki, bu da BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasında qəbul edilən qətnamələr üçün olduqca yüksək göstəricidir.
2021-ci il dekabrın 16-da BMT Baş Assambleyasının 76-cı sessiyası çərçivəsində Assambleyanın plenar
iclasında Qoşulmama Hərəkatının Sədri qismində Azərbaycan Prezidentinin təşəbbüsü ilə QH üzvləri adından
irəli sürülmüş “COVID-19 əleyhinə peyvəndlərə bərabər, məqbul qiymətə, vaxtında və universal əlçatanlığın
təmin edilməsi” adlı qətnamə BMT üzv dövlətlərinin mütləq əksəriyyətinin (179 dövlət) dəstəyi ilə qəbul edilib.
Qətnaməyə 126 BMT üzv dövləti həmmüəllif qismində qoşulub. Qətnamənin qəbulu Azərbaycan Prezidentinin
Sədrliyi ilə Qoşulmama Hərəkatının COVID-19 pandemiyasına qarşı mübarizədə qlobal təşəbbüslərin
mərkəzində olmağa davam etdiyinin daha bir göstəricisi oldu.
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Azərbaycan bir sıra təşkilatların üzvü olmaqla onların işində yaxından iştirak edir. Belə təşkilatlardan biri
olan BMT ilə səmərəli əməkdaşlıq respublikamızın beynəlxalq əlaqələrinin inkişafında mühüm rol oynamaqla
yanaşı, dünya miyqasında nüfuzunun möhkəmlənməsinə, imicinin yüksəlməsinə xidmət edir.
Azərbaycan. - 2022.- 3 mart. - № 48. - S. 1,5.
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Xalqın maraqlarını təmin edən xarici siyasət
İmran Əliyev
Xarici siyasətimiz daxili siyasətimizin davamıdır. Bu gün Azərbaycanın xarici siyasəti prinsipiallığı
və müstəqilliyi ilə seçilir. Bunun əsas səbəbi, əlbəttə ki, güclü siyasi iradənin mövcudluğudur. Çünki güclü
siyasi iradə olmasa, heç bir ölkə müstəqil siyasət apara bilməz. Bu siyasi iradə vardır. Bu siyasi iradə özünü
həm daxili, həm xarici siyasət məsələlərində göstərmişdir. Eyni zamanda, ölkəmizin uğurlu inkişafı və son
illərdə iqtisadi müstəqilliyimizin tam şəkildə təmin olunması bizə imkan verir ki, xarici arenada da öz
sözümüzü deyək, öz maraqlarımızı müdafiə edək.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Ölkəmiz dövlət müstəqilliyini bərpa edəndən sonra dünya birliyinə inteqrasiya etməyə macal tapmamış,
erməni qəsbkarlarının hücumuna, işğalına məruz qalmışdı. Əlbəttə, bu işğalçılıq siyasəti hələ SSRİ
parçalanmamış başlamışdı. Bu parçalanmanı fürsət bilən ermənilər müxtəlif qüvvələrin dəstəyi ilə işğal prosesini
sürətləndirirdilər. Hərc-mərclik, böhran ölkəmizi bölgə-bölgə öz girdabına çəkdiyi bir vaxtda xalqımızın
vətənpərpər oğulları Heydər Əliyevi siyasi hakimiyyətə dəvət etdilər. Bu, təkcə Azərbaycan üçün deyil,
ümumilikdə, region üçün çox mühüm hadisə idi.
Ulu öndərin ölkəmizdə yaratdığı sistem bütün sahələrdə həyata keçirilən uğurlu islahatlarla daha da
möhkəmləndi. Bu, müasir, güclü və ən əsası müstəqil Azərbaycan Respublikasının bünövrəsini təşkil edən təməl
sütunları idi.
Ümummilli liderimizin siyasi davamçısı olan cənab İlham Əliyevin prezident seçilməsindən sonra
ölkəmizdəki hərtərəfli inkişaf prosesinə gənclik şövqü və müasir düşüncə tərzi də əlavə olundu. Son 18 illik
tariximizə nəzər saldıqda, qeyd edilən bütün nüansları aydın şəkildə sezmək mümkündür.
Ümumiyyətlə, mənim həmyaşıdlarım üçün, uşaqlıq, ilk gənclik illəri hər zaman inkişaf edən, ildən-ilə
beynəlxalq nüfuzu artan, hər cəhətdən müstəqil bir respublikanın vətəndaşı olmağın qüruru ilə keçib. Əlbəttə,
xalqımız 30 ilə yaxın bütün bu uğurları qara buludların kölgəsində, geriyə boylananda gördüyü, hiss etdiyi ağrıacının müşayiəti altında izləyirdi. Yenicə oxumağı öyərənən uşaqların da, həmin faciələrin canlı şahidi olan
insanlarımızın da gözündə və könlündə eyni nisgil, eyni fəryad taxt qurmuşdu.
Xalq qəlbində bu hissləri bəsləyərkən, qələbənin, torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsinin xəyalını
qurarkən, Prezident İlham Əliyev həmin zəfərin cizgilərini çəkirdi. Əlbəttə, biz bunu 44 gün davam edən, uzun
illər bükülü qalan qamətimizi düzəldən Vətən müharibəsi zamanı daha yaxşı başa düşdük. Anladıq ki, ordumuzun
gücləndirilməsi, müasirləşdirilməsi əbəs yerə deyilmiş. Bu zəfər, həm də əsassız mənfi düşüncələrlə xalqın
könlünü bulandırmağa çalışan “vətənpərvər”lərin ağzının yumulmasına səbəb oldu.
Prezident İlham Əliyev yaxşı başa düşürdü ki, əgər xarici siyasətimizdə boşluqlar, axsaqlıqlar olarsa, biz
heç vaxt güclü iqtisadiyyat xəyallarına çata bilmərik. Çünki, dövrümüzdə iqtisadiyyat sadəcə bir ölkənin
sərhədləri daxilində, özünü xarici dövlətlərdən təcrid edərək yarada biləcəyi bir sistem deyil. Bu səbəbdən, güclü
iqtisadiyyatın təməlində xarici siyasət prinsiplərinin düzgün seçilməsi dayanır. Bu, həm ticarət əlaqələrinin, həm
də siyasi əməkdaşlıqların məcmusu, əmələ gətirdiyi vahid bir sistemin bəhrəsidir. Biz Vətən müharibəsindən
sonra bir daha əmin olduq ki, torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi üçün siyasi suverenliklə yanaşı, iqtisadi
müstəqillik də əsas şərtlərdən biri idi.
Təəccüblü deyil ki, hələ 2008-ci ildə Dünya Bankının hazırladığı cədvələ əsasən dünyanın ən islahatçı
ölkəsi Azərbaycan olmuşdur. Bu uğur, Prezident İlham Əliyevin də dediyi kimi, xarici siyasətin daxili siyasətlə
eyni ortaq maraqlara xidmət etməsi, daxili siyasətimizin isə xalqın mənfəətlərinə xidmət etməsi ilə qazanılıb.
Zaman keçdikcə Azərbaycan təkcə öz daxili məsələlərində deyil, həm də dünyanı maraqlandıran qlobal
çağırışların həlli, müzakirəsi zamanı uğurlu və uzaqgörən addımlar atan, təşəbbüslər irəli sürən ölkəyə çevrildi.
Burada belə bir sual yaranır: Necə ola bilər ki, dünya dövlətləri, nəhəng beynəlxalq təşkilatlar öz daxili
məsələlərində uğur qazana bilməyən bir dövlətin qlobal problemlərin həll edilməsi üçün təşəbbüs irəli sürməsinə
şərait yaratsın? Hələ üstəlik, bu təşəbbüslər hamılıqla qəbul edilərək həyata keçirilsin? Beləliklə, təkcə bu bəsit
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məntiq belə Azərbaycanın daxili və xarici siyasət prinsiplərinin saat kimi dəqiq və harmonik tətbiq edildiyini
göstərir.
Biz multikultural dəyərlərə hörmət edən, dövlətçilikdə insan amilinə diqqət ayıran müstəqil respublikada
yaşayırıq. Dövlətimiz bütün ölkələrin ərazi bütövlüyünə ehtiramla yanaşır. Bununla yanaşı, Azərbaycanın xarici
siyasət kursunda yer alan ən mühüm istiqamətlərdən biri də heç bir dövlətin daxili məsələlərinə qarışmamaq,
müdaxilə etməməkdir. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan bu gün BMT-dən sonra dünyanın ən böyük beynəlxalq
təşkilatı olan Qoşulmama Hərəkatına sədrlik edir.
əhz bu istiqamətdə ölkəmizin günbəgün nüfuzu artır. Bütün dünyanı çənginə alan qlobal pandemiya
dövründə Azərbaycanın həyata keçirdiyi tədbirlər, ölkəmizin pandemiyaya qarşı mübarizədə nail olduğu uğurlar
bir daha sübut etdi ki, Prezident İlham Əliyev, sadəcə, inkişaf prosesini deyil, eləcə də xaos dövründə ölkəni mahir
şəkildə idarə edir. Belə ki, yoluxmaların kəskin şəkildə azalmasına vəsilə olan kütləvi qapanmalar, bunun xalqa
təsirini azaltmaq üçün hazırlanan yardım paketləri, səhiyyə sahəsində sürətlə aparılan islahatlar, yeni açılan
modul tipli və normal statuslu xəstəxanalar bütün bir sistem yaratdı, bu sistem pandemiya ilə Azərbaycan
xalqının arasında qalxan funksiyasını yerinə yetirdi. Azərbaycan, həmçinin pandemiya zamanı COVID-19-la
mübarizə aparmaqda çətinlik çəkən dövlətlərə də tibbi və maliyyə yardımı göndərdi ki, bu da, ölkəmizin
inkişafından xəbər verir.
Bütün bunlarla yanaşı, ölkəmizin iqtisadi həyatında da inkişaf səngimədi, pandemiyanın və Vətən
müharibəsinin iqtisadiyyatımıza vurduğu ziyana baxmayaraq, ölkə iqtisadiyyatı geriləmə dövrünə girmədi,
düzgün və vaxtında atılan addımlarla öz gücünü qorudu və bu dövrü mümkün olan ən az zərərlə geridə qoydu.
Pandemiya zamanı Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə həyata keçirilən tədbirlər də, dünya ölkələrinin
koronavirusa qarşı məlumatlanmasına və daha səmərəli tədbirlər həyata keçirməsinə şərait yaratdı. Bu isə o
deməkdir ki, Prezidentimiz belə bir böhranı da fürsətə çevirərək ölkəmizin nüfuzunun artmasını təmin edib.
Qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan bütün ölkələrin ərazi bütövlüyünə hörmət edir. Bu mənada, dünyada,
xüsusilə də regionda baş verən müharibələr, silahlı qarşıdurmalar zamanı ölkəmiz hər zaman sülhün təmin
edilməsinin tərəfdarı olur. Davamlı sülhün bərpa edilməsi, atəşkəsin təmin olunması üçün təşəbbüslər irəli sürən
ölkəmiz, həm də müharibədən zərər çəkən dövlətlərə humanitar yardım göndərir, günahsız insanaların ağrıacılarını azaltmaq, yaralarına mərhəm olmaq üçün barış missiyasından geri durmur. Əlbəttə, regionda baş verən
müharibələr, qarşıdurmalar daha həssas yanaşma tələb edir. Belə ki, qonşu dövlətlərlə iqtisadi-siyasi əlaqələrin
inkişafı xarici siyasətimizin ən önəmli istiqamətlərindən biridir.
Ümumiləşdirsək, belə bir qənaətə gələ bilərik ki, Azərbaycanın həyata keçirdiyi xarici siyasət kursu, ilk
növbədə, xalqımızın maraq və mənfəətlərinə sadiq qalaraq bu istiqamətdə hərəkət etmək, heç bir dövlətlərin daxili
məsələlərinə toxunmamaq, müharibə və hərbi əməliyyatların dayandırılmasına yardımçı olmaq və balanslı siyasi
kursuna sadiq qalmaqdır.
Xalq qəzeti. - 2022.- 4 mart. - № 49. - S. 4.
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Azərbaycan-Böyük Britaniya əlaqələri tarixi və strateji əhəmiyyətə malikdir
Zümrüd Bayramova
Azərbaycanın milli maraqlarımıza uyğun olaraq apardığı müstəqil xarici siyasəti ölkəmizin beynəlxalq
nüfuzunu getdikcə artırmağa, dostlarımızın və tərəfdaşlarımızın sayının çoxalmasına zəmin yaradıb. AzərbaycanBöyük Britaniya münasibətlərinin müasir tarixi ötən əsrin 90-cı illərin əvvəllərinə təsadüf edir. Sovet İttifaqı
dağıldıqdan sonra Azərbaycan Respublikası 1991-ci il oktyabrın 18-də öz müstəqilliyini yenidən bərpa etdi və
çox keçmədi ki, Böyük Britaniya Azərbaycanın müstəqilliyini 1991-ci il dekabrın 31-də tanıdığını və onunla
hərtərəfli əlaqələri inkişaf etdirməyə hazır olduğunu bəyan etdi. Azərbaycanla Böyük Britaniya arasında 11 mart
1992-ci ildə diplomatik münasibətlər barədə saziş imzalanıb. Həmin tarixdən 30 il ötür. Bu illər ərizində iki ölkə
arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsi baxımından yüksək tarixi nailiyyətlər əldə edilmişdir. Heç şübhəsiz ki, bu
uğurların qazanılmasında Ümummilli Lider Heydər Əliyevin zəngin siyasi təcrübəsinin, regionda cərəyan edən
prosesləri proqnozlaşdırmaq və dəqiq qiymətləndirmək bacarığının mühüm rolu vardır. Böyük Britaniyanın
Azərbaycandakı səfirliyi 1992-ci ilin sentyabrında ticarət nümayəndəliyi kimi fəaliyyətə başlayıb. Londonda
Azərbaycan səfirliyi isə 1994-cü ilin yanvar ayından fəaliyyət göstərir. Qısa dövr ərzində iki ölkə arasında
əlaqələrin inkişaf etdirilməsi baxımından yüksək tarixi nailiyyətlər əldə edilmişdir.
1993-cü ildə Ulu Öndər Heydər Əliyev Böyük Britaniyanın Azərbaycana yeni təyin olunmuş fövqəladə və
səlahiyyətli səfiri ilə görüşüb. Görüş Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün qızğın dövründə, erməni
silahlı birləşmələrinin Azərbaycanın Ağdam rayonuna hücumları vaxtı keçirilib. Səfir Tomas Yanq Ulu Öndər
Heydər Əliyevə Britaniya hökumətinin Azərbaycanın sərhədlərinin toxunulmazlığını tanıdığını bildirib və həmin
dövrdə BMT Təhlükəsizlik Şurasının sədri kimi Birləşmiş Krallığın öz səlahiyyətlərindən məsələnin həllində
kömək üçün istifadə edəcəyini bildirib. Tomas Yanqın bəyanatına uyğun olaraq Britaniya hökuməti 27 iyul 1993cü ildə Ağdamın Ermənistan tərəfindən işğal olunmasına etirazını bildirib. Bir gün sonra isə BMT TŞ-də
müzakirələr nəticəsində sədrlik edən Britaniyanın da təsiri ilə həmin rayonun işğalına qarşı 853 saylı qətnamə
qəbul olunub.
"Əsrin müqaviləsi"nin imzalanması ilə "bi-pi/statoyl" alyansının
ölkəmizdəki fəaliyyətində yeni mərhələ başlandı
Ulu Öndər Heydər Əliyev 22-25 fevral 1994-cü ildə ilk dəfə həmin ölkədə rəsmi səfərdə olub. Səfər zamanı
Ümummilli Lider Heydər Əliyev və Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Baş naziri Con
Meycor iki ölkə arasında əməkdaşlıq məsələlərini tənzimləyən başlıca sazişi - Azərbaycan Respublikası və Böyük
Britaniya arasında "Dostluq və əməkdaşlıq haqqında birgə bəyannamə"ni imzalayıblar. Ümummilli Lider Böyük
Britaniyaya ilk səfərində Azərbaycanın Birləşmiş Krallıqla əməkdaşlıqda əsas məqsədini ifadə edib: "...Böyük
Britaniyanı dünya siyasətində sanballı, siyasi çəkisi olan ölkə, dünya iqtisadi sistemində çox mühüm yer tutan,
zəngin tarixi və ənənələri olan ölkə, hərtərəfli əməkdaşlıq yaratmaqla ondan çox şey öyrənmək mümkün olan ölkə
hesab edirik."
19-24 iyul 1998-ci ildə Heydər Əliyevin Böyük Britaniyaya ikinci rəsmi səfəri baş tutub. Səfər ölkələr
arasında ikitərəfli münasibətlərin inkişafında əsaslı rol oynayıb. Ümummilli Lider tərəfindən uğurla inkişaf
etdirilən iki ölkə arasındakı əlaqələr Prezident İlham Əliyev tərəfindən yüksək səviyyədə davam etdirilir.
Dövlətimizin başçısının 2004, 2009 və 2018-ci illərdə Böyük Britaniyaya rəsmi səfəri baş tutmuşdur.
Prezident İlham Əliyev ötən ilin fevralın 9-da Böyük Britaniyanın Avropa qonşuluğu və Amerika
məsələləri üzrə dövlət naziri xanım Vendi Mortonu qəbul edərkən bildirmişdi: "Biz region ölkələri, Avropa
İttifaqı arasında çox nadir əməkdaşlıq formatını yaratmışıq və buna Birləşmiş Krallıq və Amerika Birləşmiş
Ştatlarının hökumətləri tərəfindən güclü dəstək göstərilir".
Xüsusilə, qeyd etmək lazımdır ki, Böyük Britaniya ilk Qərb dövlətidir ki, Azərbaycana qoyulacaq maliyyə
vəsaitlərinə dövlət zəmanəti verir və hər cür investisiya qoyulmasını rəsmi alqışlayır. Britaniya hökumətinin 25
milyon dollar həcmində dövlət təminatına dair ilk qərarı 1996-cı ilin iyununda verilmişdir. Britaniya hökumətinin
1998-ci ilin əvvəlində qəbul etdiyi qərarla Azərbaycana kreditlər üzrə təminatların həcmi 100 milyon dollardan
yuxarı artırılmışdır ki, bu da Rusiyadan başqa digər MDB ölkələri üçün verilmiş kreditlərin həcmindən çoxdur.
İki ölkə arasında siyasi münasibətlərimizin yüksək səviyyədə olması iqtisadi münasibətlərə də öz müsbət
təsirini göstərib. Böyük Britaniya Azərbaycana yatırılan investisiyanın həcminə görə liderliyi saxlamaqdadır.
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Ölkələrimiz neft-qaz sənayesi sahəsində uğurla əməkdaşlıq edir. BP şirkəti ilə həyata keçirilən səmərəli
əməkdaşlıq əlaqələri uğurla davam etdirilir. Şirkət Azərbaycanın neft-qaz sektorunun inkişafına və
modernləşdirilməsinə mühüm töhfələr verməklə enerji sektorunda ölkəmizin əsas tərəfdaşı qismində çıxış edir.
Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı Azərbaycanda ən böyük xarici investorlardan
biridir. Böyük Britaniya Azərbaycana yatırılan investisiyanın həcminə görə liderliyi saxlamaqdadır və bu rəqəm
27 milyard ABŞ dollarını keçib. Bu gün Azərbaycanda 500-ə yaxın Britaniya sərmayəli şirkət var və onların
arasında qeyri-neft sektorunda fəaliyyət göstərənlərin sayı çoxdur. Hazırda da qeyri-neft sahəsində ikitərəfli
əlaqələrin inkişaf etdirilməsinə böyük diqqət verilməkdədir. İndiyədək Azərbaycan və Böyük Britaniya arasında
10-a yaxın biznes forum və investisiya sammiti təşkil edilib.
Xüsusi olaraq qeyd edək ki, "Əsrin Müqaviləsi"nin imzalanması ilə "Bi-Pi/Statoyl" alyansının ölkəmizdəki
fəaliyyətində yeni mərhələ başlanmışdır.
BP şirkəti ilə 1994-cü ilin 20 sentyabr tarixində imzalanmış və 2017-ci il sentyabr ayında müddəti 2050-ci
ilədək uzadılmış "Əsrin Müqavilə"si ilə Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda həyata keçirilən "Azəri", "Çıraq",
"Günəşli" yataqlarının işlənməsi layihəsində operator kimi bugünə qədər səmərəli fəaliyyət göstərmişdir. BP
şirkəti ilə həmçinin "Şahdəniz", "İnnam", "Şəfəq-Asiman", "Abşeron Yarımadası Dayazsulu sahə" layihələri üzrə
Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişləri imzalanmış, o cümlədən Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Cənub Qaz Dəhlizi boru kəməri
layihələrində də uğurlu əməkdaşlıq yaranmışdır.
2004-cü ilin dekabrında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Böyük Britaniyaya səfəri zamanı İlham
Əliyevin ölkənin baş naziri Toni Bleyerlə görüşündə 1998-ci ildə imzalanmış "Dostluq münasibətləri və
tərəfdaşlıq haqqında bəyannamə" yenidən təsdiqlənib. Bleyer və İlham Əliyev eyni zamanda ikitərəfli
münasibətlərin əsası kimi Birgə Kommunike də qəbul ediblər.
12-13 iyul 2009-cu il tarixdə Prezident İlham Əliyev Böyük Britaniyaya növbəti səfəri çərçivəsində Baş
nazir Qordon Braunla görüşüb. Azərbaycanın antiterror koalisiyasında iştirakına toxunan Qordon Braun
ölkəmizin bu istiqamətdə fəaliyyətinin Böyük Britaniya hökuməti tərəfindən yüksək qiymətləndirildiyini bildirib.
Prezident İlham Əliyevi demokratiya sahəsində əldə edilmiş uğurlar münasibətilə təbrik edən Baş nazir
Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə əlaqələrinin genişlənməsini müsbət hal kimi dəyərləndirib.
2012-ci il iyulun 26-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Azərbaycanın Birinci
Xanımı Mehriban Əliyeva Böyük Britaniyaya işgüzar səfərdə olublar. İyulun 28-də Londonda XXX Yay
Olimpiya Oyunları çərçivəsində "Azərbaycan günü" keçirilib. 2014-cü il sentyabrın 4-də Prezident İlham Əliyev
Böyük Britaniya krallığında - Uelsdə NATO sammitinin açılışında iştirak edib. Tədbirdə Alyansa üzv olan və
İSAF proqramında iştirak edən tərəfdaş ölkələrdən, BMT və digər beynəlxalq təşkilatlardan nümayəndələr iştirak
ediblər. NATO-nun Zirvə toplantısının Əfqanıstan üzrə görüşündə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev çıxış edib.
Təhsil, elm və mədəniyyət sahəsindəki əməkdaşlıq iki dövlət
arasında mədəni əməkdaşlığın əsasını qoydu
Növbəti dəfə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 2018-ci ilin 26 aprel tarixində Böyük Britaniya Baş
nazirinin dəvəti əsasında bu ölkəyə işgüzar səfər edib. Səfər çərçivəsində görüşlər keçirilib və qarşılıqlı
əməkdaşlığla bağlı saziş imzalanıb.
Ulu Öndər Heydər Əliyev və Böyük Britaniyanın Baş naziri Con Meycor tərəfindən 23 fevral 1994-cü ildə
imzalanmış "Təhsil, elm və mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığa dair saziş" Britaniya ilə Azərbaycan arasında
mədəni əməkdaşlığın hüquqi əsasını qoyub. Azərbaycan və Britaniya xalqları arasında təhsil, elm və mədəniyyət
sahələrində əlaqələrin inkişafında tarixi əhəmiyyət daşıyan bu saziş imzalandığı gündən iki ölkə arasında qarşılıqlı
anlaşmaya geniş zəmin yaradıb. Bundan sonra Böyük Britaniyanın xarici ölkələrlə elmi-mədəni əlaqələrini təşkil
edən əsas təşkilat olan British Council Azərbaycanda fəaliyyətini genişləndirib. Sazişin 14-cü maddəsinə əsasən
British Council iki ölkə arasında təhsil, elm və mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıqda Böyük Britaniya hökumətinin
əsas vasitəçisidir. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi ilə British Council-ın səmərəli fəaliyyəti Ulu Öndər
Heydər Əliyev və Birləşmiş Krallığın baş naziri Toni Bleyerin 1998-ci ilin iyulun 21-də imzaladıqları birgə
bəyannamədə də qiymətləndirilib.
2013-cü ildə Böyük Britaniyanın Oksford Universitetində Nizami Gəncəvi adına Azərbaycan və
Qafqazşünaslıq Elmi Mərkəzi və 2016-cı ildə Azərbaycanı və Qafqazı öyrənən Britaniya Fondu təsis edilmişdir.
Bundan əlavə, Oksford Universitetinin Şərqşünaslıq İnstitutunun kitabxanasına Nizami Gəncəvinin adı
verilmişdir ki, beləliklə də, sözügedən qurumların təşəbbüsü ilə hər il Bakıda və Londonda çox sayda mədəni və
elmi tədbirlər keçirilir.
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Bu günlərdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Böyük Britaniya Baş nazirinin
Azərbaycan üzrə ticarət elçisi Baronessa Emma Nikolsonu qəbul etməsi mövcud əlaqələrin davamlı olduğunu
göstərir. Prezident İlham Əliyev bu il Azərbaycanla Böyük Britaniya arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının
30 illiyinin qeyd olunduğunu məmnunluqla xatırladıb. Dövlətimizin başçısı Azərbaycan ilə Böyük Britaniya
əlaqələrinin yüksək səviyyədə olduğunu və strateji tərəfdaşlıq zəminində inkişaf etdiyini vurğulayaraq ölkələrimiz
arasında qarşılıqlı inam və etimadın olduğunu qeyd edib.
Prezident İlham Əliyev Böyük Britaniyanın Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşı və iqtisadiyyatımıza ən
böyük sərmayə qoyan ölkə olduğunu bildirib, iqtisadi, ticarət əlaqələrinin genişlənməsini, enerji sahəsində
əməkdaşlıq və bu sahədə BP-nin ölkəmizdə uğurlu fəaliyyətini xüsusilə vurğulayıb.
İşğal dövründə ermənilərin şəhər və kəndlərimizdəki tarixi, mədəni, dini abidələri və tikililəri vəhşicəsinə
dağıtdıqlarını, torpaqlarımızda vandallıq əməlləri törətdiklərini deyən Prezident İlham Əliyev işğaldan azad
edilmiş ərazilərdə Azərbaycanın daxili imkanlar hesabına həyata keçirdiyi genişmiqyaslı quruculuq prosesi
barədə məlumat verib.
Böyük Britaniyanın 600-dən çox şirkəti Azərbaycanda fəaliyyətdədir
Vətən müharibəsindəki möhtəşəm qələbədən və uzun illər davam edən regionda sülhə və təhlükəsizliyə
böyük təhdid olan Qarabağ münaqişəsinin həllindən sonra Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu daha da artmış,
regionda yeni bir situasiya yaranmışdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən işğaldan azad olunmuş
ərazilərin "Yaşıl zona" elan edilməsi, "Ağıllı şəhər", "Ağıllı kənd" layihələri, Şuşa şəhərinin Azərbaycanın
"Mədəniyyət paytaxtı" elan edilməsi, aparılan abadlıq və quruculuq işləri dost ölkələrin və həmin ölkələrin
şirkətlərinin regiona marağını daha da artırmışdır.
Böyük Britaniya da Azərbaycana dost ölkələrdən biridir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyini
tanıyıb. 44 günlük Vətən müharibəsi dövründə də Böyük Britaniya obyektiv münasibət sərgilədi və
münasibətlərimizə xələl gətirəcək addım atmadı.
Böyük Britaniya dünyanın ən nəhəng neft şirkətlərindən olan "BP"-nin timsalında Azərbaycana 30 mlrd
dollardan çox investisiya yatırıb. Hazırda Böyük Britaniyanın 600-dən çox şirkəti Azərbaycanda fəaliyyətdədir.
İndi isə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə şəhərsalma, abadlıq və bərpa işlərinə, həmçinin bərpa olunan enerji
sektoruna cəlb edilməsi Azərbaycan-Böyük Britaniya əlaqələrinin inkişafında yeni imkanlar və perspektivlər açır.
İşğaldan azad olunmuş Azərbaycan ərazilərində yaşıl enerji zonalarının yaradılması, həmçinin, bu ərazilərdə
bərpa olunan enerjidən istifadə işində Britaniya şirkətləri maraqlıdır. Bu əlaqələr iki ölkələr arasındakı
əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsinə xidmət edəcəkdir.
Səs.-2022.-16 mart.-№48.-S.4.
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Azərbaycan–BMT tərəfdaşlığı yüksələn xətt üzrə inkişaf edir
Vaqif Bayramov
Azərbaycanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatına (BMT) üzv olduğu 1992-ci il martın 2-dən indiyədək bu
nüfuzlu beynəlxalq qurumla əməkdaşlıq daim gücləndirilib. Təşkilat Bakıda ilk dəfə ofisini açanda münaqişədən
əziyyət çəkən qaçqınlara və məcburi köçkünlərə yardım göstərib. Ötən il martın 1-də isə BMT ilə Azərbaycan
arasında növbəti beş il üçün əməkdaşlığın əsas istiqamətlərini – gender bərabərliyi, ətraf mühit, inklüzivlik və
digər məsələləri əks etdirən saziş imzalanıb.
Bu məqamda onu da qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası BMT ailəsinin bərabərhüquqlu üzvünə
çevriləndən sonra beynəlxalq ictimaiyyətdə layiqli təmsil olunmaq imkanı qazanıb. Ötən dövr ərzində Azərbaycan
– BMT tərəfdaşlığı yüksələn xətt üzrə inkişaf edib. Qoşulmama Hərəkatının sədri kimi isə Azərbaycan BMT
platformalarında irəli sürdüyü qlobal təşəbbüsləri ilə fərqlənən qabaqcıl ölkələrdən birinə çevrilib.
BMT Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatındakı rolunu və bu təşkilat çərçivəsində pandemiya ilə
mübarizədə ölkəmizin səylərini yüksək qiymətləndirib. Beynəlxalq qurum Azərbaycanın irəli sürdüyü ətraf
mühitin mühafizəsi, işğaldan azad olunan ərazilərdə “yaşıl enerji”nin inkişaf etdirilməsi, əhalinin təmiz içməli su
ilə təminatı təşəbbüsləri də yüksək dəyərləndirib.
Azərbaycan – BMT tərəfdaşlığının mövcud olduğu 30 il ərzində ölkəmiz adı çəkilən nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatın Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin həyata keçirilməsinə də xüsusi önəm verib. Respublikamız dünyada
2030-cu il Gündəliyinin icrası ilə bağlı 3-cü Könüllü Milli Hesabatını təqdim edən 12 ölkədən biri, öz regionunda
isə ilk dövlət kimi qeydə alınıb. Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin nailiyyət indeksi üzrə mümkün 100 xaldan 72,4
xal toplayan Azərbaycan regionda ən yaxşı nəticə göstərərək ötən il üzrə Dayanıqlı İnkişaf Hesabatında 165 ölkə
arasında 55-ci yeri tutub. Hesabatda Azərbaycanın yoxsulluğun azaldılması, səhiyyə, qidalanma, qadınların əmək
bazarında iştirakı, təmiz su və sanitariya, enerjiyə əlçatanlıq, internet istifadəsi, nəsli kəsilmək təhlükəsi olan
canlıların mühafizəsi, əhalinin rifahının yaxşılaşdırılması, şəhər və yaşayış məntəqələrinin davamlı inkişafı
sahələrində əldə etdiyi tərəqqi BMT tərəfindən yüksək qiymətləndirilib.
Yeri gəlmişkən, BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin reallaşdırılması istiqamətində görülən işlər
nəticəsində 2021-ci ildə 2020-ci ilə nisbətən ümumi daxili məhsulun real ifadədə 5,6 faiz, qeyri-neft sektorunun
7,2 faiz artması, ümumilikdə isə pandemiya səbəbindən səngiyən iqtisadi fəallığın 2021-ci ildə bərpası bunun
bariz ifadəsidir.
Azərbaycan–BMT tərəfdaşlığından danışarkən onu da qeyd edək ki, sülh və davamlı inkişaf bir-biri ilə hər
zaman sıx bağlı olub və bir-birini gücləndirib. Məhz elə buna görə də 2030-cu ilədək Dayanıqlı İnkişaf
Gündəliyində BMT-yə üzv dövlətlər inkişaf üçün sülhün vacibliyini yekdilliklə qəbul edib. Məsələn, Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev Vətən müharibəsinin başlanmasından bir neçə gün əvvəl BMT Baş Assambleyasının 75ci sessiyası çərçivəsində bu beynəlxalq təşkilatın 75 illiyinə həsr olunan Yüksək Səviyyəli İclasında bildirib ki,
bütün üzv dövlətlər BMT Nizamnaməsinə qoşulmaqla hər hansı bir ölkənin siyasi müstəqilliyinə və ərazi
bütövlüyünə qarşı güclə hədələmək və gücün tətbiqindən çəkinmək öhdəliyi götürdükləri halda, Ermənistan öz
öhdəliklərini kobud şəkildə pozub və respublikamıza qarşı hərbi təxribat törədib. Ermənistan Azərbaycanın
Qarabağ bölgəsinin dağlıq hissəsini və ətraf yeddi rayonunu uzun illərdir ki, işğalda saxlayıb. BMT Təhlükəsizlik
Şurasının 1993-cü ildə yekdilliklə qəbul edilən 822, 853, 874 və 884 nömrəli qətnamələrində uydurma “Dağlıq
Qarabağ xalqı” və onun “təyini-müqəddərat hüququ”nun adı çəkilməyib, Azərbaycana qarşı güc tətbiq edilməsi
və onun ərazilərinin işğal olunması pislənilib, Azərbaycanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə, onun beynəlxalq
sərhədlərin toxunulmazlığına hörmət etməyin vacibliyi, Qarabağın dağlıq hissəsinin Azərbaycanın tərkib hissəsi
olması təsdiqlənib, işğalçı qüvvələrin ölkəmizin işğal altında olan bütün ərazilərindən dərhal, tamamilə və qeydşərtsiz çıxarılması tələb edilib. Digər beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi, dünya birliyinin vahid mövqeyini ifadə
edən çoxsaylı sənədlər də bu ruhda tərtib olunub.
Lakin bütün bunlara baxmayaraq, Ermənistan ordusunun 2020-ci il sentyabrın 27-də təxribat törədərək,
ölkəmizə hücuma keçməsi, müxtəlif növ silahlardan, o cümlədən ağır artilleriyadan istifadə edərək yaşayış
məntəqələrimizi və hərbi mövqelərimizi bir neçə istiqamətdən atəşə tutması Azərbaycan Silahlı Qüvvələrini əkshücum əməliyyatlarına başlamağa məcbur etdi. Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
ordumuz 44 gün davam edən müharibə gedişində möhtəşəm qələbələr qazanaraq, dünya hərb tarixinə yeni şanlı
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səhifələr yazdı. Silahlı qüvvələrimiz döyüş meydanında Ermənistanın “güclü, məğlubedilməz” ordu mifini
darmadağın etdi. Bununla da BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrini hərbi yolla reallaşdırdı.
Qarabağ və ətraf ərazilərimiz işğal dövründə yerlə-yeksan edilib. Vətən müharibəsində qazanılan ədalətli
qələbəmizdən sonra bu torpaqlardakı şəhər və kəndlərimizin bərpasına başlanılıb, keçmiş məcburi köçkünlərin
ləyaqətli və təhlükəsiz şəkildə öz yurdlarına geri qayıtmaları qarşıya mühüm vəzifə kimi qoyulub.
Azərbaycan hazırda münaqişədən zərər çəkmiş ərazilərində əsaslı yenidənqurma və bərpa işləri aparır, ən
qabaqcıl standartları və texnologiyaları tətbiq etməklə fəaliyyətini ardıcıl şəkildə genişləndirir və sürətləndirir.
Davamlı inkişaf prinsiplərini əsas tutaraq işğalçıdan təmizlənən torpaqlardakı dirçəliş prosesi ölkəmizin Davamlı
İnkişaf Məqsədlərinə daha da yaxınlaşmasını gerçəkləşdirmək baxımından Azərbaycan üçün mühüm əhəmiyyət
daşıyır.
Azad edilən torpaqlarda hazırda reabilitasiyaya mane olan əsas məqam bu ərazilərin erməni faşizmi
tərəfindən minalarla çirkləndirilməsidir. Bu, keçmiş məcburi köçkünlərin təhlükəsiz şəkildə qayıtmasına və sürətli
yenidənqurmaya əngəl törədir. Ona görə də hazırda bu məsələnin həllinə BMT-nin Məskunlaşma Proqramı da
qoşulmağa, dünyanın müxtəlif ölkələrində postmünaqişə şəraitində şəhərlərin qurulmasında, dayanıqlı şəhər
inkişaf konsepsiyalarının yaradılmasında təcrübəsi ilə Azərbaycan hökuməti ilə də sıx əməkdaşlığa hazır
olduğunu bildirir.
Azərbaycanın COVID-19-un nəzarətdə saxlanılması üçün vaxtında gördüyü təsirli və adekvat tədbirləri,
habelə pandemiyaya, “peyvənd millətçiliyi”nə qarşı beynəlxalq həmrəyliyin gücləndirilməsi istiqamətində də
mühüm qlobal təşəbbüslərlə çıxış edib. BMT Baş Assambleyasının Xüsusi Sessiyası, peyvəndlərdən bərabər və
universal istifadənin təmin edilməsinə dair qətnamələr bunun bariz nümunələri kimi beynəlxalq ictimaiyyət
tərəfindən yüksək dəyərləndirilib. Həmrəylik əlaməti olaraq koronavirusla mübarizəni dəstəkləmək məqsədilə
Azərbaycan birbaşa və ya Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı vasitəsilə 80-ə yaxın ölkəyə maliyyə və humanitar
yardım göstərib. Azərbaycan, həmçinin qlobal tədbirlərlə bağlı konkret tövsiyələr hazırlaya biləcək BMT-nin
COVID-19-dan sonra Qlobal Bərpa üzrə Yüksək Səviyyəli Panelinin təsis edilməsi təşəbbüsü ilə çıxış edib.
Bundan başqa, Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatına rəhbərlik edən ölkə kimi postpandemiya dövrünün
müzakirəsi üçün Qoşulmama Hərəkatına üzv dövlətlərin növbəti yüksək səviyyəli iclasının təşkil edilməsini
qarşıya mühüm vəzifə kimi qoyub.
Azərbaycan dövləti hazırda keyfiyyətcə yeni bir dövrə – 2021‒2030-cu illəri əhatə edən strateji mərhələyə
daxil olub. Ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpası ilə səciyyələnən yeni strateji dövrdə dərin struktur-institusional
islahatlar hesabına yüksək iqtisadi artım mənbələrinin tapılması vasitəsilə Azərbaycan dövlətinin qüdrətinin daha
da artırılması, yüksək rifah cəmiyyətinin qurulması, azad edilmiş bölgələrə tarixi qayıdış və əbədi
məskunlaşmanın gerçəkləşdirilməsi prioritet istiqamət kimi diqqətdə saxlanılıb.
Prezident İlham Əliyev bu il martın 5-də BMT-nin Məskunlaşma Proqramının icraçı direktoru Maimuna
Mohd Şərifi qəbul edərkən bütün bunlar barədə ətraflı bəhs edib. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın BMT-nin
çox fəal üzvü olduğunu, bu beynəlxalq təşkilatın müxtəlif qurumları ilə uğurla əməkdaşlıq həyata keçirdiyini
vuğulayıb. Ölkə rəhbəri buna misal olaraq, BMT-nin Məskunlaşma Proqramı tərəfindən bərabərlik, yoxsulluğun
azaldılması və urbanizasiya dəyərlərinin təşviq edildiyini diqqətə çatdırıb.
Dövlətimizin başçısı söhbət zamanı Azərbaycanda yoxsulluğun azaldılması ilə bağlı vəziyyətə də toxunub:
“Yoxsulluğun azaldılması ilə bağlı hesab edirəm ki, biz bu qlobal bəlanın öhdəsindən uğurla gələ bildik və
Azərbaycanda yoxsulluğun səviyyəsi təxminən beş faizdir. Bu da onu göstərir ki, sərvətin bərabər şəkildə
bölüşdürülməsi üçün biz enerji sektorundan qaynaqlanan gəlirlərdən müvafiq şəkildə istifadə edə bilmişik.
Əlbəttə, iqtisadi islahatlarla, məşğulluqla bağlı yeni imkanlar Azərbaycanda yeni mənzərə yaradacaqdır, çünki
əhalimiz artır. Buna görə də məşğulluqla və əlbəttə ki, bununla birbaşa əlaqəli olan yoxsulluğun səviyyəsi ilə bağlı
məsələlər xüsusi əhəmiyyət kəsb edir”.
Yeri gəlmişkən, respublikamızda pozitiv demoqrafik artım şəraitində yoxsulluq səviyyəsinin əhəmiyyətli
dərəcədə azaldılması bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlərin, eləcə də, BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf
Məqsədlərinin daim diqqət mərkəzində saxlanılması nəticəsində gerçəkləşib. Xatırladaq ki, Dayanıqlı İnkişaf
Məqsədləri dünyada həyat səviyyəsini yüksəltmək, bərabərsizliyi azaltmaq, dayanıqlı iqtisadi inkişafa təkan
vermək kimi vəzifələrin icrasını qarşıya mühüm vəzifə kimi qoyub. Uğurla reallaşdırılan inkişaf strategiyası
nəticəsində Azərbaycanda yoxsulluq son 18 ildə 49 faizdən 5 faizə enib. “Bərabərsizliyin azaldılması” məqsədinə
gəlincə, Azərbaycan gəlirlərin ədalətli bölgüsünün səviyyəsinə görə dünya üzrə ən yüksək pillələrdə qərarlaşıb.
Azərbaycanda aparılan sosial-iqtisadi islahatlar, əldə edilən makroiqtisadi sabitlik və yoxsulluğun aşağı
olması həyat səviyyəsinə müsbət təsir göstərir. Respublikamızda yüksək həyat tərzi üçün ən müasir infrastruktur
və təminat mövcuddur. Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına sürətli inteqrasiyası ixracın genişlənməsini
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şərtləndirir, bu şəraitdə ticarət tərəfdaşlarının sayı da ilbəil artır. Hazırda dünyanın 180 ölkəsi ilə ticari-iqtisadi
əlaqələr həyata keçirilir.
Xarici bazarda rəqabətin kəskinləşməsinə baxmayaraq, ölkə məhsul ixracında öz payını qoruyur və bu paya
görə Azərbaycan 200-ə yaxın dövlət arasında ilk 70-likdə qərarlaşıb. Əlverişli biznes mühiti və iqtisadiyyatın
rəqabət qabiliyyəti adambaşına gəlir səviyyəsinin artmasına nail olmaq üçün əsas şərt rolunu oynayıb.
Xalq qəzeti. - 2022.- 20 mart. - № 61. - S. 1,3.
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Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələri genişlənir
Məsaim Abdullayev
Beynəlxalq imicimiz çox müsbətdir. Bunun müxtəlif amilləri vardır. Bir daha demək istəyirəm ki, ilk
növbədə, ölkəmizin uğurlu inkişafı, prinsipial mövqeyi, ədaləti, hüququ hər şeydən üstün tutmağımız, eyni
zamanda, əlbəttə ki, bizim diplomatik orqanların uğurlu fəaliyyəti də burada çox mühüm rol oynamışdır.
İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Prezident İlham Əliyevin liderliyi ilə Azərbaycan dövləti müstəqil, ədalətli və düşünülmüş xarici siyasət
xətti həyata keçirir. Xalqımızın milli maraqlarına xidmət edən bu kurs ölkəmizin regionda və bütün dünyada
rolunun və nüfuzunun yüksəlməsinə səbəb olmuşdur. Bu gün Azərbaycan dünya birliyində xüsusi yeri və hörməti
olan azad, sivil və demokratik dövlətlərdəndir.
Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa etdikdən bir müddət sonra, daha dəqiq desək,
1992-ci ilin martın 2-də Birləşmiş Millətlər Təşkilatına üzv qəbul edilmişdir. Bu, Azərbaycan dövlətçiliyinin
müasir tarixində olduqca mühüm hadisədir. Rəsmi Bakı o vaxtdan ötən qısa zaman kəsiyində beynəlxalq
təşkilatlarla geniş əlaqələr qurmuş, sıx və səmərəli əməkdaşlığa nail olmuşdur
Xatırladaq ki, 1990-cı illərin əvvəllərində Ermənistanın təcavüzü nəticəsində ölkəmizdə gərgin ictmaisiyasi vəziyyət yaranmışdı. Torpaqlarımızın bir hissəsi işğal olunmuş, bir milyondan çox soydaşımız doğma yurd
yerlərindən qovularaq qaçqın və məcburi köçkünə çevrilmişdi. Ölkəmizdə vətəndaş müharibəsi təhlükəsi
yaranmış, Azərbaycan bir dövlət olaraq məhv olmaq təhlükəsi ilə üzləşmişdi.
Belə bir ağır dövrdə xalqın israrlı çağırışları ilə Azərbaycanda yenidən siyasi hakimiyyətin sükanı arxasına
keçən dahi siyasətçi Heydər Əliyev, ölkəmizdə, ilk növbədə, ictimai-siyasi sabitliyin təmin edilməsinə nail oldu.
Bundan sonra gənc, müstəqil dövlətimizin daxili və xarici siyasətinin prioritetləri müəyyən edildi. Azərbaycan
iqtidarı inamla milli maraqlarımızi qoruyan və müdafiə edən xarici siyasət kursu həyata keçirməyə başladı.
Qeyd etmək lazımdır ki, həmin çətin dövrdə ölkəmizdəki qaçqın və köçkünlərin ağır şəraitini
yaxşılaşdırmaq üçün dünya birliyinin dəstəyinə ehtiyac vardı. Dünya birliyi bu istiqamətdə Azərbaycana dəstək
verə bilərdi. Ulu öndərin rəhbərliyi ilə ölkəmizin BMT, eləcə də bir çox digər nüfuzlu beynəlxalq qurumlarla sıx
əlaqələrinin qurulması istiqamətində ciddi cəhdlər göstərildi.
Azərbaycan iqtidarı tərəfindən həyata keçirilən bu gərgin səylər qısa zaman kəsiyində öz müsbət
nəticələrini verdi. Belə ki, BMT-nin Baş Assambleyası 1993-cü ilin sonunda keçirdiyi 85-ci plenar iclasında
“Azərbaycanda olan qaçqın və məcburi köçkünlərə fövqəladə beynəlxalq yardımın göstərilməsi haqqında”
qətnamə qəbul etdi.
Rəsmi Bakının BMT ilə hərtərəfli əlaqələri və əməkdaşlığı davamlı olaraq güclənirdi. Azərbaycanın
torpaqlarının iyirmi faizi Ermənistan tərəfindən işğal edilmişdi. Bu həqiqəti dünya birliyinin nəzərinə çatdırmaq,
o vaxtlar üçün Ermənistan– Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq çərçivəsində ədalətli
həllinə nail olmaq lazım idi. Erməni lobbisi hər vəchlə buna mane olmağa çalışırdı.
Milli Məclisin deputatı Tahir Rzayev həmin çətin günlər barədə söz düşəndə dedi ki, bütün çətinliklərə
baxmayaraq, Azərbaycan dövləti bu istiqamətdə ciddi diplomatik səylər ortaya qoydu. 1993–1996-cı illər ərzində
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının sədri və BMT Baş katibi Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü
təsdiqləyən və münaqişənin sülh yolu ilə həll olunmasına yönəlmiş bir sıra bəyanatlarla çıxış etdilər.
Təqdirəlayiq haldır ki, Azərbaycan rəsmiləri ən yüksək səviyyədə BMT Baş Assambleyasının işində fəal
iştirak edirdilər. 1994 və 1995-ci illərdə BMT Baş Assambleyasının 49-cu və 50-ci sessiyalarında ümummilli
lider Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının nümayəndə heyətinə başçılıq etmişdir. Bundan başqa dahi
siyasətçi Heydər Əıliyev 2000-ci ilin sentyabr ayında BMT-nin Minilliyin Zirvə Toplantısında iştirak etmişdir.
Ulu öndərin xalqımızın parlaq gələcəyinə xidmət edən siyasi kursu onun siyasi irsinin ən layiqli davamçısı
Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam və inkişaf etdirildi. Hələ 2003-cü ilin sentyabrında o vaxt
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri olan cənab İlham Əliyevin BMT Baş Assambleyasının 58-ci
sessiyasında milli sosial-iqtisadi inkişaf, regional və beynəlxalq təhlükəsizliyə qarşı təhdidlərlə bağlı parlaq və
dərin məzmunlu çıxışı olmuşdur.
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Bu konseptual çıxış qlobal səviyyədə müsbət əks-səda doğurmuşdur. Yeri gəlmişkən, 2004-cü ilin
sentyabrında öz işinə başlayan BMT Baş Assambleyasının 59-cu sessiyasının ümumi müzakirələrində iştirak edən
Azərbaycan nümayəndə heyətinə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev başçılıq etmişdir.
Azərbaycanın BMT ilə sıx əlaqələri davamlı olaraq genişlənmişdir. Fakt budur ki, ölkəmiz BMT-nin bir
çox xüsusi qurum və orqanları ilə fəal və səmərəli əməkdaşlıq edir. Bunların sırasında BMT-nin İnkişaf Proqramı,
UNESCO, Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı, Uşaq Fondu, Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı, Sənaye İnkişaf
Təşkilatı, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, Qadınlar Fondu, Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik və s. qurumlar
vardır.
Fəxrlə qeyd etmək lazımdır ki, Prezident İlham Əliyevin müdrik liderliyi ilə müstəqil Azərbaycan
Respublikası ilk dəfə 24 oktyabr 2011-ci ildə BMT Təhlükəsizlik Şurasının iki illiyə qeyri-daimi üzvü
seçilmişdir. Bu fakt ölkəmizin dünyada artan nüfuzuna dəlalət edir. Azərbaycan Təhlükəsizlik Şurasında fəal
fəaliyyəti ilə yadda qalmışdır.
Azərbaycan beynəlxalq aləmdə sülhün və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi və qorunmasında, davamlı
inkişaf və demokratikləşdirmə prosesində BMT-nin vacib rol oynadığını qəbul edir. Rəsmi Bakı həmçinin BMTnin XXI əsrdə olacaq təhdid və problemlərə qarşı mübarizə apara bilməsi üçün BMT çərçivəsində islahatların
aparılması ideyasını da dəstəkləyir.
Bakının sivil, demokratik dünya ilə sıx əməkdaşlığı ilbəil genişlənir. Ölkəmiz 2001-ci ildə Avropa
Şurasına üzv qəbul edilmişdir. Son illər Bakının Avropa İttifaqı, ATƏT və digər nüfuzlu təşkilatlar ilə əlaqələri
də güclənmişdir. Azərbaycanın Avropa ölkələri ilə əməkdaşlığı qarşılıqlı inam və etimad əsasında qurulmuşdur.
Müstəqilliyini bərpa etdiyi ilk günlərdən bu vaxta qədər Azərbaycanla dünyanın müsəlman ölkələrini
birləşdirən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) tərəfindən maddi və mənəvi dəstək göstərilmişdir. Qurumun, demək
olar ki, bütün üzvləri Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçı, təcavüzkar siyasətini pisləmişdir. Bu gün
Azərbaycan İƏT-in ən nüfuzlu ölkələrindən birinə çevrilmişdir. Rəsmi Bakı bu qurumla hərtərəfli əməkdaşlığını
bundan sonra da uğurla davam etdirmək əzmindədir.
Azərbaycan 2019-cu ildən yüz iyirmidən çox ölkəni özündə birləşdirən Qoşulmama Hərəkatına sədrlik edir.
Hərəkatın dövlət və hökumət başçılarının 2019-cu il oktyabrın 25-26-da Bakıda keçirilmiş 18-ci zirvə görüşü
zamanı Azərbaycan quruma sədrliyi qəbul edib. Prosedura görə, Azərbaycanın sədrlik müddəti 2022-ci ildə
bitməli idi, lakin Qoşulmama Hərəkatına üzv dövlətlərinin yekdil istəyi ilə bu müddət 2023-cü ilə qədər
uzadılmışdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatına sədrliyə başladıqdan sonra hərəkatın
beynəlxalq aləmdə nüfuzunun, təsirinin gücləndirilməsi, hərəkat üzvlərinin marağının, beynəlxalq hüququn və
ədalətin müdafiəsi istiqamətində ciddi işlər həyata keçirib. Koronavirus pandemiyasının törətdiyi fəsadlara
baxmayaraq, Azərbaycan vəziyyətə çevik və adekvat reaksiya verərək, sədrliyini müvəffəqiyyətlə həyata
keçirməkdə davam edir.
Bu yerdə bir məqamı da xüsusilə qeyd etmək lazımdır. O da budur ki, Azərbaycan dövləti öz xarici
siyasətində nüfuzlu beynəlxalq qurumlarla sıx əməkdaşlıq ilə yanaşı, çağdaş dünyanın aparıcı dövlətləri ilə
ikitərəfli ələqələrin güclənməsinə də böyük önəm verir. Rəsmi Bakının müasir dünyanın bir çox güc mərkəzləri
ilə əlaqələri daim genişlənir. Bu gün ölkəmiz Böyük Britaniya, ABŞ, Fransa, Almaniya və s. böyük dövlətlərlə
bərabərhüquqlu əməkdaşlıq qurmuşdur. Azərbaycanın qardaş Türkiyə, eləcə də İran və Rusiya kim dost, qonşu
ölkələr ilə hərtərəfli əlaqələri daim genişlənir.
Azərbaycan xalqının İkinci Qarabağ müharibəsindəki parlaq qələbəsi Cənubi Qafqaz regionunda yeni
reallıqların yaranmasına səbəb olmuşdur. Xalqımızın Vətən müharibəsindəki möhtəşəm zəfəri ilə təkcə
Azərbaycana deyil, bütövlükdə yaxın və uzaq coğrafi məkanda yerləşən ölkələrə və onların xalqlarına sıx iqtisadi,
ticari, mədəni və humanitar əlaqələr üçün geniş imkanlar açılmışdır.
Bu tarixi fürsəti dəyərləndirmək, bölgənin inkişaf və tərəqqisini sürətləndirmək üçün regionda təmsil
olunan dövlətlərin liderlərindən, əlbəttə, yüksək siyasi fəhm və bəsirət, dərin zəka, təfəkkür tələb olunur.
Azərbaycan dövləti və onun lideri, Prezident İlham Əliyev məhz belə dövlət xadimlərindən və tarixi
şəxsiyyətlərdəndir. Dövlətimizin başçısı İkinci Qarabağ müharibəsində olduğu kimi, postmüharibə dönəmində
də Cənubi Qafqazda baş verən proseslərə konseptual yanaşma nümayiş etdirir.
Görünən budur ki, rəsmi Bakının xalqımızın milli maraqlarına xidmət edən uğurlu xarici siyasət xətti
müstəqil Azərbaycanı dünyada nüfuzlu söz sahibinə çevirmişdir. Düşünürük ki, ölkəmizin hazırkı mürəkkəb
beynəlxalq münasibətlər sistemində tutduğu ədalətli və prinsipial mövqeyi etibarlı dostlarımızın və
tərəfdaşlarımızın sayının daha da artmasına səbəb olacaqdır.
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Zəfər diplomatiyası
İlham Əliyev Brüsseldə Azərbaycanın milli maraqlarını qətiyyətlə təmin etdi
Rəşad Cəfərli
Aprelin 6-da Brüsseldə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl
Mişel və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında növbəti üçtərəfli görüş keçirildi.
Bu, Azərbaycanın Zəfəri ilə başa çatan 44 günlük Vətən müharibəsindən sonra Prezident İlham Əliyev və
Ermənistanın baş naziri arasında keçirilən altıncı görüş idi.
Proseslər respublikamızın mənafelərinə uyğun cərəyan edir
Xatırladaq ki, 2020-ci il noyabrın 10-da imzalanmış və Ermənistanın məğlubiyyətinin hüquqi-siyasi təsdiqi
olan Bəyanatda göstərilmiş əsas nizamlama istiqamətləri üzrə növbəti addımların razılaşdırılması məqsədilə
Prezident İlham Əliyevin və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın iştirakı ilə ilk görüş Rusiya Prezidenti
Vladimir Putinin təklifi ilə 2021-ci il yanvarın 11-də Moskvada keçirilmişdi.
Azərbaycan, Rusiya prezidentlərinin və Ermənistanın baş nazirinin 2021-ci il noyabrın 26-da Soçidə
keçirilən növbəti üçtərəfli görüşü vacib razılaşmaların əldə olunması ilə nəticələndi. Mühüm olan həm də odur ki,
bu ilin yanvarında Moskvada keçirilən ilk görüşdə olduğu kimi, Prezident İlham Əliyev Soçidə də müzakirə
olunan bütün məsələlərlə bağlı Azərbaycanın maraq və mənafelərini qətiyyətlə təmin etdi.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişel və Ermənistanın baş
naziri Nikol Paşinyanla 2021-ci il dekabrın 14-də Brüsseldə keçirilən birgə görüşü bir daha respublikamızın öz
milli maraq və mənafelərini qətiyyətlə təmin etdiyini göstərdi. Bu görüşün gündəliyinə çıxarılan və müzakirə
olunan məsələlər, əldə olunan razılaşmalar İkinci Qarabağ müharibəsindəki qələbəni postmüharibə dövründə
siyasi sferada uğurla davam etdirən Azərbaycanın növbəti diplomatik nailiyyəti oldu.
Bundan bir gün sonra isə Fransa prezidenti Emmanuel Makronun təşəbbüsü ilə Brüsseldə Prezident İlham
Əliyev ilə Ermənistan Respublikasının baş naziri arasında qeyri-formal görüş keçirilib.
Daha bir görüş isə videoformatda baş tutdu. Bu il fevralın 4-də Fransa prezidenti Emmanuel Makronun
təşəbbüsü ilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin, Fransanın Avropa İttifaqına sədrliyi qismində Emmanuel
Makronun, Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişelin və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın iştirakı
ilə keçirilən görüş Vətən müharibəsindəki yeni reallıqlar fonunda bütün proseslərin respublikamızın maraqlarına
uyğun cərəyan etdiyini göstərdi.
Avropa İttifaqı qalib Azərbaycanın yaratdığı yeni reallıqları bölüşür
Bütövlükdə indiyədək keçirilmiş bütün görüşlərin gündəliyinə çıxarılan və müzakirə olunan məsələlər
göstəir ki, Azərbaycan İkinci Qarabağ müharibəsindəki qələbəni postmüharibə dövründə də inamla davam etdirir.
Dünən Brüsseldə keçirilən görüş də bunu bir daha təsdiq etdi. Əvvəlki görüşlərdə olduğu kimi, Prezident İlham
Əliyev Brüsseldə növbəti dəfə Azərbaycanın maraq və mənafelərini qətiyyətlə təmin etdi.
Xatırladaq ki, bu görüşdən bir gün əvvəl - aprelin 5-də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Katibi Antoni
Blinken Prezident İlham Əliyevə zəng edib. Antoni Blinken Brüsseldə Avropa İttifaqının dəstəyi ilə Ermənistan
və Azərbaycan arasında liderlər səviyyəsində keçiriləcək görüşə ABŞ-ın yüksək önəm verdiyini bildirib.
Prezident İlham Əliyev regionda sülhün və sabitliyin təmin olunması, Ermənistan və Azərbaycan arasında
münasibətlərin normallaşdırılması və sülh müqaviləsi üzrə danışıqlara başlanması, nəqliyyat bağlantıları və
kommunikasiyaların qurulması üçün Azərbaycanın irəli sürdüyü təkliflərini və mövqeyini qeyd edib.
Dövlətimizin başçısı humanitar məsələlərə toxunaraq, Birinci Ermənistan-Azərbaycan müharibəsində itkin
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düşmüş hesab olunan 3890 nəfər azərbaycanlının taleyinə Ermənistan tərəfindən aydınlıq gətirilməsi və kütləvi
məzarlıqların yerləri barədə məlumat verilməsinin vacibliyini diqqətə çatdırıb.
Budəfəki görüşdə də Aİ Şurasının prezidenti tərəfindən “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi”, “status” kimi
ifadələrdən istifadə edilmədi. O cümlədən Minsk qrupunun da adı çəkilməyib. Bu da bir daha təsdiq etdi ki, status
məsələsi tarixin arxivinə gömülüb və Avropa İttifaqı da Azərbaycanın yaratdığı yeni reallıqları bölüşür.
Bütövlükdə bu görüş bir daha Zəfər diplomatiyasının təntənəsi oldu. Görünən həm də odur ki, Avropa
İttifaqı qalib Azərbaycanın regionda yaratdığı yeni reallıqları bölüşür.
Azərbaycan. - 2022.- 7 aprel. - № 70. - S. 1,3.
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Müzəffər Prezident və onun xarici siyasət doktrinası
Elman Nəsirov,
Milli Məclisin deputatı, siyasi elmlər doktoru, professor
2018-ci il aprelin 11-də keçirilən prezident seçkilərində cənab İlham Əliyev seçicilərin 86,03 faizinin səsini
qazanaraq, növbəti dəfə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilmişdir. Xalqımız həmişə olduğu kimi, bu
dəfə də doğru və müdrik seçim etmişdir. Onlar səslərini ulu öndər Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi siyasi kursa
sadiq qalaraq, Azərbaycanı regionun liderinə və beynəlxalq aləmdə etibarlı tərəfdaşa çevirən dünya səviyyəli
siyasətçi İlham Əliyevə vermişlər. Növbəti dəfə xalqdan etimad mandatı alan Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi
altında son 4 ildə Azərbaycan öz inkişafının keyfiyyətcə yeni mərhələsinə daxil olmuşdur. Bu mərhələ bütün
sahələri əhatə edən, genişmiqyaslı və davamlı islahatlarla xarakterizə olunur. Dövlətimizin başçısı tərəfindən
“tərəqqi, təkamül və yeni şəraitə uyğunlaşma” kimi qiymətləndirilən və dərinləşən islahatlar kursu sosial-itisadi,
hüquq-məhkəmə, siyasi, struktur və kadr istiqamətlərini əhatə etməklə çoxşaxəli və dinamikdir. Bütün bunlar
nəticə etibarilə ölkəmizin daxili siyasi uğurlarını şərtləndirir, səfərbər olunmuş cəmiyyət və vətəndaş həmrəyliyini
möhkəmləndirir, siyasi sabitlik və təhlükəsizlik mühitinin dönməzliyini təmin edir. Nəticədə daxili siyasətin
davamı və tamamlanması olan xarici siyasət istiqamətində də mövqelərimiz daha da möhkəmlənir.
Prezident İlham Əliyevin, bütövlükdə, 19 il ərzində həyata keçirdiyi uğurlu daxili siyasət nəticə etibarilə
Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə mövqelərinin möhkəmlənməsinə xidmət göstərmişdir. Təkcə daxili siyasətdə
deyil, xarici siyasətdə də varislik prinsipi qorunub saxlanılmışdır. Başqa sözlə, Prezident İlham Əliyev
ümummilli lider Heydər Əliyevin müəllifi olduğu coxvektorlu, müstəqil və milli maraqlara əsaslanan xarici
siyasət kursunu sürətlə dəyişən dünyanın geosiyasi reallıqlarına adekvat olaraq cevik, innovativ və hücum
taktikasına əsaslanmaqla davam etdirir. Milli dövlətçilik maraqlarının müdafiəsi həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli
formatda həyata keçirilən bu siyasətin başlıca məzmununu təşkil edir. Həmin siyasətin uğurunu təmin edən
çoxsaylı parametrlər sırasında birinci mövqedə dayanan amil Prezident İlham Əliyevin beynəlxalq siyasətin
aktoru statusuna yüksəlməsi reallığı ilə bağlıdır. Bu statusuna tam adekvat olaraq dövlət başçımız həm daxili, həm
də xarici siyasət kursunun həyata keçirilməsi prosesində dərin zəka, iti fəhm, analitik və innovativ düşüncə tərzi,
sistemli analiz qabiliyyəti, prinsipiallıq və qətiyyət nümayiş etdirir.
Hər dövlət başçısına nəsib olmayan bu unikal şəxsi keyfiyyətlərin daşıyıcısı olan Prezident İlham Əliyev
harada çıxış etməsindən və mövqe bildirməsindən asılı olmayaraq, şahmat dili ilə desək, həmişə ağ fiqurlarla
oynayır və artıq start vəziyyətində qarşı tərəf üzərində ilkin üstünlüyünü təmin etmiş olur.
Prezident İlham Əliyevin müəyyən etdiyi müstəqil xarici siyasət kursu dünyada bir-birinə qarşı duran
qütblər tərəfindən də müsbət qiymətləndirilir. Azərbaycanın müxtəlif güc mərkəzlərindən bərabər məsafədə
mövqe seçməsi, ikitərəfli münasibətlərdə bərabər hüquq, qarşılıqlı hörmət, bir-birinin daxili işlərinə qarışmamaq
prinsiplərinə sadiq qalması, eyni zamanda ikitərəfli əməkdaşlığın heç bir halda üçüncü tərəfi hədəfə almaması
reallığı beynəlxalq aləmdə dövlətimizə və onun rəhbərinə olan loyal münasibətin formalaşmasını şərtləndirən əsas
amillərdir. Əsas səbəb odur ki, Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi müstəqil və qətiyyətli siyasət dünyanın
əsas güc mərkəzləri tərəfindən ehtiramla qarşılanır.
Prezident İlham Əliyevin son 19 il ərzində ölkəmizin və eləcə də Avropanın enerji təhlükəsizliyinin
təminatı istiqamətində atdığı çoxkombinasiyalı siyasi gedişləri heyranlıq doğurur. Nəzərə alsaq ki, enerji
təhlükəsizliyi dünyanın aparıcı dövlətlərinin milli təhlükəsizlik strategiyasının həlledici elementi statusunda çıxış
edir. Bu baxımdan, bir sıra nüfuzlu ekspertlərin “müasir dünyanın siyasi mənzərəsi daha hərbi bloklara
mənsubiyyətlə yox, enerji ehtiyatlarına malik olub-olmamaq bölgüsü ilə müəyyən ediləcək”, – fikri təsadüfi
sayılmamalıdır.
Prezident İlham Əliyevin müdrik siyasəti sayəsində Azərbayacan təkcə dünyanın enerji və nəqliyyat
xəritəsini yenidən tərtib etmir, eyni zamanda, dünyada ümumbəşəri dəyərlərin qorunması və təbliğı istiqamətində
fantastik nailiyyətlərə imza atır. Dünyada sivilizasiyalararası dialoq sahəsində ciddi problemlərin yaşanması, bu
fonda münaqişələrin artması tendensiyasının müşayiət olunması, xüsusilə də islamafoboya kimi təhlükəli
meyillərin bir sira dövlətlərin və digər subyektlərin siyasətində özünə geniş yer alması reallığında Azərbaycanın
mədəniyyətlərarası dialoq məkanına çevrilməsi faktı da qlobal əhəmiyyət kəsb edən məsələdir. Bu məsələlərin
həlli istiqamətində Azərbaycanın təcrübəsi digər ölkələr üçün örnək ola bilər.
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2018-ci ildə seçicilərin İlham Əliyevə etimad göstərib prezident seçməsindən sonra ölkəmizin bütün sahələr
üzrə inkişafı yeni mərhələyə qədəm qoydu. Ölkə Prezidenti nüfuzlu benəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığı daha da
genişləndirməyi prioritet vəzifə kimi qarşıya qoydu. 2019-cu il oktyabrın 15-də Bakıda Türkdilli Dövlətlərin
Əməkdaşlıq Şurasının VII Zirvə görüşünün keçirilməsi və quruma sədrliyin Azərbaycana həvalə edilməsi, 25-26
oktyabrda Bakıda Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının XVIII Zirvə görüşünün
keçirilməsi və Azərbaycana tərkibində BMT-yə üzv dövlətlərin üçdə ikisinin təmsil olunduğu bu nəhəng
beynəlxalq quruma 3 il müddətinə sədrlik etmək hüququnun verilməsi, həmin il noyabrın 14-də Azərbaycan
paytaxtının dünya dini liderlərinin II Bakı Sammitinə evsahibliyi etməsi, 2019-cu il oktyabrın 25-də ABŞ-ın
paytaxtı Vaşinqton şəhərində Beynəlxalq Astronavtika Federasiyasının Baş Assambleyasında keçirilmiş
seçkilərdə Bakı şəhərinin 2023-cü ildə baş tutacaq Beynəlxalq Astronavtika Konqresinə evsahibliyi etmək
hüququnu qazanması, həmin il Çin Xalq Respublikası ilə iqtisadi və siyasi münasibətlərini daha da inkişaf
etdirərək, Azərbaycanın “Bir kəmər – Bir yol” təşəbbüsündə “orta marşrut”un fəal və mühüm iştirakçısı kimi
yerini möhkəmləndirməsi və digər mühüm tədbirlər, heç şübhəsiz, müəllifi Prezident İlham Əliyevin olduğu
Azərbaycanın müstəqil və milli maraqlara söykənən fəal xarici siyasət kursunun böyük uğurları kimi
qiymətləndirilməlidir.
Prezident İlham Əliyevin müəyyən etdiyi dinamik xarici siyasət kursunun tələblərinə uyğun
olaraq,Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığının dərinləşdirilməsi istiqamətində sanballı addımlar
atılmışdır. Avropa İttifaqı ilə münasibətlərin yeni mərhələyə keçidini təmin edəcək genişmiqyaslı ”Strateji
tərəfdaşlıq” sazişinin hazırlanması prosesində Azərbaycan öz milli maraqlarından çıxış edir və danışıqlar prosesi
sonuncu mərhələdədir.
Böyük fəxarətlə vurğulayaq ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə son illərdə ölkəmizdə iqtisadiyyatın
şaxələndirilməsi, qeyri-neft sektorunda daha yüksək artımın təmin edilməsi, ixrac imkanlarının genişləndirilməsi,
sahibkarlara dövlət dətəsəyinin gücləndirilməsi və biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində
aparılan genişmiqyaslı islahatlar kursu beynəlxalq aləmdə də olduqca yüksək qiymətləndirilir. ABŞ-ın kifayət
qədər müfuzlu “İrs” Fondunun 2020-ci ili mart ayında təqdim etdiyi dünyanın 180 ölkəsi üzrə “İqtisadi azadlıq
indeksi”ndə Azərbaycan mövqeyini 16 pillə yaxşılaşdıraraq, 44-cü yerə sahib olmuşdur. Respublikamız dünyada
“iqtisadi azadlıq” indeksini ən çox təkmilləşdirən 11 ölkə sırasındadır. Bu uğur, ilk növbədə, biznes, investisiya
azadlığı və fiskal sağlamlıq göstəricilərinə görə əldə edilib. Onu da xüsusi olaraq qeyd edək ki, Azərbaycan
“iqtisadi azadlıq” indeksinə görə, hətta Avropanın Polşa, Portuqaliya, İspaniya, Fransa və Belçika kimi ölkərini
belə arxada qoyaraq,” köhnə qitə”nin 45 ölkəsi arasında 24-cü yerdə qərarlaşmışdır.
2019-ci ilin dekabrında Çin Xalq Respublikasının Uhan şəhərindən başlayaraq dünyanın bütün ölkələrini
əsarətə alan koronavirus pandemiyası dünya iqtisadiyyatında yeni və daha ağır böhran təhlükəsi yaratdığı kimi,
Azərbaycana da təsirsiz qalmamışdır. Xüsusilə, bu infeksiyanın məlum təsirləri fonunda dünya neft bazarında
qiymətlərin 2 dəfədən artıq enməsi, heç şübhəsiz, ölkəmizin də sosial-iqtisadi həyatına, diplomatik və beynəlxalq
iqtisadi əlaqələrinə mənfi təsir göstərməkdədir. Prezident İlham Əliyevin və ölkəmizin Birinci vitse-prezidenti
Mehriban xanım Əliyevanın Azərbaycan dövlətinin koronavirus infeksiyasına qarşı mübarizədə həmrəylik, birlik
və məsuliyyətimizi daha da möhkəmləndirməklə bağlı çağırışları yalnız bir məqsədə xidmət edir. Bu məqsəd
xalqımızı və dövlətimizi qorxulu infeksiyanın fəlakətli nəticələrindən hifz etmək və qorumaqdan ibarətdir.
Prezident İlham Əliyevin COVID-19 pandemiyasına qarşı 3 istiqamətdə (əhalinin həyatı və sağlamlığının
qorunması; əhalinin sosial müdafiəsinin təmin olunması; iqtisadi fəallığın inkişaf etdirilməsi) müəyyən etdiyi
mübarizə strategiyası sayəsində Azərbaycan bu ümumi bəlanın doğurduğu itkiləri minimuma endirməyi bacaran
dövlətlər siyahısındadır. Bu həqiqət Ümumdünya Səhiyyə Təşkılatının rəhbərliyi səviyyəsində bir neçə dəfə
etiraf olunmuş və Azərbaycan bu baxımdan nümunəvi dövlətlər sırasında qeyd edilmişdir. Azərbaycanın
pandemiyaya qarşı mübarizə tədbirləri bir çox dövlətlər tərəfindən model kimi seçilmişdir. Xüsusilə də
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə 2020-ci il aprelin 10-da Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq
Şurası, həmin il mayın 4-də isə Qoşulmama Hərəkatının təmas qrupu çərçivəsində COVID-19 pandemiyasına
qarşı milli, regional və qlobal səviyyədə mübarizəyə həsr olunmuş zirvə görüşlərinin (videoformatda) təşkil
edilməsi Azərbaycanın fors-major vəziyətlərdə də yüksək idarəçilik mədəniyyətinə malik olduğunu və
pandemiyaya qarşı mübarizəyə böyük töhfə verdiyini təsdiqləyir.
Qoşulmama Hərəkatının qeyd edilən zirvə görüşündə Prezident İlham Əliyevin COVID-19 pandemiyasına
qarşı mübarizədə beynəlxalq səylərin birləşdirilməsi məqsədilə BMT Baş Məclisinin xüsusi sessiyasının
keçirilməsi təşəbbüsü üzv dövlətlər tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. Nəticədə, dekabrın 3-də Nyu-Yorkda
BMT Baş Assambleyasının koronavirus xəstəliyi – COVID-19 ilə mübarizəyə həsr edilən xüsusi sessiyası
keçirilmişdir. BMT Baş Məclisinin sayca 31-ci xüsusi sessiyasında həm milli səviyyədə, həm də Qoşulmama
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Hərəkatı adından çıxış edən Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın pandemiyaya qarşı mübarizə prosesinə
müxtəlif səviyyələrdə töhfə verdiyinə diqqət cəlb edərək xüsusi olaraq vurğulamışdır ki, məlum təşəbbüsə qarşı
çıxan yeganə dövlət yenə də destruktiv davranışı ilə özü-özünü artıq dünyada biabır etmiş Ermənistan olmuşdur.
Eyni zamanda, Azərbaycan beynəlxalq müstəvidə “peyvənd millətçiliyi”nə qarşı prinsipial mövqe ortaya
qoyur. Bu ilin müvafiq olaraq mart və noyabr aylarında Qoşulmama Hərəkatının sədri qismində Azərbaycanın
təşəbbüsü ilə BMT-nin İnsan Hüquqları Şurası və BMT Baş Assambleyasında bütün ölkələr üçün peyvəndlərdən
istifadə məqsədilə bərabər imkanların təmin olunmasına dair qətnamələr qəbul edilmişdir. Bundan əlavə,
Azərbaycan koronavirusla mübarizəni dəstəkləmək məqsədilə 80-ə yaxın ölkəyə birbaşa və Ümumdünya
Səhiyyə Təşkilatının xətti ilə maliyyə və humanitar yardımlar göstərmişdir.
Müzəffər Azərbaycan Ordusu Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında torpaqlarımızı
Ermənistanın işğalçı silahlı qüvvələrindən azad etmək kimi müqəddəs vəzifəni şərəflə yerinə yetirmişdir. 2020ci il noyabrın 8-də qədim Azərbaycan şəhəri, Qarabağın incisi Şuşanın müasir hərb elminin ən nadir və unikal
əməliyyatlarından birinin həyata keçirilməsi nəticəsində azad olunması düşmənin müqavimət potensialını heçə
endirdi. Nəticədə, ,noyabrın 10-da prezidentlər İlham Əliyev, Vladimir Putin və baş nazir Nikol Paşinyanın
imzaladığı üçtərəfli bəyanat regionda uzunmüddətli münaqişənin hərbi fazasını başa çatdırdı və faktiki olaraq,
işğalçı Ermənistan dövlətinin kapitulyasiya aktı oldu. Noyabrın 20-də Ağdam, noyabrın 25-də Kəlbəcər, dekabrın
1-də isə Laçın rayonu bir güllə belə atılmadan, bir nəfər şəhid vermədən işğaldan azad olundu.
8 Noyabr– Zəfər Günü xalqımızın qürur mənbəyinə çevrilmiş şanlı tarixdir. Həmin tarixin üç qəhrəmanı
vardır: müzəffər Ali Baş Komandan, onun formalaşdırdığı yenilməz ordu və “dəmir yumruğa” çevrilmiş xalq.
Bu tarixi zəfəri ilə Prezident İlham Əliyev öz adını müzəffər sərkərdə olaraq, təkcə mənsub olduğu ölkənin
deyil, əslində, dünyanın hərb tarixinə əbədi olaraq həkk etdi. Bu tarixi qalibiyyətin nəticəsində ordumuzun
yenilməzliyi, qüdrəti və vətənpərvərliyi sözdə deyil, qanlı döyüş meydanlarında sübuta yetirildi. Xalq olaraq,
qəddimiz düz, başımız uca oldu. Qürurumuz özümüzə qaytarıldı. Alnımızdan xəcalət ləkəsi birdəfəlik silindi.
Birləşdik. Bütövləşdik. Ən qatı əleyhdarlarımız belə bu həqiqəti etiraf etmək məcburiyyətində qaldılar.
Artıq bir ildir ki, müzəffər Azərbaycan Ordusu xilaskar Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi
altında torpaqlarımızı Ermənistanın işğalçı silahlı qüvvələrindən azad etmək kimi müqəddəs vəzifəni şərəflə
yerinə yetirmişdir.
Azərbaycan 30 illik münaqişəni hərbi-siyasi yollarla həll etdi, ərazi bütövlüyünü və tarixi ədaləti bərpa etdi.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi keçmişdə qaldı. Azərbaycanda artıq Dağlıq Qarabağ adında inzibati ərazi vahidi
yoxdur. Prezidentin 2021-ci il 7 iyul tarixli fərmanı ilə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi zonaları yaradıldı.
Böyük fəxr və qürur hissi ilə onu da qeyd edək ki, müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyev
2021-ci ilin 12 noyabr tarixində Türkdilli Ölkələrin Əməldaşlıq Şurasının (Türk Şurası) İstanbulda keçirilən VIII
Zirvə Göruşündə Türk Dünyasının Ali Ordeni ilə təltif olundu. Bu təşəbbüsün müəllifi qardaş Türkiyə
Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan olmuşdur və ali mükafatı da özü təqdim etmişdir. Türk
Şurasının tam hüquqlu üzvü olan dörd dövlətin – Türkiyə, Qazaxıstan, Özbəkistan və Qırğızıstan prezidentlərinin
məlum seçimini şərtləndirən amilləri şərti olaraq üç qrupa bölmək olar.
Birincisi, Azərbaycan Respublikasının ərazilərinin işğaldan azad edilməsini və ərazi bütövlüyünün
bərpasını təmin edən tarixi zəfər;
İkincisi, bu tarixi zəfərə imza atmaqla, türk birliyinin formalaşması prosesinə mühüm töhfə;
Üçüncüsü, tarixi qələbə nəticəsində bölgədə davamlı sülh və sabitliyin əldə olunamasına yolun açılması.
Həqiqətən də Ali Baş Komandan İlham Əliyevin böyük sərkərdəlik məharəti, güclü iradəsi və qətiyyəti,
yenilməz ordumuzun şücaəti, xalqın Prezidentinə olan birmənalı dəstəyi və onun ətrafında monolit birliyi
sayəsində əldə olunan qələbə öz miqyası və əhəmiyyəti baxımından bölgəmizin sərhədlərini aşır, türk dünyası
kimi daha geniş coğrafi arealı əhətə edir. Qardaş ölkənin Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Prezident İlham
Əliyevə Ali Ordenin təqdim edilməsi mərasimində səsləndirdiyi fikirlər bu baxımdan olduqca böyük məna kəsb
edir. “Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü yenidən təmin etməsi türk dünyasının birliyini və bərabərliyini
genişləndirmişdir. Qarabağın azadlığının rəmzi olan “Xarıbülbül” türk dünyası üçün Zəfərin müjdəçisi
olmuşdur.”
Tarixi qələbənin əldə edilməsi ilə bölgədə davamlı sülh, sabitlik və təhlükəszilik mühitinin formalaşması
üçün geniş imkanlar açılmışdır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev postmüharibə dövrünün problemlərini həll
etmək üçün Ermənistanın siyasi rəhbərliyi ilə danışıqlar aparmağa hazır olduğunu bəyan etmişdir. Danışıqlarda,
ilk növbədə, iki dövlət arasında sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyasının müəyyən edilməsi, iqtisadinəqliyyat komunikasiyalarının bərpası, o cümlədən Zəngəzur dəhlizinin işə salınması, miinalanmış ərazilərin
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dəqiq xəritələrinin Azərbaycana təhvil verilməsi və ümumən tarixi sülh müqaviləsinin imzalanması üçün münbit
şəraitin yaradılması ətrafında məsələlərin müzakirə edilməsi mümkün variant olaraq nəzərdə tutulur.
Mövcud reallıqlar fonunda Ermənistanda hərbi canilər –Köçəryan və Sarkisyan “milli müqavimət hərəkatı”
yaratdıqlarını bəyan ediblər. Hədəfləri Paşinyan hökumətini devirmək və Azərbaycana və Türkiyəyə qarşı ərazi
iddialarını yenidən gündəmə gətirməkdən ibarətdir. Bu yerdə məşhur bir Azərbaycan zərb-məsəlini xatırlamamaq
mümkün deyil: “Ac toyuq yuxusunda darı görər”. Belə revanşist və xəstə düşüncənin daşıyıcıları papaqlarını
qarşılarına qoyub (əgər papaqları varsa) düşünsünlər və müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin Türk
Şurasının İstanbul Zirvə görüşündə səsləndirdiyi xəbərdarlığı yaddan çıxarmasınlar: “Ümid edirəm, öz işğalçılıq
siyasətinə görə məğlub vəziyyətdə olan Ermənistan da gec-tez anlayacaq ki, heç bir ölkəyə ərazi iddiası onlara
xeyir və şərəf gətirməyəcək. Ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə Ermənistanın həm Türkiyəyə, həm Azərbaycana
ərazi iddialarına son qoyulacaq. Əks təqdirdə onlar daha da pis duruma düşə bilərlər”. Başqa sözlə, tarixi
zəfərimizin simvolu olan “dəmir yumruq” yerindədir.
Prezident İlham Əliyevin Avropa İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığı Proqramı çərçivəsində ötən ilin dekabr
ayında Brüsselə səfəri və orada keçirdiyi görüşlər, mətbuat konfransında səsləndirdiyi fikirlər bu qənaətə gəlməyə
əsas verir ki, Ermənistanın siyasi rəhbərliyi getdikcə postmüharibə dövrünün reallıqlarını daha düzgün
qiymətləndirməyə başlayır. Ermənistan Azərbaycanın irəli sürdüyü şərtlərlə razılaşmaq məcburiyyətindədir. Bu
səfər çərçivəsində 2021-ci il dekabrın 14-də Prezident İlham Əliyev Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl
Mişel və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla üçtərəfli, daha sonra isə Ermənistan siyasi lideri ilə ikitərəfli
görüş keçirdi. Bu, postmüharibə dönəmində ikitərəfli formatda keçilirən ilk görüş idi. Bu təmaslar çərçivəsində
müharibədən sonrakı dövrlə bağlı geniş müzakirələr aparıldı və həllini gözləyən iki mühüm məsələ ilə bağlı
razılaşma əldə olundu: birincisi, Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhədin delimitasiyası və demarkasiyası üçün
ekspert qrupunun yaradılması ilə bağlı razılaşma. İkincisi isə Azərbaycanla Naxçıvanı birləşdirəcək
kommunikasiya dəhlizlərinin açılması. Bu baxımdan, Brüssel görüşü, əslində, 10 noyabr 2020-ci il, 11 yanvar
və 26 noyabr 2021-ci il razılaşmalarına sadiqliyi nümayiş etdirən mühüm addım kimi qiymətləndirilməlidir.
Brüssel Sammitinin yekun sənədi olaraq qəbul edilmiş bəyanat da Azərbaycanın milli maraqlarına cavab
verir. Burada, ilk növbədə, üzv dövlətlərin ərazi bütövlüyü, suverenliyi və beynəlxalq aləmdə tanınmış
sərhədlərinin toxunulmazlığı prinsiplərinə hörmət, onlar arasında nəqliyyat-kommunikasiya əlaqələrinin
inkişafına dəstək ifadə olunmuşdur. Heç bir halda, status məsələsi və “Dağlıq Qarabağ” ifadəsi danışıqların
predmeti olmamış və yekun sənədə bu haqda heç bir bənd salınmamışdır.
Bu il aprelin 6-da Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişelin təşəbbüsü və vasitəçiliyi yenidən
Brüsseldə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında görüş
keçirilmişdir. Görüş çərçivəsində mühüm razılaşmalar əldə edilmişdir. Bu razılaşmalar Azərbaycanın milli
maraqlarına tam cavab verir və Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında ölkəmizin mühüm diplomatik uğuru
kimi qiymətləndirilə bilər.
Bir sözlə, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan diplomatiyası Moskvada və Soçidə
olduğu kimi, Brüsseldə də artıq ikinci dəfədir ki, postmüharibə dövrünün həllini gözləyən məsələlərinin
tənzimlənməsi isqtiqamətində milli maraqları ləyaqətlə müdafə etmiş, Brüssel sülh gündəliyini formalaşdırmağa
nail olmuşdur.
Xalq qəzeti. - 2022.- 13 aprel. - № 75. - S. 6.
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Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında tərəfdaşlıq strateji səviyyəyə qaldırılır
Paşa Əmircanov
Azərbaycan müstəqillik dövründə dünyanın əksər ölkələri, eləcə də beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı
faydalı əməkdaşlıq qurub. Bu münasibətlər həm siyasi, həm ticarət-iqtisadi, həm də digər sahələri əhatə edib.
Ermənistanın ölkəmizə təcavüzünün aradan qaldırılması ilə bağlı bir sıra beynəlxalq təşkilatlarla, o cümlədən,
ATƏT-lə, Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıq etmişik. Şübhəsiz ki, karbohigrogen ehtiyatları ilə zəngin olan
Azərbaycan son 30 illik dövrdə Avropanın ayrı-ayrı ölkələri ilə neft və qaz sahələri üzrə də əlaqələr yaradıb.
Təsadüfi deyil ki, bu gün Avropanın enerji təminatında Azərbaycanın oynadığı rol yüksək qiymətləndirilir.
Son illərdə Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıq xüsusi templə inkişaf edir. Əlaqələrin möhkəmlənməsində
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Brüsselə, Aİ Şurasının Prezidenti Şarl Mişelin Bakıya səfərləri böyük rol
oynayıb. Keçirilmiş görüşlər Azərbaycan-Aİ əməkdaşlığını yeni mərhələyə qaldırıb. Təbii ki, ölkəmizin 2020-ci
ilin noyabrında Ermənistan üzərində tarixi qələbə qazanmasından sonra yaratdığı yeni reallıqlar Aİ tərəfindən
qəbul edilib və bu təşkilat Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasına özünün töhfələrini verməyə
başlayıb.
Bütün bunlar barədə hələ 2021-ci il iyulun 18-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Avropa İttifaqı
Şurasının Prezidenti Şarl Mişellə görüşündə geniş fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan lideri Şarl Mişellə birgə
mətbuat konfransında bəyan edib ki, Avropa İttifaqı Azərbaycan üçün yaxın tərəfdaşdır. Biz uzun illərdir ki,
müxtəlif sahələrdə işləyirik. Prezident İlham Əliyevin sözlərinə görə, Avropa İttifaqı Azərbaycanın əsas ticarət
tərəfdaşıdır. Ticarətimizin, demək olar ki, 40 faizi Avropa İttifaqı ilə aparılır. Ötənilki ticarət dövriyyəsi, demək
olar ki, 9,5 milyard ABŞ dolları təşkil edib. Azərbaycanın Avropa İttifaqına üzv dövlətlərlə ixracının həcmi 6,8
milyard dollar təşkil edir. Üzv dövlətlərdən 1700-dən çox şirkət Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Azərbaycan
Avropa İttifaqının 9 üzv dövləti ilə strateji tərəfdaşlıq haqqında sənədlər imzalayıb və ya qəbul edib. Beləliklə,
Avropa İttifaqına üzv dövlətlərin üçdə biri Azərbaycanı strateji tərəfdaş hesab edir. Dövlətimizin başçısı bunu
hökumətimizin fəaliyyətində çox böyük nailiyyət kimi qiymətləndirərək deyib ki, bu, həm də əməkdaşlıq üçün
əlavə imkanlar yaradır.
Azərbaycan Prezidenti enerji təhlükəsizliyi, Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin tamamlanması ətrafında
müzakirələr aparıldığını, ötən ilin sonuncu günündə dəhlizin sonuncu – dördüncü seqmenti olan Trans-Adriatik
kəmərinin istismara verildiyini bəyan edib. Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinə yatırılmış ümumi investisiyaların həcmi
33 milyard dollardan çoxdur. Nəticədə 2021-ci il yanvarın 1-dən iyuladək Azərbaycandan Avropa İttifaqına üzv
dövlətlərə, xüsusilə İtaliya, Yunanıstan və Bolqarıstana 3 milyard kubmetrdən çox təbii qaz ixrac olunub. Əlbəttə
ki, Avropa bazarına ixrac olunacaq təbii qazın həcmi artacaq.
Azərbaycan liderinin dediyinə görə, artıq 15 ildir ki, Azərbaycan Avropa istehlakçılarının etibarlı xam neft
təchizatçısıdır. Bundan sonra qaz təchizatçısı kimi də Azərbaycanın potensialı artacaq. Eyni zamanda, nəhəng
nəqliyyat infrastruktur layihələrinin tamamlanmasından sonra Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında bağlılıq
daha da güclənir. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra ötən il 10 noyabr tarixli üçtərəfli razılaşmada əks
olunduğu kimi, regionda bütün kommunikasiyaların açılması üçün yeni imkanlar var.
Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan tərəfindən işğalına son qoyduğunu qeyd edən dövlət başçısı bildirib ki,
bununla ölkəmiz BMT Təhlükəsizlik Şurasının məlum dörd qətnaməsini yerinə yetirib. Ona görə də indi sülh
barədə düşünmək vaxtıdır. Prezident İlham Əliyev dedi: “Biz buna hazırıq. Bu gün biz cənab Prezidentlə
planlarımızı, təşəbbüslərimizi və yeni yaranmış vəziyyətə yanaşmalarımızı geniş şəkildə müzakirə etdik.
Düşünürəm ki, nisbətən qısa zamanda xoş məram və çox praqmatik yanaşma nümayiş etdirməklə, biz hələ də
masa üzərində qalan məsələlərin əksəriyyətini həll edə və bölgədə geniş regional əməkdaşlığın təməlini qoya
bilərik. Avropa İttifaqı bu baxımdan çox mühüm rol oynayır və əminəm ki, oynayacaq. Cənab Prezidentin (Şarl
Mişelin – red.) Cənubi Qafqazın 3 ölkəsinə səfəri Avropanın iştirakını, Avropa gündəliyini nümayiş etdirir və
bu, bizim gündəliyimizə tam uyğundur. Bu məsələdə də bizim fikirlərimiz üst-üstə düşür və əlbəttə ki, bağlılıq və
işğaldan azad edilmiş ərazilərin yenidən qurulması məsələləri baxımından münaqişədən sonrakı inkişaf hər
zaman aramızdakı gündəlikdə olacaq”.
Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel də özünün bəyanatında qeyd edib ki, Avropa İttifaqı
Azərbaycanla tərəfdaşlığa strateji xarakter vermək haqqında düşünür: “Bu gün səhər mən Azərbaycanda
innovasiya, peyk, həmçinin infrastruktur sahələrində gələcəyə yönələn layihələrlə tanış oldum. Bakı limanında,
həmçinin regional miqyasda yeni imkanlar yaratmaq işləri ilə tanış oldum. Biz anlayırıq ki, Avropa İttifaqı ilə
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Azərbaycan arasında tərəfdaşlıq, əsasən, maliyyə dəstəyinə əsaslanan işbirliyi deyil. Əksinə, bu, birgə iş aparmaq
istəyinə, innovasiyalara, texnoloji mübadilələrə və iqtisadi əməkdaşlığa əsaslanan tərəfdaşlıqdır. Məhz bu ruhda
iqtisadi inkişaf baxımından Avropa İttifaqının hesab etdiyi iki prioritet – iqlim dəyişməsi və rəqəmsal inqilab
birgə başladığımız layihələrin əsasında olmalıdır”.
Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinə toxunan Şarl Mişel bildirib ki, Aİ müəyyən həll variantlarına,
müxtəlif məsələlər üzrə irəliləyişə nail olmaq üçün səyləri dəstəkləməyə hazırdır. Məsələn, sərhədlərin
delimitasiyası məsələsində Aİ öz imkanlarını təqdim edə bilər.
Sonradan Aİ Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması istiqamətində ardıcıl səylər
göstərib, görüşlər və danışıqlar davam etdirilib. Bu il aprelin 6-da Brüsseldə Prezident Şarl Mişel, Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında üçtərəfli görüş keçirilib. Aparılmış
danışıqların nəticələri ilə bağlı bəyanatında Mişel gərginliklərin aradan qaldırılması, Ermənistan və Azərbaycanla
əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi və regionda yaşayan bütün xalqların faydası naminə təhlükəsiz, sabit, dinc və
firavan Cənubi Qafqazın təşviq edilməsinə Avropa İttifaqının sadiq olduğunu bildirib.
Onun sözlərinə görə, liderlər 2021-ci ilin dekabrında Brüsseldə keçirilmiş son görüşdən və 2022-ci ilin
fevral ayında Fransa Prezidenti Makronun iştirakı ilə videokonfransdan sonra hadisələrin inkişafını və tərəflərin
üzərinə götürdüyü öhdəliklərin icrası ilə bağlı irəliləyişi nəzərdən keçiriblər, 2020-ci il 10 noyabr tarixli üçtərəfli
Bəyanatın müddəalarına tam riayət edilməsinin zəruriliyini qeyd ediblər. Prezident Şarl Mişel etimadı və dinc
birgə yaşayışı təşviq etmək məqsədilə hər iki tərəfdən humanitar jestlərin olduğunu vurğulayıb. O, həll
olunmamış bütün humanitar məsələlərin tam və çevik həllinə ehtiyacın olduğunu, itkin düşmüş şəxslərlə bağlı
məsələnin hərtərəfli həllinin vacibliyini və Avropa İttifaqının bu işə dəstək göstərməyə hazır olduğunu bildirib.
Avropa İttifaqı həm də Azərbaycan və Ermənistan arasında etimadın qurulmasına, minatəmizləmə səylərinə, o
cümlədən ekspert məsləhətini təmin etməyə davam etməklə münaqişədən əziyyət çəkən əhaliyə maliyyə
yardımının artırılması, bərpa və yenidənqurma işlərinə dəstək olacaq.
Prezident Mişel bəyan edib ki, həm Prezident Əliyev, həm də baş nazir Paşinyan sülh sazişinə doğru sürətlə
irəliləmək arzularını ifadə ediblər. Bu məqsədlə bütün zəruri məsələləri əhatə edəcək sülh sazişinin hazırlanması
üzərində işləmək üçün xarici işlər nazirlərinə tapşırıq verilib. Eyni zamanda, hər iki ölkə arasında sərhədin
delimitasiyası və demarkasiyası zəruri olacaq. Bu məqsədlə 2021-ci il 26 noyabr tarixli Soçi Bəyanatına uyğun
olaraq aprel ayının sonunadək Birgə Sərhəd Komissiyasının iclasının keçirilməsi ilə bağlı razılıq əldə olunub.
Birgə Sərhəd Komissiyasının mandatına aşağıdakılar daxil olacaq:
1.
Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin delimitasiyası.
2.
Sərhəd xətti boyu və onun yaxınlığında sabit təhlükəsiz vəziyyətin təmin edilməsi.
Bununla yanaşı, Ermənistan və Azərbaycan arasında, Cənubi Qafqazda kommunikasiya-bağlılıq
infrastrukturunun bərpası, dəmir yollarının bərpası istiqamətində atılmış addımlar alqışlanıb. Avropa İttifaqı isə
bütün problemlərin həlli üçün məsləhət və dəstək verməyə hazırdır. Prezident İlham Əliyev Avropa İttifaqının,
xüsusən Prezident Mişelin Ermənistanla Azərbaycan arasında postmünaqişə dövründə münasibətlərin
normallaşması prosesinə verdiyi töhfəni həmişə yüksək qiymətləndirib.
Xalq qəzeti. - 2022.- 28 aprel. - № 88. - S. 3.
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Xarici siyasətdə böyük strateji addımlar
Rza Talıbov,
III dərəcəli dövlət miqrasiya xidməti müşaviri, dosent
Azərbaycan xalqının və müstəqil dövlətimizin inkişafında Heydər Əliyevin müstəsna xidmətləri bu dahi
şəxsiyyətin həm ölkə daxilində qazandığı misilsiz nailiyyətlərlə, həm də uğurla həyata keçirdiyi xarici siyasət
sahəsində əldə etdiyi mühüm nəticələrlə əlaqədardır. Ölkədaxili siyasətdə böyük məharət göstərən Ulu Öndər
Heydər Əliyev xarici siyasət sahəsində də yüksək professionallıq nümayiş etdirmişdir. Buna görə də Heydər
Əliyevin apardığı daxili və xarici siyasət kursu biri digərini tamamlamış və vəhdət təşkil etmişdir. O, ölkə
miqyasında böyük quruculuq proqramlarının dahi memarı kimi qəbul edilmiş, xarici siyasətdə isə mahir diplomat
istedadına malik olmuşdur. Dünyanın görkəmli dövlət xadimləri Heydər Əliyevin daxili və xarici siyasəti
məharətlə uzlaşdıraraq vəhdətdə həyata keçirməsinə heyranlıqla yanaşmış, yüksək qiymət vermişlər.
Heydər Əliyevin xarici siyasətində tarazlaşdırma prinsipi əsas olmuşdur. O, beynəlxalq münasibətlərdə
həmişə tarazlığı qoruyub saxlamış, qarşılıqlı etimadı zəruri hesab etmişdir. Ulu Öndər xarici siyasətdə qarşılıqlı
münasibətlərin nəzərə alınmasını əlaqələrdə davamlı inkişafın təmin olunması üçün zəruri saymışdır. Heydər
Əliyev xarici siyasətdə birtərəfli münasibətlərə siyasi hegemonluğun ifadəsi kimi baxmış və bu yolun tərəflərdən
heç birinə fayda verməyəcəyi qənaətində olmuşdur. Böyük dövlət xadimi möhkəm surətdə inanırdı ki, xarici
siyasətdə qarşılıqlı etimad münasibətləri olmazsa, beynəlxalq əlaqələrdə ortaq tarazlığı qoruyub saxlamaq və
inkişaf etdirmək mümkün deyildir. Azərbaycan Respublikasının həm sovet dövründə və həm də müstəqillik
mərhələsində ölkələrarası münasibətlərdə qarşılıqlı etimadı formalaşdıran Heydər Əliyev dövlətimizə başucalığı
gətirmiş, etibarlı dostlar və tərəfdaşlar qazandırmışdır.
Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyev xarici siyasət kursunda mehriban qonşuluq və
əməkdaşlıq siyasətinin formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsinə ciddi fikir vermişdir. Sovet hakimiyyəti illərində
Zaqafqaziya respublikaları arasında qarşılıqlı etimad əsasında əməkdaşlığın daim inkişaf etdirilməsini zəruri
saymışdır. Birlik və həmrəylik üçün göstərdiyi xidmətlərə görə Heydər Əliyev Qafqazın lideri kimi qəbul
edilmişdir. Hətta Sovetlər Birliyi dövründə SSRİ miqyasında böyük mövqe qazanmış, Gürcüstan Sovet
Respublikasına rəhbərlik etmiş Eduard Şevardnadze məhz Heydər Əliyevi nəzərdə tutaraq demişdir ki, "liderlik
baxımından Azərbaycan xalqının bəxti gətirmişdir". SSRİ xarici işlər naziri vəzifəsində çalışmış, Ümummilli
Liderlə Siyasi Büroda birlikdə təmsil olunmuş Eduard Şevardnadze bu fikirdə idi ki, Heydər Əliyev yalnız
yaşadığı epoxanın deyil, bütün dövrlərin lideridir. Böyük güc sahibləri olan dövlətlərin rəhbərləri də Heydər
Əliyevin simasında dünyanın görkəmli dövlət xadimini, mahir siyasətçisini və peşəkar diplomatını görmüşlər.
Heydər Əliyevin mehriban qonşuluq siyasətində Gürcüstanın daim xüsusi yeri olmuşdur. Azərbaycanın
siyasi və iqtisadi taleyində xüsusi yeri olan "Əsrin müqaviləsi"nin həyata keçirilməsinin Gürcüstan vasitəsilə
gerçəkləşdirilməsinin təmin edilməsi Ulu Öndər Heydər Əliyevin bu dost ölkəyə olan xüsusi ehtiramının
ifadəsidir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan və Bakı-Tbilisi-Ərzurum neft-qaz ixracı layihələrinin Gürcüstandan keçməklə
gerçəkləşdirilməsi uzaqgörən böyük siyasətinin dost və qonşu ölkənin də inkişafına təkan vermək, köməklik
göstərmək üçün düşündüyü böyük layihədir. Doğrudur, Bakı-Tbilisi-Ceyhan və Bakı-Tbilisi-Ərzurum layihələri
həm də işğalçı Ermənistanı regionda təkləmək, sıxışdırmaq siyasətini yerinə yetirmişdir.
Lakin Bakı-Tbilisi-Ceyhan və Bakı-Tbilisi-Ərzurum neft-qaz layihələri iqtisadi əhəmiyyəti ilə yanaşı,
dostluğa, həmrəyliyə, qarşılıqlı əməkdaşlığa hesablanan Azərbaycan-Gürcüstan və Türkiyə layihələri kimi də çox
mühüm əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin böyük səyləri ilə
Gürcüstanın Batumi şəhərində irimiqyaslı neftayırma zavodlarının tikilib istifadəyə verilməsi ölkəmizin maraqları
ilə yanaşı, dost və qonşu ölkənin də iqtisadi mənafelərinin təmin olunmasına yardım göstərir. Azərbaycanın
Batumidəki neftayırma zavodları vasitəsilə bu regionda Gürcüstan üçün ənənəvi olmayan yeni neft emalı sənayesi
formalaşdırılmaqdadır. Eyni zamanda Prezident İlham Əliyevin gerçəkləşdirdiyi Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu da
regional iqtisadi əməkdaşlığın, mehriban qonşuluq siyasətinin daha da genişlənib möhkəmləndirilməsinə uğurla
xidmət edir.
Yeni tarixi epoxada Avropa ölkələri ilə çoxcəhətli münasibətlərin qurulmasında görkəmli dövlət xadimi
Heydər Əliyevin böyük xidmətləri xüsusi qeyd edilməlidir. Heydər Əliyev Prezident seçilərkən ilk səfərlərindən
birini Fransa Respublikasına etməsi ilə müstəqillik qazanmış Azərbaycanın Qərbyönlü demokratik inkişaf yolunu
seçdiyini bütün dünyaya bəyan etmişdir. Ulu Öndər siyasi rəhbərliyi dövründə Avropa ölkələri ilə qarşılıqlı
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əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə xüsusi diqqət yetirmişdir. Onun Avropa ölkələrinə ardıcıl səfərləri bu qitə ilə
gənc Azərbaycan Respublikasının arasında möhkəm və etibarlı əməkdaşlıq körpülərinin yaadılması ilə
nəticələnmişdir. Bu zəmində xüsusən Azərbaycanın Böyük Britaniya ilə əlaqələri çoxcəhətli əsaslar üzərində
geniş inkişaf etmişdir. Azərbaycan-Almaniya əlaqələri məhdud "Mersedes" maşınları ticarəti sferasından tibb,
təhsil, kənd təsərrüfatı, ticarət, turizm və sair istiqamətlərə doğru sürətlə inkişaf etdirilmişdir. Ulu Öndər Heydər
Əliyevin Azərbaycan-İtaliya əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi üçün vaxtilə açdığı yollar bu gün Prezident İlham
Əliyev tərəfindən böyük əməkdaşlıq magistrallarına çevrilmişdir. Bu gün Azərbaycan Respublikasında İtaliya ilə
bütün əsas sahələr üzrə geniş əməkdaşlıq layihələri həyata keçirilməkdədir. İtaliya şirkətləri Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Qarabağda həyata keçirilən Böyük qayıdış hərəkatında yaxından iştirak
edirlər. Bu yaxınlarda təsis edilməsinə start verilmiş Azərbaycan-İtaliya birgə universiteti ölkələrimiz arasındakı
mövcud dostluq və əməkdaşlıq əlaqələrinin daha da genişləndirilməsinə və inkişaf etdirilməsinə öz töhfələrini
verəcəkdir.
Müstəqil Azərbaycan Respublikası Avropanın keçmiş sosilaist ölkələri blokuna daxil olan Macarıstan,
Polşa, Bolqarıstan, Rumıniya, Çexiya, Slovakiya və başqa ölkələrlə də dövlət müstəqilliyi meyarları əsasında
qarşılıqlı əlaqələrini genişləndirməkdə davam edir. Macarıstan-Azərbaycan dostluğu və əməkdaşlığı,
ümumiyyətlə, qarşılıqlı əlaqələrin böyük etimada əsaslandığını hər addımda sübut etməkdədir. Bolqarıstan
Respublikasının Avropa bazarlarında Azərbaycanın karbohidrogen ehtiyatlarına bəslədiyi maraq iqtisadi
əhəmiyyəti ilə yanaşı, həm də ölkələrarası münasibətlərdəki dostluq və həmrəyliyin də əyani təzahürüdür.
Bütün bunlar müstəqil Azərbaycan dövlətinin hələ Ulu Öndər Heydər Əliyevin respublikamıza rəhbərlik
etdiyi dövrdə Avropa Şurasının üzvlüyünə qəbul edilməsi ilə nəticələnmişdir. Hələ bir çox Avropa dövlətinin
Avropa Şurasına qəbul edilməsi məsələlərinin müzakirə prosesində olduğu bir dövrdə Azərbaycanın Avropa
Şurasının üzvlüyünə qəbul edilməsi dünya şöhrətli dövlət xadimi Heydər Əliyevin apardığı məqsədyönlü siyasətin
parlaq təntənəsidir. Avropa Şurasının qarşısında Azərbaycanın Dövlət bayrağının dalğalandırılması Heydər
Əliyev dühasının əməli əsəridir. Sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycan Respublikasını Sovetlər İttifaqının ən ali
orqanı olan Siyasi Büro səviyyəsinə qaldıran görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev müstəqillik dövründə də
respublikamızı Avropa Şurası miqyasına çatdırmışdır. Bu tarixi hadisələr Heydər Əliyev dühasının genişliyini,
böyüklüyünü əyani şəkildə təsəvvür etməyə imkan verir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
Azərbaycanın Avropa Şurası səviyyəsində inkişafını daha da genişləndirmək istiqamətində məqsədyönlü şəkildə
iş aparmaqla ölkəmizə əlavə imkanlar, yeni dostlar və tərəfdaşlar qazandırır. Prezident İlham Əliyevin
Qoşulmama Hərəkatına rəhbərlik etməsi müstəqil Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin ən böyük uğurudur.
Bütün bunlarla bərabər, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin beynəlxalq münasibətlərə dair siyasətində
və fəaliyyətində Asiya faktoruna da daim yüksək diqqət yetirilmişdir. Ulu Öndərin Azərbaycan Respublikasının
Asiya ölkələri ilə əlaqələrə müsbət münasibəti müstəqillik dövründə Avropa Şurası tərəfindən həyata
keçirilməsinə başlanılan Şərq tərəfdaşlığı siyasətinin müddəaları ilə səsləşdiyindən Qərbdən də dəstək almışdır.
Geniş mənada Asiya ölkələri ilə əlaqələrin uğurla davam etdirilməsi həm də müstəqil Azərbaycan dövlətinin
banisi Heydər Əliyevin Şərq dünyasına verdiyi xüsusi önəmin də nəticəsi idi.
Asiya istiqamətində Heydər Əliyevin atdığı ilk böyük addımlar müstəqil Azərbaycan dövlətinin İran İslam
Respublikası ilə çoxcəhətli əlaqələrinin yaradılması ilə başlanmışdır. Ulu Öndərin hələ Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədri vəzifəsində çalışarkən İran İslam Respublikası ilə yaratdığı möhkəm əlaqələr
geniş mənada müstəqil Azərbaycanın Asiyaya, Şərqə doğru münasibətlərinin möhkəm əsaslarını təşkil etmişdir.
Dövlət müstəqilliyinin başlanğıc dövrünün ən gərgin zamanlarında Heydər Əliyevin İran İslam Respublikasının
ozamankı rəhbərləri ilə tarixi görüşləri, əldə etdiyi razılaşmalar, imzaladığı mühüm tarixi əhəmiyyətə malik
sənədlər, açdığı yollar həm ağır blokada şəraitində fəaliyyət göstərən Naxçıvan Muxtar Respublikasını
Ermənistanın haqsız təcavüzlərindən qorumuş, iqtisadi böhrandan xilas etməyə xidmət etmiş, həm də bu əbədi
qonşu ölkə ilə qarşılıqlı etibarlı münasibətlərin möhkəm əsaslarını formalaşdırmışdır. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin möhkəm və etibarlı qonşuluq siyasətində İran İslam
Respublikası ilə çoxcəhətli əlaqələrə xüsusi diqqət yetirməsi, bu ölkə ilə bir çox dövlətlərarası beynəlxalq
layihələrin həyata keçirilməsinə ciddi fikir verməsi əsası Ulu Öndərimiz tərəfindən qoyulmuş müdrik siyasətin
yeni tarixi şəraitdəki uğurlu davamıdır. Bu gün Azərbaycan-İran əlaqələri bütün sahələr üzrə sürətlə inkişaf edir
və hər iki ölkə bu əlaqələrdən qarşılıqlı şəkildə faydalanır.
Azərbaycan Respublikasının Səudiyyə Ərəbistanı, Pakistan, Hindistan, Əfqanıstan, Banqladeş və sair Şərq
müsəlman ölkələri ilə geniş əlaqələri Asiya ilə əlaqələrin miqyasında daha da genişləndirilmişdir. Asiya ölkələri
ilə əlaqələrdə islami dəyərlər amilinin nəzərə alınması həm də müstəqil Azərbaycan dövlətində keçmiş sovet
dövlətindəki ateizm təbliğatından fərqli olaraq, ölkəmizdə islam-müsəlman sivilizasiyası amilinə diqqət
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yetirilməsini də gündəmdə saxlamağın nəzərə alınmasını şərtləndirmişdir. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin
müqəddəs Kəbə ziyarətinə getməsi, Bakıda Bibiheybət məscidinin memarlıq əsəri kimi yenidən inşasını təmin
etməsi, Naxçıvanda Kazım Qarabəkir məscidinin açılışında nitq söyləməsi dünyəvi dövlət olan Azərbaycanda
islam dininin rolunu, yerini və əhəmiyyətini dəqiq müəyyən edib inkişaf etdirməyə nümunə sayılmağa layiqdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Azərbaycanda VIII əsrdə tikilmiş qədim Şamaxı
məscidini əsaslı şəkildə yenidən qurması, din-dövlət münasibətlərində tolerantlığı ön mövqeyə çəkməsi,
müqəddəs Kəbəni ziyarət etməsi Azərbaycanda yeni cəmiyyət quruculuğunda böyük ənənələrin yaradıcı şəkildə
inkişaf etdirilməsinin parlaq nəticəsidir. Artıq Azərbaycan Respublikası dünyada həm mədəniyyətlərarası, həm
də dinlərarası dialoqun əsas mərkəzlərindən birinə çevrilmişdir. Dünya dini liderlərinin birinci və ikinci
sammitlərinin Azərbaycanda keçirilməsi bu istiqamətdə aparılan uğurlu dövlət siyasətinin təntənəsidir. Bu, dünya
dövlətləri içərisində Azərbaycanın nüfuzunun daha da artmasına meydan açmaqla bərabər, Azərbaycanda
multikulturalizm və tolerantlığın daha da inkişaf etdirilməsinə özünün böyük töhfələrini vermişdir.
Azərbaycan-Pakistan əlaqələrindəki qarşılıqlı etimada əsaslanan dostluq və əməkdaşlıq münasibətləri də
xüsusilə yüksək qiymətləndirilir. Həm Ümummilli Lider Heydər Əliyevin, həm də Prezident İlham Əliyevin
Pakistana səfərləri, Pakistanın dövlət rəhbərlərinin Azərbaycanda imzaladıqları sənədlər, əldə etdikləri
razılaşmalar bu ölkə ilə bütün sahələrdə əməkdaşlıq üçün geniş perspektivlər açmışdır. Pakistanla ölkəmizin hərbi,
iqtisadi, diplomatik, mədəniyyət sahələrində atdığı birgə addımlar hər iki ölkə üçün əhəmiyyətli olmuşdur. Bu
gün Azərbaycan üçün Pakistan ən etibarlı və əhəmiyyətli bir tərəfdaş ölkədir və dövlətlərarası münasibətlərimiz
ardıcıl surətdə inkişaf etməkdədir.
Müstəqil Azərbaycan Respublikasının Asiyanın böyük dövlətləri ilə əlaqələrinin əsasını Ulu Öndər Heydər
Əliyev qoymuşdur. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin başçısı kimi Heydər Əliyevin 7-10 mart 1994-cü il tarixdə
Çin Xalq Respublikasına səfəri əslində qədim İpək yolunun bərpası və iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi
baxımından müstəsna dərəcədə əhəmiyyətli hadisə idi. Səfər zamanı Çin Xalq Respublikasının Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünü tanımasını bəyan etməsi həmin tarixi dövrün mühüm əhəmiyyətə malik hadisəsi idi. Bundan
başqa, Çin səfəri çərçivəsində sərmayələrin təşviqi, turizm, elmi-texniki əlaqələr, hava nəqliyyatı əlaqəsi, səhiyyə,
teleradio sahələrində qarşılıqlı əməkdaşlığa dair imzalanmış sənədlər dövlətlərarası münasibətlərin mühüm
bünövrəsini təşkil etmişdir. Ölkə rəhbəri Heydər Əliyevin səfər zamanı 9 mart 1994-cü ildə Pekin İctimai Elmlər
Akademiyasındakı nitqində deyildiyi kimi, "Çin ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin gələcək inkişafının
perspektivlərini müəyyənləşdirən mühüm addımlar atılmışdır. Bu, dostluq əlaqələrimizin gələcək inkişafının
proqramıdır. Bütün bunlar Çin Xalq Respublikası ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin yeni mərhələsi
deməkdir".
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Çin Xalq Respublikasına səfərləri (mart 2005,
avqust 2008; avqust 2014; dekabr 2015) bu böyük Asiya dövləti ilə əlaqələrin üfüqlərini daha da
genişləndirmişdir. Azərbaycan Respubilkasının Çin Xalq Respublikası ilə əlaqələri tarixi İpək yolunun BakıTiflis-Qars dəmir yolu vasitəsilə Dəmir İpək yoluna çevrilməsi ilə nəticələnmişdir. Azərbaycan dövlətinin indiki
çətin pandemiya dövründə Çin Xalq Respublikası ilə qarşılıqlı şəkildə əməkdaşlıq etməsi ölkələrimiz arasındakı
etibarlı dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin mühüm bir göstəricisidir. Koronavirus bəlası ilə mübarizədə
göstərdiyi dəstəyə və həmrəyliyə görə Çin Xalq Respublikasının Prezidenti Si Cinpinin Azərbaycan
Respublikasına xüsusi təşəkkür məktubu göndərməsi bu dev ölkə ilə əlaqələrimizin qarşılıqlı bir dostluq
münasibətlərinə çevrildiyini nümayiş etdirir.
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının Asiya siyasətində Yaponiya ilə əlaqələrin qurulub inkişaf
etdirilməsi və daha da möhkəmləndirilməsi xüsusi yer tutur. Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin 24-28
fevral 1998-ci il tarixdə Yaponiyaya rəsmi səfəri Azərbaycan Respublikasının Asiya qitəsindəki tərəfdaşlığının
daha da genişləndirilməsinə səbəb olmuşdur. Bu səfərdə də Heydər Əliyev Yaponiyanın ölkəmizin ərazi
bütövlüyünü tanıması haqqında bəyanatının səslənməsinə nail olmuş, iqtisadi-mədəni əməkdaşlığın yeni
üfüqlərini açmışdır. Yaponiyanın dünyada qəbul edilmiş firmaları və şirkətləri ilə Azərbaycan Respubilkasının
əlaqələrinin yaradılması, mühüm sazişlərin bağlanması, neft sektorunda əməkdaşlığın müəyyən olunması o dövr
üçün böyük əhəmiyyətə malik olan hadisələrdir.
Prezident İlham Əliyevin 17-10 mart 2006-cı il tarixdə gündoğar ölkəyə - Yaponiyaya rəsmi dövlət səfəri
ölkələrarası münasibətləri yeni səviyyəyə qaldırmışdır. Bundan sonra Yaponiya kapitalı Azərbaycanda müxtəlif
sahələrdə daha aktiv şəkildə iştirak etməyə başlamışdır. Yaponiyanın Azərbaycanda həyata keçirdiyi sosial
layihələr qarşılıqlı münasibətlərin möhkəmləndirilməsinə güclü təkan vermişdir. İqtisadi sahə, neft sektoru ilə
bərabər, turizm və humanitar istiqamətlərdə Yaponiyanın ölkəmizdə icra etdiyi mədəniyyət layihələri ölkələrarası
münasibətlərin əhəmiyyətli çalarlarına çevrilmişdir.
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Eyni zamanda Asiya qitəsində özünəməxsus mövqeyə malik olan Hindistan, Cənubi Koreya, Vyetnam,
İndoneziya, Malayziya, Sinqapur və başqa ölkələrlə əlaqələrin yaradılması və inkişaf etdirilməsi də Şərq ölkələri
ilə əlaqələrin genişləndirilməsinə dair Heydər Əliyev strategiyasının uğurlu davamıdır. Şərq ölkələri ilə çoxcəhətli
əlaqələr ölkəmizin iqtisadi-mədəni inkişafında və əməkdaşlıq sahəsində mühüm nailiyyətlərin qazanılmasına
əhəmiyyətli töhfələr verməkdədir.
Müstəqil Azərbaycan Respublikası Şərqlə Qərb arasında möhkəm və etibarlı körpü funksiyasını həyata
keçirir. Bu, Azərbaycanda dövlət müstəqilliyinin mühüm nailiyyətidir.
Azərbaycan. - 2022.- 8 may. - № 95. - S. 7.
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Azərbaycan İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatında etibarlı tərəfdaş kimi qəbul edilir
Vaqif Bayramov
Beynəlxalq və regional təşkilatlarla aparılan ardıcıl və məqsədyönlü iş Azərbaycanın bu gün beynəlxalq
aləmdə etibarlı tərəfdaş kimi qəbul edilməsində xususi rol oynayıb. Nəticədə son illər ərzində ölkəmizin BMT və
onun qurumları, Avropa İttifaqı, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Türkdilli Dövlətlərin
Əməkdaşlıq Şurası, eləcə də Dünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı
kimi nüfuzlu beynəlxalq institutlarla əlaqələri daha da möhkəmlənib.
Azərbaycanın etibarlı tərəfdaş kimi qəbul edildiyi beynəlxalq qurumlar arasında İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatı (İƏT) mühüm yer tutur. İƏT hökumətlərarası təşkilat kimi 1985-ci ildə Türkiyə, İran və Pakistan
arasında iqtisadi, texniki və mədəni əməkdaşlığı möhkəmləndirmək məqsədilə yaradılıb. Xatırladaq ki, 1964–
1979-cu illərdə fəaliyyət göstərən Regional Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının davamçısı sayılan bu qurumun
əsas məqsədi üzv dövlətlər arasında iqtisadi əlaqələrin möhkəmləndirilməsi, onların davamlı iqtisadi inkişafının
təmin edilməsi, iqtisadiyyatlarının dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası, nəqliyyat və kommunikasiya sisteminin
yüksək səviyyəyə qaldırılması, iqtisadiyyatın və ticarətin liberallaşdırılması və regiondaxili ticarətin təşviqi, İƏT
regionunun maddi sərvətlərinin səmərəli istifadəsinin gerçəkləşdirilməsi olub.
Azərbaycan İƏT Nazirlər Şurasının 1992-ci ilin 28 noyabr tarixində İslamabadda keçirilən növbədənkənar
iclası zamanı təşkilatın üzvlüyünə qəbul olunub. Həmin gün Azərbaycanla yanaşı, daha 5 ölkə – Qazaxıstan,
Qırğızıstan, Özbəkistan, Türkmənistan və Tacikistan da təşkilata üzv seçilib. İƏT davamlı şəkildə sıralarını
genişləndirməklə Avrasiyada əhəmiyyətli regional birliyə çevrilib və nüfuzlu beynəlxalq təşkilat kimi təşəkkül
tapmağa başlayıb.
İƏT həm də artıq həllini tapan Qarabağ məsələsində hər zaman Azərbaycanın haqlı və ədalətli mövqeyini
müdafiə edib.
Azərbaycan İƏT çərçivəsində əməkdaşlığa daim önəm verib və təşkilatın səmərəli fəaliyyət göstərməsini
diqqətdə saxlayıb. Ölkəmiz 2006-cı və 2012-ci illərdə İƏT Zirvə toplantılarına evsahibliyi edib və bu tədbirlərdə
qəbul olunan sənədlərdə üzv ölkələr arasında bir sıra sosial-iqtisadi və siyasi əlaqələrin əsas prinsipləri, regional
münasibətlərin prioritetləri və istiqamətləri öz əksini tapıb.
Regional həmrəyliyə diqqətlə yanaşan Azərbaycan hər zaman İƏT-in fəaliyyətinin daha da
canlandırılmasına çalışıb və bu istiqamətdə üzərinə götürdüyü öhdəlikləri layiqincə yerinə yetirib. İndiyədək
Azərbaycan çox mühüm iqtisadi, o cümlədən enerji və nəqliyyat layihələri həyata keçirib. Bakı-Tbilisi-Ceyhan,
Bakı-Tbilisi-Ərzurum neft-qaz kəmərləri, Cənub qaz dəhlizi, Bakı-Tbilisi- Qars dəmir yolu xətti İƏT üzvü olan
dövlətlər üçün də ən əlverişli iqtisadi imkanlar yaradıb. Bütün bunlarla ölkəmiz İƏT-in regionda daha səmərəli
fəaliyyətini reallaşdırıb. Bütövlükdə Azərbaycanın təşəbbüsləri ilə İƏT daha da inkişaf edib, dünyada öz
mövqelərini möhkəmləndirib, təşkilat daxilində inteqrasiya prosesləri güclənib.
Azərbaycan İƏT vasitəsilə ortaq maraq kəsb edən layihələrin həyata keçirilməsini daim dəstəkləyib və
müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın inkişafı məqsədilə təklif və təşəbbüslər irəli sürüb. Bu xüsusda ölkəmizin
təşəbbüsü ilə Bakıda İƏT Tədqiqat Mərkəzinin təsis edilməsinə dair İƏT Xarici İşlər Nazirləri Şurası tərəfindən
müvafiq qərar qəbul edilib. Bundan əlavə, Azərbaycaın təşkilat çərçivəsində digər üzv dövlətlərlə bir sıra prioritet
sahələr, o cümlədən ticarət, investisiya, nəqliyyat, enerji və ətraf mühit sahələri üzrə səmərəli əməkdaşlığı
gerçəkləşib.
Milli Məclisdə mayın 17-də keçirilən İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyasının (İƏTPA)
“Postpandemiya dövründə əməkdaşlıq: çağırışlar və bərpa imkanları” mövzusuna həsr olunan konfransında bütün
bunlar barədə ətraflı danışılıb. Toplantıda, həmçinin İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyasına
sədrlik Pakistan İslam Respublikasının Milli Assambleyasından Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə
keçdiyi haqqında məlumat verilib. Konfransda, həmçinin xalqlarımızı birgə tarix, mədəniyyət, ənənələr və din
birləşdirdiyi, təşkilatın bu qurumu təmsil edən parlamentlər arasında əlaqələrin gücləndirilməsinə, xalqlarımızın
bir-birinə daha da yaxınlaşmasına töhfə verdiyi diqqətə çatdırılıb.
Parlament Assambleyasının Üçüncü Ümumi Konfransında COVID-19 pandemiyasının qlobal
iqtisadiyyata, səhiyyəyə və ictimai həyatın bütün sahələrinə kəskin şəkildə təsir göstərməklə ciddi çətinliklər
yaratdığı qeyd edilib. Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən bu çətinliklərdən yaranan böhranın aradan qaldırılması
üçün müəyyən vaxt tələb olunub. Pandemiyanın yaratdığı problemlərin bir-biri ilə bağlılığı və ilk növbədə, sosial2300
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iqtisadi yükünün ağırlığı fonunda koronavirus ilə mübarizə və onun mənfi nəticələrinin ləğvi üçün qlobal səylər
gerçəkləşdirilib.
Azərbaycan Respublikası bu istiqamətdə bir sıra uğurlu qlobal təşəbbüslər irəli sürüb. Qoşulmama
Hərəkatının sədri qismində Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə 2020-ci ilin dekabrında BMT Baş
Assambleyasının COVID-19 pandemiyası ilə mübarizəyə həsr edilən xüsusi sessiyası keçirilib, ötən ilin mart və
dekabr aylarında İnsan Hüquqları Şurası və Baş Assambleya tərəfindən “COVID-19 pandemiyası ilə
mübarizədə bütün ölkələr üçün peyvəndlərə bərabər, məqbul qiymətə, vaxtında və universal əlçatanlığın təmin
edilməsi”nə dair qətnamələr qəbul edilib. Digər tərəfdən, Azərbaycan pandemiyadan ən çox əziyyət çəkən
ölkələrə maliyyə və humanitar yardım göstərib, xəstəlik əleyhinə peyvənd ianə edib.
Konfransda pandemiyanın, tamamilə aradan qalxmasa da, kəskin dövrünün geridə qaldığı, belə şəraitdə
isə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyasının gələcək mümkün çağırışlarla səmərəli mübarizə
aparması üçün bərpa məsələlərinə daha çox diqqət yetirməsi zəruriliyi bildirilib. Dövlətimizin başçısı tərəfindən
artıq pandemiyadan sonrakı dövr üçün qlobal tədbirlərlə bağlı konkret tövsiyələr hazırlaya biləcək BMT-nin
COVID-19-dan sonra Qlobal Bərpa üzrə Yüksək Səviyyəli Panelinin təsis edilməsi təşəbbüsü irəli sürülüb. Eyni
zamanda, bu zaman İƏT-ə üzv ölkələrin maraqlarına cavab verən iqtisadi və ticari əlaqələrin əvvəlki
səviyyələrinin yenidən bərpasının mühüm önəm daşıdığı da qeyd edilib. Bununla əlaqədar regionun iqtisadi
potensialının tam şəkildə reallaşdırılması məqsədilə nəqliyyat-kommunikasiya xətlərinin və tranzit yollarının
diversifikasiyasına xüsusi diqqət yetirilməsinin əhəmiyyəti xatırladılıb. Azərbaycanın bu istiqamətdə öz
imkanlarını təqdim etdiyi, respublikamızda ən müasir nəqliyyat infrastrukturunun yaradıldığı, Şərq-Qərb və
Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizlərinin üzərində yerləşən respublikamızın hazırda Avrasiyanın əsas nəqliyyat və
logistika mərkəzlərindən birinə çevrildiyi vurğulanıb.
Konfransda bütün bu qeyd edilənlərlə bərabər, hazırda regionumuzda uzunmüddətli sülh və sabitliyin təmin
olunmasının qarşıya mühüm vəzifə kimi qoyulduğu diqqətə çatdırılaraq, 2020-ci ildə Azərbaycan ərazilərinin
Ermənistan tərəfindən 30 ilə yaxın davam edən işğalının aradan qaldırıldığı, ərazi bütövlüyümüzün bərpa edildiyi
də bildirilib. Başqa sözlə, Azərbaycanın İkinci Qarabağ savaşında BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə
qəbul etdiyi, Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən dərhal, tam və qeydşərtsiz çıxarılmasını tələb edən dörd qətnaməsinin icrasını reallaşdırdığı xatırladılıb.
Konfransda işğal dövründə Ermənistanın bütün kənd və şəhərlərimizi tamamilə dağıtdığı, tarixi, mədəni və
dini abidələrimizi vandalizmə məruz qoyduğu, məscidlərimizi, müqəddəs ocaqlarımızı təhqir etdiyi, hazırda isə
Azərbaycanın Vətən müharibəsində parlaq qələbə ilə yaratdığı reallıqlara uyğun olaraq, düşməndən təmizlənən
ərazilərdə genişmiqyaslı quruculuq işləri aparıldığı diqqətə çatdırılıb.
Yeri gəlmişkən, bu gün Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda erməni vandalizminin yerlə-yeksan etdiyi bütün
infrastruktur təzədən bərpa olunur. “Yaşıl enerji” zonası elan edilən bu torpaqlarda yeni şəhərlər və kəndlər salınır.
Artıq cari ildən etibarən keçmiş məcburi köçkünlərin öz evlərinə geri qaytarılmasına başlanacağı nəzərdə tutulur.
Həyata keçirilən işlərə ən böyük maneə Ermənistan tərəfindən işğaldan azad edilmiş torpaqlarda
basdırılmış çoxsaylı minalardır. 2020-ci il noyabrın 10-dan mina partlayışları nəticəsində 210-dan çox mülki şəxs
və hərbçi həlak olub və yaralanıb. Azərbaycan dünyanın ən çox minalanmış ölkələrindən biri olsa da, təəssüf ki,
hələ də bu istiqamətdə ən az beynəlxalq yardım alan ölkələrdən biri olaraq qalır.
Konfransda da qeyd edildiyi kimi, Azərbaycan regionda müharibənin yox, sülh və əmin-amanlığın,
qonşuluq münasibətlərinin qorunmasının, inkişafının tərəfdarı olub. Ölkəmizin ərazi bütövlüyü reallaşandan
sonra da bu mövqeyə sadiqlik nümayiş etdirilib. Belə ki, 44 günlük Vətən müharibəsindən ötən bir il yarım vaxt
ərzində Azərbaycan Ermənistana bir-birinin suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı tanınması,
sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası prosesinə başlanması, regionda bütün kommunikasiyaların bərpası,
habelə münasibətlərin normallaşdırılmasına gətirib çıxaracaq sülh sazişinin imzalanması barədə təklif verib,
regionda uzunmüddətli sülh və sabitliyin təmin olunması istiqamətində yorulmaz səylər göstərib. Bu il aprelin 6da Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişelin təşəbbüsü və iştirakı ilə Brüsseldə bu istiqamətdə daha bir
üçtərəfli görüş keçirilib. Həmin ərəfədə və xüsusən bu görüşdən sonra Ermənistan Azərbaycanın sülh müqaviləsi
üçün irəli sürdüyü 5 prinsipi qəbul etdiyini bəyan edib. Ancaq işğalçı ölkənin bu istiqamətdə indiyədək hansısa
real addımlar atdığı hələlik müşahidə olunmayıb. Halbuki sülh müqaviləsinin hazırlanması üzrə Azərbaycan
nümayəndə heyətinin və iki ölkə arasında sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası üzrə Azərbaycan milli
komissiyasının tərkibi artıq müəyyənləşdirilib.
Beləliklə, Ermənistan anlamalıdır ki, öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməli, konstruktiv
yanaşma nümayiş etdirməli və qeyd olunan prinsiplər əsasında münasibətlərin normallaşmasına getməlidir. Bu,
regionda real sülhə və sabitliyə nail olmağın yeganə yoludur.
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Konfransda postmünaqişə dövründə Cənubi Qafqazda yeni reallıqlar və yeni əməkdaşlıq imkanları
yarandığı, razılaşmalara uyğun açılacaq yeni nəqliyyat infrastrukturu olan Zəngəzur dəhlizi Şərq-Qərb və ŞimalCənub dəhlizlərinin önəmli hissəsinə çevriləcəyi, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olan bütün ölkələrin də bu
yeni dəhlizdən faydalanacağı, eyni zamanda, iqtisadi və sosial inkişafın davamlı olmasına nail olmaq üçün
qarşılıqlı inteqrasiya və əməkdaşlığın inkişafına daha çox zəruri ehtiyac duyulduğu barədə də danışılıb.
Xalq qəzeti. - 2022.- 19 may. - № 104. - S. 12.
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Azərbaycan nüfuzlu beynəlxalq qurumlara uğurla sədrlik edir
Əliqismət Bədəlov
Bir neçə gün əvvəl ölkəmizin daha bir mötəbər quruma sədrlik edəcəyi xəbərini eşitdik. Təbii ki, bu,
xalqımz üçün qürurverici xəbərdir. Çünki Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən bir müddət sonra daha dəqiq
desək, 1993-cü ilin ikinci yarısından başlayaraq, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığı və həmin
təşkilatların fəal üzvünə çevrilməyi dövlət siyasətinin prioriteti hesab etdi. Ulu öndər Heydər Əliyevin əsasını
qoyduğu həmin siyasət bu gün də möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Son
18 ildə ölkəmiz nəinki nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların fəal üzvünə çevrilib, hətta həmin təşkilatlara uğurla sədrlik
də edir.
Bir neçə gün əvvəl Bakda, Milli Məclisdə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyasının
(İƏTPA) Üçüncü Ümumi Konfransında bu quruma sədrlik Pakistan İslam Respublikasının Milli
Assambleyasından Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə keçəndə bu hadisə hər bir soydaşımzda qürur
hissi yaratdı. Qeyd etdiyim kimi, bu xəbərə təəccüblənmədik. Çünki belə qürurverici xəbəri birinci dəfə deyildi
ki, eşidirdik. İndiyədək Azərbaycan bir neçə mötəbər quruma uğurla sədrlik edib. Bu baxımdan Azərbaycan
Respublikasının Milli Məclisi sədrliyini təhvil aldığı assambleyanın fəaliyyətinin gücləndirilməsi,
parlamentlərarası əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi istiqamətində öz səylərini əsirgəməyəcək və ona göstərilən
etimadı doğruldacaq. Xatrladaq ki, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı mühüm regional qurumdur və üzv ölkələrlə həm
ikitərəfli, həm də çoxtərəfli əməkdaşlığın inkişafında maraqlıdır.
İƏT-ə üzv olan xalqları birgə tarix, mədəniyyət, ənənələr və din amili birləşdirir. Bu mənada, xalqlarımızın
təmsilçiləri kimi, parlament üzvləri xüsusi məsuliyyət daşıyır. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Parlament
Assambleyası təşkilatın hədəf və məqsədlərinin reallaşdırılmasını dəstəkləməklə yanaşı, parlamentlərarası
əlaqələrin gücləndirilməsinə, xalqlarımızın bir-birinə daha da yaxınlaşmasına öz töhfəsini verir. Bu baxmdan
ölkəmizin quruma sədrliyi ciddi məsuliyyət tələb edir. Ümid edirik ki, Azərbaycan həmişə olduğu kimi, bu
sınaqdan da alnıaçıq, üzüağ çıxacaq və beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini əsas tutaraq, quruma sədrliyi
müddətdə qarşya qoyulan məqsədlərə nail olacaq.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra xarici siyasətini beynəlxalq hüququn norma və
prinsipləri, o cümlədən, dövlətlərin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə hörmət, daxili işlərə müdaxilə edilməməsi
prinsipləri əsasında qurub. Bu prinsipləri rəhbər tutan rəsmi Bakının yürütdüyü xarici siyasət Azərbaycanın
müstəqilliyinə, suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə və milli təhlükəsizliyinə təhdidlərin və risklərin aradan
qaldırılması kimi həyati əhəmiyyətli məqsədə xidmət edir. Xüsusilə, milli mənafelərin qorunmasına xidmət edən
xarici siyasət kursunun əsasını, ilk növbədə, Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlarda təmsil olunmasını təşkil edib.
Həm ulu öndər Heydər Əliyev, həm də Prezident İlham Əliyev ölkəyə rəhbərlik etdikləri dövrdə nüfuzlu
qurumların tribunalarından çox bacarıqla istifadə edərək, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünün nəticələrini,
respublikamız haqqında obyektiv məlumatları dünyaya çatdırmış, milli maraqlarımızın, dövlətçiliyimizin,
müstəqilliyimizin qorunması yolunda bütün imkanlardan istifadə etmişdir.
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə milli maraqlarımızı əsas götürərək, xarici siyasətin prioritetlərinin
ardıcıl surətdə həyata keçirilməsi nəticəsində əldə olunan uğurlar gələcəyə ümidlə baxmağa əsas verir.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən iki il sonradan başlayaraq, indiyədək regional və qlobal
səviyyədə fəaliyyətini, o cümlədən, beynəlxalq aləmdə əməkdaşlığı getdikcə genişləndirdi. Bu gün
respublikamızın müstəqil dövlət kimi nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlara, o cümlədən, BMT, ATƏT, Avropa Şurası,
İslam Konfransı Təşkilatı, Müstəqil Dövlətlər Birliyi, Qoşulmama Hərəkatı, Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq
Şurası (indi Türk Dövlətləri Təşkilatıdır). və çoxlu sayda digər təşkilatlara üzvlüyü hər birimizi qürurlandırır.
Azərbaycan, həmçinin GUAM regional qrupunun təsisçilərindən biridir.
Ölkəmiz, hazırda Qoşulmama Hərəkatının sədri kimi üzərinə düşən vəzifəni layiqincə yerinə yetirir. Yeri
gəlmişkən, ölkəmizin QH-yə sədrliyi dövründə həyata keçirdiyi tədbirlər üzv dövlətlər tərəfindən yüksək
dəyərləndirilmişdir. Ona görə də quruma üzv dövlətlər Azərbaycanın bu təşkilata daha 1 il də sədrlik etməsi
barədə müraciət ünvanlayıblar. QH-yə üzv dövlətlərin müraciəti müsbət cavablandırılıb.
2011-ci ilin oktyabrında Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv seçilməsi müstəqillik
tariximizdə ən böyük siyasi hadisələrdən biri oldu. Hətta, əcnəbi ekspertlərin də qeyd etdikləri kimi, Azərbaycan
həmin vaxta qədər BMT Təhlükəsizlik Şurasna qeyri-daimi üzv seçilməklə, xarici siyasətdə ən böyük uğurlardan
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birini qazandı. Bu məqsədlə keçirilən seçkilərdə 155 ölkənin səsini qazanaraq, tarixi nailiyyətə imza atan ölkəmiz
2012-ci il yanvarın 1-dən BMT Təhlükəsizlik Şurasında səlahiyyətlərinin icrasına başlamışdır. Azərbaycan bu
nüfuzlu təşkilata qeyri-daimi üzv olduğu müddətdə müxtəlif vaxtlarda quruma iki dəfə sədrlik edib. 2012-ci il
mayın 1-dən Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasına birinci sədrliyi başladı. Bir ay sədrlik müddətində
ölkəmiz əsas diqqəti, Yaxın Şərq, nüvə silahının yayılmaması, terrorizmə qarşı mübarizə, Balkanlarda vəziyyət
və Suriya böhranına yönəltdi. O cümlədən, dünya ictimaiyyətinin diqqət mərkəzində olan sülh və beynəlxalq
təhlükəsizlik, terrorizmə qarşı mübarizə və münaqişələrin həll edilməsi kimi digər qlobal əhəmiyyətli məsələlər
də Təhlükəsizlik Şurasının gündəliyi çərçivəsində müzakirələrə çıxarıldı. Prezident İlham Əliyevin “Biz
Təhlükəsizlik Şurasında, ilk növbədə, beynəlxalq hüququ və ədaləti müdafiə edəcəyik və müdafiə edirik” – fikri
tam təsdiqini tapdı.
Birinci sədrlik dövründə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə “Terrorizmlə mübarizə sahəsində
öhdəliklərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsi” adlı yüksək səviyyəli iclas
keçirildi. İclasda Azərbaycanın təşəbbüsü ilə “Terror aktlarının beynəlxalq sülhə, təhlükəsizliyə yaratdığı
təhdidlər” mövzusunda müzakirələr aparıldı.
2013-cü ilin oktyabrında qeyri-daimi üzv kimi, Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasında ikinci sədrlik
dövrü olmuşdur. Bu dövrdə qurumun gündəliyi beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin təmin olunması ilə əlaqədar
mühüm məsələləri əhatə etmişdir. BMT tarixində, ilk dəfə olaraq, ölkəmizin təşəbbüsü ilə oktyabrın 28-də
“Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı arasında tərəfdaşlıq əlaqələrinin gücləndirilməsi”
mövzusunda qurumun yüksək səviyyəli iclası keçirilmişdir.
Azərbaycann nüfuzlu quruma uğurlu sədrliyindən sonra ölkəmizin nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların üzvü
kimi, genişmiqyaslı fəaliyyəti diqqəti daha çox cəlb etməyə başladı. Artq ölkəmizə böyük etimad göstərilirdi.
Respublikamızın Avropa Şurasına üzvlüyə qəbul edilməsinin hansı çətin proseslərdən keçməsi hər birimizin
xatirindədir. Üzvlüyə qəbul zamanı üzərinə götürdüyü öhdəliklərin layiqincə yerinə yetirilməsi Azərbaycanı
Avropa Şurasının fəal və layiqli üzvlərindən birinə çevirdi. Qürurverici haldır ki, respublikamız 2001-ci ildə
Avropa Şurasına üzv olduqdan sonra, ilk dəfə, 2014-cü il mayın 14-dən altı aylıq dövr üçün həmin nüfuzlu
təşkilatın Nazirlər Komitəsinə sədrlik edib. Həmin dövrdə Azərbaycan Avropa Şurasının fəaliyyətinin əsas
sütunlarını təşkil edən insan hüquqları, qanunun aliliyi və demokratiyanın daha da inkişafı istiqamətində mühüm
səylər göstərib. Azərbaycanın sədrliyinin prioritetləri Avropa Şurasının gündəliyində duran aktual məsələlər, üzv
dövlətlərin qarşılaşdıqları təhdidlər, ölkəmizin müsbət təcrübəsi və fərqli üstünlükləri nəzərə alınmaqla,
korrupsiyaya qarşı mübarizə, mədəniyyətlər və dinlərarası dialoq, sosial həmrəylik və sosial davamlılıq, gənclərin
hüquqi maarifləndirilməsi kimi sahələr üzrə müəyyən edilmişdi. Ölkəmiz təşkilata sədrliyi dövründə Avropa
təhlükəsizliyi sisteminin təməlində dayanan prinsiplərin – plüralist demokratiyanın, qanunun aliliyinin və insan
hüquqlarının möhkəmləndirilməsi üçün bütün vasitələrdən bacarıqla istifadə etmişdir.
2019-cu il oktyabrın 15-də Bakıda keçirilən Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının (indiki adı Türk
Dövlətləri Təşkilatı) VII Zirvə görüşündə təşkilata sədrlik Azərbaycana verildi. Həmin tədbirdə qeyd edildi ki, bu
gün Azərbaycan dünya siyasətində xüsusi və mühüm yer tutur. Türk dünyası qardaş Azərbaycanın uğurları barədə
bütün xəbərləri sevinclə qarşılayır. Çıxış edənlər inamla dedilər ki, Azərbaycanın quruma sədrliyi ilə
iqtisadiyyatın, ticarətin, investisiyaların və digər sahələrin inkişafı üzrə əməkdaşlıq daha da güclənəcək.
Azərbaycan Prezidenti, Türk Şurasının yeni sədri İlham Əliyevin sədrliyi qəbul etdiyi vaxt verdiyi vəd layiqincə
yerinə yetirildi. Dövlət başçımız demişdi: “Türk Şurasına sədrliyi qəbul edən Azərbaycan bu müddət ərzində
ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın və dostluğun möhkəmləndirilməsi istiqamətində öz səylərini göstərəcəkdir.
Bizi birləşdirən ortaq soykök, tarix, mədəniyyət və milli dəyərlər qarşılıqlı səmərəli fəaliyyətimiz üçün mühüm
əsasdır. Türkdilli dövlətlər arasında əməkdaşlığın inkişafı Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritet
istiqamətlərindən biridir”.
Dünyanın siyasi sistemində önəmli bir platformaya çevrilən Türk Dövlətləri Təşkilatı Azərbaycanın
ikiillik sədrlik dönəmində Türk dünyasının birləşməsi üçün böyük səylər göstərildi və mühüm əhəmiyyət kəsb
edən bir çox tədbirlər keçirildi. Dövlət başçmız bu fəaliyyətinə və Ermənistan üzərindəki tarixi Qələbəyə görə
Türk Dünyasının Ali Ordeni ilə təltif olundu.
Qoşulmama Hərəkatı dünyadakı mövcud təşkilatlar arasında istər tarixi, istər üzvlərinin sayı baxımından
kifayət qədər sanballı qurumdur. Bu təşkilat dünyada BMT-dən sonra ikinci böyük təşkilatdır və özündə 120
dövləti birləşdirir. Ölkəmizin QH-yə sədrliyi dövründə hərəkatın beynəlxalq nüfuzunun, təsirinin gücləndirilməsi,
üzv dövlətlərin marağının, beynəlxalq hüququn və ədalətin müdafiəsi üçün göstərdiyi səylər dünyada etiraf
olunur.
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Bu qurumun sədri qismində Azərbaycan pandemiyaya qarşı qlobal səylərin səfərbər edilməsi üçün bir sıra
beynəlxalq təşəbbüslərlə çıxış edib. Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatına daha bir il sədrlik etməsi Prezident
İlham Əliyevin qlobal liderlik fəaliyyətinə verilən yüksək qiymət, o cümlədən, respublikamıza olan inam və
etimadın növbəti təzahürüdür. Dünyanın başı üzərini koronavirus pandemiyası aldığı və ağır fəsadlar törətdiyi bir
vaxtda Azərbaycan vəziyyətə çevik və adekvat reaksiya verərək, sədrliyini müvəffəqiyyətlə həyata keçirmiş,
qarşıya qoyulan məqəsədə nail olmuşdur.
Azərbaycanın uğurlu xarici siyasəti ölkəmizin dünya birliyindəki reytinqini getdikcə yüksəldir.
Qürurverici haldır ki, hazırda respublikamızın adı dünyanın inkişaf etmiş dövlətləri ilə bir sıradadır. Ötən il
noyabrın 10-da Ermənistan üzərində qələbənin rəsmən elan olunması və 30 illik işğala son qoyulması
Azərbaycanın dünya birliyindəki reytinqini daha da artırdı.
Ölkəmiz beynəlxalq təşkilatlara uğurla rəhbərlik edir, eləcə də, yüksək səviyyəli görüşləri layiqincə
keçirərək, qaldırılan problemlərin həllinə nail olur. Təbii ki, bu, dünənin, bu günün işi deyil. Bütün bu uğurlar
düzgün müəyyənləşdirilmiş siyasi kursun məntiqi nəticəsidir.
Xalq qəzeti. - 2022.- 20 may. - № 105. - S. 5.
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Azərbaycan–ABŞ əməkdaşlığı keyfiyyətcə yeni mərhələyə daxil olur
Məsaim Abdullayev
Son illər müstəqil Azərbaycan dövlətinin sivil, demokratik dünyanın bütün dövlətləri, o cümlədən,
planetimizin super gücü olan Amerika Birləşmiş Ştatları ilə qarşılıqlı inam və etimad əsasında əməkdaşlığı
genişlənməkdə davam edir. Azərbaycan Prezident İlham Əliyevin müdrik liderliyi ilə çağdaş dünya birliyində
uğurlu dövlət idarəçiliyi modeli kimi qəbul edilir və ölkəmizə adekvat münasibət nümayiş etdirilir.
Təsadüfi deyildir ki, dünən ABŞ Prezidenti Cozef Bayden Müstəqillik Günü münasibətilə Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib. Təbrikdə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan
Respublikası arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasından ötən 30 il ərzində enerji mənbələrinin
şaxələndirilməsi və beynəlxalq təhlükəsizlik sahələrində əməkdaşlığın tarixin mühüm anında öz bəhrəsini verdiyi,
Prezident İlham Əliyevin liderliyi ilə Azərbaycanın Avropa və dünya bazarlarının təhlükəsizliyinin təmin
olunması və sabitləşdirilməsində önəmli rol oynadığı vurğulanır.
Məktubda daha sonra deyilir: “Azərbaycanın Ukraynanın suverenliyinə dəstəyi, habelə Ukraynaya
göstərdiyi humanitar və enerji sahəsində yardımı vacib ismarış verir. Biz, həmçinin Sizin terrorizmə qarşı qlobal
mübarizəyə verdiyiniz əhəmiyyətli töhfələrinizi təqdir edirik. İndi Cənubi Qafqazda davamlı sülhə nail olmaq
üçün mühüm imkana bəslənən ümid zamanıdır.
Amerika Birləşmiş Ştatları bütün Qafqaz və Trans-Xəzər regionunun çiçəklənməsinə imkan verəcək
Azərbaycan ilə Ermənistan arasında diplomatik təmasların intensivləşdirilməsinə və Azərbaycanın iqtisadi,
nəqliyyat və insanlararası əlaqələrinin qurulmasına kömək etməyə hazırdır. Biz Azərbaycanı bütün
azərbaycanlıların hüquq və fundamental azadlıqlarını qoruyan demokratik idarəetmə və islahatlar istiqamətində
məqsədyönlü addımlar atmağa dəvət edirik”.
ABŞ Prezidenti həmçinin qeyd edib ki, Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibə ilə beynəlxalq təhlükəsizliyin
əsas sütunlarını sıradan çıxarmağa çalışdığı bu qlobal qeyri-sabitlik dönəmində Amerika Birləşmiş Ştatları
Azərbaycanın müstəqilliyi və suverenliyinə öz dəstəyini bir daha təsdiqləyir. Məktubda, həmçinin ABŞ-ın
qarşıdan gələn illər və onilliklərdə Azərbaycanla münasibətləri daha da genişləndirmək arzusu ifadə olunub.
Xatırladaq ki, Azərbaycan ilə ABŞ arasında tərəfdaşlığın 30 ildən artıq bir tarixi vardır. Bu illər ərzində
ölkələrimiz arasında bərabərlik, qarşılıqlı hörmətə və enerji təhlükəsizliyi, sülhməramlı əməliyyatlar, terrorla
mübarizə və digər sahələr daxil olmaqla uğurlu əməkdaşlıq ənənələri formalaşıb.
İki ölkə arasında siyasi əlaqələr dinamik olaraq inkişaf edir. Belə ki, ABŞ Azərbaycanın müstəqilliyini 25
dekabr 1991-ci ildə tanımış, diplomatik münasibətlər isə 28 fevral 1992-ci ildə qurulmuşdur. Azərbaycanın ABŞda səfirliyi 6 mart 1992-ci ildən, ABŞ-ın Azərbaycanda səfirliyi isə 16 mart 1992-ci ildən fəaliyyət göstərir.
Azərbaycan Respublikası və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında 86 sənəd imzalanmış və genişmiqyaslı
əməkdaşlıq üçün müvafiq normativ-hüquqi baza yaradılmışdır. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində
Azərbaycan–ABŞ parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupu 1997-ci ildən fəaliyyət göstərir.
1993-cü ildən etibarən yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlər və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində səfərlər və
görüşlər baş tutmuşdur. ABŞ-a ilk rəsmi səfər 1997-ci ildə ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən həyata
keçirilmişdir. Sonuncu dəfə, 2016-cı ilin 30 mart – 1 aprel tarixlərində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin ABŞ-a işgüzar səfəri baş tutmuşdur.
2021-ci ilin 20-26 sentyabr tarixlərində BMT Baş Assambleyasının illik sessiyasında iştirak etmək
məqsədilə Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramovun ABŞ-da səfəri həyata keçirilmişdir. Daha əvvəl, 2020-ci ilin
22-25 oktyabr tarixlərində Ceyhun Bayramovun ABŞ-a işgüzar səfəri baş tutmuşdur.
Azərbaycanla ABŞ arsında müdafiə və təhlükəsizlik sahələrində də əməkdaşlıq durmadan inkişaf edir. Belə
ki, 31 iyul 1997-ci il tarixli “Azərbaycan Respublikası ilə ABŞ arasında müdafiə və hərbi sahələrdə gələcək
münasibətlərə dair Birgə Bəyanat” və 30 iyun 2000-ci il tarixli “Azərbaycan Respublikası ilə ABŞ arasında
müdafiə və hərbi sahələrdə əməkdaşlığa dair Birgə Bəyanat” ikitərəfli hərbi əlaqələrin inkişafına təkan vermişdir.
ABŞ tərəfi 2002-ci ildən etibarən Azərbaycana təhlükəsizlik sahəsində dəstək verir. Yardımlar Xarici Hərbi
Maliyyələşmə Proqramı (Foreign Military Financing Program – FMF), Beynəlxalq Hərbi Təhsil və Təlim
(International Military Education and Training – IMET), 2018-ci ildən etibarən Müdafiə Departamentinin “333cü bölməsi” çərçivəsində xarici təhlükəsizlik qüvvələrinin imkanlarının artırılması proqramı və digər proqramlar
üzrə həyata keçirilir.
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2001-ci ildən ABŞ-ın başçılığı ilə NATO-nun Əfqanıstandakı əməliyyatlarında Azərbaycanın sülhməramlı
qüvvələri fəal iştirak etmişlər. Ölkəmizin Əfqanıstandakı sülhməramlıları NATO tərəfdaşları arasında ən son
olaraq Əfqanıstanda qalmış və Kabul beynəlxalq hava limanında təxliyyə işlərində əhəmiyyətli rol oynamışdır.
Təqdirəlayiq haldır ki, Azərbaycanla ABŞ arasında iqtisadi əlaqələr daim yüksələn xətt üzrə inkişaf edir.
Azərbaycan Cənubi Qafqazda ABŞ-ın ən böyük ticarət tərəfdaşıdır. Regionda birbaşa xarici sərmayələr ən çox
Azərbaycana yatırılmışdır (14 milyard ABŞ dollarından çox). Azərbaycanın Dövlət Neft Fondu ABŞ-ın maliyyə
təşkilatları və fondları ilə sıx əməkdaşlıq edərək qiymətli kağızlar və daşınmaz əmlak bazarına, təxminən, 7,6
milyard ABŞ dolları sərmayə yatırmış, Azərbaycanda 300-dən çox Amerika şirkəti qeydiyyatdan keçmişdir.
İqtisadi sahədə ölkələrimiz arasında bir sıra mühüm sənədlər imzalanmışdır. Hələ 1993-cü ildə Azərbaycan
Respublikası Hökuməti ilə Amerika Birləşmiş Ştatları Hökuməti arasında ticarət münasibətləri haqqında saziş və
Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Amerika Birləşmiş Ştatları Hökuməti arasında sərmayə qoyuluşunun
qarşılıqlı qorunması və təşviq edilməsi haqqında 1997-ci il müqaviləsi imzalanmışdır. İki ölkə arasında ticarət
dövriyyəsinin həcmi ilbəil artır.
Azərbaycan ABŞ-a ən çox xam neft və başqa yanacaq məhsulları ixrac edir. Azərbaycan ABŞ-dan, ilk
növbədə qiymətli metallar (qızıl, alüminium), mülki təyyarə, onun mühərrik və ehtiyat hissələri, yerüstü nəqliyyat
vasitələri, avadanlıq və cihazlar, eyni zamanda onların ehtiyat hissələri, borular, çənlər və onlara aid hissələr idxal
edir.
Azərbaycan ABŞ ilə enerji sahəsində uğurlu əməkdaşlıq edir. 1994-cü ildə Azəri–Çıraq–Çünəşli
yataqlarının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi üzrə “Əsrin müqaviləsi”ndə ABŞ şirkətlərinin yer
alması ilə başlanan əməkdaşlıq, Azərbaycanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən əsas ixrac neft və qaz kəmərlərinin
tikintisinə fəal dəstək ilə davam etmişdir. 14 sentyabr 2017-ci il Azəri, Çıraq və Günəşli yatağının dərinsulu
hissəsinin birgə işlənməsinin 2050-ci ilədək uzadılmasına dair yenilənmiş Hasilatın Pay Bölgüsü (HPB) sazişində
“Şevron” və “Ekson” şirkətləri yer almışdır.
ABŞ Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyinə töhfəsini dəstəkləmişdir. ABŞ Cənub Qaz Dəhlizinə
qətiyyətlə sadiq olduğunu və layihənin tamamlanması üçün Azərbaycan və onun beynəlxalq tərəfdaşlarının
səylərini dəstəklədiyini dəfələrlə bildirmişdir.
İki ölkə arasında mədəniyyət, təhsil və humanitar sahələrdə əlaqələr genişlənir.
Azərbaycanın ABŞ-da bir çox tədbirlərdə mədəniyyət və musiqisi təqdim edilmişdir. 2002-ci ilin iyunun
26-dan iyulun 7-dək keçirilən 36-cı İpək Yolu festivalında ölkəmiz təmsil olunmuş, Ədalət Nəsibovun başçılıq
etdiyi musiqiçilər qrupu konsert proqramları ilə çıxış etmişlər.
2012-ci ilin iyul ayında Vaşinqtonda ABŞ-ın ən böyük mədəniyyət festivalı olan iki həftəlik Smitsonian
Folklor Festivalında (Smitsonian Folklife Festival) ABŞ ictimaiyyəti ABŞ-da Qarabağ Fondunun tərəfdaşlığı ilə
qurulan “Azərbaycan mətbəxi çadırı”na gələrək ləziz yeməklərimizdən dadmışlar. Bununla yanaşı, festivalın
əyləncə proqramına xüsusi olaraq “Azərbaycan muğam axşamları” əlavə edilmişdir.
2018-ci ilin 22-24 mart tarixlərində Vaşinqtonun “Con Kennedi Mərkəzində” dahi Azərbaycan şairi Nizami
Gəncəvinin “Leyli və Məcnun” poeması əsasında bəstələnmiş opera xalq artisti Alim Qasımovun və Fərqanə
Qasımovanın iştirakı ilə ABŞ ictimaiyyətinə təqdim olunmuşdur. Operanın səhnə quruluşunda “Mark Morris”
məşhur rəqs qrupu iştirak etmişdir. İfalarda məşhur violonçel ifaçısı Yo-Yo Manın rəhbərlik etdiyi “İpək Yolu”
ansamblı da iştirak etmişdir. Alim Qasımovun ABŞ-da qastrolları əvvəlki illərdə də təşkil olunmuşdur.
2018-ci ilin aprel ayında isə Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaranmasının 100 illiyi ilə əlaqədar
olaraq silsilə tədbirlər çərçivəsində Vaşinqton şəhərinin ən məşhur turizm mərkəzlərindən olan Tomas Ceferson
Memorial, Vaşinqton Abidəsi, Linkoln Memorial və Ağ evin qarşısında valehedici Azərbaycan milli rəqsləri
nümayiş etdirilmişdir.
Ölkəmiz ilə ABŞ arasında təhsil sahəsində bir sıra proqramlar və mübadilələr həyata keçirilmişdir. 31
yanvar 2020-ci il tarixində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti (ADPU) və ABŞ-ın Corc Vaşinqton
Universiteti arasında ikili diplom proqramı üzrə sazişin imzalanma mərasimi keçirilmişdir.
Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə imzalanmış “2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan
Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı” çərçivəsində
həyata keçiriləcək ikili diplom proqramı təhsilin idarə olunması üzrə mütəxəssislərin hazırlanmasını nəzərdə tutur.
Proqram çərçivəsində 2020-2021-ci tədris ilindən etibarən ADPU-da magistratura pilləsinə qəbul
aparılacaq. Magistratura pilləsində təhsilin 2 il müddətinə ingilis dilində aparılması nəzərdə tutulur. İlk mərhələ
üçün proqrama 25 tələbə cəlb ediləcək. Tədris Corc Vaşinqton Universitetindən dəvət olunan, eyni zamanda yerli
müəllimlər tərəfindən aparılacaq. Sonda məzunlara həm Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, həm də Corc
Vaşinqton Universitetinin diplomları veriləcək.
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ABŞ dövləti Prezident İlham Əliyevin liderliyi ilə İkinci Qarabağ müharibəsində xalqımızın qazandığı
parlaq qələbədən sonra regionda yaranmış yeni reallıqların fərqindədir. ABŞ Prezidentinin təbrik məktubunda
qeyd olunur ki, rəsmi Vaşinqton Azərbaycan və Ermənistan arasında diplomatik təmasların intensivləşdirilməsini
müsbət qarşılayır və bunun bütün Qafqaz və Trans-Xəzər regionunun çiçəklənməsinə imkan verəcəyi
qənaətindədir. Hazırkı dövrdə cərəyan edən proseslərin mürəkkəb xarakterini nəzərə almaqla, Amerikanın
Azərbaycanın müstəqilliyi və suverenliyinə öz dəstəyini bir daha təsdiq etməsi Azərbaycan diplomatiyasının
böyük uğuru sayıla bilər.
Fikrimizcə, ABŞ Prezidenti Cozef Baydenin təbrik məktubunda qarşıdan gələn illərdə Azərbaycanla
münasibətləri daha da genişləndirmək arzusunu ifadə etməsi Ağ evin hazırkı sahibinin Azərbaycan dövlətinə və
onun müdrik lideri Prezident İlham Əliyevin prinsipial və ədalətli siyasətinə verdiyi böyük dəyərdir.
Xalq qəzeti. - 2022.- 21 may. - № 106. - S. 3.
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Azərbaycanın enerji diplomatiyası ölkənin iqtisadi potensialını gücləndirir
Beynəlxalq səviyyəli sərgi və forumlar bu məqsədə çatmaq üçün real zəmin yaradır
Zümrüd Qurbanqızı
"Əslində bu sərgi müstəqil Azərbaycana dünyanın diqqətini cəlb edən birinci ən önəmli addım olmuşdur.
Bu sərgi 21-ci dəfədir ki, keçirilir. Sərgiyə isə maraq azalmır, artır... Sərgidə iştirak edən şirkətlərin sayı ildən-ilə
artmaqdadır və bu, çox gözəl hadisədir, önəmli əlamətdir. Çünki Azərbaycanın neft-qaz sektoru imkanlarını və
fəaliyyətini ildən-ilə daha da gücləndirir... Əlbəttə, sərginin önəmini artıran amil ondan ibarətdir ki, ənənəvi olaraq
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti və Böyük Britaniyanın Baş naziri sərgiyə öz təbriklərini göndərirlər. Bu,
sərginin önəmini böyük dərəcədə artırır...". Bu fikirləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev "Xəzər neft, qaz,
neftayırma və neft kimyası-2006" XIII Beynəlxalq sərgi və konfransın açılış mərasimində bildirib.
Üstündən illər keçsə də, sərgi dünya miqyasında öz rolunu saxlamaqdadır.
1997-ci il iyulun 27-dən avqustun 6-dək Amerika Birləşmiş Ştatlarına Azərbaycan Prezidenti Heydər
Əliyevin rəsmi səfəri iki dövlət arasında qarşılıqlı münasibətlərin inkişafında keyfiyyətcə yeni mərhələnin əsasını
qoydu. 1997-ci il avqustun 1-də Vaşinqtonda iki ölkənin başçıları arasında keçirilmiş görüş zamanı siyasət,
təhlükəsizlik, iqtisadiyyat və ticarət sahələrində ikitərəfli əlaqələrin möhkəmləndirilməsi əsasında ABŞ-la
Azərbaycan Respublikası arasında partnyorluq münasibətlərinin genişləndirilməsi məqsədəuyğun hesab
edilmişdi. 1992-ci ilin oktyabrında qəbul olunmuş "Azadlığı müdafiə aktı"nın 907-ci maddəsinin iki ölkə arasında
əməkdaşlığı məhdudlaşdırdığı qeyd edilmiş və bu maddənin ləğv olunması ABŞ prezidenti tərəfindən qətiyyətlə
dəstəklənmişdir. Xəzər dənizinin enerji ehtiyatlarının mənimsənilməsində, neft və qaz ehtiyatlarının emalı və
nəqlində Amerika neft şirkətlərinin geniş iştirakı, ölkələr arasında enerji siyasəti və kommersiya məsələləri üzrə
rəsmi dialoqun yaradılması yüksək qiymətləndirilmişdir.
1997-ci il sentyabrın 2-də isə Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikası ilə ABŞ arasında əməkdaşlıq
əlaqələrinin hərtərəfli və səmərəli inkişafını, ölkədə demokratik cəmiyyət və bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə
əsaslanan islahatların ardıcıl aparılmasını təmin etmək məqsədilə sərəncam imzalamışdır.
Azərbaycanla ABŞ arasında tərəfdaşlığın 30 ildən artıq bir tarixi var. Bu illər ərzində ölkələrimiz arasında
bərabərlik, qarşılıqlı hörmətə və enerji təhlükəsizliyi, sülhməramlı əməliyyatlar, terrorla mübarizə və digər sahələr
daxil olmaqla uğurlu əməkdaşlıq ənənələri formalaşıb. İki ölkə arasında siyasi əlaqələr dinamik olaraq inkişaf
edir. Belə ki, ABŞ Azərbaycanın müstəqilliyini 1991-ci il dekabrın 25-də tanıyıb, diplomatik münasibətlər isə
1992-ci il fevralın 28-də qurulub. Azərbaycanın ABŞ-da səfirliyi 1992-ci il martın 6-dan, ABŞ-ın Azərbaycanda
səfirliyi isə 1992-ci il martın 16-dan fəaliyyət göstərir.
Təqdirəlayiq haldır ki, Azərbaycanla ABŞ arasında iqtisadi əlaqələr daim yüksələn xətt üzrə inkişaf edir.
Azərbaycan Cənubi Qafqazda ABŞ-ın ən böyük ticarət tərəfdaşıdır. Regionda birbaşa xarici sərmayələr ən çox
Azərbaycana yatırılıb (14 milyard ABŞ dollarından çox). Azərbaycanın Dövlət Neft Fondu ABŞ-ın maliyyə
təşkilatları və fondları ilə sıx əməkdaşlıq edərək qiymətli kağızlar və daşınmaz əmlak bazarına, təxminən 7,6
milyard ABŞ dolları sərmayə yatırıb, Azərbaycanda 300-dən çox Amerika şirkəti qeydiyyatdan keçib.
Azərbaycan ABŞ-la enerji sahəsində uğurlu əməkdaşlıq edir. 1994-cü ildə Azəri-Çıraq-Günəşli
yataqlarının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi üzrə "Əsrin müqaviləsi"ndə ABŞ şirkətlərinin yer
alması ilə başlanan əməkdaşlıq, Azərbaycanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən əsas ixrac neft və qaz kəmərlərinin
tikintisinə fəal dəstəklə davam etmişdir. 2017-ci il sentyabrın 14-də Azəri-Çıraq-Günəşli yatağının dərinsulu
hissəsinin birgə işlənməsinin 2050-ci ilədək uzaldılmasına dair yenilənmiş Hasilatın Pay Bölgüsü (HPB) sazişində
"Şevron" və "Ekson" şirkətləri də yer alıb.
ABŞ Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyinə töhfəsini də dəstəkləyir.
Bu il Müstəqillik Günü münasibətilə ABŞ prezidenti Cozef Baydenin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə
təbrik məktubunda da məhz bu məqamlara toxunulub. Təbrik məktubunda ABŞ prezidenti Cozef Bayden Amerika
Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanın müstəqilliyini və suverenliyini dəstəklədiyini bir daha təsdiq edir, qarşıdan
gələn illər və onilliklərdə Azərbaycanla münasibətləri daha da gücləndirmək arzusunda olduğunu bildirir.
Məktubda həmçinin, Azərbaycanın bölgədə yaratdığı yeni reallıqların dünyanın supergücü hesab olunan
ABŞ tərəfindən də qəbul olunduğu ifadə olunur və bu, mühüm imkan kimi dəyərləndirilir: "İndi Cənubi Qafqazda
davamlı sülhə nail olmaq üçün mühüm imkana bəslənən ümid zamanıdır. Amerika Birləşmiş Ştatları bütün Qafqaz
və trans-Xəzər regionunun çiçəklənməsinə imkan verəcək Azərbaycan və Ermənistan arasında diplomatik
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təmasların intensivləşdirilməsinə və Azərbaycanın iqtisadi, nəqliyyat və insanlararası əlaqələrin qurulmasında
kömək etməyə hazırdır", - deyə Cozef Bayden məktubunda bildirib. Bu yanaşma əslində, fövqəlgüc olan ABŞ-ın
regionumuzda yaranmış reallığı qəbul etməsi, dəstəkləməsi kimi qiymətləndirilməlidir. Beləliklə, Ağ ev faktiki
olaraq Azərbaycanın sülh təşəbbüslərini dəstəklədiyini ən ali səviyyədə bəyan etmiş olur. Eyni zamanda
Vaşinqton rəsmi Bakının iqtisadi, nəqliyyat və insanlararası əlaqələrin qurulması istiqamətində gördüyü işlərə
kömək etməyə hazır olduğunu bəyan edir.
C.Bayden məktubunda ölkəsilə Azərbaycan arasında diplomatik münasibətlərin 30 illiyinin qeyd edildiyini
və bu 30 il ərzində enerji mənbələrinin şaxələndirilməsi, beynəlxalq təhlükəsizlik sahələrində Azərbaycanla
əməkdaşlığa yüksək dəyər verdiyini bir daha vurğulayıb. Azərbaycanın enerji resurslarının təmin olunması
fonunda ABŞ Azərbaycanı sabitləşdirici faktor hesab edir...
Tanınmış beynəlxalq platforma və regionda neft-qaz sənayesinin əsas tədbiri olan "Xəzər neft və qaz"
sərgisi hər il Xəzər regionunun əsas neft-qaz layihələrini müzakirə etmək və enerji təhlükəsizliyini təmin etmək
üçün ən yüksək səviyyəli rəhbərləri bir araya gətirir. Azərbaycanın neft strategiyasında özünəməxsus yer tutan bu
sərgi 1994-cü ildən başlayaraq demək olar ki, hər il təşkil olunur.
Bu günlərdə "Bakı Enerji Həftəsi" çərçivəsində 27-ci Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz Sərgisinin açılış
mərasimi oldu. Həmişə olduğu kimi, bu dəfə də ABŞ Prezidenti Cozef Bayden Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevə məktub ünvanlayıb. Məktubda deyilir: "Amerika Birləşmiş Ştatları və Azərbaycan Respublikası arasında
qurulmuş 30 illik diplomatik münasibətlər dövründə biz transmilli təhlükələrdə mübarizə, enerji təhlükəsizliyinin
gücləndirilməsi, ikitərəfli ticarət və sərmayələrin təşviqi məsələlərində güclü tərəfdaş olmuşuq. Bakıda
Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz Sərgisinə evsahibliyi etdiyiniz vaxtda sizi əmin etmək istəyirəm ki, Amerika
Birləşmiş Ştatları Azərbaycanın sadiq tərəfdaşı olmaqda davam edir...".
Qeyd edək ki, Bakı Enerji Həftəsi tədbiri özündə üç ayrı layihəni ehtiva edir - 27-ci Beynəlxalq Xəzər Neft
və Qaz, 10-cu Yubiley Xəzər Beynəlxalq Energetika və Bərpaolunan Enerji sərgilərini və Xəzər Neft və Qaz
Konfransı adı ilə tanınan Bakı Enerji Forumunu. Bu il sərgilərdə və forumda 31 ölkədən 250 şirkət iştirak edir.
Forumda iştirak edən ölkələr arasında ABŞ, Almaniya, Azərbaycan, Belarus, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Böyük
Britaniya, Çin, Finlandiya, Fransa, Gürcüstan, Hindistan, Niderland, İsrail, İspaniya, İsveçrə, İndoneziya, İtaliya,
Qazaxıstan, Macarıstan, Norveç, Rumıniya, Rusiya, Serbiya, Səudiyyə Ərəbistanı, Sinqapur, Türkiyə, Xorvatiya,
Yaponiya, Yunanıstan, Özbəkistan yer alıb.
Tədbirə ənənəvi olaraq Azərbaycanın Energetika Nazirliyi və Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti
(SOCAR) dəstək göstərir.
Açılış mərasimində çıxış edən ABŞ dövlət katibinin enerji diplomatiyası üzrə müavininin müşaviri Laura
Loxman demişdir: "...Ölkələrimiz uzun müddətdir ki, yaxın tərfdaşdırlar və Cənubi Qafqazda müstəqillik və
demokratiyanı Amerika Birləşmiş Ştatlarından çox heç kim dəstəkləmir. Azərbaycan regionda enerji
təhlükəsizliyinin irəliləməsində güclü tərəfdaş olmuşdur. Amerika Birləşmiş Ştatları həm də bizim mühüm iqlim
məqsədlərinə dəstək olan etibarlı enerji mənbələrinin yaradılması strategiyaları üzərində Azərbaycanla işləməyə
davam etmək əzmindədir".
Avropa Komissiyasının enerji siyasəti strategiyası və koordinasiya üzrə direktoru Kristina Lobillo Berrero
Azərbaycan-Avropa İttifaqı arasında 2006-cı ildə imzalanan enerji sahəsində strateji tərəfdaşlıq üzrə anlaşma
memorandumunu xatırladaraq uzunmüddətli müsbət enerji dialoqu üzərində qurulan münasibətlərdən danışdı. O
dedi: "Biz Azərbaycanla enerji sahəsində uzunmüddətli tərəfdaşlığımızı həm strateji enerji davamlılığı, həm də
yaşıl enerji ambisiyalarımıza mühüm töhfə kimi görürük. Biz enerji sistemlərimizin struktur transformasiyasının
sürətləndirilməsi, enerji səmərəliliyi istiqamətində səylərimizin, məhsuldarlığımızın, iqtisadi artımın və sənaye
bazarımızın gücləndirilməsi, həmçinin 2050-ci ilə qədər ölkələrimizin iqlim neytrallığı yoluna qədəm qoyması
baxımından Azərbaycan və beynəlxalq tərəfdaşlarla işləməyi səbirsizliklə gözləyirik".
"Bakı Enerji Həftəsi"nin iştirakçılarına məktub ünvanlayan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev açılış
mərasimində çıxış edib. Dövlət başçısı deyib: "Əvvəlcə mən pandemiya səbəbindən ikiillik fasilədən sonra Xəzər
Neft və Qaz Sərgisinin yenidən başlanmasına görə təşkilatçılara təşəkkürümü bildirirəm... Mən həmçinin
Birləşmiş Ştatların və Birləşmiş Krallığın hökumətlərinə təşəkkürümü bildirmək istərdim. Onlar enerji
siyasətimizin və fəaliyyətimizin bütün mərhələlərində bizə hər zaman böyük dəstək veriblər. Biz həmin böyük
dəstəklə bu nəticələrə nail ola bildik...".
Bəli, ümid edirik ki, böyük maraq kəsb edən bu beynəlxalq əhəmiyyətli tədbir daha uzunömürlü olacaqdır...
Respublika. - 2022.- 3 iyun. - № 115. - S. 1-2.
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Ağ ev Azərbaycandakı demokratik idarəetməni və islahatları yüksək qiymətləndirir
Cozef Baydenin Bakıya göndərdiyi məktublarda görülən işlər təqdir olunur
İttifaq Mirzəbəyli
Azərbaycan ilə Birləşmiş Ştatların ikitərəfli müstəvidə olduğu kimi, çoxtərəfli əsasda da vacib məsələlərin
həlli istiqamətində birgə fəaliyyəti təqdirəlayiqdir. Bu baxımdan enerji təhlükəsizliyi, beynəlxalq təhlükəsizlik,
terrorizmə qarşı mübarizə tərəfdaşlığımızı səciyyələndirən aparıcı sahələr sırasındadır. Qlobal enerji
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda zəngin
enerji ehtiyatlarının işlənməsi və dünya bazarlarına nəqli, irimiqyaslı transmilli enerji layihələrinin reallaşması
sahəsində ABŞ-ın göstərdiyi ardıcıl dəstəyi yüksək qiymətləndiririk.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidenti Cozef Baydenə 22 mart 2022-ci il tarixli
məktubundan
Bütün dünyada enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında mühüm dönüş nöqtəsini yaşadığımız bir dövrdə
biz həm də təmiz enerjiyə keçidlə bağlı uzunmüddətli öhdəliklərimizi təmin etmək məqsədilə zəruri investisiya
və dəyişikliklər edirik. Enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı məqsədlərimizə çatmaq üçün şaxələndirmə heç vaxt olmadığı
qədər əhəmiyyətlidir və Azərbaycan bu məqsədə nail olmaq üçün regional səylərdə əsas rol oynamışdır.
Azərbaycan həm də regional və qlobal bazarların sabitləşdirilməsi baxımından trans-Xəzər əməkdaşlığının
nəhəng potensialının reallaşdırılmasında mühüm əhəmiyyətə malikdir.
ABŞ Prezidenti Cozef Baydenin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə 31 may 2022-ci il tarixli
məktubundan
Bizim haqq yolunda olduğumuzu təsdiq edərək dəstəkləyən əsas güc mərkəzlərindən biri də Amerika
Birləşmiş Ştatlarıdır. Ağ ev rəhbəri Cozef Baydenin bu ilin əvvəlindən indiyədək Azərbaycan Prezidentinə, demək
olar ki, hər ay məktub göndərməsi və həmin məktubların hamısında Vaşinqtonun Bakı ilə daha geniş və
uzunmüddətli əməkdaşlıq etmək istəyini dilə gətirməsi də məhz bizim siyasıtimizə olan inam və etimadın
göstəricisidir.
Cənab Baydenin dövlət başçımıza ABŞ Dövlət katibinin enerji diplomatiyası üzrə müavininin müşaviri
xanım Laura Loxmanın vasitəsilə göndərdiyi və Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində 27-ci Beynəlxalq Xəzər Neft və
Qaz Sərgisinin açılış mərasimində oxunulan məktubu isə Ağ evin Azərbaycana olan inamının gündən-günə
artdığının təzahürü kimi qiymətləndirilir.
ABŞ Prezidenti yazır ki, Bakıda Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz Sərgisinə evsahibliyi etdiyiniz vaxtda Sizi
əmin etmək istəyirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanın sadiq tərəfdaşı olmaqda davam edir: “Mən
Azərbaycanın tam potensialına nail olunması, o cümlədən şaxələndirilmiş iqtisadiyyatın təşviqi, bərpa olunan
enerji mənbələrinə investisiyaların yatırılması ilə iqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizədə qlobal məqsədlərə töhfənin
verilməsi, qanunun aliliyi və hesabatlılığın möhkəmləndirilməsi, Azərbaycan xalqının yaşayış standartlarının
yüksəldilməsi istiqamətində Sizin davamlı addımlarınızı alqışlayıram. Amerika Birləşmiş Ştatları bizim davamlı
tərəfdaşlıq və əməkdaşlığımıza sadiqdir”.
Mən bu məqamda cənab Baydenin dövlət başçımıza 28 May – Müstəqillik Günü münasibətilə yazdığı
məktubu da yada salmaq istəyirəm. Belə ki, ABŞ Prezidenti ötən ay göndərdiyi məktubda Azərbaycanın daim can
atdığı bir məsələni – Cənubi Qafqazda sülhə nail olmaq istəyimizi yüksək səviyyədə dəstəklədiyini bildirmişdi:
“İndi Cənubi Qafqazda davamlı sülhə nail olmaq üçün mühüm imkana bəslənən ümid zamanıdır. Amerika
Birləşmiş Ştatları bütün Qafqaz və Trans –Xəzər regionunun çiçəklənməsinə imkan verəcək Azərbaycan ilə
Ermənistan arasında diplomatik təmasların intensivləşdirilməsinə və Azərbaycanın iqtisadi, nəqliyyat və
insanlararası əlaqələrinin qurulmasına kömək etməyə hazırdır”. Ağ ev rəhbəri yazırdı ki, bu qlobal qeyri-sabitlik
dönəmində Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanın müstəqilliyi və suverenliyinə öz dəstəyini bir daha təsdiq
edir: “Biz qarşıdan gələn illər və onilliklərdə münasibətlərimizi daha da genişləndirmək arzusundayıq”.
Bundan başqa, ABŞ Prezidentinin “Administrasiyam Cənubi Qafqazda demokratiya, sülh və tərəqqini
dəstəkləməyə davam edəcəkdir”– məntiqini daha çox qabartdığı Novruz təbrikində də ölkəmiz və xalqımız üçün
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mühüm məqamlara yer verilmişdi. Ekspertlər yazırlar ki, Baydenin Novruz bayramı münasibətilə Prezident
İlham Əliyevi və Azərbaycan xalqını təbrik etməsi mühüm hadisədir: “Bu, ilk növbədə rəsmi Vaşinqtonun
Bakıya verdiyi dəyərin göstəricisidir. Məsələ ondadır ki, hazırda dünyada 200-ə yaxın ölkə var və ABŞ heç də
bütün ölkələrin rəsmi bayramlarında həmin ölkənin prezidentinə, xalqına təbrik göndərmir. Ənənəvi anqlo-sakson
diplomatiyasının spesifik cəhətlərindən biri olan bayram təbriki edən ölkənin təbrik ünvanlanan ölkəyə verdiyi
qiymətin, dəyərin göstəricisidir.
Həmin məktubun ilkin mətni ilə tanış olan həmkarlarımız yazırlar ki, məktubun ingilis dilli mətnində də
Novruz bayramı ifadəsi Azərbaycan dilində yazılıb. Kiçik bir detal kimi görünsə də, bunu dünyanın
supergücünün Azərbaycana jesti kimi qiymətləndirmək olar. Vaşinqton bununla bir daha göstərir ki, o, Bakı ilə
əməkdaşlığa maraqlıdır və bu, diplomatik yazışmalarda ən incə məqamda da özünü göstərir.
Başqa bir məqam isə ondan ibarətdir ki, cənab Baydenin həmin məktubdakı qətiyyəti ABŞ-ın Ermənistanla
Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşması və sülh sazişinin imzalanmasına dəstəyinin göstəricisidir.
Mütəxəssislərin fikrincə, Azərbaycanın 44 günlük müharibədə əldə etdiyi tarixi Qələbə Vaşinqtonun Cənubi
Qafqaza baxışını dəyişib. Yəni ABŞ müharibənin nəticələrini və yaranmış yeni geosiyasi reallığı qəbul edir.
Politoloqlar yazırlar ki, ölkələrarası münasibətlərin inkişafı Bakını Vaşinqton qarşısında bir sıra strateji
hədəfləri müəyyənləşdirməyə sövq edir. Belə ki, ABŞ-la təkcə enerji sahəsində deyil, hazırda bir çox fərqli
sahələrdə də əməkdaşlığın qurulması aktualdır. Xüsusilə, Qarabağın bərpası istiqamətində ABŞ şirkətləri regiona
cəlb edilə bilər. İxtisaslaşmış ABŞ şirkətlərinin Azərbaycanda, xüsusilə də Qarabağda fəaliyyəti regionda
Ermənistanın təxribatlarının və ehtimal olunan gərginlik səylərinin qarşısını ala bilər.
Bütün bunlarla yanaşı, xüsusilə vurğulanmalı məqam odur ki, ABŞ Prezidentinin azərbaycanlı həmkarına
göndərdiyi məktublar həm də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin yürütdüyü siyasətə verilən yüksək qiymətdir.
Bu fakt sübut edir ki, Azərbaycan dünya siyasətinin mühüm, o cümlədən enerji təhlükəsizliyi kimi məsələlərində
vacib tərəfdaşdır. Təbii ki, bütün bu yazışmalar və aparılan müzakirələr iki ölkə arasında dostluq münasibətlərinin
daha da inkişaf etdirilməsində öz rolunu oynayacaqdır. Çünki, Ağ ev Azərbaycandakı demokratik idarəetməni
və aparılan hərtərəfli islahatları yüksək qiymətləndirir.
Xalq qəzeti. - 2022.- 3 iyun. - № 115. - S. 4.
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Azərbaycan-Avropa İttifaqı: uğurlu perspektivlər vəd edən tərəfdaşlıq
Emin Qasımov
Yeni beynəlxalq enerji layihələrinin hazırlanması və həyata keçirilməsi ilə Asiya və Avropa arasında əminamanlıq və dostluq körpüsü, etibarlı tərəfdaş rolunu oynaması ölkəmizin xarici siyasətinin beynəlxalq birliyə
inteqrasiyaya böyük faydalar verdiyini təsdiqləyir. Yeni enerji layihələrinin reallaşdırılması Azərbaycanın
regional təşkilatlarda səmərəli diplomatik fəaliyyəti əsasında mümkün olur.
Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə iqtisadi əməkdaşlığının mövcud vəziyyətindən bəhs edərkən qeyd etmək
lazımdır ki, Azərbaycan ilə Aİ arasında iqtisadi və ticari münasibətlər Əməkdaşlıq Sazişi ilə tənzimlənir. Son illər
ərzində iki tərəf arasında olan malların və xidmətlərin ticarətində yüksəlişlər, eyni zamanda enişlər də müşahidə
olunmuşdur. Aİ Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşıdır ki, bu da respublikamızın ümumi ticarətinin 48,6 faizini
təşkil edir. Avropa İttifaqı Azərbaycandakı ən böyük ixrac və idxal bazarı olmaqla ölkəmizin ixracında 60,7 faiz,
idxalında isə 31,8 faiz təşkil edir.
Avropa İttifaqının Azərbaycandan
olan idxalı əsasən mineral yanacaq, maşın və nəqliyyat vasitələri, kimyəvi maddələr, ərzaq və heyvandarlıq
məhsullarından ibarətdir. Aİ-nin Azərbaycana ixracatı maşın və nəqliyyat avadanlıqları, müxtəlif hazır məhsullar
və kimyəvi maddələrdir. Azərbaycan ilə Aİ ölkələri arasındakı ən böyük ticarət əməkdaşları İtaliya, Almaniya və
Böyük Britaniyadır. Mineral yanacaq, sürtkü yağları və əlaqəli materiallar üzrə son illər ixracatımız kifayət qədər
yüksəlmişdir.
1997-ci ildə Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatına (ÜTT) üzvlük üçün müraciət etmiş, təşkilata
qoşulmaq üçün danışıqlar bu gün də davam edir. Aİ ilə Əməkdaşlıq Sazişinin mövcud ticarət qaydalarının
təkmilləşdirilməsi üzrə danışıqlar isə 2017-ci ilin fevral ayında başlanıb. Məqsəd Azərbaycan-Aİ ticarət
əlaqələrini daha da genişləndirmək və ölkəmizin gələcək ÜTT-yə üzvlüyünü dəstəkləməkdir.
Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq və gücləndirmək üçün sahib olduğumuz ən mühüm amillərdən biri
olan enerji ehtiyatlarının dünya bazarlarına çatdırılması regional güclərlə yanaşı, qlobal gücləri də hərəkətə
gətirmişdir. 1990-cı illərdə ABŞ-ın xarici siyasət mütəxəssisi Bzejinskinin "Böyük Şahmat taxtası"kitabında
istifadə etdiyi ifadə ilə desək, SSRİ-nin dağılmasından sonra Xəzər hövzəsi "Yeni Böyük Oyun"un yaratdığı səhnə
idi. Azərbaycan coğrafi cəhətdən və geosiyasi nöqteyi-nəzərdən olduqca mürəkkəb bir regionda yerləşir və açıq
dənizlərə birbaşa çıxışı yoxdur. Bölgədə enerji boru kəmərləri yalnız iqtisadi bir problem deyil, həm də təbii
olaraq geosiyasi problem kimi dəyərləndirilirdi. Bu qarışıq müddətdə strateji bir seçim etmək məcburiyyətində
qalan Azərbaycan Qərb ilə əməkdaşlığa yönələrkən, Avropa və ABŞ ilə yaxınlaşarkən balanslı siyasəti qorumaq
məqsədilə Rusiya və İranla da düzgün siyasət həyata keçirmişdir.
Azərbaycan təkcə öz enerji ehtiyatları baxımından deyil, bölgə ölkələrinin sahib olduqları ehtiyatların nəql
edilməsi baxımından da alternativ nəqliyyat marşrutlarının açılmasını təmin etmişdir. Bu prosesdə Qərbin Xəzər
regionuna, xüsusən də Azərbaycana olan marağı respublikamızın strateji mövqeyini möhkəmləndirdi.
Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasındakı münasibətləri nəzərdən keçirərkən enerji amilinin çox vacib bir yerdə
qərarlaşdığını görə bilərik. 2006-cı ildə Avropa İttifaqı və Azərbaycan arasında "Enerji sahəsi üzrə Strateji
Tərəfdaşlıq haqqında" Anlaşma Memorandumu imzalanmışdır. Tərəflər arasında imzalanmış Memorandumda
enerji sahəsi üzrə əməkdaşlığın təkmilləşməsi üçün bir sıra hədəflər müəyyən edilmişdir. Bu hədəfləri enerji
sahəsində Azərbaycan qanunlarını Aİ ilə uyğunlaşdırmaq üçün proqram yaratmaq, Azərbaycan və Xəzər
hövzəsinin enerji resurslarını Aİ-yə ixrac etmək, nəqliyyat marşrutlarının təhlükəsizliyini gücləndirmək, enerjiyə
qənaət, bərpaolunan enerji və iqlim dəyişikliyi tədbirlərini əhatə edən Azərbaycanda enerji tələbatının idarə
olunması siyasətini qurmaq, texnologiya sahəsində əməkdaşlığı inkişaf etdirmək və mütəxəssis kadrların ölkəyə
gətirilməsi üçün ekspert mübadiləsi proqramlarını yaratmaq kimi sıralaya bilərik.
Son illər ərzində dövlət başçısı cənab İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilən müdrik siyasət sayəsində
Azərbaycanda "enerjiyə qənaət" məsələsi əsas prioritetə çevrilmişdir. Eyni zamanda, enerjinin tələb-təklifi
məsələsində səmərəliliyin təmin olunması, yəni alternativ enerji qaynaqlarından istifadə üçün lazımi
avadanlıqların, məsələn, günəş panellərinin, külək turbinlərinin alınmasında, quraşdırılmasında böyük
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irəliləyişlərin əldə olunması, bu sahənin inkişafına müsbət təsir göstərən dövlət siyasəti mühüm amillərdəndir. Bu
kimi məsələlər Aİ ilə Azərbaycan arasında enerji əlaqəsinin optimallaşdırılmasına müsbət təsir göstərir.
Bu gün Aİ dünyanın ən böyük enerji idxalçısıdır. Hazırkı statistikaya görə, Aİ-nin xarici enerji
mənbələrindən asılılığı 55 faizə qədərdir. Aİ neftin 84 faizini, təbii qazın isə 64 faizini idxal edir. Avropa İttifaqı
bu enerji ehtiyatlarını Şimali Afrika, Yaxın Şərq, Xəzər hövzəsi, Rusiya və Şimal dənizindən təmin edir. Aİ
həmçinin enerji ehtiyaclarını ödəmək üçün Xəzər hövzəsinə yönəlib. Azərbaycan Aİ-nin enerji ehtiyaclarını
ödəmək və Xəzər hövzəsində enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində ən mühüm strateji mövqeyə malik
ölkələrdən biridir. Yəni Azərbaycan Xəzərdə neft və təbii qaz ehtiyatlarının istehsalına və Avropaya nəqlinə görə
geosiyasi əhəmiyyətə malik Aİ üçün əsas dövlətdir.
Uzun illərdir Azərbaycan Avropa İttifaqının enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynayır. Bunun təməli isə
ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan qarşısında mühüm xidmətlərindən biri kimi tarixə düşmüş 20 sentyabr
1994-cü ildə imzalanmış "Əsrin kontraktı" ilə qoyulub. BTC neft kəməri və BTƏ təbii qaz boru kəməri nəticəsində
Azərbaycan Avropaya neft və təbii qaz tədarük etməyə başlayaraq Avropanın enerji təhlükəsizliyini təmin
etməkdə mühüm strateji rolu öz öhdəsinə götürdü. Bu baxımdan, əhəmiyyətli Cənub Qaz Dəhlizinin (CQD) enerji
layihəsi çərçivəsində TANAP təbii qaz boru xəttinin həyata keçirilməsi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin
edilməsində mühüm amildir. Layihənin təməlinin qoyulması mərasimi 2015-ci il martın 17-də Qarsda
keçirilmişdir. TANAP təbii qaz boru xətti vasitəsilə Şahdəniz-2 xəttindən çıxarılan təbii qazın Gürcüstandan
keçərək Türkiyə üzərindən Avropaya çatdırılması hədəflənmişdir. Nəhayət, 12 iyun 2018-ci ildə Türkiyə və
Azərbaycan tərəfindən çəkilişi 3 il davam edən Trans-Anadolu Təbii Qaz Boru Xətti (TANAP) öz fəaliyyətinə
başladı.
2016-cı il mayın 17-də Trans Adriatik Boru Kəməri - TAP-ın inşası başlamışdır. Bu tarix Avropanın enerji
təchizatında yeni mərhələnin başlanğıcı hesab olunur. TAP CQD-nin bir hissəsidir. TANAP layihəsinin davamı
kimi qiymətləndirilir. Layihənin tərəfdarları belə hesab edirlər ki, bu qaz kəməri Avropanın enerji təhlükəsizliyini
artıraraq Rusiyadan olan asılılığı xeyli azaldacaqdır. Bu, Ukraynada baş verən hadisələr fonunda xüsusi aktuallıq
kəsb edir. Maliyyə dəyəri kifayət qədər yüksək olan boru kəməri uğurla istismara verilmişdir. Bu boru xətti
Azərbaycanın Şahdəniz-2 yatağından çıxarılan qazı Gürcüstan, Türkiyə, Yunanıstan və Albaniyadan keçərək
tranzit yolla İtaliyanın cənubuna daşıyır. Avropanın enerji mənbələrinin gələcəkdə diversifikasiyasını nəzərdə
tutan boru xətti Avropa İttifaqından böyük dəstək alır. Özəlliklə də BP, İtaliyanın SNAM və Azərbaycanın
SOCAR şirkətləri hər biri 20 faiz səhmdar olmaqla layihənin əsas 3 investoru hesab edilir.
Avropa İttifaqının enerji sahəsində başqa dövlətlərdən asılılığı xarici siyasətdə enerji təhlükəsizliyi
məsələsini daha çox əhəmiyyətli edir. Etibarlı enerji mənbələrinə ehtiyac duyan Aİ üçün Xəzər hövzəsinin və
Azərbaycanın geostrateji əhəmiyyəti çox yüksəkdir. Azərbaycanın Aİ-nin və bölgə ölkələrinin enerji
təhlükəsizliyi sistemindəki strateji rolu hər keçən gün artmaqdadır.
Respublika. - 2022.- 7 iyun. - № 118. - S. 5.
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Brüssel müzakirələri: İlham Əliyevin tarixi-geosiyasi və diplomatik nailiyyəti
Kamal Adıgözəlov
BrüsseldəAzərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel və
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla apardığı müzakirələr müstəqil dövlətçilik tariximizin şanlı
səhifələrindən biri kimiyaddaşlardan silinməyəcək. Ekspertlər indi bu görüşün geosiyasi nəticələrini analiz
edirlər. Bunun tarixi perspektivdə Azərbaycanda müstəqil dövlət quruculuğunun hazırkı mərhələsinin
diplomatiya və geosiyasətlə kəsişən mühüm faktorları aspektində də çox əhəmiyyətli hadisə olduğunu etiraf
etməyimiz lazımdır.
Brüssel müzakirələri Ermənistanla münasibətlərin yaradılması üçün Azərbaycanın irəli sürdüyü baza
prinsiplərinə dair təklifin dəstəklənməsi ilə yanaşı, görüşdən sonra Avropa İttifaqının postmünaqişə mərhələsində
Cənubi Qafqazda formalaşmış geosiyasi mənzərəni qəbul etdiyini bəyan etməsi baxımından da vacib olaydır.
Başqa faktorlarla yanaşı, həm də ona görə ki, üçüncü Brüssel görüşü ərəfəsində ABŞ, Rusiya, İran və Türkiyə
Azərbaycanın mövqeyini ədalətli hesab etdiklərini ifadə etdilər. Görüşdən sonra isə ABŞ Prezidenti Cozef Bayden
Prezidentİlham Əliyevə Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik məktubundaölkəmizlə daha yaxından
əməkdaşlıqda maraqlı olduqlarını bəyan etdi. Bununla keçən əsrin 90-cı illərindən bu yana ilk dəfə dünyanın
bütün geosiyasi gücləri Azərbaycanın mövqeyinə mümkün qədər obyektiv yanaşmağa çalışdıqlarını nümayiş
etdirdilər. Bu hadisənin regional və qlobal səviyyədə geosiyasi əhəmiyyəti hələ çox araşdırılacaq. Biz də məhz
həmin bucaq altında üçüncü Brüssel görüşünün əhəmiyyəti və nəticələri üzərində bir qədər geniş dayanmağa
ehtiyac görürük.
Siyasi-diplomatik qətiyyət: Azərbaycan Prezidenti ədalətli və obyektivdir!
2022-ci il may ayının 22-də Brüsseldə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Avropa İttifaqı Şurasının
Prezidenti Şarl Mişel və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında keçirilən görüşün ekspertlərin böyük
marağına səbəb olması təsadüfi deyil. Ekspertləri Cənubi Qafqazda geosiyasi mənzərənin bundan sonrakı
dəyişmələri, Rusiya-Ukrayna savaşı fonunda regional təhlükəsizliyin taleyi, Azərbaycanın irəli sürdüyü
kommunikasiya, təhlükəsizlik və əməkdaşlıq formullarının taleyi kimi vacib məsələlər maraqlandırırdı. Bunların
fonunda son zamanlar İrəvanda aqressiv çağırışların artması və Ermənistanın barış üçün maneələr törətməyə cəhd
göstərməsi müəyyən narahatlıq yaratmışdı.
Lakin rəsmi Bakının kifayət qədər sakit və təmkinli davranması proseslərin müsbət yöndə inkişaf edə
biləcəyinə də müəyyən inam yaratmışdı. Bununla yanaşı, ekspertlər 44 günlük Vətən müharibəsindən sonra
müşahidə edilən bir sıra prosesləri də nəzərə alırdılar. Biz, konkret olaraq, 2020-ci il 10 noyabr, 2021-ci il 11
yanvar və 26 noyabr tarixli razılaşmaları, 2021-ci ilin dekabrı və 2022-ci ilin aprelində İlham Əliyev-Şarl MişelNikol Paşinyan görüşlərinin keçirilməsini nəzərdə tuturuq. Bu hadisələrin hər birində Azərbaycanın mövqeyi
həlledici statusda olmuşdur. Çünki Azərbaycan İkinci Qarabağ müharibəsində qalib gəlməklə yanaşı, regionda
sülh, təhlükəsizlik və əməkdaşlığın bərqərar olması istiqamətində dəkonkret təkliflər irəli sürmüşdü.
Deməli, 2022-ci ilin may ayında baş tutan Brüssel görüşünün, faktiki olaraq, möhkəm təməli vardı. Və
burada başlıca məqam Azərbaycanın hərb meydanında əldə etdiyi zəfəri diplomatiya müstəvisində regionun və
bütövlükdə dünyanın siyasi, geosiyasi, iqtisadi və kommunikasiya-nəqliyyat istiqamətləri üzrə uğuruna çevirməyə
doğru inamla irəliləməsindən ibarətdir. Həmin səbəbdən ekspertlər üçün Ermənistanın siyasi dairələrindən verilən
aqressiv, qeyri-konstruktiv, reallıqdan uzaq və qeyri-sivil mahiyyətli təkliflər "bədbin epizodik riyakarlıq" kimi
qiymətləndirilirdi.
Buna baxmayaraq, yenə də bir ehtiyatlılıq duyğusu yaranmışdı: rəsmi İrəvan Rusiya-Ukrayna münaqişəsi
səbəbindən Moskva-Brüssel-Vaşinqton xəttində özünü göstərən sərt qarşıdurmadan öz mənfur marağı üçün
yararlanmağa, müəyyən diplomatik-siyasi spekulyasiyalara baş vurmağa cəhdlər göstərməyəcək ki? Bu baş verdi.
Ermənistan siyasi dairələri yaranmış gərgin durumdan öz maraqları naminə istifadə etməyə çalışdı,
lakin...Bu dəfə də alınmadı. Bunun başlıca səbəbi Azərbaycan Prezidentinin qətiyyətli, müasir dövrün
çağırışlarına cavab verən praqmatik siyasət xəttini inamla, ardıcıllıqla davam etdirməsidir.
Son Brüssel görüşü bunun əyani təsdiqidir. Həmin görüşə tərəflər bu ilin aprel ayında Brüsseldə apardıqları
müzakirələrdə əldə edilən razılaşmalarla gəlmişdilər. Konkret olaraq, ikinci Brüssel görüşündə beş saat davam
edən danışıqlarda Azərbaycanın irəli sürdüyü beş təklif qəbul edilmişdi. Nikol Paşinyan Azərbaycanın ərazi
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bütövlüyünü qəbul etmiş, ölkəmizə qarşı ərazi iddialarından əl çəkməyi öhdəsinə götürmüş, təhlükəsizliyə təhdid
yaratmamağa söz vermiş, sərhədləri müəyyən etmək və nəqliyyat-kommunikasiya əlaqələrini bərpa etmək
(Zəngəzur dəhlizini işə salmaq) məsələlərinin qəbuledilən olduğunu ifadə etmişdi.
Bu razılıqlar Azərbaycanın təklif etdiyi beş konkret müddəa əsasında əldə edilmişdir. Onlar
aşağıdakılardır:
– Dövlətlərin bir-birlərinin suverenliyi, ərazi bütövlüyü, beynəlxalq sərhədlərinin toxunulmazlığı və siyasi
müstəqilliyini qarşılıqlı şəkildə tanıması;
– Dövlətlərin bir-birlərinə qarşı ərazi iddialarının olmamasının qarşılıqlı təsdiqi və gələcəkdə belə bir
iddianın qaldırılmayacağına dair hüquqi öhdəliyin götürülməsi;
– Dövlətlərarası münasibətlərdə bir-birlərinin təhlükəsizliyinə hədə törətməkdən, siyasi müstəqillik və ərazi
bütövlüyünə qarşı hədə və gücdən istifadə etməkdən, habelə BMT Nizamnaməsinin məqsədlərinə uyğun olmayan
digər hallardan çəkinmək;
– Dövlət sərhədinin delimitasiyası və demarkasiyası, diplomatik münasibətlərin qurulması;
– Nəqliyyat və kommunikasiyaların açılışı, digər müvafiq kommunikasiyaların qurulması və qarşılıqlı
maraq doğuran başqa sahələrdə əməkdaşlığın qurulması.
İlham Əliyev Avropada Cənubi Qafqazı xilas edir:region liderinin yeni uğuru
Baza prinsiplərininliderlərin üçüncü Brüssel görüşündə qəbul edilməsi adi hadisə deyil. Bu, faktiki olaraq,
regionun taleyini Azərbaycanın təklif etdiyi model üzrə müəyyən etməyə razılığın olması deməkdir. Nəzərə alsaq
ki, hazırda Cənubi Qafqaz bir sıra geosiyasi məqamlara görə kifayət qədər həssas durumdadır, onda söhbətin
regionun xilasından getdiyini deyə bilərik. Və bu təşəbbüsün təməlində Azərbaycan Prezidentinin siyasəti,
qətiyyəti, konstruktiv və ədalətli mövqeyi dayanır.
Bu tezisi üçüncü Brüssel görüşündən sonra Şarl Mişelin onun nəticələri ilə bağlı ifadə etdiyi konkret fikirlər
təsdiq edir. Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti aşağıdakı məzmunda nəticələrin əldə edildiyindən bəhs edib.
"Birincisi, sərhəd məsələləri ilə bağlı sərhəd komissiyalarının birinci birgə iclası dövlətlərarası sərhəddə
yaxın günlərdə reallaşacaq. Həmin iclasda sərhədin delimitasiyası və sabit vəziyyətin ən yaxşı şəkildə necə təmin
edilməsi ilə bağlı bütün məsələlərə toxunulacaq;
İkincisi, kommunikasiya ilə əlaqədar liderlər Azərbaycanın qərb hissəsi ilə Naxçıvan və Azərbaycan
ərazisindən Ermənistanın müxtəlif hissələri arasında tranzitləri, habelə hər iki ölkənin kommunikasiya
infrastrukturu vasitəsilə beynəlxalq nəqliyyat daşımalarını tənzimləyəcək prinsiplər üzərində razılığa gəldilər;
Üçüncüsü, liderlər Ermənistan ilə Azərbaycan arasında dövlətlərarası münasibətləri tənzimləyən gələcək
sülh müqaviləsinə dair müzakirəni davam etdirməyin zərurətini bildiriblər".
Bu ümumi müddəalar çərçivəsindəhumanitar məsələlərin həlli ciddi yer tutur. Bunlara minaların
təmizlənməsi və itkin düşmüş insanların taleyi ilə bağlı məsələlərin müzakirəsi daxildir.
Həmin məsələlər xüsusilə Azərbaycan üçün ciddi əhəmiyyət daşıyır. Çünki həm birinci, həm də ikinci
Qarabağ savaşında ermənilər Azərbaycan ərazilərini minalamışdılar və çox sayda Azərbaycan vətəndaşının taleyi
məlum deyil. Zaman-zaman aparılan araşdırmalar göstərir ki, işğalçılar azərbaycanlıları qətlə yetirərək kütləvi
məzarlıqlarda basdırıblar. Bu kimi qeyri-insani vəhşiliklərin üzə çıxarılması və itkin hesab edilən insanların
taleyinə aydınlıq gətirilməsi vacib işlərdəndir.
Rəsmi Bakının dəfələrlə bu məsələni qaldırmasına baxmayaraq, nə beynəlxalq təşkilatlar, nə də rəsmi
İrəvan ciddi reaksiya vermirdilər. İndi isə Avropa İttifaqı rəsmi səviyyədə bu problemin olduğunu etiraf edir və
onun həll edilməsi gərəkliyini bəyanlayır.
Azərbaycan diplomatiyası bu məsələni Qarabağın yenidən qurulması və insanların öz yurdlarına qayıtması
zərurəti ilə uğurlu şəkildə əlaqələndirə bilib. Əgər Avropa İttifaqı bu prosesdə iştirak etmək istəyirsə, onda itkin
düşən Azərbaycan vətəndaşlarının taleyinin aydınlaşdırılmasına və minalanmış sahələrin təmizlənməsi işinə
dəstək verməlidir. Azərbaycan Prezidenti üçüncü Brüssel görüşündə buna tam nail oldu vəŞarl Mişel açıqlama
verdi.
Bu bağlılıqda Şarl Mişelin açıqlamasında sərhəd məsələlərinin həllinin xüsusi yer tutması təsadüfi deyil.
Azərbaycan və Ermənistan sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası üçün birgə komissiya yaratmalı və bu
komissiya təcili iclaslarına başlamalıdır. Şübhə yoxdur ki, bu da Azərbaycan Prezidentinin ciddi səylərinin
nəticəsidir. Uzun müddətdir ki, İlham Əliyev ən yüksək səviyyələrdə həmin məsələnin həll edilməsi zərurətini
vurğulayır.
Azərbaycan tərəfi bu məsələni Cənubi Qafqazda sülh, sabitlik, təhlükəsizliyin təmini və əməkdaşlıq üçün
başlıca maneə adlandırır. Çünki sərhədlər qarşılıqlı surətdə tanınmasa, regionda heç bir halda qalıcı sülhdən və
sabitlikdən danışmaq mümkün olmayacaq. Ermənistan rəhbərliyi mütəmadi olaraq müxtəlif bəhanələrlə yeni ərazi
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iddialarını irəli sürəcək. Azərbaycan rəhbərinin bu uzaqgörən mövqeyinin əsaslı olduğunu üçüncü Brüssel
görüşündən sonra Ermənistandan yayılan informasiyalar da təsdiq etdi.
Məsələ ondan ibarətdir ki, Ermənistanın bir sıra siyasiləri və hətta rəsmi şəxslər Brüsseldə əldə edilən
razılıqların bir qismini inkar etməyə çalışdılar. O cümlədən "Zəngəzur dəhlizi" adlı ifadənin müzakirə
olunmadığından dəm vurdular. Onlar Ermənistan ərazisindən heç bir dəhlizin açıla bilməyəcəyi kimi absurd fikir
ifadə etdilər. Lakin eyni həyasızlıqla "istəsəniz Naxçıvan dəhlizindən bəhs edə bilərik" kimi təxribatçı və əsassız
fikirlər səsləndirdilər.
Erməni tərəfinin bu təxribatçı, qeyri-konstruktiv və aqressiv ritorikalı mövqeyinə Azərbaycan Prezidenti
Zəngilandan təmkinli, lakin çox ciddi cavab verdi. İlham Əliyev bildirdi ki, əgər Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
tanınmasa, onda Azərbaycan da Ermənistanın sərhədlərini tanımayacaq. Və bizə qədim Azərbaycan torpağı olan
Qərbi Zəngəzur çox yaxındır!
Hadisələrin gedişartı göstərdi ki, bu cür qətiyyətli mövqe erməniləri əməlli-başlı təlaşa salıb. Onlar dərhal
susdular və hətta ən radikal müxaliflərdən bəziləri Ermənistanı tərk etməyə məcbur oldu. Yəni, Brüsseldə əldə
edilən razılaşmalara əməl olunmasını rəsmi İrəvandan ciddi surətdə tələb edirlər. Deməli, üçüncü Brüssel görüşü
bir daha göstərdi ki, Azərbaycanın Cənubi Qafqazda yeni geosiyasi mənzərə yaratmaq istiqamətində
təşəbbüslərinin qarşısını heç kim bir qüvvə ala bilməyəcək!
Əksinə, indi dünyanın ən qüdrətli dövlətləri belə Bakı ilə əməkdaşlığa can atır və Azərbaycanın regiondakı
rolunu yüksək qiymətləndirirlər. Bunun bariz nümunələrindən biri ABŞ Prezidenti Cozef Baydenin Azərbaycan
Prezidentinə ünvanladığı məktubda ifadə edilən fikirlərdir.
Cozef Bayden Müstəqillik Günü münasibətilə Prezident İlham Əliyevə göndərdiyi təbrik məktubunda ifadə
edir ki, son 30 il ərzində iki ölkə arasında enerji mənbələrinin şaxələndirilməsi və beynəlxalq təhlükəsizlik
sahələrindəki əməkdaşlıq "tarixin mühüm anında" səmərəsini göstərir. Bunun nəticəsində hazırda Azərbaycan
dünyanın enerji bazarlarının təhlükəsizliyinin təmin olunması və sabitləşdirilməsində əhəmiyyətli rol oynayır. Bu
fikir onu göstərir ki, Amerika Azərbaycanın region ilə yanaşı, dünya miqyasında fəaliyyətinin əhəmiyyətini qəbul
edir və onunla əlaqələri inkişaf etdirməkdə qərarlıdır.
Azərbaycan: geosiyasətdə daha geniş statusa doğru...
Maraqlı və əhəmiyyətlidir ki, ABŞ-ın dövlət başçısı Azərbaycanın regional və qlobal miqyaslardakı rolunu
artıq yalnız enerji təhlükəsizliyi ilə çərçivələmir. Cozef Bayden açıq vurğulayır ki, "Azərbaycanın Ukraynanın
suverenliyinə dəstəyi, habelə Ukraynaya göstərdiyi humanitar və enerji sahəsində yardımı vacib ismarış verir.
Biz, həmçinin Sizin terrorizmə qarşı qlobal mübarizəyə verdiyiniz əhəmiyyətli töhfələrinizi təqdir edirik".
Bu onu göstərir ki, rəsmi Vaşinqton Azərbaycanın qlobal geosiyasi proseslərdə rolunu daha geniş aspektdə
qəbul etməyə başlayıb.
Azərbaycanın Ukrayna-Rusiya münaqişəsi kimi ciddi bir məsələdə müstəqil dövlət kimi öz siyasətini
yeritməsi olduqca vacib faktordur. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan qlobal geosiyasi-hərbi təhlükəsizlik
məsələsində öz mövqeyi olan dövlət kimi tanınır. Üçüncü Brüssel görüşündə Azərbaycanın tələblərinin tam yerinə
yetirilməsinin arxasında dayanan faktorlardan biri də məhz bununla bağlıdır!
Bütün bunlara görə təsadüfi deyildir ki, dünyanın ən qüdrətli dövlətinin başçısının məktubunda
Azərbaycanın faydalı geosiyasi fəaliyyətində Ermənistanla barışın əldə olunması məsələsinin xüsusi yer tutduğu
vurğulanıb. Cozef Bayden həmin aspektdə qeyd edir ki, "Amerika Birləşmiş Ştatları bütün Qafqaz və Trans-Xəzər
regionunun çiçəklənməsinə imkan verəcək Azərbaycan ilə Ermənistan arasında diplomatik təmasların
intensivləşdirilməsinə və Azərbaycanın iqtisadi, nəqliyyat və insanlararası əlaqələrinin qurulmasına kömək
etməyə hazırdır".
Amerikanın həm Azərbaycana, həm də üçüncü Brüssel görüşündə əldə edilən razılaşmalara münasibəti,
bizcə, tamamilə aydındır. Ağ ev administrasiyası Cənubi Qafqazda heç bir geosiyasi, iqtisadi, təhlükəsizlik,
əməkdaşlıq məsələlərinin Azərbaycanın razılığı olmadan həll edilə bilməyəcəyini anlamaqdadır. Və bu, ancaq
Amerikaya aid deyil. Son zamanlar İranın siyasətində müşahidə edilən bir sıra məqamlar rəsmi Tehranın da
konstruktiv düşünməyə başladığını nümayiş etdirir.
Belə ki, İran ərazisindən keçməklə Azərbaycanın Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu ilə Naxçıvan Muxtar
Respublikası arasında yeni kommunikasiya bağlantıları yaradılması haqqında Bakı ilə Tehran arasında razılıq əldə
olunub. Bu məqam xüsusi olaraq "İran İslam Respublikasının ərazisindən keçməklə Azərbaycan Respublikasının
Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında yeni kommunikasiya bağlantılarının
yaradılması haqqında anlaşma memorandumu"nda öz əksini tapıb.
Xatırladaq ki, İranda bir qədər əvvəl, ümumiyyətlə, Zəngəzur dəhlizindən bəhs etməyi İran üçün təhlükə
hesab edirdilər. Lakin Azərbaycan Prezidentinin məntiqli, əsaslı və milli maraqlara söykənən siyasəti rəsmi
2318

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Tehranın da mövqeyinəyenidən nəzər salmasına əsas yaratdı. Və indi İran rəhbərliyi Zəngəzur dəhlizinin
yaradılmasında iştirak etməyə hazırdır.
Bu o deməkdir ki, faktiki olaraq, Avropa və Amerika dayandırılması mümkün olmayan və Azərbaycanın
iradəsi ilə həyata keçən regional geosiyasi prosesdən kənarda qalmamağa çalışır. Həm üçüncü Brüssel görüşünün
nəticələri, həm də ABŞ Prezidenti Cozef Baydenin məktubu bu baxımdan gözlənilən idi.
Məsələnin digər tərəfi Azərbaycanın Cənubi Qafqazda Rusiya və Türkiyənin maraqlarını balanslaşdıra
bilməsi ilə bağlıdır. Burada Gürcüstan faktorunu da unutmaq olmaz. Çünki rəsmi Tbilisi dəfələrlə bəyan edib ki,
regional təhlükəsizlik məsələsində Azərbaycanla Türkiyənin atdığı addımları dəstəkləyir. Rusiya da
Azərbaycanın fəaliyyətinə son dərəcə həssaslıqla yanaşır.
Rəsmi Moskva dəfələrlə bildirib ki, Azərbaycanın irəli sürdüyü "3+3" əməkdaşlıq formatını dəstəkləyir.
Bundan başqa, Rusiya Azərbaycanla strateji müttəfiqlik sənədini imzalayıb. Hazırda Rusiya ilə Azərbaycan
arasında yeni əməkdaşlıq sazişlərinin imzalanması ilə bağlı müzakirələr aparılır. Bir sözlə, rəsmi Moskvanın
Azərbaycanın regiondakı rolu ilə əlaqəli tamamilə müsbət mövqeyi mövcuddur.
Türkiyəyə gəldikdə isə, bu ölkə Azərbaycanın ən yaxın müttəfiqidir. Ankara Bakının atdığı bütün regional
addımları dəstəkləyir. Xüsusilə işğaldan azad edilmiş Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun yenidən qurulması və burada
sülhün bərqərar olması üçün Türkiyə imkanları daxilində bütün addımları atır. Türkiyə rəhbərliyi dəfələrlə bəyan
edib ki, Azərbaycanın Ermənistanla barışına lazım olan dəstəyi verməyə hazırdır. Təsadüfi deyil ki, Prezident
İlham Əliyev üçüncü Brüssel görüşündə əldə edilən razılıqları Türkiyə Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanla
müzakirə edib.
Bütün bunlar üçüncü Brüssel görüşünün geosiyasi əhəmiyyəti haqqında müəyyən fikirlər ifadə etməyə
imkan verir. Hər şeydən öncə, aydın olur ki, Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin fonunda belə Azərbaycanın regional
sülhə nail olmaq istiqamətində atdığı addımları dünyanın bütün böyük gücləri qəbul edirlər. ABŞ, Rusiya, Avropa
İttifaqı, Türkiyə və İran rəsmi Bakının təşəbbüslərini dəstəkləyirlər. Brüsseldə əldə edilən razılıqlar bunu təsdiq
edir. Həmin razılıqlara böyük güclər etiraz etmir, hətta onların yerinə yetirilməsi zərurətini vurğulayırlar. Bu,
Ermənistanın qeyri-konstruktiv və təcavüzkar siyasətinin artıq beynəlxalq dəstəyini itirməsi əlamətidir.
Digər geosiyasi məqam Azərbaycanın regional təhlükəsizlik və əməkdaşlıq sahəsində Cənubi Qafqazın
həlledici gücü olması faktının Avropa İttifaqı tərəfindən qəbul edilməsi ilə əlaqəlidir. Üçüncü Brüssel görüşü
sübut etdi ki, Avropa İttifaqı Cənubi Qafqazda geosiyasi rolunun taleyini başlıca olaraq Azərbaycanla
münasibətlərdən asılı hesab edir. BuradanBrüsselin iki prosesin eyni zamanda təsirini nəzərə aldığı nəticəsini
çıxarmaq olar.
Onlardan biri – Rusiya-Ukrayna savaşı fonunda enerji təhlükəsizliyinin əhəmiyyətinin daha da artması və
bu prosesdə Azərbaycanın rolunun yeni səviyyəyə yüksəlməsi ciddi qəbul edilir. Son dövrlərdə Avropanın enerji
təhlükəsizliyində Azərbaycanın iştirakı həm də Mərkəzi Asiyadakı enerjidaşıyıcılarının Xəzər vasitəsi ilə nəqli
kontekstində qiymətləndirilir.
İkinci faktor Azərbaycanın regional və qlobal təhlükəsizlik sisteminin formalaşmasında rolunun yenidən
qiymətləndirilməsi ilə əlaqəlidir. Bu məsələdə də Avropa İttifaqı konstruktiv mövqe tutmağa başlayıb. Belə ki,
Azərbaycanın təhlükəsizliyinə geniş geosiyasi məkanda –Avropa, Qafqaz,Yaxın Şərq və Mərkəzi Asiya
miqyasında yanaşma tendensiyası üstünlük təşkil edir. Bu məkanda Azərbaycanın rolu yeniləşir.
Nəhayət, geosiyasi aspektdə aydın olur ki, Ermənistanın Cənubi Qafqazda yeni situasiya yaradılmasının
qarşısını almaq üçün manevr imkanları tükənməkdədir. Artıq Ermənistanın daxili siyasi qüvvələrinin bu prosesə
qarşı çıxan dairələri fəallıqlarının nəticə verməyəcəyinə inanmağa meyllənirlər. Bu isə o deməkdir ki, Azərbaycan
tarixi əhəmiyyəti olan dəyişikliklərə müəlliflik edir. Öncələr çox aqressiv və bir çox məqamlarda saymazyana
davranan erməni siyasi dairələri sakitləşməyə məhkumdurlar. Üçüncü Brüssel görüşündən sonra İrəvanın
küçələrində etiraz edən və heç bir şeyə nail ola bilməyən revanşist qüvvələr özləri üçün nəticə çıxarmalıdırlar.
Son Brüssel görüşünün siyasi-psixoloji təsirlərindən biri də məhz bundan ibarətdir.
Beləliklə, üçüncü Brüssel görüşünün geosiyasi nəticələri kifayət qədər ciddidir. Onun ümumi mahiyyəti
Azərbaycanın Cənubi Qafqazı təhlükəsizlik, sabitlik və əməkdaşlığa daha da yaxınlaşdırmasından ibarətdir.
Prezident İlham Əliyevin ardıcıl, qətiyyətli və əməkdaşlığın inkişafına istiqamətlənmiş siyasəti konkret
bəhrələrini verməkdədir. Müstəqil Azərbaycan artıq Cənubi Qafqazın parlayan ulduzudur!
Şərq.-2022.-17 iyun.-№105.-S.4.
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Azərbaycan Xəzərə dostluq, təhlükəsizlik, sülh və əməkdaşlıq dənizi kimi baxır
İttifaq Mirzəbəyli
Xəzəryanı ölkələr arasında dostluq və mehriban qonşuluq münasibətləri, o cümlədən, BMT, ATƏT,
İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı, Türk Dövlətləri Təşkilatı, MDB və İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində
ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlıq Xəzər dənizində sabitliyin və təhlükəsizliyin mühüm amilidir.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Aşqabad, 29 iyun 2022-ci il
Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin mühüm tərkib hissələrindən biri region ölkələri ilə münasibətlərin
yüksək səviyyədə qurulmasına nail olmaqdır. Bu məqsədlə də ləyaqətli sülhə, ədalətli tərəfdaşlığa,
bərabərhüquqlu əməkdaşlığa, mehriban qonşuluğa, təhlükəsiz birgəyaşayış prinsiplərinə daim xüsusi önəm
veririk.
Ulu öndər Heydər Əliyev xatırladırdı ki, biz təkcə sərhəd qonşularımızla və ya türkdilli ölkələrlə deyil,
eləcə də, Xəzəryanı ölkələr və postsovet məkanındakı dövlətlərlə əməkdaşlığın genişləndirilməsinə çalışacağıq.
Çünki bizim iqtisadiyyatımız, ilk növbədə, bu ölkələrin iqtisadiyyatı ilə bağlı olmuşdur.
Artıq hamının bəyəndiyi və etiraf etdiyi faktdır ki, Prezident İlham Əliyev bütün sahələrdə olduğu kimi,
xarici siyasətin bu istiqamətində də ulu öndərin siyasi kursunu mükəmməl şəkildə və yaradıcılıqla davam etdirir.
Dövlət başçımızın iyunun 29-da reallaşdırdığı Aşqabad səfəri də məhz həmin arqumentin təsdiqi kimi qəbul
edilir.
“Xəzər beşliyi”nin Aşqabad sammiti barədə çox yazıldığına və danışıldığına görə bu yazıda ancaq həmin
formatın regional təhlükəsizliyə verdiyi töhfələrdən danışmaq istəyirəm.
1991-ci ildə Sovet İttifaqı dağılana qədər Xəzər SSRİ və İran arasında bölüşdürülmüşdü. Regionda yeni
ölkələrin yaranması isə vəziyyəti xeyli mürəkkəbləşdirirdi. Xəzərə dəniz kimi baxıldığı təqdirdə, okeanla əlaqəsi
olmayan bu hövzə Beynəlxalq Dəniz Qanununa, yəni Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Dəniz Qanununa tabe
olacaqdı. Həmin məcburi sənəd ölkələrin dünya okeanından necə istifadə edə biləcəyi ilə bağlı qaydaları
müəyyən edir. Yəni Xəzəri dəniz kimi tanısaydıq, sahilyanı ölkələrlə yanaşı başqaları da burada resurs axtara
bilərdilər. Xəzərə göl kimi yanaşdıqda isə, onun sahəsi beş sahilyanı ölkə arasında bərabər bölünmüş olardı.
2018-ci ilin avqustunda Qazaxıstanın Aktau şəhərində Xəzərin statusu barədə imzalanmış konvensiya bu
mübahisəni həll etmək üçün bir yol xəritəsi rolunu oynayırdı. Belə ki, həmin konvensiya Xəzərə “xüsusi hüquqi
status” verir. Yəni o, nə dəniz, nə də göl kimi təyin edilir. Odur ki, bu sənədə əsasən, yerüstü su ümumi istifadə
olunacaq, yəni ərazi sularından kənarda bütün sahilyanı ölkələrə giriş azadlığı verilir. Təbii sərvətlərlə zəngin
olan dəniz dibi isə bölünür.
“Xəzər beşliyi” arasında bu mükəmməl sənədin ərsəyə gəlməsinə görə qazaxıstanlı siyasətçilər ulu öndər
Heydər Əliyevin siyasi uzaqgörənliyini, Türkmənistan rəhbərliyi isə Prezident İlham Əliyevin prinsipiallığını
xüsusi qeyd edirlər.
Bu da əsassız deyil. Çünki Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakıda Xəzəryanı ölkələrin dövlət
başçılarının Zirvə Görüşündə məsələyə böyük inamla münasibət bildirmişdi: “Bizi birləşdirən Xəzər dostluq,
əməkdaşlıq dənizidir. Mən əminəm ki, Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçılarının növbəti zirvə görüşü Xəzərdə
sülhün, təhlükəsizliyin təmin edilməsi, əməkdaşlığın dərinləşməsi üçün mühüm addım olacaqdır. Xəzər dənizinin
hüquqi statusunun müəyyən edilməsi istiqamətində çox fəal işlər gedir, ekspert qrupları işləyir. Ümid edirəm ki,
gələcək dövrlərdə bu istiqamətdə əməli nəticələr əldə olunacaqdır. Bu günə qədər Xəzərin hüquqi statusunun
müəyyən edilməməsi aramızda olan dostluq əlaqələrinə heç bir təsir göstərmədi. Münasibətlərimiz çoxşaxəlidir.
Əlbəttə, biz çox istərdik ki, Xəzərin hüquqi statusu tezliklə öz həllini tapsın və bu istiqamətdə səylərimizi davam
etdirəcəyik”.
Bəli, dövlət başçıları bu istiqamətdə səylərini davam etdirdilər və nəticədə yuxarıda qeyd etdiyimiz
mükəmməl sənəd ərsəyə gəldi.
Prezident İlham Əliyev 2014-cü il sentyabrın 29-da Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçılarının Həştərxanda
keçirilən IV Sammitində Bakı Sammitinin sənədlərini xatırladaraq demişdi: “Bakı Sammitinin yekunlarına
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əsasən imzalanan “Xəzər dənizində təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş” qaçaqmalçılığa,
brakonyerliyə, qanunsuz miqrasiyaya, insan alverinə, mütəşəkkil cinayətkarlığa və terrorizmə qarşı mübarizə
sahəsində sərhəd xidmətləri və digər dövlət qurumları arasında əməkdaşlığın və qarşılıqlı fəaliyyətin mühüm
mexanizmini yaratdı. Ötən dövrdə Xəzər dənizində əməkdaşlığın hüquqi bazasının möhkəmləndirilməsi üzrə
xeyli iş görülüb. Tərəflər “Xəzər dənizində fövqəladə halların qabaqlanması və nəticələrinin aradan qaldırılması
sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş”in razılaşdırılmasını başa çatdırıb, imzalanması üçün təklif ediblər.
Xəzəryanı dövlətlərin bu sahədə əməkdaşlığının və qarşılıqlı fəaliyyətinin möhkəmlənməsi Xəzərdə daha
səmərəli və təhlükəsiz fəaliyyətə xidmət edəcək”.
Dövlət başçımız xatırladır ki, biz Bakı Sammitində qəbul edilmiş uzlaşdırılmış qərara sadiqliyimizi
təsdiqləyərək, sahilyanı dövlətin suverenliyinin şamil edildiyi su məkanı da daxil olmaqla 25 dəniz mili ölçüsünü
əsas götürərək milli zonanın eninin müvafiq şəkildə razılaşdırılmasına tərəfdarıq. Biz dənizin dibinin həmhüdud
sahələrinin bölgüsündə əsas norma kimi hamılıqla tanınmış orta xətt prinsipini toxunulmaz hesab edir, dənizçilik,
Xəzər dənizindən digər dənizlərə sərbəst gediş-gəliş və tranzit məsələlərinə böyük əhəmiyyət veririk.
Yəni başda İlham Əliyev olmaqla Azərbaycan dövləti istənilən məsələni sülh yolu ilə, danışıqlar prosesiylə
həll etmək istədiyinə görə dövlətimiz daim bir-birindən üstün nailiyyətlərə imza atır.
Xatırladaq ki, Xəzərin hüquqi statusunun ilkin müddəaları Peterburq (1723), Rəşt (1731), Gülüstan (1813),
Türkmənçay (1828) müqavilələrində öz əksini tapmışdır. Lakin həmin sənədlərdə də hüquqi baxımdan “status”
anlayışı olmamışdır. Bu müqavilələrlə Rusiyaya Xəzərdə böyük imtiyazlar verilirdi. Xəzərin hüquqi statusuna
daha çox diqqət ayıran sənəd 1921-ci il fevralın 26-da Moskvada imzalanmış Rusiya – İran müqaviləsi olmuşdur.
1970-ci ildə isə ilk dəfə olaraq Xəzər dənizinin SSRİ-yə məxsus hissəsinin sektorlara bölünməsi məsələsi
müzakirə edilməyə başlanmış və SSRİ-nin Neft Sənayesi Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilmişdir. Bu bölgüyə
əsasən Xəzər dənizi müvafiq olaraq Rusiya, Qazaxıstan, Azərbaycan, Türkmənistan, habelə, SSRİ-nin quru
sərhədi ilə müəyyən edilən İran sektoruna bölünmüşdür. Bu bölgü zamanı Xəzərin hüquqi, coğrafi vəziyyətindən
irəli gələn, beynəlxalq-hüquqi təcrübədə hamı tərəfindən qəbul edilmiş orta xətt prinsipi əsas götürülmüşdür.
Sonda xatırladaq ki, dövlət başçımız “beşliyin” Aşqabad sammitində regional sülh, sabitlik və
təhlükəsizlik məsələlərini növbəti dəfə qabartmışdır: “Qeyd etməyə şadam ki, bizim qarşılıqlı fəaliyyətimizin
əsasını bütün tərəflərin mənafelərinin nəzərə alınması, Xəzəryanı dövlətlərin suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə,
müstəqilliyinə hörmət və bir-birinin daxili işlərinə qarışmamaq təşkil edir. Xəzər dənizi bizim regionun
xalqlarının rifahının yüksəldilməsinə yönəlmiş bir çox beynəlxalq və regional layihələrin mühüm tərkib
hissəsidir”.
Bəli, artıq hamının qəbul etdiyi faktdır ki, nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı, nəqliyyat xidmətlərinin və
multimodal daşımaların keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması əməkdaşlığın mühüm istiqamətidir. Nəqliyyat sahəsində
Xəzəryanı dövlətlər arasında bağlanmış ikitərəfli və çoxtərəfli müqavilələr Xəzər dənizi regionunun inkişaf etmiş
infrastruktura malik iri beynəlxalq nəqliyyat qovşağına çevrilməsi üçün yaxşı təməl yaradır. Bunun isə bir adı var:
Regional təhlükəsizliyə, sülhə və sabitliyə verilən töhfələr.
Xalq qəzeti. - 2022.- 2 iyul. - № 138. - S. 3.
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Azərbaycanın növbəti tarixi töhfəsi
Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə Qoşulmama Hərəkatı Parlament Şəbəkəsinin təsis olunması
təşkilata üzv dövlətlər tərəfindən təqdir olunur
Rəşad Cəfərli
Bakı daha bir beynəlxalq tədbirə evsahibliyi etdi. Heydər Əliyev Mərkəzində keçirilən Qoşulmama
Hərəkatı Parlament Şəbəkəsinin "Dünyada sülhün və dayanıqlı inkişafın təşviqində milli parlamentlərin rolunun
gücləndirilməsi" mövzusuna həsr olunan Bakı Konfransında 40-dan çox ölkənin parlamenti və 9 beynəlxalq
parlament təşkilatı təmsil olundu. Qoşulmama Hərəkatına üzv dövlətlərin parlamentlərarası əməkdaşlığa verdiyi
əhəmiyyətin əyani göstəricisi olan konfrans vacib müzakirələrlə yadda qaldı.
Etimadın göstəricisi
Qoşulmama Hərəkatı (QH) BMT-dən sonra dünyanın ikinci böyük təşkilatıdır. 120 ölkəni birləşdirən QH
dünyadakı mövcud təşkilatlar arasında istər tarixi, istər üzvlərinin sayı baxımından kifayət qədər sanballı
qurumdur. Azərbaycanın üzv olduğu digər təşkilatlarla müqayisədə QH-də iştirakı nisbətən yenidir. Belə ki, milli
maraqlarımızı qətiyyətlə təmin edən xarici siyasət kursu yürüdən respublikamız QH-yə cəmi 11 il əvvəl - 2011ci ildə tamhüquqlu üzv olmaq barədə qərar verib.
Azərbaycan ilk gündən hərəkatın ruhuna və prinsiplərinə hörmətlə yanaşıb. Bu da ondan irəli gəlir ki, rəsmi
Bakı bütün dövlətlərlə bərabər əməkdaşlıq münasibətlərini inkişaf etdirməyə yönəlmiş siyasət həyata keçirir. Ona
görə hərəkata üzv olduğu nisbətən qısa müddət ərzində Azərbaycan özünün uğurlu xarici siyasəti sayəsində bu
təsisat daxilində böyük nüfuz və etimad qazanıb.
2019-cu ildən isə Azərbaycan QH-yə sədrliyi həyata keçirir. Ötən dövr ərzində hərəkatın sədri qismində
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə təşkilat tərəfindən mühüm tədbirlər həyata keçirilib. Xüsusən
Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsləri ilə QH-nin pandemiya ilə mübarizə tədbirləri qlobal səviyyədə təqdir
olunub və böyük razılıqla qarşılanıb. Bu tədbirlər pandemiya ilə mübarizədə beynəlxalq həmrəyliyin, o cümlədən
COVID-19 əleyhinə peyvəndlərə əlçatanlığın təmin edilməsində böyük rol oynayıb. Ötən ilin dekabr ayında BMT
Baş Assambleyasının 76-cı sessiyası çərçivəsində assambleyanın plenar iclasında hərəkatın sədri qismində
Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə hərəkat üzvləri adından irəli sürülmüş "COVID-19 əleyhinə peyvəndlərə
bərabər, məqbul qiymətə, vaxtında və universal əlçatanlığın təmin edilməsi" adlı qətnamə BMT-yə üzv dövlətlərin
mütləq əksəriyyətinin dəstəyi ilə qəbul edilib.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanın QH-yə sədrliyi səmərəli olmaqla, hərəkatın fəaliyyətinin daha da
canlandırılmasına, onun qlobal proseslərdə iştirakına böyük töhfələr verib. Respublikamızın hərəkata sədrliyinin
bir il uzadılması da bundan irəli gəlir. Bu, qlobal miqyasda ölkəmizə göstərilən etimadın növbəti nümunəsidir.
Respublikamız isə bundan sonra QH-nin fəaliyyətini qlobal problemlərin həlli uğrunda qətiyyətlə və layiqincə
səfərbər edəcək.
"Azərbaycan həmişə regional mövzular və qlobal məsələlərlə bağlı öz mövqeyini nümayiş etdirirdi və
əlbəttə ki, Qoşulmama Hərəkatının Sədri olaraq biz ədalətsizliyə, beynəlxalq hüququn pozulmasına, müxtəlif
münaqişələrə qarşı sərgilənən selektiv yanaşmaya və ayrı-seçkiliyə qarşı mübarizə aparmağa davam edəcəyik", bunu Prezident İlham Əliyev Qoşulmama Hərəkatı Parlament Şəbəkəsinin Bakı Konfransında çıxışı zamanı
bildirib.
Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin QH-nin qlobal səviyyədə gedən proseslərdə rolu barədə fikirləri
təşkilatın fəaliyyət istiqamətlərinin müəyyənləşməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Azərbaycan nümunəsi
Xatırladaq ki, ötən il QH-də Azərbaycan təşəbbüsü əsasında Hərəkatın üzv dövlətlərini təmsil edən
gənclərin iştirakı ilə Qoşulmama Hərəkatı Gənclər Şəbəkəsi təsis olunub. Azərbaycanın irəli sürdüyü və üzv
dövlətlər tərəfindən dəstəklənmiş digər bir təşəbbüs Nyu Yorkda Qoşulmama Hərəkatının Dəstək Ofisinin
yaradılmasıdır. Bunlar QH-nin institusional inkişafı üçün atılmış mühüm addımlardır.
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Azərbaycanın QH-yə uğurla sədrlik etməsinin başqa bir nümunəsi təşkilatın Parlament Şəbəkəsinin
yaradılmasıdır. QH-nin prinsip, ideya və məqsədlərinin həyata keçirilməsində parlamentarilərin konstruktiv rolu
nəzərə alınaraq, üzv dövlətlərin parlamentləri arasında əlaqələrin dərinləşdirilməsi məqsədilə Prezident İlham
Əliyevin təşəbbüsü ilə 2021-ci ilin noyabr ayında Qoşulmama Hərəkatının Parlament Şəbəkəsi təsis olunub.
Qoşulmama Hərəkatı Parlament Şəbəkəsinin Bakı Konfransında çıxışında Azərbaycanın bu təşəbbüsünün
dəstəklənməsinə görə minnətdarlığını bildirən Prezident İlham Əliyev deyib: "Həmrəylik və qarşılıqlı dəstəyin
gücləndirilməsi istiqamətində əlavə bir addım olan Azərbaycanın bu təşəbbüsünü dəstəklədiyinə görə Qoşulmama
Hərəkatına üzv olan dövlətlərə minnətdarlığımı bildirirəm. Azərbaycan parlamentinin səkkiz il ərzində sabiq bir
üzvü olaraq, sizin sabiq həmkarınız olaraq mən parlament diplomatiyasının və parlamentlərarası münasibətlərin
necə əhəmiyyət kəsb etdiyini yaxşı bilirəm. Əminəm ki, parlament şəbəkəmiz təkcə ölkələrimiz arasında
həmrəyliyə töhfə verməyəcək, eyni zamanda dünyanın müxtəlif parlament təşkilatları ilə sıx iş münasibətləri
quracaq".
QH Parlament Şəbəkəsinin yaradılması Azərbaycanın bu təşkilatın fəaliyyətinə tarixi töhfəsidir.
Azərbaycan Prezidentinin təşəbbüsü ilə təsis olunan Parlament Şəbəkəsi təşkilata üzv ölkələrin parlamentləri
arasında əməkdaşlığın inkişafı baxımından olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Çünki bir sıra mövcud
problemləri yalnız beynəlxalq səylər nəticəsində birgə həll etmək mümkündür. Təbii ki, bu işdə parlamentlər də
öz sözünü deməli, qlobal problemlərə qarşı səylərini birləşdirməlidirlər.
Azərbaycan. - 2022.- 2 iyul. - № 138. - S. 1,5.
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Azərbaycan dünyada sülhün və sabitliyin təmin olunmasına layiqli töhfələr verir
Vaqif Bayramov
Qoşulmama Hərəkatı dünyada BMT-dən sonra ikinci ən böyük beynəlxalq təsisatdır. Hesab edirəm ki, biz
səylərimizi səfərbər edərək potensialı və həmrəyliyi gücləndirməli, vahid mövqedən çıxış etməliyik. Bilirəm ki,
bəzi üzvlər arasında müəyyən problemlər var. Düşünürəm ki, Qoşulmama Hərəkatı həmin problemlərin həlli
yolunu tapmaq üçün platforma ola bilər. Həmçinin ölkələrimizin maraqlarının müdafiəsi üçün platforma rolunu
oynaya bilər. Çünki Qoşulmama Hərəkatının bir çox üzvü oxşar tarix və problemlərə malikdir. Bir çox hallarda
ədalətsizliklə üzləşib və öz milli maraqlarını müdafiə etməyə çalışır. Biz bunu birlikdə edə bilərik və bunu daha
səmərəli edə bilərik. Biz məhz bunun tərəfdarıyıq.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dövlət başçısı kimi bütün fəaliyyəti dövründə ölkəmizin beynəlxalq
aləmdə mövqelərini möhkəmləndirməyi qarşıya mühüm vəzifə kimi qoyub, müstəqil xarici siyasətə üstünlük
verərək, daim geosiyasi reallıqlara uyğun innovativ təkliflərlə çıxış edib. Milli dövlətçilik maraqlarının müdafiəsi
zamanı həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli formatda reallaşdırdığı siyasəti hər zaman diqqət mərkəzində saxlayıb.
Bu cür müstəqil xarici siyasət kursunun gerçəkləşdirilməsi ilə əldə edilən uğurlar isə, hətta dünyada birbirinə qarşı duran güclər tərəfindən də müsbət dəyərləndirilib. Ümumiyyətlə, Azərbaycan rəhbərinin xarici
siyasətinin əsasını ikitərəfli münasibətlərdə bərabər hüquq, qarşılıqlı hörmət, bir-birinin daxili işlərinə
qarışmamaq prinsipləri təşkil edib. Şübhəsiz ki, belə bir xəttə, mövqeyə əsaslanan müstəqil və qətiyyətli siyasət
beynəlxalq güc mərkəzləri tərəfindən də yüksək razılıqla qarşılanıb.
Azərbaycan son 18 ildə dünyanın üzləşdiyi fors-major vəziyyətlərdə belə yüksək idarəçilik mədəniyyəti
nümayiş etdirib. Məsələn, 2019-cu ilin dekabr ayından başlanan koronovirus pandemiyasına qarşı ciddi mübarizə
aparıb. Prezident İlham Əliyevin və ölkəmizin Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın bu təhlükəli
bəlaya qarşı mübarizədə həmrəylik, birlik çağırışları diqqət çəkib. Dövlətimizin başçısı koronavirus
pandemiyasının doğurduğu çətinlikləri aradan qaldırmaq məqsədilə ardıcıl və sistemli addımların atılmasını
gerçəkləşdirib.
Yeri gəlmişkən, Azərbaycanın pandemiyaya qarşı mübarizə tədbirləri bir çox dövlətlər tərəfindən model
olaraq seçilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə 2020-ci ilin 10 aprel tarixində Türkdilli
Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası, həmin il mayın 4-də isə Qoşulmama Hərəkatının Təmas qrupu çərçivəsində
COVID-19 pandemiyasına qarşı milli, regional və qlobal səviyyədə mübarizəyə həsr olunan video formatda zirvə
görüşlərinin təşkili beynəlxalq səviyyədə xüsusi dəyərləndirilib.
Qoşulmama Hərəkatının bu dəhşətli xəstəliklə mübarizəyə həsr olunan zirvə görüşündə Prezident İlham
Əliyevin COVİD-19 pandemiyasına qarşı mübarizədə beynəlxalq səylərin birləşdirilməsi məqsədilə BMT Baş
Məclisinin xüsusi sessiyasının keçirilməsi təşəbbüsü üzv dövlətlər tərəfindən razılıqla qarşılanıb. Nəticədə
dekabrın 3-də Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının koronavirus xəstəliyi – COVID-19 ilə mübarizəyə həsr
edilən xüsusi sessiyası keçirilib. BMT Baş Məclisinin sayca 31-ci xüsusi sessiyasında həm milli səviyyədə, həm
də Qoşulmama Hərəkatı adından çıxış edən dövlətimizin başçısı Azərbaycanın pandemiyaya qarşı mübarizə
prosesinə müxtəlif səviyyələrdə töhfə verdiyini diqqətə yönəldərək, məlum təşəbbüsə qarşı çıxış edən yeganə
dövlətin yenə də destruktiv davranışı ilə özünü artıq dünyada mənfur əməllər sahibi kimi tanıdan Ermənistan
olduğunu bildirib.
Azərbaycanın ötən illər ərzində yürütdüyü bu cür siyasət ölkəmizə dost ölkələrin sayının getdikcə artması
ilə nəticələndi. Bunun məntiqi nəticəsi İkinci Qarabağ müharibəsinin gedişində özünü qabarıq büruzə verdi. Belə
ki, 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan və Ermənistan arasında müharibənin başlanmasından bir müddət sonra
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında bəzi dövlətlər Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı qeyri-obyektiv, qərəzli
mövqeyi əks etdirən bəyanatın qəbuluna nail olmaq istəyərkən, məhz bir sıra tərəfdaşlarımız, o cümlədən
Azərbaycanın sədrlik etdiyi Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələr tərəfindən bunun qarşısı alındı. Prezident İlham
Əliyev iyunun 30-da Heydər Əliyev Mərkəzində Qoşulmama Hərəkatı Parlament Şəbəkəsinin “Dünyada sülhün
və dayanıqlı inkişafın təşviqində milli parlamentlərin rolunun gücləndirilməsi” mövzusuna həsr olunan Bakı
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konfransındakı çıxışında Hərəkata üzv dövlətlər tərəfindən Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinin daim
dəstəklənməsini yüksək qiymətləndirərək, təşkilatın Vətən müharibəsində tutduğu mövqe ilə bağlı dedi: “Bəzi
ölkələr bizim bu haqq işimizi BMT, onun Təhlükəsizlik Şurası səviyyəsinə çıxarmağa cəhd etdi. Lakin həmin
vaxt Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü olan, Qoşulmama Hərəkatında təmsil olunan dostlarımız antiAzərbaycan mahiyyətli bəyanatı blokladılar. Azərbaycana qarşı ittihamı blokladılar və bununla da ermənipərəst
qlobal qüvvələrin Azərbaycana qarşı hücumuna mane oldular. Biz bu həmrəyliyə görə sizə minnətdarıq”.
Dövlətimizin başçısı çıxışında daha sonra bildirdi ki, Azərbaycan həmişə regional mövzular və qlobal
məsələlərlə bağlı öz mövqeyini nümayiş etdiririb və əlbəttə ki, Qoşulmama Hərəkatının sədri olaraq ədalətsizliyə,
beynəlxalq hüququn pozulmasına, müxtəlif münaqişələrə qarşı sərgilənən selektiv yanaşmaya, habelə ayrıseçkiliyə qarşı mübarizə aparıb. Qoşulmama Hərəkatının hər bir üzv dövləti də bu istiqamətlərdə böyük dəstək
göstərib. Üzv ölkələr tərəfindən Qoşulmama Hərəkatına sədrliyin Azərbaycana verilməsini və sonra onun
uzadılması ilə bağlı yekdil qərarı da məhz bu amil- ölkəmizin sülhpərvər siyasətinə bəslənilən münasibət
şərtləndirib.
Dövlətimizin başçısı Qoşulmama Hərəkatı Parlament Şəbəkəsinin Bakı konfransındakı çıxışında mühüm
bir məqama da toxunaraq, vurğuladı ki, Azərbaycan Vətən müharibəsində qazandığı parlaq qələbə ilə münaqişəyə
son qoydu, ədalət və beynəlxalq hüququ bərpa etdi. Ölkə rəhbərinin söylədiyi kimi, bu haqlı mövqe, reallıq
təsadüfi deyildi. Azərbaycan İkinci Qarabağ müharibəsindən əvvəl olduğu kimi, döyüşlər getdiyi vaxtda da öz
konstitusion hüquqları, həmçinin BMT-nin Nizamnaməsi, Helsinki Yekun Aktı çərçivəsində mübarizə aparırdı,
öz əbədi-əzəli torpağı uğrunda işğalçıya qarşı vuruşurdu və yeni reallıq yaradırdı. Bu, fakt idi və bu həqiqət, necə
deyərlər, dünyanın gözü qarşısında baş verirdi. Təbii ki, beynəlxalq ictimaiyyət, dünya gücləri, eləcə də nüfuzlu
beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də bu reallıq qəbul edilirdi. Bu, bir tərəfdən Azərbaycanın Vətən müharibəsindəki
haqlı, ədalətli mövqeyinin, digər tərəfdən isə Azərbaycan Prezidentinin yürütdüyü yorulmaz xarici siyasətinin
məntiqi nəticəsi idi.
Azərbaycan Ordusu İkinci Qarabağ müharibəsini ədalətlə, beynəlxalq hüququn prinsiplərinə uyğun,
beynəlxalq humanitar normaları pozmadan apardı, daim ləyaqət nümayiş etdirdi. Amma Ermənistan nəinki
döyüşlərdə, hətta işğal dövründə bunun əksini sərgilədi, yaşayış sahələrini, maddi-mədəni nümunələri,
infrastrukturu dağıtdı. Prezident İlham Əliyev sözügedən konfransdakı çıxışında bu barədə dedi: “Azərbaycan
dünyada ən böyük ədalətsizliklə üzləşmiş ölkələrdən biri idi. Ərazimizin 20 faizinin Ermənistan tərəfindən işğal
edilməsi etnik təmizləmə ilə nəticələndi. Bir milyon azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşdü.
Bizim tarixi və dini irsimiz erməni işğalçıları tərəfindən yer üzündən silinib. Bu gün azad olunmuş ərazilərə səfər
edənlər bu barbarlığın və vandalizmin şahidi ola bilərlər. Məscidlərimizin təhqiri, mədəni və dini abidələrimizin
dağıdılması – bunlar faktlardır və bunu heç kəs görməzdən gələ bilməz. Ermənipərəst qüvvələr nə qədər də bunu
görməzdən gəlməyə çalışsalar da, buna müvəffəq ola bilmirlər. Çünki artıq minlərlə, bəlkə on minlərlə insan, o
cümlədən xarici qonaqlar, siyasətçilər, parlament sədrləri və üzvləri, jurnalistlər, ekspertlər və sıravi insanlar azad
edilmiş ərazilərə səfər ediblər”.
Azərbaycan İkinci Qarabağ müharibəsini tarixi zəfərlə başa vuraraq hazırda regionda yeni reallıqlar
yaradıb. Eyni zamanda, Vətən savaşından əvvəlki dövrdə ölkəmizə Ermənistanın qələbəsi gerçəkliyini qəbul
etdirməyə çağıran bəzi beynəlxalq təşkilatlar və dövlətlər tərəfindən də bu yeni reallıqla barışılıb. Bir sözlə, artıq
beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın yaratdığı yeni reallığı çoxları qəbul edib. Bu, vəziyyəti, əlbəttə, Azərbaycan
liderinin apardığı uğurlu xarici siyasət şərtləndirib. Dövlətimizin başçısı bununla bağlı çıxışlarının birində deyib:
“Biz öz konstitusion hüquqlarımız çərçivəsində, BMT-nin Nizamnaməsi, Helsinki Yekun Aktı çərçivəsində yeni
reallıq yaratmışıq və hamı bu reallıqla hesablaşmalıdır. Bu, asan məsələ deyildi… Bu, daimi iş idi. Nəticədə bu
gün beynəlxalq təşkilatlar – BMT, Qoşulmama Hərəkatı, ATƏT, Avropa İttifaqı, MDB tərəfindən bu reallıq
tamamilə qəbul edilib. Biz bunu həm formal mənada, həm də xalis ünsiyyətdə görürük. Üstəlik, mən beynəlxalq
strukturların çoxsaylı rəhbərləri və dövlət başçıları ilə əlaqədə olarkən müşahidə edirəm, indi biz öz haqq işimizə
qat-qat artıq dəstək görürük”.
Lakin Ermənistan bu gerçəkliklə barışmaq istəmir, müxtəlif bəhanələrlə sülh sazişini imzalamaqdan
yayınır, əsassız “status” iddiaları ilə çıxış edir, ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətini canlandırmağa cəhdlər
göstərir.
Azərbaycan Prezidenti vaxtaşırı Minsk qrupunun münaqişə dövründəki fəaliyyətsizliyinə toxunub. Ölkə
rəhbəri ATƏT-dən mandat alan bu təsisatın 28 il ərzində heç bir əməli iş görmədiyini, buna görə də Azərbaycanın
Qarabağ münaqişəsini həll etdikdən sonra artıq bu təsisatın fəaliyyətinə ehtiyac qalmadığını bildirib. Dövlətimizin
başçısı xüsusilə Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonra Minsk qrupunun üç həmsədrinin bir araya gəlməsi
mümkünsüzlüyünün hamının anladığını da diqqətə çatdırıb.
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Ümumiyyətlə, Ermənistanın yaratdığı münaqişənin nizamlanması üçün 24 mart 1992-ci il tarixdə təsis
olunan ATƏT-n Minsk Qrupu fəaliyyəti ərzində məsələnin həllinə yox, dondurulmasına çalışıb və bununla da
uzun bir zaman ərzində aparılan danışıqlar nəticəsiz qalıb. Həm işğalçıya, həm də işğala məruz qalan tərəfə eyni
münasibət bəslənilib və beynəlxalq qətnamələr kağız üzərində saxlanılıb. Məsuliyyətli ölkə olaraq Azərbaycan
daim beynəlxalq hüquqa sadiqliyini nümayiş etdirərək, münaqişənin danışıqlar vasitəsilə həllinə çalışıb.
Cəzasızlıqdan yararlanan Ermənistan isə daha da irəli gedərək, Azərbaycanı yeni torpaqlar uğrunda yeni müharibə
ilə hədələyərək, dövlət sərhədi və keçmiş təmas xətti boyu hərbi təxribatlara əl atmaqdan belə çəkinməyib.
Prezident İlham Əliyevin konfransdakı çıxışında vurğuladığı kimi, bu gün Azərbaycanın münaqişəni həll
etməsindən, işğala son qoymasından, özünün ərazi bütövlüyünü hərbi-siyasi yollarla bərpa etməsindən sonra
Minsk qrupuna ehtiyac yoxdur. Buna baxmayaraq, təəssüflər olsun ki, Ermənistan və digərləri onu həyata
qaytarmağa çalışır. Lakin bu, mümkünsüzdür. “O, artıq ölüb. İşğaldan əziyyət çəkmiş ölkə kimi biz bunu açıq
şəkildə bəyan edirik. Düşünürəm ki, ATƏT-in Minsk qrupu ilə bağlı hər hansı spekulyasiya nəinki qeyriməhsuldardır, eyni zamanda, regionda mümkün sülhün bərqərar olması üçün dağıdıcı təsirə malikdir”, – deyə
dövlətimizin başçısı söyləyib.
Bəli, Ermənistanın 30 ilə yaxın bir müddətdə torpaqlarımızı işğalda saxlaması bu dövlətin etdiyi hərəkətlərə
beynəlxalq təşkilatlar, dünya göcləri tərəfindən laqeyd münasibətin nəticəsi idi. Dövlətimizin başçısı işğal illəri
dövründə müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə çıxış edərkən, dünya güclərini, nüfuzlu beynəlxalq qurumları
Ermənistana qarşı sanksiyaların tətbiqinə çağıraraq, problemin dinc həllinin yeganə yolunu bunda gördüyünü
deyirdi. Yalnız bu yolun səmərəli olacağını, işğalçı ölkənin iqtisadiyyatına sarsıdıcı təsir göstərəcəyini
vurğulayırdı. Dövlətimizin başçısın qeyd etdiyi kimi, əfsuslar olsun ki, heç bir sanksiya tətbiq edilmədi və əksinə,
Ermənistan Azərbaycanla müqayisədə bəzi ermənipərəst siyasətçilərdən daha çox dəstək alırdı.
Göründüyü kimi, Minsk qrupunun, habelə Ermənistanın digər havadarlarının fəaliyyətlərində yeganə
məqsəd münaqişəni dondurmaq və torpaqlarımızı əbədi işğal altında saxlamaq idi. Azərbaycan 44 günlük Vətən
müharibəsində həmin ədalətsiz siyasətə son qoydu, güc və siyasi müdriklik sayəsində torpaqlarımızı azad etdi,
eyni zamanda, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin kobud pozulması və onlara məhəl qoyulmaması kimi
halları aradan qaldırdı.
Prezident İlham Əliyev çıxışında məhz bu məqamı xüsusi vurğulayaraq, belə bir narahatlığın BMT və onun
Təhlükəsizlik Şurası çərçivəsində islahatların aparılması məsələsini gündəmə gətirdiyini qeyd etdi. “Çünki
qətnamələr icra edilmirsə, onları qəbul etməyin nə mənası var. Biz islahatların tərəfdarıyıq və hesab edirəm ki,
bu, Qoşulmama Hərəkatının dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində müzakirə olunmalı və BMT Təhlükəsizlik
Şurasının qətnamələrinin siyasi üstünlük əsasında icra edilməsinə son qoyulmalıdır”, -deyə dövlətimizin başçısı
çıxışında bildirdi.
Xalq qəzeti. - 2022.- 3 iyul. - № 139. - S. 1,4.
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Uğurlu, ədalətli, səmərəli sədrlik
Prezident İlham Əliyevin Qoşulmama Hərəkatının rəhbəri kimi irəli sürdüyü daha bir təşəbbüs reallığa
çevrildi
Rəşad Baxşəliyev
Son onillikdə qlobal tərəfdaşlığın, sivilizasiyalararası əməkdaşlığın ən səmərəli platformasına çevrilən
Azərbaycan çox mühüm forumlara, konfranslara evsahibliyi edir, irəli sürdüyü qlobal miqyaslı təşəbbüslər
beynəlxalq birlik tərəfindən daim dəstəklənir.
Bu günlər Bakıda Heydər Əliyev Mərkəzində Qoşulmama Hərəkatı Parlament Şəbəkəsinin "Dünyada
sülhün və dayanıqlı inkişafın təşviqində milli parlamentlərin rolunun gücləndirilməsi" mövzusuna həsr olunan
Bakı konfransının keçirilməsi və qəbul edilən qərarlar da bunu təsdiq edən reallıq oldu.
40-dan çox ölkənin parlamenti və 9 beynəlxalq parlament təşkilatı
Konfransda hərəkata üzv dövlətlər İlham Əliyevin daha bir təklifini yüksək dəyərləndirərək Qoşulmama
Hərəkatının Parlament Şəbəkəsinin formalaşdırılmasına müsbət münasibətlərini sərgilədilər.
Öncə onu deyək ki, Qoşulmama Hərəkatının Bakıda keçirilmiş 18-ci sammitində dövlət və hökumət
başçıları qurumun parlamentariləri arasında qarşılıqlı fəaliyyəti, əməkdaşlığı genişləndirməyi qərara almışdılar.
Ötən ilin noyabrında Madriddə Azərbaycan Prezidentinin təşəbbüsünə uyğun olaraq Parlamentlərarası İttifaqın
143-cü Assambleyası çərçivəsində Qoşulmama Hərəkatının Parlament Şəbəkəsi təsis edilmişdir.
İyunun 30-da Bakıda öz işinə başlayan konfransda isə Qoşulmama Hərəkatının üzvü olan 40-dan çox
ölkənin parlamentləri və 9 beynəlxalq parlament təşkilatı təmsil olundu. Sonda isə "Bakı Bəyannaməsi" və
"Qoşulmama Hərəkatının Parlament Şəbəkəsinin İş Qaydalarına dair Nizamnamə" qəbul edildi, təşkilatın rəsmi
loqosu və bayrağı təsdiq olundu, qurumun sədri və sədr müavinləri seçildi.
Qoşulmama Hərəkatının sədri İlham Əliyev bildirdi ki, parlament şəbəkəsinin yaradılması ilə bağlı irəli
sürdüyü təklif yeganə təşəbbüs deyil.
Digər vacib bir təşəbbüs gənclər şəbəkəsidir. Növbəti ay Bakıda başqa önəmli bir tədbir - Qoşulmama
Hərəkatının Gənclər Sammiti keçiriləcək. Bunlar Qoşulmama Hərəkatının institusional inkişafı üçün atılmış
addımlardır. Prezident artıq bu istiqamətdə praktiki addımların atılması üçün vaxtın yetişdiyini də söyləyərək
vurğuladı ki, Azərbaycanın irəli sürdüyü və üzv dövlətlər tərəfindən dəstəklənmiş digər bir təşəbbüs Nyu Yorkda
Qoşulmama Hərəkatının Dəstək Ofisinin yaradılmasıdır.
Göründüyü kimi, hər zaman qlobal təşəbbüslər müəllifi İlham Əliyevin irəli sürdüyü daha bir təklif reallığa
çevrildi. Ümumiyyətlə, Azərbaycan Prezidentinin Qoşulmama Hərəkatına sədrlik etdiyi dövrdə irəli sürdüyü
qlobal təşəbbüslər beynəlxalq birlik tərəfindən birmənalı olaraq təqdir edilib.
Bu, bir daha təsdiq edir ki, Azərbaycan 120 əsas üzvü, 17 müşahidəçi dövləti və 10 müşahidəçi beynəlxalq
təşkilatı birləşdirən Qoşulmama Hərəkatının fəaliyyətinə mühüm töhfələr verir, hətta onun artıq təşkilata
çevrilməsi istiqamətində vacib addımlar atır. Qoşulmama Hərəkatının tamhüquqlu üzvü olan Azərbaycan
təşkilatın ruhuna və prinsiplərinə sadiq olduğunu bir daha dünyaya nümayiş etdirir.
İlham Əliyevin söylədiyi kimi, Azərbaycan özünün sədrliyi dövrü üçün müfəssəl və ambisiyalı fəaliyyət
planı qəbul edib. Təəssüflər olsun ki, COVID-19 pandemiyası ağır fəsadlar verdi, çətinliklər yaratdı. Ancaq yeni
reallıqlara hər zaman çevik və adekvat reaksiya verən Azərbaycan regional və qlobal miqyasda da koronavirusa
qarşı həmrəyliyin və əməkdaşlığın gücləndirilməsinə əhəmiyyətli töhfə verdi. Böhrandan az itki ilə çıxmaq üçün
tədbirlər gördü, həmçinin təcrübəsini hərəkata üzv dövlətlər və başqa ölkələrlə də bölüşdü. Azərbaycanın
Qoşulmama Hərəkatının sədri qismində irəli sürdüyü təşəbbüslər həmrəyliyi və qarşılıqlı dəstəyi
möhkəmləndirməyə, təsisatın institusional inkişafına və bəlkə də müəyyən mərhələdə onun təşkilata çevrilməsinə
yönəlib.
Bütün səylər səfərbər edilməli, həmrəylik gücləndirilməlidir
Prezident İlham Əliyev həmçinin bildirdi ki, Azərbaycan həmişə regional mövzular və qlobal məsələlərlə
bağlı öz mövqeyini nümayiş etdirib və əlbəttə, Qoşulmama Hərəkatının sədri olaraq ədalətsizliyə, beynəlxalq
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hüququn pozulmasına, müxtəlif münaqişələrə qarşı sərgilənən selektiv yanaşmaya, ayrı-seçkiliyə qarşı mübarizə
aparmağa davam edəcək.
Azərbaycanın 44 günlük Vətən müharibəsində Qoşulmama Hərəkatının üzv dövlətlərinin böyük dəstəyini
qazandığını da diqqətə çatdıran İlham Əliyev dedi ki, bu, Ermənistan tərəfindən təqribən 30 illik işğaldan sonra
torpaqlarımızın azad edilməsi zamanı ölkəmizin yaşadığı ən çətin dövrə təsadüf edib: "Biz öz torpağımızda
savaşırdıq, biz ədaləti bərpa edirdik, beynəlxalq hüququ bərpa edirdik. Lakin əfsuslar olsun ki, bəzi ölkələr bizə
qarşı kampaniyaya - qarayaxma, böhtan və şantaj kampaniyasına başladılar. Təəssüflər olsun ki, bu, sadəcə, şifahi
kampaniya və ya ictimai ittihamlar deyildi. Bəzi ölkələr bizim bu haqq işimizi BMT, onun Təhlükəsizlik Şurası
səviyyəsinə çıxarmağa cəhd etdi. Lakin həmin vaxt Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü olan, Qoşulmama
Hərəkatında təmsil olunan dostlarımız anti-Azərbaycan mahiyyətli bəyanatı blokladılar. Azərbaycana qarşı
ittihamı blokladılar və bununla da ermənipərəst qlobal qüvvələrin Azərbaycana qarşı hücumuna mane oldular.
Biz bu həmrəyliyə görə sizə minnətdarıq".
Prezident həmçinin vurğuladı ki, Qoşulmama Hərəkatı dünyada BMT-dən sonra ikinci ən böyük beynəlxalq
təsisat olduğu üçün bütün səylərini səfərbər edərək potensialını və həmrəyliyini gücləndirməli, vahid mövqedən
çıxış etməlidir: "Bilirəm ki, bəzi üzvlər arasında müəyyən problemlər var. Düşünürəm ki, Qoşulmama Hərəkatı
həmin problemlərin həlli yolunu tapmaq üçün platforma ola bilər. Həmçinin ölkələrimizin maraqlarının müdafiəsi
üçün platforma rolunu oynaya bilər. Çünki Qoşulmama Hərəkatının bir çox üzvü oxşar tarix və problemlərə
malikdir. Bir çox hallarda ədalətsizliklə üzləşib və öz milli maraqlarını müdafiə etməyə çalışır. Biz bunu birlikdə
edə bilərik və bunu daha səmərəli edə bilərik. Biz məhz bunun tərəfdarıyıq".
Azərbaycan. - 2022.- 3 iyul. - № 139. - S. 1-2.

2328

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Azərbaycan – ABŞ: münasibətlər uğurla inkişaf edir
Əli Nəcəfxanlı
Azərbaycan Respublikası və ABŞ arasında 1992-ci ildə qurulan diplomatik əlaqələr ötən 30 ildə getdikcə
möhkəmlənərək, hazırkı yüksək səviyyəyə çatmışdır. Ulu öndər Heydər Əliyevin 1997-ci ildə ABŞ-a ilk rəsmi
səfəri və 2003-cü ildə oraya işgüzar səfərə getməsi mühüm tarixi hadisələr kimi yadda qalmışdır. Cənab İlham
Əliyev isə əvvəl Baş nazir, sonra da Prezident kimi superdövlətdə dəfələrlə rəsmi səfərlərdə olmuşdur. 2016-cı
ilin yazında cənab İlham Əliyevin ABŞ-a işgüzar səfəri baş tutmuşdur. İstər enerji təhlükəsizliyi sahəsində, istərsə
də mühüm sayılan digər sahələrdə əməkdaşlıq ikitərəfli münasibətlərin güclü təməllər üzərində bərqərar olmasını
şərtləndirmişdir.
Xatırladaq ki, ABŞ Azərbaycanın müstəqilliyini 25 dekabr 1991-ci ildə tanımış, diplomatik münasibətlər
28 fevral 1992-ci ildə qurulmuşdur. Azərbaycanın ABŞ-da səfirliyi 6 mart 1992-ci ildən, ABŞ-ın Azərbaycanda
səfirliyi isə 16 mart 1992-ci ildən fəaliyyət göstərir. Azərbaycanın Los-Anceles şəhərində Baş Konsulluğu, Yeni
Meksika ştatının mərkəzi Santa Fe şəhərində fəxri konsuluğu mövcuddur. 1994-cü ildə “Əsrin müqaviləsi”nə
əsasən, Azərbaycan “Şevron”, “Eksson”, “Amoko” və “Mobil” kimi tanınmış neft şirkətləri ilə hasilata dair
bağlanmış 4 saziş ölkəmizə investisiya axınını gücləndirməklə yanaşı, iqtisadi əlaqələri daha da genişləndirmişdir.
Ümumilikdə, indiyədək Azərbaycan Respublikası və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında 86 sənəd imzalanmış
və genişmiqyaslı əməkdaşlıq üçün müvafiq normativ-hüquqi baza yaradılmışdır.
İyirmi beş il əvvəl Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikası ilə Amerika Birləşmiş
Ştatları arasında əməkdaşlıq münasibətlərinin genişləndirilməsi tədbirləri haqqında sərəncam imzalamışdır.
Xəzər dənizinin enerji ehtiyatlarının mənimsənilməsində, neft və qaz ehtiyatlarının emalı və nəqlində Amerika
neft şirkətlərinin geniş iştirakı, ölkələr arasında enerji siyasəti və kommersiya məsələləri üzrə rəsmi dialoqun
yaradılması yüksək qiymətləndirilmiş, eyni zamanda, elm, təhsil və mədəniyyət sahələrində əməkdaşlığın
genişləndirilməsi məsələləri diqqət mərkəzində olmuşdur.
Zaman keçdikcə əlaqələr daha konkret və işgüzar xarakter almışdır. Münasibətlərin yaxşılaşdırılması
baxımından 1992-ci ilin oktyabrın 24-də Konqres tərəfindən qəbul edilən və ABŞ-ın Azərbaycana birbaşa hərbi
yardımına qadağa qoyan “Azadlığa Dəstək Aktı”na 907-ci düzəlişin dayandırılması müddətinin dəfələrlə
uzadılması qeyd oluna bilər. Məlum olduğu kimi, 2001-ci ilin 11 Sentyabr hadisəsindən sonra Azərbaycanın
beynəlxalq terrorizmlə mübarizədə dəstəyini təmin etmək məqsədilə ABŞ Konqresi Ağ ev rəhbərinə düzəlişin
hüquqi qüvvəsini dayandırmaq səlahiyyəti verib...
Hələ 6 il öncə Prezident İlham Əliyevin Vaşinqtonda keçirilən Nüvə Təhlükəsizliyi Sammitində iştirak
etmək üçün ABŞ-a səfəri faydalı əməkdaşlığın nümünəsi kimi xarakterizə edilmişdi. Həmin səfər zamanı
Azərbaycan rəhbəri ilə görüşündə o vaxtlar ABŞ-ın vitse-prezidenti olan Co Bayden bildirmişdi ki, onlar
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini qətiyyətlə dəstəkləyirlər və bu, Birləşmiş Ştatlar üçün böyük
əhəmiyyət kəsb edir.
Artıq üç ildən bəri superdövlətin Prezidenti olan Co Bayden Azərbaycana səmimi və dostyana münasibət
göstərir. Prezident kimi, onun cənab İlham Əliyevə dörd məktub göndərməsi iki ölkə arasında olan münasibətlərin
göstəricisidir. Novruz bayramı və Müstəqillik Günü münasibətilə göndərilən həmin məktublar sadəcə təbrik
xatirinə yazılmayıb. Bu məktublara ölkələrin bir-birinə münasibəti, həmin dövrə aid əməkdaşlığın durumu və
gələcəyə yönəlmiş ciddi mesajların qeyd olunması kimi amillər xasdır. Co Baydenin məktublarının məzmununda
ikitərəfli münasibətlərdə və strateji baxışlarda yaxşılığa doğru dəyişmələrin dinamikası müşahidə olunur.
Bu il mayın 20-də ABŞ Prezidenti Azərbaycan rəhbərinə göndərdiyi məktubda qeyd etmişdir ki, iki ölkə
arasında diplomatik münasibətlərin qurulduğu 30 il ərzində enerji mənbələrinin şaxələndirilməsi və beynəlxalq
təhlükəsizlik sahələrində əməkdaşlığımız tarixin mühüm anında öz bəhrəsini verir, Azərbaycan Avropa və dünya
bazarlarının təhlükəsizliyinin təmin olunması və sabitləşdirilməsində önəmli rol oynayır. ABŞ Azərbaycanın
Ukraynanın suverenliyinə dəstəyi, habelə bu ölkəyə göstərdiyi humanitar və enerji sahəsində yardımını vacib
mesaj sayır, həmçinin ölkəmizin terrorizmə qarşı qlobal mübarizəyə verdiyi əhəmiyyətli töhfələri təqdir edir. Eyni
zamanda, ABŞ bütün Qafqaz və Trans – Xəzər regionunun çiçəklənməsinə imkan verəcək Azərbaycan–
Ermənistan diplomatik təmaslarının intensivləşdirilməsinə və Azərbaycanın iqtisadi, nəqliyyat və insanlararası
əlaqələrinin qurulmasına kömək etməyə hazırlığını ifadə edib. “...Bu qlobal qeyri-sabitlik dönəmində Amerika
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Birləşmiş Ştatları Azərbaycanın müstəqilliyi və suverenliyinə öz dəstəyini bir daha təsdiq edir.Biz qarşıdan gələn
illər və onilliklərdə münasibətlərimizi daha da genişləndirmək arzusundayıq”.
Görünən budur ki, ABŞ Prezidentinin Azərbaycan Prezidentinə göndərdiyi həmin məktub məzmun və
məna baxımından əvvəlkilərdən çox fərqlənir və mətndə əks olunan müsbət meyllərin bir çoxu strateji baxımdan
mühüm yeniliklərdir. Əvvəlki məktublardan fərqli olaraq, bu məktubda nə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə
istinad var, nə də onun həlli məqsədilə yaradılsa da, heç nəyə nail ola bilıməyən ATƏT-in Minsk qrupuna. Bu
faktın özü onu göstərir ki, Co Bayden məsələ ilə bağlı Azərbaycanın məlum mövqeyini qəbul edir və ona
hörmətlə yanaşır. Onun bu bəyanatı ilə Ermənistanın artıq heç bir aktuallığı qalmayan köhnəlmiş tezislərini deyil,
məhz Azərbaycanın real və praqmatik siyasətini müdafiə etdiyi göz qabağındadır.
Eyni zamanda, Ağ ev rəhbəri dəyişən dünya düzənində Azərbaycanın yerini və əhəmiyyətini düzgün
qiymətləndirərək, 5 yeni strateji tezisi ilk dəfə olaraq məktubun mətninə əlavə etmişdir. Bu tezislər əvvəlki
mətnlərdən fərqli olaraq, ABŞ-ın ilk dəfə olaraq ki, dünya enerji bazarında həm təhlükəsizliyin təminatında, həm
də bazarın sabitləşməsində Azərbaycanın rolunu xüsusi olaraq vurğulamasından, ölkəmizin Ukraynaya
göstərdiyi humanitar və enerji yardımını vacib addım hesab etməsi və bunu alqışlamasından, Cənubi Qafqazda
davamlı sülhə nail olmaq üçün mühüm imkanın olduğuna inanması və bu baxımdan Azərbaycanla Ermənistan
arasında diplomatik təmasların intensivləşdirilməsinə və Azərbaycanın iqtisadi, nəqliyyat və insanlararası
əlaqələrinin qurulmasına kömək etməyə hazır olması əzmindən, hazırkı mürəkkəb qlobal
dönəmdəAzərbaycanın müstəqilliyi və suverenliyinə öz dəstəyini bir daha təsdiq etməsindən, eləcə də qarşıdakı
dövrdə Azərbaycanla münasibətləri daha da genişləndirmək arzusunda olduğundan ibarətdir.
Bütün bunlar Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasətin nə qədər düzgün və
uzaqgörən olduğunu bir daha sübut edir və qəti inam yaradır ki, ABŞ Prezidenti Co Bayden bundan sonra
Azərbaycanla münasibətlərdə yazdığı məktubun ruhuna uyğun davranışlar sərgiləyəcək və ABŞ-dakı erməni
lobbisinin təzyiqlərinə əhəmiyyət vermədən qeyd etdiyi istiqamətlərdə ölkəmizə real və praktiki dəstək verəcək.
Böyük qürur hissi doğuran budur ki, bu il mayın 20-dən sonrakı 10 gün ərzində ABŞ Prezidenti Azərbaycan
rəhbərinə ard-arda iki məktub göndərib. Bu isə dünya diplomatiya tarixində heç də tez-tez rast gəlinən hadisə
deyil. Qeyd etdiyimiz kimi, o, birinci məktubunu 28 May – Müstəqillik Günümüzə həsr etmişdi. İlham Əliyevə
ünvanladığı ikinci məktubunu isə Co Bayden Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində 27-ci Beynəlxalq Xəzər Neft və
Qaz sərgisinin açılışı münasibətilə göndərib. Ağ Ev rəhbəri vurğulayıb ki, ötən müddət ərzində biz transmilli
təhdidlərlə mübarizə, enerji təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi, ikitərəfli ticarət və sərmayələrin təşviqi
məsələlərində güclü tərəfdaş olmuşuq. Hazırda, bütün dünyada enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında
mühüm dönüş mərhələsini yaşadığımız bir dövrdə ABŞ həm də təmiz enerjiyə keçidlə bağlı zəruri tədbirlər həyata
keçirir və bu gün enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı məqsədlərə çatmaqda şaxələndirmə heç vaxt olmadığı qədər
əhəmiyyətlidir. O, bu məqsədə nail olmaq üçün regional səylərdə Azərbaycanın mühüm rol oynadığını qeyd edib.
C.Bayden bir daha bildirib ki, bizim ölkəmiz regional və qlobal bazarların sabitləşdirilməsi baxımından transXəzər əməkdaşlığının nəhəng potensialının reallaşdırılmasında olduqca əhəmiyyətli bir məkandır.
Bəli, Co Baydenin nümunəsində aşkar görürük ki,Qərb liderləri Azərbaycanın sərgilədiyi etibarlı ölkə,
ciddi tərəfdaş səylərini yüksək qiymətləndirirlər. Çünki Azərbaycan öz öhdəliklərinə hörmətlə yanaşdığını dönədönə təsdiqləyib, əsl etibarlı ölkə imicini formalaşdıra bilib. Bu da müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində
olduqca vacib məqamdır.
Nəhayət, qeyd edək ki, bu günlərdə cənab İlham Əliyev də cənab Co Baydenə təbrik məktubu
ünvanlayaraq, 4 İyul – Müstəqillik Günü münasibətilə ona və dost Amerika xalqına ən səmimi təbriklərini və xoş
arzularımı çatdırıb. Dövlətimizin başçısı ilk gündən ölkəmizin müstəqilliyinə, suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə
ABŞ-ın dəstəyini yüksək qiymətləndirib. Bildirib ki, ölkələrimiz arasında qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq ikitərəfli
və çoxtərəfli müstəvidə uğurla davam edir, məmnunluq doğurur: “Enerji təhlükəsizliyi məsələlərində
ölkələrimizin sıx əməkdaşlığı, həyata keçirdiyimiz irimiqyaslı transmilli layihələrdə ABŞ-ın yaxından iştirakı və
hərtərəfli dəstəyi müvəffəqiyyətimizin əsas amillərindəndir.
Bu gün Azərbaycan ilə ABŞ arasında bir sıra mühüm sahələrdə strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlmiş
əməkdaşlığımız siyasi əlaqələrimizin də genişlənməsinə şərait yaratmışdır”.
Məktubda, həmçinin vurğulanır ki, Cənubi Qafqazda davamlı sülhün, iqtisadi tərəqqinin bərqərar olması
üçün əlverişli şəraitin formalaşdığı bir zamanda biz ABŞ-ın Ermənistan – Azərbaycan münasibətlərinin
normallaşdırılmasında, kommunikasiyaların açılmasında, insanlararası təmasların yaradılmasında mühüm rol
oynaya biləcəyinə inanırıq. Eyni zamanda Azərbaycanın təqdim etdiyi beş prinsip əsasında Ermənistanla sülh
müqaviləsinin hazırlanması prosesinə ABŞ-ın dəyərli töhfə verə biləcəyi qənaətindəyik. İşğaldan azad edilmiş
ərazilərimizdə erməni hərbçilərinin basdırdığı minalar burada aparılan bərpa və yenidənqurma işlərinə böyük
2330

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

əngəl olaraq qalmaqdadır. Biz minatəmizləmə işində ABŞ-ın ölkəmizə göstərdiyi yardımı təqdir edirik.
Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsi zamanı itkin düşmüş 4000-ə yaxın soydaşımızın taleyinin
aydınlaşdırılması məsələsində də rəsmi Vaşinqtonun dəstəyinə böyük ümidlər bəsləyirik.
Azərbaycan əmindir ki, ABŞ-la dostluq və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq münasibətləri xalqlarımızın
mənafelərinə uyğun olaraq birgə səylərimizlə bundan sonra da uğurla davam edəcək və genişlənəcək.
Xalq qəzeti. - 2022.- 6 iyul. - № 141. - S. 1,3.
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Postmüharibə mərhələsində xarici siyasət: yeni çağırışlar və sülh perspektivləri
Kamal Adıgözəlov
Azərbaycanın qırx dörd günlük Vətən müharibəsindəki Zəfərindən sonra Cənubi Qafqazda yeni
geosiyasi mənzərənin və dinamikanın yaranmaqda olduğu barədə dünyanın nüfuzlu beyin mərkəzlərinin,
tanınmış ekspertlərin fikirləri böyük maraq doğurur. Ekspertlər bu prosesin müxtəlif aspektlərini geosiyasi-nəzəri kontekstdə analiz etməkdədirlər.
Məsələyə Azərbaycanın xarici siyasətinin yeni çalarları aspektində yanaşanda isə bizim üçün çox
əhəmiyyətli olan və regional geosiyasi dinamikanı keyfiyyətcə yeni səviyyəyə yüksəldə bilən faktorları görmək
mümkündür. Həmin kontekstdə İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra pos- tmüharibə mərhələsi adlandırılan
dövrdə Azərbaycanın xarici siyasətinin bir sıra konseptual aspektlərinin analizinə ciddi ehtiyac görürük. Biz
təhlilimizi silsilə yazılarda aparmaq niyyətindəyik.
Müharibədən sonrakı reallıqlar: Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə yeni statusu
Ekspertlərin qənaətinə görə, Azərbaycanın ikinci Qarabağ müharibəsində əldə etdiyi Zəfərdən sonra
ölkənin xarici siyasətində yeni çalarlar özünü göstərməkdədir. Bu yenilik, faktiki olaraq, Azərbaycan Respublikasını müstəqil dövlət olaraq beynəlxalq aləmdə yeni statusa yüksəltməyə xidmət edir. Aydındır ki, prosesin
özü geosiyasi aspektdə kifayət qədər mürəkkəb və çətindir. Çünki hazırkı tarixi mərhələdə xarici siyasətdə
keyfiyyət dəyişikliyi etmək ən müxtəlif faktorları nəzərə almağı tələb edir.
Məhz buna görədir ki, ekspertlər vurğulayırlar ki, indiki mərhələdə Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunda
əsas söz sahibi olan dövlət kimi böhranlı və mürəkkəb geosiyasi şəraitdə müstəqil xarici siyasət həyata keçirir.
Azərbaycan regionun yeganə ölkəsidir ki, iki səviyyədə uğurlu addımlar atır: Bakı düşünülmüş daxili və xarici
siyasəti ilə iqtisadi sistemini təkmilləşdirir və inkişaf etdirir, eyni zamanda, regional təhlükəsizliyin təmin
olunması istiqamətində ardıcıl və sistemli addımlar atır. Onun konkret siyasi-nəzəri məzmunu mövcuddur.
Bu gedişatı geosiyasi dinamika müstəvisində iki tezisdə aşağıdakı kimi ümumiləşdirə bilərik: birincisi,
Azərbaycan rəhbərliyinin reallaşdırdığı enerji layihələri və regional inteqrasiyaya xidmət edən əməkdaşlıq
formatları Cənubi Qafqazda sabitliyin təmin edilməsində mühüm rol oynayır; ikincisi, Azərbaycan dünyada sülhyaratma prosesində fəal iştirak edir, səmərəli təklif və təşəbbüslərlə çıxış edir, öz praktiki fəaliyyəti ilə sülhün və
təhlükəsizliyin möhkəmlənməsinə dəyərli töhfələr verir.
Vurğulanan vəziyyətə geosiyasi-nəzəri kontekstdə baxanda, həmin tezislərin bir-biri ilə sıx bağlı olduğunu
və bir-birini praktiki fəaliyyət müstəvisində tamamladığını deyə bilərik. Belə ki, Azərbaycan yeni regional
geosiyasi kursun formalaşması üçün regional sabitliyi təmin etmək əsasında konstruktiv sülhyaratma mühiti
yaratmaq üçün addımlar atır. Özlüyündə bu mərhələlərin hər biri kifayət qədər sistemli və yenilikçi siyasidiplomatik kurs həyata keçirməyi tələb edir.
Bu baxımdan regional sabitliyi təmin etmək asan məsələ kimi görünmür. Məsələ ondan ibarətdir ki, hazırkı
mərhələdə regional sabitlik bir neçə yüzildir ki, Cənubi Qafqazda hökmranlıq edən böyük güclərin və onların
buradakı əlaltısı Ermənistanın yeni tələbləri qəbul edib, ona uyğun davranmasını nəzərdə tutur. Məsələn, ilk
baxışdan adi görünən ’’başqa dövlətin daxili işlərinə qarışmamaq” və ya ’’sərhədləri dəqiqləşdirmək”,
’’kommunikasiyaları qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq prinsipinə uyğun açmaq” kimi tələblərə əməl etmək asan deyil.
Nə Ermənistanın ənənəvi havadarları, nə də rəsmi İrəvan bu cür konstruktivliyi əməldə asanlıqla qəbul etmək
istəmirlər.
Deməli, Azərbaycan xarici siyasətində regional miqyasda sabitliyin təmin edilməsini əsas məqsədlərdən
biri kimi qəbul edirsə, Zəfər əldə etmiş regional lider kimi yeni səviyyədə nəzəri, diplomatik, siyasi və praktiki
addımlar atmalıdır. Bu yolda Azərbaycanla səmimi qoşa addım atan tək dövlət isə Türkiyədir. Bu o deməkdir ki,
rəsmi Bakı başqa faktorlarla yanaşı, iki türk dövlətinə qısqancliqla yanaşanların neqativ təsirini neytrallaşdırmaq
kimi bir yükü də daşımalıdır.
Bu kimi məqsədlərə çatmaq üçün Prezident İlham Əliyev, ekspertlərin yekdil rəyinə görə, çox səmərəli və
uğurlu xarici siyasət strategiyası müəyyən edib. Konkret olaraq, dövlət başçısı Azərbaycanın dünya birliyinə sıx
inteqrasiyasını başlıca hədəf olaraq seçib, bunun reallaşması mexanizminin isə iki aspektini müəyyənləşdirib.
Onlardan biri Azərbaycanın dövlətlərarası regional və beynəlxalq əlaqələrdə daha yaxından, daha əhatəli və
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sistemli iştirakını təmin etməkdən ibarətdir. Digəri isə siyasi-diplomatik fəaliyyətdə Şərq və Qərb dəyərlərinin
sintezindən yaranmış cəhətləri geosiyasi inteqrasiya aspektində yeni şəraitə uyğun tətbiq etməklə bağlıdır.
Məhz həmin səbəbdəndir ki, Azərbaycan dövləti dünya təcrübəsini dərindən araşdıraraq özünün iqtisadi və
siyasi inkişaf modelini daha dinamik edir və məzmununu dəyişən şəraitə uyğun olaraq yeniləşdirir. Bunun
fövqündə isə beynəlxalq aləmdə qəbul edilmiş prinsiplərə uyğun olaraq öz milli maraqlarını qorumaq şərti ilə
dövlətlərarası əlaqələrini qurur, ona yeni dinamika verir.
Bütün bunların konkret nəticələri mövcuddurmu? Bəli, mövcuddur və onların bir qismini vurğulamaqla
bütöv mənzərəni təsəvvür etmək mümkündür. Öncə deyək ki, həyata keçirilən qlobal miqyaslı tədbirlər
Azərbaycanın dünya miqyasında geosiyasi nüfuzunu xeyli artırıb. Öncələr Azərbaycana bir qədər laqeyd və
qərəzli yanaşan böyük dövlətlər belə indi Bakıya çox hörmətlə münasibət göstərirlər. Onlar bir-birinin ardınca
Azərbaycanla əməkdaşlıqda maraqlı olduqlarını ifadə edirlər. Bu bağlılıqda ABŞ, Böyük Britaniya, Rusiya, İran,
Çin və digər böyük dövlətlərin başçılarının Prezident İlham Əliyevə ünvanladıqları məktublardakı təklifləri
vurğulaya bilərik.
Məsələn, ABŞ-ın Prezidenti Со Bayden Respublika Günü münasibəti ilə dövlət başçısı İlham Əliyevə
ünvanladığı təbrik məktubunda Vaşinqtonun Bakı ilə əlaqələri yeni səviyyəyə yüksəltməkdə maraqlı olduğunu
açıq ifadə edib. Avropa İttifaqının yüksək səviyyəli rəsmi şəxsləri də dəfələrlə Azərbaycanı yaxın tərəfdaş
adlandırmaqla yanaşı, müxtəlif sferalarda, o cümlədən enerji təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlığı inkişaf
etdirməkdə son dərəcə maraqlı olduqlarını bəyan ediblər.
Türkiyə ilə Azərbaycanın münasibətləri bütün dünyaya nümunədir. Bu iki qardaş ölkə müstəqil dövlətlər
kimi qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın ən gözəl nümunəsini göstərirlər. Bu səbəbdən bu məqalədə Ərdoğan-Əliyev
münasibətləri üzərində geniş dayanmağa ehtiyac görmürük. Burada onu vurğulayaq ki, iki qardaş dövlət arasında
imzalanmış Şuşa Bəyannaməsi Cənubi Qafqazda yeni geosiyasi mənzərənin arxitekturasının müəyyənləşməsində
həlledici rol oynadı. Şuşa Bəyannaməsi birmənalıolaraq Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığının sərhədlərini aşır. Bu
sənəd bütövlükdə XXI yüzildə Cənubi Qafqazda geosiyasi düzənin məntiqini və strukturunu müəyyən edir.
Həmin kontekstdə Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin yeni müsbət dinamikasından bəhs etməyə dəyər.
Prezident Vladimir Putin Azərbaycan rəhbərinə ünvanladığı məktubda İlham Əliyevin şəxsiyyətinə, siyasətinə,
konkret olaraq, Rusiya istiqamətində yeritdiyi xəttə çox böyük qiymət verdiyini açıq və səmimi ifadə edib, iki
qonşu dövlət strateji müttəfiq kimi əməkdaşlığı inkişaf etdirməkdədirlər. Son olaraq, Azərbaycan və Rusiya
informasiya təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlığı yeni səviyyəyə yüksəltməyi müzakirə edirlər.
Eyni zamanda, Azərbaycanla Rusiya iqtisadi, elmi, mədəni və digər istiqamətlərdə qarşılıqlı faydalı
proqramları reallaşdırırlar. Artıq birmənalı və qətiyyətlə deməkolan ki, Azərbaycan Rusiyanın Cənubi Qafqazda
əsas, real, həqiqi və perspektivli tərəfdaşıdır. Bunun geosiyasi və siyasi-hərbi əhəmiyyəti son dərəcə böyükdür.
Çünki Rusiya, faktiki olaraq, Cənubi Qafqaza qonşu olan və daha çox təsirə malik güclü dövlətdir. Onunla strateji
əməkdaşlığı konstruktiv istiqamətə yönəltmək vacibdir. Məhz bu baxımdan Şuşa Bəyannaməsi ilə yanaşı,
Azərbaycanla Rusiyanın strateji müttəfiqliyini hüquqi olaraq təsbit edən müqavilə tarixi əhəmiyyətə malikdir.
Prezident İlham Əliyev atdığı ardıcıl və səmimi addımlar ilə buna nail olub.
Qeyd etmək lazımdır ki, xüsusilə postmüharibə mərhələsində xarici siyasətdə bu əlamət özünü daha çox
göstərməkdədir. Rəsmi İrəvanın tərəddüdlü və sistemsiz mövqeyi fonunda Bakının aydın və inamlı siyasəti öz
bəhrəsini verməkdədir.
Eyni fikirləri biz Azərbaycan-İran münasibətləri haqqında da deyə bilərik. Azərbaycan qonşu İran
istiqamətində kifayət qədər rasional, konstruktiv və faydalı əməkdaşlığa istiqamətlənmiş siyasət yeridir. Prezident
İlham Əliyev bu barədə dəfələrlə fikir bildirib. Qırx dörd günlük Zəfər müharibəsindən sonra rəsmi Tehran bir
qədər tərəddüdlü mövqe tutmuşdu. Bu qeyri-müəyyənliyin aradan qaldırılmasında və iki yaxın qonşu dövlətin
konstruktiv müstəvidə əməkdaşlığını yeni səviyyəyə yüksəltməsində məhz İlham Əliyevin xarici siyasət xəttini
inkişaf etdirməkdə tutduğu qətiyyətli mövqe prinsipial rol oynadı.
Hazırda Azərbaycanla İran arasında əlaqələr iki ölkə üçün müsbət bir istiqamətdə inkişaf etdirilir.
Aşqabadda keçirilən Xəzəryanı dövlətlərin sammiti də göstərdi ki, rəsmi Bakı bu hövzədə yerləşən ölkələrlə
beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində əməkdaşlığı inkişaf etdirməkdə qərarlıdır. O cümlədən Xəzərin hüquqi
statusunun müəyyən edilməsində Azərbaycan rəhbərliyi ənənəvi konstruktiv, sivil və faydalı əməkdaşlığa
istiqamətlənmiş mövqeyindən zərrə qədər də geri çəkilməyib.
Gürcüstan istiqamətində Azərbaycanın strateji maraqlar çərçivəsində əməkdaşlığı inkişaf etdirmək xətti
davam edir. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra rəsmi Bakının xarici siyasətində həmin məzmun yeni səviyyəyə
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yüksəlməkdədir. Belə ki, iki qonşu ölkənin rəhbərləri strateji əməkdaşlığı dərinləşdirmək və daha da genişləndirmək aspektində müzakirələr aparıblar. Onların hər birində Azərbaycan rəhbərliyi seçdiyi xəttə sadiqliyini nümayiş
etdirib. Gürcüstan tərəfi də regionda sülh və sabitliyin təmin olunması üçün təşəbbüslərini əsirgəmir.
Rəsmi Tbilisi Azərbaycan-Ermənistan-Gürcüstan formatında əlaqələrə konkret məzmun çalarları gətirmək
üçün səylərini əsirgəmir. Və bu zaman Azərbaycanın maraqları ciddi surətdə nəzərə alınır. Bu cür təmaslar dövlət
başçıları və nazirlər səviyyəsində davam etdirilir. Hazırda Gürcüstan Azərbaycanın Cənubi Qafqazda başlıca
strateji tərəfdaşı rolunu oynamaqdadır.
Yeni əməkdaşlıq formatları və təhlükəsizlik: xarici siyasətdə sintezi Nəhayət, Azərbaycanın regionda sabitliyin təmin edilməsinə yönəlmiş siyasətində postmüharibə mərhələsində Ermənistanla münasibətlərin
normallaşdırılması aspekti mühüm yer tutur. Məsələnin bu tərəfi həm də ona görə əhəmiyyətlidir ki, Azərbaycan
Ermənistanı savaş meydanında məğlub etmiş dövlət kimi son dərəcə konstruktiv və humanist davranır. Bunu
ekspertlər daim vurğulayırlar.
Belə ki, rəsmi Bakı Ermənistanla sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyasına böyük diqqət yetirir, bu
zaman beynəlxalq hüquq normalarına və sənədlərə əməl olunmasına tam riayət edir. Paralel olaraq, Azərbaycan
kommunikasiyaların açılması istiqamətində təsirli və tutarlı addımlar atır. Məsələn, Azərbaycan yeni Laçın
dəhlizini vaxtından əvvəl hazırlamaqla ara qarışdırmaqda maraqlı olan dairələrin bir bəhanəsini önləyir.
Eyni zamanda, Zəngəzur dəhlizinin açılması məsələsini bütün ciddiyyəti ilə masaya qoyur. Azərbaycan
Prezidenti açıq və qətiyyətlə ifadə edir ki, Zəngəzur dəhlizi açılmasa heç bir sabitlik, barış və sülhdən bəhs etmək
mümkün deyildir. Bu fikri regionun böyük dövlətləri dəstəkləyirlər. Çünki həmin dəhlizlə həm Azərbaycanın
Naxçıvana birbaşa çıxışı təmin edilir, həm də beynəlxalq layihələrin reallaşmasında yeni mərhələ başlayır.
Hazırda Ermənistanla münasibətlər məsələsinə ekspertlər Azərbaycanla Türkiyənin təklif etdiyi və Rusiya
ilə iranın dəstəklədiyi ”3+3” əməkdaşlıq formatı çərçivəsində baxmağa daha çox meyillidir- lər. Yeni olan həmin
format daha geniş geosiyasi funksionallıq imkanlarına malikdir. Bundan başqa, ”3+3” platforması tarixi baxımdan
regionun ’’geosiyasi aurasını” dəyişə bilər. Belə ki, son bir neçə yüzildə ilk dəfə olaraq Rusiya, Türkiyə və iran
bir formatda perspektivli əməkdaşlıq müstəvisinə gətirilir. Nəzərə alaq ki, bu, Azərbaycanın postmüharibə
mərhələsində xarici siyasətdə həyata keçirdiyi yeni əməkdaşlıq və təhlükəsizlik proqramlarından qaynaqlanır.
Bunun fonunda Azərbaycan-Türkiyə-Qazaxıstan nümayəndələrinin Bakıda müzakirələrdən sonra
gəldikləri bir nəticə böyük önəm kəsb edir. Biz bu üç qardaş dövlətin ’’Yeni İpək Yolu” layihəsində ’’Orta dəhliz”
adlandırılan marşrutu yaratmaqda birgə fəaliyyət göstərmələri haqqında gəldikləri razılığı nəzərdə tuturuq.
Azərbaycan tərəfinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Respublikası, Qazaxıstan Respublikası və Türkiyə
Respublikasının xarici işlər nazirləri və nəqliyyat sahəsi üzrə məsul nazirlərinin ilk üçtərəfli görüşünün yekununda
birgə Bakı Bəyannaməsi imzalanıb. Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutunun (’’Orta dəhliz”), Azərbaycan,
Türkiyə və Qazaxıstan üçtərəfli platformasının yaradılması qərara alınıb ki, bu dövlətlər arasında ticarət əlaqələri
daha da sürətlənəcək. Ekspertlərin qənaətinə görə, Bakı Bəyannaməsi ciddi işbirliyinin irəli aparılmasına böyük
töhfə verəcək.
Azərbaycan İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra Mərkəzi Asiyanın başqa bir böyük dövləti olan
Özbəkistanla əlaqələrini daha yüksək səviyyəyə qaldırır. Prezident ilham Əliyevin Özbəkistana son səfərində iki
ölkə arasında strateji xarakterli sazişlər imzalandı. Azərbaycan və Özbəkistan geniş və dərin əməkdaşlıq formatına
keçirlər. O cümlədən enerji təhlükəsizliyi və hərbi təhlükəsizlik aspektlərində ortaq layihələrin reallaşdırılması
nəzərdə tutulur.
Bu istiqamət Cənubi Qafqazla Mərkəzi Asiyanın geosiyasi, iqtisadi və təhlükəsizlik istiqamətlərində
inteqrasiyasına ciddi töhfə verəcəkdir. Bunun üçün, əlbəttə, həm Cənubi Qafqazda, həm də Mərkəzi Asiyada
sabitlik təmin olunmalıdır. Deməli, iki dövlət vurğulanan aspektdə də əməkdaşlığı yeni səviyyəyə
yüksəltməlidirlər.
Belə bir perspektivin geosiyasi və siyasi əsası mövcuddurmu? Bəli, mövcuddur və qürurvericidir ki, həmin
təməl (baza) Azərbaycan rəhbərliyinin davamlı olaraq həyata keçirdiyi xarici siyasət modelinin konkret
nümunəsinə əsaslanır. Bu, Prezident İlham Əliyevin ikitərəfli, üçtərəfli və dördtərəfli əməkdaşlıq formatlarını,
regional və beynəlxalq təşkilatlarda həyata keçirdiyi ’’şəbəkə diplomatiyası”nı özündə ehtiva edir.
Artıq bir neçə ildir ki, Prezident İlham Əliyev ardıcıl surətdə ikitərəfli, üçtərəfli və dördtərəfli yeni
əməkdaşlıq formatlarının təşəbbüskarı kimi çıxış edir. Azərbaycan-Türkiyə-Gürcüstan, Azərbaycan-Rusiya- İran,
Azərbaycan-Rusiya-Türkiyə, Azərbaycan-Türkiyə-İran-Rusiya, Azərbaycan-Gürcüstan-İran-Türkmənistan,
Azərbaycan-Türkiyə-İran-Türkmənistan və digər üçtərəfli və dördtərəfli əməkdaşlıq formatları buna əyani
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sübutdur. Azərbaycan Prezidenti nəinki nəzəri səviyyədə bu formatları irəli sürür, eyni zamanda, onların reallaşması üçün konkret addımlar atır. Sevindiricidir ki, artıq onların əksəriyyəti regional sabitlik və əməkdaşlıq üçün
öz bəhrəsini verməyə başlayıb.
Daha önəmli məqam ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın xarici siyasətinin bu önəmi üç istiqamətdə
beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində fəaliyyət, Avropa və Çin istiqamətlərində özünü təsdiq edir. Onlar ’’şəbəkə
diplomatiyası’nın müxtəlif çalarlarını təşkil edirlər.
Beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində fəaliyyətlə bağlı ekspertlər daha çox rəsmi Bakının Qoşulmama
Hərəkatına sədrliyi çərçivəsində oynadığı fəal rolu, irəli sürdüyü təşəbbüsləri vurğulayırlar. Məlumdur ki, indiki
mərhələdə dünyada cərəyan edən bir sıra narahatlıq doğuran hadisələr fonunda Qoşulmama Hərəkatının dünya
müstəvisində rolunun artırılmasına ehtiyac duyulur. 120 dövlətin üzv olduğu Qoşulmama Hərəkatı beynəlxalq
arenada bölünmələrə və qütbləşməyə qarşı öz təsirini göstərir. Bu təşkilat fəal surətdə dünya ölkələrini sülhün və
əməkdaşlığın təmin olunmasına təşviq edir.
Buna görədir ki, Qoşulmama Hərəkatı Parlament Şəbəkəsinin Bakı konfransının əhəmiyyəti danılmazdır.
’’Dünyada sülhün və dayanıqlı inkişafın təşviqində milli parlamentlərin rolunun gücləndirilməsi” mövzusuna həsr
olunan konfransa 40-dan çox ölkənin parlament nümayəndə heyətlərinin, 9 beynəlxalq parlament təşkilatının
təmsilçiləri qatılıblar.
Konfransın ilk günündə bu mühüm beynəlxalq tədbirdə çıxış edən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
təşkilatın qarşısında duran çağırışlar və təşkilata rəhbərlik edən Azərbaycanın təklifləri barədə məlumat verib.
Prezident qeyd edib ki, ’’Azərbaycan həm regional, həm də qlobal məsələlərdə öz mövqeyini həmişə nümayiş
etdirir. Qoşulmama Hərəkatının sədri kimi biz ədalətsizliyə qarşı, beynəlxalq hüququn müdafiəsi üçün
mübarizəmizi davam etdirəcəyik”.
Azərbaycan Prezidenti vurğulayıb ki, ”Biz Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatına sədr seçilməsi zamanı
üzvlərin yekdil həmrəyliyini gördük. Ölkəmizin təşkilata sədrlik müddətinin uzadılması həm də üzv dövlətlər
tərəfindən Azərbaycana dəstəyin göstəricisidir”. Dövlət başçısı BMT-dən sonra dünyanın ikinci böyük təşkilatı
olan Qoşulmama Hərəkatının əhəmiyyəti, Azərbaycanın öz torpaqlarını işğaldan azad edərək ərazi bütövlüyünü
təmin etməsi, ölkəmizin hərəkata sədrliyi dövründə səmərəli fəaliyyəti barədə fikirlərini tədbirdə ifadə edib.
Həmin fikirlərdə Qoşulmama Hərəkatı qlobal miqyasda üç böyük düşərgədən biri kimi təqdim olunub.
Azərbaycanın dövlət başçısı Qoşulmama Hərəkatının BMT-də fəaliyyətini yeni səviyyəyə yüksəltməyin
zamanının çatdığını deyib.
Beynəlxalq təşkilatlarda fəaliyyətin keyfiyyətcə yeni mərhələyə daxil olması ilə yanaşı, xarici siyasətdə
Avropa və Çin istiqamətlərində aktivliyin daha da artması və faktiki olaraq, Azərbaycanın regional sabitlikdən
sülhyaratma imkanlarına keçid perspektivinin meydana gəlməsi baxdığımız kontekstdə ciddi rol oynayır. Bu
məqamlar üzərində bir qədər geniş dayanmaq lazım gəlir.
(davamı var)
Şərq. - 2022. - 9 iyul. - № 120. - S. 5.
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Postmüharibə mərhələsində xarici siyasət: yeni çağırışlar va sülh perspektivləri
Kamal Adıgözəlov
(əvvəli qəzetimizin 9 iyul tarixli sayında)
İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycanın xarici siyasətində yer tutan mühüm
məqamlardan biri regional sabitlik yaratmaq mərhələsindən sülhyaratma mərhələsinə keçiddən ibarətdir.
Bu mürəkkəb proses özlüyündə çox sayda parametrləri nəzərə almağı tələb edir. Azərbaycan Prezidentinin
atdığı addımlar göstərir ki, vurğulanan kontekstdə də böyük uğurlar əldə edilir. Onlar bir neçə istiqamətə
bölünür - Azərbaycan Avropa, Amerika, Çin, beynəlxalq təşkilatlar kimi vacib istiqamətlərdə sülh və
sabitlik üçün çox qiymətli layihələr həyata keçirir.
Burada enerji təhlükəsizliyi məsələsi sıx surətdə milli təhlükəsizlik kontekstində nəzərdən keçirilir. Bu
proses getdikcə daha dayanıqlı və davamlı xarakter alır. Deyilənlərin fonunda Azərbaycanın xarici siyasətində
regional sabitliyin təminindən sülhyaratma mərhələsinə keçidin geosiyasi analizi üzərində dayanmağa ehtiyac
duyuruq.
Sabitlikdən sülhə: uğurlu addımlar
Birinci yazıda biz, əsasən, Azərbaycanın xarici siyasətində postmüharibə mərhələsində özünü göstərən yeni
çalarlara regional sabitliyi təmin etmək məqsədi kontekstində nəzər salmağa çalışmışdıq. Məsələnin çox mühüm
tərəflərindən biri xarici siyasətin regional miqyasda sülhyaratma prosesini reallaşdıra biləcək yeni faktorlarının
analizi ilə bağlıdır. Bunun önə- mini dərindən dərk etmək gərəkdir. Çünki birincisi, Cənubi Qafqaz tarixində ilk
dəfədir ki, bu bölgədə yerləşən və müstəqilliyini XX əsrin 90-cı illərində bərpa etmiş ölkələrdən biri regional
miqyasda sülhyaratma prosesinin aparıcı gücünə çevrilib, ikincisi, bu qüdrətə Azərbaycan çox çətin geosiyasi,
siyasi və iqtisadi şərtlər çərçivəsində nail olub, üçüncüsü, Azərbaycan yeni geosiyasi statusuna mürəkkəb şəraitdə
ərazi bütövlüyünü siyasi-hərbi yolla bərpa etməklə yüksəlib. Bu cür çətin vəzifələrin öhdəsindən yalnız
mükəmməl xarici siyasət nəticəsində gəlmək mümkündür. Təbii ki, bir yazıda onun bütün elementləri üzərində
dayanmaq mümkün deyildir. Bu səbəbdən dayanmaq mümkün deyildir. Bu səbəbdən biz həmin məsələyə xarici
siyasətin Avropa, Çin və beynəlxalq təşkilatlardakı fəaliyyət çərçivəsində baxmağa çalışacağıq.
Öncə vurğulayaq ki, regional miqyasda sabitliyi təmin etməkdən sülhyaratma mərhələsinə keçid
fəaliyyətdə keyfiyyət dəyişikliyini və məqsəd yeniliyini tələb edir. Regional sabitlik regional sülhün bazasını
təşkil edir. Sabitlik olmadan sabitlik, sülh və əməkdaşlıq ya mümkün olmur, ya da dayanıqlı qalmır. Deməli,
regional sabitliyi təmin edən xarici siyasət regional sülhyaratmanın tərkib hissəsidir.
Lakin konkret fəaliyyətin məzmun və məqsədinə gəldikdə, sülhyaratma mərhələsində fərqli faktorlara
istinad etmək lazım gəlir. Yəni burada sabitliyin qalıcı olması ilə yanaşı, siyasi və geosiyasi aktorları bir- birinə
yaxınlaşdıran, onları birgə əməkdaşlıq layihələrində birləşdirən və ortaq təhlükəsizlik konsepsiyasını
müəyyənləşdirə bilən formul ətrafında toparlamaq lazım gəlir. Azərbaycan xarici siyasəti ilə məhz bu məqamların
təşəbbüskarı kimi çıxış edir və onun reallaşdırılmasında fəal mövqe tutur. Konkret faktlara əsaslanmaqla bu məqamlar üzərində dayanaq.
Sabitliyin təmini pilləsindən sülhyaratma mərhələsinə keçid avtomatik surətdə xarici siyasətdə milliregional-qlobal ”zən- cir”də qarşılıqlı əlaqəni siyasi-diplomatik üsulla yeni səviyyəyə yüksəltməyi tələb edir.
Azərbaycan Prezidenti yerli miqyasda hakimiyyət-cəmiyyət birliyinə və ayrıca toplumun konsolidasiyasına
multikultural dəyərlərə üstünlük verməklə nail olub. Bu aspektdə daxili siyasət xarici siyasətin ’’qida
mənbələri”ndən biridir. Azərbaycan daxili mühitdə dayanıqlı sabitliyi və birliyi təmin etməsə idi, regional və
qlobal miqyasda xarici siyasət uğurlu ola bilməzdi. Azərbaycan cəmiyyəti multikultural dəyərlər əsasında XXI
əsrin çağırışları səviyyəsində vəhdət halına gəldi. Burada azərbaycançılıq ideologiyası ciddi rol oynadı. Bu
məqam xarici siyasətdə çox vacib yer tutan bir özəlliyi aktuallaşdırmağa imkan yaratdı.
Məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın xarici siyasəti multikultural dəyərlər əsasında rahatlıqla
humanitarlaşdı. Bu nə deməkdir? Ekspertlər də təsdiq edirlər ki, Azərbaycanın xarici siyasəti postmüharibə və
postpandemiya mərhələsində daha çox humanitar məzmun kəsb etməklə yeni birmərhələyə qədəm qoydu.
Birincisi, Azərbaycan dövlət olaraq dünyanın müxtəlif regionlarında yardım kampaniyasını həyata keçirdi. Bu
kontekstdə Heydər Əliyev Fondunun həyata keçirdiyi layihələr son dərəcə önəmlidir. Onların təşəbbüskarı isə
Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevadır. YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri kimi Mehriban xanım
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Əliyeva müxtəlif ölkələrdə (onların sırasına Avropanın inkişaf etmiş ölkələri də daxildir) humanitar sfera ilə bağlı
səmərəli layihələr həyata keçirib. Dinindən asılı olmayaraq hər bir mədəniyyət nümunəsinin qorunması,
saxlanması və dünya mədəniyyətinə qovuşması istiqamətində Mehriban xanım Əliyevanın gördüyü işlər yüksək
qiymətləndirilir.
Bu kontekstdə Birinci vitse-prezidentin Azərbaycan mədəniyyətini son dərəcə incə üsullarla dünyada təbliğ
etməsi, xalqımızın qədimdən sivil, mədəni dəyərlərə yüksək qiymət verən, onu qoruyan bir toplum olduğunu
təşviq etməsi, bütövlükdə, dövlətimizin əsl mahiyyətinin qlobal miqyasda tanınması istiqamətində ciddi rol
oynayıb.
İkincisi, Azərbaycanın Birinci vitse- prezidenti dünyanın müxtəlif regionlarında meydana gələn və
milyonlarla insanı çətinmeydana gələn və milyonlarla insanı çətin vəziyyətə salan humanitar fəlakətlərin aradan
qaldırılması istiqamətində yüksək həssaslıq göstərib. Mehriban xanımın birbaşa təşəbbüsü və fəaliyyəti ilə
Azərbaycan Heydər Əliyev Fondu xətti ilə müxtəlif bölgələrdə humanitar aksiyalar keçirib. Bunlar təbii ki,
Azərbaycanın Birinci vitse-prezidentinin Azərbaycan Prezidentinin yürütdüyü xarici siyasətə verdiyi güclü
dəstəyin nümunələridir.
Üçüncüsü, Azərbaycan Prezidenti pan- demiya dövründə və postpandemiya mərhələsində aktiv surətdə
xarici siyasətdə humanitarlaşmaya böyük diqqət yetirib. Məsələnin bu tərəfinin aktuallığı və əhəmiyyəti ekspert
və alimlərin yaradıcılığında da öz əksini tapıb. Məsələn, rusiyalı alimlər D.Poletayev və A.Korobkov 2021-ci ildə
"Valday” beynəlxalq diskussiya klubu üçün yazdıqları məruzədə vurğulayırlar ki, pan- demiya dövlətlərarası
əlaqələrə ciddi zərbə vurmaqla yanaşı, qlobal miqyasda miqrant- lara qarşı anti-sivil əhval-ruhiyyənin meydana
gəlməsinə də səbəb oldu. Bu isə müxtəlif regionlarda humanitar fəlakətləri stimullaşdıran faktorlardan biridir
(bax: Dmitriy Poletaev, Andrey Korobkov. Mejdu- narodnaə miqraüiə v gpoxu pandemii: raz- rıv svəzei?,
denejnıe perevodı i miqrantofobiə. Moskva, 2021 ,s. 21-32.).
Bir sıra tədqiqatçılar isə siyasətin humanitarlaşmasını XXI əsr siyasətində aparıcı tendensiyalardan biri
kimi təqdim edirlər. Həmin kontekstdə başqa bir rusiyalı alim M.M.Lebedevanın dünya siyasətinin
humanitarlaşmasını XXI əsrin siyasi mühiti üçün başlıca məqamlardan biri hesab etməsi maraq doğurur. Onun
fikrincə, ’’dünya siyasətinin humantiarlaşması...XXI əsrdə intensiv surətdə davam edir” (bax: Lebedeva M.M.
Qumanitarizaüiə mirovoy politiki. - Polis. Politiçeskie issledovaniə. 2021. № 4. c. 76).
Bunun əsas əlaməti dünya siyasətində sosial və humanitar tərkibin sürətlə inkişaf etməsindədir. Sosialhumanitar faktor, faktiki olaraq, dünya siyasətinin bütün sferalarına daxil olur. Buradan belə çıxır ki, XXI əsrdə
uğurlu siyasət mütləq surətdə sosial-humanitar məqamları nəzərə almaqla aparıla bilər. Burada insan kapitalının
dəyərinin, ’’yumşaq güc” və təbliğatın əhəmiyyətinin artması ciddi rol oynamaqdadır.
Belə çıxır ki, istənilən siyasi liderin uğurlu olması birbaşa onun siyasətdə nə dərəcə humanitarlaşmaya əməl
etməsi ilə sıx bağlıdır. Azərbaycanın xarici siyasətində son illər məhz həmin aspektdə daha güclü mövqenin
nümayiş etdirilməsi bir daha təsdiq edir ki, Prezident ilham Əliyev dünya siyasətinin öncüllərindən biridir.
Diqqət edək: İlham Əliyev pandemiya dönəmində həm müxtəlif ölkələrə virusla mübarizədə konkret
yardım etdi, bu çətin vəziyyətdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qısa müddətdə bərpa etməklə milyonlarla insanı
potensial humanitar fəlakətdən xilas etdi və BMT, Qoşulmama Hərəkatı və Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində
müxtəlif humanitar xarakterli proqramların reallaşması və tədbirlərin keçirilməsi təşəbbüsünü göstərdi.
Azərbaycan Prezidentinin siyasətində humanitar faktor Ermənistanla postmüharibə mərhələsində
münasibətlərin formalaşmasında da özünü göstərməkdədir. İlham Əliyev bu istiqamətdə insan faktorunu əsas
götürdüyünü dəfələrlə bəyan edib. Azərbaycanın erməni əsilli vətəndaşlarının humanitar sıxıntıya düşməməsi
üçün dövlət başçısı mümkün olan hər bir şeyi edir. Bu, İlham Əliyevin təkliflərində və praktiki siyasi fəaliyyətində
özünü aydın göstərir.
Azərbaycanın dövlət başçısı iki ölkə arasında kommunikasiyaların tezliklə açılmasına istiqamətlənmiş
səmərəli təkliflərlə çıxış edir. Zəngəzur dəhlizi məsələsi, Naxçıvana birbaşa quru yolunun açılması, Şərqi
Zəngəzurun Qərbi Zəngəzurla əlaqəsinin kəsintisiz hala gəlməsi, Ermənistan vətəndaşlarının təhlükəsiz qaydada
Azərbaycan ərazisindən istifadə edərək İran və Rusiyaya gedə bilməsi, Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin hər
guşəsində qa- nunçuluğun bərqərar edilməsi və digər istiqamətlərdə Azərbaycan liderinin atdığı addımlar təqdirlə
qarşılanır.
Geosiyasi missiya: milli təhlükəsizlik, sülh və qlobal əməkdaşlıq formatları
Bu kontekstdə Azərbaycan və Türkiyənin birgə təşəbbüsü olan ”3+3” regional əməkdaşlıq platformasında
humanitar aspektin xüsusi yer tutması təsadüfi deyil. Cənubi Qafqazın üç dövləti - Azərbaycan, Ermənistan və
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Gürcüstanın böyük qonşuları Türkiyə, Rusiya və İranla münasibətlərində insanların rifahına xidmət edəcək
layihələrin üstünlük təşkil etməsi öncədən düşünülmüş haldır. Humanitar aspekt (sosial-mədəni istiqamət)
olmadan real təhlükəsizliyə qovuşmaq imkansızdır. Deməli, Azərbaycanın təklif etdiyi təhlükəsizlik formatının
mahiyyəti humanitar aspekti də ehtiva edir.
Bütün bunlar Azərbaycanın xarici siyasətində sabitlikdən sülhyaratmaya keçiddə milli və regional
kontekstin üzvi surətdə sintez edildiyinin bariz nümunəsidir. Həmin bucaq altında Azərbaycanın Xəzəryanı
dövlətlər arasında əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi istiqamətində apardığı siyasətdə də səmərəli məqamları görə
bilərik.
Belə ki, Xəzər dənizi ətrafında yerləşən Rusiya, Azərbaycan, İran, Türkmənistan və Qazaxıstan liderləri
növbəti zirvə toplantısında regional məsələləri və beynəlxalq münasibətləri müzakirə ediblər. Dünyanın enerji
böhranı ilə qarşılaşdığı bir məqamda böyük ehtiyatlara malik olan bu ölkələrin liderlərinin apardığı müzakirələr
həm hüquqi, həm də geosiyasi baxımdan təhlükəsizlik kontekstində vacib əhəmiyyətə malikdir. Vurğulanan
aspektdə İlham Əliyevin ’’Azərbaycan Vətən müharibəsindəQələbədən sonra beynəlxalq nəqliyyat əlaqələrinin
inkişafı üzrə genişmiqyaslı işlər görməyə başlayıb” fikri dərin siyasi məzmun və mündəricə kəsb edir. Eyni
zamanda, zirvə toplantısının iştirakçıları birgə kommünike qəbul ediblər ki, bu, heç şübhəsiz, Xəzər hövzəsində
təhlükəsizlik və əməkdaşlığa töhfə kimi qəbul olunmalıdır.
Bunlarla yanaşı, Azərbaycanın Qərb istiqamətində xarici siyasəti daha aktiv səciyyə daşıyır. Bu baxımdan
Azərbaycan Prezidentinin Brüssel səfərləri diqqəti çəkir. ilham Əliyevin Avropanın siyasi paytaxtında apardığı
müzakirələrdə region üçün əhəmiyyətli olan nəticələr əldə edilib. Avropa İttifaqı Azərbaycanın Cənubi Qafqazın
lideri kimi geosiyasi və təhlükəsizlik məsələlərində həlledici rol oynadığını qəbul edib, Ermənistan rəhbərliyinə
Azərbaycanla əməkdaşlıq barədə fikir bildirilib və bu, konkret sənəddə təsbit edilib. Azərbaycan Prezidenti
Brüsseldə ölkəmizin sülhpərvər dövlət imicini bir daha təsdiq edib. Bunun işığında Avropa və ABŞ-ın enerji
təhlükəsizliyinin təminində Azərbaycanın oynadığı mühüm rolu daim vurğulaması diqqətdən kənarda
qalmamalıdır. Bakıda ənənəvi keçirilən enerji sahəsi ilə bağlıənənəvi keçirilən enerji sahəsi ilə bağlı beynəlxalq
tədbirlərdə Azərbaycan faktorunun böyük bir ərazidə sabitləşdirici və sülhyaradıcı rol oynamasından bəhs
edilməsi böyük uğurdur.
İndi ekspert və siyasətçilər Azərbaycanın Avropa təhlükəsizlik arxitekturasının etibarlı tərəfdaşı kimi
qitənin enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında əhəmiyyətli rol oynadığından açıq danışırlar. Bir sözlə,
Azərbaycan xarici ölkələrin iqtisadiyyatına sərmayə yatıran, Avropanın enerji təhlükəsizliyində mühüm rol
oynayan dövlətə və sivilizasiyalararası dialoqun, qlobal siyasi, iqtisadi, mədəni problemlərin müzakirə olunduğu
məkana çevrilib.
Çin istiqamətində yürüdülən siyasət də bu xəttə tam uyğun gəlir. Çindən başlayan "Yeni ipək Yolu”
marşrutu üzrə Azərbaycan ciddi rol oynayır. Hazırda bu bağlılıqda Qazaxıstan-Azərbaycan-Türkiyə (Orta dəhliz)
marşrutunun əhəmiyyətinin daha da artması ekspertlərin diqqətini çəkir. Rəsmi Pekin Azərbaycanla münasibətlərə
ciddi maraq göstərir. Şübhə yoxdur ki, Mərkəzi Asiya ilə Cənubi Qafqazın siyasi, geosiyasi, təhlükəsizlik, iqtisadi
və enerji əlaqələrində Azərbaycan aktiv funksiya yerinə yetirir. Bu proses getdikcə genişlənir və dərinləşir.
Buradan aydın olur ki, Azərbaycan geniş mənada Qərb-Şərq əlaqələrinin gücləndirilməsində, Avropa-Çin
əməkdaşlığının təşkil edilməsində üzərinə düşən missiyanı uğurla yerinə yetirir. Həmin prosesin daha da
güclənəcəyinə tam əminlik vardır. Bu prosesdə Azərbaycanın regional və qlobal faktorları uğurla əlaqələndirə
bildiyi də aydın olur. Onun əyani nümunəsi kimi Zəngəzur dəhlizi layihəsinin reallaşdırılmasını göstərə bilərik.
Yəni Zəngəzur dəhlizi yalnız iqtisadi, nəqliyyat və enerji daşıyıcıları aspektində aktual olmayıb, ciddi geosiyasi
və təhlükəsizlik əhəmiyyətinə də malikdir. Belə çıxır ki, biz Zəngəzur dəhlizi məsələsinə Azərbaycanın xarici
siyasətində sabitlikdən sülhyaratma mərhələsinə keçiddə önəm verdiyi faktorlardan biri kimi baxmalıyıq. Bu isə
şübhəsiz ki, yeni diplomatik fəaliyyətin mühüm göstəricilərindən biridir.
Beləliklə, Azərbaycanın xarici siyasətində sülhyaratma aspektinin əhəmiyyətli yer tutması özündə çox
sayda faktorları ehtiva edir. Sülhyaratmanın ciddi əsasları vardır. Onlar regional sabitlik mühitindən qaynaqlanır.
Regional sabitliyin təmini qlobal miqyasda əməkdaşlıq və təhlükəsizliyə töhfə verir. Onun reallaşması mexanizmi
kimi sülhyaratma missiyası vacib yer tutur. Həmin prosesin bir sıra siyasi komponentləri mövcuddur.
Onların sırasında Azərbaycanın sülhyaratma siyasətində regional miqyasda əməkdaşlıq və təhlükəsizliyin
yeni səviyyəyə yüksəldilməsi mühüm rol oynayır. Azərbaycan regional əməkdaşlığı birbaşa təhlükəsizlik, sülh və
sabitliyin təmin olunması ilə bağlayır. Bunun üçün konkret əməkdaşlıq layihələri və təhlükəsizlik formatları təklif
edir. Həmin təkliflər kompleks halda regional miqyasda barış və sülhü təmin etməyə yetərlidir. Rəsmi Bakı artıq
vurğulanan istiqamətdə kifayət qədər təsirli addımlar atır. Onlar öz bəhrələrini verirlər.
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Bu kontekstdə Azərbaycanın türk dövlətləri arasında əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi xəttinə xüsusi
önəm verməsi reallığa uyğundur. Cənubi Qafqazda türk dövlətləri əməkdaşlıq vasitəsi iiə həm sabitliyi təmin edə,
həm də sülh və sabitlik mühiti yarada bilərlər. Şuşa Bəyannaməsi bu aspektdə də strateji əhəmiyyət daşıyır. Bu
sənəd, faktiki olaraq, Cənubi Qafqazda sabitlikdən dayanıqlı sülhə keçiddə həlledi-sabitlikdən dayanıqlı sülhə
keçiddə həlledici hüquqi-siyasi rol oynayır.
Sülhyaratma siyasətində digər vacib məqam Azərbaycanın Mərkəzi Asiya regionu və Xəzər hövzəsi
istiqamətlərində xarici siyasətdə ciddi addımlar atmasından ibarətdir. Bu istiqamətlərdə həyata keçirilən tədbirlər
göstərir ki, rəsmi Bakı səmərə verən layihələrə imza atır. Nəqliyyat, logisti- ka, enerji, yükdaşıma və digər
sferalarda irəliləyişlər aydın görünür. Azərbaycan bu baxımdan Cənubi Qafqaz, Xəzər hövzəsi, Qara dəniz
hövzəsi və Mərkəzi Asiyanın bir tərəfdən Şərq, digər tərəfdən isə Qərblə əlaqələrinin təşkilində əhəmiyyətli rol
oynayan dövlət halına gəlib.
Ekspertlər Azərbaycanın regional sabitlikdən sülhyaratma səviyyəsinə keçidinin perspektivinə inanır,
bunun üçün maraqlı arqumentlər gətirir, onların sırasında Azərbaycan dövlətçiliyinin ənənəsində sülh və barışın
ədalətlə birgə yer tutması ilə yanaşı, ilham Əliyevin Prezident və Lider kimi keyfiyyətlərinin əhəmiyyətli rol
oynadığını göstərirlər.
Məhz Azərbaycan Prezidentinin yüksək şəxsi keyfiyyətləri və siyasi-diplomatik hazırlığı sayəsində
regionda marağı olan böyük dövlətlərin bir araya gəlməsi mümkün olub, ilham Əliyev bütün siyasi liderlərlə
müsbət ünsiyyət mühiti yarada bilib, Azərbaycanın maraqlarını qətiyyətlə müdafiə edib. Tədqiqatçıların qənaətinə
görə, müasir mərhələdə siyasi liderlər üçün ünsiyyətdə qabiliyyətli olmaq böyük rol oynayır. Hazırda dünyanın
bütün aparıcı dövlətlərinin liderləri başlıca olaraq ünsiyyət mədəniyyətindən qarşı tərəflə dil tapmaq üçün geniş
istifadə edirlər, ilham Əliyev bu aspektdə son dərəcə uğurlu liderdir. Həm də əsas məqamlardan biri ondan
ibarətdir ki, həmin prosesdə Azərbaycan Prezidenti üçün başlıca məqsəd dövlətimizin maraqlarını, milli maraqları
qorumaqdan ibarət olub.
Nəhayət, bu məqalədə aparılan analiz təsdiq edir ki, Azərbaycanın xarici siyasətində özünü göstərən yeni
çalarlar regional və qlobal miqyaslarda sülh, sabitlik və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa töhfələr verir. Daha
önəmlisi odur ki, Azərbaycanın bu siyasəti bütövlükdə region üçün yeni imkanlar, perspektivlər açır.
Şərq. - 2022. - 15 iyul. - № 122. - S. 4.
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Azərbaycan bu il xarici siyasətdə önəmli addımlar atıb
İttifaq Mirzəbəyli
Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti ilə mənim bir neçə görüşüm olub, həm də telefon danışıqlarımız
olub və əlbəttə ki, əsas mövzu Azərbaycan – Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasıdır. Ancaq, eyni
zamanda, Avropa İttifaqı –Azərbaycan əlaqələrinin gələcək inkişafı ilə bağlı geniş müzakirələr aparılır.
Yaxın günlərdə Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında önəmli sənəd - enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı sənəd
imzalanacaq və bizim əməkdaşlığımızı daha yüksək səviyyəyə qaldıracaqdır.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı, 15 iyul 2022-ci il
İkinci Qarabağ müharibəsindən sonrakı hər ay, hər il ölkəmiz üçün bir-birindən önəmli olan siyasi
hadisələrlə yadda qalır. Artıq bütün dünyada, demək olar ki, hamının təqdir etdiyi Şuşa Bəyannaməsi, IX
Qlobal Bakı Forumu, Prezident İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişellə görüşləri,
dövlət başçımıza Türk Dünyasının Ali mükafatının verilməsi, müxtəlif dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlarla
yeni əməkdaşlıq sazişlərinin imzalanması, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə BMT rəsmilərinin də iştirak
etdiyi qlobal tədbirlərin keçirilməsi, Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının xarici təyyarələri qəbul etməsi və
digər məsələlər bizim postmüharibə dövründəki uğurlarımızın tam siyahısı deyil.
Ancaq iyulun 15-də Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə bu ilin altı ayının yekunlarına həsr olunan
müşavirədə səsləndirilən çoxsaylı faktlar və rəqəmlər həmin siyahının dəqiqləşdirilməsinə kömək edə bilər. Çünki
bu il bizim Qoşulmama Hərəkatındakı uğurlu sədrliyimiz 2023-cü ilə qədər yekdil fikirlə bir il uzadılıb. Bu, onu
göstərir ki, ölkəmiz 120 ölkə arasında çox böyük nüfuz qazanmışdır və bizə olan inam bu illər ərzində daha da
artmışdır. Dövlət başçımız xatırladır ki, biz də məsuliyyətli ölkə və Qoşulmama Hərəkatının fəal sədri olaraq bu
təsisatın institusional inkişafına da böyük töhfə vermişik. Müşavirədə də qeyd edildiyi kimi, 2022-ci ildə bizim
atdığımız önəmli addımlardan biri də Bakıda keçirilmiş Qoşulmama Hərəkatının Parlament Şəbəkəsinin
yaradılması və toplantısı idi. Həmin tədbir bir daha göstərdi ki, QH-nin çox böyük potensialı var, həmrəyliyi
dərinləşdirmək, əməkdaşlığı genişləndirmək və qarşılıqlı beynəlxalq dəstək üçün bu, çox önəmli platformadır.
Bu, bizim təşəbbüsümüz idi və bu artıq özünü real həyatda göstərir.
Dövlət başçımız xatırlatdı ki, Azərbaycanın təşəbbüsü ilə Qoşulmama Hərəkatının Gənclər Platforması da
yaradılır. Bakıda həmin qurumun Gənclər forumu keçiriləcək və Qoşulmama Hərəkatının Gənclər Şəbəkəsi
yaradılacaqdır. Yəni, Azərbaycan bütün beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıqda olduğu kimi, bu qurumla
əməkdaşlıq prosesində də, öz sözünə sadiqdir.
2022-ci ilin geridə qalan aylarında İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının yeni Baş katibi Azərbaycana səfər
etmişdir. Dövlət başçımızın qeyd etdiyi kimi, biz bu təşkilatla çox fəal əməkdaşlıq edirik. Bizim təşəbbüsümüzlə
Azərbaycanda bu təşkilatla bağlı bir çox tədbirlər keçirilmişdir. Bu dəfə isə yeni seçilmiş Baş katib, eyni zamanda,
azad edilmiş torpaqlara səfər edib – Füzuliyə, Şuşaya: “Əlbəttə ki, biz görüş zamanı Ermənistanın Azərbaycana
qarşı, bizim mədəni irsimizə qarşı törətdiyi vandalizm haqqında danışmışıq. Bu gün azad edilmiş torpaqlara səfər
edən hər bir insan, - istər Azərbaycan vətəndaşı olsun, istər xarici vətəndaş olsun, - erməni vəhşiliyinin
təzahürlərini öz gözü ilə görür. Biz İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində öz fəaliyyətimizi bundan sonra da
uğurla davam etdirəcəyik”.
Ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi kursuna sədaqətimizin nəticəsidir ki, biz həm Şərqlə – İslam dünyası ilə,
həm də Qərblə – bütün dini konfessiyaların təmsilçiləri ilə sıx və bərabərhüquqlu əməkdaşlıq edirik. Məsələn, bu
il Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığımız daha fəal müstəviyə qaldırılmışdır. Biz bu qurumla yeni saziş üzərində
işləyirik. Sazişin böyük hissəsi razılaşdırılıb və razılaşdırılmamış məsələlər də müzakirə olunur. Prezident ümid
edir ki, yaxın gələcəkdə bütün məsələlər razılaşdırılacaq. Eləcə də, yaxın günlərdə Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan
arasında önəmli sənəd – enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı sənəd imzalanacaq və bizim əməkdaşlığımızı daha yüksək
səviyyəyə qaldıracaqdır.
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Ölkəmizin ənənəvi dostluq və tərəfdaşlıq etdiyi ünvanlardan biri də Türk Dövlətləri Təşkilatıdır. Ölkəmiz
bu qurum çərçivəsində hər zaman fəallıq göstərmişdir və həm təşkilat çərçivəsində, həm də üzv ölkələr arasında
təmaslar genişlənir. Bu il dövlət başçımızın Türkiyə Prezidenti ilə üç görüşü olub. Prezident müşavirədə xatırlatdı
ki, bu ilin aprel ayında Qırğızıstan Prezidenti Azərbaycana səfər etmişdir: “Eyni zamanda, iyun ayında mənim
Özbəkistana və Türkmənistana səfərlərim olub, Özbəkistan və Türkmənistanın dövlət başçıları ilə, Türkmənistan
Parlamenti Xalq Məsləhətinin sədri ilə görüşlərim olub. Gələn ay Qazaxıstan Prezidentinin Azərbaycana səfəri
gözlənilir. Yəni bu, sadəcə olaraq, görünən məsələlərdir və onlar göstərir ki, bu təmaslar nə qədər fəal inkişaf
edir, fəal surətdə inkişaf edir. Əlbəttə, türk dövlətləri ilə əlaqələrimiz bizim üçün prioritet məsələlərdən biridir”.
Eləcə də, qonşu ölkələrlə əlaqələrimiz hər zaman bizim üçün əsas prioritetlərdən biri olub və bu il bu
istiqamətdə addımlar atılıb, təkcə onu demək kifayətdir ki, bu il Prezident İlham Əliyevin Rusiya, İran, Gürcüstan
prezidentləri ilə keçirdiyi görüşlər regional əməkdaşlığın perspektivinin daha da aydın olacağına zəmin
yaratmışdır.
Təbii ki, Azərbaycanın xarici siyasətində mühüm istiqamətlərdən biri də Amerika Birləşmiş Ştatları ilə
əməkdaşlığın genişləndirilməsidir. Dövlət başçımızın dediyi kimi, 2022-ci ildə bu istiqamətdə də önəmli addımlar
atılmış, yüksək vəzifəli şəxslərin qarşılıqlı səfərləri təşkil edilmişdir: “Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti
mənə iki dəfə məktub göndərmişdir – həm Müstəqillik Günü ilə bağlı, həm Bakı Enerji Həftəsinin açılışı ilə bağlı.
Mənim də cavab məktublarımda və mənə göndərilən məktublarda da əlaqələrimizin önəmi xüsusilə qeyd
olunmuşdur. Bu əlaqələrin həm böyük tarixi və gözəl gələcəyi var. Yəni, bir sözlə, əsas güc mərkəzləri ilə, eyni
zamanda, əsas beynəlxalq təşkilatlarla, baxın, cəmi bu altı ay ərzində nə qədər böyük işlər görülüb.”
Yeri gəlmişkən, biz 2020-ci ilin payızına qədər xarici siyasətimizin əsas istiqamətinin düşmən tapdağında
olan ərazilərimizin işğaldan azad edilməsi, ərazi bütövlüyümüzün bərpası olduğunu deyirdiksə, 44 günlük
müharibədən sonra ən mühüm məsələ sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyasıdır. Çünki biz həmin məsələni
tam təmin etməsək, Cənubi Qafqaza sülh gətirilməsi mümkün olmayacaq. Ancaq çox təəssüf ki, bu ilin altı ayında
Azərbaycan–Ermənistan əlaqələrinin normallaşdırılması istiqamətində müəyyən addımlar atılsa da, hələlik real
nəticələr yoxdur. Baxmayaraq ki, Vətən müharibəsindən 1 il 8 ay ötüb, ancaq əfsuslar olsun ki, Ermənistan hələ
də məcburən üzərinə götürdüyü öhdəliklərini yerinə yetirmir.
Doğrudur, delimitasiya üzrə işçi qrupların birinci görüşü keçirilmişdir. Dövlət başçımız bunu müsbət addım
kimi qiymətləndirir. Eləcə də Azərbaycanın təşəbbüsü ilə sülh müqaviləsinin əsasını təşkil edəcək beş əsas baza
prinsipi Ermənistan tərəfindən qəbul edilib, Ermənistan rəhbərliyi rəsmən bu beş prinsipi qəbul edib. Prezident
xatırladır ki, təmasda olduğum bütün tərəfmüqabillərlə müzakirələr zamanı Azərbaycanın bu təşəbbüsü təqdir
olunur: “ Münaqişənin məhz bu prinsiplər əsasında həll olunması demək olar ki, təsdiqləndi. Ermənistan bunu
qəbul etdi və bunu rəsmən etiraf etdi. Biz bu məsələni bir neçə qonşu dövlətlə müzakirə etmişik – Türkiyə ilə,
Rusiya ilə, İranla müzakirə etmişik və bu mövqe dəstəklənir. Avropa İttifaqı, Amerika Birləşmiş Ştatları – biz bu
tərəfdaşlarla da bu məsələni müzakirə etmişik və faktiki olaraq indi sülh danışıqlarının başlanması üçün əsas
yaradılıb”.
Ancaq zaman sübut edib ki, Ermənistanın heç bir sözünə, vədinə inanmaq, bel bağlamaq mümkün deyil.
Bu arqumentimizi əsaslandırmaq üçün yada salaq ki, son vaxtlar Ermənistan rəhbərliyi yenə də hansısa status
haqqında danışmağa başlayıb. Halbuki, müharibəyə son qoyulanda, Ermənistan təslimolma sənədinə məcburən
imza atanda bizim – Azərbaycan, Rusiya, Ermənistanın rəhbərləri arasında şifahi razılaşma olmuşdur ki, status
məsələsinə toxunulmur: “Ermənistan müəyyən müddət buna əməl edirdi. Ancaq son zamanlar artıq bu, adi hala
çevrilib. Gah onların baş naziri, gah xarici işlər naziri Qarabağın statusundan danışırlar. Status hara gedib və
statusa nə olub, mən müharibədən sonra demişəm, təkrarlamaq istəmirəm. Əgər Ermənistanda bunu kimsə
unudubsa, təkrarlaya bilərəm. Amma hesab edirəm ki, hələlik buna ehtiyac yoxdur.”
Bütün bunlar dünya ictimaiyyətinin gözü qarşısındadır və ona görə də bu ilin altı ayı ərzində ölkəmizdə
hərbi sahədə müvafiq islahatlar, struktur islahatları, hərbi təhsildə islahatlar aparılıb. Təlimlərlə bağlı ciddi
addımlar atılıb. Yeni silahlı birləşmələr yaradılıb. Dövlət başçımız dostlarımıza və bədxahlarımıza xatırladır ki,
bu altı ayda yeni kontraktlar imzalanıb, hərbi texnika, silah-sursatlar alınır və alınacaq: “Biz ordu quruculuğu
sahəsində öz işlərimizi davam etdiririk... Büdcəyə əlavələr edildi, dürüstləşmə edildi və orada hərbi xərclər
əhəmiyyətli dərəcədə artırıldı. Nə üçün? Deməli, buna əsas var. Biz hərbi xərclərimizi keçən il bu ilin büdcəsi
təsdiq olunanda təsbit etmişdik və hesab edirdik ki, bu, kifayətdir. Ancaq sonra, bax, dediyim məsələlərə görə və
digər məsələlərə görə biz hesab edirik ki, hərbi xərcləri artırmaq lazımdır. Bu artım məhz yüksək texnoloji
imkanları olan silahların alınmasına xərclənəcək”.
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Azərbaycan Prezidentinin bu arqumentinin isə bir açması var: “Bizim heç kəsin torpağında gözümüz
yoxdur, heç kimə ərazi iddiaları etmirik. Ancaq Azərbaycan ərazisində terrorçu, təxribatçı və ya separatçı
hərəkətlər davam edərsə, “dəmir yumruq” yerindədir!”
Xalq qəzeti. - 2022. - 19 iyul. - № 149. - S. 5
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Xarici siyasət həmişə prioritetdir
Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələri gücləndirməklə etibarlı tərəfdaşa çevrilir
İsmayıl Qocayev
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bu ilin 6 ayının yekunlarına dair keçirdiyi müşavirədə geniş
nitqi həmişə olduğu kimi proqram xarakteri daşıyırdı. Dövlət başçısının açıqlamaları ölkənin inkişafı ilə
bağlı bütün strateji hədəfləri müəyyən edirdi. Heç şübhəsiz, Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi
siyasətin mərkəzində Azərbaycan xalqının rifahının yüksəldilməsi, ölkəmizin təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi və dövlətimizin daha da güclənməsi dayanır.
Dövlət başçısı verdiyi bütün vədlərə həmişə sadiq olub və qarşıya qoyulmuş vəzifələrə vaxtında və
artıqlaması ilə nail olunub. Bu gün Azərbaycan bütün sahələrdə olduğu kimi xarici siyasətdə də böyük uğurlar
qazanır. Beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində fəallığını durmadan artırır. Azərbaycan dünyanın aparıcı ölkələri və
güc mərkəzləri ilə qarşılıqlı səmərəli əməkdaşlıq edir. Bunun nəticəsidir ki, indi ölkəmiz dünyanın çox etibarlı və
əvəzedilməz tərəfdaşına çevrilib. Bütün bunlar Prezident İlham Əliyevin qətiyyəti və siyasi iradəsi nəticəsində
mümkün olub. Dövlət başçısı da müşavirədə xüsusilə vurğulayıb ki, xarici siyasətimiz çox fəal olub və ölkəmizin
beynəlxalq nüfuzu daha da artıb: ’’Nəticələr arasında, əlbəttə ki, Qoşulmama Hərəkatındakı uğurlu sədrliyimizi
qeyd etmək istərdim. Bizim sədrliyimiz bildiyiniz kimi, 2023-cü ilə qədər yekdil fikirlə bir il uzadılıb. Bu onu
göstərir ki, ölkəmiz 120 ölkə arasında çox böyük nüfuz qazanıb və bizə olan inam bu illər ərzində daha da artıb.
Biz də məsuliyyətli ölkə olaraq və Qoşulmama Hərəkatının fəal sədri olaraq bu təsisatın institusional inkişafına
da böyük töhfə vermişik. Önəmli addımlardan biri bu il Bakıda keçirilmiş Qoşulmama Hərəkatının Parlament
Şəbəkəsinin toplantısı və Parlament Şəbəkəsinin yaradılması idi. Bakıda keçirilmiş bu önəmli tədbir bir daha
göstərdi ki, bu Hərəkatın çox böyük potensialı var, həmrəyliyi dərinləşdirmək, əməkdaşlığı genişləndirmək və
qarşılıqlı beynəlxalq dəstək üçün bu, çox önəmli platformadır”. Prezident digər beynəlxalq təşkilatlarla da fəal
əməkdaşlıq edildiyini bəyan edib: ”Bu yaxınlarda islam Əməkdaşlıq Təşkilatının yeni baş katibi Azərbaycana
səfər etmişdi. Biz bu təşkilatla çox fəal əməkdaşlıq edirik. Əslində biz bu təşkilatın çox fəal üzvüyük və bizim
təşəbbüsümüzlə Azərbaycanda bir çox tədbirlər keçirilib. Bu dəfə isə yeni seçilmiş Baş katib, eyni zamanda, azad
edilmiş torpaqlara səfər edib - Füzuliyə, Şuşaya. Əlbəttə ki, biz görüş zamanı Ermənistanın Azərbaycana qarşı,
bizim mədəni irsimizə qarşı törətdiyi vandalizm haqqında danışmışıq. Bu gün azad edilmiş torpaqlara səfər edən
hər bir insan, - istər Azərbaycan vətəndaşı olsun, istər xarici vətəndaş olsun, - erməni vəhşiliyinin təzahürlərini
öz gözü ilə görür. Biz İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində öz fəaliyyətimizi bundan sonra da uğurla davam
etdirəcəyik”. Ölkə rəhbəri Avropa İttifaqı ilə Azərbaycanın əlaqələrinə də təmas edib. Vurğulayıb ki, bu il Avropa
İttifaqı ilə fəal əməkdaşlıq aparılıb: ’’Bildiyiniz kimi, biz yeni saziş üzərində işləyirik. Sazişin böyük hissəsi
razılaşdırılıb və razılaşdırılmamış məsələlər də müzakirə olunur. Ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə bütün
məsələlər razılaşdırılacaq. Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti ilə mənim bir neçə görüşüm olub, həm də telefon
danışıqlarımız olub və əlbəttə ki, əsas mövzu Azərbaycan- Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasıdır. Ancaq
eyni zamanda, Avropa İttifaqı-Azərbaycan əlaqələrinin gələcək inkişafı ilə bağlı geniş müzakirələr aparılır. Yaxın
günlərdə Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında önəmli sənəd - enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı sənəd imzalanacaq
və bizim əməkdaşlığımızı daha yüksək səviyyəyə qaldıracaqdır”.
Prezident diqqətə çatdırıb ki, qonşu ölkələrlə əlaqələrimiz hər zaman bizim üçün əsas prioritetlərdən biri
olub və bu il bu istiqamətdə addımlar atılıb: ’’Mənim Rusiya, İran, Gürcüstan prezidentləri ilə görüşlərim bir daha
bunu göstərir. Eyni zamanda, Amerika-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafı istiqamətində önəmli addımlar atılıb,
yüksəkvəzifəli şəxslərin qarşılıqlı səfərləri təşkil edilib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti mənə iki dəfə
məktub göndərib - həm Müstəqillik Günü ilə bağlı, həm Bakı Enerji Həftəsinin açılışı ilə bağlı. Mənim də cavab
məktublarımda və mənə göndərilən məktublarda da əlaqələrimizin önəmi xüsusilə qeyd olunmuşdur. Bu
əlaqələrin həm böyük tarixi və gözəl gələcəyi var. Yəni bir sözlə, əsas güc mərkəzləri ilə, eyni zamanda, əsas
beynəlxalq təşkilatlarla, baxın, cəmi bu altı ay ərzində nə qədər böyük işlər görülüb. Əgər ümumiyyətlə, son illərin
tarixçəsinə nəzər salsaq görərik ki, Azərbaycan hər istiqamət üzrə irəliləyib. Bizim mövqeyimiz hər zaman
müstəqil mövqe olub, biz hər zaman öz mövqeyimizi açıq nümayiş etdirmişik, o cümlədən buna görə dünyada
böyük hörmət qazanmışıq. Həmişə sözümüzdə dururuq, həmişə verilən sözə sadiqik”.
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Millət vəkili, Yeni Azərbaycan Partiyasının İdarə Heyətinin üzvü Cavid Osmanov ”Şərq”ə bildirib
ki, ölkə başçısının həyata keçirdiyi düşünülmüşdaxili və xarici siyasət nəticəsində uğurla inkişaf edən
Azərbaycan bu gün beynəlxalq nüfuz sahibinə çevrilib. Deputatın sözlərinə görə, Azərbaycanın beynəlxalq
arenada oynadığı rol, göstərdiyi həmrəylik və ehtiyac içərisində olan ölkələr üçün verilən humanitar, maliyyə
dəstəyi ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunu böyük dərəcədə artırıb: "Bundan əlavə, ölkəmizin beynəlxalq təşkilat və
təsisatlarda əsas ölkələrdən biri olaraq çıxış etməsi deyilənlərə bariz nümunədir. Bu sırada Qoşulmama
Hərəkatındakı uğurlar xüsusi olaraq qeyd olunmalıdır. Azərbaycanın sədrlik müddətinin 2023-cü ilə qədər
uzadılması onu göstərir ki, ölkəmiz 120 ölkə arasında çox böyük nüfuz qazanıb. Ölkəmizə olan inam bu illər
ərzində daha da artıb. Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatının institusional inkişafına böyük töhfə vermiş ölkədir.
Önəmli addımlardan biri bu il Bakıda keçirilmiş Qoşulmama Hərəkatının Parlament Şəbəkəsinin toplantısı və
Parlament Şəbəkəsinin yaradılması oldu”.
Parlament üzvü qeyd edib ki, ölkə başçısı ölkəmizin Avropa İttifaqı, Türk Dövlətləri Təşkilatı, eyni
zamanda qonşu ölkələrlə olan münasibətləri haqqında da məlumat verərək əməkdaşlıqların yüksək
səviyyədə olduğunu qeyd edib: ’’Azərbaycan Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində hər zaman fəallıq göstərir
və türk dövlətləri ilə əlaqələrin inkişafı ölkəmiz üçün prioritet məsələlərdən biridir. Avropa İttifaqı- Azərbaycan
əlaqələrinin gələcək inkişafı ilə bağlı geniş müzakirələr aparıldığını bildirən Prezident cənab İlham Əliyev yaxın
günlərdə tərəflər arasında önəmli sənədin - enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı sənədin imzalanacağını və bununla da
əməkdaşlığın daha yüksək səviyyəyə yüksələcəyini bildirdi. Son dövrlər ərzində Amerika-Azərbaycan
əlaqələrinin inkişafı istiqamətində də önəmli addımlar atılıb. Yüksəkvəzifəli şəxslərin qarşılıqlı səfərləri təşkil
edilib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti Prezident İlham Əliyevə iki dəfə - həm Müstəqillik Günü ilə
bağlı, həm də Bakı Enerji Həftəsinin açılışı ilə bağlı məktub göndərib. Bu, Amerika-Azərbaycan əlaqələrinin
böyük tarixə malik olmasından, həmçinin əlaqələrin gözəl gələcəyindən xəbər verir”.
Şərq. - 2022. - 19 iyul. - № 124. - S. 6.
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İlham Əliyevin qlobal təşəbbüsləri Avropa İttifaqının təhlükəsizliyinə etibarlı təminatdır
Azərbaycanla Aİ arasında enerji sahəsində Strateji Tərəfdaşlığa dair Anlaşma Memorandumunun
imzalanması əlaqələrə yeni impuls verəcək
Rəşad Baxşəliyev
Hər bir mötəbər beynəlxalq təşkilatla əməkdaşlıq Azərbaycanın xarici siyasət kursunda əsas
yerlərdən birini tutur. Təcrübə göstərir ki, rəsmi Bakının bu məsələdə ortaya qoyduğu mövqe həm də
respublikamızın yürütdüyü xarici siyasətin məzmununu nümayiş etdirir.
Bu məzmun isə Azərbaycanın siyasi kursunun tamamilə müstəqil olduğunu, milli maraqlarımızı, dövlətin
qlobal miqyasda mövqelərini layiqincə qoruduğunu göstərir. Bu xətt Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıqda da özünü
aydın şəkildə göstərir. Bu əməkdaşlıq son illərdə daha da genişlənməyə başlayıb. Xüsusən də İkinci Qarabağ
müharibəsindəki zəfərdən sonra əlaqələrdə yeni impuls yaranıb.
İyulun 18-də Avropa Komissiyasının Prezidenti xanım Ursula Fon der Lyayenin Azərbaycana səfəri,
Prezident İlham Əliyevlə keçirilən görüşü, Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında enerji sahəsində Strateji
Tərəfdaşlığa dair Anlaşma Memorandumunun imzalanması və xanım Ursula Fon der Lyayenin mətbuata
bəyanatında ölkəmizin mövqeyi ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlər bunu bir daha təsdiqlədi.
Xarici siyasətin uğuru
Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas prioritetlərindən biri, təbii ki, Avropa İttifaqı ilə tərəfdaşlıqdır.
Azərbaycan-Aİ əlaqələrinin hüquqi bazasını 1999-cu ildə qüvvəyə minmiş Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi
təşkil edir. Amma bu o demək deyil ki, Azərbaycan-Aİ münasibətləri 1999-cu ildən başlayır. Buna qədər Aİ ilə
münasibətlər TACIS, "Avropa-Qafqaz-Asiya Nəqliyyat Dəhlizi" (TRACECA), "Avropaya neft və qazın nəql
edilməsi üzrə dövlətlərarası proqram" (INOGATE), "Humanitar yardım" (ECHO) və digər proqramlar
çərçivəsində inkişaf etdirilib.
Azərbaycan Aİ-nin təşəbbüskarı olduğu beynəlxalq layihələrdə fəal iştirak edib. Tərəfdaşlıq və
Əməkdaşlıq Sazişinin imzalanması ilə təməli qoyulan əməkdaşlıq bu gün müxtəlif istiqamətləri əhatə etməklə
münasibətlərə yeni çalarlar gətirməkdədir və əlaqələrdə son illərdə çox ciddi irəliləyişlər müşahidə olunmaqdadır.
Bu, ölkəmizin xarici siyasətinin uğurunun təzahürü kimi təqdirəlayiqdir.
Son 19 ildə Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi müstəqil siyasət, milli maraqlara əsaslanan uğurlu
diplomatiya sayəsində Azərbaycan qlobal məkanda strateji əhəmiyyətli dövlətə çevrilib. Bunun nəticəsidir ki,
Azərbaycan Avropa İttifaqı ölkələri ilə əməkdaşlıqda böyük təcrübəyə malikdir. Ölkəmiz demək olar ki, qurumun
üzvü olan dövlətlərin üçdəbiri ilə strateji tərəfdaşlıq haqqında saziş imzalayıb. Bununla yanaşı, Azərbaycan
Avropanın enerji təhlükəsizliyi və təchizatının şaxələndirilməsi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Son illərdə Azərbaycanla Aİ arasında əməkdaşlığın yeni səhifəsi açılıb, münasibətlər yeni mərhələyə
qədəm qoyub. Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında paraflanan "Tərəfdaşlıq prioritetləri" sənədi isə rəsmi
Bakının xarici siyasətinin növbəti uğuru sayılır. Əməkdaşlığın davamı olaraq münasibətlərdə yeni səhifə açan
sənəddə qeyd edildiyi kimi, əlaqələrin daha da gücləndirilməsi məqsədilə qarşılıqlı maraq və birgə dəyərlərə
əsaslanaraq Azərbaycan və Aİ tərəfindən birgə tərəfdaşlıq prioritetləri razılaşdırılıb. Bir sıra mühüm məsələlərin
yer aldığı sənəddə Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında vizaların ləğvi sahəsində dialoqun perspektivləri də
əksini tapıb. Bütövlükdə bu sənəd ikitərəfli tərəfdaşlıq əlaqələrinin inkişafı üçün yeni zəmin yaradıb.
Azərbaycan tək Aİ ilə deyil, həm də bu quruma üzv ölkələrlə də sıx əlaqələrə malikdir. Bu əlaqələrin bütün
səviyyələrdə dərinləşdirilməsi isə həm Azərbaycanın, həm Aİ-nin, həm də bu quruma üzv ölkələrin maraqlarına
cavab verir.
Prezident İlham Əliyevin Aİ Şurasının prezidenti Şarl Mişellə keçirdiyi görüşlər və bu görüşdə Aİ
rəsmisinin səsləndirdiyi fikirlər bir daha Azərbaycan-Avropa İttifaqı münasibətlərinin qarşılıqlı maraqlar əsasında
inkişaf etdiyini təsdiqləyir.
Bütün bunlar bir daha təsdiq edir ki, bu gün Azərbaycan müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində
əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafına, transmilli layihələrin reallaşdırılmasına və qlobal təhlükəsizlik məsələlərinə
öz töhfəsini verən fəal aktor və regional güc kimi qəbul edilməkdədir.
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Avropa İttifaqı Azərbaycanla münasibətləri daha da dərinləşdirmək istəyir
İyulun 18-də keçirilən görüşdə İlham Əliyev bir daha ikitərəfli əməkdaşlığı dəyərləndirərək dedi ki, bu gün
mövcud əlaqələr Şərq Tərəfdaşlığı çərçivəsində də çox uğurla inkişaf edir. Bu istiqamətdə çox yaxşı nailiyyətlər,
fəal siyasi təmaslar mövcuddur.
Avropa İttifaqının Azərbaycanın əsas ticari tərəfdaşı olduğunu da xatırladan Prezident əmin olduğunu
vurğuladı ki, gələn illərdə icrası planlaşdırılan layihələr ticari əməkdaşlığı daha da genişləndirəcək. Gündəlikdə
üstün yer tutan ən mühüm məsələ isə enerji sahəsində əməkdaşlıqdır. Xanım komissarın səfəri zamanı isə başlanan
enerji dialoqu qarşılıqlı marağın çox yaxşı əlamətidir.
İlham Əliyev tərəflər arasında imzalanacaq yeni sazişlə bağlı da məlumat verdi və bildirdi ki, Azərbaycan
ilə Avropa İttifaqı arasında yeni sazişə aid hazırda müzakirə edilən məsələlər potensial əməkdaşlığın bütün
sahələrini əhatə edir.
Azərbaycanla Aİ arasında imzalanan enerji sahəsində Strateji Tərəfdaşlığa dair yeni Anlaşma
Memorandumu isə bu münasibətlərin inkişafında mühüm rol oynayacaq. Elə xanım Ursula Fon der Lyayen da
Avropa İttifaqının Azərbaycanla münasibətləri daha da dərinləşdirmək istədiyini deyərək vurğuladı ki, bu sənəd
ilk növbədə hər iki tərəfin nümayəndələrinin apardığı əla işin nəticələrinə əsaslanır. Orada enerji sektorunda
etibarlı tərəfdaşlıq, eləcə də orta və uzun perspektivdə bərpaolunan enerji məsələləri xüsusi qeyd edilir.
Prezident İlham Əliyev yeni sənədi dəyərləndirərkən dedi ki, enerji sahəsində aparılan fəal əməkdaşlığın
15 ildən artıq tarixi var. Yeni memorandum da tərəflər arasında imzalanmış birinci sənəd deyil. Azərbaycan və
Aİ arasında 2006-cı ildə Anlaşma Memorandumu və 2011-ci ildə "Cənub qaz dəhlizi" ilə bağlı Birgə Bəyannamə
imzalanıb: "Azərbaycanın başlatdığı və Avropa İttifaqının, o cümlədən tərəfdaşlarımızın dəstəklədiyi enerji
layihələri Avropanın enerji xəritəsini tamamilə dəyişir. Biz neft hasilatı ilə başladıq. Sonra qaz hasilatına keçdik.
Xəzər dənizini Qara dəniz və Aralıq dənizi ilə birləşdirən neft kəmərini çəkdik. Əlbəttə ki, 3500 kilometr uzunluğu
olan "Cənub qaz dəhlizi" boru kəməri sistemlərini inteqrasiya etdi və bununla təbii qazımız Avropa qitəsinə
çatdırılır". İlham Əliyev bildirdi ki, Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında enerji sahəsində uzunmüddətli,
proqnozlaşdırılan və çox etibarlı əməkdaşlıq təbii ki, böyük nailiyyətdir.
İlham Əliyev yeni imzalanan Anlaşma Memorandumunu gələcək üçün bir növ yol xəritəsi adlandırdı və
bir daha bəyan etdi ki, tərəflərin potensialı nəzərə alınaraq şəbəkənin qurulması üzərində daha fəal iş aparılmalıdır.
Aİ Azərbaycandan aldığı qazın həcmini artırır
Azərbaycanla Aİ arasında imzalanan yeni Anlaşma Memorandumunun ölkəmizə gətirəcəyi dividendi isə
Ursula Fon der Lyayen dəyərləndirdi.
Onun firkincə, Aİ Azərbaycandan aldığı qazın həcmini ikiqat artırır, həmçini "Cənub qaz dəhlizi"nin
genişləndirilməsi ilə bağlı üzərinə öhdəlik götürür. Bu, artıq Avropa İttifaqı üçün çox vacib təchizat marşrutudur
və onun vasitəsilə ildə 8 milyard kubmetr qaz nəql edilir. Aİ bir neçə il ərzində onun ötürücülük imkanını 20
milyard kubmetrə çatdıracaq.
Göründüyü kimi, demokratiya və tərəqqi yolunda inamla irəliləyən Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə
əməkdaşlığı Avratlantik məkana inteqrasiya kontekstində inkişaf etməkdədir.
Prezident İlham Əliyev tərəfindən yürüdülən müstəqil xarici siyasət Avropa İttifaqı ölkələri ilə
bərabərhüquqlu, yaxın təmaslara söykənən harmonik münasibətlərin qurulmasına əsaslanır. Azərbaycanın
geostrateji mövqeyi Avropa İttifaqına üzv dövlətlərin də ölkəmizlə siyasi və iqtisadi münasibətləri inkişaf
etdirməyə marağını artırır. Aİ rəhbərliyi Azərbaycan Prezidentinin irəli sürdüyü qlobal miqyaslı təşəbbüsləri
təqdir edir və ölkəmizlə münasibətlərin davamlı yüksəlişi üçün əlaqələri daha da şaxələndirir.
Bütün bunlar isə İlham Əliyevin xarici siyasət strategiyasının uğurlu davamının və Azərbaycanın dünya
birliyindəki mövqeyinin getdikcə daha möhkəmləndiyinin bariz təcəssümüdür.
Azərbaycan. - 2022. - 20 iyul. - № 150. - S. 1,5
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Xarici siyasətdə milli güc amili
Elçin Mirzəbəyli
Milli dövlətlərin formalaşmağa başladığı və müasir beynəlxalq münasibətlər sisteminin ilkin
təzahürlərinin meydana gəldiyi gündən etibarən, real xarici siyasət milli güc amilinə söykənir. Bu sahədə
mövcud olan bütün klassik nəzəriyyələrdə dövlətlərin beynəlxalq müstəvidə ciddi təsir imkanlarına malik
olmaları üçün məhz milli güc amilinin zəruriliyi vurğulanır. Dövlətin milli gücünü təşkil edən
komponentlər isə onun coğrafi mövqeyindən, təbii ehtiyatlarından, insan resurslarından, iqtisadi və hərbi
potensialından, milli xarakter, milli ruh kimi önəmli faktorlardan, diplomatiyanın və dövlət idarəçiliyinin
keyfiyyətindən asılıdır.
Bu komponentlər olmadan regional, subregional və qlobal müstəvidə real təsir imkanlarına malik olmaq,
milli maraqları müdafiə etmək, şübhəsiz ki, mümkün deyil. Çünki bütün siyasi proseslərin, o cümlədən də xarici
siyasətin ana xəttini daha çox təsir imkanlarına malik olmaq üçün aparılan mücadilə təşkil edir.
Azərbaycanın xarici siyasəti də, məhz milli güc amilinə əsaslanan, özündə, yuxarıda sadaladığım klassik
komponentlərlə yanaşı, çağdaş beynəlxalq münasibətlər sisteminin çoxsaylı mürəkkəb və praktik elementlərini
birləşdirən, istisnasız olaraq, milli maraqlara söykənən, təşəbbüskar, çevik, dinamik və çoxvektorlu siyasətdir.
1994-cü ildən etibarən, əsas strateji istiqamətləri müəyyənləşdirilən xarici siyasətimizin cəmi 28 illik
tarixinə nəzər yetirməklə, regional və qlobal proseslərin aktiv oyunçusuna çevrilmək üçün ən müxtəlif - geosiyasi,
iqtisadi, mədəni, hərbi və digər istiqamətlərdə atılan strateji addımlara nə qədər böyük əmək sərf olunduğunu
müəyyənləşdirmək və heç bir mübaliğəyə yol vermədən obyektiv dəyərləndirmə aparmaq çətin deyil. Hər şey ən
yaxın tarixdə və gözümüzün önündə baş verib.
Yaxın tarixdə baş verənlərin göz önünə sərgilədiyi mənzərə isə belədir: Azərbaycan regional və qlobal
proseslərdə ayrı-ayrı güc mərkəzlərinin peyk-dovlətinə çevrilmədən, qütblərarası manipulyasiyaya, yer və yön
dəyişməyə yol vermədən, ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlərə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq müstəvisindən
yanaşan, milli maraqlarından bir addım da geriyə çəkilməyən azsaylı dövlətlərdən biridir. Və ən önəmli
məqamlardan biri də ölkənin müstəqil siyasətinin həm forma, həm də məzmun etibarilə milli olması, bütün güc
mərkəzləri tərəfindən qəbul edilməsi, hörmətlə qarşılanmasıdır. Azərbaycanın iqtisadi potensialını, coğrafi
mövqeyini mühüm geostrateji faktora çevirən, təşəbbüslərinin rəğbətlə qarşılanmasına zəmin yaradan əsas amillər
isə onun etimadlı, məsuliyyətli dövlət imicidir. Prezident İlham Əliyevin "Sözümüz imzamız qədər keçərlidir"
deyimi, təkcə Azerbaycan liderinin dövlət başçısı kimi xarakterini və mövqeyini ifadə etmir, həm də onun ölkəyə
qazandırdığı obrazın cizgilərini ortaya qoyur. Daha öncə xarici siyasətin klassik elementlərindən söz açdığım
zaman, diqqət çəkdiyim milli xarakter də elə budur və xalqla liderinin ümumiləşdirilmiş obrazını yaratmaqla milli
ruhun yüksəlişini təmin edir.
Bu gün biz Azərbaycanla Türkiyənin, eləcə də digər türk dövlətlərinin münasibətlərinin ən yüksək
müstəvidə inkişafına şahidlik edirik. Azərbaycan bu prosesdə çox önəmli körpü funksiyasını yerinə yetirir.
Türkiyə və Azərbaycanın həyata keçirdiyi birgə layihələr, iki dövlət arasındakı münasibətləri strateji müttəfiqlik
müstəvisinə daşıyan tarixi Şuşa Bəyannaməsinin imzalanması türk dövlətlərinin ortaq dil və mədəniyyət
platforması üzərindən genişmiqyaslı əməkdaşlıq perspektivlərinin cazibədarlığını daha da artırıb. Bu xüsusda
Özbəkistan, Türkmənistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan kimi bizimlə ortaq dəyərlərə sahib olan dövlətlərin qarşılıqlı
münasibətlərində də irəliləyiş baş verib, iqtisadi-siyasi münasibətlər intensivləşib, etimad mühitinin formalaşması
üçün zəmin yaranıb. Bu bağlamda ölkəmizin xarici siyasətində nəzərə çarpan çox önəmli və bəlkə də strateji
baxımdan müstəsna əhəmiyyət kəsb edən bir məqama diqqət çəkməbi vacib hesab edirəm: Azərbaycan istirak
etdiyi bütün beynəlxalq platformalarda həm də ikitərəfli əlaqələrin strateji tərəfdaşlıq, müttəfiqlik müstəvisinə
yüksəldilməsi istiqamətində çevik siyasət yürüdür. Ölkəmiz Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) beynəlxalq
nüfuzunun artırılması və təşkilatlanması istiqamətində mühüm təşəbbüslər irəli sürdüyü kimi, bu təşkilata üzv
dövlətlərlə ikitərəfli əlaqələrin daha üst müstəviyə daşınması istiqamətində intensiv addımlar atır, ən müxtəlif
istiqamətlərdə ikitərəfli əlaqələri gücləndirir və bu da öz növbəsində TDT üzvləri arasında qarşılıqlı etimadlı
münasibətlərin formalaşmasına, sözügedən təsisatın monolitləşməsinə zəmin yaratdığı kimi, həm də
Azərbaycanın bu prosesdəki birləşdirici, bütövləşdirici funksiyasını önə çıxarır.
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Eyni yanaşma tərzini, müəyyən etnososioloji amillər nəzərə alınmaqla, Azərbaycan-Avropa İttifaqı
münasibətlərində də görmək mümkündür.
Azərbaycan-Avropa İttifaqı (Aİ) münasibətləri bərabərhüquqlu tərəfdaşlıq və qarşılıqlı faydalılıq
prinsipinə, ortaq maraqlara söykənir. Uzun illərdir ki, Aİ ilə ən müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi
ölkəmizin xarici siyasətinin prioritetləri sırasındadır.
Azərbaycan bütün ölkələr və təsisatlarla ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətləridə olduğu kimi, Avropa İttifaqı
ilə əlaqələrində də ərazi bütövlüyü, suverenlik, müstəqillik, sərhədlərin toxunulmazlığı, bərabərhüquqluluq kimi
dövlətlərarası münasibətlərdə beynəlxalq hüququn fundamental norma və prinsiplərini əsas götürür.
Təsadüfi deyil ki, sözügedən prinsiplər 2018-ci ildə Brüsseldə imzalanmış, 2021-ci ildə isə qarşılıqlı razılıq
əsasında müddəti 2024-cü ilədək uzadılmış “Aİ-Azərbaycan Tərəfdaşlıq Prioritetləri” adlı sənəddə qarşılıqlı
münasibətləri tənzimləyən başlıca istiqamətlər kimi yer alıb.
Məlum olduğu kimi, artıq bir neçə ildir ki, Azərbaycanla Aİ arasında uzunmüddətli və çoxşaxəli
münasibətləri tənzimləyəcək yeni ikitərəfli saziş üzərində iş gedir. Sazişdə yer alacaq prioritet istiqamətlərin
əhəmiyyətli hissəsinin razılaşdırılması ilə bağlı verilən rəsmi açıqlamalar bu prosesin yaxın zamanlarda başa
çatacağı və qarşılıqlı münasibətlərdə yeni bir mərhələnin başlayacağı ilə bağlı ehtimalların irəli sürülməsinə zəmin
yaradır.
Bəlli olduğu kimi, Avropa İttifaqı Azərbaycanın əsas ticarət və ixrac tərəfdaşıdır. Ötən ilin statistik
göstəricilərinə görə də, bu reallıq dəyişməyib.
2021-ci ildə tərəflər arasında ticarət dövriyyəsi 15 milyard dollardan çox olub. Avropa İttifaqının maliyyə
dəstəyilə keçirilən sorğuların nəticələrinə görə, ölkəmizdə təmsil olunan Aİ ölkələri şirkətlərinin 80 faizi iqtisadi
fəaliyyət üçün Azərbaycanı seçmək, 53 faizi isə ölkəmizdə biznes fəaliyyətlərini genişləndirmək niyyətini
bildiriblər. 2021-ci ildə Azərbaycanın Avropa İttifaqına üzv dövlətlərlə ixracının həcmi 6,8 milyard ABŞ dolları
təşkil edib. 2021-ci ildə ölkəmizdən ümumi ixrac olunan neftin 70 %-ə qədəri Aİ ölkələrinin payına düşüb. 2021ci ildə TAP kəməri ilə Avropaya 8,2 milyard kubmetr, 2022-ci ilin yanvar-iyun aylarında isə 5,4 milyard kubmetr
təbii qaz ixrac olunub.
Ənənəvi enerji resursları ilə yanaşı, Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında müzakirə edilən mövzulardan
biri də Azərbaycandan Avropaya “yaşıl” elektrik enerjisinin ixracıdır: "Bu istiqamətdə ölkəmizdə həyata keçirilən
layihələr Azərbaycanın "yaşıl enerji" enerji sahəsində də Avropa İttifaqının əsas tərəfdaşlarından birinə
çevriləcəyini söyləməyə əsas verir. Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula Fon der Lyayenin ölkəmizə səfəri
çərçivəsində “Azərbaycan Respublikası və Avropa İttifaqı arasında enerji sahəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında
Anlaşma Memorandumu”nun imzalanması enerji sahəsindəki əməkdaşlığın bundan sonra da genişlənəcəyini və
yeni istiqamətləri əhatə edəcəyini söyləməyə əsas verir.
Eyni zamanda, anlaşma memorandumunda tərəflərin bir-birinin ərazi bütövlüyünə, beynəlxalq səviyyədə
tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığına, müstəqilliyinə və suverenliyinə hörmət və dəstəklə bağlı öhdəliklərinin
bir daha vurğulanmasını xüsusi olaraq qeyd etməyi vacib hesab edirəm. Bu amil Azərbaycan üçün sadalanan
prinsiplərinin vazkeçilməz olduğunu bir daha təsdiqləyir.
İndisə xarici siyasətimizin prioritetlərinin ardıcıllığı üzrə ölkəmizin Qoşulmama Hərəkatındakı
fəaliyyətindəki ən önəmli məqamlara toxunmaq istəyirəm:
Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatına sədrlik etdiyi zaman kəsiyində Prezident İlham Əliyevin peyvənd
millətçiliyi ilə bağlı irəli sürdüyü təşəbbüsün BMT Baş Assambleyasında dəstəklənməsi, Qoşulmama Hərəkatının
tarixində ilk dəfə olaraq, bu təsisatın müraciəti əsasında Baş Assambleyanın xüsusi sessiyasının çağırılması xarici
siyasətimizin ən böyük uğurlarından biri hesab oluna bilər.
Azərbaycan məsuliyyətli ölkə və Qoşulmama Hərəkatının fəal sədri olaraq bu təsisatın institusional
inkişafına da böyük töhfə verməkdədir. Bu il Bakıda Qoşulmama Hərəkatının Parlament Şəbəkəsinin toplantısının
keçirilməsi və sözügedən şəbəkənin yaradılması hərəkatın tarixində ən önəmli hadisə kimi qalacaq. Məlum olduğu
kimi bu istiqamətdə uzun illər boyu aparılan müzakirələr heç bir nəticə verməyib. Yalnız Azərbaycana olan
yüksək etimad və ölkəmizin təşəbbüskarlığı belə bir mühüm parlament əməkdaşlığı platformasının reallaşmasına
zəmin yaradıb.
Bütün bunlar qısa bir vaxtda Azərbaycanın xarici siyasətində əldə olunan uğurlu nəticələrin bir hissəsidir.
Geridə qalan zaman kəsiyində əldə olunan nəticələr isə qarşıda bizi ölkəmizin gələcəyi və qlobal
proseslərdəki rolunun artması ilə bağlı çox mühüm hadisələrin gözlədiyini düşünməyə əsas verir.
Xalq Cəbhəsi. - 2022. - 21 iyul. - № 27. - S. 5.
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Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas istiqaməti sülh və əməkdaşlıqdır
İttifaq Mirzəbəyli
Ermənistanın 30 illik işğalına baxmayaraq, Azərbaycan müharibə səhifəsini çevirmək, münasibətləri
normallaşdırmaq və bir-birinin suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı tanınması prinsipi əsasında
Ermənistanla sülh müqaviləsi imzalamaq istəyindədir. Azərbaycan sülh danışıqları üçün 5 əsas prinsip
irəli sürüb və Ermənistan onları qəbul edib. İnanırıq ki, sülh müqaviləsi bölgəni sülh və əməkdaşlıq
regionuna çevirə bilər.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı, 27 iyun 2022-ci il
Ulu öndər Heydər Əliyev ictimai-siyasi proseslərdəki dinamika haqqında danışarkən demişdi ki,
siyasət və diplomatiyanın əsas vəzifələrindən biri zamanın çağırışlarına cavab verməkdən ibarət olduğuna
görə, bu fəaliyyətdə hansısa tezisin əbədi olması mümkün deyil.Yəni zaman və xalqın taleyi nəyi tələb
edirsə, siyasətçi də öz fəaliyyətini həmin istiqamətdə qurmalıdır.
Biz dəfələrlə ümummilli liderin həmin arqumentinin təsdiqinə şahidlik etmişik. Bu sətirləri qələmə almaq
üçün şahidi olduğumuz faktlardan ikisini xatırlatmaq kifayətdir. Birinci: Prezident İlham Əliyev 2003-cü ilin
payızından 2020-ci ilin payızına qədər bütün çıxış və nitqlərində deyirdi ki, bizim xarici siyasətimizin əsas
istiqaməti və məqsədi ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpasına nail olmaqdan ibarətdir.
İkinci: Prezident İlham Əliyev hələ ötən ilin yanvarından etibarən dəfələrlə xatırladıb ki, bizim xarici
siyasətimizin əsas istiqaməti Ermənistanla sülh sazişinin bağlanmasına nail olmaq, regionumuzu sülh, sabitlik və
əməkdaşlıq bölgəsinə çevirməkdən ibarətdir. Yəni zaman indi bizdən bunu tələb edir. İnanırıq ki, regionun və
dünyanın ən qətiyyətli və iradəli, müstəqil siyasət yeridən liderlərindən olan İlham Əliyev ölkəmizin ərazi
bütövlüyünü bərpa etdiyi kimi, sülh sazişinin imzalanmasına və Cənubi Qafqaza sabitlik gətirilməsinə də nail
olacaqdır. Bu barədə ətraflı söz açmazdan əvvəl bir faktı yada salmaq istərdik.
Azərbaycan dövləti Ermənistanın son otuz ildə viran qoyduğu şəhər və kəndlərimizi düşmən tapdağından
azad edəndən sonra həmin ərazilərdə genişmiqyaslı bərpa-quruculuq və yenidənqurma işlərinə start vermişdir.
Yəni biz xarabalıqlar içərisindən yeni kənd və şəhərlərin salınmasına başlamışıq. Çünki İlham Əliyev xalqımızın,
xüsusən, işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin sakinlərinin daha yaxşı gələcəkdə yaşaması üçün lazım olan
addımları atır.
Bizim bu möhtəşəm fəaliyyətimizin fonunda məlum olur ki, Polşanın Katovitse şəhərində Ümumdünya
Şəhər Forumunun “Daha yaxşı gələcək naminə şəhərlərimizi dəyişdirək” mövzusunda 11-ci sessiyası keçirilir.
Yəni həmin tədbirin qayəsi bizim məqsədimizlə tamamilə üst-üstə düşürdü. Ona görə də iyunun 27-də həmin
sessiyada videoformatda çıxış edən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev qeyd etmişdir ki, Azərbaycanın öz
ərazilərini Ermənistanın 30 illik işğalından azad etməsi ilə nəticələnən 2020-ci il Vətən müharibəsindən sonra
bizim üçün dayanıqlı şəhər inkişafı daha böyük dəyər kəsb edir: “Ermənistan Azərbaycan torpaqlarının 30 illik
işğalı zamanı şəhər və kəndləri qəsdən dağıdaraq, hər bir mədəni və dini abidəni talan edərək həmin əraziləri
urbisid və kultursidin bariz nümunəsinə çevirib. Bəlkə də İkinci Dünya müharibəsindən sonra şəhərlərin bu
miqyasda dağıdılması dünyanın heç bir yerində baş verməyib. Azərbaycanın 9 şəhəri və yüzlərlə kəndi yer
üzündən silinib. Ağdam şəhəri o dərəcədə dağıdılıb ki, əcnəbi mütəxəssislər onu “Qafqazın Xirosiması”
adlandırıblar. Füzuli şəhəri işğaldan azad edildikdən sonra Azərbaycan Ordusu orada bayrağımızı
dalğalandırmağa bir dənə də olsun tikili tapa bilməyib”.
Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, rəsmi Bakı daim bəyan edir ki, biz regionda sülhün və əməkdaşlığın
bərpası üçün lazım olan bütün addımları atacağıq və atırıq. Dövlət başçımız həmin çıxışında xatırlatmışdır ki,
Ermənistanın 30 illik işğalına baxmayaraq, Azərbaycan müharibə səhifəsini çevirmək, münasibətləri
normallaşdırmaq və bir-birinin suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı tanınması prinsipi əsasında
Ermənistanla sülh müqaviləsi imzalamaq istəyindədir: “Azərbaycan sülh danışıqları üçün 5 əsas prinsip irəli sürüb
və Ermənistan onları qəbul edib. İnanırıq ki, sülh müqaviləsi bölgəni sülh və əməkdaşlıq regionuna çevirə bilər”.
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Yeri gəlmişkən, bu il aprelin 29-da ADA Universitetində keçirilən “Cənubi Qafqaz: İnkişaf və əməkdaşlıq”
mövzusunda beynəlxalq konfransda da Azərbaycan Prezidenti xatırlatmışdı ki, biz sülhə nail olmaq üçün öz
tərəfimizdən müsbət meyillərin dəstəklənməsi üçün əlimizdən gələni edirik. Dövlət başçımız dünyanın müxtəlif
ölkələrini təmsil edən siyasətçi və diplomatlara xitabən demişdi ki, uzun sürən müharibələrin, işğalların və
dağıdıcılığın tarixinə nəzər salsanız görərsiniz ki, Ermənistan– Azərbaycan müharibəsindən sonra düşmənçilik
mərhələsindən sülhə doğru keçid çox sürətlidir: “Mən şəxsən bir ildən artıq müddətdir ki, Ermənistanla sülh
sazişinin bağlanmasının vacibliyini bəyan edirəm. Nəhayət ki, yalnız bir neçə həftə bundan əvvəl onlar buna razı
oldular. Buna qədər sükut hökm sürürdü. Bizim ərazi bütövlüyümüzü şübhə altına alan bəyanatlar verilirdi.
Sərhədlərin delimitasiyasına start verilməsini də biz təklif etdik. Bu təklif də bir ildən artıq Ermənistan tərəfindən
cavabsız qoyulmuşdur. Nəhayət ki, onlar buna razılıq verdilər və deyə bilərəm ki, çox tezliklə birgə işçi qrupları
görüşəcəklər”.
Bəli, Azərbaycan sülh tərəfdarıdır. Hətta torpaqlarımız düşmən tapdağı altında olarkən də biz münaqişənin
hərb yolu ilə deyil, məhz sülh yolu ilə həllini istəyirdik. Bu, xalqın böyüklüyünün təsdiqi idi ki, əraziləri işğaldan
müharibə yolu ilə deyil, sülh danışıqları ilə təmizləməyə çalışırdıq. Ancaq qarşı tərəf heç zaman sağalmayacaq
“ermənilik” xəstəliyindən əzab çəkdiyinə görə bu məsələni sülh yolu ilə həll edə bilmədik və nəticədə
qaniçənlərdən ibarət olan Ermənistan rəhbərliyi “ağ bayraq” qaldırmağa məcbur edildi.
Bütün bunlardan sonra dünya ictimaiyyəti hər gün eşidir ki, Azərbaycan sülhə can atır. Lakin Prezident
İlham Əliyevin dediyi kimi, biz bunu birtərəfli qaydada edə bilmərik. Biz Ermənistan hökumətinin simasında
etibar edə biləcəyimiz və davamlı sülhə nail olacağımız tərəfdaş görməliyik. Dövlət başçımız inanır ki, bu,
mümkündür, ancaq bunlar Ermənistanda daxili siyasi proseslərlə bağlı olacaqdır: “Bunu anlamaq olar, çünki
onların ideoloji təməlləri sarsılıb. Çünki onların bütün ideologiyası işğal və onun legitimləşdirilməsi üzərində
qurulmuşdu. Azərbaycanın mədəni irsinin silinməsindən tutmuş Ağdam və Şuşa da daxil olmaqla bütün
şəhərlərimizin adlarının dəyişdirilməsinə qədər – bütün səylər de-fakto işğalı de-yure ilhaqın qanuniləşdirilməsinə
yönəldilmişdi”.
İndi onların birdən-birə sülhə razılaşması çətin məsələdir. Ancaq dünyanın əlaqədar qurumları Ermənistan
rəhbərliyinə başa salmalıdır ki, bu gün sülh Qafqazda hamıdan çox Ermənistanın özünə lazımdır.
Fikirlərimizi dövlət başçımızın qarşı tərəfə sülh xatırlatmaları ilə yekunlaşdırırıq: “Bizim bu təklifimiz qalib
ölkənin təklifidir, güclü tərəfin təklifidir, müzəffər xalqın təklifidir. Əgər buna Ermənistanda mənfi reaksiya varsa,
bunu da özləri bilərlər. Amma yenə də deyirəm, yenə də peşman olacaqlar. Biz isə bundan sonra ancaq və ancaq
irəli gedəcəyik”.
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Azərbaycanın “D-8”ə üzvlüyü İslam təşkilatını daha da gücləndirəcək
Səbuhi Məmmədov
İslam təşkilatlarının dünya siyasətində, diplomatiyada, beynəlxalq kommunikasiyada və çoxqütblü
dünyanın formalaşmasında rolu getdikcə artır. Azərbaycan İslam dünyasının fəal üzvü kimi, belə
təşkilatların işində yaxından iştirak edir, İslami dəyərlərin güclənməsinə sanballı töhfəsini verməklə
yanaşı, müsəlman ölkələri ilə qarşılıqlı əlaqə sisteminin daha da genişləndirilməsinə çalışır. Bu mənada,
iyulun 27-də Azərbaycanın “İslam Səkkizliyi” (“D-8”) təşkilatına üzv olmaq üçün müraciət etməsini məhz
bu kontekstdə nəzərdən keçirmək lazımdır. Belə bir nüfuzlu təşkilata üzv olmaqla Azərbaycan özünün
fəal siyasi gündəliyini daha geniş coğrafiyaya yaymaq imkanı əldə edəcək və postmüharibə dövrünün
reallıqlarının təbliğində “D-8”in timsalında əlavə nüfuzlu siyasi platforma və tərəfdaş qazanacaq.
“D-8” Türkiyənin o dövrkü Baş naziri Nəcməddin Ərbakanın təşəbbüsü ilə 1996-cı il oktyabrın 22-də
İstanbulda Banqladeş, İndoneziya, İran, Malayziya, Misir, Nigeriya və Pakistanın əməkdaşlığı ilə təşkil edilən
İnkişaf Əməkdaşlıq Konfransında qurulub. İslam ölkələrinin birləşdirilməsi ideyası mərhum Nəcməddin
Ərbakanın rəhbərlik etdiyi Türk Rifah Partiyasının əsas proqramı idi. “D-8”in ən mühüm nailiyyətlərindən biri
2006-cı ildə Balidə keçirilən beşinci sammitdə Banqladeşdən başqa bütün iştirakçılar tərəfindən imzalanmış
iqtisadi üstünlüklər haqqında sazişin ərsəyə gəlməsidir. Bu saziş gömrük maneələrinin tədricən azaldılmasını
nəzərdə tutur.
2017-ci ildə İstanbulda keçirilən doqquzuncu sammit zamanı Türkiyənin Baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan
təşkilatın üzvlərini milli valyutalarda hesablaşmalara keçməyə və təşkilata üzv ölkələrin sayını iyirmiyə
çatdırmağa dəvət etmişdi. Eyni zamanda, “D-8” ölkələri İslam İnkişaf Bankı ilə Anlaşma Memorandumu
imzalamışdılar. “D-8” çərçivəsində komissiyanın nəzdində 10 işçi qrupu fəaliyyət göstərir: kənd yerlərinin
inkişafı (Banqladeş), ticarət (Misir), insan resursları (İndoneziya), telekommunikasiya və informasiya (İran), elm
və texnologiya (İran), maliyyə və bankçılıq (Malayziya), enerji (Nigeriya), kənd təsərrüfatı (Pakistan), sənaye
(Türkiyə) və səhiyyə (Türkiyə). “D-8” əsasən iqtisadı əməkdaşlığı ön plana çəkən və müxtəlif sahələrdə maraqlı
iqtisadi əməkdaşlıq formatı yaradan bir təşkilatdır.
Ümumiyyətlə, “İslam Səkkizliyi” təşkilatının yaranması tamamilə məntiqəuyğun proses olaraq meydana
çıxmışdı. Belə ki, siyasi analitiklər dünyada cərəyan edən geosiyasi proseslər fonunda yeni güc mərkəzinin –
müsəlman ölkələrinin birliyinin meydana çıxacağını proqnozlaşdırırdılar. Belə qiymətləndirmə də real potensiala
söykənirdi. Hamıya məlumdur ki, İslam dünyası bəşəriyyətin beşdə birinin yaşadığı Qərbi Afrikadan Sakit
Okeana qədər nəhəng bir bölgədir. “D-8” ölkələrinin əhalisi 900 milyon nəfərdir. Yer kürəsi əhalisinin 13 faizini
təşkil edir.
Bundan başqa, planetin enerji ehtiyatlarının çoxu burada cəmləşib və dünyanın əsas kommunikasiya
kanalları məhz İslam dünyası ölkələrinin ərazisindən keçir. Qeyd etmək yerinə düşər ki, müsəlman siyasətçilər
dəfələrlə regional bloklardan tutmuş qlobal bloka qədər birləşməyə cəhd etmişdilər. Bununla belə, etiraf etmək
lazım gəlir ki, ilk vaxtlarda bu ittifaqlar digər güc mərkəzlərinə adekvat cavab vermək gücünə malik deyildilər.
“D-8”in təsis olunmasından sonra vəziyyət dəyişdi. Bu təşkilat İslam dünyasını öz himayəsi altında birləşdirərək,
nüfuzlu qüvvələrdən birinə çevrilmək və aparıcı dünya dövlətləri ilə bərabərhüquqlu dialoqa girmək niyyətində
olduğunu nümayiş etdirdi.
İlk zamanlar bəzi siyasətçilər bəyan etməyə tələsmişdilər ki, “D-8” digər güc mərkəzlərinə qarşı yaradılır.
Lakin təşkilatın nümayəndələri birmənalı şəkildə vurğulayırlar ki, “D-8” “Böyük Yeddilər”ə (G7) qarşı
yaradılmayıb, əksinə, digər qlobal iqtisadi güc mərkəzlərilə əməkdaşlıq etmək və planetdə sülh və əminamanlıq
yaratmaq üçün təsis olunub. Bununla belə, bəzi politoloqlar etiraf edirlər ki, “İslam Səkkizliyi” digər güc
mərkəzlərinin hesablaşdığı qüvvədir. Doğrudur, təşkilat tərəfdaşlıq üçün qurulub, lakin zərurət yarandığı halda,
qarşıdurma üçün də kifayət qədər gücə malikdir.
“D-8”in heyətinə baxanda regional müxtəliflik özünü büruzə verir. İslam dünyasının, demək olar ki, bütün
regionları təşkilatda təmsil olunur – Uzaq Şərq (Malayziya və İndoneziya), Afrika (Misir və Nigeriya), Yaxın
Şərq (Türkiyə və İran), Hindistan yarımadası (Pakistan və Banqladeş). Bu ölkələrin idarəetmə və inkişaf
səviyyələri də fərqlidir. Ancaq bütün bu ölkələrin bir ortaq cəhəti var. Onların hər biri “D-8”in gücünün
artırılmasını və qlobal proseslərə daha yaxından təsir etməsini istəyirlər. Bundan başqa, müsəlman dünyasının
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bütün müxtəlifliyini əks etdirən İslam “D-8”in tərkibinin özü ümumi islam maraqlarını təmsil edir. Yəni təşkilat
üzvlərində əsas etiqadlar sünnilər və şiələrdir, irqlər malaylar, ərəblər, türklər, afrikalılar, benqallar və farslardır.
İslam dünyasının perimetri boyunca yerləşən “D-8”ə üzv ölkələrlə daha sıx əlaqələrin qurulmasına maraq
göstərən Azərbaycan iyulun 27-də təşkilata müraciət edib. Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu “TV
100”-ə müsahibəsində deyib ki, Azərbaycan quruma üzv olmaq üçün müraciət edib. Cənab Çavuşoğlu, həmçinin
bildirib ki, bu təşkilatı genişləndirmək lazımdır. Onun sözlərinə görə, üzvlük üçün meyarların konkretləşməsi
lazımdır. İran İslam Respublikası da Azərbaycanın “D-8”ə üzv olmaq üçün müraciətini dəstəkləyib. “D-8”in
Nazirlər Şurasının Banqladeşdə keçirilən 20-ci iclasında videoformatda çıxış edən İranın Xarici İşlər naziri
Hüseyn Əmir Əmirabdullahian bu müraciətə dəstəyini ifadə edib. Cənab Əmirabdullahian bildirib ki, “D-8”in
genişlənməsi və yeni üzvlərin cəlb olunması təşkilatın məqsədlərini reallaşdırması üçün alət ola bilər: “Dost və
qonşu Azərbaycan Respublikasının “D-8”ə qoşulmaq hazırlığını və istəyini alqışlayırıq”.
Əlbəttə, Azərbaycanın təşkilata üzvlüyü “D-8”in təsir coğrafiyasını strateji region sayılan Cənubi
Qafqazadək genişləndirəcək. Eyni zamanda, zəngin karbohidrogen resurslarına malik Azərbaycanın təşkilata üzv
olması “D-8”in iqtisadi gücünü artıracaq və bir sıra vacib məsələlərdə ümumi cəbhədən çıxış etməsinə şərait
yaradacaq. Bir sözlə, Azərbaycanın üzvlüyü sayəsində təşkilat “D-9”a çevriləcək, “İslam Səkkizliyi” genişlənmək
üçün yeni təkan alacaq və bu da təşkilatın gələcəkdə daha da güclənməsinə imkan verəcək.
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Nazir Ceyhun Bayramov Ankarada keçirilən “Müdrik və mərhəmətli türk diplomatiyası” mövzusunda
səfirlər konfransında çıxış edib
Sabir Şahtaxtı,
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Ankarada “2023- Müdrik və mərhəmətli türk
diplomatiyası” mövzusunda XIII səfirlər konfransı davam edir.
AZƏRTAC xəbər verir ki, Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlunın sədrliyi ilə keçirilən növbəti
hissədə Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovun çıxışı dinlənilib.
Giriş çıxışında ümummilli lider Heydər Əliyevin “Bir millət, iki dövlət!” kəlamını xatırladan nazir Mövlud
Çavuşoğlu deyib ki, müttəfiqlik münasibətlərimiz və qardaşlıq bağlarımız müstəsnadır. Dünyada bunun bənzəri
yoxdur. Ayrıca, tarixi çətin dövrləri hər iki, yəni bir millət olan Azərbaycan və Türkiyə xalqını bir-birinə daha da
yaxınlaşdırıb. Bir əsr əvvəl Azərbaycan türkləri milli mübarizəmizə dəstək üçün əlində, ovcunda nə var isə qardaş
köməyi deyərək Türkiyəyə göndərdi. Yəni, qardaşlarımız Qurtuluş savaşımızda bizləri tək qoymadılar. Qardaş
köməyini 2020-ci ildə də gördük. Can Azərbaycanın Qarabağın işğaldan azad edilməsinə şahid olduq. Amma,
eyni zamanda, bu səfər bütün Türkiyə xalqı Can Azərbaycanın yanında oldu.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın imzaladığı Şuşa
Bəyannaməsi ilə əlaqələrimizin müttəfiqlik səviyyəsinə yüksəldiyini diqqətə çatdıran nazir Mövlud Çavuşoğlu
deyib ki, müttəfiqlik, sadəcə, könüldə olmaz, bunu gerçəkləşdirən amillər var: “Bu birliyə vəsilə olan ən vacib
səbəb Can Azərbaycanın işğal altındakı torpaqlarının işğaldan azad edilməsi, yəni, Qarabağ Zəfəri oldu. Qarabağ
Zəfəri ilə türk dünyasının özünə olan güvəni daha da artdı və bu Bəyannamədən sonra İstanbuldakı Zirvə görüşü
ilə Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının adını Türk Dövlətləri Təşkilatı olaraq dəyişdirdik. Bundan sonra
təşkilata rəhbərlik Azərbaycandan Türkiyəyə keçdi. Azərbaycanın da məlum pandemiyanın çətinliklərinə və
Vətən müharibəsindən irəli gələn son dərəcə ağır şərtlərə baxmayaraq, təşkilatımıza uğurla sədrlik etdi. İkitərəfli
əməkdaşlıqlarımızla yanaşı, bölgənin sülh və sabitliyi üçün də işləyirik, fikirlər irəli sürürük. Məlum olduğu kimi,
üçtərəfli-dördtərəfli formatlarda mexanizmlərimiz var. Bunlar Türkiyə ilə Azərbaycanın mərkəzdə olduğu
mexanizmlərdir”.
Münaqişə və qarşıdurmaların heç kəs üçün faydalı olmadığını diqqətə çatdıran nazir Mövlud Çavuşoğlu
deyib ki, Ukrayna böhranı bizim bölgəmizdə ölkələrimizin əhəmiyyətini daha da artırdı: “Biz hər zaman
bölgəmizdə sülh uğrunda işlər aparmışıq. Amma bu gün dünyanın ehtiyacı olan xüsusilə enerji və qida böhranının
yaşandığı bir dövrdə nəqliyyat və ticarət kimi mövzularda bütün dünyaya kömək göstərmək istəyirik. Bakıda
Türkiyə, Azərbaycan, Qazaxıstan xarici işlər və nəqliyyat nazirlərinin toplantısını həyata keçirdik. Bunun
ardından ötən həftə Özbəkistanda Türkiyə, Azərbaycan, Özbəkistan xarici işlər nazirləri, ticarət və nəqliyyat
nazirləri toplandı. Bu təşəbbüsü də Azərbaycan tərəfi irəli sürmüşdü”.
Vətən müharibəsindən sonra bölgədə yaranmış yeni vəziyyəti dəyərləndirən natiq bildirib ki, Ermənistan
ilə ayrı-ayrılıqda həyata keçirdiyimiz normallaşma prosesini də paralel aparırıq və bir-birimizə hər mərhələdə
məlumat veririk, fikir mübadiləsi aparırıq və yeri gəldiyində kritik nöqtələrdə necə addım atacağımızla bağlı
bərabər qərar veririk. Açılış nitqimdə də qeyd etdiyim kimi, Ermənistanı törətdiyi təxribatlardan əl çəkməsi ilə
bağlı bir daha xəbərdar edirik. Bölgədə sabitlik və sülh üçün Türkiyə və Azərbaycan səmimidir. Bu normallaşma
Ermənistanın da xeyrinədir. Sadəcə, xoş sözlərlə olmaz, konkret addımlar atmalı və anlaşmaları həyata
keçirməliyik. Türkiyə hər zaman Can Azərbaycanın yanındadır. Azərbaycan da hər zaman Türkiyənin yanındadır.
Azərbaycan xüsusilə Türkiyənin olmadığı platformalarda hər zaman Türkiyənin haqlarını ən az bizim qədər
müdafiə edir. Həqiqətən çətin dövrdən keçdik, sözün əsl mənasında, alovdan köynək geyindik. Bu dövrdə
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin liderliyi ilə Azərbaycan tarix kitablarında yer alacaq çox vacib uğurlara
imza atdı.
Azərbaycan-Türkiyə müttəfiqlik əlaqələrini yüksək dəyərləndirən nazir Ceyhun Bayramov diqqətə çatdırıb
ki, etnik, mədəni və tarixi tellərlə bağlı qardaşlıq və dostluq münasibətlərimiz Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın liderliyində qarşılıqlı maraqlarımıza xidmət edən gerçək
addımlarla dəstəklənir. Xarici siyasət və diplomatiya sahəsində də əlaqələrimiz ulu öndər Heydər Əliyevin “Bir
millət, iki dövlət!” və Türkiyə Cümhuriyyətinin banisi Mustafa Kamal Atatürkün “Azərbaycanın kədəri - bizim
kədərimiz, sevinci - bizim sevincimizdir" tarixi kəlamı çərçivəsində inkişaf edir. Bənzərsiz əlaqələrimiz artıq
Türkiyə diplomatlarının Azərbaycanın maraqlarını, Azərbaycan diplomatlarının Türkiyənin maraqlarını fərqli
beynəlxalq platformalarda öz dövlət maraqları kimi qoruması və təşviqi səviyyəsinə yüksəlmişdir. Bunun ən gözəl
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örnəkləri dövlət başçılarımız tərəfindən həyata keçirilir. 2014-cü ildə Praqada keçirilən Avropa İttifaqının “Şərq
tərəfdaşlığı” Proqramının 5 illiyinə həsr olunmuş sammitdə çıxışı zamanı erməni iftira və hücumlarına
münasibətdə Prezident İlham Əliyevin “Türkiyə burada yoxdursa, mən varam, biz varıq!” sözləri, Prezident Rəcəb
Tayyib Ərdoğanın hər zaman, xüsusilə də 44 günlük Vətən savaşı zamanı vurğuladığı “Azərbaycan bizim qırmızı
cizgimizdir!” ifadəsi diplomatiya tarixində bənzərsiz əlaqələrin təzahürüdür. Bu mənada ikitərəfli
münasibətlərimizin yüksəlişinə fayda gətirən dəyərli məsləkdaşlarımıza təşəkkür etmək istəyirəm.
Münasibətlərimiz strateji müttəfiqlik səviyyəsinə yüksəlmişdir. Bununla birlikdə hələ gedəcək yolumuz,
çatacağımız çox hədəflərimiz var ki, bu yolda da hər birimizə uğurlar diləyirəm.
Son 30 ildə beynəlxalq münasibətlər sistemində ən sürətli və ciddi dəyişikliklər baş verdiyini xatırladan
Azərbaycan baş diplomatiya təşkilatının rəhbəri diqqətə çatdırıb ki, inkişaf və tənəzzül, inteqrasiya və
özünütəcrid, bolluq ilə səfalət, əməkdaşlıq və rəqabət yan-yana irəliləyir. Bir tərəfdə təkamül, texnoloji və iqtisadi
inkişaf, digər tərəfdə isə savaşlar, xəstəliklər və aclıq hökm sürür. Bir tərəfdən əməkdaşlığın sayı artarkən, digər
tərəfdən de-inteqrasiya və özünütəcrid tendensiyaları davam edir. Bütün bu proseslər, əslində, beynəlxalq
sistemdəki çalxalanma, məmnuniyyətsizlik və inamsızlıqları aydın formada göstərir. Eyni zamanda, mövcud
beynəlxalq sistemin rəngarəngliyini ortaya çıxarır, işbirliyinin nə qədər əhəmiyyətli olduğunu isbat edir.
Beynəlxalq sistemin bütün üzvlərinə vahid ölçüdə təsir edən bu dəyişikliklər və bəlkə də “sistematik böhran”
dövrünü bəsləyən, fikir ayrılığı və beynəlxalq ədalətsizliyi artıran bir çox amillər vardır ki, onların bəzilərinə
toxunmaq istərdim. İlk olaraq təəssüflə qeyd edim ki, son illərdə beynəlxalq hüquq və normaların həyata
keçməsində ciddi çatışmazlıqlar müşahidə edirik. Beynəlxalq hüquq və normalara, qəbul olunan qərarlara zidd
olaraq 30 il əraziləri işğal altında tutulan bir dövlətin təmsilçisi kimi deyə bilərəm ki, hüququn tətbiqindəki
zəifliklər, əslində, mövcud beynəlxalq sistemə etimadı sarsıdan birinci və ən əsas amildir. Bu gün, sadəcə, bəzi
güclərin maraqlarına xidmət edən, “selektiv tətbiqlə” beynəlxalq hüququn icrası, ayrı-seçkilik ciddi narahatlıq
doğurur. Bunun fəsadları, sadəcə, haqları pozulan xalqlar deyil, böyük güclər də daxil olmaqla, bütün sistem
tərəfindən hiss edilir. Bu xüsusda, beynəlxalq hüquq və ədalətə inamı bərpa edərək beynəlxalq sistemdəki mövcud
mexanizmlərin təsirinin artırılması, sistematik və struktur dəyişikliyinin astanasında olduğumuz bu dövrdə önəmli
addımdır.
Soyuq savaşdan sonra artan qloballaşma tendensiyası müsbət proseslərlə yanaşı, “təhdid” konsepsiyasını
yenidən genişləndirib şaxələndirdiyini ifadə edən nazir Ceyhun Bayramov bildirib ki, hazırda “təhdid” termini,
sadəcə, milli dövlətlər arasındakı münaqişələrlə məhdudlaşmayaraq, beynəlxalq sərhədləri tanımayan transmilli
və beynəlxalq təhdidləri də əhatə edir. Hər kəsə aydındır ki, artıq heç bir dövlət inkişaf edən və yeni növ
təhdidlərlə tək başına mübarizə aparmaq iqtidarında deyil. Təsadüfi deyil ki, beynəlxalq hüququn təməlini təşkil
edən ərazi bütövlüyü, suverenlik və müstəqillik bir-birilərinin daxili işlərinə qarışmamaq və digər prinsiplərə
bütün ölkələr tərəfindən eyni məsuliyyətlə yanaşılsaydı, bu gün münaqişələrin və ədalətsizliklərin bir çoxunun
qarşısı alınardı. Eyni zamanda, qeyd olunmalıdır ki, iqlim dəyişikliyi və qlobal istiləşmə, pandemiya və qida
böhranı mövcud dünyamızın reallıqları arasındadır. Deyə bilərik ki, həm iqlim dəyişikliyi, həm də hərbi
münaqişələr və onların iqtisadi nəticələri bəşəriyyəti qida qıtlığı kimi qorxunc senarilərlə qarşı-qarşıya qoyur.
Təsadüfi deyil ki, bu gün Ukrayna ətrafında yaşanan hadisələr ciddi narahatlıq doğurur və bir daha beynəlxalq
sistemin bütün aktorlarına xatırladır ki, dünyanın istənilən bir yerində baş verənlər hamımıza təsir göstərir.
Mövcud beynəlxalq sistemdə, xüsusilə də böhran dövründə artan sosial ədalətsizlik və insani dəyərlərin heçə
sayılması bu gün hər birimizi narahat edən digər faktordur. Bunun ən bariz nümunəsini bəşəriyyətimiz üçün ciddi
sınaq olan COVID-19 pandemiya dövründə müşahidə etdik. Zəngin dövlətlərin bəzilərinin ehtiyaclarından daha
artıq vaksin tədarükü ilə digərlərini dərmana sahib olmaqdan məhrum etməsi və tətbiq olunan “vaksin millətçiliyi”
hər kəsdə beynəlxalq sistemdəki ədalət ilə bağlı suallar yaratmışdır. Pandemiya, əslində, bizə bir daha həmrəylik
və əməkdaşlığın əhəmiyyətini xatırlatdı. Sevinc və qürur hissi ilə vurğulamaq istərdim ki, Azərbaycan da qardaş
Türkiyə kimi pandemiya dövründə həm beynəlxalq platformalardakı təşəbbüsləri, həm də fərdi dəstəyi ilə ehtiyacı
olan 80-dən çox ölkəyə maddi və humanitar yardım edib. Bu günədək bütün beynəlxalq platformalarda pandemiya
ilə ortaya çıxan fors-major durumda ədalətli, bərabər və humanitar yanaşmanın önəmli olduğunu bəyan etmişik.
Bu səbəbdən də konfransımızın mövzusuna uyğun olaraq qeyd etmək istərdim ki, dəyişən və özündə ciddi
çağırışları tələb edən mövcud beynəlxalq sistemdə “müdrik və mərhəmətli diplomatiyanın” əhəmiyyəti
danılmazdır.
Beynəlxalq ədalətin təsis olunmasında bu gün qardaş Türkiyənin etdiklərinin bütün dünya üçün örnək
olduğunu diqqətə çatdıran nazir Ceyhun Bayramov deyib ki, 500 illik bir mirasa sahib olan türk diplomatiyasının
qazandığı uğurlar Türkiyənin beynəlxalq aktor kimi rolunu gündən-günə artırır. Dünyanın ən geniş 5-ci
diplomatik təsisatına malik diplomatik təmsilçilikləriniz bu gün Türkiyənin gücünə güc qatır. Əminik ki,
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Türkiyənin olmadığı bir platformada Azərbaycanın tətbiq etdiyi kimi, bizim olmadığımız bir yerdə səsimizin,
sözümüzün eşidilməsini qardaş Türkiyənin diplomatları həyata keçirirlər. Türkiyə bir çox digər sahələrdə olduğu
kimi, həm də diplomatiyada yeniliklərinin ortaya çıxması və tətbiqində qabaqcıl ölkələrdən birinə çevrilmişdir.
Antalya Diplomatiya Forumundakı uğurlarınız, dijital diplomatiyadakı addımlarınızı yaxından izləyir, təcrübədən
məmnuniyyətlə istifadə edirik. Türkiyənin diplomatiyada qabaqcıl və mərkəzi ölkəyə çevrilməsini sevinc və
fəxrlə qarşılayır, uğurlarınızı öz uğurumuz kimi qəbul edirik. Qazi Mustafa Kamal Atatürkün “Yurtda sülh,
cahanda sülh!” kəlamı, Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın “dünya beşdən böyükdür!” ifadəsi Türkiyə
diplomatiyasının kökündə hər zaman barış və ədalətin dayandığını bir daha ortaya qoymuşdur. Elə bu səbəbdən
də təsadüfi deyil ki, qardaş ölkəmiz qlobal güclərin hesablaşdığı bir aktora çevrilmişdir. Türkiyə bu gün dünyanın
bir çox bölgəsindəki münaqişələrin həllinə etibar edilir və vasitəçi kimi dəvət olunur. Suriya, Liviya, Ukrayna
böhranlarında Türkiyənin beynəlxalq hüquq və insani dəyərlərə əsaslanan vasitəçiliyi, prinsipiallığı türk
diplomatiyasının dərinliyi, insan və ədaləti hər zaman ön planda saxlayan dinamikasını nümayiş etdirmişdir.
Torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi zamanı Türkiyənin ölkəmizə verdiyi siyasi və diplomatik dəstəyin,
sadəcə, qardaşlıq münasibətlərinin təzahürü deyil, eyni zamanda, Türkiyənin doğrunun, haqqın və ədalətin
yanında dik durması kimi tarixdə öz yerini qazandığını ifadə edən nazir Ceyhun Bayramov bildirib ki, bu dövrdə
bütün beynəlxalq təzyiq və təhdidlərə baxmayaraq, türk diplomatları azərbaycanlı məsləkdaşları ilə birlikdə bütün
platformalarda çiyin-çiyinə çalışaraq, haqlı sözümüzün dünyada eşidilməsi üçün ciddi mübarizə apardılar: “Başda
Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan və xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu olmaqla, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün bərpası ilə beynəlxalq ədalətin bərqərar olması yolundakı fəaliyyətlərinə dəstək verən bütün türk
diplomatlarına təşəkkürümü bildirir, bundan sonra da məhsuldar fəaliyyətlərimizdə birlikdə yaşamağı arzu
edirəm. Eyni zamanda, bu gün burada olmağımdan istifadə edərək, ASALA və digər erməni terror təşkilatlarının
törətdikləri terror aktları nəticəsində şəhadətə yüksələn türk diplomatları və ailə üzvlərini də rəhmətlə anmaq
istəyirəm. Türk diplomatlarımıza qarşı törədilən bu terror aktları erməni terrorizminin hələ XX yüz ilin 70-80-ci
illərində türk etnik kimliyinə olan nifrətini isbat edərək, əslində, sonrakı onilliklərdə Azərbaycanın başına gələn
faciələrin xəbərçisi olmuşdur. Düşünürəm ki, nifrət üzərində qurulan bir ideologiya ən böyük zərəri özünə vurur.
Bundan imtina etmək həm regional inteqrasiyaya, həm də erməni xalqının rifahına xidmət edə bilər. Biz,
Azərbaycan və Türkiyə olaraq iradəmizi ortaya qoymuşuq və qarşı tərəfdən də adekvat addımlar gözləyirik”.
AZƏRTAC
2022, 8 avqust
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Azərbaycanın uğurlu xarici siyasət modeli formalaşıb
Məsaim Abdullayev
Bu il bizim xarici siyasətimiz çox fəal olub və xarici siyasət istiqamətində hesab edirəm ki, yeni önəmli
addımlar atılıb və ölkəmizin beynəlxalq nüfuzu daha da artıb. Nəticələr arasında, əlbəttə ki, Qoşulmama
Hərəkatındakı uğurlu sədrliyimizi qeyd etmək istərdim. Bizim sədrliyimiz, bildiyiniz kimi, 2023-cü ilə
qədər yekdil fikirlə bir il uzadılıb. Bu, onu göstərir ki, ölkəmiz 120 ölkə arasında çox böyük nüfuz
qazanmışdır və bizə olan inam bu illər ərzində daha da artmışdır.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Prezident İlham Əliyevin müdrik rəhbərliyi ilə Azərbaycan dövləti xalqımızın milli maraqlarına
xidmət edən, eyni zamanda beynəlxalq normalara əsaslanan ədalətli və prinsipial xarici siyasət kursu
həyata keçirir. Milli və bəşəri dəyərlərdən qaynaqlanan bu xətt sivil dünya tərəfindən uğurlu siyasət modeli
kimi qəbul və təqdir olunur. Azərbaycanın nüfuzu və imici ilbəil yüksəlir.
Azərbaycan Prezidenti hazırda dünyanın ən xarizmatik və nüfuzlu, görkəmli dövlət xadimlərindən sayılır.
Son illər Azərbaycan dövləti Qarabağda döyüş meydanında olduğu kimi, diplomatiya cəbhəsində də bir-birindən
parlaq uğurlar əldə edibdir. Dünya bunun fərqindədir və çox sayda ölkələr hazırda Azərbaycanın həm hərbi, həm
də xarici siyasət sahəsindəki uğurlarından bəhrələnməyə çalışır.
Azərbaycan dövlətinin uğurlu xarici siyasətinin bəhrəsi xalqımızın 2020-ci ilin payızında 44 günlük şanlı
Vətən müharibəsində qazandığı tarixi zəfərdə bütün rəngarəngliyi və möhtəşəmliyi ilə təcəssüm olunub. Çağdaş
dünyanın ən nüfuzlu siyasətçiləri, analitiklər etiraf edirlər ki, İkinci Dünya müharibəsindən ötən onilliklər ərzində
heç bir ölkə öz ərazi bütövlüyünü bərpa edə bilməmişdir. Yalnız Azərbaycan bunu edərək regionda tarixi ədaləti
bərpa etmişdir.
Sevindirici haldır ki, Azərbaycanın xarici siyasətdə əldə etdiyi uğurlar bu il də davam etmişdir. 2022-ci il
iyulun 15-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə bu ilin altı ayının yekunlarına
həsr olunan müşavirədə dövlətimizin başçısı ölkəmizin xarici siyasətini səciyyələndirən bir sıra mühüm
məsələlərdən danışmışdır. Cənab İlham Əliyev, ilk növbədə, Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatına sədrliyinin
daha bir il uzadılmasını dünyanın 120 dövlətinin ölkəmizə olan dərin etimadı kimi dəyərləndirmişdir.
Prezidentimiz bu barədə demişdir: “Biz də məsuliyyətli ölkə olaraq və Qoşulmama Hərəkatının fəal sədri
olaraq bu təsisatın institusional inkişafına da böyük töhfə vermişik. Önəmli addımlardan biri bu il Bakıda
keçirilmiş Qoşulmama Hərəkatının Parlament Şəbəkəsinin toplantısı və Parlament Şəbəkəsinin yaradılması idi.
Bakıda keçirilmiş bu önəmli tədbir bir daha göstərdi ki, bu hərəkatın çox böyük potensialı var, həmrəyliyi
dərinləşdirmək, əməkdaşlığı genişləndirmək və qarşılıqlı beynəlxalq dəstək üçün bu, çox önəmli platformadır.
Bu, bizim təşəbbüsümüz idi və bu təşəbbüs artıq özünü real həyatda göstərir”.
Azərbaycan digər beynəlxalq təşkilatlarla da fəal əməkdaşlıq aparır. Azərbaycan müsəlman ölkəsidir və
İslam dövlətləri ilə hərtərəfli əlaqələrini daim gücləndirir. Bu yaxınlarda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının yeni Baş
katibi Azərbaycana səfər edib. Yeni seçilmiş Baş katib, eyni zamanda, azad edilmiş torpaqları ziyarət edərək
Qarabağda erməni vəhşiliyinin ağır təzahürlərini öz gözü ilə görüb. Rəsmi Bakı İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı
çərçivəsində öz fəaliyyətini bundan sonra da davam etdirmək əzmindədir.
Azərbaycanda sivil, demokratik, hüquqi dövlət qurulub. Bu amil ölkəmizin dünyanın ən böyük güc
mərkəzlərindən biri olan Avropa İttifaqı (Aİ) ilə daha da yaxınlaşmasına səbəb olub. Məlum olduğu kimi,
Azərbaycan ilə Aİ arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi ilə bağlı yeni saziş hazırlanır. Sazişin böyük hissəsi
razılaşdırılıb və razılaşdırılmamış məsələlər də müzakirə olunur.
Qeyd etmək lazımdır ki, hər bir ölkənin xarici siyasətində dövlət başçısının şəxsi nüfuzu, xarizması böyük
rol oynayır. Dünyanın ən böyük beynəlxalq təşkilatlarının rəhbərləri kimi, Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti
Şarl Mişel də Azərbaycan dövlət başçısının yüksək liderlik bacarığına dərin rəğbətlə yanaşır. Azərbaycan
Prezidenti ilə cənab Şarl Mişel arasında dəfələrlə görüş olub. Bu görüşlərdə, Azərbaycan–Ermənistan
münasibətlərinin normallaşması ciddi müzakirə olunub.
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Bir müddət əvvəl Aİ ilə Azərbaycan arasında başqa bir önəmli sənəd – enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı saziş
imzalanıb. Bu sənəd ölkəmiz ilə Aİ arasında əməkdaşlığı çox yüksək səviyyəyə qaldırıb. Avropa özünün enerji
təhlükəsizliyini gücləndirmək niyyətindədir və bu gün sürətlə inkişaf və tərəqqi edən Azərbaycana və onun
liderinə dərin inam və etimad bəsləyir. Avropada və bütün dünyada yaxşı bilirlər ki, Azərbaycan Prezidentinin
sözü onun imzası qədər dəyərli və etibarlıdır.
Azərbaycan Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində də çox fəaldır. Bu da təbiidir. Azərbaycan xalqı türk
xalqlarının şanlı dövlətçilik tarixinə və mədəniyyətinə böyük töhfələr veribdir. Xüsusilə qardaş Türkiyə ilə
əlaqələrimiz daim güclənir. Bir fakta diqqət yetirək. Prezident İlham Əliyev Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğan ilə təkcə bu il ərzində üç dəfə görüşüb. Azərbaycan və Türkiyə liderlərinin şəxsi dostluğu, əlbəttə,
dostlarımızı sevindirir, düşmənlərimizi isə xar edir.
Rəsmi Bakının Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində bütün üzv ölkələr ilə təmasları durmadan genişlənir.
Bu ilin aprel ayında Qırğızıstan Prezidenti Azərbaycana səfər etmişdir. Eyni zamanda, iyun ayında cənab İlham
Əliyevin Özbəkistana və Türkmənistana səfərləri olub. Yaxın günlər ərzində Qazaxıstan Prezidentinin
Azərbaycana səfəri gözlənilir.
Prezident İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində görülən işləri yüksək dəyərləndirərək
demişdir: “Yəni bu, sadəcə olaraq, görünən məsələlərdir və onlar göstərir ki, bu təmaslar nə qədər fəal inkişaf
edir, fəal surətdə inkişaf edir. Əlbəttə, türk dövlətləri ilə əlaqələrimiz bizim üçün prioritet məsələlərdən biridir və
həm siyasi dəstək qarşılıqlı surətdə ifadə olunur, önəmli layihələr üzərində müzakirələr aparılır– həm ikitərəfli,
həm çox tərəfli formatda. Nəqliyyat, energetika, digər sahələr üzrə fəal əməkdaşlıq aparılır”.
Azərbaycanın qonşu ölkələrlə əlaqələri də genişlənir. Bu il bu istiqamətdə konkret addımlar atılıb. Belə ki,
Azərbaycan Prezidentinin Rusiya, İran, Gürcüstan prezidentləri ilə görüşləri olub. Bu görüşlərin hər biri regionda
sülhün və təhlükəsizliyin gücləndirilməsi işinə töhfə verib. Görünən budur ki, Bakı Cənubi Qafqazda sülh və
sabitliyin lokomotivi rolunda çıxış edir.
Bu gün dünyanın super gücü olan Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanla qarşılıqlı hörmət, inam və
etimad əsasında əlaqələr qurmaqda maraqlıdır. Son vaxtlar iki ölkə arasında əməkdaşlıq daha da güclənmişdir.
Hər iki tərəfdən yüksək vəzifəli şəxslərin qarşılıqlı səfərləri təşkil edilmişdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının
Prezidenti Azərbaycan dövlətinin başçısına Müstəqillik Günü, Bakı Enerji Həftəsi və digər tarixi hadisələrlə bağlı
məktub göndərmişdir. Bu mühüm sənədlərdə əlaqələrimizin önəmi xüsusilə qeyd olunmuşdur.
Azərbaycanın xarici siyasətində uzun illər boyu işğalçı Ermənistan dövlətinin təcavüzkar siyasətinin ifşa
olunması əsəs xətt olmuşdur. 2020-ci ilin payızında müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin
yüksək qətiyyəti, rəşadətli Azərbaycan Ordusunun qəhrəman əsgər və zabitlərinin qeyri-adi fədakarlıqları və
şücaətləri sayəsində xalqımız yağı düşmən üzərində parlaq qələbə qazanaraq, regionda tarixi ədaləti bərpa
etmişdir.
Bununla da, Cənubi Qafqazda yeni reallıqlar yaranıbdır. Regionda davamlı sülh və sabitlik bərqərar olunsa,
bundan bu ərazidə yaşayan bütün xalqlar, millətlər, o cümlədən, ermənilər fayda görə bilərlər. Bunu bütün sivil
dünya başa düşür, yeganə başa düşmək istəməyən Ermənistandakı revanşist qüvvələrdir. Təəssüf ki, bu ilin altı
ayında Azərbaycan–Ermənistan əlaqələrinin normallaşdırılması istiqamətində müəyyən addımlar atılsa da,
əfsuslar olsun ki, hələlik real nəticə yoxdur.
Ermənistan hələ də məcburən üzərinə götürdüyü öhdəliklərini yerinə yetirmir. Fakt və reallıq budur ki, 10
noyabr 2020-ci il tarixli Bəyanatın müddəalarına zidd olaraq, Ermənistan Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində
yerləşmiş qoşunlarını ərazilərimizdən çıxarmayıb. Rəsmi İrəvan üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirmir, üstəlik,
separatçı erməni ünsürləri Qarabağda vaxtaşırı ağır təxribatlar törədirlər.
Məlum olduğu kimi, bu günlərdə Ermənistan Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin müvəqqəti yerləşdirildiyi
Azərbaycan ərazisində növbəti dəfə hərbi təxribat törədib və nəticədə hərbi qulluqçumuz həlak olub. Bu təxribatın
qarşısının alındığını vurğulayan dövlətimizin başçısı baş vermiş gərginliyə görə bütün məsuliyyətin Ermənistanın
üzərinə düşdüyünü bildirib. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri təxribatçıları cəzalandırmaq məqsədi ilə uğurlu “Qisas”
əməiyyatı həyata keçirib.
Azərbaycanın xarici siyasəti xalqımızın xoşbəxt gələcəyinə, rifah və təhlükəsizliyinə xidmət edən
düşünülmüş daxili siyasətin davamıdır. Azərbaycana başucalığı və nüfuz gətirən bu müdrik siyasi xəttin etibarlı
bünövrəsi ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub və Prezident İlham Əliyev tərəfindən dünyanın bugünkü
reallıqları nəzərə alınaraq böyük uğurla davam etdirilir.
Bəli, bu gün qürur hissi ilə demək olar ki, ölkəmizin dünyadakı “imzalar içində imzası”, həm də dərin
hörməti və nüfuzu var! Azərbaycanın hərtərəfli, eləcə də parlaq diplomatik uğurlarının gələcəkdə daha da
artacağına heç kəsdə zərrə qədər şübhə yoxdur.
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Qoşulmama Hərəkatındakı fəaliyyəti Azərbaycanın beynəlxalq mövqeyini daha da
möhkəmləndirir
Səbuhi Məmmədov
1991-ci il bir çox hadisələrlə, o cümlədən SSRİ-nin süqutu, keçmiş sovet respublikalarının, müstəqilliyinin
bərpası ilə yadda qaldı. Müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Azərbaycan dövlətçiliyin sistemli şəkildə
möhkəmlənməsinə və inkişafına, milli maraqların qorunmasına yönəlmiş daxili və xarici siyasət yürütməyə
başladı. Xarici siyasətini beynəlxalq hüquq norma və prinsiplərinə, habelə dövlətlərin suverenliyinə və ərazi
bütövlüyünə hörmət, daxili işlərə qarışmamaq prinsipləri əsasında quran Azərbaycan nüfuzlu beynəlxalq təşkilatla
qarşılıqlı hörmətə əsaslanan əlaqələr formalaşdırdı. Məhz bu siyasət nəticəsində dünyada böyük nüfuz qazanan
Azərbaycan hazırda dünyanın bir sıra beynəlxalq təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq münasibətləri qurmuşdur. Bu
münasibətlərin inkişafı rəsmi Bakıya bir sıra strateji və taleyüklü məsələlərin həllində güclü siyasi dəstək
vermişdir.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas prioritetlərindən biri regional səviyyədə sülhün və
sabitliyin bərqərar olması, əməkdaşlıq və iri nəqliyyat layihələrinin həyata keçirilməsi kimi strateji məqsədlərə
nail olmaqdır. Həmçinin demokratik inkişaf yolunu seçmiş Azərbaycan qonşu və digər dövlətlərlə ikitərəfli və
çoxtərəfli əsasda müxtəlif sahələrdə bərabərhüquqlu və qarşılıqlı faydalı münasibətlər qurmaq və inkişaf etdirmək
kimi ümumi məqsədi tam şəkildə həyata keçirmək əzmindədir. Xüsusilə vurğulamaq lazımdır ki, Azərbaycan
beynəlxalq və regional təşkilatlarda iştirak etməklə öz milli maraqlarını qoruyur və həyata keçirir. Buna görə də,
Azərbaycan regional və qlobal səviyyədə, o cümlədən, beynəlxalq aləmdə fəaliyyətini genişləndirərək, bir sıra
beynəlxalq təşkilatlara üzv olmuş və bu təşkilatlarda uğurla fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda, Azərbaycan
Qoşulmama Hərəkatının da fəal üzvüdür. BMT-dən sonra ikinci ən böyük təşkilat olan Qoşulmama Hərəkatında
dünya əhalisinin 55 faizindən çoxu yaşayır. Azərbaycan təşkilata daxil olduqdan sonra onun işində olduqca fəal
iştirak edir. Xüsusilə də Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatında sədrliyi qurumun fəaliyyətini daha da
gücləndirmişdir.
Məlumdur ki, müstəqillik əldə etmiş, ardıcıl və prinsipial xarici siyasət yürüdən hər bir dövlət öz suveren
hüquqlarını qorumaq, dövlət müstəqilliyini möhkəmləndirmək, beynəlxalq münasibətlər sistemində layiqli yer
tutmaq və yaranmış münaqişələri həll etmək üçün nüfuzlu ölkələrlə, həm də üzv olduqları beynəlxalq təşkilatlarla
geniş əlaqələr yaratmağa çalışır. Məhz buna görə də, ilk müstəqil addımlar atan və beynəlxalq birliyin tamhüquqlu
üzvü olmağa cəhd göstərən Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələrin qurulmasını və inkişaf etdirilməsini
öz siyasətinin prioritet istiqamətlərindən birinə çevirmişdir. Bacarıqlı və balanslaşdırılmış xarici siyasət
sayəsində Azərbaycan beynəlxalq aləmdə böyük nüfuza malikdir. Regionun lideri kimi ölkəmiz tamamilə
müstəqil siyasət aparır. Artıq bir neçə ildir ki, təkcə enerji sektorunda deyil, digər sahələrdə də beynəlxalq
tərəfdaşlığa önəm verilir. Belə önəm verilən beynəlxalq təşkilatlardan biri də Qoşulmama Hərəkatıdır.
Xatırladaq ki, Qoşulmama Hərəkatı (QH) heç bir böyük güc blokunu rəsmi olaraq dəstəkləməyən və ya
ona qarşı çıxmayan 120 ölkəni əhatə edən beynəlxalq təşkilatdır. Təşkilat 1961-ci ildə Hindistan, Qana,
İndoneziya, Misir və keçmiş Yuqoslaviyanın təşəbbüsü ilə Belqradda yaradılmışdır. Təşkilatın məqsədi 1979-cu
il Havana Bəyannaməsində qeyd edildiyi kimi, “qoşulmayan ölkələrin imperializm, müstəmləkəçilik,
neomüstəmləkəçilik və irqçiliyə qarşı mübarizəsində onların milli müstəqilliyini, suverenliyini, ərazi bütövlüyünü
və təhlükəsizliyini” təmin etməkdir. Təşkilat hər cür xarici təcavüz və işğala qarşı olduğunu vurğulayır. 2011-ci
ildə təşkilata daxil olan Qoşulmama Hərəkatının ən yeni üzvləri Fici Respublikası və Azərbaycan olmuşdur. Qeyd
etmək vacibdir ki, yeni üzv olmasına baxmayaraq, Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatına artıq üçüncü ildir ki,
sədrlik edir.
Nisbətən qısa müddətdə sədrliyin Azərbaycana həvalə edilməsi onu göstərir ki, quruma daxil olduqdan
sonra ötən 11 il ərzində ölkəmiz özünü çox yaxşı tərəfdən göstərə bilmişdir. Doğrudur, Azərbaycan hərəkata
kifayət qədər çətin bir dövrdə, pandemiya dövründə rəhbərlik etdi. Ancaq Azərbaycan, sədr ölkə kimi, ötən
müddət ərzində onlayn konfranslar keçirdi, Qoşulmama Hərəkatının üzvləri üçün son dərəcə aktual olan
məsələlərin müzakirə edilməsinə şərait yaratdı. 2020-ci ilin aprel ayında onlayn konfransının keçirilməsinin əsas
məqsədi Qoşulmama Hərəkatına üzv dövlətləri fərdi mühafizə vasitələri ilə təmin etmək barədə müzakirələrin
aparılmasından ibarət olmuşdur.
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Xatırladaq ki, həmin dövrdə əhalini virusdan qorumaq və pandemiya ilə mübarizə aparmaq üçün zəruri
olan maskalar, süni tənəffüs aparatları və digər vasitələrin çox böyük çatışmazlığı müşahidə olunurdu. Azərbaycan
məsuliyyətli ölkə kimi yaxşı anlayırdı ki, inkişaf etməkdə olan ölkələr ən həssas ölkələrdir, onların nəinki fərdi
mühafizə vasitələri almağa, hətta bu məsələni yüksək səviyyədə müzakirəyə çıxarmağa imkanları yoxdu. Buna
görə də, Azərbaycan hərəkatın iştirakçısı olan 120 dövlət adından BMT-də xüsusi konfransın keçirilməsi və
inkişaf etməmiş dövlətlərin təmin edilməsi məsələsinə baxılması barədə vəsatət qaldırdı. Rəsmi Bakı nisbətən
varlı dövlətləri az inkişaf etmiş ölkələrə yardım etməyə çağırmaqla yanaşı, bu məqsədlə 30 milyon ABŞ dollarına
yaxın vəsait ayırmışdı. Bundan sonra BMT Baş Assambleyasının pandemiya məsələlərinə dair xüsusi sessiyası
keçirilmiş və onun çağrılmasının təşəbbüskarı kimi Azərbaycanın rolu qeyd olunmuşdu. Buna görə də,
Azərbaycanın bu beynəlxalq təşkilatda yeri və rolu yüksək qiymətləndirilir. Sədrlik ölkəmizin beynəlxalq
aləmdəki imicinə çox müsbət təsir göstərmiş və rəsmi Bakının Qoşulmama Hərəkatına üzv dövlətlərlə
əməkdaşlığını daha da inkişaf etdirmişdir.
Əlbəttə, sədrlik Azərbaycanın milli maraqlarının qorunmasında konkret nəticələr vermişdir. Təkcə onu
qeyd etmək kifayətdir ki, 44 günlük müharibə zamanı BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olan bir qrup aparıcı
dövlət Azərbaycana bu münaqişənin həlli üçün praktiki olaraq güc tətbiqini qadağan edən qətnamənin qəbulu
təşəbbüsü ilə çıxış etmişdi. Qətnamə layihəsi hazırlanmış və hətta ilkin müzakirəyə də çıxarılmışdı. Amma
Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatına üzv dövlətlərlə danışıqlar aparmış, məsləhətləşmələr keçirmiş, onlara
məsələnin mahiyyətini, Azərbaycanın niyə güc tətbiq etdiyini, bunun nə üçün qaçılmaz olduğunu və
dayandırılmasının mümkün olmadığını izah etmişdi. Azərbaycan QH ölkələrinə izah etmişdi ki, belə bir qətnamə
layihəsinin qəbulu faktiki olaraq, ölkəmizi münaqişənin həllində fərqli hərəkət imkanından məhrum edəcək.
9 oktyabr 2020-ci il tarixində Qarabağ müharibəsinin qızğın vaxtında Qoşulmama Hərəkatına üzv dövlətlər
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiklərini bəyan etmişdilər. Qoşulmama Hərəkatının xarici işlər
nazirlərinin bəyanatında Qarabağ münaqişəsinin BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü il tarixli dörd qətnaməsi
əsasında Ermənistan qoşunlarının Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılması tələbi əsasında həllinə
çağırış qeyd olunmuşdu. Daha sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyunun 30-da Heydər Əliyev
Mərkəzində Qoşulmama Hərəkatı Parlament Şəbəkəsinin “Dünyada sülhün və dayanıqlı inkişafın təşviqində
milli parlamentlərin rolunun gücləndirilməsi” mövzusuna həsr olunan Bakı Konfransında bildirmişdi ki,
Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələrin sayəsində Bakıya qarşı heç bir sanksiya tətbiq edilmədi: “Bəzi ölkələr bizim
bu haqq işimizi BMT, onun Təhlükəsizlik Şurası səviyyəsinə çıxarmağa cəhd etdi. Lakin həmin vaxt
Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü olan, Qoşulmama Hərəkatında təmsil olunan dostlarımız antiAzərbaycan mahiyyətli bəyanatı blokladılar. Azərbaycana qarşı ittihamı blokladılar və bununla da ermənipərəst
qlobal qüvvələrin Azərbaycana qarşı hücumuna mane oldular. Biz bu həmrəyliyə görə sizə minnətdarıq”.
Qeyd etmək vacibdir ki, Azərbaycan Cənubi Qafqazda hərbi bloklarda iştirak etməməyə üstünlük verən
yeganə ölkədir. Azərbaycan həm Rusiya, həm də NATO ilə tərəfdaşlığını inkişaf etdirməyə çalışır və onun
strateji seçiminin rəqabət aparan iki qüvvə tərəfindən qəbul olunmasını təmin edə bilmişdir. Qoşulmama Hərəkatı
heç kimlə düşmənçilik etmək istəməyən və özlərinə qarşı çıxmaq niyyətində olmayan və öz suverenliyini
qorumağa çalışan dövlətlərin güclü ittifaqıdır. Bu gün Azərbaycan bu təşkilata sədrlik edir, çünki ölkəmiz uzun
illər müxtəlif tərəflərin təzyiqlərinə baxmayaraq, müstəqil mövqeyini qoruyub saxlamışdır. Siyasi şərhçilərin
sözlərinə görə, rəsmi Bakının Qoşulmama Hərəkatının sıralarına daxil olması Azərbaycanın sadiq qaldığı
balanslaşdırılmış xarici siyasət doktrinasının sayəsində mümkün olmuşdur. Analitiklər hesab edirlər ki,
Azərbaycanın hərəkat sıralarında olması neytrallıq proqramına əməl edən və hər hansı konkret bloka və ya
ölkəyə qarşı yönəlmiş alyansa və ya təşkilata qoşulmaq istəməyən dövlət kimi, ölkənin beynəlxalq mövqelərini
möhkəmləndirir.
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Azərbaycan–ŞƏT münasibətlərində yeni səhifə açılır
Nüfuzlu təşkilatla çoxtərəfli əməkdaşlıq formatı milli maraqlarımıza xidmət edir
Səbuhi Məmmədov
Ümumbəşəri prinsip və normalara əsaslanan müasir beynəlxalq əməkdaşlıq sisteminin hazırda əhəmiyyətli
dərəcədə dəyişikliyə uğraması günümüzün reallığıdır. Bunun əsas səbəblərindən biri qlobal səviyyədə
etimadsızlıq mühitinin artmasıdır. Qarşılıqlı etimadsızlıq nəticəsində yaranmış böhranlar da geosiyasi
qarşıdurma riskini gücləndirir. Bu qarşılıqlı təcrid prosesi qlobal iqtisadiyyatın davamlı inkişaf yoluna qayıtmasını
və qlobal təchizat zəncirlərinin bərpasını da çətinləşdirir. Dünyanın müxtəlif yerlərində davam edən silahlı
münaqişələr də ticarət və investisiya axınını sabitsizləşdirir, ərzaq və enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
problemlərini kəskinləşdirir. Belə bir şəraitdə dünyanın strateji regionlarında yerləşən ölkələrin birləşdiyi Şanxay
Əməkdaşlıq Təşkilatı (ŞƏT) intensiv dialoq aparması və siyasi-iqtisadi əlaqələrin inkişaf etdirilməsi baxımından
mühüm platformadır. Bu mənada Azərbaycanın ŞƏT ilə münasibətlərində yeni səhifənin açılması ölkəmizə
çoxtərəfli əməkdaşlıq formatı əldə etməsinə şərait yaradır.
Ümumiyyətlə, hamının və hər kəsin maraqlarına cavab verən beynəlxalq əməkdaşlıq çoxtərəfli institutlar
olmadan mümkün deyil. Müəyyən çatışmazlıqlara baxmayaraq, belə təşkilatlar regional və qlobal səviyyədə
dövlətlərarası qarşılıqlı fəaliyyətin ən mühüm dirijorları kimi xidmət etməkdə davam edirlər. Beynəlxalq və
regional təşkilatlar ölkələrə fikir ayrılıqlarını aradan qaldırmağa və qarşılıqlı anlaşmanı gücləndirməyə, siyasi və
iqtisadi əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə, ticarəti genişləndirməyə, mədəni və humanitar mübadilələri
stimullaşdırmağa kömək edir. ŞƏT də məhz bu məqsəd və vəzifələri həyata keçirir. Əslində, bu, müxtəlif mədəni
və sivilizasiya xüsusiyyətlərinə, öz xarici siyasət istiqamətlərinə və milli inkişaf modellərinə malik olan ölkələri
birləşdirməyə nail olmuş unikal dövlətlərarası strukturdur. Qısa tarixi dövrdə ŞƏT müasir qlobal siyasi və iqtisadi
dünya düzəninin ayrılmaz elementinə çevrilərək böyük yol keçmişdir. Bu gün ŞƏT geniş coğrafi ərazini və
planetimizin əhalisinin təxminən, yarısını birləşdirən dünyanın ən böyük regional təşkilatıdır.
ŞƏT-in uğur konsepsiyası regional təhlükəsizliyin təmin edilməsi yolu ilə çoxşaxəli əməkdaşlığın
təşviqidir. Əslində, təşkilat sülh, əməkdaşlıq və tərəqqi naminə xətləri ayırmadan cazibə qütbünə çevrilməyə
çağrılır. Məhz buna görə də, ŞƏT-in fəaliyyətinə qoşulmağa hazır olan dövlətlərin sayı ildən-ilə artır və bu, müasir
beynəlxalq və regional münasibətlər sisteminin transformasiyası kontekstində xüsusilə nəzərə çarpır.
Qeyd edək ki, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı 2001-ci ildə Çin, Rusiya, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan
və Özbəkistanın iştirakı ilə yaradılmış dövlətlərarası beynəlxalq təşkilatdır. Hindistanın və Pakistanın ŞƏT-ə
tamhüquqlu üzv olması 2017-ci ilə təsadüf edir. Səmərqənd Sammitində təşkilat İranın tamhüquqlu üzv olmasını
dəstəkləyir. İranın Xarici işlər naziri sammitində ŞƏT-də öhdəlik memorandumu imzaladı, indi ölkə təşkilata
tamhüquqlu üzv ola bilər. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin iranlı həmkarı İbrahim Rəisi ilə görüşdə bildirdi ki,
Moskva Tehranın ŞƏT-in tamhüquqlu üzvü olması üçün hər şeyi edəcək. İranın 2023-cü ildə təşkilatın
Hindistanda keçiriləcək növbəti sammitində ŞƏT-in tamhüquqlu üzvü olacağı bildirilir.
Azərbaycan təşkilatda dialoq üzrə tərəfdaş statusunda təmsil olunur. Bir neçə il əvvəl ölkəmiz daha yüksək
status − təşkilatda müşahidəçi statusu almaq üçün müraciət etmişdi. Mütəxəssislərin fikrincə, ŞƏT Azərbaycan
üçün hazırda ölkənin artan nəqliyyat və logistika qovşağı, Şərqlə Qərb, Avropa və Asiya arasında körpü statusu
qazanması ilə əlaqədar aktuallıq kəsb edir. Azərbaycan qlobal nəqliyyat layihələrində, o cümlədən Rusiya,
Hindistan və İranla əlaqəli olduğu “Şimal-Cənub” layihələrində iştirak edir. Həmçinin Azərbaycan da daxil
olduğu İpək Yolunu müəyyən mənada canlandıran “Bir kəmər−bir yol” layihəsində maraqlıdır.
Azərbaycanın qlobal oyunçu kimi statusu yüksəlir, ona görə də layihələr çərçivəsində onun təsir
imkanlarının genişləndirilməsi ölkəmiz üçün vacibdir. ŞƏT-in sammitində iştirak etmək üçün Səmərqəndə gəlmiş
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpin ilə görüşdə iki ölkə arasında
münasibətlərin strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıdığını vurğulayaraq əlavə etdi ki, Orta Dəhliz və “Bir kəmər − bir
yol” layihələri çərçivəsində əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq üçün böyük perspektivlər var. Prezident İlham Əliyev
Azərbaycanın Çin və Avropa arasında nəqliyyat qovşağında mühüm rol oynadığını, beynəlxalq yükdaşımalarda
ölkənin nəqliyyat-logistika imkanlarının böyük əhəmiyyət daşıdığını da bildirdi. Dövlətimizin başçısı, həmçinin
vurğuladı ki, Azərbaycan Çin ilə Avropa arasında nəqliyyat prosesində mühüm rol oynayır və ölkəmizin
nəqliyyat-logistika imkanları beynəlxalq yük daşımalarında böyük əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycan Çindən
Avropaya və əks-istiqamətdə qatarlarla və digər yükdaşımaların artırılmasını tam şəkildə dəstəkləyir.
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Ümumiyyətlə, ŞƏT çərçivəsində Azərbaycan və Çin liderlərinin görüşməsi ikitərəfli əlaqələrinin daha da
gücləndirilməsi baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır. Görüşdə hər iki lider münasibətlərimizin xarakteri və
gələcəyi barədə önəmli mesajlar verdi. Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpin bildirdi ki, Çin Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünü və suverenliyini dəstəkləyir. Bununla yanaşı, cənab Cinpin Azərbaycanın da Çinin ərazi
bütövlüyünə və suverenliyinə göstərdiyi dəstəyi yüksək qiymətləndirdiyini qeyd etdi.
Eyni zamanda, Çin lideri dövlət başçımızla görüşdə vurğuladı ki, Azərbaycanla Çin arasında əlaqələr
strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıyır və yüksək səviyyədə inkişaf edir: “Sizin Azərbaycan ilə Çin arasında
əlaqələrin inkişafına mühüm əhəmiyyət verməyinizi çox yüksək qiymətləndiririk. Biz əlaqələrimizin strateji
səviyyədə hərtərəfli inkişafını dəstəkləyirik”. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın Çinin ərazi bütövlüyünü və
suverenliyini daim dəstəklədiyini, Çinin də ölkəmizin ərazi bütövlüyünə birmənalı dəstəyini həmişə yüksək
qiymətləndirdiyini vurğuladı, buna görə Si Cinpinə təşəkkürünü ifadə etdi.
İndi ŞƏT Azərbaycan üçün prioritet və maraqlı əməkdaşlıq formatı kimi nəzərdən keçirilir və təşkilatın
işində iştirak rəsmi Bakıya öz mövqeyini təqdim edəcəyi daha bir yeni platforma əldə etməyə imkan verəcək.
Beləliklə, Azərbaycan ŞƏT-in tamhüquqlu üzvü olmasa da, təşkilatda aktiv fəaliyyət göstərir. Bugünkü
reallıqlarda ŞƏT ölkələri tərəfindən nəqliyyat və logistika problemlərinin rahat həllini təmin etmək üçün şərait
yaradılır və Azərbaycan Qərb ilə Şərq arasında mühüm tranzit qovşağı kimi, təşkilatla münasibətlərini yeni
səviyyəyə çıxarmaqda maraqlı olduğunu bildirir. ŞƏT ölkələri Azərbaycana maraq göstərdikləri kimi, rəsmi Bakı
da öz sözünü deyə biləcəyi yeni əməkdaşlıq formatında iştirakını gücləndirməkdə maraqlıdır.
Azərbaycanın ŞƏT-də fəaliyyətinin uğurlu olacağının daha bir göstəricisi həm də odur ki, ölkəmizin təşkilat
üzvləri ilə hər hansı bir münaqişəsi yoxdur. Həm Çin, həm Rusiya, həm də Mərkəzi Asiya ölkələri dostudur və
tərəfdaşlıq münasibətləri var. Əksəriyyəti Azərbaycan ilə strateji əlaqələri olan qardaş türk dövlətləridir. Bu fakt
da Azərbaycana ŞƏT daxilində daha çevik və nəticəyəyönümlü fəaliyyət göstərməsi üçün ciddi zəmin yaradır.
Xalq qəzeti. - 2022.- 17 sentyabr. - № 201. - S. 8.
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Xarici siyasətimizin uğurları qürur doğurur
Əli Nəcəfxanlı
Bu gün Azərbaycan özünün uğurlu xarici siyasəti ilə dünyada nüfuz qazanmış bir ölkə kimi xarakterizə
olunur. Beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində fəaliyyətimiz, digər ölkələrlə ikitərəfli əməkdaşlığımız, əlaqələrimiz
ən yüksək səviyyədədir. BMT-nin ixtisaslaşmış qurumları ilə münasibətlər də işgüzar təməl üzərində bərqərar
olub.
Azərbaycanın BMT-yə 30 illik üzvlüyü ərzində bir sıra genişmiqyaslı təşəbbüslər irəli sürüb, mötəbər
təşkilatın işinə böyük töhfələr verib, Qoşulmama Hərəkatında (QH) sədr qismində nümunəvi fəaliyyət sərgiləyir.
BMT-nin ali rəhbər heyətinin ölkəmizə son illərdə həyata keçirdikləri səfərlər və müzakirələr bunun parlaq
təzahürüdür. BMT Baş Assambleyasının xəttilə cari və zəruri məsələlər üzrə müzakirələrdə Azərbaycan daim fəal
iştirakı ilə seçilir.
Xarici siyasət üzrə təmaslarda toxunulan əsas məsələlərdən biri də Cənubi Qafqaz regionunda qalib
Azərbaycanın diktə etdiyi reallıqlar və onların həlli ilə bağlıdır. Həssas bölgəmizdə mövcud olan cari vəziyyət,
o cümlədən, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə aparılan bərpa və quruculuq işləri, mina təhdidləri, habelə
Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində Azərbaycan tərəfindən atılan addımlar dünya
ictimaiyyətinə hərtərəfli şəkildə çatdırılır. Xüsusi olaraq bəyan edilir ki, işğalçı Ermənistanın təxribatlarına və
prosesləri ləngitmək siyasətinə baxmayaraq, bölgədə sülh və sabitliyin təmin edilməsi üçün bütün vacib
istiqamətlər üzrə, o cümlədən, sülh müqaviləsinin imzalanması, sərhədlərin delimitasiyası, əsas
kommunikasiyaların açılışı və digər məsələlərdə Azərbaycan səylərini inamla davam etdirir.
Son bir ayda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Brüssel görüşləri, İtaliyada “The European House –
Ambrosetti” beyin mərkəzi tərəfindən “Dünya, Avropa və İtaliyaya baxış” və “Rəqabətli strategiyalar üçün
bugünün və sabahın ssenarisi” mövzusunda keçirilən 48-ci Beynəlxalq Çernobbio Forumunda, eləcə də Şanxay
Əməkdaşlıq Təşkilatının Səmərqənd sessiyasında çıxışları və görüşləri bir daha xarici siyasət xəttinə sadiqlik
nümunəsi oldu. Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramovun Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 77-ci (UNGA
77) sessiyasının yüksək səviyyəli həftəsində iştirakı da göstərir ki, sülhün, əməkdaşlığın, əmin-amanlıq şəraitində
yaşamağın alternativi yoxdur. Regional təhlükəsizlik sisteminin formalaşmasında yeni mərhələyə qədəm qoyan
Cənubi Qafqazda bu proses bölgənin fərqli mənzərəsinin formalaşmasına səbəb olur.
Sessiyanın gərgin həftəliyində ölkəmizin mövqelərini gərəkincə təmsil edən xarici diplomatiya idarəsinin
rəhbərinin bütün görüşlərdə xoş münasibətlə qarşılanması Azərbaycana olan hörmət və marağın sübutudur.
Ceyhun Bayramovun həftə çərçivəsində Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti Co Bayden tərəfindən təşkil
edilən rəsmi qəbulda iştirakı, super-dövlətin rəhbərinin ehtiramla onun qolundan tutaraq və xanımı ilə bərabər
foto çəkdirməsi bu münasibətin fərəhli detallarındandır.
“Azərbaycan və Ermənistan arasında qısa zamanda hərtərəfli sülh sazişi imzalamaq mümkündür”. Bunu
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan BMT Baş Assambleyasının 77-ci sessiyasında çıxışı zamanı deyib:
“Biz Türkiyə olaraq, Azərbaycanla Ermənistan arasında gedən prosesləri dəstəkləmək üçün addımlar atmışıq. Son
zamanlar baş verən gərginlik bu gözəl iqlimə kölgə salsa da, biz hesab edirik ki, ən qısa zamanda iki ölkə arasında
hərtərəfli sülh sazişi imzalamaq mümkündür”, – deyə qardaş ölkənin lideri vurğulayıb.
Nyu-Yorkda Azərbaycan XİN rəhbərinin geniş məzmunlu nitqi, habelə xarici dövlətlərin rəsmiləri ilə
keçirdiyi ikitərəfli görüşlər ölkəmizin xarici siyasət xəttinin təbliği baxımından böyük önəm daşıyır. Sessiya
çərçivəsində Ceyhun Bayramovun sədrliyi ilə Qoşulmama Hərəkatının nazirlər görüşü keçirilib. QH-yə üzv
dövlətlərin 50-yə yaxın xarici işlər nazirləri, habelə nazir müavinləri və BMT yanında daimi nümayəndələri iştirak
ediblər. Postpandemiya dövründə qlobal vəziyyət və QH-nin vəzifələri mövzusuna həsr edilmiş iclasda bəyanatla
çıxış edən nazir, Azərbaycanın QH-yə sədrliyi çərçivəsində görülən işlər, təşəbbüslər və gələcək planlar barədə
məlumat verib. Dünyanın böyük transformasiyalar dönəmindən keçdiyi, pandemiya, silahlı münaqişələr, iqlim
dəyişikliyi və bir çox çağırışlar kontekstində qlobal təhlükəsizlik və inkişaf arxitekturasında indiyə qədər
görünməmiş çətinliklər yaşandığı vurğulanıb. Bu baxımdan Azərbaycanın irəli sürdüyü təşəbbüslər xatırlanıb.
Nazir 44 günlük Vətən müharibəsindən sonra işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə aparılan yenidənqurma
işləri və sülh quruculuğu təşəbbüsləri barədə iştirakçıları məlumatlandırılıb. Azərbaycan tərəfindən beynəlxalq
hüququn norma və prinsipləri əsasında Ermənistana sülh sazişi imzalanması təklifi irəli sürüldüyü qeyd edilib.
Bütün bunlara baxmayaraq, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 12 sentyabr tarixində Azərbaycana qarşı
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törədilən növbəti təxribatların bölgədə sülh və quruculuq səylərinə mane olduğu bildirilib. Bununla yanaşı, mina
təhdidinin ciddi çətinliklər yaratdığı qeyd edilərək, Ermənistanın ərazilərdə mina yerləşdirməkdə davam etməsi
barədə faktlar təqdim olunub. Azərbaycanın sabitliyin pozulmasında maraqlı olmadığı və sülhün təmin edilməsi
üçün səyləri davam etdirəcəyi vurğulanıb. Nazirlər çıxış edərək ölkələrin mövqelərini diqqətə çatdırıb və iclasın
Siyasi Bəyannaməsi qəbul edilib.
Ceyhun Bayramov Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin tapşırığı ilə BMT Baş Assambleyasının
77-ci sessiyasında bütün görüşlərdə haqq işimiz barədə dolğun məlumatları iştirakçılara çatdırıb, ölkəmizin
dünyada və regionda möhkəm sülh naminə atdığı konkret əməli addımlara diqqəti cəlb edib. Öncə ABŞ dövlət
katibi Entoni Blinkenin təşəbbüsü və moderatorluğu ilə Xarici İşlər nazirimiz ermənistanlı həmkarı Ararat
Mirzoyanla görüşüb və sülh prosesi ilə bağlı ölkəmizin qətiyyətli mövqeyini bir daha ortaya qoyub. O, liderlər
arasında üçtərəfli bəyanatlara və Brüssel görüşünün nəticələrinə uyğun olaraq davamlı sülhün təmin edilməsi
istiqamətində təxirəsalınmaz danışıqlara hazırlığını bir daha diqqətə çatdırıb.
Sonra Ceyhun Bayramovun BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş ilə görüşü olub. Tərəflər Azərbaycanla
BMT arasında əməkdaşlıq, gələcək fəaliyyət istiqamətləri və regionda son vəziyyət ətrafında fikir mübadiləsi
aparıblar. Sessiyanın yüksək səviyyəli həftəsi çərçivəsində Demokratiya və İqtisadi İnkişaf naminə Təşkilat –
GUAM Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 39-cu iclasında isə nazir C.Bayramov çıxış edərək ticarət, nəqliyyat və
kommunikasiya, parlamentlərarası əməkdaşlıq istiqamətlərində GUAM çərçivəsində həyata keçirilən işlər və
perspektivlər barədə fikirlərini bölüşüb, təşkilat çərçivəsində əməkdaşlığın vacib olduğunu bildirib. Üzv dövlətlər
“Azad ticarət zonasının yaradılması haqqında sazişə malların mənşə ölkəsinin müəyyən edilməsi qaydaları
haqqında Protokol”u və “Konsulluq məsələləri sahəsində qarşılıqlı yardım haqqında Demokratiya və İqtisadi
İnkişaf naminəTəşkilat– GUAM Konvensiyası”nı imzalayıblar.
Avropa Şurasının Baş katibi Mariya Peyçinoviç Buriç, Avstriya Respublikasının Avropa və beynəlxalq
məsələlər üzrə federal naziri Aleksandr Şallenberq, ATƏT-in Baş katibi Helqa Şmit, BMT Baş Assambleyasının
77-ci sessiyasının Prezidenti, Macarıstan nümayəndəsi Ksaba Korosi, Estoniyanın xarici işlər naziri Urmas
Reinsalu, Finlandiyanın xarici işlər naziri Pekka Haavisto, Uqandanın vitse-prezidenti Cessika Rouz Epel Alupo,
Laosun xarici işlər naziri Saleumxay Kommasith və Nikaraquanın xarici işlər naziri Denis Ronaldo Monkada
Colindres, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) Baş katibi Hissein Brahim Taha, bu təşkilatın Cammu və Kəşmir
üzrə təmas qrupunun nazirləri, Slovakiya Respublikasının xarici və Avropa işləri naziri Rastislav Kaçer,
Monqolustanın, Suriyanın və Somalinin xarici işlər nazirləri, Beynəlxalq Böhran Qrupunun prezidenti və baş
icraçı direktoru Komfort Ero, Amerika Yəhudi Komitəsi (AJC), Amerika yəhudi təşkilatlarının koalisiyasının
rəhbərləri və nümayəndələri, Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin xarici işlər
nazirləri, Şimali Makedoniya Respublikasının Baş naziri Dimitar Kovaçevski, Polşa Respublikasının xarici işlər
naziri Zbiqnev Rau, Əlcəzairin, Venesuelanın, Mərakeşin və İordaniyanın xarici işlər nazirləri, BMT Baş
Assambleyasının 77-ci sessiyasının Prezidenti Ksaba Korosi, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin prezidenti
Peter Maurer, Macarıstanın xarici işlər və ticarət naziri Peter Siyarto, İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri
Hüseyn Əmir Abdullahiyan, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının (UNAOC) ali nümayəndəsi Migel Angel
Moratinos, Belçika Krallığının Xarici işlər, Avropa məsələləri, xarici ticarət və federal mədəniyyət institutları
üzrə naziri Hadja Lahbiblə görüşləri Azərbaycanın mənafeləri baxımından zəruri və əhəmiyyətli olub.
Onu da deyək ki, işğalçı Ermənistan tərəfindən BMT Baş Assambleyasında Azərbaycana qarşı haqsız
ittihamedici çıxışlar da olub və lazımınca dəf edilib. Həqiqət budur ki, Ermənistan Konstitusiyasında bu ölkənin
parlamentinin “Dağlıq Qarabağ”ın Ermənistana birləşdiriməsinə dair 1 dekabr 1989-cu il tarixli qərarına istinad
edən bənd hələ də mövcuddur. Bu ölkə hələ də Qarabağı Azərbaycan ərazisi kimi tanımayıb. Ermənistan tərəfi
özü də bu yaxınlara qədər etiraf edib ki, hələ də bu ölkənin Azərbaycan ərazisində, Qarabağ bölgəsində qoşunları
yerləşir. Ermənistanda Azərbaycana məxsus mədəni irs yer üzərindən silinib, Qarabağda isə kütləvi şəkildə məhv
edilib. Nəhayət, Azərbaycana qarşı təcavüz siyasətindən əl çəkməyən Ermənistan 1993-2020-ci illərdə
Azərbaycan torpaqlarını işğal edib və bu fakt Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi tərəfindən 2015-ci ildə bir daha
təsdiqlənib. Bu ölkə hələ də Azərbaycanın Qazax rayonunun 7 kəndini nəzarət altında saxlayır. Beləliklə, məğlub
Nikol Paşinyan və komandasının ittihamlarının tam əksinə olan mənzərəni müşahidə edirik.
Azərbaycanın ümdə məqsədi regiona davamlı sülh və sabitlik gətirməkdir. BMT-nin sözügedən yüksək
səviyyəli həftəsindəki gəlişmələrdən də göründüyü kimi, biz bu yolda qətiyyətlə irəliləyirik.
Xalq qəzeti. - 2022.- 25 sentyabr. - № 208. - S. 3.

2364

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının 77-ci sessiyasının ümumi müzakirələri çərçivəsində
bəyanatla çıxış edib
Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Nyu-Yorkda BMT Baş
Assambleyasının 77-ci sessiyasında çıxış edib. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən bildirilib
ki, Ceyhun Bayramov sessiyanın ümumi müzakirələri çərçivəsində “Dönüş məqamı: bir-biri ilə əlaqəli
çağırışların transformativ həlli yolları” mövzusunda bəyanat səsləndirib. Bəyanatda deyilir:
Cənab Prezident!
Cənab Baş katib!
Zati-aliləri!
Xanımlar və cənablar!
Öncə, Zati-aliləri Kasaba Kőrösini Baş Assambleyanın 77-ci Sessiyasına sədrlik etməyə başlaması
münasibətilə təbrik edir və ona olduqca məsuliyyətli vəzifədə uğurlar arzulayıram. Kőrösi fəaliyyət göstərdiyi
müddətdə Azərbaycan Respublikasının tam dəstəyinə arxalana bilər. Həmçinin sədrliyini başa vuran Prezident,
Zati-aliləri Abdulla Şahidə ötən il rəhbərliyi zamanı sərf etdiyi böyük əməyinə görə öz təşəkkürümü ifadə etmək
istəyirəm.
Xanımlar və cənablar!
Azərbaycan mədəniyyətlərarası və dinlərarası dialoqun təşviqinə verdiyi töhfəsi ilə tanınır. 2008- ci ildə
Azərbaycan hökumətinin BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı, Avropa Şurası, UNESCO, ICESCO və digər
təşkilatlarla birgə başlatdığı “Bakı Prosesi” dialoq və mədəniyyətlərarası əməkdaşlıq üçün standartları və onun
gündəliyini müəyyən etmişdir. Mədəniyyətlərarası dialoqun təşviqində “Bakı Prosesi”nin mühüm rolu BMT Baş
katibinin hesabatlarında da qeyd olunub.
“Bakı Prosesi”nin uğurlu təcrübəsinə əsaslanaraq, Azərbaycan, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı və
ICESCO ilə birlikdə 2021-ci ilin iyun ayında davamlı sülh, mədəni irsin inkişafı və qorunmasına töhfə vermək
məqsədilə “Mədəniyyət üçün Sülh” qlobal çağırışı adlı yeni beynəlxalq təşəbbüsün əsasını qoymuşdur. Bu
təşəbbüsün də eyni dərəcədə uğurlu olacağına inanır və bütün ölkələri və beynəlxalq təşkilatları bu layihəyə
qoşulmağa dəvət edirik.
Əziz həmkarlar!
Dünya COVID-19 pandemiyasının gətirdiyi ciddi problemlərlə üzləşməkdə davam edir. Peyvəndləmənin
miqyasının genişləndirilməsi və dünya əhalisinin yeni reallıqlara uyğunlaşmasının COVID-19 pandemiyasından
sonrakı dövr üçün ümidlər yaratmasına baxmayaraq, ciddi problemlər hələ də qalmaqdadır.
Pandemiyanın səbəb olduğu bütün təcili və uzunmüddətli çağırışlar qlobal əməkdaşlıq və həmrəylik üçün
hərtərəfli çərçivə təmin edəcək yüksək səviyyəli siyasi iştirakla dəstəklənən yeni mexanizmləri zəruri edir.
Azərbaycan ilk vaxtlardan etibarən həm milli, həm də Qoşulmama Hərəkatının sədri qismində
pandemiyaya qalib gəlmək üçün daha böyük qlobal həmrəyliyin tərəfdarı olmuşdur və bu məqsədlə bir sıra qlobal
təşəbbüslər irəli sürmüşdür. Prezident İlham Əliyevin Qoşulmama Hərəkatının sədri qismində COVID-19
pandemiyasına cavab olaraq BMT Baş Assambleyasının Xüsusi Sessiyasının çağırılması təşəbbüsü BMT-yə
üzvlüyün geniş dəstəyini qazanıb. Qoşulmama Hərəkatı adından Azərbaycan, həmçinin üzv dövlətlərin böyük
dəstəyi ilə BMT Baş Assambleyası və İnsan Hüquqları Şurasında qəbul edilmiş COVID-19 peyvəndlərinə
bərabər, əlverişli, vaxtında və universal əlçatanlığın təmin edilməsinə dair qətnamələri müzakirəyə çıxarıb.
Azərbaycan ölkə daxilində effektiv peyvəndləmə kampaniyası ilə yanaşı, ehtiyacı olan ölkələrə əhəmiyyətli
miqdarda COVID-19 peyvəndləri bağışlamışdır. Biz pandemiya ilə mübarizə üçün 80- dən çox ölkəyə beynəlxalq
yardım göstərmişik.
Pandemiyanın nəticələrinin aradan qaldırılması istiqamətində beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsi və
COVID-19 pandemiyasından sonrakı qlobal bərpa üçün səylərimizin birləşdirilməsinə yönəlmiş fəaliyyətimizi
davam etdirəcəyik. Azərbaycan Prezidenti bununla əlaqədar olaraq BMT-nin pandemiyadan sonrakı qlobal bərpa
üzrə Yüksək Səviyyəli Panelinin yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış edib və bu, yaxın aylarda Bakıda keçiriləcək
COVID-19 pandemiyası ilə mübarizə üzrə Qoşulmama Hərəkatının Təmas Qrupunun qarşıdan gələn Zirvə
görüşündə müzakirə olunacaq mövzulardan biri olacaq.
Zati-aliləri!
Müstəqilliyini əldə etdikdən sonra Azərbaycan öz torpağında təhlükəsizlik çağırışları ilə üzləşmiş bir
ölkədən qlobal təhlükəsizliyə töhfə verən ölkəyə çevrilərək uzun bir yol keçmişdir. Bu yolda Azərbaycan
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Birləşmiş Millətlər Təşkilatının güclü və etibarlı tərəfdaşı olub, onu qətiyyətlə dəstəkləyib və onun fəaliyyətinə
fəal töhfə verib.
Azərbaycan həm milli imkanları, həm də Qoşulmama Hərəkatının hazırkı sədri kimi sülh və təhlükəsizliyə,
beynəlxalq hüquqi nizamın möhkəmləndirilməsinə, dialoqun, qlobal həmrəyliyin və çoxtərəfliliyin
gücləndirilməsinə töhfə verməyə davam etməkdə maraqlıdır.
Biz, həmçinin qlobal fəaliyyəti canlandırmaq, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinə və
çoxtərəfliliyə kollektiv öhdəliyi nümayiş etdirmək üçün fürsət kimi Gələcəyin Zirvə görüşünü, onun
hökumətlərarası danışıqlar yolu ilə əldə edilmiş nəticəsini və Sülh üçün Yeni Gündəliyi gözləyirik.
Azərbaycan BMT-nin Davamlı İnkişaf üzrə 2030-cu il Gündəliyinə tam sadiqdir. Bu məqsədlə biz 2030cu ilə qədər olan yeni inkişaf strategiyasını işə saldıq; bu strategiya öz növbəsində, 2030-cu il gündəliyinə
uyğunlaşdırılıb. Son bir ildə Azərbaycan Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə nail olmaq baxımından daha da irəliləyib
və BMT-nin 2022-ci ilədək Davamlı İnkişaf Hesabatında ilk 50 ölkə sırasında yer alıb. Azərbaycan ECOSOC-un
himayəsi altında keçirilən Yüksək Səviyyəli Siyasi Forumda üç Könüllü Milli İcmal təqdim edən 12 ölkə
arasındadır.
Yaşıl və dairəvi iqtisadiyyata keçid etmək üçün iqtisadiyyatımızın yenidən qurulmasında transformasiya
xarakterli dəyişiklikləri davam etdiririk. Təmiz ətraf mühit və yaşıl inkişaf yeni milli inkişaf strategiyamızın beş
prioritet sahəsindən biri kimi müəyyən edilmişdir. İqtisadiyyatımızda neft-qaz sektorunun mühüm rol oynamasına
baxmayaraq, bu keçid inkişaf gündəmimizdə yüksək yer tutur. Məhz bu xüsusda 2022-ci ilin birinci yarısında
Azərbaycanın qeyri-neft sektoru 11 faiz artaraq ÜDM-in 7,2 faiz artmasına təkan verib.
Hazırda Azərbaycan beynəlxalq bazarlara etibarlı karbohidrogen ixracatçısı olmaqla yanaşı, davamlı
enerjini inkişaf gündəliyinə tədricən daxil edən nadir ölkələrdən biridir. Bununla əlaqədar olaraq biz, o cümlədən
alternativ və bərpa olunan enerjinin yeni elementlərini tətbiq etməklə profilimizi artıracağıq. Bu yaxınlarda
imzalanmış Aİ-Azərbaycan arasında enerji sahəsində strateji tərəfdaşlığa dair Memorandum Azərbaycanın qlobal
enerji təhlükəsizliyinə konstruktiv töhfəsinin yaxşı nümunəsidir.
Davamlılıq, həmçinin işğaldan azad edilmiş ərazilərdə münaqişədən sonrakı yenidənqurma və reabilitasiya
fəaliyyətlərində də əsas istiqamətə çevrilmişdir. Müasir şəhərsalma üsulları, “ağıllı şəhər” və “ağıllı kənd”
anlayışları tətbiq edilməklə indi sıfırdan yeni şəhər və kəndlər salınır. Müharibədən sonra artıq dövlət büdcəsindən
bu məqsədlər üçün 3 milyard ABŞ dolları ayrılıb və Azərbaycan gələcəkdə daha çox sərmayə qoymaqda maraqlıdır. Azad edilən ərazi “yaşıl enerji zonası” elan edilib.
Şimal-Cənub və Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizlərinin kəsişməsində yerləşən Azərbaycan yüksəlişdə olan
tranzit ölkədir. Azərbaycan ərazisindən keçən dəhlizlər və marşrutlar yüksək səviyyəli infrastruktur və sürətli,
təhlükəsiz tranzit trafiki baxımından nəqliyyat operatorları və biznes subyektləri üçün rəqabət üstünlükləri təklif
edir.
Xanımlar və cənablar!
Bu il Azərbaycan Respublikasının Birləşmiş Millətlər Təşkilatına üzvlüyünün 30 ili tamam olur.
Azərbaycan BMT ailəsinin bir hissəsi olduqdan sonra BMT Nizamnaməsinin və beynəlxalq hüququn prinsip və
məqsədlərinə möhkəm sadiqliyini ardıcıl olaraq nümayiş etdirib.
Biz, Azərbaycan ilə bağlı BMT-nin müdafiə etdiyi prinsiplər kobud şəkildə pozulduğu zaman BMT-yə
daxil olduq. Həmin çətin anlarda BMT, Nizamnaməsində təsbit olunmuş əsas dəyərlərin müdafiəsində
Azərbaycanın yanında olub.
Azərbaycan 1990-cı illərin əvvəllərində Ermənistanın əsasını ərazi iddiaları, beynəlxalq hüququn yanlış
şərhi, uydurma tarixi hekayələr və irqçi motivlər təşkil edən təcavüzündən ciddi zərər çəkib. Hələ o zaman BMTnin Təhlükəsizlik Şurası yekdilliklə Azərbaycanın suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə və beynəlxalq səviyyədə
tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığına öz dəstəyini ifadə etmiş və bütün işğalçı qüvvələrin Azərbaycan
ərazilərindən çıxarılmasını tələb etmişdi. Baş Assambleya da belə etdi.
Təcavüz zamanı Ermənistan Azərbaycan ərazisinin 20 faizini işğal edib. 20 min azərbaycanlı qətlə yetirilib,
1 milyondan çox insan qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşüb. Həm mülki, həm də hərbçi olmaqla itkin
düşmüş 4000-ə yaxın Azərbaycan vətəndaşının taleyi hələ də qeyri-müəyyəndir.
Ermənistan Azərbaycanın ətraf mühitinə uzunmüddətli zərər vurub. Həmçinin Azərbaycanın minlərlə
mədəni irs nümunəsi Ermənistan tərəfindən dağıdılıb, talan edilib və ya mənimsənilib. Bu ilin əvvəlində ICESCO
Azərbaycana işğaldan azad edilmiş ərazilərində Mədəni İrsin Mühafizəsi Vəziyyətinin Qiymətləndirilməsini
həyata keçirmək üçün texniki missiya göndərib. Onilliklər ərzində Azərbaycan Ermənistanı regionda mədəni irsin
qorunması və mühafizəsi üzrə qiymətləndirmə və məsləhətlər vermək üçün müstəqil, şəffaf UNESCO missiyasını
dəstəkləməyə çağırıb. Azərbaycan ərazisinin Ermənistan tərəfindən işğalı 2020-ci ildə başa çatsa da, hələ də
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UNESCO-nun missiyası gəlməyib və mən bir daha belə bir missiyanın həyata keçirilməsinə açıq şəkildə
çağırıram.
Pozuntuların və dağıntıların miqyası azərbaycanlı mülki şəxsləri terrora məruz qoymaq, qətlə yetirmək və
qovmaq, Azərbaycanın bütün izlərini bu ərazilərdən silmək kimi aydın niyyət və məqsədin olduğunu nümayiş
etdirir.
Təxminən 30 il ərzində etnik təmizləmə həyata keçirən Ermənistan azərbaycanlıların geri qayıtmasının
qarşısını almaq və bu ərazilərin ilhaqını təmin etmək məqsədi ilə beynəlxalq humanitar hüququ kobud şəkildə
pozaraq, Ermənistandan və üçüncü ölkələrdən erməniləri kütləvi şəkildə Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə
köçürməklə qanunsuz məskunlaşma siyasətini həyata keçirib.
Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının (ATƏT) himayəsi altında münaqişələrin həlli səyləri
heç bir nəticə verməyib.
Təxminən 30 il ötdükdən sonra, 2020-ci ilin payızında Azərbaycan Ermənistanın növbəti irimiqyaslı hərbi
təxribatına cavab olaraq və BMT Nizamnaməsi ilə üzv dövlətlərə verilən ayrılmaz hüquqları rəhbər tutaraq əkshücum əməliyyatına başlayıb. Nəticədə Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin 2020-ci il noyabrın 10-da
imzaladığı üçtərəfli Bəyanata uyğun olaraq, Azərbaycan öz ərazilərini işğaldan azad edib və üç onillikdən bəri
davam edən silahlı münaqişə hərbi-siyasi yolla həll edilib.
Üçtərəfli Bəyanat Ermənistan və Azərbaycan arasında bütün hərbi fəaliyyətlərin başa çatdığını elan etdi.
O, regionda sülhün möhkəmləndirilməsi üçün bütün erməni silahlı birləşmələrinin Azərbaycan ərazisindən
tamamilə çıxarılması, məcburi köçkünlərin geri qaytarılması və regionda bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin
açılması kimi parametrləri müəyyən etdi.
İndi Azərbaycan işğaldan azad edilmiş ərazilərində misli görünməmiş bərpa və yenidənqurma
fəaliyyətlərinə başlayıb və onların tam reinteqrasiyası prioritet təşkil edir. Bu cür fəaliyyətlərin məqsədi nəhayət,
yüz minlərlə məcburi köçkünün təhlükəsiz və ləyaqətlə öz evlərinə qayıtmasına və münaqişənin təsirinə məruz
qalmış ərazilərdə dinc həyatı təmin etməyə imkan yaratmaqdır. Bu günlərdə Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş
Zəngilan rayonunun Ağalı kəndinə ilk ailələr qayıdıb.
Azərbaycan etnik, dini və ya hər hansı digər mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün Azərbaycan
vətəndaşları ilə eyni hüquq və azadlıqları təmin etməklə, münaqişənin təsirinə məruz qalmış ərazilərdə yaşayan
erməni əsilli vətəndaşlarını da öz siyasi, sosial, iqtisadi məkanına yenidən inteqrasiya etməkdə qətiyyətlidir.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası bununla bağlı möhkəm hüquqi bazanı təmin edir.
Davam edən bərpa və yenidənqurma işlərinə və məcburi köçkünlərin təhlükəsiz geri qayıtmasına əsas
maneələrdən biri işğaldan azad edilmiş ərazilərin mina və digər partlayıcı qurğularla kütləvi şəkildə çirklənməsi
və Ermənistanın minalanmış ərazilər haqqında dəqiq və dolğun məlumat verməkdən davamlı imtina etməsidir.
Ermənistan işğalın davam etdiyi illər ərzində və Azərbaycan ərazilərindən öz qüvvələrini çıxararkən həmin
əraziləri ağır və fərq qoymadan mina və digər partlayıcı maddələr ilə çirkləndirmişdir. Üçtərəfli Bəyanatın
imzalanmasından indiyədək mina partlayışları nəticəsində 240-dan çox Azərbaycan vətəndaşı və hərbçisi həlak
olub və ya ağır yaralanıb.
Azərbaycanın minalarla mübarizədə milli imkanlarını və səylərini daha da gücləndirmək və artırmaq üçün
məqsədyönlü və davamlı beynəlxalq texniki və maliyyə yardımı ilə yanaşı, mina sahələrinin xəritələrinin əldə
edilməsi də insanların həyatını xilas etmək və sülhü möhkəmləndirmək baxımından çox vacibdir. Bu xüsusda,
BMT-nin davamlı dəstəyi, adekvat və proqnozlaşdırıla bilən mina fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi zəruridir.
Zati-aliləri!
Azərbaycan regional sülh, sabitlik və inkişafa sadiqdir. Ermənistan və Azərbaycan arasında mehriban
qonşuluq münasibətlərinin qurulması tamhüquqlu regional normallaşma yolu ilə təhlükəsiz, sabit və firavan
Cənubi Qafqazın qurulmasının açarıdır.
Azərbaycan işğaldan azad edilmiş ərazilərdə genişmiqyaslı bərpa və yenidənqurma işləri aparmaq və
münaqişədən zərər çəkmiş ərazilərdə sakinlərin reinteqrasiyasını həyata keçirməklə yanaşı, bir-birinin ərazi
bütövlüyü və suverenliyini qarşılıqlı əsasda tanıma və hörmət əsasında Ermənistan ilə dövlətlərarası
münasibətlərin normallaşdırılması prosesinə start verib.
Azərbaycan dəfələrlə Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi üzrə danışıqlara başlamağa hazır
olduğunu bəyan edib və bu məqsədlə öz milli nümayəndə heyətini yaradıb.
Eyni zamanda, Azərbaycan, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında dövlət sərhədlərinin delimitasiyası və
demarkasiyası prosesinin başlanması, nəqliyyat və kommunikasiya əlaqələrinin açılması, o cümlədən beynəlxalq
nəqliyyat şəbəkəsinin tərkib hissəsi olan Zəngəzur dəhlizinin yaradılması istiqamətində səylər göstərmişdir.
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Son aylar ərzində Ermənistan və Azərbaycan arasında birbaşa dialoq da daxil olmaqla təmaslarda
dinamikanın artmasına baxmayaraq, Ermənistan, görünür, danışıqların imitasiyasına dair keçmiş təcrübəsinə
sadiq qalır və öhdəliklərini vicdanla yerinə yetirmək əvəzinə, tez-tez təxribatlara əl atır, gərginlik yaradır və
Azərbaycanla davam edən normallaşma prosesinə xələl gətirir.
10 noyabr tarixli üçtərəfli Bəyanatda nəzərdə tutulduğu kimi, Ermənistan silahlı qüvvələrini Azərbaycan
ərazilərindən tam olaraq çıxarmayıb və Azərbaycan ərazilərində müxtəlif hərbi fəaliyyətləri, o cümlədən
minaların yerləşdirilməsini davam etdirir. Son zamanlar Azərbaycanın Laçın rayonunda 2021-ci ildə
Ermənistanda istehsal edilmiş çoxlu sayda piyada əleyhinə minalar aşkar edilib.
Ermənistan bir sıra siyasi və hərbi təxribatlardan sonra, xüsusən də iki ölkə liderlərinin dördüncü Brüssel
görüşündən sonra sentyabrın 12-dən 13-nə keçən gecə şərti dövlət sərhədi xətti boyunca gecə vaxtı və mürəkkəb
relyefdən istifadə edərək Azərbaycanın hərbi mövqeləri arasındakı yollarda mina yerləşdirərək növbəti irimiqyaslı
hərbi təxribata əl atıb.
Daha sonra Ermənistan müxtəlif çaplı silahlardan istifadə edərək Azərbaycan mövqelərini atəşə tutmuşdur
ki, bu da Azərbaycan hərbi qulluqçuları arasında itkilərə səbəb olmuş, hərbi infrastrukturuna xeyli ziyan
vurmuşdur.
Azərbaycan öz suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə qarşı təhlükənin neytrallaşdırılması, şəxsi heyətin, eləcə
də ərazidə yenidənqurma işlərində iştirak edən mülki heyətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün adekvat
tədbirlər həyata keçirib. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri son dərəcə təmkin və peşəkarlıq nümayiş etdirərək,
Azərbaycan mövqelərinə hücumların qarşısını almaq üçün yalnız Ermənistanın atəş nöqtələrini yüksək dəqiqlikli
silahlarla hədəfə alıb.
Ermənistan açıq şəkildə beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini manipulyasiya etmək üçün gərginliyin daha da
artmasına cəhd edib. Belə ki, sentyabrın 13-də Ermənistan, razılaşdırılmış atəşkəsə məhəl qoymayaraq
Azərbaycan ərazisini yüksək çaplı silah və artilleriyadan atəşə tutmağa davam edib. Nəticədə Azərbaycan
tərəfində 80 hərbçi həlak olmuş, 282 hərbçi və 2 mülki şəxs yaralanmışdır.
Ermənistanın bu cür təhlükəli hərəkətlərinə zidd olaraq, Azərbaycan son dərəcə təmkinli davranıb, müvafiq
beynəlxalq tərəfdaşlarla təmaslar da daxil olmaqla bir sıra addımlar atıb, atəşkəs rejiminin bərpası üçün xoş niyyət
və həqiqi iradə nümayiş etdirib.
Nəhayət, atəşkəs Ermənistan və Azərbaycan arasında birbaşa rabitə kanalları vasitəsilə sentyabrın 14-də
saat 20:00-dan etibarən bərpa edilib və hər iki tərəfin də təsdiq etdiyi kimi, atəşkəs davam etdirilir.
Gərginlikdən sonra Azərbaycan humanitar nəticələrin aradan qaldırılması ilə məşğuldur və bu kontekstdə
birtərəfli qaydada həlak olmuş hərbi qulluqçuların qalıqlarını Ermənistana qaytarmağa hazır olduğunu bəyan edib
və bununla bağlı BQXK-nı məlumatlandırıb.
Azərbaycan gərginliyin mövcudluğunda maraqlı deyil və ola da bilməz. Əslində, son hərbi əməliyyatlar
münaqişədən sonra irimiqyaslı investisiya, reabilitasiya və yenidənqurma layihələrinin həyata keçirildiyi ərazilərə
yaxın yerdə baş verib.
Bundan əlavə, son gərginlik Ermənistandan son 30 ildə müşahidə etdiyimiz nümunəyə çox uyğun gəlir.
Ermənistan hər dəfə sıçrayışa nail olmaq üçün həlledici mərhələdə lazımi qərarlar qəbul etmək məsuliyyətindən
yaxa qurtarmaq vasitəsi kimi analoji ciddi təxribata əl atırdı.
Biz arzu edərdik ki, Ermənistanın indiki rəhbərliyi öz sələflərinin regionda sülh və təhlükəsizlik imkanları
pəncərəsini bir daha qəsdən bağlamaq yolu ilə getməsin.
Azərbaycan öz suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə, eləcə də vətəndaşlarının təhlükəsizliyinə qarşı hər hansı
təhlükəni dəf etməkdə qətiyyətlidir və Ermənistanı vəziyyəti daha da gərginləşdirməkdən çəkinməyə çağırır.
Əvəzində Ermənistan mehriban qonşuluq münasibətlərinin qurulması yolu ilə regionda proqnozlaşdırıla bilən
sabit vəziyyət yaratmaq üçün davam edən normallaşma prosesinə konstruktiv şəkildə qoşulmalıdır.
Bu kontekstdə Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin 2022-ci il avqustun 31-də Brüsseldə Aİ Şurasının
sədri ilə keçirilən dördüncü görüşündə əldə olunan razılığa əsasən, Azərbaycan təxirə salmadan Ermənistana sülh
müqaviləsi üzrə praktiki işə başlamağa hazır olduğunu bir daha bəyan edib. Görüşdən dərhal sonra biz
Ermənistana belə danışıqlar üçün konkret tarix və məkan təklif etdik.
İki gün əvvəl biz Ermənistan baş nazirinin burada səsləndirdiyi bəyanatı dinlədik. Təəssüflər olsun ki, bu,
erməni tərəfinin normallaşma əvəzinə qarşıdurmanı davam etdirməyə niyyətli olduğunu nümayiş etdirən növbəti
bir sübut oldu. Azərbaycanda biz hesab edirik ki, regionumuz kifayət qədər qarşıdurma, dağıntılar və iztirablar
görüb. Hər iki xalqın münaqişədən sonrakı normallaşmaya tam şəkildə qoşulmasının vaxtıdır, beləliklə, nəhayət,
tariximizin faciəli səhifəsini çevirib uşaqlarımız üçün daha yaxşı gələcək qurmağa başlaya bilərik. Azərbaycan
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tərəfi öhdəliklərinə sadiqdir. Ümid edirik ki, Ermənistan nəhayət konstruktiv şəkildə qarşılıq verəcək və
danışıqlara səmimi şəkildə qoşulacaq.
Zati-aliləri!
Ərazilərini uzunmüddətli xarici hərbi işğaldan azad edən Azərbaycan onların mümkün olan ən yüksək
standartlara uyğun olaraq tam şəkildə yenidən qurulması və yenidən inteqrasiyası istiqamətində səylərini
əsirgəməməkdə əzmlidir. Eyni zamanda, ölkəmiz istər qlobal enerji təhlükəsizliyinə töhfə vermək, COVID-19
pandemiyasına qarşı mübarizəyə kömək etmək, istərsə də davamlı inkişafı təşviq etmək olsun, bütün müvafiq
sahələrdə beynəlxalq birliyin məsul üzvü rolunu oynamağa davam edəcək. Biz inanırıq ki, qloballaşan dünyada
heç bir ölkə ada deyil və biz buna uyğun hərəkət edirik.
Xalq qəzeti. - 2022.- 27 sentyabr. - № 209. - S. 9.
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Bakının siyasi-diplomatik fəaliyyəti öz nəticələrini verməkdədir
Oktyabrın sonunadək Brüsseldə daha bir görüş keçiriləcək
İttifaq Mirzəbəyli
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Praqa səfəri, orada keçirilən görüşlər, aparılan müzakirələr, qəbul
edilən birgə Bəyannamə və digər məqamlar prosesin lazım olan məcraya yönəldiyindən xəbər verir. Ancaq bu
məsələ ilə bağlı yayılan bütün şərhlərdə, hətta xəbərlərin sonunda belə xüsusilə qeyd edilir ki, “...əgər
Ermənistan növbəti dəfə öz sözündən qaçmasa”.
Mən bu qeyd olan şərhi oxuyurdum ki, sosial şəbəkədə Ermənistan rəhbərliyinin öz ənənəsinə “sədaqət”
göstərdiyini sübut edən başqa bir yazıya rast gəldim: “Nikol Paşinyan Praqadakı dördtərəfli görüşdən bir neçə
saat sonra kommunikasiyalarla bağlı rəsmi Bakını günahlandırmağa cəhd göstərib”. Sadəcə olaraq, rəzillik və
ləyaqətsizlik nümunəsidir. Ermənilər başqa bir xəbərdə isə ümid edirlər ki, Moskva Praqa razılaşmalarını qəbul
etməyəcək. Bu isə qaşınmayan yerdən qan çıxarmaq cəhdindən başqa bir şey deyil.
Siyasi şərhçi Elçin Mirzəbəyli bu barədə danışarkən bildirib ki, Brüsseldə keçirilən və Praqada baş tutan
görüşlər Rusiyanın vasitəçiliyi ilə imzalanan sənədlərdə yer alan prinsipləri inkar etmir və məhz bu baxımdan,
Moskvanın Brüssel formatına etiraz etməsi üçün heç bir hüquqi-siyasi əsas yoxdur: “Bu gün Azərbaycanın
mövqeləri hər zaman olduğu kimi açıqdır və rəsmi Bakı qütblərarası manipulyasiyalara yol vermədən öz
maraqlarını müdafiə edir. Bizim maraqlarımız isə ərazi bütövlüyümüzün, hazırda Rusiya sülhməramlılarının
müvəqqəti səlahiyyət zonasındakı torpaqlarımız da daxil olmaqla, bütün ərazilərimiz üzərində suveren
hüquqlarımızın tanınması, sərhədlərimizin toxunulmazlığının, Azərbaycan ərazilərində yaşayan etnik ermənilərlə
bağlı məsələlərin istisnasız surətdə ölkəmizin daxili işi olduğunun qəbul edilməsi, bölgədə davamlı sülhün, əminamanlığın mövcudluğu, işğaldan azad edilmiş yaşayış məntəqələrimizin bərpası, minalardan təmizlənməsi və
məcburi köçkünlərin öz evlərinə qayıdışının təmin edilməsidir”.
Bəli, bizim mövqeyimiz bundan ibarətdir və Nikol Paşinyana müxalifətdə dayanan erməni siyasətçilərin də
etiraf etdiyi kimi, “İlham Əliyev nəyi istəyirsə, onu da edir”. Ancaq bu məqamda bir arqumentin təkrarlanmasına
ehtiyac var. Belə ki, erməni siyasətçilər Azərbaycan Prezidentinin nəyi istəyirsə, onu da etməsi barədə Paşinyana
xəbərdarlıq edərkən Azərbaycan Ordusunun Ermənistanın yarısını tutacağı barədə sərsəm, gülünc iddiaları da
səsləndirirlər. Əsla, belə deyil. Qətiyyən belə bir məqsəd yoxdur və Azərbaycan Prezidenti BMT Baş
Assambleyası başda olmaqla bütün beynəlxalq təşkilatların tribunalarından, həm də dönə-dönə deyib ki, bizim
heç kəsin torpaqlarında gözümüz yoxdur, heç kəsə ərazi iddiası irəli sürmürük. Ancaq dövlətimizin BMT
tərəfindən tanınmış sərhədləri çərçivəsində ərazilərinin bərpasında israrlıyıq və buna nail olacağıq.
Bütün siyasi-diplomatik fəaliyyətimiz buna istiqamətlənib və dövlət başçımızın Çex Respublikasının Baş
naziri Petr Fialanın və Aİ Şurasının Prezidenti Şarl Mişelin dəvəti ilə Praqaya səfəri və Avropa Siyasi Birliyi
Zirvə toplantısında iştirakı da məhz həmin amala xidmət edirdi. Yeri gəlmişkən, həmin səfər haqqında hazırlanan
televiziya materiallaında Avropada İlham Əliyevin şəxsiyyətinə hörmət, mühüm məsələlərin həllində onun
mövqeyinin və rəyinin nəzərə alınması məqamları Azərbaycan tamaşaçılarının nəzərindən yayınmırdı. Elə
Ermənistan baş nazirinin əhval-ruhiyyəsi, hətta zahiri görünüşü də çox mətləblərdən xəbər verirdi. İlham Əliyev
qətiyyətli və israrlı, Nikol Paşinyan isə bədbin və miskin görkəmində idi.
Hər halda, son məlumat – ermənilərin vəd verib sözdən qaçmasını nəzərə alaraq, onu son adlandırırıq –
ondan ibarətdir ki, dördtərəfli görüşdən sonra qəbul edilən Bəyanat sülhə ümid verir: “Ermənistan və Azərbaycan
BMT Nizamnaməsinə və 1991-ci il Alma-Ata Bəyannaməsinə sadiq olduqlarını bir daha təsdiq etdilər, bu
bəyannamə vasitəsilə hər iki tərəf bir-birinin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tanıyır. Onlar təsdiqləyiblər ki,
bu, delimitasiya komissiyalarının işi üçün əsas olacaq və bu komissiyaların növbəti iclası oktyabrın sonunadək
Brüsseldə keçiriləcək”.
Dövlət başçımızın Praqada Azərbaycan televiziya kanallarına verdiyi müsahibədə də bir neçə dəfə nikbin
əhval-ruhiyyəli ifadələrdən istifadə edilmişdi: “Hər halda, sülh prosesinə artıq təkan verildi. Bildiyiniz kimi,
Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri ilk görüşü keçirdilər və bizim fikrimizcə, bunun ardı
kəsilməməlidir. Tezliklə nazirlər ikinci dəfə görüşməlidirlər və biz təklif etdik ki, ondan sonra hər iki ölkənin
işçi qrupları da bir araya gəlsinlər, bəlkə də bir görüş kimi yox, bir neçə gün ərzində sülh müqaviləsinin mətninin
hazırlanması ilə məşğul olsunlar. Yəni bizim niyyətimiz bundan ibarətdir”.
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Xoş niyyətdir, təkcə ölkəmiz və ya xalqımız üçün deyil, regionun bütün ölkələri və xalqları üçün aydın
sabah, işıqlı gələcək, sülh, əmin-amanlıq və tərəqqi gətirəcək məramdır. Biz bilirik, bütün dünya da bilsin ki,
Azərbaycanın sülh və əməkdaşlıqdan başqa heç bir məramı, məqsədi yoxdur və olmayacaq.
Təkcə Avropa yox, bütün dünya bilir ki, Qarabağ Azərbaycandır!
Xalq qəzeti. - 2022.- 9 oktyabr. - № 220. - S. 1-2.
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Praqa görüşü - Qalib Liderin növbəti diplomatik uğuru
Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılması üzrə aparılan danışıqların
daha bir raundu Azərbaycanın qələbəsi ilə başa çatdı
Rəfiqə Kamalqızı
Böyük mütəfəkkir Viktor Hüqo vaxtilə yazırdı: «Əsl Liderin ömrünün yarısı Vətənə, digər yarısı da xalqa
xidmət etməkdən ibarətdir». Bəli, bu gün müstəqil Azərbaycanı güclü edən, onu sabitlik məkanına çevirən əsas
amil də məhz xalqımızın ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam və inkişaf etdirən Heydər
Əliyev ideyalarına olan sonsuz sədaqətidir. Və bu gün cənab İlham Əliyev ulu öndərimizin «xalq dövlət üçün
yox, dövlət xalq üçün olmalıdır» fikirlərini reallığa çevirərək bir daha isbat etdi ki, O, məhz Vətəninin, xalqının
rifahı üçün yaşayan Qalib ölkənin Qalib Liderinin «Dəmir yumruq» siyasəti ilə 30 illik torpaq həsrətinə 44 gündə
son qoydu. Dövlət başçımız İlham Əliyevin söylədiyi kimi: «30 ilin əziyyəti, 30 ilin ümidsizliyi, 30 ilin əzabları
xalqımızı sındırmadı, iradəmizə heç bir mənfi təsir göstərmədi. Əksinə, daha da bütövləşdik, daha da mətinləşdik,
daha da gücləndik, özümüzü toparladıq və sonunda Zəfər bizim oldu".
Bəli, bütün bu uğurlar, məhz ölkə Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş Komandanı İlham Əliyev
cənablarının qətiyyətli addımı, mövqeyi və nəhayət yürütdüyü «Dəmir yumruq» siyasəti dayanır. Məhz
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin hər səfəri, o cümlədən Praqaya növbəti səfəri kifayət qədər uğurlu oldu.
Həm Azərbaycan-Avropa İttifaqı münasibətləri, həm də Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin
normallaşdırılması prosesi kontekstində dövlətimizin başçısının keçirdiyi görüşlər, aparılan müzakirələr bir daha
təsdiqləyir ki, ölkəmizin beynəlxalq müstəvidə mövqeləri əhəmiyyətli dərəcədə güclənməkdədir. Belə ki,
Prezident İlham Əliyevin “Avropa Siyasi Birliyi” Zirvə Toplantısına dəvət olunması və iştirakı dövlətimizin
başçısının beynəlxalq müstəvidə yüksək nüfuzunun göstəricisidir. Ümumilikdə, “Avropa Siyasi Birliyi” qitənin
ölkələri arasında siyasi əlaqələndirmə platformasıdır. Birliyin məqsədi ümumi maraq doğuran məsələlərin həlli
üçün siyasi dialoqu və əməkdaşlığı inkişaf etdirmək, Avropa qitəsinin təhlükəsizliyini, sabitliyini və rifahını
gücləndirməkdir. 44 ölkənin dövlət və hökumət başçılarının iştirakı ilə ilk dəfə keçirilən “Avropa siyasi birliyi”
Zirvə Toplantısı Avropa ölkələrinin liderlərini bərabərhüquqlu və birlik ruhunda bir araya gətirib. Belə ki,
avqustun 31-də Brüsseldə keçirilən dördüncü üçtərəfli görüş də həmişə olduğu kimi yenə də Azərbaycanın şərtləri
keçərli oldu və sülh prosesi ilə bağlı real addımlar atmağın mütləqliyini ortaya qoydu. Artıq iki ilə yaxın müddətdə
hər cür hiylə, təxribatçı əməllərlə sülhə nail olmağı yubadan Ermənistanın bundan yayınmaq yolları bağlandı və
o, sülh razılaşmasına məcbur edildi. Çünki Qalib komandan kimi şərtləri də Qalib liderin diktəsi keçərlidir. Və
dördüncü Brüssel görüşündə Prezident İlham Əliyev bir daha göstərmiş oldu ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda
hər mənada üstünlük Azərbaycandadır və qalib ölkə 10 noyabr Üçtərəfli Bəyanatında nəzərdə tutulmuş
öhdəliklərini vaxtından əvvəl reallaşdırır. Bir sözlə, dördüncü Brüssel görüşü dövlət başçımız İlham Əliyevin
siyasi qələbəsinin növbəti və vacib mərhələsi idi. Bax, budur, həqiqət! Və bu gün Qarabağa hansısa statusun
verilməsi ümumiyyətlə, mümkün deyil. Bunun heç bir siyasi və ya hüquqi əsası yoxdur.
Prezident İlham Əliyev regionda yeni reallıqların müəllifidir
Belə ki, Praqada keçirilən görüşdə ən diqqət mərkəzində olan məsələ Azərbaycanla Ermənistan arasında
münasibətlərin normallaşdırılması ilə bağlı aparılan danışıqlardır. Belə ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev,
Fransa Prezidenti Emmanuel Makron, Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel və Ermənistanın baş naziri
Nikol Paşinyan arasında iki dəfə görüş keçirilib. Görüşlərin nəticəsi olaraq bəyanat qəbul olunub. Bəyanatda
deyilir ki, Ermənistan və Azərbaycan BMT Nizamnaməsinə və 1991-ci Alma-Ata bəyannaməsinə sadiqliyini bir
daha nümayiş etdirərək bir-birinin ərazi bütövlüyü və suverenliyini tanıyır. Tərəflər bildiriblər ki, bu, delimitasiya
üzrə komissiyanın fəaliyyəti üçün əsasdır və komissiyanın növbəti iclası oktyabrın sonunda Brüsseldə
keçirilməlidir. Ermənistan Azərbaycanla sərhədə Avropa İttifaqının mülki missiyasının göndərilməsinə razılıq
verib. Azərbaycan da bu komissiya ilə əməkdaşlığa razılıq verib. Missiya işini oktyabrda başlayıb, 2 ay müddətinə
başa çatdıracaq. Bir sözlə, bu görüş regionda sülhün və əməkdaşlığın təmin olunması istiqamətində növbəti
addımdır. Prezident İlham Əliyev regionda yeni reallıqların müəllifidir və postmünaqişə mərhələsinin ümumi
geosiyasi ab-havasının yenilənməsində əsas söz sahibidir. Həmçinin Azərbaycan diplomatiyası hər bir görüşdə
müsbət məzmunlu sənədlərin qəbul edilməsində fəallıq göstərərək, regional əməkdaşlıq, sabitlik və inkişaf üçün
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təşəbbüslər irəli sürür. Həmçinin, Azərbaycan regionda kommunikasiya xətlərinin, həmçinin Zəngəzur dəhlizinin
açılmasında maraqlıdır. Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev hərbi əməliyyatlar bitdikdən sonra hər bir çıxışında
qeyd edir ki, artıq münaqişə öz həllini tapıb, Azərbaycan sülh və təhlükəsizlik fonunda yeni səhifə açmağa
hazırdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bütün müsahibələrində, o cümlədən Praqada
Azərbaycan televiziya kanallarına müsahibəsində də Ermənistan tərəfindən xoş məram olarsa, sülh müqaviləsinin
ilin sonunadək imzalana biləcəyini bildirdi və Qarabağda yaşayan ermənilərlə bağlı dövlətimizin aydın mövqeyini
ifadə etdi.
Azərbaycan indiyə kimi nəyi diktə edibsə, o icra edilib, öhdəliklərdən qaçmaq mümkün deyil
Bəli, bu gün qalib lider Prezident İlham Əliyev irəli sürdüyü şərtlər qəbul edilir. Belə olan halda Ermənistan
ağıllarını başlarına yığıb bilməlidirlər ki, Azərbaycan indiyə kimi nəyi diktə edibsə, o icra edilib, öhdəliklərdən
qaçmaq mümkün deyil. Şərtlərə əməl etmək lazımdır və həmin şərtlərə əməl etməsə, bu, ona və Ermənistana
gələcəkdə çox baha başa gələ bilər. Daha dəqiq desək, "Dəmir Yumruğ"un növbəti zərbəsi ilə qarşılaşacaqlar.
Dövlət İlham Əliyevin söylədiyi kimi, 30 ilin əziyyəti, 30 ilin ümidsizliyi, 30 ilin əzabları xalqımızı sındırmadı,
iradəmizə heç bir mənfi təsir göstərmədi. Əksinə, daha da bütövləşdik, daha da mətinləşdik, daha da gücləndik,
özümüzü toparladıq və sonunda Zəfər bizim oldu. Bəli, üçtərəfli bəyanatın imzalanması ilə münaqişənin hərbi
mərhələsi başa çatdı. Ağdam, Laçın, Kəlbəcər rayonları qan tökülmədən qaytarıldı, status-kvo, “Dağlıq Qarabağ”
adlı ərazi vahidi ləğv edildi. Və beləliklə, bu qələbənin nümayişi 10 dekabr 2020-ci ildə keçirilən Zəfər Paradında
bir daha dünyaya göstərildi. Bu Paradla Qarabağ Azərbaycandır! nidasının təntənəsi, "Dağlıq Qarabağın"
statusunun olmayacağının Azadlıq meydanında nümayişi, işğalçı Ermənistanın yeni erməni dövlətinin
yaradılması planlarının üstündən birdəfəlik xətt çəkməsinin nümayişi idi. Çünki bu gün regionda Azərbaycanın
maraqlarına cavab verən yeni siyasi reallıq yaranıb, ərazi bütövlüyümüz təmin olunub və heç bir statusdan söhbət
gedə bilməz! Bu isə Azərbaycanın tam və qeyd-şərtsiz qələbəsinin əyani sübutudur. Bütün bu söylənilənlərdən
belə bir qənaətə gəlmək mümkündür ki, “Nə qədər mən Prezidentəm, heç bir statusdan söhbət gedə bilməz!”
deyən dövlətimizin başçısı, Ali Baş Komandan İlham Əliyev nəyi necə və nə zaman etməyi yaxşı bildiyini bir
daha nümayiş etdirdi. Və «Ermənistanın hünəri varsa, tanısın «Dağlıq Qarabağ respublikası»nı. Ermənistan
hakimiyyəti, tanıyın onu. Bu gün tanıyın, tanımırsınızsa, deməli qorxursunuz. Gedin, ağlınızı başınıza yığın!» –
bu Azərbaycan Prezidentinin sözü, tələbidir! Və 2016-cı ildən bu yana Azərbaycanı işğalla barışdırmağın qeyrimümkünlüyünü idrak etməyiblərsə, onlar fil qulağında yatıb. Qalib Liderimiz, Prezident İlham Əliyevin növbəti
mesajı: «Dağlıq Qarabağ respublikası» yoxdur. Qoy, erməni xalqı özünü aldatmasın. Biz bütün qalan şərtləri də
rədd edirik, o kağızı da zibil qutusuna atırıq. Ancaq erməni xalqı yaxşı düşünsün, yaxşı fikirləşsin. Əgər onlar
bundan sonra da cinayətkarların girovu kimi yaşamaq istəyirlərsə, onda indiki hakimiyyətin ağılsız və təhlükəli
addımlarına göz yumsunlar". Yenə də Azərbaycan Prezidentinin nitqindən: «Onlar başa düşməlidirlər ki, erməni
silahlı qüvvələri bizim torpaqlarımızdan çıxmasa, sülh olmayacaq və onlar özləri peşman olacaqlar. Nə qədər ki,
gec deyil, erməni silahlı qüvvələri bizim torpaqlarımızdan çıxmalıdır. Bunu beynəlxalq hüquq, BMT
Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi tələb edir. Erməni silahlı qüvvələri Azərbaycan torpaqlarından dərhal və
qeyd-şərtsiz çıxarılmalıdır!”.
Azərbaycan bölgədə sülh və sabitliyin təminatçısıdır
Bəli, 2020-ci il 10 noyabr üçtərəfli bəyanatla Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yenə də diktə edən
tərəfdir. Azərbaycan Prezidenti haqlı olaraq dəfələrlə bəyan edir ki, mövcud durumda situasiyanı Azərbaycan
müəyyənləşdirir. İndi şərtləri cənab İlham Əliyev diktə edir: Paşinyan rejiminə güzəşt yoxdur. İllərdir sülh istəyən,
humanist siyasət aparan Azərbaycanla artıq kimsə diktə dili ilə danışa bilməz. Çünki Azərbaycan hər zaman
sülhün tərəfdarı olduğunu dünyaya bəyan edib. Ermənistan isə status-kvonun saxlanması üçün müxtəlif bəhanələr
gətirib danışıqlar masasına oturmurdu. İndi Paşinyan danışıq aparmaq üçün açıq-aşkar yalvarır. Ancaq
Azərbaycan Prezidenti onunla nəinki bir masada oturmaq, heç danışıq aparmaq belə istəmir. Çünki danışıqlara
Paşinyanın “Qarabağ Ermənistanındır” sərsəm fikrindən sonra xitam verilib. Rusiya Federasiyasının vasitəçiliyi
ilə baş tutmuş Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası xarici işlər nazirlərinin Moskva görüşü
nəticəsində 10 oktyabr 2020-ci il tarixi saat 12.00-dan etibarən humanitar atəşkəsə riayət olunması razılığının əldə
olunmasına baxmayaraq, Ermənistan silahlı qüvvələri bu razılığı kobud şəkildə pozmaqla bir daha riyakarlığını
nümayiş etdirdisə, Azərbaycan dövləti də haqq yolunda, Vətən yolunda mübarizə apardığını, erməni hiyləsinin,
riyakarlığını, normal dövlət ola bilməməsini bir daha dünyaya nümayiş etdirdi. Bununla bir daha sübut olundu ki,
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humanitar məqsədə xidmət edən atəşkəslə yanaşı, ehtiyat tədbirləri də paralel aparılmalıdır. Artıq atəşkəs
danışıqlarında, digər ikitərəfli, çoxtərəfli platformalarda şərtləri məhz Azərbaycan müəyyən edir. Bu, o deməkdir
ki, Azərbaycana qarşı hər hansı şərtlərin irəli sürülməsindən söhbət gedə bilməz və atəşkəs istəyən tərəf
beynəlxalq hüquq normalarına əməl etməlidir. Bu sadə gerçəkliyi artıq hamı başa düşməlidir. Paşinyan başa
düşməlidir ki, monoetnik Ermənistandan fərqli olaraq, multikultural dəyərlərə, tolerantlığa və hər bir xalqın millimədəni irsinə hörmət prinsiplərinə sadiqdir. Prezident və Ali Baş Komandan İlham Əliyev Şuşadan regiona və
dünyaya etdiyi çağırışları bir daha onu sübut edir ki, Azərbaycan Prezidenti rəhbəri olduğu ölkə bölgənin
təhlükəsizliyi, sabitliyi və inkişafı üçün sülhə hazır olmaqla bərabər, həm də sülhün təminatçısı kimi çıxış etmək
iqtidarındadır. 2021-ci il iyunun 15-də imzalanan Şuşa Bəyannaməsi bunun təsdiqidir.
Revanşistlər nəticə çıxarmasalar, dəmir yumruq işə düşəcək
Bəli, belə olan halda, ermənilər anlamalıdırlar ki, sülh onlarını yeganə çıxış yoludur. Və bu gün
havadarlarına arxalanaraq ölkəmizi təxribatlara çəkib növbəti müharibə ilə “hədələyən” revanşistlər anlamırlar ki,
artıq Azərbaycan bütün gedişlərini kökündən dəyişib və bölgədə baş verən istənilən hadisəyə diqqət yetirir, hər
şeyə nəzarət edir. İndi diktəni edən ölkə Azərbaycandır və bölgədə yenidən erməni faşizminin baş qaldırmasına
heç vaxt imkan verməz. İstənilən qüvvənin Qarabağda Azərbaycan əsgərinə qarşı edəcəyi təxribat xarakterli əməl
cavabsız qalmayacaq. Və bu gün Ali Baş Komandanın bəyanatlarına, sərt xəbərdarlıqlarına əhəmiyyət verməyən
ermənilər indi qalib sərkərdənin hər bir fikrini, mesajını diqqətlə izləyir və ona uyğun nəticə çıxarırlar. Yaxşı
anlayırlar ki, Prezident İlham Əliyevin dediyi söz imzası qədər keçərlidir. Müharibənin gedişatında hər kəs, bütün
Ermənistan buna şahidlik edib: «Əgər Ermənistan sərhədlərin müəyyən edilməsi işində yenə də öz köhnə
taktikasına qapılsa, vaxt uzatmağa çalışsa, nəticədə özü peşman olacaq. Biz Ermənistanda baş qaldıran revanşist
qüvvələrin hərəkətlərinə diqqətlə baxırıq. Onlar da bunu bilsinlər. Bax, o dağın başında mənim sözlərim yazılıb:
««Dəmir yumruq» yerindədir, bunu heç kim unutmasın!».
Bir sözlə, bütün bunlar Azərbaycanın dünyaya nə qədər sülhsevər bir ölkə olduğu bir daha nümayiş etdirir.
Beləliklə, Azərbaycan bölgədə davamlı sülh və sabitliyin yaranması üçün təkcə təşəbbüslə çıxış etmir, eyni
zamanda, bu məsələdə öz əməli töhfəsini verir. Bu nailiyyətlər isə Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
böyük sərkərdəlik məharəti, güclü iradəsi və qətiyyəti, nəhayət diplmatik siyasətinin reallığıdır. Azərbaycan və
Türkiyə dövlət başçıları yalnız yerləşdiyimiz coğrafiyada deyil, bütövlükdə dünyada sülhün və əmin-amanlığın,
bərabərhüquqlu əməkdaşlığın, dinc birgəyaşayışın və mehriban qonşuluğun tərəfdarıdır.
Zirvə Toplantısında diqqət çəkən önəmli məqamlardan biri də iki qardaş ölkənin-Azərbaycan və Türkiyə
prezidentlərinin birliyini, qarşılıqlı etimad və etibarını ehtiva edən səmimi davranış tərzi idi. Heç şübhəsiz ki, bu
tərz bədxahlarımızın və siyasi qısqancların diqqətindən də yayınmırdı. Zirvə Toplantısı bir daha göstərdi ki, ötən
illər ərzində ölkələrimizin üzləşdiyi ayrı-seçkiliyə, ikili standartlara və uydurulmuş fobiyalara rəğmən, bu tədbirdə
həm də türk dünyasını təmsil edən Azərbaycan və Türkiyə dövlət başçıları yalnız yerləşdiyimiz coğrafiyada deyil,
bütövlükdə dünyada sülhün və əmin-amanlığın, qarşılıqlı şəkildə faydalı və bərabərhüquqlu əməkdaşlığın, dinc
birgəyaşayışın və mehriban qonşuluğun tərəfdarıdır. Dövlətimizin başçısı tədbir çərçivəsində verdiyi bəyanat və
açıqlamaları ilə növbəti dəfə təsdiq etdi ki, Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı üzərinə götürdüyü
öhdəliklərə sadiqdir, etibarlı tərəfdaş statusu onun siyasi renomesinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Belə ki, Prezident
İlham Əliyev oktyabrın 6-da Praqada ölkəmizin televiziya kanallarına verdiyi müsahibədə xüsusi qeyd etdi: “Əgər
belə demək mümkündürsə, tale elə gətirdi ki, bizim bütün layihələrimiz hazır olan vaxtda Avropada qaza olan
tələbat daha da artdı...Ona görə Avropa İttifaqı ilə imzalanmış Memoranduma əsasən növbəti illərdə biz Avropaya
qaz ixracatını ən azı iki dəfə artırmağı planlaşdırırıq. Yəni, əgər keçən il bu, 9 milyard kubmetr idisə, deməli,
2027-ci ildə bu, ən azı 18 milyard kubmetr olacaq, bəlkə də çox... Ona görə Azərbaycan Avropa üçün və təkcə
Avropa üçün yox, dünya üçün çox önəmli, strateji enerji tərəfdaşı olacaqdır”.
Bir sözlə, görüşdə Prezident İlham Əliyev Ermənistanla sülh müqaviləsinin imzalanması ilə bağlı ölkəmizin
irəli sürdüyü təşəbbüsə sadiq olduğunu bir daha bəyan etdi. Dövlətimizin başçısı növbəti dəfə vurğuladı ki,
Azərbaycanın təklif etdiyi beş təməl prinsipi beynəlxalq hüquqa və dövlətlər arasında normal münasibətləri
tənzimləyən ümumi normalara söykənir: “Çünki bir şeyi artıq bütün dünya ictimaiyyəti açıq dərk edir ki, Qarabağ
Azərbaycandır!.. Bu gün dünya birliyi bu həqiqəti artıq nəinki dərk edir, həm də bunu tələffüz edir... Deməliyəm
ki, bizim tərəfdən elan edilən beş prinsiplə bağlı heç kimin-nə erməni tərəfinin, nə də Avropa İttifaqının heç bir
sualı yoxdur. Bu gün Fransa Prezidenti ilə görüş zamanı mən gördüm ki, bu beş prinsip qəbul edilir”. Bütövlükdə,
Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılması üzrə aparılan danışıqların daha bir raundu Azərbaycanın qələbəsi
ilə başa çatdı. Və öz ölkəsinin milli maraqlarını bütün beynəlxalq platformalarda məharətlə müdafiə edən
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Azərbaycan Prezidentinin qətiyyəti bu məkrli addımın qarşısını aldı. Sonda dövlət başçımızın dediyi fikirlər bir
daha Qalib liderin dediyi kimi: "Bir daha demək istəyirəm, biz istədiyimizə həmişə nail oluruq. İstədiyimiz də
odur ki, bölgədə sülh olsun, əmin-amanlıq olsun, müharibə olmasın, Azərbaycan uğurla inkişaf etsin, xalqımız
yaxşı, firavan yaşasın!".
Beləliklə, Praqa görüşündə Azərbaycan öz mövqeyini qətiyyətlə müdafiə etməyi bacaran dövlət kimi,
Ermənistanın və tərəfdaşlarının formalaşdırdığı koalisiyaya qarşı açıq mübarizə apardı, öz mövqeyini müdafiə
etdi və hər hansı güzəşt ideyasını yaxına belə buraxmadı. Bu, Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü siyasətin
Avropada növbəti qələbəsi idi. Praqa görüşü göstərdi ki, dövlət başçısının beynəlxalq hüquqa və ədalətə əsaslanan
balanslaşdırılmış xarici siyasəti Azərbaycanın dünya miqyasında nüfuzunu artıraraq, onu regional gündəmdə
həlledici söz sahibi olan ölkəyə çevirib və rəsmi Bakı milli maraqlarına dair məsələlərdə prinsipial mövqeyini heç
zaman dəyişməyəcək.
Səs.-2022.-14 oktyabr.-№188.-S.8-9.
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Postmüharibə reallıqlarında Azərbaycan diplomatiyasının
uğurlarını şərtləndirən amillər
İlyas Hüseynov,
Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin Daxili siyasətin təhlili departamentinin baş məsləhətçisi,
politoloq
Vətən müharibəsindən sonra regionda yeni geosiyasi konfiqurasiya formalaşıb və dünyanın əsas güc
mərkəzləri yeni reallıqları qəbul edib. Hazırda Cənubi Qafqazda regional sülhün və təhlükəsizliyin
möhkəmləndirilməsi istiqamətində çoxsaylı təşəbbüslər irəli sürülür. Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh
müqaviləsinin imzalanması Avropa İttifaqının əsas hədəfindədir. “Brüssel sülh gündəliyi” adını alan format
çərçivəsində Avropa Ittifaqı regionda öz siyasi mövcudluğunu qoruyub saxlamaq və karbohidrogen ehtiyatların
nəqlinin fasiləsiz və sabit şəkildə təmin etməyi hədəfləyir. Digər tərəfdən, 44 günlük müharibədə ağır
məğlubiyyətə uğrayan Ermənistanda daxili siyasi böhran dərinləşməkdə davam edir. Müxalifət partiyaları baş
nazir Nikol Paşinyanı satqınlıqda ittiham etsə də, Paşinyan da rəqiblərinin ittihamlarını cavabsız qoymur. O,
oktyabrın 5-də Ermənistan parlamentində çıxışı zamanı əvvəlki hakimiyyətlərin “pis miras” qoyub getdiklərini
deyib.“Serj Sarkisyanın stolda qoyduğu danışıqlar sənədi bu göstərici və formullarla dəyərləndirilsə,
kapitulyasiya haqda sənəd idi. Serj Sarkisyan kapitulyasiya haqda sənədi hazır qoyub getmişdi”.
Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda Avropa İttifaqının enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasıBrüsselin
əsas prioritetidir. Belə olan təqdirdə rəsmi Bakı da enerji sahəsində asılılığı əsas götürərək Ermənistanla sülh
müqaviləsinin imzalanmasını və bütün proseslərin öz xeyrinə nəticələnməsini qarşıya məqsəd qoyub.
Xüsusilə qeyd edək ki, müasir dünyada gedən inteqrasiya prosesləri bütün ölkələri əhatə edir. İnteqrasiya
suveren dövlətlərin daxili və xarici siyasətinə korrektivlər edən, xalqların taleyində dönüş nöqtələrinə təkan verən
fenomenə, eyni zamanda dünyanın inkişafının başlıca meyillərinə çevrilib.Sevindirici haldır ki, hazırda cənab
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında, mükəmməl və praqmatik xarici siyasət həyata keçirən Azərbaycan,
dünya miqyasında çox etibarlı tərəfdaş kimi tanınır. Ölkəmiz artıq dünya birliyinin bütün sahələrdə, xüsusilə də
enerji sahəsində aparıcı tərəfdaşına çevrilib. Sözsüz ki, bunun arxasında ölkə rəhbərliyinin gərgin əməyi, əzmkar
və müstəqil xarici siyasət kursu dayanır. Xüsusilə Vətən müharibəsində əldə olunan Zəfərin nəticəsidir ki, indi
Azərbaycanın iştirakı olmadan, nəinki regionda, hətta dünya miqyasında heç bir strateji layihənin reallaşması
mümkün deyil. Çünki hazırda Azərbaycan dünya siyasətinin və iqtisadiyyatının əsas faktorlarından birinə çevrilib.
Digər tərəfdən, Azərbaycanda gedən inteqrasiya proseslərində əldə edilən uğurlar, hər şeydən öncə Heydər
Əliyevin fenomenal siyasi lider amilinə əsaslanıb. Danılmazdır ki, Azərbaycanın qazandığı uğurların təməlində
Ulu Öndər Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi daxili və xarici siyasət strategiyası dayanır. Azərbaycan dövlətinin
Avropaya və dünyaya inteqrasiyasının siyasi prinsip və əsasları Ulu Öndərin alternativi olmayan qalibiyyət
kursunun ayrılmaz tərkib hissəsi idi. Dövlət müstəqilliyinin ilk illərindən etibarən dünya birliyinə inteqrasiya
istiqamətində kompleks tədbirlər həyata keçirən Ümummilli Liderin məqsədyönlü siyasətinin prinsipial
məqamları Azərbaycan üçün böyük nəzəri-təcrübi əhəmiyyətə malikdir.
Böyük əhəmiyyətə malik geosiyasi və geostrateji məkanda yerləşən Azərbaycan 1993-cü ildən etibarən
həm özünün, həm də tərəfdaşlarının yetərincə faydalanması üçün əlverişli imkanlar yaratdı, milli mənafelərinin
və təhlükəsizliyinin təmin olunması istiqamətində önəmli addımlar atdı. Bu gün Azərbaycan dünya dövlətləri
tərəfindən qəbul edilmiş beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanan fəal və genişmiqyaslı əməkdaşlığını davam
etdirir.Bu xüsusda ikitərəfli və çoxtərəfli müstəvidə əməkdaşlıq münasibətlərinin qurulması diqqət çəkir. Bu
əməkdaşlıq siyasi, iqtisadi, mədəni, humanitar, hərbi sahələri əhatə edərək çoxşaxəli xarakter daşıyır və ölkəmizin
milli maraqlarının daha dolğun ifadə olunmasına, beynəlxalq aləmdə aparıcı rol oynayan dövlətlərlə qarşılıqlı
faydalı əlaqələrin möhkəmlənməsinə mühüm təsir göstərir.
Dərin ziddiyyətlərin aradan qaldırılmasında Bakının rolu
Son dövrlər Azərbaycan öz yerləşdiyi mühüm geosrateji bölgəyə görə regionun və dünyanın qlobal
güclərini, böyük geosiyasi aktorlarının cəlb edir.
Oktyabr ayının əvvəlində regional münasibətlərdə baş verən təmaslara nəzər salanda Bakının böyükcoğrafi
arealda oynadığı mühüm rol diqqət çəkir. İsrailin müdafiə naziri Azərbaycana səfəri zamanı təhlükəsizlik
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məsələləri ilə bağlı önəmli müzakirələr aparıldı. İsrailin müdafiə naziri Benyamin Qansı qəbul edən Azərbaycan
prezidenti İlham Əliyev görüşdə iki ölkə arasında uzun illər davam edən hərbi-texniki əməkdaşlıq və bu sahədə
perspektivlər barədə fikir mübadiləsi apardı.
Elə eyni gündə, yəni oktyabrın 3-də Azərbaycan Respublikasının müdafiə naziri general-polkovnik Zakir
Həsənovla İran İslam Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi general-leytenant Məhəmməd
Hüseyn Baqeri arasında telefon danışığı olub. Tərəflər arasında ikitərəfli hərbi əməkdaşlıq, eləcə də qarşılıqlı
maraq doğuran digər məsələlər müzakirə edilib . Beləliklə eyni gündə bir-birilə kəskin konfrantasiyada olan
geosiyasi mərkəzlər Azərbaycan ilə əlaqə quraraq regional prosesləri müzakirə etdilər. Biz İran-İsrail
münasibətlərini çox yaxşı bilirik. Onların öz arasında olan ziddiyyətlərin kök salması da məlumdur. Eyni gündə
rəsmi Bakı həm də Tehranla münasibətlər qurur. Bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycan böyük ziddiyyətlər
olan problemlərin həll olunmasında da vasitəçilik imkanlarını ortaya qoya bilər. Bu da ölkəmizin beynəlxalq
nüfuzuna təsir edən amillərdən biridir. Bütün bu proseslər də müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev məhz
sülhün qorunması, təhlükəsizliyin gücləndirilməsi ilə bağlı böyük təşəbbüslərlə çıxış edir. Ermənistanla sülh
müqaviləsinin imzalanması da Cənubi Qafqazda sülhün dayanıqlılığının artırılmasına hesablanıb.
Oktyabrın 4-də dost və qardaş Türkiyənin hərbçilərdən ibarət geniştərkibli heyət Bakının qonağı oldu.
Türkiyənin milli müdafiə naziri Hulusi Akar Baş Qərargah rəisi ordu generalı Yaşar Gülər, Quru Qoşunları
komandanı general Musa Avsever, Hərbi Dəniz Qüvvələri komandanı admiral Ərcüment Tatlıoğlu və Hərbi Hava
Qüvvələri komandanı general Atilla Gülan müşayiət edib . Bununla yanaşı, eyni gündə Yaxın Şərqin digər mühüm
geosiyasi mərkəzi ər-Riyaddan Bakıya emissarlar təşrif buyurdu.Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev oktyabrın 4-də Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının xarici işlər naziri Feysal bin Fərhan Al Səudu qəbul etdi .
Yaxın Şərq coğrafiyasında önəmli mövqeylərdən birinə sahib olan Səudiyyə Ərəbistanın xarici işlər nazirinin
Azərbaycana gəlməsi də ölkəmizə verilən dəyərin göstəricisidir. Qeyd edək ki, işğal dövründə Səudiyyə
Ərəbistanı az sayda olan ölkələrdən biri idi ki, Azərbaycanım haqlı işində davamlı dəstək verirdi. Bunun bariz
nümunəsi kimi işğal dövründə Səudiyyə Ərəbistanının Ermənistanla diplomatik münasibətlər qurmaması xüsusilə
qeyd olunmalıdır. Bu addımı isə dünyada yalnız üç ölkə atıb və bu göstəricinin özü də Bakı ilə ər-Riyadın
yaxınlaşmasına mühüm töhfə verir.
Bakı platforması bir çox formatlarda danışıqlar aparmaq üçün çox əlverişlidir, çünki Azərbaycanın geniş
geosiyasi imkanları ərazi və əhali baxımından kiçik bir ölkənin müxtəlif coğrafiyanı əhatə edən platformalarda
fəal olmasına şərait yaradır.Cəmi 2 gün ərzində Tel-Əviv, Tehran, Ankara və Ər-Riyad kimi Yaxın Şərqdə əsas
və həlledici aktorlarların Bakı ilə təmaslar qurması Azərbaycanın önəmindən xəbər verməklə yanaşı,
Bakınındanışıqlar üçün münasib platforma kimi qiymətləndirilməsini şərtəndirir. Ümumiyyətlə Vətən
müharibəsində qazanılan tarixi zəfərdən sonra Azərbaycana maraq xeyli çoxalıb.
Ağdamdan xüsusi mesajlar və ATƏT-in Minsk qrupunu “diriltmək”
istəyənlərə sərt xəbərdarlıq
Cənubi Qafqazın lider dövləti kimi reallaşdırdığı qlobalmiqyaslı layihələrlə dünyanı heyrətləndirməyə
davam edən tarixinin ən qüdrətli Azərbaycanı daha bir ilkə imza atdı. Oktyabrın 5-6-da ölkəmiz ilk dəfə olaraq
beynəlxalq şəhərsalma tədbirinə - “Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumu”na evsahibliyi etdi.İşğaldan azad
edilmiş Ağdam şəhərində və paytaxt Bakıda iki gün davam edən toplantı BMT-nin Məskunlaşma Proqramının,
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin birgə əməkdaşlığı, ADA Universitetinin təşkilati dəstəyi ilə
reallaşdı.44 ölkədən 130-dan çox nümayəndə, ümumilikdə isə 400 nəfərdən çox insanın qatıldığı ilk Milli
Şəhərsalma Forumunda 44 günlük Vətən müharibəsi nəticəsində işğaldan azad edilmiş Qarabağ və Şərqi Zəngəzur
iqtisadi rayonlarında aparılan şəhərsalma, bərpa və quruculuq işlərinin, burada tətbiq olunan texnologiyaların,
unikal təcrübənin və Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasına xüsusi diqqət yetirildi.
Tədbirin əsas məqsədi dayanıqlı inkişaf və şəhərlərin bərpasına təkan verən beynəlxalq təcrübələrin
mübadiləsi, şəhərlərin bərpasında Azərbaycan modelinin öyrənilməsi, habelə dünyanın müxtəlif yerlərində oxşar
problemlərlə üzləşən mütəxəssislər və siyasətçilər ilə əlaqələrin qurulmasıdır.
Ağdamda “Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri” və “Yeni Şəhər Gündəliyi” - postmünaqişə dövründə bərpa və
yenidənqurmanın aparıcı qüvvəsi kimi” mövzusunda keçirilən forumda çıxış edən Prezident İlham Əliyev bir
daha erməni vandalizminin əyani təzahürlərini və postmüharibə dövründəki Azərbaycan həqiqətlərini göstərərək
qətiyyətli mövqeyini bir daha bəyan edib.İlk forumun məhz Ağdam şəhərində baş tutmasının tarixi və rəmzi
mənası var idi. İlham Əliyev bu məsələyə xüsusi olaraq toxunaraq erməni vandallarının 30 il ərzində törətdikləri
cinayətləri təkcə bir şəhərimizin fonunda beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim etdi. Prezident bunu yalnız müharibədən
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sonra işğaldan azad olunan torpaqlarımıza səfər edən xarici ekspert və jurnalistlərin söylədikləri həqiqətlər
əsasında diqqətə çatdırdı.
Prezident 30 il ərzində erməni vəhşiliyinin əyani təzahürü olan viran edilmiş ərazilərimizin real mənzərəsini
təqdim edərək bütün bunların fonunda Azərbaycanın mövqeyini də açıqlayıb. Ermənistanın tarixboyu
Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi işğalçılıq siyasəti fonunda Azərbaycan İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra
da bu ölkəyə sülh təklif edib. İlham Əliyev həmçinin Vətən müharibəsindən ötən iki il ərzində Azərbaycanın
yalnız öz qüdrətinə, heç bir beynəlxalq maliyyə qurumundan yardım almadan işğaldan azad edilmiş
torpaqlarımızda reallaşdırdığı layihələri diqqətə çatdırıb.
Digər mesaj ATƏT-in Minsk qrupu ilə bağlı idi. Bu gün Fransanın və ABŞ-ın timsalında bu heç nə
yaramayan institutu bərpa etmək niyyətləri özünü biruzə verir. Bu baxımdan cənab Prezident İlham Əliyev 30 il
ərzində danışıqların imitasiyası ilə və münaqişənin dondurulması ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupuna ciddi
xəbərdarlıq etdi.
Azərbaycan diplomatiyasının Praqa zəfəri
Oktyabrın 6-da Praqada Avropa Siyasi Birliyi adlı yeni qeyri-rəsmi siyasi birliyin yaradılması həyata
keçirildi. Avropa Siyasi Birliyinin liderlərinin ilk görüşü oktyabrın 6-7-də Çexiyanın paytaxtı Praqada, Avropa
İttifaqının liderlərinin sammitindən bir qədər əvvəl keçirildi. İclasa Aİ-nin 27 üzvü ilə yanaşı, 17 ölkə dəvət
olunmuşdu. Qeyd edək ki, dəvət məktublarını Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişel və Çexiyanın baş
naziri, birliyin prezidenti Petr Fiala imzalamışdılar.Azərbaycandan başqa, dəvət göndərilən ölkələr arasında
Türkiyə, Albaniya, Bosniya və Herseqovina, Gürcüstan, İslandiya, Kosovo, Lixtenşteyn, Moldova, Monteneqro,
Şimali Makedoniya, Norveç, Serbiya, İsveçrə, Ukrayna, Britaniya və Ermənistan da var idi.
Bu ideyanın müəllifinin Böyük Britaniyanın keçmiş baş naziri Boris Conson olduğu məlumdur. Bu ideya
Ukraynanın Avropa İttifaqına sürətlə daxil olmasına hesablanmışdı. Daha sonra Avropa İttifaqı Şurasının
Prezidenti Şarl Mişel və Makronun yaxın siyasi tərəfdaşı bu ideyanı inkişaf etdirərək, Avropa İttifaqından kənar
bir sıra ölkələrin yeni struktura daxil edilməsini təklif etdi. Ukrayna ilə yanaşı, siyahıya Azərbaycan, Gürcüstan,
Ermənistan və Moldova da daxil edildi.
İdeyaya görə, Avropa Siyasi Birliyi Avropa siyasəti, təhlükəsizliyi, iqtisadiyyatı və infrastrukturu ilə bağlı
məsləhətləşmələr aparacaq qeyri-rəsmi birlik olacaq. Praqa sammitini yeni anti-Rusiya bloku hesab edənlər də
var. Toplantıya Rusiya və Belorus dövlətinin dəvət olunmaması da bunu təsdiqləyir.
Son aylar arxasını Qərbə söykəyən Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Şanxay Əməkdaşlıq
Təşkilatının toplantısına qatılmaması, ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasının rəhbəri Nensi Pelosinin
İrəvana səfəri və KTMT-dən çıxmaqla bağlı nümayişlər və Paşinyanın ailəsinə bağlı olan mətbuat orqanında
Rusiyanın ünvanına çoxsaylı hədələr də Avropadakı himayədarlarının xoşuna gəlməküçün jest kimi
dəyərləndirilir və Praqa görüşünün nəticəsinə yönəlmişdi .
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Praqada nəzərdə tutulmuş görüşdən öncə Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev, Fransa Prezidenti Emmanuel Makron, Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişellə dördtərəfli
və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla ayrıca görüşünün sülh gündəliyi çərçivəsində olacağını demişdi.
Ümumiyyətlə, Paşinyan sülh prosesində nə dərəcədə səmimidir? Onun bu fikirləri Ermənistanın sülh
sazişini imzalamağa hazır olduğunu deməyə əsas verirmi?
Ermənistanın hərbi yolla status-kvonu dəyişmək imkanı yoxdur. Həm də hərbi təxribatlara əl atdığı üçün
sarsıdıcı zərbələr aldıqdan sonra bütün diqqətini danışıqlar masasına yönəltdi. 12-14 sentyabr tarixlərində dövlət
sərhədindəki hərbi təxribatlar Ermənistan üçün çox acı nəticələr verdi. Bütün bunlardan sonra danışıqlarda
müəyyən aktivlik hiss olunur. Praqada keçirilən önəmli görüşlər də bunun göstəricisidir. Erməni cəmiyyətinin
daxilində də vəziyyətin dəyişdib. Hazırda Ermənistan parlamentinin sədri, xarici işlər naziri və digərləri daha çox
sülhdən danışır . Bundan əlavə, Paşinyanın ailəsinə məxsus olan “Haykakan Jamanak” qəzeti Azərbaycanın irəli
sürdüyü şərtləri dərc etdi. Ardınca Paşinyan da parlamentdə sülh haqqında danışmağa cəsarət etdi.
Sentyabr təxribatından sonra Paşinyan parlamentdəki çıxışında Azərbaycanla hansısa bir sənədi
imzalamağa hazır olduğunu söylədi. Lakin revanşistlərin etiraz aksiyasından sonra öz fikrindən geri çəkildi.
Amma o, yenidən sülhdən danışmağa başlayıb. Praqada keçirilən görüşlərdə də proses davam edib. Dördtərəfli
görüşü danışıqların növbəti mərhələsi hesab etmək olar. Bundan əlavə, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğanın da Paşinyanla görüşündə sülh müqaviləsinin imzalanması və Zəngəzur dəhlzinin açılması prioritet
olub. Çünki Türkiyə üçün nəqliyyat əlaqələrinin açılması çox önəmlidir. Bütün bunlar Türkiyə-Ermənistan
münasibətlərinin normallaşdırılması prosesində öndə dayanır. Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi, sülhdən
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yayınması təhlükəsizliyə zərbə vurması Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin qurulmasına kölgə salır. Bu
normallaşma prosesində Bakı və Ankara arasında güclü siyasi koordinasiya var”.
Hər zaman önəmli danışıqlar öncəsi N.Paşinyan sülhdən danışır, lakin danışıqlardan sonra dövlət
sərhədində gərginlik yaşanır, bu gərginlik bəzən genişmiqyaslı təxribatlara çevrilir. Amma sülh danışıqları ardıcıl
olmalı və məntiqi sonluqla yekunlaşmalıdır. Bu xüsusda Azərbaycanın irəli sürdüyü beş bənddən ibarət olan
təkliflər gələcəkdə sülh müqaviləsinə çevrilməlidir. Ermənistan prosesləri pozduqca Azərbaycanın mövqeyi daha
da prinsipiallaşır. Ona görə də, nə qədər gec deyil, sülh müqaviləsinin imzalanması Ermənistanın özü üçün də
faydalıdır. Sülhlə bağlı təşəbbüslər daimi olaraq masa üzərində qalmamalı, həyata keçirilməlidir. Nəzərə almaq
lazımdır ki, zaman Azərbaycanın xeyrinə işləyir. Rəsmi İrəvan bu reallığı nəzərə almalı, regionun gələcəyi və
təhlükəsizlik mühitinin gücləndirilməsi naminə sülh müqaviləsini imzalamalıdır.
Qarabağın Azərbaycan olması artıq heç bir vasitəçidə şübhə doğurmur. Eyni zamanda Praqada keçirilən
dördtərəfli görüşdə Azərbaycan və Ermənistanın qarşılıqlı olaraq bir-birinin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini
tanıması baş verdi. Burada BMT Nizamnaməsi və Alma-Atı bəyannaməsi əsas götürülür.
Mərkəzi Asiyada yerləşən dövlətlərin Azərbaycana marağı və
Orta Dəhliz ideyasının reallaşması
Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi müstəqil xarici siyasət nəticəsində ölkəmizin beynəlxalq
münasibətlər sistemində yeri daha da möhkəmlənib. Bu diplomatik reallıqlar fonunda respublikamızın Avropaya
və dünya birliyinə inteqrasiyası xeyli sürətlənib. 44 günlük müharibənin uğurlu nəticələri göstərdi ki, Azərbaycan
dünya dövlətləri arasında öz sözünü deyir, daxili və xarici siyasətdə davamlı uğur əldə edir. Dövlət başçımızın
məntiqli xarici və daxili siyasəti, uğurlu diplomatik fəaliyyəti belə deməyə əsas verir ki, Azərbaycan növbəti
illərdə də hərtərəfli inkişaf tempini saxlayacaq, ölkəmizin həm regional, həm də qlobal səviyyədə mövqelərinin
möhkəmlənməsi davam etdiriləcək.
Cənab Prezident İlham Əliyevin Qırğızıstan və Qazaxıstana səfəri mühüm siyasi nəticələrlə yadda qaldı.
Son dövrlər türk dünyası arasında dərin inteqrasiya meyilləri müşahidə olunur.
Son vaxtlar Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ölkələri ilə əlaqələrində dinamizm müşahidə olunur. Bu prosesdə
dünyada formalaşan yeni və daha fərqli tranzit, nəqliyyat-kommunikasiya şəbəkəsi mühüm rol oynayır. Ölkəmiz
isə geostrateji mövqeyi və daha da genişlənən tranzit imkanları ilə bu prosesdə vacib həlqəyə, Şərqlə Qərb
arasında etibarlı nəqliyyat qovşağına çevrilməkdədir.
Dünyada cərəyan edən son hadisələr fonunda Azərbaycanın da üzərində yerləşdiyi Orta Dəhlizin
əhəmiyyəti artmaqdadır. Azərbaycan Prezidentinin uzaqgörən siyasətinin nəticəsi olaraq ölkəmizdə bir sıra
mühüm nəqliyyat-logistika infrastrukturu yaradılıb və ölkəmiz beynəlxalq nəqliyyat şəbəkələrinə inteqrasiya
olunub. Azərbaycan həyata keçirdiyi irimiqyaslı infrastruktur layihələri vasitəsilə əlverişli regional tranzit
mərkəzinə çevrilməkdədir. Şərq-Qərb dəhlizi Avropa ilə Asiya arasında ən qısa, təhlükəsiz və iqtisadi baxımdan
səmərəli bağlantı olaraq Avrasiya məkanında sərnişin və nəqliyyat daşımalarının gücləndirilməsinə böyük töhfə
verəcək. Bu gün Orta Dəhlizə artan maraq heç də təsadüfi deyil. Çünki bu beynəlxalq nəqliyyat marşrutu Çindən,
Qazaxıstandan, Xəzər dənizindən, Azərbaycan və Gürcüstan ərazisindən keçərək Türkiyə və Avropa ölkələrinə
qədər uzanır və Şərqdən Qərbə yükdaşımalarda son dərəcə əhəmiyyətli yoldur. Bu marşrutun ən vacib hissəsi isə
təbii ki, Zəngəzur dəhlizi olacaq. Heç şübhəsiz, Zəngəzur dəhlizi, ilk növbədə, bölgənin inkişafında xüsusi
əhəmiyyət kəsb edəcək, regionda yeni əməkdaşlıq formatının yaranmasına, sülhün və tərəqqinin təmin
olunmasına xidmət göstərəcək. Ən əsası isə Zəngəzur dəhlizi bütün türk dünyasını birləşdirəcək. Türkiyə
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın dediyi kimi: “Gün gələcək, Zəngəzurdan çıxıb, İstanbula qədər gedə
biləcəyik. İğdıra, Qarsa gedə biləcəyik və bölgənin tranzit, logistika mərkəzi olma mövqeyi möhkəmlənəcək”.
Azərbaycanın Şərqlə-Qərb arasında münasibətlərin inkişaf etdirilməsində rolu
Son illər Azərbaycanın regionda aparıcı aktora çevrilməsi, dünyada artan nüfuzun onun beynəlxalq
təşkilatlarla əlaqələrində və onların fəaliyyətində fəal iştirakına gətirib çıxarıb. Artıq dünya dövlətləri Azərbaycanı
etibarlı, mühüm tərəfdaş, sözü imzası qədər dəyərli olan ölkə kimi qəbul edirlər.
Təsadüfi deyil ki, BMT, Avropa İttifaqı, NATO, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və digər nüfuzlu təşkilatlar
Azərbaycanla əməkdaşlığı strateji prioritet kimi müəyyənləşdiriblər. Bu gün Azərbaycan bir sıra beynəlxalq
qurumlarda, sadəcə, üzv dövlət kimi təmsil olunmur, eyni zamanda, bir çox qərarların qəbulunda və icrasında
yaxından iştirak edir. Bu kontekstdə Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasına (TŞ) qeyri-daimi üzv seçilməsini
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və iki il ərzində uğurlu fəaliyyətini qeyd etmək lazımdır. Şübhəsiz, hələ 2011-ci il oktyabrında BMT Baş
Məclisinin plenar iclasında gizli səsvermənin nəticələrinə əsasən, Azərbaycanın 2012-2013-cü illərdə Şərqi
Avropa bölgəsini Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasında təmsil edəcək qeyri-daimi üzv
seçilməsi və quruma 2012-ci ilin may və 2013-cü ilin oktyabr aylarında sədrlik etməsi Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə həyata keçirilən xarici siyasət kursunun məntiqi nəticəsi idi.
Azərbaycan Prezidentinin bu yaxınlarda Praqada keçirilən “Avropa siyasi birliyi” Zirvə Toplantısına dəvət
olunması İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra regionda yeni reallıq yaradan və bugünkü böhran dövründə
etibarlı enerji təchizatçısı kimi özünün təsdiqləyən Azərbaycanın qazandığı beynəlxalq nüfuzun, dövlətimizin
başçısının vaxtında uzaqgörənliklə verilmiş qərarlarının məntiqi nəticəsidir. Bu gün həm də Avropa İttifaqı
Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşmasında fəal rol oynayır ki, bu da artıq “Köhnə qitə”nin
ölkəmizə artan marağının göstəricisidir.
Qeyd etməliyik ki, bu ilin sentyabr ayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
Səmərqənddə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Sammitində, oktyabrın 6-da Praqada “Avropa Siyasi Birliyi”nin
sammitində, hazırda isə Astanada Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM)
6-cı Zirvə Toplantısında iştirakı ölkəmizin beynəlxalq aləmdə artan nüfuzunun, onun çevik xarici siyasət
yürütməsinin bariz göstəricisidir.
Azərbaycan dövləti formalaşdıqca, beynəlxalq münasibətlərin əsas aktorlarından biri kimi dünyada
özünəməxsus yer tutduqca, ikitərəfli münasibətləri yerinə yetirir. Bu ikitərəfli münasibətlərə bir tərəfdən
səfirliklərin açılması, qarşılıqlı mədəni, sosial, siyasi, iqtisadi münasibətlərin yaradılması, digər tərəfdən ölkələrin
xalqları ilə münasibətlərin inkişaf etdirilməsi sahəsində işlər daxildir. Biz mövcud problemləri dünya
dövlətlərinin, dünya xalqlarının, beynəlxalq qurumların diqqətinə çatdırmaq istiqamətində səmərəli fəaliyyət
göstərir və Şərqlə-Qərb arasında mühüm rol oynayırıq.
Xalq Cəbhəsi. - 2022. - 20 oktyabr. - № 40. - S. 6-7.
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Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatına sədrliyindən üç il ötür
İlham Əliyev: "Qoşulmama Hərəkatına sədrliyin verilməsi və sonra da onun uzadılması ilə bağlı
yekdil qərar ölkələrin Azərbaycana olan münasibətini aydın nümayiş etdirirdi"
Rəfiqə Kamalqızı
Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatına (QH) sədrliyinin üç illik dövrü barədə
açıqlama yayıb. Açıqlamada deyilir: “Bu gün, Azərbaycan Respublikasının Qoşulmama Hərəkatına sədrliyi təhvil
almasından üç il ötür. Sədrliyimiz COVID-19 pandemiyasının qlobal miqyasda yayılması ilə eyni dövrə təsadüf
etsə də, ölkəmiz QH sədrliyi qismində irəli sürdüyü və Hərəkata üzv dövlətlər tərəfindən yekdilliklə dəstəklənən
beynəlxalq əhəmiyyətli uğurlu təşəbbüslər sayəsində pandemiya ilə əlaqəli çətinlikləri beynəlxalq əməkdaşlıq
imkanlarına çevirməyi bacarıb". Həmçinin o da bildirilir ki, QH-yə sədrliyin üç il müddətinə nəzərdə tutulmasına
baxmayaraq, ötən ilin iyul ayında Hərəkat üzvlərinin yekdil qərarı ilə ölkəmizin Hərəkata sədrlik müddəti 2023cü ilin sonunadək uzadılıb. Bəli, milli maraqlara əsaslanan xarici siyasət kursu həyata keçirən müstəqil
Azərbaycanın uğurla təmsil olunduğu beynəlxalq təşkilatlardan biri də Qoşulmama Hərəkatıdır. Respublikamız
2011-ci ildə Qoşulmama Hərəkatına tamhüquqlu üzv qəbul olunub və həmin vaxtdan etibarən qurumun
fəaliyyətinə özünün töhfələrini verib. Bu da Hərəkatda ölkəmizin nüfuzunun artmasını şərtləndirib. Xüsusilə də,
2019-cu ildə Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatına sədrliyə başlamasından sonra dünyanın ikinci ən böyük
təşkilatında ciddi canlanma baş verdi. Eyni zamanda, bir məqamı xüsusi vurğulamaq yerinə düşər ki, Qoşulmama
Hərəkatı 44 günlük Vətən Müharibəsi dövründə də yetərincə ədalətli mövqe sərgiləyib, bəyanatlar verib.
Qoşulmama Hərəkatı öz prinsiplərinə, dəyərlərinə sadiq, haqqın yanında olan təşkilatdır. Digər tərəfdən, 2011-ci
ildə Qoşulmama Hərəkatına daxil olmağımızla bağlı qərar Azərbaycan üçün xarici siyasət davranışında prioritet
yeri tutan Ermənistanla münaqişə kontekstində çox vacib idi. Hadisələr göstərdi ki, Prezident İlham Əliyev 10 il
əvvəl Azərbaycanı dünyanın ən böyük ikinci təşkilatına üzv etməklə illər sonrakı qələbənin əsasını qoydu.
Beləliklə də, qısa müddət ərzində ölkəmiz Hərəkatda olduqca böyük nüfuz və etimad qazandığı üçün, ildə bütün
üzv dövlətlərin yekdil qərarı ilə 2019-2022-ci illər üçün Qoşulmama Hərəkatına sədrlik Azərbaycana həvalə
edildi. Bu, eyni zamanda Azərbaycan Prezidentinin qlobal liderlik fəaliyyətinə verilən yüksək qiymət və
Azərbaycana olan etimadın, inamın növbəti təzahürüdür. Prosedura görə, Azərbaycanın sədrlik müddəti 2022-ci
ildə bitməlidir, lakin hərəkata üzv dövlətlərin yekdil istəyi ilə bu müddət 2023-cü ilə qədər uzadıldı.
Qeyd edək ki, Qoşulmama Hərəkatı təkcə ölkələr üçün maraqlarını müdafiə etmək və bir-birini dəstəkləmək
deyil, beynəlxalq arenada daha fəal rol oynamaq üçün platforma da ola bilər. Azərbaycanın hər bir təşəbbüsü
əməkdaşlığın inkişafına, regionda sülhün və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsinə, dünyada əks qütblər arasında
birliyin, həmrəyliyin yaradılmasına xidmət edir. Bu baxımdan, ölkəmiz beynəlxalq aləmdə sabitləşdirici faktor
kimi mövqeyini möhkəmləndirir. Azərbaycanın təşəbbüsü ilə yaradılan Qoşulmama Hərəkatının Parlament
Şəbəkəsinin müzakirə üçün seçdiyi mövzu da bu kimi məqamlara aydınlıq gətirir. Bakı konfransında Qoşulmama
Hərəkatının üzv dövlətlərinin “Dünyada sülhün və dayanıqlı inkişafın təşviqində milli parlamentlərin rolunun
gücləndirilməsi”nə öz töhfələrini verəcəklərinə əminlik ifadə edildi.”.Göründüyü kimi, hər zaman qlobal
təşəbbüslər müəllifi İlham Əliyevin irəli sürdüyü daha bir təklif reallığa çevrildi. Ümumiyyətlə, Azərbaycan
Prezidentinin Qoşulmama Hərəkatına sədrlik etdiyi dövrdə irəli sürdüyü qlobal təşəbbüslər beynəlxalq birlik
tərəfindən birmənalı olaraq təqdir edilib. Bu, bir daha təsdiq edir ki, Azərbaycan 120 əsas üzvü, 17 müşahidəçi
dövləti və 10 müşahidəçi beynəlxalq təşkilatı birləşdirən Qoşulmama Hərəkatının fəaliyyətinə mühüm töhfələr
verir, hətta onun artıq təşkilata çevrilməsi istiqamətində vacib addımlar atır. Qoşulmama Hərəkatının tamhüquqlu
üzvü olan Azərbaycan təşkilatın ruhuna və prinsiplərinə sadiq olduğunu bir daha dünyaya nümayiş etdirir. Eyni
zamanda, Qoşulmama Hərəkatına üzv dövlətlər quruma 3 illik sədrliyi 2022-ci ildə bitməli olan Azərbaycana
Hərəkata əlavə bir il də sədrlik etmək barədə müraciət ünvanlamaları və bu müaciət respublikamız tərəfindən
müsbət dəyərləndirilməsi, qısa müddət ərzində ölkəmiz Hərəkatda olduqca böyük nüfuz və etimad qazanması
reallığını təsdiqidir. Bir sözlə, bütün bu faktlar bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan pandemiya şəraitinin yaratdığı
çətinliklərə baxmayaraq, Qoşulmama Hərəkatına sədrlik fəaliyyətini uğurla həyata keçirir. Məhz Qoşulmama
Hərəkatına üzv dövlətlərin 3 illik sədrliyi 2022-ci ildə bitməli olan Azərbaycana Hərəkata əlavə bir il də sədrlik
etmək barədə müraciətləri isə dünyada ölkəmizə, onun Liderinə olan böyük inamın və etimadın ifadəsidir. Bundan
başqa, pandemiyaya qarşı milli səviyyədə nümunəvi şəkildə mübarizə aparan respublikamız 30-dan çox dövlətə
də dəstək verib. Respublikamızın “peyvənd millətçiliyi”nə qarşı qətiyyətlə mübarizə aparması da Qoşulmama
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Hərəkatına üzv dövlətlərin mənafelərinə tam uyğundur. Eyni zamanda, Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatı
adından irəli sürdüyü təşəbbüs BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasında dəstəklənib. Və bu gün Prezident İlham
Əliyev Qoşulmama Hərəkatının sədri kimi bütün üzv ölkələrin maraqlarını, beynəlxalq hüququn norma və
prinsiplərini müdafiə edərək böyük etimad qazanması Azərbaycanın dünyada qəbul olunan norma və prinsiplərə
necə hörmətlə yanaşdığının göstəricisidir. Göründüyü kimi, Qoşulmama Hərəkatına üzv dövlətlərin yekdilliklə
Azərbaycanın sədrlik müddətinin daha bir il uzadılması barədə qərarı həm də Prezident İlham Əliyevin dünyadakı
nüfuzunun daha bir göstəricisi və onun şəxsiyyətinə verilən yüksək dəyərin ifadəsidir. Bəli, bu gün Ona inanırlar
və irəli sürdüyü hər bir təklifləri bilavasitə dəstəklənir. Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatına sədrlik müddətinin
daha bir il uzadılması təşəbbüsünün irəli sürülməsi amili də bu kimi mühüm, prinsipial gerçəklikləri növbəti dəfə
təsdiqləmiş olur. Bir sözlə, bütün göstərilənlər onu deməyə əsas verir ki, dövlət başçısının təşəbbüsləri qlobal
miqyasında beynəlxalq həmrəyliyin və əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi istiqamətində mühüm nümunədir. Bu
da onu göstərir ki, son 19 ildə Azərbaycanda həyata keçirilən mühüm tədbirlər beynəlxalq birliyin Azərbaycana
inamının, etimadının təzahürü, ölkəmizin və dövlətimizin başçısının qlobal miqyasda nüfuzunun göstəricisidir.
Nəticədə isə, dövlət başçımızın dediyi kimi: "Biz həmrəylik, qarşılıqlı dəstək və təsisatlarımızın
gücləndirilməsində tərəqqinin şahidi olacağıq".
Səs.-2022.-27 oktyabr.-№197.-S.5.
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Azərbaycan diplomatiyasının Soçi zəfəri
Qarabağ münaqişəsinin başa çatdığı bütün müzakirə formatlarında qəbul edilir
Rəşad Cəfərli
Oktyabrın 31-də Soçidə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ilə görüşünün nəticələri respublikamızın növbəti siyasi-diplomatik uğuru
oldu. Belə ki, budəfəki Soçi görüşü və yekunda imzalanan bəyanat da göstərdi ki, Azərbaycan Vətən
müharibəsindən sonra yaranmış yeri reallıqlardan irəli gələrək maraqlarını qətiyyətlə təmin edir.
İrəvanın öhdəliklərini yerinə yetirməkdən başqa yolu yoxdur
Xatırladaq ki, Vətən müharibəsindən sonra, daha dəqiq desək 2021-ci ildən başlayaraq həm Rusiya
Prezidentinin vasitəçiliyi, həm də Brüssel formatında bir neçə dəfə üçtərəfli görüş keçirilib. Bu görüşlərin
əksəriyyətində əldə olunan razılaşmaların hər biri regionda yaranmış reallıqların məzmununa uyğun olub. Yəni
Azərbaycan istər sərhədlərin delimitasiyası, istərsə də münasibətlərin normallaşdırılması ilə bağlı hər bir görüşdə
öz maraqlarını təmin edib. Düzdür, görüşdə əldə olunan razılaşmaların realizə olunması ilə bağlı Ermənistanın
ənənəvi qeyri-konstruktivliyi səbəbindən irəliləyiş olmasa da, Azərbaycan öz qətiyyəti ilə İrəvanı öhdəliklərini
yerinə yetirməyə məcbur edir.
Oktyabr ayında Praqada əldə olunan razılaşmalar da deyilənlərin təsdiqi sayıla bilər. Məhz Praqada
keçirilən görüşdə Ermənistanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıması ölkəmizin Vətən müharibəsindən sonra
mühüm siyasi qələbəsi kimi tarixə düşdü. Praqada əldə olunan razılaşmalar həm də ona işarədir ki, Ermənistanın
üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməkdən, münasibətləri normallaşdırmaqdan başqa yolu yoxdur. Bunun
əksi Ermənistanın tamamilə məhvi deməkdir.
44 günlük müharibədə Qarabağ münaqişəsinə son qoyulub. O cümlədən Ermənistanın və onun
təəssübkeşlərinin iddia etdiyi status məsələsi də tarixin arxivinə göndərilib. Hansısa statusdan söhbət belə gedə
bilməz. Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonunda yaşayan ermənilərlə bağlı məsələ ölkəmizin öz daxili işidir.
Prezident İlham Əliyev oktyabrın 6-da Praqada Azərbaycan televiziya kanallarına müsahibəsində bununla bağlı
deyib: "...Bir şeyi artıq bütün dünya ictimaiyyəti açıq dərk edir ki, Qarabağ Azərbaycandır! Bunu biz hər dəfə
deyirdik, işğal dövründə, müharibə dövründə, müharibədən sonra. Bu gün dünya birliyi bu həqiqəti artıq nəinki
dərk edir, həm də bunu tələffüz edir. Qarabağda yaşayan ermənilər, - mən bunu dünən Ağdamda demişəm, - bizim
vətəndaşlarımızdır və onların taleyini, onların gələcək həyatını biz hər hansı bir ölkə ilə müzakirə etmək fikrində
deyilik, o cümlədən Ermənistanla. Bu, bizim daxili işimizdir".
Bəli, artıq Qarabağ münaqişəsinə son qoyulub, status məsələsi birdəfəlik tarixin arxivinə göndərilib.
Təsadüfi deyil ki, Brüssel formatında keçirilən görüşlərdə heç vaxt hazırda Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti
olduqları ərazilərimizdə yaşayan ermənilərin statusu müzakirə olunmayıb. Heç "Dağlıq Qarabağ münaqişəsi"
ifadəsi də işlədilmir. Müzakirələrin əsas mövzuları Ermənistanın öz öhdəliklərini yerinə yetirməsi, sərhədlərin
delimitasiyası, münasibətlərin normallaşdırılması, sülh müqaviləsinin imzalanmasıdır.
Azərbaycanın təklifləri və təşəbbüsləri prioritetdir
Praqa formatında əldə olunan razılaşmalar, Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin
normallaşdırılmasına dair təşəbbüslər Soçi görüşündə də təsdiq olundu. Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin
görüşündə İlham Əliyev bir daha deyib: "Qarabağ münaqişəsi artıq tarixdə qalıb. O, iki il bundan əvvəl həll edilib.
Buna görə də bu baxımdan burada praktiki olaraq müzakirə edilməli məsələ yoxdur".
Azərbaycan Qarabağ mövzusunda danışıqlar və ya müzakirələr aparmır. Təsadüfi deyil ki, Soçidə
imzalanan üçtərəfli Bəyanatda da Qarabağın adı çəkilmir, hansısa status məsələsindən söhbət getmir. Məsələn,
bəyanatın ikinci abzasında deyilir: "Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin kompleks şəkildə
normallaşdırılması, sülhün, sabitliyin, təhlükəsizliyin və Cənubi Qafqazın davamlı iqtisadi inkişafının təmin
edilməsi naminə göstərilən bütün razılaşmalara dönmədən riayət edilməsinə sadiq olduğumuzu təsdiq etdik. Qalan
məsələlərin, o cümlədən humanitar məsələlər blokunun təxirə salınmadan həllinə yönəlmiş əlavə səylər göstərmək
barədə razılaşdıq".
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Göründüyü kimi, Brüssel formatında olduğu kimi, Soçidə də müzakirələr Azərbaycan-Ermənistan
münasibətlərinin normallaşdırılmasından gedir, həm də kompleks şəkildə. Sənədə əsasən, tərəflər güc tətbiq
etməkdən və ya onu tətbiq etməklə hədələməkdən çəkinmək və bütün problemli məsələləri BMT Nizamnaməsinə
və 1991-ci il Alma-Ata Bəyannaməsinə uyğun olaraq suverenliyin, ərazi bütövlüyünün və sərhədlərin
toxunulmazlığının qarşılıqlı tanınması əsasında müzakirə və həll etmək barədə razılığa gəliblər. Bu bənd göstərir
ki, Ermənistan Praqada imza atdığı razılaşmanı, yəni Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdığını Soçidə bir daha
təsdiq etdi.
Bəyanatın bəndlərindən biri isə belədir: "Regionda davamlı və uzunmüddətli sülhə nail olmaq məqsədilə
Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasında sülh müqaviləsi bağlanmasına fəal hazırlaşmağın
vacibliyini vurğuladıq. Mövcud işlənilən təkliflər əsasında məqbul həll yollarının axtarışını davam etdirmək
barədə razılaşdıq. Rusiya Federasiyası buna hər vasitə ilə kömək göstərəcək". Burada qeyd olunan mövcud
təkliflər Azərbaycanın irəli sürdüyü və bundan əvvəl Brüssel görüşlərində Azərbaycanla Ermənistan arasında
münasibətlərin normallaşdırılması və sülh müqaviləsinin hazırlanması ilə bağlı müzakirələrdə əsas kimi götürülən
5 prinsipdir.
Soçidə Vladimir Putinlə görüşdə Prezident İlham Əliyev qeyd etdi ki, Azərbaycan Ermənistanla
münasibətlərin normallaşmasının əsası olmalı 5 əsas prinsipi irəli sürüb. Dövlətimizin başçısının qeyd etdiyi kimi,
bunlar beynəlxalq hüququn fundamental prinsipləridir və bu əsasda normallaşmaya nail olmaq mümkündür.
Beləliklə, Brüssel formatında olduğu kimi, Soçi görüşündə də Azərbaycanın təklifləri və təşəbbüsləri
prioritetdir. Bu görüş bir daha təsdiq etdi ki, Prezident İlham Əliyev Vətən müharibəsindən sonra yaratdığı
reallıqların məzmununa uyğun olaraq ölkəmizin milli mənafelərinin reallaşmasının bütün siyasi müstəvilərdə və
müzakirələrdə təmin edir. Artıq bütün siyasi platformalarda Qarabağ münaqişəsinin başa çatdığı, bu ərazidə
yaşayan ermənilərin məsələsinin isə Azərbaycanın daxili işi olduğu qəbul edilir.
Azərbaycan. - 2022.- 2 noyabr. - № 240. - S. 1,6.

2384

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Cənubi Qafqazda Azərbaycanın geosiyasi liderliyinin növbəti təsdiqi
Kamal Adıgözəlov
Son dövrlərdə regional və qlobal miqyasda Cənubi Qafqazda sülhün və sabitliyin təmin edilməsi ətrafında
ziddiyyətli proseslərin getdiyi haqqında ekspert dairələrində daha çox danışmağa başlayıblar. Rusiya-Ukrayna
münaqişəsinin daha da kəskinləşməsi fonunda bu, təbii olaraq bir neçə sual yaradırdı. Cənubi Qafqaz geosiyasi
turbulentliyə sürüklənə bilərmi? İranın destruktiv fəaliyyəti Rusiyanın burada mövqeyini zəiflədib, Qərbin əlqolunu aça bilərmi? Region dövlətləri bu situasiyada hansı addımları ata bilərlər? Bu və bu kimi digər suallara
cavab axtarılırdı. Bunun digər əsas arqumenti Fransa başda olmaq üzrə Avropa İttifaqının özünü regiona atmağa
çalışmasıdır. Artıq Ermənistana Aİ-nin "mülki nümayəndələri" gediblər. Bunun davamı ola bilərmi? Bu sual da
ekspertlər üçün aktualdır. Bütün bunların fonunda Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya dövlət başçılarının Soçi
görüşündə müzakirələrinin məzmunu və istiqaməti maraq doğurur, bununla bağlı müxtəlif fikirlər irəli sürülürdü.
Lakin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin qətiyyətli, məharətli və əsaslı addımları hər şeyi yoluna qoydu.
Məsələnin bu tərəfi üzərində geniş dayanmağa ehtiyac duyuruq.
Azərbaycan-Gürcüstan-Ermənistan platforması: Azərbaycan Prezidenti
regional nizamın memarı kimi
Ekspertlər hazırda dünyada çox mürəkkəb geosiyasi proseslərin getdiyinə şübhə etmirlər. Rusiya-Ukrayna
müharibəsinin fonunda böyük geosiyasi güclərin mübarizəsi getdikcə daha təhlükəli xarakter almaqdadır. İndi
müxtəlif siyasi səviyyələrdə nüvə silahının tətbiqi imkanından danışırlar. Ekspertlərə görə, bu ssenarini istisna
etmək olmaz. Dünyanın müxtəlif regionlarında, o cümlədən, Cənubi Qafqazda da geosiyasi mənzərə xeyli
mürəkkəbləşib. Bunun əsas səbəbi Ermənistanın normallaşma və sabitləşmə proseslərinə süni əngəllər törətməkdə
davam etməsi və onun havadarlarının bölgə dövlətlərinə təzyiq göstərməyə cəhd etməsidir. Konkret olaraq, Fransa
və İranın Ermənistanı tam müdafiə etmələri və həmin əsasda da Azərbaycana qarşı əsassız addımlar atmağa
çalışmaları ekspertləri rahatsız etməkdədir.
Bütün bunlar istər-istəməz sabitlik, sülh, təhlükəsizlik və əməkdaşlıq üçün yeni təşəbbüslərin irəli
sürülməsini zəruri edir. Lakin belə ziddiyyətli və mürəkkəb vəziyyətdə yeni təşəbbüslər irəli sürmək asan deyildir.
Burada başlıca məqsəd irəli sürülən təkliflərin reallaşdırılması ilə bağlıdır. Bu baxımdan Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin atdığı addımlar, reallaşdırdığı proqramlar diqqəti çəkir. Cənubi Qafqazda sülh, barış və
əməkdaşlığın təmini aspektində İlham Əliyevin iki səfərini vurğulamaq lazımdır.
Onlardan biri Azərbaycanın dövlət başçısının Gürcüstan, digəri isə Soçi səfəridir. Hər iki səfərdə İlham
Əliyev tarixi əhəmiyyəti olan fəaliyyət nümayiş etdirib. Gürcüstana səfərindən öncə, Praqa səfəri zamanı
Azərbaycan Prezidentinin regionda yeni əməkdaşlıq formatını - Azərbaycan-Gürcüstan-Ermənistan formulunu
təklif etməsi ekspertlərin böyük marağına səbəb olmuşdu. Bu təklifin reallaşması istiqamətində İlham Əliyevin
Gürcüstana səfəri mühüm rol oynayır. Gürcüstanın Baş naziri İrakli Qaribaşvili Azərbaycan rəhbərinin təklifini
yüksək qiymətləndirdiyini ifadə edib, bu formulun region ölkələrini bir sıra təhlükələrdən xilas edə biləcəyini
söyləyib. Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan kənar müdaxilə olmadan öz aralarında müstəqil şəkildə
problemləri müzakirə edib, yekun qərara gələ bilərlər.
Burada çox maraqlı və əhəmiyyətli bir geosiyasi məqam vardır. Məsələ ondan ibarətdir ki, kənar böyük
qüvvələrin regiona müdaxiləsi arzuolunan deyil. Məsələn, Azərbaycan heç bir qüvvənin müdaxiləsini arzulamır.
Gürcüstan Rusiya ilə münasibətlər qurmaq fikrində deyil, Ermənistan isə ancaq özünə dəstək verən böyük
dövlətlərin müdaxiləsini arzulayır. Bu qarışıq situasiyadan ən yaxşı çıxış yolu region dövlətlərinin özlərinin
əməkdaşlığının təşkilidir.
Lakin rəsmi İrəvan bu təklifə də lazımi reaksiya verməyib. Çünki onun əsl niyyəti Cənubi Qafqazda sabitlik
və təhlükəsizlik deyil. Buna baxmayaraq, Azərbaycan Prezidenti, faktiki olaraq, Ermənistan rəhbərliyini dilemma
qarşısında qoyub - regionda kənar təsir olmadan sülhü və təhlükəsizliyi təmin etmək mümkündür. Ermənistanla
Azərbaycanın fəaliyyətinin vurğulanan aspektləri fonunda regionun gələcəyi ilə bağlı üç mühüm geosiyasi qənaət
əldə etmək olar. Birincisi, Azərbaycan 44 günlük Zəfər savaşından sonra Cənubi Qafqazda pozitiv geosiyasi
rolunu oynamaqda davam edir. Azərbaycan bu məsələdə regionun aparıcı gücüdür.
İkincisi, Azərbaycan regionda liderlik funksiyasını yerinə yetirmək üçün kifayət qədər gücə malikdir.
İstənilən ekstremal situasiyada rəsmi Bakı regionun maraqlarına cavab verən təkliflə çıxış edə bilir. Azərbaycan
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Prezidentinin bu istiqamətdə kreativ potensialı tükənməzdir. İlham Əliyev kifayət qədər səmərəli və fəal addımları
ilə regionun xaosa və qarşıdurmaya sürüklənməsinin qarşısını alan liderdir. Bu reallığın indi daha aydın hiss
edilməsi olduqca vacib məqamdır. Çünki mürəkkəb bir situasiyada Cənubi Qafqazda hansı dövlət başçısının hansı
addımları ata bildiyini bütün dünya görür.
Üçüncüsü, aydın olur ki, regionda yalnız Ermənistan pozucu fəaliyyət göstərir. Rəsmi Tbilisi Azərbaycanın
bu təklifinə kifayət qədər müsbət yanaşır. O cümlədən, absurd Hindistan-İran-Ermənistan nəqliyyat marşrutunun
perspektivsizliyini dərk edir. İrakli Qaribaşvili regionda Azərbaycanla yaxın strateji tərəfdaşlıq çərçivəsində
fəaliyyət göstərəcəklərini bəyan edib. Prezident İlham Əliyev də iki ölkə arasında münasibətlərin, faktiki olaraq,
müttəfiqlik səviyyəsinə yüksəldiyini vurğulayıb. Bu məqam da regionun gələcəyi baxımından çox əhəmiyyətli bir
geosiyasi faktı gündəmə gətirir.
Tarixdə ilk dəfə olaraq Azərbaycan region çərçivəsində üç dövlətlə - Türkiyə, Rusiya və Gürcüstanla
strateji müttəfiqlik münasibətləri qurmağa nail olub. İran və Ermənistan isə bu prosesdən kənarda qalmaqdadırlar.
Deməli, Azərbaycan faktiki baxımdan regional miqyasda davamlı sülh, barış və əməkdaşlıq üçün olduqca faydalı
formul yaratmaqdadır. Bu ideyanın inkişafı yeni səviyyədə Cənubi Qafqazı inkişafa motivə edəcəkdir.
Bunlar Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin irəli sürdüyü Azərbaycan-Gürcüstan-Ermənistan əməkdaşlıq
platformasının regional və qlobal miqyasda faydalı formul olduğunu təsdiq edir. Əgər Ermənistan həqiqətən bu
təşəbbüsə qoşulsa, Cənubi Qafqaz uzunmüddətli sabit və inkişaf edən regiona çevrilə bilər. Bu baxımdan
Azərbaycan Prezidentinin Soçi görüşündə nümayiş etdirdiyi mövqe böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Çünki Azərbaycanın dövlət başçısı Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə görüşü zamanı açıq bəyan etdi ki,
"Qarabağ münaqişəsi artıq tarixdir, o, iki il əvvəl həll olunub. Ona görə də bu kontekstdə praktiki olaraq müzakirə
ediləsi heç bir məsələ qalmayıb". Bu, üç aspektdə tarixi bir tezisdir. Əvvəla, Azərbaycan Qarabağ məsələsini öz
gücünə həll etmiş dövlətdir və bu statusunu heç vaxt itirməyəcək.
İkincisi, Azərbaycan müstəqil siyasətində davam edir və ona bununla bağlı heç bir qüvvə təzyiq edə bilməz.
Həmin səbəbdən nə Qərb, nə də Rusiya və ya İran heç bir şeyə ümid etməməlidirlər.
Üçüncüsü, Azərbaycan müzakirələri ancaq Azərbaycanla Ermənistan arasında normalaşma müstəvisinə
atmaqla indi aktual olan məsələnin Cənubi Qafqazın rifahı və təhlükəsizliyi olduğunu bir daha ortaya qoyub.
Deməli, İlham Əliyev siyasi-diplomatik ustalıqla Gürcüstan səfərinin başlıca məqsədi ilə Soçidəki müzakirələrin
strategiyasını vahid məqsədə xidmət müstəvisinə gətirə bilib. Bu iki görüş-müzakirələr həmin mənada bir-birini
tamamlayır. Onları birləşdirən ana xətt Cənubi Qafqazda sülh, sabitlik, təhlükəsizlik və əməkdaşlığın təmin
edilməsidir. Hazırkı mürəkkəb geosiyasi şəraitdə bunu İlham Əliyevin regional lider kimi böyük uğuru hesab
etmək olar!
Soçiyə aparan yollar: İlham Əliyevin qürurlu duruşu və Paşinyan Putinin çətiri altında
Soçidə aparılan danışıqlar və qəbul edilən birgə bəyanatın mətni də həmin tezisin doğruluğunu təsdiqləyir.
Bəyanatın məzmunu tam olaraq İlham Əliyevin qələbəsini nümayiş etdirir.
Öncə vurğulayaq ki, müxtəlif ölkələrin ekspert dairələrində Soçi görüşü ilə bağlı bir sıra hallarda
spekulyativ fikirlər səsləndirilməsi müşahidə edilmişdi. Onlar görüşdə Nikol Paşinyanın "yeni şərtlər"
qoyacağından bəhs edirdilər. Məsələn, guya Rusiya sülhməramlılarının mandatı 10-15 il də uzadıla bilər. Və
yaxud məsələni hansı geosiyasi gücün - Qərb, yoxsa Rusiyanın dominantlığının təsdiq olunacağı aspektində
təqdim etməyə çalışırdılar. Qərb tərəfdən də müəyyən informasiya axını vardı, Rusiyanın regionda dominantlığını
itirdiyi və Qərbin regiona müdaxiləsinin qaçılmaz olduğu təəssüratını yaratmağa çalışırdılar.
Bu kontekstdə N.Paşinyanın da saxta bir "oyun" oynamaq istəyi üzə çıxdı. O, Qərblə Rusiya arasında
uğursuz bir manevr edib bəyan etdi ki, "Vaşinqton planı" yoxdur, "Azərbaycan planı vardır". Bununla o, bir
tərəfdən, Azərbaycanla Rusiya arasında narazılıq yaratmağa çalışır, digər tərəfdən isə, Ermənistanın Rusiyanın
planına uymaq istədiyini nümayiş etdirirdi. Məsələnin kökü isə Rusiya Prezidentinin "Valday" beynəlxalq
diskussiya klubunun plenar iclasında çıxışı zamanı söylədiyi müəyyən fikirlərlə bağlıdır. Həmin tədbirdə bir
erməni analitik V.Putinə Ermənistanla Azərbaycan arasında imzalanacaq sülh müqaviləsi ilə bağlı sual vermişdi.
V.Putinin cavabı bir qədər qeyri-müəyyən olmuşdu. Belə ki, Rusiya Prezidenti Ermənistan və erməni xalqının
qəbul edəcəyi hər bir sazişə razı olacağını bəyan etmişdi. Əgər Ermənistan rəhbərliyi Vaşinqtonun təklif etdiyi
planı qəbul edib, Qarabağın Azərbaycan tərkibində qalmasına etiraz etməsə, Moskva da məmnuniyyətlə buna razı
olacaq.
Əslində, burada V.Putin diplomatik hiyləyə əl atmış və onsuz da aksiom olan bir faktı ermənilərə onu dəyişə
biləcəyinin işarətini vermişdi. Ekspertlər bununla, faktiki olaraq, V.Putinin N.Paşinyana onun əsl mövqeyini
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bildiyinin siqnalı kimi qiymətləndirirdilər. Çünki V.Putin dəqiq bilir ki, münaqişə həll edilib və Qarabağ onsuz
da Azərbaycanındır. Burada hər hansı bir üsulla (hərbi və ya siyasi-diplomatik) vəziyyəti dəyişmək qeyrimümkündür. Lakin primitiv erməni diplomatiyası bu şirnikdirici tələyə düşdü.
Xatırladaq ki, həmin məqamda N.Paşinyan V.Putinin söylədiklərinə reaksiya verərək "Ermənistan üçün
əsas olanı Rusiyanın planıdır" dedi. Rəsmi İrəvan onu qəbul edir və deməli, işarə vermək istəyir ki, Rusiyanın
planında Qarabağın Azərbaycanın tərkibində olması şərti yoxdur. Bundan başqa, N.Paşinyan Rusiya
sülhməramlılarının regionda qalması müddətinin 10-15 il uzadılması təklifini irəli sürəcəyini bəyan etdi.
Və bütün bunların fonunda yağışlı-çiskinli Soçidə N.Paşinyanın V.Putinin böyük qara çətiri altına
sığınması Ermənistanın tam olaraq yenə də Rusiyadan asılılığı kimi qiymətləndirilir.
Burada bir məqamı da vurğulamağa ehtiyac görürük. Soçi görüşündən əvvəl keçirilən KTMT-nin iclasında
Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko sözün həqiqi mənasında N.Paşinyanın dərsini verdi. O, açıq dedi ki, "get
problemini İlham Əliyevlə razılaşmaqla həll et". KTMT bu kimi məsələlərlə məşğul olmamalıdır. Həm də
Azərbaycan KTMT üzvlərinin strateji tərəfdaşıdır. Onun da maraqlarını gözləmək lazımdır.
Görünür, bu dərsdən də nəticə çıxara bilməyən N.Paşinyan eyni səhvləri Soçi görüşü ərəfəsi də təkrar etdi.
Ancaq onun bütün səhvlərini İlham Əliyev ustalıqla "düzəltdi"!
Azərbaycan Prezidenti Soçidə aydın mövqe ortaya qoydu. Göstərdi ki, Azərbaycan Qarabağ məsələsini həll
edib və bu, üç sənəddə öz təsbitini tapıb. Onlar 2020-ci il 9 noyabr, 2021-ci il 11 yanvar və 26 noyabr tarixli
üçtərəfli bəyanatlardır. Həmin bəyanatlarda həm münaqişənin sona çatdığı, həm də postmünaqişə mərhələsində
atılmalı olan addımlar müddəalarla təsbit edilib. Ona görə də 2022-ci ilin oktyabrında Soçidə yalnız postmünaqişə
mərhələsində Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılmasından danışıldı. Həmin
danışıqlar da vurğulanan sənədlərdə nəzərdə tutulan istiqamətdə və punktlar kontekstində aparıldı. Məsələn,
erməni silahlı dəstələrinin hansı səbəblərdən Azərbaycan ərazisini tərk etmədiyi ilə bağlı müzakirələr aparıldı.
Digər tərəfdən, hansı səbəblərdən Ermənistan tərəfi kommunikasiyaların açılmasını ləngidir. Niyə yenə də
Ermənistan ərazisindən Azərbaycana atəş açılır. Nə üçün Zəngəzur dəhlizinin açılışı ləngidilir və s.
Bütün bunların qarşısında N.Paşinyan heç bir tutarlı mövqe ortaya qoya bilməyib və birgə bəyanatı
bloklamağa cəhd göstərib. Onun bu yersiz cəhdinin də qarşısı alınıb. Bəyanatın mətninə nəzər saldıqda, orada
Azərbaycan Prezidentinin nəzərdə tutduğu bütün müddəaların yer aldığını görmək olur. O cümlədən, bəyanatda
tərəflərin məsələyə ümumi yanaşması aşağıdakı kimi ifadə edilib: "Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin
kompleks şəkildə normallaşdırılması, sülhün, sabitliyin, təhlükəsizliyin və Cənubi Qafqazın davamlı iqtisadi
inkişafının təmin edilməsi naminə göstərilən bütün razılaşmalara dönmədən riayət edilməsinə sadiq olduğumuzu
təsdiq etdik. Qalan məsələlərin, o cümlədən, humanitar məsələlər blokunun təxirə salınmadan həllinə yönəlmiş
əlavə səylər göstərmək barədə razılaşdıq".
"Əlvida münaqişə!":
"Salam Azərbaycanın Qarabağı!"
Aydın görünür ki, söhbət nə Qarabağdan, nə də kiminsə mandatının uzadılmasından deyil, məhz
"Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin kompleks şəkildə normallaşdırılması, sülhün, sabitliyin,
təhlükəsizliyin və Cənubi Qafqazın davamlı iqtisadi inkişafının təmin edilməsi"ndən gedir. Bu, N.Paşinyanın
görüşlə bağlı əsas tezisinin iflasını ifadə edir.
Bəyanatda daha sonra deyilir: "Rusiya sülhməramlı kontingentinin yerləşdiyi zonada təhlükəsizliyin təmin
edilməsinə mühüm töhfəsini qeyd edərək onun regionda vəziyyətin sabitləşməsinə yönəlmiş səylərinə ehtiyac
olduğunu vurğuladıq.
Güc tətbiq etməkdən və ya onu tətbiq etməklə hədələməkdən çəkinmək və bütün problemli məsələləri BMT
Nizamnaməsinə və 1991-ci il Alma-Ata Bəyannaməsinə uyğun olaraq suverenliyin, ərazi bütövlüyünün və
sərhədlərin toxunulmazlığının qarşılıqlı tanınması əsasında müzakirə və həll etmək barədə razılığa gəldik".
Bu müddəadan da görünür ki, tərəflər regionda əsas sülhməramlı qüvvə kimi Rusiyanı qəbul edirlər və buna
görə əlavə "sülhməramlılar"a ehtiyac yoxdur. Konkret olaraq, tərəflər Qərbin vasitəçiliyinin bu çərçivədən kənara
çıxa bilməyəcəyini ifadə edirlər. Rusiya əsas vasitəçidir və sabitliyi təmin etməkdə aparıcıdır. Fransa, Avropa
İttifaqı və ya Amerikanın müdaxiləsi yolverilməzdir. Bu da N.Paşinyana ağır bir "tərs şapalaq"dır. Üstəlik,
münasibətlərin normallaşması BMT Nizamnaməsinə və ərazi bütövlüyünün təminini nəzərdə tutan sənədlərə
uyğun olmalıdır. Bu isə delimitasiya və demarkasiya prosesinə kənar müdaxiləyə yol verilməyəcəyi deməkdir.
Və nəhayət, bütün bunların fonunda daha bir əhəmiyyətli məqam: "Regionda davamlı və uzunmüddətli
sülhə nail olmaq məqsədilə Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasında sülh müqaviləsi
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bağlanmasına fəal hazırlaşmağın vacibliyini vurğuladıq. Mövcud işlənilən təkliflər əsasında məqbul həll
yollarının axtarışını davam etdirmək barədə razılaşdıq. Rusiya Federasiyası buna hər vasitə ilə kömək göstərəcək".
Bu müddəanın da mənası Ermənistanın əsas fikrini Azərbaycanla sülh müqaviləsini imzalamağa
yönəltməkdən ibarətdir. Başqa təxribatlarla məşğul olmasın, o cümlədən, Qarabağ məsələsinin tam həll edildiyini
birmənalı qəbul etsin.
Ekspertlərin Soçi görüşünün bu nəticələrini qiymətləndirməsi də çox maraqlıdır. Onlar hesab edirlər ki,
Soçi görüşü bir sıra geosiyasi məqamı aydınlaşdırır. Birincisi, məsələ böyük mənada Qərblə Rusiyanın region
uğrunda mübarizəsinin yeni bir mərhələsinin başlanması ilə bağlıdır. V.Putin nümayiş etdirdi ki, Cənubi Qafqazda
regional məsələlərin həllində aparıcı rolu saxlamaq niyyətindədir və birgə bəyanat onun təsdiqidir.
İkincisi, buna baxmayaraq, bir sıra ekspertlər əmindirlər ki, Rusiya regionda yeganə dominant güc deyildir
və bura Türkiyənin ciddi təsiri var, İran faktorunu istisna etmək olmaz və üstəlik, Qərbin də təsiri mümkündür.
İsrailin potensial olaraq regionda qüvvələr nisbətinə təsiri arxa plana atılmamalıdır.
Üçüncüsü, N.Paşinyanın növbəti dəfə rus diplomatiyasını aldatmaq planı baş tutmadı. Əksinə, ona
xəbərdarlıq edildi ki, vəzifəsini və başını itirə bilər. Ekspertlər bu baxımdan Soçi görüşü ərəfəsi Xankəndidə
separatçıların mitinq təşkil etməsini arqumentlərdən biri kimi göstərir, həmin bağlılıqda da "Vardanyan faktoru"na
diqqət çəkirlər.
Dördüncüsü, bir sıra ekspertlər hesab edirlər ki, Soçidə Azərbaycan və Ermənistana güclü təzyiqlər olub.
Lakin əsas olaraq Azərbaycan buna tab gətirib və öz mövqeyini qəti şəkildə ortaya qoyub. Bu isə növbəti dəfə
Azərbaycan Prezidentinin yüksək liderlik keyfiyyətinin təsdiq olunması deməkdir.
Nəhayət, Soçi görüşü göstərdi ki, Qərb-Rusiya qarşıdurması Cənubi Qafqazda yeni məzmun çaları kəsb
edir. ABŞ və Avropa İttifaqı rəsmilərinin dəfələrlə Azərbaycan və Ermənistan rəhbərləri ilə görüşməsi onu
göstərir ki, Qərbin əl çəkmək fikri yoxdur. O, Rusiyanı regiondan sıxışdırmağa çalışır və buna davam edəcək.
Deməli, növbəti görüşü Brüsseldə görə bilərik. Və orada hansı bəyanatın veriləcəyi maraqlı olacaq. Ancaq bütün
hallarda Azərbaycan müstəqil və qalib mövqeyindən zərrə qədər də geri çəkilməyəcək. Çünki Azərbaycan tarixi
ədaləti, barışı, sülhü, əməkdaşlığı reallaşdırmağa çalışır. Qələbə yenə də Bakınındır!
525-ci qəzet. - 2022. - 4 noyabr. - № 202. - S. 8-9.
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Türk Dövlətləri Təşkilatı: Dünyanın yeni güc mərkəzi
Azərbaycan Zəngəzur dəhlizinin yaradılmasını fəal şəkildə təşviq edir və onunla bağlı öz ərazisində
genişmiqyaslı fəaliyyət həyata keçirir
Günel Eyyubova
Noyabrın 11-də Səmərqənddə IX Zirvə Görüşü keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatı türk xalqları arasında
hərtərəfli əməkdaşlıq məqsədi ilə yaradılmış dövlətləri birləşdirən beynəlxalq təşkilatdır. Bu təşkilat Türkiyə,
Azərbaycan, Qazaxıstan və Qırğızıstanın təşəbbüsü ilə 2009-cu il oktyabrın 3-də Türk Şurası adı ilə yaradılmışdı.
Həmin gün həm də Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Günü elan edilib və bu tarix Türk Şurasının yaradılmasının
ildönümü hesab olunur.
Ötən il noyabrın 12-də isə İstanbulda keçirilən Türk Şurası Liderlərinin VIII Zirvə toplantısında Türk
Şurasının rəsmi adı dəyişdirilərək Türk Dövlətləri Təşkilatı adlandırıldı. Türk Şurasının yaradılmasında məqsəd
türkdilli ölkələr arasında əməkdaşlığı dərinləşdirmək, regional sülh və sabitliyə töhfə vermək olub. Razılaşmaya
əsasən, ölkələr xarici siyasət məsələlərində vahid mövqedən çıxış etməli, terrorizm və cinayətkarlığa qarşı
mübarizədə fəaliyyətləri əlaqələndirməli, ticarət və investisiyalar üçün əlverişli mühit yaratmalı, hərtərəfli iqtisadi
inkişafı təmin etməli, elm, texnologiya, elmi-texniki sahədə əməkdaşlığı genişləndirməlidir. Qeyd edək ki,
təşkilatın üzvü olan beş ölkə: Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkiyə, Özbəkistan, müşahidəçilər Macarıstan və Türkmənistandır.
Türkdilli dövlətlərin əməkdaşlığının əsasını ortaq tarixi-mədəni irs, ortaq dil təşkil edir. Prezident İlham
Əliyev bəyan edir ki, bu gün biz türk dövlətləri arasındakı birlikdən danışarkən gələcəyə baxırıq. Türkdilli xalqları
ortaq mədəniyyət, adət-ənənələr, milli-mənəvi və dini dəyərlər, tarixi köklər, etnik əlaqələr birləşdirir və bu
amillər qarşılıqlı səmərəli fəaliyyət üçün əsas təməldir. Hazırda bu əlaqələrin əhatə dairəsi çoxşaxəlidir.
Türk dövlətlərinin səciyyəvi xüsusiyyətləri ortaq dəyərlərdir. Bu dövlətləri qeyd etdiyimiz kimi əsrlər boyu
mövcud olan bir sıra amillər bağlayır. Türk dövlətlərinin birliyindən danışarkən ilk olaraq göz önünə gələn heç
şübhəsiz ki, Azərbayca-Türkiyə dostluğu, qardaşlığıdır. Məsələn, 2020-ci ildə dünya İkinci Qarabağ müharibəsi
dövründə türk dünyasının, ələlxüsus Türkiyənin və Azərbaycanın əzminin, prinsipiallığının və qüdrətinin şahidi
oldu. 44 gün ərzində Azərbaycan Türkiyənin mənəvi dəstəyi ilə Ermənistan üzərində tam hərbi Qələbə qazandı.
Bu gün Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş torpaqlarında geniş quruculuq-bərpa işləri aparılır. Müharibənin
bitməsindən dərhal sonra Qarabağ bölgəsində genişmiqyaslı bərpa və infrastruktur quruculuğu işlərinə
başlanılması, əhəmiyyətli layihələrin icrasının şahidi olmaq, hava limanlarının, Zəfər yolunun qısa zaman ərzində
istifadəyə verilməsi, Böyük Qayıdışın başlanması da Azərbaycan dövlətinin inkişafının sürətini, gücünü göstərir.
Lakin bu işdə Azərbaycan yenə də tək deyil. Qarabağın yenidən çiçəklənməsində qardaş Türkiyə başda olmaqla
digər türkdilli dövlətlər də öz dəstəyini əsirgəmirlər.
Azərbaycanın 28 ildən sonra hərbi Qələbə qazanması qardaş Türkiyəni də qürurlandırır, eyni zamanda, türk
dünyası üçün çox şey ifadə edir. Ötən il noyabrın 12-də İstanbulda Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının
VIII Zirvə Görüşündə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə Türk
Dünyasının Ali Ordenini təqdim edərkən bu fikirləri səsləndirmişdi: “Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü yenidən
təmin etməsi türk dünyasının birliyini və bərabərliyini genişləndirmişdir. Qarabağın azadlığının rəmzi olan
“Xarıbülbül” türk dünyası üçün Zəfərin müjdəçisi olmuşdur”. Türkiyə Prezidenti IX Zirvə Görüşündə çıxışı
zamanı da Azərbaycanı Qələbəsinin ikinci ildönümü münasibətilə təbrik etdi və xatırlatdı ki, qardaş ölkə haqlı
mübarizəsində olduğu kimi, sülh axtarışında da Azərbaycanın yanındadır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü istər işğal dövründə, istərsə də İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra daim
dəstəkləyən digər dövlətlər Qazaxıstan və Özbəkistandır. Dost ölkə Qazaxıstan işğaldan azad olunan
torpaqlarımızın abadlaşdırılması işində yaxından iştirak edir. Xatırladaq ki, Qazaxıstan Prezidentinin ölkəmizə
səfəri zamanı dost ölkənin azad Qarabağa hədiyyəsinin təqdimatı olmuşdu. Belə ki, Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev və Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Qazaxıstanın “Bİ-Group” Holdinqi tərəfindən Füzuli
şəhərində inşa ediləcək Kurmanqazı adına Uşaqların Yaradıcılığının İnkişafı Mərkəzinin layihəsi ilə tanış oldular.
Türk Dövlətləri Təşkilatının IX Zirvə Görüşündə çıxış edən Prezident İlham Əliyev vurğuladı ki, son 7
ayda üçüncü dəfə qardaş Özbəkistana səfər edir: “Səfərlər zamanı Prezident Şavkat Mirziyoyev ilə apardığım
müzakirələr onu göstərir ki, Azərbaycan-Özbəkistan əlaqələri daha da yüksək səviyyəyə qalxmışdır.”
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Eyni zamanda, Prezident İlham Əliyev keçmiş məcburi köçkünlərin öz doğma yurdlarına dönüşü üçün
“Böyük Qayıdış” proqramının icrasına başlandığını diqqətə çatdıraraq qeyd etdi ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğan azad edilmiş torpaqlara üç dəfə səfər edib, Şuşada, Füzulidə, Zəngilanda və Cəbrayılda olub:
“Mən digər türk dövlətlərinin başçılarını da Qarabağa və Şərqi Zəngəzura dəvət edirəm. Fürsətdən istifadə edərək,
mən işğaldan azad edilmiş Füzuli rayonunda Özbəkistan tərəfindən tikiləcək məktəbə və Qazaxıstan tərəfindən
inşa olunacaq yaradıcılıq mərkəzinə görə Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyevə və Qazaxıstan Prezidenti
Kasım-Jomart Tokayevə minnətdarlığımı bildirirəm. Bunlar Azərbaycan-özbək və Azərbaycan-qazax xalqları
arasında olan qardaşlığın təzahürüdür.”
Zəngəzur dəhlizinin regional əhəmiyyətindən danışan ölkə başçısı İlham Əliyev bildirdi ki, İkinci Qarabağ
müharibəsinin nəticələri bölgə üçün yeni imkanlar açır. Azərbaycan Zəngəzur dəhlizinin yaradılmasını fəal
şəkildə təşviq edir və dəhlizlə bağlı öz ərazisində genişmiqyaslı fəaliyyət həyata keçirir. Zəngəzur dəhlizinin
açılmasından bütün region ölkələri faydalanacaq.
İki sahil.-2022.-12 noyabr.-№207.-S.9.

2390

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

Azərbaycanın çoxvektorlu siyasəti…
İsraildə səfirlik, Fələstində diplomatik nümayəndəliyimiz açılacaq
Pərviz Sadayoğlu
Xəbər verildiyi kimi, dünən Milli Məclisin iclasında çıxış edən parlamentin Beynəlxalq münasibətlər
və parlamentlərarası əlaqələr komitəsinin sədri Səməd Seyidov Azərbaycanın İsraildə səfirliyinin təsis
ediləcəyini bildirib. Komitə sədri qeyd edib ki, İsrail Azərbaycanda 1993-cü ildə səfirliyini açıb: “44 günlük
Vətən müharibəsində Azərbaycana xüsusi yardım göstərmiş, kənarda qalmamış bir ölkə ilə əlaqələri
inkişaf etdiməliyik”.
S.Seyidov bildirib ki, səfirliyimizin açılmasından sonra Azərbaycan-İsrail əlaqələri daha da inkişaf edəcək.
Bundan əlavə, S.Seyidov bildirib ki, Azərbaycanın Fələstində Təmsilçilik Ofisin də açılacaq. Bu barədə
“Azərbaycan Respublikasının Fələstin Dövlətində (Ramallah şəhərində) Təmsilçilik Ofisinin təsis edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsində qeyd olunub. Fələstin 2011-ci ildə Azərbaycanda
təmsilçilik açıb. Azərbaycanın İslam dünyasında, ərəb dünyasında haqq sözünün daha aydın şəkildə eşidilməsi
üçün bu, olduqca vacib məsələdir.
Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxladığı dövrdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü hər
zaman dəstəkləyən, eləcə də ölkəmizlə yaxın tərəfdaşlıq münasibətində olan İsrail dost ölkələrdən sayılır. Artıq
uzun illərdir ki, rəsmi Təl-Əviv Azərbaycanın müdafiə sənayesinin inkişafında, eləcə də digər müstəvilərdə
ölkəmizlə yaxın əməkdaşlığa malikdir. İsraildə səfirliyimizin açılması isə bu əməkdaşlığa yeni nəfəs qazandıra
bilər. O baxımdan ki, son bir il ərzində İsrailin Azərbaycanın strateji müttəfiqi olan Türkiyə ilə əlaqələrinin
normallaşması regionda yeni əməkdaşlıq plaftormasının əsasını qoyub. Bu, bir sıra sahələrdə aktiv tərəfdaşlığa
münbit zəmin yaradır.
Azərbaycan - Türkiyə - İsrail geosiyasi oxu möhkəmlənir
Azərbaycanın İsraildə səfirliyinin açılmasını mühüm bir addım kimi dəyərləndirən politoloq İlyas
Hüseynov bildirib ki, bu addım Azərbaycan - İsrail münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi üçün əlverişli şərait
formalaşdırır. Onun sözlərinə görə, indiyə qədər Azərbaycanın İsraildə səfirliyi fəaliyyət göstərməyib: “Bunun da
bir sıra səbəbləri vardı. İlk növbədə İranla münasibətləri pozmamaq üçün belə bir strateji qərar verilmirdi. Lakin
İran Ermənistanla daha sıx əlaqələrinin qurulmasının tərəfdarı qismində çıxış etdi və bu balansı pozdu. Qafanda
İran konsulluğunun açılması, Təbrizdə Ermənistanın baş konsulluğunun açılışına hazırlıq işlərinin görülməsi buna
misaldır. Azərbaycanın bu diplomatik gedişi etməsi üçün əlində tutarlı səbəbləri var. Digər tərəfdən, indiki dövrə
qədər, xüsusilə Vətən müharibəsindən sonra Azərbaycanın İsraildə turizm və ticarət nümayəndəliyi fəaliyyətə
başlamışdı. Bu da çox önəmli bir siyasi gediş idi. İsraillə Azərbaycan arasında iqtisadi münasibətlər və turizm
sahəsində olan əməkdaşlıq dərinləşdirilir. Hazırki situasiyada bu nümayəndəlik asanlıqla səfirliyə çevrilə bilər.
Bunun üçün baza da formalaşdırılıb. Eyni zamanda İsraildə keçirilən parlament seçkilərində Azərbaycanın dostu
sayılan Benyamin Netanyahunun qələbəsi də ölkəmiz üçün sevindirici haldır. Netanyahu Azərbaycanı tanıyır və
əlaqələrin qurulmasında mühüm rolu olan şəxslərdəndir. Bu siyasətçinin Prezident İlham Əliyevlə görüşləri hər
zaman xatırlanır”.
Münasibətlərin inkişafını həm də Türkiyə - İsrail əlaqələrinin yenidən qurulması kontekstində izah edən
politoloq bildirib ki, Azərbaycan Türkiyə-İsrail münasibətlərinin yaxınlaşmasını istəyir. “Çünki bu dövlətlərin
biri bizə dost, digəri qardaş və strateji müttəfiqimiz olan ölkədir. Fikrimcə, Türkiyə-İsrail münasibətlərinin
istiləşməsində də Azərbaycanın mühüm rolu və təşəbbüsləri olub. İsrail Yaxın Şərqdə çox böyük nüfuza malik
olan dövlətdir. Bu dövlətin lobbisi bütün dünyada böyük nüfuz sahibidir. Türkiyə-ABŞ münasibətlərinin
yaxınlaşmasında, Türkiyə və Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya bəyan olunmasında İsrailin mühüm xidmətləri
ola bilər. Biz bu gün yanımızda güclü, nüfuzlu dövlətləri görməkdə maraqlıyıq. Türkiyə və Azərbaycanın
geosiyasi maraqları məhz təhlükəsizliyin möhkəmlənməsinə yönəlib. Artıq Azərbaycan - Türkiyə - İsrail
geosiyasi oxunun möhkəmlənməsini biz daha geniş şəkildə görə bilərik. Çünki diplomatik nümayəndəliyin
açılması məhz siyasi fəaliyyətin daha uğurlu şəkildə tənzimlənməsinə xidmət edəcək”, - deyən İ.Hüseynov onu
da vurğulayıb ki, İsraillə Azərbaycan arasında olan sıx əlaqələr, həm də yəhudilərin Azərbaycanda tarixən
2391

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan
diplomatiyası

yaşaması amili ilə də bağlıdır. Bu kimi amillər isə Bakı ilə Təl-Əviv arasındakı münasibətlərin daha da
yaxınlaşmasına şərait yaradır.
Azərbaycan Fələstin ilə münasibətlərinə böyük diqqət ayırır
Fələstinə gəldikdə isə, bu dövlətlə münasibətlərin inkişafında da Azərbaycan hər zaman maraqlı olub. Yeri
gəlmişkən, noyabrın 15-də Fələstin Dövlətinin milli bayramı münasibətilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
Fələstin Dövlətinin Prezidenti Mahmud Abbasa ünvanladığı məktubda da iki ölkə arasında münasibətlərin birgə
səylərlə həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli əsasda uğurla inkişaf edəcəyinə inam ifadə olunur.
Ümumiyyətlə, xarici siyasət kursunda hər zaman çoxvektorlu əlaqələrə üstünlük verən Azərbaycanın
addımları bütün dünyada müsbət mənada təqdir edilir. Məsələn, bir sıra xarici KİV-lər Qoşulmama Hərəkatına
uğurla sədrlik edən və İslam dövləti kimi böyük nüfuza malik olan Azərbaycanın Fələstin probleminin BMT-nin
və İƏT-in qətnamələri əsasında həllində də fəal rol oynadığını bildirirlər. Azərbaycan dövlətinin Fələstin xalqına
dəfələrlə humanitar yardımlar göndərdiyinin qeyd edildiyi bu kimi məqalələrdə Prezident İlham Əliyevin Fələstin
dövləti ilə diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illiyi münasibətilə bu ilin aprelində öz həmkarı Mahmud
Abbasa ünvanlandığı məktubda Bakının Fələstinlə bağlı bir sıra mühüm tədbirlərə ev sahibliyi edərək regionda
sülhün və təhlükəsizliyin təmin edilməsinə töhfə verdiyini qeyd etməsi də vurğulanıb. Bundan başqa, Fələstin
dövləti də Azərbaycanın bu ölkədə diplomatik nümayəndəlik açmasında hər zaman maraqlı olub. Məsələn, bu ilin
avqustunda Türkiyənin Konya şəhərində Prezident İlham Əliyevlə görüşən Fələstinin baş naziri Mohammed
Ştayyeh də Fələstində Azərbaycan səfirliyinin açılmasına ümid etdiyini bildirmişdi. Baş nazir Fələstinlə
həmrəyliyinə, göstərdiyi dəstəyə və humanitar yardıma görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirmişdi.
Prezident İlham Əliyev də Azərbaycan xalqının Fələstin xalqı ilə həmrəy olduğunu, siyasi, iqtisadi, mədəni və
təhsil sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsinin vacibliyini vurğulamışdı.
Azərbaycanın Fələstində diplomatik nümayəndəlik açması məsələsinə də münasibət bildirən politoloq İlyas
Hüseynov deyib ki, Azərbaycan Fələstin ilə münasibətlərinə də böyük diqqət ayırır. Onun fikrincə, Fələstin
probleminin həlli müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində böyük bir irəliləyişə səbəb olacaq: “Bu baxımdan
Azərbaycan İsraildə səfirlik açmaqla yanaşı, Fələstində də diplomatik nümayəndəliyin təsis olunması kimi bir
mühüm qərar verib. Bu, həm də Azərbaycanın balans siyasətinin göstəricisidir, təzahürüdür. Eyni zamanda
Azərbaycan ərəb dünyası ilə, İslam dünyası ilə münasibətlərə də böyük diqqət ayırır. Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin Ərəb Dövlətləri Liqasının Sammitində xüsusi statuslu qonaq qismində iştirak etməsi, Qoşulmama
Hərəkatının rəhbəri kimi bu tədbirə qatılması, Əlcəzairdə çoxsaylı mühüm görüşlər keçirməsi bunun
göstəricisidir. Azərbaycan müxtəlif qütblərdə, vektorlarda yerləşən güc mərkəzləri ilə münasibətləri uğurla inkişaf
etdirir və ölkəmizin həqiqətlərinin bəyan olunması siyasətini həyata keçirir. Bu isə Azərbaycana ancaq dostlar
qazandırır. Bu mənada, Fələstində də diplomatik nümayəndəliyin açılması Azərbaycanın çoxvektorlu siyasətinin
tərkib hissəsi kimi dəyərləndirilməlidir”.
Yeni Azərbaycan.-2022.-19 noyabr.-№212.-S.5.
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Diplomatik münasibətlərin gücləndirilməsində
atılan daha bir uğurlu addım
Mehparə Əliyeva
"İsraildə səfirlik, eləcə də Fələstində təmsilçilik ofisi açmaq qərarı bizim milli maraqlarımıza əsasən
verilmiş bir qərardır, İsrail və Fələstinlə uzunmüddətli əməkdaşlığı əks etdirir. Əminəm ki, həmin qərar sülh
işinə xidmət edəcək və bu, faktiki olaraq uzunmüddətli, mehriban əməkdaşlığın rəsmiləşdirilməsidir... Bu,
regionda heç də bütün ölkələri sevindirmir. Amma bizim məqsədimiz müəyyən stereotipləri olanları xoşbəxt
etmək deyil. Məqsədimiz xalqımızı xoşbəxt etmək, Azərbaycan üçün doğru olanı etməkdir və biz bunu edirik".
Bu fikirləri noyabr ayının 25-də ADA Universitetində "Orta Dəhliz boyunca: geosiyasət, təhlükəsizlik və
iqtisadiyyat" mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransda iştirakı zamanı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
bildirmişdir.
Prezident İlham Əliyevin İsrailin Təl-Əviv şəhərində ölkəmizin səfirliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi
haqqında 26 noyabr tarixli Sərəncamı məqsədyönlü, düşünülmüş siyasətin göstəricisi olmaqla əvvəllər qurulmuş
əlaqələrin inkişaf etdirilməsi istiqamətində atılmış uğurlu addımdır. Belə ki, hələ 1992-ci ildə ölkəmiz ilə İsrail
arasında diplomatik münasibətlər qurulmuş, tolerant, multikultural ənənələrə sadiq qalan, hər zaman başqa
dinlərə, onun nümayəndələrinə dözümlülük nümayiş etdirən ölkəmizdə yəhudilər xalqımızla birgə səmimi dostluq
münasibətində yaşamış, dövlətlərimiz arasında müxtəlif sahələri əhatə edən əməkdaşlıq əlaqələri mövcud
olmuşdur. Ölkəmizdə tolerantlıq ənənələrinin qorunması işinə xüsusi əhəmiyyət verən Heydər Əliyev Fondunun
həyata keçirdiyi "Tolerantlığın ünvanı - Azərbaycan" layihəsi çərçivəsində "Or-Avner" Beynəlxalq Fondu ilə
birgə Bakıda yaşayan yəhudi uşaqları üçün 600 yerlik təhsil mərkəzi inşa edilmişdir. Bu gün də bu münasibətlər
ikitərəfli əlaqələrin inkişafında özünü daha qabarıq göstərir. Həmçinin "Azərbaycan Respublikasının Fələstin
Dövlətində (Ramallah şəhərində) Təmsilçilik Ofisinin təsis edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası
Qanununun layihəsinin Milli Məclisdə müzakirələrdən sonra qəbul edilməsi də dövlətimiz tərəfindən diplomatik
səylərin gücləndirilməsi istiqamətində atılan mühüm addımlardandır.
Azərbaycan ilə Türkiyə arasında dərin köklər, möhkəm təməllər üzərində qurulan dostluq, qardaşlıq
münasibətləri qırılmaz tellərlə bir-birinə bağlıdır. Heç bir ölkənin tarixində müşahidə olunmayan, siyasi
müstəvidə həyata keçirilən əməkdaşlıq əlaqələri xalqlar arasında dostluq, qardaşlıq münasibətlərinə çevrilib. Dili
bir, dini bir olan Azərbaycan-Türkiyə birliyi bütün dünyada sarsılmaz güc, yenilməz qüvvə olaraq qəbul edilir.
Dünyada baş verən hadisələrdə Azərbaycan-Türkiyə birliyinin təsir gücü artaraq bu gün beynəlxalq əhəmiyyətli
layihələrin gerçəkləşməsində özünü göstərir. Əməkdaşlığın, tərəfdaşlığın və qardaşlığın müttəfiqlik səviyyəsinə
yüksələn Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri bütün sahələr üzrə möhkəmlənməklə iki qardaş ölkəni daha da
gücləndirir. Hər şeydən əvvəl, dost, qardaş olan ölkələrimiz eyni zamanda etibarlı tərəfdaş kimi də potensiallarını
birləşdirərək bütün dünyada birlik, həmrəylik nümayiş etdirirlər. Birlikdə həm hərbi, həm də iqtisadi gücünü
artıran ölkələrimiz siyasi müstəvidə də eyni mövqedən çıxış edirlər. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra hərbi
sahədə qardaş ölkə ilə əməkdaşlığını daha da gücləndirən Azərbaycan ordusunun maddi-texniki bazasını
möhkəmləndirməklə yanaşı, onun döyüş qabiliyyətinin artırılması, daha da gücləndirilməsi, müdafiə
infrastrukturuna böyük sərmayələrin qoyulması istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirir. Həm Türkiyə, həm
də Azərbaycanda birgə təlimlərin keçirilməsi, təcrübə mübadiləsinin aparılması, bu sahədə ümumi təşəbbüslər
regionda sülhün, sabitliyin bərqərar olmasına xidmət edir.
Gündən-günə yüksələn xətlə inkişaf edən, hərbi, siyasi, iqtisadi, ticarət, mədəniyyət sahələrində gələcəyə
yönəlmiş Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri yalnız iki ölkə arasında məhdudlaşmayaraq bütün Türk dünyasını əhatə
edir. Türkdilli dövlətlərin birliyi isə öz növbəsində dünya ölkələri ilə əlaqələrin genişlənməsinə,
möhkəmlənməsinə stimul verir. Bu birlik isə bəzi qərb dövlətlərinin, ermənipərəst ölkələrin ən böyük
narahatçılığıdır. Yalnız türkdilli ölkələr deyil, bir çox qeyri-müsəlman, lakin bəzi müsəlman ölkələrindən qat-qat
yaxın, dost ölkələr də bu birlikdən, həmrəylikdən güc alır, Azərbaycan və Türkiyə ilə əlaqələrini möhkəmləndirir,
məkrli siyasət yürüdən, ölkələrin ərazi bütövlüyünü pozan, daxili işlərinə qarışan, işğalçı ölkələrə qarşı birgə
uğurlu siyasət həyata keçirirlər. Azərbaycan və Türkiyə bu dostluğa böyük dəyər verərək, bunu yüksək
qiymətləndirir.
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Azərbaycan ilə İsrail arasında uzun illərə söykənən dost bağları var. Bu əlaqələrin İsrail ilə Türkiyə arasında
da möhkəmlənməsində Azərbaycan böyük rol oynayır. Belə ki, ölkəmizlə strateji əlaqələri olan İsrail ilə Türkiyə
arasında diplomatik münasibətlərin bərpa olunmasında, gələcək perspektivlərə hesablanmış mühüm əhəmiyyət
kəsb edən üçtərəfli əsasda əməkdaşlığın qurulmasında Prezident İlham Əliyevin xüsusi rolu olmuşdur. Xoş
gələcəyə hədəflənmiş birgə siyasət öz-özlüyündə bunu şərtləndirir və Yaxın Şərqdə sülhün, sabitliyin,
təhlükəsizliyin bərqərar olmasına səy göstərən Türkiyə də bu istiqamətdə atılan bütün addımları dəstəkləyir.
Beləliklə, Türkiyə ilə İsrail arasında xeyli müddətdir ara verilən diplomatik əlaqələrin bərpa edilməsi iki ölkə
arasında bütün sahələr üzrə - istər logistik, istərsə də siyasi-iqtisadi sahədə mühüm irəliləyişlərə imkan yaradacaq.
İsraillə Türkiyə arasında diasporlar səviyyəsində mövcud əlaqələr isə daha da inkişaf edəcək. Eyni zamanda,
vaxtilə iqtisadi, hərbi sənaye sahəsində qurulan əlaqələr yeni formatda inkişaf etdiriləcək, texnologiyaların
tətbiqində mühüm nailiyyətlər qazanan İsraillə əlaqələr yeni mərhələyə yüksələcək. İsrail dövlətinin Ankaraya
yeni səfir təyin etməsi Türkiyə və İsrail arasında diplomatik əlaqələrin bərpa olunduğunun bariz nümunəsidir.
İsrail ilə Azərbaycan arasında bir çox sahələrlə bərabər, həmçinin hərbi sahədə də geniş əməkdaşlıq
əlaqələri mövcuddur. Bununla yanaşı, münaqişə dövründə Qarabağ həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında
İsrailin lobbi şəbəkəsi böyük rol oynamışdır. Müsəlman ölkəsi olmasa da, hər zaman respublikamızın çətin
günlərində yanında olan, onun haqq işini dəstəkləyən və dost köməyini əsirgəməyən İsrail mənfur qonşularımızın
xalqımızın müqəddəs ibadət yerlərinə, tarixi abidələrinə qarşı etdikləri vandallığı qəbul etməmiş və bu məsələdə
də Azərbaycanın mövqeyini bölüşmüşdür. Azərbaycana dost ölkə olan İsraillə Türkiyə arasında vaxtilə yaşanmış
problemlərin öz həllini taparaq bu gün yaxın münasibətlərin diplomatik səviyyədə davam etdirilməsi Türkiyə və
İsraillə yanaşı, həm də Azərbaycanın maraqlarına uyğundur. Çünki üçtərəfli formatda qurulacaq əlaqələr ölkələrin
hər birinin daxili və xarici siyasətinə öz müsbət təsirini göstərəcəkdir. Beləliklə, Türkiyə ilə Azərbaycanın İsraillə
strateji əməkdaşlığını dərinləşdirməsi Azərbaycan-Türkiyə-İsrail müttəfiqliyinə aparan yolun başlanğıcıdır.
Respublika. - 2022.- 7 dekabr. - № 267. - S. 1,3.
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Azərbaycan üçün yeni üfüqlər açan xarici səfərlər
Dövlət başçımız 2022-ci ildə 24 dəfə xarici səfərdə olub
İttifaq Mirzəbəyli
Bizim xarici siyasətimiz məhz milli maraqlar üzərində qurulub. Milli maraqlar nəyi diktə edirsə, biz
xarici siyasətdə onu da etməliyik və edirik. Deyə bilərəm ki, buna müvəffəq olmuşuq... Tərəfdaşlar bilirlər
ki, bizim sözümüzün imzamız qədər qüvvəsi, dəyəri var. Ona görə hesab edirəm ki, xarici siyasətlə bağlı
aparılan işlər təqdirəlayiqdir.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Təqvim ilinin başa çatmasına sayılı günlər qalıb. Adətən, ilin bu günlərində geriyə baxır, yola saldığımız
aylarda imza atdığımız uğurlarla fəxr edir, icrasını başa çatdıra bilmədiyimiz layihələrin reallaşdırılması üçün
yeni planlar üzərində işləyirik. Fəxrlə deyə bilərik ki, 2022-ci il milli tariximizdə çoxsaylı əlamətdar günlərlə
qalacaq. Bu
qısa yazıda isə siyasi-diplomatik sahədə atdığımız addımların bir istiqaməti – dövlət başçımızın xarici
səfərləri barədə söz açmaq istəyirik.
Yanvar. Ukraynada Birgə Bəyannamə və 9 müqavilə
Yanvarın 14-də Kiyevdə dövlət başçılarının geniş tərkibdə görüşü başa çatdıqdan sonra prezidentlər İlham
Əliyevin və Volodimir Zelenskinin iştirakı ilə Azərbaycan – Ukrayna sənədlərinin imzalanması mərasimi olub.
Dövlət başçılarının imzaladıqları Birgə Bəyannamənin ardınca nazirlər və digər dövlət rəsmiləri daha beş
saziş, müqavilə və memorandum imzalayıblar. Bu fakt Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə, xüsusən, postsovet
məkanında yeritdiyi balanslı xarici siyasətinin nümunəsi kimi yüksək qiymətləndirilib.
Fevral. Cənubi Qafqaz və Xəzər məsələlərinin Rusiyada müzakirəsi
Fevralın 23-də Azərbaycan Prezidentinin Moskvaya səfəri çərçivəsində prezidentlər İlham Əliyev və
Vladimir Putin "Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında müttəfiqlik qarşılıqlı fəaliyyəti
haqqında" Bəyannamə imzalayıblar. Sonra dövlət başçıları mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər.
Dövlət başçımız əmin olduğunu bildirib ki, Rusiya və Azərbaycan birgə səyləri ilə Qafqazda sülhün, Xəzər
regionunda və Avrasiya məkanında əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi işinə bundan sonra da sanballı, mən
deyərdim, həlledici töhfə verəcəklər.
Mart. Ankarada əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olundu
Dövlət başçımızın martın 10-da Ankaraya reallaşdırdığı işgüzar səfər şərçivəsində iki qardaş ölkə
arasındakı dostluq, tərəfdaşlıq və müttəfiqlik münasibətlərinin daha yüksək səviyyəyə qaldırılması üçün
prezidentlər arasında məsləhətləşmələr aparılmışdır.
Aprel. Brüsseldə üçtərəfli görüş
Aprelin 6-da dövlət başçımız növbəti işgüzar səfərini Belçikaya etdi. Brüsseldə Prezident İlham Əliyevin
Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişel ilə təkbətək görüşü keçirildı. Elə həmin gün Belçika paytaxtında
Prezident İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti və Ermənistanın baş naziri ilə işçi nahar
formasında görüşü olub. Brüsseldə qətiyyətlə bildirilib ki, Bakı və Yerevan məlum üçtərəfli bəyanatın bütün
müddəalarını icra edərək sülhə nail ola bilərlər.
May. Rizə–Artvin Hava Limanının açılışında
Prezident İlham Əliyevin builki üçüncü işgüzar səfəri Türkiyəyə oldu. Dövlət başçımız mayın 14-də Rizə–
Artvin Hava Limanının açılış mərasimində dedi ki, İkinci Qarabağ savaşı bizim müştərək, ortaq şanlı tariximizdir:
“Otuzillik işğala son qoyduq və savaşın ilk günündə hörmətli Prezident, qardaşım Rəcəb Tayyib Ərdoğanın
“Azərbaycan yalnız deyil, Türkiyə Azərbaycanın yanındadır” deməsi bir çoxları üçün ciddi mesaj oldu. Savaşın
son dəqiqəsinə qədər – Şuşa şəhərində bayrağımız ucalana qədər Türkiyə bizim arxamızda idi, bizə arxa idi, dayaq
idi və Azərbaycan xalqı heç vaxt bu qardaşlığı unutmayacaq”.
İyun. Özbəkistana dövlət səfəri
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İlham Əliyevin builki ilk dövlət səfəri Özbəkistana oldu. Səfərin gündəliyi, xüsusən, Azərbaycan liderinin
qarşılanma mərasimi türk dünyasının sədaqət və səmimiyyət nümunələrindən biri kimi uzun müddət mətbuatın
gündəliyindən düşmədi.
Dövlət başçımız iyunun 22-də Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev ilə birlikdə Daşkənddə Heydər
Əliyev Meydanının açılış mərasimində iştirak etdilər, Azərbaycan – Özbəkistan sənədləri imzalandı, pezidentlər
mətbuata bəyanatlarla çıxış etdilər, Daşkənddə “TEXNOPARK” MMC-nin fəaliyyəti ilə tanış oldular, Fəxri
qonaqlar xiyabanında ağac əkdilər və Azərbaycan Prezidenti Urgənc şəhərindəki İçan-Qala Dövlət Tarixi
Memarlıq Muzeyi ilə tanış oldu.
İyun. Aşqabad Zirvə toplantısında
Cənab İlham Əliyev iyunun 29-da Aşqabadda Xəzəryanı Dövlətlərin Dövlət Başçılarının VI Zirvə
toplantısında iştirak edib. Dövlət başçımız Aşqabad səfəri çərçivəsində Türkmənistan Parlamenti Xalq
Məsləhətinin sədri Qurbanqulu Berdiməhəmmədov, Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov, İran
Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ilə görüşüb.
Dövlət başçımız Aşqabad Sammitində Zəngəzur dəhlizinin mütləq açılacağını əminliklə söyləyib və
Xəzərin problemlərindən narahatlığımızı dilə gətirib: “Bu gün məhdud tərkibdə görüşdə biz xüsusi narahatlıq
doğuran məsələlər, konkret olaraq Xəzər dənizinin dayazlaşması barədə həmkarlarımızla fikir mübadiləsi apardıq.
Biz bunu uzun illər boyu müşahidə edirik və təəssüf ki, dayazlaşma dinamikası narahatlıq doğurur”.
Avqust. Türkiyədə V İslam Həmrəyliyi Oyunlarında
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva avqustun 10-da Türkiyənin Konya şəhərində
keçirilən V İslam Həmrəyliyi Oyunlarında ölkəmizi təmsil edən idmançılarla görüşüblər. Dövlət başçımız
Konyada Fələstinin Baş nazirini və Şimali Kipr Türk Respublikasının Prezidentini qəbul edib. Bundan başqa,
Konyada İlham Əliyevin Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanla da görüşü olub.
Dövlət başçımız İslamiadada iştirak edən idmançılarımıza xitabən deyib: “ Bu Oyunlar Bakıdan sonra
Konyada keçirilir, qardaş ölkədə keçirilir. Əminəm ki, siz özünüzü burada evinizdəki kimi hiss edirsiniz. Əlbəttə
ki, bu Oyunların Türkiyədə keçirilməsi bizim üçün əlavə imkanlar yaradır...Biz çox şadıq ki, bu Oyunlar qardaş
Türkiyədə keçirilir. Əminəm ki, bu Oyunlar həm idman bayramı, həm də İslam həmrəyliyi bayramı kimi yadda
qalacaq”.
Avqust. Yenidən Belçika, yenə də həmin məram
Ermənistan tərəfinin inadkarlığına, sülhə badalaq gəlmək məqsədlərinə, eləcə də, İrəvanın beynəlxalq
aləmdəki havadarlarının fitnə-fəsadlarına baxmayaraq, Avropa İttifaqı Cənubi Qafqaza sülh gətirilməsi
təşəbbüsünü yayın son ayında da davam etdirdi. Bu məqsədlə Azərbaycan və Ermənistan rəhbərləri avqustun 31də yenidən Belçikaya dəvət olundular.
Həmin gün Brüsseldə Prezident İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişel və
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ilə görüşü keçirildi. Çox təəssüf ki, həmin görüşdə əldə edilən razılaşmalar
da sonradan Ermənistan tərəfindən pozuldu.
Sentyabr. İtaliyaya işgüzar səfər. “İl Sole 24 Ore” qəzetinə müsahibə
Dövlət başçımızın İtaliyaya sentyabrın 2-də reallaşdırdığı işgüzar səfəri bu ölkədəki səfirliyimizin yeni
binasının açılışında onun iştirakı ilə başladı. Sonra Prezident Romada İtaliya –Azərbaycan Universitetinin
yaradılması ilə əlaqədar imzalanmış sənədlərin mübadiləsi mərasimində iştirak etdi və Prezident Sercio Mattarella
ilə görüşdü.
Ən maraqlı məqam isə dövlət başçımızın “İl Sole 24 Ore” qəzetinə verdiyi müsahibə idi. Orada deyilirdi:
“ Mənim Minsk qrupunun fəaliyyəti ilə bağlı fikrim Azərbaycan xalqının fikrindən fərqlənmir. Bu, uğursuzluq
idi. Biz həqiqəti deməliyik. Məsələnin gün işığı kimi aydın olduğu halda, biz siyasi korrektlik naminə bunun
əksini söyləyə bilmərik. Əgər Minsk qrupunun həmsədrləri – dünyanın aparıcı ölkələri, Təhlükəsizlik Şurasının
5 daimi üzvündən 3-ü, 3 nüvə dövləti, dünyanın ən güclü ölkələri Ermənistanın işğalına son qoya bilmədilərsə və
ya bunu etmək istəmədilərsə, bu, o deməkdir ki, onların fəaliyyəti uğursuz idi. Onlar 28 il fəaliyyət göstərdilər”.
Sentyabr. Səmərqənddə – ŞƏT-ə üzv ölkələrin sammitində
İlham Əliyevin sentyabrın 16-da reallaşdırdığı Özbəkistan səfəri ona bir neçə ölkənin dövlət başçısı ilə
görüşərək, qarşılıqlı maraq doğuran məsələləri müzakirə etmək imkanı verdi. Özbəkistan Prezidenti Şavkat
Mirziyoyev, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpin, Pakistanın
Baş naziri Şahbaz Şərif və Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə görüşdü.
Azərbaycan Prezidenti Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin Sammitində xatırlatdı ki, Azərbaycan
Ermənistana ölkələrin bir-birinin suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı tanınmasına əsaslanan sülh
müqaviləsi üçün beş əsas prinsip təqdim edib: “İndi biz ilkin şərtlər və süni ləngimələr olmadan sülh sazişi layihəsi
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üzərində işə başlamalıyıq. Lakin təəssüf ki, bu il sentyabrın 13-də Ermənistan Azərbaycanla dövlət sərhədində
genişmiqyaslı hərbi təxribat törətmişdir. Azərbaycan silahlı qüvvələri bu təxribatın qarşısını qətiyyətlə almışdır.
Ermənistanın bu təxribatı iki ölkə arasında normallaşdırma prosesinə böyük bir zərbədir. Buna görə bütün
məsuliyyət Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür”.
Oktyabr. Bolqarıstana rəsmi səfər
Azərbaycan Prezidenti oktyabrın 1-də Bolqarıstana rəsmi səfərə getdi. Dövlət başçımız həmin gün
Sofiyada naməlum əsgərin məzarını ziyarət etdi, Bolqarıstan Prezidenti Rumen Radevlə təkbətək görüşdü.
Prezidentlər mətbuata bəyanatlarla çıxış etdilər.
Sonra dövlət başçımız Sofiyada Bolqarıstanın aparıcı biznes dairələrinin nümayəndələri ilə, Yunanıstanın
Baş naziri ilə, Rumıniyanın Baş naziri ilə görüşdü, eləcə də, Yunanıstan –Bolqarıstan Qaz İnterkonnektorunun
açılış mərasimində iştirak etdi.
(ardı var)
Xalq qəzeti. - 2022.- 24 dekabr. - № 282. - S. 7.
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Uğurlu xarici siyasət Azərbaycanın beynəlxalq mövqeyini
daha güclü hala gətirir
Tahir Tağıyev
XXI əsrdə dünya birliyi iqlim dəyişikliyi, ətraf mühitin çirklənməsi, dövlətlər arasında müxtəlif
xarakterli mübahisələr və ayrı-ayrı ölkələr daxilində münaqişələr, kütləvi qırğın silahlarının yayılması,
beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizə və digər bu qəbildən olan müxtəlif problemlərlə üzləşir.
Dövlətlərlə beynəlxalq təşkilatlar arasında əməkdaşlıq, onların iqtisadi, siyasi, sosial, humanitar, ekoloji və
digər maraqlar nəzərə alınmaqla qarşılıqlı əlaqəsi məsələləri bu fonda müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Bu durumda
Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlarla universal və regional səviyyədə əməkdaşlığı mühüm önəmə malikdir.
Beynəlxalq qurumlarla sıx əməkdaşlıq qurulub
Məlumdur ki, dövlətlər arasında əməkdaşlıq və beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı fəaliyyət məsələlərini
müəyyən edən əsas beynəlxalq hüquqi aktlar Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 1945-ci ildə qəbul edilən
nizamnaməsidir. Bundan başqa, Beynəlxalq Hüququn Prinsipləri haqqında Bəyannamə (1970), Avropada
Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Konfransının Yekun Aktı (1975), Universal xarakterli beynəlxalq təşkilatlarla
münasibətlərdə dövlətlərin təmsil olunması haqqında Vyana Konvensiyası (1975), müəyyən əməkdaşlıq
sahələrində fəaliyyət göstərən dövlətlərarası təşkilatların hüquqi statusu, imtiyazları və immunitetləri haqqında
konvensiya (1980) və digər belə qəbildən olan hüquqi sənədlər beynəlxalq əməkdaşlığın əsas təməl sütununu
təşkil edir. Onu da qeyd edık ki, sözügedən hüquqi aktlar beynəlxalq hüququn subyektləri üçün ümumi davranış
qaydaları, dövlətlər arasında dostluq münasibətlərinin inkişafı, onların qarşılıqlı fəaliyyətini özündə ehtiva edir.
Azərbaycan da müxtəlif dövlət və təşkilatlarla münasibətlərinin qurulmasında bütün bunları nəzərə alır, onlardan
irəli gələn öhdəliklərə əməl edir.
Beynəlxalq münasibətlərin müxtəlif sahələrində dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlar arasında əməkdaşlıq
məsələlərinə dair həm çoxtərəfli, həm də ikitərəfli səviyyədə bir çox müqavilələr qəbul edilib. Qeyd olunan
hüquqi aktlara əsasən, Azərbaycan beynəlxalq hüququn hamılıqla tanınmış prinsip və normalarını, o cümlədən
beynəlxalq müqavilələri qəbul edərək dünya birliyinin bir hissəsi olduğunu qəbul edir. Azərbaycan bu gün onlarla
beynəxlaq qurumlarla sıx əməkdaşlıq edir. Onları şərti olaraq üç qrupa bölmək olar: 1) BMT-nin orqanları və
ixtisaslaşmış təşkilatları; 2) iqtisadi, siyasi, sosial-humanitar və digər beynəlxalq təşkilatlar; 3) beynəlxalq klublar,
icmalar, birliklər və sair. Azərbaycanın BMT-nin ixtisaslaşmış təşkilatlarının işində, daha dəqiq desək, Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Sənaye İnkişafı Təşkilatının (UNIDO), Beynəlxalq Valyuta Fondunun (BVF), Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının (UNESCO), Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq
Fondunun (UNICEF) fəaliyyətində iştirakının əhəmiyyəti olduqca böyükdür. Bundan başqa ölkəmiz
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST), Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatı (ÜMT), Ümumdünya Əqli
Mülkiyyət Təşkilatı (ÜƏMT), Beynəlxalq Əmək Təşkilatı (BƏT), Beynəlxalq Atom Enerjisi Təşkilatı (BAEA),
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO), BMT Təhlükəsizlik Şurasının
Terrorla Mübarizə Komitəsi (CTC), Beynəlxalq Cinayət Polisi Təşkilatı (İnterpol) və sairlə də sıx işbirliyindədir.
İslam Konfransı Təşkilatı, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı, Müstəqil Dövlətlər Birliyi, Avropa
Şurası, Avropa Birliyi və digər regional qurumlarla da işbirliyi ölkəmzin xüsusi diqqət mərkəzində yer alır.
Beynəlxalq klublar, icmalar, birliklərin işində də Azərbaycan fəal iştirak edənlər sərasəndadər. Buna misal kimi
“Valday” klubunu və digərlərini göstərmək olar.
Anti-Azərbaycan fəaliyyəti uğurla dəf edilir
Beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlıq Azərbaycana çoxsaylı dividendlər qazandırır. Bu da təsadüfi deyil.
Müasir dünyanın real güc mərkəzlərinin, regional və beynəlxalq münasibətlərin hazırkı durumunun nəzərə
alınması fonunda ölkəmiz özünün xarici siyasət strategiyasını dəqiq müəyyənləşdirir.
Eyni zamanda quruluan əməkdaşlıq anti-Azərbaycan addımlarını uğurla neytrallaşdırmağa imkan verir.
Qərbi Azərbaycandan olan bir qrup ziyalı ilə görüşündə Laçın yolunda baş verən aksiyadan danışarkən bu xüsusda
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prezidenti İlham Əliyev bəzi maraqlı məqamlara toxunub: “Bu gün Laçın yolunda baş verən hadisələr növbəti
anti-Azərbaycan isterikasına səbəb olub. Burada təkcə Ermənistan yox, bəlkə də onlardan daha çox onların
xaricdəki havadarları, onların arxasında dayanan dövlətlər yenə də Azərbaycana qarşı qarayaxma kampaniyası
başlamışdır... Artıq bir neçə gündür ki, xüsusi canfəşanlıqla seçilən bəzi ölkələr bizə qarşı növbəti çirkin planlarını
həyata keçirmək əzmindədir. Amma hələ ki, bir şey əldə edə bilmirlər, neçə gündür əlləşirlər...Yəni, Laçın
yolunda baş verən hadisə gün kimi aydındır. Bu, bizim legitim hüququmuzdur... Ancaq bu gün bu vəziyyət
tamamilə təhrif edilmiş tərzdə təqdim olunur. Yenə yalan, yenə iftira, yenə böhtan, kim bunu edir, biz hamımız
yaxşı bilirik. Yenə də deyirəm, Ermənistan dövləti hazırda burada ilk sıralarda deyil. Amma bu, bizi heç nədən
çəkindirməyəcək. Biz artıq bunu dəfələrlə sübut etmişik və İkinci Qarabağ müharibəsi bunu göstərdi,
müharibədən keçən iki il bunu göstərdi. Heç kim bizə təsir göstərə bilməz”. Azərbaycana qarşı BMT-də və digər
qurumlarda cəhdlərin iflasa uğraması məhz ölkəmzin çoxtərəfli səmərəli əlaqələri sayəsində neytrallaşdırılır. Bu,
Azərbaycanın münasibətlərində düzgün mövqe seçməsinin faktiki təzahürüdür. Azərbaycanın indiki beynəlxalq
vəziyyəti xarici siyasət sahəsində hər hansı bir qütbə və yaxud istiqamətə açıq nümayiş etdirilən üstünlük
verilməməsi ilə müşayiət edilir. Nəticədə ölkəmiz beynəlxalq aləmdə uğurlu manevr imkanları qazanır.
Müstəqillik və dövlətçilik mənafelərini qorumaq, bu sahədə qarşıya çıxan problemləri beynəlxalq aləmin dəstəyi
ilə həll etmək üçün Azərbaycan diplomatiyasının uğurudur. Bu uğura beynəlxalq və regional təşkilatlarla sıx
əlaqələr yaratmaq mühüm töhfələr verir. Hazırda regionda və dünyada baş verən əsas iqtisadi, siyasi, mədəni
hadisə və proseslərdə Azərbaycan dövləti layiqincə təmsil olunur, öz mövqeyini bildirir və mənafelərini qoruyur.
Bu istiqamətdə siyasətin davamlı xarakteri Azərbaycana yeni nailiyyətlər vəd edir.
Bakı Xəbər. - 2022. - 28 dekabr. - № 238. - S. 10.
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Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin 2022-ci ilin yekunlarına dair
Hesabatı
Azərbaycan Respublikası 2022-ci il ərzində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
rəhbərliyi altında müstəqil, açıq, praqmatik və milli maraqlara söykənən xarici siyasət kursunu uğurla həyata
keçirib.
Beynəlxalq münasibətlər sistemində artmış gərginlik və bununla bağlı yaranmış çağırışlar fonunda xarici
siyasətimiz beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə uyğun olaraq dövlətimizin milli maraqlarının təmin
olunmasına, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün möhkəmləndirilməsinə, o cümlədən milli təhlükəsizlik və sosialiqtisadi inkişaf üçün əlverişli xarici mühitin yaranmasına yönəlib.
Xarici dövlətlər ilə ikitərəfli münasibətlər
2022-ci il ərzində xarici dövlətlərlə ikitərəfli münasibətlərin daha da inkişafı istiqamətində əməli tədbirlər
görülüb. Bununla yanaşı, Azərbaycan Respublikasının bir çox dövlətlər ilə diplomatik münasibətlərinin
qurulmasının 30 illiyi qeyd edilib. Bu istiqamətdə, həm Azərbaycanda, həm də aidiyyəti ölkələrdə müxtəlif
tədbirlər həyata keçirilib. Xarici İşlər Nazirliyində 19 ölkə ilə diplomatik əlaqələrin 30 illiyinə, 1 ölkə ilə isə
diplomatik əlaqələrin 25 illiyinə həsr olunmuş tədbirlər təşkil olunub, foto və sənədlərin sərgiləri nümayiş
etdirilib. Ümumilikdə, 69 ölkə ilə diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illiyi, 2 ölkə ilə isə 25 illiyi qeyd
olunub.
Ötən illərdə olduğu kimi, bu il də Azərbaycan Respublikası üçün qonşuları ilə münasibətləri prioritet olaraq
qalıb.
Azərbaycanla Türkiyə arasında genişmiqyaslı müttəfiqlik münasibətləri uğurla davam edib. 2021-ci il
iyunun 15-də Şuşa şəhərində Azərbaycan və Türkiyə Prezidentləri arasında imzalanmış müttəfiqlik münasibətləri
haqqında Şuşa Bəyannaməsi hər iki ölkənin Parlamentləri tərəfindən ratifikasiya olunaraq, cari ilin fevral ayında
qanun kimi qüvvəyə minib. Saziş Azərbaycan-Türkiyə qardaşlıq və dostluq münasibətlərinin müttəfiqlik əsasında
daha da inkişafı üçün zəmin yaradıb. Türkiyə Prezidenti cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğanın 26-29 may 2022-ci il
tarixində Bakıda keçirilmiş “Teknofest Azərbaycan” festivalında və 20 oktyabr 2022-ci il tarixində Zəngilan
Beynəlxalq Hava Limanının açılış mərasimində, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
isə 10 mart 2022-ci il tarixində Ankaraya işgüzar səfəri, 14 may 2022-ci ildə Rize-Artvin Hava Limanının və 9
avqust 2022-ci ildə Konya şəhərində keçirilən İslam Həmrəylik Oyunlarının açılış mərasimində iştirakı xüsusilə
qeyd olunmalıdır. Bundan əlavə, 4 noyabr 2022-ci ildə Bakıda Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası
arasında İqtisadi əməkdaşlıq üzrə birgə hökumətlərarası komissiyanın 10-cu iclası keçirilib.
Azərbaycan-Rusiya əməkdaşlığı 2022-ci ildə davam edib. 22 fevral 2022-ci ildə “Azərbaycan Respublikası
və Rusiya Federasiyası arasında müttəfiqlik qarşılıqlı fəaliyyəti haqqında Bəyannamə” imzalanıb. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin Rusiyaya rəsmi (21-23 fevral, Moskva şəhəri) və işgüzar
səfərləri (7 oktyabr Sankt-Peterburq şəhəri, 31 2 oktyabr Soçi şəhəri, 26 dekabr Sankt-Peterburq şəhəri) baş tutub.
17-18 noyabr tarixlərində Rusiya Federasiyasının Baş naziri Mixail Mişustinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti
Azərbaycanda səfərdə olub. 26 aprel 2022-ci il tarixində Bakı şəhərində Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya
Federasiyası arasında iqtisadi əməkdaşlıq məsələləri üzrə hökumətlərarası Dövlət Komissiyasının 20-ci iclası
keçirilib. Həmçinin iki ölkənin xarici işlər nazirləri səviyyəsində səfərlər baş tutub.
Gürcüstan ilə dostluq və əməkdaşlıq gündəliyi kifayət qədər geniş olmaqla yanaşı sabit əsasda inkişaf edib.
İki dövlət arasında ali səviyyədə səfərlər baş tutub və müvafiq dövlət qurumları arasında sahəvi əməkdaşlıq davam
edib. 29 sentyabr 2022-ci ildə Gürcüstanın Baş naziri cənab İrakli Qaribaşvili Azərbaycana işgüzar səfər edib. 24
oktyabr 2022-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev Gürcüstana işgüzar səfər həyata
keçirib. Dekabrın 15-də Tbilisidə baş nazirlər Əli Əsədov və İrakli Qaribaşvilinin sədrliyi ilə Azərbaycan və
Gürcüstan arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın 9-cu iclası keçirilib.
Azərbaycan Respublikasının İranla qarşılıqlı əsasda münasibətlərinin inkişafı üzrə səy göstərilib. 13
oktyabr 2022-ci ildə Astanada keçirilmiş Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin VI
Zirvə Toplantısı çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin İranın Prezidenti
cənab Seyid İbrahim Rəisi ilə görüşü baş tutub. 10-11 mart 2022-ci ildə Bakı şəhərində Azərbaycan ilə İran
arasında iqtisadi, ticarət və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq üzrə Dövlət Komissiyasının 15-ci iclası keçirilib. 4
iyul 2022-ci ildə Azərbaycan Respublikası xarici işlər nazirinin İrana rəsmi səfəri həyata keçirilib.
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2022-ci il Azərbaycanın dost və qardaş Mərkəzi Asiya dövlətləri ilə münasibətləri xüsusilə intensivlik və
məzmun baxımından çox zəngin olub. Cari ildə Qırğızıstan və Qazaxıstan prezidentlərinin Azərbaycana,
Azərbaycan Prezidentinin isə Özbəkistan, Türkmənistan, Qazaxıstan və Qırğızıstana səfərləri baş tutub.
Həmçinin, 2022-ci ildə Özbəkistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Türkmənistanla hökumətlərarası komissiyaların
növbəti iclasları keçirilib. Bununla yanaşı, 23 fevral 2022-ci ildə Düşənbədə Azərbaycan-Tacikistan ticarətiqtisadi əməkdaşlıq məsələləri üzrə birgə hökumətlərarası komissiyanın 5-ci iclası keçirilib.
İl ərzində ABŞ, Çin və Avropa dövlətləri ilə münasibətlərimiz diqqət mərkəzində olub.
Cənubi Şərqi Avropa ölkələri ilə qarşılıqlı maraqlar əsasında münasibətlərin uğurla inkişafı xüsusilə qeyd
edilməlidir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev İtaliyaya, Bolqarıstana, Albaniya və
Serbiyaya səfərlər edib. Öz növbəsində, Albaniya Respublikasının Baş naziri, Bolqarıstan Respublikasının Baş
naziri, eləcə də Serbiya Prezidenti ölkəmizdə səfərdə olub.
Mərkəzi, Şimali və Cənubi Amerika, Yaxın Şərq, Afrika və Asiya dövlətləri ilə qarşılıqlı maraqlar əsasında
siyasi, iqtisadi və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq münasibətləri davam edib, işgüzar səfərlər həyata keçirilib və
siyasi məsləhətləşmələr təşkil olunub.
2022-ci ildə yeni diplomatik missiyaların açılması işi davam etdirilib. Azərbaycanın İsraildə (Təl-Əviv
şəhərində) və Albaniyada Səfirliyinin, Fələstində (Ramallah şəhərində) Təmsilçilik Ofisinin, Keniyada
Səfirliyinin və BMT-nin Nayrobi ofisi yanında Daimi Nümayəndəliyinin təsis edilməsi barədə müvafiq
sərəncamlar imzalanıb. 2021-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Müqəddəs Taxt-Tacda təsis edilmiş səfirliyinə
ölkəmizin səfiri 2022-ci ildə təyin edilib. Bununla 3 yanaşı, 2020-ci ildə Kubada, 2021-ci ildə isə Bosniya və
Herseqovinada təsis edilmiş səfirliklərimizə səfir təyinatları baş tutub. Ümumilikdə, Azərbaycan Respublikasının
xaricdə diplomatik missiyalarının ümumi sayı 89-a çatıb (66 səfirlik, 6 daimi nümayəndəlik, 9 baş konsulluq, 8
səfirlik və təmsilçilik ofisi).
Çoxtərəfli və ikitərəfli əsasda hüquqi sənədlərin imzalanması istiqamətində iş aparılıb. 2022-ci il ərzində
müvafiq prosedurlara uğun olaraq Azərbaycan-İran-Rusiya arasında 1 sənəd, Azərbaycan-Türkiyə-Türkmənistan
arasında 6 sənəd, Azərbaycan-Gürcüstan-RumıniyaMacarıstan arasında 1 sənəd imzalanıb. Bununla yanaşı, 27
ölkə ilə ümumilikdə 150 sənədin imzalanması təmin edilib.
Beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq
2022-ci ildə Azərbaycan Respublikasının BMT üzvlüyünə qəbul edilməsinin 30 ili tamam olub.
Azərbaycan əvvəlki illərdə olduğu kimi beynəlxalq sülh, təhlükəsizlik və inkişafın bərqərar edilməsi
istiqamətində BMT Nizamnaməsinin məqsədlərinin yerinə yetirilməsinə öz töhfələrini verib.
18 mart tarixində Şuşa şəhərində BMT-Azərbaycan tərəfdaşlığının 30-cu ildönümü ilə bağlı beynəlxalq
konfrans keçirilib, Şuşada ilk dəfə olaraq BMT bayrağı ucaldılıb. Tədbir çərçivəsində Azərbaycan Respublikası
xarici işlər naziri və Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin köməkçisinin, BMT-nin ölkəmizdəki rezident
əlaqələndiricisinin, BMT təşkilatlarının rəsmilərinin iştirak etdiyi konfransda post-münaqişə dövrü məsələləri,
azad edilmiş ərazilərin bərpası, Azərbaycan və BMT-nin Sabit İnkişaf Məqsədləri çərçivəsində tərəfdaşlığı
müzakirə edilib.
İl ərzində ölkəmizə BMT Baş Assambleyasının (BA) 76-cı sessiyasının sədri, BMT Baş katibinin müavini
və BMT-nin Cenevrədəki Bölməsinin Baş direktoru, BMT-nin Məskunlaşma Proqramının (UN Human
Settlements Program - UN-HABITAT) icraçı direktoru və digər BMT rəsmilərinin səfərləri təşkil edilib.
Azərbaycan tərəfindən BMT Baş Assambleyasının 77-ci sessiyasında irəli sürülmüş “İtkin düşmüş şəxslər” adlı
qətnamə, eləcə də ölkəmizin əsas müəllifliyi ilə iki ildən bir irəli sürülən “Hərbi münaqişələr zamanı, sonradan
həbs olunanlar da daxil olmaqla, girov götürülmüş qadın və uşaqların azad edilməsi” adlı qətnamə layihəsi BMTnin Qadınların Vəziyyəti üzrə Komissiyanın 66-cı sessiyasında yenidən konsensusla qəbul edilib.
1 aprel 2022-ci il tarixində BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının 49-cu sessiyası çərçivəsində Azərbaycan
və Ekvadorun təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş “COVID-19 əleyhinə peyvəndlərə bərabər, məqbul qiymətə, vaxtında
və universal əlçatanlığın təmin edilməsi” adlı qətnamə yekdilliklə qəbul edilib. İl ərzində Azərbaycanın
Qoşulmama Hərəkatında (QH) sədrliyi uğurla davam edib.
26 may 2022-ci il tarixində Azərbaycan sədrliyinin Afrika qitəsinə verdiyi xüsusi diqqəti nümayiş etdirmək
və Hərəkatın Afrika İttifaqı ilə əməkdaşlıq əlaqələrini gücləndirmək məqsədilə Xarici İşlər Nazirliyi və
Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə “Qoşulmama Hərəkatının təkamülündə
Afrika irsi” mövzusunda konfrans təşkil edilib. 4 Azərbaycan Respublikasının ev sahibliyi ilə 30 iyun-1 iyul 2022ci il tarixində QH Parlamentlər Şəbəkəsinin (QHPŞ) Bakı Konfransının, 25-29 iyul 2022-ci il tarixlərində isə QHnin Gənclər Sammitinin keçirilməsi və bu tədbirlərin yekunu olaraq QHPŞ-nin və QH-nin tarixdə ilk dəfə olaraq
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Gənclər Təşkilatının fəaliyyət modallıqlarını tənzimləyən sənədlərin, eləcə də bu qurumların loqo və bayraqlarının
qəbul edilməsi QH-nin təsisatlanması istiqamətində əldə edilmiş mühüm nailiyyətlər olub.
QHPŞ-nin Bakı Konfransı çərçivəsində baş tutmuş seçkilər nəticəsində Milli Məclisin Sədri xanım Sahibə
Qafarova QH PŞ-nin sədri seçilib. QH Gənclər Sammitinin yekun sənədi tədbirin Şuşa seqmentində qəbul edilib
və Şuşa Akkordu adlandırılıb.
22 oktyabr 2022-ci il tarixində Xarici İşlər Nazirliyi, Gənclər və İdman Nazirliyi, Mədəniyyət Nazirliyi,
Dövlət Turizm Agentliyi, BMT-nin ölkəmizdəki Rezident Əlaqələndiricisinin Ofisi ilə birlikdə Azərbaycan-BMT
əməkdaşlığının 30 illiyi ilə əlaqədar Bakı şəhərində Beynəlxalq Xeyriyyə Yarmarkası təşkil olunub. Tədbir
həmçinin hər il 24 oktyabr tarixində qeyd olunan BMT Günü və 26 oktyabr 2022-ci il tarixində ölkəmizin
Qoşulmama Hərəkatına sədrliyinin üçüncü ildönümünə həsr olunub.
İl ərzində Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində əməkdaşlığa xüsusi önəm verilib. Azərbaycan təşkilatın
işində fəal iştirak edib və bir sıra təşəbbüslər irəli sürüb. Təşkilat çərçivəsində mühüm qərarlar qəbul edilib.
Təşkilatın 11 noyabr 2022-ci il tarixində Səmərqənddə Doqquzuncu Zirvə Görüşü keçirilib. Tədbirdə
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev iştirak edib. Zirvə toplantısında qəbul edilmiş
Səmərqənd Bəyannaməsində, digər məsələlərlə yanaşı, Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin birbirinin suverenliyinin, ərazi bütövlüyünün və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığının
qarşılıqlı tanınması və dəstəklənməsi əsasında normallaşdırılmasına dəstək ifadə olunub. Azərbaycanın
münaqişədən sonrakı bərpa, yenidənqurma və reinteqrasiya səylərinə töhfənin verilməsinə hazırlıq bir daha təsdiq
edilib. Bununla yanaşı, Zəngəzur dəhlizinin açılması istiqamətində səylərə dəstək ifadə olunub.
31 mart 2022-ci il tarixində Türkiyə Respublikasının Bursa şəhərində Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti
Təşkilatına (TÜRKSOY) üzv ölkələrin Mədəniyyət Nazirlərinin Daimi Şurasının növbədənkənar iclasında
Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhəri 2023-cü il üçün “Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı” elan
edilib.
13-14 may 2022-ci il tarixlərində Bursada TÜRKSOY-a üzv ölkələrin UNESCO üzrə Milli
Komissiyalarının 8-ci iclasında növbəti 9-cu iclasının 2023-cü ildə Şuşa şəhərində keçirilməsi barədə qərar qəbul
olunub. Bununla yanaşı, 11 noyabr 2022-ci il tarixində Səmərqənddə Türk Dövlətləri Təşkilatının IX Zirvə
Görüşündə qəbul edilmiş qərara əsasən akademik Şahin Mustafayev mərkəzi Qazaxıstanda yerləşən Beynəlxalq
Türk Akademiyasının prezidenti seçilib.
2022-ci ildə Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında bərabərhüquqlu və qarşılıqlı maraqlara əsaslanan
əməkdaşlıq davam etdirilib. Azərbaycan Respublikasının Avropa İttifaqı ilə gələcək əməkdaşlığının hüquqi
əsasını təşkil edəcək yeni ikitərəfli saziş layihəsi üzrə danışıqlar aparılıb. İyulun 19-da Brüsseldə Avropa İttifaqı
və Azərbaycan arasında Əməkdaşlıq Şurasının 18-ci 5 iclası keçirilib və iclasda xarici işlər naziri iştirak edib.
Oktyabrın 6-da Avropa İttifaqının Praqada “Avropa siyasi birliyi” Zirvə Toplantısında Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti iştirak edib və bəyanatla çıxış edib. 12 dekabr 2022-ci il tarixində xarici işlər naziri
Brüsselə işgüzar səfəri çərçivəsində Avropa İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin
görüşündə iştirak edib. İclasda Şərq Tərəfdaşlığının hazırkı vəziyyəti və gələcək istiqamətləri, regional
təhlükəsizlik, Avropa İttifaqı ilə tərəfdaş ölkələr arasında münasibətlərin perspektivləri haqqında müzakirə
aparılıb.
Azərbaycanın Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı (ATƏT), İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Qara
Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (QDİƏT), İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, NATO, Avropa Şurası, Asiyada
Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM), Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı, Ərəb Dövlətləri
Liqası və digər beynəlxalq təşkilatlar və platformalar çərçivəsində əməkdaşlığı davam edib.
Azərbaycan 2022-ci ilin yanvar-aprel aylarında silahlara nəzarət və tərksilah məsələləri daxil olmaqla, hərbi
siyasi sahədə inam və təhlükəsizlik yaratma sahəsində ATƏT-in Təhlükəsizlik üzrə Əməkdaşlıq Forumuna (TƏF)
sədrlik edib. Azərbaycanın TƏF-ə sədrliyi dövründə hərbisiyasi ölçünün geniş spektri üzrə mövzular, o cümlədən,
mina fəaliyyəti, post-münaqişə dövründə bərpa işləri, Avropa təhlükəsizlik arxitekturasında bloklara daxil
olmayan dövlətlərin rolu kimi məsələlər üzrə ATƏT çərçivəsində dialoq və anlaşmanın təşviq edilməsinə töhfə
verib.
22-23 mart 2022-ci il tarixlərində Pakistan İslam Respublikasının İslamabad şəhərində İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatı Xarici İşlər Nazirləri Şurasının (XİNŞ) “Birlik, ədalət və inkişaf naminə tərəfdaşlığın qurulması”
mövzusunda 48-ci sessiyası keçirilib. Tədbirdə Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün nəticələri ilə bağlı
siyasi, iqtisadi və mədəni məsələləri əhatə edən “Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı
təcavüzünün nəticələrinin aradan qaldırılması”, “Azərbaycan Respublikasına iqtisadi yardım göstərilməsi”,
“Ermənistan Respublikasının təcavüzü nəticəsində Azərbaycanın ərazilərində İslam mədəniyyətinə aid tarixi və
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mədəni abidələrin dağıdılması” və “Xocalı qırğınının qurbanları ilə həmrəylik” adlı dörd qətnamə qəbul edilib.
İƏT tərəfindən ənənəvi olaraq hər il qəbul olunan bu qətnamələrə bölgədəki son vəziyyət nəzərə alınmaqla yeni
müddəalar daxil edilib.
İslam Dünyası Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının (ICESCO) Bakıda Regional Ofisinin yerləşməsi
barədə 20 may 2022-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə ICESCO arasında Saziş imzalanıb. 24
dekabr 2022-ci il tarixində “Azərbaycan Respublikası ilə İslam Dünyası Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı
arasında əməkdaşlığın dərinləşdirilməsinə dair Fəaliyyət Planı” imzalanıb.
2022-ci ildə Azərbaycan-NATO tərəfdaşlığı öz strateji əhəmiyyətini saxlayıb, tərəflər arasında yüksək
səviyyəli dialoq və praktiki əməkdaşlıq davam edib. 15 fevral 2022-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyev və NATO-nun Baş katibi cənab Yens Stoltenberq arasında telefon danışığı aparılıb.
19 iyul 2022-ci il tarixində NATO mənzil qərargahında xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov baş katib Yens
Stoltenberqlə görüşüb. 28-29 aprel 2022-ci il tarixində NATO Baş katibinin Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi
nümayəndəsi Xavyer Kolomina ölkəmizə səfər edib. İl ərzində NATO ilə əməkdaşlıq şəraitində beynəlxalq sülh
və təhlükəsizliyə töhfə sahəsində milli imkanların artırılması və müdafiə islahatları sahəsində səylər davam edib
və bu mövzuda yeni tərəfdaşlıq məqsədləri razılaşdırılıb.
Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının 15-16 sentyabr tarixlərində Səmərqənd şəhərində keçirilmiş Zirvə
Görüşündə Özbəkistan Prezidentinin dəvəti ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilk dəfə fəxri qonaq
qismində iştirak edib. Bu ölkəmizin ŞƏT ilə əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsi istiqamətində mühüm hadisə
olmaqla yanaşı, Azərbaycanın etibarlı tərəfdaş kimi beynəlxalq sülh, təhlükəsizlik və inkişafın təmin edilməsində
artan rolunun beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən dəyərləndirilməsinin daha bir nümunəsidir.
Həmçinin, 1 noyabr 2022-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev
Qoşulmama Hərəkatının sədri kimi Ərəb Dövlətləri Liqasının Əlcəzair şəhərində keçirilən 31-ci Sammitində fəxri
qonaq qismində iştirak edib.
2022-ci il ərzində beynəlxalq qurumların seçkili vəzifələrinə Azərbaycan Respublikası tərəfindən irəli
sürülmüş namizədliklərin təşviq edilməsi istiqamətində fəaliyyət davam etdirilib. Ölkəmiz bir sıra seçkilərdə uğur
qazanıb.
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına və BMT-nin Mərkəzi Asiya İqtisadiyyatları üçün Xüsusi Proqramına
(SPECA) 2023-cü il üzrə sədrliklərin (1 il müddətinə) Azərbaycan Respublikasına keçməsi ilə bağlı qərarlar qəbul
edilib.
Aparılmış uğurlu seçki kampaniyalarının nəticəsi olaraq, Azərbaycan vətəndaşları bir sıra nüfuzlu
beynəlxalq qurumlara, o cümlədən BMT-nin İnsan Hüquqları Komitəsinin 2023-2026-cı illər üzrə üzvlüyünə,
BMT-nin Qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin aradan qaldırılması üzrə Komitəsinin (CEDAW) 2023-2026-cı illər üzrə
üzvlüyünə, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Müstəqil Daimi İnsan Hüquqları Komissiyasının (IPHRC) 2022-2025ci illər üzrə üzvlüyünə, Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının Radio Tənzimləmə Komitəsinin 2023-2026cı illər üzrə üzvlüyünə seçilib. Bundan əlavə, ölkəmiz Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı Şurasının 20232026-cı illər üzrə üzvü və Silahlı Münaqişələr zamanı Mədəni Mülkiyyətin Qorunması üzrə Komitəsinin sədr
müavini vəzifəsinə seçilib. Azərbaycan bununla yanaşı, BMT-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının
(UNESCO) Silahlı münaqişə zamanı mədəni mülkiyyətin qorunması üzrə Komitəsinin sədr müavini seçilib.
İqtisadi, energetika, nəqliyyat və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq
Azərbaycan uzun illər ərzində regional və qlobal əhəmiyyətli iqtisadi, enerji və nəqliyyat
kommunikasiyalarının inkişaf etdirilməsi istiqamətində təşəbbüslər irəli sürüb və əməli addımlar atıb.
2022-ci il Azərbaycanın beynəlxalq enerji təhlükəsizliyinin təminində və tranzit daşımalarında oynadığı
rolu daha da artıb.
18 iyul tarixində Bakıda Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında enerji sahəsində Strateji Tərəfdaşlığa dair
Anlaşma Memorandumu imzalanıb. Anlaşma Memorandumu ənənəvi enerji tərəfdaşlığının genişləndirilməsi ilə
yanaşı yaşıl və bərpa olunan enerji üzrə potensial əməkdaşlığı da ehtiva edir. 2027-ci ilədək Cənub Qaz Dəhlizinin
potensialının 20 milyard kub metrə çatdırılmasını hədəfləyən Memorandum Qərbi Balkan regionunun enerji
təchizatının şaxələndirilməsində mühüm addım hesab olunur.
Bununla yanaşı, Oktyabrın 1-də Bolqarıstan Respublikasının paytaxtı Sofiya şəhərində YunanıstanBolqarıstan Qaz İnterkonnektorunun (IGB) açılış mərasimi keçirilib və 7 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
tədbirdə iştirak edib.
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Dekabrın 16-da Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) və “Romgaz S.A.” arasında Azərbaycandan
Rumıniyaya qaz tədarükünə dair müqavilə imzalanıb. Müqaviləyə əsasən, 2023-cü il yanvarın 1-dən etibarən təbii
qazın Yunanıstan-Bolqarıstan Qaz İnterkonnektoru (IGB) vasitəsilə Rumıniyaya planlı nəqli nəzərdə tutulur.
17 dekabrda Buxarestdə “Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan, Rumıniya və Macarıstan Hökumətləri
arasında yaşıl enerjinin inkişafı və ötürülməsi sahəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında Saziş” imzalanıb. Saziş,
Azərbaycan mənbə olmaqla, Xəzər və Qara dəniz regionunda bərpa olunan enerji istehsalı potensialından istifadə
edilməsini, enerji təchizatının şaxələndirilməsini nəzərdə tutur.
Qeyd edilənlərlə yanaşı, Şərq Tərəfdaşlığı (ŞT) üzrə İqtisadi və İnvestisiya Planı çərçivəsində ölkəmizə
növbəti beş il ərzində ən azı 2 milyard avro vəsaitin ayrıla biləcəyi Aİ tərəfindən bəyan edilib. Prioritet layihələrin
müəyyənləşdirilməsi üçün yüksək səviyyəli İşçi Qrupu yaradılıb və onun ilk iclası 7 dekabr tarixində Bakıda baş
tutub.
Bununla yanaşı, ölkəmizin tranzit-nəqliyyat potensialının gücləndirilməsi istiqamətində müvafiq fəaliyyət
həyata keçirilib. Şərq-Qərb, Şimal-Cənub və Cənub-Qərb beynəlxalq nəqliyyat dəhlizləri, regional nəqliyyat və
infrastruktur layihələri istiqamətində səy göstərilib, müvafiq razılaşmalar əldə edilib. 10-11 mart 2022-ci ildə Bakı
şəhərində Azərbaycan ilə İran arasında “İran İslam Respublikasının ərazisindən keçməklə Azərbaycan
Respublikasının Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında yeni kommunikasiya
bağlantılarının yaradılması haqqında Anlaşma Memorandumu” imzalanıb. 2022-ci ilin 9 sentyabr tarixində Bakı
şəhərində Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin fəaliyyətinin inkişafı, dayanıqlığının artırılması və
rəqabət qabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi məqsədilə Azərbaycan, Rusiya və İran arasında baş nazirlərin müavinləri
səviyyəsində birinci üçtərəfli görüş keçirib. Görüşdə imzalanmış Bakı Bəyannaməsində həmçinin regionda bütün
iqtisadi və nəqliyyat bağlantılarının, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının qərb rayonları ilə Naxçıvan MR
birləşdirən nəqliyyat bağlantılarının açılması və inkişafının vacibliyi əksini tapmışdır.
Eyni zamanda, Azərbaycan-Türkiyə-Türkmənistan, Azərbaycan-Türkiyə-Qazaxıstan, AzərbaycanTürkiyə-Özbəkistan və s. bu kimi üçtərəfli əməkdaşlıq formatlarından – diplomatiyanın yeni təcrübəsindən
istifadə olunmaqdadır. 2022-ci ildə Türkmənistan, Azərbaycan və Türkiyə Dövlət Başçılarının Üçtərəfli Zirvə
Görüşü (14 dekabr 2022-ci il, Avaza Milli Turizm Zonası, Türkmənistan), eləcə də Azərbaycan-QazaxıstanTürkiyə xarici işlər və nəqliyyat sahəsi üzrə məsul nazirlərin (27 iyun 2022-ci il, Bakı; 25 noyabr 2022-ci il Aktau,
Gürcüstan tərəfi də iştirak etmişdir) və Azərbaycan-Özbəkistan-Türkiyə xarici işlər, iqtisadiyyat və nəqliyyat
sahələri üzrə məsul nazirlərin (2 avqust 2022-ci il, Daşkənd) üçtərəfli toplantıları keçirilib.
Dekabrın 14-də Azərbaycan, Türkiyə və Türkmənistan Dövlət Başçılarının Avaza şəhərində Zirvə
Görüşündə müxtəlif sahələr üzrə, o cümlədən energetika, ticarət, gömrük, nəqliyyat, təhsil və mədəniyyət sahələri
üzrə sənədlər qəbul olunub. Şərq-Qərb Trans-Xəzər nəqliyyat dəhlizinin gücləndirilməsi istiqamətində
müzakirələr aparılıb. Azərbaycan tərəfindən humanitar sahədə işlər 2022-ci ildə geniş şəkildə davam etdirilib.
Azərbaycan tərəfindən BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı (UNAOC) və İslam Dünyasının Təhsil, 8 Elm və
Mədəniyyət Təşkilatının (ICESCO) dəstəyi ilə irəli sürülmüş “Mədəniyyət naminə sülh” qlobal kampaniyası
barədə beynəlxalq ictimaiyyətin məlumatlandırılması istiqamətində iş aparılıb, 2022-ci ilin mayında Nyu-Yorkda
“Mədəniyyət naminə sülh” təşəbbüsünün icrası üçün Alyansla 2022-2027-ci illəri əhatə edən Fəaliyyət Planının
icrasına dair saziş imzalanıb.
İl ərzində Azərbaycan Respublikası həmçinin beynəlxalq səviyyədə humanitar yardım və inkişafa dəstək
fəaliyyətini davam etdirib. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və Qoşulmama Hərəkatına üzv dövlətlərin vətəndaşları
üçün 5 tədris ili müddətinə (2018-2022) təsis edilmiş təhsil qrantı proqramlarının sonuncu qəbul prosesi uğurla
tamamlanıb, 36 ölkədən 40 tələbə ölkəmizin ali təhsil müəssisələrində təhsil almaq üçün tam təqaüd qazanıb.
Beləliklə, 5 il ərzində sözügedən proqramlar çərçivəsində 90-a yaxın ölkədən tam təqaüd haqqı qazanmış
tələbələrin sayı 200-ə çatıb. İl ərzində İraq, Braziliya, Efiopiya və Uqanda kimi dövlətlərdə fəaliyyət göstərən
məktəb və xüsusi tədris mərkəzlərinə yardımlar göstərilib, Cənubi Sudan, Efiopiya, Əfqanıstan, Somali, Yəmən,
Surinam, Pakistan və Ukraynaya humanitar yardım edilib.
27 fevral tarixindən başlayaraq Ukraynaya humanitar yardım göndərilib. Dərman vasitələri, tibbi sərfiyyat
malları, tibbi avadanlıqlar, qida və ərzaq məhsulları və körpə uşaq qayğısı məhsullarından ibarət olan humanitar
yardımlara cari ilin dekabr ayında artıq ilk hissəsi Ukraynaya çatmış güc transformatorları və generatorlar əlavə
olunub (ümumi məbləği 1 milyon 422 min manat və ya 830 min ABŞ dollarından artıq). Ümumilikdə, Azərbaycan
Respublikası tərəfindən Ukraynaya göstərilmiş humanitar yardımın məbləği 30 milyon manata (17.5 milyon
dollara) yaxın, ümumi həcmi isə təxminən min (1000) tondur. Bununla yanaşı, müharibədən zərər çəkmiş, ailə
üzvlərini itirmiş 90-a yaxın ukraynalı uşaq tibbi və sosial-psixoloji reabilitasiya məqsədilə ölkəmizə gətirilib.
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Bundan əlavə, BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı, BMT-nin Əhali Fondu, BMT-nin Humanitar
Məsələlərin Əlaqələndirilməsi Ofisi, BMT-nin Fövqəladə Hallara Qarşı Mərkəzi Cavab Fondu, Ümumdünya
Səhiyyə Təşkilatı kimi qurumların qlobal fəaliyyətinə, eləcə də BMTnin Yaxın Şərqdəki Fələstinli Qaçqınlar üzrə
Yardım və İş Agentliyinin (UNRWA) fəaliyyətinə müvafiq maliyyə dəstəyi göstərilib. İl ərzində İslam İnkişaf
Bankı və digər tərəfdaşlarla birgə Afrika ölkələrində həyata keçirilən “Qarşısı alına bilən görmə qabiliyyətinin
itirilməsi ilə mübarizə” kampaniyası AIDA-nın (Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq İnkişafa Yardım
Agentliyi) maliyyə dəstəyi ilə davam etdirilib.
Post-münaqişə dövründə diplomatik fəaliyyət
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün və beynəlxalq hüququn təmin edilməsi ilə bölgədə yaranan yeni reallıqlar
çərçivəsində maraqlarımızın irəlilədilməsi prioritet təşkil edib.
Vətən müharibəsi və Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin 10 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli
bəyanatı ilə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə son qoyulması nəticəsində Ermənistan və Azərbaycan arasında
suverenlik, ərazi bütövlüyü və dövlət sərhədlərinin qarşılıqlı tanınması və hörmət edilməsi əsasında
münasibətlərin qurulması 2022-ci ildə xarici siyasətin əsas istiqamətlərindən biri olub.
İl ərzində davamlı, ardıcıl və məqsədyönlü addımlar nəticəsində Azərbaycan tərəfindən təşviq edilən sülh
gündəliyi beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən qəbul edilib, bu dövr ərzində beynəlxalq 9 tərəfdaşların vasitəçiliyi
və təşkilatçılığı ilə təmaslar məhz Azərbaycanın təşviq etdiyi gündəlik əsasında Ermənistanla birbaşa ikitərəfli
danışıqlar formatında irəlilədilib.
Normallaşma gündəliyi Ermənistan və Azərbaycan arasında ikitərəfli münasibətlərin əsaslarını müəyyən
edəcək sülh müqaviləsinin hazırlanması, dövlət sərhədinin delimitasiyası və iki dövlət arasında nəqliyyat və
kommunikasiya əlaqələrinin bərpası kimi üç əsas istiqamətdə qurulub.
Bu çərçivədə, əsas inkişaflar qismində Azərbaycanın 2021-ci ildə sülh sazişi imzalanması təklifinə uyğun
olaraq, sülh sazişi üzrə baza prinsiplərinin cari ilin fevral ayında Azərbaycan tərəfindən hazırlanıb Ermənistana
təqdim edilməsini, 2 oktyabr 2022-ci il tarixində Cenevrədə Azərbaycan və Ermənistan nümayəndə heyətlərinin
iki ölkə arasında gələcək münasibətlərin əsasını təşkil edəcək sülh müqaviləsinin mətni üzrə praktiki danışıqların
başlanmasını, eləcə də sərhədin delimitasiyası üzrə hər iki tərəfdən müvafiq komissiyaların təsis edilməsi və bu
komissiyaların ikitərəfli əsasda görüşlərinin keçirilməsini qeyd etmək olar.
Azərbaycan və Ermənistan liderləri arasında Avropa İttifaqı (Aİ) Şurasının prezidenti Ş.Mişelin iştirakı ilə
2022-ci ilin 6 aprel, 22 may və 31 avqust tarixlərində Brüsseldə, Ş.Mişel və Fransa prezidenti E.Makronun iştirakı
ilə 2022-ci ilin 4 fevral tarixində virtual, 6 oktyabr tarixində Praqada, 31 oktyabr tarixində Rusiya liderinin iştirakı
ilə Soçidə – ümumilikdə 7 görüş keçirilib. Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri arasında ikitərəfli
formatda 2022-ci ilin 16 iyul tarixində Tbilisidə, 2 oktyabr tarixində Cenevrədə, 7 noyabr tarixində Vaşinqtonda
- ümumilikdə 3 görüş keçilib.
Bundan başqa, 2022-ci ilin 11 və 23 aprel tarixlərində Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri
arasında iki dəfə birbaşa, bir dəfə - 4 oktyabr 2022-ci tarixində ABŞ dövlət katibinin iştirakı ilə telefon danışığı
baş tutub. Eyni zamanda, Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri arasında 12 may tarixində Düşənbədə,
14 oktyabr tarixində Astanada Rusiyanın xarici işlər nazirinin, 19 sentyabr tarixində Nyu-Yorkda və 7 noyabr
tarixində Vaşinqtonda ABŞ dövlət katibinin təşkilatçılığı və iştirakı ilə görüşlər keçirilib.
31 avqustda Liderlər arasında Brüssel görüşünün nəticəsində qəbul edilmiş bəyanatda sülh sazişinin
gündəliyinin irəlilədilməsi istiqamətində Sazişin mətninin hazırlanması, sərhədin delimitasiyası üzrə məsələlərdə
irəliyə doğru addımların atılması barədə razılığa gəlinib. Bu razılığa uyğun olaraq, 2 oktyabr tarixində Azərbaycan
sülh sazişinin elementlərini qarşı tərəfə təqdim edib və bu istiqamətdə danışıqlar üzrə 2 görüş (Cenevrə və
Vaşinqtonda) keçirilib. Sayca üçüncü olan 23 dekabr Moskva görüşü Ermənistan tərəfinin iştirak etməməsi
səbəbindən təxirə salınıb.
İl ərzində aparılmış müzakirələr nəticəsində Ermənistan-Azərbaycan sərhəd xəttinin delimitasiya və
demarkasiya prosesi üzrə hər iki tərəfdən dövlət komissiyaları təsis olunmuş, 2022-ci ilin 24 may, 30 avqust və 3
noyabr tarixlərində müvafiq olaraq iki ölkənin şərti dövlət sərhədində, Moskvada və Brüsseldə üç dəfə görüşləri
keçirilib.
2022-ci ilin 3 iyun və 6 dekabr tarixlərində regional kommunikasiyaların açılması üzrə Üçtərəfli İşçi
Qrupunun Moskvada 10 və 11-ci görüşləri baş tutub.
Xüsusi əhəmiyyət kəsb edən məsələ, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin müvafiq olaraq 6 oktyabrda
Praqada və 31 oktyabrda Soçidə baş tutmuş görüşlərində hər iki ölkənin birbirinin suverenliyi və ərazi
bütövlüyünü qarşılıqlı tanıması və iki ölkə arasında bütün mübahisəli 10 məsələlərin məhz bu əsasda həllinə dair
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öhdəliyin təsdiq edilməsi olub. Bu, Azərbaycan tərəfindən irəli sürülən baza prinsiplərində də əks olunduğu kimi,
iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşmasının əsasını təşkil edir və Ermənistan tərəfindən bu öhdəliyin qəbul
edilməsi il ərzində post-münaqişə gündəliyinin irəlilədilməsi baxımından vacib inkişafdır.
Üçtərəfli Bəyanat çərçivəsində öhdəliklərə uyğun olaraq, Azərbaycan tərəfi yeni Laçın yolunun çəkilişini
vaxtından əvvəl yekunlaşdırıb, Laçın şəhəri, Zabux və Sus kəndlərindən qeyri-qanuni məskunlaşmış ermənilər
çıxarılıb və bu ərazilər Azərbaycana geri qaytarılıb.
Bununla yanaşı, il ərzində Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan
ərazilərində qeyri-qanuni iqtisadi fəaliyyətin qarşısının alınması istiqamətində tədbirlər görülüb. Azərbaycan
hökuməti dialoq yolu ilə ərazidə faydalı qazıntı yataqlarının qeyri-qanuni istismarının, o cümlədən ağır ekoloji
nəticələrin aradan qaldırılması üçün bir sıra addımlar atıb. 3 və 7 dekabr tarixlərində Azərbaycanın müvafiq
qurumları ilə Rusiya sülhməramlı kontingentinin komandanlığı arasında Qızılbulaq və Dəmirli yataqlarının qeyriqanuni istismarının ekoloji nəticələrinin monitorinqi və qiymətləndirilməsi üçün azərbaycanlı mütəxəssislərin
yerində baxış keçirməsi şərtlərinin müəyyən edilməsi məqsədilə görüşlər keçirilib.
Əldə olunmuş razılaşmanın ardınca, azərbaycanlı mütəxəssislərdən ibarət heyətin sülhməramlılar
tərəfindən təşkil olunmuş səfərinə bir qrup şəxsin əvvəlcədən planlaşdırılmış və təşkil olunmuş addımları
nəticəsində maneçilik törədilib. Bu, Azərbaycan ictimaiyyətinin haqlı etirazına səbəb olub, bir qrup vətəndaş
cəmiyyəti nümayəndələri etiraz əlaməti olaraq Azərbaycanın təbii sərvətlərinin qanunsuz istismarı, bu sərvətlərin
Azərbaycandan Ermənistana daşınması və yalnız humanitar məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş Laçın yolundan
sui-istifadə hallarının qarşısının alınması tələbi ilə Laçın yolunda dinc nümayişə başlayıblar. Bu istiqamətdə
Azərbaycana qarşı göstərilən əsassız və qərəzli iddiaların qarşısının alınması istiqamətində diplomatik səylər
davam etdirilib.
Regionda nəqliyyat kommunikasiyalarının bərpası, bu kontekstdə 10 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli
bəyanata uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının əsas hissəsi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında
maneəsiz gediş-gəlişin təmin edilməsi istiqamətində fəaliyyət müvafiq işçi qrupu çərçivəsində davam etdirilsə də,
Ermənistan tərəfinin qeyri-konstruktiv mövqeyi səbəbindən bu sahədə ciddi irəliləyiş əldə edilməsi mümkün
olmayıb. Ümumiyyətlə isə, il ərzində Ermənistan-Azərbaycan arasında post-münaqişə dövründə normallaşma
istiqamətində ikitərəfli təmaslarda qismən dinamika olmasına baxmayaraq, normallaşmanın hər üç istiqamətində
əldə edilmiş tərəqqi gözləntilərə cavab verməyib. Bunun əsas səbəbini Ermənistanın münasibətlərin
normallaşması istiqamətində real addımlar atmaq üçün zəruri siyasi iradə göstərməməsi, ziddiyyətli və qeyriardıcıl mövqeyi, əldə edilmiş razılaşma və üzərinə götürmüş öhdəliklərin icrasından davamlı olaraq boyun
qaçırmaq səyləri, xüsusilə normallaşma səylərinə zərbə vurmaq məqsədilə siyasi və hərbi təxribatlara əl atması
təşkil edir. Bununla yanaşı, sülh müqaviləsinin mətni üzrə təkliflərdə prosesi uzatmaq meylləri mövcuddur.
İkitərəfli, regional və çoxtərəfli formatlar, o cümlədən BMT, Qoşulmama Hərəkatı, ATƏT, Avropa Şurası,
Avropa İttifaqı, NATO, GUAM, İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı, Türk Dövlətləri Təşkilatı və İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatı çərçivəsində keçirilmiş görüşlər, səsləndirilmiş bəyanatlar və qəbul edilmiş sənədlər vasitəsilə Vətən
müharibəsindən sonra yaranmış reallıqlar 11 barədə məlumatlandırılma işləri gücləndirilib, regionda dayanaqlı
sülh, münaqişədən sonrakı bərpa və yenidənqurma fəaliyyətləri və məcburi köçkünlərin geri qayıtması üçün zəruri
şərtlərin formalaşdırılması istiqamətində fəaliyyətlərimiz davam edib.
2022-ci ildə xarici işlər nazirinin səfərləri və qatıldığı beynəlxalq tədbirlər çərçivəsində xarici həmkarları
ilə keçirdiyi 60-a yaxın görüşlərdə, eləcə də Azərbaycana səfər etmiş xarici həmkarları və digər rəsmilər ilə
görüşləri zamanı post-münaqişə mərhələsində bölgədə mövcud olan reallıqlar və ölkəmizin dayanaqlı sülh naminə
atdığı addımlar barədə ətraflı məlumat təqdim edilib. İşğaldan azad olunmuş ərazilərə xarici rəsmilər,
parlamentarilər, beyin mərkəzlərinin nümayəndələri və jurnalistlər səfərlər edib, beynəlxalq təşkilatların
qiymətləndirmə missiyaları baş tutub. Xarici dövlətlər tərəfindən konkret layihələrlə bu ərazilərin bərpası və
yenidənqurulması işinə töhfələr verilib.
Ermənistanın təxminən 30 il ərzində işğal altında saxladığı ərazilərimizdə törətdiyi cinayətlərin - mülki
infrastrukturun məqsədyönlü şəkildə kütləvi miqyasda dağıdılması (urbisid), mədəni irsin dağıdılması,
saxtalaşdırılması və talan edilməsi (kultursid), ətraf mühitə və bio-müxtəlifliyə vurulan zərər (ekosid), mülki
əhalimizə, girov və ya əsir götürülmüş vətəndaşlarımıza münasibətdə törətdiyi müharibə cinayətlərinin ifşa
edilməsi və bu əməllərə görə Ermənistanın beynəlxalq hüquqi məsuliyyətinin təsbit edilməsi, hərbi təcavüzü
nəticəsində itkin düşmüş şəxslərin taleyinə aydınlıq gətirilməsi, kütləvi məzarlıqlarda aparılan ekshumasiya və
identifikasiya işinə beynəlxalq ekspertlərin cəlb edilməsi ilə bağlı fəaliyyətlər davam etdirilib.
İl ərzində Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi (BƏM) və İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsində
Azərbaycan tərəfinin Ermənistana qarşı verdiyi şikayətlər üzrə zəruri tədbirlər görülüb. Dekabr ayında
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Azərbaycan tərəfi Ermənistana qarşı 2022-ci ilin may-avqust aylarında Ermənistanın Laçın şəhərini və iki qonşu
kəndi tərk etməsi zamanı əmlakın, o cümlədən yüzlərlə mülki evin və digər yaşayış sahələrinin qəsdən və
məqsədyönlü şəkildə dağıdılmasına dair yeni dövlətlərarası şikayət təqdim edib. Azərbaycan tərəfi insan
hüquqlarının kobud şəkildə pozulması nəticəsində dəymiş ziyana görə kompensasiya, reparasiya, restitusiya, digər
xərclərin qarşılanmasını tələb edir.
Bundan əlavə, Ermənistana qarşı aparılan hüquqi məsuliyyət tədbirləri çərçivəsində BƏM-ə təqdim
ediləcək əsas iddia - 30 illik hərbi işğal dövrünə aid bütün faktları əks etdirən müfəssəl sənəd yekunlaşdırılıb.
Sənəd 2023-cü ilin yanvar ayının sonunda BƏM-ə təqdim ediləcəkdir. Həmçinin 12 oktyabr 2022-ci il tarixində
BƏM Ermənistan tərəfindən 16 sentyabr 2022-ci il tarixində Azərbaycana qarşı yeni müvəqqəti tədbirlərə dair
verilmiş vəsatəti rədd edib. Növbəti ilin əvvəlində Azərbaycan tərəfi Ermənistana qarşı ətraf mühitə və canlı
təbiətə vurulmuş zərər, həmçinin enerji resurslarının və təbii sərvətlərin qanunsuz istismarına dair yeni hüquqi
məsuliyyət tədbirləri planlaşdırır.
Minalardan əziyyət çəkən ölkə kimi Azərbaycan, minaların sülhə və təhlükəsizliyə təhdid törətməsi, insan
haqlarını pozması və sosial-iqtisadi inkişafa maneə yaratması və ölkəmizin üzləşdiyi mina probleminin aradan
qaldırılması üçün aparılan genişmiqyaslı humanitar minatəmizləmə əməliyyatları barədə beynəlxalq səviyyədə
məlumatlandırma işini davam etdirib. Müharibədən sonra mina qurbanı olan şəxslərin sayı 276 nəfərə çatıb,
bunlardan 46 nəfər həlak olub. Bununla yanaşı, Ermənistanda 2021-ci ildə istehsal olunmuş minaların
Azərbaycana gətirilməsi və burada basdırılmasından irəli gələn problemlər beynəlxalq 12 ictimaiyyətin diqqətinə
çatdırılıb. Ölkəmizin üzləşdiyi mina probleminə görə Ermənistanın daşıdığı hüquqi və siyasi məsuliyyətin
işıqlandırılması və humanitar minatəmizləmə əməliyyatlarına beynəlxalq yardımın cəlb edilməsi prioritet
vəzifələr kimi qarşıya qoyulub. Azərbaycan tərəfi “Piyadalar əleyhinə minaların istifadəsi, ehtiyata yığılmasının,
istehsalının və daşınmasının qadağan edilməsi və onların məhv edilməsi üzrə Konvensiya” daxil olmaqla müvafiq
beynəlxalq formatlarda diplomatik fəallıq göstərib. Bundan başqa, il ərzində BMT, Avropa İttifaqı, NATO daxil
olmaqla beynəlxalq təşkilatlarla və bir sıra ölkələrlə Azərbaycanda mina probleminin aradan qaldırılması üzrə
əməkdaşlıq yolları barədə dialoq aparıb.
Azərbaycan vətəndaşlarının hüquq və azadlıqlarının qorunması üzrə fəaliyyət
Əvvəlki illərdə olduğu kimi, 2022-ci ildə də milli qanunvericiliyə və ölkəmizin tərəfdar çıxdığı beynəlxalq
müqavilələrə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının hüquq və azadlıqlarının qorunması
istiqamətində zəruri fəaliyyətlər həyata keçirilib.
Azərbaycan Hökuməti tərəfindən görülmüş tədbirlər nəticəsində Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının
İraq Respublikası və Suriya Ərəb Respublikasından repatriasiyası, Ukraynadan təxliyəsi həyata keçirilib.
Azərbaycan hökuməti tərəfindən görülmüş mərhələli və koordinasiyalı tədbirlər nəticəsində 2022-ci ildə 54-ü
uşaq və 14-ü qadın olmaqla, ümumilikdə 68 vətəndaşın, son 3 il ərzində isə 380 uşaq və 29 qadın olmaqla,
ümumilikdə 409 vətəndaşın İraq və Suriyadan repatriasiyası həyata keçirilib. Müvafiq tədbirlər planına əsasən,
aidiyyəti qurumlar tərəfindən repatriantların reabilitasiya və reinteqrasiyası prosesi təmin edilib.
Azərbaycan hökumətinin dəstəyi ilə Ukraynadan ümumilikdə 16 mindən çox şəxsin (vətəndaşların və
onların ailə üzvü olan xarici ölkə vətəndaşlarının) ölkəmizə təxliyəsi təmin olunub.
Azərbaycan Respublikası vətəndaşları, o cümlədən ölkəmizdə müvəqqəti və daimi əsaslarla yaşayan və ya
olan əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyində qəbulu
prosesinin təkmilləşdirilməsi və onlara keyfiyyətli xidmətin göstərilməsi məqsədilə 2022-ci ilin 4 iyul tarixində
Nazirliyin inzibati binasında vətəndaşların yeni qəbul mərkəzi istifadəyə verilib.
Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən təşkil olunan konfranslar, xarici siyasətin informasiya təminatı və
analitik fəaliyyət. XİN-in kadr potensialının inkişaf etdirilməsi
İl ərzində Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən təhlil işi davam etdirilib, aidiyyəti dövlət qurumlarımıza müvafiq
məlumatlar təqdim olunub.
Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi və ADA Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə Xocalı
soyqırımının 30-cu ildönümü ilə əlaqədar konfrans təşkil olunub.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən elan olunmuş “Şuşa İli”
çərçivəsində AR XİN və ADA Universitetinin təşkilatçılığı ilə növbəti “Diplomatiya Həftəsi” baş tutub. 13 Xarici
İşlər Nazirliyi “Diplomatiya Aləmi” jurnalının “Şuşa İli”nə həsr olunmuş “Şuşa – Azərbaycanın mədəniyyət
paytaxtı: keçmişdə və indiki dövrdə” adlı xüsusi buraxılışı nəşr etdirib. Jurnalın xüsusi buraxılışında həm xarici,
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həm də yerli mütəxəssislərin, eləcə də diplomatlarımızın məqalələri yer alıb. Jurnalın elektron versiyası XİN-in
rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilib.
Heydər Əliyev Fondunun himayəsi və XİN-in dəstəyi ilə Qarabağ bölgəsi və xüsusilə Şuşa şəhərinin tarixən
Azərbaycan kimliyinin tərkib hissəsi olmasına dair Gürcüstan Milli Muzeyindəki tarixi artefaktlar əsasında Eldar
Nadiradzenin müəllifi olduğu “Qarabağ xanlığı: tarixi və mədəni kimlik” (“Karabakh khanate: historical and
cultural profile”) adlı kitab çap edilib, kitabın ingilis, fransız və ərəb dillərində nəşrləri hazırlanıb.
2022-ci il ərzində işğaldan azad olunmuş ərazilərə müxtəlif ölkələrdən 200-ə yaxın jurnalistlərin səfərləri
(press turlar) təşkil olunub. Eyni zamanda, Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması
məqsədilə, Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən Facebook, Twitter, Instagram və YouTube platformalarında aktiv
fəaliyyət davam etdirilib. İl ərzində XİN-in saytında 600-ə yaxın xəbər yerləşdirilib.
Xarici İşlər Nazirliyinin kadr təminatı prosesinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə Dövlət İmtahan Mərkəzi ilə
aparılan hərtərəfli müzakirələrin nəticəsində, mərkəzləşdirilmiş qaydada, iki əsas mərhələdən (yazılı imtahan və
müsahibə) ibarət müsabiqə prosesi təşkil edilib. 500-ə yaxın ümumi namizəddən bütün imtahan mərhələlərini
uğurla keçən 67 namizəddən 38 nəfər işə qəbul edilib, digər namizədlərin yaxın aylarda diplomatik xidmətə qəbul
edilməsi nəzərdə tutulub.
Qeyd edilən tədbirlərlə yanaşı, cari ildə Azərbaycanın xaricdə 20 nəfər yeni diplomatik missiya rəhbəri
təyinatı həyata keçirilib.
Azərnaycan.- 2022.- 30 dekabr.- № 287.- S. 7.
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